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บทสรุปผู้บริหาร
มาตรการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดจำนวนผู้ต้องขัง การให้โอกาส
ผู้กระทำผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ในการเปลี่ยนกำลังคนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในสังคม โดยปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญใน
มาตรการดังกล่าว เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังในสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ต้องขังสูงที่ในโลก ซึ่งรัฐเองต้องเสีย
งบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก โดยงบประมาณที่ให้แก่กระทรวงยุติธรรมมากกว่าร้อยละ ๒๔
ที่ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
แต่อย่างไรก็ตามการนำการกระบวนการคุมประพฤติมาใช้ที่มีแนวคิดจากการแก้ไขฟื้นฟูใน
ชุมชน รัฐต้องในความสำคัญ กับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การสร้างความปลอดภัยในชุมชน การที่ให้
ผู้ก ระทำผิด เปลี่ย นแปลงตนเองอย่า งยั่ง ยืน โอกาสในการกระทำผิด ซ้ำ ของผู้ก ระทำผิด ที่ไ ด้ร ับ การ
คุมความประพฤติ เป็นต้น รัฐเองต้องมีกระบวนการที่มีสามารถจะสร้างความมั่นใจในแก่ประชาชน ซึ่งหนึ่งสิ่งที่
สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ คือ การแบ่งปันประสบการณ์ที่หน่วยต่างๆ ได้เรียนรู้หรืองานวิจัยที่ได้ทำการศึกษา
ในมุมมองต่างๆ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมในเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมาประยุกต์ใช้
การวางแผนในการกำหนดนโยบายรวมถึงการสร้างแนวทางป้องกันอาชญากรรม เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดรายใหม่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสรุปรายงานการประชุม มีรายละเอียดดังนี้
๑) บรรยายประเด็น สำคัญ เรื่อ ง เชื้อ ชาติในกระบวนการยุต ิธรรม เป็น การกล่าวถึง
ปัญหาที่ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเกิดจากการตีตราในสังคมและถูก
กีดกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การได้รับการศึกษา การสมัครงาน เป็นต้น โดยข้อค้นพบดังกล่าว สามารถนำ
จุดบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อลดการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๒) บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง เชื้อชาติ การประเมินความเสี่ยงและการกระทำผิดซ้ำ
เนื่องจากข้อมูลจำนวนมากที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถนำใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
จึง มีก ารนำวิเคราะห์ข ้อ มูล ผ่า นการใช้เทคโนโลยี สำหรับ การดำเนิน การสร้า งสูต รสำเร็จ ในการประเมิน
ความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิด โดยพบว่าสามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง แต่มีข้อสังเกตว่า
ข้อมูลดังกล่าวเกิดจากข้อมูลทางสถิติ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
๓) บรรยาย เรื่อ ง การใช้ป ัญ ญาประดิษ ฐ์ก ับ ประเด็น ด้า นเชื้อ ชาติในกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นการยกตัวอย่างของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการพิจารณาคดีและเมื่อเทียบกับการพิจารณา
คดีโดยมนุษย์ พบว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถลดอคติทางเชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรมได้
๔) บรรยาย เรือ่ ง ประสานความร่วมมือพิเศษเพื่อการเตรียมตัวก่อนปล่อยผู้ต ้องขัง
ในประเทศญี่ป ุ่น เป็น การอธิบ ายถึงการเตรีย มความพร้อ มในชุม ชนก่อ นปล่อ ยผู้ต ้อ งขังจำเป็น ต้อ งได้ร ับ
การช่วยเหลือจากชุมชน เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา เป็นต้น รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือ ของหน่วยงานรัฐในด้านช่วยเหลือ ด้านต่างๆ เช่น ที่อ ยู่อ าศัย อาชีพ เป็น ต้น เพื่อ ให้ผ ู้ต ้อ งขัง
หลังปล่อยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
๕) บรรยาย เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการกระบวนการหลังปล่อย เป็นการใช้
แอพพลิเคชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้ผู้ต้องขังให้มีความรู้ เน้นการส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านอาชีพ
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เช่น การให้เรียนเพื่อรับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีการสมัครและการสมัครงานก่อนปล่อย เป็นต้น และ
เมื่อกลับสู่ชุมชนมีการใช้แบบประเมินความต้องการมาวิเคราะห์ความต้องการผ่านระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้
ในการจัดทำแผนกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เหมาะสม เพื่อให้มีทักษะที่เพียงพอสำหรับการอาศัยในชุมชน
๖) บรรยาย เรื่อง ผลการศึกษาบิดา/มารดาที่ติดยาเสพติดส่งต่อการเป็นผู้กระทำผิดจาก
รุ่นสู่รุ่น เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้กระทำผิด เนื่องจากการมีสภาพแวดล้อมเป็นบิดา/มารดาที่
ติดยาเสพติด อาจป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดในกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลใกล้ชิดอื่นๆ
การที่ม ารดาเป็น ผู้ต ิด ยาเสพติด ควรได้รับ การช่วยเหลือ จากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง การเสริม ความสัม พัน ธ์
ระหว่างบิดา/มารดากับบุตรผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การอัดเสียงอ่านหนังสือนิทาน การวิดีโอคอลจากในเรือนจำ
การให้บิดา/มารดาเข้ารับโปรแกรมการเป็นผู้ปกครองที่ดี เป็นต้น
๗) บรรยาย เรื่อง เน้น กระบวนการทางชุม ชนมากกว่าการต้องขังโดยการระบุป ัจจัย
การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระทำผิด ได้แก่ ความรุนแรงของการกระทำผิด
ฐานความผิด อายุของผู้กระทำผิด ระดับความเสี่ยงและความต้องการ ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแล
ผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มเสี่ยงสำหรับการเฝ้าระวัง
๘) บรรยาย เรื่อง การกีดกันโดยฐานะการเงินและการขัดขวางการถูกคุมขัง เนือ่ งจาก
พบว่าผู้ต้องขังบางส่วนเกิดการไม่มีหลักประกันเพียงพอในการประกันตัวก่อนพิจารณาคดี จึงทำให้จำนวนผู้ถูก
คุมขังระหว่างการพิจารณาคดีมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม จำนวน
สูงมากกว่าค่าครองชีพของผู้ที่มีรายได้น้อย เป็นเหตุให้กลุ่มคนดังกล่าวต้องถูกต้องขังแทนค่าปรับ รัฐควรมี
มาตรการอื่นๆ เพื่อให้ลดจำนวนผู้ต้องขังที่มีสาเหตุจากการที่ไม่มีเงินเพียงพอต่อการชำระค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม
เช่น การมีระบบผ่อนชำระ งดเว้นค่าปรับสำหรับผู้กระทำผิดครั้งแรก ยกเว้นค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมสำหรับ
ผู้ที่มีฐานะยากจนที่ไม่สามารถชำระเงินได้ เป็นต้น เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ต้องขังจากต้นทาง
๙) บรรยาย เรื่อ ง ปัจ จัย ส่ว นบุค คลที่ส ่งผลการแต่ล ะคดีโดยการใช้รางวัล และการ
แทรกแซงโดยพนักงานคุมประพฤติ เป็นรูปแบบของการวางเงื่อนไขแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขฯ พนักงานคุมประพฤติมีการให้รางวัลเพื่อเป็นเสริมแรงทางบวก เช่น งดออกสอดส่อง ปรับระดับ
การควบคุมเป็นต้น เป็นต้น และหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ พนักงานคุมประพฤติมีมาตรการเพื่อเป็น
เสริมแรงทางลบ เช่น การออกสอดส่องทันที การเพิ่มจำนวนครั้งในการรายงานตัว เป็นต้น มาตรการดังกล่าว
ส่งผลการให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ โดยโครงการนี้ อยู่ระหว่างการติดตามผล
รวมทั้งการมีแ สดงนวัต กรรมและเทคโนโลยีต ่า งๆ ในงานฯ ที่ส ามารถนำมาประยุก ต์ใน
การคุมความประพฤติและกระบวนการยุติธรรม เช่น ระบบจัดการบริหารคดี ระบบวิเคราะห์มาตรการการ
แก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสม ระบบการจัดสรรเงินทุนและติดตามผลงานวิจัย เป็นต้น
จากการเข้าร่วมประชุมสามารถนำการเรียนรู้ดา้ นงานวิจัยและนวัตกรรม นำมาประยุกต์ใช้ใน
งานยุติธรรมในประเทศไทย รวมทั้งควรผลักมีการทำงานบนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์โดยการศึกษาวิจัย
คณะผู้จัดทำ
ตุลาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนำ
- ข้อมูลทั่วไป
- ผู้เข้าร่วมประชุม
- กำหนดการ
บทที่ ๒ สรุปการประชุม
- พิธีเปิด
- เสาวนาพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการยุติธรรมระดับท้องถิ่น
(The Local Criminal Justice Reform Experience)
- บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง เชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรม
(Exploring Issues of Race in the Justice System)
- บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง เชื้อชาติ การประเมินความเสี่ยงและการกระทำผิดซ้ำ
(race, risk assessment and recidivism)
- บรรยาย เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับประเด็นด้านเชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรม
(Artificial Intelligence and Race in the Justice System)
- บรรยาย เรื่อง ประสานความร่วมมือพิเศษเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขังในประเทศญี่ปุ่น
(Special Coordination for Reintegration of the Elderly and Disabled Offenders in Japan)
- บรรยาย เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการกระบวนการหลังปล่อย
(Technology to Assist in Successful Reentry)
- บรรยาย เรื่อง ผลการศึกษาบิดา/มารดาที่ติดยาเสพติดส่งต่อการเป็นผู้กระทำผิดจากรุ่นสู่รุ่น
(Intergenerational Offending: Impacts From Drug-Abusing Parents)
- บรรยาย เรื่อง เน้นกระบวนการทางชุมชนมากกว่าการต้องขังโดยการระบุปัจจัย การผิดเงื่อนไข
การคุม ความประพฤติ เพื่อ นำมาประยุก ต์ใช้ในการปฏิบ ัต ิ (More Community Less Confinement:
Identifying the Drivers of Probation Violations to Translate Aspiration into Reality)
- บรรยาย เรื่อง การกีดกันโดยฐานะการเงินและการขัดขวางการถูกคุมขัง
(Decriminalizing Poverty and Interrupting the Revolving Door to Jail)
- บรรยาย เรื่อง ภายในวงแหวน (Inside the Beltway)
- บรรยาย เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลการแต่ละคดีโดยการใช้รางวัล และการแทรกแซงโดยพนักงานคุมประพฤติ
(Influence of Individual and Case Characteristics on the Use of Incentives and Sanctions
by Probation and Parole Officers: A Factorial Survey Approach)
บทที่ ๓ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- เว็ปไซต์ทางการของงานประชุม
- ประวัติวิทยากร
- กำหนดการ
- เว็ปไซต์เอกสารนำเสนอในงานประชุม
บทที่ ๔ นิทรรศการจากผู้สนับสนุนงานประชุม

๑
๑
๒
๓
๔
๕
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๗
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๑๕
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๒๑
๒๓
๒๕

๒๖
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บทที่ ๑
บทนำ
ข้อมูลทั่วไป
Forum on Criminal Justice 2019 เป ็น ค ว าม ร ่ว ม ม ือ ร ะ ห ว ่า ง
ส ม าพ ัน ธ อ์ าช ญ าว ิท ย าแ ห ่ง ช าต ิ (National Criminal Justice
Association: NCJA) ร่ว มกับ สมาพัน ธ์ย ุต ิธ รรมในชุม ชนนานาชาติ
( International Community Corrections Association: ICCA)
จัด ขึ้น ระหว่า งวัน ที่ ๑๕ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม Hyatt
Regency Crystal City at Reagan National Airport รัฐ เวอร์จ ิเ นีย
สหรัฐอเมริกา โดยเป็นการร่วมมือระหว่าง ๒ หน่วยงานเป็นครั้งแรก
ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย
และนโยบายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อันจะ
เป็น ส่วนช่วยให้ผ ู้ป ฏิบ ัต ิงาน นัก วิจ ัย หรือ ผู้วางนโยบาย สามารถนำไป
ประยุก ต์ใช้ เพื่อ พัฒ นางานกระบวนการในงานยุต ิธ รรมทางอาญา
หัวข้อหลักในการจัดงานปีนี้ คือ การดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และการปฏิบ ัต ิต ่อ กลุ่ม ประชากรที่ม ีค วามเฉพาะ เน้น การนำประโยชน์จ ากการแลกเปลี่ย นข้อ มูล จาก
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุก ต์ใ ช้ใ นงาน การให้บ ริก ารในการแก้ไขฟื้น ฟูผ ู้ก ระทำผิด ในชุม ชน
นโยบายที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมรุนแรงและการเยียวยาเหยื่อ และการกระบวนการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑
๒. นางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
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กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิด/กล่าวต้อนรับ/บรรยายพิเศษ
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เปิดพื้นที่การแสดง
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๗.๓๐ – ๙.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง ประเด็นเกี่ยวกับเชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรม
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น.
พัก
๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.
บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนในงานกระบวนการ
ยุติธรรม
๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง เชื้อชาติ การประเมินความเสี่ยงและการกระทำผิดซ้ำ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พัก
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล NCJA-ICCA
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. พัก
๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น. การบรรยาย เรื่อง ประสานความร่วมมือพิเศษเพื่อการเตรียมตัวก่อนปล่อยผู้ต้องขัง
ในประเทศญี่ปุ่น
๑๔.๔๕ – ๑๕.๑๕ น. พัก
๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. การบรรยาย เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการกระบวนการหลังปล่อย
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.
การบรรยาย เรื่อง ผลจากพ่อแม่ที่ติดยาเสพติดส่งต่อการเป็นผู้กระทำผิดจากรุ่นสู่รุ่น
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พัก
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง เน้นกระบวนการทางชุมชนมากกว่าการต้องขังโดยการระบุปัจจัย
การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๔๕ น. พัก
๑๒.๐๐ – ๑๓.๔๕ น. พิธีมอบรางวัล
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. พัก
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง การกีดกันทางการเงินและการขัดขวางการถูกคุมขัง
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐น. พัก
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง ภายในวงแหวน
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
การบรรยาย เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลการแต่ละคดีโดยการใช้รางวัลและการ
แทรกแซงโดยพนักงานคุมประพฤติ (การศึกษาโดยการสำรวจปัจจัย)
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พัก
๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. บรรยายปิด
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. พิธปี ิด
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บทที่ ๒
สรุปการประชุม
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑. พิธีเปิด
Christian Kervick ประธานสมาพันธ์อาชญาวิทยาแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม ฯ และเน้น ย้ำถึงวัตถุป ระสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ เพื่อการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของพื้นที่ต่างๆ มาแบ่งปันความรู้ที่ได้เพื่อนำมาพัฒนางานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาร่วมกัน
Katherine T. Sullivan รองผู้ช ่ว ยหลัก ของอัย การสูง สุด ได้ก ล่า วถึง ความสำคัญ ของ
กระบวนงานยุติธรรมว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลผู้กระทำผิดในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าการทำงานเป็นส่วนต่างๆ จะมีการแบ่งความรับผิดชอบ แต่มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ นอกจากผู้กระทำผิดแล้วยังมีบุคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากผู้กระทำผิด หรือที่เรียกว่า “เหยื่อ”
เป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือเช่นกัน เพื่อให้เหยื่อได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถกลับ ไปใช้ชีวิตประจำวัน ได้ตามปกติ นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ป ฏิบ ัติท ี่ต้องควรคำนึงถึงการร่วมกัน
แก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและ
นำแนวทางตามวิสัยทัศน์ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงการสร้างจูงใจของผู้ปฏิบัติงานในการนำวิสัยทัศน์
Steve Woolworth ว่า ที่ป ระธานสมาพัน ธ์ย ุต ิธ รรมในชุม ชนนานาชาติแ ละรองประธาน
กรรมการการบริการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย กล่าวถึง ความสำคัญในการ
ช่วยเหลือผู้กระทำผิดเป็นสิ่งที่จำเป็นให้ผู้กระทำผิดสามารถกลับคืนสังคมได้ โดยในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลใช้
งบประมาณกว่า ๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐในการแก้ไขปัญหาผู้กระทำผิดฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
ฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นผ่านโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดต่างๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้อง
มีก ารจัด ลำดับ ความสำคัญ และเลือ กโปรแกรมที่ม ีป ระสิท ธิภ าพที่ไ ด้ร ับ การพิส ูจ น์ห รือ พัฒ นาจาก
กระบวนการวิจัย
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วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๒. เสาวนาพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการยุติธรรมระดับท้องถิ่น
(The Local Criminal Justice Reform Experience)
วัต ถุป ระสงค์ม ุ่ง ให้เห็น การกระบวนการยุต ธิ รรมที่เปลี่ย นแปลงในแต่ล ะรัฐ อัน ได้แ ก่
รัฐเวอร์จิเนีย รัฐแมรี่แลนด์ และเขตปกครองโคลัมเบีย โดยแสดงให้เห็นประโยชน์แก่สังคมในการดำเนินงาน
ผ่านนโยบายร่วมกันสำหรับการป้องกันอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การคุมประพฤติและกระบวนการ
หลังปล่อยผู้ต้องขัง
Kevin Donahue ผู้ว่าการด้านการยุติธรรมและความปลอดภัยในชุมชน ประจำเขตปกครอง
โคลัมเบีย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีจำนวนที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการ เพื่อให้การแก้ไข
ฟื้น ฟูห รือ ช่ว ยเหลือ ผู้ก ระทำผิด อย่า งถูก ต้อ งโดยกระบวนนั้น ต้อ งเกิด การศึก ษาวิจ ัย ประสิท ธิภ าพ
ในมุม มองต่างๆ และการเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ท ี่ม ี โดยสถานการณ์ด ้านงบประมาณของเขตปกครอง
โคลัมเบียมีการนำงบประมาณจำนวน ๑๕๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้ในการช่วยเหลือการสงเคราะห์ด้านที่อยู่
อาศัย จากติด ตามผลพบว่ากลุ่ม ผู้ก ระทำผิด ที่ได้รับ การช่วยเหลือ มากกว่าร้อ ยละ ๘๐ มีก ารกระทำผิด ซ้ำ
โดยรัฐบาลได้มีแนวทางการแก้ไขผ่านการวางนโยบายและนำงานศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ หลังจากการนำมา
วิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้พบว่า อัตราการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มดังกล่าวมีระดับที่ลดลง
Harold Clark ผู้อำนวยการกรมราชทัณฑ์ รัฐเวอร์จิเนีย กล่าวว่า เราควรให้ความสำคัญใน
การเตรียมพร้อมก่อนปล่อยของผู้กระทำผิด ซึ่งควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่ในเรือนจำเพื่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงและเนื่องจากเป็น การเตรียมความพร้อมในการกลับ คืน สู่สังคม ทำให้ห ลายครั้งสังคมที่
เคยอยู่อาศัยในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น การมีที่ปรึกษาทางจิตวิทยา
การมีแหล่งข้อมูลหรือสถานทีท่ ี่สามารถเข้าถึง/รับการช่วยเหลือได้ การทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ผู้ท ี่ต ิด ยาเสพติด ก่อ นปล่อ ยจากเรือ นจำ ควรมีก ารเตรีย มความรู้ในการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมการเสพยาและเมื่อเข้าสู่สังคมก็ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดการติดยาเสพติด เพื่อการแก้ไข
ปัญ หาการใช้ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐเองต้องมีการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนในสังคมต้องได้รับประโยชน์
ทั้งผู้กระทำผิดต้องไม่กลับไปกระทำผิดและผู้ที่อยู่ในชุมชนต้องมีความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมกัน นี้รัฐต้องสนับ สนุน ให้เกิด นวัต กรรมในการดูแลผู้กระทำผิด อย่าง
ต่อเนื่อง
Robert Green เลขาธิการด้านการยุติธรรมและความปลอดภัยในชุมชน ประจำรัฐแมรี่แลนด์
กล่า วว่า การเตรีย มความพร้อ มก่อ นปล่อ ยควรมีห ลากหลายมิต ิ ได้แ ก่ การมีห น่ว ยบริก าร หน่ว ยงานที่
รับ ผิด ชอบ การติด ตามข้อ มูล ซึ่ง ข้อ มูล ต่า งๆ ที่ได้ร ับ จะสามารถนำไปพัฒ นาหรือ นำไปใช้ได้ในอนาคต
ควรการร่ว มมือ กัน เพื่อ ไม่ให้ผ ู้ต ้อ งขังกลับ ไปถูก จับ และกลับ สู่เรือ นจำอีก ครั้ง โดยหน่ว ยงานในพื้น ที่ต ้อ ง
มีภูมิคุ้มกันและดำเนินการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายทีว่ ่า “ผู้ต้องขังสามารถอยู่ร่วมในสังคมและ
ไม่กระทำผิดซ้ำได้”
Brian Moran เลขาธิการด้านความปลอดภัยในชุมชนและความมั่นคง ประจำรัฐเวอร์จิเนีย
กล่าวว่า ปัจจุบันคดีอาญามากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นคดีที่มีความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น ฆาตกรรม ลักพาตัว เป็นต้น
รัฐต้องมีมาตรการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เช่น เครื่องมือการค้น หาอาชญากร
การช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรง การนำเอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีมาตรการในการ
ดูแลผู้กระทำผิดที่เหมาะสม เช่น รูปแบบของกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด การจ้างงาน เป็นต้น
ซึ่งมาตรการต่างๆนั้น ต้องสามารถสนองความต้องการของคนในชุมชนในการสร้างสังคมปลอดภัย
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วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๓. บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง เกี่ยวกับเชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรม
(Exploring Issues of Race in the Justice System)
อย่างที่ทราบว่าจำนวนของผู้ต้องขังหรือผู้กระทำผิดภายใต้การดูแลกระบวนการยุติธรรมใน
สหรัฐอเมริกามีปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังผิวสีในประเทศมีอัตราส่วน
ที่มากกว่าผู้ต้องขังทั้งหมด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่มีความเฉพาะ
ทางเชื้อชาติทเี่ หมาะสมและยุติธรรม เพื่อลดการตีตราทางสังคมและเป็นการช่วยเหลือไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
เมื่อกลับมาอยู่ในสังคม
บรรยายโดย

Dr. Stanley Andrisse อาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัย John Hoskins วิทยาลัย Howard
ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งหน่วยงานจากผู้ต้องขังสู่ผู้เชี่ยวชาญ
บรรยายถึงการทำงานร่วมกับผู้กระทำผิด ซึ่งเกิดแรงบันใจจากประสบการณ์ส่วนตัวทีเ่ คยเป็น
ผู้ต้องขังมาก่อน โดยเป็นคนผิวสีคนแรกในครอบครัวที่ได้เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติกับคนผิวสีให้
เป็นชนชั้นที่ ๒ ของประเทศ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยยาเสพติด เขาเริ่มค้ายาเสพติดตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี
เข้าสู่สถานพินิจและต่อมาเขาถูกจับกุมอีกครั้งเมื่อตอนอายุ ๑๖ ปี และถูกศาลตัดสินให้ถูกจำคุก เพราะเขาเคย
ถูกจับตั้งแต่เด็กจึงถูกตีตราว่าอาชีพของเขา คือ การอาชญากร และในวันนั้นเองก่อนถูกนำตัวเข้าสู่เรือนจำ
เขาขอผู้พิพากษาให้เขาได้กอดมารดาเป็นครั้งสุดท้าย แต่เขาถูกปฏิเสธการร้องขอนั้น เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
เขาก็รสู้ ึกสิ้นหวัง ในเวลาต่อมาบิดาก็เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ซึ่งเขาเองรู้สกึ เสียใจที่ไม่สามารถทำอะไรได้
เขาก็ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำอย่างไรให้คนยอมรับคนผิวสีและหลบเลี่ยงจากการถูกดูถูกอย่างไร เขาก็เกิด
ความสนใจโดยศึกษาหาข้อมูลและพบว่าคนที่เป็น ผู้ให้บ ริการในการบำบัดรักษามักเป็น คนผิวสีและเป็น ที่
ยอมรับในสังคมถึงแม้ว่าจะเป็นคนผิวสีที่มาจากชุมชนที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม เขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เริ่มจากการเรียนและสอบวัดระดับจนได้ใบประกาศนียบัตร GED เมื่อพ้นโทษได้สมัครเรียนที่วิทยาลัย
ก็มีวิทยาลัยแห่งหนึ่งรับเขาเข้าเรียน เขามองว่าตนเองได้รับโอกาสจากสังคม ต่อมาหลังจากจบวิทยาลัยเขาได้
ยืนสมัครเข้ามหาวิทยาลัย John Hopskins และก็สามารถเข้าเรียนวิทยาลัยแพทย์ได้สำเร็จ แต่เขาก็เข้าใจว่า
เขาไม่สามารถเปลี่ยนอดีตที่เคยถูกต้องขังได้ แต่ก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่สังคมให้การยอมรับในตัวเขา
บรรยายโดย

Pastor Edward Palmer บาทหลวงจากโบสถ์ The Sign of the Dove Church
มองว่าคนขาวมักได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนผิวสีเสมอ เช่น เมื่อโดนจับกุมยาเสพติดในปริมาณที่
เท่ากันจะถูกปฏิบัติที่แตกต่างกันและตีตราว่าคนผิวสี คือ อาชญากร หรือถึงแม้ว่าคนผิวสีกับคนขาวที่มีระดับ
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน แต่คนที่ได้รับการจ้างงานมักเป็นคนผิวขาวมากกว่า จากข้อมูลทางสถิตพิ บว่า จำนวน
ผู้ใช้กัญชาในคนขาวและคนผิวสีมีอัตราส่วนที่เท่ากัน แต่จำนวนคนผิวสีที่เป็นผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกลับมี
ปริมาณที่มากกว่า
บรรยายโดย

John Valverde ผู้บริหารหน่วยงานสร้างเยาวชน
เขาก็เล็งเห็นแล้วว่าปัญหาที่เขาเคยเจอในวัยเยาว์ก็เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่
เช่น เดียวกัน เขาคิด ว่าในชุม ชนที่เขาอยู่ค วรจะได้รับ การช่วยเหลือ ต่างๆ ทั้งด้านการเงิน และการบริก ารที่
ช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด สถานการณ์ที่พบในปัจจุบัน คือ เมื่อคนผิวสีกับ
คนขาวถูกจับด้วยคดีฐานความผิดเช่นเดียวกัน มักจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบ
อัต ราส่ว นจำนวนผู้ต ้อ งขังพบว่าคนผิว สีม ีจ ำนวนมากกว่า ๔ – ๑๐ เท่า นอกจากนี้ผ ู้ต ้อ งขังของทั้งโลกมี
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อัต ราส่ว นที่ส หรัฐ อเมริก ามากถึงร้อ ยละ ๒๕ ดังนั้น ควรที่จ ะศึก ษาประเด็น ปัญ หาดังกล่าว เพื่อ แสดงให้
ผู้ป ฏิบ ัติงานว่ามีป ัญ หาที่ขึ้น พร้อมทั้งดำเนิน การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในปัญ หา เพื่อที่จะเปลี่ยน
ทัศนคติและความเชื่อของตนของผู้ปฏิบัติที่จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.
๔. บรรยายประเด็นสำคัญ เรื่อง เชื้อชาติ การประเมินความเสี่ยงและการกระทำผิดซ้ำ
(Race, risk assessment and recidivism)
บรรยายโดย

Jennifer skeem ผู้ช่วยคณบดีการวิจัยและศาสตราจารย์ผู้มีวิจัยโดดเด่น รองศาสตราจารย์
สาขาสวัสดิการทางสังคมและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์กเลย์
ปัจจุบันมีแบบประเมินความเสี่ยงและความต้องการที่ได้รับพัฒนาจากหลากหลายแหล่งที่มา
ที่ส ัง เกตถึง ลัก ษณะที่ร ่ว มกัน คือ แบบประเมิน ความเสี่ย งฯ มัก เป็น ข้อ คำถาม checklist ที่ม าจาก
การสัมภาษณ์ และมีการประมวลผลแบบอัตโนมัติผ่าน Algorithm ที่เน้นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง
หลัก การ คือ การสามารถจะระบุผ ู้ท ี่ม ีผ ลประเมิน ความเสี่ย งต่ำ เพื่อ ที่ส ามารถกำหนด
ผู้ก ระทำผิด ที่เหมาะสมที่จ ะได้ร ับ การปล่อ ยตัว ก่อ นหรือ การที่ป ระเมิน เพื่อ ให้ไ ม่เกิด การกระทำผิด ซ้ำ
โดยในรัฐเวอร์จิเนียมีการประเมินความเสี่ยงฯ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาก่อนพิพากษา ซึ่งการพิจารณาผล
การประเมินความเสี่ยงฯ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบทลงโทษ แต่ในทางกลับกันหากให้เครื่องมือในการ
ประกอบการตัดสินจะเป็นพิจารณาบนพื้นฐานของสถิติมากกว่าการพิจารณาความเหมาะสมรายบุคคลที่แต่ละ
บุคคลมีความเฉพาะ ท้ายที่สุดเครื่องมือจะเป็นสิ่งที่กีดกันไม่ให้ผู้กระทำผิดได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม
มีก ารศึก ษาโดยวิเคราะห์ว่า ควรให้ค วามสำคัญ ของผลของเครื่อ งมือ ที่ส ร้างหรือ ไม่และมี
ผลกระทบอย่า งไรจากการใช้เครื่อ งมือ (Machine Bias, ๒๐๑๖) ซึ่ง พบว่า การนำเครื่อ งมือ มาใช้ในการ
พิจารณา ควรเป็นสิ่งรองและมีข้อกำหนดในการจำกัดการใช้งาน ได้แก่
๑) การไม่น ำผลจากเครื่อ งมือ มาใช้ในการกำหนดที่รุน แรงกว่าข้อ กฎหมายกำหนดหรือ
มากกว่าที่ควรจะเป็น
๒) เครื่องมือแบบประเมินฯ ต้องมีความเที่ยงและความตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
๓) ต้อ งเข้า ใจว่า ผลประเมิน ฯ ที่ไ ด้เ ป็น ผลจาก Machine learning ซึ่ง ถือ ว่า เป็น การ
พยากรณ์ถือว่าเป็นเกณฑ์ของความน่าจะเป็น
๔) ผลของการกระทำผิดซ้ำ มักจะมีป ัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการดูสภาพแวดล้อมหรือ
ข้อมูลที่ได้บันทึก
๕) เครื่องมือแบบประเมินฯ เป็นรูปแบบโครงสร้าง สิ่งควรมีรูปแบบการพิจารณาที่เป็นธรรม
๖) การจัด กลุ่ม ประเภทของผู้ก ระทำผิด ไม่ส ามารถระบุค วามเฉพาะตัว ของบุค คลได้
ซึ่งอาจจะถูกเหมารวมและปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน จึงอาจจะไม่เหมาะสม
จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า ควรยึดหลักการตัดสินของเครื่องมือประเมินฯ หรือการพิจารณาด้วย
บุคคลว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน แต่มีข้อค้นพบที่สนใจจากการศึกษา คือ การนำข้อมูลทำนายจากระบบนั้น ปราศจาก
อคติทางเชื้อชาติ ทำให้ผลการประเมินสามารถทำนายได้จริงว่าโอกาสในการกระทำผิดซ้ำมีอัตราส่วนเท่าไร
ซึ่งมีความแม่นยำกว่าการประเมินด้วยมนุษย์ จึงเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่ก็ดีกว่าการประเมิน
โดยมนุษย์ที่มักประเมินผู้กระทำผิดที่เป็นผิวสีมีคะแนนที่สูงกว่า แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าผลคะแนนที่สูงกว่า
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เนื่องจากอคติทั้งหมด เพราะอาจจะเป็นข้อเท็จจริง อันมาจากสภาพสังคม และผลประเมินฯ เมื่อเทียบความ
แตกต่างระหว่างเพศพบว่า เพศชายมีผลคะแนนที่มากกว่าเพศหญิง ซึ่งปัจจัยทางเพศไม่อาจจะถือว่าเป็นอคติ
เพราะข้อกระทงในการประเมินฯ มักเป็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติการกระทำผิดในอดีต แต่มีข้อคำถาม
บางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เช่น อาชีพ การศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ผลการกระทำผิดซ้ำ
พบว่า ผู้ก ระทำผิด ชาวอเมริก ัน มีอ ัต ราการกระทำผิด ซ้ำ ที่ส ูง กว่า ผู้ก ระทำผิด ชาวแอฟริก ัน อเมริก ัน
ซึ่งการที่ประเมินความเสี่ยงฯ โดยมนุษย์อาจไม่เหมาะสมในบริบทของเชื้อชาติและสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการนำ
เครื่องมือมาใช้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้น
ดังนั้น การศึกษาวิจัยจึงเป็นสำคัญในการทำงาน
นอกจากนี้ เมื่อศึกษากรณีศึกษาผลของการตัดสินผู้พิพากษา จำนวน ๓๔๐ คน จาก ๓ รัฐ
โดยมีส ถานการณ์จ ำลองที่ฐ านความผิด ยาเสพติด เช่น เดีย วกัน ตามปกติศ าลมัก พิพ ากษาให้ค ุม ประพฤติ
พบว่าเมื่อผู้กระทำผิดที่มีฐานะทางสังคมระดับต่ำ มักได้รับพิพากษาให้จำคุกมากกว่าผู้กระทำผิดที่มีฐานะทาง
สังคมระดับสูง ทั้งที่ปรากฏผลประเมินความเสี่ยงฯ มีคะแนนปานกลางเท่ากัน
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.
๕. บรรยาย เรื่อง การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับประเด็นด้านเชื้อชาติในกระบวนการยุติธรรม
(Artificial Intelligence and Race in the Justice System)
ประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการลดอคติทางด้านเชื้อชาติ เพื่อการนำมาใช้
เป็นนโยบายดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการวิเคราะห์
และขับเคลื่อนการทำงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับการทำงานปกติ
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์
บรรยายโดย Nola Joyce รองผู้บัญชาการและหัวหน้าฝ่ายธุรการ สถานีตำรวจรัฐฟิลลาเดเฟีย
การใช้เทคโนโลยีม าช่ว ยในการนำข้อ มูล มาวิเคราะห์เป็น ที่ส นใจในหน่ว ยงานต่างๆ ของ
กระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นการใช้ข้อมูลจากที่ต่างๆ ให้สามารถวิเคราะห์และเอื้อประโยชน์ในการทำงาน
แต่ม ีข ้อ สังเกตเกี่ย วกับ การละเมิด ข้อ มูล ส่ว นบุค คล เพราะอาจเกิด การใช้ข ้อ มูล ที่ไม่ถ ูก ต้อ งซึ่งผู้ใช้ข ้อ มูล
ต้องเข้าใจและตระหนักผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย
เมื่อนำมาใช้ต้องตอบสนองประชาชนเรื่องของความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานที่น ำข้อมูลมาใช้ต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยรวม ตัวอย่างการทำงานของตำรวจที่นำเทคโนโลยี
มาใช้ เช่น กล้อง สัญญาณตรวจจับความเร็ว การใช้การจดจำทางชีวภาพ การใช้ข้อมูลประมวลผลแบบทันที
การมีระบบแจ้งเตือน เครื่องบินโดรน เป็นต้น ต้องคำนึงถึงประชาชนความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับจากการที่
นำเทคโนโลยีมาใช้
บรรยายโดย

Sean Conlin ผู้อำนวยการบริษัทดีลอยต์

การนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานในปัจจุบ ัน เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หาก
กระทำผิดกฎหมายจราจร ใครเป็นผู้กระทำผิด เป็นต้น แต่ในทางกลับกันหากตำรวจนำระบบไร้คนขับมาใช้
ก็สามารถสร้างความปลอดภัยมากขึ้น หรือเพิ่มการตรวจตราบนท้องถนนได้มากขึ้น มองว่าหากนำเทคโนโลยี
มาใช้สิ่งที่สำคัญ คือ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมหรือถูกหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ และจริยธรรม
ในการนำเข้าหรือใช้ข้อมูลให้เกิดความเหมาะสม เพื่อการสร้างความไว้วางใจในการนำเทคโนโลยีใช้ (Data
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ethic + digital ethics = digital trust) ควรเริ่มตั้งแต่นโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดระดับการ
เข้าถึงข้อมูล หลักการบันทึกข้อมูล การอบรมการนำเข้าและใช้ข้อมูล ใบอนุญาตการใช้ข้อมูล เป็นต้น
ตัวอย่างการนำปัญ ญาประดิษ ฐ์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการยุติธรรม เช่น การวิเคราะห์
มาตรการการปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ก ระทำผิด อย่า งที่เหมาะสม สร้า งต้น แบบสำหรับ ความปลอดภัย บนท้อ งถนน
การวิเคราะห์แนวโน้มการกระทำผิดซ้ำ วิเคราะห์ความสามารถของผู้อุปการะ เป็นต้น สิ่งดังกล่าวข้างต้นต้อง
ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รูปแบบหรือชุดข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งข้อมูลที่ผ่านการ
สังเคราะห์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
การนำเข้าของข้อมูล
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น.
๖. บรรยาย เรื่อง ประสานความร่วมมือพิเศษเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขังในประเทศญี่ปุ่น
(Special Coordination for Reintegration of the Elderly and Disabled Offenders in Japan)
ในประเทศญี่ปุ่นมีการประสานความร่วมมือระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัคร
คุมประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(๑) การช่วยเหลือผู้กระทำผิดเพื่อให้มีที่อยู่อาศัย
(๒) การช่วยเหลือทางเกิดสังคมเพื่อการอยู่อาศัยที่ความเหมาะสม
(๓) ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การประสานความร่ว มมือ จะทำให้ผ ู้ต ้อ งขัง สามารถปรับ ตัว ในชุม ชนได้ง ่า ยมากขึ้น และ
สามารถช่ว ยเหลือ ตนเองได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพโดยเฉพาะผู้ต ้อ งขังที่ส ูงวัย หรือ มีค วามพิก าร โดยให้ก าร
ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและสวัสดิการกับหน่วยงานภาครัฐ และหากมีความจำเป็นในการรับความช่วยเหลือ
ที่ไม่สามารถขอรับได้จากสถานบริการของรัฐทั่วไป ทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้การ
ช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด เพื่อ
จะสามารถให้ค ำปรึก ษาในการช่วยเหลือ ผู้ก ระทำผิด อย่างเหมาะสม ซึ่งอัน จะเป็น การส่งเสริม ให้ส ามารถ
ปรับตัวในสังคมได้อย่างปกติสุข
บรรยายโดย

Koich Hayashi เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
Mika Kitagawa ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทำผิดของสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)

แผนภาพแสดงถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวและผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษ
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แผนภาพแสดงถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ำที่เป็นผู้สูงอายุ

แผนภาพแสดงถึงกลุ่มช่วงอายุของผู้กระทำผิด
สถานการณ์ผู้ต้องขังที่เคยถูกต้องขังมาก่อนในระยะเวลา ๒ ปี มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมี
ปัญ หาจำนวนผู้ต ้อ งขังโดยรวมที่เพิ่ม มากขึ้น นอกจากนี้ พบว่าผู้ต ้อ งขังที่เป็น ผู้ส ูงอายุม ีจ ำนวนที่ม ากขึ้น
ตามปกติผู้ต้องขังหลังปล่อยให้มีการเตรียมพร้อมโดยการร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่
สังคมได้ด้วยดี เช่น ที่อยู่อาศัย การเงิน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

แผนภาพกระบวนพิจารณาคดีในประเทศญี่ปุ่น
กระบวนการยุติธรรมในญี่ปุ่นมีการพิจารณาผู้ต้องขังโดยคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจำคุกและพนักงานคุมประพฤติร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม ระยะเวลาการคุมความประพฤติของผู้
ที่ได้รับการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก และการกำหนดเงื่อนไขในการประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ำกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการศึกษาวิจัยโดยการเน้นการเชื่อมโยงการ
ทำงานร่วมมือกัน ระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติในการทำงานร่วมกัน ในชุมชน
เพื่อ ป้อ งกัน การกระทำผิด ซ้ำจึงมีก ารเตรีย มความพร้อ มผู้ต ้อ งขังก่อ นปล่อ ย เริ่ม จากการเยี่ย มครอบครัว

MOVING CRIMINAL JUSTICE FORWARD THROUGH RESEARCH, POLICY AND PRACTICE

ผู้ก ระทำผิด เพื่อ ให้เกิด การยอมรับ ผู้ต ้อ งขังหลังปล่อ ย รวมถึงการสืบ เสาะที่อ ยู่อ าศัย เพื่อ ประเมิน ความ
เหมาะสม นอกจากนี้ย ังมีก ารร่ว มมือ พิเศษของหน่ว ยงานรัฐ เพื่อ สร้างการกลับ ไปอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน
โดยการจัด ตั้งและเชื่อ มโยงความช่ว ยเหลือ กับ หน่ว ยงานต่า งๆ เช่น การให้ท ี่อ ยู่อ าศัย ในสถานที่เพื่อ การ
สงเคราะห์ การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ การให้คำแนะนำในการปรับตัวในชุมชน

รูปแบบการทำงานประสานความมือกับชุมชนในการดูแลผู้กระทำผิด
ผลการดำเนินการ คือ ผู้ต้องขังเป็นที่ยอมรับในชุมชน และการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้ที่ต้องขัง
ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๘ ราย พบว่าระยะ ๓ เดือนหลังปล่อย มีจำนวนผู้ต้องขังที่กลับไปยังเรือนจำร้อย
ละ ๗.๑ เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังหลังปล่อยที่ไม่ได้ยินยอมเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘ ราย พบว่าระยะ ๓ เดือน
หลังปล่อย มีจำนวนผู้ต้องขังที่กลับไปยังเรือนจำร้อยละ ๒๘.๖ และจำนวนกระทำผิดซ้ำหลังจาก ๓ เดือน
จำนวนร้อยละ ๑๗.๙
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วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๔๕ น.
๗. บรรยาย เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการกระบวนการหลังปล่อย

(Technology to Assist in Successful Reentry)
การนำเทคโนโลยีแท็บเล็ตในการช่วยเหลือของโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ซึ่งให้
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถสร้างแรงจูงใจและได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องขังในการเรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวก่อน
ปล่อยและวางแผนหลังปล่อย โดยเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเรือนจำและการคุมประพฤติ ผ่านการใช้
แอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Smart Devices) ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยแอพพลิเคชั่นนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในการบำบัดกลุ่ม
ผู้เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์
บรรยายโดย Artie Finn ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจระบบการจัดข้อมูลผู้ต้องขังอเมริกา
ระบบการจัดข้อมูลผู้ต้องขังอเมริกาเป็นรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบทเรียนที่อยู่ในระบบใช้สำหรับ
เรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น การเสริมสร้างทักษะการฝึกงาน การเขียนใบสมัครงาน เป็นต้น ตัวอย่างการทำงาน คือ
เมื่อผู้ต้องขังประเมินความพบว่ามีความสามารถในการทำงาน ระบบจะสอนวิธีการเขียนใบสมัครงาน พร้อมทั้ง
การยื่น ใบสมัค รงานออนไลน์ โดยเป็น การสมัค รงานตั้งแต่ก ่อ นปล่อ ย รวมทั้งการชี้แ จงข้อ มูล การรับ การ
ช่วยเหลือหลังปล่อย ซึ่งจะมีการสอนการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเพื่อสามารถที่นำไปสอน/ช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังได้ รวมทั้งสามารถติดตามผลการเรียนของผู้ต้องขังได้
โปรแกรมพื้นฐานในระบบ คือ การเรียนเพื่อให้ผ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน GED ใช้สำหรับการ
สมัครงาน ซึ่งมีการที่ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีแรงจูงใจในการเรียนผ่านการให้รางวัลเมื่อเรียนจบในแต่ละบทเรียน
เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น และนำข้อมูลดังกล่าวใช้ในการประเมินการลดวันต้องโทษ
ปัจ จุบ ัน มีก ารทดลองใช้ในรัฐ ยูท าสำหรับ การวางแผนก่อ นปล่อ ย การเชื่อ มโยงข้อ มูล ให้แ ก่
เจ้าหน้าที่ที่ดูผู้ที่ได้รับลดวันต้องโทษ สถานที่เพื่อการสงเคราะห์ ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ต้องหาคดีทางเพศ
โดยค่าใช้จ่ายในระบบขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียนและจำนวนบทเรียนของโปรแกรม

แผนภาพแสดงขอบเขตการเรียนรู้
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ภาพแผนแสดงตัวอย่างรูปแบบแรงจูงใจในการเข้าศึกษาตามบทเรียน
บรรยายโดย Louise Wasilewski ประธานและผู้บริหารบริษัท Acivilate
แอพพลิเ คชัน่ POKKET ใช้ส ำหรับ การแก้ไ ขฟื้น ฟูผ ู้ก ระทำผิด ในชุม ชนมากกว่า การเป็น
เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ โดยการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านการแสกนลายนิ้วมือและรูปถ่าย ผู้ใช้งานต้อง
ทำแบบประเมิน ความต้องการแบบออนไลน์ เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวใช้งานการสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคล
คุณสมบัติของ POKKET ได้แก่
๑) การวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูรายบุคคล สามารถเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์และส่งต่อได้ ติดตามผล
ตามแผนการเรียนรู้
๒) ฐานข้อมูลที่สามารถแนะนำสถานที่ช่วยเหลือในบริเวณใกล้เคียง
๓) ตารางนัดหมายเวลาและสถานที่พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือน
๔) ฐานการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยสามารถอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
ของบุคคล เอกสารคำยินยอมการรับบริการต่างๆ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
๕) การสนับ สนุน โดยมีก ารนำผลของศึก ษาวิจ ัย มาพัฒ นาโปรแกรมอย่างต่อ เนื่อ ง รวมทั้งการ
คำนวณรายจ่ายและรายงานผลภาพรวมทั้งหมด

ภาพแผนแสดงขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคชั่น POKKET
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ภาพแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่น POKKET
บรรยายโดย

Audrey Kern ผู้อ ำนวยการทางการแพทย์ฝ ่ายต่างประเทศ Pear Therapeutic สำหรับ
บำบัดผู้ติดยาเสพติด/บำบัดกลุ่มผู้เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์
Pear Therapeutic สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการบำบัดสารเสพติดของผู้ต้องขัง โดยมีแนวคิด
มาจากผู้ต้องขังที่มีปัญหาการเสพยาเสพติดและเมื่อพ้นโทษจำคุกกลับไปอยู่ในชุมชน โดยกลับไปเสพซ้ำ ซึ่งการ
ทำงานของแอพพลิเคชั่นจะมีการทำแบบประเมินวิเคราะห์ระดับการติดยาเสพติดและมีการให้ยาบำบัด รวมทั้ง
แผนการบำบัดยาเสพติด โปรแกรมในแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย การบำบัดยาเสพติด การควบคุมอารมณ์
ทักษะชีวิต โรคติดต่อการเพศสัมพันธ์ ทักษะทางสังคม ซึ่งจะมีการแบบรายงานเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างหน้าจอ reSET แอพพลิเคชั่น
การบำบัดนั้นใช้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงความคิดส่งผลต่อพฤติกรม (Cognitive Behavior
Therapy) และการจัดการดูแลผู้ป่วย (Case management) ซึ่งแอพพลิเคชั่นได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยาในการบำบัดกลุ่มผู้เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ ซึ่งเป็นโปรแกรมบำบัด ๑๒ สัปดาห์
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ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ คือ สามารถติด ตามและประเมิน ผลได้อ ย่า งต่อ เนื่อ งจากผู้ใ ช้ง าน
แอพพลิเคชั่น ประหยัด ค่าใช้จ ่ายและผู้ให้ก ารบำบัด สามารถให้ก ารช่ว ยเหลือ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
มีการให้รางวัลในแอพพลิเคชั่น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจของผู้ใช้งาน
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.
๘. บรรยาย เรื่อง ผลจากบิดา/มารดาที่ติดยาเสพติดส่งต่อการเป็นผู้กระทำผิดจากรุ่นสู่รุ่น
(Intergenerational Offending: Impacts From Drug-Abusing Parents)
หน่วยงานเรือนจำ สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ทำการศึกษาเพื่อเข้าใจการส่งผ่านจากรุ่นสู่รนุ่ ของ
ผู้ก ระทำผิด ที่ม ีผ ู้ป กครองที่ต ิด ยาเสพติด เป็น การศึก ษาเชิงปริม าณและคุณ ภาพ ซึ่งพบว่า มารดาที่ต ิด ยา
เสพติดส่งผลต่อบุตรที่เป็นผู้กระทำผิดโดยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผลที่เห็น
ได้ชัดสำหรับช่วงวัยที่เป็นจุดเปลี่ยนของเด็กตั้งแต่อายุ ๑๑ – ๑๔ ปี แต่อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ โดยงานวิจัยนี้จะสามารถนำประยุกต์ในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีผู้ปกครอง
ที่ติดยาเสพติดต่อไป
บรรยายโดย

Eng Hao Loh นักจิตวิทยาด้านงานวิจัย หน่วยงานเรือนจำ สาธารณรัฐสิงคโปร์

มีงานวิจ ัย พบว่าพ่อ แม่ท ี่ต ิด ยาเสพติด ส่งผลต่อ ลูก ติด ยาหรือ ปัญ หาทางพฤติก รรมในการ
ต่อต้านสังคม (Fergusson, Boden, & Horwood, ๒๐๐๘) และมีการวิจัยอื่นๆ ที่ค้นพบที่คล้ายกัน เช่น จาก
การศึกษาของ Cambridge เรื่อง delinquent development พบว่าร้อยละ ๔๓ ของผูก้ ระทำผิดชาย มีบิดา
ที่เคยเป็นผู้กระทำผิด จากการศึกษาของ Pittsburgh Youth พบว่าร้อยละ ๒๕ ของเยาวชนชายที่ผู้จับกุมมี
บิดาที่เคยถูกจับกุมมาก่อน จากการศึกษาของ Dutch Criminal Career and life-course study พบว่าเด็ก
ที่มีบิดาที่เคยกระทำผิดมีแนวโน้มการกระทำผิดอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ นอกจากนี้จะมีความน่าจะเป็นมากขึ้น
หากบิดามีจำนวนครั้งที่กระทำผิดที่มากขึ้น
สาเหตุหลักๆ คือ พ่อแม่ที่ติดยาไม่ให้ความสนใจในการดูแลบุตร มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง
หรือย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยและมีบางส่วนที่ทำร้ายร่างกายเด็ก โดย Farrington และคณะได้ค้นพบปัจจัยที่ในการ
ส่งผ่านการกระทำผิดทั้งหมด ๖ ด้าน ได้แก่ ความอคติต่อรัฐ ความผิดปกติทางจิต การส่งผ่านทางพันธุกรรม การ
มั่นใจที่ในการกระทำผิด การถูกชักจูงในการกระทำผิดและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
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จากงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง จึง ทำการศึก ษาการส่ง ผ่า นการกระทำผิด จากรุ่น สู่ร ุ่น โดย
ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๗ ที่มีความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จำนวน ๗,๘๘๐ ราย และตรวจสอบประวัต ิก ารกระทำผิด ของบิด า/มารดากับ ฐานข้อ มูล ผู้ก ระทำผิด
และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน ๔๖ ราย แบ่งเป็น เยาวชนที่มีความเสี่ยงในการกระทำผิด ๑๓ รายและ
ผู้กระทำผิดเยาวชน จำนวน ๓๓ ราย โดยมีการศึกษาตัวแปร ได้แก่ ฐานความผิด ระดับการศึกษาและรายได้
พบว่ามากกว่าร้อ ยละ ๒๑.๖ ที่ม ีพ ่อ แม่เคยกระทำผิด และจำนวนบุต รโดยเฉลี่ย ๓ คน/
ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปีและจำนวนครั้งการกระทำผิดเฉลี่ย ๕.๗ ครั้ง และ
เมื่อเปรียบทั้งบิดาและมารดาพบว่ากระทำผิดไม่แตกต่างกัน แต่หากมารดาที่เป็นผู้กระทำผิด ส่งผลต่อการ
กระทำผิดในรุ่นถัดไปมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ปกครองเพศเดียวกันส่งผลมากกว่า และร้อยละ ๖๑
มีรายได้น้อยกว่า ๕๐๐ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และส่วนใหญ่รายได้มาจากอาชีพที่ผิดกฎหมาย และจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า สิ่งที่เด็กต้องการจากบิดา/มารดา คือ ความรักการเอาใจใส่จากครอบครัวและเหตุผลที่
เข้าร่วมสมาคมกับกลุ่มอาชญากรรม เพราะว่ารู้สึกเป็นเหมือนครอบครัว รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
เข้าถึงยาเสพติด
ข้อเสนอแนะ คือ ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสามารถเข้าใจได้มากขึ้น สังเกตว่าหากมีการ
สนับสนุนจากบุคคลอื่นในครอบครัว เช่น การดูแล การเงิน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นต้น จะเป็น
ปัจจัยยับยั้งในการกระทำผิดที่ส่งต่อไปยังเด็ก แต่อย่างไรก็ตามเด็กที่มีบิดา/มารดาติดยาเสพติดจะมีบาดแผลใน
จิตใจ จึงควรส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนหรือการที่มีสนับสนุนอื่นๆ อย่างเช่น การให้คำปรึกษาทาง
จิตวิทยา เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมรวมทั้งการจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางบวก นอกจากนี้
วัย ที่ต ้อ งเฝ้า ระวัง คือ ช่ว งอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี ที่เป็น เสี่ย งในการกระทำผิด รวมทั้ง การทีม่ ีโปรแกรมการ
ช่วยเหลือพิเศษในการฝึกทักษะการเลี้ยงดูแก่พ่อแม่ผู้ติดยาหรือการเข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมความสัมพันธ์
เมื่อพ่อแม่ถูกต้องขัง เช่น การอ่านหนังสือให้ลูกฟังแบบอัดเสียง การเยี่ยมที่เรือนจำ การทำกิจกรรมร่วมกัน
การนำเทคโนโลยีมาช่วย เช่น วิดีโอคอล เป็นต้น
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๙. บรรยาย เรื่อง เน้นกระบวนการทางชุมชนมากกว่าการต้องขังโดยการระบุปัจจัย การผิดเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
( More Community Less Confinement: Identifying the Drivers of Probation
Violations to Translate Aspiration into Reality)
บรรยายโดย

Leah Bower ผู้ดูแลศูนย์ประเมินและวิจัย ประจำ Ramsey County Community
Corrections Reagan Daly ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเมือง
นิวยอร์ก (The city university of New York)
Dr. Erin Harbinson นักวิจัย สถาบัน Robina Institute of Criminal Law and Criminal
Justice วิทยาลัยกฎหมาย มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
Edward Hauck นักวิเคราะห์แผนและกลยุทธ์ ณ Ramsey County Community
Corrections
Kelly Mitchell ผู้อำนวยการ สถาบัน Robina Institute of Criminal Law and Criminal
Justice วิทยาลัยกฎหมาย มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
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เนื่อ งจากการต้อ งขัง ในเรือ นจำมี
ค่า ใช้จ ่า ยจำนวนมาก รวมทั้ง ไม่ใ ช่ม าตรการที่ม ี
ประสิทธิภาพในการลดอาชญากรรม จึงมีการนำการ
ดูแลผู้กระทำผิดชุมชน โดยกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิด เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ลดการกระทำผิดซ้ำ โดยการคุมประพฤติเป็นการให้
โอกาสผู้กระทำผิดในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งหาก
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขกลับสู่เรือนอีกครั้งหนึ่ง
สถานการณ์ปัจจุบัน ณ เมืองแรมซี่ รัฐมินนิโซตา ทีม่ ีประชากรอันดับ ๒ ของรัฐมินนิโซตา และมีความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติมากที่สุด รวมทั้งมีผู้ถูกคุมความประพฤติมากกว่า ๑๒,๐๐๐ รายต่อปี เป้าหมายหลักของการ
คุม ประพฤติ คือ เพื่อ ลดจำนวนผู้ต ้อ งขัง เนื่อ งจากปัจ จุบ ัน เมือ งแรมซี่ม ีผ ู้ไ ด้ร ับ พ้น โทษต้อ งขัง และ
ได้รับการปล่อยตัวจำนวนมากที่ในรัฐมินนิโซตา และจำนวนผู้ต้องขังมากกว่าครึ่งมาจากผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ จึงทำการศึกษาปัจจัยในการผิดเงื่อนไขและหาวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าว
เป้า หมายของการคุม ประพฤติในรัฐ มิน นิโซตา คือ การ
ช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสผู้กระทำผิด
สร้างความรับผิดชอบของผู้กระทำผิด และการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม
การผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ได้แก่ การไม่
ปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขฯ หรือ ละเมิด เงื่อ นไขฯ หรือ การไม่ม า
รายงานตัวหรือการถูกจับกุมใหม่ โดยรูปแบบการคุมความประพฤติขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงฯ (แบบประเมิน
ความเสี่ยงและความต้องการ LS/CMI) พนักงานคุมประพฤติมีปริมาณคดี ๕๕ – ๖๕ คดี/คน โดยพนักงาน
คุมประพฤติได้รับการฝึกฝนและอบรมมาตรการแทรกแซงและการปฏิบัติหากมีการผิดเงื่อนไขฯ สถิติผู้ถูกคุม
ความประพฤติในเมืองแรมซี่มีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่จำนวนผู้ที่ผิดเงื่อนไขฯ ยังอยู่ในปริมาณที่เท่าเดิม
ซึ่งหมายถึงว่าอัตราการผิดเงื่อนไขฯ มีจำนวนที่มากขึ้นในทุกๆ ปี

แผนภาพแสดงข้อจำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ที่ผิดเงื่อนไขฯ
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งานวิจัยได้ศึกษาข้อมูลผู้ถูกคุม ความประพฤติคดีเข้าใหม่ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖
จำนวน ๑๖,๙๓๒ ราย และได้น ำข้อ มูล ผู้ถ ูก คุม ความประพฤติท ี่ผ ิด เงื่อ นไข จำวน ๔,๘๕๔ ราย คิด เป็น
ร้อยละ ๒๘.๗ ของจำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมด แบ่งเป็นเพศหญิงที่ผิดเงื่อนไขร้อยละ ๒๑.๘ และ
เพศชายที่ผิด เงื่อนไขฯ ร้อยละ ๓๐.๕ นำข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
รูปแบบการคุมความประพฤติและประเภทของการผิดเงื่อนไขฯ มีข้อค้นพบดังนี้
๑) ผู้ถูกคุมความประพฤติเมื่ออายุมากขึ้นอัตราการผิดเงื่อนไขฯ ลดลง (แปรผกผัน)

๒) เมื่อเทียบเชื้อชาติที่กระทำผิดเงื่อนไขฯ พบว่าชาวอเมริกันผิดเงื่อนไขฯ ร้อยละ ๔๘.๙
และชาวแอฟริกันอเมริกันผิดเงื่อนไขฯ ร้อยละ ๓๗.๖ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อ
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๓) เมื่อเทียบฐานกระทำผิดพบว่าความผิดที่มีความรุนแรงมีการผิดเงื่อนไขฯ ร้อยละ ๓๗.๓
และลดลงตามระดับความรุนแรงในการกระทำผิด

๔) ประเภทของฐานคดีที่ผิดเงื่อนไขมากกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ ความผิดต่อร่างกายผิดเงื่อนไขฯ
ร้อยละ ๓๙.๕, ความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ ๓๖.๒ และความผิดต่อทรัพย์สิน
ร้อยละ ๓๖.๑

๕) รูปแบบการคุมความประพฤติจากการประเมินความเสี่ยงฯ พบว่า เสี่ยงต่ำ ปานกลาง
และสูงมีอัตราการผิดเงื่อนไขฯ ร้อยละ ๑๘.๖, ๓๕.๐ และ ๔๙.๐ ตามลำดับ
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ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าอายุ เชื้อชาติ ฐานความผิด ผลสรุป คือ ข้อมูลไม่ครบถ้วน และยังไม่
สามารถเหตุผ ลหลัก ได้ จึง มีก ารนำข้อ มูล มาเพื่อ วิเคราะห์เพิ่ม เติม เพื่อ ที่ม ีจ ะสร้า งข้อ แนะนำในการคุม
ความประพฤติ เช่น ระยะเวลา เงื่อนไข วิธีการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น
ทั้งนี้ อาจมีวิธีการอื่นๆ ที่นำมาใช้เพื่อลดการกระทำผิดหรือผิดเงื่อนไขฯ ตัวอย่างเช่น
• Arizona Safe Communities Act (๒๐๐๘) การให้แรงจูงใจในการลดการกระทำผิดซ้ำและการผิด
เงื่อนไขฯ โดยการให้เครดิตหากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ผลการจากศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๘
ถึง ๒๐๑๖ มีจำนวนผิดเงื่อนไขฯ ลดลงร้อยละ ๒๙ และถูกจับใหม่ลดลงร้อยละ ๒๑ ทำให้สามารถ
ประหยัดงบประมาณ ๓๙๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• Missouri Earned Compliance Credits policy (๒๐๑๒) มีการให้คะแนนหากสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อ นไขฯ ทุก ๓๐ วัน ใช้เฉพาะคดีท ี่ค วามเสี่ย งต่ำและระยะการคุม ความประพฤติน ้อ ยกว่า ๒ ปี
โดยผลการติดตามตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ถึง ๒๐๑๖ ลดจำนวนผู้ที่ถูกคุมความประพฤติร้อยละ ๒๐
และสามารถลดระยะเวลาคุมประพฤติเป็น ๑๔ เดือนจำนวน ๓๖,๐๐๐ ราย
• New York City ใช้การรายงานตัวผ่านเครื่องคีออส โดยให้ระยะการพ้นคุมความประพฤติลดลง ผล
การผิดเงื่อนไขเหลือร้อยละ ๔ ซึ่งใช้ EPICS model เป็นการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักความเสี่ยง สภาพ
ปัญหาและการตอบสนอง และเรียนรู้ที่ Day reporting center และผลการถูกจับใหม่อยู่ที่ร้อยละ ๑
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๐. บรรยาย เรื่อง การกีดกันทางการเงินและการขัดขวางการถูกคุมขัง
(Decriminalizing Poverty and Interrupting the Revolving Door to Jail)
ประชากร ๖ ใน ๑๐ ของสหรัฐอเมริกาถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี เนื่องจากไม่มีเงินประกันตัว
ซึ่งแท้จริงแล้วบุคคลเหล่านั้นยังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นผู้กระทำผิด โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผู้ต้องขังทั้งหมดใน
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทำให้ผกู้ ระทำผิดที่ไม่สามารถ
จ่ายได้ต ้อ งถูก ต้อ งขังแทนค่าปรับ เช่น ค่าปรับ จราจรซึ่งมีก ารค่าปรับ เพิ่ม ขึ้น หากไม่ส ามารถชำระภายใน
ระยะเวลาที่ก ำหนดและต้อ งถูก คุม ขังเพราะไม่ม ีเงิน จ่ายค่าปรับ ซึ่งเป็น ถือ เป็น การกีด กัน เนื่อ งจากฐานะ
ทางการเงิน ในรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีนโยบายและกระบวนการที่ยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหา “คนจนต้องติดคุก”
บรรยายโดย

Matthew Menendez ที่ปรึกษาโปรแกรมยุติธรรมของศูนย์ Brennan Center for Justice
Priya Sarathy-Jones ผู้อ ำนวยการรณรงค์แ ห่งชาติ ศูน ย์ค ่าธรรมเนีย มและค่าปรับ ของ
ศูนย์ยุติธรรม
Anne Stuhldreher ผู้อ ำนวยการโครงการยุต ิธ รรมทางการเงิน เมือ งซานฟรานซิส โก
สำนักงานสรรพากรด้านคลังและภาษี
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับเพื่อปล่อยตัวก่อนพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมีราคาสูง
เมือ่ เทีย บกับ การชดเชยในกรณีพ บว่าไม่ม ีค วามผิด โดยค่าเสีย โอกาสดังกล่าวไม่ส อดคล้อ งกับ ค่าแรงและ
ค่า ครองชีพ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ พบว่า ค่า เฉลี่ย ของเงิน ประกัน ตัว ในเมือ งซานฟรานซิส โก มีจ ำนวนเท่า กับ
๕๖,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอัตราเงินประกันที่สูงทีส่ ุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงิน
ประกัน ตัว ไม่ส ามารถที่จ ะได้ร ับ คืน และยิ่ง เมื่อ ผู้ถ ูก กล่า วหาไม่ม ีเ งิน เพีย งพอสำหรับ การประกัน ตัว
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ทำให้ถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี รวมทั้งค่าปรับที่มียอดทวีคูณเมื่อมีการชำระล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ผู้ที่มีรายได้
ขั้นต่ำของเมืองซานฟรานซิสโกหรือคนไร้บ้านไม่สามารถชำระค่าปรับดังกล่าวได้และต้องถูกจำคุกแทนค่าปรับ
ในบางกรณีที่ถูกยึดทรัพย์สินซึ่งมีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ อย่างเช่น รถยนต์ ซึ่งกลายเป็นวัฏจักรการ
กระทำผิดซ้ำอย่างไม่สิ้นสุด

ภาพตัวอย่างใบแจ้งหนี้สำหรับผู้กระทำผิดหลังถูกพิจารณาคดีและถูกคุมความประพฤติระยะเวลา ๑ เดือน
ทางเมืองซานฟรานซิสโกได้มีการริเริ่มโครงการว่าควรจัดการหรือแก้ไขปัญ หาอย่างไรกับ
คนกลุ่มนี้ มีกรณีตัวอย่างในรัฐมอนทาน่าที่ยกฟ้องกรณีทผี่ ตู้ ้องหาที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ นอกจากนี้ยังพบว่า
ผู้ที่ขึ้นศาลพิจารณา เนื่องจากไม่มีเงินค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ มากถึงร้อยละ ๙๕ เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน
รัฐควรจะดำเนินการผ่อนผันหรือควรมีหน่วยงานช่วยเหลือ โดยในระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ เดือน ทำการ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมหลังปล่อย เช่น การที่ค่าธรรมเนียมการคุมประพฤติเดือนละ ๕๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ค่า เช่า เครื่อ งมือ ติด ตามตัว อิเล็ก ทรอนิก ส์ว ัน ละ ๓๕ เหรีย ญดอลลาร์ส หรัฐ ซึ่ง หากหลัง จากสิ้น สุด จาก
กระบวนยุติธรรม ต้องมีหนี้สินจำนวนมากซึ่งยากต่อการดำเนินชีวิตหรือตั้งตัวได้ เป็นต้น โดยรัฐได้สูญ เสีย
รายได้มากถึง ๓๓ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้กระทำผิดจำนวน ๒๑,๐๐๐ ราย หรือกรณีที่ผู้ต้องขัง
โทรศัพ ท์เพื่อติดต่อบุคคลในครอบครัวต้องเสียเงินประมาณ ๓๐๐ เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/ราย ซึ่งผู้ท ี่ได้รับ
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ประโยชน์ คือ ผู้ใ ห้บ ริก ารโทรศัพ ท์ม ากกว่า ผู้ต ้อ งขัง โดยหากให้ผ ู้ต ้อ งขัง ติด ต่อ ครอบครัว จะทำให้ม ี
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวหรือสามารถสมัครงานระหว่างต้องขังหรือเป็นการเตรียมตัวก่อนปล่อย
แต่ห ากคิด ที่ใ ห้ท างกลับ กัน การที่ย กเลิก ค่า ธรรมเนีย มต่า งๆ รัฐ จะสามารถประหยัด
งบประมาณสำหรับผู้ต้องขังหรือการที่ต้องขังผู้ที่ไม่มีค่าปรับควรที่จะให้ผู้กระทำผิดออกไปทำงานตามปกติ
ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้รวมถึงทำให้ผลทางบวกต่อเศรษฐกิจและกำลังคนเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศมากกกว่า
จึงควร “เลิกจำคุกคนจน” โดยการยกหนี้ให้แก่ผู้กระทำผิดที่ไม่สามารถจ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
และลดการเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่จำเป็น
หลังจากการตระหนักปัญหาดังกล่าวจึงมีนโยบายให้ผู้ที่กระทำผิดครั้งแรกได้รับการยกเว้น
ค่าปรับหรือการส่งเสริมให้ผู้ที่ละเมิดกฎหมายเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยมากกว่าการปรับ เพื่อให้
เกิดการลดการกระทำผิดซ้ำที่ยั่งยืน หรือการมีนโยบานผ่อนชำระค่าปรับ (Payment Plan) จากการนำไปใช้
พบว่าจำนวนเงินที่เก็บได้จากค่าปรับมีจำนวนที่สูงขึ้นรวมทั้งคดีที่ขึ้นศาลก็ลดน้อยลง หรือการที่ให้บริการสังคม
แทนค่าปรับก็เป็นการลดผู้ต้องขัง หรือการสร้างเงื่อนไขฯ ให้เข้าเรียนหรือทำงาน เพื่อให้ไม่ต้องเสียค่าปรับ
ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอีกทางหนึ่ง
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๑. ภายในวงแหวน (Inside the Beltway)
บรรยายโดย

Elizabeth Pyke ผู้อำนวยการภาครัฐสัมพันธ์ สมาพันธ์อาชญาวิทยาแห่งชาติ
การบรรยายทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการดังนี้
๑) การมีกฎหมายที่เอื้อต่อการให้โอกาสผู้กระทำผิด Second Chance Act ๒๐๐๘
๒) การมีนโยบายในการติดตามผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา
• สถานการณ์ที่ผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติด
ซึ่งรัฐมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการคุมความประพฤติ
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• ผู้ต้องขังคดีที่เกี่ยวกับชีวิตมีจำนวนโทษที่ยาวนานขึ้น

๓) การนำแนวทางการลดวันต้องโทษจำคุกจาก Good Time Credits ทำให้ผู้ต้องขังที่
ได้รับการปล่อยก่อนกำหนดมากกว่า ๓,๕๐๐ ราย
๔) ระยะการถูกต้องขังในสหรัฐอเมริกายาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

๕) ประเด็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาใหม่ ไม่ปรากฏการประเมินความต้องการ
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
การดำเนินการในอนาคตยังขาดความชัดเจนเนื่องจากนโยบายที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่
กระทรวงกลาโหมที่เ พิ่ม มากขึ้น ทำให้ใ นช่ว ง ๒ ปีท ี่ผ ่า นมา กระทรวงยุต ิธ รรมถูก ตัด งบประมาณ
ร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ต่อปี แนวคิดการส่งเสริมการศึกษาในเรือนจำยังไม่นำไปใช้ในบางเรือนจำ เงินงบประมาณ
จำนวนมากใช้ในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เพราะไม่สามารถแก้ไขผู้กระทำผิดได้อย่างยั่งยืน การที่ยังไม่มีมาตรการ
ชัดเจนสำหรับผู้ติดยาเสพติดและมาตรการดูแลเหยื่อของผู้กระทำผิด รวมทั้งการพยายามขับเคลือ่ นงานให้มี
นวัต กรรมและงานวิจ ัย รองรับ ยัง ขาดเงิน ทุน วิจ ัย เพราะมีแ นวโน้ม ของการให้เงิน ทุน วิจ ัย ที่ล ดลง รวมถึง
งบประมาณส่วนใหญ่นำไปใช้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษและเรือนจำ
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วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๒. บรรยาย เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลการแต่ละคดีโดยการใช้รางวัล และการแทรกแซงโดยพนักงาน
คุมประพฤติ
(Influence of Individual and Case Characteristics on the Use of Incentives and
Sanctions by Probation and Parole Officers: A Factorial Survey Approach)
การสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลและการแทรกแซงเพื่อยับยั้งพฤติกรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดความร่วมมือและการคุมความประพฤติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการนำไปใช้ใน
งานคุมประพฤติของสหรัฐอเมริกาอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามยังขาดวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจในการให้รางวัลหรือการแทรกแซง เพื่อทราบว่า
วิธีการใดสามารถดำเนินการได้ผลมากที่สุดในตามลักษณะของผู้ถูกคุมความประพฤติ
บรรยายโดย

Wendy Goodman ผู้ดูแลระบบบริหารจัดการคดีและวางโครงสร้างโปรแกรม
กรมราชทัณฑ์ รัฐเวอร์จิเนีย
Stephen M. Haas, Ph.D. ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและติดตามผลที่ ICF International
โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๑ ได้รับเงินทุนวิจัยเพื่อเริ่มการดำเนิน
โครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางโครงการ จัดทำโปรมแกรมและใช้ในการขับเคลื่อนโครงการเป็นค่าตอบแทน
ของพนัก งานคุม ประพฤติ แนวคิด และจุด ริเริ่ม ในการติด ตามการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมของผู้ถ ูก คุม
ความประพฤติอย่างต่อเนื่องในการให้รางวัลและแทรกแซง โดยมีกลุ่มทดลองในเมืองชาล็อตวิลล์ รัฐเวอร์จิเนีย
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ด้วยวิธีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการให้รางวัลหรือแทรกแซง แต่อย่างไรก็ตามอาจะไม่
สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง หากพนักงานคุมประพฤติมิได้กำหนดเงื่อนไขในกรณีต่างๆ รวมทั้งอาจเกิดอคติ
ของผู้ป ฏิบ ัต ิงานและหากพนัก งานคุม ประพฤติอ าจดำเนิน การนั้น ไม่ถ ูก ต้อ ง เป้า หมายของโครงการ คือ
เพื่อ การสร้า งวิธ ีก ารทำงานในการให้ร างวัล และการแทรกแซงสำหรับ พนัก งานคุม ประพฤติ มุ่ง เน้น ให้
ลดค่าใช้จ่ายในกรณีท ี่ม ีก ารผิด เงื่อ นไขฯ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแ ลผู้ต ้อ งขัง การมีฐานข้อ มูล ที่ป ระกอบการ
ตัดสินใจการให้รางวัลและการแทรกแซงและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต
การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมของผู้ถ ูก คุม ความประพฤติโดยการให้ร างวัล และแทรกแซง
มีผลต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ
(๑) ในการเป้าหมายระยะสั้นในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
(๒) การปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม
(๓) เพิ่มความสนใจในพฤติกรรมด้านบวก
(๔) ให้เกิดความยุติธรรมในการกำหนดมาตรการ และ
(๕) เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
โดยอัตราส่วนการให้รางวัล คือ ๔ ครั้งต่อการแทรกแซง ๑ ครั้ง ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการ
ดำเนินโครงการ ได้แก่
๑. มีแ นวทางและวิธ ีก ารให้ร างวัล และแทรกแซงมีผ ลต่อ ผู้ถ ูก คุม ความประพฤติแ ละ
สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
๒. ประหยัดภาระงานในการออกสอดส่องโดยไม่จำเป็น
๓. ไม่เป็นการทำงานแบบสุ่ม
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๔. กลุ่ม ความเสี่ย งต่ำหรือ ไม่ม ีค วามเสี่ย ง ได้รับ การแรงจูงใจและการประโยชน์จ ากการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
๕. ช่วยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
๖. สามารถนำไปใช้การฝึกอบรมทักษะของพนักงานคุมประพฤติ
วิธีการดำเนินวิเคราะห์ข้อมูลจะนำข้อมูลที่จากทั้ง ๑๐ พื้นที่ ผลการผิดเงื่อนไขฯ และการวาง
เงื่อนไขทั้งการให้รางวัลหรือแทรกแซงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
ได้แก่ การสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน การยอมรับวิธีการและนำไปใช้ การติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง การแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากวิธีการดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการให้
คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในระยะแรกมีความขัดข้องของเทคโนโลยี
จึงเกิดความล่าช้า แต่เป็นการได้ทดสอบระบบจากสถานการณ์จริง

ภาพบรรยากาศในงาน
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บทที่ ๓
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑. เว็ปไซต์ทางการของงานประชุม
http://forumoncriminaljustice.org/
๒. ประวัติวิทยากร
http://forumoncriminaljustice.org/wp-content/uploads/2019/09/Speakers-1.pdf
๓. กำหนดการ
http://forumoncriminaljustice.org/wp-content/uploads/2019/09/Agenda-1.pdf
๔. เว็ปไซต์เอกสารนำเสนอในงานประชุม
http://forumoncriminaljustice.org/agenda/forumpresentations/

จัดทำโดย นางสาวศิริพร เจริญธรากุล

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ผู้สรุปรายงานการประชุม
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บทที่ ๔
นิทรรศการจากผู้สนับสนุน
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๑. นิทรรศการ: แพลตฟอร์มสำหรับการบริการจัดการทุนวิจัย
๑.๑ Agate Software, Inc.
จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๗ องค์กรชั้นนำในการสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการทุนวิจัยผ่านรูปแบบของการให้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีการใช้งาน
มากกว่า ๒๙ รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา โปรแกรมที่มีคุณภาพที่เป็นที่รู้จัก คือ IntelliGrantsTM มี
รูปแบบการทำงานบริหารจัดการการจัดสรรเงินทุนและการติดตามผล
ข้อ ดีข องระบบ คือ มีก ารทำเป็น ฐานข้อ มูล ออนไลน์ สามารถเข้า ถึง ข้อ มูล ผ่า น
เว็ป ไซต์ ประกอบด้วย ระบบอัต โนมัต ิ (เตือ นให้ส ่งงาน ส่ง E-mail เพื่อ แจ้งข่าวสาร การ
คำนวณคะแนนผู้ส มัค ร) ระบบการสื่อ สาร (การสนทนาผ่า นระบบ) ลดความผิด พลาด
(กำหนดให้ส่งข้อ มูลให้ค รบถ้วน) การติด ตามผล (การรายงานผ่านระบบ การแจ้งผลการ
รายงาน)

๑.๒ Grant MaximizerTM
ซอฟต์แวร์สำหรับ การจัดการเงิน ทุน วิจัยซึ่งมีการบริห ารจัดการเงิน ทุน ที่สามารถ
ติด ตามผลการทำงาน รายงานผลการได้ร ับ ทุน สรุป ผลคะแนน ส่ง ข้อ ความผ่า นระบบ
Outlook
ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ จากการใช้ง าน คือ ประหยัด เวลา ประหยัด เงิน ทุน การนำ
เทคโนโลยีม าใช้ ลดขั้น ตอนการทำงาน ใช้ง านง่า ยสำหรับ ผู้ใ ห้ท ุน ผู้ร ับ ทุน หัว หน้า
โครงการวิจัยหรือผู้จัดการโครงการ

(https://corrisoft.com/)

(https://corrisoft.
com/)

Informer is a complete case management system that
consolidates o ender and agency information into a single,
centralized software package. Informer allows users to build
and distribute customized reports to any number of
speci ed departments or agencies.

O ender data and agency case le data all in one place
Instantly access and update real-time data
Partner agencies can access and use the same data

Automatic report updates to meet changes in state
requirements
Integration with drug testing labs
Ongoing Customer Support
Onsite Product Training
Contracted Training Services

We understand each individual agency has their own processes
and requirements. While out-of-the-box software often ignores
specialized local needs and the mandated requirements,
Informer scales easily in order to provide customized
con gurations to meet the needs of each individual agency.

» Probation

Informer o ers several data-speci c management tools that can
be added as part of most modules. From nancials to
rehabilitation plans, the ability to properly house numerous
types of data sets means agencies can get the complete picture
of each case.

» Case Financials

Informer o ers a host of innovative service-based solutions
designed to automate data collection and processing e orts.
Speci cally designed as extensions for Informer, the o erings
use the latest technology to automate data input from the eld
and directly feed the collected information into Informer. In
addition, Informer can organize and present data for customerfacing displays.

» Verify - Field Visit Data Collection

» Combined Program
» Community Corrections
» Juvenile Detention Center
» Problem-Solving Courts

» Drug Test Import
» Risk Assessment Plan

» Digital Fingerprint Check-In
» Work Release Scheduler

(https://twitter.com/Corrisof
(https://www.linkedin.com
tAIR)
ft/)
About Corrisoft
(https://corrisoft.com/cor
risoft-approach/)

AIR Solutions Spectrum
(https://corrisoft.com/airsmartphone-supervisionsolutions/)

Careers
(https://corrisoft.com/car
eers/)

Information
(https://corrisoft.com/
contact/)
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๒. นิทรรศการ: เทคโนโลยีสำหรับงานคุมประพฤติ
๒.๑ CorrectTech
สร้างแพลตฟอร์มสำหรับรองรับในการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในสำหรับงานคุมประพฤติ ใช้
สำหรับการบันทึกข้อมูลรับคดีใหม่และติดตามผลการคุมความประพฤติ การติดตามการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิด ในการเข้าร่วมกิจกรรม การให้รางวัลและแทรกแซงระหว่างการคุมประพฤติ การรายงาน
ตัว หรือการเข้ารับบริการในศูนย์ฝึกอบรม ระบบเรียกเก็บเงิน ระบบรายงานตัวผ่านตู้คีออส ระบบ
การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ ระบบส่งต่อการรับการบำบัด ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลในผู้ถูกคุม
ความประพฤติและผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๒ FEI Systems
FEI Systems พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ Web Infrastructure for Treatment Services (WITS)
ที่เป็น ระบบรายงานการติด ตามข้อ มูล ของผู้ถ ูก คุม ความประพฤติ ผลการเข้ารับ การทดสอบหรือ
บำบัดรักษาทางการแพทย์ รูปแบบการให้บริการ คือ ระบบแอพพลิเคชั่น ที่พนักงานคุมประพฤติสา
มารติดตามผลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำผิด การบันทึกข้อมูลการรักษา
ทางการแพทย์ ระบบสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การรักษาส่วนบุคคล ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ
สถานบริการสุขภาพ และระบบการประเมินและบริหารจัดการคดีสำหรับเด็กและเยาวชน เน้นการ
ทำงานที่สามารถเชื่อมโยงระบบระหว่างหน่วยงาน ซึ่งระบบประกอบด้วยแบบประเมินที่สามารถช่วย
ในการจัดแผนการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถติดตามผลการปฏิบัติตามแผน ใช้ได้กับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
ทางจิต ระบบของกรมพินิจ และระบบสวัสดิการของเด็ก
๒.๓ JournalTech
บริษัทผู้ผลิตซอฟแวร์สำหรับการบริหารจัดการคดี โดยมีระบบสำหรับ
๑) สำหรับศาล สามารถบันทึกสำนวนคดีจาก Web-based service สามารถทำตารางนัด
หมายออนไลน์ ระบบการแจ้งเตือน/เตือนความจำ
๒) สำหรับ งานคุมประพฤติ สามารถบัน ทึกสำนวนจาก Web-based service การจัดทำ
แบบประเมินความเสี่ยงฯ การบันทึกแผนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
๒.๔ Corrisoft
เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่น ำเทคโนโลยีม าใช้ใ นการบริก ารจัด คดีส ำหรับ การแก้ไ ขฟื้น ฟูผ ู้ก ระทำผิด
ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสถานที่ให้บริการในการบำบัดหรือแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ โดยให้พนักงานคุมประพฤติ
นำแบบประเมินความเสี่ยงฯ บันทึกผลในระบบซึ่งจะมีการประมวลผลหน่วยที่บริการให้ด้านที่มีปัญหา รวมทั้ง
การบัน ทึก และติด ตามผล ช่วยในการบริห ารจัด การคดีให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ผ ู้ก ระทำผิด
สามารถเข้าถึงการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม
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๓. นิทรรศการ: เทคโนโลยีสำหรับการติดตามตัวผู้กระทำผิด
๓.๑ TrackTech
ระบบรายงานผลการติดตามตัว โดยสามารถทำควบคู่กับการบริหารคดี อุปกรณ์การติดตาม
ตัวมีหลากหลาย ได้แก่
๑) โทรศัพท์สำหรับการติดตามตัวโดยเป็นโทรศัพท์ TrackPhone ที่เป็น GPS ใช้การระบุสถานที่
ยืนยันตัวตนจากอัตลักษณ์เฉพาะ ส่งกลับข้อมูลไปยังระบบบริหารจัดการคดี ใช้สำหรับผูก้ ระทำ
ผิดความเสี่ยงปานกลาง
๒) ระบบเครื่องสวมใส่ในการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ Trackband เครื่องติดตามตัวแบบสวมใส่
ทำงานควบคู่กับ TrackPhone เพื่อยืนยันสถานที่ทั้ง ๒ ทาง ใช้สำหรับผู้กระทำผิดความเสี่ยงสูง
๓) ระบบติดตามตัวแบบ Application สามารถติดตั้งใน Smart Devices โดยเป็นการติดตามตัว
แบบสมัครใจ ใช้การติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม การรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม และการ
ติดต่อกับพนักงานคุมประพฤติ ใช้สำหรับผู้กระทำผิดความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากสามารถปิดระบบ
ติดตามได้
๔) ระบบบริหารจัดการคดี TrackCase ใช้ในการบริหารจัดการคดี ตั้งแต่ระบบการประเมิน ระบบ
รายงานผลการติดตามตัว สำหรับการเก็บข้อมูลคดีและวิเคราะห์ข้อมูล
๕) ระบบรายงานผลทางโทรศัพ ท์ส ำหรับ พนัก งานคุม ประพฤติ TrackPhone Officers เป็น
โทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะการติดตามผลของผู้กระทำผิด ใช้ติดตามผลนอกสถานที่
๖) ระบบแจ้งเตือนสำหรับเหยื่อหรือพนักงานคุมประพฤติ Victim/Officer Notification App เป็น
แอพพลิเคชั่นรายงานการเข้าใกล้ในรัศมีต้องห้าม เพื่อปกป้องเหยื่อ
๓.๒ Attenti
มีป ระสบการณ์ม ากกว่า ๒๐ ปี ในการให้บ ริก ารระบบการสร้า งความปลอดภัย ที่เป็น
นวัตกรรมเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการถูกนำไปใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการ
นำผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคม เป้าหมาย คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วย การพัฒนา
จากความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเครื่องมือติดตามตัวที่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมในการสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน มีอุปกรณ์หลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบซอฟแวร์รายงานผลการติดตามตัว ระบบ
ค้นหาผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ ระบบ home monitoring ระบบติดตามตัว ๒ ชิ้น ระบบติดตามตัว GPS
แบบชิ้นเดียว ระบบตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ อุปกรณ์เสริมในการตรวจสอบระดับบแอลกอฮอล์
โดยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ และการบริหารเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๓ SIERRA Wireless
ระบบที่ไว้สำหรับการติดตามผลการติดตามตัวผู้กระทำ ซึ่งสามารถเข้าระบบได้หลายวิธีทั้ง
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยระบบสามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของการเดินทางและ
แจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติ แจ้งเตือนผู้ถูกคุมความประพฤติในกรณีละเมิดเงื่อนไข
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๔. นิทรรศการ: นวัตกรรมสำหรับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
๔.๑ Change Companies®
ออกแบบสมุด บัน ทึก กิจกรรมสำหรับ แก้ไขพฤติก รรมของผู้ก ระทำผิด โดยเป็น การทำงาน
ร่วมกันของนักจิตวิทยา แพทย์ นักเขียนและนักศิลปะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ คือ Interactive Journaling®
เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมสำหรับกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้บันทึกสามารถแสดงความรู้สึก
ทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง การเข้าโปรแกรมมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมรายบุคคลร เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้กระทำผิดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้แก่ โปรแกรมบำบัดยาเสพติด
กิจกรรมหลังปล่อย กิจกรรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สำหรับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ. จราจร บำบัด
ความรุน แรงในครอบครัว เป็น ต้น ซึ่งมีผ ลิต ภัณ ฑ์ส ำหรับ ผู้น ำกิจ กรรมกลุ่ม เจ้าหน้าที่ท ั่วไปและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะแบบบันทึกมีความเข้าใจง่าย มีการแบ่งรายละเอียดเฉพาะ มีตัวอย่างและ
พื้นที่บันทึกข้อความ
๔.๒ Hazelden Publishing
สำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์บทความที่เป็นสื่อสามารถนำไปใช้เป็นความรู้ในการช่วยเหลือตนเองได้
สำหรับการบำบัดยาเสพติด สำหรับเหยื่อความรุนแรง สำหรับจัดการทางอารมณ์ และอื่นๆ ที่สามารถ
ให้ผู้อ่านแก้ไขปัญได้ด้วยตนเอง โดยเน้นการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบรายวัน
๔.๓ GEO Care division
สร้างโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ต้องขังในการเตรียมพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งมีการ
พัฒนาโปรแกรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ รวมถึงการช่วยเหลือให้สามารถกลับไปอยู่อาศัยใน
สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการนำเทคโนโลยีการติดตามสถานที่ การตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ การยืนยันตัวด้วย
เสียงหรือการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
๔.๕ CoreCivic

หน่ว ยงานภาครัฐ ที่ท ำงานร่ว มกับ ภาคเอกชนในการจัด หาและบริห ารสถานที่เพื่อ การ
สงเคราะห์ สำหรับผู้ต้องขังหรือผู้ที่อยู่ในสถานกักกัน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการคืนสู่สังคม
เพื่อช่วยในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ เน้นให้สถานที่นั้นสามารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเป็นสถานที่เพื่อการสงเคราะห์ที่มีมาตรฐาน
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Residential Services

CoreCivic Community's residential services encompass a vast network of
residential reentry centers across the United States. These centers provide
a step-down approach for individuals nearing release.
At our residential reentry centers, residents are either in the closing weeks of
their sentence or have been assigned to the facility in lieu of prison or a jail
sentence. Our centers operate in a step-down environment, allowing for a
degree of freedom for work and other approved activities. When residents
are not out searching for employment or at work, they may participate in a
range of programs oﬀered by trained professionals including job readiness,
substance use disorder counseling and life skills programs.

Community
Residential Services
Non-Residential Services

Additionally, staﬀ members connect residents with outside resources to
assist with permanent housing, obtaining proper identiﬁcation, and other
critical issues.
CoreCivic's residential reentry centers provide residents with the resources
they need to begin a new life as a healthy, productive community member.

Reducing
Recidivism

CoreCivic Safety
We believe a safe environment is
critical to the delivery of life-changing
reentry programming.

We believe the process of reentry
begins on day one of incarceration.

Learn More
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MOVING CRIMINAL JUSTICE FORWARD THROUGH RESEARCH, POLICY AND PRACTICE

๕. นิทรรศการ: นวัตกรรมการตรวจสอบทางเคมี/ชีวภาพ
๕.๑ ThermoFisher Scientific
ระบบรายงานผลตรวจสอบทางชีว ิต ภาพ โดยระบบสามารถใช้ในการพิส ูจ น์ห ลัก ฐาน
ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลภายใน ๙๐ นาที โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งสามารถใช้ตัวอย่าง
พันธุกรรม (DNA) ที่เก็บได้จากสถานที่เกิดเหตุในการค้นหาหรือยืนยันตัวตนผู้กระทำผิด เช่น เลือด
น้ำลาย เป็นต้น รวมทั้งระบบตรวจสอบลายนิ้วมือจากการแสกนผ่านเครื่อง หรือนำมาให้ในการยืนยัน
บุคคลในครอบครัว

๕.๒ HR Testing Solution
ระบบตรวจสอบสารเสพติดได้ทุกรูปแบบ รวมทั้งการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเพื่อใช้
ในการจ้างงาน ประวัติการใช้งานบัตรเครดิต ระบบตรวจสอบการทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งใช้กับ
ระบบการจ่ายเงินเดือน

Lab-quality forensic profiles in 90 minutes

Introducing the new RapidHIT ID System

The answers you
trust, only faster

For Forensics, Human Identification and Paternity/Kinship only. Not for use in diagnostic or therapeutic applications.
© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its
subsidiaries unless otherwise specified. COL17328 0818

Find out more at thermofisher.com/rapidDNA

Solve more crime, together

In the field
Personnel can conduct rapid
identification of disaster victims,
reunite families, or support other field
deployment needs

In the forensic lab
Labs can process urgent samples
more efficiently and enable personnel
with limited DNA experience

In the police station
Law enforcement personnel can
generate investigative leads and
identify suspects faster

The RapidHIT ID System offers new ways to work together in the effort to solve crime
Partners in forensics, law enforcement, and public safety can benefit from Rapid DNA results in many
applications. The RapidHIT ID system and RapidLINK Software are designed to provide faster results
and greater efficiency than ever before.

RapidHIT ID sample cartridges provide the ability to run samples as
they are received. No more batching.

No matter which operator or at what site, standardized algorithms
generate reproducible STR profiles within a closed system.

RapidHIT ID sample cartridges

With the activation of Applied
Biosystems™ RapidLINK™
applications, transform DNA
results into rapid intelligence.

The RapidHIT ID System uses self-contained sample cartridges to
transform a multicomponent protocol into a single, user-initiated task.

Get DNA results
in 90 minutes

RapidLINK Software
applications

RapidHIT ID System
Automatically performs cell lysis,
amplification, and capillary electrophoresis

Insert sample
cartridge

Sample cartridges enable a fully
automated workflow

• Combines multiple workflows into a single step

• Offers a compact design and NDIS-approved Applied Biosystems™
GlobalFiler™ Express chemistry

Rapid DNA results in the lab or in the field
• Generates results compatible with established DNA databases

With just one minute of hands-on time, the fully automated RapidHIT ID
System can generate short tandem repeat (STR) DNA profiles in the lab or in
the field. Paired with Applied Biosystems™ RapidLINK™ Software, the system
offers full control of DNA results with powerful sample matching, familial
search, kinship, and staff elimination database applications.

The compact and easy-to-use Applied Biosystems™ RapidHIT™ ID System is
the ideal Rapid DNA platform for generating lab-quality forensic DNA profiles
from single-source samples.

Sample in, identity out

RapidLINK Staff Elimination
Database Application
Automatic detection of contamination
from staff and manufacturing
employee profiles

RapidLINK Match
Application
The matching process is on all the
time, so you know immediately when
there’s a match

RapidLINK Kinship
Application
Verify family relationships from specific
samples in your RapidLINK database

RapidLINK Familial
Application
Search selected samples for
familial matches within your
RapidLINK database

RapidLINK Software
Centralizes data and provides full control of results

