เมื่อไรการคุมประพฤติมใิ ชการคุมประพฤติ ?
แซนฟอรด เบทซ
หองพิจารณาคดีของศาลแนนแออัดไปดวยผูสังเกตการณ, นักขาว, นักเรียน และนักกีฬา
ตางๆ และผูพพิ ากษาของศาลอาญากําลังเปดพิจารณาคดีซึ่งเรียกวา “ศาลพักการลงโทษ” จําเลย
เปนนักเรียนมัธยม จากพิจารณาของศาล ปรากฎวา จําเลยไดกระทําผิดจริงในขอหาวากระทําผิด
ศีลธรรม ศาลไดเปดพิจารณาคดีอยางเปดเผยเพื่อตัดสินวา ควรจะทําประการใดกับจําเลยคนนี้ ควร
จะสงตัวไปจําคุกหรือวาควรสั่งคุมประพฤติไว (ซึ่งมักจะเรียกโดยเฉพาะในมลรัฐตะวันตกกลางวาพัก
การลงโทษ) จําเลยเปนชายหนุมรูปรางสูงมากและเปนสมาชิกนักบาสเก็ตบอล คนสําคัญของ
โรงเรียน ครูผฝู กสอนไดแถลงตอศาลอยางกระตือรือรนดวยความหวังวาชายหนุมคนนี้จะไดรับการ
คุมประพฤติ และชวยโรงเรียนไมตองสูญเสียนักบาสเก็ตบอลที่เกงกาจไป นักเรียนคนอื่นๆ ตางก็พูด
แทนจําเลย เมื่อถึงเวลาที่ศาลจะพิพากษาดคี ศาลไดจดบันทึกจํานวนผูที่เขารวมฟงการพิจารณาคดี
ตลอดจนความคิดเห็นของพวกเขาวา ควรจะใหคุมประพฤติหรือไม บุคคลเหลานัน้ มีความเห็นใหคุม
ประพฤติอยางทวมทน ผูพ พิ ากษาไดตั้งขอสังเกตวาเขาเห็นวาคดีนี้อุกฉกรรจมาก และจําเลยควร
ไดรับโทษจําคุก แตผูพิพากษาจะพิพากษาคดีตรงขามกับความรูสึกเกือบเปนเอกฉันทของคนที่อยู
ในทีน่ ั้นไดหรือ และดังนัน้ ผูพ ิพากษาคนนัน้ จึงไดมีคําพิพากษาสัง่ คุมประพฤติจําเลย
ในภาพนี้มีอะไรผิดบาง
ในศาลอาญาในมลรัฐตะวันตกกลางอีกแหงหนึง่ ชายวัยรุนคนหนึง่ ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ
เพราะขอหายาเสพติดใหโทษ ศาลไดวางเงื่อนไขคุมประพฤติวา ใหจําเลยเลิกเสพยาเสพติดใน
ระหวางถูกคุมประพฤติ บิดามารดา ของผูถูกคุมประพฤติไดไปพบพนักงานคุมประพฤติ และ
รายงานตอพนักงานคุมประพฤติวา ลูกชายตนไดกลับไปเสพยาเสพติดอีก และมีความรูสึกวาควรจะ
นําตัวลูกชายไปควบคุมไว พนักงานคุมประพฤติไดรายงานขอเท็จจริงเหลานี้ตอศาล แตศาลไม
ยอมรับขอเสนอแนะของพนักงานคุมประพฤติ และสั่งใหพนักงานคุมประพฤตินาํ บิดามารดาของผูถูก
คุมประพฤติไปศาล ใหสาบานตนและใหพวกเขาใหการสิ่งทีพ่ วกเขารูเกี่ยวกับคดีนี้ในศาลอยาง
เปดเผย
ในคดีนี้มีอะไรผิดบาง ?
พนักงานสังคมสงเคราะหหญิงที่อายุคอนขางนอยคนหนึ่งจบการศึกษาชัน้ ปริญญาตรีทาง
สังคมสงเคราะหไดเขารับตําแหนงในสํานักงานคุมประพฤติในนครใหญแหงหนึ่งในมลรัฐตะวันตก
กลาง พนักงานคุมประพฤติคนนี้ไดพยายามติดตอผูถูกคุมประพฤติทตี่ นควบคุมสอดสองโดยทางไปรษณีย และเชิญผูถูกคุมประพฤติไปพบที่สํานักงาน ถาหากพวกเขาประสบความยุงยากตางๆ ถา
พวกเขาไมไปสํานักงานหลังจากไดรับจดหมายฉบับแรก เธอจะสงจดหมายฉบับที่สองไป เมื่อถูก
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ดังกลาวอาจทําใหผูถกู คุมประพฤติอึดอัดไมสบายใจ และพวกเขาคงจะรูสึกคลายความตึงเครียด
ยิ่งขึ้นถาไปพบเธอทีห่ องทํางานของเธอที่เงียบ สะอาด และนาสบาย ผูถูกคุมประพฤติสวนมาก
อาศัยอยูในบานเล็กๆ และคงจะรูสึกอึดอัดหรืออายถาเธอไปพบพวกเขาที่บาน
มีอะไรผิดบางไหมกับทัศนคติเชนนี้ ?
สมาคมเนติบัณฑิตแหงอเมริกาไดรับทุนวิจัยจาก Ford Foundation ใหศึกษาปญหานี้ และ
ปญหาอืน่ ในมลรัฐตะวันตกและตะวันตกกลางที่คัดเลือกแลวในป ค.ศ.1955 และ 1956
โครงการนีป้ ระกอบดวยการศึกษางานยุตธิ รรม ซึง่ รวมทั้งการศึกษากระบวนการของศาลตางๆ การ
ฟองรอง การตัดสินคดี การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ และการปฏิบัติงานของตํารวจ การ
วิจัยนี้ไดเลือกศึกษาในมลรัฐบางรัฐกอน และปรากฏวาในรัฐที่สนับสนุนการคุมประพฤติอยางมาก
สถานการณกเ็ ปนทีน่ า ทอใจยิ่ง ผูวิจยั ไดคนพบอยางทอแทใจวาการคุมประพฤติในทางปฏิบัติจริงๆ
นั้น ยังหางจากอุดมการณอนั สูงสง และมาตราฐานซึ่งปรากฎอยูในความเคลื่อนไหวของการคุม
ประพฤติ สิ่งที่เปนความจริงในมลรัฐเหลานี้ อาจเปนความจริงในมลรัฐอื่นๆ ที่เหลือดวย นอกเสีย
จากวาผูท ี่รับผิดชอบตอการคุมประพฤติทสี่ มบูรณและมีมนุษยธรรมจะไดคํานึงถึงขอบกพรองเหลานี้
และหาทางแกไข การคุมประพฤติอาจเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอการบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาแบบฉาบฉวยเกี่ยวกับการบริหารงานและประสิทธิภาพของการคุมประพฤติ
เปนครังคราว มักจะเสนอขอสรุปที่ดี บอยครั้ง การศึกษาเหลานี้จัดทําโดยผูท ี่เกี่ยวของโดยตรงกับ
การคุมประพฤติ และมักะเชื่อวาถาการคุมประพฤติเปนของดี การทีใ่ ชคุมประพฤติมากๆ ก็ยิ่งจะเปน
การดี จริงทีเดียวการศึกษาเหลานี้มักจะระบุวา 1 มีพนักงานคุมประพฤติไมเพียงพอ 2. จํานวนผูค ุม
ประพฤติมีมากจนเกินไป และ 3. พนักงานคุมประพฤติไมไดรับการอบรมดีพอในการใหคําแนะนํา
ปญหาความยากลําบากเบื้องตนบางอยางในการบริหารงานคุมประพฤติพึ่งจะไดรับการเปดเผย เมื่อ
สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกาทําการวิจยั ครั้งนี้ กอนที่จะกลาวถึงการปฏิบัติและปญหาตางๆ ที่พบใน
มลรัฐที่ศึกษานี้ คงจะเปนการดีถาเราจะหันกลับไปดูประวัติความเปนมาของการคุมประพฤติและ
ปรัชญาของการคุมประพฤติ
ประวัติและปรัชญาของการคุมประพฤติ
การคุมประพฤติเริ่มตนครั้งแรกในมลรัฐแมซซาซูเซ็ทท ในป ค.ศ.1841 เมื่อชางทํารองเทาชื่อ
จอหน ออกัสตัส ไดยื่นคําขอตอผูพิพากษาศาลตํารวจเมืองบอสตัน (Boston Police Court)
เพื่อขออนุญาตใหผูกระทําผิดคดีเล็กๆนอยๆอยูภายใตการควบคุมดูแลของเขาแทนที่จะอยูในคุก
ระบบงานคุมประพฤติในมลรัฐแมซซาซูเซ็ททไดรับการพัฒนาจนเปนระบบงานทีก่ าวหนาที่สุดแหง
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(ประกอบไปดวยผูพพิ ากษา) ซึ่งรักษาอุดมการณอันสูงสงในการคุมประพฤติไวอยางแนนแฟน บาง
ทีมลรัฐแมซซาซูเซ็ทท คงจะเปนรัฐที่ใชการคุมประพฤติมากกวามลรัฐใด ๆ และลดจํานวนคนจําคุก
ลงโดยปราศจากการเพิ่มขึน้ อยางเห็นไดชัดในอัตราของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
มีคนจํานวนมากกลาววา การนํางานคุมประพฤติมาใชกับผูกระทําผิดเล็กๆ นอยๆ เปน
เครื่องหมายของความกาวหนาที่ใหญยงิ่ เพียงอยางเดียวในทัณฑวิทยาที่มมี นุษยธรรมในประเทศนี้
เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและธุรกิจของศาลอาญาตางๆ เพิ่มขึน้ จึงเปนทีเ่ ห็นไดชัดวา ผูกระทําผิด
ที่ถูกตัดสินแลวทัง้ หมดไมอาจถูกสงพวกเขาไปจําคุกโดยปริยาย อีกประการหนี่งมีคดีมากมายทีเ่ ปน
คดีเล็กๆ นอยๆ ที่จําเลยโดยบังเอิญไดกระทําผิดพลาดเขา และปรากฎวาไดกระทําผิดจริงตามฟอง
และก็ไมเปนประโยชนในการบังคับใชกฎหมายที่จะปลอยตัวไปอยางสิ้นเชิง ศาลตางๆใชความคิด
เกี่ยวกับการรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษในกรณีเชนนัน้
แตในไมชาก็ปรากฎวาถาขาด
กระบวนการติดตามที่จาํ เลยจะตองไดรับการควบคุมและรับผิดชอบตอความลมเหลวในการที่จะไม
ไปกระทําความยุงยากอีก ในกรณีเชนนี้การรอการลงโทษก็มีคา เทากับการปลอยตัวไปหรือตัดสินวา
ไมมีความผิด
ในไมชา ศาลจํานวนมากเห็นวาการนําระบบคุมประพฤติเชนนัน้ มาใชทําใหศาลมี
ทางเลือกอีกทางหนึง่ ในการพิพากษาคดี(นั่นก็คือ) แผนการแกไขผูกระทําผิดที่ศาลตัดสินวาไดกระทํา
ผิดจริง
ศาลไดวากลาวตักเตือนและมอบหมายใหอยูในความควบคุมสอดสองของพนักงานคุม
ประพฤติทมี่ ีความสามารถดวยการจํากัดความประพฤติของผูถูกคุมประพฤติใหอยูในขอบเขต และ
หนาที่ๆ จะตองเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว แผนการเชนนั้นถูกตองทั้งในดานมนุษยธรรมและก็ทําให
ประชาชนอบอุนใจในความคุมครองของเจาหนาที่ ตามความเปนจริงแลวการคุมประพฤติที่ตองการ
ควบคุมพฤติกรรมของคนและใหทาํ งานอยางสม่าํ เสมอนัน้ จําเลยจํานวนมากเห็นวา เปนคําพิพากษา
ที่รายแรงยิ่งกวาความเกียจครานระยะสัน้ ในคุก และดังนัน้ การพิพากษาใหผูกระทําผิดเล็กๆ นอยๆ
และผูกระทําผิดครั้งแรกที่ดูเหมือนวากรุณานัน้ เปนทีพ่ อใจของประชาชนและความตองการใหใชการ
คุมประพฤติกเ็ พิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ในไมชาผูบริหารทัณฑสถานและสถานแกไขบําบัดตางๆ ก็เริ่มทราบถึงผลเสียของการ
จําคุกนานๆ ทีม่ ีตอบุคลิกภาพ และไดกระตุนใหใชทั้งการคุมประพฤติและการพักการลงโทษแทนการ
จําคุกเทาที่จะมีประโยชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและสังคมจะปลอดภัยจากการเสี่ยงภัยหรือค
วยามเสียหายเชนนัน้ ได จากประสบการณในวงการแกไขบําบัดมา 40 ป ขาพเจาก็มีความเชื่อกัน
วาทั้งๆ ที่มกี ารบริการงานคุมประพฤติผิดพลาดในหลายทองที่การคุมประพฤติก็ไดพิสูจนใหเห็นวา
เปนองคประกอบที่มีคายิ่งในกระบวนการบังคับใชกฎหมาย
สุขภาพเปนสิง่ ที่ดี และไมมีขอบเขตจํากัดตอการที่จะมีสุขภาพดียิ่งขึน้ การศึกษาเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยและก็ไมมีขอบเขตจํากัดในการทีจ่ ะขยายโอกาสทาง
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เพียงพอ แตนา้ํ ที่ขาดการควบคุมก็จะนําปสูความหายนะ ไฟฟาเมื่อเขาใจแลวควบคุมไดพรอมทัง้
นําไปใชอยางเหมาะสมจะสงเสริมใหการดํารงชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น แตไฟฟาก็อาจเปน
พลังงานที่ลา งผลาญทําลายได ในทํานองเดียวกัน การคุมประพฤติจะตองนําไปใชอยางเฉลียว
ฉลาด อยางชัดเจน และอยางทั่วหนากัน มิฉะนั้นการคุมประพฤติจะเปนเพียงชือ่ ใหมแทนความ
กรุณา (Leniency) คุณภาพของการคุมประพฤติยงิ่ มีความสําคัญกวาขอบเขตของการใชการคุม
ประพฤติเสียอีก
สําหรับผูพพิ ากษาที่สนใจจะใชการคุมประพฤติอยางฉลาด จะตองมีองคประกอบสําคัญยิ่ง 2
ประการ คือ : (1) ในเวลาทีจ่ ะพิพากษาคดีผูพิพากษาจะตองไดรับรายงานที่สมบูรณถูกตองเชื่อถือได
และลับเฉพาะเพื่อประกอบการพิจารณา สําหรับผูพพิ ากษาซึง่ เพียงแตเดาวาจําเลยควรจะไดรับโทษ
จําคุก หรือควระไดรับโอกาส เพื่อพิสูจนตนอีกครั้งหนึง่ ภายใตการควบคุมสอดสองก็เกือบจะมีผล
เชนเดียวกับการคาดหมายใหแพทยวิเคราะหโรคโดยการสังเกตเทานัน้ เราจะกลับมาพูดถึง
ความสําคัญของรายงานกอนศาลพิพากษาคดีในภายหลัง (2)ถาผูพ ิพากษาจําตองทํามากกวาเพียง
ปลอยจําเลยไปหรือเก็บเรื่องเขาสํานวน หรือการกําหนดโทษไว ผูพพิ ากษาจะตองมีบุคลากรที่จะ
อํานวยความสะดวก ซึง่ จะทําใหการคุมประพฤติมีความหมายยิง่ กวาการรักษาทะเบียน ประวัติ การ
รวบรวมคาปรับและคาทดแทนหรือการวากลาวตักเตือนโดยศาล เฉพาะบุคคลที่มที กั ษะและมี
ความสามารถจึงจะสามารถบริหารทัง้ ในดานการใหคําปรึกษา แนะนํา และบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ในวารสาร Criminal Law, Criminology and Police Science ฉบับลาสุด Thorsten
Sellin ใหแงคดิ วา คําวา “การคุมประพฤติ” ควรจะสงวนไวสําหรับแบบของการใหคาํ ปรึกษาและแนะนํา
ซึ่งถือวามีอยูในปจจุบนั แตมักจะไมมีอยูเสมอ ถาการคุมประพฤติเปนเพียงวิธีการบังคับใชเงื่อนไข
หรือเก็บรวมรวมคาปรับ Sellin กลาววา การคุมประพฤติเชนนี้เสมือนพนักงานหรือเจาหนาที่การเงินก็
ทําได และสิ้นเปลืองคาใชจา ยนอยกวาการใชผูที่จบปริญญาตรีเขาทํางานมาก
ผลการวิจัยของสมาคมเนติบัณฑิตแหงอเมริกา
การคุมประพฤติมิใชกระบวนการซึง่ เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวจะดําเนินไปไดโดยอัตโนมัติ
การคุมประพฤติตองการทักษะความคิดเห็นที่เฉลียวฉลาด และมองเห็นเหตุการณไกล โดยบุคลากรที่
ไดรับการฝกอบรมมาและมีประสบการณ ควรจะใชการคุมประพฤติในคดีที่คัดเลือกแลวเทานัน้ ไมควร
จะใชการคุมประพฤติในเมื่อการควบคุมสอดสองเปนไปอยางฉาบฉวยและไมฉลาด แมกระทัง่ ผูที่
สนับสนุนการคุมประพฤติทสี่ ุดก็ยังยอมรับความจริงขอนี้
การวิจยั ของสมาคมเนติบัณฑิตแหงอเมริกาชี้ใหเห็นวาในหลายทองทีม่ ีการบริหารงานคุม
ประพฤติที่ไมถูกตองและการนําการคุมประพฤติไปใชก็ไมเปนไปตามหลักการเบื้องตน ที่ใหมีการ
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เครืองมือสําหรับควบคุมผูถกู คุมประพฤติซึ่งเกือบจะไมมีความเกี่ยวพันกับงานเบื้องตนของงานคุม
ประพฤติเลย นั่นก็คื การคุม ครองสังคมโดยการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิด ตอไปนี้เปนปญหาบางประการ
ในการบริหารงานคุมประพฤติ การปฏิบัติงานคุมประพฤติทนี่ าสงสัยและมีขอบเขตจํากัด ในการคุม
ประพฤติที่ไดสังเกตเห็นในการศึกษานี้
1. ศาลพิพากษาใหคุมประพฤติจําเลยโดยไมมีความรูเกี่ยวกับจําเลยและประวัติของจําเลย
เพียงพอ ในเมืองๆหนึ่งที่มศี าลขนาดใหญ จําเลยเกินครึ่งที่ไดรับการคุมประพฤติไมไดรับประโยชนจาก
รายงานกอนศาลพิพากษาคดี ในคดีที่อางถึงในตอนแรกของบทความนี้ ไมมีการศึกษาอยางฉลาดและ
รอบคอบเกี่ยวกับชายหนุมทีอ่ นาคตของเขากําลังเปนเดิมพัน วากันตามความจริงแลวในศาลนั้นไมมี
พนักงานคุมประพฤติ บางทีอาจเปนเพราะวาศาลนั้นทราบวาการคุมประพฤติเชนที่ปฏิบัติในทองทีน่ ั้น
ไมถึงขั้นมาตรฐานที่ยอมรับกัน ผูพพิ ากษาถึงกับปฏิเสธที่จะเรียกเปนคุมประพฤติ แตมักจะพูดเปน
ประจําวา “การพักการลงโทษ โดยศาล (Bench Parole)”
จะไมมีแพทยคนใดเริ่มทําการรักษาคนปวยนอกเสียจากวาจะไดมีรายงานความเจ็บปวยและ
อาการเจ็บปวยอยางสมบูรณ ในทํานองเดียวกัน ผูพพิ ากษาก็ไมควรจะพิพากษาโดยปราศจากรายงาน
กอนศาลพิพากษาคดีถงึ แมวาจะสงสัยในความสามารถของพนักงานสังคมสงเคราะห หรือพนักงานคุม
ประพฤติทจี่ ะใหคําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสมได และถาไมมีคณะเจาหนาที่ใหบริการนี้ ก็ควรจะขอรอง
ใหสภานิติบัญญัติ หรือเจาหนาที่ของจังหวัดจัดบริการนี้ให
โอกาสที่ศาลจะพิพากษาผิดพลาดเกีย่ วกับความผิดหรือความบริสุทธิข์ องจําเลยมีนอ ยมาก ใน
ระหวางการพิจารณาคดีศาลจะตองเคารพกฎขอบังคับเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ศาลจะไมยอมรับฟงคํา
บอกเลาหรือคําบอกกลาวทีม่ ีอคติ วัตถุประสงคเพียงประการเดียวระหวางการพิจารณาคดีก็คือ เพื่อ
ระบุวาจําเลยไดกระทําผิดริงตามทีถ่ ูกฟองหรือไม
แตอาจมีโอกาสของการพิพากษาคดีผิดมากมายในลักษณะของคําพิพากษาที่สงั่ ลงไป จําเลย
ควรจะถูกพิพากษาจําคุกหรือไม ? คําพิพากษาจําคุกนัน้ ควรจะเปนจําคุกระยะสัน้ หรือระยะยาว?
สถานที่จาํ คุกนั้นควรจะเปนสถานกักกันหรือสถานแกไขบําบัด ? หรือจําเลยควรจะไดรับการคุม
ประพฤติในแงของการแกไขฟนฟูจําเลยและในแงของการคุมครองสังคม ? ขอที่ควรพิารณาเหลานี้
ขึ้นอยูกับรายงานที่ไมเปนที่ยอมรับในการพิจารณาหนาทีพ่ ิพากษาคดีของศาลเปนหนาที่ตุลาการที่ยาก
ที่สุดที่ผพู ิพากษาจะตองทําลงไป ดังนัน้ ผูพ ิพากษาจึงตองอาศัยรายงานกอนศาลพิพากษาที่สมบูรณ
ชัดเจนแลเพรียบพรอม ซึง่ จะทําใหมองเห็นโอกาสที่จําเลยจะไดรับการแกไขฟนฟูภายใตการควบคุม
สอดสองของพนักงานคุมประพฤติ
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กอนศาลพิพากษา อยางไรก็ดีในโอกาสอืน่ ๆ ผูศึกษาก็ไดพบวา รายงานกอนศาลพิพากษาคดีมีแนวโนม
ที่จะยืนยันการตัดสินใจที่รีบดวนที่ศาลอาจใชในกรณีทพี่ ิจารณาคุมประพฤติ และในอีก 2-3 กรณี
รายงานกอนศาลพิพากษา ทําไปเนื่องจากเกรงทนายความที่จําเลยวาจางมา ไมจําเปนตองกลาวเลย
วาจางมา ไมจําเปนตองกลาวเลยวาศาลจําตองพิพากษาใหคุมประพฤติ โดยอาศัยรายงานกอนศาล
พิพากษาคดี รายงานนั้นตองชัดเจนแจมแจงและบรรจุขอเท็จจริงในคดีนั้นอยางตรงไปตรงบมาและไม
ลําเอียง
3. รายงานกอนศาลพิพากษาคดีไมถือวาเปนความลับ ไดกลาวแลววารายงานกอนศาล
พิพากษาบันทึกทาทีของชุมชนทีม่ ีตอจําเลย และประวัตสิ วนบุคคลและครอบครองของจําเลย รายงาน
นี้บรรจุขอเท็จจริงนอกเหนือไปจากที่เกี่ยวกับคดีและเกี่ยวกับความผิด ขอมูลเกี่ยวกับอุปนิสัย
บุคลิกภาพและนิสัยของจําเลย ตลอดจนคําใหการของเพื่อน เพื่อนบาน และนายจาง บอยครั้งไม
เกี่ยวของกับจิตใจและควรจะเก็บไวเปนความลับอยางยิง่ ถึงกระนัน้ ก็ดีขอเท็จจริงเหลานี้มีความสําคัญ
มากในโครงการแกไขบําบัดในเรือนจําหรือในระหวางการคุมประพฤติอยางนอยทีส่ ุดมลรัฐหนึง่ ตรงกัน
ขามกับความจําเปนที่จะตองเก็บรายงานเปนความลับไดบัญญัติไววา ทนายความของจําเลยมีสิทธิที่จะ
ไดดูรายงานกอนศาลพิพากษาคดีนนั้ ในมลรัฐที่ศึกษาผูพิพากษาไดสงวนที่จะอางขอความบางสวน
ของรายงานนัน้ ในศาล
ถาขอความลับในรายงานฉบับนั้นเปดใหจําเลยและทนายของเขาคัดคานและตอสูไดจะมีผล
ประการใดตอการพิพากษาคดีของศาล หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะสามารถแสวงหา
ขอเท็จจริงที่เกีย่ วของไดหรือไมถาผูใหขอมูลทราบวาพวกเขาจะถูกคัดคานในศาลและะถูกแกแคน? อีก
ประการหนึ่งจะเปนการสมควรหรือไมที่จาํ เลยจะมีโอกาสคัดคานหรือปฏิเสธขอความในรายงานนัน้ ซึ่ง
เปนผลรายตอจําเลย และทําใหจําเลยหมดอิสรภาพ? ไมวาจําเลยจะถูกสงไปจําคุก หรือยังคงอยูใน
ชุมชนภายใตการคุมความประพฤติ ก็มสี วนเกี่ยวของกับําเลย โดยเฉพาะจะไมมีอะไรที่เปนขอสําคัญ
บางหรือที่จะใหจําเลยมีสทิ ธิตอสูหรือปฏิเสธคําใหการในรายงานกอนศาลพิพากษาและยอมใหผู
พิพากษาคดีทยี่ ุติธรรมไมเฉพาะตอจําเลยและครอบครัวของเขา แตตอชุมชนสวนใหญดวย? สําหรับผูที่
อยูในวงการคุมประพฤติบางทาน คําถามนี้ไมมีคําตอบจะมีขอบเขตแคไหนที่เราจะเคารพความลับของ
รายงานกอนศาลพิพากษาคดี ?
4. การกําหนดคําพิพากษาบางครั้งก็ทาํ อยางเปดเผยและมีคนเขาฟงจํานวนมาก ปญหา
วาควระพิพากษาใหคุมประพฤติหรือไม ในทามกลางสือ่ มวลชนหรือในหองลับโดยมีบุคคลเพียง 2-3
คน ทีเ่ กี่ยวของกับคดีอยูทนี่ นั้ ดวย เปนเรือ่ งที่มีความสําคัญยิ่งเรื่องหนึ่ง ในศาลบางศาลที่ไดศึกษามา
การปรึกษาหารือเกี่ยวกับคดีทั้งหมดและคําพิพากษาที่จะสั่งโดยปกติจดั ใหมีขึ้นในหองทํางานของผู
พิพากษา และประกาศคําพิพากษาในหองพิจารณาคดีของศาล ในคดีที่อางถึงในตอนตนของบทความ

-7โดยการออกเสียง ผูพพิ ากษาไดแสวงหาความคิดเห็นของทุกคนที่อยูใ นศาลเพื่อชวยผูพิพากษาในการ
กําหนดวาจําเลยควรจะไดรับโทษจําคุกหรือคุมประพฤติเปนประสบการณทนี่ าตกใจยิ่งสําหรับผูท ี่เชื่อวา
การพิพากษาใหคุมประพฤติ หรือมิใหคุมประพฤติเปนกระบวนการทีต่ องการความรูและขอมูลพิเศษ
และมาไดเห็นศาลพิพากษาใหคุมประพฤติหรือไมโดยอาศัยการออกเสียงในศาลของบุคคล ซึง่ เปนผู
คุนเคยกับจําเลย
5. การใชการคุมประพฤติอยางไมเหมาะสม ใน 2 มลรัฐที่ศึกษาไดมีการใชงานคุมประพฤติ
เพื่อประโยชนอยางอืน่ นอกเหนือไปจากการคุมครองสังคมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ในศาลเหลานี้ได
ใชการคุมประพฤติเพื่อลางคดีของศาลเพื่อชักจูงใหจําเลยสารภาพผิด หรือเพื่อลดความแออัดใน
เรือนจํา
ในศาลอาญาขอบเขตใหญมากเขตหนึง่ ไดมีคดีคับคั่งมากอยางชวยไมได ไดมีการมอบหมาย
งานใหผพู ิพากษาพิเศษจัดการกับคดีเหลานี้ ผูพ ิพากษานี้ไดชําระสะสางคดีโดยพิพากษาคุมประพฤติ
จําเลยเกือบทุกคน เนื่องจากไมมีพนักงานคุมประพฤติในมลรัฐนัน้ และไมมีการเก็บรวบสถิติวาผูที่ถูก
คุมประพฤติปฏิบิตตนอยางไรในระหวางการคุมประพฤติ จึงไมมีใครทราบวาการชําระสะสางคดี
ทั้งหมดดังกลาวมีผลตออาชญากรรมในทองที่นนั้ หรือไม
บางครั้งใน 2 มลรัฐดังกลาวนั้นส พนักงานอัยการหรือแมกระทัง่ ผูพพิ ากษาจะยินยอมใหทนาย
จําเลยสรางความประทับใจแกลูกความวา ถาลูกความสารภาพศาลจะใชวิธีคุมประพฤติ ใน 2-3 คดีที่
นักวิจัยนไดสังเกตเห็นผูพพิ ากษาจะเขารวมปรึกษากับพนักงานอัยการ ทนายจําเลยและกับพนักงาน
คุมประพฤติดว ย(ถามี) จําเลยอาจถูกสงสัยวาไดกระทําผิดจริงตามฟอง แตภายใตความกดดันจาก
ศาลและบางทีจากทนายของจําเลยเอง และเนื่องจากไมอยากเสีย่ งกับการถูกตัดสินวาไดกระทําผิดจริง
ถึงแมจะรูสึกตนวาบริสุทธิ์จาํ เลยก็อาจสารภาพผิดได และแลวพนักงานอัยการก็อาจเสนอใหศาลคุม
ประพฤติจําเลย และศาลก็อาจสั่งคุมประพฤติจําเลยตามขอเสนอ ดังนั้นศาลจึงไมตอ งพิจารณาคดีนั้น
และก็เปนการลดจํานวนคดีที่คางพิจารณาจํานวนมากลงไป 1 คดี ถึงแมวา จะไมมรี ายงานกอนศาล
พิพากษาคดีสนับสนุนการสั่งหรือไมสั่งคุมประพฤติ หรือชวยใหศาลตัดสินใจวาจําเลยเปนผูท ี่เหมาะสม
กับการคุมประพฤติหรือไม ในทํานองเดียวกันก็ยงั ไมมีการศึกษาที่พอจะสรุปไดวา การปฏิบัติทํานองนี้
มีผลตอความประพฤติของจําเลยที่ไดรับการตัดสินคดีในทํานองนีห้ รือมีผลตอทัศนคติของประชาชนทีม่ ี
ตอการบังคับใชกฎหมายเพียงไร
ในบางกรณีมคี นไดยินผูพพิ ากษาที่คิดวาจําเลยควรจะไดรับการคุมประพฤติหรือไม กลาววา
ในขณะที่ศาลยังสงสัยในผลของการคุมประพฤติเรือนจําตางๆ ของรัฐมีนักโทษแออัดยัดเยียดมาก และ
ขอเท็จจริงอยางนี้ทาํ ใหศาลใชการคุมประพฤติมากขึ้น
6. ใชการคุมประพฤติเปนเครืองมือรวบรวมเงิน ในหลายกรณีศาลสั่งคุมประพฤติ เพื่อเก็บ
รวบรวมคาปรับและคาทดแทนโดยไมคิดแมแตนอยเกีย่ วกับความตองการในดานการแนะนําและ
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อยูในฐานะทีด่ ี และจะไมมใี ครฟถามวาจําเลยไดเงินมาอยางไร หรือความสัมพันธระหวางจําเลยกับ
ครอบครัวและนายจางดําเนินไปอยางไร ในคดีจํานวนมากที่ผวู ิจัยไดเขาไปฟงดวยศาลจะเรียกผูถ กู คุม
ประพฤติไปตอหนาศาล และถามวา “เมื่อไรคุณจึงจะจายเงินจํานวนนั้น ?” หรือ “เมื่อไรคุณจึงจะ
จายเงินไดดียงิ่ ขึ้น” บางทานอาจโตแยงวาชายผูท ี่ปฏิบตั ิตามหนาที่ความรับผิดชอบดวยดีกําลังกลับเนื้อ
กลับตัวก็ได อาจเปนเพราะมีคดีมากเกินไปอยางหนึ่ง หรือพนักงานคุมประพฤติไมสามารถให
คําแนะนําอยางมี
ประสิทธิภาพอยางหนึ่ง วัตถุประสงคของการคุมประพฤติดูเหมือนจะเปน “จายเงิน” หรือมิฉนัน้ …….”
อยางที่ศาสตรจารย Sellin พูด มันเปนการไมเหมาะสมทีจ่ ะจางผูจบปริญญาตรีไปเปนผูแทนเก็บเงิน
7. คิดคาใชจายในการคุมประพฤติจากจําเลย ในศาลขนาดใหญแหงหนึง่ ในทางปฏิบัติศาล
มักจะเรียกใหจําเลยจายคาใชจายของการคุมประพฤติ ผูถูกคุมประพฤติพนการคุมประพฤติไปอยาง
คอนขางสะดวก ในทองทีห่ นึ่งที่ผูถูกคุมประพฤติจายเงินเพียง 3 เหรียญสหรัฐ เพือ่ เปนคาสมาชิกของ
เอโอพี (Anxious Order Probationer) (ผูถูกคุมประพฤติที่กระตือรือลน) และเขาก็จะไมถูกใครตาม
รบกวนอีกเลยหลังจากนั้น ในอีกศาลหนึง่ ผูถูกคุมประพฤติจะตองจายคาใชจายสวนหนึง่ ของระบบคุม
ประพฤตินนั้ จํานวนคาใชจา ยนีก้ ําหนดไดโดยแบงคาใชจายของปกอน โดยจํานวนคดีที่อาจคาดหมาย
ไดลวงหนาระหวางปนี้ ตัวเลขนี้คิดออกมาเปนเงินได 50 เหรียญสหรัฐ ดังนัน้ สวนมากภาระหนาที่
ประการแรก และประการเดียวเทานัน้ ของผูถูกคุมประพฤติในศาลนั้นก็คือ จายเงินคาใชจายจํานวน
50 เหรียญสหรัฐ บอยครั้งผุถ ูกประพฤติไมมีเงิน 50 เหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเขามีทนาย
ดวย ดังนั้นศาลจึงมักจะสัง่ คุมประพฤติดว ยคําสัง่ เขมงวดวา จําเลยควรจะจายเงินจํานวนนั้นเสีย
เพื่อใหมกี ารเก็บรวบรวมคาใชจายของการคุมประพฤติรวมกับคาใชจา ยของศาล ในกรณีเชนนี้ ดู
เหมือนสํานักงานคุมประพฤติใหความสนใจนอยหรือไมสนใจเลยวา ผูถ ูกคุมประพฤติจะไดเงินมาจาก
ไหน รัฐมีความกระตือรือรนที่จะรวบรวมเงินจนกระทั่งศาลตองขยายเวลาการคุมประพฤติออกไปซึ่งใน
บางครั้งก็ออกนอกขอบเขตของกฏหมายวาดวยการคุมประพฤติเพื่อใหผูถูกคุมประพฤติหาเงิน ขอหรือ
ยืมเงินไปใหเพื่อรักษาประวัติใหสะอาด
การเก็บเงินจากผูถูกคุมประพฤติเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของการคุมประพฤติเปนเครื่องมือ
สะดวกสําหรับศาล มีผูเคยไดยินผูพพิ ากษาพูดตอผูฟง อยางเปดเผยวา การคุมประพฤติเปนนวกรรมที่
ใหญยิ่งอยางหนึง่ และแลวก็ใหสถิตทิ ี่ไมถูกตองอยางยิง่ เกี่ยวกับจํานวนผูถกู คุมประพฤติ ที่ไดรับการ
แกไขฟนฟู และแลวก็จะหันไปพูดถึงผลดียอดเยี่ยมเพือ่ สนับสนุนการคุมประพฤติ โดยเสริมวา “สิ่งดี
ที่สุดสําหรับการคุมประพฤติก็คือวา รัฐไมตองจายเงินแมแตสตางคเดียว เพราะผูถ ูกคุมประพฤติเปนผู
ออกคาใชจายทั้งหมด”
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ถึงขนาดที่ผูถกู คุมประพฤติตองละทิง้ ครอบครัวและหนาที่อนื่ ๆ เพื่อไปหาเงิน ผูถ ูกคุมประพฤติจา ยเงิน
เพื่อขอคําแนะนํา และความชวยเหลือทีง่ านคุมประพฤติควรจะมีให แตผูถูกคุมประพฤติก็ไมเคยไดรับ
คําแนะนําชวยเหลือเชนวานัน้ เลย
8. พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทนอยลง พนักงานคุมประพฤติในฐานะทีเ่ ปนเจาหนาที่ๆ ไดรับ
การฝกอบรมมาแลวเปนคนเฉลียวฉลาด ขยันขันแข็ง และรับผิดชอบของศาลและของระบบงาน
ยุติธรรม ในทองที่ๆ ไดศึกษา พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทนอยลง แตเดิมพนักงานคุมประพฤติมี
บทบาทในหลายทางคลายคลึงกับบทบาทของพัสดุเรือนจําที่ผถู ูกคุมประพฤติอาจถูกสงไปควบคุมไว ใน
ศาลตางๆ ที่ศกึ ษา ครั้งหนึ่งพนักงานคุมประพฤติไดมีโอกาสเสนอรายงานการสอบสวนกอนศาลและ
ปรึกษาคดีนนั้ กับผูพิพากษา ถาจําเลยไดรบั การคุมประพฤติ จําเลยก็จะตองอยูภายใตการควบคุมดูแล
ของพนักงานคุมประพฤติคนนัน้ ซึง่ มีอาํ นาจคลายๆกับอํานาจของพัสดีเรือนจํา ผูถ ูกคุมความประพฤติ
จะอยูภายใตอาํ นาจและการควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติคนนั้น
ในศาลขนาดใหญแหงหนึ่ง พนักงานคุมประพฤติไมคอยจะมีโอกาสปรึกษาคดีตอศาล ใน
กรณีที่ผูถูกคุมความประพฤติฝาฝนเงื่อนไงการคุมประพฤติอยางรายแรง พนักงานคุมประพฤติไดรับ
ความขัดของอยางมาก เนื่องจากระลึกวารายงานของตนอาจถูกคัดคาน และอํานาจเหนือผูถกู คุม
ความประพฤติของเขาก็อาจถูกทาทายหรือแมกระทั่งถูกศาลปฏิเสธนอกเสียจากวาพนักงานคุม
ประพฤติจะเปนตัดสินในดีและมีอํานาจ และความเขาใจ ความพยายามในการควบคุมสอดสองของ
เขาก็อาจลดลงหรือถูกกาวกายได
พนักงานคุมประพฤติกลุมหนึ่งที่คณะวิจยั ไดพบ ไดแสดง
ความรูสึกวาอํานาจหนาที่ซงึ่ ครั้งหนึง่ ทีพ่ วกเขาเคยมีในฐานะเปนเจาหนาที่ของศาลนั้นไดลดมีการ
ขยายและเพิ่มสิทธิและสิทธิพิเศษของผูถกู กลาวหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราจะมีหรือไม ไมใช
ปญหาทั้งหมด สิ่งทีพ่ วกเราบางคนหวงก็คือการคุมประพฤติในบางทองที่กาํ ลังสูญเสียลักษณะอัน
เปนการบังคับใชกฎหมายหรือไม และไมวามันจะเปนสิ่งสําคัญมากหรือไมที่แตละครั้งที่มีการฝาฝน
เงื่อนไขการคุมประพฤติ ซึ่งจะตองมีการตอสูกับทนายโดยการพิจารณาเปนครั้งที่ 2 หรือ 3 หรือ 4
และสักวันหนึง่ ก็คงจะถึงตองตั้งคณะลูกขุนพิจารณาการฝาฝนเงื่อนไขคุมประพฤติ
9. ไมมีการควบคุมสอดสอง ดังที่ไดกลาวมาแลวปจจัยสําคัญ 2 ประการของการคุม
ประพฤติทมี่ ีประสิทธิผลก็คอื การเลือกอยางระมัดระวัง
โดยการใชรายงานการสอบสวนกอนศาล
พิพากษาคดีเชื่อถือไดและสมบูรณ และการควบคุมสอดสองดูแลชวยเหลือผูถกู คุมความประพฤติ
อยางฉลาด อยางเขาใจ และอยางมีอํานาจ ถาหากขาดการควบคุมสอดสอง ดูแลชวยเหลือเสียแลว
การคุมประพฤติก็ไมแตกตางไปจากความ “กรุณา” ซึ่งก็เทากับเปนการเก็บสํานวนเขาแฟมหรือการรอ
การลงโทษเทานัน้

- 10 ในมลรัฐที่ศึกษา การควบคุมสอดสองที่มปี ระสิทธิผลและเฉลียวฉลาดมีขอบเขตนอยมาก จน
นาทอแทใจยิง่ ยกตัวอยางเชนในมลรัฐหนึง่ เขาไดพัฒนาระบบงานคุมประพฤติทมี่ ีประสิทธิผลขึ้น ใน
กรมประชาสงเคราะห แตก็มีการปะทะระหวางการควบคุมสอดสอง ดวยความยินยอมและการ
ควบคุมสอดสองแบบบังคับ ในอีกมลรัฐหนึง่ ในทางปฏิบัติไมมีการควบคุมสอดสองเลยในศาลขนาด
ใหญแหงหนึง่ ไมคอยจะมีรายงานกอนศาลพิพากษาและในศาลเองทีผ่ ูพิพากษาของศาลหรือผูประกัน
เพียงแตงใหจาํ เลยสมัครเขาเปนสมาชิกของสโมสร เอ โอ พี รับเงินคาสมาชิก 3 เหรียญสหรัฐ และก็
ปลอยจําเลยไปตามยถากรรม
ในเขตหนึง่ ของพนักงานคุมประพฤติของศาลเด็กคนหนึ่ง
ซึง่ ควบคุมสอดสองผูถูกคุม
ประพฤติ 140 คน กลาววา การควบคุมสอดสองสวนใหญก็คือคอยดูวา ผูถูกคุมประพฤติคนใดถูก
จับกุมและแลวพนักงานคุมประพฤติก็จะติดตามไปดูวา ผูถกู คุมประพฤติไดทาํ อะไรผิด บางครั้ง
พนักงานคุมประพฤติบางคนไดละทิง้ คดีของตนไปเปนเวลา 3 สัปดาห โดยใหผูชว ยนายอําเภอเปน
ผูดูแลแทนในขณะที่ตนไมอยู
ในกรณีที่มีคดีมากเกินไป ประกอบกับความกดดันจากศาล งานสอบถามภายในสํานักงาน
ทําใหพนักงานคุมประพฤติมีเวลาควบคุมสอดสองนอยมาก และในทางปฏิบัติไมมีการใหคาํ ปรึกษา
แนะนําจําเลย พนักงานคุมประพฤติทเี่ อาจริงเอาจังสวนมากมักจะออกไปตรวจตราเปนครั้งคราว พูด
ทักทายครอบครัวของผูถูกคุมประพฤติ ถามขาวคราวของผูถูกคุมประพฤติ และบอกผ็ถูกคุมประพฤติ
วาอยางลืมจายคาคุมประพฤติ การขาดบริการและความสัมพันธทางวิชาการ ซึ่งเปนปจจัยเบื้องตน
ในการคุมประพฤติรวมกับการสูญเสียอํานาจและตําแหนงในดานพนักงานคุมประพฤติ จะทําใหมี
ผลรายตองานคุมประพฤติมาก
10. แนวโนมที่จะละเลยบทบาทบังคับใชกฎหมายของพนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่คุม
ประพฤติและพักการลงโทษทั่วประเทศไดคอยใหพนักงานสังคมที่ไดรบั การอบรมทางวิชาชีพลงมือ
ปฏิบัติงานควบคุมสอดสองอันลําบากและสับสน
มลรัฐหนึง่ ตองการพนักงานคุมประพฤติที่จบ
ปริญญาโททางสังคมสงเคราะห แตคําตอบรวดเร็วทีไ่ ดรับก็คือ ปริญญานี้ใชไมไดผูจบปริญญา
มหาบัณฑิตทางสังคมสงเคราะกหไมชอบงานชนิดนี้และผลก็คือวา คนที่ “ทํางาน” มากกวาก็ไมยอม
สังคมกับนักสังคมสงเคราะห และนักสังคมสงเคราะหก็ไมชอบความคิดเห็นของผูป ฏิบัติงาน วิธีการ
ของพนักงานสังคมสงเคราะหก็คือถือ “ความยินยอม” เปนหลักใหญ และการใชอํานาจควรมีนอย
ที่สุด
พนักงานสังคมสงเคราะหพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงความประพฤติของผูถ กู คุม
ประพฤติและสภาวะการณตางๆ รอบๆ ตัวเขา โดยผานทางบุคลิกภาพของเขา พนักงานสังคม
สงเคราะหเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลนั้น และไมพยายามที่จะบีบคัน้ หรือนําเขา แตแสดงใหเขาเห็น
ความฉลาดและผลประโยชนของการปรับปรุงตนเอง และสถานการณรอบๆตัวเขา
วิธกี ารนีจ้ ะ
ประสบในการแกไขผูฝาฝนกฎหมายเพียงไรนั้น คงจะยิง่ กําหนดไมได วิธีการนี้แนทีเดียวไปกันไดดี

- 11 กับแนวความคิดประชาธิปไตย แบบอเมริกันของเราไมวาบุคคลนัน้ จะเปนคนเคราะหรายปานใดหรือ
เปนบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับการกระทําผิดมากแคไหน เราก็ยงั หวังวาเขาสามารถปรับปรุงตนเอง
ได แตเราตองระลึกวาการคุมประพฤตินั้นไมใชเปนเพียงการแกไขบําบัดเทานัน้ แตยังปนสวนหนึ่ง
ของความพยายามในการบังคับใชกฎหมายของชุมชนดวย พนักงานคุมประพฤติอาจเขาใจหลักการ
พื้นฐานของ Social Work อยางทราบซึ้ง แตจะตองระลึกวาตนเองเปนพนักงานบังคับใชกฎหมาย
คนหนึ่ง และในบางโอกาสก็จะตองใชอํานาจนี้ดว ยย
ยกตัวอยางพนักงานสังคมสงเคราะห ผูหญิงอายุนอยคนนัน้ ที่เราพูดถึงในตอนตนพนักงาน
คนนี้รูสึกวาตนเองสามารถ “เขากันได” ดีกวากับผูถูกคุมประพฤติเมื่ออยูในหองทํางานของตน คําพูด
นี้อาจมีความหมายบางประการอยูบาง แตพนักงานคุมประพฤติผปู ฏิบัติงานอยางแทจริงคงจะรูสึก
วามีความสําคัญเปนอยางยิ่งทีเ่ ขาจะตองไมเฉพาะแตเขากันไดกับผูถ ูกคุมประพฤติเทานั้น
แต
จะตองเขากันไดกับบานของเขา ชุมชนของเขาและเพื่อนๆของเขาดวย และถาเขาจะทํางานอยางมี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนทางชีวิตของผูถ ูกคุมประพฤติจากอาชีพอาชญกร เพื่อชวยเขาใหออกหาง
จากเพื่อนๆที่เลว และสิ่งแวดลอมที่ไมดี พนักงานคุมประพฤติจะตองใกลชิดผูถกู คุมประพฤติและ
สิ่งแวดลอมของเขาใหมากที่สุดเทาทีจะทําได
ตัวอยางอีกอันหนึง่ ที่ควรจะบันทึกไว ถึงแมวาคดีนี้จะเปนคดีพักการลงโทษและไมใชการคุม
ประพฤติก็ตาม ผูถูกพักการลงโทษถูกจับกุมเพราะมีปน รีวอลเวอร 1 กระบอก ไวในรถยนตของเขา
และไดถูกตํารวจควบคุมตัวไว พนักงานพักการลงโทษไดโตเถียงกับตํารวจวาเขาไดสรางมิตรภาพ
อยางดีกบั ผูถกู พักการลงโทษคนนี้ และเชื่อแนวา ผูถกู พักการลงโทษเปนผูชอบสะสมอาวุธปนเกาๆ
และดังนัน้ จึงขอรองใหตํารวจปลอยตัวผูพกั การลงโทษไป และใหการควบคมสอดสองตอไป ตํารวจ
ขุนเคืองใจไมนอย และไดเรียกใหพนักงานพักการลงโทษเอาใจใสตอขอเท็จจริงทีว่ า ผูถกู พักการ
ลงโทษไมใชมแี ตเพียงปนเทานัน้ แตยังมีกลองกระสุนปน 1 กลองดวย ปนและกระสุนปนซอนไวในที่ๆ
ไมสามารถมองเห็นไดงาย เรื่องอยางนี้กอใหเกิดคําถามขึ้นวา พนักงานสังคมสงเคราะหที่เปนมิตร
และเฉลียวฉลาดจะสามารถเตือนตนไดเพียงไรวา การกระทําเชนนั้น (มีปน กระสุนปน) เปนการฝา
ฝนขอบังคับของการพักการลงโทษที่ไมสาํ คัญนัก จะมีขอบเขตแคไหนทีก่ ารยึดปนและกระสุนปนจะ
เปนการปองกันอาชญากรรม และในการควบคุมผูถกู พักการลงโทษเพื่อประโยชนของการบังคับใช
กฎหมายที่ดี
ขาพเจาไมไดหมายความวาทัศนคติ 2 ประการดังกลาวจะเขากันไมได แนนอนทีเดียว
พนักงานสังคมสงเคราะหคงจะเรียนรูเปนอันมาจากบุคคลที่ไมไดรับการฝกอบรมในทักษะของการ
แกไขบําบัด และผูที่ไมฝกอบรมเปนพนักงานสังคมสงเคราะหในทางกลับกันก็อาจเริ่มมีความนับถือผู
ที่ไดรับการฝกอบรมในการแกไขบําบัดมาแลว

- 12 ในหลายปที่ผา นมาไมนานนักไดมีผูสงบทความจํานวนมากเกีย่ วกับการแกไขบําบัดใน
สถานที่ๆมีการใชอํานาจบังคับ ศาสตราจารยโดแนลด อาร คริสซี ไดพยายามชี้ใหเห็นลักษณะอัน
เดนชัดของงานแกไขบําบัดผูกระทําผิด โดยแนะวาการแกไขบําบัดผูกระทําผิดมีลักษณะเฉพาะของ
มันเอง และบุคคลหนึง่ จะไมประสบฐานะทางอาชีพในงานแกไขบําบัดเพียงเฉพาะวาเปนพนักงาน
สังคมสงเคราะหที่ไดรับการฝกมาดีแลว เดล จี ฮารด แมน ไดเขียนบทความ 2 เรื่อง เกี่ยวกับ
ความสําคัญของอํานาจในงานแกไขบําบัดดวย
ทัศนคติที่ขัดกันของพนักงานสังคมสงเคราะหและพนักงานแกไขบําบัดจะมีผลตอความ
รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายของการคุมประพฤติเพียงไรนัน้ ยังเปนเรื่องที่เดากันอยู
11. งานสถิตทิ ี่ไมเหมาะสม การวิจัยของสมาคมเนติบัณฑิตแหงอเมริกายืนยันความประทับใจของ
นักวิจัยคนกอนๆ ที่วา สถิตทิ นี่ าเชื่อถือ และเปรียบเทียบกันไดในวงการคุมประพฤติและพักการลงโทษ
มีนอยอยางนาใจหาย
เราจะปรับปรุงหรือตรวจสอบหรือประเมินผลการคุมประพฤติโดยขอมูลที่
แทจริงและเหมาะสมไดอยางไร อาศัยขอมูลที่เชื่อถือไมไดเหลานี้เราไดทํานายและกลาวเสริมดวย
ความหวังถึงคุณคาและความฉลาดของงานคุมประพฤติ มีเพียง 2-3 มลรัฐ คือ แมซซาซูเซ็ทท,
วิสคอนซิน, คาลิฟอรเนีย และนิวยอรค ที่ไดพยายามอยางแทจริงทีจ่ ะรวบรวมและตีความขอมูลการ
คุมประพฤติในมลรัฐ สวนมากจําเลยคนหนึง่ อาจปรากฏตัวในศาลแหงหนึง่ ในวันจันทร และศาลนั้นก็
จะไมทราบวาจําเลยคนเดียวกันนี้ไดปรากฏตัวในอีกศาลหนึง่ ในอีกจังหวัดหนึง่ เมื่อวันศุกรที่ผา นมา
ในมลรัฐหนึ่งทีไ่ ดศึกษา ประชาชนมักจะไดรับการปลอบใหมั่นใจบอยๆ วาผูถกู คุมประพฤติ
เพียงรอยละ 3 เทานัน้ ทีถ่ ูกถอนการคุมประพฤติ การศึกษาเรื่องนี้อยางระมัดระวังไดเปดเผยใหทราบ
วา ในหลายกรณีเราไมไดแยกประเภทความลมเหลวไวเชนนัน้ และเฉพาะผูถูกคุมประพฤติที่ถกู นํา
กลับมาศาล และศาลก็ตัดสินวาไดกระทําผิดจริงในฐานผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ ถูกเรียกวาเปนผูที่
ลมเหลว ผูท ี่หลบหนีการคุมประพฤติ ผูที่ไปปรากฎตัวในศาลอื่นและผูทถี่ ูกปลอยตัวไปดวยการ
ลงทะเบียนไววาปรับปรุงตัวไมไดในสํานวนไมไดถือวาเปนผูลมเหลว การวิจยั ของสมาคมเนติบัณฑิต
พบวาอัตราความลมเหลวมีเกือบรอยละ 33 เมื่อคํานวณทุกรายการรวมกันแลว
ขาพเจาไดกระตุนใหสมาคมคุมประพฤติจัดการลงโทษแหงชาติ ซึ่งปจจุบนั นี้เรียกวาสภา
อาชญากรรมและเยาวชนทําผิดกฎหมายแหงชาติ ใหกระทําสิง่ ที่สมาคมหัวหนาตํารวจแหงชาติได
กระทําใน ค.ศ. 1931 เมื่ออพวกเขาตระเตรียมประกาศใชแบบฟอรมและขอมูลทางสถิติที่เปรียบเทียบ
กันได และพวกเขาก็ไดสรางคํานิยามที่วา อะไรเรียกวาความสําเร็จ ความลมเหลว และการปรับปรุงดี
ขึ้น คํานิยามเชนวานัน้ ไมเคยมีใครบัญญัติขึ้น เมื่อไดทาํ คํานิยามไวแลวเทานัน้ เราจึงอาจกําหนดได
วาเราบริหารงานคุมประพฤติเหมาะสมหรือไม และขอบเขตที่ผูถูกคุมประพฤติปรับตัวสําเร็จระหวาง
การคุมประพฤติและหลังจากการคุมประพฤติเสร็จสิ้นแลว
เมื่อใดโอกาสที่จะกลับตัวเปนพลเมืองดีอีกครั้งหนึง่ จะถูกละเลยเพิกเฉย ?

- 13 เนื่องจากเราไดเปดเผยปญหาตาง ๆ และการปฏิบัติตาง ๆ ทีน่ าสงสัยที่เกี่ยวกับการคุม
ประพฤติและการพักการลงโทษ เราจึงเผชิญกับปญหาวาผูถกู คุมประพฤติหรือผูถกู พักการลงโทษควร
จะไดรับโอกาสเชนนัน้ ในระยะยาวจะเขากันไมไดกับการบังคับใชกฎหมายและการคุมครองประชาชน
ในสังคมเพียงไร ? ในหลายกรณีที่เด็กกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งกําลังจะกลายเปนอาชญากร หรืออาจ
ไดรับโอกาสกลับตัวหนึ่งครั้งหรือมากกวา ไดรับการชวยเหลือใหกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคม เรา
จะมีความรูดีคอนขางแนนอนมากแคไหนทีว่ า เมื่อไรโอกาสอีกครั้งหนึ่งทานจะเรียกวา “ความกรุณา”
ก็ตามใจ จะถูกละเลย และ ณ จุดใดผูกระทําผิดซึง่ ควรจะไดรับโอกาสนัน้ คงประกอบอาชญากรรม
ตอไป เพราะไมไดรับโอกาสนัน้ การคุมประพฤติและการพักการลงโทษตองดิ้นรนตอสู เพื่อจะให
ประชาชนยอมรับวาเปนเรือ่ งสนําคัญของระบบงานยุติธรรมของเรา ขอเท็จจริงที่วา ประชาชนเขาใจ
การคุมประพฤติและการพักการลงโทษเชนนัน้ นับวาเปนการดีและสะทอนใหเห็นความปรารถนาของ
อารยาธรรมทีม่ ีมนุษยธรรมที่วา ประชาชนควรจะไดรับการแกไขฟนฟูในที่ๆ จะกระทําได แตทัศนคติ
และการปฏิบัติอยางที่ขาพเจาเคยไดกลาวถึงเชนการเนนสิทธิ และสิทธิพเิ ศษของผูกระทําผิดแตละ
คน การพิจารณาคดีเปนครั้งที่ 2 การขอใหศาลตั้งทนายความไว ขอพิสูจนทางนิติเวชเกี่ยวกับการ
กระทําผิดของเขาดูเหมือนจะมีแนวโนมเพิม่ ขึ้น
บางครั้งเราก็ควรจะทําการศึกษาคนควาอยาง
ละเอียดเพื่อจะกําหนดวาแนวโนมในทางกรุณาที่เพิ่มขึน้ ของอาชญากรรมตลอดจนเด็กและเยาวชน
กระทําผิดกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาในทํานองเดียวกันการสํารวจวิจัยอยางไมลําเอียงก็อาจ
ใหคําอธิบายสําหรับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในประเทศของเราที่ถกู ตองดีกวาขอเสนอแนะวาการ
เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมปนผลของ “การใหโอกาสอีกครั้งหนึง่ ” โดยมีพนื้ ฐานมาจากการคัดเลือก
บุคคลเพื่อคุมประพฤติอยางเฉลียวฉลาดและอยางมีระเบียบ
ขาพเจาประสงคจะชี้แจงใหชัดเจนวาไมมขี อความใดในบทบาทความนี้ที่จะนํามาคิดวาเปน
การโจมตีหลักการตางๆ ของการคุมประพฤติ ขอเท็จจริงทีว่ าเราไมมหี องขังในคุกตะรางและเรือนจํา
ของเราสําหรับผูที่ศาลไดตัดสินคดีแลวทุกคน อาจเปนเหตุผลประการหนึง่ แตก็มีเหตุผลพื้นฐาน
มากกวานัน้ นัน่ ก็คือ คุกตะรางหรือเรือนจําที่มีสงิ่ แวดลอมไมปรกติควรจะถือวาเปนแหลงสุดทาย และ
วาเฉพาะบุคคลที่ไมสามารถแกไขบําบัดโดยวิธีใดๆ ไดแลวเทานัน้ จึงสมควรสงตัวไปที่นนั่ เราควรจะ
พิจารณาทางเลือกแทนการจําคุก เชน การปรับการชดใชคาเสียหาย,การรอการลงโทษ,การคุม
ประพฤติ,คายกรรมกร การใหเลิกทํางาน การมีคําพิพากษาชั่วคราวเปรียบเทียบไดกับ “การพักการ
ลงโทษ” ตามกฎหมายฮูเบอรแอคทของรัฐวิสคอนซิน ใจความสําคัญของบทความนีก้ ็คือวาความ
พยายามอยางมีมนุษยธรรม
ซึ่งเปนลักษณะของการคุมประพฤติเปนสวนหนึง่ ของระบบความ
ยุติธรรมของเราที่สาํ คัญมากจนเกินกวาที่จะทําใหมีรอยมลทินหรือไดรับความเสียหาย
โดยการ
นําไปใชอยางรีบดวน อยางไมฉลาดและอยางไมรอบคอบ ปจจุบันมีผูติชมจํานวนมากทีย่ ังมี

- 14 ความเห็นยึดมั่นวา การคุมประพฤติจะยังคงรักษาหนาที่ของการแกไขฟนฟูและการควบคุมประพฤติ
โดยใชอํานาจวาเปนหนาที่แรกและสําคัญที่สุด

----------------------------------

