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บานกึ่งวิถี (Halfway House): นวัตกรรมในการสงเคราะหผูกระทําผิด (1)
วิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน∗
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาเป น มาตรการในการอํ านวยความยุ ติ ธ รรมให กับ ประชาชน เนื่ อ งจาก
อาชญากรรมไมไดเปนการกระทําความผิดตอรัฐเทานั้นแตยังเปนความผิดที่สงผลตอประชาชนในสังคมดวย ดังนั้น
อาชญากรรมจึงเปนปรากฎการณทางสังคมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดและมีผลกระทบตอทุกคนในสังคม การดําเนินการ
ตอผูกระทําผิดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยผูกระทําผิดไดรับโทษประมวลกฎหมายซึ่งไดแก การประหาร
ชีวิต การจําคุก การกักขัง เปนตน สําหรับผูกระทําผิดที่ไดรับโทษจําคุกหรือกักขัง เมื่อไดรับการปลอยตัวออกไปแลว
ก็ อ าจจะต อ งไปเผชิ ญ กั บ ป ญ หามากมาย ทั้ ง ในด า นป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต เศรษฐกิ จ และถู ก กี ด กั น ทางสั ง คม
หากผู ก ระทํ า ผิ ด ที่ ค รบครั ว และคนใกล ชิ ด ให ก ารยอมรับ ก็ ส ามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ในสั ง คมได แต ผู ก ระทํ า ผิ ด ที่
ครอบครัวแตกสลายตั้งแตกอนการกระทําผิด หรือบุคคลในครอบครัวและคนใกลชิดไมยอมรับ หากเขาไมสามารถ
ตอสูกับปญ หาไดอยางคนปกติก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได ในที่สุดก็ตองทําผิดซ้ําและเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมครั้งแลวครั้งเลา จึงเปนการแกปญหาซ้ํา ไมมีที่สิ้นสุด
จึงมีคําถามมากมายที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนคนไทยวา เมื่อผูกระทําผิดพนโทษแลวพวกเขาเหลานี้ไป
ไหน อยูอยางไร ทํามาหากินหรือไม หากทําแลวนายจางเชื่อถือหรือไม มีอัตราการทําผิดซ้ํามากนอยแคไหน แลวในที่
สุดจะกลับมาเรือนจําหรือไม หรือหากพรอมจะกลับตัวกลับใจเปนคนดีแลวครอบครัวและชุมชนยังคงตอนรับหรือ
เปลา นอกจากนั้นยังมีคําถามสําหรับหนวยงานของรัฐอยางโดยเฉพาะกรมคุมประพฤติวาจะมีมาตรการรองรับการ
พนโทษของคนเหลานี้อยางไร การสงเคราะหหลังการปลดปลอยมีกระบวนการใดมารองรับ
บทความนี้จะตอบขอสงสัยตาง ๆ ขางตนตามกรอบการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ที่ ได พ ยายามทุ ก วิถี ท างในการสนั บ สนุ น ให ผู ก ระทํ า ผิ ด ได ก ลั บ สู สั ง คม ดั ง คํ า ขวั ญ ที่ ว า “คื น คนดี สู สั ง คม” การ
สงเคราะหผูกระทําผิดเปนงานสําคัญอยางหนึ่งของกรมคุมประพฤติที่ใหบริการแกผูพนจากการคุมประพฤติทั้งเด็ก
เยาวชนและผูใหญ ผูพักการลงโทษ ผูไดรับการลดวันตองโทษ ผูพนจากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผูที่
พนโทษจากเรือนจํา ภารกิจของกรมคุมประพฤติที่ใหการสงเคราะหนั้นโดยทั่วไปไดแก การใหการศึกษา การจัดหา
งาน การฝกอาชีพ การสงเคราะหคาอาหาร และการสงเคราะหคาพาหนะเดินทาง เปนตน อยางไรก็ตามกรมคุม
ประพฤติก็ไมไดหยุดนิ่งกับสิ่งที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา แตไดหาแนวทางใหม ๆ ที่จะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาศักยภาพของผูที่กระทําผิดใหเปลี่ยนจากผูที่เปนภาระของสังคมเปนพลังของสังคมตอไป
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แนวทางใหมที่วานั้นก็คือ บานกึ่งวิถี (Halfway House) อันเปนนวัตกรรมที่กรมคุมประพฤติไดพยายามที่จะ
นํามาใชในสังคมไทยเรา บทความในชุดนี้มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยแบงเปน 3 ตอน
ตอนแรกนี้กลาวถึงความหมาย วัตถุประสงค และแนวคิด ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติตอผูกระทําผิดภายหลังการ
ปลดปลอย บทความตอนที่ 2 จะกลาวถึงประเภทและประโยชนของบานกึ่งวิถี ตลอดจนนําเสนอการเปรียบเทียบ
บานกึ่งวิถีของประเทศตะวันตกและประเทศในเอเชียบางประเทศ รวมทั้งบานกึ่งวิถีในประเทศไทยเราดวย บทความ
ตอนที่ 3 จะกลาวถึงประเด็นวิพากษวิจารณของนักวิชาการในแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการบานกึ่งวิถี
สําหรับบทความในตอนแรกนี้ผูเขียนมีความคาดหวังที่จะใหผูสนใจไดมีความเขาใจเกี่ยวกับการสงเคราะห
ผูกระทําผิดในลักษณะการดําเนินงานในรูปแบบของบานกึ่งวิถี ดังนี้คือ
ความหมายของคําวา “บานกึ่งวิถี”
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ1 ไดใหคํานิยามไววา บานกึ่งวิถีหมายถึงสถานที่สําหรับนักโทษซึ่งมิใชเรือนจําหรือ
ทัณฑสถาน แตอยูระหวางชุมชนเรือนจําหรือชุมชนที่มีเสรีภาพ คลายกับเปนหอพักเพื่อใหนักโทษไดรับการพักการลง
โทษหรือ ลดวั น ต อ งโทษได พั ก อาศั ย ระหว า งเรีย นหนั ง สื อ หรือ หางานทํ า มั ก จะเรีย กบุ ค คลเหล า นี้ ว า “ผู พั ก พิ ง
(resident)” อาจใชกับผูถูกคุมความประพฤติในงานคุมประพฤติไดดวย
การบริห ารงานบ า นกึ่ ง วิถี เป น เรื่อ งละเอี ย ดอ อ นและต อ งอาศั ย ความชํ า นาญในการจั ด การ เนื่ อ งจาก
บ านเหลานี้จะตั้งอยูในชุมชนที่ อยูอาศัย อาจถูกตอตานจากชาวบ านซึ่งมีความรูสึกในแงลบอยูแลว ในประเทศ
อังกฤษเรียกบานกึ่งวิถีวา “ hostel ” สวนในประเทศเนเธอรแลนดเรียกวา “ corridor ”
ภูวดล ภูชํานิ2 ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา โดยทั่วไปบานกึ่งวิถีมีลักษณะเปนการจัดสรรบริการ
ความสะดวกในเรื่องที่พักพิงชั่วคราวแกผูกระทําผิดซึงใกลจะครบกําหนดโทษ หรือเหลือโทษจําคุกอีกไม
เกิ น 6 เดื อน หรือ ผูตองขังที่ พ น โทษใหม ๆ และเป น ผูที่ มี ความจําเป น ในด านที่ อยูอาศัย ซึงเป น ไปใน
ทํ า น อ ง กึ่ ง ก ล า ง ร ะ ห ว า ง ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห
ผูพนโทษและการปฏิบัติเพื่อควบคุมผูกระทําผิดภายใตระบบกวดขันที่มีระเบียบวินัย โดยมุงอบรมศีลธรรม
แ
ล
ะ
สงเสริมการฝกอาชีพ หรือการสงเสริมทางดานการศึกษาหาความรูใหแกผูตองขังภายนอกทัณฑสถาน โดย
เจาหนาที่เรือนจําหรือพนักงานคุมประพฤติจะทําการคัดเลือกผูที่จะใกลครบกําหนดโทษ หรือผูที่พนโทษ
ใหม ๆ ใหมีโอกาสไปฝกอาชีพ หรือศึกษาเลาเรียน หรือรวมทํางานกับสังคมภายนอก เพื่อใหมีความคุน
เคยกับชีวิตปกติภายนอก ซึ่งจะเปนการงายตอการปรับสภาพชีวิตใหเขากับสังคมภายนอกหลังพนโทษไป
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แลวดวยการอาศัยในบานกึ่งวิถี ในลักษณะการบริการแบบหอพัก ซึ่งไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและองค
ก ร เ อ ก ช น อื่ น ๆ ห รื อ จ า ก ก า ร เ ก็ บ ค า บ ริ ก า ร ห อ พั ก จ า ก
ผูที่เขาพักอาศัยในอัตราต่ํา ทั้งนี้เพื่อใหผูกระทําผิดมีโอกาสกลับตัวกลายเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป
พยนต สิน ธุน าวา หั วหนากลุมสงเคราะห ผูก ระทํา ผิด สํ านั กพั ฒ นาการคุม ประพฤติ กรมคุ มประพฤติ
ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับบานกึ่งวิถีไววา บานกึ่งวิถีเปนรูปแบบผสมของการชวยเหลือสงเคราะหและการแกไขฟนฟูที่จัด
ไวสําหรับผูกระทําความผิดเพื่อใหเปนที่สําหรับฝกอาชีพ เปนที่ศึกษา เนื่องจากทักษะตาง ๆ ของคนเหลานี้ไดถดถอย
ลงไปจากการถูกจองจํา นอกจากนั้นบานกี่งวิถียังเปนสถานที่ที่ใหที่พักแกผูกระทําผิดฝายหญิงใหไดมีโอกาสอยูกับ
บุตรตลอดระยะเวลาที่ไดรับการบําบัดฟนฟูตลอดจนมีโอกาสติดตอกับครอบครัวดวย แมวาบานกึ่งวิถีนี้จะเปนที่
บําบัดผูกระทําผิดไมวาจะเปนผูติดยาเสพติด ผูกระทําผิดทางเพศ หรืออื่น ๆ แตทุกกิจกรรมก็ลวนแตแทรกดวยการมี
สวนรวมของชุมชนเสมอ
ดังนั้น การสงเคราะหผูกระทําผิดโดยวิธีการหาที่พั กพิ งแบบบานกึ่งวิถีนั้น จึงมิใชมีจุดประสงคเพื่ อเป น
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับผูมีรายไดนอย แตเปนแนวคิดในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี3้
1. บานกึ่งวิถีเปนมาตรการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูกระทําความผิดคอย ๆ ปรับตัวคืนกลับสูสังคม และเปน
สวนหนึ่งของแหลงพํานักเพื่อการบําบัดรักษา และแกไขฟนฟู ซึ่งชวยใหชุมชนลดอัตราการเสี่ยงตอ
พฤติกรรมที่ไมสามารถปรับตัวไดในระยะแรกที่พนโทษ
2. บานกึ่งวิถีเปนสถานที่ที่จัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการกระตุน สงเสริมการหางานทํา และการ
ปรับตัวปรับใจทําใหผูกระทําความผิดเหลานี้ไดพบกับชองทางในการแกปญหาบางประการของตน
กอนกลับคืนสูครอบครัว และใชชีวิตรวมกับผูอื่นตอไป
3. ผูกระทําความผิดบางคนไมสมควรที่จะกลับไปอยูในสิ่งแวดลอมแบบเดิม เนื่องจากครอบครัวและชุม
ชนแวดล อมมีส ภาพที่ไมเหมาะสม ทั้งอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทําผิ ดซ้ํา เชน อยูในแหลงที่มีการ
จําหนายยาเสพติด แหลงซองสุมอาชญากรรม เปนตน บานกึ่งวิถีจึงเปนมาตรการเสริมที่สามารถรอง
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3
สมยศ วัฒนภิรมย “ การปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยใชวิธีอื่นแทนการคุมขัง “ ในเอกสารการสอนชุดวิชา การปฏิบัติ
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รับ และแกไขปญหาดังกลาวได โดยเฉพาะชวงระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะเลือกทางเดินชีวิต อาชีพ หรือ
แสวงหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมตอไป
4. บานกึ่งวิถีเปนวิธีการที่ใชปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางมีมนุษยธรรมการกวาการจําคุก4 นอกเหนือจาก
การชวยลดผลกระทบที่ เกิดขึ้น จากความแออัดยัดเยียดภายในเรือนจํา ปญ หาการสุขาภิบาลและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เลวราย ตลอดจนการอนามัยที่มีสภาพย่ําแย ในปจจุบันมีผูสนับสนุน
จํานวนมากตางเห็นพองตองกันวา การปลดปลอยผูตองขังที่ตองโทษระยะยาวกลับไปสูสังคมโดยตรงนั้น
นับเปนเรื่องที่ไรมนุษยธรรม จึงไดมีการเสนอที่จะใชมาตรการบางอยางที่จะชวยใหอดีตผูกระทําผิด
คอย ๆ ไดปรับตัวเขาสูสังคม และสืบเนื่องมาจากการตัดสินคดีของศาลไดยึดหลักสิทธิของผูกระทําผิด
ในการที่จะไดรับการบําบัดรักษามากขึ้นแลว บานกึ่งวิถีจึงอาจเปนสวนหนึ่งที่จําเปนสําหรับแผนงานใน
การบําบัดรักษาซึ่งแนนอนวาบานกึ่งวิถีจะกลายเปน ทางเลือกในการลงโทษที่ สอดคลองกับ ความ
ปลอดภัยของสาธารณชนดวย
แนวคิดและขอบเขตการปฏิบัติตอผูกระทําผิดภายหลังการปลดปลอย
แนวคิดเรื่องการเบี่ยงเบนผูกระทําความผิดใหออกไปจากกระบวนการยุติธรรมในปจจุบันเปนที่ยอมรับจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อลดผลกระทบในทางลบตอตัวผูกระทําผิดใหกลับเขาสูสังคม ดังนั้นจึงมีแนวคิดวา หากจะแกไข
ผูกระทําความผิดใหกลับเขาสูสังคมก็ควรแกไขในสังคม ไมใชโดยการแยกออกมาจากสังคมแลวเอาไปไวในเรือนจํา5
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดภายหลังการปลดปลอยก็เปนสวนหนึ่งของมาตรการในการควบคุมและแกไขโดยเฉพาะเปน
วิธีที่ไดนําเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช ไดแก การใหผูกระทําผิดไดทํางาน ศึกษา ใชชีวิตอยูกับครอบครัวในสถานที่ที่
กํ าหนดแทนเรือ นจํา รวมทั้ งการเป ดโอกาสให ป ระชาชนเขามามี สวนรวม เชน อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เป น ต น
แนวความคิ ด ดั งกล า วจึง เป น มาตรการเพื่ อ เบี่ ย งเบนและผลั ก ดั น ให ผู ก ระทํ า ผิ ด หลุ ด จากกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได
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นัทธี จิตสวาง6 ไดสรุประดับของการเบี่ยงเบนหรือการปฏิบัติตอผูกระทําผิดเปน 3 ระดับ ตามแผนภาพ
ขางลาง ดังนี้
เบี่ยงเบนจาก
กระบวนการยุติธรรม

การเลี่ยงโทษจําคุก

ตํารวจ
ระดับที่1

อัยการ

ลดผลกระทบจาก
การจําคุก

ศาล

ระดับที่ 2

ราชทัณฑ
ระดับที่ 3

แผนภาพแสดงของเขตการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
ระดับที่ 1 ผูกระทําความผิดยังมิไดผานเขามาในขั้นตอนสวนใดสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแต
ถูกผลักดันออกไป เชน การกําหนดใหมีการจัดการพฤติกรรมฝาฝนสังคมบางประเภทหรือคดีเล็กนอยที่สามารถ
เจราจาประประนอมยอมความกันได โดยมีอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน (สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม)
อาสาสมัครสาธารณสุข (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) อาสาสมัครคุมประพฤติ (สังกัดกระทรวงยุติธรรม) เปนตน
เขามาทําหนาที่จัดการเบี่ยงเบนในฐานะเอกชนแทนฝายตํารวจ
ระดั บที่ 2 ผูกระทําผิดไดผานขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเขามาแลว แตถูกเบี่ยงเบนออกไปจาก
มาตรการแบบดั้งเดิมและใชวิธีการอื่นแทน ไดแก ในขั้นตอนของตํารวจอาจใชโทษปรับ ในขั้นตอนของอัยการอาจเปน
รูปแบบของการชะลอการฟอง ในขั้นตอนของศาลอาจใชการรอลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ หรือรูปแบบอื่น ๆ เชน
บานกึ่งวิถี (จะกลาวในตอนถัดไป) ศูนยควบคุม หรือ การกักขังโดยใชเครื่องอิเล็คทรอนิค เปนตน
ระดับที่ 3 เปนการเบี่ยงเบนผูกระทําผิดออกจากระบวนการยุติธรรม ภายหลังพนโทษจากเรือนจําแลว
หรือ ได รับ มาตรการต างๆ ในการลดโทษ เช น การลดวัน ตอ งโทษ การทํางานสาธารณะ การควบคุมตัวไวที่บ าน
การปลอยไปทํางานหรือไปศึกษานอกเรือนจํา และการพักการลงโทษ เปนตน
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จากแนวคิดและขอบเขตการปฏิบัติตอผูกระทําผิดตามขอบเขตขางตน กลุมสงเคราะหผูกระทําผิด สํานัก
พัฒ นาการคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงไดกําหนดขอบเขตของผูที่ จะเขาสูกระบวนการฟน ฟู ตามโครงการ
บานกึ่งวิถี คือกลุมผูกระทําความผิดที่อยูในระดับที่ 2 และ 3 ไดแก ผูที่อยูระหวางการรอลงอาญา ผูที่อยูระหวาง
การชะลอการฟอง ผูไดรับการพักการลงโทษ ผูที่ไดรับการลดโทษ หรือ ผูที่ไดรับการปลอยแบบมีเงื่อนไข ตลอดจน ผูที่
อยูระหวางการฟนฟูสภาพจากการเสพยาเสพติด และผูที่พนโทษจากเรือนจําแลว เปน ตน เมื่อนําคนเหลานี้เขาสู
กระบวนการฟนฟูของโครงการบานกึ่งวิถีไมวาจะเปนบานกึ่งวิถีประเภทใด จากประสบการณของหลายประเทศไดชี้ใหเห็น
วา คนเหลานี้จะมีสะพานเชื่อมชองวางระหวางการกระทําผิดแลวถูกลงโทษกับการกลับคืนสูชุมชนไดเปนอยางดี ดัง
นั้นคนเหลานี้ก็จะมีโอกาสในการทําผิดซ้ํานอยลง ๆ และในที่สุดจะไดไมตองกลับเขาสูกระบวนการยุติธรรมอีกนั่นเอง
สรุป
ทานผูอานคงจะไดทราบความหมายและขอบเขตในการที่จะนําการสงเคราะหผูกระทําผิดในรูปแบบบานกึ่ง
วิถีแลว จะเห็นไดวานอกจากบานกึ่งวิถีจะเปนสะพานเชื่อมระหวางเรือนจําและชุมชนแลว บานกึ่งวิถียังสถานที่ที่ให
การบําบัดรักษา การฟนฟู โดยมีรูปแบบทั้งทางการแพทย การศึกษา การฝกอาชีพ และทางจิตวิทยาซึ่งจะตองมีการ
วิเคราะหวาแตละรูปแบบนั้นจะเหมาะสมกับผูเขาโครงการกลุมใด ในสวนของรูปแบบของบานกึ่งวิถีนั้น ผูเขียนจะได
นําเสนอในบทความตอนที่ 2 ซึ่งจะไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงรูปแบบการดําเนินงานของบานกึ่งวิถีในประเทศตะวันตก
และบางประเทศในเอเชีย อยางไรก็ตามสวนประกอบที่สําคัญอีกประการก็คือ เจาหนาที่ประจําโครงการที่จะตองมี
ความรูดานการบําบัดรักษา การใหคําแนะนําปรึกษา การสังคมสงเคราะห หรือแมแตจิตวิทยา ตลอดจนการรวมมือ
ประสานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ หรือแมแตธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) ซึ่งตอไปในอนาคตอันใกลกรมคุมประพฤติก็จะไดพัฒนารูปแบบการ
สงเคราะหผูกระทําผิดไดอยางครบวงจรเพื่อสงผลใหอดีตผูกระทําผิดเหลานั้นไดกลับไปประกอบสัมมาชีพในชุมชน
ของเขาตอไป
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บานกึ่งวิถี (Halfway House): นวัตกรรมในการสงเคราะหผู
กระทําผิด (2)
วิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน∗
จากบทความตอนที่ 1 ทานผูอานคงจะไดทราบความหมาย วัตถุประสงค ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิด จะเห็นไดวา บานกึ่งวิถีนั้นเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสงเคราะหผูกระทํา
ความผิดทั้งที่พนโทษแลว ผูที่ไดรับการพักการลงโทษหรือลดการลงโทษ ผูที่อยูระหวางรอลงอาญา ผูที่อยู
ระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และในอนาคตก็จะรวมถึงผูที่ไดรับชะลอการฟอง การดําเนินงาน
ของบานกึ่งวิถีนั้น จึงเปนกระบวนการที่ทั้งศาสตรและศิลป เนื่องจากตองใชทฤษฎีทางวิทยาศาสตรในดานการ
บําบัดทางจิต การบําบัดรักษาทางการแพทยรวมกับจิตวิทยาการใหคําปรึกษา ใหการแนะแนวอาชีพของนักจิต
วิทยา นักสังคมสงเคราะห และพนักงานคุมประพฤติ ดังนั้น บานกึ่งวิถีเปรียบเปนสะพานเชื่อมระหวางผู
กระทําความผิดกับชุมชนที่พวกเขาเคยอยูอาศัย เปนเสมือนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูกระทําความ
ผิด หนวยงานราชการและประชาชนในชุมชน เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจมากขึ้น บทความในตอนที่ 2 นี้จึง
จะไดนําเสนอประเภทของบานกึ่งวิถี ประโยชนของบานกึ่งวิถี และการเปรียบเทียบบานกึ่งวิถีทั้งในประเทศ
ตะวันตกและประเทศแถบเอเชียบางประเทศ ตลอดจนการจัดตั้งบานกึ่งวิถีในประเทศไทยเราดวย
ประเภทของบานกึ่งวิถี1
1. บานกึ่งวิถีเขา (Halfway-in House) หมายถึงสถานที่ที่ใชเปนทางเลือกในการลงโทษของศาลที่จะไมใชวิธี
จําคุก แตใชการสอดสองดูแลภายในโดยการใหที่พัก อาหาร การศึกษา ใหแกผูถูกคุมขังกอนการพิจารณา ผู
ถูกคุมประพฤติ ผูไดรับการพักการลงโทษ ตลอดจนผูไดรับการปลอยตัวจากโครงการยาเสพติดและสถาบัน
โรคจิต เปนตน
2. บานกึ่งวิถีออก (Halfway-out House) หมายถึงสถานที่ที่ใชเปนที่พักพิงของผูกระทําผิดในระยะหัวเลี้ยวหัว
ตอระหวางการไดรับการปลดปลอยจากเรือนจําไปสูการกลับไปใชชีวิตอิสระภายในชุมชน ไดแก ผูพนโทษ
และไดรับการปลอยตัวเมื่อครบกําหนดตามคําพิพากษา เปนตน
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ประโยชน
1. ลดคาใชจายในการสงเคราะห จากการศึกษาของแอนน พาวเวอร2 ในป คศ. 2003 พบวา การใชบานกึ่งวิถี
นั้นเสียคาใชจายตอหัวตอวันถูกกวาการลงโทษจําคุก
-

การจําคุกมีคาใชจาย 63.23 เหรียญอเมริกัน ตอคนตอวัน
บานกึ่งวิถีมีคาใชจาย 55.64 เหรียญอเมริกัน ตอคนตอวัน

2. ลดอัตราการทําผิดซ้ํา จากการที่บานกึ่งวิถีเปนหนวยงานที่สามารถนําผูที่พนโทษแลวหรือผูอยูระหวางการ
พักการลงโทษมาสูกระบวนการบูรณาการฟนฟูเพื่อใหพวกเขาไดผานชวงหัวเลี้ยวหัวตอและพรอมที่จะคืนสู
ชุมชนไดอยางดีนั้น ไคลน-ซาฟฟราน3 พบวา แมแตผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงยังมีอัตราการกระทําผิดซ้ํา
ที่ลดลง จากงานวิจัยของ John Howard Society of Alberta4 ประเทศแคนาดา สรุปวา ในป 1996-1997
อัตราการทําผิดซ้ําหลังจากที่ผูกระทําผิดกลับชุมชนนั้นมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น
3. เพิ่มกําลังทางเศรษฐกิจ การใหโอกาสผูกระทําผิดไดกลับตัวและมีการฟนฟูใหคืนสูสังคมปกติไดโดยไมตอง
ใชวิธีจําคุกเพื่อตัดโอกาสในการกระทําผิด ในแงของเศรษฐศาสตรแลวสังคมจะไดกําลังแรงงานมากขึ้น แม
วาอาจเปนแรงงานที่ไรทักษะ แตก็สามารถทดแทนแรงงานไรทักษะจากตางชาติไดเปนอยางดี นอกจากนั้น
หากพิจารณาในแงตัวผูตองขังและครอบครัวแลว การถูกจําคุกนั้นทําใหผูตองขังหมดโอกาสในการทํามาหากิน
ในชวงที่ถูกจองจําอยู ทําใหผูตองขังขาดรายไดและถาหากผูตองขังเปนผูหาเลี้ยงครอบครัวดวยแลว สมาชิก
ในครอบครัวก็จะขาดรายไดและเดือดรอนตามไปดวย ดังนั้นจึงเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนจํานวนไม
นอยเลย
4. ลดชองวางระหวางทัณฑสถานกับชุมชน บานกึ่งวิถีเปรียบเสมือนสะพานระหวางทัณฑสถานกับชุมชน
เปนหนวยงานที่ทําการฟนฟูและใหที่พักพิงแกผูที่พนโทษแลวหรือผูอยูระหวางการพักการลงโทษและเปน
หนวยงานที่ใหโอกาสแกพวกเขาไดปรับตัวกลายเปนกําลังของสังคม ตลอดจนเปนการใหโอกาสแกประชา
ชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการราชทัณฑดวย

2

Power, Anne (2003) Halfway house Utilization: the Key to Reentry a
Cost Saving Report, Power & Associates: Ohio, p. 1
3
Klein-Saffran, Jody (2000), Electronic Monitoring vs. Halfway House:
A Study of Federal Offender, US. Department of Justice: Washington
D.C., p.2
4
John Howard Society of Alberta (2001), Halfway House, Alberta:
Canada, p. 10
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เปรียบเทียบบานกึ่งวิถี
บานกึ่งวิถีในสิงคโปร5
Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprise (SCORE) เปนหนวยงานสนับสนุนทั้งดาน
สถานที่และงบประมาณใหแกองคกรอาสาสมัครตาง ๆ ไดจัดตั้งบานกึ่งวิถีสําหรับผูติดยาเสพติด ปจจุบันมีบาน
กึ่งวิถีจํานวน 14 แหงอยูภายใตการกํากับดูแลของ SCORE บานกึ่งวิถีของสิงคโปรเปนโครงการที่ไดนําผูตองขัง
จากศูนยฟนฟูผูติดยาเสพติดมาบําบัดตอที่บานกึ่งวิถีโดยใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือนเพื่อชวยใหคนเหลานี้ได
กลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข
ตั้งแตป 1995 เปนตนมา SCORE ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการดําเนินการดานสถานที่และการ
จัดหลักสูตรการอบรมใหแกพนักงานของบานกึ่งวิถีโดยวิทยากรผูมีประสบการณทั้งจากในและตางประเทศ ใน
ปจจุบันมีบานกึ่งวิถี 4 ประเภท ไดแก
-

บานกึ่งวิถีชาวพุทธ
บานกึ่งวิถีชาวคริสต
บานกึ่งวิถีชาวอินเดีย
บานกึ่งวิถีชาวมุสลิม

บานกึ่งวิถีทั้ง 4 ประเภทนั้น SCORE ไดกําหนดวัตถุประสงคไววา
1.
2.
3.
4.

เพื่อเพิ่มทักษะที่ตลาดตองการใหแกผูตองขังโดยการฝกอบรมดานการอาชีพและอุตสาหกรรม
เพื่ออบรมคุณคาทางสังคมและการงานแกผูตองขังโดยผานกิจกรรมการทํางาน
เพื่อจัดหางานใหผูพนโทษแลว
ใหเงินกูหรือการสนับสนุนอื่น ๆ แกหนวยงานดานการสงเคราะหผูกระทําผิด เชน บานกึ่งวิถีตาง ๆ
ตลอดจน หนวยงานบําบัดผูติดยา เชน Singapore Anti-Narcotics Association (SANA)
5. เพื่อติดตอกับครอบครัว หนวยงานราชการ พนักงานและชุมชน เพื่อจะไดรวมมือกับทุกฝายในการ
ชวยเหลือผูตองขัง

5

Singapore Corporation of Rehabilitation Enterprise,
http://www.mha.gov.sg/score
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บานกึ่งวิถีในฮองกง6
หน ว ยงานที่ ดํ า เนิ น การโครงการบ า นกึ่ ง วิ ถี คื อ The Correctional Services Department (CSD.)
มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูพนโทษจากเรือนจําใหกลับไปใชชีวิตในชุมชนไดอีก การชวยเหลือนั้นทั้งอยูในรูป
แบบของที่พักอาศัย การบําบัดรักษา การสรางวินัยและทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน ระยะเวลาในการพักอาศัยในบานกึ่ง
วิถีนั้นขึ้นอยูกับความตองการและความกาวหนาของแตละบุคคล ทั้งนี้บานกึ่งวิถีจะอนุญาตใหผูพักอาศัยไดใช
เวลาในวันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดนักขัตฤกษไดไปใชชีวิตรวมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ เพื่อการบูรณาการ
คืนสูสังคมไดตอไป
ในปจจุบันบานกึ่งวิถีของฮองกงดําเนินการอยู 3 ประเภท คือ
1. Phoenix House เปนบานกึ่งวิถีที่มีจุดมุงหมายในการเปนศูนยบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและฝก
อบรมใหแกผูกระทําผิดที่เปนเยาวชนที่พนโทษแลว ตั้งขึ้นเมื่อป 1983 ปจจุบันสามารถรับผูพัก
อาศัยไดจํานวน 120 คน
2. Pelican House เปนบานกึ่งวิถีสําหรับผูตองขังที่ไดรับการปลดปลอยตามโครงการปลดปลอยเพื่อ
ทํางานและปลดปลอยแบบมีเงื่อนไข ตั้งขึ้นเมื่อป 1995 ปจจุบันสามารถรับผูพักอาศัยไดจํานวน 24
คน
3. Bauhinia House เปนบานกึ่งวิถีสําหรับผูตองขังหญิงที่ไดรับการปลดปลอยจากการควบคุมของ
ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติด และสําหรับผูตองขังชายที่ไดรับการปลดปลอยตามโครงการปลดปลอย
เพื่อทํางานและปลดปลอยแบบมีเงื่อนไข ตั้งขึ้นเมื่อป 1995 ปจจุบันสามารถรับผูพักอาศัยไดจํานวน
24 คน

บานกึ่งวิถีในแคนาดา7
บ า นกึ่ ง วิ ถี ใ นแคนาดาดํ า เนิ น งานสื บ เนื่ อ งจากแนวคิ ด Community based correction โดยมี
Community Correctional Centre (CCC.) ที่ดําเนินการโดยกรมราชทัณ ฑและเปนสถาบันที่มีความเครงครัด
นอย ในขณะที่บานกึ่งวิถีนั้นอาจดําเนินการโดยทั้งกรมราชทัณฑเองหรือหนวยงานอาสาสมัครซึ่งไดทําสัญญา
กับกรมราชทัณ ฑเพื่อใหบริการดานที่พักอาศัยแกผูกระทําความผิดก็ได หนวยงานอาสาสมัครดังกลาวไดแก
John Howard Society, the Elizabeth Fry Society, the Salvation Army แ ล ะ St. Leonard’s Society
เปนตน
6

The Correctional Services Department, Hong Kong,
http://www.correctionalservices.gov.hk/institutions
7
John Howard Society of Alberta (2001), Halfway House, Alberta:
Canada, p. 3 - 4
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ประเภทบานกึ่งวิถีในแคนาดา
ตามรายงานของมูลนิธิ John Howard Society of Alberta, Canada ไดแบงประเภทของบานกึ่งวิถี
เปน 4 ประเภทดวยกัน คือ
1. Private Home/ Satellite Apartment เปนบานกึ่งวิถีที่ใหบริการอยางจํากัดในดานหองพักและ
อาหาร ตลอดจนการสรางความสัมพันธทางสังคมดวย
2. Non Structured Residence เปนสถานที่พักแบบเอนกประสงคสําหรับผูพักอาศัยที่มีความหลาก
หลาย โดยมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติขั้นต่ําไวดวย
3. Structured Program Facilities เปนบานกึ่งวิถีที่มีความเครงครัดทั้งดานการเขาพักและการ
ปลอยตัว การใหการบริการและการใหใหคําปรึกษานั้น ทุกอยางเปนแบบเปนทางการทั้งหมด
4. Special Program/ Treatment Facilities เปนบานกึ่งวิถีที่จัดขึ้นเปนพิเศษเพื่อเปนสถานที่บําบัด
ดานยาเสพติดหรือบําบัดทางจิต เปนตน บานกึ่งวิถีในลักษณะนี้ในประเทศไทยเราไดมีการโครง
การทดลองบานกึ่งวิถี “ศรีวิชัย”8 ซึ่งดําเนินการโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป
2543 เพื่อเปนสถานที่เชื่อมโยงระหวางโรงพยาบาลและบาน เปาหมายที่สําคัญ ก็คือ ใหผูปวย
สามารถกลับไปใชชีวิตกับครอบครัว ชุมชนและกับคนอื่นได จากการประเมินผลพบวา หลังการ
ปฏิ บั ติ ต ามโปรแกรมที่ กํ า หนดไว ค รบ 1 ป รอยละ 68.70 สามารถเลี้ ย งตนเองได และรอยละ
63.63 สามารถกลับไปใชชีวิตอยูกับครอบครัวได
บานกึ่งวิถีในสหราชอาณาจักร
หนวยงานการกุศลที่ดําเนิ นการชวยเหลืออดีต ผูกระทําผิด คื อ the National Association
for the Care and Resettlement of Offenders (NACRO)9 โดยไดรับการสนับสุนนจาก
กระทรวงมหาดไทยแห งสหราชอาณาจั ก ร หน ว ยงานนี้ ดํ าเนิ น งานมาตั้ งแต ป 1966 การดํ า เนิ น งานของ
NACRO นั้นเปนกาทํางานการกุศลโดยมีความเชื่อวาการดูแลเอาใจใสอดีตผูกระทําความผิดเพื่อใหสามารถ
กลับ ไปใชชีวิตในสังคมรวมกับผูอื่นไดตามปกติจะเปนสวนสําคัญ ในการลดปญ หาอาชญากรรมในสังคมได
8

สุชาดา สาครเสถียร โครงการทดลองบานกึ่งวิถี “ศรีวิชัย” วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปที่ 9 ฉบับวัน

ที่
3 กันยายน 2544 หนา 168 - 172
9
The National Association for the Care and Resettlement of Offenders
(NACRO), http://www.nacro.org.uk
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ขอบเขตการดําเนินงานของ NACRO นั้นครอบคลุมทั้งดานการสงเคราะหผูกระทําความผิด คนจรจัด การ
หางานใหผูดอยโอกาส งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนงานดานครอบครัวและชุมชน ดังมีรายละเอียดดัง
นี้
1. งานดานการหาที่พักใหแกผูพนโทษและผูไรที่อยู หนวยงานนี้เปนหลักในการบริหารดานที่อยู
อาศัยใหอดีตผูกระทําผิดหลังพนโทษเพื่อไมใหกลายเปนคนจรจัดในรูปแบบของแฟลต บานหรือหอพัก ซึ่งในที่นี้
หมายถึงบานกึ่งวิถีนั่นเอง ปจจุบัน (ป 2004) มีผูอาศัยในบานกึ่งวิถีเหลานี้กวา 1,400 คน ในการพักอาศัย
ไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม NACRO จะดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ควบคูไปดวยคือ
- ศูนยการฝกงาน
- ศูนยใหคําปรึกษา
- ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติด
- ศูนยสุขภาพจิต
2. งานด านการจั ดหางาน หนทางที่ ดีที่สุดในการลดปญ หาอาชญากรรมก็คือการจัดการปญ หา
ค
ว
า
ม
ยากจน บอยครั้งที่อดีตผูกระทําความผิดนั้นถูกเลือกปฏิบัติทําใหยากที่จะหางานทํา NACRO มีศูนยการฝก
ง
า
น
ซึ่งมีหนาที่ดังนี้
- เปนศูนยการฝกงานทั้งเยาวชนและผูใหญ ศูนยนี้สามารถใหคําปรึกษา เพิ่มทักษะในการทํางาน
ใหขอมูลนายจางในทองถิ่น และใหการฝกงานที่ทําใหคุณวุฒิสูงขึ้น
- ผูตองขังในเรือนจําสามารถฝกอาชีพกับศูนยการฝกงานได
- ประชาสัมพันธใหนายจางลดการเลือกปฏิบัติเพื่อเพิ่มการจางงานใหอดีตผูกระทําผิด
3. งานดานเยาวชน ในสหราชอาณาจักรนั้น อาชญากรรมรอยละ 40 เกิดจากเยาวชนกระทําผิด เชน
การลักทรัพย การยองเบา การปลน และความรุนแรง NACRO จึงไดพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อปองกันไมให
เยาวชนหลงผิดเขาไปเกี่ยวของกับการกออาชญากรรม ไดแก
3.1 โครงการกิจกรรมเยาวชน ไดแก การจัดแขงขันกีฬา วาดภาพ ดนตรี กิจกรรมทั้งในและนอกสถาน
ที่ เปนตน
3.2 โครงการใหโอกาสเด็กถูกพักการเรียน แตละปในสหราชอาณาจักร มีนักเรียนกวา 100,000 คนถูก
พักการเรียน และอีกกวา 12,000 คนถูกไลออกจากโรงเรียน เยาวชนเหลานี้มีโอกาสกออาชญา
กรรมไดมากกวาเยาวชนที่เรียนตามปกติ NACRO จึงไดใหโอกาสแกเยาวชนเหลานี้โดยการหา
ทางเลือกเพื่อใหกลับมาสูการศึกษาหรือการฝกงานตอไป
3.3 โครงการสําหรับผูกระทําผิดที่เปนเยาวชน ไดแก โครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด การฝกงาน
การหางานใหทํา หรือการชดเชยหรือขอโทษเหยื่อ เปนตน
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4. งานด า นครอบครั ว และชุ ม ชน กว า 30 ป ที่ NACRO ดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น ให ค รอบครั ว และ
ชุมชนมีความปลอดภัยจากการกออาชญากรรมตางโดยผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
-

การใหขอมูล คําปรึกษา และการอบรม แกองคกรดานการยุติธรรม
รวมกับคณะทํางานดานเยาวชนในการกําหนดนโยบายตอผูกระทําผิดที่เปนเยาวชน
พัฒนากลยุทธในการลดปญหาอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยแกชุมชน
ทําการวิจัยเกี่ยวกับการลดปญหาอาชญากรรมในชุมชน

บานกึ่งวิถีในประเทศไทย
สมบูรณ ประสพเนตร10 ไดสรุปวา เมื่อป พ.ศ. 2517 ไดมีการจัดตั้ง “บานสวัสดี” ซึ่งเปนบานกึ่งวิถี
แหงแรกของไทยโดยมูลนิธิพิบูลสงเคราะหและกรมราชทัณฑ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูพนโทษในดานที่พัก
อาศัย การจัดหางาน อาหาร การสงตัวกลับภูมิลําเนา ทุนการประกอบอาชีพ และทุนการศึกษา แตเนื่องจากมีงบ
ประมาณในการดําเนินงานจํากัดทําใหการบริการมีเฉพาะเรือนจําและทัณฑสถานที่ใกลเคียงกรุงเทพมหานคร
เทานั้น การดําเนินงานจึงไมอาจคาดหวังได อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2525 สภาสังคมสงเคราะหไดจัดตั้ง “บาน
รมเย็น” เพื่อสงเคราะหผูพนโทษ ผูไดรับการพักการลงโทษ หรือผูถูกคุมประพฤติ ยกเวนผูกระทําผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด แตตอมาสภาสังคมสงเคราะหไดลดบทบาทเรื่องการสงเคราะหผูพนโทษลง และใหการสงเคราะหแกผูมี
ปญหาเดือดรอนโดยทั่วไปแทน การประสานงานกับกรมราชทัณฑเพื่อคัดเลือกผูพนโทษเขารับบริการจึงระงับไป
โดยปริยาย
สรุป
บานกึ่งวิถีในบริบทของประเทศตาง ๆ นั้นจะเห็นไดวารูปแบบแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของวัฒน
ธรรมของแตละประเทศ ยกตัวอยางประเทศสิงคโปรซึ่งมีประชากรหลายเชื้อชาติทั้งจีน อินเดีย มาเลย และอื่น ๆ
รูปแบบของบานกึ่งวิถีจึงแยกอยางชัดเจนเปนบานกึ่งวิถีสําหรับชาวพุทธ ชาวคริสต ชาวอินเดีย และชาวมุสลิม
โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักในการดําเนินบําบัดฟนฟูเหมือนกัน ทั้งนี้การดําเนินงานนั้นอยูภายใตหนวยงานที่มี
ชื่อวา Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprise (SCORE) ซึ่งไดใหการสนับสนุนทั้งสถานที่และ
งบประมาณแก บ า นกึ่ ง วิ ถี ทั้ ง 14 แห ง ส ว นโครงการบ า นกึ่ ง วิ ถี ใ นฮ อ งกงนั้ น ดํ า เนิ น การโดย Correctional
Services Department (CSD.) มีการแบงแยกใหเปนบานกึ่งวิถีสําหรับชายหรือหญิ ง แยกบานกึ่งวิถีของผูอยู
ระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาจากผูตองขังที่ไดรับการปลดปลอยแบบตาง ๆ เมื่อหันกลับมาพิจารณาบาน
กึ่งวิถีในแคนาดาจะเห็นไดวา ประชากรของแคนาดาก็ประกอบไปดวยคนหลายเชื้อชาติทั้งคนพื้นเมือง คนผิวขาว
ที่ใชภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ หรือคนผิวเหลือง ดังนั้นการดําเนินงานใหการสงเคราะหนั้นจึงออกมาเปนรูป
แบบที่หลากหลายเชน บางแหงจํากัดการบริการ บางแหงบริการทุกอยางสําหรับคนหลากหลายกลุม บางแหงมี
10
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ระดับความเขมหรือระดับความเครงครัดมากนอยตางกันไป และบางแหงจัดรูปแบบพิเศษสําหรับการบําบัดผูติด
ยาเสพติดหรือการบําบัดทางจิต ในขณะที่บานกึ่งวิถีในสหราชอาณาจักรนั้นมีหนวยงานการกุศลคือ National
Association for the Care and Resettlement of Offenders (NACRO) เป นผู ดําเนินการ ขอบเขตการดํ าเนิ น
การนั้นถือวาครอบคลุมคนหลายกลุมคือนอกจากจะสงเคราะหผูกระทําผิดในดานตางๆ แลวยังใหการสงเคราะห
แกคนจรจัด ผูดอยโอกาส ตลอดจนเด็กและเยาวชนดวย การสงเคราะหนั้นมีทั้งแบบการหาที่พักซึ่งเปนทั้งศูนย
การฝกงาน ศูนยบําบัด การจัดหางาน และโครงการสําหรับเยาวชนที่กระทําผิดหรือถูกพักการเรียนดวย
ในกรณีบานกึ่งวิถีของไทยเราทั้งบานสวัสดีและบานรมเย็นแมวาจะมีขอจํากัดในการดําเนินงานหลาย
อยาง ทําใหการประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบไมราบรื่นและการดําเนินจึงไมตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
เปนที่นายินดีวาเมื่อ 10 กรกฎาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องแนวทางรูปแบบการลดปริมาณคดีขึ้นสูชั้นศาล
ใหกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลักเกี่ยวกับการสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังพนจากการ
คุมประพฤติ หรือผูกระทําผิดภายหลังปลอยจากกรมราชทัณฑ ทําใหกรมคุมประพฤติไดเรงศึกษารูปแบบ และวิธี
การดําเนินงาน เพื่อหาความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการบานกึ่งวิถีตอไป
อยางไรก็ตามแมวาบานกึ่งวิถีของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกจะมีความแตกตางกันบาง การดําเนิน
งานก็มีความคลายคลึงกันอยูเชนกันกลาวคือ การปฏิบัติงานในโครงการบานกึ่งวิถีนั้นตองใชความรูที่เปนสห
วิทยาการและบุคคลากรจากหลายกลุมงานโดยทั่วไปไดแก นักบําบัดรักษา นักบําบัดทางจิต นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห นักอาชญาวิทยา นักทัณฑวิทยา หรืออื่น ๆ ใหกลุมคนเหลานี้ไดเขามาทํางานบําบัดรักษาให
ครบวงจร การกําหนดโปรแกรมการบําบัดก็มีความจําเปนในการจัดใหเหมาะสมกับผูที่จะเขาโครงการเชนกัน
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเขาโครงการนั้นโดยทั่วไปจะอยูระหวาง 3 เดือนถึงหนึ่งป ซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคลอง
กันทั่วโลก แตสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เนื่องจากที่ตั้งของบานกึ่งวิถีนั้นมักตั้งอยู
ใกลชิดกับชุมชนของประชาชนโดยทั่วไป ไมใชตั้งอยูใกลกับทัณฑสถานอันจะสรางความรูสึกแปลกแยกแกผูที่จะ
เขารวมโครงการ ดังนั้นเมื่อบานกึ่งวิถีตองการการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนและการจัดตั้งบานกึ่งวิถีนั้นก็
ตองตั้งอยูใกลชุมชนดวย จึงมีประเด็นที่จะตองวิพากษวิจารณกันหลายประเด็นซึ่งผูเขียนจะกลาวถึงในบทความ
ตอนที่ 3 ตอไป
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บานกึ่งวิถี (Halfway House): นวัตกรรมในการสงเคราะหผู
กระทําผิด (3)
วิชชาญ ชนะชัยวิบูลวัฒน∗
จากบทความใน 2 ตอนแรกที่ผานมาทานผูอานคงจะมีความเขาใจและเห็นรูปแบบการดําเนินงานของ
การสงเคราะหผูกระทําผิดในรูปแบบของบานกึ่งวิถี ดังที่มีคนกลาววา บานกึ่งวิถีอาจเปนสถาบันที่เชื่อมโยงผู
กระทําผิดใหกลับไปใชชีวิตอยางอิสระเสรีในสังคม ชุมชนที่เขาเคยอยู หลายคนอาจมองวาบานกึ่งวิถีนั้น เปน
เพียงรูปแบบหนึ่งของการลงโทษที่คอนขางเบา (Soft Option) จะมีประสิทธิผลในการยับยั้งกระทําความผิดหรือ
ปองกันการทําผิดซ้ําไดมากนอยเพียงใด การจัดตั้งบานกึ่งวิถีจะมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ อยางไร
ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวนี้ในรูปแบบใด เมื่อตั้งกึ่งวิถีในพื้นที่ใด ๆ แลว จะมีผล
กระทบตอมูลคาของทรัพยสิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากนอยเพียงใด การสรางมาตรฐานให
ประชาชนเชื่อถือจะทําไดขนาดไหน รูปแบบของบานกึ่งวิถีจะเปนอยางไร ตองพึ่งพางบประมาณจากรัฐเปน
จํานวนเทาใดและที่สําคัญที่สุดการบริหารจัดการจะอยูภายใตภาครัฐหรือเอกชนจึงจะเหมาะสม สิ่งเหลานี้ลว น
เปนประเด็นที่สําคัญในการพิจารณาเพื่อหาลักษณะบานกึ่งวิถีที่เหมาะสมสําหรับสังคมไทย บทความตอนที่ 3 นี้
จะไดนําเสนอเปนตอนสุดทายโดยจะนําประเด็นสําคัญดังกลาวขางตนมาแสดงทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอเนื่อง
สําหรับการวิจัยที่จะเกิดขึ้นหรือเปนประโยชนตอการทําประชาพิจารณในอนาคตอันใกลนี้ตอไป
ประเด็นวิพากษ
1. ประชาชนกับบานกึ่งวิถี
แมวากระแสการสนับสนุนแนวคิดดานการฟนฟูผูกระทําผิดจะมีมากขึ้น แตสิ่งที่ควรคํานึงเสมอก็คือ
การจัดตั้งโครงการบานกึ่งวิถีนั้นอาจไดรับการตอตานจากประชาชนในชุมชนของโครงการ เนื่องจากประชาชนทั่ว
ไปยอมมีความรูสึกตื่นกลัวหากมีการตั้งโครงการใด ๆ ที่พวกเขาคิดวาอาจเกิดมีอัตราอาชญากรรมสูงขึ้นและมูล
คาของทรัพยสินอาจลดลงเพราะการจัดตั้งโครงการบานกึ่งวิถีในพื้นที่ของชุมชนตน มีนักวิชาการเรียกปรากฏ
การณนี้วา NIMBY1 (not in my back yard) อันหมายความถึง การตอตานไมใหสรางบานกึ่งวิถีในพื้นที่ของชุม
ชนของตน กลาวคือ จะสรางที่ไหนก็สรางไป แตอยามาสรางในบริเวณชุมชนของพวกเรานี้ เนื่องจากประชาชนใน
ชุมชนก็มีสิทธิ์ที่จะปกปองสิทธิ์ของพวกเขา ดังนั้นเสียงของประชาชนก็มีความสําคัญเชนกัน จากรายงานเรื่อง
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บานกึ่งวิถีของ John Howard Society2 พบวา ผูกําหนดนโยบายเรื่องนี้มีความผิดพลาดในการรับรูความรูสึกของ
ประชาชนในชุมชน ทั้ง ๆ ที่ประชาชนเองก็ดูเหมือนวาจะสนับสนุนการฟนฟูและการคืนผูกระทําผิดสูสังคม เพราะ
มีนักวิจัยหลายทานที่อาจมีสวนในการนําเสนองานวิจัยที่คลาดเคลื่อน เพราะงานวิจัยนั้นไมไดวัดความรูสึกของ
ประชาชนวาพวกเขาตองการใหผูกระทําผิดถูกจําคุกจนครบกําหนดหรือไมและพวกเขาตองการใหผูกระทําผิด
เขาสูกระบวนการฟนฟูหรือไมอยางไร อีกประการหนึ่งก็คือ งานวิจัยนั้น ๆ ไมไดวัดความเขาใจของประชาชนตอ
นโยบายบานกึ่งวิถีเลย เปนตน
ดังนั้นการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานที่จะดําเนินการเรื่องบานกึ่งวิถี ประชาชนในชุมชน
และผูกระทําผิดที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟู จึงมีนัยสําคัญในการสรางความเขาใจแกชุมชน หนวยงานที่รับผิด
ชอบจึงตองเขาใจในความกลัวของประชาชนดวย นอกจากนั้นความรูสึกของประชาชนที่เกี่ยวกับการสูญเสียการ
ควบคุมและความรูสึกที่ไมเห็นประโยชนของบานกึ่งวิถีก็อาจเกิดขึ้น เพราะประชาชนเองมีความเชื่อวาการตั้ง
บานกึ่งวิถีนั้นจะเปน “การกระตุนใหเกิดอาชญากรรม” หรือ มูลคาทรัพยสินอาจลดลง แนนอนที่สุดการใชสื่อ
ประชาสัมพันธจึงเปนสวนสําคัญในการสรางความเชื่อมั่น อยางไรก็ตามเราอยาลืมวา สื่อประชาสัมพันธนั้นไมได
นําเสนอภาพรวมของความปลอดภัยและประสิทธิผลของบานกึ่งวิถีเสมอไป เนื่องจากยังไมมีฝายใดรับประกันวา
ผูที่อาศัยในบานกึ่งวิถีนั้นจะยอมรับเงื่อนไขการปลดปลอยโดยสมบูรณและบานกึ่งวิถีนั้นไมเปนอันตรายตอความ
ปลอดภัยของชุมชน
ในความเปนจริงแลว มีงานวิจัยเรื่องบานกึ่งวิถีนี้เสนอวา บานกึ่งวิถีนั้นจะนํามาซึ่งความปลอดภัยของ
ชุมชนดวยซ้ํา เพราะโครงการนี้ประกอบการฟนฟูผูกระทําผิดโดยมีการสอดสองอยางเหมาะสมรวมกับการบําบัด
ผูกระทําผิดดวย ผูกระทําผิดที่ไดกลับคืนสูสังคมโดยผานการฟนฟูจากบานกึ่งวิถีนั้นลวนแตประสบความสําเร็จ
อยางสูงทั้งในขณะที่พวกเขาอยูระหวางพักการลงโทษและหลังการพนโทษแลว ดังนั้นผูวิจัยจึงแสดงความเห็นวา
ทัศนคติเชิงลบนั้นเกิดมาจากการที่ไมไดสรางความเขาใจจากประสบการณจริงและการกระทําจริง หากไดทํา
ความเขาใจแลวความกลัวของประชาชนในชุมชนก็จะมีนอยลงและสุดทายก็จะยอมรับใหบานกึ่งวิถีมาสูชุมชน
ของเขาตอไป
2. ประสิทธิผลของบานกึ่งวิถี
หลายคนอาจมองวาโครงการบานกึ่งวิถีนั้นเปนวิธีที่เบาเกินไป การจําคุกตางหากที่เปนวิธียับยั้งไมให
คนทําผิดหรือทําผิดซ้ํา แตบานกึ่งวิถีนั้นเปนวิธีการบําบัดฟนฟูโดยมีชุมชนเปนฐาน ไมไดเปนการกักกันโดยการ
สรางกําแพงหรือรั้วใหผูกระทําผิดออกจากสังคม ตัวผูกระทําผิดเองนั้นไมไดถูกควบคุมโดยใกลชิดเหมือนการจํา
คุก ทั้งนี้บานกึ่งวิถีก็ไมใชวิธีที่เบาเกินไปอยางที่หลายคนวิพากษวิจารณ เนื่องจากผูกระทําผิดที่อยูในบานกึ่งวิถี
นั้นยังตองรับการลงโทษตามคําพิพากษาอยู แตไดรับการปลอยตัวอยางมีเงื่อนไข หรือไดรับการพักการลงโทษ
ดังนั้นผูกระทําผิดเหลานี้ตองกระทําการใด ๆ ตามระเบียบของบานกึ่งวิถี ตั้งแตการชวยกันทําความสะอาด ดูแล
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รักษาที่พักและที่นอน คนเหลานี้ยังตองชําระคาบํารุงรักษาบานอีกดวย อยางไรก็ตาม หากผูกระทําผิดรายใดที่
ฝาฝนเงื่อนไขการปลอยตัวก็จะถูกถอนเงื่อนไขการปลอยตัวและจะตองถูกจําคุกตอไป
การวัดความสําเร็จนั้นอาจดูไดที่จํานวนผูกระทําผิดที่กลับคืนสูสังคมโดยผานกระบวนการฟนฟูจาก
บานกึ่งวิถี ตัวอยางจากสถิติของประเทศแคนาดา3 ซึ่งเปนผลจากผูกระทําผิดทั้งแบบไดรับการปลอยตัวแบบมี
เงื่อนไขและแบบการพักการลงโทษรายวัน พบวา กวารอยละ 80 ของผูกระทําผิดที่ไดรับการพักการลงโทษราย
วันที่ประสบความสําเร็จในการกลับคืนสูสังคม เชนเดี่ยวกับประมาณรอยละ 70 ของผูไดรับการพักการลงโทษ
เต็มเวลาและประมาณรอยละ 60 ของผูไดรับการพักการลงโทษตามกฎหมายก็ประสบความสําเร็จเชนกัน
สวนผูที่ไมผานตลอดระยะเวลาการปลอยตัวแบบมีเงื่อนไขนั้นเปนผลมาจากการฝาฝนเงื่อนไข เชน ไมเขา
เรียน หรือโปรแกรมการฝก หรือกลับเขาบานชากวากําหนดเวลา แตไมใชเพราะมาจากสาเหตุการกออาชญา
กรรมใหม ระหวางป 1999 – 2000 มีผูกระทําผิดที่ไดรับการพักการลงโทษแบบรายวันเพียงรอยละ 5.6 ที่
ไดกออาชญากรรมใหม และมีเพียงรอยละ 0.8 ที่ทําความผิดรายแรง หลายปที่ผานมาคดีการกระทําผิดรุนแรง
ของบรรดาผูไดรับการปลอยตัวแบบมีเงื่อนไขไดลดลงอยางเห็นไดชัด อัตราการทําผิดซ้ําของผูกระทําผิดที่กลับสู
ชุ ม ช น นั้ น ก็ ค อ ย ๆ ล ง ต่ํ า ล งเช น กั น The Correctional Service of Canada and the
National Parole Board ไดเปรียบเทียบอัตราการทําผิดซ้ําของผูที่ไดรับการพักการลงโทษกับผูที่ไดรับ
การปลอยตัวตามกฎหมาย พบวา ผูไดรับการพักการลงโทษมีแนวโนมที่จะทําความผิดซ้ํานอยที่สุด ในป 1996
– 1997 อัตราการทําผิดซ้ําของผูที่ไดรับการพักการลงโทษมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น จากสถิติดังกลาว the
National Parole Board ไดกลาวอยางชัดเจนวา สิ่งชี้วัดแนนอนก็คือการที่ผูกระทําผิดที่ไดรับการพัก
การลงโทษนั้นมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในระยะการควบคุมสอดสองมากกวาผูที่ไดรับการปลอยตัวโดย
กฎหมาย
3. มูลคาทรัพยสินกับการตั้งบานกึ่งวิถี
การที่ชุมชนมีการตอตานการสรางบานกึ่งวิถีนันอาจมีพื้นฐานมาจากการที่ที่ประชาชนเกิดความรูสึก
กลัววาชุมชนจะเต็มไปดวยผูกระทําผิดซึ่งลวนแตสงกระทบตอมูลคาทรัพยสินทั้งสิ้น อยางไรก็ตามก็ยังไมปรากฏ
วามีงานวิจัยที่สรุปวา บานกึ่งวิถีจะทําใหมูลคาของอสังหาริมทรัพยในพื้นที่นั้น ๆ ลดลง
จากรายงานของ John Howard Society of Alberta4 วามีงานวิจัยหลักจํานวน 6 ครั้ง
เกี่ยวกับบานกึ่งวิถี แตผลปรากฏวาไมมีนัยสําคัญใด ๆ ที่กระทบตอราคาบานละแวกนั้น หนึ่งในงานวิจัยดังกลาว
ไดสํารวจการซื้อขายอสังหาริมทรัพยใน Ontario พบวา 5 ใน 9 หลังที่ตั้งอยูบริเวณเดียวกับบานกึ่งวิถีนั้นมี
ราคาหลังจากเปดบานกึ่งวิถี 2 ปเทากับหรือสูงกวาราคาเฉลี่ยหลังเปดบานกึ่งวิถี 1 ป
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ในป 1995 รัฐบาลมลรัฐ British Columbia ไดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูล
คาทรัพยสินในชุมชนตาง ๆ ของรัฐดังกลาว มีงานวิจัยจํานวน 7 ชิ้น พบวา ไมมีหลักฐานใด ๆ ที่สงผลกระทบ
ทางลบตอราคาบานในแถบนั้น งานวิจัย 5 ใน 7 ชิ้นดังกลาวพบวา ราคาขายเฉลี่ยตอปของอสังหาริมทรัพยใน
บริเวณที่ไดรับผลกระทบไดเพิ่มขึ้นมากกวาราคาอสังหาริมทรัพยบริเวณที่ไดรับการควบคุม
4. ความตองการการสนับสนุนจากชุมชน
มีเหตุผล 2 ประการสําคัญวาทําไมบานกึ่งวิถีจึงตองการการสนับสนุนจากชุมชน คือ
-

บานกึ่งวิถีนั้นแสดงถึงการที่ชุมชนไดเขามามีบทบาทในการมีสวนรับผิดชอบตอการเกิดอาชญา
กรรมในสังคม ทั้งในแงของการปองกันและแกไขพฤติกรรมอาชญากรรมนั้น ๆ
สําหรับผูกระทําผิด เมื่อพนโทษจําคุกแลวสุดทายก็ตองกลับคืนสูชุมชน ดวยเหตุนี้จึงตองมีการวาง
แผนในการแกไขฟนฟูกอนคนเหลานี้จะกลับคืนสูสังคม ดังนั้นชุมชนเองจึงตองมีสวนรวมโดยแข็ง
ขันในกระบวนการเหลานี้ดวย

ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนในเรื่องของชุมชนที่ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของบานกึ่งวิถี คือ โครง
การ Maison Saint-Laurent Halfway House5 เมือง Montreal ระหวางป 1998 – 1991 โครงการนี้ไดใชเฉพาะ
อาสาสมัครเปนหลักในการใหการบริการแกผูที่อยูในบานกึ่งวิถีนี้ อาสาสมัครเหลานี้จะคอยเปนหูเปนตาในการ
เฝาระวังและตอตานการเกิดอาชญากรรมดวย
กวาสามปของโครงการนี้ บรรดาอาสาสมัครไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้นตอนของ
การแกไขฟนฟูก็คือ ขั้นแรก มีสวนรวมในการทํากิจกรรมยามวาง ขั้นที่สองและสามมีสวนรวมในการทํางานรวม
กับผูที่ไดรับการพักการลงโทษและผูที่อยูในขั้นสุดทายของการพักในบานกึ่งวิถี สวนขั้นที่สี่สุดทายอาสาสมัคร
เหลานี้จะไดดําเนินการเชื่อมผูอาศัยในบานกึ่งวิถีกับชุมชนโดยการติดตอและเยี่ยมเยือน รายงานลาสุดแจงวา
โครงการนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการที่ประชาชนไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ของบานกึ่งวิถี ทําใหคุณ
ภาพชีวิตทั้งของคนในโครงการและคนในชุมชนไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นดวย ในที่สุดโครงการนี้ไดกลายเปน
โครงการบานกึ่งวิถีที่ถาวรตอไป
ไมวาจะเปนโครงการดังกลาวขางตนหรือโครงการอื่น ๆ ที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
นั้นเปนการสะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบของชุมชนตอการเกิดและผลของการเกิดอาชญากรรม รวมถึงเปน
ความตองการของชุมชนในการที่ไดเขามาเกี่ยวของกับการฟนฟูผูกระทําผิด ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา อาสา
สมัครนั้นเปนบคุคลที่ชวยเสริมและเติมความสัมพันธเชิงบวกใหแกผูกระทําความผิด เพื่อชวยใหเขาเหลานั้นได
กลับคืนสูสังคมไดเปนอยางดี
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5. งบประมาณ6
จากประสบการณของสหรัฐอเมริกา บานกึ่งวิถีที่อยูในความรับผิดชอบของเอกชนมักประสบปญหาใน
เรื่องเงินทุนที่ใชในการดําเนินงานมากกวาบานที่อยูในความรับผิดชอบของมลรัฐถึงสองเทา ในขณะที่บานซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของสหพันธรัฐไมมีปญหาในเรื่องดังกลาวเลย ดังนั้นบรรดาผูบริหารงานจึงตองใชเวลาสวน
ใหญไปในเรื่องของการหาทุนจากแหลงตาง ๆ จําเปนอยางยิ่งที่บานกึ่งวิถีของเอกชนตองรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับแหลงเงินทุนตาง ๆ เชนเดียวกับบานกึ่งวิถีของรัฐบาลเชนกัน ดังนั้นปญหาในเรื่องนี้จะทําใหเกิดความสมดุล
ระหวางจํานวนเงินทุนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเขาโครงการไดอยางไร ในกรณีของประเทศไทยที่เคยมีการจัดตั้ง
บานกึ่งวิถีทั้งที่อยูในการดูแลของกรมราชทัณฑ “บานสวัสดี” และของสภาสังคมสงเคราะห “บานรมเย็น” โดย
มีงบประมาณจํากัด เมื่องบประมาณไมสัมพันธกับจํานวนผูที่จะเขาโครงการซึ่งมีจํานวนมากทําใหการบริหารจัด
การติดขัด เพราะสถานที่ไมเพียงพอ โปรแกรมการบําบัดมีเจาหนาที่นอย การประเมินผลเปนอยางเชื่องชา หรือ
ปญหาอื่น ๆ จากการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ เปนตน ในที่สุดการดําเนินงานของบานสวัสดีและบานรมเย็นจึงไม
บรรลุจุดประสงค
6. การบริหารจัดการ7
ปญหาแรกที่ควรจะพิจารณาคือ บานกึ่งวิถีควรอยูในความรับผิดชอบของรัฐหรือเอกชน ซึ่งทั้งสองแบบ
จะตองมีความสัมพันธในเรื่องการทํางานเปนอยางดีกับชุมชนและหนวยงานตาง ๆ และจะตองกอใหเกิดความ
มั่นใจวาการกลับคืนสูสังคมของผูเคยกระทําความผิดจะไมขาดตอน ปญหาที่สองคือ บานกึ่งวิถีแบบใดจะเหมาะ
สมกับชุมชนนั้น ๆ ไดอยางไร และจะใชกลยุทธใดดีที่สุด ประการที่สาม สายการบังคับบัญชาอยางเปนทางการ
ขององคกรควรเปนอยางไร ขนาดขององคกรที่เหมาะสมเปนอยางไร การใชเครื่องมือตาง ๆ ในการติดตอสื่อสาร
เป น อย างไร ป ญ หาประการที่สี่ เป น เรื่องของเจ าหน าที่ ผูป ฏิ บั ติงาน ซึ่ งตองอาศั ย เจ าหน า ที่ที่ มี ความรูค วาม
ชํานาญเพื่อปฏิบัติงานดานการอบรมแกไขและฟนฟูจิตใจผูกระทําผิด และประการที่หาเปนเรื่องของการหารูป
แบบการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานอยางไรใหไดสัดสวนระหวางจํานวนผูกระทําความผิดกับภารกิจ
ในการปฏิบัติตอคนเหลานี้ เปนตน
จากบทความตอนที่ 2 ที่ไดกลาวถึงการดําเนินงานบานกึ่งวิถีเปรียบเทียบจะเห็นไดวา การดําเนินงาน
สวนใหญจะเปนการรวมมือระหวางองคกรเอกชนกับรัฐบาล กลาวคือรัฐไดใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
ดําเนินการ สวนองคกรเอกชนเปนผูดําเนินงานทั้งในดานการจัดการ สถานที่ โปรแกรมการฟนฟู การศึกษา หรือ
แนะแนวตาง ๆ อีกทั้งยังมีการรณรงคหาทุนจากแหลงตาง ๆ เพื่อเปนทุนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อีก
6
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ประการที่สําคัญก็คือเรื่องของบุคคลากรซึ่งตองเปนผูที่มีพื้นฐานดานจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห ซึ่งจะทําใหมี
จิตใจเอื้อเฟอตออดีตผูกระทําผิดเหลานั้น แนนอนวาหากการจัดการมีปญหา การที่จะบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของ
การสงเคราะหแบบบานกึ่งวิถีก็เปนไปไดยากและอาจจะสะดุดและโครงการก็จะสิ้นสุดโดยสูญเสียทั้งกําลังกาย
และกําลังทรัพยในที่สุดอยางที่เคยประสบในบางประเทศ
7. การสรางมาตรฐานและความเชื่อถือ8
เมื่อมีบุคคลหลายกลุมทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับกิจการบานกึ่ง
วิถี คนเหลานี้มีความรูเกี่ยวการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดมากนอยแตกตางกันไป จึงมีปญหาวาทําอยางไรจึง
จะสามารถจัดทําคูมือและมาตรฐานในการดําเนินงานของบานกึ่งวิถีขึ้นเพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานใหหนวย
งานที่รับผิดชอบบานกึ่งวิถีไดนําไปปฏิบัติใหเกิดความเชื่อถือตอไป การสรางมาตรฐานในโครงการนั้น ผูเขียนใคร
ขอเสนอประเด็นที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้
- ฐานทรัพยากร ไดแก การพิจารณาใหกระจายโครงการบานกึ่งวิถีใหครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ
ตามความเหมาะสมของงบประมาณและจํานวนผูกระทําผิด
- ความเชื่อมโยง ไดแก การติดตอและกระจายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานที่รับผิดชอลและ
หนวยงานภายนอก
- ความรวดเร็ว ไดแก การดําเนินงานมีขั้นตอนเพียงใด ถาหลายขั้น จะสามารถปรับเปลี่ยนไดเร็ว
เพียงใด
- ความถูกตอง ไดแก การปรับปรุงการดําเนินงาน การแกไขสิ่งใด ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ความสะดวกในการเขาถึง ไดแก การที่ประชาชน หรือญาติ หรือผูกระทําผิดเอง สามารถที่จะเขา
มาติดตอประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบไดสะดวก
- ความโปรงใส ไดแก การที่บุคคลภายนอกสามารถที่จะขอขอมูลเพื่อการอางอิงหรือตรวจสอบการ
ทํางานของโครงการไดทุกเมื่อ
- การมีสวนรวม ไดแก การเป ดโอกาสใหทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสวนทองถิ่น หรือ
ประชาชน ไดเขามามีสวนในการวางแผน หรือในการปฏิบัติงานของโครงการ
8. การประเมินผล9
มีความจําเปนที่จะตองทําการประเมินผลเพื่อวัดความสามารถในการดําเนินงานของบานกึ่งวิถีทั้งของ
รัฐบาลและเอกชน นอกจากจะทําการประเมินเพื่อหาอัตราการทําผิดซ้ําของผูที่เคยพํานักในบานกึ่งวิถีแลว ควรมี
การวิจัยเพื่อประเมินกิจการและกิจกรรมดานอื่น ๆ ของบานกึ่งวิถีหรือไม อยางไร จึงจะเหมาะสมกับแตละพื้นที่
เชน ประเมินทัศนคติของผูกระทําผิดตอการกลับคืนสูสังคม ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมตาง ๆ ของบานกึ่งวิถีที่
8
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มีตอพฤติกรรมของผูพักพิง การวิจัยเรื่องความสามารถในการทํางานของผูพํานักเมื่ออยูในชุมชน หรืออัตราการ
เขาไปเกี่ยวของกับสุรา ยาเสพติด เปนตน
ดังนั้นการประเมินผลจึงเปนเรื่องสําคัญอยางที่มีนักวิชาการชาวอเมริกันคือ Lowenkamp และ
Latessa10 แหงมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกาไดกลาววาการดําเนินงานโครงการบานกึ่งวิถีนั้น
ควรมีการประเมินดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานโปรแกรมการอบรมฟนฟู เพื่อหาความเหมาะสมของหลักสูตรที่จะใชกับกลุม High risk
Offenders หรือ Low risk Offenders
2. ดานหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาความเหมาะสมวาหนวยงานใดจะมีบทบาทในการดําเนินการ
ในโครงการบานกึ่งวิถีในระดับใดระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสวนทองถิ่น และชุมชน
3. ดานปจเจกบุคคล เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมของผูกระทําผิดแตละคนวาควรใชเวลาอยูในบาน
กึ่งวิถีเทาใด
สรุป
จากบทความที่ผูเขียนไดนําเสนอมาทั้ง 3 ตอนนั้นนาจะพอสรุปไดวา โครงการบานกึ่งวิถีนั้นเปนโครง
การที่มีประโยชนอยางยิ่ง ไมเฉพาะตอผูพนโทษ ผูถูกคุมประพฤติ ผูอยูระหวางบําบัดฟนฟูสมรรถภาพยาเสพติด
ผูที่ไดรับการพัก/ลดวันตองโทษ เทานั้น ประชาชนในชุมชนก็จะไดรับประโยชนจากการที่คนเหลานี้ไมไดเปน
ภาระของสังคม เนื่องจากเมื่อเขาสามารถพึ่งตนเองได ประกอบสัมมาอาชีพได โอกาสที่จะกลับไปกระทําความ
ผิดซ้ําอีกยอมลดลง ๆ อยางไรก็ตามการจัดตั้งบานกึ่งวิถีนั้นมีโจทกที่จะตองขบคิดกันหลายประเด็นดังที่ผูเขียนได
นําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่เปนที่วิพากษวิจารณของนักวิชาการ ไมวาใครจะคิดเห็นอยางไร คําตอบสุดทายนาจะ
อยูที่ความคิดเห็นของประชาชนเปนหลัก
ดังนั้นการที่จะหาขอสรุปโครงการจัดตั้งบานกึ่งวิถีนั้น จึงหลีกเลี่ยงที่จะทําประชาพิจารณไมได เนื่อง
จากคําวา “ประชาพิจารณ”11 นั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนที่เปดโอกาสใหฝายตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและประชาชนไดรวมนําเสนอขอมูล คําแถลง จุดยืน ขอเท็จจริง และความคิดเห็น ทั้งในเชิงสนับสนุน
หรือคัดคาน เกี่ยวกับนโยบาย รางกฎหมาย หรือการริเริ่มโครงการของรัฐเพื่อใหรัฐนําขอพิจารณาของทุกฝายไป
เปรียบเทียบผลดีผลเสีย หาจุดสมดุลที่เหมาะสม และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โปรงใส และมีความรับผิดชอบ
กอนที่ จะตั ดสิ นใจตามอํานาจที่มี อยู ตอไป การทําประชาพิ จารณ นั้ น อาจารยค นึงนิ จ และคณะ ไดแบ งเป น
กระบวนการตอเนื่อง 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การมีสวนรวมในการวางแผน ประกอบดวยการรับรู การเขาถึงการวางแผน และการรวมวางแผน
2. การปฏิบัติการ/ดําเนินการ ประกอบดวยการมีสวนในกิจกรรมตาง ๆ และการตัดสินใจ
3. การจัดสรรผลประโยชนรวมกัน เปนการมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน หรือผลของกิจกรรม
หรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
4. การติ ด ตามประเมิ น ผล คื อ การที่ ป ระชาชนได เข า มามี ส ว นเกี่ ย วข องกั บ การคิ ด เกณฑ ในการ
ประเมินกิจกรรมตาง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะดําเนินการตอเนื่องตอไป
เมื่อไดรับฉันทานุมัติจากประชาชนในชุมชน องคกรสวนทองถิ่นและภารเอกชนไดเขามาสนับสนุนแลว
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมก็พรอมที่จะดําเนินโครงการบานกึ่งวิถีอยางเต็มที่เพื่อใหคําขวัญที่วา “กรม
คุมประพฤติ คืนคนดี สูสังคม” ไดดังกระหึ่มทั่วแผนดินไทยสมดังความคาดหวังของสังคมตอไป
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