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	 วารสารกรมคุมประพฤติ	 ฉบับที่	 1/	 2563	 ขอเปิดศักราชด้วยการน�าเสนอวารสาร 
กรมคมุประพฤตใินรปูแบบ	E-Magazine	ซึง่ยงัคงมเีน้ือหาสาระเข้มข้นเฉกเช่นเดิม	โดยฉบับนี ้
ขอเบิกฤกษ์ด้วยบทสัมภาษณ์พเิศษจากผู้บรหิารกรมคุมประพฤติท่ีมาให้แนวคิดและนโยบาย 
การด�าเนินงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	และภายในเล่มยังมีคอลัมน์อื่นๆ 
ทีน่่าสนใจ	อาท	ิคอลมัน์	Sprit	จติอาสา	ทีม่อีาสาสมคัรคมุประพฤตไิด้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูร 
“จิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.”	คอลมัน์		Probation		around	The		World	ทีจ่ะพาเรา 
ไปรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับการน�าภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานแก้ไข 
ฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	คอลัมน์	1	คนดี	1	ส�านักงาน	ที่เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของผู้กระท�าผิด 
ที่เคยพลั้งพลาดจนเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติและได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคม	
	 ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน ์
ส�าหรับผู ้อ ่านทุกท่านและขอขอบคุณท่านผู ้อ ่านที่ให ้ความสนใจติดตามวารสาร 
กรมคุมประพฤติมาอย่างต่อเนื่องและพบกันใหม่ในฉบับหน้า

นายวีรพันธ์	พวงเพชร
บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษา                
นายวิตถวัลย์		สุนทรขจิต	 อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
นางธารินี		แสงสว่าง	 	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
นายชัยวัฒน์		ร่างเล็ก	 	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
พันต�ารวจโทมนตรี	บุณยโยธิน	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
บรรณาธิการบริหาร   
นายวีรพันธ์	พวงเพชร			 เลขานุการกรม	
บรรณาธิการ          
นางสาวจิราวรรณ	บุญญา	
กองบรรณาธิการ 
นางสุวิมล	ด�าสุวรรณ		 	 นางสาวณัฐกฤตา	น�าผล	
นางสาวศิริพร	เอกอนงค์		 นางเกศินี	สกุลทับ	

ฝ่ายภาพและกิจกรรม
นายณัฐ	คชประเสริฐ		 	
นางสาวเหมือนแพร	รุ่งเผ่าพันธุ์	
นางสาวสุกัลยา	นวลแก้ว	
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายผลิตสื่อและเผยแพร่
กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมคุมประพฤติ	
เจ้าของ                                     
กรมคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม
ออกแบบ                                  
ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์	จ�ากัด
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เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ตุลาคม	2562	-	มกราคม	2563	ปีที่	26	ฉบับที่	1/2563



นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กับแนวคิด
และนโยบายการดำาเนินงานแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดเพื่อคืนคนดีสู่ชุมชน

	 ในส่วนของกระบวนการคุมประพฤติยังคงต้อง
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้เพ่ิมข้ึน	 โดยต้อง 
จ�าแนกในเรื่องของกลุ ่มประเภทความผิดของ 
ผูถ้กูคุมความประพฤต	ิเพือ่ออกแบบโปรแกรม	หลกัสตูร 
และกิจกรรมในการด�าเนินงานอย ่างต ่อเนื่อง 
ควรแยกกลุ่มของการกระท�าผิดออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ 
1)	ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ	2)	ผูก้ระท�าผดิทีเ่ก่ียวข้อง
กับกลุ่มอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	

เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

	 กรมคุมประพฤติ	 มีผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความรับผิดชอบและต้องดูแลแก้ไขโดยประมาณ

สามแสนกวา่คน	ซึง่คนกลุม่นีจ้ะเข้าสูก่ลไกกระบวนการแก้ไขของกรมคมุประพฤต	ิที่ใช้วธิีการรายงานตัว	

การให้ความรู้และการท�ากิจกรรม	และอีกกลุ่มคือ	ผู้ถูกคุมฯ	ที่เป็นผู้เสพยาเสพติด	ซึ่งกรมคุมประพฤติ 

มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้คอยดูแลคนกลุ่มนี้	จ�านวน	2	ศูนย์	คือ	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผูต้ดิยาเสพตดิ	(ลาดหลมุแก้ว)	จงัหวดัปทมุธาน	ีและศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิจงัหวดัปัตตานี	 

นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ฟื้นฟูฯ	 ของหน่วยงานภาคี	 ได้แก่	 กองทัพบก	 กองทัพอากาศ	 กองทัพเรือ 

กองทัพไทย	กรมการปกครอง	จ�านวน	68	ศูนย์	รวมทั้งหมด	จ�านวน	70	ศูนย์
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แสนกว่าคน	 แต่เรามีงบประมาณ 
ดูแลใกล้ชิดได้แค่สองหมื่นกว่าคน 
แล้วทีเ่หลอืจะต้องท�าอย่างไร	จงึคดิว่า 
น่าจะมค่ีายขึน้มาเพือ่ให้เราได้พดูคยุ
และท�าความรูจ้กักบัคนกลุม่นี	้เพือ่หา 
สาเหตขุองปัญหา	และให้การช่วยเหลือ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ	 การศึกษา	
และเรื่องอื่นๆ	 ตอนนี้เราได้ทดลอง
ท�าค่ายนี้ตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยติุธรรม	นายสมศกัด์ิ 
เทพสุทิน	 โดยใช้ชื่อว่า“ศูนย์ขวัญ 
แผ ่นดิน”	 ที่ด�าเนินการร ่วมกับ

ส�านักงาน	 ปปส.	 ภาค	 6	 และ 
ศนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์	ในการ
ด�าเนินงานน�าร่อง	 5	 จังหวัด	 พื้นที ่
ภาคเหนอืตอนล่าง	จากการจดัรุน่แรก 
ผลท่ีได้ค่อนข้างดีมากคนที่เข้าไป 
อยู ่ค ่ายมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและไม่
หวนกลับไปเสพยาเสพติด	นอกจาก
ค่ายนีแ้ล้วเรายงัจะสร้างกระบวนการ
ดูแลคนกลุ่มนี้ต่อไปในชุมชน	 โดยใช้
อาสาสมัครคมุประพฤต	ิและใช้กลไก 
ทีม่อียูใ่นชมุชน	โดยเฉพาะกองทนุแม่ 
เข้ามามส่ีวนร่วมรับผดิชอบคนเหล่านี ้
ด้วย	 กลุ่มที่	 2	 กลุ่มอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ	คือกลุ่มที่ต้องการเงิน 
เพือ่ยงัชพี	ต้องแก้ทีส่าเหตคุวามยากจน 
โดยการฝึกอาชพี	หางานให้ท�า	เพ่ือให้ 

กลุม่ที	่1	ต้องการเงนิเพือ่ยงัชพี	แต่ใช้ 
วธิผีดิ	ด้วยการขโมย	กลุม่ที	่2	อยากรวย 
ใช้วิธีฉ้อโกง	 เช่น	 การตั้งแชร์ลูกโซ	่
3)	 ผู ้กระท�าผิดที่ก ่อความรุนแรง 
ต่อชีวิตและร่างกาย	 มีความรุนแรง 
ในครอบครัว	 ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
ในที่สาธารณะ	 เช่น	 เด็กตีกัน	 และ 
4)	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา
หรือดื่มแอลกอฮอล์แล้วประมาท 
ไปขับรถท�าให ้ เกิดอุบัติ เหตุซึ่ งมี 
ผลกระทบต่อสงัคมและความเสียหาย 
ต่อส่วนรวม	 ส�าหรับโปรแกรมและ
แนวทางแก้ไขของทั้ง	4	กลุ่ม	มีดังนี้	 
กลุ ่มที่ 	 1	 กลุ ่มผู ้ที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
ยาเสพติด	 มีผู ้ถูกคุมฯที่เป็นผู ้เสพ 
ยาเสพติด	 เข้ามาสู่กระบวนการของ
กรมคุมประพฤติ	 ปีหนึ่งประมาณ
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มีรายได้เลี้ยงตนเอง	ส่วนอีกกลุ่มคือ 
กลุ ่มอยากรวยและใช ้วิ ธีฉ ้อโกง 
ต้องให้เขารูจ้กัทีจ่ะให้และไม่เอาเปรยีบ 
ผู้อื่น	 อาจใช้ธรรมะเข้ามาช่วยให้เขา 
เหน็ถงึผลกระทบกบัสิง่ท่ีเขาท�า	ให้เกดิ 
ความส�านึกและได้ทบทวนตนเอง
เพือ่ลดความอยากมอียากได้	กลุม่ท่ี	3 
กลุ ่มก่อความรุนแรงต่อชีวิตและ
ร่างกาย	จุดแรกต้องให้เขารู้จักระงับ
อารมณ์	รูจ้กัความต้องการของตนเอง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆ	 ทั้งหมดเป็นโปรแกรมและหลักสูตรที่จะต้องท�า 
และพัฒนาคุณภาพเพื่อท�าให้ผู้ถูกคุมฯกลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ	
	 และอีกหนึ่งกลไกที่กรมคุมประพฤติพยายามสร้างขึ้นมา	คือ	คนที่ผ่าน
เรื่องของการปรับพฤตินิสัยและพฤติกรรมแล้ว	แต่ไม่กล้ากลับไปอยู่ในชุมชน	
เพราะอาจยังไม่มั่นใจว่ากลับไปแล้วจะท�าผิดซ�้าอีกหรือไม่	 กรมคุมประพฤต ิ
จึงใช้แนวคิดแบบ	 (Halfway	 House)	 หรือบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นที่พักพิง 
ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนจริงๆ	 ซึ่งปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีบ้านก่ึงวิถ ี
2	รูปแบบ	คือ	1	บ้านกึ่งวิถีแบบสงเคราะห์		คือ	คนที่ไม่มีรายได้	ไม่มีอาชีพ 
เข้ามาอยูใ่นบ้านสงเคราะห์	จะมคีนคอยดูแลให้ค�าแนะน�าเร่ืองอาชีพ	ฝึกอาชพี
ให้ก่อนทีจ่ะกลบัไปอยูใ่นชุมชน	และ	2	บ้านกึง่วิถแีบบเตรยีมความพร้อม	อยูท่ี่
จังหวัดนราธิวาส	ชื่อ	“บ้านปูลา	รายอ	กาแล		ตาแป”	เป็นโครงการในสมเด็จ

ให้รู้จักยั้งคิดและแสดงออกในทางที่
ถกูต้อง	กลุม่สดุท้ายทีส่�าคญั	กลุม่ที	่4 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา
หรือดื่มแอลกอฮอล์	 โดยพื้นฐาน 
คนกลุ ่ม น้ีไม ่ ได ้ เป ็นคนติดเหล ้า 
ไม่ได้เป็นคนไม่ดีแค่ไปดื่มแล้วขับ 
ไม่ได้เจตนา	ส่วนใหญ่สาเหตเุกดิจาก
ช่วงเทศกาลและการเลี้ยงสังสรรค์		
โปรแกรมทีจ่ะใช้ส�าหรบัคนกลุม่นี	้คอื 
“ให้เห็นว่าถ้าเขาเมาแล้วไปขับ	แล้ว
ถ้าเกิดอุบัติเหตุ	มันจะเกิดอะไรขึ้น”	
คือเรียกภาษารณรงค์ว ่า	 Scare	
Technique	ใช้วธิกีารให้ดแูลคนเจบ็ 
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ	 เพื่อให้เห็นถึง
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พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนธิราเทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณ ี
สิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 ได้พระราชทานแนวคิดให้กับกระทรวงยุติธรรม	
และกรมคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลบ้านหลังนี้	กรมฯ	ใช้การ
ฝึกอาชีพเป็นเครือ่งมอืในการปรบัทัศนคตริะหว่างชมุชนกบัคนทีอ่ยูใ่นบ้านฯ	
ให้ท�างานร่วมกัน	 ท�าให้เกิดทัศนคติที่ดีข้ึนต่อกันของท้ังสองฝ่าย	 และกรมฯ 
จะเข้าไปช่วยเรือ่งจติวทิยาปรบัทศันคติ	สร้างความมัน่ใจ	เป็นตัวเร่ง	Catalyst	
ให้เขาสามารถปรับพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้		
	 และกลไกที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง	คือ	การฝึกอาชีพ	โดยกรมคุมประพฤติ
ได้ท�าหน้าท่ีประสานกับกระทรวงแรงงานและภาคเอกชนต่างๆ	 เพื่อให้ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีโอกาส	 และช่องทางในการท�าอาชีพ	 ซึ่งกรมฯ 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 เช่น	บริษัท	ซีพีออลล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 เลิศลอย	 เมทัล	 ชีท	 จ�ากัด	 และศูนย์ฝึกบารอน	 รับเบอร	์
เทรนนิ่ง	 นอกจากนี้	 ยังมีกลุ่มการเงินและธนาคารต่างๆ	 ที่มอบเงินทุน 
ให้ผู้ถูกคุมประพฤติน�าไปประกอบอาชีพ	 เช่น	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 มูลนิธิ
แก้ไขฟื ้นฟูและสงเคราะห์ผู ้กระท�าผิด	 ธนาคารออมสินมอบทุนให้กับ 
กรมคุมประพฤติในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ	 และธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา	ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในบ้านกึ่งวิถี	“บ้านปูลา	รายอ	
กาแล	 ตาแป”	 	 ท้ังหมดที่กล่าวมานี้เขาอยากช่วยส่งเสริมอาชีพและอยาก 
ฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติของกรมคุมประพฤติ
 การคืนคนดีสู ่สังคมเป็นเรื่องยาวมองเฉพาะเรื่องการสร้างอาชีพ 
อย่างเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นกลไกเรื่องอาชีพเป็นแค่กิจกรรมหนึ่งในการ
คืนคนดีสู่สังคม ส่วนของการคืนคนดีสู่สังคมจริงๆ ต้องมีองค์ประกอบ 
หลายอย่าง ตัง้แต่เร่ืองของการมคีนคอยดแูล เรือ่งการฝึกอาชพี  มหีน่วยงาน 
รัฐบาลและเอกชนเข้าไปสนับสนุนช่วยประคองเขา เขาถึงจะอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและเป็นปกติสุข เป็นสมาชิกหน่ึงในสังคมและเป็นทรัพยากร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้
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“อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมอบรมหลักสูตร
“จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

กับการนำามาประยุกต์ ใช้ในการดูแลแก้ ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ”

Spirit จิตอาสา
เนื้อหา : กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ
เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

	 ค�ำว่ำจิตอำสำ“เรำท�ำควำมดีเพ่ือชำติศำสน์กษัตริย์”	 หมำยถึง	
ประชำชนทกุหมู่เหล่ำ	ท้ังในและต่ำงประเทศทีส่มคัรใจช่วยเหลอืผูอ้ืน่ยอมเสยีสละเวลำ	แรงกำย 

แรงใจ	และสติปัญญำในกำรท�ำงำนที่เป็นสำธำรณประโยชน์	โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ		

	 ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 
“จิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.”	
ผู ้ เข ้ารับการฝ ึกจะได ้รับความรู ้ 
ท่ีส�าคัญและเป็นประโยชน์ส�าหรับ
บทบาทการปฏิบัติหน้าที่	 จิตอาสา 
904	ในเรื่องต่างๆ	อาทิ	องค์ความรู้ 
ด ้ า นป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง ช า ติ	
อุดมการณ์ความรักชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์	 องค์ความรู้ในงาน
ด้านจิตอาสารวมท้ังการช่วยเหลือ
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	 ทีมวารสารกรมคุมประพฤติมีโอกาสได้พูดคุยกับอาสาสมัคร 
คุมประพฤตท่ิานหนึง่ทีเ่ข้าร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร	“จติอาสาพระราชทาน 
904 วปร.”	 ในหลักสูตรจิตอาสา	 “หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62” 
ท่านคือ	 นายพิชัยภัทร	 ผูกจิตร	 อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดส�านักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดแพร่	 เคยได้รับโล่รางวัลสิงห์ทอง	 ด้านเครือข่ายผู้น�า
การพัฒนา	 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
และรางวัลแพทย์ประจ�าต�าบลดีเด่น	 ของกรมการปกครอง	 กระทรวง
มหาดไทย	 ซึ่งได้เล่าถึงการน�าความรู้ท่ีได้จากการอบรมและน�าไปปรับใช้
ในการดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ

ที่มำของกำรเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ 

กับกรมคุมประพฤติ

	 เดิมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน	 (อ.ส.ม.)	 และ 
ในระหว่างนั้นมีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครคุมประพฤติ	 จึงสนใจสมัคร
และได้เริ่มต้นเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเมื่อปี	พ.ศ.	2559	โดยท�าหน้าที่ 
ช่วยเหลอืพนกังานคมุประพฤตติัง้แต่เรือ่งการรบัรายงานผูถ้กูคมุประพฤติ
ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นประจ�าเดือนๆ	ละ	2	ครั้ง	
และยงัลงพืน้ทีเ่พือ่ออกเยีย่มและดแูลสอดส่องผู้กระท�าผิดในหมูบ้่านด้วย

ผู ้ประสบภัยและผู ้ได ้รับบาดเจ็บ 
ในสถานการณ์รปูแบบต่างๆ	องค์ความรู ้
ด้านศาสตร์พระราชา	 เพื่อให้เข้าใจ	
เข้าถึง	 พัฒนาและน�าไปประยุกต์ใช ้
ได้อย่างยั่งยืน	 ตลอดจนการฝึกเพื่อ
พฒันาบุคลกิภาพปลกูฝังความมวีนิยั 
ทีจ่ะมหีน้าทีส่�าคญัในการเป็นแกนหลกั 

ของประชาชนจิตอาสา	สร้างจติส�านกึ 
ในหน้าท่ีพลเมอืงท่ีดีให้กบัประชาชน	
เพ่ือท�าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
ปฏิบั ติตนเป ็น ตัวอย ่ างปลูกฝ ั ง
ทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง
ให้แก่เยาวชน	 ตลอดจนบูรณาการ
จัดระบบการด�าเนินงานโครงการ

จิตอาสาพระราชทาน	 904	 วปร.	
ร ่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกพื้นที ่
ทั้ งนี้ 	 เมื่อ ผู ้ รับการฝ ึกได ้ส�า เร็จ 
การศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทาน 
ใบประกาศนียบัตร 	 พร ้ อมทั้ ง
เครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา	904	
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หลังจำกเป็นอำสำสมัครคุมประพฤติเคยเข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรจิตอำสำบ้ำงหรือไม่	

	 ที่ผ่านมาเคยได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดแพร่ให้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรจิตอาสา904“หลักสูตรพ้ืนฐาน	 รุ ่นที่	 3/62”	 ระหว่างวันที ่
10	 สิงหาคม	 	 2562	 ถึงวันที่	 	 25	 สิงหาคม	 	 2562	ณ	 ศูนย์ฝึกส่วนหลัง 
ร.1	พัน	1	รอ.	ในหลักสูตรจะมีทั้งหมด	9	หมวดวิชา	เช่น	จิตอาสา	การปลูก 
จติส�านกึ	โดยเน้นด้านจติอาสาเป็นหลกั	พร้อมกบัเสริมหลักการสร้างความรัก	
ความสามัคคีและการทราบถึงพระราชกรณียกิจในทุกรัชกาล

	มกีำรน�ำควำมรูจ้ำกกำรอบรมหลกัสตูรโครงกำรจติอำสำ
ไปประยุกต์ใช้ในงำนอำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อดูแลแก้ไข 
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติอย่ำงไร

	 หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา	904	“หลักสูตรพื้นฐาน”แล้ว 
ได้รบัโอกาสให้เป็นวทิยากรในการปลกูจติส�านกึการเป็นจติอาสา	เป็นวทิยากร
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อ.ส.ม.)	 และเป็นจิตอาสา 
ในชุมชนทีต่วัเองดแูลอยูป่ระมาณ	5	ครัง้	ในส่วนของการท�าหน้าท่ีอาสาสมคัร
คมุประพฤตนิัน้ได้น�าเทคนคิจากการอบรมหลักสูตรจิตอาสาไปใช้กับผู้ถกูคมุ
ความประพฤต	ิเช่น	การท�ากจิกรรมบรกิารสังคม	การท�าความสะอาดบรเิวณ
วัด	 โรงเรียน	 หรือเป็นอาสาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน	 โดยเราจะปลูกฝัง 

ความมีวินัยและเน ้นเรื่องการมี
จิตส�านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ	

รู้สึกอย่ำงไรที่อำสำสมัคร
คุมประพฤติมีส่วนร่วมใน
กำรคืนคนดีสู่สังคม

	 ในฐานะที่ เป ็นอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ	 รู ้สึกภาคภูมิ ใจที่ม ี
ส่วนช ่วยเหลือผู ้ถูกคุมประพฤติ 
ให้เขากลบัตนเป็นคนดสีามารถอยูใ่น
สังคมได้และไม่หวนกลับไปกระท�า
ความผิดซ�้าอีก
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Probation
around the World

โดย  ฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในงานแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดของประเทศญี่ปุ่น

	 ประเทศญีปุ่น่มคีวามโดดเด่นในการน�าภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในงานแก้ไข

ฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ	และหากศกึษาพฒันาการของงานแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิของประเทศญีปุ่น่ย้อนกลับ

ไปในศตวรรษที	่19	มกีารก่อตัง้บรษิทัจดัหาทีพ่กัและอาชพีให้แก่ผู้ได้รบัการปล่อยจากเรอืนจ�า	โดยมี 

อาสาสมัครให้ความช่วยเหลือดูแล	 ซึ่งถือเป็นต้นก�าเนิดของอาสาสมัครคุมประพฤติ	 ต่อมารัฐบาล 

ได้ให้การสนบัสนนุภาคเอกชนจดัตัง้บรษิทัในลกัษณะเดียวกนัทัว่ประเทศ	จงึกล่าวได้ว่า	ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดของประเทศญี่ปุ่นตลอดมา		

 อาสาสมัครคุมประพฤติหรือ“โฮโกชิ” 
(Volunteer Probation Officer: VPO or 
“Hogoshi”)	 เป็นประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามา
ร่วมในการปฏิบัติงานกับพนักงานคุมประพฤติ 
โดยพนักงานคุมประพฤติ	 ในฐานะเจ้าพนักงาน
ของรฐัทีม่คีวามเชีย่วชาญ	จะสอบปากค�าเบือ้งต้น	 
ประเมินและจัดท�าแผนการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด 
ควบคุมและสอดส ่องคดี ท่ี มีความเสี่ ยงสู ง 
จัดโปรแกรมพิเศษ	 ได้แก่	 โปรแกรมส�าหรับคดี 
ทางเพศ	โปรแกรมยาเสพติด	โปรแกรมการป้องกนั
การใช้ความรุนแรง	โปรแกรมการป้องกนัการขบัขี่
ไม่ปลอดภยั	ด�าเนนิการกบัคดทีีก่ระท�าผดิเงือ่นไข 
การคมุความประพฤติ	และประสานงานกบัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 ในขณะที่อาสาสมัครคุมประพฤต	ิ
ในฐานะประชาชนในพื้นที่	 จะได้รับมอบหมาย
ให้ควบคุมและสอดส่องคดีที่มีความเส่ียงต�่า 
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ให้ค�าปรึกษาแนะน�าการด�าเนินชีวิตที่เหมาะสม	ให้การสงเคราะห์อาชีพ	
ท�างานร่วมกับครอบครัวของผู้กระท�าผิด	 ประสานงานกับทรัพยากรใน
ชุมชน	 แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	 และ
ด�าเนินกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในการสร้างความตระหนักรู้
ของประชาชนและปรับปรุงสังคมและสภาพแวดล้อม	 ทั้งนี้	 พนักงาน 
คุมประพฤติจะให้ค�าปรึกษาแนะน�าอาสาสมัครคุมประพฤติในการ 
ปฏิบัติงาน	 ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติจะจัดท�ารายงานส่งส�านักงาน 
คุมประพฤติในแต่ละเดือน	 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤต ิ
มีข้อได้เปรียบ	เนื่องจากอาสาสมัครคุมประพฤติพักอาศัยในชุมชนเดียว
กับผู้กระท�าผิด	 ท�าให้ผู้กระท�าผิดมีความไว้วางใจและสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากอาสาสมัครคุมประพฤติได้โดยตรงและต่อเน่ือง	 ทั้งใน
ระหว่างการคุมความประพฤติและหลังพ้นจากการคุมความประพฤติ	
ส่งผลให้ผู ้กระท�าผิดเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถกลับตน 
เป็นพลเมืองดีได้อีกครั้ง	 รวมทั้ง	 อาสาสมัครคุมประพฤติมีความรู ้ 
ความเข้าใจในสถานการณ์ของพื้นที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกใน
ชุมชน	 สามารถน�าภาคีเครือข่ายในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท�าผิด	ท�าให้อาสาสมัครคุมประพฤติสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 ที่ผ่านมา	 สังคมมีความคาดหวังและให้ความสนใจกับอาสาสมัคร
คุมประพฤติเพิ่มมากขึ้น	สะท้อนถึงการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการกระท�าผดิซ�า้และการป้องกนัอาชญากรรมทีเ่พิม่มากขึน้	
อย่างไรกต็ามอาสาสมคัรคมุประพฤตใินประเทศญีปุ่น่กลับลดจ�านวนลง 
ตลอดมานับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2009	 และเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งคือ	
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ท�าให้สังคมไม่ใกล้ชิดกันดังเช่นแต่ก่อน 
ดังนั้น	 จึงเป็นความท้าทายส�าหรับงานอาสาสมัครคุมประพฤติของ
ประเทศญีปุ่่น	ซึง่ตัง้แต่ปีงบประมาณ	2012	กระทรวงยตุธิรรมได้ด�าเนนิการ 
พัฒนาโครงสร้างของงานอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีความยั่งยืนและ
ยกระดับสู่สากล	 โดยมีการปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน	 อาสาสมัคร

คุมประพฤติในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 
มกีารปรบัปรงุวธีิการสรรหาอาสาสมคัร 
คุมประพฤติ	 จากการแนะน�าของ
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติและ
ภาคีเครือข่ายเป็นการพิจารณาตาม
คุณสมบัติที่ก�าหนด	มีการจัดตั้งศูนย์
สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด
ให้เป็นสถานที่ด�าเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ	แทนการใช้
บ้านพักของอาสาสมัครคุมประพฤต	ิ
ซึ่งอาจสร้างภาระแก่ครอบครัว	และ
ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	 รวมทั้ง	
กระทรวงยุติธรรมได้พยายามลด
ภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในเชิงปริมาณ	 ในขณะที่ส ่งเสริม
ภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในเชงิคณุภาพ	โดยการสร้างการรับรู ้
และเข้าใจเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ
และท�างานประสานกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนี้	 ประเทศญ่ีปุ่นยัง 
น�าภาคี เค รือข ่าย ท่ี เป ็นองค ์กร 
ทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร	และผูป้ระกอบการ 
ต่างๆ	เข้ามาสนบัสนุนการด�าเนนิงาน 
และป ร ะช า สั มพั น ธ ์ กิ จ ก ร ร ม
การแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด	 และ 
การป้องกันอาชญากรรม	ได้แก่	

วารสารกรมคุมประพฤติ
Probation Magazine12



นิติบุคคลด้านงานแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
(Juridical Persons for Offenders 
Rehabilitation Services)

 ประเทศญ่ีปุ่นได้น�าจุดแข็งของสังคมตะวันออก 
ทีม่รีะบบคดิในการมองภาพรวม ค�านงึถึงความสงบสขุ 
ของชุมชน ปฏิบัติต่อกันด้วยความโอบอ้อมอารีและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มาสนับสนุนงานแก้ไขฟื้นฟ ู
ผูก้ระท�าผดิในรปูแบบของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ซึง่ประเทศไทยได้น�ามาเป็นตวัแบบ 
และพฒันาต่อยอดให้สอดคล้องกบับรบิทของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายใหม่และทิศทางการพัฒนา
ล�าดับต่อไปไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธผิลเท่านัน้แต่ยงัจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั 
กับการรักษาให้คงอยู่ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และขยายภาคีเครือข่ายให้กว้างมากขึ้นด้วยเช่นกัน

	 	 เป็นภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ 
ทีม่คีวามเข้าใจและยนิดช่ีวยเหลอืเดก็และเยาวชนกระท�าผดิ 
ผู้ถูกคมุความประพฤติ	ผู้ได้รับพักการลงโทษ	และผูไ้ด้รบั 
การสงเคราะห์หลังปล่อย	 ให้เข้ามาท�างานในสถาน
ประกอบการของตนเน่ืองจากบุคคลเหล่านี้มีประวัติ 
การกระท�าผิด	 อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีและอ่ืนๆ	 ท�าให ้
มีอุปสรรคในการหางานท�าที่มั่นคง	 การให้โอกาสเริ่มต้น
ชีวิตใหม่นี้ส่งผลให้ผู้กระท�าผิดสามารถด�ารงตนในสังคม
ได้เป็นปกติสุข	และไม่หวนกลับไปการกระท�าผิดซ�้า	

นายจ้าง (Cooperative Employers)

	 เป็นองค์กรอาสาสมัครด้านการส่งเสริมพัฒนาการ
และสุขภาพของเด็กและเยาวชน	 รวมทั้งป ้องกัน 
การกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน	 ซึ่งจะให้การดูแล 
เด็กและเยาวชนเสมือนเป็นพี่ เลี้ยงที่ เป ็นที่ปรึกษา 
หรือเพื่อนคุยปรับทุกข ์ในการแก้ไขปัญหาและลด
ความเครียดรวมทั้งสนับสนุนการศึกษา	 โดยจัดกิจกรรม
ตามการร้องขอของส�านักงานคุมประพฤติ	 ศูนย์ให้ 
ค�าแนะน�าเด็ก	 ศาลครอบครัว	 ฯลฯ	 สมาคมนี้จะมีศูนย์
ที่ตั้งกระจายตัวอยู่ในเมืองต่างๆ	 ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	
รวมทั้ง	ในโรงเรียนหลายแห่ง	

สมาคม Big Brothers and Sisters-BBS 

	 เป ็นองค ์กรอาสาสมัครท่ีท�างานประสานกับ 
อาสาสมัครคุมประพฤติ	 สมาคมอาสาสมัครอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง	ในการให้ความช่วยเหลอืแนะน�าคณุแม่รุน่ใหม่ 
ได้เรียนรู ้วิธีเลี้ยงลูกท่ีถูกต้อง	 การจัดการกับปัญหา
ครอบครัว	 และการป้องกันการกระท�าผิดของเด็ก 
และเยาวชน	รวมท้ังออกไปเยีย่มเยยีนผู้ต้องขงัในเรอืนจ�า
และผู้กระท�าผิดในบ้านกึ่งวิถี	

สมาคมสตรเีพือ่การชว่ยเหลอืดา้นการแก้ไข 
ฟื้นฟู (Women’s Association for 
Rehabilitation Aid-WARA)

	 เป็นองค์กรท่ีไม ่แสวงหาผลก�าไรที่ด�าเนินงาน 
บ้านกึ่งวิถีเอกชน	ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลให้เป็นที่พักชั่วคราวส�าหรับผู้ที่ได้รับการปล่อย
ที่เป็นคดีที่มีความเส่ียงต�่า	 แต่ยังไม่มีสถานท่ีอยู่อาศัยท่ี
เหมาะสมและไม่มผีูอ้ปุการะ	รวมทัง้	ช่วยเหลอืให้มงีานท�า	 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและโปรแกรมการแก้ไขฟื ้นฟ ู
เพื่อให้สามารถด�ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม	
สามารถพึ่งพาตนเองได้	และไม่กระท�าผิดซ�้า
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1 คนดี 1 สำานักงาน
เนื้อหา : นายสมพงค์  คุ้มขนาบ 
พนักงานคุมประพฤติช�านาญการ ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ
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นี่คือค�าบอกเล่าของนายน้อง (นามสมมติ) ที่พูดถึง
ชีวิตที่รันทดของเขาในอดีตที่ผ่านมา
	 นายน้องเกิดและเติบโต	 พักอาศัยอยู ่กับบิดาและ
มารดาที่จังหวัดยโสธร	ในครอบครัวที่ท�าการเกษตร	ฐานะ
ยากจน	หาเช้ากนิค�า่	นายน้องเป็นบุตรคนสดุท้องในจ�านวน
บุตรทั้งหมด	3	คน	จนกระทั่งนายน้องอายุประมาณ	15	ปี	
บิดาและมารดาได้เสียชีวิตลง	 จากนั้นนายน้องก็ออกจาก
โรงเรยีนเพยีงชัน้ประถมศึกษาปีที	่6	เนือ่งจากไม่มคีนส่งเสยี 
เล่าเรียน	 จึงออกมาท�างานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆ	พี่ๆ
ทั้งสองคนต่างแยกออกไปมีครอบครัว	 และไม่ได้ติดต่อ 

	 ชีวิตที่เร่ิมต้นใหม่ของนายน้อง	 กับ

อดีตที่มืดมนไร้หนทาง	 ไม่รู ้จะไปปรึกษา

พึ่งพาใครได้อีก	ชีวิตขาดขวัญและก�าลังใจ 

ทีจ่ะสู้อกีต่อไป	จนกระทัง่ถกูจบักมุด�าเนนิคด ี

ในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา	 และ 

ได้มาพบพนักงานคุมประพฤติ	 ได้แนะน�า

ช่วยเหลอื	สงเคราะห์	หาทีพั่กอาศยั	หางาน 

ท�าให้	 นายน้องจึงมีขวัญและก�าลังใจขึ้น 

อกีครัง้	เปรยีบเสมือนได้ชวีติใหม่กลับคนืมา
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กับนายน้องอีก	 จนกระทั่งนายน้อง
อายปุระมาณ	20	ปี	ได้เดินทางเข้ามา
หางานท�าทีก่รงุเทพมหานคร	โดยเริม่
จากการเป็นคนงานก่อสร้าง	 รับจ้าง
ทั่วไปได้ค่าแรงรายวัน	 ประจ�ารถ
ส่งสินค้า	 ฯลฯ	 ท�างานทุกอย่างเพื่อ 
เลี้ยงชีวิต	วันไหนไม่มีงาน	ก็ไม่มีเงิน
ซือ้อาหาร	ดืม่น�า้แทนข้าวเพือ่ประทัง
ชีวิตไปวันๆ	บ้างครั้งท�าให้เกิดความ
น้อยเนื้อต�่าใจในชะตาชีวิต	 และ
เคยคิดสั้นจะท�าร้ายตัวเอง	 จากนั้น
หนทางเดยีวทีพ่อลมืความล�าบากได้
กคื็อไปหาสรุามารบัประทาน	ทดลอง
ยาเสพตดิบ้าง	จนถกูจบักมุด�าเนนิคดี
ฐานความผิดเสพเมทแอมเฟตามีน
มาแล้ว	2	ครั้ง	ภายหลังเสร็จสิ้นคดี
ได้มาท�างานทีบ่รษิทัรบัเหมาก่อสร้าง 
เล็กๆ	 แห่งหนึ่ง	 ย่านถนนสุโขทัย 
ซึง่นายน้องต้องท�างานทกุอย่างแล้วแต่ 
เจ้านายเรียกใช้เพื่อแลกกับรายได้
เพียงเล็กน้อย	 ไม่พอกับรายจ่าย 
ยังอ้างว่าถกูนายจ้างเอารดัเอาเปรยีบ 
ตลอดเวลา	 แต่หางานท�าท่ีอื่นไม่
ได้เนื่องจากมีความรู้น้อย	 ไม่มีที่ใด 
รับเข้าท�างานจึงต้องอดทนสู้ต่อไป	
จนกระท่ังถูกจับกุมด�าเนินคดีใน
ความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา 
ศาลแขวงพระนครใต้	พพิากษาจ�าคกุ 
3	เดือน	ปรับ	6,000	บาท	โทษจ�าคุก 
รอการลงโทษมกี�าหนด	2	ปี 
คุมความประพฤติ	1	ปี 
ให้ไปรายงานตัวกับ 
พนักงานคุมประพฤติ	
3	เดือนต่อครั้ง	ท�างาน
บริการสังคมจ�านวน 

12	ชั่วโมง	พักใบอนุญาตขับรถ	6	 เดือน	 เมื่อนายน้องถูกจับกุม
ด�าเนินคดี	 นายจ้างจึงไม่ให้นายน้องท�างานต่ออีก	 ชีวิตสิ้นหวัง 
เดิมนายน ้องรายงานตัวอยู ่ ที่ ส� านักงานคุมประพฤติ 
กรงุเทพมหานคร	5	จงึได้ขอโอนคดมีาทีส่�านกังานคมุประพฤติ
กรุงเทพมหานคร	 6	 เนื่องจากอ้างว่าไม่มีค่าพาหนะที่จะ 
เดินทางไปรายงานตัว	ประกอบกบันายน้องพักอาศยัอยูย่่าน 
ถนนสโุขทยั	เมือ่ได้มารายงานตวัทีส่�านกังานคมุประพฤต ิ
กรุงเทพมหานคร	 6	 ก็ได้มาพบพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของส�านวน	 และนายน้องได้ปรึกษาเร่ืองขอรับ
การสงเคราะห์	 เรื่องที่พักอาศัย	 และต้องการ 
ประกอบอาชีพ	 จากนั้นพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของส�านวนงานสอดส่อง	 ได้ส่งต่อมา 
พบกับพ่ีพงค์	 (นายสมพงค์ 
คุ้มขนาบ)	 หัวหน้ากลุ่ม 
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท�าผิด	 
ได้สอบถามประวัต ิ
แ ล ะ พ ย า ย า ม 
ช่วยเหลือประสาน 
ไปตามบ้านกึ่งวิถี 
หรือสถานสงเคราะห ์
ต่างๆ	เพือ่ช่วยเหลอื 
เบือ้งต้น	จนกระทัง่ 
ได้ประสานงาน 
ไปทางส�านกังาน 
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
จังหวดันนทบรีุ	ได้พา 
นายน ้องไปพักอาศัย 
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ที่บ้านกึ่งวิถีวัดสวนแก้ว	 ต.ท้ายสวน	
อ.บางใหญ่	 จ.นนทบุรี	 ระหว่างพัก
อาศัยได้ท�างานท่ีมูลนิธิวัดสวนแก้ว	
ได้ค่าจ้างวันละประมาณ	 250	 บาท	
ท�าอยูไ่ด้ประมาณ	1	สปัดาห์	จากนัน้ 
ได้ไปหางานท�าข้างนอกวัด	 จนได้ 
ท�างานรบัจ้างเป็นพนกังานขับรถยนต์ 
ประเภทจ้างเหมาบริการช่ัวคราว 
ที่บริษัท	 อ.ส.ม.ท.	 มีรายได้เดือนละ	
9,000	 บาท	 แทนพนักงานคนอ่ืน
ที่ลา	 ก็ถือว่ามีความมั่นคงกว่าเดิม	

การให้การสงเคราะห์ในรูปแบบ
ต่างๆ	 เช่น	ค่าสงเคราะห์	ค่าอาหาร 
ค่ายงัชพี	ตดิต่อประสานงานด้านทีพ่กั
อาศัยและหางานท�า	 ท�าให้มีขวัญ 
และก�าลังใจ	ที่จะสู้ชีวิตต่อไป	แม้คดี 
เ ส ร็ จ สิ้ น ไ ป แ ล ้ ว ก็ ยั ง มี พี่ พ ง ค  ์
(นายสมพงค์	 คุ้มขนาบ)	 พนักงาน
คุมประพฤติที่ ให ้การช ่วยเหลือ	
สงเคราะห์เรื่อยมา	 เช่น	 โทรศัพท์
ให้ก�าลังใจ	 ได้แนะน�าช่วยเหลือ	
เจ้าหน้าที่ส�านักงานได้น�าสิ่งของ
มาบริจาคให้ระหว่างมารายงานตัว 
แต ่ละครั้ ง 	 หลังด�าเนินการเบิก 
ค่าสงเคราะห์ให้	 ไม่ว่าค่าอาหาร 
ค่าพาหนะ	หรอืค่ายงัชพี		จนนายน้อง
บอกว่าไม่รู ้จะตอบแทนส�านักงาน 
คุมประพฤติด ้วยวิธี ใดได ้ 	 และ 
นายน้องยังกล่าวอีกว่าไม่คิดเลยว่า
ในสังคมท่ีเขารู้สึกว่าโหดร้ายต่อเขา	
แต่ยงัมส่ิีงทีดี่ๆ	อกีด้านทีเ่ขาสามารถ
ปรึกษาและคอยให้ก�าลังใจให้เขา 
มีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น	และขอสัญญา
กับตนเองว่าต่อไปนี้จะขอเป็นคนดี
ของสังคม	โดยไม่หวนกลับไปกระท�า
ผิดกฎหมายอีกต่อไป	

ทางบริษทับอกว่าทดลองงานไปก่อน 
ประมาณ	 3	 –	 6	 เดือน	 จะบรรจุ
ให้เป็นพนักงานประจ�า	 นายน้องก็
ท�างานที่ดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบัน	
คดีที่ต ้องรายงานตัวกับพนักงาน 
คมุประพฤตก็ิจบสิน้แล้ว	แต่นายน้อง
ต้องติดต่อปรึกษากับทางส�านักงาน
เรื่อยมา
	 ระหว่างรายงานตัวนายน้องได้
เล่าให้ฟังว่า	โชคดีท่ีระหว่างถูกจับกมุ
ด�าเนินคดีและได้มาพบพนักงาน
คุมประพฤติคอยติดตาม	 ดูแล 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและช่วยเหลือ	
สามารถปรบัปรงุแก้ไขนสิยัตนเองได้	 
โดยไม่หวนไปกระท�าผดิซ�า้อกี	ตลอดจน 



   สวสัดคีรบัท่านผู้อ่าน กลุม่วนิยั 
มีอุทาหรณ์จากคดีวินัยท่ีเกิดข้ึนจริง 
มาเล่าสู ่กันฟัง คงเคยได้ยินค�าว่า 
“ซื้อ – ขายบริการทางเพศ”  ไม่ว่า
จะเป็นการซื้อด้วยความสมัครใจหรือ 
ไม่ก็ตาม ก็อาจเป็นความผิดวินัย 
ได้ทั้งนั้น ผู้เขียนจะขอน�าอุทาหรณ์ 
เรื่องหนึ่ง มาเล่าให้ทุกท่านฟัง   
	 คุณ	ช.	เป็นพนักงานคุมประพฤติ
ชายแท้	 ไม ่ เคยสนใจเพศเดียวกัน 
มาก่อน	 อยู่กินกับภริยาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	
2557	 ผ่านไป	 3	 ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	
คุณ	ช.	 ได้ดูคลิปผ่าน	Facebook	ที่มี 
ผู้โพสต์ภาพชายรักชาย	 คุณ	 ช.	 สนใจ 
จึงเข้าไปกดติดตาม	Page	กลุม่ชายรกัชาย 
ดูทุกวัน	 เกิดติดใจ	 หมกหมุ่นหลงใหล	
คลั่งไคล้	 จึงได้ติดต่อพูดคุยกับชาย 
อายุประมาณ	 20	 ปี	 แล้วนัดหมายไป 
มเีพศสัมพนัธ์กนัด้วยความยนิยอมของ
ทั้งสองฝ่าย	ไม่มีการจ่ายเงิน	เรียกได้ว่า	
win-win	ทั้งคู่	ภายหลังมีความสัมพันธ์
กับเพศเดียวกันแล้ว	คุณ	ช.	ก็ยังคงเฝ้า
วนเวยีนดคูลปิใน	Page	ดงักล่าว	จนถกู 
ชักชวนให้เข ้าไปดูคลิปชาย-ชายมี 
เพศสมัพนัธ์กนั	โดยต้องจ่ายเงนิ	500	บาท 
เป็นค่าสมัครเข้ากลุ่มไลน์	 เมื่อเข้ากลุ่ม
ไลน์แล้ว	 คุณ	 ช.	 ก็ได้ดูคลิปการม ี
เพศสัมพันธ์ระหว่างชาย-ชายเพิ่มขึ้น	
ทั้งผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่	 เด็กชายกับผู้ใหญ่
เพศชาย	 นอกจากนี้ยังมีคลิปชายกับ 
หญิงมีเพศสัมพันธ์กัน	 แต่	 คุณ	 ช.	 ไม่
ค่อยสนใจ	 สิ่งที่คุณ	 ช.	 สนใจอยาก
ทดลอง	 คือ	 เด็กผู ้ชาย	 แล้วท้ายสุด 
ก็สมหวัง	 คุณ	 ช.	 มีโอกาสทดลองกับ
เด็กชาย	 เน่ืองจากผู้ก่อตั้งกลุ ่มไลน์
เป็นคนกลางติดต่อ	 “เด็กชาย”	 ให้กับ

สมาชิก	 คุณ	 ช.	 สนใจเด็กผู้ชายหน้าตาสวยกว่าผู้หญิง	 ตัวเล็ก	 บอบบาง	 ผิวขาว
เนียนละออ	ชื่อ	น้องน�้า	อายุ	เพียง	12	ปี	เท่านั้น	จึงได้ติดต่อขอซื้อบริการทางเพศ 
ในราคาหน่ึงพันบาท	 คุณ	 ช.	 กับน้องน�้าไปมีความสัมพันธ์กันท่ีโรงแรมแห่งหนึ่ง	 
คุณ	 ช.	 จ่ายค่าโรงแรมไปเป็นเงินจ�านวนห้าร้อยบาท	 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจภายใน
เวลา	2	ชั่วโมง	เมื่อ	คุณ	ช.	จ่ายเงินให้น้องน�้าแล้ว	น้องน�้าก็ขอตัวกลับ	ส่วน	คุณ	ช.	 
นอนพกัค้างคนืในโรงแรมเพือ่ให้คุม้ค่ากบัราคาห้องพกัห้าร้อยบาท	จนกระท่ังรุง่เช้า 
จึงแต่งตัวเดินทางไปรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามปกติ	 เวลาผ่านไป 
ไม่ถึงเดือน	 ระหว่างท�างานมีเจ้าพนักงานต�ารวจสามถึงสี่คนมาขอพบ	 คุณ	 ช. 
พร้อมหมายจับกุมตัวด�าเนินคดีอาญาในข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าป ี
ไปเสยีจากบิดา	มารดา	ผูป้กครอง	หรอืผูด้แูลโดยปราศจากเหตุสมควร	กระท�าช�าเรา
เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี	 ซ่ึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน	 โดยเด็กนั้นจะยินยอม 
หรือไม่ก็ตาม	 กระท�าอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี	 โดยเด็กนั้นจะยินยอม 
หรือไม่ก็ตาม	 และบังคับ	 ขู่เข็ญ	 ชักจูง	 ยุยง	 ส่งเสริม	 หรือยอมให้เด็กแสดง 
หรือกระท�าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร	 ไม่ว ่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
ค่าตอบแทนหรือเพื่อการใดและสนับสนุนการค้ามนุษย์		
	 นอกจาก	คุณ	ช.	จะถูกด�าเนินคดีอาญาแล้ว	การกระท�าของ	คุณ	ช.	ยังเป็น 
ความผดิวนิยัอย่างร้ายแรง	ฐานกระท�าการอนัได้ชือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตชัิว่อย่างร้ายแรง 
เพราะการกระท�าของ	คณุ	ช.	เป็นการท�าให้เสือ่มเสยีเกียรตศัิกดิข์องต�าแหน่งหน้าที่
อย่างร้ายแรง	 สังคมรังเกียจอย่างร้ายแรง	 และมีเจตนาช่ัวอย่างร้ายแรง	 เมื่อเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 คุณ	 ช.	 จึงต้องถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ	 ซ่ึงเป็น
โทษขั้นสูงสุดของความผิดวินัยร้ายแรง

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำาผิด

อุทาหรณ์ก่อนทำาผิด
โดย กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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เรื่องเล่าจากสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 
โดย กลุ่มสวัสดิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 คุณภาพชีวิตของการท�างาน (Quality of Work Life)	มีความส�าคัญยิ่งในการท�างาน	เพราะคน
เป็นทรพัยากรทีส่�าคญั	ในปัจจบุนัคนเราท�างานเพ่ือให้ด�ารงชวีติอยูไ่ด้	และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน	
ดังนั้น	สถานที่ท�างานต้องมีความเหมาะสมคือ	ท�าให้เกิดความสุข	ความมั่นคง	หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน 
จะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล	 และองค์กร	 คุณภาพชีวิตการท�างานส่งผลต่อองค์กร	 เช่น	 ช่วยเพ่ิมผลผลิต 
ขององค์กร	 ช่วยปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร	 ช่วยเพิ่มขวัญ	 และก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน	 ตลอดจน 
เป็นแรงจูงใจในการท�างาน

	 บุคลากรทุกต�าแหน่งในองค์กรนับเป็นทรัพยากร 
ที่มีคุณค่ายิ่ง	กลุ่มสวัสดิการ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกัน	 และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร	จึงได้ขอความอนุเคราะห์
และความร่วมมอืจากกระทรวงสาธารณสุข	และเจ้าหน้าที ่
จากสถาบันบ�าราศนราดูร	 กรมควบคุมโรค	 ในการจัด 
บริการฉีดวัคซีน	 ไข ้หวัดใหญ่	 จ�านวน	 448	 เข็ม 
พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่	 ให้แก่บุคลากร 
ในสังกัดกรมคุมประพฤติ	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
และลดความรุนแรงของโรคไข ้หวัดใหญ่	 ในวันที่ 
12	พฤศจกิายน	2562	ณ	ห้องสมดุกรมคมุประพฤต	ิช้ัน	6
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation, Ministry of Justice
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