
การอยู ่ ร ่ วมกันในชุมชนยุคป ัจจุบันที่ เต็มไปด ้วย 
ความเปล่ียนแปลงจากการพฒันาทางเทคโนโลยีและสงัคม  
ทำาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  ตามมา การกระทำาผิดกฎหมาย 
ก็ นับแต ่จะทวีมากย่ิงขึ้น  คนทำาผิดถูกดำา เ นินคดี  
ถูกคุมประพฤติมากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ถูกคุมประพฤติ 
มจีำานวนกว่า 4.5 แสนคน ขณะทีมี่อาสาสมคัรดแูลเพียง  
2 หมื่นกว่าคน ดังนั้นการส่งเสริมผู้มีจิตอาสาต่อสังคม  
เสียสละเวลาส่วนตวัเพื่อร่วมเป็นอาสาสมคัรคุมประพฤติ  
จึงเป็นเร่ืองที่ควรได้รับเกียรติและกำาลังใจจากสังคม  
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดงีามต่อไป 

กรมคุมประพฤติ  
ผนึกก�าลังภาคประชาชนเชิดชู 
“อาสาสมัครคุมประพฤติ”  
จิตอาสาเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
กรมคุมประพฤติ  จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในการแก้ไขฟื้นฟู 
ผู ้ กระท� า ผิดในชุมชน อัน เป ็นการพัฒนาทักษะ  
ส่งเสริมความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานและการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติ  
เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจ�าปี 2560  
โดยมีพันต�ารวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบด ี
กรมคุมประพฤติ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ 
เรื่อง นโยบายกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ และแขกรับเชิญพิเศษ คุณวู้ดดี้ - วุฒิธร  
มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง มาร่วมพูดคุยและให้ก�าลังใจ 
กับอาสาสมัครคุมประพฤติ และในวันเดียวกันนี้  
กรมคุมประพฤติได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
นายถาวร พรหมมีชยั เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่อาสาสมัคร 
คุมประพฤติดีเด่น จ�านวน 28 คน และใบประกาศ 
เกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 25 ปี จ�านวน 66 คน  
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

บนคว�มเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ

18 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม



พันต�ารวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานเปิดการอบรม

บนคว�มเคลื่อนไหว

พันต�ารวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบด ี
กรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตร ี
วนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2559 เหน็ชอบมาตรการบรูณาการ 
แก ้ไขฟื ้นฟู ติดตามดูแลช ่วยเหลือและสงเคราะห ์
ผู ้กระท�าผิด และมาตรการการน�าชุมชนเข ้ ามา 
มี ส ่ วนร ่ วม ในการดู แลแก ้ ไ ขฟ ื ้ นฟู ผู ้ ก ระท� า ผิด  
จึงต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามา 
มีส ่ วนร ่วมป ้องกันป ัญหาอาชญากรรมในชุมชน  
โดยปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ 
เพียง 23,941 ราย ซ่ึงถือว ่าน ้อยเ ม่ือเทียบกับ 
จ�านวนของผู ้ถูกคุมความประพฤติที่อยู ่ในความดูแล 
450,000 ราย ฉะน้ัน กรมคุมประพฤติจึงจ�าเป ็น 
ต้องรับสมคัรอาสาสมคัรคมุประพฤตเิพิม่ขึน้ เพือ่มาร่วมกนั 
ดูแลสงเคราะห์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด

ส�าหรับผู้ที่มีความพร้อมและมีจิตอาสาช่วยเหลือ 
สังคมที่มีอายุ 20 ปีข้ึนไป มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
แข็งแรง มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป  
โดยเฉพาะกลุม่วยัเรยีนวยัท�างาน สามารถเข้ามาร่วมเป็น 
อาสาสมัครคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อ “คุมประพฤติ สังคม 
ชุมชนปลอดภัย” เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตนเองและ 
คนในครอบครัวในการป ้องกันภัยอาชญากรรม  
และมีโอกาสให้ความช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดกลับมาเป็น 
คนดีสู ่สังคม โดยผู้ท่ีมีความสนใจสามารถสมัครได้ที ่ 
www.probation.go.th หรือส�านักงานคุมประพฤต ิ
ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1111 กด 78 

  นายสกล ไหมสาสน์ (อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น) 

ในฐานะที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักในการท�างานคือ เรามีหลักคิด 
ในภารกจิของการคมุประพฤตจิงึก�าหนดเป็นวสัิยทศัน์ คอื ปฏบิตัภิารกจิด้วยจติอาสา 
พฒันาแก้ไขฟ้ืนฟ ูคนืคนดสีูส่งัคม เป็นวสิยัทศัน์ของศนูย์ประสานงานอาสาสมคัร 
คุมประพฤติ อ�าเภองาว จังหวัดล�าปาง เมื่อเราก�าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันจึงน�าไปสู ่
การปฏิบัติ และก�าหนดเป็นพันธกิจว่า ศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤติอ�าเภองาว 
จะมีภารกิจอะไรบ้าง คือก�าหนดมาตรการในการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤต ิ
ก�าหนดมาตรการในการที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรม  
12 ประการของรัฐบาลให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ จากนั้นจึงมีการพัฒนาเกี่ยวกับ 
การท�างานบรูณาการกบัทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ส่วนในการท�างาน 
นั้นเราอาศัยหลักการท�างานแบบบูรณาการ คือยึดหลักการมีส ่วนร ่วม 
และหลักประชาธิปไตย ทุกคนที่เป็นอาสาสมัครจะต้องร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ  
ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ โดยผลจากการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ท�าให้เราสามารถ 
ดูแลผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดล�าปาง
ที่ส ่งไปให้ในพื้นที่อ�าเภองาวได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการรับรายงานตัว  
การท�างานบริการสังคม ตลอดจนการสอดส่องดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ 
ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ 

อาสาสมคัรคมุประพฤตใินส่วนตวัผมเองนัน้ ได้มกีารลงไปพบผูถู้กคมุประพฤติ
โดยตรง ถ้าเป็นกรณีเด็กและเยาวชนก็จะมีการพบกับผู้ปกครองและพูดคุยกันว่า 
จากปัญหาคือส่ิงท่ีเด็กไปกระท�าผิดมาตามข้อมูลของส�านักงานคุมประพฤต ิ
แจ้งมาให้ เราจะดวู่าปัญหาจรงิ ๆ  นัน้เกิดจากตวัเดก็ เพือ่น หรอืสิง่แวดล้อมรอบตวั 
เมื่อวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา จากนั้นก็จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
ในที่นี้หมายถึงผู้ปกครอง ตัวเด็ก ชุมชน ญาติ และเพื่อนบ้าน เราจะช่วยกันดูแล 
ซ่ึงต ้องเป ็นไปตามที่ศาลก�าหนด ว ่าต ้องกี่ครั้ ง  บริการสังคมกี่ชั่ วโมง  
และเมื่อด�าเนินการให้ครบเสร็จก็จะมีการบันทึกและรายงานผลว่าเด็กท�าครบ 
ตามเงื่อนไขศาล เด็กมีการท�างานบริการสังคมครบตามก�าหนดและบางครั้ง 
โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหายาเสพติดเราก็จะขอเพิ่มเติม โดยก�าหนดให้เป็นระยะ 
7 วันมาพบกันครั้งหน่ึง เด็กก็จะได้ไม่ทิ้งห่างไป แต่ไม่ยืนยันว่าจะครบ 100%  
แต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท�านั้นจะท�าให้ผู้หลงผิดได้กลับเนื้อกลับตัว และเราก็จะคืนคนด ี
สู่สังคมตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 
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  นายสุกิจ คำาทา (อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น) 

งานอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นงานที่ท�าด้วยใจ เป็นการช่วยเหลือ 
โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ต ้องไปเครียดหรือแย่งต�าแหน่งงานอะไรกัน  
ท�าสบาย ๆ ท�าให้เต็มที่ พอได้ช่วยเหลือแล้วก็สบายใจ ซึ่งรางวัลดีเด่นนี ้
เจ้าหน้าที่ของส�านักงานคุมประพฤติเป็นคนสรุปท�าสถิติให้ ผมก็ท�าเต็มที ่
เต็มความสามารถ มีเคสมาเราก็ท�าไป ไม่ได้สนใจจดว่าท�าสถิติเท่าไหร่แล้ว  
เจ้าหน้าที่เป็นคนรวบรวมให้ ซ่ึงถือเป็นความดีของเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมให้  
เราไม่มีสิทธิ์รู ้ ก็ท�าเต็มท่ี และรู้สึกภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือแนะน�าคนที่มีปัญหา  
โดยส ่วนตัวผมมีอาชีพทนายความด ้วย เวลาคุยหรือแนะน�าเรื่องคดี  
ก็จะช ่วยอธิบายเรื่องต่าง ๆ ให ้ผู ้ ถูกคุมประพฤติและญาติพี่น ้องเข ้าใจ  
บางครั้งแนะน�าเผื่อเขาไปด้วย รู ้สึกว่าท�าแล้วสบายใจ เหมือนกับท�าบุญ 
ท�าแล ้วได ้บุญถ ้าใครมี เวลาหรือพอที่จะสละเวลาได ้ก็อยากเชิญชวน 
ให้มาร่วมท�างานด้วยกัน 
  มณี ทองประเสริฐ (อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น)

หลักในการท�างานคือ เ ร่ิมมาจากการท่ีมีจิตอาสาและมีใจที่อยาก 
จะช ่วยเหลือคนที่หลงผิดไปแล ้ว ต ้องการช ่วยเหลือและสงเคราะห ์
อยากให้เขากลับมาเป็นคนดีในสังคม และท�าให้สังคมยอมรับ ไม่อยากให้เขามี 
ความคิดในใจว่า คนในสังคมไม่ยอมรับเขาต่อการกระท�าความผิดของเขา 
ส่วนบางคนทีม่ข้ีอผดิพลาดจรงิๆ และสงัคมไม่ยอมรบั เราจะพยายามไปช่วยเหลอื 
โดยการพูดคุยกับผู้น�าชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน เพราะเคยท�าหน้าที่ผู้น�าชุมชน 
มาก่อนจึงเข้าไปให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือลูกบ้านให้มีโอกาสและมีความเข้าใจ 
มากยิ่งขึ้น โดยการท�างานที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันจากเจ้าหน้าที่ในส�านักงาน 
ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์รวมท้ังเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนที่ 
ขาดโอกาสต่อไปด้วย 
  นายสมบูรณ์ ศรีจันทร์ (อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น)

การที่ได้ท�างานอาสาสมัครท�าให้ตัวเราเองมีความสุข เพราะท�าในสิ่งที่ใจรัก 
และได ้ช ่ วยเหลือบุคคลอื่น  โดยส ่วนที่ท� า ให ้มี โอกาสได ้ท� างานนี้คือ  
1.มีใจรัก 2.ครอบครัวให้โอกาสท�าในสิ่งท่ีเราชอบ ส�าหรับความภาคภูมิใจคือ  
เราได้ให้ความช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าเขา งานบางอย่างที่ได้รับมอบหมายมา 
เราสามารถเข้าถงึเดก็ทีม่ปัีญหา จากทีเ่ขาเคยมีความคดิผิด ๆ ให้กลบัมาด�ารงชวิีต 
ในสังคมได้ดีขึ้น 

ส�าหรับหลักในการท�างานคือ ท�าอะไรก็ได้ที่ท�าให ้
เขามีความสุข ซ่ึงสิ่งที่ท�าล้วนเป็นสิ่งที่ดี ๆ  โดยเริ่มจาก 
การเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต่อมาได้เข้ามาท�างานเป็น 
อาสาสมัครคุมประพฤติ จนถึงปัจจุบัน (งานอาสาสมัคร 
คุมประพฤติท�ามาตั้งแต่ปี 2547) และคิดว่าจะท�าต่อไป 
เพราะสงสารเด็กในชุมชน โดยเราสามารถที่จะประสาน 
กบัหลาย ๆ หน่วยงานเพือ่ให้การช่วยเหลือได้ เพราะบางครัง้ 
เ ด็ ก ในชุ มชนยั งขาดแคลนเรื่ อ งค� าแนะน� าและ 
การเสนอแนะต่าง ๆ ในทางที่ดี 
   นายอุดม จันเลน (อาสาสมัครคุมประพฤติ  

   ที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 25 ปี) 

เริ่มท�างานอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี 2532 ซ่ึงเป็น 
การอบรมครั้ งแรก และมาเริ่ มงานคุมประพฤติ 
โดยเป็นเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น ซึ่งมีเพื่อนชักชวน 
มาอยู่ในเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ ตอนนี้เป็น 
ข้าราชการบ�านาญ ท�าหน้าที่รองผู้อ�านวยการวิทยาลัย 
เทคนิคเชียงราย โดยใช้เวลาว่างหลังจากท่ีเลิกงาน 
ไปสืบเสาะ เข้าไปหาผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งทาง 
กรมคุมประพฤติจะส่งข้อมูลมาให้ว่าต�าบลนี้มีกี่ราย  
โดย 1 ราย จะรายงานประมาณ 3-4 ครั้ง ซึ่งเมื่อก่อน 
ไม่มีค ่าตอบแทน ท�าด้วยใจ ท�าด้วยความเสียสละ  
ขึ้นเขาก็ไป ใกล้ไกลไปหมด รู ้ สึกอิ่มใจที่เราให้เขา  
ซึ่งบางครั้งเราจะได้ตอบแทนกลับมา เช่น เวลาที่ม ี
อุบัติเหตุจะมีสิ่งที่มาคุ้มครองเรา และรู้สึกประทับใจ 
ที่เราได้ให้ความรักความอบอุ ่น และดีใจท่ีเราได้ไป 
ดูแลเขาถึงบ้าน ไปให้ความกระจ่าง บางคนไม่มีความรู ้
เรากอ็ธบิายให้ฟัง บางคนต้องโทษ ต้องการค่าประกนัศาล 
หรอืค่าปรบับ้าง ซึง่การได้ช่วยเหลือคนถอืเป็นความภมูใิจ 
อย่างหน่ึง ขณะน้ีถึงวาระเกษียณในปี 2559 ท�างานมา 
เกือบ 40 ปีแล้ว และได้รับโล่ดีเด่นไปเมื่อปี 2550  
โดยส�านักงานคุมประพฤติเสนอให้ได้เครื่องราชดิเรก 
คุณากรณ์ ซ่ึงเพิ่งจะท�างานได้เพียง 25 ปี แต่ได้รับ 
เครื่องราชฯ ถือว ่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้ว และดีใจ 
ที่ปีต่อ ๆ ไปจะมีอาสาสมัครคุมประพฤติเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะมากขึ้นด้วย 

บนคว�มเคลื่อนไหว

20 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม


