
คุยเฟื่องเรื่องยุติธรรม กองบรรณาธิการ

กระทรวงยุติธรรมไทย  
ยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV 

การกำาหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข 
ปัญหาอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด ในกลุ่มประเทศ 
ระหว่างการพัฒนา หรือ CLMV ถือเป็นอีกภารกิจสำาคัญ 
ของกระทรวงยุติธรรมไทย ท่ีต้องเข้าไปมีบทบาทดำาเนินการ  
เพ่ือยกระดับการบูรณาการการทำางานกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

กองบรรณาธิการ

พัฒนาการปฏิบัติต่อ 
ผู้กระท�าผิดในชุมชน
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กระทรวงยุติธรรมไทย  
ยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV 

นายวิทยา สุริยะวงค์ กล่าวว่า การคุมประพฤติ 
นับเป็นมาตรการแทนการจ�าคุกที่ส�าคัญ ซึ่งนอกจาก 
จะลดผลกระทบทางลบจากเรือนจ�าทีม่ต่ีอผูก้ระท�าผดิแล้ว 
ผู้กระท�าผิดยงัได้รบัการแก้ไขฟ้ืนฟใูห้สามารถด�าเนนิชวีติ 
ในสังคมได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
คือ มาตรฐานขั้นต�่าสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการ 
ไม่ควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum 
Rulesfor Non-custodial Measures) หรือท่ีรู้จักกัน 
ในนามข้อก�าหนดโตเกียว ซึ่งมีจุดมุ ่งหมายเพื่อเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการปฏิบตัิ 
ต่อผู ้กระท�าผิดโดยใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การจ�าคุก  
และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท�าผิด 

ส�าหรบัการฝึกอบรมในครัง้นี ้จดัขึน้เพ่ือสนบัสนนุให้ 
ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันามาตรการ 
แบบไม่ควบคุมตัวได ้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความส�าคัญและรูปแบบทีห่ลากหลายของมาตรการแบบ 
ไม ่ควบคุมตัวและสามารถน�าไปปรับใช ้กับบริบท 
ของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 
กฎหมาย กฎระเบียบ เพราะการริเร่ิมหรือวางระบบ 
มาตรการแบบไม ่ควบคุมตัวนั้นจ�าเป ็นต ้องอาศัย 
การแก้ไขกฎหมายเพื่อน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
ก�าหนดโครงสร้างของระบบและวิธีการด�าเนินมาตรการ 
แบบไม่ควบคุมตัว ตลอดจนก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินมาตรการ 
แบบไม่ควบคุมตัว ดังนั้น การฝึกอบรมดังกล่าวจึงเป็น 
ส่วนหนึง่ในการขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวงยตุธิรรม 
ในการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบในการแก้ไขฟื้นฟู 
ผู ้กระท�าผิดในชุมชน และสอดคล ้องกับนโยบาย 
ของรั ฐบาล ในการก� าหนดแผนงาน เพื่ อพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมให ้เป ็นไปตามหลักนิติธรรม 

โดยเมื่ อ วันอั งคารที่  14 กุมภาพันธ ์  2560  
เวลา 09.30 น. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  
Third Country Training Programme (TCTP) for 
Development of Effective Community-based  
Treatment of Offenders in the CLMV Countries 
ภายใต ้กรอบความร ่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ ปุ ่น  
โดยมี Mr.Hiroo Tanaka หัวหน้าคณะผู้แทนองค์กร 
ความร่วมมอืระหว่างประเทศญีปุ่่น นายไพศาล หรพูาณชิย์กจิ 
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ บุคลากร 
ระดับสูงจากกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมด้วยผู้แทน 
จากกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวง 
ยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ 
เฉลมิพระเกียรตฯิ กรงุเทพฯ โดยการประชมุฝึกอบรมครัง้นี ้
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2560 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร ่วมกับ 
กรมความร ่วมมือระหว ่างประเทศ และองค ์กร 
ความร ่วมมือระหว ่างประเทศแห ่งญี่ปุ ่น (J ICA)  
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training 
Programme (TCTP) for Development of Effective 
Community-based Treatment of Offenders in  
the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศ 
CLMV หรือกลุ ่มประเทศระหว่างการพัฒนา ได้แก่  
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมา  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้มีพัฒนาการ 
ปฏิบัติต ่อผู ้กระท�าผิดในชุมชนในประเทศของตน  
ยกระดับให้สามารถบูรณาการการท�างานและเชื่อมโยง 
ระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปได้ในอนาคต 
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วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2560 นายประสาร มหาลีต้ระกลู รองอธบิดี 
กรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พัฒนาการระบบ 
คมุประพฤตขิองประเทศไทย” ในประเดน็ของววิฒันาการระบบงาน 
คุมประพฤติ และพัฒนาการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  
พระราชบญัญตัคิมุประพฤต ิพ.ศ. 2559 รวมถงึนโยบายของรฐับาลทีใ่ห้ 
การสนับสนุนงานคุมประพฤติอย่างเป็นรูปธรรม และในวันเดียวกัน 
นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เป็นวิทยากร 
บรรยายเรือ่ง “ภารกจิของกรมคมุประพฤตด้ิานการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ผู ้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�าบัด” ซ่ึงเกี่ยวข้องกับขั้นตอน 
การด�าเนนิงานและประโยชน์ของการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 กรมคุมประพฤติ น�าผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมฯ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน กิจกรรมการท�างานบริการสังคม 
ของผูถ้กูคมุความประพฤตทิีอ่ยูใ่นความดแูลของส�านกังานคมุประพฤติ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดสมณโกฏฐาราม ทั้งนี้ เพื่อให้ 
กลุม่ประเทศ CLMV ซึง่อยูใ่นระหว่างพฒันางานคมุประพฤตดิงักล่าว 
มีความเข้าใจถึงความส�าคัญของการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชน 
ซึ่งการท�างานบริการสังคม เป็นมาตรการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 
ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และให้โอกาสผู้กระท�าผิดได้เรียนรู้ 
พัฒนาความมีวินัย และความรับผิดชอบ ได้ท�าประโยชน์เพื่อสังคม 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้กระท�าผิดเกิดจิตส�านึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม 
มากยิ่งขึ้น 

โดยในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมฯ ลงพืน้ทีศึ่กษางานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ณ โครงการพฒันาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ  
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน 

การฝึกอบรมดงักล่าว จัดข้ึนระหว่างวนัที ่14-24 กมุภาพันธ์ 2560 
โดยมีผู ้เข้าร่วมเป็นบุคลากรระดับสูงจากกลุ ่มประเทศระหว่าง 
การพัฒนา หรือ CLMV และกรมคุมประพฤติ กว่า 50 คน ซึ่งได้มีการ 
ท�ากิจกรรมกลุ่ม พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ส�านักงานคุมประพฤต ิ
เรอืนจ�า รวมทัง้สถานประกอบการเอกชนทีร่บัผูก้ระท�าผดิเข้าท�างาน 
เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจและพฒันาการปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผิด 
ในชุมชนในประเทศของตน และน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน ์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาพรวมของงาน 
คุมประพฤติไทย และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559”  
ในการฝึกอบรมคร้ังนี ้เพือ่ให้กลุม่ประเทศ CLMV ได้เหน็ถงึความส�าคญั 
และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด 
ในชุมชนในประเทศของตนและน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มูลนิ ธิแม ่ฟ ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ์ จังหวัดเชียงราย  
โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการ 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ บรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและพลิกฟื้น 
ดอยตุงให ้ เป ็นเขตปลอดยาเสพติด โดยปลูกพืชทดแทนฝิ ่น  
ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืน

จากนั้น คณะผู ้เข้าฝึกอบรมฯ เข้าศึกษาดูงานคุมประพฤติ  
ณ ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุรีย์ ภู่เพชร  
ผูอ้�านวยการส�านกังานคมุประพฤตจัิงหวดัเชียงราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 
ให้การต้อนรับ และน�าเสนอภารกิจงานคุมประพฤติ รวมทั้ง 
เข้าสงัเกตการณ์กระบวนการสบืเสาะและพนิจิในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
และลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการควบคุมและสอดส่อง กรณีศึกษา 
ผู ้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นท่ีอ�าเภอเมือง อ�าเภอแม่จัน  
และอ�าเภอแม่ลาว โดยมีพนักงานคุมประพฤติท่ีรับผิดชอบคดี 
และอาสาสมัครคุมประพฤติ น�าเสนอข้อมูลด้านการปฏิบัติต่อ 
ผู้กระท�าผิดในการแก้ไขฟื้นฟูและการสงเคราะห์ รวมถึงการส่งต่อ 
ข้อมูลระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติด้วย

นอกจากนี้  ได ้ เข ้ าศึกษาดู งานการพักการลงโทษและ 
เตรียมความพร ้อมก ่อนปล ่อย ณ เรือนจ�ากลางเ ชียงราย  
โดยมีนายพิรุณ หน่อแก้ว ผู ้บัญชาการเรือนจ�ากลางเชียงราย 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรบั และน�าเสนอภารกจิของเรอืนจ�ากลาง 
และเข้าสงัเกตการณ์การฝึกอาชพีด้านเกษตรกรรม โดยน้อมน�าหลกั
เศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
ตามโครงการก�าลงัใจในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 
ณ เรือนจ�าชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย 

และเมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ ์  2560 กรมคุมประพฤติ  
น�าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัต ิ
ต่อผู ้กระท�าผิดต่างชาติที่เข้าสู ่ระบบการคุมประพฤติไทย โดยม ี
นางพาณี วลัยใจ ผู ้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด 
สมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และน�าเสนอภารกิจ 
งานคุมประพฤติ รวมทั้งเข้าสังเกตการณ์กระบวนการควบคุม 
และสอดส่อง กรณีศึกษาผู้ถูกคุมความประพฤติชาวเมียนมา คนงาน 
ในโรงงานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง อินทัชธนากร จ�ากัด ซึ่งอยู่ภายใต ้
การดูแลในการแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิดในชุมชนของอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ ทั้งน้ี เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงอยู่ในระหว่าง 
พฒันางานคมุประพฤตแิละยงัไม่มรีะบบทีเ่ป็นทางการ ประกอบด้วย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 
ได้มคีวามเข้าใจถึงความส�าคญัของการปฏบิตัต่ิอผู้กระท�าผดิในชมุชน 
มากยิ่งขึ้น 

กระบวนการต่าง ๆ  จากการฝึกอบรมหลักสูตรแบบบูรณาการ 
ระดับอาเซียนครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวส�าคัญอีกครั้ง ในการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค เพื่อการด�าเนินการ 
ของระบบคมุประพฤตแิละการปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผดิในแต่ละประเทศ 
จะได้มีรูปแบบสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้กระท�าผิดสามารถ 
ท�างาน ศึกษา และอยู่กับครอบครัว โดยได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานทีร่บัผิดชอบอย่างมีประสทิธภิาพและมัน่คง ในระดบั 
มาตรฐานอันเท่าเทียม 
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