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ภาคผนวก 1  
รายงานการประชุมระดมสมอง เร่ือง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ในการจําแนก บําบัดแก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม” 
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครอืข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและ
เยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 

 
กิจกรรม  ประชุมระดมสมอง เรื่อง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการจําแนก บําบัด
แก้ไข ฟ้ืนฟู และติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ” ซ่ึงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้
โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือ
คําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2554          เวลา 9.00 – 16.30 น.                                         
สถานที่   ห้องประชุมสัญญาธรรมศักด์ิ ช้ัน 7 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม      
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร                                                             

 
รูปแบบกิจกรรม  
  อบรม – สัมมนา   มหกรรม - นิทรรศการ  ประชุม  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)     
 
วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือสํารวจองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานในกระบวนการยุติธรรม 
2. เพ่ือสํารวจปัญหาและข้อขัดข้องขององค์กรท่ีทํางานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว และแสวงหาแนว

ทางแก้ไข 
3. เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพขององค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวกับงาน

ในกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาองค์กรต้นแบบในด้านต่างๆ  
4. เพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการจําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 
5. เพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1.  นางกรรณิกา ศิริกันตราภรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.  นางกรรณิการ ์แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
3.  คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ เจ้าหน้าท่ีเสมสิกขาลัย 
4.  นางสาวกรวิณต์ วรสุข ผู้อํานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
5.  นางกนิษฐา จิระพันธ์ุวาณิช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
6.  คุณกานต์ชนิต พันธุลี กองบรรณาธิการนิตยสาร Real Parenting 
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7.  นายกันตพงศ์ รังสสีว่าง  หัวหน้าฝ่ายนิติกร ศูนย์ประสานงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

8.  นางกัลยา ธรรมคุณ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดนนทบุรี
9.  นายกิตติศักด์ิ กิจชระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

สมุทรสาคร 
10.  นายขรรค์ชัย สุนทร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 
11.  นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองผู้อํานวยการ สนง. เลขานุการคณะกรรมการคุ้มครอง

เด็กแห่งชาติ 
12.  นางขัตติยา รัตนดิลก นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
13.  นางจอมขวัญ รุ่งโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
14.  นางสาวจันทรจ์ิรา บุญเทศ นิติกรชํานาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
15.  นางจิตภินันท์ จํารูญพินิชย์กูล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
16.  นายจิระศักด์ิ จันทร์สว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

17.  นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดปทุมธานี 

18.  นางแจ่มใส คํานุช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 

19.  นางสาวใจรัตน์ จตุรภัทรพร เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ 

20.  นายชวลิต เอ้ือราษฎร์ อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

21.  นายชาติชาย วงศ์สวัสด์ิ ทนายความประจํามูลนิธิฯ 
22.  นางณัฐิยา ทองศรีเกตุ หัวหน้านักสังคมสงเคราะห ์
23.  นายธวัชชัย ไทยเขียว  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
24.  นางสาวธิดา ช่ืนเลิศสกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 
25.  นางธิดารัตน์ สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ กระทรวงสาธารณสุข 
26.  นายธีร์ ภวังคนันท์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
27.  ซิสเตออร์นภา คําสียา คณะทํางานบ้านเอื้ออารี 
28.  นางสาวนันท์นภัส ศิริศรัญยากุล นักสังคมสงเคราะห์ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 

บาวบู สมุทรปราการ 

29.  นายนุรักษ์ มโนสุจริตธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 

30.  คุณเนตรนภา ขุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  นางบุบผา สีหพันธ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
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32.  คุณบุษยา กระจ่างจิต เจ้าหน้าท่ีงานบ้านร่วมพัฒนาเด็ก 
33.  นางเบญจา วัยวุฒ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
34.  นายประจีน ชองทางศลิป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

กาญจนบุรี 
35.  นางประไพพร เมธาภรณ์พงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด กรมคุมประพฤติ 
36.  นางปวีณา จันทร์วิรัช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
37.  นางสาวปริยานุช จริงจิตร นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
38.  นางสาวปริยานุช สันติวงษ์ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
39.  นางปิยนันท์ พันธ์ุชนะวานิช ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 

40.  นายปีติวัชร์ กล่ํานาค ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
41.  นางสาวผ่องพรรณ หนุนนัด นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
42.  คุณเพ็ชรรัตน์ มาลาม หัวหน้างานชุมชน 
43.  ดร.พงษ์เทพ สันติกุล อาจารย์ประจําคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
44.  นางพรเลขา ตุลารักษ์ ผู้พิพากษาสมทบ 
45.  นางพัชรา โสธรนพบุตร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
46.  นางสาวพิมพ์ธิดา แสงจันทร์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนย์ประสานงานตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว 

47.  นางพิศมัย เพียรมนกุล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
48.  นางไพรทิพย์ ปัญญาดิลก นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
49.  นายพรชัย เอ้ือวิริยาวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
50.  นางสาวพรทิพย์ ยศกิตติภัทร์ ผู้อํานวยการสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย 
51.  นางสาวพัชนี เต็มเป่ียม กรรมการบริหาร สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
52.  นางสาวเพ็ญวดี แสงจันทร ์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป 
53.  นายไพโรจน์ ต้ังสวัสด์ิรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเพชรบุรี 
54.  นางสาวมณฑริกา พรมชายขาว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
55.  นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม่ 
56.  นางสาวมุทิตา หทัยธรรม นักสังคมสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก 

มูลนิธิเด็ก 
57.  นางเมธินี ทิพย์มณเทียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
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58.  คุณเมทินี พงษ์เวช ผู้อํานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรฯี 
59.  นายยอดชาย อภัยสันติพงษ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
60.  นางยุพรินทร์ วรบุตร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนครนายก 
61.  แพทย์หญิงรัชนิกร เอ่ียมผ่อง นายแพทย์ชํานาญการพิเศษสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์
62.  นางรัตนา ธนสุขถาวร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
63.  นางรุ่งนิภา เวียรร์า หัวหน้าหน่วย ป้องกันโรคเอดส์ฯ 
64.  นางละเอียด ศุกระมงคล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
65.  ซิสเตอร์ลิตา ลนติน ผู้จัดการบ้านอ้ืออารี 
66.  นางวชธร พูลสิทธ์ิ ผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
67.  นางวลัยภรณ์ รุ่งสว่าง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
68.  นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ รองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
69.  นายวัชรชัย อุทัยพัฒนะศักด์ิ เลขานุการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรสงคราม 
70.  นางวันเพ็ญ หนองบัวล่าง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
71.  พันเอกวิทยา สิงห์โต ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด

อุบลราชธานี 
72.  นายวาทิต โชติศิริ นิติกร 
73.  นายวิโรจน์ วีรชัย ผู้อํานวยการสถาบันธัญญารักษ์ 
74.  นายวีระชัย ประดิษฐากร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
75.  นายศักรินทร์ กิตติสารพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

สมุทรปราการ 
76.  นายศักดินา วงศ์ย้ิมย่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

สมุทรสงคราม 
77.  นางศรีศักด์ิ ไทยอารี 

นายธีระเดช คุณสนอง (แทน) 
ผู้อํานวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ 

78.  นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
จังหวัดเชียงใหม่ 

79.  นายศุทรา คําสว่าง ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดขอนแก่น 
80.  นายสมภาศ ทองหวาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 
81.  นายสมชาย วัฒนพรมงคล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรสาคร 
82.  นายสมมาตร ชัยวัฒนพันธ์ ผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดเพชรบุรี 
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83.  นางสาวสลิลธร ชมพูพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาญจนบุรี 

84.  นายสัญญา วงศ์ลาย ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ 
85.  นายสุรกิจ สุทธารมณ์ ผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดเพชรบุรี 
86.  นางสาวสุวภัทร์ สิริอดุลย์วิทย์  
87.  นางสาวสุกัญญา สุวรรณมณีรัตน์ นักวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 
88.  นายสุชาติ อินประสทิธ์ิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัว 
89.  นายสมชาติ ทาแกง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
90.  นางสุภาวดี มาศพงศ ์ อัยการผู้เช่ียวชาญ สํานักงานอัยการสูงสุด 
91.  นายสุพจน์ อินทวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
92.  นางสาวสุภาณี เทียนสุวรรณ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
93.  นางสุรภา สาตร์เงิน ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
94.  นางสาวสุธิดา โกมลวานิช นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันธัญญารักษ์ 
95.  พ.ต.ท.สุรินทร ์สว่างแสง รอง ผกก. คด. ตร. 
96.  นายสุริยนตร์ โสตถิทัต ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 7 
97.  นายเสริมศักด์ิ ธนโกเศศ รองประธานผูพิ้พากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรสาคร 
98.  นายสํารวม ไวยวาสา นักพัฒนาสังคม สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง

และเด็ก 
99.  นายสําราญ อรุณธาดา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
100.  ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ 
101.  นายอภิรัตน์ กังสดารพร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด

สมุทรสาคร 
102.  นายอนุกูล ปิดแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์ปฏบัิติการเพ่ือป้องกันการกระทําความ

รุนแรงในครอบครัว 
103.  นายอนุชัย ต้ังวิรุฬห์ ประธานผู้พิพากษาสมบทศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรสงคราม 
104.  เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเช้ือ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิม 

พระเกียรติ 
105.  คุณอุษา ถนอมพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลแสนสนุกไตรทักษะ 
106.  นางอุรวรรณ ส่งเสริม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด

อุบลราชธานี 
107.  นางอังคณา มาศรังสรรค์ โรงเรียนพ่อแม่ลูก 
108.  นางอัญชลี ปานขาว ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
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109.  นางอําพร  ตันวัฒนะ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

110.  นายภวิศร์  ธวัชชัยนันท์  
111.  นางสาวณิชาภา อธิพัฒน์ สํานักงานสง่เสริมสวัสดิภาพ 
112.  นางสมฤดี  ชมญาติ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
113.  นางวิภา  ถิ่นจันทร์ฉาย ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
114.  นางมีณชุมาดี  จักรสิรินนท ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวัจังหวัดลพบุรี 
115.  นางประกายรตัน์  ต้นธีรวงศ ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
116.  คุณนัยนา  สุภาทั้ง มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร 
117.  พ.ต.อ.กิตภัท  เพ็งรุ่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
118.  นางเกื้อกุล  เตือนกุล เลขาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชน

และครอบครัว 
119.  คุณเรณู  ไชยวุฒิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
120.  คุณศิราณี  จันทรประณีต เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิการศึกษาเพ่ือชีวิตและสงัคม 
121.  คุณสุภรณ์  วัฒนจัง นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการสํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
122.  นายชรินทร์  เกษตร นักพัฒนาสํานักงานเลขานุการกรรมการการคุ้มครองเด็กฯ 
123.  นายเกื้อ  แก้วเกตุ ผู้อํานวยการสมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน (วาย พี ดี ซี) 
124.  นางสาวกนธิชา   หม่ืนบุญมี เจ้าหน้าท่ีเสมสิกขาลัย 
125.  นายกนก  แย้มน้อย BLACK BOX 
126.  นางจันทิมา  สุวรรณชาตรี นิติกรปฏิบัติการ 
127.  นางสาวรณิดา  สุขเกษมภวัต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
128.  นายพิพัฒน์  จันทร์เมฆา อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
129.  นางสิรลิักษณ์  จรธรรมคุณ - 
130.  นายแพทย์สมชาติ  สุทธิกาญจน์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตุลาการเฉลิม 

พระเกียรติ 
131.  นางสาวกิ่งดาว  นวลงาม เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
132.  นางสาวสุชญา  แสงเทศ นักจัดการงานทั่วไป 
133.  นายยุทธศักด์ิ  ดีอร่าม นิติกร 
134.  นางลาวัลย์  จันทร์พวง นิติกรปฏิบัติการ 
135.  นายเอกภพ  วราภาสกุล นิติกร 
136.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีธวัชพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
137.  นายพิสิษฐ์  ทองรอด เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
138.  นางสุนันทา  เตียสุวรรณ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสมุทรปราการ 
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139.  คุณคะนงึนิจ  วิหคมาตย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการกรมพินิจฯ 
140.  คุณสมมิตร  โกเมนท์ สถาบันพัฒฯ 
141.  นายปกรณ์  ประเสริฐศักด์ิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัดมีนบุรี 
142.  นางสาวณัชชา  พูลเอ่ียม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
143.  นางลัดดา  เฉลิมกาญจนา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
144.  นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
145.  นางสาวสุกัญญา  มีสกุลทอง สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
146.  นางสงวนวงศ์  เธียรถาวร ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี 

147.  นายพริษฐ์  ปิยะนราธร      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี 

148.  นางจินตนา  ชะอุ่ม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง 
149.  นางมาวลี  กรีนานิช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
150.  นายยอดยิ่ง  จวงหิรัญอนันต์ กลุ่มนิติการ กรมพัฒนาสังคมฯ 
151.  นางสาวชนกนันท์ ไขแสง นิติกร 
152.  นายสุวัฒน์  ชูจันทร ์ นิติกรชํานาญการ 
153.  นางสาวยุคลธร  เพ็ญโรจน์ นักวิจัยสังคมศาสตร์ 
154. นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 
เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น. 

 
นายสิทธิศักดิ์ นวะชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา 
  บรรยาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสําคัญขององค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในการ
จําแนก บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม” มีประเด็นข้อสรุปดังน้ี 
สภาพปัญหาเด็กและเยาวชน 

- เม่ือพิจารณาจากสถิติคดีเด็กและเยาวชนกระทําผิด จากสํานักแผนและงบประมาณ สํานักงานศาล
ยุติธรรม มีสถิติคดีประมาณ 30,000 คดี มีการหันเหคดีออกจากกระบวนการพิจารณา ตามมาตรา 63 
(พระราชบัญญัติเดิม) ประมาณ 10,000 คดี จะเห็นว่าจํานวนคดีไม่ได้ลดน้อยลง เม่ือเด็กท่ีเคยกระทําผิดเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ก็มีโอกาสในการกระทําผิดได้อีก  

- ความรุนของการกระทําผิดของเด็กมีพฤติการณ์แห่งคดีที่รุนแรงกว่าผู้ใหญ่กระทําผิด ไม่เพียงเป็นภัย
ต่อผู้เสียหาย ยังเป็นภัยต่อสังคม มีการกระทําความผิดอย่างเป็นกระบวนการ เช่น แก๊งค์ลักรถ ค้ายาเสพติด 
หรือในกรณีท่ีเป็นประเด็นของส่ือ เช่น เด็กแว๊นซ์ขับรถซ่ิง การยกพวกตีกัน เป็นต้น ดังน้ันควรมีการติดตาม
และรู้เท่าทันการกระทําของเด็กว่ามีแนวโน้มในการกระทําผิดเป็นอย่างไร เพ่ือสกัดกั้นปัญหาต่อไป 

- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทําให้เด็กกระทําผิด ได้แก่ ปัจจัยมาจากครอบครัว ตัวเด็ก สิ่งแวดล้อม ซ่ึงปัญหา
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดในระยะแรกเกิดจากสภาวะสังคม สิ่งแวดล้อม ตัวเอง ส่วนปัญหาในช่วงระยะหลัง 
เด็กกระทําผิดเกิดจากทัศนคติ ความเช่ือของเด็ก และมีการกลับมากระทําผิดซํ้าอีก  
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พระราชบัญญัติฉบับใหม่ 
ในการบัญญัติ พรบ.ฉบับใหม่ ยึดหลักสากลในการปฏิบัติต่อเด็ก ได้แก่ กฎแห่งกรุงปักกิ่ง อนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก ปรับให้สอดคล้องกับบริบทไทย จุดแข็งของพรบ.ฉบับใหม่ มีดังน้ี 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมหรือมีการทํางานเป็นทีมมากขึ้น 

แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการทํางานแบบองค์รวม ซ่ึงจากเดิม พรบ. ฉบับเก่า มาตรา 34 มีปัญหาในข้อจํากัดของ
กฎหมาย ภารกิจคลุมเครือไม่ชัดเจน 

- พรบ.ฉบับใหม่กําหนดให้สังคม ชุมชน หรือตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีกระทําผิด เพราะเป็นผู้ท่ีรู้ปัญหาของเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างดี  

- มุมมองใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน เช่น 
- หลักการคุ้มครองสวัสดิภาพในหมวด 4 
- มาตรการพิเศษ ได้แก่ การหันเหคดีในคดีอาญา 
- มาตรการตรวจสอบการจับ 
- มาตรการในการผันคดีตามมาตรา 95 ตามพรบ.เดิม แต่ พรบ.ฉบับใหม่ เป็น มาตรา 

132 จะมีความหมายกว้างขึ้น มาตรา 100 , 134 , 138 เป็นเงื่อนไขท่ีศาล/กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน สามารถนําเครื่องมือมาใช้ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 

- ช่องทางในการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนตาม พรบ .ฉบับใหม่ มีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดี ตามมาตรา 86, 90, 92-94  

- เครื่องมือในการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู ในการแก้ไขแบบระบบเปิด ระบบปิด  
- บทบาทขององค์กรด้านเด็ก ตามมาตรา 31  
- องค์กรเครือข่ายที่พร้อมมาทํางานร่วมกันให้มาจดแจ้งต่อศาล ตามมาตรา 33 การจด

แจ้งเพียงแต่มาแสดงตัวกับศาลว่าตนพร้อมท่ีจะทํางานด้านเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกับศาล โดยศาลมี
ค่าตอบแทนให้ 
นายธวัชชัย ไทเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
         จากประสบการณ์การทํางานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน หน่วยงานมีการ
ทํางานแบบแยกส่วน ต่างคิดต่างทํา และเป็นปัญหาในท่ีสุด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงได้ขอทุน
สนับสนุนจาก สสส. ในการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้กับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ในเร่ืองการจําแนก บําบัด แก้ไข 
ติดตามเด็กและเยาวชน ให้มีการทํางานอย่างบูรณาการร่วมกัน มีผลการดําเนินงาน และความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงาน สรุปได้ดังนี ้

1. จากอดีตที่ผ่านมากรมพินิจฯ มีการเสาะแสวงหาข้อเท็จ การสืบเสาะพินิจ ตามมาตรา 34(1)  
ตาม พรบ.เดิม มีการสอบปากคําเด็ก พฤติกรรมคดี สติปัญญา มีการใช้ SDQ มาช่วยถ้าเด็กมีปัจจัยเสี่ยง หรือ
เด็กมีปัญหาใช้นักจิตวิทยาคลินิก ของ MACi เม่ือนํามาเปรียบเทียบเครื่องมือกับต่างประเทศจะเห็นว่าของไทย
ใช้ไม่ได้ เพราะเป็นการใช้ดุลพินิจมากกว่า ทําให้การบําบัด แก้ไข เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดทําได้อย่างไม่
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เหมาะสม ดังน้ันจึงพัฒนาเคร่ืองมือจําแนกเพ่ือหาปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยจําเป็น ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับ โดยนํา SDQ ของประเทศเยอรมัน และ MACI ของสหรัฐอเมริกา มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เหมาะสมกับ
เด็กและเยาวชนไทย 

2. ในการพัฒนาเคร่ืองมือได้นําแบบอย่างมาจาก Miami ซ่ึงได้ถูกนํามาใช้ท่ัวสหรัฐอเมริกา และคิด
ว่าเป็นเคร่ืองมือที่ดีในระดับโลก ได้มีการนําคณะทํางานวิจัยศึกษาดูงานท่ี Miami   

3. เครื่องมือการจําแนกท่ีพัฒนาขึ้นน้ัน ได้ถูกนํามาทดสอบหาความเช่ือม่ัน ความเท่ียงตรง ความเร็ว 
นอกจากนั้นได้ให้ผู้เช่ียวชาญระดับโลกมาให้คําปรึกษาแนะนํา และผลท่ีได้จากเคร่ืองมือนําตีความท่ี
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในการทดสอบเครื่องมือการจําแนกในครั้งแรก ได้เก็บข้อมูลจากเด็กที่กระทําผิดจํานวน 600 คน 
ซ่ึงมาจาก 

- เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดซํ้าต้ังแต่ 4 คร้ัง 
- เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดครั้งแรก 
- เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดคดีอุกฉกรรจ์ 
- เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดเล็กน้อย 

 โดยทําการเก็บข้อมูลทั้ง 3 เคร่ืองมือพร้อมกัน ได้แก่ SDQ MACI และเคร่ืองมือท่ีได้มีการพัฒนาขึ้น
มา และทําการเปรียบเทียบ จากผลการทดสอบพบว่าเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนํามาใช้งานได้ 

4. เครื่องมือในการจําแนกท่ีได้พัฒนาขึ้นนั้น สามารถบอกถึงปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยจําเป็นท่ีทําให้เด็ก
กระทําผิด และสามารถทํานายหรือบ่งบอกว่าเด็กคนน้ันถ้าไม่รับการบําบัด แก้ไข จะกระทําผิดซํ้า 

5. มีโปรแกรมบําบัดความเครียดเด็กและเยาวชน เน่ืองจากเด็กไม่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว มีการ
ทํา pre test และ post test ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม และส่งผลการทดสอบให้ศาลเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณา  

6. มีโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนส่งต่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กในสถานท่ีจะส่งต่อ 
7. มีโปรแกรมบําบัดความเครียดเด็กและเยาวชน เนื่องจากศาลสั่งฝึกการทํา pre test และ post 

test ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม และส่งผลการทดสอบให้ศาลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา  
8. มีโปรแกรมสําหรับครอบครัว 
9. มีการเตรียมโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามเด็กหลังปล่อย 
10.  ในการทดลองใช้เครื่องมือในพ้ืนที่นําร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

นอกจากนั้นต้องการดูกระบวนการส่งต่อ ซ่ึงมีนักวิจัยเก็บข้อมูลทุก 3 เดือน  
11.  ในส่วนของฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย จะสามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ใด มีภารกิจอย่างไร รับเด็ก

อย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพ่ือสามารถส่งต่อได้ตามกฎหมายใหม่ เช่น ส่งต่อตาม มาตรา 73 หรือ ส่งต่อเม่ือมี
การถอนอํานาจการปกครอง ตามมาตรา 112 ส่งต่อเม่ือศาลยังไม่มีคําพิพากษา ตามมาตรา 132 การส่งต่อ
สถานที่อ่ืนเพ่ือการฝึกอบรม เป็นต้น 

12.  มีแบบประเมินปล่อยตัวช่ัวคราว แบบคัดกรองเร่งด่วน ให้ศาลเป็นผู้ใช้ 
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13.  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการจัดทํา Unit cost เพ่ือให้องค์กรท่ีทํางานด้านเด็ก
เข้ามาตอบคําถามใน website ของกรมพินิจฯ เช่น ให้ระบุว่าต้องการดูแลเด็กกี่คน มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เท่าใด มีอาคารสถานที่เท่าใด ตามรายละเอียดแบบสอบถามที่กรมพินิจฯ กําหนดไว้ จากน้ันจะคํานวณและ
สรุปผลออกมาเป็นต้นทุนค่าใช้จ่าย 

14.  มีการจัดทําโปรแกรมคํานวณแบบคัดกรองได้ภายใน 2 ช่ัวโมง สามารถทํานายปัจจัยเสี่ยง ปัจจัย
จําเป็นเบื้องต้น สามารถส่งรายงานแก่อัยการ พนักงานสอบสวน แต่ส่งศาลยังไม่ได้เพราะจะต้องเสนอ
มาตรการที่เหมาะสมแก่เด็กในระดับความเสี่ยงต่างๆ ให้แก่ศาลทราบด้วย  
  ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบจากศาลเยาวชนและครอบครัว เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรด้านเด็กและเยาวชน มูลนิธิ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเล่าถึง
ประสบการณ์การทํางานด้านเด็กและเยาวชน มีดังน้ี   
นายเก้ือ แก้วเกตุ ประธานคณะทํางานด้านเด็ก 
 

- มีองค์กรเครือข่าย เช่น มูลนิธิเด็ก มูลนิธิเพ่ือพัฒนาเด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ตัวบุคคล เช่น 
นายแพทย์ประเวศ วะสี นายพิภพ ธงชัย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นต้น 

- คณะทํางานด้านเด็กทํางานมีการทํางานในเร่ืองสิทธิเด็ก ส่วนงานด้านเด็กในภาพรวมเป็นเรื่องการ
พัฒนา แก้ไข ฟ้ืนฟู รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน 

- เม่ืออดีตสํานักงานเยาวชนแห่งชาติมีฐานะเป็นกรม ไม่สามารถทํางานข้ามกรม กระทรวงได้ จึงได้มี
การปรับปรุงกฎหมายเป็นกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาเด็กแห่งชาติ (กฎหมายแม่บท) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นรองประธาน จะต้องจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กแห่งชาติ  

- เห็นว่าควรมีการบังคับให้นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อน ให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาเด็กแห่งชาติ และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 

- ควรมีสมัชชาการพัฒนาด้านเด็กแห่งชาติ ท่ีมาจากคนทุกภาคส่วน เพ่ือมาร่วมประชุม ปรึกษาหารือ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านเด็ก การแก้ปัญหาเด็กในกระบวนการยุติธรรม ใน
การแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู 

- ต้องมีการเกาะกลุ่มเป็นองค์กรเครือข่ายกันอย่างจริงจัง และเช่ือมเครือข่ายในระดับประเทศ 
- ในการเตรียมงานด้านเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด คณะทํางานด้านเด็กได้มีเครือข่ายการทํางาน ดังนี้ 

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)  

- กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก  
- สภาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สอดย.)  
- เครือข่ายทั่วประเทศผ่าน อบต. อบจ. 
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- มีนายเกื้อ ครูหยุย ดร.สายสุรีย์ คุณศรีศักด์ิ (ผอ.สอดย.) อยู่ในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติในการขับเคลื่อน 
 นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ รองประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ทํางานอยู่ท่ีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี 

- เป็นคณะกรรมาธิการพิจารณา พรบ.เด็ก ฉบับใหม่ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ 

- มีองค์กรบ้านหวังดี เกิดจากการรวมตัวของเด็กท่ีเคยกระทําผิด เพ่ือประสานกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การให้ความช่วยเด็กที่กระทําผิด 

- การใช้เครื่องมือในการจําแนกที่ได้มีการพัฒนาขึ้น ควรมีการพัฒนาบุคคลกรท่ีใช้งานอย่างเร่งด่วน 
- นอกจากรายงานผลท่ีได้จากเคร่ืองมือการจําแนกแล้ว ควรพิจารณาด้านจิตเวช ทางด้านสังคมของ

เด็กที่กระทําผิดร่วมด้วย 
- เคร่ืองมือการจําแนกควรกําหนดเกณฑ์ว่าเด็กรายใด หรือกลุ่มใด ควรจะต้องมีการประเมินโดย

จิตแพทย์ร่วมด้วย เช่น เด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือความร้ายแรงของคดี เป็นต้น 
- ควรมีหลักสูตรการสอนเร่ือง เด็ก สตรี ในการเรียนการสอนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และการอบรม

ต่างๆ ของหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง  
- ปัจจุบันหน่วยงานของตนสามารถรับรองรับเด็กได้ประมาณ 300 – 400 คน ในการเตรียมงานด้าน

เด็กที่กระทําผิด องค์กรของตนยังไม่มีความพร้อม ในหลายด้าน เช่น บุคคลกรท่ีมีความเช่ียวชาญ งบประมาณ 
ถ้ามีความพร้อมจะมาจดแจ้งกับศาล 
นางสาวเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิดวงประทีป  

- มีการจัดทําศูนย์อยู่ 2 แห่ง ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชุมพร 
- เดิมเด็กท่ีติดยาเสพติดในชุมชนคลองเตยได้รับการบําบัด แก้ไขฟ้ืนฟูแล้ว เม่ือกลับมาอยู่ในชุมชน 

สภาพแวดล้อมเดิมๆ จึงกลับมาเสพยาใหม่ ดังนั้นจึงมีโครงการดูแลเด็ก อยู่จังหวัดชุมพร เพ่ือรองรับเด็กและ
เยาวชนชายท่ีเกี่ยวข้องยาเสพติด ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ โดยใช้ธรรมชาติบําบัดทํางานด้านการเกษตร 
ดําเนินงานมานานกว่า 10 ปี  

- มีการประสานกับ กศน.ในจังหวัดให้มาสอนเด็กในศูนย์  เม่ือเรียนจบมีการประสานกับวิทยาลัย
เกษตรจังหวัดชุมพรเพ่ือร่วมเป็นทวิภาคีในการให้การศึกษาจนจบ ปวช.  ปวส. ซ่ึงเด็กกลุ่มน้ีบางคนเป็นเด็กท่ี
ครอบครัวไม่เอา  

- ค่าใช้จ่าย 3-4 ล้านบาทต่อปี รายได้ส่วนหน่ึงมาจากการขายผลิตผลการเกษตร ได้รับเงินสนับสนุน
จากองค์ต่างประเทศค่อนข้างมาก และเงินสนับสนุนในประเทศมีน้อยมาก (บริษัท เนสเล่ ให้ทุนต่อเน่ืองทุกปีๆ
ละประมาณ 3 แสนบาท) และส่วนหน่ึงมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์  

- ศูนย์ท่ีจังหวัดกาญจนบุรีรับเด็กที่ถูกกระทํา อยู่ในแก๊งค์อาชกรรม ถูกทารุณในครอบครัว  
- ศูนย์ท่ีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี  
- มีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เด็ก 
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- มีการพัฒนางานด้านอ่ืนๆ เช่น งานไม้ เป็นต้น 
- มูลนิธิประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณ และไม่บุคลากรท่ีเพียงพอ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ไม่มีจิตแพทย์ให้คําปรึกษาใกล้ชิดอย่างเพียงพอ  
นายแพทย์สมชาติ สุทธิกาญจน์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรต ิ

- ประสบการณ์ทํางานด้านเด็กที่กระทําผิดประมาณ 8 - 9 ปี 
- ในการทํางานเร่ืองเด็กเป็นเรื่องยาก ต้องมีการทํางานร่วมกันในหลายมิติ ทํางานเป็นกลุ่มสหวิชาชีพ 
- เด็กที่มีอายู 4 ขวบ ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ แม่ ตามใจมาก จะเป็นเด็กก้าวร้าว ในการแก้ปัญหาเด็ก

ในกลุ่มน้ี จะต้องใช้หลักวิชาการสากลด้านจิตวิทยา พัฒนาการ ประเมินทักษะเด็กขาด การแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม และอารมณ์  

- ควรมีการลงโทษเด็ก การแก้ไขปัญหาเด็ก การให้รางวัล อย่างเหมาะสม  
- ผู้ป่วยในระบบปิดใช้กับเด็กที่มีความรุนแรง เช่น รพ.ธัญรักษ์ใช้บําบัดเด็กท่ีกระทําผิดร้ายแรง 
- ผู้ป่วยในระบบเปิดใช้กับเด็กท่ีมีปัญหาน้อยหรือปานกลาง เป็นผู้นอก ไปเช้าเย็นกลับ เช่น การเข้าค่าย 
- ปัญหาการทํางานแยกส่วน และทํางานไม่ครบวงจร เช่น 

- โปรแกรมการบําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ควรมีกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น โปรแกรม
บําบัดกลุ่มเสพยาเสพติด หรือครอบครองเล็กน้อย เพ่ือป้องกันการเสพซํ้า ถ้าไม่มีการบําบัดกลุ่มท่ีมียาเสพติด
เล็กน้อย จะเป็นการทํางานไม่ครบวงจร ถ้าทําแบบครบวงจรจะต้องมีการส่งต่อ ทําการสัมภาษณ์ สืบค้นในเชิง
ลึก มีการประเมินครอบครัวนําครอบครัวมาเข้าค่ายร่วมกัน  

- สหวิชาชีพ มีแต่เพียงการให้คําปรึกษา ขาดการสังคมสงเคราะห์ ทําให้เด็กรายน้ันไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ  

- ควรมีการถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานผู้ท่ีทํางานในกรมพินิจฯ และคุมประพฤติขยายไปสู่
ระดับ อําเภอ ตําบล  

- ไม่มีศูนย์ให้คําปรึกษาครอบครัว จะทําอย่างไรให้มีศูนย์ให้คําปรึกษาครอบครัวเด็กท่ีกระทําผิด 
- เครื่องมือที่จะใช้ในการจําแนกเด็กจะต้องชัดเจน ประกอบกับต้องมีสหวิชาชีพ ท่ีจะคัดกรอง

ประเภทเด็ก ว่ามีลักษณะอย่างไร เช่น ก้าวร้าว หัวอ่อน ซึมเศร้า ฯลฯ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการส่งต่อเด็ก
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

- ในขั้นต้นเด็กควรจะได้รับคําปรึกษาครอบครัว มีแบบกลุ่ม หรือแบบเด่ียว และควรได้รับการปรึกษา
หลายคร้ัง 

- การทํางานในระดับจังหวัด ในการให้คําปรึกษาครอบครัว (รพ.นภาลัย เป็นแห่งแรกที่มีจิตแพทย์
เด็ก) เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนฯ กระทรวงสาธารณสุข และคุมประพฤติจังหวัด โดยให้ศาล
เยาวชนฯ ประสานมายังสาธารณสุขจังหวัดในความจําเป็นท่ีครอบครัวเด็กต้องได้รับการประเมิน บําบัด ให้
คําปรึกษาในช่วงคุมประพฤติ จากรพ.จังหวัด รพ.อําเภอ คลินิกท่ีจัดต้ังขึ้นมา นอกจากนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่
จากคุมประพฤติ ผู้พิพากษาสมทบ เข้าร่วมกระบวนการด้วย เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผล และวางแผน
ร่วมกันไปพร้อมๆ กัน 
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- การให้คําปรึกษาครอบครัว คาดว่าจะเริ่มประสานงานในจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี  

- การให้คําปรึกษาครอบครัว อาจเป็นตัวช้ีวัดว่าเด็กขาดทักษะอะไร 
- ควรมีการพัฒนางานด้านการให้คําปรึกษาครอบครัวร่วมกับกระทรวง พม. ศึกษาพัฒนาร่วมกับ

ระบบคุมประพฤติเด็กที่กระผิดในการให้คําปรึกษาครอบครัวเบ้ืองต้น เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ใน
การค้นหาทักษะของเด็กต่อไป 
ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ปปส. ได้ทําข้อตกลง (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามามีบทบาททางด้านวิชาการ ทํางาน
ประมาณ 8 – 9 ปี 

- ในมหาวิทยาลัย/โรงเรียนแพทย์ประสบปัญหา ในเร่ือง การผลิตแพทย์ท่ีเข้าใจปัญหาสารเสพติดท่ีดี 
และในเร่ืองคลินิกจิตเวช ซ่ึงในคณะแพทย์ในแต่ละแห่งยังมีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างกัน
ออกไป 

- ทํางานด้านวิชาการเป็นผู้หาระบบองค์ความรู้ช่วยในการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับต้น และมีการ
ทํางานร่วมกับสหวิชาชีพ  

- ดูแลเด็กที่ติดยาเสพติดอยู่ในกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน 
- จะมีการจัดเวทีภาคกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทํากรอบรองรับการส่งเด็กจะมีอะไรบ้าง หาข้อ

ข้อสรุป และแนวทางในการปฏิบัติ  
- รอยต่อระหว่างระบบยุติธรรมกับสาธารณสุขมีช่องว่างอย่างมาก ได้มีการทําวิจัยเรื่องระบบยุติธรรม

ออกไปสู่ชุมชน เพ่ือหาช่องว่างว่ามีมากน้อยเพียงใด 
นางอาภรณ์ สายเชื้อ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิม 
พระเกียรติ 

- เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกของประเทศไทย ก่อต้ัง เม่ือ 2439 การดําเนินการกับเด็กท่ีมี
ปัญหาตามคําสั่งศาลเยาวชนฯ  

- สถานภาพเป็นกองแพทย์ สังกัดศาลคดีเด็กและเยาวชน ทํางานด้านการแพทย์ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และด้านวิชาการ  

- มีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
- ปัจจุบันได้มีการปฏิรูป  สร้างเป็นระบบงาน “กระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว” ได้การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้มีสถานภาพเป็น สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

- มีความพร้อมในการรองรับเด็กและเยาวชนตาม พรบ.ใหม่  
- เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ และเป็นแบบอย่าง มีการจัดทําโครงการ “การสร้างเครือข่ายครอบครัว

บําบัดในชุมชนเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน” ได้ดําเนินการเกือบหมดทุกภาค 
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- พร้อมเป็นศูนย์กลางในการรองรับภารกิจของศาล และหน่วยงานอื่นที่ส่งต่อ รพ.ยึดหลักในการ
ทํางาน 1. ในการป้องกัน 2. บําบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู 3. การติดตาม 4. การวางแผนในเด็กแต่ละราย 5. ติดตามเฝ้า
ระวัง 6 .การสร้างเครือข่าย 7. การประเมิน 

- มีการขยายงานในการให้คําปรึกษาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในภาค 2 ภาค 7 และศาลแพ่ง  
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  แผนงานส่วน
ภาวะเด็กและเยาวชนของ สสส.  

- ทําโครงการพัฒนากระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย ทําคลินิกวัยรุ่นในราช
กุมารแพทย์ ถ่ายทอดความรู้ให้กุมารแพทย์ และบุคลากรในสาธารณสุข สืบเน่ืองจากนั้น ได้ทํางานแผนงาน
ส่วนภาวะเด็กและเยาวชน มีการพัฒนางานในเร่ืองการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ไม่สามารถท่ีแก้ไขเด็กเท่านั้น แต่ต้อง
แก้ท่ีตันทุนชีวิตเด็กด้วย 5 พลัง 

- วัยรุ่น วัยเรียน ปฐมวัย เครื่องมือใช้ตอบโจทก์ชีวิต และทุนทางด้านสังคม  
- ทําอย่างไรให้เกิด change agent (ผู้นําและบริหารการเปลี่ยนแปลง) ท่ีทํางานด้านเด็กและ

ครอบครัวเกิดขึ้น หรือเป็น training side ของ change agent อีกที สังคมมีความจําเป็นและต้องการอย่าง
ย่ิงยวด 

- ตัวต้นทุนชีวิตจะเป็นตัวนําทางหรือเข็มทิศให้แก่ change agent น้ัน ถ้าเราทักษะในเรื่องชีวิต และ
ต้นทุนทางสังคม และต้นทุนชีวิตของเด็ก ทักษะชีวิตเป็นอย่างไร มีประเด็นอะไรบ้างท่ีอ่อนแอ ถ้าใส่
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ change agent นํามาจัดทําเป็นกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้แก่เด็กให้
เกิดความเข้มแข็งได้ จากน้ันเป็นการฟังจากเสียงเยาวชน เด็กสะท้อนออกมาเองรู้สึกอย่างต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  

- ได้ทํางานร่วมกับ ปปส. เม่ือเปรียบเทียบต้นทุนของเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กับเด็กในโรงเรียนท่ัวไป มีความแตกต่างกันในเชิงสถิติ และร้อยละของความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ตัวอย่าง 
เช่น เด็กในสถานพินิจฯ ต้องการมีอนาคตในเร่ืองการมีสัมมาอาชีพ การมีคุณค่าเป็นผู้ให้ การมีแบบอย่างท่ีดี
ท่ีมาจากครอบครัว และทักษะ 

- มีการใช้แบบประเมิน 360 องศา ประเมินเด็กนักเรียน ทําให้ครูรู้จักเด็กในภาพรวมทั้งหมด นําผลท่ี
ได้มาพัฒนาทํากิจกรรมต่อไป เช่น home room การประชุมในห้องเรียน การเย่ียมบ้าน เป็นต้น 

- ทางสถาบันฯ เป็น trainning side ที่พร้อมจะพัฒนาบุคลากรที่ทํางานด้านเด็ก อยากจะเห็น
หลักสูตรพ่ีเลี้ยงในชุมชน  

- ในการเตรียมการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด หรือเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะมีขึ้นในอนาคต 
ทางสถาบันฯ เห็นว่าควรจะต้องมีการประชุม Focus group ระหว่าง change agent เพ่ือร่วมกันสร้าง
หลักสูตรในการฝึกเด็กกลุ่มน้ี  สร้างระบบการติดตามและประเมินผล นอกจากน้ันสถาบันฯ ยังต้องมีบทบาท
เป็นผู้ประสานงานในการเช่ือมโยงภาคประชาชน สังคม ในการสร้างความร่วมมือกันในการทํางานด้านเด็กและ
เยาวชนต่อไป 
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นายพงษ์เทพ สันติวงศ์ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- เด็กที่กระทําผิดมี 2 แบบ คือ เด็กที่กระทําผิดแล้วกลับชุมชนได้ และกลับชุมชนไม่ได้ ในกรณีที่เด็ก

กลับชุมชนได้ ควรมีการเตรียมความพร้อมให้เด็กสักระยะหน่ึงก่อนนําเด็กกลับสู่ชุมชน มีหน่วยงานที่ดูแล
เตรียมความพร้อมก่อน เช่น มูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น  

- ใครมีองค์ความรู้ด้านการประเมินมาควรมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน 
- จากการลงพ้ืนที่มีหลาย อบต. ท่ีเข้มแข็งมากทางด้านสังคม ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช่น อบต.ปาก

พูน จ.นครศรีธรรมราช ครั้งเม่ือเกิดนํ้าท่วมท่ีผ่านมาได้ร่วมกันแก้ไขช่วยเหลือกันเอง  แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเด็ก 
หรือเยาวชนที่กระทําผิด อบต. จะยอมรับพวกเขาให้อยู่ในชุมชนได้หรือไม่ จะดูแลพวกเขาได้หรือไม่เพียงใด 
เช่น กรณีเด็กที่กระทําผิดข่มขืนกระทําชําเรา ชุมชนจะเกิดความกลัวหรือไม่ เป็นต้น   

- เม่ือเด็กที่กระทําผิดกลับไปอยู่ในชุมชนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก อันเกิดจากสภาพแวดล้อมชุมชนท่ี
เป็นอยู่ จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชน เพ่ือไม่ให้เด็กกลับมากระทําความผิดซํ้าอีก  

- ขาดการทํางานร่วมกัน หรือการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เน่ืองจากระบบการทํางาน
ของแต่ละหน่วยงานทํางานเพื่อมุ่งทําตัวช้ีวัด (KPI) ของตนประสบผลสําเร็จ แต่ขาดความเช่ือมโยงระหว่างการ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน เป็นการทํางานเชิง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยมีการเขียนแผนร่วมกันต้ังแต่ต้น   
ครูนา โรงเรียนพ่อแม่ลูก  

- โรงเรียนเริ่มจากความทุกข์ของตนเอง มีความรู้สูง มีโรงเรียน แต่ไม่สามารถรู้จักความรักของผู้เป็น
แม่กับลูกของตนเอง มีบางอย่างขาดหายไป ขาดองค์ความรู้ 

- การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเชิงจิตวิญญาณ ทําให้เข้าใจว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่าง ครอบครัวท่ี
เข้มแข็งเป็นอย่างไร 

- เม่ือ 3 ปีก่อน อบต.นครสวรรค์ ได้ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือต้องการแก้ปัญหาเชิงระบบทาง
ครอบครัว โดยการจัดสรรงบประมาณ ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีโครงการ
สร้างทางใหม่สู่ครอบครัวอบอุ่น มีวัตถุประสงค์ให้อภัยกับเด็กท่ีคดีไม่อุกฉกรรจ์ แต่ก็ไม่ควรให้เข้าไปในสถาน
พินิจฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ให้พ่อ แม่ ลูกมาเข้าค่ายร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีภายในครอบครัว 
ดําเนินการได้ 8 – 9 ครั้ง พบว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการยังไม่มีเด็กกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก 

- อุปสรรคในการทํางาน เกิดจากเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดขาดทักษะชีวิต และเนื่องจากปัญหา
ด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่ต่อเนื่องท่ีจะทําให้พวกเขา
เข้มแข็งพอ หรือมีเวลาไม่เพียงพอให้เขาค้นพบตัวเอง ว่าเขาต้องการอะไร และอยากจะเป็นอย่างไร เพ่ือการ
นําสู่ชีวิตที่ดีขึ้น 
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นางกรรณิการ์  แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ 
1. ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 
- ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายไม่ควรมีแต่เฉพาะส่วนที่แก้ปัญหาเด็กอย่างเดียว ควรมีเครือข่ายท่ี

ทํางานเชิงบวกที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่ไม่มีปัญหาด้วย หรือยังเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานให้แก่เด็กท่ีมี
ปัญหา เช่น ศิลปะ กีฬา ละคร เป็นต้น 

- ขยายฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายให้ครอบคลุมท้ังกทม. และต่างจังหวัด ซ่ึงมีเครือข่ายท่ีเข้า
ร่วมกับกรมคุมประพฤติ เช่น เครือข่ายละคร สอนละครให้แก่เด็กที่มีปัญหา เครือข่ายจักรยานรถซ่ิง ขอความ
ร่วมมือไม่ให้แต่งรถซ่ิง เป็นต้น  

2. การใช้ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูล  
        กระบวนการในการทํางานมี 2 ส่วน  

 - การหาข้อเท็จจริงประกอบดุลพินิจ ตามกฎหมายใหม่มีการประชุมสหวิขาชีพ ในกรณีท่ีจําเป็น
ให้เครือข่ายมาให้ความรู้ ความเห็นในประเด็นท่ีเป็นปัญหา เช่น อาจให้ความเห็นในเรื่องการดูแลเด็กในชุมชน  
เป็นต้น   

 - กระบวนการดูแลไม่ให้เด็กกระทําผิดซํ้า 
   เนื่องจากกระบวนการทํางานท้ัง 2 กระบวนการ เป็นการทํางานต่างกรมกัน จะทําอย่างไรให้มี

การเช่ือมโยงข้อมูลทั้ง 2 กระบวนการ และใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องทํางาน
ซํ้าซ้อน เช่น การให้ความเห็นของเครือข่ายในขั้นการหาข้อเท็จจริง ซ่ึงสามารถนํามาใช้ต่อในกระบวนการดูแลเด็ก 

 3. ด้านงบประมาณ ขององค์กรด้านเด็ก ควรมีการพัฒนาให้ความรู้กับองค์กร/เครือข่ายเด็กในเรื่อง
กระบวนการยุติธรรม เม่ือส่วนกลางให้นโยบายไปยังจังหวัดจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ประชุม ประสานความร่วมมือ ทําในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด บรูณาการแผนระหว่างงบประมาณใน
ท้องถิ่นและงบประมาณจากส่วนกลาง ทํา KPI ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ  

 4. ด้านการตรวจมาตรฐานขององค์กรด้านเด็ก ควรมีภาคีร่วมงานกันอย่างไร มีมาตรฐานการทํางาน
อย่างไร 
แพทย์หญิงรัชนิกร เอี่ยมผ่อง นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

-  ทําหน้าที่ประเมินหลังจากพิจารณาคดี ร่วมรักษา ตาม พรบ.ความรุนแรง พรบ.คุ้มครองเด็ก วาง
แผนการรักษา รวมถึงการประเมินป่วยเป็นโรคจิตเวชหรือไม่  

-  เด็กท่ีผ่านการคัดกรองส่งมายังสถาบันฯ ว่าป่วยทางจิต มีไม่ถึง 20 ราย จากจํานวนคดี 30,000 – 
40,000 คดี คิดว่าเป็นค่าท่ีตํ่ากว่าความเป็นจริง 

-  การ skimmimg โดยใช้แบบทดสอบเบ้ืองต้น  บุคลากรผู้ใช้ควรมีความรู้ในการใช้ นอกจากน้ันควร
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเด็ก เพ่ือให้ได้ผลท่ีไม่ผิดพลาด 

-  ควรแบ่งการดูแลของเด็กแต่ละประเภท เช่น เด็กปกติท่ัวไป เด็กท่ีมีความเส่ียง เด็กท่ีปกติชัดเจน
ควรมีการดูแลช่วยเหลืออย่างไร   
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-  มีการแบ่งเป็นกรอบของการดูแลเด็กและเยาวชน  
- กลุ่มก่อนกระทําความผิดซ่ึงเป็นเด็กท่ัวไป ผู้ดูแล คือ ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน คุณครู เพ่ือน 

กลุ่มคนในสังคมท่ีเป็นฮีโร่ของเขา อินเตอร์เน็ทผู้ปกครองสนใจและรู้เท่าทันในตัวเด็กด้วย 
- เด็กพ้นโทษไปแล้ว ควรมีการติดตามเพ่ือป้องกันไม่ให้กระทําผิดซํ้า การดูแลต่อเน่ือง ร่วมกับ

การประเมินชุมชนจึงเป็นสิ่งสําคัญ   
- การให้ความรู้  

- กลุ่มก่อนก่อคดี ควรให้ความรู้เร่ืองพ้ืนฐานพัฒนาการวัยรุ่น การป้องกันเรื่องเพศศึกษา สาร
เสพติด การใช้ความรุนแรง สุขภาพจิต โรงเรียน 

- กลุ่มเด็กหลังก่อคดี  
            - กลุ่มทั่วไป ควรมีการส่งเสริมการศึกษา เหตุจากเด็กท่ีทําผิดเป็นเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่นอก

ระบบการศึกษา การให้ความรู้ส่งเสริมด้านครอบครัว การป้องกันการกระทําผิดซํ้า ไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย 
             - เจ็บป่วยส่งต่อบําบัด แก้ไข ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ใช้ครอบครัวหรือชุมชนบําบัด 

               - กลุ่มเสี่ยงหรือเจ็บป่วยควรการติดตามเด็กหลังจากกระทําความผิด และมีการติดตาม
เครือข่ายที่ส่งเด็กไป 
- การบริการสาธารณสุข เด็กไม่กระทําผิด เด็กติดสารเสพติด เด็กถูกกระทําชําเรา ให้ส่งไปยัง

โรงพยาบาลประจําจังหวัดทุกจังหวัด OSCC หรือ รพ.จิตเวช 17 แห่ง หรือสายด่วน 1323  
นางธิดารัตน์ สุวรรณ  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ กระทรวงสาธารณสุข  

1. เครือข่ายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลประจําจังหวัด และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต  ในรพ.ประจําจังหวัดมี oscc เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือเด็กและสตรี แต่ไม่
ถึงกับเป็นศูนย์กลางให้คําปรึกษาครอบครัว 

2. กรอบแนวคิดในการเตรียมการเพ่ือรองรับเด็กท่ีกระทําผิด 
2.1 การเตรียมความพร้อมขององค์กร ในส่วนของกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม กอง 

ต่างๆ และในระดับจังหวัด มีความพร้อมในสหวิชาชีพ ขณะนี้มีจิตแพทย์ กุมารแพทย์ บางจังหวัดมีครบ บาง
จังหวัดมีไม่ครบ ส่วนบางจังหวัดมีองค์กรท่ีทํางานด้านเด็กและเยาวชน ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจังหวัดใดมีองค์กร
เหล่าน้ีเพียงใด อยู่ท่ีใดบ้าง หน่วยงานไหนเป็นระบบเปิด หรือเป็นระบบปิดท่ีจะต้องมาจดแจ้งกับศาลเยาวชน
และครอบครัว  

2.2 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  
   - มาจากสหวิชาชีพนํามาบูรณาการร่วมกัน  

     - มีการจัดต้ังเป็นคณะกรรมการคุ้มครองขึ้นในระดับจังหวัดที่มาจากกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน   

            - ให้ศาลเยาวชนฯ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ให้แก่บุคลากรท่ีทํางานด้าน
เด็กและเยาวชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3 การเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด และการเตรียมการรองรับเด็กกลุ่มน้ีเช่น 
  - Family base ส่งเด็กไปยังครอบครัวของเขา ควรมีการเตรียมพร้อมเด็กและครอบครัว
อย่างไร ในการสร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจ  
  - School base ในกรณีท่ีเด็กจะต้องกลับไปเรียนต่อ หรืออาจจะเป็นการศึกษานอก
โรงเรียน  
  -Community base กรณีท่ีเด็กไม่สามารถกลับไปเรียนต่อ จะต้องมีการเตรียมเครือข่าย
ชุมชนมารองรับในการให้ความช่วยเหลือดูแล เช่น ส่งเด็กไปทํางานที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ เป็นการสอนอาชีพ
และให้เด็กมีงานทํา เป็นต้น 
  - Hospital base เม่ือเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือจิต ต้องส่งตัวเด็กไปยัง
โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแล เช่น รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ รพ.มีจิตแพทย์เฉพาะทาง รพ.นิติจิตเวช เป็นต้น  

3. การหากระบวนการทํางานท่ีจะนําไปสู่การบรรลุตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว้ 
4. ควรให้ สปสช. เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน เพราะมีงบประมาณ 
5. การทํางานด้านเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ควรทําหนังสือถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมปรึกษาหารือ จัด Focus group มี
หน่วยภายในอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีทํางานด้านเด็กเข้าร่วมด้วย เช่น กรมอนามัย เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซํ้าซ้อน และมีการบูรณาการงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

นางเนตรนภา ขุมทอง  อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล 
- สปสช. มีบทบาทในชุมชนมาก และมีงบประมาณ ทํางานรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน

งานด้านเด็กและเยาวชน ควรดึงให้ สปสช.มาร่วมทํางานด้วยกัน   
- จากการประเมินชุมชน จะเห็นว่าชุมชนมีบทบาทมาก ในตําบลมีหลายระดับ เช่น อบต. สถานี

อนามัย อสม. และพระ ซ่ึงพระมีเข้ามามีบทบาทในชุมชนมาก ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชน   
ทําอย่างไรให้พระเข้ามามีส่วนร่วมจํานวนมากขึ้น และการสร้างความรู้วิธีการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้แก่
พระนําไปใช้ได้อย่างมีถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

- ควรมีการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง (self-esteem) ให้แก่เด็กและเยาชนที่กระทําผิด  
- แก้ไขปัญหาบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด ให้มีมุมมองและมีทัศนคติท่ีดี

ต่อเด็กกลุ่มน้ี เช่น เจ้าหน้าที่ในสถานพินิจฯ  หรือผู้คุมในทัณฑสถาน  เพ่ือไม่ให้พวกเขาเหล่าน้ันกระทําไม่ดีต่อ
เด็ก อันจะเป็นการซํ้าเติมเด็กและเยาวชน  
นางอุษา ถนอมพงษ์พันธ์  เจ้าของโรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 

- มีความคาดหวังการเชื่อมต่องานของหน่วยงานรัฐ เพ่ือให้การทํางานเป็นอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนรับเด็กอายุ 2 ½ ถึง ม. 6 เด็กปฐมวัย 5 – 6 เป็นวัยท่ีพ่อแม่เป็นผู้กําหนดอนาคตของเด็ก 
จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับการดูแลท่ีดี   
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- ได้ให้ท่ีดิน 150 ไร่ ในอําเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนบ้านปากโดน ทําเกษตร
พอเพียง เพ่ือรองรับเด็กพิเศษ ที่เป็นออทิสติก ดาวน์ซินโดรม นอกจากน้ีอนาคตยังสามารถรองรับเด็กที่กระทํา
ผิดด้วย  

- มีการทํางานกับอาสาจากต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมท้าทายศักยภาพเด็ก  
- ในการส่งบุคลากรภาครัฐเพ่ือศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรม โปรแกรม ศิลปะบําบัด ละครบําบัด ดนตรี

บําบัด ในต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถไปได้เนื่องจากปัญหาในการลา 
- งบประมาณในการดําเนินงานต่างๆ มาจากเงินส่วนตัว และเพ่ือน ๆ ช่วยเหลือ  

นายสําราญ อดุลธาดา มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภ์ ศูนย์เมอร์ซ่ี เซ็นเตอร์ 
- เป็นระบบเปิด มีบ้าน 6 หลัง รับเด็กท่ีมาจาก การถูกทําร้าย เร่ร่อน พ่อแม่ติดคุก สถานพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งมา อาจเป็นเด็กท่ีอยู่ระหว่างดําเนินคดีด้วย 1 ในบ้าน 6 หลังใช้รองรับเด็กท่ีไดรับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์ 

- ได้ทําข้อตกลง (MOU) กับสถานพินิจฯ เริ่มครั้งแรก เม่ือ ปี 2545 และครั้งล่าสุดปีเม่ือปี 2547 มี
องค์กรเครือข่ายหลายหน่วยงานท่ีเปิดรับเด็กท่ีมีจากสถานพินิจฯ ได้แก่ บ้านนกขม้ิน มูลนิธิดวงประทีป บ้าน
ตะวันใหม่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   

- ได้เริ่มรับเด็กจากสถานพินิจฯ เม่ือปี 2538 ต้องไปช้ีแจงแก่ศาลเด็กและเยาวชน เพ่ือทําความเข้าใจ 
ว่าตนเองรับมาเด็กในฐานะหรือมีหน้าท่ีอย่างไร  

- ปัจจุบันเด็กในศูนย์ฯ ประสบปัญหาไม่มีบ้านให้กลับ จํานวน 20 คน  
- การทํางานจะไม่ประสบผลสําเร็จ ถ้าไม่ทีองค์กรเครือข่ายทํางานร่วมกัน เช่น ในรูปขององค์กร

คณะทํางานด้านเด็กและเยาวชน การร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (ศูนย์ราชา
บดี) การประสานเครือข่ายส่งต่อเด็กที่ตนเองไม่มีความถนัดในการดูแลไปยังเครือข่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
เ ช่น  เ ด็กพิการ ซํ้าซ้อน  หรือเ ม่ือเ ด็กเข้ ามาในศูนย์ฯ  ยังอ ยู่ระหว่างศึกษา  จะประสานงานไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กได้รับศึกษาในระบบ หรือศึกษานอกระบบ การให้ความคุ้มครองพยานเด็กโดย
กระทรวงพัฒนาฯ เป็นต้น 

- การดูแลเด็กในศูนย์ฯ มีนโยบายให้เด็กกลับสู่คืนสังคม มีการดูแลแบบครอบครัว ได้รับการดูและเอา
ใจเป็นอย่างดี  

- เม่ือเด็กเข้ามาในศูนย์ฯ ครั้งแรกจะต้องเข้าบ้านแรกรับ มีการจําแนก ดูสภาพปัญหาของเด็ก ว่าเด็ก
สามารถส่งต่อไปยังมูลนิธิต่างๆ ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะมีการส่งตัวไป   

- ในการจําแนกเด็ก จําแนกจากเพศ และอายุของเด็ก ยังไม่มีการจําแนกตามประเภทของเด็กท่ัวไป 
กับเด็กที่กระทําผิด  

- มีการให้ความรู้ คําแนะนําแก่เด็กในบ้านปราณี เมตตา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจมาอยู่ในศูนย์ฯ ถ้า
ต้องการมาอยู่จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศูนย์ฯ  

- ในการส่งเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียน จะส่งไปเรียนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอพนม
ทวน มีการออกไปเยี่ยม ติดตามเด็กเป็นระยะ  
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นายกิตติศักดิ์ กิจชระภูมิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร       

- การมุ่งเพ่ือการรองรับเด็กที่กระทําผิดอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรมีการแก้ไขท่ีพ่อ แม่ผู้ปกครอง 
ร่วมด้วย 

- จากท่ีผ่านยังไม่เห็นว่าหน่วยงานราชการได้มีผลงานที่ชัดเจน เช่น การมีสารวัตรนักเรียน เพ่ือจะ
ช่วยในการดูแลเด็กนักเรียน หรือ ตํารวจจับเด็กท่ีกระทําผิด ไม่เคยเห็นตํารวจส่ังฟ้องพ่อแม่เด็กด้วย ได้มีการ
ประสานระหว่างหน่วยงานราชการมากน้อยเพียงใด  

- ควรจัดต้ังโรงเรียนอบรมพ่อแม่  
- พ่อ แม่ ผู้ปกครองควรมาฟังการพิจารณาคดี คําพิพากษาคดี เพ่ือให้เกิดความรู้สึกสํานึกผลแห่งการ

เลี้ยงลกูที่ไม่ดี  
- แก้ไขปัญหาผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้มีการใช้กฎหมายกันอย่างจริงจัง โดยให้มีการฟ้องคดีแก่ พ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม 
นายธีร์ ภวังคนันท์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- กระบวนการเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง ควรมีการนําครอบครัวเข้ามาร่วมด้วย 
- ข้อจํากัดราชการ  เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามภารหน้าท่ีในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงมีการทํางาน

แบบแยกส่วน เห็นว่าควรทํางานแบบเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
- ต้องมีการทําความรู้จักกันระหว่างเครือข่ายให้มากขึ้น  โดยจัดให้มีการประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การดูงานร่วมกัน จนเกิดความเช่ือม่ันในการทํางานร่วมกัน และการยอมรับซ่ึงกันและกัน  
- กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 18 สํานัก ในจํานวนน้ี มี 5 

สํานักที่ทํางานเกี่ยวข้องสถานการณ์ พฤติกรรมนักเรียน นอกจากน้ันยังมีปัญหาในเรื่อง พรบ. ของกระทรวง 5 
ฉบับ ซ่ึงต่างก็เป็นเอกเทศ จึงต้องมีการพูดคุยและทํางานร่วมกัน 

- มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้มีการเช่ือมต่องานกับหน่วยงานอ่ืนได้ 
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก ได้ทําอนุนโยบาย

ด้านเด็ก และอนุความรุนแรงด้านเด็กและเยาวชน ได้จัดเก็บข้อมูลจากเด็กประมาณ 40,000 – 50,000 คน 
ประมวลผลเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม  เพ่ือเติมเต็มข้อมูลด้านครอบครัว 

- สารวัตรนักเรียนเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม  มีเจ้าหน้าท่ีทํางานประจํา 7  คน ตามกฎหมายเดิม
อนุญาต ให้ครู ครูเอกชน ทํางานนี้ได้ แต่ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กใหม่ อนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่าย
ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข แต่กลไกลยังเกิดไม่เต็มรูปแบบ  

- ครูขาดเคร่ืองมือใหม่ๆ ในการจัดการความรุนแรง  
- ครูยังขาดความเข้าใจด้านจิตวิทยา  
- ได้มีการจัดทําเอกสารในเร่ืองทักษะชีวิต วัด 4 ตัว (Life skill) และมีการอบรมทั่วประเทศ 
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สมาคมส่งเสริมคุณภาพสตรี  

- บ้านพักฉุกเฉินรับผู้หญิงที่มีปัญหาเกิดจาก ความรุนแรง สามีทอดท้ิง ติดเช้ือเอดส์ ซ่ึงจะมีเด็กพ่วง
เข้ามาด้วย จึงมีกรณีเด็กเพ่ิมมากข้ึน  และยังได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ได้รับการเยียวยา ดูแล
คุ้มครอง เช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธ์ิเด็ก เป็นต้น 

- การทํางานร่วมกันไม่ควรมองในเร่ืองการแบ่งชนช้ัน gender มีความเป็นมิตร  
- เม่ือปีท่ีผ่านมา เคยทดลองให้เด็กท่ีกระทําผิดมาพักจํานวน 1 ราย เพ่ือรอการรายงานตัวต่อศาล 

เพียงเกรงว่าเด็กจะไม่ไปรายงานตัว คิดว่าหน่วยงานตนเองยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์ จึงควรรับฟังความคิดจาก
เด็กว่าต้องการพ้ืนอย่างไร   

- ครอบครัวเป็นกลไกลสําคัญ เป็นพ้ืนฐานของเด็ก  
- รับดูแลเหย่ือที่เป็นเด็ก เช่น ถูกรุมโทรม   
- ขาดความเช่ียวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมเด็ก ไม่มีความถนัดในงานด้านน้ี  
- ต้องปรึกษาผู้บริหารต่อไปว่าจะสามารถรองรับเด็กท่ีกระผิดได้หรือไม่ 

นายสํารวม ไวยวาสา นักพัฒนาสังคม สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

- ดูแลเด็กที่ถูกทารุณกรรม สงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก 
- เหตุท่ีเด็กท่ีถูกทารุณ ส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่ขาดทักษะในการดูแล เห็นว่าการเอาความผิดพ่อแม่ 

ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์และอาจเป็นการซํ้าเติมเด็ก เพราะถ้าพ่อแม่ติดคุกเด็กจะไม่มีใคร
มาดูแล 

- จากการทํางาน ร้อยละ 90 ของเด็กทาง พม. ท่ีได้ดําเนินการมา ส่วนหน่ึงมาจากการเลี้ยงดูท่ีไม่ดี
ของพ่อแม่ พ่อแม่ขาดทักษะในการดูและเด็ก 

- การทํางานกระทรวง ยังขาดความเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเด็กสีลม ในวัน
สงกรานต์ ตํารวจไม่ได้แจ้งหรือประสานมายัง พม. ก่อนดําเนินคดีกับเด็ก แต่ พม. ได้เข้ามาหลังจากมีการ
ดําเนินการปรับเรียบร้อยแล้ว จากนั้น พม. ได้ไปพบครอบครัวของเด็กเพ่ือดู สภาพครอบครัว ความเป็นอยู่  

- เคยดําเนินคดีผู้ปกครองอยู่ 1 ราย แต่ถูกฟ้องกลับ 18 คดี 
- เคยมีการรับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกิดปัญหาการทําร้ายคนอ่ืน   
- ตาม พรบ.ใหม่ มาตรา 73 ศาลฯ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ในการท่ีจะส่งเด็กมายัง พม. เพ่ือดูแล 
- ขาดทักษะในการดูแลเด็กที่กระทําผิด ขาดความพร้อมของอาคารสถานที่ เพราะสถานท่ีอยู่รวมกัน

ไม่มีการแยกประเภทเด็ก กรณีอยู่รวมกันมีปัญหากันได้ง่าย 
นางสาวสุธิดา โกมลวานิช นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันธัญญารักษ์  

- มีการบําบัด ฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด มีผู้ป่วยนอก- ใน ท้ังสมัครใจและบังคับบําบัด ส่วนหนึ่งถูกส่งมา
โดยสํานักคุมประพฤติ และมีส่วนท่ีส่งมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแต่มีจํานวนไม่มาก 
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- ปัจจุบันกลุ่มที่เข้ารับการรักษาบําบัด มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ประมาณ 12 – 13 ปี โดยมีพ่อแม่เป็น   
ผู้ส่งมาเข้ารับการรักษา ถ้าครอบครัวมีความเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ โอกาสท่ีจะมาเสพซํ้า มีประมาณ ร้อยละ 50 และ
มีโอกาสท่ีเข้ารับการรักษาจนจบกระบวนการ 

- เกิดปัญหาที่เด็กได้รับการบําบัดรักษาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีพ่อ แม่ ญาติ พ่ีน้อง มารับกลับไปดูแล ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ท่ีโรงพยาบาล 

- ต้องพิจารณาว่าเด็ก หรือ ครอบครัว หรือสังคม สิ่งใดที่เป็นปัญหา เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง 
นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

- ปัญหาการส่งต่อเด็ก ไม่รู้ว่าจะส่งต่อไปท่ีใด  
- เด็กที่กระทําผิดมีอยู่ 2 ส่วน เด็กที่อยู่ศูนย์ฝึกและอบรม เด็กที่รอการลงโทษ ควรมีวิธีการอย่างไรใน

การจัดการให้ความสงเคราะห์แก่เด็กเหล่านี้  
1) เด็กที่อยู่ศูนย์ฝึก เม่ือเด็กออกจากศูนย์ฯ ควรจะได้รับการสงเคราะห์เบ้ืองต้นจาก พมจ. 
หลังจากน้ันจะมีการส่งต่อไปท่ีใด ใครจะเป็นผู้ติดตาม และดูแลสอดส่องต่อไป 
2) เด็กที่รอการลงอาญา มี 2 ส่วน   
- เข้ามาตรการพิเศษ  
- ไม่ได้เข้ามาตรการพิเศษ (คดีท่ีไม่มีผู้เสียหาย เช่น ยาเสพติด)  

• มีกระบวนการอย่างไร และจะส่งต่อเด็กไปบําบัดท่ีใด หาเครือข่ายที่บําบัดแก้ไข  
- เม่ือเด็กออกจากศูนย์ฝึกท่ีได้รับการแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟูแล้ว ต้องสร้างหลักประกันได้ว่าเด็กจะกลับตัว

เป็นคนดี ไม่กระทําผิดซํ้า หรือเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี เห็นว่าควรจะมีบ้านพักสําหรับเด็กกลุ่มน้ีก่อนสักระยะหนึ่ง 
จนเป็นที่ม่ันใจว่าเด็กกลุ่มนี้จะกลับตัวเป็นคนดี ไม่ก่อปัญหาอีก จากน้ันส่งต่อหน่วยงานอื่นที่รองรับเด็กกลุ่มน้ี
ต่อไป 

- ปัญหาความยากจนของครอบครัวเด็ก ซ่ึงกองทุนสงเคราะห์เด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (พม.) 
มีงบช่วยเหลือปีละ 2,000 บาท/ปี ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

- เม่ือ พม. รับดูแลเด็กที่กระทําผิด ศาลฯ ต้องการไปเยี่ยม เพ่ือการให้ความช่วยเหลือ 
(เจ้าหน้าท่ีจาก พม: มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็ก สหวิชาชีพ คอยดูแลอีกหมวดหน่ึง ซ่ึงอาจใช้กระบวนการคุ้มครอง
เด็กมาใช้ได้ โดยให้เด็กอยู่กับครอบครัว ไม่จําเป็นต้องให้เด็กเข้ามาในสถานท่ีรองรับเด็กเพียงอย่างเดียว)  
นางจอมขวัญ รุ่งโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

- ปัญหาเด็กเกิดจากปัจจัยภายใน ความเช่ือ พฤติกรรม  
- เห็นว่าควรจะมีการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขกับอาชญา (รวมข้อมูลของศาลฯ) มีการเช่ือมต่อข้อมูล

กัน เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการติดตาม และแก้ไขเด็กได้เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เช่น เด็กติดยาเสพติด 
ชนิดยาความรุนแรงท่ีได้รับ ก็จะกลับมาดูที่ครอบครัวว่าเป็นอย่างไร  
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- นโยบายของ ปปส. มี 5 รั้ว ป้องกัน ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม โรงเรียน จะทําอย่างไรให้มี
การบูรณาการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนร่วมกัน   

- มีการทําโครงการนําร่อง 10 จังหวัด เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติด อย่างครบวงจร ซ่ึง
จังหวัดนําร่องจะต้องมี ศูนย์ข้อมูลของผู้ท่ีผ่านการบําบัดแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลการแพทย์ อาชีพ การศึกษา ฯลฯ    

- ปปส. ทําโครงการร่วมกับ พม. ส่วนพัฒนามาตรการกลไกล สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ได้มี
การทํากับชุมชนในกรุงเทพมหานคร 17 ชุมชนท่ีได้รับการคัดเลือก ร่วมกับมหาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการ
สร้างอาสาสมัครเฝ้าระวัง โดยการให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน หรือแกนนําเยาวชน ให้คําปรึกษา ให้ความรู้เรื่อง
การดูแลพิทักษ์สิทธ์ิ 

- งานของ ปปส, ค่อนข้างประสบความสําเร็จ เพราะผู้เข้าร่วมโครงการมาจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่ีมี
ลูกหลานติดยาเสพติด  

- ปปส. พร้อมจะเป็นภาคีเครือข่าย และมีเงินอุดหนุนให้ภาครัฐท่ีสนใจงานด้านน้ีด้วย  
นางสาวกฤตยา ศรีสรรพกิจ  เจ้าหน้าท่ีจากเสมสิขาลัย 

- เป็นองค์กรจัดกระบวนการเรียนรู้เข้าใจตนเอง ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้ได้อย่างมี
ความสุข 

- มีการทํางานด้านเด็ก แต่ไม่ได้ทํางานกับเด็กที่กระทําผิดโดยตรง จากที่ผ่านมาเห็นว่าปัญหาของเด็ก
ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ความขัดแย้งภายในของตัวเอง การขาดทักษะชีวิต การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม  

- หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอิสระ ควรมีการเช่ือมโยงการทํางานในระดับส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค  

- องค์กรเครือข่ายที่ทํางานกับเด็กกระทําผิด เช่น ละครบําบัด ศิลปะบําบัด กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ความเคลื่อนไหว ซ่ึงเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีการเช่ือมโยงกับเครือข่ายใหญ่ยังไม่ทั่วถึง  

- มีองค์กรเครือข่ายท่ีทํางานด้านเยาวชน ซ่ึงเป็นองค์กรเยาวชนที่ทํางานเพ่ือเยาวชนด้วยกันเอง ซ่ึงมี
หลายเครือข่าย เช่น สภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอดย.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและ
เช่ือมโยงขยายเครือข่ายต่อไป 
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ภาคผนวก 2 
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “บทบาทของศาลเยาวชน 
และครอบครัวกับองค์กรและเครือข่ายกับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูเด็ก 

เยาวชน สตรี และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” 
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครอืข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็ก 
และเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 

กิจกรรม  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวกับองค์กรและเครือข่าย 
            การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน 
    และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553” 
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2555          เวลา 8.45 – 16.30 น.                                          
สถานที่ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบกิจกรรม  

  อบรม – สัมมนา   มหกรรม - นิทรรศการ  ประชุม  

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)     

วัตถุประสงค์   

  1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทร่วมกันระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรเครือข่ายเพ่ือรองรับ
เด็กและเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
  2. เพ่ือหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการรับจดแจ้งส่วนราชการและองค์การด้านเด็ก 
เยาวชน สตรี หรือครอบครัว ท่ีประสงค์จะปฏิบัติงานด้านแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์ หรือด้าน
ให้คําปรึกษาแนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ช่ือ-สกุล     ตําแหน่ง 
1. นางกนกพร  สุทธิกาญจน์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 
2. นางกนกอร  ธรรมวิหาร   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
3. นางกรรณิการ์  วงศ์เบ้ียสัจจ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
4. นางกรรณิกา  ศิริกันตราภรณ์  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 

     ฉะเชิงเทรา 
5. นางกรรณิการ์  แสงทอง   รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
6. นางกัญญา  วรรณโกวิท   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
7. นางกัลยา  ธรรมคุณ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
8. นางกัลยารัตน์  บุณย์เพ่ิม   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
9. นางกาญจนา  คุณารักษ์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
10. นายเกษมศักด์ิ  วัชรางค์กุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
11. นางเกศรินทร์  คุณวิชนานนท์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
12. นายไกรกุล  สถิตถาวร   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
13. นางขจิตพรรณ  ไทยเพ็ชร  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
14. นางจงกล  เอ่ียมแจ้งพันธ์ุ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
15. นางจริยา  ชูเอกวงศ์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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16. นางสาวจารุวรรณ  นิลสมัคร  นักพัฒนาสังคม 
17. นางจิตหทัย  ชอุ่ม   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
18. นางจินตนา  วีระเสถียร   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
19. นางจีระพร  ดิษฐกวี   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
20. นางสาวจุฑามณี  เงาศรี   พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก     

     และเยาวชน 
21. นางจุติพร  ทัพเจริญ   ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 

     ปทุมธานี 
22. นางแจ่มจันทร์  เกียรติกุล   ผู้อํานวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
23. นางแจ่มใส  คํานุช   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
24. นางฉันทนา  ไชยชิต   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
25. นางฉันทนา  ดาวราย   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
26. นายชนะกิจ  คชชี   นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรมการศาสนา 
27. นายชัยรัตน์  วงศ์วีรธร   ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา 
28. นายชาติชัย  จันทร์สุวรรณ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
29. นายชาตรี ดารามาศ   เจ้าหน้าท่ี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
30. นางสาวชุติมา ต้ังยืนยง   ทนายความมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
31. นางชูศรี  กาญจนาภรณ์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
32. นางสาวญาตา  ระตีพูน   นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
33. นางสาวณัฐภา  จันทกุล   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
34. นางสาวณุวีร์  ชมพูชาติ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
35. นายธนะชัย  ผดุงธิติ   ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
36. นายธีระเดช  คุณธนอง   เจ้าหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาสภาองค์การเด็กและเยาวชนฯ 
37. นายธํารง  มณีวงศ์   นิติกรชํานาญการ 
38. นางดวงสมร  ศรีพัฒนาวัฒน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
39. นางนงลักษณี  รุ่งอนันต์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
40. นายนรพัฒน์  สุจิวรกุล   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
41. นางนวลวรรณ  แสนวิเศษ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
42. นายนิรันทร์  ภิรมย์ลาภา   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
43. นายนุรักษ์  มโนสุจริตธรรม  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
44. คุณเนตรนภา  วงษ์สวัสด์ิ   นักสังคมสงเคราะห์ประจําสํานักงานหมู่บ้านเด็กโสสะฯ 
45. คุณหญิงบรรจง  นิวาศะบุตร  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
46. นางบังอร  สวัสด์ิมงคล   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
47. นางบุญนาค  คลังสุภาวิพัฒน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวักลาง  
48. นางบุญร่วม  ศรีพงษ์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
49. นางบุบผา  พินิจ    ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
50. นางบุบภา  สีหพันธ์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
51. นางบุศรารัตน์  อ่องแตง   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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52. นางเบญจวรรณ  วิทยฐานกรณ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
53. นางเบญจา  วัยวุฒิ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
54. นางบัวงาม  ศรีทองสุก   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
55. ดร.ปฤถา  พรหมเลิศ   ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
56. นายประจีน  ชอบทางศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 
57. นายประทีป  แย้มเกตุ   ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครัวจังหวัดราชบุรี 
58. นางสาวประภา  กาญจนาคม  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
59. นายประเสริฐ  กิตติศัพท์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
60. นางปรียา  กาญจนวตี   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
61. นางปรียา  วิศิษฎ์สรอรรถ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
62. นางปวีณา  จันทร์วิรัช   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
63. นางปทุม  ชิตวารี    ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
64. นางประณีต  อนันตกูล   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
65. นางปริศนา  ม่ันสกุล   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
66. นายปีติวัชร  กล่ํานาค   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
67. นางมัณฑริกา  วิฑูรชาติ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
68. นางสาวมาลาตี  สุขมะณี   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
69. นางมาลินี  ลีนุตพงษ์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
70. นางมุกดา  เอ้ือวัฒนสกุล   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
71. นางเมธินี  ทิพย์มณเทียร   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
72. นางสาวยุภา  พรหมดวง   ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 5 แผนกคดีเลือกต้ัง 
73. นางสาวยุวรินธร  เข็มทอง   รองผู้จัดการส่วนงานโครงการและบริหารสังคมสงเคราะห์  

     มูลนิธิเพ่ือการฟ้ืนฟูเด็กและครอบครัว 
74. นายรชต  สุทธิกรคัมภีร์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
75. นางรวมพร  เกตุทัต   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
76. นายรงค์รัชต์  จันทร์สุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
77. นางสาวรติดา  สันติมิตร   นักจิตวิทยาชํานาญการ 
78. นางระย้า  แต่งงาม   ผู้ประสานงาน 
79. ม.ร.ว.รัชนี  พู่มนตรี   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
80. นางสาวรัตนา  กิตติพิบูลย์   หัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ 
81. นางรัตนา  นรพัลลภ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
82. นางสาวรัมภาศรี  ประทีปะเสน  ผู้จัดการส่วนงานโครงการและบริหารสังคมสงเคราะห์  

     มูลนิธิเพ่ือการฟ้ืนฟูเด็กและครอบครัว 
83. นางสาวแรมรุ้ง  สุวรรณเสนีย์  ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

     สํานักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก 
84. นางสาวเรืองรําไพ  พันธ์ุเมธิศร์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
85. นายเรืองวิทย์  เตชะอินทร์  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว 
86. นางลดา  ทุมโฆสิต   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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87. นางลัดดา  เฉลิมกาญจนา   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
88. นางลีลาวดี  ว่องไววิทย์   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
89. นายวัฒนา  นราพล   ผู้จัดการมูลนิธิ 
90. นายวันดี  ถิ่นวงศ์ม่อม   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
91. นางวันดี  สุวรรณสุขุม   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
92. นางวันเพ็ญ  หนองบัวล่าง   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
93. นางวาสนา  วิจิตรศิริ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
94. นางวิไล  ว่องประเสริฐการ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
95. นายวีรชัย  อนันต์เธียร   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
96. นางศรีนวล  ลัภชิตโร   นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ กรมการศาสนา 
97. นางสาวศศิ  คล่องวิถี   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กองสร้างเสริมสุขภาพ 
98. นางศศิธร  นิรากร   รองประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
99. น.ส.ศรัณยา  เลิศศาสตร์วัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 
100. คุณศรีไทย  อํ่าสุวรรณ   นักสังคมสงเคราะห์ 
101. นางศิวพา  เกียรติธนะบํารุง  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
102. นางศิราภรณ์  ธนะภูมิ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
103. นายศุภวิทย์  ต้ังตรงจิตต์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
104. นางสาวศุภัทรศิริ  กุลวานิช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
105. นายผดุงศักด์ิ  กะรัตน์   กรมการศาสนา 
106. นางสาวผ่องพรรณ  หนุนนัด  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
107. นางผ่องศรี  ดวงรัตน์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
108. นางพรพรรณ  มังกรวงศ์   นักจิตวิทยาชํานาญการ กองสร้างเสริมสุขภาพ 
109. นายพงษ์เดช  คล้ายพงษ์   นิติกรปฏิบัติการ สํานักการศึกษา 
110. นายพงศ์ศักด์ิ  เกตุสวัสดิวงศ์  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด   

      เพชรบุรี 
111. นายพรชัย  เอ้ือวิริยวงศ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 
112. หม่อมหลวงพรวิศิษฎ์ วรวรรณ  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาและประสานความร่วมมือภาคสังคม 
113. นายพสุ  แก้วตระกูลพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ 
114. นางสาวพัทยา  ศรีระยศ   นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  กองสร้างเสริมสุขภาพ 
115. คุณพิกุล  เวฬุวนารักษ์   มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ 
116. หม่อมหลวงพิจิตรา  จุลชาต  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
117. นางสาวพิมพ์ธิดา  แสงจันทร์  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  

      สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
118. คุณพิมลรัตน์  ทองคํา   มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ 
119. นางสาวพิสมัย  วันทมาตย์  หัวหน้าฝ่ายสํานักงานสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
120. นางพิสมัย  บุณยเกียรติ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
121. นางเพชรรัตน์  วีรกิจบริการ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
122. นางเพ็ญจันทร์  วิสุทธิพันธ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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123. นางเพ็ญเพียร  สันติพันธ์พิทักษ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
124. นางสาวเพ็ญวดี  แสงจันทร์  ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป 
125. นางแพรสี  วังแก้ว   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
126. นางภัทรินทร์ ลือกาญจนาณิช  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 
127. นางสมรมน  ช้วนปรีชา   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
128. นางสมจิตต์  จุฑารัตน์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
129. ว่าท่ีร้อยตรีสน่ัน  โภไคยารักษ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
130. นายสยาม  มาไมตรีจิตร  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 
131. นางสราญจิต  เจริญกิจราษฎร์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
132. นางสารภี  พิพัทธ์ปราโมทย์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
133. คุณสายลม  วงศาสุลักษณ์  ประธานมูลนิธิร่วมน้ําใจต้านภัยเอดส์ 
134. คุณสิริกุล  ศิริพงศ์ติกานนท์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
135. นางสาวสิรินาถ  ชวาลตันพิพัทธ์  นักจิตวิทยา กองสร้างเสริมสุขภาพ 
136. นางสิริประภา  น่ิมกิตติกุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
137. นางสิริลักษณ์  จงธรรมคุณ  เลขานุการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
138. นางสุจิรา  จันทรวิสูตร  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
139. นางสุชานี แสงสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  

 (เกษะไกมล)     สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
140. นางสุดาพร  ชุตินธรานนท์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
141. นายสุนทร  เพ็งมาก   รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
142. นายสุพจน์  อินทิวร   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
143. นางสาวสุพรรณี  เกิดทับทิม  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
144. นางสุมณฑา  แสงทิพย์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 
145. นางสุรภา  สาตร์เงิน   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
146. นางสุนันทา  เลิศไตรภพ   ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดสมุทรสาคร 
147. นางสุปัญญา  เอ้ือวัฒนสกุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
148. นางสาวสุมาลี  จรัสวิชากร  ผู้อํานวยการมูลนิธิเพ่ือการฟ้ืนฟูเด็กและครอบครัว 
149. นางสาวสุภาณี  เทียนสุวรรณ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
150. นายสุริยนตร์   โสตถิทัต   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 
151. นายสุวิชาญ  รักษ์รชตนทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
152. นางสุวิมล  งามวงศ์มาศ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
153. นายสุเทพ  ไทยธัญญพานิช  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 

      จังหวัดกาญจนบุรี 
154. นางเสาวลักษณ์  ภูมิวสนะ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
155. ผช.ศาสตราจารย์เสาวรัตน์  เหรัญญิก 

  ดาราวงศ์    
156. นางสาวแสงอร่าม ภัคพยัต  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 
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157. นายสําราญ อรุณธาดา   ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระ 
      อุปภัมภ์ฯ 

158. น.ส.อรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบฯ กรมพินิจและคุ้มครอง 
      เด็กและเยาวชน 

159. นางอรวรรณ  ศิริภักดี   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
160. นางอนงค์รัตน์  คงลาภ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
161. นางสาวอพชา  ชัยมงคล   นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
162. นางอรษา  บุญศรี   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
163. นางอรสา  แจ่มเวหา   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
164. นางอรนี  มาไพศาลสิน   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
165. นายอนุชัย  ต้ังวิรุฬห์   ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
166. นางสาวอภิรดี  วรอุไร   นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
167. นางอภิญา  จันเทรม   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
168. นางอโนทัย อิศรางกูร ณ อยุธยา  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
169. นางอังสนา  ชีวินศิริวัฒน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
170. นางอัญชลี  ขจรมาศบุษป์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
171. นายอินปัน  รบชนะ   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
172. ผศ.อุบล  พุกกะณะสุต   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
173. นายอุทัย  ไสยสาลี   หัวหน้าฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ 
174. นางอุศณา  พึงจิตติสานด์ิ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 
175. นางอุษาวดี  ศรีสุชาต   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
176. นางนุชรี  เจิศดําริห์การ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
177. ทัศนีย์ เจียรกุง  สังข์วิวรรธน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
178. นางพฎสกรรัตน์  หงสกุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
179. นางสาววรรณิภา  วุฒิวัฒน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
180. นายศักรินทร์  กิตติสารพงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 
181. นางสุวรรณี  กุลปิยะวาจา  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 
182. พ.ต.ท.สําเริง  ส่งเสียง   รองผู้กํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี 
183. สาลี่วัลย์  วนิชจักรองค์   ศาลเยาวชนและครอบครัวฉะเชิงเทรา 
184. นางอารยา  เศวตเศรนี   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
185. นางอุษา  เศษธะพานิช   ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด    

      สุพรรณบุรี 
186. ภญ.อาภรณ์  สายเช้ือ   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
187. น.ส.อัตถิยา เดวีเลาะ   นักวิชาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิเด็ก สตรี  

      และความเสมอภาคของบุคคล 
188. นางเสาวภา  บูธา   เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ 
189. น.ส.จันทรัสม์ิ  อ้ึงวัตนานนท์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ 
190. น.ส.นพมนต์ เอมศรีครุช  เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรม 
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191. น.ส.สุมาณี  บัวมาศ   เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรม 
192. คุณหญิงพรรณี  กาญจนะวริค  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
193. นายกิตติพันธ์  พูลวรลักษณ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
194. นายเกียรติ  เธียมสกุลรัตน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
195. นายกําพล  วงศ์ตรีเนตรกุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
196. นางพิสมัย  เพียรนพกุล   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
197. น.ส.ดวงรักษ์  เลิศม่ังมี   กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม 
198. น.ส.นภัสนันท์  ศรีไพศาล  ผู้จัดการโครงการ why I why 
199. นางพวงทอง  สัจจาภินันท์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
200. น.ส.พัฒน์วดี  ธรรมรัตนพฤกษ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
201. พิมธนัชย์  ลีก้อย   สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
202. เกษรินทร์  เพ่ิมพูล   พนักงานคดีปฏิบัติการ 
203. นางธัญญ์ภัสร์  ทวีสัตย์   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
204. นางรัตนา  ชินบุตรานนท์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
205. นางวิสา  เพ็ญอะมโน   กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ 
206. นางสาวฉันททัส  รุ่งเรือง  สํานักแผนงานและงบประมาณ 
207. นายจิระศักด์ิ  จันทร์สว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอยุธยา 
208. นางสาวณัฐนันท์  คุณเงิน  ผู้อํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
209. นายกรกฤต  สมจิตต์   นักสังคมสงเคราะห์ 
210. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
211. รศ.คุณหญิงวนิดา  ธูปะเตมีย์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
212. น.ส.จุฬาลักษณ์  สุวิริยาพงษ์  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ 
213. นางนพพร  ศิวโมกย์   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
214. นายณรงค์  จันทร์บูรณะพินิจ  - 
215. นายปรีชา  ศรีสง่า   วิทยาลยัเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค 
216. นางสาวยุคร  อินหอม   นักสังคมสงเคราะห์ 
217. นางสาวแก้วตา  วรกาญจน์  โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม 
218. นางนิลุบล  ลีพงศ์พันธ์ุ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
219. นายปราชญ์  ยิดนรดิน   วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง กลุ่มอาสาสมัครเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 
220. นายชัชวาล  พรภาพงาม   วิทยากรอบรมผู้ต้องขัง กลุ่มอาสาสมัครเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 
221. นายยอดชาย  แสงศิริ   เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านศาสนา 
222. น.ส.สุภาภรณ์  ทองน่ิม   นักจิตวิทยาชํานาญการ 
223. นางพมาวดี  วนะภูติ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
224. นางสุขุมาลย์  โชควัฒนวัตน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
225. นายสุรเดช  เอกปัญญาสกุล  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
226. ผ่องเพ็ญ  อาชาเทวัญ   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
227. วิวรรณ  จตุจินดา   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
228. ฝนทิพย์  บุญครองสุข   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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229. นายประทีป  ทิมแสง   นิติกร 
230. นายนัฐวุฒิ  นาคเกิด   นิติกรชํานาญการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
231. นางสุวธิดา  แผ้วลุ่มแฝก   เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 
232. นางสุธิพร  มุกโชติวัฒนา   - 
233. นางสุมาลี  ศรีสุภรวาณัชย์  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
234. น.ส.สุกัญญา  สุวรรณมณีรัตน์  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
235. นางจินตนา  จังเสถียร   มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าของสตรีไทยมุสลิม 
236. นางสาวอนงค์  งามพิพัฒน์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
237. นางนาฎอนงค์  หิรัญบูรณะ  รองประธานสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  

      สมุทรปราการ 
เริ่มประชมุ เวลา 8.45 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวกับการพัฒนาการทํางานกับ 
องค์กรเครือข่าย” 

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จิรนิต ิ หะวานนท์  อธบิดีผูพิ้พากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
  เป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาบรรยายในวันน้ี เพราะว่างานของศาลเยาวชนฯ จะไม่บรรลุผลถ้าไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย  ท่ีท่านดูอยู่น่ีเป็นแผนภูมิการดําเนินคดีอาญาของศาลเยาวชน เพราะมาถึงศาล
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบการจับส่งตัวมา หรือเด็กมามอบตัวอะไรก็ตามแต่ เราจะแบ่งเด็กได้เป็น 2 กลุ่ม  
  กลุ่มแรก คือเด็กท่ีเราคิดว่าเขาอยู่ในกลุ่มแล้วเป็นอันตราย พ่อแม่อาจจะดูแลไม่ไหวแล้ว เลยส่งให้
สถานพินิจไปดูแลในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของสถานพินิจดูแลไป  
  อีกกลุ่มคือเด็กท่ีเราให้ประกันตัว หรือมอบตัวให้ผู้ปกครอง กลุ่มน้ีเม่ือก่อนเราก็ไม่เคยดูแลจนกระทั่ง
มาถึงตอนพิพากษาว่ามีความผิดเราก็คุมประพฤติ ถึงจะให้เขาไปเข้าโปรแกรม เงื่อนไขคุมประพฤติเพ่ือแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟู ซ่ึงระยะเวลาช่วงระหว่างพิจารณาเราก็จะให้เด็กกลับบ้านไปอยู่ในสังคมเดิม เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทํา
อะไรอีกช่วงเวลานี้ ความจริงเป็นเวลาท่ีสําคัญแต่ว่าเดิมที เราไม่ได้ทําอะไร แต่ในกฎหมายฉบับใหม่ มาตราท่ี 
73 วรรคท้าย บอกว่า ศาลเยาวชนฯ สามารถกระทําได้หากเห็นจําเป็นให้เด็กมารับคําปรึกษาและให้เด็กมารับ
การแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูได้ ซ่ึงตรงนี้เราจะเริ่มกระบวนการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเราจึงต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาและ
ประสานการประชุมเพ่ือแก้ไขบําบัดและฟ้ืนฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว เราจะเห็นได้ว่าเด็กเยาวชนจะมี
ปัญหาไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเอง เพราะเขามีชีวิตสังคมท่ีแตกต่าง ปัญหาก็แตกต่างกัน       
ท่ีศูนย์ฯ ก็พยายามท่ีจะค้นหาสภาพปัญหาของเขาก็จะมีปัญหาศึกษาจากประวัติ จากส่ิงแวดล้อมฯลฯ แล้วก็
พยายามวิเคราะห์ปัญหาถ้าเป็นกรณีที่ยุ่งยาก จริงๆเราก็อาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากจิตแพทย์หรือ
นักจิตวิทยา สํานักงานศาลได้รับสอบบรรจุนักจิตวิทยาให้แก่ศาลเยาวชนกลาง 3 คน และศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ท่ัวประเทศศาลละ 1 คน คาดว่ากลางกุมภาพันธ์จะได้เริ่มปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถรู้ว่าเด็กมีปัญหา
อะไรเราจะส่งโปรแกรมแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูได้ ซ่ึงเป็นการแก้ไขบําบัด ผมเห็นในเม่ือ 2 วันก่อน ได้ไปตรวจ
ราชการในศาลภาค 1 เป็นการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู อันท่ีจะมีประโยชน์มากนั้นคือ พวกโปรแกรมท่ีมีครอบครัว
สัมพันธ์ คือต้องเอาพ่อแม่มาเข้าโปรแกรมด้วยอบรมแต่เด็กแล้วพ่อแม่ยังเหมือนเดิม บางทีปัญหาอยู่ท่ีพ่อแม่ 
เพราะฉะน้ันโปรแกรมที่เก่ียวกับครอบครัวสัมพันธ์มีประโยชน์แล้วก็ได้ผลดี ต่อมา คือความย่ังยืน หมายความ
ว่าช่วยเหลือเด็กได้ย่ังยืน การให้การศึกษาหรือการฝึกอาชีพเด็ก แต่ละคนมีทักษะไม่เหมือนกันความชอบไม่
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เหมือนกันบางคน เรียนได้วิทย์ คณิต ฯลฯ ซ่ึงส่วนมากเด็กท่ีมาอยู่กับเรา คือพวกท่ีไม่ชอบวิทย์คณิต อังกฤษ 
ภาษาไทย มีการฝึกอาชีพ เม่ือวันก่อนไปจังหวัดนครสวรรค์ ไปดูโรงเรียนในวังของจังหวัดนครสวรรค์สอนการ
เขียนลายไทย 800 ช่ัวโมง เป็นหลักสูตรท่ีเข้มข้นมาก คือเด็กคนนี้ ท่ีมาเขียนลายไทยเพราะชอบการมาเขียน
ลายไทยทําให้จิตใจอ่อนโยน  ก็มีอาชีพด้วยเพราะว่าพอจบแล้วได้รับพระราชทานปริญญาจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เพราะเป็นโรงเรียนในวัง แล้วเขาก็มีงานทํา ไปเขียนฝาผนังโบสถ์ วิหารของวัดแล้วมีทางวัด
ต่างๆ มีความต้องการมาก ถือว่าเป็นการแก้ไขท่ีย่ังยืน อีกกลุ่มหนึ่งท่ีเห็นว่าจะมีบทบาทสําคัญไม่ใช่ในเชิงแก้ไข
เท่าน้ันในเชิงป้องกันด้วย ในชุมชนเพราะว่าชุมชนจะอยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วท่านรองอริยะ  
ก็ไปคุยกับทางกรุงเทพมหานคร พอรู้ว่าทางกรุงเทพมหานครมีโปรแกรมอย่างน้ีก็ดีใจมาก  คือว่าในแต่ละเขต
เขาก็จะมีคณะกรรมการและอาสาสมัครท่ีจะไปดูแลเด็กในชุมชนของเขาอยู่แล้ว ส่งเด็กมาแล้วเขาจะตามไป
ดูแลให้ เราก็มีความหวังว่า หน้าท่ีของเขาคืออะไร ก็จะต้องไปบอกในต่างจังหวัดด้วย พวกชุมชนท่ีเป็นองค์กร
ตามกฎหมาย เช่น อบต. อบจ.  บอกหน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่เก็บขยะ หรือทําถนน แต่ต้องดูแลเยาวชนในชุมชน
ด้วย การท่ีเราจะไปท่ีเขา ต้องมีเทคนิคในการเข้าหาอยู่เหมือนกัน เพราะฉะน้ันของเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเรากําลัง
ดําเนินการอยู่  สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ และท่านอภิรดีฯ บอกว่า เรามีการพูดคุยกับเครือข่ายอยู่แล้ว เราก็จะ
มีโอกาสท่ีจะได้สัมมนาเครือข่ายก็ร่วมมือกัน คือเครือข่ายอันนี้มีอยู่ในตามกฎหมายอยู่แล้ว ในกฎหมายศาล
เยาวชน คนร่างก็รู้อยู่แล้ว ว่างานเก่ียวกับเด็กทําคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือกันท่ัวประเทศ  ในกฎหมายฉบับนี้ก็มี
มาตรา 33 ท่ีบอกว่าศาลเยาวชนหน้าที่รับในการรับจดแจ้ง ส่วนราชการองค์กรด้านเด็กสตรีและเยาวชนหรือ
ครอบครัวที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ด้านการสังคมสงเคราะห์หรือด้านให้คําปรึกษา
แนะนําร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว แก่ท้องท่ีน้ันๆ ซ่ึงมีการจดแจ้ง ศาลเยาวชนแต่ละแห่งแต่ละพ้ืนที่
เป็นคนรับจดแจ้ง แต่ตอนน้ียังไม่เห็นมีการรับจดแจ้ง เพราะว่าเราจะต้องศึกษาจากเครือข่ายก่อนว่า องค์กรน้ีมี
ศักยภาพที่จะทําอะไรแค่ไหน อยู่ตรงไหน ท่านอาจจะถนัดในแง่ของธรรมะ เข้ามาช่วยในการกล่อมเกลาเด็กแต่
บางองค์กรอาจจะถนัดในแง่ของการฝึกอาชีพ บางองค์กรอาจจะถนัดในความชํานาญหรือกิจกรรมดําเนินไปสิ่ง
เหล่านี้ เราอยากจะรู้เม่ือเราพร้อม เราก็กําหนดองค์กรท่ีจะมารับจดแจ้งตามสามารถจะได้มาเป็นเครือข่าย
ร่วมมือกับเรา มันก็สําคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติเราก็อยากได้คนที่สามารถท่ีอยู่ร่วมกับเราได้
อย่างมีความสุข และอยู่กับสังคมและทําประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปเพราะฉะน้ันคนที่จะเข้ามาเป็นแนว
ร่วมกับเรา เป็นเครือข่ายกับเราก็ควรท่ีจะต้องมีคุณภาพ ต้องมีความสามารถที่จะทํางานได้ ซ่ึงการสัมมนาใน
คร้ังน้ี คิดว่าเราจะได้รู้จักกัน ท่านก็จะได้ทราบว่าเราไปในทิศทางน้ีแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากท่านว่าท่านมี
โครงการอะไรทําอะไรอยู่ บางท่ีเราเห็นว่าท่านเป็น NGO  หน่วยงานเอกชน แต่ว่าเรายังไม่ได้มี ปฏิสัมพันธ์ เรา
ยังไม่ได้ติดต่อกัน เวทีนี้จะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้น แล้วก็ได้คุยกันเราจะช่วยกันยังไงได้อีกต่อไป 
การอภิปราย เรื่อง “แนวคิดวิธีการจําแนกเด็กและเยาวชนแก้ไข บําบัด ฟ้ืนฟู และติดตามในกระบวนการ
ยุติธรรม” 
วิทยากร : นายแพทย์ประเวช  ตันติธิวัฒนส์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10 กรมสุขภาพจิต 
     นายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
     นางทิชา ณ นคร ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก 
     นางรัศม ี เผ่าเหลืองทอง ผู้เช่ียวชาญการละครเพื่อการพัฒนา 
ผู้ดําเนินการอภิปราย นางอภิรดี  โพธิพ์รอ้ม  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4   
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นพ.สุริยเดว :    ตน้ทุนชีวิต 
  จุดเปลี่ยนของสังคมไทย ช่วงวิทยากรทํางานเป็นกุมารแพทย์ ในการแก้ไขเด็กต้องเป็นมิติบวก เราจะ
เห็นเด็กนอกจากทักษะ คือ ทัศนคติ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ต้องมีความเอ้ืออาทร เศรษฐกิจพอเพียงเด็กไทย
สะท้อนมาว่า การคุยกับพ่อแม่ร้อยละ 48 ตํ่าท่ีสุดคือภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไม่ได้มีแต่ปัจจัย
เสี่ยง แต่ต้องมีปัจจัยสร้างในที่น้ีคือ “ต้นทุนชีวิต” “แนวคิดเชิงบวกจุดเปลี่ยนสังคมไทย” เป็นงานวิจัยหนึ่งที่
บอกว่า ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวที่ยากจนเสี่ยงกับยาเสพติด และการเลี้ยงลูกให้มีทุนชีวิตตํ่า เสี่ยงกว่า 4-5 
เท่าในการติดยาเสพติด ต้นทุนชีวิตจะสะท้อนฟังเสียงเด็กทั้งในมิติของทักษะทั้งในมิติจิตสํานึกต่อตัวเอง และ
ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่ อะไรบ้างท่ีล้อมรอบตัวเขา มีครอบครัว กระบวนการเรียนรู้ (กระบวนการสร้าง
ปัญญา) จุดเด่น ให้มองเด็กและเยาวชนเป็นตัวต้ัง พลังที่มีความสําคัญท่ีสุดคือ “พลังตัวตน” แต่ในท่ีน้ีไม่พ้น
สิ่งแวดล้อม จะเป็นสนับสนุนหรือทําให้แย่ลง เม่ือไรพ่อแม่เอาเด็กเข้าสู่กระบวนการศึกษา เด็กจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

แบบสํารวจต้นทุนชีวิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ 
1. วัยปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 6 ปี 
2. วัยเรียน อายุ 6 – 12 ปี 
3. วัยรุ่น อายุ 12 – 25 ปี 

  ตอนทําเริ่มจากฐานชุมชนพลังบวกฟังเสียงเด็กและเยาวชนด้วยมิติบวก จังหวัดศรีสะเกษทํา
แบบทดสอบน้ีในข้อนี้ ฉันมีปกครองที่ดีและฉันอบอุ่นใจท่ีเข้าบ้านมีคะแนนน้อย บางคนให้คะแนนเป็นศูนย์
จังหวัดลําปาง ผู้อํานวยการพูดว่า เด็กสะท้อนมาว่าต้นทุนชีวิตตํ่ามาก มีการค้าบริการทางเพศเด็ก เครื่องมือท่ี
ดี คือ ต้องมีการใช้ท่ีดี จุดเด่นของเครื่องมือคือ ฟังเสียงเด็ก ควรมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาซ่ึงกันและกัน ฟังเสียงเด็ก
เวลาท่ีพ่อแม่และเด็กมาพบแพทย์ จะมีกําแพงกั้นระหว่างพ่อแม่และเด็ก  เราทําลายกําแพงน้ันไปโดยใช้
แบบสอบถามแบบที่มีสรรพนามแทนตนเอง(เด็ก)ว่า “ฉัน” ส่วนพ่อแม่เด็กใช้สรรพนามแทนว่า “เขา” 

ข้อดี 
1) จะทําให้ผู้ใหญ่และเด็กทํางานร่วมกัน พัฒนาเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามประเมินผล ท่ีสําคัญคือ เรื่อง

พลังบวก 
2) เกิดการทํางานอย่างมีส่วนร่วมต้องมีจิตอาสา ไม่ใช่จิตบังคับ 
3) ทํางานด้วยพลังบวกด้วยพลังชุมชน ให้ชุมชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ 

“ต้นทุนชีวิตเป็นวิชาไม่มีหน่วยกิต แต่เปน็วิชาท่ีพ่อแมต่้องสอน” 
นางทิชา : กล่าวถึงเด็กบ้านกาญจนาภิเษก (ฉายวีดีทัศน์ประกอบการบรรยาย) เด็กเป็นผู้พ่ายแพ้ทางการศึกษา 
เด็กที่อยู่ในสถานที่ควบคุมเด็ก ร้อยละ 17 ไอคิวสูงถึง 110 แต่ไม่มีโอกาสในการศึกษา ตัวเลขเอามาถอดรหัส
บนโจทย์ท่ีเป็นจริง ไม่ใช่บนความรู้สึกที่เราอยากให้เป็น สถาบันครอบครัวถูกคาดหวังมากที่จะทําให้เด็กมี
คุณภาพ สถาบันครอบครัวต้องทําให้เด็กรู้ว่าเด็กยังมีพลัง เด็กท่ีอยู่บ้านกาญจนาฯ ต้องให้เด็กคิดด้วยตนเอง
ก่อนที่เด็กจะอยู่กับเราเขาไปสร้างร่องรอยอะไรบ้าง แล้วเอาภาพที่คล้ายๆ ท่ีเด็กได้กระทํามาให้เด็กดูทําให้เด็ก
รู้ถึงการอัปยศอดสูจึงทําให้วิธีการคิดของเด็กเปลี่ยนไปรู้จักการสนใจเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากขึ้น เคารพสิทธิ
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ของผู้อ่ืน  ถ้าจะพาเด็กไปสู่เป้าหมายของชีวิตจะต้องมีกรอบงานท่ีเหมาะสม ถ้าเราทําได้อย่างจริงจัง เราก็จะมี
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
  ในปัจจุบัน การท่ีเด็กกระทําความผิดแล้วพ่อแม่ส่งไปให้ญาติต่างจังหวัด อาจคิดว่าสิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ถูก 
แล้วเม่ือเด็กสามารถดูแลตนเองได้แล้วก็กลับมาสู่พ่อแม่อีกครั้ง พ่อแม่อาจคิดว่าเด็กจะไม่เป็นภาระ แต่ช่วงเวลา
ท่ีเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่รู้สึกว่า ร่างกายเด็กนะเป็นลูกเรา แต่วิธีคิดแบบน้ีไม่อาจคิดว่าเป็นลูกของเรา 
“รู้จักตัว แต่ไม่รู้จักใจกัน” คนท่ัวไปอาจมองว่าเด็กที่มาบ้านลักษณะน้ี เด็กต้องขาดวินัย ความเป็นจริงแล้ว
ไม่ได้ขาดสิ่งน้ีเพียงอย่างเดียว เด็กต้องการสื่อว่า “ในวันท่ีเขาทําตัวน่าเกลียดที่สุด คือวันที่ตัวเด็กเองต้องการ
ความรักมากท่ีสุด” โรงเรียนไม่เคยจัดค่านิยมให้แก่เด็กเลย รอแต่เพียงวินิจฉัยว่าเด็กคิดไม่ได้ เรื่องค่านิยมเป็น
เรื่องที่สําคัญมาก แทนท่ีจะโทษตัวเด็กอย่างเดียว เด็กๆ ไม่ต้องเรียนมากวิชาชีวิตควรจะอยู่ในโรงเรียน เพราะ
คนในคุกน่ันแหละท่ีเป็นผู้มีความรู้ (มารยาคติต้องถูกทําลาย) ควรนําต้นทุนความผิดพลาดในตัวของเด็กๆ เอา
มาคํานวณ และประเมินสิ่งท่ีดีท่ีสุดในสถานพินิจในขณะน้ี ให้หมดทุกอย่าง อย่าละเลย อย่าหลงลืม กิจกรรมที่
บ้านกาญจนาฯ ให้เด็กทําโดยการเขียนว่า “เม่ือผมได้รับโทษในคําสั่งศาล ผมคิดว่าผมตกอยู่ในกลุ่มท่ีล้มเหลว 
เลวร้าย ไม่สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลภายนอกได้ จึงทําตนไม่มีค่าเหมือนขยะกองหนึ่งท่ีไม่มีค่า” ทําให้เห็นว่า
การท่ีเด็กถูกศาลตัดสินลงโทษจึงมองว่าคําสั่งของศาลได้แปรรูปตัวตนของเด็กๆ ท่ีไร้ค่าทําให้เด็กรู้สึกไร้ค่า
ย่ิงขึ้น แต่ก็ควรบอกให้เด็กทราบว่าการตัดสินนั้นทําให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีความเป็นธรรม คนผิดต้องได้รับโทษ เป็น
ความสําคัญที่เราต้องอยู่ด้วยกัน ต้องมองถึงถ้าเราเป็นเหย่ือบ้าง ให้เห็นว่า “เม่ือไรท่ีเกิดความอยุติธรรม โลกน้ี
จะไม่มีสันติภาพ” ท้ายสุดความคิดครั้งนี้ของเด็กๆ จะเป็นบทเรียนครั้งย่ิงใหญ่ให้รู้ถึงสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน  
ท่านอภิรดี : ท่านเห็นไหมค่ะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากงานวิจัยกับองค์ความรู้ที่ทํางานด้วยหัวใจมันมาพร้อมกันโดย
ไม่ได้นัดหมาย ทีน้ีกําลังก้าวลึกเข้าไปที่ก้นบ้ึงของหัวใจ มีอีกสิ่งหน่ึงที่มันจะชะล้างหัวใจของเด็กและเยาวชน
ของเราได้ เรื่องของศิลปะเป็นเรื่องที่สําคัญ เรามาดูว่ามีความสําคัญอย่างไรกับลูกหลานของเราได้บ้าง  
อาจารย์รัศมี :  อยากจะต่อเนื่องจากส่ิงที่คุณมล (คุณทิชา) พูด พอดีเรามีประสบการณ์ร่วมกันคือทาง
คณะทํางานด้านศิลปะและละครได้เคยเข้าไปทํางานร่วมเยาวชนที่บ้านกาญจนาภิเษก และวันนี้เราลองมาพูด
ถึงว่าเราเข้าใจถึงคําว่าศิลปะการละครหรือศิลปะด้านอ่ืนๆ เรามักจะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินของชีวิต เราจะดู
หนัง ดูทีวี ดูคอนเสิร์ต ฟังเพลง ก็ต่อเม่ือเรามีเวลาเหลือ มีเงินเหลือฟุ่มเฟือย เราไม่ต้องเจียดเงินจากค่าอาหาร 
จริงๆ แล้วถ้าเรากลับไปดูในสังคมของมนุษย์ ศิลปะนี้ นักปรัชญาจะพูดว่ามันเป็นความจําเป็นของชีวิต ทําไม
เวลาเราเป็นวัยรุ่นเราอกหัก เราเขียนกลอนหรือว่าเราไปอ่านศาลาคนเศร้า อ่านแล้วรู้สึกมีคนรู้สึกเหมือนกับเรา
มีคนพูดแทนเรา หรือว่าเวลาท่ีเรามีความสุขมีอารมณ์สบายอกสบายใจ เราร้องเพลงออกมาไม่รู้ตัว หรือว่าเรา
เขียนบันทึกความรู้สึกต่างๆ หลายๆ คนอาจจะได้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มา สิ่งที่เราเรียกว่างานศิลปะ มันเป็นสิ่ง
ท่ีเราต้องการท่ีจะสื่อสาร สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่มันเป็นมวลความเข้าใจท่ีเรามีต่อตัวเอง ที่เรามีต่อ
โลก ท่ีเรามีต่อคนอ่ืนและประมวลออกมา เหล่าน้ีบางครั้งมันไม่ใช่การประมวลออกมาตรงๆ มันเป็นการ
ประมวลออกมาโดยใช้ถ้อยคําสละสลวยได้โดยใช้ท่วงทํานองของดนตรี บางคนใช้วิธีการวาดรูป บางคนใช้การ
ไปถ่ายรูปต่างๆ มากมาย นักวิชาการทางด้านจิตวิทยาและนักวิชาการทางด้านศิลปะ ทางด้านพฤติกรรม ก็ได้
ทําการค้นคว้าว่าการทํางานศิลปะนั้นส่งผลอย่างไรกับการทํางานของมนุษย์และก็ผลการศึกษาก็ออกมาว่าการ
ทํางานศิลปะมันไปก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้ มันไปก่อให้เกิดพัฒนาการท่ีเรียกว่า “ความพึงพอใจ” 
ผลการวิจัยบางรายการที่ออกมาเหมือนกับการเสพยา คือทําให้เกิดความผ่อนคลายทําให้เกิดความรู้สึกสบาย
อกสบายใจ แทบจะได้ผลอย่างเดียวกันเลย เราก็ได้ใช้การผนวกกระบวนการศิลปะต่างๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการวาดรูป การทํางานป้ัน การทํางานเขียน เขียนบทกวี การใช้ดนตรีเข้าไป และก็ใช้เรื่องของการ
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แสดง ซ่ึงทําไมเราถึงได้ใช้ศิลปะต่างๆ เหล่าน้ีเข้าไปทํางานกับเยาวชน เพราะกระบวนการทํางานศิลปะเหล่าน้ี 
เยาวชนจะได้ค่อยๆ ค้นพบตัวเอง อย่างแรกสุดท่ีเราเข้าไปที่บ้านกาญจนาภิเษก ทีมงานของสารภาพตรงๆ เลย
ว่าทีมงานค่อนข้างจะสั่น เพราะว่าหลายคนท่ีเราจะต้องเข้าไปทํางานด้วย ต้องโทษด้วยการฆ่าคน หลายคนเลย
ท่ีเราทํางานมีประวัติท่ีเรารู้สึกว่าค่อนข้างรุนแรง และเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํางานกับเข้าได้อย่างไร เราค่อยๆ ใช้
กระบวนการของกิจกรรมทําความรู้จักกับเค้า ไม่ว่าจะผ่านการวาดรู้ การเล่าเรื่อง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ี มันไม่ใช่
เหมือนกับว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ หรือว่าเจ้าหน้าที่พินิจฯ โดยท่ัวไปที่ไปน่ังต่อหน้าและมีแบบสอบถามให้
ตอบ หรือว่ามีคําถามที่มันเป็นชุดมาแล้วแบบแข็งๆ แต่บางคร้ังเราผ่านกระบวนการของการเล่าเรื่อง เช่น 
ยกตัวอย่าง ในการทํากิจกรรมเช่นว่ามีผู้เข้าทํากิจกรรม 20 – 30 คน เราจะบอกให้คุณจับคู่กันกับเพ่ือนของ
คุณคนไหนก็ได้ แล้วเล่าเหตุการณ์ท่ีต่ืนเต้นท่ีสุดในชีวิตให้เพ่ือนฟัง ไม่ใช่ให้ออกมายืนหน้าช้ัน ยืนพูดอยู่คน
เดียวแล้วพูดให้คน 30 คน ฟัง บรรยากาศมันต่างกัน พอได้ในบรรยากาศที่มันสนิทสนม ไม่กดดันจากสายตา
หลายคู่ท่ีจ้องมอง การพูดความในใจ การย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์บางเรื่องมันพูดออกมาง่ายกว่า      
ว่าเหตุการณ์ไหนมีความสําคัญกับเขา ต่อมาเราให้เพ่ือนที่รับฟังเรื่องเล่าให้วงใหญ่ฟัง ไม่ใช่ตัวเขาเอง 
เพราะฉะนั้นมันฝึกหลายอย่าง ฝึกว่าเราฟัง เพ่ือนเล่าเราฟังเก็บความได้ครบถ้วนไหม เราฟังแล้วเราเข้าใจได้
อย่างไร เรารู้สึกอย่างไร เราตีความได้อย่างไร เล่าสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องราวของตัวเอง ส่ิงที่เราเรียกว่า self pressure 
ไม่มี ในขณะเดียวกันเราได้แสดง คนท่ีเล่าได้สะท้อนความรู้สึกต่อเรื่องท่ีเขาได้ฟัง เพราะฉะนั้นความซับซ้อน ท่ี
เราต้องออกแบบ อย่างมีความระมัดระวัง อย่างมีขั้นตอนน้ี จะค่อยๆ พัฒนาการเล่า การรู้จักฟังคนอ่ืน การ
รู้จักมองโลกจากมุมมองของคนอื่น แล้วนี่ล่ะคือกระบวนการละคร กระบวนการละคร ท่ีค่อยๆ ทําให้เขา
กลับไปรู้จักตัวเองอีกคร้ังหน่ึง อย่างรู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับ อย่างมีความผ่อนคลาย อย่างใช้ศิลปะใช้จินตนาการ 
ด้วยวิธีการเหล่าน้ีเราได้ทําความรู้จัก เราได้เรื่องราว เราได้รู้จักคนแต่ละคนท่ีมีความเป็นปัจเจก ท่ีไม่ได้มีช่องว่า 
มี 20 คําถาม แล้วก็มีช่องให้เลือกแต่ละคําถาม ก. ข. ค. ง. ซ่ึงสิ่งท่ีได้มันจะเป็นความรู้ที่แตกต่าง การท่ีเราได้
รู้จักตัวตนของแต่ละคนซ่ึงมันมีความสําคัญมาก จากกระบวนการเหล่านี้มันทําให้เราเห็นว่า เยาวชนหลายๆ 
คน เม่ือเข้ามาถึงจุดท่ีมันเป็นวิกฤติท่ีเค้าจะต้องตัดสินใจบ้างอย่าง พลาด เราจะใช้คําว่าพลาดก็ได้ คือ
เหตุการณ์ท่ีเค้าเล่าให้เราฟังบางอย่าง คือแรกๆ เค้าจะไม่เล่าเรื่องท่ีมันลึกมากๆ แต่พอเวลาผ่านไป เราจะค่อย
ประติดประต่อภาพเหล่าน้ันขึ้นมา แล้วเราจะได้เห็นเลยว่าหลายคน เม่ือถึงจุดท่ีเขาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง 
เขาตัดสินใจไม่เป็นเหตุเป็นผล อย่างเช่น  เขาเล่าว่า เขาเข้าไปเท่ียวกับเพ่ือนท่ีผับ ในร้านเหล้า แล้วก็เพ่ือนที่
โต๊ะไปจีบสาวโต๊ะข้างๆ แล้วก็มีแฟนของสาวคนนั้นมา ก็เกิดชุลมุนกันขึ้น แทนท่ีเขาจะคิดไปในทางท่ีมีเหตุผล 
เขากลับไปเอามีดมาจากไหนไม่รู้ แล้วก็แทงตัวคู่กรณี ซ่ึงเขาไม่ได้รู้จักมาก่อน ตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
มากมายกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแต่จังหวะนั้นของชีวิตเขาคว้ามีดขึ้นมาแล้วก็แทงไปแล้ว ซ่ึงมันแสดงให้เห็นว่า
ทักษะของการจัดการจุดที่ วิกฤติของชีวิตมันมีอะไร ท่ีมันคลาดเคลื่อนไป ในกระบวนการละครเราใช้
สถานการณ์สมมติ เราใช้บทบาทสมมติ ให้เค้าได้กลับไปมอง ว่าเวลาที่เรามองเหตุการณ์จากมุมมองของคนอ่ืน 
บางครั้งเราสร้างฉากข้ึนมา ไหนลองเล่นบทเป็นพ่อ เป็นแม่ เล่นเป็นครู และก็อีกคนเล่นเป็นวัยรุ่น ในขณะท่ี
เขาอยู่ในเหตุการณ์สมมติ และบทบาทสมมติอันนั้น เขาเป็นคนอ่ืน ได้ฟังว่าวัยรุ่นจะพูดอย่างน้ี เขาจะตอบ
อย่างไร มันพลิกมุมมองของเขา มันทําให้รู้สึกว่าการมองโลกจากสายตาของคนอื่นมันเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ท่ีมีต่อโลก จากฉากเล็กๆ ในกิจกรรมท่ีเราวางเอาไว้ จากน้ันเราใช้เรื่องท่ีมันมีเนื้อหา อาจจะเป็นละครสั้นๆ 
บางครั้งเราใช้เรื่องราวท่ี ลองนึกภาพดูนะว่าการเล่นละครเขาจะต้องท่องบทให้ได้ ในการท่องบทให้ได้เขา
จะต้องพูดสิ่งน้ันซํ้าแล้วซํ้าอีก เพราะฉะนั้นการเลือกบทละครว่า จะเลือกบทละครอะไรมาให้เขาเล่นมี
ความหมายมากๆ บางครั้งเราประมวลเอาจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขา ทําเป็นฉากท่ีเขาอยากจะ
ถ่ายทอดชีวิตเขาให้คนอ่ืนฟัง บางครั้งเราเลือกแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นนิทาน ท่ีมันเป็นชาดก เช่นเรื่อง ศึกโบ้ผู้
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เสียสละ ซ่ึงเป็นเรื่องของฝูงลิงท่ีจะต้องต่อสู้กับพวกที่จะเข้ามาโจมตีฝูงลิงของตัวเอง ผู้นําของผู้ลิงนั้นเป็นผู้
เสียสละยอมทอดกายเพ่ือที่จะปกป้องฝูงของตัวเองจนวาระสุดท้าย แม้กระท่ังถูกกระทืบ ถูกกลั่นแกล้งจากผู้ท่ี
อิจฉาตนเองจากฝูงลิงอันนั้นในที่สุดเขาก็ยอมตาย ในการเล่นละครนี้ผู้ท่ีเล่นละครมีท้ังหมด 7 คน จะต้อง
ฝึกซ้อม จะต้องพูดบท จะต้องอยู่ในเร่ืองราวนี้ สิ่งเหล่าน้ีเม่ือเราคุยกันหลังจากท่ีเราคุยกัน หรือหลายต่อหลาย
อย่างในภาวะท่ีเขาจะต้องตัดสินใจ หรือว่าต้องมีมุมมองอะไรต่างๆ คําพูดที่เขาจะต้องจํา มันเข้ามาในมโน
สํานึกของเขา โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเข้ามาได้อย่างไรแต่มันมาช่วยให้เขาช่ังใจ มันมาช่วยให้เขาตัดสินใจไป
ในทางท่ีคิดว่า ครั้งน้ีตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น อันนี้เป็นขั้นตอนในระหว่างทํางาน คือการฝึกซ้อม เม่ือขึ้นแสดง 
อะไรเกิดขึ้น เราแสดงหลายรอบมากทีเดียว ไปแสดงสถานที่ต่างๆ เม่ือขึ้นแสดงผลตอบรับจากผู้คนท่ีมีความ
พอใจในการแสดง มีความช่ืนชม เขาบอกเลยว่าเขารู้สึกว่า เป็นสิ่งท่ีไม่เคยได้รับในชีวิต การท่ีคนให้ความช่ืนชม 
รู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่า สามารถเป็นผู้ให้ได้ ให้ความสุขกับคนดู ให้สิ่งท่ีเป็นบทเรียนกับคนดูได้ เพราะว่าหลังการ
แสดงเรามักจะมีการพูดคุยกันกับผู้ชม ผู้ชมมีคําถาม ผู้ชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ มีอยู่ครั้งหน่ึงเราต้อง
ไปเล่นท่ีราชสิทธ์ิธาราม ซ่ึงผู้ชมก็เฮ้วมากเลย แล้วก็นักแสดงของเราเล่นๆ อยู่ก็โดนแซว เห็นภาวะที่น่าสนใจว่า
นักแสดงของเราอยู่ในภาวะที่สะกดกลั้น คือถ้าเป็นแต่ก่อนเขาคงเลิกเล่นแล้วก็ลุยเลย แต่เห็นในดวงตาเขา   
ในกิริยาอาการที่เขาชะงัก แล้วก็ต้ังสติเล่นต่อ แล้วเขารู้ว่าอันน้ีเป็นบทเรียนที่สําคัญมากสําหรับชีวิตของเขาว่า 
เจอ ชะงัก ต้ังสติ และสามารถดําเนินชีวิตของเขาไปได้อย่างท่ีเป็นหน้าท่ีของเขาที่จะต้องทํา แล้วเม่ือเรามาคุย
กันหลังจากน้ันแล้ว เขาบอกว่าน่ีคือบทเรียนท่ีสําคัญมากสําหรับชีวิตว่า สิ่งท่ีละครให้คือการสามารถท่ีจะต้ังสติ
ได้ อันนี้เป็นตัวอย่างของกระบวนการของการทําละครกับผู้ท่ีต้องโทษ ผู้ท่ีผ่านการกระทําผิดกฎหมายมาแล้ว 
เราสามารถที่จะฟ้ืนฟูเขาได้อย่างไรบ้าง หลังจากท่ีได้ทํางานกับเยาวชนที่บ้านกาญจนาภิเษก เราก็เจอโจทย์
ทํางานกับเยาวชนท่ีติดยาเสพติด มันก็ยากไปอีกแบบหนึ่ง ครั้งแรกสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม 
ก็ได้รับโจทย์มาเป็นผู้ท่ีติดสารระเหย เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอีกเช่นกัน กับผู้ท่ีติดสารระเหย ปรากฏ
ว่าวันแรก ของการเล่นกิจกรรม หลายคนฟังคําสั่งหรือการเล่นเกม หลายคนฟังไม่รู้เรื่อง เบลอ จากความเดิม
เราก็ได้ทราบว่าจากความเบลอ คือสมองไม่สั่งงาน ฟังคําสั่งไม่รู้เรื่อง เราใช้เวลา 2 เดือน อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
นอกจากเวลานอน ทํากิจกรรมซ่ึงเวลา 2 เดือนท่ีขอเป็นเวลาตํ่าสุดจริงๆ แล้วเราขอมากกว่านั้น แต่ว่ากว่าจะ
ทะลุความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ แล้วเราใช้กระบวนการอะไรบ้าง  2 เดือน เวลาผ่านไป
ประมาณ 7 วัน เราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารช้ันสูงจากจังหวัดมาดู 
ซ่ึงจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในความมีวินัยในการรู้จักดูแลตัวเอง ของผู้ท่ีติดสารระเหยเหล่านั้น 
แทบจะทําให้ผู้ท่ีมาเห็นผลน้ัน ว่า 7 วันก็ได้ แต่จริงๆ แล้วไม่พอ หลังจากท่ีเราทํางาน 2 เดือน เราเห็นความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เราเห็นผลจากการทํางานของเขาท่ีไปแสดงตามที่ต่างๆ ผลจากทัศนคติที่มีอยู่ใน
ตัวเอง 2 เดือน แล้วเขาถูกส่งกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัว จํานวนมากเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ท่ีไม่ได้มี
การเตรียมการรองรับเอาไว้ และผลจากการเปลี่ยนแปลงมหาศาลอันนั้นหลายต่อหลายกรณีไม่สามารถที่จะ
รักษาความเปลี่ยนแปลงอันน้ีได้ เป็นสิ่งที่เราคุยกันมากกว่าในสังคม ว่าคนเหล่าน้ีที่ผ่านกระบวนการแล้วที่เรา
มองว่าได้ผลดีแล้วเป็นอย่างไร อันน้ีเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาก ทางคณะทํางานไม่ว่าจะเป็นสํานักงานยุติธรรมเอง 
ไม่ว่าจะเป็นคณะทํางานท่ีใช้ศิลปะบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาสังคมเอง พยายามที่จัดสร้างสิ่งท่ีคนสร้าง
ขึ้นเพ่ือจะรองรับเยาวชนเหล่าน้ี หลายแห่งยังไม่ได้รับความเข้าใจจาก ฝ่ายมหาดไทย ฝ่าย อบจ. อบต. หรือ 
กรณีเริ่มจะมีความเข้าใจ หรือกลไกเพียงพอ แต่ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากร ไม่มีความร่วมมือจากในท้องถิ่น 
สิ่งนี้คือสิ่งท่ีพยายามทําความเข้าใจ เราก็พูดไปถึงว่าทําไม เรามักจะได้รับโจทย์ต่อเม่ือเยาวชนเหล่าน้ีกระทําผิด
แล้ว ทําไมเราถึงไม่ได้รับการทํางานก่อนที่เค้าจะได้กระทําผิด ทําไมต้องมาเสียทรัพยากร เสียเงินเสียแรงอะไร
ต่างๆ เพียงแค่เขากระทําผิดแล้ว ทําไมผู้ท่ีเห็นมองไม่ออกหรือว่าเราต้องเตือนสังคมก่อนลงมือกระทําผิด อันน้ี
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เราทํางานแยกส่วนกันเกินไปหรือเปล่า สํานักงานยุติธรรมรับคดีมาก็ทําแค่ตรงน้ี สํานักงานยุติธรรมไม่ได้ไป
เรียกร้อง กับรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หรือสถานศึกษา แล้วก็มาช่วยกันทําความเข้าใจ เราเห็นแล้วว่า
กระบวนการต้องเข้าหาอย่างไรบ้าง เราใช้คําว่าบูรณาการ เป็นการเปิดประตูสู่ศักยภาพของมนุษย์ เราสามารถ
นํากระบวนการเหล่าน้ีความเข้าใจเหล่านี้เข้าไปในกระบวนการศึกษาได้ไหม เข้าไปในการทํางานของความ
ม่ันคงของมนุษย์ได้ไหม ในการทํางานของเด็กและเยาวชนในสลัมได้ไหม ไม่ใช่การทําแค่เป็นครั้งคราว เป็น 
event ปัญหาท่ีเราเจอมากก็คือว่า คิดว่าการแก้ไขทําได้โดยการ work shop วันเดียว สองวัน สามวัน ไม่ใช่
เลย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง จะให้เราใช้เวลาแค่ 7 วัน มาแก้ไขคนท่ีตลอดเวลา 17 ปี 20 ปี เขาอยู่
ในสภาพแวดล้อมอย่างน้ัน เขาถูกหล่อหลอมมาอย่างนั้น เค้าจะเปลี่ยนแปลงได้หรือ ถึงแม้ว่าเขาเร่ิมรู้ว่ามัน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เขากลับถูกผลักเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมๆ มาดูกระบวนการนิดหน่ึงให้เห็นภาพ  
  ผู้ติดสารเสพติดจังหวัดนครราชสีมา เขามีความสบายใจ และก็จะสังเกตว่าเราเข้าไปอยู่ท่ีที่มีธรรมชาติ 
ไม่นําเขาเข้าไปอยู่ในท่ีค่ายทหารหรือในท่ีท่ีรู้สึกเหมือนบีบคั้นมากๆ เป็นท่ีมีธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติ แจกสมุด
บันทึกคนละเล่ม ทํางานเขียน ทํางานวาดรูป ท่ีสําคัญคือให้ทํางานตลอดเวลา ไม่ให้มีเวลาท่ีหยุดคิดวกกลับไป
คิดเรื่องยาเสพติด หลายๆ อย่างจะประสานศิลปะกับการฝึกอาชีพไปด้วยในตัว การย้อมผ้า  ผ้ามัดย้อม พอเค้า
หมักซ่ึงเค้าจะไม่รู้ว่าผ้าจะออกมาอย่างไร เราจะเห็นความพึงพอใจที่ได้เห็นผลงานของตัวเอง เราจะเห็นนะว่า 
อันนี้เป็นแค่เรื่องของงานศิลปะ จะมีเรื่องของการทํางานละคร จะมีเรื่องของการเขียน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีทําให้เขาได้
ดึงศักยภาพหลายอย่างของเขาออกมา และก็เน้นมากๆ ก็คือให้เขาอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ตลอดเวลาโดย
ท่ี ผู้ที่เสพติดยาเสพติดมักจะหวนกลับไปนึกถึงความพึงพอใจ ซ่ึงอย่างท่ีบอกแต่แรกว่า งานศิลปะบางครั้งมัน
ให้ผลแบบเดียวกัน แต่ว่าบางอย่างมันมีเน้ือหา ถ้าเรามาใส่เน้ือหาสร้างสรรค์เข้าไป เขาอาจกลับไปคิดถึง
ความสุขเหล่านั้นได้ ประสบการณ์ท่ีมันเป็นความสุข จากที่มีคนปรบมือให้ ความสุขจากท่ีทําแล้วงานมัน
ออกมา หรือแม้แต่สมาธิท่ีเกิดขึ้นในงานที่ไม่รู้ว่างานจะออกมาเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้เราได้ทําขึ้นมาเป็น
งานวิจัย ร่วมกับทางสถาบันราชภัฎของนครราชสีมาด้วย 
ท่านอภิรดี : ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ เห็นไหมค่ะ เราแก้ไขแล้ว ทําอย่างไรเราถึงต้องรอให้เด็กวันน้ี เกิด
ปัญหาก่อนแล้วเราก็มาน่ังแก้ แก้แล้วเราก็ไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อม พอแก้ท่ีตัวเด็กแล้ว เด็กก็ยังต้อง
กลับไปยังจุด ว่าเค้ายังขาดอะไร แอบได้ยินอาจารย์พูดถึงแนวคิดในเรื่องของการท่ีจะปลุกเร้าให้ อบต. หรือ
ชุมชนลุกขึ้นมาดูแลลูกหลานของตัวเองในพ้ืนที่ ปลุกให้เขารู้ว่าหน้าที่ของเขาดูแลก่อให้เกิดกระบวนการดูแล
ก่อนท่ีจะเกิดปัญหา แล้วถามว่าชุมชนจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไร ทําไมเรา อย่างผู้พิพากษาสมทบก็คงรู้สึกไม่
ต่างจากอาจารย์รัศมี ว่าทําโปรแกรมแก้ไขแล้ว แต่กลับไปจะทําอย่างไรจะโอบอุ้มเด็กเหล่านี้ พลังชีวิต โมเดล
อาจจะช่วยได้ ทําอย่างไรให้ความคิดดีๆ เหล่านี้อย่างหมอประเวช มาบูรณาการและเกิดขึ้นจริงในสังคม ไม่รู้ว่า
คุณหมอประเวชจะตอบคําถามน้ีให้ดิฉันได้หรือเปล่า จริงแล้วหลายท่านท่ีน่ังตรงน้ีก็เห็นไม่ต่างกับดิฉัน เห็น
ปัญหาหรือว่าจะทําอย่างไรแล้ว วันน้ีเรามาเปิดเวที ที่เรามีเด็กเป็นศูนย์กลางไม่มีการแบ่งหน่วยงานแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หรือหน่วยงานนอกกระบวนการยุติธรรม NGO ทุกภาคส่วนใน
ประเทศนี้ น่าจะได้หันมาดูแลเด็กและเยาวชน ไม่เฉพาะเด็กในกระบวนการยุติธรรม  
นพ.ประเวช : ผมได้รับมอบหมายจากท่านอภิรดีฯ ให้พูดเรื่องนี้คนสุดท้าย จะได้มาเช่ือมภาพแล้วก็จะสรุปรู้สึก
ว่าน่ังฟังไปๆ จะเห็นชัดมากเลยถ้าท่านได้ฟังการสัมมนามาตลอดจะเห็นชัด ผมเช่ือว่าแต่ละคนฟังมาถึงตรงนี้
มันจะเกิดความคิดขึ้น แต่ผมมีความเช่ืออย่างหน่ึงว่าแต่ละคนจะมีความคิดต่างกัน สาเหตุท่ีแต่ละคนมีความคิด
ต่างกันเพราะว่าแต่ละคนมีต้นทุนในตัวเอง มีความคิดในตัวเองต่างกัน แต่มีจุดร่วมบางอย่างที่เกิดจากการฟังท่ี 
3 ท่าน ได้อภิปราย สิ่งแรกที่ท่านเห็นว่าการฟ้ืนฟูเด็กที่กระทําผิด ต้องอาศัยความเช่ือม่ันอย่างลึกซ้ึงในตัวเรา
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ต่อศักยภาพที่มีในตัวเขา ซ่ึงความเช่ือม่ันไม่ใช่ผิดๆ แบบปากพูดแต่ต้องลึก ตัวอย่างท่ีชัดเลยคือป้ามล ผมฟัง
แล้วผมขนลุกทุกที ผมฟังแล้วผมเช่ือเลยว่าทุกอย่างในชีวิตของป้ามลคือเช่ือม่ันในศักยภาพ เราต้องถามใจตัว
เราเองเหมือนกันว่าเราเชื่อในศักยภาพในความดีงามของมนุษย์ ท่ีมีอยู่ในทุกคนไหม หลักบัวสี่เหล่าที่เช่ือว่าเม่ือ
งอกงามเราจะนํามาประยุกต์รวมกันได้อย่างไร ผมคิดว่าตรงน้ี ถึงจุดหน่ึงก็คือกระบวนการท่ีเราจะต้องหาความ
ลงตัวระหว่าง คือเราเช่ือม่ันเขา แต่เราจะใช้กระบวนการอะไรระหว่างข้อมูลเขาท่ีป้ามลพูดถึงที่เขาค้นพบแล้ว 
แต่ส่วนที่กระบวนการทางสังคมก็ยังต้องมีกฎเกณฑ์กติกา อันน้ีจบยากเหมือนกับที่เราจะมีความเมตตา เราจะ
มีม่ันคงบางประการที่จะต้องมีกฎกติกาใช้คํานั้นแล้วกัน 2. คือเค้าจะฟ้ืนฟูได้หรือเติบโตได้ต้องอาศัยโอกาสและ
กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านได้พูดถึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ตรงนี้ละครับท่ีผมคิดว่าเราจะมี
ความคิดต่างกัน รู้สึกว่าตรงน้ีใช่คําตอบ ตรงน้ันใช่คําตอบ แต่ทั้งหมดนี้ต้องโยงกลับไปที่ตัวเยาวชนเองว่า จะมี
กระบวนการอะไรที่เขาจะมีโอกาสได้ค้นพบตัวเอง หัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าเอาวิชาที่เราถนัดไปหวัง
ว่าคือกระบวนการเรียนรู้ของเขา แต่ต้องเข้าใจว่าคนๆ เขาจะเรียนรู้ผ่านอะไร ซ่ึงแน่นอนอย่างน้อย 3 ท่าน
ตรงกัน ไม่ใช่วิชาต่างกัน ระบบการศึกษาไทยวิชาชีวิตที่ใช้คํารวมตรงน้ี และก็วิชาชีวิตน้ีต้องไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นการ
ใช้สมองคิดเพียงฝ่ายเดียว แต่จะต้องเป็นอะไรบางอย่างซ่ึงเป็นภาคของการกระทําและฝึกปฏิบัติให้มาก ภาค
ของศิลปะของอาจารย์รู้สึกมันจะมากกว่า กระบวนการปฏิบัติมันช่วยให้เราค้นพบตัวเองได้ และในทางฝ่าย
ของผมเองก็ใช้กระบวนการแบบยืดหยุ่น โดยใช้กระบวนการบําบัดเยียวยาเช่นกัน โดยอาศัยความเช่ียวชาญ
จากผู้ท่ีเป็นผู้รู้อย่างเช่นศิลปะเช่นกัน แต่ท้ังหมดนี้ โดยเฉพาะในห้องนี้ผมคิดว่าหลายคนคงอายุเกิน 40 เรา
พบว่าคนที่เห็นภาพเช่ือมโยง ไม่ต้องรู้ลึกเรื่องศิลปะเป็นครูศิลปะก็สามารถใช้ศิลปะเพ่ือค้นพบตัวเองได้ ไม่ต้อง
รู้เรื่องจิตวิทยาก็ช่วยเค้าค้นพบตัวเองได้ ดังน้ันความรู้ที่ผมจะพูดผมจะให้น้ําหนักอันน้อยนิด ผมจะไป Focus 
ต้ังคําถามเกี่ยวกับว่า ผมเช่ือว่าเรามีเครื่องมือบางอย่างท่ีเราเช่ือว่ากระบวนการบางอย่างสามารถช่วยเค้าได้ 
แต่เรามีหน้าท่ีบางประการด้วย หมวกที่เราสวมอยู่ เราจะหาความลงตัวตรงนี้อย่างไร ยังไม่มีคําตอบท้ังหมดใน
เวลาท่ีมีเพราะว่า ผมรู้สึกผมมาน่ังฟังเสร็จ ผมได้เรียนไปด้วย และก็คิดอยู่ และก็ทิ้งคําถามไว้ในใจไปในทาง
เดียวกันกับท่านอธิบดีและคณะในการพัฒนารูปแบบ ใช้ได้ง่ายข้ึนกับคนที่หลากหลายขึ้น อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมจับ
ได้ถ้าท่านจับดูให้ดีคืองานท้ังหมดจะสําเร็จได้คือมันต้องเอาใจเป็นท่ีต้ังมากๆ คนทุกคนท่ีช่วยเด็กท่ีมีต้นทุน
น้อยๆ  ย่ิงต้องอาศัยต้นทุนในตัวเราเพ่ือที่จะแบ่งปันแล้วก็อาศัยใจของเราอย่างแท้จริง แล้วก็กลับมาถึงเรื่องว่า
แล้วเราต้องทําอะไรกับตัวเองก่อนไหม ก่อนท่ีเราจะไปทําอะไรกับเขา ซ่ึงอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องเช่นกันว่าไม่ว่าท่านได้ยืนอยู่จุดไหน ทราบว่าในท่ีน้ีมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และก็ภาคีอ่ืน มันก็
กลับมาท่ีว่า ในฐานะท่ีเราเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีส่วนกําหนดชะตากรรมของเค้า เราจะต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรใน
ตัวเราในการที่จะไปช่วยเค้าได้มากขึ้น น่ีก็เป็นเหมือนเปิดประเด็น ส่วนที่ผมเตรียมมา คิดว่าผมจะลดนํ้าหนัก
ส่วนท่ีผมเตรียมมาลงบางส่วน เด๋ียวเราจะพยายามประติดประต่อภาพโดยจะพยายามกระชับเวลา ผมเตรียม
มาก็คือ 1. เรื่องราวของคนคนหน่ึงซ่ึงผมคิดว่าเป็นผลสรุปท่ีศาลท่านพูดมาได้ดี 2. จะพูดถึงปัจจัยอะไรท่ีเป็น
ปัจจัยบวกปัจจัยลบ  ประเ ด็นนี้ ผมจะลดนํ้าหนักลงเพราะมีหลายคนพูดแล้ว  3 .  เครื่ อง มือและ
กระบวนการพัฒนาอันน้ีเราอาจจะมาดูบางส่วนและก็ลองหาภาพต่อกันดู เรื่องลงบางกอกโพสต์เม่ือไม่กี่
อาทิตย์ท่ีผ่านมา ผมก็เลยนั่งคิดว่ามาเวทีนี้จะพูดอะไรดี ไปเจอบางกอกโพสต์ พูดถึงคนคนหน่ึง  ท่านน้ีเป็น
อดีตผู้อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมกรมพินิจ ซ่ึงตอนนี้ยังเข้าๆ ออกๆ ศูนย์ฝึกอบรมอยู่ แต่เขาเข้าๆ ออกๆ ในฐานะท่ีเข้า
ไปช่วยเด็กๆ เขาช่ือบอย วันน้ีเราเอารูปเขาลงได้ เพราะเขาอยู่ในหนังสือพิมพ์หลาเลย เขาสรุปอย่างหนึ่งว่า 
ปัญหาเด็กมันสะท้อนปัญหาที่ขาดจิตวิญญาณ แล้วมันก็มีปัจจัยท้ังหลายที่เด็กกระทําความผิดก็มักจะเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยเหล่าน้ี คือครอบครัวแตกแยก ชุมชมมียาเสพติด มีผู้ใหญ่มองหาเหย่ือเด็ก โรงเรียนไล่เด็กท่ีมีผลการ
เรียนตํ่าออกนอกระบบ เพราะมันไม่เปิดรับมากพอและสังคมท่ีเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ อันนี้ไมใช่ผมพูด 



41 
 

อันน้ีคือคุณบอยพูด แล้วเขาก็เข้าไปทํากิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอบรมที่สงขลา โดยเป็นการเติมพลังทางจิตวิญญาณ 
ช่วยเยาวชนค้นหาคุณค่าในตนเองสอดคล้องกันกับที่พวกท่านพูดมา เค้ามีกิจกรรมหลากหลาย โดยมีองค์การ
ช่ือ Balance of life ท่ีได้รับเชิญจาก UNISAFE สิ่งที่เขาทําก็คือเขาใช้ดนตรี ศิลปะ การแสดง ซ่ึงเขาเป็นคน
นําเองกับเพ่ือนๆ ผมเช่ือว่าเขาอาจจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รัศมีหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่เขาได้ค้นพบว่านี้คือ
หัวใจสําคัญ คนที่เป็นเรียกว่าศิษย์เก่า เขาทํากิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมสําหรับครอบครัว ทําห้องสมุด 
และก็เช่ือมภายใน และมีบริการสําหรับเด็กที่กลับบ้านได้ กลับไปแล้วหาท่ียืนยังไม่ได้ อย่างน้อยมีพ่ีเลี้ยง ส่วน
ประวัติของเขา เขาอยู่กับแม่ท่ีจนมาก และก็พ่ีมีภรรยา 2 คน แม่เขาจน ดังน้ันเขาเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งแม่เขา
เจอเปลือกทุเรียนที่มีเศษเนื้ออยู่ในขยะก็กวาดเอาเนื้อทุเรียนที่มีอยู่มาให้ลูกได้กินเพราะว่าไม่มีตังซ้ือทุเรียน 
เขาช่วยแม่ทํางานหาเงินและก็รู้สึกภูมิใจ แต่วันหนึ่งเม่ือการเรียนของเขาตกพ่อก็ด่าว่าโง่ ไม่พอหลังจากน้ันเขา
ก็เร่ิมเลิกสนใจการเรียนแล้วก็ไปอยู่ตามถนนแล้วก็เริ่มเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและได้
เป็นหัวหน้าแก๊งค์ เขารู้สึกภูมิใจมากที่ได้ปกป้องคนที่เป็นลูกน้องของเขา จนกระท่ังถูกจับได้ตอนอายุ 17 ปี 
กว่า แล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในศูนย์ เขาค้นพบคําสอนอันหนึ่งที่พูดถึงบัวสี่เหล่า แล้วก็สงสัยว่าเขาเป็นบัวเหล่าท่ีสี่
หรือเหล่าท่ีสามกันแน่ ยังมีโอกาสเติบโตไหม เขาอ่านหนังสือและอ่านหนังสือเยอะมาก ต้องขโมยมาก่อน
เพราะห้องสมุดมีกฎไว้ว่าห้ามหยิบหนังสือออกนอกเวลาเนื่องจากกลัวเอากระดาษไปทําอุปกรณ์ในการเสพ แต่
ห้องสมุดในน้ันเป็นแหล่งความรู้ของเขาจนกระท่ัง เขาค้นพบตัวเองผ่านกระบวนการ แล้วเม่ือเขาออกมาแล้วก็
จึงอยากกลับไปช่วยเด็ก เพราะคุณแม่บอกเขาว่าช่วยเด็กคนอ่ืนๆ ด้วยนะ จะได้ลดความเจ็บปวดรวดร้าวในใจ
ของแม่คนอ่ืน เพราะแม่เขาเข้าใจดีถึงความเจ็บปวด การที่ลูกกระทําความผิด เขาก็เลยมายืนอยู่ตรงนี้ ผมคิด
ว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจเพราะว่า มันสะท้อนให้เห็นถึงว่า คนๆ หน่ึงท่ีถูกตัดสินว่ากระทําความผิด ด้วย
ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง เขาสามารถพลิกกลับมาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คน น่ีคือเรื่องที่ 1 ท่ีเตรียมมา เรื่อง
ท่ี 2. คล้ายกันกับประเด็นที่หมอสุริยเดวพูดเอาไว้ ต่างกันนิดหนึ่งก็คือว่าในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เช่นในสลัมท่ีมี
ยาเสพติดอยู่ เขาว่าต่างไม่ได้รู้กัน มีเด็กอยู่ประมาณคร่ึงหนึ่งท่ีโตมาดี ไม่ได้แปลว่าสิ่งแวดล้อมแย่คนทุกคนจะ
แย่ การศึกษาจึงสนใจว่าอะไรคือตัวกําหนดว่า อะไรที่ทําให้คนผ่านสิ่งเลวร้ายแต่กับเติบโตท่ามกลางความ
เลวร้าย สิ่งนี้ได้เป็นการวิจัยและได้วิจัยเช่ือมโยงทางสมองงานวิจัยทางจิตวิทยาทางสังคม เต็มไปหมด มีความรู้
มหาศาลเลย หนึ่งในเครื่องมือท่ีดังระดับโลกคือเคร่ืองมือท่ีหมอสุริยเดวนํามาแปลงเป็นเคร่ืองมือในประเทศ
ไทย ก็มีชุดเหล่านี้อยู่ภายใต้ช่ือภาษาอังกฤษ ซ่ึงก็ถกเถียงกันมากว่าจะใช้ช่ือภาษาไทยว่าอะไร ผมแปลโดยที่
ไม่ได้เปิดดิกชันนารีว่า “ความคิดเห็นทางใจ” เพ่ือนร่วมงานผมเปิดราชบัณฑิตว่า “เป็นความอ่ิมตัว” แต่
ภายหลังหลังจากใช้มา 3 ปี ก็พบว่า มันไม่ติดตลาด ไม่ติดตลาด “เท่าต้นทุนชีวิต” ความน้ีโดย Concept 
เหมือนกันกับหมอสุริยเดวพูด คือเรามองว่ามีระดับ บุคคล ชุมชน และก็ครอบครัว ที่เราสามารถเติมปัจจัยบวก
เพ่ือให้คนฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคและเติบโตได้ท่ามกลางสิ่งเลวร้าย แน่นอนมาถึงตรงน้ีท่านจะมีต้นทุนทาง
ชีวภาพของเด็กแต่ละคนต่างกัน ป้ามล ใช้คําว่า “เคมีในตัวเด็ก” คนเรียกยากเรียกง่ายต่างกันมันเป็นต้นทุนใน
ตัวเค้า มีกรรมพันธ์ุบางเรื่องต่างกัน อาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างกัน สิ่งเหล่าน้ีหล่อหลอมเค้าขึ้นมา เขามาเจอ
เราตอนที่เขากระทําผิดแล้ว จะไปแก้ตรงไหนผ่านมาต้ัง 10 กว่าปี มันมีความหวัง เพราะท้ัง 3 ท่านพูดมา เป็น
ความหวังหมดเลย ผมก็ใช้กระบวนการแตกต่างจากหมอสุริยเดว นิดหน่ึง คือหมดสุริยเดว Import มาแล้วมา
แปลงให้เหมาะกับสังคมไทย ผมไม่ได้ Import อะไรมาแต่ผมเข้าไปคลุกคลีกับเด็กไทยแล้วผมก็ยกร่างขึ้นมา ไม่
เป็นระบบเท่าแต่ได้มา 4 กลุ่มคล้ายกับข้อสรุป 1. คือเราพบว่าคนเราจะมีปัจจัยบวกที่มีพลังได้ต้องมี ความรู้สึก
ดีกับตัวเอง ซ่ึงนี่คือกระบวนการค้นพบตัวตนของตัวเอง 2. ต้องมีความสามารถในการจัดการปัญหาทั้งในแง่
อารมณ์ตัวเองกับการแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วย 3. คือมีสายสัมพันธ์เกื้อหนุนเพ่ือช่วยดึงเขาและช่วยให้เขามีแรง
บันดาลใจ และ 4. คือต้องมีจุดหมายท่ีดี ตามที่ผมใช้ตัวน้ีมาน้ัน ก็แปลงเป็นเคร่ืองมือและก็สื่อความสั้นตัวแปร
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มีหลายตัว ก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหน่ึงถามผม เป็นรุ่นน้อง ว่าหมอไปเอาทฤษฎีของใครมา ผมบอกผม
ไม่ได้เอาทฤษฎีใครมาผมก็อ่านอันน้ีเป็นปี และผมก็สร้างอันนี้ขึ้นมา เขาเลยปรับความสนใจ แล้วไม่ใช่ทฤษฎี
ต่างชาติ ผมก็ได้เอาเงินก้อนหนึ่ง เชิญชวนรุ่นพ่ีนักจิตวิทยา ว่าช่วยสร้างเครื่องมือวัดตัวนี้หน่อย เขาก็ใช้
กระบวนการ คือสร้างจากประสบการณ์ในเด็กท่ีปรับตัวได้ดี ดูงานด้านเด็กในเมืองไทยและต่างประเทศ เขาก็
ดําเนินการทางสถิติ และเขาก็จับกลุ่มเพ่ิงเสร็จ ประมาณได้เป็น 4 กลุ่ม 4 กุล่มนี้คล้ายกันมากก็คือว่า ถ้าคนเรา
ค้นพบตัวตนและก็เช่ือมโยงกับตัวเองจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น ในทักษะทางสังคม ในสายสัมพันธ์มี
ความสามารถในการจัดการปัญหา ตรงนี้เป็นตัวที่ยังต้องมีอยู่ ตลอดจนมีจุดหมายท่ีกว้างไปกว่าตัวเอง         
สิ่งเหล่านี้คือ ตัวที่ทําให้เค้าสามารถฝ่าฝันได้ และก็เป็นกระบวนการในแง่ของการป้องกันด้วย เป็นการ
ช่วยเหลือด้วย หมายความว่าเราสามารถเติมสิ่งเหล่าน้ีให้กับเด็กๆ ได้ ผ่านกระบวนการต่างๆ ควบคู่กันไปน้ันก็
ต้องมีสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีโอกาสการเก้ือหนุน ซ่ึงตรงน้ีคือสิ่งที่พวกเราพยายามจะไปให้กับเขา แล้วเราก็จะเรียนรู้
ขึ้นมาและทางเลือกในการท่ีจะให้เขาเรียนรู้ และต้นทุนในเมืองไทยเรามีเต็มไปหมด ติดเพียงเรื่องศาสนา ก็มี
ประสบการณ์ท่ีให้เด็กไปบวช และก็มีการบิณฑบาตรในชุมชนตัวเอง มันเปลี่ยนมุมมองมากเลย ปกติเป็นหมา
หัวเน่า วันนี้เค้าถือบาตร แล้วมีชาวบ้านมาไหว้และก็ถวายอาหารใส่ ตัวตนมันถูกกระแทกอย่างแรง การวิจัยก็
คือว่าทําอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ และทําให้เขาเปลี่ยนการมองตัวเองและทําให้เขาเปลี่ยนการมองโลก และก็มี
การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสติ ความคิด ชะงัก ก่อนจะลงมือทําหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่
เหมือนกันหมดเลย ถ้ามองจากท้ัง 3 ท่านท่ีพูดมา ท่ีน้ีตอนท่ีท่านอภิรดีเชิญผมมา ท่านก็บอกว่าช่วยหัวข้อการ
จําแนกอะไรก็ไม่รู้หัวข้อผมจําไม่ได้ รู้แต่ว่าวันนี้จะทําให้ทุกท่านท่ีน่ังอยู่นี้พอจะนึกภาพว่าเราจะจําแนกอย่างไร 
แต่ท่านฟังไปถึงตรงนี้ท่านคงจะนึกออกแล้ว มันมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างและมีปัจจัยบวกบางอย่างท่ีเราสามารถ
เอามาใช้ในการจําแนกใช้ในการช่วยเหลือ ผมก็เลยไปทบทวนของกรมพินิจฯ และกรมพินิจฯได้พูดถึงการ
จําแนกไว้อย่างไร ที่ส่งศาลใน 24 ช่ัวโมง และจะต้องตัดสินว่า จะให้กลับบ้านอยู่กับพ่อแม่ หรือว่าเรียกว่าอะไร
ไม่ทราบเหมือนกัน ควบคุม ทางกรมพินิจก็ได้เสนอผ่านกระบวนวิจัยในเมืองไทย ว่า 1. ต้องดูประวัติการ
กระทําความผิด และคดียาเสพติดของทั้งตัวเองและครอบครัว ทําไมต้องดูครอบครัว ก็คือต้นทุนของ
สิ่งแวดล้อมของเขา และทําไมต้องดูตัวเด็ก ก็เป็นตัวบอกประกอบว่าเคยทําผิดมากี่ครั้งแล้ว ในทางพฤติกรรม
ศาสตร์เราก็คือว่าพฤติกรรมของคนเราจะเป็นตัวทํานายพฤติกรรมในอนาคต อย่างไรก็ตามในซีกโลกน้ีเราก็มี
ความเช่ืออย่างหน่ึงว่าไม่เจอหน้ากัน 3 วัน ก็ต้องมาประเมินกันใหม่ เพราะฉะนั้นความเคยชินที่จะทํา
แบบเดิมๆ วงจรช่ัวร้าย หรือคนเราก็มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเจออะไรมา แต่กรม
พินิจฯ ให้ดูประวัติการเรียนการงาน หลักก็คือถ้ามันมีความม่ันคงที่มันดําเนินได้อย่างต่อเนื่องมันก็เป็นข้อมูล
บางประการท่ีบอกว่าชีวิตคนๆ นั้นพอจะมีต้นทุน ถ้าปล่อยกลับบ้านเขาจะมีอันตรายต่อตัวเขาไหม ต้องใช้คํา
ว่าความปลอดภัย ทางวงการของผมก็เหมือนกันต้องดูว่าอันตรายไหม ผมนึกไปถึงเรื่องหน่ึง ไม่รู้จะอันตราย
ไหม จะลืมเก็บไหม  และมีปัญหาเจ็บป่วยทางจิตไหม ไม่มีในอันนี้ แต่อาจจะต้องเติมเพ่ือดูว่า เราจะต้องส่ง
ปรึกษาจิตเวชหรือจิตวิทยาโดยตรงหรือเปล่า อันตรายต่อผู้อ่ืนหรือเปล่าเช่น ไม่มีความสามารถในการควบคุม
ตัวเองอย่างรุนแรง คดีมันดูแล้วรูปร่างหน้าตามันดูรุนแรง อาจจะแปลว่าจะต้องดูว่าระบบควบคุมภายนอก
ช่ัวคราว และรักษาความปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้างตัวเขาด้วย นี่เป็นหน้าที่ของเราท่ีต้องรักษาทั้งความ
ปลอดภัยท้ังต่อตัวเขาและก็ชุมชน และสุดท้ายที่ระบุในเอกสารที่สรุปไปก็คือเขาจะหนีหรือเปล่า อย่างท่ีมีใคร
บอกว่าหนีไปเมืองนอก อันน้ีเป็นข้อคิดจากเอกสารของกรมพินิจฯชุดน้ัน ท่ีน้ีผมคิดว่าท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่าน
อาจจะสงสัย ว่ามันมีปัจจัยอะไรในการประมวลไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนหรือกระบวนการใดก็ตาม ในหมวก
หลายใบของหลายท่านท่ีใส่อยู่ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไร และรวบรวมอย่างไรให้มันไม่แห้ง            
เป็นเหมือนกับทําไปด้วย รวบรวมไปด้วยว่ามันเป็นความสวยงานโดยไม่ต้ังใจ มันเหมือนมีสมองซีกขวามากกว่า 
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แต่ผู้ชาย 2 คน เหมือนสมองซีกซ้ายมากกว่า ว่าตรรกะมันต่างกัน 2 ข้างน้ีแบบมันมีอะไรที่อบอุ่นมีอะไรที่แบบ
เป็นการอ่อนโยน มันเป็นการอะไรที่ต้องมาช่วย การจําแนกเด็กในการวางแผนช่วยเหลือเขา สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่ง
ท่ีผมต้องมีคําตอบให้ท่าน ผมพยายามคิดให้เหมือนกับท่านว่าท่านคิดอะไรบ้าง แต่ถ้าผมคิดง่ายนิดหน่ึง ในทาง
ฝ่ายผมจะมีเพ่ิมอีกหน่อยหนึ่งคือ ประวัติการทําร้ายคนและสัตว์ จะเป็นอะไรที่ เป็นต้นทุนท่ีบอกว่าตัวเขาน่ีมัน
สุดๆ หรือประวัติที่บอกถึงอาการทางสมองบางประการ เช่นลมชักตอนเด็ก สมองเสียไปเยอะเลย 
ความสามารถในการควบคุมตัวเองจะลดลงหรือกระทบกระเทือนทางสมอง มีนักวิจัยทางการแพทย์ พบว่าเด็ก
แค่ตกจักรยาน ตอนล้มลงและหน้าท่ิมลงไปตรวจสแกนในสมอง สมองในส่วนของการควบคุมอารมณ์ และการ
หุนหันพันแล่น เสียไป ดังน้ันหลังจากน้ันเขาเร่ิมเปลี่ยนบุคลิก และไปก่อเรื่องราว คนพวกน้ีถ้าไม่ได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลย เราก็ดูเรื่องของการหุนหันพันแล่นและสมาธิท่ีสั้น ท่านคง
คุ้นกับคําน้ี หรือมีปัญหาการเรียน คนเหล่านี้มักมีปัญหาในการเรียน โดยไม่มีใครเข้าใจ ความภาคภูมิใจในชีวิต
เขามีไหม ความสําเร็จที่ทําให้เขารู้สึกปลื้มตัวเอง อารมณ์ความคิดซ่ึงดูมุมมองต่อชีวิต สายสัมพันธ์ท่ีจะช่วยดึง
เขาไว้ เกื้อหนุนไว้ ตลอดจนพฤติกรรมการก่อคดีก็มีส่วนเหมือนกัน คือคนท่ีน่ากลัวคือคนที่เผชิญหน้ากับเหย่ือ
และก็สามารถทําร้ายกันได้ และก็จะบอกว่าเขาคิดไม่ทัน แต่มันมีตัวแปรหลายอย่างท่ีจะทําให้ไปถึงความ
อ่อนโยนที่สัมผัสไม่ได้ในจิตใจของเขา ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการเข้าสัมผัสผ่านกระบวนการที่เข้มข้นขึ้น        
เป็นข้อมูลมาประกอบว่าจิตใจของเขามันถูกทําจนชาชินแข็งกระด้าง ก็ดูจากพฤติกรรมการก่อคดีก็มีส่วนใน
การประกอบได้เช่นกัน พลิกกลับมาประเด็นที่ 3 ก็คือเคร่ืองมือและกระบวนการพัฒนาโดยท่ีท้ัง 3 ท่านได้พูด
ไปครอบคลุม ผมคิดว่าในส่วนของผม ถ้าเราจะปักหมุดเป็นประเด็นหลักๆ ขึ้นอยู่กับว่าท่านมองเห็นอะไรบ้าง 
จากการอภิปราย แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ที่ผมอยากจะพูด ปักหมุดในเรื่องของตัวตนของเขาในเรื่องของสังคมที่อยู่
รอบตัว แต่ตัวเขาไม่มีทักษะทางสังคมไม่มีศักยภาพในการแก้ปัญหา ในความหมายบางอย่าง สังคมของเขาก็จะ
มีเรื่องของครอบครัว ชุมชน ใช่ไหมครับ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเราอาจจะต้องใช้เป็นปัจจัยในสมการที่เราจะใช้
วางแผน ผมได้มีโอกาสทําเครื่องมือจํานวนหนึ่ง ซ่ึงก็เคยทําเป็นคู่มือให้คุณครู คุณครูบอกว่าดีมากเลยหมอ 
เพราะผมสรุปความรู้ทุกอย่างลงในหน่ึงหน้าหมด บอกว่าผมมีเวลาอ่านและก็ไม่มีเวลาสอน เพราะว่าโรงเรียน
สอนเอาไว้เยอะ ผมก็คุยกับ สสส. มาใช้ทําเป็นสื่อซ่ึงสื่อน้ีก็ไป Fix in กับเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีได้พูดมาตรงที่ว่า    
มันเป็นละครสั้นที่ออกแบบมาสําหรับเด็กกับสําหรับพ่อแม่ โดยมีชุดสําหรับพ่อแม่คุยกับลูกในประเด็นท่ีพบ
บ่อยกับชุดสําหรับเด็กในประเด็นการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาท้ัง 4 องค์ประกอบคือ เกี่ยวกับการหา Ideal ให้
ตัวเอง การหาจุดหมายในชีวิตตัวเองเป็นต้น มันก็เป็นละครแต่ละตอนออกแบบมาเพ่ือให้เด็กได้คิดและทบทวน
ในเรื่องเหล่านั้น ผมเช่ือว่า มันสู้หนังดีๆ ท่ีคัดมาแล้วที่สร้างโดยผู้กํากับมือทองไม่ได้ ผมว่าอันน้ีป็นตัวเลือกจะ
เป็นอุปกรณ์กระตุ้นการเรียนรู้ได้เช่นกัน ซ่ึงก็เป็นเหตุผลท่ีกรมพินิจฯ ตอนน้ีก็ใช้คู่มือส่ือการเรียนรู้ของเด็กตัวน้ี
เป็นหน่ึงในมาตรฐานบริการในการจัดกิจกรรมให้เด็ก ทีน่ีผมมีคลิปสั้นที่ตัดต่อจากตอนหน่ึงยาว 20 นาที ให้
เหลืออยู่ 2 นาที คล้ายกับเทเลอร์มาให้ท่านดู เรื่องน้ีมาตอนเดียวแล้วกันเป็นตอนที่ ผมไม่เอาเรื่องการกระทํา
ความผิดแล้วกันครับ เพราะทุกคนพูดเรื่องนั้นกันหมด ผมเอาเร่ืองความรักแล้วกัน อันน้ีเป็นหน่ึงในเครื่องมือ
ของตัวอย่าง เป็นหลักคิดว่าไม่ต้องมีความรู้และก็ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอะไรมาก นอกจากเปิดครึ่งแรกเป็น
ละครแล้วมันจะมีคําถามๆ หนึ่งให้ถกกัน แล้วพอจบก็เปิดครึ่งหลังให้ดูว่าเรื่องราวมันคลี่คลายอย่างไรแล้วก็มี
ฝ่ายวิชาการเข้ามาให้แนวทางอย่างไร เสร็จแล้วก็จะมีคู่มือการทํากิจกรรมเสริม บทน้ีเป็นบทท่ีว่าด้วยเร่ืองรัก
คืออะไร เราพบว่าเด็กไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกันระหว่างเพ่ือนชายเพ่ือนหญิงในประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ คือ
ห่วงเร่ืองว่าจะท้อง เราก็ไปสอนเรื่องเซ็กส์มากหน่อย แต่ว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นตัวการเรียนรู้ ซ่ึงเรื่องราวของ
ชีวิตของคนในวัยเดียวกัน แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มีเวลาอภิปรายกัน ย่ิงถ้ามีผู้ใหญ่ท่ีเข้าใจและก็ต้ังคําถาม อัน
น้ีก็จะเป็นกิจกรรมท่ีทําให้เขาเรียนรู้เช่นกัน มีเครื่องมือในการสอนพ่อแม่กระตุ้นแบบเดียวกันเรื่องราวของพ่อ
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แม่ท่ีเจอบ่อยเก่ียวกับเด็ก แล้วเราก็เอาไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้พ่อแม่โรงเรียนต่างๆ กับที่สถานพินิจฯ      
เราพบว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของกําลังคนตอนน้ียังไม่สามารถลงได้ โดยรวมๆ ถ้าผมจะปิดการพูดคุยของผม 
นําเสนอของผม ผมคิดว่ามันกลับมาตรงคําถามตอนต้นท่ีผมต้ังคําถามว่า ท่านฟังมาถึงตอนนี้ท่านจับปัจจัยได้
บางอย่างได้แล้ว ว่าท่านรู้ดีว่ากระบวนการท่ีเราทํากันอยู่มีความสําคัญต่อสังคมเพราะเรากําลังช่วยเด็กที่กําลัง
เดินทางผิดด้วยปัจจัยหลากหลายจะว่าไปแล้วเค้าดูเหมือนกลายเป็นผลพวงเป็นผลผลิตของสังคม เราจะช่วย
เขาได้อย่างไรในแง่ของบทบาทที่เราเข้าไปเก่ียวข้อง และเราก็จะจัดเขาเข้าสู่การได้รับโอกาสและการเรียนรู้ 
เพ่ือที่จะกลับไปยืนและก็กลายเป็นคนที่ดีของสังคมและกลับมาช่วยทําประโยชน์ได้อย่างไร ข้อน้ียํ้าอีกทีว่าผมก็
ยังไม่มีคําตอบ แต่เช่ือว่าคําตอบอยู่ในทุกท่านท่ีน่ังอยู่ในห้องน้ีช่วยกันหาคําตอบจากการทํางานร่วมกันต่อเน่ือง  
ท่านอภิรดี : เหลือเวลา 15 นาที ไม่ทราบว่าท่านวิทยากรมีอะไรเพ่ิมเติมหรือเปล่า ขออนุญาตลงไปข้างล่างว่า
มีใครรวมแสดงความคิดเห็นตรงน้ี ถ้าไม่มีดิฉันจะให้วิทยากรสรุปท่านละ 1 นาที ด้านล่างไม่มีนะค่ะ ดังน้ันเชิญ
วิทยากรเลยค่ะ  
นพ. สุรยิเดว : ในเรื่องของต้นทุนชีวิตแนวคิดเชิงบวกที่เราพยายามที่ทําให้มันเกิดเป็นกระบวนการอย่างเป็น
ระบบเพราะว่าเสียงสะท้อนของหลายภาคส่วนท่ีเกิดขึ้นก็คือว่า วัยรุ่นมันเป็นโอกาสทองท่ีจะพัฒนาทักษะชีวิต
บางเร่ือง ยกตัวอย่างทักษะการรับความรู้สึกต่อตัวเอง และการรับความรู้สึกต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน หรือว่า
แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในการคิดเป็นเหตุเป็นผลและทักษะในการแก้โจทย์ท่ีกําลังวิกฤตอยู่ มันเป็นโอกาส
ทองในการท่ีจะฝึก ปรากฏว่ากระบวนการต่างๆ เหล่านี้อ่อนแอมากเกินไป ขณะท่ีหมอไปปฐมนิเทศที่ สสวท. 
และ สสวท.พูดเองว่าแม้แต่เด็กปรีโอลิมปิคตอนน้ีก็หล่นหายไปหมดแล้ว และอันนี้มันเป็นเสียงสะท้อนที่ทําให้
คิดว่าเราจะทําอย่างไรให้ชุมชนของเราทั้งประเทศ มีพ่ีเลี้ยงแม้ว่า มี 8,000 ตําบล อาจจะโปรแอคทีฟ คือ
อยากจะมีส่วนร่วมในการคลุกวงในมาช่วยกันทําได้ อาจจะได้ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ก็พอท่ีจะแจ้งเกิดอะไรบาง
สิ่งบางอย่างได้ จะมีเครื่องมือท่ีสามารถสะท้อน และก็สามารถท่ีจะ Reference หรือการอ้างอิงถึงกันได้ ว่า
ภาคใต้ หรือภาคกลาง หรือว่ารวมของท้ังหมดทั้งประเทศเป็นอย่างไร แล้วก็ตอนที่เราพัฒนากระบวนการน้ีเรา
มองว่ามันหยุดอยู่กลุ่มของวัยรุ่นไม่ได้ เพราะมันจะต้องสะท้อนลงไปถึงจนถึงวันเรียนและประถมวัย ยอมรับว่า
การบ้านในชุดของประถมวัยและวัยเรียนตอนนี้ ปีนี้เราพยายามลงภาคปฏิบัติกับชุมชนต่างๆ เราจะเห็นความ
ชัดเจนมากข้ึนว่า มันจะต่อลูกกันได้อย่างไร เรื่องราวท้ังหมดนี้มันมีจุดต้ังต้นน้ีมาจากไหน หรือระบบจะทํากัน
ได้อย่างไร ให้เกิดเป็นพ่ีเลี้ยงและเชิงทํางานระบบในภาคใหญ่ของท้ังมหาภาค ทําได้ทั้งจุลภาค และมหภาคและ
ก็ถ้าย่ิงสามารถเช่ือมโยงภาคของนานาชาติพวกเรากําลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผมเช่ือแน่ว่า เรียกว่า
อ้างอิงซ่ึงกันและกันเวลานี้มีตัวกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต  
นางทิชา : ท่ีหมอประเวชพูด ขอต่อในประเด็นของคดีของเด็กที่มีในคดีที่อุฉกรรจ์ อันน้ีเป็นระสบการณ์ส่วนตัว
ไม่ใช่งานวิจัย พบว่าเด็กท่ีมาด้วยคดีฆ่า ปล้น โทรม ข่มขืน ยาเสพติด พบว่าเด็กท่ีมาด้วยคดีฆ่า เป็นงานง่าย
ท่ีสุดในบรรดาทุกๆ คดีท่ีมี ซ่ึงอันน้ีไม่ใช่งานวิจัยและดิฉันไม่ใช่นักวิชาการที่อาจจะหาข้อสรุปท่ีดีที่สุดมาบอก
ท่าน เราแบบคงไม่มีความรู้ว่า แม้ว่าเค้าจะเป็นลูกคนจนลูกคนรวย ว่าจะมีการศึกษาหรือไม่มี  แต่กระบวนการ
ของประเทศน้ีที่ตกหล่นไปถึงเขาบ้างอย่างกระพล่องกระแพล่งน้ัน มันก็บอกกับเขาได้ว่าการท่ีเขาไปทําร้ายคน
อ่ืนจนเสียชีวิตน้ัน มันเป็นเรื่องของการผิดบาป แต่เราก็เช่ือว่าเด็กเขาจะ Catch up มันได้ในระดับหน่ึง และ
เม่ือเขาอยู่ในจุดท่ีลึกที่สุดในชีวิตแล้ว มีประตูแห่งโอกาสเปิด มีคนเข้าอกเข้าใจเขา เด็กเหล่านี้อยากออกมา
เหลือเกินทุรนทุรายกับความผิดพลาดของตัวเอง น่ีเป็นเหตุผลท่ีทําให้เรารู้สึกได้ว่าคดีที่อุฉกรรจ์รุนแรง ทุกข์
โศก อย่างเช่นกรณีท่ีเด็กที่เอาก้อนหินปาเข้ารถจนมีผู้เสียชีวิตท่ีมาอยู่กับเราเห็นความทุกข์โศกของเค้าอย่าง
มาก มากจนเราไม่อาจจะเก็บอาการทํางานธรรมดาๆ ของเราได้อีกแล้ว เราจําเป็นต้องค้นหาว่าเหย่ือก็คือ 
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จอห์น ม๊กจ๊ก ซ่ึงเป็นภรรยา ต้องไปยืนต่อหน้าเขาเพ่ือท่ีจะบอกเขาว่าลูกหลานเราท่ีปาหินจนทําให้สามีคุณ
เสียชีวิตน้ัน เป็นเด็กท่ีดีมากในบางมุมของเขา เราต้องไปยืนบอกกับจอห์นแบบน้ี ซ่ึงแน่นอนว่า จอห์นอาจจะ
ไม่ได้รู้สึกเช่ือ เราก็ยังเทียวไปเทียวมาบ้านเขา จนกระทั่งถึงวันหน่ึงวันที่จอห์นสุกงอมพอ จอห์นก็ยกโทษ ทํา
พิธีกรรมขอโทษให้อภัยกันท่ีบ้านกาญจนาภิเษก ซ่ึงเด็กคนน้ีก็รู้สึก Healthy อย่างมาก ไม่กล้าท่ีจะเจอเค้า ต้อง 
Call selfing เป็นพิเศษ เพ่ือให้เขาได้เผชิญหน้ากับพ่ีจอห์นในวันนั้น วันที่พ่ีจอห์นให้อภัย และคําพูดที่เขาพูด
คําหน่ึงซ่ึงหน้าประทับใจมาก ซ่ึงเราต้องรอเวลาให้เขาก้าวเข้าสู่พิธีจนถึงวันท่ีศาลอ่านคําพิพากษาปล่อยตัวเขา 
ซ่ึงจริงๆ มันควรจะเกิดก่อนวันที่เขา ต้อง call selfing กันอยู่เป็นอาทิตย์ ปรากฏว่าหลังจากท่ีจอห์นให้อภัย
เค้า และกระซิบข้างหูเขาว่าพ่ีให้อภัยคุณนะ ให้ไปใช้ชีวิตดีๆ  เขาบอกว่าป้าครับรู้ไหมครับวันท่ีพีจอห์นให้อภัย
ผม บอกผมให้ไปใช้ชีวิตดีๆ มันไม่เหมือนวันท่ีศาลอ่านคําพิพากษาและก็บอกปล่อยผม ไม่เหมือนเลย  มันคน
ละความรู้สึก ตอนน้ันผมก็งั้นแหละ ปล่อยก็ดี แต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามีพลัง ไม่ได้รู้สึกว่าอย่างเดินทางต่อ มันยังแห้ง 
แต่วันท่ีพ่ีเค้าบอก ว่า พ่ีให้อภัยคุณนะ ไปใช้ชีวิตดีๆ เขารู้สึกว่าน้ันคือประตูท่ีแท้จริง เพ่ือออกไป ซ่ึงอันน้ีก็ฝาก
ว่าจริงๆ มันมีนัยบางอย่างอาจจะไม่ถูกค้นพบในทางวิชาการ ทฤษฎี แต่ก็ไม่กล้าการันตีว่า เป็นอย่างน้ีในทุกๆ 
ราย และสุดท้ายที่อยากฝาก มนุษย์เกิดได้ 2 ครั้ง คร้ังท่ี 1 ก็คือจากมดลูกแม่เขา และคร้ังท่ี 2 หลังจากการเกิด
ครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จเขาจะต้องมีการเกิดครั้งท่ี 2 และครั้งที่ 2 นี่จะเป็นมือของพวกเราอาจจะไม่ใช่
แม่เขาแล้วพวกเราจะต้องมีส่วนมาก และการเกิดครั้งที่ 2 อาจจะไม่เกิดเขาคนเดียว อาจจะ Change โลกได้ 
เพราะว่าคนท่ีเปลี่ยนแปลงโลก จํานวนมหาศาลมาจากคนท่ีเคยมีบาดแผลในจิตใจจึงได้ถูกดูแลช่วยเหลือ
เยียวยาขึ้นมาเปลี่ยนโลกน้ีและอาจจะเป็นเด็กท่ีเรากําลังดูแลอยู่ก็ได้ ขอบคุณค่ะ 
อาจารย์รัศมี : โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องโทษและว่าทําอย่างไรถึงจะเข้าใจกระบวนการที่ต้องใช้โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในเร่ืองของกระบวนการทางศิลปะ บางครั้งการมาน่ังฟัง หรือแม้กระท่ังดูวีดีโอหรืออะไรอย่างนี้ มันได้
ความเข้าใจในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเผื่อว่าได้ลองลงมือปฏิบัติการด้วยตัวเอง ความเข้าใจจะเพ่ิมมากขึ้นแล้วก็จะ
เข้าถึงได้ คือ เราเคยร่วมมือกับทางคุมประพฤติ จัด work shop ท่ีสํานักงานคุมประพฤติมาเข้ากระบวนการ
ทางศิลปะ เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าได้ ประการแรกสุดก็คือเข้าใจหลักว่าในการทํางานมันเกิดอะไรข้ึนบ้าง ใน
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ท่ีเข้าร่วมในกระบวนการ สิ่งนี้มันทําให้เขาไปทํางานด้วยความเข้าใจและก็ คือส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่ถ้าไม่จบนิติศาสตร์ ก็จบสังคมสงเคราะห์ หรือว่ารัฐศาสตร์ หรือว่าจิตวิทยา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการ
เรียนจากทฤษฎี แล้วก็ไม่ได้มาทดลองประสบการณ์ ซ่ึงเราจําลองสถานการณ์ให้ การผ่านประสบการณ์ด้วย
ตัวเองจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์จําลองก็ตาม มันเป็นการเรียนรู้ลึกลงไปอีกขั้นหน่ึง ไม่ใช่การเรียนรู้โดย
การมีคนอ่ืนบอก เป็นการเรียนรู้โดยประสบการณ์ สิ่งนี้มันจะเป็นต้นทุนท่ีสําคัญในการทํางานและก็จะเป็น
ต้นทุนที่สําคัญในการที่เราจะไปทําความเข้าใจคนอ่ืนซ่ึงเรายังต้องทําความเข้าใจให้กับสังคมอีกเยอะมาก
เพราะว่าสังคมยังมองไม่เห็นความสําคัญของกระบวนการศิลปะท่ีสามารถท่ีจะดึงศักยภาพในชีวิต ของทั้ง
เยาวชน ผู้ต้องโทษ หรือผู้ใหญ่โดยท่ัวๆ ไป มันจะเป็นสิ่งท่ีถูกให้ความสําคัญอย่างสุดท้าย และเช่ือว่าเป็นสิ่งที่
ตกแต่งของสังคมเป็นเพียง Event เท่าน้ัน แต่จริงๆ แล้วอยากจะย้ําว่าถ้าเราเข้าใจ ถึงความจําเป็นของ
กระบวนการของศิลปะหรือชีวิตทุกชีวิตต้ังแต่เริ่มเกิดมาได้ยินเพลงกล่อมลูก ได้ฟังนิทานจากปากของแม่ ปาก
ของผู้เฒ่าผู้แก่ สิ่งน้ีหล่อหลอมการมองโลกของเรา หล่อหลอมบุคลิกของเราอย่างไรบ้าง แล้วเราจะได้ช่วยกัน
ทําให้สังคมช่วยกันหล่อหลอมเม่ือเขาลืมตาดูโลก ไม่ใช่เม่ือเขากระทําผิดไปแล้ว  
นพ. ประเวช : ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ กระบวนการเป็นการหล่อหลอมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ให้ได้
มากท่ีสุด ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการสอนจากการพูดโดยเจตนาที่ดี แต่ประสบการณ์ท่ีเหมาะกับแต่ละคนก็อยู่
ท่ีเราจะเข้าใจเขาจริงๆ และออกแบบให้ดี ขอขยายความนิดหน่ึง ถ้าพฤติกรรมการก่อคดี ถ้าเขาทําร้ายคน 
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จนถึงแก่ความตายขนาดน้ัน หรือทําเพราะหุนหันพลันแล่น เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันนี้อย่างหนึ่ง แต่ถ้าเขา
ฆ่าคนโดยท่ีมองเห็นความเจ็บปวดของเพ่ือนมนุษย์และยืนอยู่ได้และกระทําต่อ ด้วยความรู้สึกเฉยชาอันน้ีจะน่า
กลัวกว่า อันนี้เจตนาของผม พูดถึงพฤติกรรมการก่อคดีเป็นต้น ผมยังอยากจะย้อนกลับมาท่ีว่า ถ้าเราจะทํา
อะไรกลับตัวเราเองในฐานะที่เราทํางานกับเยาวชน คือผมอยากจะสรุปแค่ไม่กี่คํา หนึ่งในคําน้ีคือคําว่าเมตตา 
อย่างจริงๆ ศรัทธาในความดีงาม ซ่ึงก็นึกถึงเรื่องๆ หนึ่งซ่ึงจะจบด้วยเรื่องน้ี ท่านทราบไหมครับว่าตอนมหาตม
คานทีถูกลอบสังหาร คนที่ยิงเขาด้วยความเช่ือของคนๆ น้ัน มหาตมคานทีอุทานก่อนจะล้มลงว่า มหาตมคานท่ี
ให้พรคนท่ียิงเขา อันน้ีเป็นตัวอย่างความเมตตาอย่างหาท่ีสุดไม่ได้ แล้วผมเช่ือว่าคนที่ทํางานไม่ว่าจะอยู่บนเวที
หรืออยู่ข้างล่างก็ตาม สิ่งเหล่าน้ีคือสิ่งที่เราจะเป็น และเช่ือความเมตตาของเรา ผมเช่ือว่านี่คือหัวใจ และ
องค์ประกอบสําคัญที่สุด 
ท่านอภิรดี : ดิฉันคงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วค่ะ มันเกินบรรยาย เราได้อะไรมากมายกว่าหัวข้อที่เราต้ังไว้ เราไม่ได้
ดูแลเฉพาะเด็กท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม มันขยายเป้าหมายไปสู่เด็กและเยาวชนในประเทศนี้ท้ังประเทศ 
ตอนบ่ายน้ีเราจะเอาคดีของเด็กมาสังเคราะห์วิเคราะห์ มาเห็นรูปแบบการทํางานร่วมกัน ความคิดเห็นร่วมกัน 
หลังจากร่วมกันแก้ปัญหาอย่างนี้ต่อไป ในการทํางานวิชาชีพท่ีจะเกิดขึ้น ภายใต้นโยบายศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง 
การอภิปรายช่วงบ่าย  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ในการจําแนก แก้ไขบําบัด ฟ้ืนฟูและติดตามเด็ก
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” 
วิทยากร : แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
  แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูล 
  นายแพทย์ประยุกต์  เสรีเสถียร จิตแพทย์ท่ีปรึกษาโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
  นางสาวอรพรรณ  เลาหัตถพงษ์ภูร ิผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรม  
  เด็กและเยาวชน 
  นางประไพพร  เมธาภรณ์พงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทาํผิด 
  นางสาวจิราพร  บุญชูวงศ์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานเด็กและเยาวชน 
  นางรัศมี  เผ่าเหลืองทอง  ผู้เช่ียวชาญการละครเพื่อการพัฒนา 
  นางอังคณา  มาศรังสรรค์ นักวิชาการ ท่ีปรึกษาด้านการศึกษาเพ่ือเด็ก 
 นายสําราญ  อรุณธาดา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ์ 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม 
  มกุฎราชกุมาร 
  นางสาวแรมรุ้ง  สุบรรณเสนีย์  ผู้อํานวยการส่งเสริมสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ดําเนินรายการโดย 
   นายอริยะ นาวินธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
   นางสาวสุนทรยีา  เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                   
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ท่านอริยะ : กราบเรียนท่านอธิบดี ท่านผู้บริหารศาล ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน วันน้ีก็เป็นโอกาสดีของศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง ท่ีได้มีโอกาสระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จริงๆ แล้วศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลางเราทํางานในส่วนของภาคราชการ ต้องประสานการทํางานกัน โดยเฉพาะ พรบ.คุ้มครองเด็ก 
2546 แต่ละภาคส่วนราชการต้องปฏิบัติงานร่วมกับเราเพ่ือดําเนินการทํางาน วันนี้เป็นอีกหนึ่งงานท่ีเกี่ยวกับ 
พรบ.คุ้มครองเด็ก 2553 ซ่ึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเราจะเป็นผู้รับจดแจ้งองค์กรเครือข่ายท้ังหลาย 
เด็ก เยาวชน ครู ให้เข้ามาร่วมทํางานกับเรา ผมได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีให้หากรณีศึกษา ซ่ึงวันน้ีเราจะ
มาวิเคราะห์กันว่า ในส่วนของราชการก็ดี NGO และองค์กรท้ังหลายก็ดี จะสามารถย่ืนมือเข้ามาประสานความ
ร่วมมือกันและช่วยเรา และในกรณีศึกษาท้ัง 8 กรณี เราก็ได้ให้ทางวิทยากรไปทําการบ้าน ตอนน้ีผมได้รับ
มอบหมายจากท่านอธิบดี หรือศาลเยาวชนฯ เราพยายามจะทําในกระบวนการของการแก้ไขเด็ก เม่ือเช้าผมก็
ได้เครื่องมือใหญ่ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผมและคณะทํางานจะต้องไปขับเคล่ือนตรงน้ัน  
ท่านสุนทรียา : กราบสวัสดีท่านอธิบดี ท่านรองอธิบดี ท่านอภิรดี ท่านหัวหน้าศาลเยาวชนฯ โดยเฉพาะท่าน
พ่ีๆ ผู้พิพากษาสมทบ ซ่ึงวันนี้บอกว่าช่วงบ่ายเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง บนเวทีน้ีสมองก็หลายท่าน
แล้วแต่ก็ยังไม่พอ เราถือว่าทุกท่านท่ีน่ังอยู่ในน้ีท้ังหมดจะช่วยกันระดมสมองช่วยกันแก้ปัญหาซ่ึงเราเลือกคดี
ตัวอย่างมา 8 เรื่อง ซ่ึงจะมีอยู่ในเล่มที่แจกด้วย ท่ีน้ีดิฉันอยากจะสรุปเร็วๆ ว่ากรณีศึกษาทั้งหมด เป็นกรณีท่ี
ท่านรองอธิบดีเห็นว่าเป็นเรื่อง เป็นปัญหาค่อนข้างมากและเป็นปัญหาจริงท่ีเกิดในศาลเรา บางคดีไม่ได้เกิดจาก
ศาลกลาง แต่เอามาจากศาลต่างจังหวัดด้วย โดยสรุปอยากจะกราบเรียนอย่างน้ี คือประเด็นส่วนใหญ่ถ้าดูท้ัง 8 
กรณีแล้วสรุปจุดร่วมท่ีเหมือนกัน ก็คือ ทุกกรณีเด็กๆ ก็กลายเป็นเหย่ือของสังคม หรือว่าด้วยพ่อแม่ท่ีมีปัญหา
ใน ท้ัง 8 เรื่อง บางกรณีมีพ่อแม่อยู่ แต่ด่ืมสุรา เมา เศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆ บางกรณีพ่อแม่ก็ ไม่ว่าอาจจะ
เสียชีวิตหรือมีสามีภรรยาใหม่ เด็กมีปัญหาในครอบครัวและส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย หรืออา หรือป้า 
ซ่ึงก็ไม่ได้ดูแลอย่างดี ดังนั้นในแง่ต้นทุนชีวิตในแง่ของครอบครัว ค่อนข้างเป็นเด็กที่ขาด ในเรื่องของโอกาสของ
เด็ก ท้ัง 8 กรณี จะเห็นเลยว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการศึกษา เรียนน้อยหรือว่าแทบไม่ได้เรียน ซ่ึงเม่ือ
เช้าท่ีฟังป้ามลบอกว่าไม่ต้องเรียนมากก็ได้ แต่จริงๆ ก็คือวิชาพ้ืนฐานในเชิงความรู้เรื่องชีวิตเขาก็ยังไม่พร้อมพอ 
ฉะนั้นก็คงเป็นปัญหาใหญ่ดังน้ันก็ด้วยเร่ือง เศรษฐกิจ สังคม บางกรณีมีปัญหาสุขภาพ ในเรื่องความพร้อมทาง
ร่างกาย จิตใจ สมอง ต่างๆ และก็ส่วนหน่ึงก็จะเห็นว่าเพ่ือน ท่ีอาจจะเป็นแก๊งค์หรือเป็นคนร่วมกระทําความผิด 
อาจจะมีบทบาทที่ทําให้กระทําความผิดเพ่ิม และเป็นกรณีที่ร่วมกันกระทําความผิดกับผู้อ่ืนไม่ใช่ทําคนเดียว 
ฉะนั้นโดยรวมท้ังตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน ต่างๆ ก็ไม่สนับสนุน ท่ีน่าเศร้าคือไม่ใช่เฉพาะเด็กโต มีกรณีเด็กเล็ก
ด้วย และก็หลายความผิดจะเห็นได้ว่าหลายกรณีเป็นกรณีท่ีติดยาเสพติด คดีก็คงจะอยู่ในมือของท่านอยู่แล้ว 
ติดยา ติดบุหรี่ ติดเหล้า และก็นอกเหนือจากคดีเกี่ยวกับ พรบ. ยาเสพติด ก็จะเป็นเร่ืองของการลักทรัพย์     
ซ่ึงเริ่มจากง่ายคือการลักทรัพย์ และก็ไปสู่การว่ิงราว หรือเรื่องของการปล้นอะไรต่างๆ และก็ในเชิงการทําร้าย
ร่างกายก็จะเห็นว่ามี กรณีท่ีไม่ใช่แค่ทําร้ายแต่ถงึกลับฆ่าเพ่ือนเลย และก็มีความผิดทางเพศ หรือมีประเด็นเรื่อง
อาวุธ การใช้ความรุนแรง โดยสรุป ถ้าว่าไปแล้วทั้ง 8 เร่ือง จริงๆ นับเป็นเรื่องเดียวก็ได้เป็นปัญหาโดยรวมที่
ต้นทุนชีวิตหรือโรงเรียนชีวิตยังไม่พร้อม ก็ทําให้เกิดเป็นกรณีขึ้นมาและก็เข้าสู่ศาล คราวนี้เม่ือเข้าสู่ศาลเรื่อง
เวลาท่ีจํากัดไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์ท้ัง 8 กรณีศึกษาได้ และ 8 กรณี ยังมีเยาวชนหลายคนร่วมกันทําอีก 
เม่ือสักครู่ก็ได้ปรึกษากันให้ท่านวิทยากรที่อยู่บนเวทีลองเลือกกรณีท่ีท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ ก็ได้มีโอกาส
เลือกกันมา 2 เร่ือง อันแรกก็คือกรณีของภัยสังคมร้ายแรง ซ่ึงมีการค้ายาอะไรต่างๆ ซ่ึงท่านอริยะจะให้ข้อมูล 
ส่วนกรณีที่ 2 ท่ีเราเลือกมาคือกรณีท่ีใช้ยาเสพติด กับอีกส่วนหน่ึงก็คือกรณีท่ี 4 ซ่ึงอันน้ีคุณหมอก็พูดตรงกันว่า
เป็นเรื่องใหญ่เม่ือโยงกับอาการทางจิต เป็นกรณีอาการฆ่าอย่างรุนแรงและก็ทารุณ คิดว่าจะใช้เวลาช่วงบ่ายทํา
แค่ 2 กรณี สมมติว่าเด็กคนน้ีอยู่ตรงหน้าเรา พวกเราทุกคนจะมาช่วยระดมสมอง เราใช้พลังร่วมกันทั้งในเชิง
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ความรู้ ทางกรมที่เกี่ยวข้องก็คงจะระดมคิดแก้ปัญหาให้หาทางออกกับเด็กร่วมกัน อันนี้อยากให้ท่านอริยะซ่ึง
เป็นคนเลือกกรณีศึกษามา ช่วยกรุณาขยายความของกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ที่เราจะทําในช่วงบ่ายน้ี  
ท่านอริยะ : กรณีศึกษาภัยสังคมร้ายแรง เม่ือเช้ากรณีศึกษานี้อยู่ในวีดีทัศน์ของศาล เด็กคนน้ีครอบครองยาบ้า 
70,000 เม็ดไว้ หรือ 3 กิโล ลูกของเค้าตอนนี้อายุประมาณ 7 – 8 เดือน แล้วกําลังจะได้รับการปล่อยตัวสิ้น
เดือนน้ี ขณะน้ีเด็กคนน้ีอายุ 17 ปี น่ันก็หมายความว่า ท่ีผมยกกรณีศึกษาน้ีมาเพราะเห็นว่าเด็กกําลังจะออกไป
เป็นเคร่ืองมือของผู้ใหญ่ สามีของเด็กอยู่ท่ีบ้านกรุณายังไม่ปล่อย แต่เด็กผู้หญิงจากการท่ีผมเข้าไปร่วมกิจกรรม
ในบ้านกรุณาแล้วสอบถามเด็ก แม่เขาเคยค้าถูกจับคดียาเสพติด เพราะฉะน้ันเห็นได้ชัดว่าเด็กคนนี้อายุ 17 ไป
ทําอีกสักครั้งหน่ึงเขาก็จะติด ถ้าเราไม่มีเคร่ืองมือติดตาม จึงเห็นได้ว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคัญใกล้ตัวเรา ส่วน
กรณีศึกษาที่ 4 ผมได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดี ใน 8 กรณีศึกษา ผมเรียนว่าถ้ามองไปลึกๆ สภาพปัญหา
ต่างกัน มุมมองต่างกัน วิธีการแก้ไขก็ต่างกัน กรณีศึกษาท่ี 4  เป็นเรื่องที่ผมเคยเป็นองค์คณะตัดสินตอนท่ีอยู่
นครสวรรค์ และเม่ือได้รับมอบหมายว่าลองไปหากรณีศึกษาผมก็เลยสนใจเรื่องนี้ ประสานไปขอเอกสารมา 
เรื่องน้ีเป็นเด็กอายุ 15 ข่มขืน ฆ่า เด็กอายุ 6 ขวบ ซ่ึงมีศักด์ิเป็นญาติกัน แล้วเค้าพยายามกระทํากับเด็ก 6 ขวบ 
ถึง 3 ครั้ง ไม่สําเร็จ พอคร้ังท่ี 4 หลอกไปหลังป่าริมแม่น้ํา และก็พยายามจะข่มขืนกระทําชําเราและไม่ยอม เขา
ก็จับแขนหัก แล้วก็เอาขาถีบ  หักแขนหักขา หมดเลย ผมอ่านในรายงานสอบสวน กระทืบในส่วนของตับไตไส้
พุงแหลกหมดเลย ในรายงานการแพทย์ระบุอย่างน้ัน แล้วหลังจากเขาอนาจารเสร็จเรียบร้อยเขาเอาถุงดํา
พลาสติกจุดไฟเผา แล้วเด็กคนนี้ถูกตัดสินเข้าไปอยู่ในศูนย์ฝึก ปี 2545 พอมาปี 2548 เด็กคนน้ีกระทําผิดใน
ศูนย์ฝึกอีกผ่าอวัยวะเพศ ฝังมุก พยายามหลบหนี ปี 2549 เม่ือเดือนสิงหาคม วันแม่ ได้รับบรรพชาสามเณร 9 
วัน ปล่อยตัวมาอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นกรณีศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว ท่ีความจริงศาลเราน่าจะมี
ทิศทางกระบวนการท่ีทํายังไงให้สังคมปลอดภัย 
ท่านสุนทรียา : อันนี้เราคงไล่ไปทีละกรณีศึกษา เริ่มจากเรื่องแรก ทีนี้ด้วยเวลาที่มีจํานวนจํากัด ทําอย่างไรดี 
ตอนน้ีดิฉันมองโดยรวมว่าสถานพินิจน่าจะเร่ิมจากตรงน้ัน เพราะว่าเรามีข้อมูลของท่านจริงๆ ว่าท่านประเมิน
เด็กคนนี้อย่างไร อาจจะให้วิธีคิดของสถานพินิจหรือเครื่องมือท่ีท่านมีอยู่ กรณีศึกษาน้ีมีท้ังตามกฎหมายเก่า
และกฎหมายใหม่ เครื่องมือไหนที่ท่านมีแล้ว แล้วแต่ท่านจะสะดวก บอกว่าทันที่ท่ีมี case แบบน้ีมาถึงทาง
สถานพินิจมองอย่างไร แล้วก็มีข้อเสนอกับศาลอย่างไร แล้วตรงน้ีอาจจะถือว่าท่านท่ีอยู่บนเวทีน้ีเหมือนเป็นท่ี
ปรึกษาของศาลก่อนที่ศาลจะตัดสินและเฉลย ว่าเราจะตัดสินอย่างไร เราอยากฟังพ่ีๆ ผู้เช่ียวชาญบนเวทีลอง
ให้แนวทางว่ากรณีแบบนี้ควรจะไปทางไหน หลังจากเราคุยตรงน้ีเสร็จผู้เข้าร่วมสัมมนาก็อาจจะช่วยเสริมว่า
ท่านเคยเจอมาว่า case ทํานองน้ีท่านได้ทําอย่างไรบ้าง หรือว่าได้ช่องทางอะไรไหม นอกจากที่ท่านวิทยากร
พูด ขอเริ่มจากพ่ีอรพรรณ จากสถานพินิจเป็นผู้เช่ียวชาญเรื่องน้ีมานาน  
นางสาวอรพรรณ : ในส่วนของสถานพินิจ พอเด็กเข้ามาสู่สถานพินิจแล้ว สถานพินิจมีหน้าที่ในการประมวล
ข้อเท็จจริง ซ่ึงจะต้องดูท้ังในเรื่องของท้ังร่างกาย จิตใจ และทางสังคม โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านเกี่ยวกับการรวบรวมรายงานประมวลข้อเท็จจริง และก็ตามกฎหมายใหม่จะมีทีมนักวิชาชีพ 
ซ่ึงมีท้ังนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการด้านการศึกษา นักวิชาการพ่อบ้านแม่บ้านท่ีดูแลความ
ประพฤติเด็กแล้ว คณะนักวิชาชีพจะมีการประชุมเพ่ือจะดูข้อมูลของเด็กในแง่มุมต่างๆ แล้วก็นําเข้าการประชุม
สู่คณะกรรมการสหวิชาชีพซ่ึงจะเป็นบุคคลภายนอกด้วยตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงจะมีนักวิชาชีพหลายๆ ด้าน 
เช่นสาธารณสุข ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมสงเคราะห์ และก็ด้านการศึกษา เข้ามาช่วยดูกับสถานพินิจด้วยอีกที
หน่ึง แล้วถึงจะเสนอรายงานประกอบให้ศาลพิจารณา เสนอความเห็นว่าเด็กคนนี้จะใช้วิธีการแก้ไขบําบัดใน
ด้านใด  
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ท่านสุนทรียา  : ตามเอกสารของผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจจะไม่มีรายละเอียด แต่เรามีตัวอย่างแบบฟอร์มการ
ประเมิน การกําหนดวิธีการ พฤติกรรมเด็กและก็แบบของกรมคุมประพฤติซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายเรื่อง อยากให้
ท่านอรพรรณช่วยขยายความว่า พฤติกรรมและการประเมินด้านต่างๆ และก็ให้คะแนน ขั้นตอนการทํางาน
เป็นอย่างไรและมันง่ายไหม ถ้าเราเจอเด็กแบบนี้แล้วเราจะวินิจฉัยได้ แล้วเราต้องมีกระบวนการทํางานท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างไร แล้วเราก็อาจจะได้ฟังจากท่านท่ีอยู่ข้างบนว่าจะช่วยแนะนําวิธีการ ต้ังแต่การคัดกรองจนถึง
แยกประเภทเด็กต่างๆ รวมถึงการให้คะแนนเพ่ือที่จะแจ้งศาล 
นางสาวอรพรรณ : ในส่วนของการประเมินข้อเท็จจริง ในเรื่องแรกเลยถ้าเด็กถูกส่งตัวไปสถานแรกรับ เราจะมี
แบบประเมินจําแนกระดับการควบคุมว่า เราจะต้องดูเด็กเหมือนอย่างท่ีเม่ือเช้าคุณหมอประเวช ได้พูดถึงว่า มี
เครื่องมือคัดกรองที่เราดูเรื่องของการหลบหนีด้วย แล้วก็ดูเรื่องของการเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อ่ืนด้วย และก็
รวมไปถึงพฤติการณ์คดี ซ่ึงจะดูว่าถ้าเราส่งเด็กไปสถานแรกรับแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไร เขามีโอกาสที่จะไป
ทําร้ายเพ่ือนคนอ่ืนไหมหรือว่าจะทําร้ายตัวเอง แต่ว่าในส่วนของเด็กพออยู่ในแรกรับแล้วเราจะส่งมาท่ีสถาน
พินิจเพ่ือที่ ทํารายงาน เราก็จะต้องดู ในเบ้ืองต้นเลยเด็กจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ และพนักงาน
คุมประพฤติก็จะใช้การสืบเสาะ ซ่ึงตอนน้ีเรามีเครื่องมือประเมินท่ีเราเรียกว่าเครื่องมือประเมินปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยความจําเป็น  ซ่ึงคือ โอกาสของเด็กและเยาวชนที่จะกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก และก็ดูเรื่องของความ
จําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู ซ่ึงปัจจัยทั้งหลายจะแบ่งเป็นประมาณ 8 ด้าน ขอยกตัวอย่างเช่นเรื่อง
ครอบครัว ก็จะดูสถานภาพสมรสพ่อแม่การอยู่ด้วยกัน และก็การควบคุมพฤติกรรมของลูก ว่าพ่อแม่ควบคุม
พฤติกรรมลูกอย่างไร หรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้ง สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่เป็นอย่างไร ดูเรื่องของ
การศึกษา การประกอบอาชีพว่าเด็กยังเรียนหนังสืออยู่ไหม หรือว่าอยู่ในโรงเรียนเคยถูกเพ่ือนรังแกหรือเปล่า 
หรือว่าเป็นฝ่ายท่ีไปรังแกเพ่ือนคนอ่ืน หรือว่าเรียนตํ่า ซํ้าชั้น หรือว่าเรียนไม่รู้เรื่อง หรือกระทําผิดกฎระเบียบ
ของโรงเรียน หรือรวมไปถึงถ้าได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วได้มีการประกอบอาชีพไหม ประกอบอาชีพสุจริต 
หรือว่าอยู่ในกลุ่มแก๊งค์ หรือว่าประกอบการทุจริต เรื่องของสภาพแวดล้อมก็จะมีเรื่องของการออกไปสืบเสาะ
สภาพแวดล้อมเด็ก อย่างจะมีอยู่ตัวอย่างหน่ึงที่เร่ร่อนไปอยู่โบกี้รถไฟ ทางพนักงานคุมประพฤติก็จะไปสืบเสาะ
ว่าโบกี้รถไฟท่ีอยู่เป็นอย่างไร  สภาพแวดล้อมรอบๆ ที่เขาอยู่เป็นอย่างไร เป็นแหล่งชุมชน เป็นแหล่งม่ัวสุม มี
ยาเสพติดมีการพนัน ก็จะเอามาประกอบด้วยในเร่ืองของการประเมินปัจจัยเสี่ยง สภาพแวดล้อมและก็สภาวะ
สุขภาพทางกาย สภาพทางจิต ซ่ึงอันน้ีก็จะดูจากรายงานของแพทย์ ว่าเด็กมีปัญหาสุขภาพอย่างไร และแพทย์
ให้ความเห็นว่าอย่างไรบ้าง ว่าควรจะต้องดูแลบําบัดรักษาอย่างไรบ้าง สุขภาพจิตก็จะดูในส่วนของข้ันตอนการ
ตรวจโดยแพทย์ ถ้าแพทย์เห็นว่าจําเป็นต้องส่งพบจิตแพทย์ก็จะส่งไปตรวจรายงานทางจิต และก็ในรายงาน
ของนักจิตวิทยาก็จะมีเรื่องของการประเมินทางจิตวิทยาซ่ึงจะใช้ทดสอบทางจิตวิทยา และดูเร่ืองพฤติกรรม
เกเร ซ่ึงเม่ือเช้าคุณหมอประเวชก็ได้เหมือนกัน หรือว่ามีวิทยากรบางท่านพูดถึง เราจะดูว่าเด็กมีปัญหา
พฤติกรรมไม่เคารพกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอะไรบ้าง จะมีก็ประมาณคร่าวๆ อย่างนี้ พวกปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี
จะรวมกันเป็นปัจจัยแล้วนํามาศึกษาว่า ถ้าอยู่ในเกณฑ์ คือทางเรามีการศึกษาโดยการเก็บข้อมูล เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างว่าเป็นเด็กที่กระทําผิดซํ้าหลายคร้ัง เด็กกระทําผิดเล็กน้อย และเด็กกระทําผิดระยะปานกลาง ก็จะได้
ออกมาเป็นคะแนน ซ่ึงคะแนนแต่ละด้านก็จะออกมาเป็นความเล็กน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก ระดับ
รุนแรง และก็คะแนนรวมของคะแนนปัจจัยเสี่ยง โดยท่ีทางกรมพินิจก็จะดูว่าที่คะแนนปัจจัยเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงหรือในระดับมาก เราก็จะเสนอเรื่องของการควบคุม เพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทําผิดซํ้าเยอะ 
ก็ดูปัจจัยบางปัจจัยอย่างเช่นสภาพแวดล้อมไม่เป็นคุณ อะไรพวกน้ีก็อาจจะเสนอว่าต้องให้เด็กอยู่ในการดูแล
ของสถานพินิจ และถ้าเด็กมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือว่าตํ่าก็จะเสนอให้ส่งให้ได้รับอิสระออกไปอยู่
ข้างนอกแต่ว่าเราจะไปดูว่าเด็กมีปัญหากับทางครอบครัวด้วยไม่ถ้ากลับไปอยู่กับครอบครัว ก็จะต้องมีการให้
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การแทรกแซงในระดับครอบครัวด้วยว่าครอบครัวควรจะดูแลอย่างไร และอันน้ีก็จะนําไปสู่เรื่องของการ
ประเมินการพิจารณาปัจจัยความจําเป็น ก็จะดูว่าเด็กมีปัญหาด้านใด และเราก็มีกิจกรรมหรือว่ามีเกมส์
อะไรบ้างท่ีจะเสนอศาลว่าเด็กคนน้ีควรจะไปได้รับการแก้ไขในด้านไหน แล้วนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการ
ประเมินซ่ึงดูจากเรื่องปัจจัยของการสงเคราะห์ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กด้วย เพ่ือที่จะส่งไปให้ถูกต้องโดยท่ีเราดู
สภาพปัญหาของเด็กเป็นหลัก 
ท่านอริยะ : ขอบคุณอาจารย์อรพรรณ ในส่วนของอาจารย์หลายท่านท่ีไม่ได้ทํางานกับศาลท่านอาจจะไม่เข้าใจ 
ว่างจริงๆ แล้วรายงานท่ีเข้ามาสู่ในวันนี้เป็นรายงานท่ีเค้าจะรายงานพฤติกรรมเด็กมา 8 ด้านหลักๆ เรื่อง
ครอบครัว การศึกษา อาชีพ เพ่ือน สภาวะกาย จิต การติดยา ประวัติกระทําผิดซํ้า พฤติกรรมเกเร ในส่วนของ
ศาลเยาวชนฯ กลางเรากําลังจัดมิติ 8 เรื่อง และก็จะสร้างเครื่องมือจําแนกออกไปในแต่ละมิติเลย จะมี
กระบวนการท่ีหลากหลาย มีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายมากข้ึน ฉะน้ันท่ีท่านพูดมาถึงมิติของรายงานอันน้ี เป็น
รายงานปัจจุบันท่ีศาลเยาวชนฯ กลางเราพยายามจะดําเนินตามน้ัน สร้างเครื่องมือตามน้ัน  
ท่านสุนทรียา : ถ้าดูข้อเท็จจริงเด็กที่ทําผิด 2 กรณีน้ีก็มีปัญหาครอบครัวทั้งสิ้นเลย กรณีแรกก็คือพ่อเสพสุรา 
พ่อแม่ก็เลิกร้าง ต่อมาแม่ก็เสียชีวิตอีก เด็กจึงอยู่กับอา ในเชิงครอบครัวก็ไม่ลงตัว เรียนหนังสือก็ไม่จบ 
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6  แล้วงานก็ไม่มี มีการใช้สารเสพติด กรณีท่ี 2 ก็มีปัญหาคล้ายกัน กรณีท่ี 2 นี้มีการ
ต้ังครรภ์แล้วด้วย ส่วนตัวเด็กไม่ได้ติดยาอะไรแต่ก็ได้ร่วมกันกระทําความผิดในกรณีแบบน้ีถ้าฟังโดยรวมก็จะ
เห็นเป็นเด็กทั่วไปท่ีเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ท่ีมีปัญหาครอบครัวเป็นแบบน้ีแล้วเราจะช่วยกันแก้ไขหรือว่า
จะมีจุดแนะนําอะไรในเบ้ืองต้นอย่างไร  
แพทย์หญิงสุวรรณี : ในฐานะท่ีเป็นจิตแพทย์เด็ก โดยประสบการณ์ทํางานก็จะเป็นการดูแลเด็กท่ีป่วยแล้ว 
หรือเป็นปัญหาที่ไม่ถึงกับเป็นโรค ถ้าเรามองว่าเด็กคนหน่ึงจนถึงปลายทางท่ีทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมดูแลเค้า
เพ่ือที่จะเช่ือว่าบทบาทของพวกท่านในที่น้ี ก็คือบทบาทที่ทําอย่างไร เม่ือเช้าได้อ่านเอกสารท่ีท่านอาจารย์ทิชา
ได้บรรยายไว้เม่ือเช้าซ่ึงก็ตรงใจที่ทํางานด้านเด็ก ก็มองว่าบทบาทของทุกท่านและการประชุม ณ วันนี้ก็คือทํา
อย่างไร ให้เมล็ดพันธ์ุความดีในมนุษย์หนึ่งคน เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาถูกไหมค่ะ นี่คือเป้าหมายของพวกเรา
ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมกันในวันน้ี ก่อนอ่ืนก่อนท่ีเราจะไปถึงเป้าหมายนั้น ก็อาจจะต้องมีความเข้าใจใน
เบ้ืองต้น ซ่ึงหมอเข้าใจว่าทุกท่านก็ทราบอยู่แล้ว เช่ือว่าทุกท่านในที่นี้ก็มีโอกาสได้เลี้ยงลูกดูแลหลานหรือมี
โอกาสติดตามการเจริญเติบโตของเด็กมาหลายๆ คน การท่ีเด็กคนหน่ึงจะเติบโตข้ึนมาเป็นคนดีได้ หลายท่าน
ในท่ีน้ีว่าง่ายหรือยาก ยากนะค่ะ บางครั้งเราก็มีความหนักใจในการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะที่อยู่ในวัยรุ่น รู้สึกอย่าง
น้ันไหมค่ะ  เพราะฉะนั้นเด็กท่ีสุดท้ายแล้วเป็นคดี หรือท่ีเขาก่อเหตุหรือไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีทําให้เขาเกิดพลาด
พลั้งในชีวิต หมอคิดว่าก่อนท่ีเราจะให้ความช่วยเหลือที่ได้ถูกต้อง ก็ต้องพอมองภาพออกก่อนว่าท่ีมาของปัญหา
น้ันคืออะไรบ้าง ถูกไหมค่ะ ฉะน้ันการท่ีเมล็ดพันธ์ุในตัวเด็กที่เรามีความเช่ือและมีศรัทธาว่า เมล็ดพันธ์ุมีติดตัว
เด็กมามีทุกคน ถามท่านว่าเมล็ดพันธ์ุความดี หรือเมล็ดพันธ์ุท่ีอยู่ในตัวเด็ก ความดีท่ีติดมาในตัวเด็กนี้มีมา
เท่ากันทุกคนไหม ไม่เท่ากันค่ะ คําว่าไม่เท่ากันน้ีเป็นความผิดของเด็กไหมค่ะ ไม่ใช่เมล็ดพันธ์ุความดีได้มาจาก
กรรมพันธ์ุค่ะ กรรมพันธ์ุส่วนหนึ่งและขณะเข้าอยู่ในท้องของแม่ค่ะ ท่านลองนึกภาพเด็กท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ส่วนใหญ่แล้วถามว่ากรรมพันธ์ุดีไหมค่ะ ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง 1. เวลาท่ีเขาอยู่ในท้องแม่
ตอนที่เมล็ดพันธ์ุมันกําลังสั่งสมความอุดมสมบูรณ์ของเมล็ดพันธ์ุความดี บรรยากาศในท้องแม่ดีไหมค่ะ ก็ไม่ดี 
ปัจจัยหน่ึงเป็นอย่างไรค่ะ เมล็ดพันธ์ุน้ีพอออกมาจากท้องแม่เมล็ดพันธ์ุท่ีจะเกิดเป็นต้นพันธ์ุความดีได้ต้องอาศัย
อะไรคะ่ ดินใช่ไหมค่ะ ดินในที่นี้หมอขอเปรียบว่าเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครอบครัว เด็กกลุ่มน้ีก็เส่ียงอย่างท่ี
ท่านผู้ดําเนินรายการก็บอกไปแล้วว่าทุก case ท่ีเราดูแน่นอนมีปัจจัยเสี่ยงทุกอย่าง พูดง่ายเมล็ดพันธ์ุความดี
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ความสมบูรณ์ก็อาจจะไม่แน่ใจเสียแล้ว บางคนอาจจะมีเมล็ดพันธ์ุความดีอยู่เยอะจริง แต่บังเอิญมาอยู่ในดินท่ี
ไม่ค่อยดีแล้ว ถ้าเราเปรียบโรงเรียนเหมือนน้ําที่มารด มีดินแล้วมีน้ําที่มารดอีก ถามว่าโรงเรียนหรือนํ้าท่ีมารด
ให้เมล็ดพันธ์ุความดีเจริญเติบโตเป็นต้นพันธ์ุแห่งความดี มีความสมบูรณ์เป็นนํ้าท่ีจะมาช่วยให้เมล็ดพันธ์ุเติบโต
หรือยัง บางทีเป็นน้ําร้อนก็มีไหมค่ะ ไม่เพียงแค่น้ันระหว่างเติบโตมาเป็นอย่างไร มีแมลงมากัดกินอีก สภาพ
สังคมที่เลวร้ายทุกวันนี้ก็เหมือนแมลงที่มากัดกิน โตขึ้นมานิดหนึ่งก็กัดแทะสารพัด ถ้าเมล็ดพันธ์ุไม่สมบูรณ์ดิน
ไม่ดี นํ้าท่ีมาราดก็เป็นน้ําเย็นบ้าง น้อยบ้าง มากบ้าง บางวันร้อน บางวันเย็น เป็นอย่างไรค่ะ มาเจอแมลงแทะ
อีกสุดท้ายเสร็จเลย และหมอเช่ือว่าสิ่งท่ีสําคัญ ถึงแม้ว่าเค้าจะเป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีสมบูรณ์น้อย อยู่ในดินท่ีไม่ดีนัก 
มีนํ้าที่มารดให้ไม่สมบูรณ์พอ หรือว่าอุณหภูมิไม่เหมาะสมเพียงพอ บทบาทของพวกเราทุกคนจะทําอย่างไร   
ในบทบาทท่ีแต่ละท่านมีอยู่ ในความเห็นของหมอว่า สิ่งแรกเลยเราต้องหาก่อน อะไรบ้างท่ีเป็นส่วนท่ีเสีย
หายไปในชีวิตของเขาในระหว่างการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นมา ซ่ึงเช่ือว่าทุกท่านในที่นี้มีประสบการณ์อยู่ก็จะ
วิเคราะห์ได้ไม่ยาก สิ่งท่ีทางกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพยายามมีแบบประเมินหรือแบบคัด
กรองเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติ อันน้ีเราจะทําได้อย่างไรเด็กคนน้ีมีความเส่ียงอะไรแค่ไหน อย่างกรณี case ท่ี 2 
ถามว่าเมล็ดพันธ์ุท่ีเขาเติบโตมาหรือต้ังแต่ท่ีเขามีติดตัวมาข้อมูลที่เรามีอยู่ในกรณี case น้ีมีพอ ดีไหมค่ะ กรณีน้ี 
เช่ือว่าตอนท้องก็คงไม่ได้รับการดูแล เพราะไม่เท่าไหร่ก็หย่าร้างกันแล้ว ครอบครัวก็ระหองระแหง แม่ก็คง
เครียดในระหว่างต้ังครรภ์ งั้นต้นทุนต้ังแต่เกิดออกมาก็น้อยแล้ว แล้วเด็กเรียนหนังสือถึงช้ันไหนเองค่ะ พ่อแม่
หย่าร้าง ดินก็ไม่ดี ในตัวเด็กเองมีปัจจัยเสี่ยงในตัวของตัวเองด้วยอยู่แล้ว ครอบครัวก็ทําให้เกิดปัญหาอีก 
โรงเรียนละค่ะ เด็กคนน้ีออกโรงเรียนต้ังแต่ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 case น้ีก็มีรายละเอียดอยู่ หมออาจจะ
วิเคราะห์ได้ในระดับหน่ึง  ถ้าเป็นไปได้บางที case น้ีอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเส่ียงในบางโรค       
เราพบว่าเด็กที่ก่อคดี หรือเด็กที่กระทําผิดส่วนหนึ่งมีปัจจัยท่ีเป็นโรคอยู่ไม่น้อย แต่บังเอิญเรามาเจอเขาตอนโต
แล้ว ในหลายๆ ราย เม่ือเราถามกลับไปในวัยเด็กเรื่องเก่ียวกับรายละเอียดของพ่อแม่เด็กจะจําไม่ได้ เด็ก
อาจจะมีปัญหาหน่ึงเป็นโรคสมาธิสั้น คือ เด็กที่เลี้ยงยาก เกเร บอกไม่ฟัง ด้ือ ซน โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาการ
เรียนหรือมีปัญหาพฤติกรรมต้ังแต่วัยประถมอาจจะต้องคิดถึงปัญหาเรื่องสมาธิสั้น ถึงแม้เด็กจะมีสติปัญญา
ตอนที่มาวัดโดยนักจิตวิทยาเม่ือเด็กมีคดีไอคิวอาจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เด็กบางคนปกติจริงแต่เขาไม่สามารถ
เรียนรู้ได้เพราะเขามีสมองที่บกพร่องและทําให้เขาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ตามสามารถของสติปัญญา 
โดยท่ัวไปของสติปัญญาปกติ ก็ควรอ่านออกเขียนได้ถูกไหมค่ะ แต่เด็กส่วนใหญ่ท่ีก่อคดีเท่าที่ได้ทําการศึกษา
วิจัยพบว่าเด็กเหล่าน้ีมีความเสี่ยงเรื่องน้ีสูง เราเรียกว่าเป็นโรค LD ท่านท้ังหลายเคยได้ยินไหมค่ะ คือเด็กท่ีไอ
คิวปกติแต่อ่านหนังสือไม่ออก ท่านนึกถึงเด็กคนหน่ึงท่ีเกิดมาก็ลําบาก ครอบครัวก็ไม่ดีเมล็ดพันธ์ุก็ไม่ดี ดินก็ไม่
ดี แล้วแถมมีโรคติดตัวมาอีก เป็นโรคสมาธิสั้นด้วย ซ่ึงรายนี้ของเราถ้าประวัติตรงนี้อาจจะช่วย ว่าจริงๆ แล้วมี
โรคสมาธิสั้น หรืออย่างอ่ืนแอบแฝงอยู่หรือเปล่า หรือไม่เรียนหนังสือต้ังแต่ช้ันประถมเลย เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่าง
ย่ิง  
  ฉะน้ันรายน้ีความเห็นของหมอคิดว่าปัญหาใหญ่คือปัจจัย 4 มีครบเลย ต้ังแต่พ้ืนฐานจนถึงปัจจัย
แวดล้อมท้ังหมด สิ่งแวดล้อมก็ไม่ดี ฉะน้ันรายน้ีอย่างท่ีท่านรองได้พูดแล้วว่า ณ ตอนนี้เด็กได้ออกมาสู่สังคม 
จริงๆ แล้วบอกว่ารายน้ีเสี่ยงไหมค่ะ ดูแล้ว ต้องบอกว่าเสี่ยงสูงเลย ปัจจัยเสี่ยงที่หมอนําเรียนไป ถ้ามีปัจจัย
เสี่ยงด้านเดียว ด้านอ่ืนดีอย่างน้ีเราสบายใจ แสดงว่าเสี่ยงไม่เยอะ เสี่ยงทุกด้านเลยตัวเด็กเองก็เสี่ยง          
โดยผู้ปกครองบอกว่าจะรับหลังจากจบคดีจะรับเด็กไปดู แต่สถานะผู้ปกครอง ความเข้าใจในการเลี้ยงดู 
รายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไร ถ้าดูจากเหตุการณ์ดูสิ่งท่ีเกิดขึ้นเราก็อาจจะเดาได้เลยว่าการเลี้ยงดูอาจจะดูไม่ดี 
แน่นอน ดินท่ีเด็กมีมาตลอดอาจจะไม่สมบูรณ์มากนัก ทําให้ปลายทางออกมาเป็นอย่างนี้ ฉะน้ันเด็กออกไปแล้ว
ไม่แน่ใจว่าที่เราสามารถทําได้คืออะไร ไม่มีเลย ถ้าสมมติย้อนกลับได้ รายน้ีหมอคิดว่า ถ้าตามความเห็น ก็คือว่า
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กรณีอย่างนี้เช่ือว่าเกิดขึ้นได้ ก็มีอีกหลาย case ท่ีอยู่ในกระบวนการอยู่ ดิฉันมีโอกาสแลกเปลี่ยนคุยกับหลายๆ 
ท่าน ตัวเองก็เคยได้เข้าไปเป็นท่ีปรึกษาให้ในสมัยที่อยู่โคราช มีเป็น case ท่ีเป็นข่าว ก็เลยเชิญจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาไปตรวจท่ีสถานพินิจ หมอก็เห็นด้วยอย่างย่ิงเลย ท่ีมีการประเมินเด็กอย่างรอบด้านครบองค์    
ประกองต้ังแต่ตัวเด็ก เพียงแต่ว่าปัจจัยประเมิน ถ้าให้ดูตามข้อมูลที่มีอยู่กับสิ่งที่ประเมินออกมาบางทีบางราย 
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่บางรายอาจจะตํ่าก็ตํ่าตามนั้น บางรายเห็นว่าท่ีแบบประเมินออกมาท่ีทําเป็นเช่นน้ัน ท่ีค่า
เป็นเช่นน้ัน แต่ถ้าดูในรายละเอียดจริงๆ หรือดูในเชิงคุณภาพพฤติกรรม ของเหตุ หรือสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น
รอบตัวเด็กจริง ๆ ก็คิดว่าความเสี่ยงสูงกว่าท่ีประเมินมาทางนี้ ก็เป็นความเห็นของหมอ ดังนั้นถ้าพอเรารู้ว่า
เสี่ยงแล้ว จริงๆ คือสิ่งต่อไปก็คือจะทําอย่างไร อันน้ีและหมอคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างย่ิง ในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรม แต่ถ้าในความเห็นของตัวเองก็คือ การช่วยเหลือก็อาจจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของสถิติ
ท่ีวิเคราะห์อย่างครอบคลุม ต้องใช้คําว่าครอบคลุมแล้วกับตัวเด็กอย่างใกล้เคียงให้มากท่ีสุด และก็น่าจะได้
นําไปสู่การดูแลและการดูแลในเชิงระบบอาจจะต้อง ให้เด็กทุกคนที่เข้ามาก่อคดีเป็นกลุ่มเสี่ยงหมด แต่อย่างท่ี
เรียนให้ทราบความเสี่ยงก็มีเสี่ยงน้อยเสี่ยงมาก ทําอย่างไรถ้าเราจําแนกเด็กได้แล้ว กระบวนการหรือโปรแกรม
ท่ีใช้แตกต่างกันด้วย ซ่ึงก็เคยมีอยู่แล้ว ว่าถ้าเส่ียงตํ่าทําอะไร เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูงน้ีโปรแกรมธรรมดาอาจจะ
เอาไม่อยู่แล้ว ถึงแม้คุณหมอบอกว่าไม่เป็นโรคแต่มีความเสี่ยงสูง เพราะอะไรค่ะ หลายครั้งการท่ีเด็กคนหนึ่งท่ี
กระทําผิดหรือแม้แต่ที่มาในคลินิคจิตเวชเด็กบางรายไม่มีโรคหาโรคทางจิตเวชไม่ได้ แต่พฤติกรรมของเขาเป็น
เร่ืองท่ีส่วนท่ีเราเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพแปรปรวน จริงๆ ก็เป็นโรค แต่โรคน้ีถือว่ารักษายาก แล้วการใช้ยา
อาจจะไม่ได้ช่วยมาก กระบวนการท่ีช่วยคือการบําบัดทางจิต หรือจิตบําบัดซ่ึงเราก็ ต้องลึกซ้ึงมากไปกว่าการท่ี
จะได้รับการดูแลโดยโปรแกรมควบคู่ท่ีมีการจัดขึ้นอย่างน้ีเป็นต้น 
ท่านสุนทรียา : ถ้ามันเป็นกรณีท่ีเด็กฆ่าคน เด็กทําเรื่องเพศ มันอาจจะมีพฤติกรรมทางจิตจึงทําให้วิเคราะห์ได้ 
อย่างศาลเองก็คงมีรายละเอียด แต่กรณีว่ามียาเสพติดอะไรต่างๆ เหมือนว่าวิเคราะห์ตรงนั้นอาจจะยากกว่า
หรือเปล่า  ต่อไปขอเชิญทางตัวแทนของกรมคุมประพฤติค่ะ 
นางประไพพร  :  กรณีศึกษาท่ี 2 เรื่องภัยสังคมอันร้ายแรง สมมติว่า ถ้าศาลสั่งคุมประพฤติเราจะทําอะไรให้
เขาบ้าง จริงๆ แล้วการคุมประพฤติก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นกรณีที่กรมเราดูแลเด็กท่ีมีคําสั่งให้คุมความ
ประพฤติ ก็จะคุยกะเด็กก่อนที่จะมาวิเคราะห์จําแนกสภาพปัญหา ความต้องการความเสี่ยงก็คล้ายกับกรมพินิจ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ว่า ก่อนท่ีเราจะมาจําแนกวิเคราะห์ในกรณีของเด็กน้ีจะต่างกับกรณีผู้ใหญ่ท่ีเราจะ
ทําการสืบเสาะเอง แต่ของเด็กทุก case ทางสถานพินิจเขาจะส่งมาก่อน เราก็จะรับข้อมูลจากสถานพินิจอีกที 
และก็อาจจะรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเฉพาะข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้เพียงพอต่อการวิเคราะห์จําแนก เกณฑ์
ใหญ่ๆ มี 2 เกณฑ์ด้วย คือ เกณฑ์ความเสี่ยงในการกระทําความผิดซํ้า ได้จัดระดับการควบคุมและสอดส่องดูแล 
ซ่ึงจะเกี่ยวพันกับความถี่ในการรับรายงานตัว การออกสอดส่อง การตรวจปัสสาวะอะไรอย่างนี้ค่ะ การส่งให้ 
อสค. ดูแล ส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือเกณฑ์สภาพปัญหาในความต้องการซึ่งจะเกี่ยวกับกับเรื่องการแก้ไขฟ้ืนฟูและ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของเด็กแต่ละ case ไป ทีน้ีเม่ือเราวางแผนตามที่
เราวิเคราะห์จําแนกเสร็จเราก็จะทําตามแผน ทีน้ีบทบาทของพนักงานคุมประพฤติ จะมี 2 บทบาทด้วยกัน 
บทบาทในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องการรับรายงานตัว การให้ทํางานบริการสังคมตามคําสั่งศาล  
และก็บทบาทในการให้การช่วยเหลือแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ ตรงน้ีในส่วนของการแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์
บางส่วนเราก็ดําเนินการเอง บางส่วนเราก็จะส่งต่อในกรณีท่ีหน่วยงานอ่ืนเค้ามีความพร้อมและเช่ียวชาญ
มากกว่า อย่างเช่นกรณีถ้ามีอาการทางจิตก็จะส่งต่อทางด้านสาธารณสุข หรือกรณีท่ีมีปัญหาทางด้านการเงิน
หรือบางคร้ังเราก็อาจจะส่งไปทางกฎหมายบ้าง และเรื่องของการประกอบอาชีพ อาจจะส่งฝึกแรงงานกับกรม
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พินิจ สําหรับ case ท่ี 2 ตามที่ศึกษามา ถ้าดูจากสภาพประวัติของเขา จริงแล้ว case นี้ไม่เคยถูกจัดมาก่อน 
แต่มีปัญหาเรื่องการคบหาสมาคมกับเพ่ือนฝูงท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยถูกชักจูงให้ไปส่งยาเสพติด       
และเนื่องจากพ่อแม่ถึงแก่กรรมและตัวเด็กเองอยู่ในความปกครองของป้าน้าอาบ้าง และอยู่กับเพ่ือน ก่อนที่จะ
มาอยู่กับคนรักและก็เรียนไม่จบ ป.6 และประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ เช่นรับจ้างต้ังลูกสนุกเกอร์บ้าง 
ตรงน้ันบ้างตรงนี้บ้าง ท่ีน้ีต้องการเงินมาใช้จ่ายก็เลยรับจ้างรับส่งยาเสพติดจนถึงจับคดีน้ี คิดว่าในส่วนแผนการ
ช่วยเหลือคิดว่าคุมประพฤติ ก็คงต้องดูแลให้เข้มงวดอาจจะดูแลใกล้ชิดหน่อย ในเรื่องการส่ง อสค.ไปดูแล  
และอาจจะช่วยเหลือเรื่องการประกอบอาชีพ เพราะว่าอาจจะประกอบอาชีพท่ีไม่สุจริต และก็การประกอบ
อาชีพท่ีไม่เป็นกิจจะลักษณะ และก็ต้องดูความสนใจเขาว่าสนใจอะไร มีความถนัดเรื่องอะไร สนใจประกอบ
อาชีพอะไร และก็ชวนกันประกอบ และตอนน้ีเค้ากําลังจะเป็นพ่อคน อาจจะให้เรียนรู้เรื่องบทบาทการเป็นพ่อ
ของลูกและการเป็นสามี 
นางสาวจิราพร  : ขอเพ่ิมเติมอีกเล็กน้อยค่ะว่า อันน้ีเราต้ังสมมติฐาน ซ่ึงกรณีตัวอย่างท่ี 2 ช่ือนาย ว กับ
นางสาว ว ตอนน้ีเค้าเป็นสามีภรรยากันแล้วรายละเอียดการสืบเสาะที่กรมพินิจทํามา ก็ถือว่าครบถ้วนสามารถ
จําแนกได้ค่อนข้างเกือบ 100 % แต่วาเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมอีกนิดหน่อย เราจําแนกกันไว้แล้วว่า 2 
คนน้ีมีความเสี่ยงในระดับที่เสี่ยงสูง เพราะฉะน้ันในการเสี่ยงสูงก็จะมีกิจกรรมที่รองรับคนเสี่ยงสูง ในขั้นตอนน้ี
สมมติว่าศาลสั่งคุมประพฤติในรายละเอียดเง่ือนไขของการส่ังคุมประพฤติ ศาลก็คงต้องสั่งว่าห้ามมิให้เด็กหรือ
เยาวชนออกนอกสถานท่ีอยู่อาศัยในเวลากลางคืน น้ีสมมติเอา เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือได้รับอนุญาตบิดา 
มารดา ผู้ปกครองหรือท่ีเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ และ 3. ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลท่ี
อาจจะชักนําไปสู่การกระทําผิด ก็เป็นการสมมติ ซ่ึงในรายละเอียดตรงนี้พนักงานคุมประพฤติก็จะปฏิบัติตาม
คําสั่งท่ีศาลสั่งและก็นํามาวิเคราะห์ในเรื่องของแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ิมเติมเป็น 2 ส่วน ทีน้ีในส่วนของสํานักงาน
คุมประพฤติจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ิมเติม หลายท่านอาจจะรับทราบแค่ว่าสํานักงานคุมประพฤติรับรายงาน
ตัว ขอเรียนอย่างนี้นะค่ะ สมมติว่าเด็กร้อยคนเราก็จะมีการจําแนกก่อน ส่วนหน่ึงก็อาจจะรายงานตัวหรือให้ 
อสค. ไปดูแลท่ีบ้าน แต่ส่วนหน่ึงถ้าเข้มงวดก็จะมีกิจกรรมรองรับ เช่นกิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่ เรื่องของการจัด
ค่ายจริยธรรม และก็เรื่องของการอบรมธรรมะ นอกจากนี้เฉพาะการคุมประพฤติเด็กและเยาวชน กรมคุม
ประพฤติเองก็มีโปรแกรมพ้ืนฐานและก็โปรแกรมเฉพาะด้าน ซ่ึงเราจะต้องมีการมาทําแบบประเมินในเรื่องของ
อีคิว และค่อยจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเข้าไป ซ่ึงโปรแกรมพ้ืนฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านก็จะมีรายละเอียด
ค่อนข้างเยอะ เราก็ได้ศึกษาและก็ทําเป็นคู่มือออกมาสําหรับใช้ และก็จะรองรับอย่างเข้มงวดขึ้นสําหรับ
กฎหมายใหม่ที่จะต้องดําเนินการกันต่อไป 
 ท่านอภิรดี : ขออนุญาตกลับมาท่ี case น้ีค่ะ กรณีท่ี 2 คือเราอาจจะบอกว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรดี ของทุก
คนที่เกี่ยวข้อง ใครก็ได้ ถ้าเด็กมีปัญหาแบบนี้ เด็กไม่ได้มีการศึกษา อยู่กับป้า อยู่กับคนนู้นบ้างในที่สุดไปอยู่กับ
คนรัก ไม่มีอาชีพ เราจะทําอย่างไรกับเขาดีค่ะ เราจะพอบําบัดได้ไหม จะช่วยอะไรตรงน้ีได้ไหม หรือกรมพินิจฯ 
หรือกรมคุมประพฤติ หรือจะมีการพัฒนาโปรแกรมอะไรคุณหมอจิตแพทย์ท้ัง 3 ท่านจะช่วยแนะนําให้เราเป็น
แผนบําบัดฟ้ืนฟูอย่างไรค่ะ 
นางอังคณา : กราบสวัสดีทุกท่าน ต้องบอกว่าเป็นคร้ังแรกที่มาทํางานแบบน้ี ก็ยังรู้สึกงง แต่ก็คิดว่ามีบาง
เรื่องราวที่อยากสื่อสารให้กับทุกๆ ท่านได้ฟัง ท่ีเอาภาพเหล่านี้ขึ้นมาอยากบอกว่าสังคม ท้ังระบบการศึกษา 
ระบบการใช้ชีวิต ครอบครัว เราเร่ิมเป็นครอบครัวเด่ียวเยอะขึ้น เราเริ่มแสวงหาบางสิ่งบางอย่างตอนน้ี จํานวน
เยอะมากในครอบครัวในสังคมเราอยู่เหมือนกับว่าอยู่บนยอดเกาะเราไม่รู้ว่าชีวิตเช่ือมโยงกันอย่างไร และสิ่ง
สําคัญคือเด็กทุกวันน้ี เยาวชนทุกวันนี้โตขึ้นมาด้วยวิธีแบบน้ี เขาเริ่มไม่ทราบว่าเขาเก่ียวพันกับผู้คนอย่างไรบ้าง 
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ถ้าเราพยายามยัดเรื่องความคิดให้กับเขา และย่ิงพยายามยัดเรื่องของวิชาการอย่างเม่ือเช้าป้ามลพูดว่าเพราะ
เราเรียนเยอะเกินไป เป็นคนหน่ึงท่ีเอาลูกออกจากระบบการศึกษา เพราะนารู้สึกว่าโรงเรียนมีบางสิ่งท่ีมันเยอะ
เกินไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต สุดท้ายเด็กโตมาแล้วเขาเหมือนอยู่บนยอดเกาะ ไม่รู้ว่าเขามีสัมพันธภาพอย่าง
น้ันกับผู้คนท่ีอยู่ข้างนอก ในขณะท่ีชีวิตของเราเม่ือก่อนนี้เราอยู่รวมกันเรารู้ว่าน้ําเช่ือมโยงกันระหว่างเกาะแต่
ละเกาะ เขาสัมผัสได้ว่ามันมีนํ้า แต่ทุกวันน้ีเด็กไม่ได้รับสัมผัสเหล่าน้ี ถามจริงๆ ค่ะ ในท่ีน้ีทุกท่านมีลูกหลาย
ท่านก็มีพ่อแม่ แค่บางวันพ่อหรือแม่ท่ีพูดอะไรบางอย่าง ขนาดว่าเราเข้มแข็งขนาดน้ีแล้ว เราโตอยู่บนเวทีของ
สังคม แต่ถ้าวันไหนพ่อมาพูดอะไรสักประโยคหน่ึงที่ทําให้พลังมันถดถอย บางวันก็ต้องเซ็ง ซังกะตายไปสักหนึ่ง
วัน หรือว่าท่านที่มีลูก แม้พบว่าลูกทําบางสิ่งบางอย่างหรือมีปฏิกิริยาหรือแววตาบางอย่างที่ไม่เคารพท่าน ท่าน
ก็เจ็บปวด แต่เด็กเยาวชนที่อยู่ใน case ท้ัง 8 หรือว่าอีกเยอะเป็นจํานวนมาก อยากบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ใช่มีแค่
วันเดียวท่ีเขาได้รับผลกระทบแบบน้ี มันเกือบทุกวันท่ีไม่มีใครพาให้เขาเห็นเลยว่าเขาเช่ือมโยงกับผู้อ่ืน เขามีนํ้า
อะไรท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตเขากับผู้อ่ืน มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ได้พูดว่า “เราไม่สามารถรักษาความเกลียดชังด้วยความ
เกลียดชังได้” การลงโทษ ใช่ เม่ือเช้านี้เพ่ิงเห็นภาพมิติหนึ่งท่ีป้ามลพูดและพูดว่า ได้มาพบว่าถ้ามีใครสักคนที่จะ
ลงโทษเด็กคนหนึ่ง แล้วเขารักเด็กอย่างที่ป้ามลรักนาถึงยอมรับได้ว่าการลงโทษมีประโยชน์จริงๆ เพราะว่าครั้ง
ท่ีแล้วท่ีนาได้มีโอกาสไปกับท่านอภิรดี ท่ีบ้านป้ามล ไปเจอเด็กในคดีนี้ หน้าตาน่ากลัวมากแต่สายตาของเขา ท่ี
ส่งมาให้กับเรารู้สึกได้เลยว่าเขามีความอ่อนโยน เดินไปกับท่านอภิรดี แล้วบังเอิญลื่นล้มแขนกระแทกพ้ืน เช่ือ
ไหมว่าเด็กท่ีโดนคดีจําคุกตลอดชีวิต เดินถามนาตลอดทางว่า ครูโอเคใช่ไหมครับ คือตอนท่ีนาล้มเค้าแทบจะ 
หรือตัวนาเองไม่ใหญ่ขนาดน้ี เขาคงอุ้มนาข้ึนมายืนแล้ว นาบอกกับเขาว่าถ้าไม่ใช่หน้าท่ีสักของเธอกับหูท่ีเจาะ
ของเธอ ครูจะไม่เช่ือเลยว่าเธอพูดแบบน้ีได้ และถ้าครูหกล้มแบบน้ีในโรงเรียนหรือในท่ีอ่ืนครูรู้ว่ามันมีแต่คน
หัวเราะ แต่ป้ามลมีวิธีการอย่างไร กระบวนการอย่างไร เขาคืนความเป็นมนุษย์กลับมาสู่ตัวเขาให้ชีวิตมันมีนํ้า
หล่อเลี้ยงเขากับผู้คนในสังคมแห่งนี้มี ท่ีผ่านมา ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ก็มีกระบวนการอันหนึ่งท่ีได้มีโอกาสได้ทํา
จนกระท่ังท่านนายก อบจ. ถูกยิงเสียชีวิต กระบวนการน้ีก็จบไปเพราะว่างบประมาณไม่มีให้ กระบวนการน้ีก็
คือก่อนที่จะตัดสิน เราพูดคุยกันว่าถ้าเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้ยังมีโอกาสได้มองเห็นความรักของคนท่ีอยู่รอบๆ 
เขาอยู่ ช่วยกรุณาจัดกระบวนการให้กับเขาเถอะ เพราะสิ่งท่ีเขาขาดคือเขาไม่รู้ว่ามีสิ่งที่ดีอยู่รอบตัว รบกวนขอ
ภาพถัดไป บังเอิญมากกว่าอันน้ี เรียกว่าวงแห่งความกล้า ซ่ึงเป็นของชนเผ่าอินเดียแดงแต่เป็นนักจิตวิทยา ท่ี
บอกว่า มนุษย์หนึ่งคนจะลุกขึ้นมาทําอะไรต่อสังคมต้องการองค์ประกอบ 4 ด้าน ซ่ึงก็บังเอิญมากว่ามันคล้าย
กับสิ่งท่ีคุณหมอประเวชได้สรุป ไว้เม่ือเช้ามาก ส่วนอันขวาสุดมาสเตอร์รี่ เขาต้องเช่ียวชาญเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซ่ึง
หมอบอกว่าต้องรู้สึกดีกลับตนเอง จริงเขาขนยาเสพติด ทําเพราะเขาอย่างน้อยรู้สึกดีกับตัวเองบางด้าน ขนาด
เรารู้สึกว่าเราต้องมองได้สวยขนาดน้ัน แต่มนุษย์ทุกคนมาถึงวันน้ี เช่ือจริงๆ ว่า ไม่ว่าการกระทําใดๆ ก็ตามท่ี
เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ มีสิ่งท่ีเป็นความปรารถนาดีๆ ซ่อนอยู่ จะรดนํ้าพรวนดินเขาได้อย่างไรบ้าง 
ท่านสุนทรียา : ขออนุญาตถามคณุนานิดหน่ึงค่ะ ท่านอภิรดีบอกว่ามีโปรแกรมอะไร แล้วคุณนาฉายภาพน้ีบอก
ว่าให้เด็กรู้สึกว่ามีน้ําหล่อเลี้ยงชีวิต คราวนี้ศาลออกคําสั่งอย่างไรดีค่ะ ต้องเรียนอย่างนี้ โทษหนักมากถึง
ประหาร ศาลด้วยมาตราส่วนอะไรต่างๆ เด็กก็จะลดลงมา อย่างไรก็ตามถ้ามันหนักเราปล่อยไม่ได้ โดยหลักเรา
ก็ส่งฝึก และส่งสถานพินิจอะไรอย่างน้ี แล้วก็ส่งแล้วก็ฝึกไป 1 ปี 3 ปี หรือว่าควรจะต้องบอกให้ชัดว่า ให้เด็ก
สํานึกผิดความเช่ือมโยงในชีวิตกับคนอ่ืนหรือว่าสร้างพลังชีวิตให้เค้าเราคงเขียนในคําพิพากษาไม่ได้ ทีนี้จะทํา
อย่างไรให้มันเกิดโปรแกรมแบบนี้ขึ้นมาและก็สื่อสารกันได้ระหว่างศาลกับกรมพินิจด้วย ถ้ากรณีท่ีปล่อยไปได้
เป็นคุมประพฤติ ก็ทําอย่างไรให้กรมคุมประพฤติรับลูก เพราะโปรแกรมที่เรามีส่วนใหญ่เป็นสําเร็จรูป และก็
อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงจุดที่คุณนาบอกว่า sence ในด้านต่างๆ ให้มีวิวัฒนาการอะไรแบบน้ี 
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นางอังคณา : คือจริงองค์ประกอบ 4 ด้านมันเป็นคําอธิบายของโปรแกรมที่เราทํางานกันอยู่ เม่ือเราจัด
กระบวนการเราต้องให้เด็กเห็นทั้ง 4 ด้านว่า มี 4 ด้านนี้อยู่จริง และอย่างคําว่าเมล็ดพันธ์ุ เด็กมีเมล็ดพันธ์ุท้ัง
ด้านบวกและด้านลบแต่เราจะหล่อเลี้ยงเค้าได้อย่างไรที่เค้าจะได้เมล็ดพันธ์ุด้านบวกของเขา ในกระบวนการท่ี
จัดก็คือการพาเขาเข้าไปค้นหาว่าสิ่งที่ทํา  ทําเพ่ืออะไร มีด้านอะไรบ้างท่ีดีของชีวิต อย่างความเอ้ืออาทรต่อกัน 
เด็กคนนี้ไม่เคยได้รับความเอ้ืออาทรหรือเคยได้รับแต่ไม่เคยถูกมองเห็น และโดยเฉพาะกับแฟนของเขา ถ้าเกิด
เขารู้ว่าจริงๆ แล้วเขาจะดูแลความรักและพากันไปในทางที่ดีอย่างไรได้บ้าง โดยท่ีเราจัดกระบวนการให้ค้นหา
และประจักษ์ ด้วยตนเอง ส่วนท่ี 3 หมอประเวชก็พูดในเชิงว่า มีพ้ืนท่ีของตัวเองที่จะนําพาตัวเองได้ และส่วนท่ี 
4 รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอะไรสักอย่าง หรือถ้าหมอประเวชพูดไว้ว่ามีจุดหมายในชีวิต จริงๆ ใน 
case น้ี ลูกก็คือจุดหมายในชีวิตของเขาแต่ถ้าเกิดว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถบอกให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นด้าน
บวก เขาก็สร้างวงจรอุบาทเกิดขึ้นเหมือนเดิมก็คือ สร้างเด็กท่ีมีปัญหาส่งทอดต่อ ทีน้ีในกระบวนการนาอยาก
ขอ ยกตัวอย่างค่ะ ครั้งหนึ่งเคยได้เดินทางไปจังหวัดหนึ่ง กับเด็กที่โดนคดี บนบัลลังก์ มีผู้ที่พูดว่าให้ข้าวมึงกิน
ให้หมาดีกว่า เด็กรู้สึกแย่มาก รู้สึกไม่รู้ว่าเขาจะลุกขึ้นยืนอย่างไร จริงๆ แล้วบนสังคมใบนี้ถ้าท่านมองเห็นความ
รักท่ีมีต่อตัวท่านกับลูกกับครอบครัวเวลาที่ท่านส่งสารให้กับเด็กเยาวชนเหล่านี้ อย่างน้อยขั้นตอนแรกเขา
สัมผัสถึงความรักที่ทุกๆ ท่านมีต่อเขา เขาอยากลุกขึ้นยืนแล้ว ไม่มีใครทําผิดแล้วไม่รู้ตัว แม้แต่หลายๆ ท่านการ
สูบบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่าสูบบุหรี่เป็นโทษแต่เราก็ยังสูบบุหรี่กันอยู่ แล้วอย่างในศูนย์ฝึกอาชีพ ถ้าเกิดว่าเรา
ทําให้ศูนย์ฝึก ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลงโทษ แต่ว่าการลงโทษน้ันน่าจะเป็นทางเลือกทําให้เขาเห็นว่ามี
ผู้คนที่เฝ้าดูแลและก็ให้ความรักเขาอยู่ และเขาจะลุกขึ้นยืนได้ อย่างศูนย์ฝึกอาชีพ ก็มีหลายท่ีมากท่ีนารู้สึก
ซาบซ้ึงใจว่าดูแลเด็กเหล่าน้ีด้วยความรัก อาจจะไม่ต้องทําอะไรมาก แต่ว่าเด็กๆ อยากอยู่ใกล้ เด็กเหล่านี้เขา
อยากอยู่กับศูนย์ฝึกอาชีพท่ีดูแลด้วยใจ เขาก็จะเดินทางออกจากศูนย์ฝึกอาชีพด้วยความม่ันคงมากข้ึน 
ท่านอภิรดี : คุณนาค่ะ ถ้าเด็กคนนี้เป็นหาคุณนา คุณนาจะทําอย่างไรกะเด็ก case นี้ กรณีท่ี 2  
นางอังคณา : นาก็เรียกว่าเยียวยา ก็คืออาจจะหากิจกรรมอะไรท่ีทําให้เขาได้กลับมา และสิ่งหน่ึงก็คือ คนใน
ครอบครัว แฟนเค้า ลูกเขาอาจจะต้องอยู่ในกระบวนการด้วยกันเพ่ือว่าให้เห็นว่าสิ่งนี้มีความสําคัญอย่างไรกับ
เขาบ้าง ขอภาพถัดไปอันน้ีอาจจะไม่เก่ียวกัน แต่เป็นอีกคดี กระบวนการบางกระบวนการอย่างเช่นรูปที่เด็กปิด
ตา อันนี้เป็นคุณพ่อเขาพาเดิน เด็กบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตท่ีรู้สึกได้ว่า พ่อพาตัวเองเดินทางได้ แต่ตลอดมา
ต้ังแต่เด็กจนโตไม่เคยจับมือพ่อเลย วันนั้นเป็นการจับมือครั้งแรกกับพ่อ จริงๆ เด็กเหล่าน้ีเขาต้องการ การ
ยืนยันว่าเขาเป็นคนๆ หน่ึงบนโลกใบน้ีใช่ไหม มีคนที่เขารักใช่ไหม มีความสามารถบางอย่างใช่ไหม เราเช่ือว่าใน
กระบวนการเราจะทําอย่างไร กระบวนการบอกว่า 4 สิ่งท่ีเขาต้องการเพ่ือลุกมาเดินบนสังคมน้ีได้ มี
กระบวนการจะต้องพาเขาค้นหาในใจส่วนลึกของเขา จนกระทั่งค้นพบสิ่งท่ีดีท่ีอยู่ในตัว  เขาถึงจะเดินทาง
ออกมาสู่สังคมด้วยความม่ันคงได้ ทําไมเด็กติดยาเสพติด  บอกว่าเวลาท่ีคนๆ หนึ่งกอดได้รับอ้อมกอดจากแม่
แล้วมันมีความสุข หรือทํางานบางอย่างวาดรูปบางอย่างแล้วเสร็จแล้วมีความสุข เป็นสารชนิดเดียวกันกับ
เฮโรอีน มนุษย์ทุกคนต้องการสารน้ี แต่ในเม่ือเขาไม่ได้รับเขาจึงติดยาเสพติด ถ้าเราพาเขาให้ไปได้รับสิ่งเหล่าน้ี 
ก็จะถูกเยียวยา อย่างมีคดีอยู่คดีหนึ่งเป็นเด็กท่ีเป็นลูกของพ่อแม่ที่เก็บขยะ พ่อแม่ไม่เคยแสดงความรักเลย และ
เด็กอยู่โรงเรียนก็รู้สึกว่าตัวเองโง่ จนกระทั่งวันหน่ึงไปก่อคดีลักทรัพย์ เม่ือผ่านกระบวนการท่ีพาให้ครอบครัว
และลูกมาเรียนรู้ร่วมกันได้รู้จักกันมากขึ้นได้แสดงความรักกัน ให้เด็กได้กลับไปตระหนักบางอย่างในตัวเองให้
พ่อแม่เห็นคุณค่า พ่อแม่บอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้ถ้าลูกว่าเรียนไม่ได้ แต่ลูกช่วยพ่อแม่ทํางานได้ไหม ลูกบอกได้ 
กลับไปอยู่ด้วยกัน ตอนน้ีพ่อแม่เก็บขยะของเด็กผู้น้ีกลายเป็นธุรกิจรีไซล์เคิ้ลที่ลูกคิดระบบใหม่เก็บขยะแล้วทํา
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อย่างไรต่อที่ไม่ใช่แค่เก็บขยะ ตอนนี้บ้านเขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรีไซล์เคิ้ล ซ่ึงเด็กเป็นคนกลับไปคิดให้พ่อแม่
เองแล้วผ่านไป  3 ปี เด็กบอกว่าอยากเรียน ถ้าเม่ือไหร่ท่ีเขารักตัวเองเขาจะเริ่มสร้างตัวเองให้ดีขึ้น 
ท่านสุนทรียา : ด้วยเวลาที่จํากัด ขอบคุณ คุณนามากเลย อยากฟังคุณหมอช่วยเสริมในมุมของทางแพทย์มี
อะไรที่จะพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ด้านน้ี แล้วคุณหมอฟังคุณนาแล้วคิดอย่างไร อาจจะ ต่อคุณหมอพรพิมล และ
หมอประยุกต์ ท่านอยากจะมีอะไรเสริม และจุดท่ีเราอยากฟังจริงๆ ก็คือ กรมพัฒนาสังคมฯ จะช่วยอะไรได้
บ้าง เพราะตอนน้ีเป็นเด็กท่ียังไม่โตแล้วตอนนี้ เขากําลังจะออกไปสู่สังคม ในขณะที่มาตรการต่างๆ ท่ีอยู่ใน
ศูนย์ฝึกอะไรต่างๆ ก็ อาจจะยังเรียกว่ามีความเสี่ยงออกไปทําความผิดอีกได้ ก็ขออนุญาต case แรก เรียนเชิญ
ค่ะ 
แพทย์หญิงพรรณพิมล : ขอบคุณค่ะ จริงๆ ส่วนใหญ่จะเป็น case ท่ีน่าสนใจแต่ว่าถูกดึงมาบาง caseต้ังแต่ปี 
2544 ตอนแรกก็ตัวเองอ่านไม่ได้ดูปี อ่านดูก็งงนิดหน่อยว่าทําไมมันดูคุ้นๆ เหมือนเคยเห็นเพราะว่าเข้าใจว่า
ตอนหลังลดรูปแบบเรื่องกระบวนการทํางานไปมาก ก็คิดว่าพูดเรื่องง่ายก่อน เรื่องง่ายก็คือสําหรับแพทย์จริงๆ 
แล้วเวลาเราดูในส่วนที่จะช่วยทําให้เรื่องกระบวนการเรื่องการดูแลเด็กต่อเนื่องเกิดขึ้นได้ ก็คงหลายจุดที่หลาน
ท่านพูดว่าในเร่ืองจากการท่ีเราทําความเข้าใจต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ทีนี้ในฐานะแพทย์ก็ไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องฐาน
ความผิดคือสําหรับเรามันมีความหมายเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีความหมายมาก แต่จะบอกว่าประสบการณ์ท่ีทํา
กระบวนการอันนี้เป็นอันอยากจะให้ทุกท่านลองต้ังหลักกับตัวเด็กกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะตัวเรา แต่ว่าแน่นอน
ไม่ได้ปฏิเสธในกระบวนการว่ามันก็ต้องดูตามฐานความผิด แต่ว่าในประสบการณ์ท่ีเจอมา ถ้าพูดเฉพาะตัว
พฤติกรรมอย่างเดียว มันไม่สามารถตัดสินทันทีว่าเค้าควรเข้าสู่กระบวนการการแก้ไขอย่างไร อย่างเช่นเด็ก 2 
ราย ใช้ไม้ฟาดศีรษะเพ่ือน อันนี้คือพฤติกรรมเหมือนกันถ้าเขียนรายงานแพทย์ แพทย์ก็จะดูความลึกของ
บาดแผล ความสาหัส เพราะตีความสาหัสจากขนาดแผลท่ีเกิดขึ้น เหมือนกัน แต่พอเราเข้าไปดูเหตุท่ีทําให้เด็ก 
2 คนน้ีหยิบไม้ขึ้นมา แล้วตีศีรษะเพ่ือนมันมีเหตุหรือปัจจัยซ่ึงมีความต่างเกิดขึ้นมันทําให้เราต้องตัดสินใจเรื่อง
โปรแกรมการดูแลเด็กที่ต่างกันทันที ทีน้ีเวลาดูสําหรับตัวเองก็มีประสบการณ์ทํางานร่วมกันมาก็อยากจะบอก
ว่า 3 ส่วนท่ีเราดึงออกมา เป็น 8 องค์ประกอบ แต่ในองค์ประกอบท่ีปัจจุบันทําอยู่ มันก็เป็นองค์ประกอบ
หลักๆ เป็นมิติท่ีเราดูเรื่องกายเรื่องใจ สังคม และก็พบว่าต้องบอกว่า องค์ประกอบที่ใช้ทําได้ดี และค่อนข้าง
ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทางด้านสังคม เม่ือก่อนรายงานทางด้านสังคมจะส้ันมาก อ่านแล้วก็นึกไม่ออกว่าสภาพเด็กอยู่
เป็นอย่างไร คือภายหลังรายงานว่าครอบครัวเป็นอย่างไร สภาพแวดล้อมเด็กเป็นอย่างไร มิติทางสังคมตอนน้ี
การอ่านรายงานทางสังคมจะเห็น ด้านนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังเหลือ 2 ด้าน คือในปัจจุบันดิฉันคิดว่าอ่าน
รายงาน อาจจะมีจุดเช่ือมต่อกัน ขออนุญาตพูดถึงเรื่องท่ีจะเชื่อมโยงกัน เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน เหมือนกับ
เวลาท่ีหมอเดินไปศาล ก็คงคล้ายๆ ท่านเดินไปโรงพยาบาล ก็คงไม่เข้าใจ ว่าที่โรงพยาบาลเค้าทําอะไรกันบ้าง 
case ท่ี 4 ที่เป็นอีก case ท่ีเป็นอีก case หน่ึงรายงานแพทย์ด้วย พออ่านก็เข้าใจเลย อันนี้เป็นรายงานปกติ
ทางจิตแพทย์ ก็คือไม่วิกลจริต คือถ้าส่งไปตรวจกับจิตแพทย์ ความเข้าใจของจิตแพทย์มีแค่นี้ คือส่งมาเพ่ือ
ตรวจว่าวิกลจริตหรือเปล่า เค้าก็จะส่งรายงานกลับมาว่าไม่วิกลจริต ซ่ึงไม่ช่วยอะไรเลย เพราะตอนก่อนสงไป
ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าไม่วิกลจริต แต่หน้าท่ีแพทย์มันมีหน้าท่ีออกรายงานความเห็นว่าวิกลจริตหรือเปล่า ฉะน้ันถ้า
กระบวนการน้ีมันไม่มีกระบวนการทํางานด้วยกัน กระบวนการทางการแพทย์จะแทบไม่ช่วยท่านเลย คาดว่า
อย่างน้อยท่านเสียเวลา กว่าจะตรวจจะพบ จะรอกว่าจะได้ความเห็นแพทย์มาใบหนึ่ง ในที่สุดมันไม่ได้ช่วยใน
กระบวนการการเข้าใจ case ท่ีเกิดขึ้น 
ท่านสุนทรียา : คุณหมอจะลงรายละเอียดมากกว่า ได้ไหม คือในระหว่างไม่วิกลจริต กับวิกลจริต ตรงกลางว่า
ลกัษณะแบบนี้มีความเสี่ยงน่าจะต้องถูกบําบัดโดยอะไรไหม เราทํางานร่วมกันและเราระบุได้ 



57 
 

แพทย์หญิงพรรณพิมล : อันน้ีคือสิ่งท่ีอยากเชิญชวนทุกท่าน ในทางโครงสร้าง ในทางการแพทย์ของประเทศ
ไทย เอาภาพใหญ่ เพราะจะมาจากหลายส่วน ก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ก็คือโรงพยาบาล
ท่ีอยู่ประจําจังหวัด ท่ีจะมีฝ่ายเฉพาะทางโดยส่วนใหญ่ครบ เน่ืองจากโรงพยาบาลระดับจังหวัด และก็ใน
ปัจจุบันมีฝ่ายจิตเวชอยู่ เกือบครบทุกโรงพยาบาลในระดับจังหวัด ท้ังจิตแพทย์ซ่ึงเราเรียกว่าจิตแพทย์ท่ัวไป 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ก็คือจิตแพทย์ท่ีจบมา เพ่ือทํางานเด็กและวัยรุ่น รู้แต่ว่าถ้าส่งเข้าไปตอนนี้มีแนวโน้มว่า
มีโอกาส และคงสรุปไปให้แพทย์เฉพาะทาง มีแนวทางการทํางาน แต่จริงๆ แล้ว case 1 case เดินเข้าไปเพ่ือ
เข้าสู่กระบวนการระบบอย่างนี้มันใช้เวลาไม่ได้มากไม่เหมือนกับข้อมูลจํานวนมากที่ทํามาก่อนหน้านี้ ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการทําความเข้าใจ และทําความเห็นมากกว่าจะเข้าใจเรื่องเด็กคนหน่ึงมันไม่ได้ดูตากันแล้วเขียน 
มันมีองค์ประกอบหลายตัวที่เราคิดว่า ที่มันได้มาก่อนและเพ่ือเข้าสู่กระบวนการจะช่วยได้มากข้ึน ถ้าท่านไป
แบบว่าขอความเห็น ท่านก็จะได้ความเห็นแบบท่ีว่ากลับมาแบบส้ันๆ และถ้าดีไปกว่านั้น เม่ือก่อนที่ศาลเข้าใจ
ว่ายังมีอยู่ ท่ีศาลเด็กและเยาวชนฯ case conference  หรือเป็นหน่วยให้บริการให้เราเข้าใจกันมากขึ้นว่าเรา
ต้องการอะไร ตอนหลังเข้าไปถามด้วยกันก็จะเล่า กลับไปว่าทําไม 2 case ตอนแรกทําไมไม่เหมือนกัน 
เพราะว่าเด็กคนหน่ึงเม่ือเรากลับไปดูประวัติของเขา ใช้มีดจ้ิมเพ่ือน เพราะถูกเพ่ือนกระตุ้นเพียงเล็กน้อย เค้าก็
ใช้ซ้อมอยู่ในโรงอาหารโรงเรียน โดนเพ่ือกระตุ้นเพียงเล็กน้อยเด็กใช้ซ้อมจ้ิมเพ่ือนทันที โชคดีไม่โดนตาเฉียดหู 
หูเกือบขาด มีประวัติอันน้ีมาก่อน แล้วเขาเข้าตรวจ ก็จะพบว่ามีความผิดปกติทางสมองบางอย่างเพราะสารท่ี
เด็กถูกกระตุ้นและเล็กน้อยมีพฤติกรรมโต้ตอบแบบทันทีทันใด อย่างควบคุมไม่ได้มีโอกาสท่ีเค้าจะน่ามีปัญหา 
และเด็กคนน้ีก็คลื่นสมองผิดปกติ ดังน้ันท่ีเค้าตีเพ่ือนก็อย่างน้ีค่ะ คือถูกระตุ้นเล็กน้อย อะไรท่ีอยู่ใกล้ตัวคว้าได้ก็
ฟาดเลย น้ันก็มีเหตุจูงใจว่ามีเรื่องกัน แต่ว่าถามว่าบุคคลที่เล่าอย่างน้ีถ้ามีภาวะบางอย่างเกิดขึ้นรายที่เรากําลัง
คุยกันเม่ือสักครู่นี้ถ้าเค้ามีความบกพร่องบางอย่างแล้วเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ ก็จะเป็นการช่วย ในการที่เค้า
จะไปดูแลควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นต้องมีปัจจัยบางอย่างที่เป็นจุดที่เราสามารถช่วยเค้าได้ อันนี้ถ้าตรวจแล้วเจอ คือ
ง่าย หมอรักษาง่าย แต่ในทางกระบวนการว่าอีกยาวกว่าเยอะ อันน้ีก็คือปัจจัยทางด้านร่างกายดิฉันคิดว่าถ้ามี
โอกาส และเราสามารถพัฒนาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันมันจะทําให้กระบวนการตรวจทางการ
แพทย์โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย มันมาตอบข้อคําถามหลายๆ ส่วนในการดูแลเด็กได้ดีย่ิงขึ้น ประเด็นที่คุณ
หมอสุวรรณีท้ิงไว้นี่เป็นเรื่องใหญ่ เรายังมีเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น เร่ืองการบกพร่องการเรียนรู้ ซ่ึงกลุ่มน้ีใน
การศึกษาจะมีความเช่ือมโยงกับพฤติกรรม ท่ีเราเรียกว่าก้าวร้าวรุนแรงได้ มันเป็นความบกพร่องที่มันเกิดขึ้น
แล้วกลุ่มที่รักษาได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากลุ่มเหล่าน้ีสามารถวินิจฉัยได้ต้ังช้ันประถมแต่เด็กไทยตอนนี้น่าไม่ถึง 
20 % ท่ีถูกคัดกรองและสามารถบอกได้ในช้ันประถาม หลายรายก็ได้เจอตอนท่ีโคม่าแล้ว และก็มีพฤติกรรม
รุนแรงไปแล้ว น่าจะรู้แต่พอถึงตรวจไปว่าน่าจะรู้ต้ังแต่ 7-8 ขวบ มารู้อีกทีเค้า 17-18 ไปแล้ว มีปัญหาที่
ซับซ้อนไปแล้ว ดิฉันคิดว่า อันนี้มิติทางด้านร่างกาย มิติต่างๆ ท่ีท่านถามจะมีรายงานความเห็นทีมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ไหมจากกระบวนการให้ความเห็นก็คิดว่าอันน้ีต้องเป็นอันท่ีเราสามารถจะให้ความร่วมมือกันได้ ท่ีนี้เรา
โดยโรงพยาบาลท่ัวไป เราก็มีท้ังกุมารแพทย์บางท่านซ่ึงก็อาจจะให้ความสนในเรื่องพัฒนาการ ท่านก็จะ
สามารถตรวจและทํางานร่วมกับท่านได้ หลายโรงพยาบาลจะมีกลุ่มที่เป็นจิตแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลที่เป็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางคือโรงพยาบาลจิตเวช ก็มีอยู่ประมาณ 17-18 แห่ง ก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกจังหวัด ฉะน้ัน
กระบวนการของการถูกส่งมันจะส่งต่อกันไปเรื่อยๆ เป็นระบบ และตอนนี้ก็อธิบายอีกนิดหน่ึงก็คือว่าจริงๆ แล้ว
ในกระบวนการทางการแพทย์ขณะน้ีคือในระบบประกันสุขภาพทั้งหมดเด็กทุกคนมีเลข 13 หลัก เขาอยู่ใน
ระบบประกันสุขภาพ แต่ปัญหาตอนนี้ยังน่าสนใจอยู่ เพราะว่าระบบประกันสุขภาพมีระบบของเขตใครเขตคน
น้ัน เด็กได้รับฟรีจากทางการแพทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ต้องอยู่ในพ้ืนท่ีของตัวเอง น่าไปทําข้อตกลงว่ากรณีเด็กที่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขอให้ถือเป็นกรณีพิเศษเพราะมันมีหลายกรณีท่ีเป็นกรณีพิเศษหมายความว่าถ้าเขามี
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บัตรทองที่นครสวรรค์ ไม่จําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนครสวรรค์เข้าโรงพยาบาลตรงไหนก็ได้ที่ศาลส่งแล้วให้อยู่
ในระบบประกันสุขภาพ เพราะว่าการมีเลข 13 หลัก ของเด็กเค้าอยู่ในระบบประกันสุขภาพกันอยู่แล้วเพียงแต่
ว่าตอนนี้มันต้อง ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลอําเภอก็ต้องใช้ มันจะไปอําเภอ จังหวัด จิตเวช มันจะไปเป็นทอดๆ แต่
ท่านดูแลตรงน้ีไม่ได้หรอก เด็กเราถ้าสะดวกไปที่ไหน ไปได้เลย แล้วรับบริการภายใต้ระบบสุขภาพได้เลย เป็น
อันรู้กันว่าถ้าส่งมาประกันสุขภาพมาจากศาลไปรับโรงพยาบาลที่ไหนที่มีประโยชน์ต่อเด็กให้ถือว่าอยู่ในการ
ประกันสุขภาพเลย ถ้ามีอยู่แล้วก็ดี น่าจะไปทําข้อตกลงกันน้ี ปัญหาถัดไปท่ีท่านต้ังคําถามคืออย่างน้ี ใน
กระบวนการท่ีเป็นกระบวนการการฟ้ืนฟูมีบ้าง จริงๆ ต้องตอบอย่างนี้ กระบวนการการฟ้ืนฟูสําหรับเด็กมีน้อย 
โรงพยาบาลจิตเวชท่ีเริ่มทํางานด้านเด็กเพ่ิงเร่ิมไม่นานมาน้ีและก็เริ่มค่อยๆ พัฒนากระบวนการของการทํางาน 
ขณะที่เด็กท่ีเราดูแลต้องการสภาพครอบครัวชุมชนมากกว่าโรงพยาบาล เมืองไทยไม่มีโรงพยาบาลท่ีเหมือน
บ้านท่ีส่งไปแล้วได้รับการดูแล โรงพยาบาลจะเป็นท่ีจะรับเด็กเพ่ือจะเยียวยาระยะยาว แต่ว่าสิ่งท่ีเราทําเป็นการ
ทํางานร่วมในกลุ่มท่ีเข้ามาแล้วถ้าตามกฎหมายใหม่ มีกระบวนการให้การประเมินเป็นได้โดยเร็ว โดยการ
จําแนกว่าเด็กคนน้ีจะใช้ระบบคุมประพฤติ หรือส่งเข้าสถานฝึก หรือใช้ระบบทางสังคม 100% ดังน้ันก็ต้องหาท่ี
พ่ึงอย่างอันนี้ ใช้ระบบทางสังคม 100% เข้ากระบวนการการดูแลในหน่วยท่ีเรารู้ว่าสามารถให้การดูแลเด็กใน
บางกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง แล้วมีกระบวนการประเมินเด็กไม่แน่ใจว่าระบบใหม่ระบุได้ไหมว่า สมมติว่าส่งไป
ระบบสังคม 100 % แล้วส่งกลับมาระบบศาลบ้างไหม ในระยะท่ี 1 หรือ 1 ปีท่านกรุณาทํารายงานส่งกลับมา 
น่ีเป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งคือการทําความเข้าใจ เม่ือสักครู่ท่ีเราพูดถึงเรื่องท้ังหมดเครื่องมือท้ังหมดท่ีมีมี
ประโยชน์ในเบ้ืองต้น เม่ือต้องดูแลเด็กในระยะยาวมันต้องการการอยู่กับเขา ค่อยๆ ทําความเข้าใจว่าเด็กคนน้ี
เขาเติบโตไปถึงไหนแล้ว แล้วกระบวนการไหนยังเป็นประโยชน์กับเขาอยู่ ดูจากประสบการณ์ สมมติฐานอย่าง
น้ีเอาไป  3 ปี พูดยาก แต่ถ้ากระบวนการมันสามารถเป็นอย่างท่ีว่าได้ คือ 1 ปี แล้วเข้าโปรแกรมแล้วกลับมา
ความเติบโตของเขา น่าจะไปต่ออีกสักกี่ปี  
ท่านสุนทรียา : ในกรณีนี้คนแรก 3 ปี แล้วก็ศาลบอกว่าให้ศูนย์ฝึกดูเรื่องฝึกอาชีพด้วย ส่วนกรณีท่ี 2 คือไม่ได้
เป็นตัวการหลักไม่ได้เป็นตัวกระทําอะไรต่างๆ เหลือ 1 ปี ทีน้ีเม่ืออายุ 24 แล้ว กระบวนการยังไม่เรียบร้อยให้
เข้าจําคุก ไม่ทราบว่าคุณหมอมีความเห็นอย่างไร 
แพทย์หญิงพรรณพิมล  : อันน้ีถ้ามันมีความสามารถท่ีจะเอาเค้าเป็นตัวต้ังเราก็จะเอาเด็กเป็นตัวต้ัง ท่าน
ตัดสินครั้งแรก 3 ปี และ 1 ปี เมือท่านตัดสินแล้วว่าประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ณ วันที่ตัดสินแล้ว ถ้าถาม
ความเห็นแล้ว เม่ือครบ 3 ปี ณ ท่ีดีท่ีสุดสําหรับเด็กคืออะไร ท่านตอบวันนี้ไม่ได้แต่อีก 3 ปีท่านตอบได้ อยาก
เห็นกระบวนการตรงน้ีว่าตอนนี้เราเห็นว่าใช่ว่ามีประโยชน์สูงสุดสําหรับเขา 
ท่านอภิรดี : คุณหมอค่ะท่ีท่านสุนทรียาพูดน้ันเป็นคําพิพากษาในอดีตขณะนั้นยังไม่มีเครื่องมืออะไร เราไม่รู้จะ
ทําอย่างไร เราก็ส่งให้กรมพินิจจัดการภายใต้ความเหมาะสม และระหว่างน้ันจะมีรายงานมาตลอดว่าเขา
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ศาลสามารถเปล่ียนแปลงคําพิพากษาได้ตลอด แต่กระบวนการตรงน้ันเรายังไม่ได้ใช้ แล้ว
วันน้ีเรามีกฎหมายมาใหม่ มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เราก็อยากจะทําเรื่องใหม่ๆ ท่ีเชิญทุกท่านมาคือเราไม่อยากมอง
ย้อนกลับไปอดีตจริงๆ แล้ว ส่ิงท่ีอยากเห็นคือถ้ามีกรณีศึกษาแบบน้ี ท่านผู้เช่ียวชาญท้ังหลายจะแนะนําเรา
อย่างไร กับ case เด็กเท่าท่ีท่านมีข้อมูล ซ่ึงที่เราเลือก case ท่ี 2 case ที่ 4 ในทัศนะของทุกท่านเราจะบรรลุ
ข้อตกลงกันได้ไหม 
แพทย์หญิงพรรณพิมล  :อย่างท่ีคุณนาพูด สําหรับ case ท่ี 2 คือสําหรับเขาก็คือการเติบโต   มีครอบครัวและ
เข้าใจที่จะใช้ชีวิตที่มีครอบครัว การเดินไปข้างหน้าของชีวิตทั้งคู่ก็คือ คนท่ีประคองชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้า 
ความสัมพันธ์ของเด็กแบบคู่ทําให้เค้าได้พบความหมายว่าเขามีใครสักคน คือ มีใครที่เป็นเจ้าของ และเขาก็มีคน
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ท่ีเป็นเจ้าของเหมือนกัน มันมีความหมายกับเขามาก และต้องมีใครช่วยประคับประคอง เช่ือว่าเขาจะกลับมา 
ไม่ต้องสอนเรื่องอาชีพเด็กจะรู้เลยว่าด้วยความสัมพันธ์เขาจะต้องทําอะไรหลายอย่าง ถ้าในมุมมองของ
จิตแพทย์ มีท่ีไหนท่ีเด็กอยู่ได้ช่วยให้สัมพันธภาพอันน้ีเกิดขึ้น เราก็ทํางานด้วยกันได้  
ท่านอภริดี : ต้องถูกควบคุมไหม caseน้ี ต้องส่งไปอยู่ในศูนย์ควบคุมอย่างศูนย์ฝึกไหม หรือเราจะใช้ระบบทาง
สังคมล้วนๆ เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคําพิพากษา 
แพทย์หญิงพรรณพิมล : ถ้าเลือกได้จะเลือกกระบวนการทางสังคม แต่ไม่ปิดกั้นว่าเขาอาจจะกลับไปตาม
สิ่งแวดล้อม เราอาจจะดึงเขากลับมา อยากจะเห็นว่าครั้งแรกที่ตัดสินอยากเห็นกระบวนการทางสังคม เรา
อาจจะเห็นจุดแข็งในตัวของเขาว่าถ้าเขามีคนดูแลช่วยเขาได้  น่าจะไปต่อได้ 
นางอังคณา : คืออยากเล่าจุดบอดนิดหน่ึงค่ะ ครั้งหน่ึงเคยแก้กระบวนการทางสังคมแล้วเด็กคนหน่ึงลุกมาเป็น
จิตอาสา เขากลายเป็นคนที่มีบทบาทช่วยเหลือสังคม คือเขาก่อคดีท้ังหมด 3 ครั้ง และครั้งที่ 3 เขาถูกส่งมาเข้า
สู่กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ลูก แล้วจึงตัดสินรอลงอาญา แล้วกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ปรากฏว่าใช้ชีวิตปกติ
ได้ 1 ปี คดีท่ี 1 ถูกรื้อฟ้ืนเขาต้องกลับไปติดคุกเพราะไม่มีกระบวนการตรงน้ีแล้วท่ีนครสวรรค์ ภรรยาเขาตอนน้ี
ก็กลายเป็นไม่มีรายได้ ลูกก็เล็ก อันนี้อยากฝากไว้ ถ้าเกิดว่ามีการเยียวยาเขาแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าที่ผ่านมาเขา
ถูกแก้ไขแล้ว 
ท่านอริยะ : ท่ีผมเสนอ case นี้ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา คือมองในมิติของนักสังคมศึกษา ก็จะบอกว่าส่งเด็กไป
ตรงน้ันตรงนี้ได้เลย แต่ในแง่ของสังคมคดีน้ีถ้าเป็นผู้ใหญ่โทษประหารชีวิต แต่พอเป็นเด็กได้รับอภิสิทธ์ิชน
มากมายเพราะเจตนารมณ์ของศาลก็คือแก้ไขเขา แต่ขณะเดียวกันคําพิพากษาของศาลที่ตัดสินมันต้องอยู่บน
ความคาดหวังของทุกฝ่าย กรณีศึกษาเรื่องนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่โทษประหารชีวิต พอเป็นเด็กสมมติไปอยู่บ้าน
กาญจนาแล้วกัน องค์กรท้ังหลายวิทยากรทั้งหลายจะตอบอย่างไร อันนี้จริงๆ ต้ังเป็นตุ๊กตาขึ้นมา 
ท่านสุนทรียา : อยากจะให้ท่านท่ียังไม่ได้พูด พูดก่อนนะค่ะ ดิฉันก็คาดหวังในระบบบําบัดโดยสังคม ร้อย
เปอร์เซ็นต์ มองอย่างไร หรือจะมีกระบวนการอย่างไร เชิญคุณหมอประยุกต์ค่ะ 
นพ. ประยุกต์ : ผมไม่ได้อ่านกรณีท่ี 2 มาก่อน เพ่ิงจะได้อ่านระหว่างท่ีฟัง จากท่ีอ่านระหว่างท่ีมีการอภิปราย
กันอยู่นี้ก็มีความรู้สึก ผมมองเด็กคนนี้ต่างจากวิทยากรหลายท่าน ผมมองว่าเด็กคนน้ีเข้มแข็งมากมีจุดแข็งเยอะ
มาก ไม่เคยมีพฤติกรรมเกเร สําส่อน ไม่เคยลักขโมย เวลาว่าเดินห้างไม่ได้ไปทําอย่างอ่ืน ไม่สําส่อนคือเจอผู้ชาย
คนนี้คนแรกและผูกพันยาวนาน ไปอยู่ท่ีไหนก็ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้ง กับผู้ใหญ่ของฝ่ายไหนก็ตาม เด็กคนนี้พ่อแม่
เสียชีวิตต้ังแต่อายุ 5-6 ขวบ ประคองตัวเองโดยการอยู่กับน้าบ้าง ป้าบ้าง อยู่กับผู้ปกครองผู้ที่ไม่ใช่ญาติจริงๆ 
เท่าไหร่ พอแต่งงานก็ไปอยู่บ้านคนรัก ซ่ึงมีน้ําใจออกค่าน้ําค่าไฟให้ด้วย แล้วจากกระบวนการท่ีทําให้เด็กเข้าไป
เกี่ยวข้องกับคดีจะเป็นว่ามีกระบวนการชักจูงหลายครั้ง เม่ือปี 53 เขาอายุ 15 แสดงว่าเด็กไม่มีเจตนาจะทํา
ต้ังแต่แรก โดยการโทรถามชักจูงกันหลายครั้งว่าอยากได้เงินใช้ไหม หลายรอบจนกระทั่งในที่สุดก็เลยไปรับของ 
เด็กนี้สูบบุหรี่อย่างเดียว ทางจิตวิทยาบอกว่าผู้หญิงสูบบุหรี่คือซึมเศร้าไม่ม่ันใจในตัวเอง ขาดความรักแต่ไม่ได้
หมาความว่าเด็กคนน้ีไม่มีเหตุผล เด็กคนน้ีฉลาด อยู่ในกฎเกณฑ์ เด็กในวันเดียวกันอาจจะสําส่อน แต่เด็กคนน้ี
ไม่มี ครบเพ่ือนผู้หญิงในวัยเดียวกันตลอด ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครเลย เงียบๆ เป็นคนนิสัยร่าเริง ช่างคุย 
อันน้ีเป็นส่วนสําคัญที่บอกได้ว่าเด็กคนนี้มีภูมิคุ้มกันดีทีเดียว ถ้าถามผมบอกว่าเด็กคนนี้ทําคดีน้ีขึ้นมา
จําเป็นต้องได้รับการทําโทษแค่ไหนอย่างไร ตัวผมมองว่าเด็กคนน้ีไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายสังคม จากความเห็น
ส่วนตัวท่ีดูกระบวนการส่งยารับยา แล้วเค้าก็ไมรู้ว่ายาน้ันเท่าไหร่ แค่รับรู้ว่ากิจกรรมต้องทําอะไร แต่ไม่รู้
จํานวน ซ่ึงตรงน้ีคือสิ่งที่สําคัญมาก เด็กคนน้ีมีคุณธรรม ผมมองว่าเด็กคนน้ีคุณธรรมทีเดียว ดูจากลักษณะนิสัย
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ของคนรัก ดูเป็นคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ คนท่ีขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แกว่งง่าย จะมีนิสัยแฝงอย่างหน่ึงคือเจ้าชู้
ด้วย ดังน้ันในทางกิริยาเราจะเห็นว่าคนเจ้าชู้จะคู่กับคนเรียบร้อยเสมอ คนเรียบร้อยจะชอบคนเจ้าชู้เพ่ือ
ต้องการให้มาจัดระเบียบให้ ส่วนคนเรียบร้อยต้องการความผ่อนคลายจากคนเจ้าชู้ มองดูแล้วมันเป็นคู่ประกบ
ท่ีชัดเจนมากว่าเด็กคนนี้ค่อนข้างมีวุฒิภาวะแม้ว่าจะอายุ 16 มีความยับย้ังช่ังใจพอสมควร มีสิ่งท่ีสังคมยอมรับ
ได้ท้ังน้ัน ไม่เคยออกนอกกรอบ แต่ไม่ชอบเรียนหนังสือ แต่ว่าทํากิจกรรม ก่อนหน้าก่อนส่งยาเป็นกิจกรรมที่ถูก
กฎหมายอันที่ 1 อันท่ี 2 คือมันแปลกท่ีเด็กคนหน่ึงไม่มีพ่อแม่ พ่อแม่ตายหมด ไปที่ไหนมีคนแนะนํางานให้
ตลอด นิสัยต้องไม่เลว ตรงน้ีคือสิ่งที่สําคัญ ถ้าถามผมว่าเด็กคนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการบําบัดเยียวยาหรือทํา
โทษอย่างไร ผมมองว่าเด็กคนน้ีขาดคนช้ีนํา เขาแข็งแรงพอสมควรอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าในกระบวนการเหล่าน้ี 
เขาจะได้รับโอกาสแก้ไขอนาคตของเขาเองอย่างไรบ้าง ถ้าผมมองเด็กคนน้ีตรงน้ี เด็กคนน้ีไม่ได้ใฝ่เลวเลย สรุป
จากคร่าวๆ ท่ีอ่านรายละเอียดของเขา 
ท่านอภิรดี : ขออนุญาต ประเด็นที่คุณหมอพูดน่าสนใจมาก เพราะบ้านเราจะมองประเด็นที่อัตราโทษ  
คุณหมอกําลังสอนเราว่าความร้ายแรงของคดีอยู่ท่ีพฤติกรรม ถ้าท่านสุนทรียาจําได้ ตอนเราไปทํา กฎหมาย
มาตรา 80 มาตรา 96 เราพยายามจะไม่เอาอัตราโทษแต่เราก็ไม่สามารถต้านทานกระแสแนวคิดของสังคมโดย
ต้องยืดอัตราโทษเป็นตัวต้ัง แทนท่ีจะยึดพฤติกรรม ถ้าเรายึดตรงน้ีได้เม่ือไหร่ เราก็จะแก้ปัญหาเด็กได้ถูก 
นพ. ประยุกต์ : ขอบคุณท่ีเสริม ก็ในส่วนของผม ผมมองว่าเด็กคนน้ีแกร่งกว่าอายุ เด็กอายุ 16 ปี ที่มีพ่อแม่มี
ความสะดวกสบายเยอะแยะจะแย่กว่านี้มาก ไมได้เอาตัวรอดได้ดีขนาดนี้ ไม่สามารถจะผ่านผู้ชายคนเดียวจาก
อายุ 16 แม้กระทั่งบางคนมีความสะดวกสบายมากกว่านี้ก็ผ่านผู้ชายมาตั้งแต่อายุ 13-14 แล้ว พฤติกรรมการ
เกเรไม่ต้องพูดถึง การทะเลาะไม่ต้องพูดถึง คบเพ่ือนกี่คนๆ มันต้องมีเรื่องทะเลาะ แต่คนน้ีไม่มี แล้วไม่ได้คบ
เพศตรงข้าม คบเพศเดียวกัน บอกให้รู้ว่า เอกลักษณ์ทางเพศเขาสมบูรณ์ เขามีความเป็นผู้หญิง นับถือตัวเอง 
แต่ขาดความม่ันใจว่าสังคมรับเขาได้มากกว่าแค่ไหน พฤติกรรมหึงหวงเกิดขึ้นเสมอในคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุผล
เป็นคนท่ีเรียบร้อย คนเรียบร้อยจะหึงหวงก็คนมันรัก ไม่อยากให้เค้าไปเป็นของคนอ่ืน ไม่อยากให้เค้าไปยุ่งกับ
คนอ่ืน หึงหวงเป็นเร่ืองของคนเรียบร้อย คนไม่เรียบร้อยไม่ทํา จะไปก็ไป อายุ 16 คิดได้ขนาดนี้ มีความผิด
ขนาดน้ี แต่ผมเช่ือในการเกลี้ยกล่อมในการให้เขาทําความผิดในคร้ังน้ี ทําหลายครั้งเป็นกระบวนการ แล้วก็ทํา
ไปตามความผิดเพราะว่าคนรักเป็นคนท่ีเกี่ยวข้อง คนรักใช้ยาเสพติด แต่เจ้าตัวไม่เกี่ยวข้อง concept ของคน
ธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงคนเลว คืออยากจะใช้ความรักเปลี่ยนแปลง แต่ในท่ีสุดตัวเองก็เป้ือนความสกปรกของ
แฟน อันนี้ก็ช้ีให้เห็นว่าเด็กคนน้ีคุมตัวเองได้ดีในระดับที่เด็กในวัยเดียวกันทําไม่ถึงด้วย แต่ว่าเขาขาดผู้ใหญ่ที่จะ
อบรมสั่งสอนเขาตั้งแต่เล็กจนโต โรงเรยีนก็ไม่ได้เข้า เพราะฉะน้ันเขาขาดคนช้ีนําชีวิต ขากคนที่รู้เกี่ยวกับชีวิตท่ี
โตกว่า ช้ีให้เขาเห็นว่าควรทําอะไร แค่ไหน อย่างไร ความอยากได้ อยากมี อยากเป็นของเขา คุมได้ค่อนข้างดี 
ไม่ได้ออกนอกกรอบเลย ท้ังๆ ท่ีไม่ได้อยู่กับผู้ใหญ่คนไหนนานๆ นี่คือรายละเอียดที่ได้จากการสืบเสาะมาใน
เอกสาร คงมีความเห็นแค่น้ี 
ท่านสุนทรียา : ในท่ีน้ีหลายท่านอาจจะนึกถึง ฝันอยากจะช่วยวินิจฉัยชีวิตและให้เส้นทางใหม่แก่เด็ก ซ่ึงบ้าน
เรายังไม่มีกระบวนการแบบนี้ ดิฉันมีโอกาสตามท่านอภิรดี และคุณอรพรรณ ไปท่ี Miami   ท่ีศาลเยาวชนฯ 
เช่ือไหมว่าผู้พิพากษา นั่งบนบัลลังก์ โดยในห้องพิจารณาคดีมีคนยืนกันเต็มไปหมด หลังจากพิจารณาเสร็จเราก็
ไปคุยกันท่านผู้พิพากษาถามว่าคนเยอะจัง ท่านก็ว่าเป็นเหมือน กลุ่มดูแลทางสังคม กลุ่มหมอ พ่อแม่ 
ครอบครัว นักประกอบวิชาชีพ หมายถึงพวกท่ีหาอาชีพให้กับเด็กและพ่อแม่อะไรต่างๆ แล้วที่น่าสนใจคือผู้
พิพากษาบนบัลลังก์คุยโทรศัพท์และด่าใครสักคน ถามท่าน ท่านว่าด่าหมอท่ีไม่เอาแม่ไปบําบัด คุยโทรศัพท์บน
บัลลังก์โดยเรียกว่าจิกเลยว่าให้มาเอาแม่เด็กไปบําบัด แล้วจะปล่อยลูกเขาอย่างน้ีได้อย่างไร เป็นภาพความเป็น
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จริงที่หลายประเทศทํางานวิชาชีพแบบน้ี เราอยากทําเป็นตัวอย่างให้ดู แต่เน่ืองจาก case วันน้ี เรามีเวลา
จํากัด อยากจะให้กรณีแรกจบที่ 3 ท่านที่เหลือ อย่างสั้นๆ  และกรณีท่ี 2 ต่อไปเลย  
นางสาวแรมรุ้ง : ขอเรียนต่อเลยนะค่ะ ถ้าเราต้องทํางานกับเด็ก กับครอบครัว ย่ิงถ้าเด็กที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ไหน 
เขาเคยถูกรักบ้างหรือเปล่า มีใครท่ีภูมิใจ มีใครที่รอดูความสําเร็จของเขาไหม เราจะใจร้อนไม่ได้ เหมือนอย่างท่ี
บอกว่าแล้วเราจะใช้โปรแกรมไหน เราจะอย่างไร ขอบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ จะบอกว่าในวันนี้มีมิติท่ีดีมาก 
พวกท่านที่ทํางานด้าน เรื่องละครบําบัด ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ ไม่ว่าทุกท่านท่ีได้มาอยู่ในท่ีนี้มาช่วยกันคิด จริงๆ 
อยากเห็นกระบวนการแบบนี้ค่ะ ที่จะพาเด็กคนหน่ึงส่งไปถึงฝันของเด็กคนน้ันได้ ในส่วนตัวเองมีความเช่ือว่าใน
เด็กคนหน่ึงเขามีความเช่ือว่าต้องการจะทําในสิ่งที่ดี และก็เขาอยากจะเป็นเด็กที่ถูกรัก ดังน้ันในส่วนของตัวเอง
ท่ีเป็นนักสังคมสงเคราะห์ พูดถึงเรื่องกระบวนการทางสังคม พูดถึงเรื่องท่ีเด็กเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ก็
จะประเมินจาก ขออภัยไม่ได้ทําการบ้าน case น้ีมา แต่ก็ในส่วนของการทํา case ในส่วนของพนักงานคุม
ประพฤติ เท่าท่ีดูใน case อ่ืนก็จะเห็นว่ามีการลงไปทํากระบวนการที่ละเอียดมากจนกระท่ังเรามองเห็นจุดเด่น
ในหลายเรื่องของเด็ก รวมถึงครอบครัวรวมถึงโอกาสท่ีจะสามารถท่ีจะผ่านตรงน้ีและก็ยืนอยู่ในสังคมได้ แต่
อย่างไรก็ตามในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนยุติธรรม ปลายทางที่เราเห็นในท้ายเรื่องที่บอก
ว่า เด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงที่กระทําผิดซํ้า เราสามารถที่จะเด็กหลุดจากระบวนการยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้ว ใน
มุมมองของนักสังคมสงเคราะห์ท่ีทํางานกับเด็กกับครอบครัว แค่เด็กไม่กระทําผิดซํ้ามันไม่ใช่คําตอบของเรา แต่
ว่าเด็กต้องอยู่กับครอบครัวได้อย่าปกติสุขต่างหากคือคําตอบของเรา ที่นี้การท่ีเด็กจะอยู่ในสังคมได้อย่างไร 
หลายท่านก็ได้พูดถึงแล้วท่ีเราทําร่วมกันอยู่ 3 เร่ือง 1 ก็คือว่าเรื่องของการประเมินสภาวะเด็ก ร่างกาย จิตใจ 
สังคม รวมไปถึงเรื่องของครอบครัวว่าด้วยเร่ืองความผูกพัน ในครอบครัว พ่อแม่ พ่ีป้าน้าอา หรือกับแฟนที่
ต้ังครรภ์ ว่ามันเป็นความผูกพันที่ม่ันคงหรือเปล่า หรือวาเค้าต้องการมีใครสักคนเป็นเพ่ือนเขา เดินไปกับเขา 
แล้วเด็กผู้หญิงคนหน่ึงท้องนั้นต้ังใจหรือเปล่า เป็นความผิดพลาดหรือเปล่า อันน้ีเราพยายามมองให้มันได้หลาย
มุม พอพูดถึงปัจจัยเสี่ยง มักจะมองว่าต้องลดปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เขากระทําความผิด แต่จริงมันเป็นเร่ืองที่ยากมาก 
การท่ีเราจะบอกว่าจะลดปัจจัยเสี่ยง อย่างน้อย เขาอยู่ในแวดล้อม ท่ีย่ัวยุเขา โดยท่ีไม่มีใครสักคนบอกหรือเขา
ต้องทําเพ่ือใคร หรือมีใครกําลังมองอยู่ ในส่วนตัวคิดว่าการที่จะทํางานกับเด็ก case ท่ี 1 นี้ น่าจะใช้ทีมสห
วิชาชีพเป็นคําตอบ เน่ืองจากว่ามีหัวหลายหัวจากหลายวิชาชีพช่วยกันคิด เด็กคนน้ีอาจจะต้องเข้าสู่
กระบวนการจิตเวชหรือเปล่า อาจจะต้องมีการให้การศึกษาเพ่ิมเติม มีการดึกศักยภาพของเขาออกมา และท่ี
สําคัญกระบวนการละครบําบัด ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ทําให้รู้สึกว่าเด็กกับพ่อแม่ ที่เขาเกิดมาจนอายุ 16-17 นั้น 
ท่ีเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เขามีสิ่งที่เค้าภูมิใจบ้างหรือเปล่าในชีวิต ในการดึงให้เด็กคนหน่ึงกับแฟน
เขาได้พูดเรื่องที่ทําให้ภูมิใจ เรื่องที่รู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จ ถึงแม้ว่าพ่อแม่ตาย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับใคร 
ถึงแม้ว่าจะขายยาเสพติด แต่เขาก็มีสิ่งที่เขาภูมิใจ มีพลังด้านบวกในตัวของเขาที่สามารถที่ดึงออกมาปลุกวิกฤต
ท่ีเรารู้สึกว่าเขาจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีชีวิต การที่จะพาเขาไปตรงนี้ได้ กระบวนการสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา 
บําบัด คุณหมอต่างๆ ก็จะช่วย แต่ในการเด็กแต่ละคนไม่สามารถบอกได้ว่าต้องพาไปหาหมอหรือต้องพาไปกิน
ยา มันตอบไม่ได้จนกว่าเราจะดึงกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชายคนน้ีกับผู้หญิงคนนี้ออกมาให้ได้ ดังนั้น
ต้องมีใครสักคนอย่างท่ีคุณหมอว่า พาเขาไปแล้วจะต้องทําให้รู้สึก ว่าถึงแม้ว่าเขาจะติดยาเสพติด ค้ายา มีลูก
ก่อนวัยอันควรแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้รักเขา เขาจะต้องรู้ว่าการที่เราจะปรับพฤติกรรมของเขาจะต้องเกิด
จากความรัก และต้องการให้ผ่านความเลวร้ายน้ันไปได้จริงๆ เด็กจะรู้สึกว่าถ้าเราทํางานกับเขาด้วยหน้าที่  จะรู้
แค่ว่ามันเป็นหน้าท่ี โดยไม่ได้รู้สึกว่าต้องพัฒนาจริงๆ แต่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเขารู้สึกว่าเขาถูกรักจริงๆ เขาขโมยของ
เราแต่เราก็ยังรักเขา แต่เขาจะต้องปรับตรงท่ีว่าสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันไม่ใช่ แต่อย่างไรก็ตามเราจะ
รักเขาเหมือนเดิม คือเราต้องให้เขาสัมผัสตรงน้ีว่ามีใครรอเขาอยู่ตรงนี้ ทีนี้ในกระบวนการทางสังคมจะรองรับ
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ได้อย่างไร อย่างท่ีน้องคนหนึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วแต่อีกคนหน่ึงยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
เราต้องดูแลทั้ง 2 ส่วน เรามีเจ้าหน้าที่ เพียงแต่ขอใส่โปรแกรมเพ่ิมนิดเดียวว่าดึงศักยภาพเขาออกมาว่าถึงแม้
เขาโดนจํากัด จะต้องมาน่ังฝึกอาชีพก็ตาม แต่อยู่ในกระบวนการท่ีคนทําน้ันรักเขาจริงๆ อยากเห็นเขา
เปลี่ยนแปลงจริงๆ ขณะท่ีเราต้องทํางานคู่ขนานกัน ต้องเตรียมความพร้อมเด็กคนน้ี เราอาจจะได้รู้มุมมองท่ีเรา
ไม่เคยเห็น อาจจะเห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้รักผู้ชายคนน้ี เขายังไม่อยากจะมีลูก อาจจะกังวลใจว่าต่อไปจะเป็น
อย่างไร มันมีอีกหลายกรณีที่ว่าพอผู้ชายไปอยู่คุมประพฤติในกระบวนการยุติธรรม ผู้หญิงก็อาจจะไปเจอคน
ใหม่ ถึงได้บอกว่ามันไม่สูตรสําเร็จจริงๆ แต่การประชุมทีมสหวิชาชีพ แต่ก็ไม่ใช่ คุณครูไปทําอย่างนั้น หมอไป
ทําอย่างน้ี นักสังคมสงเคราะห์ทําอย่างนี้ ก็จบ มันไม่ใช่ กระบวนการท่ีเรามีการวางแผนพัฒนาบุคคล 
ครอบครัว ลองดูว่าคุณอาที่อยุธยาเป็นใครคนนั้นให้กับเด็กได้หรือเปล่า ถ้าคุณอายังรู้สึกว่ายังรัก ยังอยากเห็น
ความเติบโตของเด็กอยู่ คุณอาคนนี้อาจจะเป็นกุญแจไข อาจจะให้เด็กอาจจะทําให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ 
กระบวนการมีส่วนร่วมคิดว่าสําคัญมาก อย่างไรก็ตามการทํางานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเอง เม่ือ
เช้ามีการพูดถึงเรื่องเด็กท่ีไม่สามารถไปอยู่ในระบบครอบครัวได้ ก็มีหน่วยงานที่จะรองรับตรงนี้ คิดว่าจะทาง
ท้ายสุด เด็กที่เขามาอยู่กับเราตรงน้ี เขาไม่อยากมา เหมือนกับเขาเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเขาไม่อยาก
อยู่ พอออกไปเป็นอิสระ ก็อยากมีแนวทางของเขา เราค่อนข้างม่ันใจว่าเด็กไม่อยากอยู่ แต่เราจะต้องมี
กระบวนการว่าอยากอยู่ตรงไหน เหตุผลและความจําเป็นอะไร และก็การมีส่วนร่วมและศักยภาพท่ีเด่นอะไร
ของเขามาใช้ เราต่างหาที่มีหน้าท่ีคอยประคับประคองเค้าไปบรรลุจุดมุ่งหมายของเขาได้ 
ท่านอริยะ : คือจริงแล้วที่บ้านปราณีเค้าก็ไม่อยากอยู่ วันนี้วัตถุประสงค์หลักท่ีเราจัด ผมอยากจะถาม พม. ว่า 
เม่ือเด็กคนนี้เข้ามาสู่กระบวนการก่อนพิพากษา เรามีจะมีทางเลือกทางไหนไหม หรือตอนนี้เรากําลังจะปล่อย 
ท่านจะย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือแม่ลูกคู่น้ีอย่างไร อันน้ีเป็นหน้าท่ีของ พม. ท่ีจะตอบ ให้ช่ืนใจ  
นางสาวแรมรุ้ง : ก่อนอ่ืนเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่หน้าที่ พม. มันเป็นหน้าท่ีของพวกเราทุกคน จริงแล้ว
เวลาเราทํางานกับเด็กถ้าเราจะพิจารณา เด็กจะไปอยู่บ้าน พม. ครูนา หรือท่ีไหน กระบวนการอย่างท่ีบอก 
ทีมสหวิชาชีพมีความสําคัญ ให้ทีมงานท่ีเขาเป็น พม. ทีมงานท่ีเป็นหน่วยงานภายนอกได้เข้าไปร่วม ร่วมเรียนรู้ 
เร่ือง case ต้ังแต่ต้นกระบวนการงานของพวกเราต้ังแต่ต้น และเราจะสามารถวางแผนพัฒนาเด็กเป็น
รายบุคคลได้ อันน้ีต้องบอกว่า พม. เป็นหน่ึงในหน่วยงานที่สามารถที่จะรองรับเด็กได้ เรามีสถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวท่ีสามารถจะรับเด็กได้ แต่น่ีจะหมายถึงว่าการพิจารณาเด็กและนําเด็กว่าจะ
ส่งที่ไหน กระบวนการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ก็สําคัญเช่นกันค่ะ 
ท่านอภิรดี : ขอโทษนะค่ะ ไม่ได้บอกว่าสิ่งน้ีจะเป็นหน้าท่ี พม. จะบอกอย่างนี้ว่าท่านรองพูดว่าข้อเท็จจริงคือ
เด็กกําลังจะออกไปแล้วและก็มีลูกอีกคนหนึ่ง เราจะช่วยเด็กคนน้ีอย่างไร ไม่ใช่ว่า พม. ต้องรับผิดชอบท้ังหมด 
แต่ในมุมของ พม. จะช่วยเด็กคนน้ีให้มีชีวิตอีกครั้งหน่ึงได้อย่างไรบ้าง อาจจะมีส่วนอ่ืนมาเสริม ในมุมของ พม. 
คิดว่าจะทําอย่างไรได้บ้าง 
แพทย์หญิงพรรณพิมล : 1 ปีที่ไปช่วยทํามาตรฐานสถานสงเคราะห์ ก็จะดูส่วนท่ีเป็นสถานสงเคราะห์ ของรัฐ 
และก็มีทีขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์เอกชนก็เยอะ แต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปช่วย ช่วงท่ีเข้าไปช่วยเป็นช่วง
ท่ีกฎหมายออกพอดี ต้องเรียนตามตรงว่าสถานสงเคราะห์มีความระส่ําระสาย กลัวมาก 1. มันมีความไม่เข้าใจ 
มันเป็นเรื่องมุมมอง เม่ือพูดถึงการมีส่วนร่วมจึงสําคัญเพราะเขานึกภาพเหมือนคนอ่ืนๆ ว่าจะมีเด็กท่ีกระทํา
ความผิดถูกส่งเข้ามา และเด็กท่ีถูกกระทํา เขาก็ต้องต้ังหลักโดยแบ่งพ้ืนที่ว่าเด็ก 2. กลุ่มน้ีจะเจอกันได้อย่างไร 
ดังนั้นคิดว่ามันอาจจะต้องการกระบวนการการมีส่วนร่วมอีกระยะหน่ึง มันก็มีความต่างเยอะ บางสถาน
สงเคราะห์เด็กเยอะมาก หากท่านส่งไปอีกคนก็ไม่รู้จะให้นอนตรงไหน อันน้ีเรื่องจริง แต่บางสถานสงเคราะห์
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ต่างจังหวัด มีบ้าน 5 หลังเหมือนบ้านจัดสรร แต่ใช้ 2 หลัง ว่าง 3 หลัง มีความต่างสูงมากระหว่างสถาน
สงเคราะห์ด้วยกัน อันท่ี 2 นักวิชาชีพที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ก็มีความแตกต่าง บางแห่งก็เต็มทีม บางแห่งก็ไม่
เต็มทีม 
ท่านอภิรดี : เรียนให้คุณหมอคลายใจ ว่าเรามีการต้ังคณะอนุกรรมการรวมกันพัฒนาระบบงานกับ พม. ก็เหลือ
ขั้นตอนของการต้ังคณะทํางาน 
แพทย์หญิงพรรณพิมล : ก็จะบอกอย่างน้ีว่าอย่างเพ่ิงตกใจ ค่อยๆ พัฒนางานไปด้วยกัน คิดว่าน่าจะมีบางกรณี
น่าจะมีทางเลือก แต่ว่ามีอีกทางเลือกหน่ึง เล่าให้ท่านฟัง คือคล้ายๆ กับท่ีครูนาทํา ใช้ส่วนท้องถิ่นมาดูว่าเด็ก
เหล่าน้ีท้องถิ่นควรจะต้องมีแผนรองรับในการท่ีจะดําเนินการ คุยกับครูนาทํามาได้ 4-5 ปี ก็ปิดตัวโครงการ ซ่ึง
มันไม่ควรเป็นอย่างนั้น ซ่ึงเด็กไม่ได้ปิดโครงการ ไม่ควรอยู่ในสหภาพเป็นโครงการแต่มันควรเป็นโครงสร้างท่ีอยู่
ในกระบวนการท้องถิ่นที่อยู่ในกระบวนการพัฒนา เรียกว่าเป็นหน่วยพัฒนาดูแลเด็กท่ีมีพฤติกรรมความเสี่ยง 
(ค่อนข้างรุนแรง) และก็มีการคํานวณกันพอสมควร ต้นทุนใกล้เคียงกันมาก ทีมงานคํานวณต้นทุนต่อเด็ก 1 คน 
ถ้าเป็นท้องถิ่นต้องต้ังงบประมาณ ไม่รู้ว่ามีความเส่ียงเท่าไหร่ในความดูแลของตัวเอง จะต้ังเท่าไหร่  20-30-40  
ต้ังท่ี 40 ต่อไป เกือบล้านน่ีคือเฉพาะให้มีที่อยู่ท่ีกิน แล้วมีกิจกรรมเพียงพอต่อการฟ้ืนฟู คิดว่าท่านมีอีกสักคณะ
หน่ึงทํางานกับสายท้องถิ่นเพ่ือให้เขาเข้ามาดูเด็กกลุ่มน้ี ก็เหมือนกับช่วยสังคมถ้าเข้าช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้ เด็ก
กลับไปใช้ชีวิตปกติได้ สังคมกลับสู่ความปกติ น่าจะลงทุนไม่น่าจะใช้เป็นโครงการ ถ้าโครงการปิดเด็กก็แคว้งก็ 
ท่านน่าจะมีอีกสักคณะร่วมกันการท้องถิ่น อันน้ีจะเริ่มเป็นสังคม 100 %  
ท่านสุนทรียา  : แอบได้ยินว่าท่านอาจารย์จิรนิติ ท่านก็สนใจจะริเริ่มโครงการน้ี โดยเฉพาะการทํางานกับ
องค์กรส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาล และก็ได้ยินว่ากรุงเทพฯ ก็เริ่มแล้ว แล้วเรียนว่าท่านอภิรดีก็ได้กําลังทํา 
โครงการนําร่อง จ.อุบลฯ  และศรีสะเกษ เหมือนกัน โดยไปคุยกับเทศบาลโดยมีความเป็นไปได้จริงและก็มีส่วน
พัฒนาสังคม ส่วนการศึกษา ในแต่ละเทศบาล กําลังคุยและก็ทําการอาจจะสอดคล้องและก็ไปด้วยกัน ท่ีน้ีขอ
อนุญาตอยากจะฟังอ.สําราญ อ.ป้อม และก็ อ.รัศมี ว่ามีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก ไม่ทราบว่าจุดแบบน้ีจะมี
ทางออกอย่างไรบ้าง 
นายสําราญ : กราบสวัสดีท่านอธิบดี และผู้มีเกียรติทุกท่าน จริงๆ แล้วอยากแตกประเด็นกรณี กรณีข้อ 4 เม่ือ
ประมาณปี 52 เดือน พ.ย. ได้มีข่าวลงหนังสือพิมพ์คงจะจําได้เด็กรุ่นน้องที่แทงรุ่นพ่ีตาย กรณีน้ีพอเหตุเกิดใน
วันน้ัน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาท่ีเราทํางานร่วมกันเป็นเครือข่าย มีหลายเครือข่าย ด้านเด็ก เด็กเร่ร่อน 
พัฒนาสังคม มูลนิธิต่างๆ และก็มีกระทรวงศึกษาอยู่ในนั้นด้วย ก็บอกว่ามีเหตุการณ์แบบน้ีเกิดขึ้น เม่ือประสาน
ไปทาง ผอ. โรงเรียนแล้ว บอกว่าเด็กไม่ได้มีพฤติการณ์อะไรเลวร้ายเลย แต่จากอาจจะมองไม่เห็นหรือเข้าไป
ช่วยไม่ทัน เด็กก็เลยกระทําการอันน้ีขึ้นมา ท่ีน้ีเราถามว่าเราจะช่วยเด็กกรณีอย่างน้ีช่วยเหลือกันอย่างไร เพราะ
ถ้าทําคนเดียวไม่ไหว พอได้รับข้อมูลตรงน้ีก็ประสานกับพนักงานสอบสวน ซ่ึงจะมีการสอบสวนเด็กในวันเสาร์ 
เพราะเหตุเกิดวันศุกร์ ผู้ปกครองก็ไม่รู้จะทําอย่างไร ทางญาติส่วนหนึ่งก็จะไปเยี่ยมผู้ท่ีเสียหายด้วย และมีคนท่ี
ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน ถูกมีดบาด พอไปถึงโรงพยาบาลทางโรงเรียนโทรมาบอกว่าห้ามไปเย่ียมเด็ดขาด กลัว
ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีก มีทางญาติพ่ีน้องเค้าจะมาเอาคืนบ้าง ทางพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไร แล้วมีครูบางคน
นัดไปเคลียก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไร แต่ผู้ปกครองถูกประสานจากศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน มารับ 
และศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ เราทํางานร่วมกันหลายฝ่าย สุดท้ายพอเด็กถูก
ส่งไปวันเสาร์ส่งไปที่บ้านเมตตา ก็มีปัญหาเรื่องการประกันตัวนิดหน่ึง แต่ก็ประกันตัวออกมาได้ เราทํางาน
ร่วมกับกระทรวงศึกษา เน่ืองจากเด็กยังเรียนอยู่ก็หาโรงเรียนใหม่ให้เป็นโรงเรียนประจําอยู่ทางภาคเหนือส่ง
เด็กไป เม่ือส่งไปแล้วผู้ปกครองก็ติดตามดูแล ส่วนเร่ืองคดีก็ประสานคุณหมออีกท่านหน่ึง ประสานกับนักสังคม
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สงเคราะห์ที่บ้านเมตตา กระบวนการมีเยอะ หลังจากน้ันเด็กเรียนไม่จบ สอบไม่ผ่าน ก็ย้ายเด็กมาอีกมูลนิธิหนึ่ง 
ท่ีพัทยา และก็ประสานกับพนักงานอัยการ ทนายความ ครอบครัว ปรากฏว่า ต้นปี 53 มีการชุมนุมแม่เด็ก
ทํางานที่เซ็ลทรัลเวิร์ด ก็ตกงาน แล้วพ่อก็ไม่มี เรื่องน้ีมันจะหนักอยู่ท่ีญาติ เราเป็นห่วงเรื่องความเส่ียงในเด็ก 
case น้ีต่างที่ว่า เราก็ไม่รู้รายละเอียดมาแต่ทําอย่างไรก็ได้ให้เด็กมีทางรอด แล้วเรื่องค่อยว่ากันว่าจะทําอย่างไร 
หลักประกันของเด็กพอมาถึงพัทยาก็มีข่าวว่าจะมีการเอาคืนกันจนกระท่ัง ได้สืบพยานในคดีน้ีท้ังหมด 37 
อันดับ วันสุดท้ายที่ไปขึ้นศาล ผมก็ประสานกับตํารวจซ่ึงคือเครือข่าย สน.ชนะสงคราม เอาตํารวจร้อยเวรน่ังรถ
มารออยู่ท่ีศาล เหมือนกับเจ้าหน้าท่ีท่ีศาล ก็ตกใจกันใหญ่ ศาลพิพากษาเนื่องจากเด็กกระทําความผิดอายุ 14 
ปี ก็ไม่มีบทลงโทษอะไร วันท่ีขึ้นศาลญาติพ่ีน้องของผู้เสียหายก็มาด้วย แต่ปรากฏว่าเด็กผู้ท่ีเสียชีวิตแม่ไม่ค่อย
มาดูแล เลยทิ้งไว้กับญาติ วันสุดท้ายท่ีมาเราก็ให้ทางครอบครัวขอโทษกับทางผู้เสียหาย เด็กอยู่ที่พัทยาได้ 1 ปี 
ศาลพิพากษาแล้วปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ เราประสานกับกระทรวงศึกษาอีก เพ่ือให้เด็กย้ายมาเรียน
โรงเรียนใกล้บ้าน หลังจากน้ันก็ไม่ได้มีการประสานกันอีกเพียงแต่ว่า อยากเรียนว่าเวลามี case หนึ่งเราร่วมกัน
ทําร่วมกันแก้ ถ้าไม่มีปัญหาอ่ืนแล้ว เด็กก็สามารถที่จะไม่ได้เสียโอกาสทางการศึกษา และไมได้เสียอนาคตไป 
ในขณะที่ถูกดําเนินการทางกฎหมายอยู่ ผมคงแบ่งปันเท่านี้ก่อน 
อาจารย์รัศมี : ฟังกระบวนการขั้นตอนท่ีมันซํ้าซ้อนมากแล้วกว่าจะถึง ได้รู้ว่าเด็กคนน้ันเป็นอย่างไร อันน้ี
อยากจะทราบมากเลย ว่าความรู้สึกของคนที่อายุ 13-14 แล้ว รู้สึกว่าตัวเองได้ไปฆ่าคนตายมันไปฝังอยู่ในจิตใจ
นานแค่ไหนแล้วเขาจะเกิดคําถามกับตัวเองไหม เพราะดิฉันยังคงเช่ือในสัญชาติญาณใฝ่ดีของมนุษย์ ท่ีทํางาน
อยู่จนทุกวันน้ีท่ีใช้กระบวนการละครและใช้ศิลปะบูรณาการ เช่ือว่ามันมีอยู่ แต่ในหลายๆ กรณีในบุคคลจํานวน
มากมันไม่ได้รับโอกาสให้เปิดเผยตัวเองออกมาเขาไม่เคยรู้ว่าเขามีสิ่งน้ีอยู่ในตัวและก็การทํางานกับเยาวชนเรา
น่าจะหาทางให้เขาได้รู้จักสัญชาติญาณใฝ่ดีของ แล้วก็ให้มันแสดงตัวออกมา แล้วสามารถท่ีจะทําให้มันงอกงาม
ขึ้นมาได้ ถ้าจะพูดในแง่ของการทํางานสถานพินิจหรือกระบวนการควบคุมตัวหรืออะไรก็ตามแต่ ซ่ึงมันจะต้อง
มีการวางแผนว่าตารางจะเป็นแบบไหน แต่คิดว่าการทํางานเพ่ือที่จะให้ประสบการณ์กับเด็กเหล่านี้ ถ้าเราอ่าน
ในคดีเราจะเห็นว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตเขามีหรือเปล่าไม่ทราบ หรือว่ามีน้อยเช่นว่าอยากได้เงินมาใช้จ่าย ซ้ือของ 
ให้แฟนใช้ ซ่ึงมันก็เป็นความต้องการพื้นฐานทั่วๆ ไป แต่ถ้าเผื่อว่าคนเรามีความใฝ่ฝัน ทุกท่านก็คงเคยชินกับคํา
น้ี  โตขึ้นอยากเป็นอะไร ท่ีผู้คนยกย่องช่ืนชม คิดว่าทุกคนมี ถ้าเราถามไปเด็กท่ีต้องโทษหรือต้องคดี บางครั้ง
เขาจะไม่ตอบหรือตอบไม่ได้ แต่ถ้าเผื่อว่าเราให้โอกาสเขาทบทวนตัวเอง ให้เจอสิ่งที่เป็นสัญชาติญาณใฝ่ดีของ
เขา คิดว่ามันจะเป็นการปลุกพลังทางด้านบวกขึ้นมา ดูแล้วเขาไม่เคยได้มีประสบการณ์ที่จะได้คิดอย่างน้ัน เม่ือ
เข้าพูดถึงกระบวนการทางศิลปะและละคร ในกระบวนการน้ันมันได้สมาธิ วินัย ตอนน้ีอยากจะพูดถึงพลังของ
งานศิลปะ ง่ายที่สุดเลยเวลาทํางานเรามักจะหาหนังที่ดีๆ มาฉายๆ เสร็จแล้วคุยกันวาเด็กดูได้คนไม่มีการศึกษา
ดูได้ หนังท่ีเราจะได้เสมอเป็นหนังอิหร่าน ช่ือ Today of Haven เป็นหนังของพ่ีน้องยากจน 2 คน เด็กมาก 
จนขนาดว่ามีรองเท้าคู่เดียวผลัดกันใส่ ผลัดกันใส่รองเท้าเพ่ือไปโรงเรียน และก็อุปสรรคต่างๆ แต่ว่าเค้าก็
พยายามที่จะฝ่าฝันอุปสรรค จนพ่ีชายสามารถไปสู่การตระหนักในพลังของตัวเองได้ หนังไม่ได้เพ้อฝัน หนังพูด
ถึงชีวิตท่ีเป็นจริงและเป็นไปได้ เหมือนกับในช่วยเวลาหน่ึงเคยเขียนบทภาพยนตร์เรื่องผีเสื้อและดอกไม้ และ
ชอบวรรณกรรมช้ินน้ีเพราะว่าพูดถึงเด็กวันรุ่นที่อยู่ท่านกลางสภาพแวดล้อมที่เจริญดึงเขาไปในทางท่ีเสีย แต่
เขาสามารถท่ีจะต่อสู้ เขาเกือบจะหลุดไปในแนวทางที่ ไม่ดี ทํางานผิดกฎหมายบ้าง ลักเล็กขโมยน้อยบ้าง ลอบ
ขนข้าวข้ามประเทศ แต่ในที่สุดพลังของความใฝ่ดี มันดึงเขากลับมาแล้วทําให้เขาตั้งต้นชีวิตได้ ซ่ึงดิฉันคิดว่า
งานศิลปะเหล่าน้ีมันเป็นพลังท่ีสําคัญ ใช้เวลาแค่ 2 ช่ัวโมง แต่หนังดีๆ เปลี่ยนโลกได้ เปลี่ยนคนได้ จงใช้
ประโยชน์จากมัน จะให้ list ไปก็ได้ ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง บางทีจากสายตาของคนทําหนังไม่ได้ดีมากบางทีอาจจะ
ทําไม่ค่อยดี แต่ว่าเอาไปฉายแล้ว ผู้ท่ีติดสารระเหยท่ีมหาสารคาม ดูแล้วคุยกันใหญ่เลยมันเป็นหนังญ่ีปุ่น พ่ออยู่
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กับลูกแม่ตาย แล้ววันหนึ่งแม่กลับมา มีชีวิตอยู่ด้วยกัน  แต่ไม่ใช่หนังผี ผู้ติดสารระเหยอายุต้ังแต่ 14-18 คุยกัน
มากเร่ืองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา ระหว่างแม่กับลูกความผูกพัน ระหว่างท่ีคุยกันมันได้สิ่ง
ท่ีตัวเองไม่เคยคิดอย่างน้ี เขาได้ตระหนักแล้วเรารู้ว่าเขามีความสุข เราจะใช้การจัดกระบวนการทางกิจกรรม
ค่อยๆ เข้าไป ทําให้เขาอ่อนโยนเปิดประสบการเขาให้เห็นว่า คนท่ีเจอกับปัญหาเขาจัดการกับปัญหาได้อย่างไร 
อย่างไม่ใช่การสั่งสอนไม่ใช่การเทศ ไม่ใช่การฝึกอาชีพแต่เป็นพลังศิลปะล้วนๆ ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตได้ 
ท่านอภิรดี : ขออนุญาตเรียนถามว่ากระบวนการศิลปะบําบัดที่อาจารย์นําเสนอคนอย่างเราๆ ไม่ได้เรียนศิลปะ
มาคิดได้ด้วยตัวเองไหม หรือว่าต้องมีทักษะในการฝึกฝน อย่างท่านผู้พิพากษาสมทบหรือเจ้าหน้าท่ีอยากจะใช้
ศิลปะกับเด็กทําอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไร หรือว่าต้องมีกระบวนการการฝึกอบรมไหม 
อาจารย์รัศมี : พวกเราท่ีทํางานหลายคนไม่ได้เรียนทางด้านการละครหรือทางด้านศิลปะโดยตรง แต่ว่าอาศัย
จากการทํางาน ได้แลกเปลี่ยนความเห็น รวบรวมประสบการณ์ เวลาทํางานตกเย็นเราจะมาคุยกันแล้วก็
ช่วยกันวิเคราะห์ บ่อยคร้ังเราต้องมีการปรับแผน เพราะเราจะไม่มีกรอบท่ีมันแข็งตัวเกินไป สิ่งเหล่าน้ีเป็นครูท่ี
ดีสําหรับเรา เราก็ใช้สัญชาติญาณในการทํางานเหมือนกัน ซ่ึงเป็นส่ิงที่สําคัญมาก จะทําให้เราปรับตัวในการ
ทํางานได้และขยายขอบเขตความคิดเราได้ แม้กระท่ังการทํางานแบบแยกส่วนก็จะลดน้อยลง เราก็จะไม่คิดว่า
งานน้ีของฝ่ายเรา ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เราจะไม่คิดอย่างน้ัน เราจะคิดกว้าง แต่ว่าทําอย่างไรจะให้บรรลุ
เป้าหมายได้ และทําอย่างไรจะได้รับความร่วมมือ เราจะให้ได้แค่ไหน เป็นสิ่งท่ีสําคัญมากซ่ึงมันทํางานด้วยใจ
และด้วยสัญชาติญาณ แล้วเราจะเรียนรู้ความเป็นวิชาการมาทีหลังได้ค่ะ  
ท่านอริยะ : เหลือเวลาอีกครึ่งช่ัวโมงเรายังเหลือกรณีสะเทือนขวัญ เรื่องนี้เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ 
อาจารย์รัศมี : ที่ท่านอภิรดีถาม เรื่องการดูหนังสือ เราก็ใช้ อย่างหนังไทยง่ายๆ อย่างสามชุก ดูแล้วพ่อแม่แบบ
สะเทือนใจมาก ท่านถามว่าเวลาเป็นกระบวนการเราจําเป็นต้องผู้ท่ีเป็นพิเศษไหม ในกระบวนการท่ีเราใช้เรียก
สุนทรียสันทนา ง่ายๆ คือเขาต้องมีสิทธิพูดทั้งหมดท่ีเขาคิด ไม่ใช่คิดอย่างนั้นไม่ได้ ทําไมไม่คิดอย่างนี้ แล้วก็
เตรียมสอน ทําอย่างไรให้อยู่แบบเท่าเทียมแล้วเขามีสิทธิพูดแล้วเราจะได้ยินทั้งหมดเลยว่าความคิดอะไรของ
เขาที่เขายังคงใช้ชีวิตแบบนี้ ถ้าเรามีพ้ืนที่ให้เขาพูดได้เต็มท่ีเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไร โดยท่ีเราอาจจะไม่ต้องผ่าน
ละครบําบัดหรือทั้งหลาย เพียงแต่วาเรามีพ้ืนท่ีให้เขาได้พูดทั้งหมดท่ีเขาคิดหรือเปล่า 
ท่านอริยะ : case ท่ี 2 คดีร้ายแรงสะเทือนขวัญปี 51 เกิดขึ้นท่ีอยุธยา นักเรียน 4 คน อายุ 15-16 ฉุดน้อง
แนนไปข่มขืนและฆ่าตายคาชุดนักเรียน ผมก็สนใจ ไปถามนักอาชญาวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เขาบอกว่าในคดี
ลักษณะอย่างน้ีถ้าเด็กไม่ได้รับการแก้ไขการบําบัดอย่างถูกวิธีตามวิธีของจิตเวช เม่ือกลับปล่อยสู่สังคมเม่ือเขามี
โอกาสเขาทําผิดอีก แน่นอนว่ามีงานวิจัยจากต่างประเทศ กรณีศึกษาท่ี 4 เป็นกรณีท่ีผมสนใจ มาให้ทุกท่าน
วิเคราะห์ว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไร 
แพทย์หญิงสุวรรณี : ในกรณีท่ี 4 ท่านคงมีข้อมูลอยู่ในมือของท่านก็เป็นกรณีเด็กอายุ 14  พ่อแม่เลิกกัน เด็กก็
อยู่กับปู่ย่า มีพ่ออยู่ด้วยแต่พ่อติดสุรา แล้วพ่อก็ชอบดูวีดีโอชายกับชายแล้วการรวมเพศทางทวารหนักเป็น
ประจํา โดยเด็กร่วมดูอยู่ด้วย เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือ ออกโรงเรียนต้ังแต่ ป.4 และก็มีปัญหาในเรื่องการ
เรียน เบ่ือเรียน ด้ือรั้น ผลจากการวัดไอคิวของนักจิตคือเป็นเด็กท่ีมีสติปัญหาตํ่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย อันน้ีเป็น
ประวัติท่ีเราได้จากเอกสาร อันนี้อย่างท่ีท่านรองได้นําเรียนแล้ว มีการพิสูจน์ยืนยันแน่นอน ว่าเด็กที่เคยกระทํา
ทารุณกรรมทางเพศก็จะกระทําอีก ในรายน้ีแน่นอนเค้าเคยถูกกระทําทางเพศมาก่อน ในเด็กน้ีหมายรวมอะไรก็
ตามท่ีทําให้เด็กได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควร การท่ีเด็กได้ดูวีดีโอ
เหล่าน้ีต้ังแต่เด็ก โดยเฉพาะช่วงวัยรุนท่ีมีพลังงานสูงโดยเฉพาะพลังงานด้านแพทย์ พอถูกกระตุ้น อันน้ีถือเป็น
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การทารุณกรรมทางเพศอย่างหนึ่ง ทฤษฎีบอกว่าเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศจะไป 2 อย่างคือ ไปเป็นผู้ทารุณ
คนอ่ืน กับ 2 คือซึมเศร้าไปเลย ทําร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย หรือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะไปเป็นหญิงขายบริการ ถ้า
เราไปถามประวัติส่วนมากก็เคยถูกกระทําทางเพศมาก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างท่ีเรียนให้ทราบ ปัจจัยของราย
น้ีท่ีเป็นปัญหากับตัวเด็ก คือตัวเขาเองทางด้านสมองสูง อันดับแรกเลยไอคิวไม่ดีมาต้ังแต่เกิด กระบวนการคิด 
การแก้ปัญหา การยับย้ังช่ังใจจะมีผลกระทบ เพราะเนื่องจากการบกพร่องทางสมอง อันที่ 2 คือจากประวัติท่ี
บอกว่าเขาไม่เรียนหนังสือ เกเร มีโรคนะค่ะ เรียนให้ท่านท้ังหลายทราบมีโรคในเด็กนอกจากสมาธิสั้นก็คือ โรค
ด้ือรั้น คือต่อต้านทุกอย่างจนเกินขอบเขต บอกอย่างไรก็ไม่ฟัง ซ่ึงโรคน้ีเป็นความผิดปกติของสมอง โดยรวม
แล้ว เด็กคนน้ีมีความบกพร่องทางสมองมาตั้งแต่กําเนิดแล้ว มาบวกกับเมล็ดพันธ์ุไม่สมบูรณ์ ค่าพ้ืนฐานเด็กท่ี
ไอคิวไม่ดี แล้วก็มีเป็นโรคที่หมอบอกคือด้ือรั้น เกินกว่าปกติ ต่อให้พ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดี โอกาสเกิดปัญหาตอน
วัยรุ่นก็สูงแล้ว ต้องบอกว่าเป็นความโชคไม่ดีของเยาวชนคนน้ีอย่างมากท่ีเขาเกิดมาพร้อมความไม่สมบูรณ์ใน
ตัวเขา แล้วมาเจอเรื่องร้ายๆ ท่ีเกิดขึ้นในตัวอีก ท่ีคือที่มาของสภาพปัญหา แล้วก็กลับมาท่ีแล้วเราจะช่วยเขาได้
อย่างไร หมอคิดว่ารายน้ี จะเห็นได้ว่ากระบวนการกระทําของเด็กนั้นรุนแรงมาก ซ่ึงก็เป็นคําถามเด็กท่ีกระทํา
ความผิดหรอืก่อคดียังมีเมล็ดพันธ์ุความดีอะไรหลงเหลืออยู่ในตัวเขาซ่ึงเป็นเช่ือความดีท่ีเราจะสร้างเสริมกันต่อ
จนเขามีต้นความดีที่เติบโตได้เป็นสิ่งสําคัญ แต่ว่ารายนี้ถ้าดูจากการกระทําที่รุนแรง ถ้าเกิดกระบวนการที่เรา
ต้องคุยกับเด็กก็อาจะต้องลองพยายามค้นหาเช้ือแห่งความดีน้ีให้ได้ หรือย้อนไปในอดีตหาความดีที่เขากระทํา
แล้ว แล้วเขาอาจะลืมไปแล้ว เป็นหน้าที่ท่ีเราจะต้องช่วยกันค้นหาสิ่งเหลานั้นในตัวเขาให้เจอ จะด้วยวิธีอะไร
โปรแกรมอะไรก็ตาม อย่างที่ครูนาพูด จะมีการให้คําปรึกษา เร่ืองการให้คําปรึกษาเป็นเรื่องท่ีสําคัญ คือการ
เป็นผู้ฟังท่ีดี เน้นนะคะ ไม่ใช่ผู้พูดที่เก่งหรือดี พ้ืนฐานสําคัญคือการให้เด็กได้พูด โดยเฉพาะหน้าท่ีของผู้ให้
คําปรึกษาที่ดีคือเชิญชวนช้ีนําเล็กน้อยหรือว่าให้เขาช่วย รายนี้เขาโปรแกรม แต่ท่ีจําเป็นก็คือต้องให้คําปรึกษา
รายบุคคล เพราะเขามีความเสี่ยงสูงมากในทุกๆ ด้าน ต้ังแต่กําเนิดเราต้องเข้าโปรแกรมให้คําปรึกษารายบุคคล
ผ่านกระบวนการการให้คําปรึกษาให้ถูกต้อง รายน้ีส่งไปพบจิตแพทย์ อย่างที่ อ.พรพิมลบอกส่งไปพบจิตแพทย์ 
เม่ือ 10 ปีที่แล้ว เม่ือเหตุเกิดเม่ือ 44 ณ ตอนนี้ถ้าท่านส่งไป ณ โรงพยาบาลจิตเวช 1. ไม่มีจิตเวชเด็ก 2. จิตเวช
มีเวลาดูผู้ป่วยรายเก่าเฉลี่ย 5-10 นาที รายใหม่ 3-5 นาที ท่านคิดดูกรณีเยาวชนเหล่านี้ ปกติเราจะให้
นักจิตวิทยาทําแบบทดสอบให้ ซ่ึงการทําแบบทดสอบมีข้อจํากัด ดังน้ันวินิจฉัยออกมาก็จะเป็นปัญหาการ
ปรับตัวต่อความเครียด เด็กไม่มีภาวะวิกลจริต อ่านแค่น้ีเด็กคนน้ีดี แต่ถ้ากลับมาอ่านท่ีการกระทําของเขามันไม่
อธิบายกัน ฉะนั้นรายน้ีจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องผ่านกระบวนการให้คําปรึกษารายบุคคลแน่นอน เพราะ
ครอบครัวก็ไม่แน่ใจว่าปู่ย่าเองก็คงจะลําบากดูจากสถานะของครอบครัว หลายรายวัยรุ่นที่อายุอยู่ในช่วง 14-
15  หลายครั้งเรามักจะคิดถึงครอบครัว แต่ว่าจริงๆ  เขาสามารถของเขา คนที่มีความรู้สึกว่าขอให้เขามีคุณค่า 
ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ปกครอง ท่ีทําให้เด็ก 1 คน รู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาก ด้วยกระบวนการใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็น
ทาง ศิลปะ ละคร การให้ระบายความรู้สึก ได้ทั้งน้ัน ขอให้กิจกรรมน้ันเน้นในการเพ่ิมคุณค่าในตัวเขา อันท่ี 2 ก็
คือ เพ่ิมการยับย้ังช่ังใจ หรือมีความอดกล้ันขึ้น 3 คือ กระบวนการแก้ปัญหา ในเด็กวันรุ่นหายไปหมด ขาดไป 
เพราะพ้ืนฐานอารมณ์น้อย เพราะในเด็กกลุ่มน้ีมีความยากข้ึนไปอีก ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านสร้างสรรค์สังคม 
และเช่ือว่าทุกท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากประสบการณ์ท่ีทํางานด้านเด็ก 
ท่านสุนทรียา : เวลาเหลือน้อยมากขอให้วิทยากรท่ีเหลืออยู่ท่านละ 1 นาที และท่านที่นั่งอยู่อยากทีร่วมฟัง
ด้วยกัน ให้เป็น case ตัวอย่าง คงต้องทําอีกหลายอย่างให้ อาจจะมีเวลามีการ work shop เพ่ือให้เกิดมุมมอง
ใหม่ร่วมกันอันน้ีแค่เป็นจุดเร่ิมต้น 
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นายสําราญ : อยากจะพูดให้ช่ืนใจบ้าง เราพูดปัญหากันมาหลายคร้ัง เรารับปัญหาเยอะแต่เด็กไม่ได้มีปัญหา
เดียว แล้วถ้าเรารับปัญหา และทํางานไม่ได้มันก็ตัน แล้วก็ทําให้บางครั้งอาจจะไปทําอะไรท่ีมันเกิดปัญหา
ซํ้าซ้อนขึ้นมาอีก ท่ีอยากจะพูดให้ช่ืนใจคือศาลเยาวชนฯ มอบให้เด็กคนหน่ึงซ่ึงเม่ือหลายปีก่อนผมเข้าไปที่บ้าน
เมตตา เข้ามาจับมือผมแล้วบอกว่าผมเห็นพ่ีหลายครั้งแล้ว ผมอยากจะให้พ่ีช่วย ผมอยากไปเรียน และอยากไป
อยู่ในมูลนิธิฯ ของพ่ี ถามเค้าว่าโดนคดีอะไร เขาบอกโดนคดีลักทรัพย์พ่อ แล้วพ่อเป็นคนแจ้งจับ ผมก็ประสาน
สังคมสงเคราะห์ และก็ทํารายงานสิ่งแวดล้อมข้างใน เด็กเป็นเด็กดีออกมากลางเทอม เขาไปเรียนท่ีบุรีรัมย์จน
จบ ได้เป็นตัวแทนทําความดีอะไรหลายอย่างๆ และก็ย้ายกลับมาเรียนท่ีกรุงเทพฯ เรียนจบพาณิชย์ บางนา เรา
ก็ได้โอกาสจัดสปอนเซอร์มูลนิธิฯ ที่มาช่วยงาน ตอนน้ีเค้าจบปริญญาตรีแล้วท่ีอเมริกา พักปีหน่ึง หางานทําเพ่ือ
จะเรียนต่อปริญญาโท 
อาจารย์รัศมี : จะต่อเนื่องเร่ืองสาเหตุอาจจะเป็นพฤติกรรมของเด็กคนน้ี เม่ือสักครู่พูดถึงพลังทางบวกของ
ศิลปะ จะตอบว่าพลังทางลบของสื่อ แบบน้ีไม่เรียกว่าศิลปะ ท่ีมันหลั่งไหลเข้ามาในสังคมมาก เราจะทําอย่างไร
ท่ีช่วยกันทําให้เค้ามีภูมิต้านทาน ในการดูสื่อเหลาน้ี ถ้าเผื่อว่า การทํางานของพวกเราจะพยายามเปลี่ยนผู้รับ
สื่อ สร้างภูมต้านทานเหล่าน้ีให้กลายเป็นผู้สร้างสื่อแทน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทกวีหรือว่าเร่ืองสั้น หนังสั้น 
หรือบทละครและก็สื่อสารเรื่องราวออกมา ซ่ึงในกระบวนการทํางานเค้าต้องเรียบเรียงความคิด ดูอารมณ์
ความรู้สึกตัวเองกับความสัมพันธ์ต่างๆ มันเป็นเรื่องของการทบทวนเหมือนกัน ถ้าเผื่อว่าเราไม่คิดว่าเรื่องของ
ศิลปะเป็นเรื่องไกลตัว กลับมาใช้งานศิลปะ งานสื่อ มันจะเป็นพลังได้ช่วยเรื่องภูมิต้านทานไปด้วยในตัว 
นางอังคณา : ตอนนี้สิ่งที่โรงเรียนพ่อแม่ลูกทําอยู่ก็คือ เราไม่ได้กลับไปเน้นที่เยาวชนมากเท่าไรนัก เน่ืองจาก
เช่ือว่าวันน้ีเรามีความคิดว่าเด็กฉลาดชาติเจริญ เราไม่ค่อยเช่ือ  คิดว่าพ่อแม่ ครู ผู้ใหญ่ ฉลาดชาติถึงจะเจริญ 
ตอนน้ีสิ่งที่เราหันหลับมาทําก็คือไม่ได้แก้เด็ก แก้ท่ีพ่อแม่ ทํางานกับครูให้ครูกลับไปดูแลเด็กด้วยวิธีใหม่ท่ีสอน
วิชาชีวิตให้กับเขาใหม่ด้วย และสิ่งท่ีทํากับกระทรวงพัฒนาสังคม อย่างหน่วยงาน สยด. ซ่ึงดูแลสถาน
สงเคราะห์ทั่วประเทศ กลับไปเยียวยาพ่ีเลี้ยงเด็กทั้งหลาย เขาต้องมีความสุขก่อน แล้วเขาจะรู้ว่าความสุขท่ีเขา
จะส่งให้เด็กอย่างไร ถ้าเด็กกรณีท่ีเสี่ยงจะส่งไปให้ใครสักคนดูแลเขาจําเป็นต้องถูกบําบัดและถูกกักกันพ้ืนท่ี
ก่อน เพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอันตรายเขาต้องถูกกักกันช่ัวคราวก่อนเพ่ือให้สักคนดูแล แต่คนท่ีจะดูแลเขาก็หายาก 
จริงๆ เด็กถ้าเวลาท่ีเขาพูดหยาบคายแล้วเราตบปากเขาว่าอย่าพูดแบบน้ีนะ สิ่งท่ีเรียนรู้คือการที่จะตบหน้าคน
อ่ืนต่อ เราสามารถบอกได้ว่าถ้าหนูอยากจะส่ือสารหนูพูดวิธีแบบไหนได้  แล้วเขาก็จะเรียนรู้ว่ามีวิธีการอ่ืน 
ต้องการความสุขจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการความสุขทางด้านอ่ืนด้วย ถ้าเขาต้องการให้ใคร
ดูแลเขาสักคนหน่ึงคนน้ันต้องมีความสุขจริง ส่งมอบความสุขเป็น 
แพทย์หญิงพรรณพิมล : อ่านแล้ว ไม่กระจ่างว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา มันมี 2 ประเด็นคือ 1. ท่ีมาของตัว
พฤติกรรม จะอธิบายว่าเป็นจากการดูส่ือก็ได้แต่ก็ยังมีข้อสงสัยบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจน ถ้า case น้ีสิ่งท่ีอยากทํา
ก็คืออยากกลับไปเพ่ือจะหาตัวข้อเท็จจริงที่เป็นตัวแรงผลักดันพฤติกรรม รูปแบบในใจเรามีสมมติฐาน แต่เรา
ตัดสินทันทีไม่ได้ว่า มันต้องใช้เวลา แต่ว่าเรื่องน้ีมันมีบางเรื่องอยู่ลึกกว่าท่ีเรา ต้องใช้เวลากับเขาข้อสมมติฐานท่ี
อยากจะต้ังคือ เด็กอาจจะถูกทารุณกรรมทางเพศจริง เพราะลักษณะของตัวเขาว่าเด็กอาจจะถูกทารุณกรรม
ทางเพศในรูปแบบเดียวกันและก็ถูกทําความรุนแรงทางด้านร่างกาย อันน้ีเป็นข้อสงสัย 2-3 อย่าง แต่จริงๆ 
แล้วมันก็ไม่ง่ายท่ีเด็กจะถูกทารุณกรรมโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชาย ซ่ึงมีมิติต่างกับเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายจะพูดได้
ยากกว่า เพราะเป็นการเสียศักด์ิศรีของลูกผู้ชายมาก และก็พ่อที่เมาสุราด้วยหรือเปล่ามันมีประเด็นอยู่นิด
หน่อยเพราะว่าลักษณะท่ีเค้าใช้ต่อเหย่ือเหมือนมันเป็นลักษณะต้องการเพ่ือที่จะตอบโต้ คือเด็กทีถูกทําร้ายจน
เสียชีวิตไม่ใช่เป้าตรงแต่เป็นตัวท่ีส่งผ่านไปยังผู้ถูกกระทํา ในเด็กบางรายมีเรื่องบางเรื่องอยู่ลึกมากอาจจะต้อง
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ใช้เวลากระบวนการในการวิเคราะห์ ระหว่างวิเคราะห์จะมีกระบวนการอะไรท่ีเค้ามีความปลอดภัยเพียง
พอท่ีจะเข้าใจ และกระบวนการไปหาถ้ากระบวนการมันดีมันไปช่วยเยียวยาไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
นางสาวอรพรรณ : ขอต่อจากหมอพรรณพิมล คือเด็กคนนี้พ่อใช้ความรุนแรงกับแม่ถึงเลิกร้างกัน ถึงทําให้เด็ก
เห็นตัวแบบ และพ่อก็เสพยาบ้าด้วย แต่ว่าท่ีประมวลออกมาเด็กมีลักษณะเก็บกด เก็บตัว ก็มองว่าถ้าเข้าอยู่ใน
ศูนย์ฝึกคงจะต้องพบนักจิตวิทยาและก็ศิลปะบําบัด และก็ดูปัญหาจริงๆ เพ่ือให้เด็กเริ่มไว้ใจ และจิตบําบัด เพ่ือ
ดูว่าเด็กมีกลไกอะไร ท่ีเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการกระทํารุนแรงขนาดน้ี แล้วในส่วนของโปรแกรมก็จะมีเรื่องของ
การจัดการความโกรธ เพราะว่า เด็กคนน้ีถูกขัดขืนก็ย่ิงลงมือแรงขึ้น และก็ก่อนปล่อยเรามีโปรแกรมเติมความ
เข้มแข็งทางใจ อาจจะต้องเชิญ พม. เข้ามาร่วมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกับเราด้วย 
นางสาวจิราพร : ในส่วนของคุมประพฤติ ยังอยู่ใน case ท่ี 2 ศาลท่านมีอํานาจอยู่แล้วในเรื่องของการท่ีจะสั่ง
บําบัดแก้ไขฟ้ืนฟู แต่ต้องขอกราบเรียนว่าปริมาณคดีที่อยู่จะมีเยอะ จะบอกว่าศาลอาจจะสั่งลงไปใน
รายละเอียดก็ได้ว่าจะบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูอะไร กราบเรียนว่าปลายเดือนน้ีกลุ่มงานเด็กและเยาวชนของคุม
ประพฤติจะสรุปเรื่องของการละครที่ได้ทํามาตลอด 3-5 ปีน้ี ว่าจะให้ข้อสังเกตพัฒนาแนวทางอย่างไร 
เพราะว่า ในส่วนของคุมประพฤติเองไม่ได้มีความชํานาญเก่ียวกับการละคร อาจจะขอวิทยากรจากบนเวทีนี้ไป
ร่วมสังเกตด้วย กราบเรียนเชิญ  
นางประไพพร : สําหรับกรณี case ท่ี 4 จะเห็นว่าพ่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีดูหนังโป๊ แล้วก็ให้เด็กดูด้วยทําให้เด็ก
ติดความรู้สึกทางเพศมีการเลียนแบบ ก็มีความด้วยว่ามีการส่งไปบําบัด และจิตแพทย์ โดยนักคิดและ
นักจิตวิทยา ถ้าหากว่าศาลต้องการ เม่ือออกจากศูนย์ฝึกต้องการเยียวยาหรือคุมความประพฤติต่อ เราก็จะดูว่า 
ผลจากการบําบัดระหว่างฝึกเป็นอย่างไร มีอะไรรุนแรงต่อเนื่องไหม ถ้าว่าเราเห็นว่าควรต้องมีผู้เช่ียวชาญท่ีดูแล
เราก็จะทําการส่งต่อไป 
นางสาวแรมรุ้ง : กรณีน้ี ในส่วนของตัวเองก็ยังรู้สึกว่า ก็เหมือนกับน่าจะมีอะไรที่ซ้อนเร้นอยู่เหมือนกัน ว่า
เด็กผู้ชายน้ีมันเป็นความสุขเดียวหรือเปล่าหรือโอกาสเดียวท่ีเขาจะได้อยู่ใกล้พ่อ และบังเอิญว่าพ่อก็ชอบดูวีดีโอ
ตัวนี้ ในขณะท่ีเด็กฮอร์โมนเพศเขาก็มีแล้ว มันทําให้เรารู้สึกว่า ต้องผ่านการบําบัดให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของปัญหาความกังวลใจ ความปรารถนาในตัวเด็กออกมาให้เรียบร้อยก่อน กรณีตรงน้ีการทํางานกับเด็ก
อย่างเดียวไม่พอแล้วต้องทํางานกับพ่อด้วย คือถ้าเรามองว่าพ่อไม่เป็นต้นแบบให้กับลูกได้ แต่เขาก็มีช่วงเวลาใช้
ชีวิตร่วมกันได้ คือการนั่งอยู่ข้างกันโดยการน่ังดูวีดีโอ ไม่รู้ว่าเป็นพ่อชอบท่ีจะดูหรือว่าลูกดูเพราะมีความสุขที่จะ
อยู่กับพ่อ หรือเปล่า ถ้าพ่อเข้าใจตรงน้ีให้ความร่วมมือตรงน้ีเปลี่ยนเป็นดูสารคดีแล้วมีลูกน่ังอยู่ข้างๆ มันจะช่วย
แก้ปัญหาตรงน้ีได้หรือเปล่า กระบวนการทํางานถ้าเราพบว่าตัวพ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต เด็กคนน้ีคงยังกลับ
บ้านไม่ได้ ก็คงยังต้องอยู่ภายในที่ปลอดภัยและก็มีคนเข้าใจและคลี่คลายปัญหาไป ในส่วนของตัวเองต้องบอก
ว่าหลายท่านว่า พม. จะพร้อมรับเด็กหรือเปล่า ต้องบอกตรงนี้ว่า ถามว่าเราพร้อมไหม คือเราสามารถรับได้แต่
ตรงน้ียอมรับว่ายังมีความกังวลใจอยู่ค่อนข้างมากเรื่องของศักยภาพในการรองรับเรื่องของการคลี่คลายปัญหา 
ดังน้ันไม่ใช่ว่าจะไม่รับ หรือว่าอะไร เพราะกฎหมายออกมาแล้ว ต้องเดินหน้าจับมือกันไป ร่วมกันวิเคราะห์แต่
ละกรณีก็มีส่วนทําให้เราสามารถม่ันใจมากขึ้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าการท่ีเราส่งเด็กคนหน่ึงไปที่ไหนเป็น
เจตนารมณ์ที่แท้จริงท่ีจะคลี่คลายปัญหา โดยไม่ทําให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่เป็นท่ีต้องจากที่หนึ่งและไปอีกที่หนึ่ง คิด
ว่าคงจะต้องทํางานร่วมกันอีกเยอะมาก 
นพ. ประยุกต์ : กรณีศึกษาที่ 4 ว่าเด็กคนน้ีท่ีโชคไม่ดีเกิดมาในครอบครัวท่ีเป็นต้นพันธ์ุท่ีไม่ดี พ่อแม่พอเลิกกัน
ก็แต่งงานใหม่ท้ังคู่แปลว่าขาดความรับผิดชอบในลูก สนใจเรื่องความสุข ขาดความรับผิดชอบ แปลว่า ขาด
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ความยับย้ังช่ังใจ ความเห็นใจ รับผิดชอบ 3 อย่างนี้ เป็นอีคิวแบบที่ไม่ดี เด็กคนนี้ได้กรรมพันธ์ุท่ีไม่ดีมาต้ังแต่
ต้น แล้วพ่อไปอยู่กับปู่ย่า ก็อยู่ในลักษณะที่เติบโตแบบไม่มีทิศทาง ไม่มีการควบคุม ไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีการ
ยับย้ังช่ังใจ ก็เริ่มสัญชาติญาณดิบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็ก ความโกรธ ความกลัวอะไรต่างๆ กลัวที่จะถูกว่าทํา
ความผิด ก็ฆ่าได้ทําลายหลักฐานได้ ในลักษณะที่เราเรียกว่าต่อต้านกฎเกณฑ์ต่อต้านสังคม  เป็นรูปแบบ และไอ
คิวก็ไม่ดีอีกด้วย การเรียนรู้ต้องนานมา ทีน้ีเด็กคนนี้ต้องการการเยียวยาแบบไหน สมมติว่าในขั้นต้นเด็กคนน้ี
ต้องมาพบผู้เช่ียวชาญ การใช้กิจกรรมบําบัดหรือพฤติกรรมบําบัดก็เป็นตัวหลักสําคัญ ถ้าอยู่ร่วมกันเด็กคนนี้จะ
มีปัญหามากเพราะไวต่อการกระตุ้นอย่างย่ิง สิ่งนี้มาจากความไม่ภาคภูมิใจ มาจากความไม่ม่ังคงในอารมณ์ของ
เขาเองเป็นลักษณะธรรมชาติ เด็กเหล่านี้แสวงหาความสุขในสิ่งท่ีแปลกใหม่รุนแรงผิดกฎเกณฑ์ได้หมด ไม่สนใจ
ผลกระทบท่ีเกิดกับเหย่ือหรือคนที่เกี่ยวข้อง อันน้ีคือลักษณะท่ีเรียกว่า ทําผิดไม่รู้สึกผิด ต้องการคนเยียวยาท่ีมี 
2 ลักษณะ 1 คือ ต้องม่ันคงในอารมณ์อย่างย่ิง เป็นการบําบัดท่ีใช้ความยาวนานต่อเนื่อง พอท่ีจะให้เด็กรับรู้ว่า
คนที่อยู่รอบตัวเขารักเขาด้วยความม่ังคงทางอารมณ์ อันท่ี 2 ตัวกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่สําคัญเวลาอยู่ร่วมกันนั้น
ต้องมีกฎ 3 ข้อที่ยุติ คือ 1. ต้องไม่ยอมรับข้อแก้ตัว ถ้าหากต้ังกฎอะไรแล้วเด็กทําไม่ถูกต้อง ต้องถูกทําโทษ ถ้า
เด็กทําแล้วล้มเหลวต้องทําใหม่ทําจนกว่าจะผ่าน ถ้าการบําบัดยาเสพติดเราจะพบว่าแต่ละวันจะผ่านได้ อันน้ี
เป็นกฎท่ีสําคัญมากใน 3 ข้อน้ี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ความภาคภูมิใจให้กับเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ คนดูแลต้อง
ม่ันคง ในกรณีท่ีอยู่ร่วมกัน การหล่อหลอมยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร 6 เดือนผ่านไปจึงจะมีผล ช่วง 6 เดือนแรก
จําเป็นต้องใช้ยาช่วยในความเห็นส่วนตัวของผม โดยเฉพาะความวู่วามหุนหัน เอาแต่ใจ ความโกรธ ความ
ก้าวร้าวท่ีรุนแรง ควรใช้ยาช่วย ในทางการแพทย์เห็นการแสดงอารมณ์โกรธตามสัญชาติญาณดิบนี้ คือโรคจิต 
ต้องใช้ยาต้านโรคจิตช่วย ช่วงแรก และถ้ามีอาการซึมเศร้า ใช้ยาลดอาการซึมเศร้าให้เขาด้วย สร้างความ
ภาคภูมิใจให้ ขณะเดียวกันสัมพันธภาพท่ีดําเนินไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อย่างน้อย 5 ปี สติปัญญาเขา
อาจจะดีขึ้น ความม่ันคงทางอารมณ์อาจจะดีขึ้น อาจจะกลับสู่สังคมเป็นคนดีได้ 
ตัวแทนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : ผู้พิพากษาสมทบ และครอบครัวกลาง ขอ
อนุญาตเสนอ สําหรับกรณีศึกษาที่ท่านยกขึ้นมานั้นก็เป็นสิ่งท่ีผมเช่ือม่ันว่า พวกเราท่ีนั่งอยู่ตรงนี้และเก่ียวข้อง
กับเด็กมักพบเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กน้ันได้รับการกระทําที่ไม่ถูกต้องต้ังแต่ช้ันเด็กเล็ก โดยซึมซับเข้าไปเป็นเรื่อง
ของพฤติกรรม ดังน้ันจะเห็นได้ว่า กรณีศึกษาน้ันเด็กได้รับผลจากครอบครัวไม่ให้การดูแล และไปอยู่กับผู้อ่ืน 
สิ่งน้ีเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ ท่ีเด็กได้รับการกระทําอย่าน้ัน ทําให้เม่ือเขาเติบใหญ่ขึ้น ถ้าไม่พิการ ไม่ซึมเศร้า ก็
ก้าวร้าว ทําให้มีผลต่อสังคมและก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม บางส่วนถ้าไม่มีความคิดความอ่านก็ไม่รู้วิธีที่จะ
ดูแลตัวเองดูแลลูก มันก็เป็นวัตจักรแห่งความเศร้าใจ ฉะนั้นถ้าเป็นการดีท่ีรัฐในฐานะท่ีเป็นผู้ซ่ึงดูแลจะเข้าไป
ช่วยโอบอุ้มเด็กเยาวชนต่างๆ แทนพ่อแม่ ต้องพูดถึงอนุสัญญาเด็ก ประเทศไทยของเราน้ันทํามาแล้วอย่างดี คง
จะเป็นการดีถ้าหากว่า ในช่วงต้ังแต่ยังเด็กมีผู้มีจิตอาสาเข้าไปช่วย อย่างทุกท่านที่นั่งอยู่ท่ีน่ี ผมอยากจะเรียนว่า 
ท่านผู้พิพากษาสมทบเป็นคนที่มีจิตอาสาและเสียสละอย่างย่ิง ผมเสียใจอย่างย่ิงเม่ือท่านวิทยากรบางท่านกล่าว
ว่าในศาลมีคําบางคําออกมา และผมก็เช่ือม่ันว่าในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไม่มีเด็ดขาด ดังน้ันผู้ท่ีมีจิต
อาสาต่าง ๆ มากมาย ทําไมเราไม่ดึงผู้สูงอายุเข้ามาช่วยลองดู ประสานกับ พม. หรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยประสาน
ว่าเม่ือเราจะทะเบียนแจ้งเกิดจะต้องมีใครเข้าไปดูด้วยได้ไหม ในการให้ความรู้ในการดูแลเด็ก หลังจากน้ันก็
ดูแลไป อาจจะช่วงประถมวัยหรือกว่านั้นไป อันนี้เป็นเรื่องหน่ึงท่ีน่าจะมี ต่อไปเม่ือเข้าสู่ประถมวัยก็จะมี
หลักสูตรอนามัยการเจริญพันธ์ุ หรือเพศศึกษาที่ให้เหมาะสม หลังจากนั้นก่อนที่จะแต่งงาน ให้ได้ผ่านการอบรม
ก่อนดีไหม เขาจะได้มีความรู้จะทําอย่างไรเลี้ยงดูลูกอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ อันนี้ก็คงจะเป็นการดีถ้าทําซ่ึง
แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่ อาจจะออกเป็นกฎกระทรวง หรือ พรบ. แล้วแต่ฝากเอาไว้ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่าน
ท่ีเคารพย้อนกลับไป เม่ือเด็กเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ผมเช่ือวาแนวร่วมกับกระบวนการยุติธรรมน่าจะ
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ร่วมกันทําได้เป็นอย่างดี ผมมีความภูมิใจท่ีเรามีศูนย์ให้คําปรึกษา ท่ีท่านอภิรดีได้ทําขึ้นมา ตรงนี้ผมเช่ือว่าจะ
แก้ปัญหาได้ และกระบวนการติดตามหลังปล่อยจะเป็นสิ่งท่ีสําคัญที่สุดไม่ให้มีการกระทําผิดซํ้าเกิดขึ้น ขอบคุณ
ครับ 
ท่านอริยะ : อยากจะบอกว่าเวลาไม่ได้หมดเลย การทํางานที่เราจะประสานความร่วมมือในส่วนราชการ 
กระบวนการเครือข่าย วันน้ีน่าจะเป็นวันเริ่มต้น กรณีศึกษาทั้ง 8 เรื่องถ้าท่านยังมีความคิดเห็นผมฝากท่าน
วิทยากรเป็นการบ้าน ทั้ง 8 เรื่องมันมีกระบวนการคิดท่ีมันแตกต่างกัน เรื่องแรกเป็นความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นผม
อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางแก้ไข เรื่องที่ 2 คุยไปแล้ว เรื่องที่ 3 สะท้อนปัญหานักเรียน 4 คน ไปลัก
รถจักรยานไปเจอในร้านเกม ท่านลองหาดูว่าเราจะช่วยเด็กพวกนี้อย่างไร case ท่ี 4 เราวิเคราะห์ไปแล้ว case 
ท่ี 5 ซํ้าซากสะท้อนสังคม รอบแล้วรอบอีก เข้ามาแล้วเข้ามาอีก กระบวนการแก้ไขฝึกอบรมมันน่าจะมีการ
แก้ไขท่ีเข้มข้นกว่าน้ัน case ท่ี 6 สะท้อนสังคมจําเลยผู้น่าสงสาร ลักทรัพย์ นอนอยู่ตามโบก้ีรถไฟ ไอคิว 120 
ช่วยเด็กคนน้ีดีไหม ดูประวัติแล้วไม่ติดยา พ่อแม่ไม่นอนอยู่ในโบกี้รถไฟเป็นกรณีศึกษาที่อยากให้ทุกคนดูแล้วมา
ช่วย กรณีศึกษาที่ 7 สะท้อนสังคมจําหน่ายยาบ้าเรียน ปวช.ปี 2 พ่อเป็นตํารวจยศร้อยเอกมันบ่งบอกอะไรได้
เยอะเลย ศาลคิดอะไรได้เยอะเลย ลูกตํารวจ ถ้าเราจะดูในกรณีศึกษาผู้เข้าอบรมไม่ได้เอา case มาให้ แต่ถ้า
ท่านสนใจขอได้เลย กรณีสุดท้ายความผิดเก่ียวกับเพศ 16 กรรม ผมเอากรณีศึกษามานี้ ในหนังสือพิมพ์ลง พา
ไปทุกวันเพ่ือกระทําชําเรา แล้วสุดท้ายเด็กท้องคลอดลูกมา พอมาถึงศาล ศาลตัดสินแยก พ่ออยู่ส่วนพ่อ แม่กับ
ลูกอยู่ด้วยกัน นี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมวันนี้สะท้อนอยู่ เพราะฉะนั้นฝากการบ้านทุกภาคส่วนทุกฝ่าย 
ท่านสุนทรียา : 60 ปีของศาลเยาวชนและครอบครัว  เดิมมีท่านผู้พิพากษาทั้งส่วนกลางและมีพ่ีสมทบท่ีร่วมมือ
ท่ีเข้มแข็งวันน้ีเรามีมิติท่ีนอกเหนือจากหน่วยงานของเรา มีกระบวนยุติธรรมและหน่วยอ่ืนหลายๆ กระทรวง
และภาคเอกชน สังคม ที่ร่วมมือกัน คิดว่า 60 ปี เราคือ การรวมพลังท่ีสําคัญที่สุด ทั้งหมดท้ังหลายอยากจะ
กลับมาท่ีครูนาว่าเราเห็นความเช่ือมโยงร้อยเรียงกันเป็นนํ้าใจ กราบขอบพระคุณท่าน และขอเรียนเชิญท่าน
อธิบดี ดร.จิรนิติ หะวานนท์ กล่าวปิดการสัมมนา 
ท่านจิรนิติ : ขอบคุณทุกท่าน จะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะเห็นว่ามีการจัดการหน่วย
น้ันหน่วยนี้ในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร แต่ว่า วันน้ีเราก็ดีใจที่ว่าเรามีองค์ความรู้ต่างๆ 
มากมายท่ีจะมาช่วยกันดําเนินการแก้ไขเก่ียวกับเรื่องเด็ก ผมว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ การท่ีศาลเยาวชนฯ รู้ว่า
เครือข่ายทําอะไรได้บ้าง ถ้าผมไม่ได้มาฟังวันน้ีจะไม่รู้เลยว่า มีการบําบัดทางละคร ว่ามีประโยชน์จริงๆ อย่างน้ี
เป็นต้น ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่าน และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาทุกท่าน  
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ภาคผนวก 3 
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อ

เด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” 
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครอืข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็ก 
และเยาวชนตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว 

กิจกรรม   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กเยาวชนในกระบวนการ 
            ยุติธรรม” 
วันที ่ 26 เมษายน 2555          เวลา 8.00 – 16.30 น.                               
สถานที่   ห้องประชุมรวยเงิน 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร   

รูปแบบกิจกรรม  

  อบรม – สัมมนา   มหกรรม - นิทรรศการ  ประชุม  

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)     

วัตถุประสงค์   

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
อาญาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรเครือข่ายเพ่ือรองรับเด็กและเยาวชน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ช่ือ-สกุล     ตําแหน่ง 
1. นางขวัญหล้า เพชรทอง   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนครปฐม 
2. นางจันทิมา วนิชวัฒนะ   กลุ่มงานบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวจิราพร บุญชูวงศ์   ผู้อํานวยการกลุ่มงานเด็กและเยาวชน 
5. นางสาวจิราภรณ์ สมจิตร   นักสังคมสงเคราะห์ 
6. รตอ.หญิงจิรภา จันนะรา   พนักงานสอบสวน (สป.1) สถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง 
7. นางสาวจุฑารัตน์ จีนจรรยา  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
8. นางสาวฐิติมา จันทร์ช่วงโชติ  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
9. นายแพทย์ดุสติ ลิขฉะพิชิตกุล  ท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต 
10. อาจารย์ พญ.นริศรา  อังศุสิงห์  จิตแพทย์เด็กและสังคม 
11. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
12. นางสาวปราณี ชาญณรงค ์  นักจิตวิทยาเช่ียวชาญ 
13. แพทย์หญิงปรชิวัน จันทร์ศิริ  จิตแพทย์เด็ก 
14. นางสาวปรียาการย์ รุ่งเรืองชัย  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
15. นางปาริชาต ปังสุวรรณ   ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
16. ผศ.พนม เกตุมน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
17. นายพงษ์เทพ สันติกุล   อาจารย์ประจําคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร์ 
18. น.ส.พัฒน์วดี ธรรมรัตนพลุกษ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
19. รตอ.ไพรัช ทองดอนน้อย   พนักงานสอบสวน (สป.1) สถานีตํารวจนครบาลบางซ่ือ 
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20. คุณภัทริกา จุลโมกข์   ผู้ประสานโครงการ Project Childhood  มูลนิธิศุภนิมิต 
21. นายภูชิต ดวงจันทร ์  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
22. นางรัตนาภรณ์ อุรพิพัฒนพงศ์  ผอ.สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 
23. แพทย์หญิงวนิดา ปิยะศิลป์  แพทย์ทรงคุณวุฒิ 
24. นาวาเอก วิชัย มนัสศิริวิทยา  รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
25. พ.จ.อ.สมบัติ ศรีมงคล   ครูฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ 3 
26. นางสมพร อิสรานุวัฒน์ชัย  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
27. รตท.สมหมาย ธรรมเนียม  รองสารวัตร กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี 
28. นางสาวสลักจิต แก้วคํา   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาสาสมัคร มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 
29. นางสาวสุจิตรา คําผา   นักสังคมสงเคราะห์ 
30. คุณสุฆาวรรณ์ ไชยมูล   นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
31. คุณสุดใจ นาคเพียร   ผู้ประสานงานโครงการฯ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
32. น.ส.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
33. นางสุนิดา เดชสน   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
34. นายสํารวม ไวยวาสา   นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
35. นางสาวโชติมา สุรฤทธ์ิธรรม  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการพิเศษ 
36. นางสาวโสภิดา สังขดิถ ี  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ 
37. นายอดิศร คลี่สุวรรณ   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

     ช่วยทํางานช่ัวคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน 
     และครอบครัวจังหวัดลพบุร ี

38. รตต.อธิวัฒน์ ดวงมณี   รองสารวัตร กองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี 
39. นายอริยะ นาวินธรรม   รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
40. รตอ.หญิงอังคณา มิตรสุวรรณ  พนักงานสอบสวน (สป.1) สถานีตํารวจนครบาลบางซ่ือ 
41. นายวินัย นารีพล   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
42. คุณสุขุม  จิตร์เจริญ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
43. นางสราญจิต  เจริญกิจราษฎร์  ผู้พิพากษาสมทบ 
44. นางอัญชลี  ขจรมาศบุษป์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
45. นายศุภกิจ  พวงสุวรรณ   เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทร์เดชา 
46. ภญ.อาภรณ์  สายเช้ือ   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
47. นายพงศ์เทพ  พนากุลวิจิตร  นิติกร 
48. นางฉันทนา ดาวราย   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
49. คุณรัตติพร  นันทิประภา   เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองเด็ก 
50. คุณสมศรี  บุญย้อย   หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬา 
51. นายกรกฤต  สมจิตต์   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
52. นายนุรักษ์  มโนสุจริต   ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 
53. นายทวีศักด์ิ  จันทร์วีระเสถยีร  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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54. นางสาวแสงรวี  จันทร์สุข   นักสังคมสงเคราะห์ 
55. นางสาวชนกนันท์  ไขแสง  นิติกร 
56. นางสาวปรียาพร สีหะวัฒนกลุ  นักศึกษาฝึกงาน 
57. นายสมชาติ สุทธิกาญจน์   จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
58. นางสาวรณิดา สุขเกษมภวัต  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
59. นางสาวก่ิงดาว  นวลงาม   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
60. นางสาวมาดี ธรรมสัจจกูล   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักด์ิ 
61. นางสาวยุคลธร เพ็ญโรจน์  นักวิจัยสังคมศาสตร์ 

เริ่มประชมุ เวลา 9.00 นาฬิกา 
  1.ความเป็นมาของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 และความสําคัญของเครือข่าย/องค์กรเพื่อรองรับเด็ก และเยาวชนตามคําส่ังหรือคํา
พิพากษาของศาล 
ท่านอภิรดี : รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงอํานาจปกครองของบิดามารดา โดยแสดงบทบาทเสมือนเป็นบิดามารดา 
ก่อนท่ีเด็กจะได้รับผลร้ายมากข้ึน โดยเห็นประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก รัฐต้องมีวัตถุประสงค์แก้ไข
ฟ้ืนฟูมากกว่าลงโทษ ให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ อันน้ีคือหัวใจของการทํางานของกระบวนการยุติธรรม
เด็ก พอบอกว่าเวลามาศาล ศาลเด็กและเยาวชนฯ ไม่ได้มีไว้เพ่ือบทบาทในการลงโทษ แต่มีกระบวนการทํางาน
แก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน เพราะเขาเป็นทุนทางสังคม  
  กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนมีการพัฒนามายาวนานท้ังในประเทศไทยเป็นปีที่ 60  
ในต่างประเทศเกิดมานานและถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวคิดสากล โดยมีปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเกิดในปี 2532 ไทยเรารับเป็นอนุการในปี 2536     
กฎแห่งกรุงปักกิ่งใน 2528 และกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
ท้ังหลายเหล่าน้ีถูกนํามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะต้องคํานึงถึงสิทธิของเด็กเป็นตัวต้ัง  
  ต้องขอทําความเข้าใจว่าทําไมต้องมาน่ังทําความเข้าใจให้สิทธิกับเด็กในเม่ือเด็กกระทําความผิด     
โดยคุณหมอจะให้ความเข้าใจกับเราว่าในชีวิตคนๆ หน่ึงที่ดําเนินชีวิตมากว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เขาจะต้องการอะไร
เพ่ือท่ีจะทําให้เขาเติบโตได้อย่างมีความสุขและไม่ทําร้ายสังคม โดยนํามาคิดเพ่ือเป็นกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็ก ถ้าเด็กกระทําความผิดต้องทําโทษมันเป็นทฤษฎีอาชญาวิทยาแก้แค้นทดแทน ไม่เกิดประโยชน์ 
หรือแก้ปัญหาสังคมได้ เพราะเอาผู้ท่ีกระทําความผิดโดยไม่ได้รับการบําบัดเข้าไปอยู่ด้วยกันในการจําคุก โดยมี
ทัศนคติแบบทุนนิยมเป็นตัวต้ัง โดยไม่หลงทัศนคติความดีหลงเหลือ ต้องมีกระบวนการแก้ไข จําเป็นต้องมี
เครื่องมือในการจัดทํามหาศาล โดยมีแนวคิดสิทธิเด็กว่า มีสิทธิดูแลและช่วยเหลือ และมีบุคลิกภาพ            
ในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว ความรัก ความผาสุก ความเข้าใจ  
  ท่ีมาของการแก้ไขปรับปรุงเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดโดยไม่ได้คํานึงว่าผู้กระทําความผิดจะเป็น
เด็ก ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต้องได้รับความคุ้มครอง แต่เม่ือเป็นเด็กแล้วจะต้องกําหนดมาตรฐานที่สูง
กว่าผู้ใหญ่ เพ่ือให้ผลมุ่งหมายสู่การแก้ไขพฤติกรรม การปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กต้องคํานึงถึงอะไรบ้าง คือ 
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ สิทธิแจ้งข้อหา สิทธิผู้ต้องขัง สิทธิได้รับคําปรึกษา สิทธิให้บิดามารดาปรากฏ
ตัวอยู่ด้วย สิทธิสู้คดี และคัดค้านพยาน สิทธิอุทธรณ์ เขียนไว้ชัดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
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  การคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม สิทธิขั้นมูลฐานต้องได้รับการคุ้มครอง โดยให้สอดคล้อง
กับสํานึกและคุณค่าของเด็ก เม่ือเขามีสํานึกคุณค่าของตนเองก็จะมีโอกาสพัฒนาแก้ไขตนเอง เป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่จะต้องได้รับ โดยมีสิทธิท่ีจะค้านการปฏิบัติท่ีมิชอบ  
  กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของไทย แบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคแรกเป็นยุคก่อต้ัง ก่อนต้ัง ก่อน 
จัดต้ัง พ.ร.บ. เด็กและเยาวชน ต่อมามี พ.ร.บ.จ้ังต้ังศาลเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ยุคถัดมา
เป็นยุคพัฒนา โดยมี พ.ร.บ. จัดต้ังศาลเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนแยกกัน พ.ร.บ.
จัดต้ังศาลเด็กและเยาวชนยุคก่อนใช้ พ.ร.บ. ท่ีใช้ในปัจจุบัน ยุคสุดท้ายยุคนวัตกรรมใหม่ เป็น พ.ร.บ. ที่เราใช้
ในปัจจุบัน โดยการปรับใช้ให้เข้ากับหลักสากล และเพ่ิมเติมเรื่องใหม่ๆ ให้มีทางเลือกในการแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กให้มากขึ้น โดยกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะ เช่น ศาลเยาวชน อัยการแต่งต้ังให้ทําคดีเยาวชน   
ท่ีปรึกษากฎหมาย มีบทบาทต่างกับทนายความ โดยให้คําแนะนําไม่เน้นเชิงคดี และจะต้องมีความรู้ในทางคดี 
หน่วยงานเฉพาะที่ดูแลเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ  
  ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข คือ ตํารวจ เป็นองค์กรเดียวไม่เคยถูกกําหนดให้ดูแลเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะ โดยมีการพูดคุยกันหลายครั้ง ให้ตํารวจมีการกําหนดบทบาทในการจ้ังต้ังองค์กรเฉพาะ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ซ่ึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติจําเป็นต้องหันกลับมาดูแลเรื่องน้ีอย่างจริงจัง โดยพัฒนา
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ปัญหาจุดอ่อนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเด็กที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจังคือตํารวจ 
  มีการเปล่ียนแปลงกระบวนการยุติธรรมก่อนฟ้อง มีกระบวนการท่ีจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลเด็ก ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้เด็กอยู่ภายใต้บรรยากาศความรักความอบอุ่น ที่จะ
สามารถพัฒนาตนเองและแก้ไขพฤติกรรมมีการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ มองท่ีปัญหาของเด็ก อย่างความจําเป็นใน
การกระทําผิดซํ้า ในระดับตํ่า ปานกลาง และสูง โดยการสร้างเครื่องมือในการคัดกรองเด็กให้ออกจาก
กระบวนการยุติธรรม เช่น เม่ือเด็กมีความเสี่ยงตํ่า จึงไม่จําเป็นต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนาน โดยใช้
เครื่องมือแก้ไขคัดกรองเด็กออกไปจากระบบโดยเร็ว การปฏิบัติต่อเด็กมียกระดับขึ้นมา โดยมีการให้สิทธิเพ่ือ
ปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี  
  เป้าหมายในวันนี้ 

1. กระบวนพิจารณาพิพากษาคดี จะมีการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือในการแก้ไขพฤติกรรมเด็ก  
ให้สอดคล้องกับแนวคิดสากล เครื่องมือแก้ไขคัดกรองเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม 

2. เครื่องมือแก้ไขเด็กและเยาวชนโดยคําพิพากษา  
3. เครื่องมือประสานเครือข่ายในการทํางานในการปฏิบัติฟ้ืนฟู 
กระบวนการท่ีมันเปลี่ยนแปลงไปมีเครื่องมืออยู่ 3 ขั้นตอน  
1. มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง 
2. มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีในช้ันพิจารณา 
3. มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูก่อนมีคําพิพากษา 
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  โดยใช้หลักคิดกระบวนการยุติธรรมในเชิงสมานฉันท์ โดยคืนความสัมพันธ์ให้กลับเข้าไปสู่สภาวะเดิม 
คือการออกแบบคู่กับกระบวนการยุติธรรมปกติ ถ้าไม่สําเร็จในกระบวนฟ้ืนฟูเยียวยาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
เพ่ือคัดกรองให้ออกจากกระบวนยุติธรรมโดยเร็ว หากไม่สําเร็จก็จําต้องกลับมาใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ  
 การประเมินพฤติกรรมเด็ก เด็กกระทําความผิดก็เหมือนกับเด็กป่วย จะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
สมมติฐานเกี่ยวกับโรค เราจึงต้องดูสาเหตุเกี่ยวกับการกระทําความผิด ความเสี่ยงในการกระทําความผิดซํ้า 
ต้องการการบําบัดฟ้ืนฟูมากเท่าไหร่ ก็อยู่ในเครื่องมือ 3 ระดับ คือ ตํ่า กลาง และสูง เช่น ถ้ามีการประเมินว่า
ตํ่า กระบวนการยุติธรรมโดยศาลก็จะมีการคัดกรองออกโดยเร็ว เม่ือประเมินโดยระดับปานกลาง การแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟูคือส่งตัวไปยังศูนย์ฝึกอบรม หากทําไม่ไหว ก็คงต้องส่งตัวไปควบคุม แต่คงต้องเป็นทางเลือกสุดท้าย
และสุดท้าย โดยผู้ท่ีทํางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนจะไม่ทําการดังกล่าว เพราะเช่ือว่าจะมีกระบวนการท่ีจะ
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ 
  ข้ันตอนในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเด็ก  

ขั้นตอนที่ 1 โดยการพบกับตํารวจจับกุมดําเนินคดีกับเด็ก  
ขั้นตอนที่ 2 ตํารวจนําเด็กมาศาลให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการจับมี 3 ขั้นตอน 

  - ส่งตัวให้พ่อแม่ไปดูแลระหว่างคดี ถ้ามีพฤติกรรมรุนแรง ก็ต้องส่งตัวไปยังสถานพินิจคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 
  ในระหว่างการดําเนินคดีมีมาตรการ โดยศาลอาจกําหนดมาตรการต่างขึ้นมาแก้ไขเด็กได้ ซ่ึงสามารถ
ใช้มาตรการพิเศษได้ เม่ือมีคดีมายังศาล ศาลก็มีเครื่องมือในการคัดกรองเด็กได้ ถ้ากระบวนการสําเร็จศาล
จําหน่ายคดีออกไปโดยไม่มีคําพิพากษา ส่วนการเลือกใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ในการประเมินเด็กว่ามี
ความเส่ียงในการกระทําความผิดซํ้าหรือความจําเป็นในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู เม่ืออยู่ในระดับตํ่า สามารถใช้
เครื่องมือดังกล่าว 
  คําพิพากษาของศาลเยาวชนไม่ได้เป็นไปในทางแก้แค้นทดแทน แต่เป็นการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู โดยศาล
คํานึงเสมอว่าถ้าไม่มีพฤติกรรมรุนแรง พ่อแม่มีความพร้อมในการแก้ไข ศาลจะเลือกใช้วิธีแก้ไขแบบเปิด คือ  
รอการลงโทษ รอการกําหนดโทษ คือคุมความประพฤติโดยการกําหนดเงื่อนไขในการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม 
และในระบบปิดโดยมอบให้กรมพินิจฯ หรือจําคุก และมีกระบวนการติดตามเพ่ือเยียวยา ให้เข้าสู่สังคมได้เป็น
อย่างดี เช่นระบบการศึกษามีกระบวนการที่ปกป้องโอบล้อมไม่ใช้เด็กเข้ามาสู่กระบวนการศาลยุติธรรมแล้ว
หรือยัง ระบบสาธารณสุขต่างๆ และระบบของการโอบล้อมของชุมชน ทําอย่างไรจะทําให้เด็กไม่กลับเข้ามาสู่
กระบวนการยุติธรรม  
  การทํางานในกระบวนการยุติธรรม ก็จะมีศาลเยาวชน ผู้ พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาอาชีพ 
โรงพยาบาลตุลาการฯ และกรมพินิจและคุมครองเด็ก กรมคุมประพฤติ ในกรณีท่ีสั่งรอการลงโทษ หรือคุม
ประพฤติ และเรือนจํา เป็นหนทางสุดท้าย  
  โดยมีการแก้ไขได้น้อยมาก เม่ือเครื่องมือท้ังหลายหรืองบประมาณ หรือนโยบาย ท่ีนโยบายให้
ความสําคัญกับเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไร เลยขอบเขตของผู้ปฏิบัติงานแก้ไขได้ แต่ต้องจําเป็นที่จะต้องแสวงหา 
ภายใต้ข้อจํากัดเป็นไปตามสภาพการท่ีมีอยู่เดิม จะทําอย่างไรให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์
กับองค์กรภายนอกและดึงเข้ามาทํางาน แต่ปัจจุบันระบุเลยว่าศาลต้องจดแจ้งกับหน่วยงานเอกชน โดยมี
กฎหมายเปิดช่องทางให้ทําได้ ต้องดูว่าใครจะมาร่วมกับเราได้ ว่าในการที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นมาได้
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จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ศาลเห็นว่าเด็กมีความเสี่ยงในการกระทําความผิดซํ้า เราจะต้องมีผู้ท่ีมี
ความสามารถในการที่จะดูแลในทางด้านจิตมีทักษะในจิตวิทยาเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้ และผู้พิพากษา
สมทบมีบทบาทในฐานะผู้ประสานการประชุม โดยต้องการความร่วมมือ โดยสาธารณสุข กําหนดแผนให้เด็ก
บําบัดจิต ประกอบอาชีพ พ่อแม่ต้องบําบัด ต้องมีผู้เข้าร่วมในกระบวนการ ต้องมีการศึกษา อาชีพ ต้องมี
หน่วยงานเข้าช่วย ในอนาคตเราจําต้องมีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดการท่ีจะต้องอบรมผู้ท่ีจะมีบุตร       
เพ่ือควบคุม 
  โปรแกรมการฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนมีบทบาทในการเข้าไปประสานความร่วมมือในพ้ืนที่
ของตนเอง การพัฒนาแนวคิดในการพัฒนา ในการค้นพบจากการทดลองทํางาน มีองค์กรสหวิชาชีพ        
และเครือข่ายชุมชน เพ่ือรองรับคําสั่งหรือพิพากษาของศาล โดยจัดให้มีการประสานความร่วมมือและสร้างให้
เป็นองค์กรเครือข่ายสหวิชาชีพ โครงสร้างองค์กรเครือข่าย ศาลเป็นกึ่งกลางประสานความร่วมมือออกไป     
เราจะได้เครือข่ายกลับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ท้องถิ่น ตํารวจ โรงเรียน นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
อิสระ ทํางานเด่ียวไม่ได้ต้องทํางานร่วมกับโครงข่ายชุมชน จากการทํางานที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
อุบลราชธานี มีการทําแผนในการทํางานร่วมกับศาล มีการส่งเด็กไป ศาลจะมีคําสั่งให้ดูแล ทําแผนบําบัดฟ้ืนฟู
เด็ก และพร้อมที่จะช่วยโดยการหาข้อมูล เพ่ือแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู โดยเกิดจากการประสานความร่วมมือกัน  
  ในที่น้ีจะเน้นยํ้าเรื่องกฎหมายเน่ืองจากการแก้ไขบําบัดต่างๆ จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือใน
กระบวนการแก้ไขเยียวยา ในกฎหมายปัจจุบันท่ีเกิดที่เกิดผลสัมฤทธ์ิขึ้นจริงหรือไม่ เป็นคําถามที่ต้องฝากไว้กับ
หลายฝ่าย อย่างศาลเด็กและเยาวชนเองท่ีต้องสร้างให้เกิดระบบของการสร้างความร่วมมือการทํางานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ หรือการประสานความร่วมมือในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคทั่วประเทศ ต้องเกิดกลไกการทํางานร่วมกัน
ขึ้นมาอย่างจรงิจัง 
  โจทย์ในวันน้ี ในฐานะผู้เช่ียวชาญ มืออาชีพที่ทํางานด้านเด็กและเยาวชนอยู่ อยากได้ความคิดเห็นว่า
จากประสบการณ์ ว่าเราจะพัฒนาระบบอย่างไรให้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างไร ให้ก่อร่างสร้างตัว
ขึ้นมาเป็นองค์กร รูปแบบการทํางานท่ีเป็นเชิงระบบ โดยเกิดขั้นตอนการทํางานโดยอัตโนมัติ ท่ีสามารถเกิดขึ้น
ได้ในทันที ท่ีมีเรื่องเข้ามายังศาล 
ท่านอริยะ : ในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเราดูแลศาลท่ัวประเทศทั้งในเชิงของนโยบายและ
ปฏิบัติงาน เม่ือกฎหมายมีความทันสมัยมากขึ้นที่ศาลจะติดต่อประสานงานกับองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน หรือ NGO ขณะเดียวกันถ้าจะมีหน้าท่ีเข้ามาช่วยงานของศาลได้ก็จะย่ิงดี ในภาคส่วนของศาลเยาวชน
และคอบครัวมีมิติชัดเจนว่ามีภาคประชาชนและภาคสังคมเข้ามาเป็นผู้พิพากษาสมทบ ก็พยายามจะหา
เครือข่ายเข้ามาช่วยบําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็ก เม่ือเร็วๆ นี้ มีกรณีท่ีปล้นฆ่า กระทําโดยเด็กที่ถูกปล่อยตัวมาจากบ้าน
กรุณา ต้องย้อนกลับมาดูว่าคดีของเราดูร้ายแรงขึ้น และกระบวนการแก้ปัญหาการทํางานทําไมมันเหมือนพาย
เรือในอ่าง จริงแล้วในวิถีการทํางานของศาลเยาวชนฯ ทําในเร่ืองของการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กต้ังแต่มีคําพิพากษา 
จนถึงช้ันติดตาม  
  ข้อเท็จจริงในศาลจะพบว่ามีคดีปล้นมากในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นการปล้นตามห้างอย่างเช่น
โทรศัพท์มือถือ หรือการเข้า ร้านสะดวกซ้ือ หรือเข้าป้ัมเติมน้ํามัน หรือแก๊ส มีอยู่ทุกที่ เด็กและเยาวชนใน
ปัจจุบันในศูนย์ฝึกกลับมาแล้ว กลับมาอีก เราก็พยายามจะแก้ไขและสร้างเครื่องมือ แต่ศาลเราทําเองไม่ได้ ใน
ภาคส่วนที่เรามีอยู่ยังไม่พอ ในบ้านกรุณาเด็กท่ีทําผิดและกลับมา มีถึง 10 รอบ สถิติสูงสุด 14 รอบ วันหน่ึง
พวกเราพร้อมท่ีจะเป็นเหย่ือพวกเขาตลอดเวลา เราต้องการนําศึกษาดูว่าเด็กมีมิติอย่างไร สภาพจิตใจ โดยให้
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หมอดู กลับกลายเป็นว่าเด็กป่วย เม่ือให้กินยาจึงดีขึ้น มิติการทํางานของศาล เราจะดู 3 อย่าง คือ กาย อาการ
เจ็บป่วย เรื่องของจิต เม่ือศาลพิพากษาถ้าเราจะนําเด็กเข้าเรือนจํา ในมิติของอาชญาวิทยา จะมองว่าเด็กจะ
กลายเป็นมหาโจรตัวจริง เม่ือออกมาแล้วจะกระทําความผิดท่ีร้ายแรงกว่าเดิม การดําเนินการของศาลเยาวชน
ฯ ในทุกวันนี้มันชัดเจนว่าเราต้องแก้ไขเขา เด็กบางคนไม่เคยทําดี ทําช่ัวตลอดจะแก้ไขได้ไหม หมอบอกว่าแก้ไข
ได้  ถ้าแก้ไขไมได้ต้องส่งเข้าเรือนจําเป็นหายนะของประเทศไทย หาทางกับภาคสังคมว่าทําอย่างไรเม่ือเด็ก
ออกไปจะทําอย่างไรให้สังคมปลอดภัย เครือข่ายจําเป็นจะต้องรับรู้เรื่องของเด็กว่าทําผิดร้ายแรงรุนแรงอย่างไร 
และเขากลับเข้าสู่สังคมแล้ว จะต้องช่วยจับตาดู ช่วยเหลือ ไม่ใช้ไปกระทําความผิดซํ้า 
  กระบวนการฝึกอบรมมีขั้นตอนตามคําสั่งศาล ว่าต้องฝึกอบรมเป็นระยะเวลาเท่าใด เม่ือมองเด็กใน
มุมมองของนักจิตวิทยาก็จะมองออกว่าเด็กมีจิตท่ีพร้อมจะกระทําความผิด ท้ังน้ีศาลต้องมองมิติเรื่องน้ีใน
กระบวนการตัดสิน ต้องดูว่าเด็กท่ีกระทําความผิดต้องมีกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างไร ไม่ให้ก่อพฤติกรรม
รุนแรงอีก 
  ในส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเราพยายามจะหาเครือข่ายเช่ือมกับองค์กรท้ังหลาย ว่าจะ
รับจดแจ้งองค์กร หน่วยงานทั้งหลายเข้ามาทํางานโดยได้รับค่าตอบแทนด้วย ศาลจะได้มีทางเลือกมากข้ึนที่จะ
ส่งต่อ โดยมองว่าศูนย์ฝึกน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้าย โดยศูนย์ฝึกก็จะมีกระบวนการเข้มงวดและม่ันใจว่าถ้าเด็ก
เข้ามาแล้วต้องไม่มี รอบ 3 หรือ 4 หรือ 5 ต้องต้ังสมมติฐานให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เขาทําผิดซํ้าแล้วซํ้าอีก แต่ก็ยัง
อยู่ในระบบ ศาลก็ต้องตัดสินไปตามระบบ แต่ในภาคส่วนของการแก้ไข องค์กรต้องเข้ามาช่วย  
  ฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการ เด็กของเราส่วนใหญ่ อ่านไม่ออก กว่า 50 % เป็นเด็กที่ออกจากระบบ
การศึกษา ทําไมเด็กพวกน้ีถึงไม่เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษา ทําไมกระทรวงศึกษาฯ ไม่ตามเด็กพวกนี้กลับเข้า
ไปสู่กระบวนการศึกษา จําเป็นไหมท่ีศาลเราจะต้องดูแลเองว่าเด็กท่ีหลุดจากระบบการศึกษา จะต้องให้ศูนย์ฝึก
บังคับให้เด็กจบ มัธยมศึกษาตอนต้นให้ได้ ซ่ึงในการฝึกอบรมต่อไปคงไม่ใช่เพียง 1 ปี หรือ 2 ปี หรือปล่อยตัว
ออกมา ต้องกําหนดเงื่อนไขว่าต้องจบ มัธยมศึกษาตอนต้นเลย แต่ต้องสอดคล้องกับระบบศึกษา ว่าท่านจะต้อง
ไม่คัดเด็กออกจากระบบ ในเม่ือเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงเหตุมาจากตรงนี้เยอะ เช่นเด็กสูบบุหรี่ จะตามมา
ด้วยยาบ้า  
  บ้านเมตตา ตอนนี้เด็กผิดเงื่อนไขกลับมาเสพยาเยอะ เด็กที่เสพยาสืบเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และยัง
ส่งผลต่อไปถึงการกระทําผิดต่าง ๆ ดังน้ันทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยว วันนึงจะพบว่าเด็ก
เหล่าน้ีจะมีอยู่ในทุกท่ี ในการทํางานของศาล ท่านก็จะคาดหวังว่าศาลจะแก้ไขเด็กได้ ทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ 
แต่ท่านไม่ช่วย ท่านจะรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของท่านสามารถช่วยศาลได้เป็นอย่างดี บางครั้งศาลไม่สามารถจะ
ประสานหรือไปหาท่าน แต่ท่านรู้บทบาทหน้าท่ี ท่านเข้ามาเรายินดี และขอบคุณในเบ้ืองต้น 
แพทย์หญิงวินัดดา : ก่อนท่ีเด็กจะออกมาสู่ระบบศาลเด็กจะมีระบบสร้างเด็กคือระบบครอบครัว ระบบ
โรงเรียน มันมีระบบพวกน้ีมา แต่การที่เด็กมาสู่ศาลมันก็สะท้อนว่าระบบที่ควรจะมีมามันอาจจะมีปัญหาหนึ่ง 
คือ มองระบบของเราอาจจะเป็นระบบที่อาจจะสามารถพัฒนาข้ึนมาได้ คือระบบอาจจะมีปัญหาและอาจจะ
พัฒนาขึ้นมาได้ อันท่ีสอง มองอนาคต สถิติของเด็กลดลงต่อเน่ือง เน่ืองจากครอบครัวท่ีผลิตเด็กอย่างมีคุณภาพ
คือ กลุ่มคนที่ปัจจุบันน้ีไม่ต้องการจะแต่งงานหรือไม่อยากมีลูก แหล่งผลิตเด็กท่ีมีคุณภาพมีจํานวนน้อยลง 
ในขณะท่ีเด็กวัยรุ่นหรือเด็กที่มาทํางานหรือมาจากต่างแดนหรือชายแดนกลับผลิตเด็กที่มีปัญหาจะเพ่ิมมากข้ึน 
ฉะน้ันเด็กท่ีมีปัญหา สถิติจะเพ่ิมมากขึ้นกับเด็กท่ีมีปัญหา อันที่สาม คือมองตัวเราเป็นที่ยุคท่ีสามารถอยู่กับ
ตัวเองได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องไปยุ่งกับใคร เป็นหมอก็อยู่กับตัวเองในโรงพยาบาล เป็นครูก็อยู่กับตัวเอง 
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ในโรงเรียน อยู่ในระบบของตัวเองมันง่ายดี แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาว โดยเฉพาะปัญหาทางด้าน
สังคม เราต้องมาช่วยกันคิดถึงสิ่งที่ดีๆ เพ่ือกับเด็กและเยาวชนร่วมกัน 
ท่านอภิรดี : เราต้องมาร่วมมือกัน แต่ก่อนจะมองอุดมการณ์เป็นที่ต้ัง บางครั้งไม่ต้องนึกถึงอุดมการณ์มองแค่
ประโยชน์ของส่วนรวมไม่เห็นประโยชน์ของตัวเอง เพ่ือป้องกันลูกหลานเรา ป้องกันตัวเองไม่ให้เจอกับอาชญา
กรท่ีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม 
นายวิรัช : มีโอกาสได้ไปทํางานให้กับโรงเรียน ทราบว่าสถิติของนักเรียน 20% ของนักเรียน ท่ีเรียนตก 3% 
ก่อคดี เด็กที่มาศาลคือก่อคดีแล้ว ศาลมีอํานาจเต็มที่ แต่นอกอํานาจศาลเราไม่สามารถดูแลได้ อย่างเด็กที่ไม่มา
โรงเรียน หรือหนีเรียน โรงเรียนก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหน ผู้ปกครองก็ไม่สามารถตามได้ ในเรื่องของสถานศึกษา 
โรงเรียนก็มีมาตรการเข้มข้น เหมือนศาล แล้วเราก็ทําของเรา จะอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ของศาลกับผู้ใหญ่ของกระทรวง 
คุยกันว่า การส่งต่อเด็ก เด็กทื่อยู่โรงเรียนคุมได้ เด็กที่ออกนอกโรงเรียนต้องไปเข้าโรงงาน โรงงานดูแลอย่างไร 
เด็กที่นอกเหนือจากน้ันมาสู่ศาล ศาลดูแลอย่างไร เท่ากับเราเอ้ือมมือถึงกัน ดูแลกันได้ท้ังระบบ แต่ไม่มีอํานาจ
เครื่องมือเราเอ้ือมไม่ถึง อยากจะช่วยก็ทําไม่ได้  
  2. แบ่งกลุ่มระดมสมองเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
  2.1 แนวทางในการช่วยเด็กและครอบครัว 
   ระยะแรก (ยังไม่เกิดปัญหา) primary prevention 
ปัญหา 
    1.ปัญหาพอ่แม่ขาดความรู้ ขาดทักษะในการเล้ียงไม่เข้าใจ 
  1.1 วิธีการช่วยเหลือท่ีทําอยู่ 
        - สร้างแรงจูงใจภายใน ภายนอก เช่น การให้รางวัล ลงโทษ 
        - มีเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ 
อุปสรรค 
    1. ขาดการเรียนรู้ / ขาดการวัดประเมิน 
    2. มุ่งเน้นไอคิว มากกว่า อีคิว 
  เกิดปัญหาระยะแรก Secondary prevention 
ปัญหา 

ระบบการช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรม 
- ให้เห็นผลของบทลงโทษการกระทําความผิดให้เด็กได้รับรู้ถึงโทษของการกระทําความผิด 

- องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 

- ความใส่ใจของผู้ปกครองน้อยจํานวนครูน้อยจึงไม่สามารถดูแลเด็กได้ท่ัวถึง และเข้าไม่ถึงจุดเสี่ยง
ภายในโรงเรียน 
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แนวทางพัฒนางานเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีเข้าระบบศาลยุติธรรม 
โรงเรียน 

1. เด็กก่อนกระทําความผิด 
1) ปรับปรุงหลักสตูรการศึกษา 
- ศีลธรรม 
- จริยธรรม คุณธรรม 
- วินัยความประพฤติ 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับโรงเรียนโดยใช้เครือข่ายผู้ปกครอง 
4) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น ยาเสพติด เป็นต้น โดยรับการสนับสนุน
จากเครือข่ายผู้ปกครอง 
5) สร้างความตระหนักรู้บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองที่มีต่อกัน 
6) ให้มีการเย่ียมบ้านนักเรียน ควรทําอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการตรวจเย่ียม 
7) โรงเรียนควรมีระบบเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเด็กเสี่ยงเป็นระยะๆ 

2. เด็กท่ีกระทําผิดแต่ยังอยู่ในระบบโรงเรียน 
1) โรงเรียนควรแก้ปัญหาเด็กเบ้ืองต้นด้วยความเป็นธรรม 
2) สร้างกระบวนการไกล่เกลี่ยให้โรงเรียนและระงับข้อพิพาทก่อนผลักเข้าสูร่ะบบศาล 
3) ให้โรงเรียนต้ังครูเป็นผู้ดูแลเด็กที่กระทําผิดตลอดกระบวนการจนกว่าเด็กจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้น 

3. เด็กท่ีเข้าสู่กระบวนการศาล 
1) รับเด็กเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนท่ีเด็กสมัครใจเรียน และมีการดูแลอย่างต่อเน่ืองจนจบ

การศึกษา โดยต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดูแล ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครอง ครู สารวัตรนักเรียน กรรมการ
นักเรียน เป็นต้น 

2) ปรับทัศนคติของครูในการดูแลเด็ก 
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กลุ่มร่วมหลายวิชาชีพ 
1. ปัญหาพ่อ แม่ ไม่มีเวลา 
สภาพปัญหา   กลุ่มวิชาชีพท่ีทํางานด้านการให้คําปรึกษาด้านครอบครัว กล่าวถึงปัญหาประเด็นนี้ว่า ในกลุ่ม
เด็กเสี่ยงท่ีพบ พ่อ แม่ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับองค์กรเท่าท่ีควร โดยอ้างว่าไม่มีเวลา และไม่สนใจ ตัวอย่างท่ี
พบ เช่น การเชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุม พ่อ แม่ของเด็กที่มีปัญหา มักไม่ค่อยมา จึงไม่สามารถจะสื่อสารเพ่ือ
แก้ไขเด็กได้ 
แนวทางแก้ไข  ควรสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เพ่ือให้เด็กมีความเข้มแข็งในตนเองเพราะพ่อ แม่      
ไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงในเด็กได้ในกรณีนี้ 
2. ปัญหาพ่อ แม่ขาดความรู้ 
สภาพปัญหา  ประเด็นน้ี ปัญหาท่ีพบเห็นค่อนข้างมา คือ ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูลูก ปัญหาน้ีเป็นปัญหา
ค่อนข้างใหญ่  และมีผลต่อเด็กทุกวัย ต้ังแต่แรกเกิดจนวัยรุ่น  เน่ืองจากพ่อ แม่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
เป็นพ่อแม่ท่ีดี 
แนวทางการแก้ไข  ทางกลุ่มได้แบ่งย่อยตามภาระหน้าท่ี ดังน้ี 

1) กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กต้ังแต่แรกเกิด (ซ่ึงจากความเป็นจริงในปัจจุบัน 
ทางการแพทย์ มีคู่มือการเลี้ยงดูเด็กค่อนข้างมาก แต่คู่มือก็จะใช้ได้ผลในวงจํากัด บางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่
มีความรู้ ก็จะไม่สนใจเรื่องการอ่านคู่มือ ทําให้ข้อมูลไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ัน การกระจายไม่ท่ัวถึง 
เป็นต้น) 

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางจิตของคนท่ีจะเป็น พ่อ แม่ มีเครื่องมือในการคัดกรองโรคทางจิต
ของพ่อ แม่ แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดด้านปริมาณงานทางการแพทย์ท่ีมีมาก ทําให้การใช้เครื่องมือดังกล่าวไม่ท่ัวถึง 
ค่อนข้างจํากัด 

2) กระทรวงศึกษาธิการ  ในระยะการปฐมนิเทศ ควรเสริมหลักสูตรการอบรมพ่อ แม่ในการเลี้ยงดูลูกท่ีอยู่
ในวัยรุ่น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

3) ชุมชน และสังคม หน่วยงาน NGO หน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เครือข่ายครอบครัว ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

4) ศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่เกิดการกระทําผิดแล้ว  ให้บริการปรึกษาแก่ครอบครัว    
ให้ความรู้กับพ่อแม่ 
3. ปัญหาโรงเรียน เนน้วิชาการมากกว่าการดูแลทางพฤติกรรม 
สภาพปัญหา   พบว่า โรงเรียนขาดครูแนะแนว ปัญหาท่ีพบคือ ไม่มีหน่วยงาน หรือครูท่ีทําหน้าท่ีเหมือน     
นักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน ท่ีจะคอยให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาให้เด็ก ซ่ึงปัจจุบันพบว่าโรงเรียน
ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของเด็กดีกว่าโรงเรียนในส่วนกลาง   
แนวทางแก้ไข  เสนอแนะให้เพ่ิมนักสังคมสงเคราะห์  และนักจิตวิทยา ในโรงเรียน  เพ่ือช่วยในการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรม ให้สามารถแก้ไขได้ก่อนท่ีจะสายเกินไปนอกจากนี้  การนําหลักการเป็นอาสาสมัคร หรือ



82 
 

งานจิตอาสา เข้ามาใช้ในการปรับพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน ควรให้มีการให้เกรด เพ่ือเป็นภาคบังคับให้เด็กได้
เรียนรู้ 
4. ปัญหาองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สภาพปัญหา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ในเรื่องบทบาทของตนเอง ไม่ทราบว่าองค์กรส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแลเด็ก ส่วนใหญ่จึงมักจะมุ่งงานไปในการสร้างถนน บํารุงทางมากกว่าการพัฒนาเด็ก 
แนวทางแก้ไข   ควรส่งเสริมบทบาทของปลัด อ.บ.ต.  (ซ่ึงเป็นข้าราชการประจํา) เป็นผู้ที่เข้าใจในบทบาทอย่าง
ชัดเจน  เพ่ือนําเสนอต่อ นายก อ.บ.ต.  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง  เพ่ือผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนในการดูแลเด็กในชุมชนของตน 
ข้อเสนอแนะเชิงระบบ หรือเชิงนโยบาย 

1. ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีกองสวัสดิการสังคม ซ่ึงปัจจุบัน เทศบาลมีกองสวัสดิการสังคม แต่ 
อ.บ.ต. ไม่มี  จึงควรกําหนดให้มีเพ่ือที่จะทําหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน  

2. ให้กระจายอํานาจลงท้องถิ่น  เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถดูแลงานต่างๆ ได้ เช่น โรงเรียน 
3. ให้มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน หรือควรมี หน่วยสังคมสงเคราะห์ประจําเขตที่ดูแลโรงเรียนหลาย

โรงเรียนก่อน เพ่ือรับปัญหาเบ้ืองต้นก่อน เช่ือมโยงดูแล กรณีท่ียังมีปัญหาไม่มาก ก่อนท่ีจะส่งต่อปัญหาไปให้
หน่วยงานเฉพาะด้านต่อไป 

4. นําระบบการสร้างความเข้มแข็งของหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) กลับมาใช้ให้จริงจัง เพราะชุมชนเป็น
สิ่งที่ใกล้ตัวเด็กที่สุด 

5. ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองเด็กโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น มีตํารวจเด็ก มีกรม
เด็กในกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีระบบดูแลเด็กที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุข  (ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ แต่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร) เป็นต้น 

6. เสนอให้มี Hot Line ท่ีรับปรึกษาปัญหาสําหรับเด็ก ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีจะเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย และ
สะดวก ทันต่อเหตุการณ์ 
แนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ 
  กรณีเด็กปกติ   เป็นหน้าท่ีของโรงเรียน และครอบครัว  
 กรณีเด็กกลุ่มเสี่ยง  เป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เช่น ปัญหาเด็กเร่ร่อน (ไม่มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง) การดูแลแหล่งอบายมุข นอกจากน้ี โรงเรียน ในกรณีท่ีพบเด็กมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด
ปัญหา (ต้องเชิญผู้ปกครองมาเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน) และชุมชนจะมีบทบาทในการดูแล สร้างสิ่งแวดล้อมแก่
เด็กเพ่ือดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงให้กลับเป็นเด็กที่มีภูมิคุ้มกัน  
  กรณีเด็กที่กระทําผิดแล้ว  เป็นหน้าที่ของศาล และหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม  
กลุ่มวิชาชีพนกัสังคมสงเคราะห์ 
  ประกอบด้วยบ้านเมตตา บ้านกรุณา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรมพัฒนาและสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ (พม.) โรงพยาบาลเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 
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กรมพัฒนาและสวัสดิการสังคม  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ดูแลก่อนท่ีเด็กจะกระทํา
ความผิด ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ส่วนใหญ่ทํางานร่วมกับโรงเรียน แต่
บางครั้งกว่าเด็กมาถึง พม. เด็กเข้าในกระบวนการกระทําผิดแล้ว พม. เกี่ยวข้องกับการใช้ กฎหมายคุ้มครอง
เด็กฯ  ใช้ในการดูแลเด็ก  ปัจจุบันปัญหาท่ีเด็กกระทําผิดแล้วศาลจะส่งมาให้ พม. ดูแลน้ัน พม. ยังขาดความ
พร้อมทั้งสถานที่ และบุคลากร เพราะประเด็นหลัก พม. ดูแลเด็กปกติ การนําเด็กที่กระทําผิดแล้วมาอยู่ร่วมกัน 
ต้องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือป้องกนัปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้   
ข้อเสนอแนะ   หากศาลจะส่งเด็กมาให้ ขอให้ประสานงานในแต่ละพ้ืนที่ก่อนว่าพร้อมหรือไม่ปัจจุบันมี 16 
แห่ง ปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ ขาดการคัดกรองเด็กมาให้แผนฟ้ืนฟู ท้ังก่อนฟ้องและหลังฟ้อง   
แนวทางแก้ไข  พม. จะต้องจัดโซนพื้นที่ให้ชัดเจน เพ่ือแยกกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ 
สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการจับมือกับทุกองค์กร โดยโรงเรียนจะมีระบบป้องกันอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว  
ซ่ึงในโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษายังอ่อนแออยู่ แต่ในระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างเข้มแข็งดี ด้านครูแนะแนวมี
การจัดสรรจํานวนเพ่ิมขึ้น ส่วนนักจิตวิทยา มีโครงการนําร่องประจําอยู่ 6 จังหวัด จังหวัดละ 4 โรงเรียน มีการ
จัดต้ังศูนย์พิทักษ์ เป็นศูนย์เฉพาะกิจทําหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิเด็ก 225 เขต ส่วนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ จัด
หน่วยเสมารักษ์ ดูแลในเขตพ้ืนที่เสี่ยง โครงการองค์กรของสพฐ. มี 16-17 สํานัก มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
เด็กประมาณ 3-4 สํานัก  
ข้อเสนอแนะ  อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีทํางานเกี่ยวกับเด็กจัดค่าย หรือจัดประชุม พบปะกันให้มีการ
ทํางานสอดประสานให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น 
โรงพยาบาลเด็ก เข้ามาเกี่ยวข้องกรณีเด็กถูกทารุณกรรม ทําร้ายร่างกาย จะมีสหวิชาชีพมาช่วยในการดูแล    
มีการจัดทําหลักสูตรการสร้างประสบการณ์ชีวิต แต่มีปัญหาเน่ืองจากขาดงบประมาณ เน่ืองจากของบประมาณ
ยากเพราะไม่ตรงกับภารกิจหลัก โรงพยาบาลเด็กเคยทําเชิงป้องกันร่วมกับโรงเรียน  พบว่าปัญหาสําคัญมาจาก
การท่ีโรงเรียนไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน  จึงอยากเสนอให้มีนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน เพราะครู
แนะแนวไม่ได้ทํา Case อย่างแท้จริง นักสังคมสงเคราะห์จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างโรงเรียน และโรงพยาบาลได้ 
และคิดว่านักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ควรแยกจากกันเพราะทํางานไม่เหมือนกัน ส่วนกิจกรรมที่ทํา
กับเด็กที่กระทําผิดแลว้  โรงพยาบาลเด็ก ไม่มีเร่ืองน้ี 
ข้อเสนอแนะ  อยากให้มี Hot Line สําหรับปรึกษาปัญหาสําหรับเด็ก ศาลควรจะมีนักจิตวิทยา และนักสังคม
สงเคราะห์ ของศาลเอง ไม่ควรมาฝากอยู่กับหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะในการทําหน้าท่ีตาม วิ.อาญา ฯ เห็นว่า 
หน่วยงานอ่ืนจะถือว่าเป็นงานฝาก และค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากกลัวว่าจะทําผิด และภาระงานในหน้าท่ีมีมากอยู่
แล้ว ศาลควรให้มีตําแหน่งของศาลเองจะดีกว่า 
กรุงเทพมหานคร มีภาระหน้าท่ีในระบบนักสังคมสงเคราะห์ ดังน้ี 

1) การจัดบริการในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ 

2) การติดตามประเมินผลเด็กและยาวชนตามเงื่อนไข 

3) การจัดบริการทางสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน 

4) การจัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษให้กับเยาวชน เช่น บรรพชา 
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ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรมีบูรณาการทางข้อมูลของการดําเนินงานในการจัดการความรู้  (Knowledge Management)
ของนักสังคมสงเคราะห์ 
  2) ควรมีแกนหลักในการประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะ ไม่เพียงอาศัยความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล  ควรทําให้เป็นรูปแบบชัดเจน 
กลุ่มตํารวจ 
เด็กแบ่งออกเป็นสามประเภท ดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มเด็กที่ไม่มีปัญหา  
2) เด็กกลุ่มเสี่ยง 
3) เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

วิธีการป้องกันและแก้ไขเด็กของตํารวจ มีดังต่อไปน้ี 
1) กลุ่มเด็กไม่มีปัญหา เด็กยังอยู่ในระบบการศึกษามีการให้ความรู้ในสถานศึกษา  
- เน้นยํ้าถึงโทษภัยต่างๆ มีการระบุโทษท่ีชัดเจน 
- แนะนําถึงวิธีป้องกัน เม่ือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดภัยอันตราย ทําให้ทราบถึงการเอาตัวรอดจาก

สิ่งแวดล้อม 
- ตํารวจต้องประสานงานกับทางโรงเรียน 
ระบบงานตํารวจท่ีเก่ียวกับเด็ก 
- สืบสวน ตรวจตรา ควบคุม 
- การทํากิจกรรมสงเคราะห์ การทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

2) เด็กกลุ่มเสี่ยง 
- ออกตรวจตราสถานที่ม่ัวสุม เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น ต้องร่วมกันของ

ตํารวจท้ังหมด ต้องมีการประสานงาน 
- มีกิจกรรมสงเคราะห์ หน่วยงานอื่นจะเข้าร่วมประสานงานกับตํารวจได้ เช่น มีการเล่นดนตรี 

แสดงละคร เป็นต้น มีวิทยากรคณะทํางานโดยเฉพาะ 
3) เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
- ถ้าทราบว่าเด็กท่ีกระทําผิดอยู่ท่ีพ้ืนที่ใด สามารถส่งเรื่องให้ตํารวจเพื่อตรวจสอบพื้นท่ีท่ีเด็กอยู่

ได้ 
- หลังจากปล่อยตัวเด็ก ตํารวจจะส่งข้อมูลว่าเด็กยังอยู่พ้ืนท่ีเดิมหรือพ้ืนท่ีอ่ืนให้แกศ่าล 
- กระบวนการระหว่างส่งตัวเด็ก ถ้าศาลส่งตัวเด็กในกองสวัสดิภาพเด็ก จะช่วยในเรื่องการ

สอดส่องได้ 
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ปัญหาข้อขัดข้อง  
- ข้อจํากัดในการจับทําให้มีปัญหาเพราะมีข้อจํากัดมากเลยไม่สามารถจับได้ จึงเกิดปัญหาและ

ผู้กระทําผิดอาจใช้เด็กเป็นเคร่ืองมือในการกระทําผิดได้ 

- เด็กท่ีกระทําผิดจะกระทําความผิดซํ้าอีกเนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมือนเดิม เช่น เพ่ือน สังคม ท่ี
อยู่อาศัย ฯลฯ จึงต้องหาวิธีการแก้ไข 

- เด็กที่กระทําความผิด ผู้ปกครองมักปกป้องเด็กโดยเลี่ยงตอบความจริง 

องค์กรพัฒนาเอกชน 
มูลนิธิศุภนมิิตแห่งประเทศไทย 
  มีวัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนท่ียากไร้ด้อยโอกาสในสังคม และดําเนินชีวิตใน
ภาวะยากลําบาก ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและพัฒนาสู่การพ่ึงตนเองและย่ังยืน 
  2) เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆ ตามความจําเป็นเร่งด่วนในการดํารงชีพและพัฒนา
ฟ้ืนฟูสู่ภาวะปกติ 
  3) เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานราชการ คริสตจักร องค์กรเอกชน สถาบัน และภาคธุรกิจในงานสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ 
  4) เพ่ือเชิญชวนให้คนในสังคมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของมูลนิธิฯ 
โดยการบริจาค หรืออาสาสมัครทํางานร่วมกับมูลนิธิฯ 
  การดําเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมีดังต่อไปนี้ 
  1)การพัฒนาเปล่ียนแปลงชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการทํางาน และให้บัง
เกิดผลท่ีย่ังยืนโดยมุ่งเน้นความต้องการของเด็กเป็นสําคัญ 
  2)การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ท่ีจะช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบทุกข์ภัยจากความขัดแย้ง หรือภัยทาง
ธรรมชาติ 
  3)การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม อันมี
ผลกระทบต่อผู้ยากไร้ที่เราทํางานด้วย 
  4)การร่วมพันธกิจการพัฒนาจิตใจกับคริสตจักร ส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีโดย
การร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมกัน 
  5)การเสริมสร้างจิตสํานึกเพ่ือสาธารณะ ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินพันธกิจ/โครงการ และการ
สนับสนุน 
  6)การสง่เสริมคุณธรรมให้แกเ่ด็ก ครอบครัว และชุมชน 
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ภาคผนวก 4 
หน่วยงานและองค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี  
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ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี  

องค์กร ภารกิจ 

หน่วยงานยุตธิรรม  
ศาลเยาวชนและครอบครัว - ทํางานตัดสินคดี 
ผู้พิพากษาสมทบ - ทํางานคดี ทํากิจกรรมกับชุมชน 
ผู้ประนีประนอม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี 

- ทํางานด้านไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท 

มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว - ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือของคดี 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนส่งศาล 

- สืบเสาะ สอดสอ่งข้อมูลคดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานี 

- ให้คําแนะนําและที่ปรึกษาของคดี 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี - ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหลังคําพิพากษา 
คณะกรรมการสหวิชาชีพ สถานพินิจฯ - พัฒนางานวิชาการแบบสหวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาให้เด็กเด็กเยาวชน และครอบครัว 
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 
 

- งานดูแล งานสอดส่องผู้กระทาํผิดทุกภารกิจ 

ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี - ดูแลอาสาสมัครยุติธรรม 
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กจังหวัดอุบลราชธานี - ช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็ก 
สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว -  ทําคดีเยาวชนและครอบครัว 

- ทํา RJ ตามมาตรา 86 
สภาทนายความ- ที่ปรึกษากฎหมาย - ช่วยเหลือทางกฎหมาย 

- ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนที่
ต้องคดี เป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้เด็ก 

- เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเด็ก 
ตํารวจภูธรภาค 3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี และสถานีตํารวจภูธรอ่ืนๆ 

- จัดกิจกรรมเชิงป้องกัน เช่น โครงการ DARE 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 22
อุบลราชธานี 

- การจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

สํานักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) 
ภาค 3 (นครราชสีมา) 
 

- จัดทําค่ายปรับพฤติกรรม 
- ควบคุม สอดส่อง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ในเด็กและเยาวชน 
- สนับสนุนการเงินงบประมาณ 

เรือนจํากลางอุบลราชธานี - ควบคุมและกักขังดูแลผู้ต้องขงัและแก้ไขพฤติกรรม
เด็กและเยาวชน 

อาสาสมัครด้านยุติธรรม สํานักงานยุติธรรม เช่น 
เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ สถานพินิจ และ
เรือนจํา ฯลฯ 

- ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
- ช่วยเหลือดูแล ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และ

ติดตาม เฝ้าระวังดูแลพฤติกรรม 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัด
อุบลราชธานี 

- ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีศาลมีคําพิพากษา
หรืคําสั่งให้รับตัวไว้ฝึกอบรมภายใต้ การควบคุม
อภิบาลดูแล 

- ยกระดับพัฒนาวิชาสามัญวิชาชีพเสริมสร้าง
จริยธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรม 

- ดําเนินการด้านกิจกรรม ชุมชนและประสานความ
ร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานด้านการศึกษา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เช่น  สํานักเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1-เขต 5  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 
(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 

- ประสานกิจกรรม วางนโยบายการดูแลระเบียบ
วินัยกับโรงเรียน 

โรงเรียนต่างๆ ในอําเภอเมือง และต่างอําเภอ เช่น  โรง
เรียนเบ็ญจะมะมหาราช , โรงเรียนนารีนุกุล,โรงเรียนลือ
คําหาญ,โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร,โรงเรียนปทุมพิทยา
คม ฯลฯ 
โรงเรียนอัญสัมชัญอุบลราชธานี(เอกชน) 

- ครูฝ่ายพัฒนานักเรียน/ฝ่ายปกครองดูแลความ 
ประพฤติและกํากับระเบียบวินัยนักเรียน 

- ร่วมกับกิจกรรมโครงการต้นทุนชีวิตจากส่วนกลาง 
- ร่วมกับกิจกรรม To Be Number One  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี - ดูแลหอพักนักเรียนนักศึกษาชาย 
รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 

- ดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนนักศกึษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี - ครูฝ่ายพัฒนานักเรียน/ฝ่ายปกครองดูแลความ 

ประพฤติและกํากับระเบียบวินัยนักศึกษา 
- ดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกอบรม 

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี - ครูฝ่ายพัฒนานักเรียน/ฝ่ายปกครองดูแลความ 
ประพฤติและกํากับระเบียบวินัยนักศึกษา 

- ดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนนักศกึษาและฝึกอบรม 
วิทยาลัยการอาชีพวารินชําราบ - ครูฝ่ายพัฒนานักเรียน/ฝ่ายปกครองดูแลความ 

ประพฤติและกํากับระเบียบวินัยนักศึกษา 
- ดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกอบรม 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี - ครูฝ่ายพัฒนานักเรียน/ฝ่ายปกครองดูแลความ 
ประพฤติและกํากับระเบียบวินัยนักศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี 
 

- ดูแลหอพักนักศึกษาชาย โดยรองผู้อํานวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

- ดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

- ดูแลหอพักนักศึกษาชาย-หญิง 
     รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
     และแต่ละคณะ 
- ดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี(เอกชน) 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เอกชน)  
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อุบลราชธานี(เอกชน) 

- ดูแลหอพักนักศึกษาชาย-หญิง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและ         
แต่ละคณะ 

- ดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

หน่วยงานราชการอื่น  
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 
(กองทุนคุ้มครองเด็ก- กองทุนสวัสดิการสังคม) 

-     การสงเคราะห์ คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในสถานสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกอาชีพ สถานแรกรับ 
สถานคุ้มครอง และบ้านพักเด็กและครอบครัว 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด 
 
 

-     การสงเคราะห์ คุ้มครองและพัฒนาเด็กและ    
      เยาวชนในสถานสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกอาชีพ  
      สถานแรกรับ สถานคุ้มครอง และบ้านพักเด็ก 
      และครอบครัว 

บ้านพักเด็กชาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี ฯลฯ 

- ดูแลเด็กท่ีมีปัญหาครอบครัวและจัดหาที่พัก 
สวัสดิการสังคมแก่เด็กท่ีมีปัญหา 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี -     ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสงัคม 
ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีจงัหวัดขอนแก่น 
 

-     ดูแลเด็กและยาวชนที่มีปัญหาท้องไม่พร้อมและจัดมี
คลินิกพร้อมรัก ซ่ึงจะดูแลท้ังเด็กและพ่อแม่ 

-     งานวัยรุ่นเป็นการให้ความรู้เพศศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนมัธยมศึกษา  

-    นอกจากน้ันยังมีโครงการเครือข่ายร้อยแก่นกาฬสินธ์ุ 
เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง 3 จังหวัด ได้แก่ 
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ เพ่ือดูแลเด็ก สตรี 
และครอบครวั  

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี - ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
วัฒนธรรม 

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - โครงการ “สรา้ง นํา ซ่อม” 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี - ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ รวมท้ัง

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
- รับสนองงาน ประสานงานและถวายการสนับสนุน

กิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์ 
-  เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการใน

การคุ้มครองพระพุทธศาสนา  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

 - ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถาน
และศาสนวัตถทุางพระพุทธศาสนา ค่ายคุณธรรม 

- ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา  

- ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษา 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 21 - ให้ความรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัด - กิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- การจัดค่ายธรรมชาติ 
สํานักงานขนสง่จังหวัดอุบลราชธานี - ฝึกหัดกฎจราจรและระเบียบวินัยให้เด็ก 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
และโรงเรียนกฬีาอุบลราชธานี 

- การจัดการเรียนการสอนด้านกีฬา 
       และฝึกกฬีาและระเบียบวินัยให้เด็ก 

ฝ่ายปกครอง  
ผู้ว่าราชการ นายอําเภอต่างๆ - กําหนดนโยบายในการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของเด็ก

และเยาวชน 
- ควบคุมกํากับดูแลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

และเยาวชน 
-     ควบคุม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและความ 
      รุนแรงจากครอบครัวและสงัคม 

สํานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
(ศตส.) จังหวัดอุบลราชธานี 

- จัดทําค่ายปรับพฤติกรรม 
- ควบคุม สอดส่อง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ในเด็กและเยาวชน 
- สนับสนุนการเงินงบประมาณ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริการบริหารส่วนตําบล 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
- สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินงาน

ด้านคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
- จัดทําโครงการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ

ดําเนินงานด้านคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

หน่วยงานราชการอ่ืน  
เทศบาล เช่น กลุ่มงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ
สังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง     
วารินชําราบ 
 

-   งานที่ทําด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการพัฒนา  
    สถาบันครอบครัว โครงการจัดต้ังสภาเด็กและ  
    เยาวชน โครงการด้านนันทนาการและกฬีา กิจกรรม 
    ด้านการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  
    การแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาสุขภาพจิต 
    เด็กและเยาวชน งานอนามัยโรงเรียน งานป้องกัน 
    และควบคุมยาเสพติด ฯลฯ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี -   ให้ความรู้ในระดับชุมชนโดยเชิญกรรมการชุมชน  
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (กช.อสม.) 
   ให้ความรู้ ในระดับโรงเรียนให้ความรู้เด็กและ 
   ผู้ปกครอง 
-   จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กท่ีออกจาก 
    สถานพินิจ 
-   การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการอบรม 
    คุณธรรมจริยธรรม และมีการบวชภาคฤดูร้อน 
-   ด้านศิลปะเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆ เช่น อบต. โนนผ้ึง -   ทํางานด้านเด็กและเยาวชนใน อบต.  
-   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาต่อต้าน ยาเสพติด-
-   ทํางานเก่ียวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 
-   เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมยาเสพติด 

ชุมชนท้องถิ่น โดยมีประธานชุมชน เป็นผู้ดําเนินการ 
เช่น ชุมชนต้นแต้  ชุมชนบูรณะ ชุมชนหนองกอก 
ชุมชนลับแล ชุมชนกุดปลาขาว ชุมชนอยู่เย็น ชุมชน
ชลประทาน ในเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

-  ทํางานการพัฒนาด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
-  ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสหวิชาชีพองค์กรด้านเด็ก 
    และเยาวชนและเครือข่ายชุมชน(พ้ืนท่ีนําร่องเทศบาล  
    เมืองวารินชําราบ) 

หน่วยงานด้านอาชีพ  
สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี - พัฒนาฝีมือแรงงานเด็กและเยาวชน 

- แนะนําอาชีพใหม่ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็ก มีการทดสอบความถนัดอาชีพ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาค 7 (อุบลราชธานี) 

- พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- ฝึกอบรมและฝกึอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กจังหวัดอุบลราชธานี - ดูแลฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กท่ีอยู่ในศูนย ์
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

หน่วยงานราชการอื่น  
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ      

- ฝึกอบรมอาชีพให้สตรีและเยาวชนสตรีของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา 

หน่วยงานด้านเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี - ฝึกวิชาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม 
หน่วยงานทหาร  
มณฑลทหารบกที่ 22  
กรมทหารราบที่ 6 

- กิจกรรมวิวัฒน์พลเมือง 
- กิจกรรมการฝึกอบรม ให้ความรู้และค่ายฝกึระเบียบ

วินัย 
- สนับสนุนสถานที่และบุคลากรวิทยากรในการ

ฝึกอบรมและฝา่ยฝึกระเบียบวินัย 
หน่วยงานเฉพาะด้านสาธารณสุข  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
โรงพยาบาลชุมชน เช่น โรงพยาบาลวารินชําราบ 

- งานพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิต และการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

- การพัฒนาศูนย์พ่ึงได้ (OSCC)  
- เป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ในช้ัน

สอบสวนที่ศาล และสํานักงานอัยการ 
- ดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช 
- ช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรงและ            

ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม 
- นักจิตวิทยาคลินิก ทํางานบําบัดฟ้ืนฟู 
- ศูนย์บําบัดยาเสพติดประจําโรงพยาบาล ฯลฯ 

วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานี 

- โปรแกรมครอบครัวของนักศกึษา 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านและชุมชนในการพัฒนา ส่งเสริม

สุขภาพของเด็กและเยาวชน 
โรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แก่  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ,   
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 
โรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต กทม. เช่น                 
สถาบันราชานุกูล เพ่ือเด็กและเยาวชน ฯลฯ 

- สถานท่ีในการบําบัดรักษาด้านสุขภาพจิต ช่วยเหลือ
ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาแกเ่ด็ก เยาวชน ครอบครัว
และผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ปัญหาความรุนแรง
และความขัดแย้งในครอบครอบครัว บําบัดการติดสาร
เสพติด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ -   ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
-   ให้คําปรึกษาปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว  
-   จัดกิจกรรมบูรณาการเด็ก เยาวชน ครอบครัว 
    และชุมชน  
-   ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมพุทธสถาน  
-   กิจกรมของสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชน 
    และครอบครัว 

ศูนย์ OSCC (ช่วยเหลือเหย่ือ) ในโรงพยาบาลระดับ
จังหวัดและระดับชุมชน 

-   ให้บริการและช่วยเหลือเด็กและสตรใีนสภาวะวิกฤติ  
    จาก ความรุนแรงหรือศูนย์พ่ึงได้ (One Stop Crisis  
    Center : OSCC) 

เครือข่ายอาสาสมัครด้านการสาธารณสุข -   ทํางานการพัฒนาด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เครือข่ายเยาวชนและครอบครัว สังคม  
สภาสงัคมสงเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานี -   การสงเคราะห์ ส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคม 

    ให้แก่ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงอยู่ในภาวะยากลําบาก 
    หรือต้องได้รับความช่วยเหลือเช่น เด็ก เยาวชน สตรี  
    ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส  
    และผู้ยากไร้ โดยท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเสริม 
    บริการท่ีรัฐจัดให้แก่ประชาชน 

กลุ่มสตรีต่างๆ ในระดับชุมชน -   ส่งเสริมการพัฒนา 
เครือข่ายพ่อแม่ สมาคมผู้ปกครองของโรงเรยีน 
คณะกรรมการของโรงเรียนต่างๆ  

องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชน  
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการ จังหวัดอุบลราชธานี 
มูลนิธิฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารจังหวัดอุบลราชธานี    
มูลนิธิฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส    

-   ช่วยเหลือ/สงเคราะห์เด็กพิการและผู้พิการ 
-   ฝึกอบรมและฝึกอาชีพเด็กพิการและผู้พิการ 
-   ฟ้ืนฟูสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจเด็กพิการ 
    และผู้พิการ 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดอุบลราชธานี  -   ช่วยเหลือ/สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่มีคดี 

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ -   โรงเรียนพ่อแม่ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี น.พ.นิรันดร ์
พิทักษ์วัชระ 

- ดูแลและช่วยเหลือพิทักษ์สทิธิของเด็กและเยาวชนให้
ได้รับคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม 

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงสิทธิของตน ใน
การท่ีจะมีชีวิตอยู่รอดโดยได้รับการเลี้ยงดู ได้รับ
การศึกษา การนันทนาการ การแสดงความคิดเห็น 
การไม่ถูกใช้ประโยชน์ การได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี 

- การสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

- มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนมีนโยบายท่ีจะให้ความ
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิด
สิทธิ และให้การส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็กท่ีตกอยู่ใน
สภาวะลําบากในพ้ืนที่ชนบทยากจนโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มสื่อใสวัยทนี 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
ฯ โดยใช้กระบวนการแสดงละคร การจัดทําค่ายเด็ก
และเยาวชน  การจัดทํากิจกรรมศิลปะ        การ
จัดทําสื่อวิทยุ และการทํางานเพ่ือเด็กในสถานพินิจ   

องค์กรแชร ์ ประเทศไทย - กิจกรรมป้องกัน แก้ไข พัฒนาศักยภาพชุมชน และ     
ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
เอดส์อย่างย่ังยืนใน ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี และ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ภาคธุรกิจ  

สโมสรโรตารี่อุบลราชธานีและโรตารี่อ่ืนๆสโมสรไลอ้อน 
หอการค้าประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
สมาคมสาธารณประโยชน์ นักธุรกิจเช้ือสายจีน ฯลฯ 

 

ผู้อาวุโสในพ้ืนท่ี/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

- ค่ายคุณธรรม 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

องค์กร ภารกิจ 

สน. พระพุทธศาสนาจังหวัด - ค่ายคุณธรรม 

วัดต่างๆ  - ค่ายคุณธรรม การบรรพชาสามเณร(ภาคฤดูร้อน) 
- การให้คําปรึกษา 

คริสต์  โบสถ์ - ค่ายคุณธรรม (ภาคฤดูร้อน) 

อิสลาม มัสยิด - ค่ายคุณธรรม 

สื่อท้องถิ่น  
สถานีวิทยุโทรทัศน์แหง่ประเทศไทยนครฯ                  
(ทีวีช่อง 11 นครฯ) 

- สื่อและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สุรา อ่ืนๆ 

สํานักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี - สื่อและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สุรา อ่ืนๆ 

วิทยุชุมชน - สื่อและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สุรา อ่ืนๆ 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - สื่อและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สุรา อ่ืนๆ 

นักวิชาการจากส่วนกลาง  
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 
อาจารย์อมรวิชช์ นาครทรรพ ท่ีปรึกษาวิชาการ 
สํานักงานสง่เสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนา 
คุณภาพเยาวชน (สสค.)  อาจารย์ประจํา                    
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจํา                   
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

อ่ืนๆ  
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ภาคผนวก 5 
หน่วยงานและองค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

หน่วยงานยุติธรรม  

ศาลเยาวชนฯ -   พิจารณาพิพากษาคดี  
-   ทํากิจกรรมกับชุมชน 

ผู้พิพากษาสมทบ 
 

- พิจารณาพิพากษาคดี  
- ทํากิจกรรมกับชุมชน 

ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 

- ทํางานด้านไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาท 
    ในคดีครอบครัว 

 
มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ - ทํากิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 

    ในกระบวนการยุติธรรม 
สถานพินิจและคุ้มครองเ ด็กและเยาวชนจังหวัด
ศรีสะเกษ 

- ดู แล เ ด็กและ เยาวชนในระห ว่า งค ดี (กรณีศาล
    มีคําสั่งให้ควบคุม)  
- จัดทํารายงานข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชน 
- ทํามาตรการพิเศษตามมาตรา 86 
 

คณะกรรมการสหวิชาชีพ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนศรีสะเกษ 

- พัฒนางานวิชาการแบบสหวิชาชีพเพ่ือเสนอแนะ 
    แก้ไขปัญหาให้เด็กเยาวชน และครอบครัว 

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ก 

- สงเคราะห์เด็กและเยาวชนในกระบวนการ 
    ยุติธรรม 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี - ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหลังคําพิพากษา 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ 
 

- งานดูแล งานสอดส่อง คุมประพฤติ ผู้กระทําผิด 
    ทุกภารกิจ 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ - ดูแลอาสาสมัครยุติธรรม 
- คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชน 

สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว - ทําคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทํา 
    ความผิดคดีอาญา 
- ทํามาตรการพิเศษตามมาตรา 86 
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

สภาทนายความ/ท่ีปรึกษากฎหมาย - ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนที่ 
    ต้องคดี เป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้เด็ก ช่วยเหลือ 
    ทางกฎหมาย 
-   เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก 
 

ตํารวจภูธรภาค 3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
และสถานีตํารวจภูธรอ่ืนๆ และตํารวจตระเวนชายแดน 

- จัดกิจกรรมเชิงป้องกันและปราบปราม  
    เช่น โครงการ DARE กิจกรรมเปลี่ยนท่าเต้น 
    วัยรุ่นเพ่ือป้องกันการวิวาท ฯลฯ 
- ดําเนินคดี 
- การจัดกิจกรรมฝึกอบรม ฝีกวินัย 

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 (ขอนแก่น) 
 

- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการป้องกันยาเสพติด 
- สนับสนุนกิจกรรมบําบัดฟ้ืนฟู เช่น การจัดทํา 
    ค่ายปรับพฤติกรรม 

เรือนจํากลางศรีสะเกษ และเรือนจํากันทรลักษ์ - แก้ไขและลงโทษเด็กและเยาวชน 

อาสาสมัครด้านยุติธรรม เช่น เครือข่ายอาสาสมัครคุม
ประพฤติ สถานพินิจ และเรือนจํา ฯลฯ 

- ช่วยงานด้านยุติธรรมชุมชนต่างๆ 
- ไกล่เกลี่ยชุมชน 

หน่วยงานด้านการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  - ประสานกิจกรรม วางนโยบายกับโรงเรียน 

โรงเรียนต่างๆ ในอําเภอเมือง และต่างอําเภอ เช่น 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
โรงเรียนรวมสิน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียน
กุขันธ์ โรงเรียนโพนค้อ   
ฯลฯ 

- ครูฝ่ายพัฒนานักเรียน/ฝ่ายปกครอง  ดูแลความ
ประพฤตินักเรียน 
- ร่วมกับกิจกรรมโครงการต้นทุนชีวิตจากส่วนกลาง 
- ร่วมกับกิจกรรม To Be Number One  
 

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ - ส่งเสริมอาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษา 
- ส่งเสริมอาชีพ 
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษา 
- ส่งเสริมอาชีพ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 

สํานักงานกศน.ศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษา 

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ - ส่งเสริมการศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

- ดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
- ดูแลหอพักนักเรียนนักศึกษาชาย 
- ส่งเสริมอาชีพ 
 

หน่วยงานราชการอ่ืน  

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 
(กองทุนคุ้มครองเด็ก- กองทุนสวัสดิการสังคม) 

- ดูแลเด็กและเยาวชน ท้ังที่เป็นเหย่ือ และเด็กใน 
     กระบวนการยุติธรรม 
- พัฒนาเครือข่ายนโยบาย 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) 

- ดูแลเด็กและเยาวชน ท้ังที่เป็นเหย่ือ และเด็ก 
     ในกระบวนการยุติธรรม 
- พัฒนาเครือข่าย 

บ้านพักเด็กชาย 
 

- ดูแลสงเคราะห์เยียวยาเด็กชาย 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ - ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ - ให้การดูแลสงเคราะห์ผู้ไร้ท่ีพ่ึงที่เป็นขอทาน 
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ - จัดค่ายคุณธรรม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ - จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด - กิจกรรมค่ายธรรมชาติ 
- ให้เยาวชนทํางานบริการสังคม 

สํานักงานขนส่งจังหวัด - ฝึกหัดกฎจราจรให้เด็ก 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด - ฝึกกีฬาและวินัยให้เด็ก 

ฝ่ายปกครอง  

ผู้ว่าราชการ นายอําเภอต่างๆ - จัดทํานโยบายในการดูแลเด็กเยาวชน และครอบครัว 
ในพ้ืนท่ี 

สํานักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
(ศตส.) จังหวัดศรีสะเกษ 

- จัดทํากิจกรรมป้องกัน แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด 
- มีวิทยาลัยลูกผู้ชายเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อปท. ในภาพรวม - จัดทํากิจกรรมในการดูแลเด็กเยาวชน และครอบครัว 
     ในพ้ืนท่ี 

เทศบาล เช่น กลุ่มงานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะ
เกษ 
 

-   งานที่ทําด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการพัฒนา 
    สถาบันครอบครัว โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน  
    โครงการด้านนันทนาการและกีฬา กิจกรรมด้านการ 
    ส่งเสริมอาชีพ  

องค์การบริหารส่วนตําบลต่างๆ เช่น อบต. เสื่องข้าว 
อบต.บก อบต.ดงคําเม็กฯลฯ 

- ทํางานด้านเยาวชนใน อบต.  
- ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
- ทํางานเก่ียวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 

ชุมชนท้องถิ่น โดยมีประธานชุมชน เป็นผู้ดําเนินการ 
เช่น ชุมชนวัดหลวง  ชุมชนหนองญวน ชุมชนป่าม่วง 
ในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

- ทํางานด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

หน่วยงานด้านอาชีพ  

สํานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ - พัฒนาฝีมือแรงงาน 
- แนะนําอาชีพใหม่ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถาน 
    พินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ 
- มีการทดสอบความถนัดอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ภาค 7 (อุบลราชธานี) 

- พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กจังหวัดศรีสะเกษ - ดูแลฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็กที่อยู่ในศูนย์ 
 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคะวันออกเฉียง
เหนือ/สถานคุ้มครองและ 
 พัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์ิ 

- ฝึกอบรมอาชีพให้สตรีและเยาวสตรีของภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

หน่วยงานด้านเกษตร เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด - ฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรกรรม 

ทหาร  

หน่วยงานทหารในพื้นที่ - ฝึกวินัย กิจกรรมวิวัฒน์พลเมือง กิจกรรมบําบัดฟ้ืนฟู 
    อ่ืนๆ 

หน่วยงานเฉพาะด้านสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ทุกอําเภอ (สสอ.) 

- ส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  
    การดูแลผู้ป่วยจิตเวช มีบริการจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 
    และนักสังคมสงเคราะห์ 
- การพัฒนาศูนย์พ่ึงได้ (OSCC) ในส่วนท่ีสังกัดสํานัก 
    สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
- พัฒนาระบบสหวิชาชีพในชุมชน 
- พัฒนาหลักสูตรครอบครัวศึกษา ครอบครัวบําบัด 
    ครอบครัวสัมพันธ์ 
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

โรงพยาบาลระดับจังหวัด  เช่น โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
โรงพยาบาลระดับอําเภอ เช่น โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 

- ดูแลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวช 
- ช่วยเหลือเด็กและสตรีท่ีถูกกระทํารุนแรง และผู้ 
    ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม 
- นักจิตวิทยาคลินิก ทํางานบําบัดฟ้ืนฟู 
- มีศูนย์บําบัดยาเสพติด  

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด กองบิน 21 
จังหวัดอุบลราชธานี 

- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

สถาบันธัญญารักษ์ ปทุมธานี - บําบัดยาเสพติด 

คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูยา 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

- กําหนดกิจกรรมบําบัดยาเสพติด ระบบบังคับ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี/  ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 7 

- รักษาอาการทางจิตขั้นท่ีแก้ปัญหาได้ยาก 

เครือข่ายอาสาสมัครด้านการสาธารณสุข - ติดตามดูแลผู้ติดยา ผู้ถูกบําบัด 

หน่วยงานสาธารณสุขจากส่วนกลาง  

โรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต กทม. เช่น สถาบันรา
ชานุกูล  

- โรงพยาบาลเพ่ือเด็กและเยาวชน  

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ - โรงพยาบาลเพ่ือเด็กและเยาวชนในกระบวนการ 
    ยุติธรรม 

เครือข่ายเยาวชนและครอบครัว สังคม  

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและระดับอําเภอ - พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน 

สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัด - สงเคราะห์เด็กและเยาวชน และครอบครัว 

กลุ่มสตรีต่างๆ ในระดับชุมชน - พัฒนาสตรีและครอบครัว 

เครือข่ายพ่อแม่  สมาคมผู้ปกครองของโรงเรียน 
คณะกรรมการของโรงเรียนต่างๆ  

- พัฒนาเด็กและเยาวชน และครอบครัว 
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

ภาคธุรกิจ  

สโมสรโรตารี่ศรีสะเกษ - สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

สโมสรไลอ้อนศรีสะเกษ 
 

- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

หอการค้าประจําจังหวัด - สนับสนุนด้านอาชีพ ทักษะ โอกาส 

สมาคมสาธารณประโยชน์ นักธุรกิจเช้ือสายจีน ฯลฯ - สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ผู้อาวุโสในพ้ืนท่ี/ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ - กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรม-ศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียน
จังหวัดศรีสะเกษ 

- ค่ายคุณธรรม 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้องเรียนศรีสะเกษ - ค่ายคุณธรรม 

วัดต่างๆ  - ค่ายคุณธรรม  
- การให้คําปรึกษา 
- บรรพชาสามเณร 

โบสถ์คริสต์  - กิจกรรมจริยธรรม 

มัสยิดอิสลาม - กิจกรรมจริยธรรม 

สื่อท้องถิ่น  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยศรีสะเกษ (ทีวีช่อง 
11) 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน  
    และครอบครัว 

วิทยุชุมชน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน  
    และครอบครัว 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน  
    และครอบครัว 
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ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือหน่วยงานและองคก์รด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กร ภารกิจ 

สื่อท้องถิ่น  

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยศรีสะเกษ (ทีวีช่อง 
11) 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน  
    และครอบครัว 

วิทยุชุมชน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน  
    และครอบครัว 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านเด็ก เยาวชน 
    และครอบครัว 

หน่วยงานจากพ้ืนท่ีใกล้เคียง  

ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น -   ดูแลเด็กและสตรีที่เป็นเหย่ือและที่ด้อยโอกาส  
-   เด็กท้องไม่พร้อมจะมีคลินิกพร้อมรัก ซ่ึงจะดูแลท้ัง 
    เด็กและพ่อแม่ 
- ให้ความรู้เพศศึกษาแก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา 
-   มีโครงการเครือข่ายร้อยแก่นกาฬสินธ์ุ เป็นโครงการ 
    ร่วมกันระหว่าง 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
    และกาฬสินธ์ุ เพ่ือดูแลเด็ก สตรี และครอบครัว ท่ี 
    น่าจะเป็นตัวอย่างให้จังหวัดศรีสะเกษได้ 

นักวิชาการจากส่วนกลาง  

นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
อาจารย์อมรวิชช์ นาครทรรพ 
อาจารย์สมพงษ์ จิตระดับ 
ฯลฯ 

-   สนับสนุนแนวทางการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน 

อ่ืนๆ  
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