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Abstract 
 The purpose of this issue was presentation social work in juvenile justice system for prevention 
and solution of recidivism in juvenile. The data were collected via the ideas and direct experience of the 
author who has been working as a social work in juvenile justice system both in Juvenile Observation and 
Protection Center (Remand Home) and Juvenile Vocational Training Center. The issue has shown the 
situation of recidivism in juvenile, the national policy for reduce recidivism in juvenile and Social work in 
prevention and solution of recidivism in juvenile. After all the issue of challenge in social work in juvenile 
justice system and presentation in development mechanism in Social work in juvenile justice system for 
prevention and solution of recidivism in juvenile, can be lead to further develop for social work to be 
successful. 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนองานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า โดยน าเสนอผ่านการรวบรวมข้อมูล มุมมองความคิดและประสบการณ์ตรงของ
ผู้เขียนในฐานะท่ีเคยปฏิบัติงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ท้ังในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยบทความน้ีได้เสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน
กระท าผิดซ้ า นโยบายของรัฐต่อการลดการกระผิดซ้ าในกลุ่มเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์ในการท างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าท่ีผ่านมา ประเด็นข้อท้าทายในงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน และน าเสนอกลไกในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า ท่ีสามารถน าแนวทางดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไปได้ 
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บทน า 
 ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ถือเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคัญในการบ าบัดแก้ไข
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระท าผิด โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม ท้ังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยมีหน้าท่ีหลักคือ
การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลของเด็กและเยาวชนทางด้านครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อม รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อด าเนินการจ าแนกประเภทและวางแผนการให้การบ าบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน
และครอบครัว เพื่อช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศนคติ และเตรียมความพร้อมภายหลังปล่อยของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม
กับการด าเนินชีวิตในสังคม และงานบ าบัดฟื้นฟูเป็นรายบุคคล มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรเครือข่ายเพื่อ
ระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน การปฏิบัติงานด้านยุติธรรมสมานฉันท์ในเรื่องการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวและชุมชนเพื่อลดจ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมท้ังก่อนและหลังท่ีศาลมีค าพิพากษา มีการ
ติดตามและให้บริการทางด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
และความจ าเป็น และปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน และท่ีส าคัญ
น้ัน ในกระบวนการเตรียมความพร้อมปล่อยเด็กและเยาวชน และการติดตามภายหลังปล่อย นักสังคมสงเคราะห์เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานดังกล่าว จึงได้รับการคาดหวังว่า กระบวนการเตรียมความพร้อมปล่อยท่ีด าเนินการใน
ปัจจุบันจะสามารถมีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าได้ 
 ผู้เขียนในฐานะท่ีได้ปฏิบัติงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์มาตลอด 14 ปี ท้ังในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน มองว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า เป็นข้อท้าทายอย่าง
มากต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน ท่ีต้องสอดรับท้ังนโยบายของรัฐ 
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานเรื่องการลดจ านวนเด็กกระท าผิดซ้ า กระแสสังคมท่ีมีความคาดหวังให้ปัญหาดังกล่าวลดลง สัดส่วน
จ านวนนักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท่ียังไม่เพียงพอต่อ
จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีมีจ านวนมาก และระบบกลไกเครื่องมือในการท างานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยน้ันเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ การท างานท่ีต้องมีพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ในด้านองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ และการท างานกับทุกภาคส่วน
ในการ การระดมทรัพยากร สร้างเครือข่ายในการท างาน ซึ่งบทความน้ีจะได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน
กระท าผิดซ้ า นโยบายของรัฐต่อการลดการกระผิดซ้ าในกลุ่มเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์ในการท างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าท่ีผ่านมา ประเด็นข้อท้าทายในงานสังคมสงเคราะห์ และกลไกในการพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า เพื่อเป็น
แนวทางท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปได้ 
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า 
 ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิด เป็นปัญหาหน่ึงท่ีสังคมไทยต่างเป็นกังวลกับปัญหาดังกล่าวท่ีนับวันจะมี
ความรุนแรงและมีจ านวนมากย่ิงข้ึน ซึ่งคนในสังคมต่างรับรู้จากข่าวสารตามส่ือต่างๆ ท่ีพบว่าผู้กระท าผิดมีเด็กและเยาวชนเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระท าผิดเสียเอง หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องน้ีต่างให้ความส าคัญและ
พัฒนาระบบงานท้ังด้านการป้องกัน การพัฒนาระบบบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู และการติดตามดูแลช่วยเหลือ แต่ยังพบว่าปัญหาเด็ก
และเยาวชนกระท าผิดยังไม่ลดน้อยลง และเด็กและเยาวชนยังมีการกระท าผิดซ้ าภายหลังได้รับโทษ จากรายงานประจ าปีของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว่าสถิติการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ มี
แนวโน้มกระท าผิดซ้ าจ านวนมากข้ึน โดยเปรียบเทียบต้ังแต่ปี พ.ศ.2552-2558 พบว่าในปี 2552 กระท าผิดซ้ าคิดเป็นร้อยละ 
13.57 ปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 12.62 ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 15.86 ปี2555 คิดเป็นร้อยละ 12.03 ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 
18.63 ปี2557 คิดเป็นร้อยละ 20.50 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 19.03 ตามตาราง ดังน้ี  
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่เป็นการกระท าผิดซ้ า 
เมื่อเปรยีบเทียบกบัคดีที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2554-2558 

   ปี พ.ศ.   
 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนคดีท่ีจับกุมท้ังส้ิน 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 
จ านวนคดีท่ีเป็นการกระท าผิดซ้ า 5,559 4,125 6,849 7,490 6,302 
ร้อยละของคดีท่ีเป็นการกระท าผิดซ้ า 15.86 12.03 18.63 20.50 19.03 
ท่ีมา: รายงานสถิติคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
 จากสถิติดังกล่าว พบว่าการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนยังไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลง ถือเป็นจ านวนตัวเลขท่ียังน่า
เป็นห่วง และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนต้องกลับมาพิจารณาทบทวนและไม่หยุดน่ิงท่ีจะพัฒนางานการ
บ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนกลุ่มน้ียังไม่ได้รับการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูอย่างเหมาะสม เม่ือเขาได้รับการ
ปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน อาจมีพฤติกรรมเส่ียง ขาดความยับย้ังช่ังใจ อาจก่อเหตุกระท าผิดซ้ า ซึ่งมาจากเหตุ
ปัจจัยต่างๆ อาทิ ด้านอารมณ์จิตใจ ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
 เม่ือพิจารณาถึงการปรับตัวภายหลังปล่อยของเด็กและเยาวชน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและจิตวิทยามีผลต่อการปรับตัวในแต่ละด้าน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี ได้แก่ ปัจจัยทางด้านอายุ สถานภาพสมรส 
ภาระหน้ีสิน บุคลิกภาพแบบหุนหันพลันแล่น ได้แก่ การชอบเส่ียง การมองการณ์ใกล้ การเป็นคนหงุดหงิด เจ้าอารมณ์ 
ผู้กระท าผิดซ้ าจ านวนหน่ึงไม่มีใครมาเย่ียมเลย ซึ่งถือว่าเป็นการห่างเหินไม่ได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว โดยเฉพาะภายหลัง
ท่ีได้รับการปลดปล่อย เพราะการห่างเหินจากครอบครัวมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการกระท าผิดซ้ ามากกว่าและการคงความ
ผูกพันของครอบครัวได้อย่างเหนียวแน่นในระหว่างการถูกควบคุมตัวในเรือนจ า รวมถึงการสร้างบรรยากาศของการสนับสนุน
ช่วยเหลือในครอบครัวในช่วงเวลาหลังปล่อยมีความจ าเป็นส าหรับการกลับคืนสู่สังคม และลดการกระท าผิดซ้ า (Write & 
Write, 1994 อ้างถึงใน วิยะดา วังวรรณรัตน์, 2543) 
 ดังท่ี คนึงนิจ วิหคมาตย์ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมองตนเองในภาวะคืนสู่ครอบครัวและสังคมของเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท าผิดซ้ าในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน” พบว่า การมองตนเองของเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ้ าใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน มีความเช่ือมโยงกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ครอบครัว 
เพื่อน ชุมชน แหล่งท่ีอยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมภายในตัวตน ได้แก่ ความรู้สึก การรับรู้ การให้ความหมาย การตีความและ
การเห็นคุณค่าในตนเอง มีผลต่อการมองตนเองและด าเนินพฤติกรรมท้ังในทางดีหรือไม่ดี ซึ่งภายหลังการปล่อยตัว เยาวชนจะ
กลับไปเริ่มต้นในครอบครัวก่อนข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวท่ีมีอยู่เดิมด้วย และจะพยายามเปล่ียนแปลงตนเองในทางท่ี
ดีข้ึนตามท่ีสังคมคาดหวัง เช่น ท างาน เรียน เลิกคบเพื่อนท่ีไม่ดี แต่เม่ือกลับสู่สังคมเดิมแล้วต้องเผชิญกับสภาพการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อจิตใจของเยาวชน เช่น ไม่ยอมรับ ไม่ไว้วางใจ ต าหนิ ประทับตราและเพื่อลดรอยมลทินประทับ จึงมีการสร้างพื้นท่ี
การยอมรับและจัดการปัญหาด้วยตนเอง เช่น หลบหนี ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน ใช้ความรุนแรง เม่ือมีส่ิงย่ัวยุ หรือกดดันจะผลัก
ตัวเองออกจากสภาพการณ์น้ันแล้วกลับไปกระท าความผิดซ้ าได้อีก เยาวชนตระหนักรู้ถึงผลดีผลเสียของการกระท าผิดเพียงแต่
ไม่สามารถต่อต้านส่ิงย่ัวยุน้ันได้ นอกจากน้ียังเผชิญกับปัจจัยเร้า ได้แก่ ผลตอบแทนท้ังรูปธรรม (เงินทอง ส่ิงของ) และ
นามธรรม (การยอมรับ อ านาจ คุณค่าในตนเอง) มักจะประเมินความคุ้มค่าและโอกาสท่ีจะได้ส่ิงท่ีต้องการแล้วจึงตัดสินใจ
กระท าความผิด โดยขาดการค านึงถึงสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้านและผลกระทบในระยะยาว ซึ่งเยาวชนต้องมีการก าหนด
สร้างโอกาสด้วยตนเองอันจะน าไปสู่การเปล่ียนตนเองท่ีมีความย่ังยืนท่ีสุด พร้อมกับโอกาสจากครอบครัวและสังคม เช่น การ
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ยอมรับ ไว้วางใจ ให้อภัย เยาวชนมีความปรารถนาต่อตัวเอง อาชีพ การเรียนและพื้นท่ีปรับตัว ซึ่งจะเป็นการคืนคุณค่าใน
ตนเองและต้องมีการจัดการต่อความต้องการภายในตัวของเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
 ส่วนการติดตามผลการกระท าผิดซ้ า พบว่า ระยะเวลาท่ีเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าอีกส่วนมากอยู่ในระยะเวลา
ภายใน 12 เดือน หลังการปล่อยตัว ดังการศึกษาของ ซินเดอร์ (Snyder, 1998 อ้างถึงในวิยะดา วังวรรณรัตน์, 2543) แสดง
ให้เห็นว่า ร้อยละ 91 ของการกระท าผิดซ้ าจะกระท าผิดซ้ าอีกในเวลาดังกล่าว และ (Melzner & Weil, 1993 อ้างถึงในสุภาพ 
ทองรัตน์, 2531) ร้อยละ 59 ของผู้ท่ีถูกปล่อยตัวหรือได้รับการลงโทษจากสถาบันแก้ไขพฤติกรรมของแมสซาจูเสซ ระหว่างปี 
ค.ศ.1959 กลับมายังสถาบันน้ีอีก ซึ่งหน่ึงกลับมาโดยฝ่าฝืนกฎหรือสัญญาของการพักการลงโทษส่วนท่ีเหลือกลับมา โดยการ
กระท าผิดครั้งใหม่ ส่วนรายงานของมลรัฐยูธาร์ พบว่า ร้อยละ49 ของผู้ตอบแบบสอบถามการรายงานด้วยตนเอง กระท าผิดอีก
ในระยะเวลา 6-12 เดือน (Andrew, Reed, & Randall, 2000 อ้างถึงใน อังคณา บุญสิทธิ์, 2545) และจากการศึกษาระยะ
ยาวเป็นเวลา 5 ปี เพื่อตรวจสอบการได้รับการปล่อยตัวของเด็กและเยาวชน 531 รายงานจากสถานควบคุมเยาวชน Oregon 
กลับชุมชน พบว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน มีเยาวชนกลับเข้าสู่สถานควบคุมน้ีร้อยละ 40 และมีเพียงร้อยละ 47 เท่าน้ัน
และมีงานท าและอยู่ในระบบโรงเรียนภายใน 6 เดือนหลังปล่อยตัว ซึ่งเยาวชนท่ีมีงานท าและอยู่ในระบบโรงเรียนต่อเน่ืองถึง 
12 เดือน มักไม่หวนกลับมาท่ีสถานท่ีควบคุมเยาวชนน้ีอีก 
นโยบายของรัฐต่อการลดการกระผิดซ้ าในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
 หากจะพิจารณานโยบายของรัฐในปัจจุบัน พบว่า การลดการกระท าผิดซ้ า ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหน่ึง จาก
รายงานยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มียุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความปลอดภัย และความ
สงบสุขในสังคม ได้มีเป้าหมายหลักคือ 1.ลดการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด 2.ผู้พ้นโทษผ่านการแก้ไข ฟื้นฟู มีการศึกษา มี
งานท า มีรายได้ พึ่งตนเองได้ 3.ลดจ านวนอาชญากรรมท่ีกระท าโดยเด็กและเยาวชน โดยมีกลยุทธ์ 1.ยกระดับการควบคุมดูแล
และแก้ไขฟื้นฟูผั้กระท าผิดตามมาตรฐานสากล 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเปล่ียนภาระให้เป็นพลัง 3.
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสั่กระบวนการยุติธรรม 
 หน่วยงานหลักของรัฐท่ีดูแลด้านการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระท าผิด คือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจ หลักในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ตามค าพิพากษา
หรือตามค าส่ังของศาลและการพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระท าผิดท่ีเข้าสู่กระบวนยุติธรรมใน
ระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดี ซึ่งกระบวนงานดังกล่าวมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ านวน 77 แห่ง
ท่ัวประเทศด าเนินการสืบเสาะประมวลข้อเท็จจริง และเม่ือศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้เด็กหรือเยาวชน เข้ารับการฝึกอบรม 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุม แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบัน
มีจ านวน 19 แห่ง เม่ือศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาให้เด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม เด็กและเยาวชนจะถูกส่งตัว
เข้ารับการฝึกอบรมท่ีศูนย์ฝึกและอบรม ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีด าเนินการด้านการควบคุมดูแล บ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนา
พฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังให้เข้ารับการฝึกอบรม และด าเนินการด้านกิจกรรม
ชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก ซึ่งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละแห่งได้มี
กระบวนการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน และการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัว เพื่อลด
ปัญหาการกระท าผิดซ้ า แต่ยังข้อจ ากัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานท้ังด้านบุคลากรและภาระงาน และชุมชนยังไม่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชนเท่าท่ีควร  
งานสังคมสงเคราะห์ในการท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าท่ีผ่านมา 
 จากคู่มือการปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่ากรอบการท างานสังคม
สงเคราะห์มีความชัดเจน และนักสังคมสงเคราะห์จะปฏิบัติงานในกลุ่มงานบ าบัดและแก้ไขฟื้นฟู และกลุ่มประสานกิจกรรม
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ชุมชน โดยลักษณะงานได้ให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายของ
การปฏิบัติงานมีดังน้ี 
 1.กลุ่มเด็กและเยาวชน 
 1.1 เด็กและเยาวชนท่ีศาลมีค าพิพากษาว่ากระท าความผิด 
 1.2 เด็กและเยาวชนท่ีได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รั บการสงเคราะห์ดูแลอย่าง

ต่อเน่ือง  
 2. กลุ่มบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ท้ัง 2 กลุ่มข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่นอกจากการสัมภาษณ์เพื่อ
ค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆ แล้ว บางส่วนจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาแนะน า การสงเคราะห์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าในด้านต่างๆ รวมท้ัง
การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงในการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนรวมท้ังการติดตามผลภายหลังปล่อย 
 3. กลุ่มหน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชน ท่ีถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคัญของการ
ท างานในการช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้ังในระหว่างท่ีอยู่ในสถานควบคุมและภายหลังการปล่อยตัวไปจาก
สถานควบคุม นอกจากน้ียังเป็นกลุ่มเป้าหมายในการท างานเชิงป้องกันและเชิงรุกไปพร้อมกัน 
 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว  การปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พบว่ามีกระบวนการหน่ึงท่ีส าคัญคือการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและ
เยาวชนก่อนปล่อย  โดยได้มีการจัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กและเยาวชนท่ีจะได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเป็นการแก้ปัญหาให้กับเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปัญหาก่อนได้รับการปล่อยตัวและภายหลังจากท่ีปล่อยตัว โดยการจัดหาบริการสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ
หรือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ กและ
เยาวชนพร้อมและสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ แต่ในด้านการเตรียมชุมชน พบว่ายังขาดแนวทาง
ในการท างานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานด้านงานประสานกิจกรรมชุมชนของศูนย์ฝึกและอบรมแต่ละแห่ง มี
อัตราก าลังเพียง 2 คนเท่าน้ัน คือนักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา ซึ่งท าให้การท างานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับ
เด็กและเยาวชนทุกรายตามสภาพปัญหาและความจ าเป็น เป็นไปได้ยาก หากไม่ได้มีการท างานร่วมงานกับครอบครัวและภาคี
เครือข่ายต่าง ท้ังภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชุมชน 
 ท้ังน้ีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนก่อนปล่อยของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนประกอบด้วย 
 1. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีจะครบก าหนดการปล่อย ส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีไม่มี
ปัญหาใดๆ ส่วนเด็กหรือเยาวชนท่ีปัญหา เช่น เร่ร่อน ไร้ญาติ และจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมความพร้ อมต้ังแต่เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
 2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ปรับตนท้ัง
ทางด้านพฤติกรรม จิตใจ อารมณ์ และฟื้นฟูในด้านต่างๆ ตามหลักวิชาการ 
 3. จัดให้มีการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาก่อนและหลังได้รับการปลดปล่อยตลอดจนจัดหาบริการ
สังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีไร้ญาติ ขาดท่ีพึ่ง หรือมีปัญหา
ครอบครัว หรือไม่ประสงค์จะกลับไปสู่ครอบครัวเดิม ได้มีท่ีพักอาศัยกินอยู่หลับนอนและได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือ
ระหว่างรอเพื่อท างานหรือเพื่อศึกษาต่อ ฯลฯ รวมท้ังเป็นการป้องกันการกระท าผิดซ้ า 
 4. จัดให้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวเด็กและเยาวชน รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ภายนอกท้ังภาครัฐบาลและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม ได้เข้าใจและให้การยอมรับเด็กและเยาวชนท่ีหลงกระท าความผิดมากข้ึน 
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 5. ระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเข้ามาใช้ในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน รวมท้ังป้องกันอาชญากรรม 
 การติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย การดูแลติดตามและให้ความช่วยเหลือภายหลังปล่อยต้องมีการ
ด าเนินการน้ัน  เน่ืองจากเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดต้องถูกส่งตัวไปรับการฝึกและอบรมอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เป็นการตัดอิสรภาพซึ่งเด็กและเยาวชนจะถูกตัดออกจากครอบครัว ชุมชน สังคมปกติไปช่ัวระยะเวลาหน่ึงซึ่ง
ระยะเวลาดังกล่าวจะยาวนานเพียงใดก็ข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของลักษณะความผิดท่ีได้กระท า ระหว่างท่ีเด็กและเยาวชนรับ
การฝึกและอบรมอยู่น้ัน สภาพของครอบครัว ชุมชนและสังคมย่อมมีการเปล่ียนแปลงไป เม่ือเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีได้รับการ
ปลดปล่อยย่อมไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในระยะแรก รวมท้ังเด็กและเยาวชนบางรายอาจจะมี
ปัญหา เช่น มีปัญหาครอบครัว ขาดความเอาใจใส่ ขาดความรักความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก ไม่สามารถเข้ากับบิดามารดา 
บิดามารดาเล้ียงได้หรือก าพร้า ไร้ญาติขาดท่ีพึ่ง ตลอดจนเม่ือเด็กและเยาวชนกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนสังคมดังเดิมแล้วอาจจะ
ประสบปัญหามากมาย เช่น ชุมชนสังคมไม่ยอมรับ เด็กถูกประทับมลทิน (Stigmatization) ว่า “เป็นเด็กเหลือขอหรือเด็กเลว
หรือเด็กเคยถูกจับต้องฝึกอบรม” ไม่มีงานท า ไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนต่อเพราะฐานะยากจน ไม่มีทุนหรือไม่สามารถหาท่ี
ศึกษาเล่าเรียนได้เพราะสถานศึกษาไม่ยอมรับหรือเรียนไม่ทันเพื่อน ขาดท่ีพึ่งพิง ไม่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพท าให้ไม่มีงานท า 
หางานท าไม่ได้ไม่มีทุนประกอบอาชีพ ขาดผู้อุปการะเล้ียงดู หรือไม่มีหลักแหล่งพอท่ีจะพักอาศัยต้องเท่ียวเตร็ดเตร่เร่ร่อนอยู่ใน
ท่ีต่างๆ หรือสภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมอยู่ในแหล่งอบายมุข เช่น แหล่งยาเสพติด แหล่งม่ัวสุมเล่นการพนัน สถานเริงรมย์ 
แหล่งมิจฉาชีพหรือประพฤติตนเสียหาย จากสภาพปัญหาต่างๆ ดังกล่าวหากไม่ได้รับการป้องกัน ติดตาม สอดส่อง ดูแล แก้ไข
ปัญหาและสงเคราะห์ช่วยเหลือแล้วเด็กและเยาวชนเหล่าน้ีอาจจะต้องหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าได้อีก  
 ด้วยเหตุน้ี นานาอารยประเทศต่างตระหนักดีถึงภัยอันตรายของการกระท าผิดซ้ า ดังน้ันจึงได้ให้ความส าคัญกับการ
ติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย การป้องกันปัญหาการกระท าผิดซ้ า ตลอดจนการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนท่ีมีปัญหาภายหลังปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระท าผิดซ้ าได้ 
(ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช, สุดจิต เจนนพกาญจน์ และอนุชา ม่วงใหญ่, 2549, น.19-20) 
 ปัจจุบัน นักสังคมสงเคราะห์ท้ังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูน ย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทุกราย โดยนักสังคม
สงเคราะห์ของสถานพินิจฯ ติดตามดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่ม A (เด็กพร้อม: ครอบครัวพร้อม) และกลุ่ม B (เด็กพร้อม:
ครอบครัวไม่พร้อม) ส่วนนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ติดตามดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่ม C (เด็ก
ไม่พร้อม: ครอบครัวพร้อม) และกลุ่ม D (เด็กไม่พร้อม: ครอบครัวไม่พร้อม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนภายหลังปล่อยและติดตามผลหลังจากท่ีได้รับการฝึกอบรมไปแล้วว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางใด รวมท้ังป้องกัน
ไม่ให้เด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระท าผิดซ้ า และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข โดยมีวิธีการติดตามท้ังทางตรง ด้วยตัวนักสังคมสงเคราะห์เอง ได้แก่ การเย่ียมบ้าน ท่ีท างาน โรงเรียน หรือนัดพบเด็ก
และเยาวชนในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ส่วนการติดตามทางอ้อม โดยการติดต่อทางไปรษณีย์โดยการส่งแบบสอบถามให้เด็กและ
เยาวชนหรือผู้ปกครองเขียน และส่งกลับมายังศูนย์ฝึกและอบรมฯ หรือโดยการติดต่อทางโทรศัพท์หรือการส่งต่อหน่วยงาน
เครือข่ายให้ช่วยติดตาม  
 
 โครงการการพฒันาระบบการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ Individual Routing 
Counselor (IRC)  
 ปัจจุบันกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการด าเนินโครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ Individual Routing Counselor (IRC) ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละแห่ง
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ท่ัวประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการลดการกระท าผิดซ้ า เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาแนวทางการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้
ต้นแบบการพัฒนาขององค์กร 180 (The foundation 180 | behavioral interventions and programs for youth at 
risk) ท่ีรับผิดชอบในการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิด และเป็นองค์กรตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จใน
การคืนเด็กดีสู่สังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์ ในช่ือโปรแกรมว่า “Uninterrupted Tailor made Routing” ซึ่งเป็น
โปรแกรมการบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟูท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพท่ีผ่านการศึกษาวิจัยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนว
ทางเลือกอ่ืนในการปฏิบัติต่อเด็กแทนการควบคุมตัว โดยการใช้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดแก้ไขฟื้ นฟูและ
รับเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมมีวิธีการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นของเด็กและเยาวชน
แต่ละราย และให้ความส าคัญกับการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูในสถานควบคุมเทียบเท่ากับการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน เน้นการ
เช่ือมต่อการบริหารจัดการโดยร้อยเรียงกระบวนการท างานต้ังแต่แรกเข้าศูนย์ฝึกฯ จนถึงปล่อยตัวคืนสู่สังคม รวมท้ังจัดระบบ
การติดตามช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนและครอบครัวภายหลังการคืนกลับสู่ชุมชน มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อลดความเส่ียงปัญหาด้านพฤติกรรมและการกระท าผิดซ้ า 
 การศึกษาวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อท่ีผ่านมา เป็น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ต้ังแต่เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยมีศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เป็นพื้นท่ีน าร่องและน าผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 6 คน ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานในฐานะปรึกษาเยาวชนเป็นรายบุคคล หรือ Individual Routing 
Counselor (IRC) หรือเรียกกันว่าผู้ปฏิบัติงาน IRC เป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากน้ันในปี 2559 ได้มีการขยายผลการน าระบบ
การบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละแห่ง โดยมีการให้ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ท่ีสมัครใจ ตามกรอบข้าร่วมโครงการดังกล่าวลงไปปฏิบัติหน้าท่ี IRC ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนแห่งละ 2 คน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัจจุบันโครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดแก้ไข
ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ Individual Routing Counselor (IRC) มิได้ด าเนินโครงการน าร่องเพียงศูนย์
ฝึกฯแห่งเดียว แต่ได้มีการน าไปขยายผลในศูนย์ฝึกฯแต่ละแห่งแล้ว  เพื่อเป้าหมายการลดการกระท าผิดซ้ าในเด็กและเยาวชน 
 
การสร้างเครือข่ายในการท างาน 
 ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างให้ความส าคัญ กับการสร้างภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ เอกชน เครือข่ายชุมชน และภาค
ประชาสังคม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการท างานร่วมมือกับเครือข่ายในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิด ซึ่งท่ีผ่านมาพบว่ามีการด าเนินการในการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนงาน
บ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ท้ังทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สวัสดิการท่ีจ าเป็น การบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ โดยมีการด าเนินการ อาทิ 
 - การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ (MOU) ท้ังภาครัฐ และเอกชน  อาทิ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กรมสุขภาพจิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ช่วยเหลือในประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และได้มีการมอบหมายให้แต่ละสถานพินิจฯมีการจัดท าบันทึกตกลง
ความร่วมมือในระดับพื้นท่ีต่อไป 
 - การแต่งต้ังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  โดยให้สถานพินิจฯแต่ละแห่ง มีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยเป็นไปตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
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สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ส าหรับสถานพินิจ เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือกิจการสถาน
พินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด 
 นอกจากน้ีนักสังคมสงเคราะห์ได้มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรเครือข่ายเพื่อระดมทรัพยากรใน
การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในและนอกสถานควบคุม โดยแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาน
พินิจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมฯกับบุคคล องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชน และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดโครงการ 
กิจกรรมและบริการในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย 
 
ประเด็นข้อท้าทายในงานสังคมสงเคราะห์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า 
 นโยบายของรัฐและตัวช้ีวัดหน่วยงาน 
 จากท่ียุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มียุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความปลอดภัย และ
ความสงบสุขในสังคม ได้มีเป้าหมายหลักคือการลดการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิด ท าให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน มียุทธศาสตร์การลดการกระท าผิดซ้ าในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานคือ ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ีสามารถติดตามได้หลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีสามารถ
กลับไปด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ ท่ีรับผิดชอบเรื่องการเตรียม
ความพร้อมปล่อย และการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย โดยต้องปฏิบัติงานให้ได้ตามท่ีตัวช้ีวัดก าหนดไว้  
 กระแสสังคมต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า 
 จากกระแสสังคมตามส่ือต่างๆ จะพบว่า หากมีข่าวเด็กและเยาวชนกระท าผิด และมีการกล่าวถึงประวัติการกระท า
ผิด และหากเคยกระท าผิดมาก่อน หรือเป็นการกระท าผิดซ้ า คนส่วนใหญ่มักมองว่า เด็กและเยาวชนยังไม่รู้สึกเข็ดหลาบ 
ส านึกในการกระท าผิด  และส่งผลต่อการมองหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเช่น สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรม
ฯว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังในการด าเนินการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้เป็นกลับตนคนดี  ท าให้บุคลากรท่ีท างานในการ
บ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระท าผิดอาจไม่ได้รับความเช่ือถือ   และท่ีส าคัญอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
ภายหลังปล่อยตัวในการได้รับโอกาสจากสังคมในการด าเนินชีวิตภายหลังปล่อยตัว 
 สัดส่วนนักสังคมสงเคราะห์ต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 
 ตามกรอบนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มี
เพียงแห่งละ 2 คน ปฏิบัติงานในกลุ่มบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู และกลุ่มประสานกิจกรรมชุมชน ไม่รวมนักสังคมสงเคราะห์ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ี Individual Routing Counselor หรือ IRC ซึ่งหากเทียบสัดส่วนนักสังคมสงเคราะห์ต่อจ านวนเด็กและเยาวชนในแต่ละ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ท่ีมีเด็กและเยาวชนประมาณ 300- 400 คน พบว่า นักสังคมสงเคราะห์ต้องรับผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก และต้องท างานกับครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย อีกท้ังยังต้องมีภาระงานอ่ืนๆ 
ท่ีได้รับมอบหมาย ท าให้การบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเฉพาะราย อาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เข้าถึงปัญหาท่ี
แท้จริงตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นของเด็กและเยาวชนแต่ละรายได้ 
 งานสังคมสงเคราะห์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า  
 ส าหรับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนของประเทศไทยน้ัน แม้จะตระหนักถึงความส าคัญของการมีแนว
ทางการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูให้กับเด็กเป็นรายบุคคลและการติดตามช่วยเหลือเด็กท่ีกลับเข้าสู่ชุมชน โดยมีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง แต่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงขาดวิธีการและ
ระบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแนวทางและข้อก าหนดต่างๆ ได้ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้มีความสอดรับกับสภาพปัญหาและ
ความจ าเป็นของเด็กและเยาวชนแต่ละราย 
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 ส่วนงานสังคมสงเคราะห์ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถือว่ามีกรอบการปฏิบัติงาน กระบวนการการ
ท างานท่ีค่อนข้างชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน และการติดตามดูแลเด็ก
และเยาวชน มีการด าเนินมานานและปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติงานตามนโนบายในแต่ละยุค แต่พบว่า ในแต่ละงานน้ันยัง
มีข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และยังไม่ได้มีการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา เพื่อพิจารณาระบบงาน
สังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันในแต่กระบวนการว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และตัวผู้ปฏิบัติงานคือนักสังคมสงเคราะห์
ต้องไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาตนเอง ท้ังด้านองค์ความรู้ เครื่องมือ เทคนิคทักษะในการปฏิบัติ  เพื่อให้เท่าทันปัญหาและ
สถานการณ์ในปัจจุบันของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน 
 นักสังคมสงเคราะห์นอกเหนือจากงานสงเคราะห์ช่วยเหลือบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแล้วน้ัน ยังมีงานท่ีส าคัญ
คือการประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายชุมชนในการท างานท้ังเชิงป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน เพื่อลดการกระท าผิดซ้ า แต่ด้วยภาระงาน ยังพบว่า การสร้างเครือข่ายท้ังภายในภายนอก ท้ังภาครัฐ 
เอกชน เครือข่ายชุมชน ภาคประชาสังคม ยังไม่มีการท างานท่ีเป็นระบบการท างานร่วมกันและระบบส่งต่ออย่างชัดเจน 
 ด้วยข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า ท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนยุติธรรมเด็กและเยาวชนต้องไม่น่ิงเฉยกับข้อท้าทายดังกล่าว โดยต้องไม่
หยุดท่ีจะพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน พัฒนาองค์กร พัฒนางาน พัฒนาเครือข่าย เพื่อน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชน โดยผู้เขียนจึงขอน าเสนอกลไกในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ดังน้ี 
 
กลไกในการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
 สุดจิต เจนนพกาญจน์ (2544) ได้กล่าวถึงข้อท้าทายของนักสังคมสงเคราะห์ไว้ว่า จากภาวะความกดดันของสังคม
และวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจ าเป็นท่ีนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดต้องปรับเปล่ียน
บทบาทและวิสัยทัศน์ ต้องมองแบบองค์รวมท้ังในแนวกว้างและแนวลึกโดยมองให้ทะลุถึงปัญหาและองค์ประกอบของปัญหาท่ี
ท าให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด มีเป้าหมายท่ีเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงโดยให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
ในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์จ าเป็นต้องปรับปรุงระบบการท างานให้มีการผสมผสานวิธีการต่างๆ ทางด้านสังคม
สงเคราะห์เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน และท างานในเชิงสหวิชาชีพโดยร่วมมือกับวิชาชีพอ่ืนๆ 
ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีจะต้องพัฒนาการท างานในเชิงรุกคือการป้องกันและพัฒนาให้มากข้ึน ประกอบกับการท างานใน
เชิงต้ังรับในด้านการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักสังคมสงเคราะห์ท่ีปฏิบัติงานกับเด็ก
และเยาวชนกระท าผิดควรมีบทบาทในด้านต่างๆ คือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบาย เป็น
นักบริหารจัดการ นักพัฒนาข้อมูล นักประชาสัมพันธ์ และเป็นนักพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 การพัฒนาทีมนักสังคมสงเคราะห ์
 เน่ืองจากปัจจุบันการท างานของนักสังคมสงเคราะห์ในศูนย์ฝึกและอบรมฯแต่ละแห่งของกรมพินิจฯ มีการแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มงานบ าบัดแก้ไขฟื้นฟู และกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน ท าให้มีข้อจ ากัดในการท างานท่ีค่อนข้างแยกส่วน และ
เป็นผลให้นักสังคมสงเคราะห์ไม่ได้ท างานเป็น Case maneger อย่างแท้จริง ดังน้ันแผนอนาคต หากกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนมีการปรับโครงสร้าง ควรจัดให้มีกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน เพื่อให้มีการวางแผนงานร่วมกัน โดยน า
วิธีการและกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์มาใช้ต้ังแต่รับตัวจนถึงติดตามภายหลังปล่อย และให้ความส าคัญกับการพัฒนานัก
สังคมสงเคราะห์ให้เป็น นักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ หรือมืออาชีพ เพื่อสามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตรงกับปัญหาและ
ความต้องการท่ีแท้จริงได้ ดังน้ี 
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 1. การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะในการท างานกับเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่ๆ
และมีการพัฒนาเครื่องมือมาใช้ในการปฏิบัติสังคมสงเคราะห์ ฉะน้ัน นักสังคมสงเคราะห์ต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง และทาง
กรมฯต้องให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ องค์
ความรู้ เครื่องมือต่างๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติ อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นเทคนิค ทักษะใน
การท างานสังคมสงเคราะห์ 
 • องค์ความรู้/ทักษะการปฏิบัติงาน เน่ืองจากท่ีผ่านมานักสังคมสงเคราะห์ ได้รับการอบรมองค์ความรู้ทักษะต่างๆ 
แต่พบว่ายังรู้เพียงหลักการ และบางหลักสูตรยังไม่ทราบวิธีการประยุกต์ใช้ในการท างานจริง กล่าวคือ นักสังคมสงเคราะห์
จะต้องรับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีปัญหาค่อนข้างซับซ้อน และช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจ าเป็น ดังน้ัน
นักสังคมสงเคราะห์ จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องพัฒนาตนเองให้เกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน โดยมีท้ังองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ และต้องไม่หยุดท่ีจะพัฒนาตนเอง โดยอาจจัดหลักสูตรการอบรมองค์ความรู้และทักษะต่างๆเพื่อให้ทันสมัยต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ วิธีการหรือแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมการใช้
ความรุนแรง การกระท าผิดซ้ า โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การให้ค าปรึกษาในภาวะวิกฤติ การอบรมบุคลิกภาพ /การ
ประสานงาน การพูดในท่ีชุมชน แนวคิด/วิธีการการท างานสังคมสงเคราะห์ในประเทศต่างๆ ฯลฯ 
 • เครื่องมือ ควรมีการทบทวนแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและมีการทดลองน า
เครื่องมือหรือแบบประเมินด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  
 2. การมีระบบพี่เล้ียง นอกเหนือจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักสังคมสงเคราะห์แล้ว ควรจัดให้มีระบบพี่เล้ียง โดย
มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ท่ีเช่ียวชาญและมีประสบการณ์มานาน ดูแล ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์รุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความอบอุ่นแบบพี่น้องร่วมวิชาชีพ และเกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการปฏิบัติงาน  
 3. การมีผู้เช่ียวชาญให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน ควรมีการเชิญหรือแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญด้านเด็กและเยาวชน จาก
ภายนอก มาเป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานด้านเด็กเยาวชน และครอบครัวเป็นไปอย่างรอบด้าน 
 4. การเสริมพลังในการท างานให้แก่นักสังคมสงเคราะห์  ซึ่งพบว่าปัจจุบันนักสังคมสงเคราะห์ในกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน มีภาวะหมดไฟ มีการย้ายงานหรือโอนย้ายจ านวนมากข้ึน ดังน้ันควรมีการเสริมพลังให้เห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อ่ืน และงานสังคมสงเคราะห์ การสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน เห็นคุณค่าในวิชาชีพ รักองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
 การพัฒนาระบบงาน 
 ปัจจุบันระบบการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ พบว่ามีการปรับเปล่ียนคู่มือและวิธีการปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง
ตามนโยบายของรัฐ และพบว่าก่อนการปรับเปล่ียน หรือการจัดท าแนวทางใหม่ ยังไม่มีการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานเพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ดังน้ันควรมีพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์ ดังน้ี 
 1. การถอดบทเรียนการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ควรมีการถอดบทเรียนจากแนวทางการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ว่าแนวทาง
และวิธีการใดมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และหาปัจจัยความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละกระบวนการ เพื่อน า
ข้อมูลมาปรับเป็นแนวทางร่วมกันท่ีชัดเจนและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง 
 2.การแลกเปล่ียน ระดมสมองจากผู้ปฏิบัติงาน เน่ืองจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนักสังคม
สงเคราะห์ท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านเด็กและเยาวชนกระท าผิดโดยเฉพาะ ดังน้ันควรจัดให้การแลกเปล่ียน ระดมสมอง หา
แนวทางร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดให้มีการท าคู่มือการปฏิบัติงานในแต่กระบวนงาน การพัฒนาเครื่องมือการท างานท่ี
เหมาะสม โดยระดมสมองมาจากผู้ปฏิบัติงานจริง 
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 3.การน าแนวคิดท่ีประสบผลส าเร็จมาพัฒนาระบบงาน ปัจจุบันปัญหาสถานการณ์เด็กและเยาวชนมีความซับซ้อน
มากย่ิงข้ึน ดังน้ันอาจมีการค้นคว้า วิจัย หาข้อมูล หรือศึกษาดูงานแนวคิดวิธีการใหม่ๆท่ีประสบผลส าเร็จจากประเทศต่างๆ 
หรือ หน่วยงานต่างๆ มาพจิารณาในการวางแผนงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
 การพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
 1. การพัฒนาเครือข่ายภายในหน่วยงาน เน่ืองจากในศูนย์ฝึกฯและสถานพินิจฯมีบุคลากรค่อนข้างมาก และมีนัก
วิชาชีพค่อนข้างหลากหลายและเฉพาะทาง ดังน้ัน การท างานของนักสังคมสงเคราะห์ ไม่ควรท างานเพียงคนเดียว ควรเน้นให้
นักวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ทีมนักวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้น โดยน าวิธีการ Case Conference มาใช้ 
รวมถึงนักวิชาชีพอ่ืนๆ จะได้ควรเข้าใจงานการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อเกิดกระบวนการ
ส่งต่อท่ีดีสามารถช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
 2. การสร้างเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันนักสังคมสงเคราะห์ท้ังสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ มีการ
ประสานงานส่งต่อ ให้ความช่วยเหลือกันตามระบบ แต่ควรมีการสร้างเครือข่ายท่ีชัดเจนในแต่ละเขตพื้นท่ีและพัฒนาเครือข่าย
นักสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเน่ือง อาทิ การจัดประชุม การท าแผนการปฏิบัติในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน และส่ง
ต่อความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
 3. การสร้างเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน 
 - ควรจัดให้มีนักวิชาการ หรือผู้เช่ียวชาญ มาให้ค าปรึกษา พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งจะท าให้เกิดความเช่ียวชาญและสามารถน าเทคนิคทักษะต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติได้
อย่างเหมะสม 
 - การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ท้ังภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมา
นักสังคมสงเคราะห์ ได้ด าเนินการอยู่บ้างแล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมและต่อเ น่ือง มีเครือข่ายสนับสนุนท่ีชัดเจนใน
พื้นท่ี โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามดูแลภายหลังปล่อย การให้เครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือ
เป็นรูปธรรม ในกลุ่มเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า 
 

บทสรปุ 
 จากข้อท้าทายงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาข้างต้น ท้ังในเรื่องนโยบายของ
รัฐและตัวช้ีวัดหน่วยงาน กระแสสังคมต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ า สัดส่วนนักสังคมสงเคราะห์ต่อกลุ่มเป้าหมายเด็ก
และเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน และการสร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน ซึ่ง
ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์เป็นอย่างมาก และท าให้เกิดข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรค ใน
การท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าท่ีผ่านมา และอาจส่งผลให้นักสังคมสงเคราะห์เกิดภาวะหมด
ไฟ และหมดก าลังใจในการท างานพัฒนาต่อ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อท้าทายดังกล่าว ท าให้เกิดข้อค้นพบว่า จากสถานการณ์
ปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน และความคาดหวังจากสังคมซึ่งเป็นข้อท้าทายในปัจจุบัน ท าให้นักสังคม
สงเคราะห์เอง ซึ่งถือเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรม ต้องท างานเป็นมืออาชีพ ไม่หยุดท่ีจะพัฒนา
ตนเอง พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาระบบงาน และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน โดยต้องมีระบบการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และ
ทันสมัย และเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคม และท่ีส าคัญต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานของการค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนและ
สามารถมีส่วนช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดซ้ าต่อไปได้ 
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