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บทคัดย่อ
ในปัั จจุุ บัั น แนวโน้้มในการกระทำำ�คว ามผิิ ด ของเด็็ ก และเยาวชนเพิ่่� มสูู งขึ้้� น
โดยเฉพาะการกระทำำ�ความผิิดที่่�มีีอััตราโทษที่่�ไม่่สููง ซึ่่�งสาเหตุุมาจากสภาพแวดล้้อม
ทางสัังคมและความรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ในการอาชญาวิิทยาและทััณฑวิิทยาไม่่ถืือว่่าการ
กระทำำ�ของเด็็กเป็็นอาชญากรรม แต่่เห็็นว่่า “เด็็กมีีพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบน” ซึ่่�งกฎหมาย
เกี่่ย� วกัับการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิด คืือ พระราชบััญญััติกิ าร
บริิหารการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิด พ.ศ. 2561 และพระราช
บััญญััติศิ าลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553
การศึึกษาวิิจัยั นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาแนวคิิดในการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ใน
การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิดที่ศ่� าลมีีคำำ�พิพิ ากษา หรืือมีีคำำ�สั่่ง�
ให้้ถููกควบคุุมตัวั ในสถานพิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็ก เนื่่อ� งจากแนวทางการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เด็็กและ
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เยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาซึ่่�งรััฐจะต้้องสรรหาความยุุติิธรรมเฉพาะ
ตััวกัับการหาแนวทางแก้้ไขปััญหาเฉพาะราย เพื่่�อหาสาเหตุุการกระทำำ�ผิิดเพราะความ
รู้้ผิ� ดิ ชอบชั่่วดีี
� ของเด็็กและเยาวชนไม่่เหมืือนกัับผู้้ใ� หญ่่ อีีกทั้้�งวิิธีีการที่จ่� ะแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู
เด็็กและเยาวชนแต่่ละคนก็็มีีความแตกต่่างกัันไม่่เหมืือนวิิธีีที่่ใ� ช้้สำำ�หรับั ผู้้ใ� หญ่่ โดยเฉพาะ
จะต้้องมุ่่�งเน้้นให้้ความคุ้้�มครองสวััสดิิภาพและอนาคตของเด็็กและเยาวชน ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้เสนอ
แนวความคิิดในการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด อีีกทางหนึ่่�งโดยนำำ�แนวทางและรููปแบบจากต่่างประเทศ 
ประกอบด้้วยสหราชอาณาจัักร ประเทศสหรััฐอเมริิกา และประเทศญี่่�ปุ่่�น เป็็นแนวทาง
ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน โดยจััดให้้มีีค่่ายฝึึกอบรมเด็็กและเยาวชนซึ่่�งมีี
หลัักสููตรและกิิจกรรมต่่าง ๆ เฉพาะให้้เด็็กและเยาวชนได้้มีโี อกาสปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
เกิิดความรู้้คว
� ามเข้้าใจทางสัังคมและสามารถอยู่่�ร่วม
่ และใช้้ชีีวิิตในสัังคมโดยได้้อย่่างปกติิ
และไม่่กระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
คำำ�สำำ�คััญ : ค่่ายฝึึกอบรม; เด็็กและเยาวชน; การกระทำำ�ความผิิด; แก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
Abstract
Nowadays, juvenile delinquency is tended to be increased, especially
offences with low rate of penalty, caused from social environment and
ignorance. In aspect of criminology and penology, this kind of offence
done by juvenile is not regarded as a crime but it is action done by
“juvenile with deviant behavior” There are acts related to rehabilitation
of juvenile offenders i.e., Administration of Juvenile Offenders Rehabilitation
Act B.E. 2561 and Juvenile and Family Court and Procedure Act B.E. 2553.
This research aims to study concepts on integration of training camp
system with the rehabilitation of juvenile offenders who are judged by
the court to detain in juvenile detention centers. Due to practice guideline
for juvenile offenders should have judgement, the government shall
search for specific justice and guidelines for solving problems of each
person to find causes of delinquency and conscience of juveniles that is
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differed from adults. Moreover, rehabilitation methods and therapies for
each juvenile is also different when compared to methods for adults.
Specific methods shall be focused on protection of juvenile’s welfare
and future. The researchers suggest concepts on integration of training
camp system with the rehabilitation of juvenile offenders by applying of
guidelines and methods of foreign countries from United Kingdom,
United States of America and Japan as guidelines for rehabilitation. Training
camps with specific course and activities shall be provided for juveniles
to give them opportunities for adapting their behaviors, having social
cognition and living together in social normally as well avoiding of
recidivism.  
Keywords : Training Camp; Juvenile; Delinquency; Rehabilitation
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บทนำ�
ในปััจจุุบัันการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดจะมุ่่�งดำำ�เนิิน
การเพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด (The Best of Child) ตามอนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. 1989 โดยกรมพิินิจิ และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน
กระทรวงยุุติิธรรมมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิและสวสดิิภาพเด็็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุุติิธรรม ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นหน้้าที่่�หลัักและเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�ง
ที่่�จะพิิจารณาแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงให้้เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดให้้มีีความพร้้อม 
ศัักยภาพด้้านความคิิด  ทััศนคติิ  จิิตใจ  พฤติิกรรม และความรู้้�ความสามารถที่่�จะกลัับ
คืืนสู่่�สัังคมเป็็นพลเมืืองที่่มี� ีคุุณภาพไม่่เป็็นภาระและสร้้างปััญหาให้้กัับสัังคม นอกจากนี้้�
จะเห็็นได้้ว่่า การแก้้ไขฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิดยัังเป็็นการป้้องกัันการก่่อ
อาชญากรรมจากเด็็กและเยาวชนอีีกด้้วย การดููแลเด็็กและเยาวชนที่่ศ� าลมีีคำำ�พิพิ ากษา
หรืือมีีคำำ�สั่่�งให้้ส่่งตััวมาเข้้ารัับการฝึึกและอบรม โดยเด็็กและเยาวชนจะต้้องอยู่่�ในความ
ดููแลของเจ้้าหน้้าที่่�ตลอดระยะเวลาตามที่่�ศาลมีีคำำ�สั่่�ง และในระหว่่างที่่�อยู่่�ในความ
ควบคุุมดููแลย่่อมจะต้้องมีีระบบกลไกในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน หรืือการ
ฝึึกอบรมพััฒนานิิสััย การศึึกษาในหลัักสููตรและนอกหลัักสููตร แต่่เนื่่�องจากเดิิมนั้้�น
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ประเทศไทยยัังขาดระบบกลไกในการบริิหารจััดการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน
ในเชิิงบููรณาการ  ต่่อมาจึึงได้้มีีการตรากฎหมายพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไข
บำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิด พ.ศ. 2561 วััตถุุประสงค์์ของการตราพระ
ราชบััญญััตินี้ิ เ้� พื่่อ� จััดระบบการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนให้้เป็็นไปอย่่างเป็็นระบบ
และมีปี ระสิิทธิิภาพทั้้�งกระบวนการและบุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ตลอดจนการดููแลหลัังจาก
ที่่เ� ด็็กและเยาวชนได้้รัับการปล่่อยตััว  เพื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนนั้้�นสามารถกลัับคืืนสู่่�สัังคม
ได้้อย่่างปกติิและไม่่กลัับมากระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
ในการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิด  การจััดการ
ศึึกษาอบรมเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดถืือเป็็นหััวใจและมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างมาก  
เนื่่�องจากที่่�ผ่่านมากรมพิินิิจและคุ้้มค
� รองเด็็กได้้มีีการจััดการศึึกษาและอบรมให้้กัับเด็็ก
และเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดในระบบการศึึกษาทั้้�งในและนอกระบบการศึึกษาในระดัับ
ต่่าง ๆ  ตามช่่วงอายุุและพฤติิกรรมของเด็็กและเยาวชน โดยให้้สอดคล้้องกัับระยะเวลา
ที่่�ศาลสั่่�งควบคุุม   แต่่จากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวยัังคงไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายของ
การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดได้้อย่่างชััดเจน เห็็นได้้จากใน
ปััจจุบัุ นั ยัังคงมีีจำำ�นวนเด็็กและเยาวชนที่พ้้่� นไปจากสถานพิินิจิ แล้้วยัังมีกี ารกระทำำ�ผิดิ ซ้ำำ��
ถููกส่่งกลัับเข้้ามาที่ส่� ถานพิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็กและเรืือนจำำ�สููงถึึงร้้อยละ 50-60 และพบ
จำำ�นวนผู้้�กระทำำ�ผิิดถึึงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 40 (ปนััดดา ดิิศกุุล, 2562) ซึ่่�งจำำ�นวนผู้้�กระทำำ�ความ
ซ้ำำ��ดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่า ปััจจััยหลาย ๆ ด้้านในการกำำ�หนดนโยบายแนวทางตลอด
ถึึงการบริิหารจััดการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิดนั้้�นไม่่ได้้ผลขาด
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว  การวิิจััยนี้้�ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความ
สนใจที่่�จะศึึกษาแนวคิิดในการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็ก
และเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดในการเสริิมเพิ่่�มกระบวนการและรููปแบบในการนำำ�ค่่าย
ฝึึกอบรมมาใช้้ในการฝึึกอบรมเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดตามช่่วงอายุุและ
พฤติิกรรมของเด็็กและเยาวชน โดยแบ่่งระดัับการฝึึกอบรมให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับ
ระยะเวลาที่ศ่� าลสั่่ง� ควบคุุม  โดยศึึกษารููปแบบในการนำำ�ค่า่ ยอบรมเด็็กและเยาวชนจาก
บริิ บ ทด้้านนโยบายของต่่ า งประเทศประกอบด้้วยสหราชอาณาจัั ก ร ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา  ประเทศญี่่�ปุ่่�น  ซึ่ง่� เป็็นประเทศที่ใ่� ช้้ระบบค่่ายฝึึกอบรมในการแก้้ไขบำำ�บัดั
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดเพื่่�อมิิให้้เด็็กและเยาวชนกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
สามารถกลัับเข้้าสู่่�สัังคมใช้้ชีีวิิตในสัังคมได้้ปกติิสุุขต่่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่อ� ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีใี นการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ต่่อเด็็กและเยาวชน
ที่่�กระทำำ�ความผิิด
2. เพื่่�อศึึกษาสาเหตุุการกระทำำ�ความผิิดของเด็็กและเยาวชน และการจััดการ
ศึึกษาอบรมเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดทั้้�งกฎหมายไทยและกฎหมายต่่างประเทศ 
3. เพื่่�อศึึกษาแนวทางแก้้ไขเกี่่�ยวกัับการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
สมมุติฐานของการวิจัย
การจััดการศึึกษาอบรมเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดภายหลัังจากที่่�ศาลมีี
คำำ�พิิพากษาแล้้ว  เพื่่�อพััฒนาแก้้ไขปรัับเปลี่่�ยน และปรัับพฤติิกรรมนิิสััยของเด็็กและ
เยาวชนในสถานพิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็ก และศููนย์์ฝึกึ อบรมของกรมพิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็ก
ของกระทรวงยุุติิธรรมที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีความเหมาะสมสำำ�หรัับการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด ส่่งผลให้้การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน
ไม่่สามารถเป็็นไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ   เด็็กและเยาวชนจำำ�นวนหนึ่่�งยัังกระทำำ�ผิิด
ซ้ำำ��อีีก แต่่หากประเทศไทยได้้นำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมให้้แก่่เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�
ความผิิดตามอายุุ  พฤติิกรรม และระยะเวลาที่่�ศาลกำำ�หนดควบคุุมอย่่างเหมาะสมเพื่่�อ
ให้้เด็็กและเยาวชนได้้เข้้าระบบการอบรมในค่่ายอบรมตามระบบและหลัักสููตรต่่าง ๆ
นอกเหนืือจากการควบคุุมและการจััดการอบรมโดยศููนย์์ฝึกึ อบรมในสถานพิินิจิ แล้้วจะ
ทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนได้้มีีการพััฒนาปรัับพฤติิกรรมและการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดไม่่กลัับมากระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��
และถืือเป็็นการดำำ�เนิินการที่่�คำำ�นึึงถึึงเด็็กและเยาวชนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด

13

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิิจััยนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้้ระเบีียบวิิธีี
วิิจััยทางเอกสาร (Documentary Research) ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลทางเอกสาร
เช่่น ตััวบทกฎหมาย คำำ�อธิิบายกฎหมาย  หนัังสืือตำำ�ราทางกฎหมาย บทความวิิชาการ
และเอกสารรายงานสรุุ ป การประชุุ ม  อบรมสัั มม นาทางวิิ ช าการทั้้� ง ของไทยและ

แนวคิดในการนำ�ระบบค่ายฝึกอบรมมาใช้ในการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำ�ความผิด
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ต่่างประเทศ  วิิทยานิิพนธ์์ รวมทั้้�งข้้อมููลทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องจากฐานข้้อมููลทาง
อิินเตอร์์เน็็ต แล้้วนำำ�มาศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา (content
analysis) และการวิิเคราะห์์เชิิงนิิติิวิธีี 
ิ (Juristic Method analysis) เพื่่�อสรุุปผลการ
วิิจััยอภิิปรายผลรวมทั้้�งการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview)
ขอบเขตการวิจัย
ในวิิจัยั นี้้ผู้� วิ้� จัิ ยั ศึึกษากฎหมายในด้้านเนื้้�อหาของกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�ศาลคดีีเด็็กเยาวชนและครอบครััวได้้มีี
คำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งแล้้วตามพระราชบััญญััติิศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีี
พิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 พระราชบััญญััติิบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิด พ.ศ. 2561 และกฎระเบีียบข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
โดยศึึกษาเปรีียบเทีียบกัับต่่างประเทศ  ประกอบด้้วยสหราชอาณาจัักร ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา และประเทศญี่่�ปุ่่�น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทราบถึึงหลัักการทฤษฎีีและแนวคิิดการปฏิิบััติิต่่อเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�
ความผิิดการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููในสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็ก
2. ทราบถึึงหลัักเกณฑ์์ทางกฎหมายเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อเด็็กและเยาวชนที่่�
กระทำำ�ความผิิดตลอดจนการจััดการศึึกษาอบรมเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
ทั้้�งกฎหมายไทยและกฎหมายต่่างประเทศ 
3. ทราบถึึงแนวคิิดในการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็ก
และเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
ผลการวิจัย
ผลการวิิเคราะห์์แนวคิิดในการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู
เด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิด พบว่่า จากการศึึกษากระบวนการยุุติธิ รรมทางอาญา
กฎหมายให้้ความคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนไว้้เป็็นพิิเศษ มีีวิธีีผ่
ิ อ่ นผัันบรรเทาโทษให้้เด็็ก
และเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดมีีโอกาสกลัับตััวโดยไม่่ถืือว่่าการกระทำำ�ความผิิดของเด็็ก
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และเยาวชนเป็็นอาชญากรรมแต่่ให้้  เรีียกว่่า “การกระทำำ�ความผิิดของเด็็ก” และไม่่
ถืือว่่าเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดเป็็นอาชญากร มาตรการที่่�รััฐใช้้กัับเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดใช้้วิิธีีการแก้้ไขแทนการลงโทษหลัักในการปฏิิบััติิต่่อเด็็กและ
เยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดดัังกล่่าวเบื้้�องต้้นนั้้�นเป็็นที่่ย� อมรัับและใช้้กัันทั่่�วทุกุ ประเทศโดย
สหประชาชาติิได้้ประกาศปฏิิญาณสากลว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็กข้้อ 2 ความว่่า “เด็็กมีีความ
สำำ�คัญ
ั มากจึึงควรได้้รัับความคุ้้�มครองทางกฎหมาย” (วััชริินทร์์ ปัจั เจกวิิญญููสกุุล, 2537)
ดัังนี้้� เมื่่�อเด็็กกระทำำ�ความผิิดจึึงไม่่ควรถููกลงโทษแบบเดีียวกัับผู้้�ใหญ่่ทั้้�งนี้้�เพราะเด็็ก
กระทำำ�ความผิิดด้้วยความรู้้เ� ท่่าไม่่ถึงึ การณ์์อาจเป็็นเพราะสภาพแวดล้้อมและปััจจััยอื่่น� ๆ
บีีบบัังคัับ  ดัังนั้้�น ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไปในปััจจุุบัันว่่าความผิิดเด็็กนั้้�นต่่างกัับความ
ผิิดของผู้้�ใหญ่่ทั้้�งในแง่่เจตนาและการกระทำำ�จากสถานการณ์์กระทำำ�ความผิิดของเด็็ก
และเยาวชนมาตรการที่่�ใช้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดจึึงใช้้วิิธีีการแก้้ไขแทนการ
ลงโทษโดยต้้องจัั ด ให้้มีี ก ารจัั ด การแก้้ไขพฤติิ ก รรมการกระทำำ�คว ามผิิ ด ของเด็็ ก
และเยาวชนโดยพิิ จ ารณาคดีีเด็็ ก และเยาวชนที่่� ก ระทำำ�คว ามผิิ ด เป็็ น รายบุุ คค ล
(Individualized) ตรวจวิินิิจฉััยและบำำ�บััด (Diagnosed and Treated) แนะแนวและ
การให้้คำำ� ปรึึ ก ษาแก่่ เ ด็็ ก และเยาวชนโดยการวางข้้อกำำ�ห นดในคำำ�พิิ พ ากษาที่่� มีี
คุุณประโยชน์์ต่่อสัังคมและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและเยาวชน (The Best
Interest of the Child) โดยการใช้้ทฤษฎีีที่่�มุ่่�งต่่อการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�กระทำำ�ผิิดที่่�มีี
เงื่่�อนไขว่่าให้้ผู้้�กระทำำ�ผิิดกลัับตััวเป็็นคนดีีโดยการบำำ�บััดให้้โอกาสหรืือจำำ�กััดความ
สามารถในการกระทำำ�ผิิ ด ให้้โอกาสกลัั บ ตัั ว กลัั บ ใจจึึ ง เน้้นตัั วผู้้� ก ระทำำ�ผิิ ด มากกว่่ า
การกระทำำ�ความผิิด งานวิิจััยนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการนำำ�แนวคิิดในการ
จััดทำำ�ค่า่ ยฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิด นอก
เหนืือจากที่่�บััญญััติิไว้้ในพระราชบััญญััติิศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 โดยเปรีียบเทีียบกัับประกอบด้้วยสหราชอาณาจัักร
ประเทศสหรััฐอเมริิกา  ประเทศญี่่�ปุ่่�น ผู้้�วิิจััยได้้สรุุปผลการวิิจััย ดัังนี้้�
1. สำำ�หรัั บ กฎหมายของประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า รัั ฐ ฟลอริิ ด า (วัั ช ริิ น ทร์์
ปััจเจกวิิญญสกุุล, 2543 ) ตาม The Florida Statutes 1995 จััดให้้มีีการสร้้างแคมป์์
สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด (Juvenile Boot Camps) ที่่�ดำำ�เนิินการด้้าน
ศึึกษาและการฝึึกอบรมทางกายภาพและโปรแกรมฟื้้น� ฟููสมรรถภาพที่เ่� หมาะสมสำำ�หรับั

แนวคิดในการนำ�ระบบค่ายฝึกอบรมมาใช้ในการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำ�ความผิด
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เด็็ก (Florida State Dept. of Juvenile Justice, 1997) ในประเทศสหราชอาณาจัักร
เน้้นการศึึกษาในระบบและการฝึึกอบรมอาชีีพที่ใ่� ห้้เด็็กโดยต้้องการลดอััตราการกระทำำ�
ผิิดซ้ำำ�� (House of Parliament Parliamentary Office of Science & Technology,
2016) สำำ�หรับั ประเทศญี่่�ปุ่่�น มีกี ฎหมาย Juvenile Law 2003 และ The Child Welfare
Law of Japan (พิิชญา เหลืืองรััตนเจริิญ, 2555) จััดการศึึกษาโดยหลัักสููตรแนะแนว
เกี่่ย� วกัับการดำำ�รงชีีวิิต การศึึกษาทางด้้านอาชีีพ การศึึกษาวิิสามััญทั่่�วไป และการศึึกษา
พิิเศษ
2. ปััญหาการจััดการศึึกษา การฝึึกอบรมเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิด ปรากฏ
ตามพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด
พ.ศ. 2561 มาตรา 37 กำำ�หนดให้้สถานที่่�ควบคุุมจััดให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐานตามกฎหมายว่่าด้้วย การศึึกษาแห่่งชาติิ โดยต้้องดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักสููตรการศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ ในทางปฏิิบััติิสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็ก
ได้้นำำ�หลัั ก สููตรการศึึ ก ษานอกระบบระดัั บ การศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่่� ง ไม่่
เหมาะสมที่่�จะนำำ�มาใช้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด ซึ่่�งถืือเป็็นบุุคคลที่่�ถืือว่่ามีี
พฤติิกรรมเบี่่�ยงเบน หรืือมีีพฤติิกรรมความประพฤติิผิิดไปจากบรรทััดฐานของสัังคมที่่�
จะต้้องได้้รัับการแก้้ไขบำำ�บััด ฟื้้�นฟููพฤติิกรรม อีีกทั้้�งปััญหาการจััดการศึึกษาวิิชาชีีพ 
ที่่�ปรากฏใน มาตรา 36 ของพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 ที่่�กำำ�หนดให้้ในการจััดทำำ�แนวทางการฝึึกอบรมให้้
พิิจารณาถึึงรายงานข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน ระยะเวลาการฝึึกอบรมตาม
คำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งศาล ผลการจำำ�แนก ความสมััครใจ ความถนััด และความต้้องการ
ของเด็็กและเยาวชน  และหลัักสููตรการฝึึกอบรมซึ่่�งสถานที่่�ควบคุุมสามารถจััดได้้ เห็็น
ได้้ว่่าข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวนั้้�นไม่่ได้้ให้้พิิจารณาเกี่่�ยวกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน
หรืือความสอดคล้้องกัับหลัักสููตรของกรมอาชีีวศึึกษาส่่งผลกระทบต่่อเด็็กและเยาวชน
เมื่่อ� ได้้รัับการปล่่อยตััวและต้้องการศึึกษาต่่อในระดัับที่่สูู� งขึ้้น�  สำำ�หรับั ปััญหารููปแบบการ
จััดการศึึกษาของสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนที่่�อนุุญาตให้้ออกไปศึึกษาใน
สถานศึึ ก ษา ประเภทไปมานอกสถานพิิ นิิ จ และคุ้้� มค รองเด็็ ก และเยาวชนนั้้� น ส่่ ง
ผลกระทบต่่อเด็็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การที่เ่� ด็็กและเยาวชนไม่่สามารถปรัับ
ตััวเข้้ากัับนัักเรีียนอื่่�นรู้้สึ� ึกอัับอายกลััวเพื่่�อนสัังคมไม่่ยอมรัับ เป็็นต้้น
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3. จากการศึึกษาแนวทางในการแก้้ไขปััญหานั้้�นควรต้้องพิิจารณาทั้้�งด้้านนโยบาย
ที่ต้้่� องให้้ ความสำำ�คัญ
ั ของการศึึกษา โดยรััฐมีีหน้้าที่ใ่� นการจััดการศึึกษาที่่เ� หมาะสมและ
มุ่่�งเน้้นให้้การศึึกษาเป็็นหััวใจของการพััฒนาศัักยภาพของเด็็กและเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความ
ผิิด สำำ�หรัับรููปแบบการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด พบว่่า
ในการจััดการศึึกษาอบรมรััฐควรพิิจารณาถึึงการจััดการศึึกษาอบรมโดยยึึดเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดเป็็นศููนย์์กลางในการกำำ�หนดรููปแบบและหลัักสููตรในการ
จััดการศึึกษาอบรมเพื่่อ� แก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููตามลัักษณะประเภทและความต้้องการของเด็็ก
และเยาวชน  โดยการจำำ�แนกคััดกรองประเภทและจำำ�พวกของเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�
ความผิิด และรััฐควรพิิจารณากำำ�หนดให้้มีีรููปแบบและประเภทของการจััดการศึึกษา
อบรมให้้มีีความหลากหลายนอกเหนืือจากการจััดการศึึกษาในระบบ การจััดการศึึกษา
นอกระบบรััฐควรให้้มีีการจััดการศึึกษาแบบระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บัดั
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดในระบบหลัักสููตรโปรแกรมเฉพาะสำำ�หรัับเด็็ก
และเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดโดยศาลมีีคำำ�สั่่ง� บัังคัับพิิจารณาที่โ่� ทษไม่่สููงมากหรืือใช้้ระยะ
เวลาที่่�สั้้�น ๆ ไม่่เกิิน 1 ปีี
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สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
1. ความสำำ�คััญของการศึึกษาที่่�นำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�
กระทำำ�ความผิิด จากการศึึกษามาตรฐานระหว่่างประเทศในการให้้ความคุ้้�มครองสิิทธิิ
ของเด็็ก อนุุสััญญาสหประชาชาติิด้้วยสิิทธิิเด็็ก (UN Convention on the Rights of
the Child) (สำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, 2561) กำำ�หนดให้้สิิทธิิใน
การพััฒนาตนเองของเด็็ก เป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน (Fundamental Rights) ที่่�เด็็กจะต้้อง
ได้้รัับโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิิทธิิของเด็็กที่่�จะได้้รัับการศึึกษาอัันเป็็นพื้้�นฐานและมาตรการ
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการพััฒนาของเด็็ก อนุุสััญญาสหประชาชาติิด้้วยสิิทธิิเด็็กเน้้นว่่า เด็็กมีีสิิทธิิ
ได้้รัับการศึึกษาเพื่่�อให้้เด็็กได้้พััฒนาบุุคลิิกภาพ ความสามารถพิิเศษ และความสามารถ
ทางด้้านร่่างกายและจิิตใจของเด็็กให้้เต็็มศัักยภาพของแต่่ละคน สิิทธิิในการศึึกษานั้้�น
อยู่่�บนพื้้�นฐานที่่�จะต้้องให้้เด็็กมีีโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน โดยรััฐจะต้้องจััดการศึึกษาภาค
บัังคัับในระดัับชั้้�นประถมให้้ทั่่�วถึึงโดยไม่่เก็็บค่่าใช้้จ่่ายจากเด็็กทุุกคน และต้้องส่่งเสริิม
การพััฒนาการศึึกษาในระดัับชั้้�นมััธยมในรููปแบบที่่�หลากหลายและการศึึกษาวิิชาชีีพ

แนวคิดในการนำ�ระบบค่ายฝึกอบรมมาใช้ในการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำ�ความผิด
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เพื่่อ� ให้้เด็็กทุุกคนมีีโอกาสที่เ�่ ข้้าศึึกษาได้้  โดยรััฐอาจจััดมาตรการที่่เ� หมาะสมตามอนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิด้้วยสิิทธิิเด็็ก ข้้อ 29 เมื่่�อประเทศไทยเข้้าเป็็นภาคีีสมาชิิกอนุุสััญญานี้้�จึึง
จำำ� เป็็ น ต้้องมีีพัั น ธกรณีีที่่� จ ะบัั ญ ญัั ติิ ก ฎหมายภายในให้้สอดคล้้องกัั บ อนุุ สัั ญ ญา
สหประชาชาติิด้้วยสิิทธิิเด็็ก ซึ่่�งรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
ได้้วางหลัักประกัันถึึงหน้้าที่่ข� องรััฐที่่ต้้� องดำำ�เนิินการให้้เด็็กทุุกคนได้้รัับการศึึกษารวมไป
ถึึงการจััดการศึึกษาที่่�ต้้องมุ่่�งพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นคนดีี  มีีวิินััย เป็็นต้้น (สำำ�นัักวิิชาการ
สำำ�นักั เลขาธิิการสภาผู้้แ� ทนราษฎร, 2562) และในทางปฏิิบัติั ไิ ด้้มีีการกำำ�หนดความสำำ�คัญ
ั
ของการศึึกษาไว้้ในแผนพััฒนาเด็็กและเยาวชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 พ.ศ. 2560 - 2564
และแผนปฏิิบััติิการด้้านการจััดการศึึกษาปฐมวััยของกระทรวงศึึกษาธิิการ พ.ศ. 2563
- 2565 โดยรััฐบาล และกระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดการศึึกษา
ปฐมวััย เพื่่�อให้้เด็็กได้้รัับการพััฒนาร่่างกาย จิิตใจ วิินััย อารมณ์์ สัังคม และสติิปััญญา
ให้้สมวััย
ในการจััดการศึึกษาแก่่เด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิด จึึงถืือว่่าเป็็นหน้้าที่ข่� อง
รััฐที่จ่� ะต้้องดำำ�เนิินการให้้เด็็กทุุกคนได้้รัับการศึึกษารวมไปถึึงการจััดการศึึกษาที่่ต้้� องมุ่่�ง
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้เป็็นคนดีีมีีวิินััย เพราะการศึึกษาถืือว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและจำำ�เป็็นที่่�จะ
สามารถเข้้ามามีีส่่วนในการแก้้ไข ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด การศึึกษา
(Education) เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพของมนุุษย์์ เป็็นกระบวนการในการพััฒนามนุุษย์์
ทั้้�งในฐานะที่่�เป็็นมนุุษย์์ และในฐานะที่่�เป็็นทรััพยากร ดัังนั้้�น การศึึกษาจึึงถืือเป็็นการ
พััฒนามนุุษย์์ที่่�อยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้� (Knowledge-Based) การปฏิิบััติต่ิ ่อเด็็กและ
เยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดย่่อมต้้องเป็็นไปตามทฤษฎีใี นการแก้้ไขฟื้้น� ฟูู (Rehabilitation)
ซึ่่�งมีีหลายวิิธีีที่่�จะนำำ�มาใช้้ปฏิิบััติิต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิด โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้วิิธีีการ
ดัังกล่่าวมีสี ภาพเป็็นตััวบำำ�บัดั  ตััดโอกาส หรืือจำำ�กัดั การกระทำำ�ผิดิ วิิธีีการ เหล่่านี้้จ� ะต้้อง
เป็็นตััวกำำ�หนดให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�กระทำำ�ความผิิดเพื่่�อความสุุข
ความพึึงพอใจของผู้้นั้้� น� โดยในการศึึกษาวิิจัยั ครั้้�งนี้้ ผู้
� วิ้� จัิ ยั ได้้นำำ�เสนอให้้เห็็นว่่า การศึึกษา
เป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญสามารถนำำ�มาแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�มีีพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบน
และส่่งผลต่่อการกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��ของเด็็กและเยาวชน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวคิิดทฤษฎีี 
ที่่�มุ่่�งต่่อการแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้�กระทำำ�ความผิิด
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2. ปััญหาเกี่่ย� วกัับการจััดการของศึึกษาให้้กัับเด็็กและเยาวชนของสถานพิินิจิ และ
คุ้้�มครองเด็็ก
2.1 การจำำ�แนกเด็็กและเยาวชน
ในการจััดการเรีียนการสอนของสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กนั้้�น จะเริ่่�มจาก
กระบวนการจำำ�แนกเด็็กและเยาวชน เพื่่�อเป็็นการแยกเด็็กและเยาวชนให้้เหมาะสมกัับ
การจััดการศึึกษา เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 มาตรา 27 กำำ�หนดให้้ผู้้อำ� �ำ นวยการจััดให้้มีีการจำำ�แนก
เด็็กและเยาวชน การจำำ�แนกเด็็กและเยาวชนนั้้�นเป็็นวิิธีีการแยกและจััดประเภทเด็็กและ
เยาวชนเพื่่�อกำำ�หนดวิิธีีการปฏิิบััติิต่่อเด็็กและเยาวชน การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููที่่�เหมาะสม
ตามสภาพปััญหาและความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชน ซึ่่�งเมื่่�อได้้มีีการจำำ�แนกเด็็กและ
เยาวชนแล้้ว  ในกรณีีที่่�เด็็กและเยาวชนที่่�ยัังไม่่จบการศึึกษาภาคบัังคัับจะเข้้าเรีียนใน
หน่่วยสามััญหลัักสููตรการศึึกษานอกระบบระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่่�ง
เปิิดให้้เยาวชนได้้ศึึกษาทุุกระดัับตั้้�งแต่่ประถมศึึกษา มััธยมศึึกษาตอนต้้น มััธยมศึึกษา
ตอนปลาย เมื่่อ� วิิเคราะห์์พิจิ ารณาแล้้วเห็็นได้้ว่่า วิิธีีการจำำ�แนกเด็็กและเยาวชนดัังกล่่าว
นี้้� สอดคล้้องกัับทฤษฎีีการแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้�กระทำำ�ความผิิด โดยการแก้้ไขฟื้้�นฟููต่่อผู้้�กระทำำ�
ผิิดเป็็นรายบุุคคลเพื่่อ� แก้้ไขฟื้้น� ฟููให้้เป็็นคนดีีโดยอาจกระทำำ�เป็็นรายบุุคคลหรืือรายกลุ่่�ม 
ยึึดหลัักการลงโทษเหมาะสมกัับบุุคคล เน้้นการวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของการกระทำำ�ผิิด
เน้้นการแก้้ไขที่่� ส าเหตุุ และแก้้ไขให้้ถููกต้้องเพื่่� อ ผู้้� ก ระทำำ�คว ามผิิ ด จะไม่่ ก ลัั บ
มากระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
2.2 หลัักสููตรที่่�ใช้้เพื่่�อแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์ถึึงหลัักสููตรด้้านการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�
สถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ได้้จััดให้้แก่่เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
สำำ�หรัับหลัักสููตรด้้านการจััดการศึึกษาสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน นั้้�นแบ่่งออกเป็็น
2.2.1 การจััดการศึึกษาสายสามััญ
การจััดการศึึกษาสายสามััญนั้้�นกรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กได้้นำำ�หลัักสููตร
การศึึกษานอกระบบระดัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 (กรมพิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็ก
และเยาวชน, 2557) มาใช้้กัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดนั้้�น ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณา
วััตถุุประสงค์์ของการจััดทำำ�หลัักสููตรการศึึกษานอกระบบระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน

แนวคิดในการนำ�ระบบค่ายฝึกอบรมมาใช้ในการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำ�ความผิด

Concepts on Integration of Training Camp System with Rehabilitation of Juvenile Offenders

พ.ศ. 2551 เป็็นการศึึกษาซึ่่�งจััดขึ้้�นนอกระบบปกติิที่่�จััดให้้กัับประชาชนทุุกเพศทุุกวััย
ไม่่มีกี ารจำำ�กัดั พื้้�นฐานการศึึกษาอาชีีพ ประสบการณ์์หรืือความสนใจที่มี่� ีจุุดมุ่่�งหมายการ
จััดการศึึกษาสำำ�หรับั ผู้้มี� ีความรู้้แ� ละประสบการณ์์จากการทำำ�งาน และการประกอบอาชีีพ 
และเป็็นกระบวนการของการศึึกษาตลอดชีีวิิต ซึ่ง่� มีภี ารกิิจสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะต้้องให้้ประชาชน
ได้้รัับการศึึกษาอย่่างเสมอภาค  โดยเฉพาะการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานซึ่่�งจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รง
ชีีวิิตตามมาตรฐานของสัังคมที่เ่� ป็็นสิิทธิิที่ค่� นทุุกคนพึึงได้้รัับการศึึกษา นอกจากนั้้�นยัังจะ
ต้้องได้้รัับการศึึกษาที่ต่่� อ่ เนื่่อ� งจากการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานของชีีวิิตเพื่่อ� นำำ�ความรู้้ไ� ปพััฒนา
อาชีีพของตนแต่่เมื่่อ� นำำ�หลักั สููตรการศึึกษานอกระบบดัังกล่่าวมาใช้้กัับเด็็กและเยาวชน
ที่่�กระทำำ�ความผิิดซึ่่�งถืือเป็็นบุุคคลที่่�มีีพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบน หรืือมีีความประพฤติิผิิดไป
จากบรรทััดฐานของสัังคมซึ่่�งจากการศึึกษาจากแนวคิิดในสมััยใหม่่นี้้�มีีความเห็็นว่่าการ
กระทำำ�ความผิิดของเด็็กมาจากสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ เช่่น ปััญหาความยากจน ครอบครััว
แตกแยก หรืือ ขาดความอบอุ่่�น หลัักการนี้้พ� ยายามหาสาเหตุุของการกระทำำ�ความผิิด
ที่่แ� ท้้จริิง (ลาวััลย์์ หอนพรััตน์์, 2553) เพื่่อ� ให้้มีกี ารแก้้ไขเด็็กให้้ตรงกัับสาเหตุุ ซึ่ง่� สอดคล้้อง
กัับ ทฤษฎีีจิิตวิิทยาของ ซิิกมัันด์์ฟรอยด์์ (Sigmund Freud) ที่่�เสนอว่่า ผู้้�กระทำำ�ความ
ผิิดอาจเป็็นคนเจ็็บป่่วย การฝ่่าฝืืนกฎหมายน่่าจะเป็็นการเจ็็บป่่วยมากกว่่าเจตนากระทำำ�
ความผิิดอย่่างแจ้้งชััด เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดควรจะได้้รัับการแก้้ไข บำำ�บััด
ฟื้้�นฟูู  อย่่างถููกต้้องและให้้สอดคล้้องกัับสภาพปััญหาและความจำำ�เป็็นของเด็็กและ
เยาวชนแต่่ละราย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนสามารถ กลัับไปใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างปกติิสุุข
ดัังนั้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั วิิเคราะห์์พิจิ ารณาเห็็นว่่าการนำำ�หลักั สููตรการศึึกษานอกระบบมาใช้้กัับเด็็ก
และเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดนั้้�นยัังไม่่เหมาะสม
จากการศึึกษากฎหมายประเทศที่่�เน้้นใช้้การศึึกษาเพื่่�อแก้้ไขปััญหาเด็็ก
เป็็นรายบุุคคล โดยหลัักสููตรการศึึกษาในสถานฝึึกอบรมจะจััดเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
โปรแกรมการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููอย่่างกลมกลืืนจนดููเหมืือนไม่่สามารถแยกออกจากกัันได้้ 
ทั้้�งนี้้เ� พราะการให้้การศึึกษาเป็็นเครื่่อ� งมืืออย่่างหนึ่่�งของการบำำ�บัดั แก้้ไขเด็็กและเยาวชน
ดัังเช่่น ประเทศสหราชอาณาจัักร จััดให้้มีีการศึึกษารายบุุคคลแก่่เด็็กและเยาวชนเพื่่�อ
ป้้องกัันการกระทำำ�ความผิิดโดยวััดผลลััพธ์์ของสถานคุุมขัังเยาวชนจึึงเน้้นที่่�อััตราการ
กระทำำ�ผิดิ ซ้ำำ��และประเทศสหรััฐอเมริิกา รััฐฟลอริิดา จััดให้้เรีียนอย่่างน้้อยวัันละ 5 ชั่่�วโมง
ทุุกห้้องเรีียนจะมีีคอมพิิวเตอร์์และโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ต่า่ งๆ เพื่่อ� ช่่วยในการสอน โดย
มีีครููฝึึกอยู่่�ในห้้องเรีียนด้้วยและพร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือ
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จากการศึึกษากฎหมายต่่างประเทศจะเห็็นได้้ว่่า การจััดการศึึกษานั้้�นจะ
ใช้้หลัักสููตรที่่�แตกต่่างกัันตามบริิบทของแต่่ละประเทศ  แต่่จุุดประสงค์์ของการจััดการ
เรีียนการสอนนั้้�นมีเี ป้้าหมายเดีียวกััน คืือ เพื่่อ� แก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�
ผิิดให้้กลัับเข้้าไปอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างเป็็นปกติิสุุขและไม่่กลัับมากระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
2.2.2 การจััดการศึึกษาวิิชาชีีพ
การจััดการศึึกษาวิิชาชีีพนั้้�นมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนในสถาน
พิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็กและเยาวชน ศููนย์์ฝึกึ และอบรมเด็็กและเยาวชนแต่่ละแห่่งได้้เรีียน
รู้้หลั
� กั สููตรวิิชาชีีพในหลัักสููตรหรืือสาขาวิิชาที่ต่� นเองสนใจสามารถนำำ�ไปประกอบอาชีีพ
ต่่อไปโดยหลัักสููตรจะต้้องพิิจารณาข้้อมููลตามพระราชบััญญััติกิ ารบริิหารการแก้้ไขบำำ�บัดั
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 มาตรา 36 กำำ�หนดให้้พิิจารณาข้้อมููล ดััง
ต่่อไปนี้้� (สภาทนาย ในพระบรมราชููปถััมภ์์, 2561)
(1) รายงานข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน
(2) ระยะเวลาการฝึึกอบรมตามคำำ�พิพิ ากษาหรืือคำำ�สั่่�งศาล
(3) ผลการจำำ�แนก
(4) ความสมััครใจ ความถนััด และความต้้องการของเด็็กและเยาวชน
(5) หลัักสููตรการฝึึกอบรมซึ่่�งสถานที่่�ควบคุุมสามารถจััดได้้
  
จากบทบััญญััติิของกฎหมายที่่�กำำ�หนดให้้จััดหลัักสููตรการฝึึกอบรมนั้้�นต้้อง
พิิจารณาจากความสมััครใจ ความถนััด และความต้้องการของเด็็กและเยาวชนรวมถึึง
หลัักสููตรนั้้�นสถานที่่�ควบคุุมสามารถจััดได้้
ในทางปฏิิบัติั สิ ถานพิินิจิ และคุ้้มค
� รองเด็็กและเยาวชนแต่่ละแห่่งจะดำำ�เนิินการ
จััดโครงการ หรืือหลัักสููตรฝึึกอบรมวิิชาชีีพสำำ�หรับั อบรมเยาวชนที่อ่� ยู่่�ภายในจะถามความ
ต้้องการของเด็็กว่่าอยากที่จ่� ะเรีียนรู้้สิ่่� ง� ใด สนใจอาชีีพไหนซึ่ง่� เป็็นทางเลืือกของการอบรม
ฝึึกฝนโดยการสำำ�รวจความสนใจในการประกอบอาชีีพของเด็็กและเยาวชนในสถานพิินิจิ
และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ซึ่่�งหาพบว่่า ส่่วนใหญ่่ สนใจเรีียนรู้้�ในทัักษะอาชีีพด้้านใด
ก็็จะดำำ�เนิินจััดทำำ�โครงการเพื่่�อให้้เข้้ามาอยู่่�ในหลัักสููตรวิิชาของสถานพิินิิจฯ ต่่อไปจาก
การดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวจะเห็็นได้้ว่่า การจััดทำำ�โครงการเพื่่อ� นำำ�มาเข้้าสู่่�หลัักสููตรฝึึกอบรม
วิิชาชีีพของเด็็กและเยาวชนในสถานพิินิจนั้้
ิ �นเป็็นการพิิจารณาตามพระราชบััญญััติิการ
บริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 มาตรา 36
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โดยเฉพาะ (4) ความสมััครใจ ความถนััด และความต้้องการของเด็็กและเยาวชน และ
(5) หลัักสููตรการฝึึกอบรมซึ่่�งสถานที่่�ควบคุุม  สามารถจััดได้้  โดยไม่่ได้้มีีข้้อกำำ�หนดใน
พิิจารณาความต้้องการของตลาดแรงงาน หรืือความสอดคล้้องกัับหลัักสููตรของกรม
อาชีีวศึึกษาซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อเด็็กและเยาวชนเมื่่�อได้้รัับการปล่่อยตััวเพราะหาก
การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมวิิชาชีีพมีีความสอดคล้้องและเชื่่�อมโยงกัับโครงสร้้างของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาชีีวศึึกษาย่่อมจะส่่งผลให้้เด็็กสามารถเทีียบโอนได้้ว่่าอยู่่�ใน
ระดัับการศึึกษาใด
สำำ�หรัับการศึึกษาสายอาชีีพและการแนะแนวอาชีีพ สถานฝึึกอบรมของประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นนั้้�นแต่่ละแห่่งสามารถกำำ�หนดรายวิิชาบรรจุุเข้้าในหลัักสููตรสายอาชีีพของสถานฝึึก
อบรมได้้โดยอิิสระ ขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ความต้้องการของตลาด
แรงงาน วััตถุุดิิบในการประกอบการ เป็็นต้้น แสดงให้้เห็็นได้้ว่่าในต่่างประเทศนั้้�นการ
จััดการศึึกษาในสถานฝึึกอบรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดจะดำำ�เนิินการ
อย่่างสอดคล้้องความต้้องการของตลาดแรงงาน เพื่่�อให้้ส่่งผลต่่ออนาคตเมื่่�อเด็็กและ
เยาวชนนั้้�นกลัับคืืนสู่่�สัังคม
จากการศึึกษาผู้้�วิิจััยสรุุปได้้ว่่า การจััดการศึึกษาของสถานพิินิิจนั้้�นหลัักสููตรยััง
ไม่่เหมาะสมการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชน ซึ่ง่� การวิิเคราะห์์ดังั กล่่าวนี้้ส� อดคล้้อง
กัับการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกมีีผู้้�ให้้ข้้อมููลว่่า การศึึกษาเป็็นเครื่่�องมืือในการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมของเด็็กและเยาวชนได้้  เนื่่�องจากเด็็กและเยาวชนนั้้�นถืือว่่ามีีความบกพร่่อง
ทางพฤติิกรรมและอารมณ์์ การใช้้การศึึกษามีีส่่วนช่่วยลดการกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��ได้้ หาก
การจััดการศึึกษาที่ไ่� ม่่เหมาะสมอาจมีีส่่วนทำำ�ให้้เด็็กและเยาวชนนั้้�นกลัับมากระทำำ�ความ
ผิิดซ้ำำ��ได้้อีีก
3. ปััญหารููปแบบการจััดการศึึกษาของสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน
รููปแบบของการศึึกษาของเด็็กเยาวชนที่่อ� ยู่่�ในสถานพิินิจหรืื
ิ อศููนย์์ฝึกึ นั้้�นมีีรููปแบบ ดัังนี้้�
1) การจััดการศึึกษาในสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็ก มีีการจััดการศึึกษาทั้้�งสาย
สามััญ และจััดการศึึกษาวิิชาชีีพ
2) การออกไปศึึกษาในสถานศึึกษาประเภทไปมานอกสถานพิินิจิ และคุ้้มค
� รอง
เด็็กและเยาวชน โดยความหมายของการศึึกษาประเภทไปมานอกสถานพิินิิจ หมายถึึง
เด็็กหรืือเยาวชนที่ศ่� าลมีีคำำ�พิพิ ากษาหรืือคำำ�สั่่ง� เด็็ดขาดแล้้วที่่อ� ยู่่�ในความควบคุุมดููแลของ
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

สถานฝึึกอบรม หรืือศููนย์์ฝึกึ และ อบรมได้้รัับอนุุญาตให้้ออกไปศึึกษาประเภทไปมานอก
สถานพิินิิจตามพระราชบััญญััติศิ าลเยาวชน และครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชน
และครอบครััว พ.ศ. 2553 มาตรา 41(6) (สหรััฐ กิิติ ศุ
ิ ุภการ, 2563)  ซึ่่�งในทางปฏิิบััติิ
กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนได้้จััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานการอนุุญาตให้้เด็็ก
หรืือเยาวชนที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งเด็็ดขาดแล้้วออกไปศึึกษาในสถานศึึกษา
ประเภทไปมานอกสถานพิินิิจ หรืือศููนย์์ฝึึกและอบรมตามระเบีียบอธิิบดีีกำำ�หนด
พ.ศ. 2557 เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน อย่่างไรก็็ตามจากการศึึกษา พบว่่า การ
ศึึกษาแบบไปมานอกสถานพิินิจนั้้
ิ น� เกิิดปััญหาที่่ส่� ง่ ผลกระทบโดยตรงต่่อเด็็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการไม่่สามารถปรัับตััวเข้้ากัับนัักเรีียนอื่่�นได้้รู้้�สึึกอัับอาย กลััวเพื่่�อน
สัังคมไม่่ยอมรัับ ดัังนั้้�น การจััดการศึึกษาประเภทไปมานอกสถานพิินิจิ และคุ้้�มครองเด็็ก
และเยาวชน จึึงไม่่เหมาะสมแก่่เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
จากการศึึกษาผู้้�วิิจััยมีีแนวคิิดว่่า รััฐควรนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููและจััดการศึึกษาอบรมนอกเหนืือจากการจััดการเรีียนการสอนและการ
ฝึึกอบรมในสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและศููนย์์ฝึึกอบรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�
กระทำำ�ความผิิด นอกจากนั้้�นผู้้�วิิจััย พบว่่า จากการศึึกษาแนวคิิดแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็ก
และเยาวชนที่ก่� ระทำำ�ความผิิดในปีี พ.ศ. 2476 ที่่ห� ลวงบรรณสารประสิิทธิ์์ รั� กั ษาราชการ
ในตำำ�แหน่่งอธิิบดีีกรมราชทััณฑ์์นั้้น� ได้้เสนอให้้จััดตั้้ง� โรงเรีียนที่คว
่� รมีีลัักษณะเป็็นโรงเรีียน
ดััดสัันดาน (Reform School) ผสมกัับโรงเรีียนฝึึกวิิชาชีีพ (Industrial School) ที่่อ� บรม
ปรัับเปลี่่�ยนนิิสััยและฝึึกอาชีีพ เพื่่�อให้้เด็็กเป็็นแรงงานทางเศรษฐกิิจในอนาคต (ศรััญญ           
เทพสงเคราะห์์, 2559) จึึงเห็็นว่่าควรนำำ�ลัักษณะเป็็นโรงเรีียนดััดสัันดาน (Reform
School) ผสมกัับโรงเรีียนฝึึกวิิชาชีีพ (Industrial School) ดัังกล่่าวมาปรัับใช้้เพื่่�อเกิิด
ประโยชน์์ต่่อเด็็กและเยาวชนในอนาคตต่่อไป
จากการศึึกษาผู้้�วิิจััย พิิจารณาวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับการจััดการศึึกษาของสถานพิินิิจ
และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ในปััจจุุบัันนั้้�น พบว่่า ยัังมีีรููปแบบที่่�ไม่่เหมาะสมซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับข้้อมููลสััมภาษณ์์เชิิงลึึก โดยพบว่่า มีีแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการนำำ�ระบบค่่ายฝึึก
อบรมมาใช้้ในการจััดการศึึกษาอบรมเพื่่�อเพิ่่�มรููปแบบและกระบวนการรููปแบบหนึ่่�งใน
การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนนอกเหนืือจากการจััดการศึึกษาอบรมในสถานพิินิจิ
สถานศึึ ก ษาทั้้� ง ในและนอกระบบโดยนำำ�ม าบููรณาการให้้เหมาะสมกัั บ บริิ บ ทของ
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ประเทศไทยทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดสามารถปรัับพฤติิกรรมให้้
สามารถกลัับเข้้าสู่่�สัังคมได้้ปกติิและไม่่กลัับมากระทำำ�ความผิิดซ้ำำ�อีี
� ก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะด้้านนโยบาย
รััฐบาลควรให้้ความสำำ�คััญของการศึึกษาของเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิด
โดยกำำ�หนดนโยบายด้้านการศึึกษาของเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดให้้เหมาะสม
สำำ�หรัับการแก้้ไขบำำ�บััด ฟื้้�นฟูู โดยการนำำ�ระบบค่่ายฝึึกอบรมมาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้น� ฟููเด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิดซึ่่ง� เป็็นแนวทางและรููปแบบเสริิมและจััดตั้้ง� คณะ
กรรมการบููรณาการจััดการศึึกษาที่่�ประกอบด้้วย นัักวิิชาการด้้านการศึึกษาสหวิิชาชีีพ 
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็ก
2. ข้้อเสนอแนะด้้านปฏิิบััติิ
2.1 ควรปรัับหลัักสููตรการจััดการศึึกษาวิิชาสามััญที่่�ปััจจุุบัันใช้้หลัักสููตรการ
ศึึกษานอกระบบระดัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 ควรปรัับหลัักสููตรที่่ใ� ห้้การศึึกษา
เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งของการบำำ�บััดแก้้ไขเด็็กและเยาวชนโดยอาจใช้้กิิจกรรมเป็็นหลัักใน
การดำำ�เนิินหลัักสููตร
2.2 แก้้ไขเพิ่่�มเติิมพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 วรรคท้้ายของมาตรา 36 ดัังนี้้�
มาตรา 36  ในการจััดทำำ�แนวทางการฝึึกอบรมให้้พิิจารณาข้้อมููล ดัังต่่อไปนี้้�
(1) รายงานข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน
(2) ระยะเวลาการฝึึกอบรมตามคำำ�พิิพากษาหรืือคำำ�สั่่�งศาล
(3) ผลการจำำ�แนก
(4) ความสมััครใจ ความถนััด และความต้้องการของเด็็กและเยาวชน
(5) หลัักสููตรการฝึึกอบรมซึ่่�งสถานที่่�ควบคุุมสามารถจััดได้้
ทั้้�งนี้้� หลัักสููตรการฝึึกอบรมเป็็นไปตามโครงสร้้างของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การ อาชีีวศึึกษา
2.3 ควรจััดให้้การศึึกษาของสถานพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กในลัักษณะโรงเรีียน
ประจำำ�  (โรงเรีียนกิินนอน) โดยจััดหลัักสููตรการเรีียนการสอนขึ้้�นในสถานพิินิิจและ
คุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้การศึึกษา (Education) สามารถ
เข้้ามามีีส่่วนในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
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และสามารถปรัับพฤติิกรรมของเด็็กให้้สามารถกลัับเข้้าสู่่�สัังคมได้้เป็็นปกติิ ไม่่กลัับมาก
ระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
2.4 ออกระเบีียบกรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนว่่าด้้วยรููปแบบการ
จััดการศึึกษา ระบบค่่ายฝึึกอบรมสำำ�หรับั เด็็กและเยาวชนที่่ก� ระทำำ�ความผิิดเพื่่อ� การแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟูู
2.5 ควรจััดตั้้�งค่่ายฝึึกอบรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ความผิิดใน
รููปแบบแคมป์์ ระยะสั้้�นๆ เพื่่�อฟื้้�นฟููพััฒนาและบำำ�บััดแก้้ไขเด็็กที่่�ศาลมีีคำำ�สั่่�งลงโทษใน
ระยะสั้้�น
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