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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคใต 2)ศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการใชความรุนแรงในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนภาคใต 3)เพ่ือศึกษาหามาตรการปองกันการใชความรุนแรงและหาแนวทาง                 
การอยูรวมกันในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก                  
เด็กและเยาวชนจํานวน 30 คน และ เจาหนาที่จํานวน 10 คน  

 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
ประกอบดวยพฤติกรรมทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันระหวาง 2 จังหวัดใหญ คือ การยกพวก
ตีกันระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานีและการยกพวกตีกันระหวางจังหวัดสงขลากับ                 
จังหวัดตรัง  ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต  9 สงขลา และพฤติกรรม                    
การลวงละเมิดทางเพศ 

ปจจัยที่ เปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงไดแก  ประการแรก  ปจจัย                 
การรวมตัวเปนกลุมและแกนนํากลุม ปจจัยที่สอง การทํารายรางกาย ปจจัยที่สาม ยาเสน                              
_____________________________________________________________________ 
*วิทยานิพนธ  หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ เชิงกลยุทธ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
**นักศึกษาหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นโยบายสาธารณะ
และการจัดการ เชิงกลยุทธ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ปจจัยที่สี่ การสะสมอาวุธ ปจจัยที่หา การตกลงผลประโยชน ที่ผิดกฎระเบียบศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตไมลงตัว อาทิ โทรศัพท ปจจัยที่หก นโยบายผูบริหาร
แตละยุค ปจจัยที่เจ็ด กําลังใจการทํางานของเจาหนาที่เปนผลมาจากระบบการทํางาน              
ที่เปล่ียนไป และ ปจจัยประการสุดทาย ความเครียด จากการศึกษาพบวาแนวทาง               
และมาตรการในการปองกันการใชความรุนแรง คือ แกไข เรงสรางวัฒนธรรมและ               
องคความรูสันติวิธีวัฒนธรรมในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตโดยใช
กระบวน “การสานเสวนาสรางสภาเด็กและเยาวชน นําแกนนําเด็กและเยาวชนทุกกลุม
ไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเชิงบวก นําแนวทางบานกาญจนาภิเษกมาปรับใชในศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต  

คําสําคัญ :  ความรุนแรง เด็กและเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  

ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study  violent behavior of children 
and youth in the Regional Juvenile Vocational Training Center of the South, 2) to 
study the conditions being the causes of violent behavior in the Regional Juvenile 
Vocational Training Center of the South, 3) to ascertain preventive measures for 
violent behavior and ways of living together in the Regional Juvenile Vocational 
Training Center  of the South. This study was a qualitative research done through the 
in-depth interview with 30 children and youths and 10 officials of the center. 

 The findings showed that violent behavior of children and youth: group 
fighting in the Regional Juvenile Vocational Training Center district 8, Suratthani 
Province between the children and youths from 2 big provinces of Suratthani and 
Nakhorn Sri Thammarat, group fighting in the Regional Juvenile Vocational Training 
Center district 9, Songkhla Province between the children and youths from Songkhla 
and Trang Provinces and sexual violation. 
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 The conditions causing the violent behavior were as follows: 1) gathering in 
group and leaders of groups, 2) assault, 3) tobacco, 4) collecting weapons, 5) 
negotiating unsuccessfully interests not allowed by the regulations of the center such 
as telephone, 6) policy of administrators of each mandate, 7) the officials’ working 
morale resulting from changed working system 8) stress. It was found that the ways 
and measures to prevent violent behavior were correcting and urgently creating culture 
and knowledge on peaceful culture in the center by using dialogue, establishing 
children and youth council in the center, letting the child and youth leaders of every 
group participate in positive and meaningful activities about life skills, applying 
resolving ways of Kanchanaphisek Regional Juvenile Vocational Training Center in 
the Regional Juvenile Vocational Training Center  of the South.   
 
Keywords : violence , children and youth, the regional juvenile vocational training 

center    

บทนํา 

 ในระยะเวลา 2 ถึง 3 ปที่ผานมา ภาพเหตุการณเด็กและเยาวชนใชความรุนแรง
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะ ขาววัยรุนที่เรียนระดับอุดมศึกษาตบตีกัน ปรากฏผานสื่อ 
ที่บันทึกไวเปนคลิบวีดีโอ  และเผยแพรบอยขึ้น  นอกจากน้ี  ยังใชมามารอนๆ ราดหนา
ตาคูกรณี   สาเหตุจากการมองหนากัน ขาววัยรุนหญิงระดับมัธยมปลาย  5-6 คน รุมตบตี
พรอมทั้งกระทืบ (มหาวิทยาลัยราขภัฏนครราชสีมา, 2550:1)โดยคนที่ทํามักใหเหตุผลวา 
“ เพราะมันทํ า ตัว เดนกว าฉัน   มันไม ยอมกมหั วใหฉัน  ฉัน เลยตบสั่ งสอน ”                           
(มติชน ,2549:1) 
 ภาพขาวเด็กชางตีกันในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยดูจากสถิติการรับแจงเหตุ
ของศูนยวิทยุ 191 รับแจงเหตุนักเรียนตีกัน และจับกลุมกอเหตุ โดยต้ังแต มกราคม ถึง 
มิถุนายน 2552 แจงนักเรียนกอเหตุตีกันถึง 1,010 ครั้ง ในขณะท่ีพ.ศ. 2550 มีเพียง                 
718 ครั้ง และพ.ศ. 2551 จํานวน 639 ครั้ง  (มติชน ,2552:1) 
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 ภาพขาวเด็กอายุ 18 ป ฆาแท็กซี่ เลียนแบบเกมออนไลน  โดยเด็กใหการ               
รับสารภาพวา “เปนผูลงมือสังหารคนขับแทกซี่  โดยเลียนแบบเกมสออนไลนเกมหน่ึง 
ซึ่งผูเลนจะตองเปนอาชญากรรม จึงขอเงินมารดา 500 บาท ไปซื้อมีด 2 เลม กอนเรียก
แท็กซี่เคราะหรายจากหนาโรงพยาบาลยันฮี ใหมาสงบริเวณที่เกิดเหตู กอนใชมีดจี๊               
ชิงทรัพยจนเกิดเหตุตอสู กัน ตนจึงใชมีดแทง กวา  10 แหง จนเสียชีวิต  ระหวาง
เคล่ือนยายศพเพื่อนําไปทิ้ง  พลเมืองผานมาเจอจึงแจงตํารวจเขาจับกุมในที่สุด”               
(ไทยรัฐ ,2551:1) 
 ภาพขาวเหลาน้ีลวนสะทอนความรุนแรงที่มีอยูในตัวเด็กและเยาวชนในสังคม
ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งตรงกับงานวิจัยที่ผานมา เชน งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยอสัมชัญ 
เรื่องสถานการณการใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาอายุ 12-24 ป               
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดําเนินโครงการระหวางวันที่ 10-17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552   
พบวา “เด็กและเยาวชนสวนใหญหรือรอยละ 60.8 พบเห็นภาพการใชอาวุธ เชน อาวุธ
ปน มีด ทํารายกันบอยๆ รองลงมารอยละ 57.5 พบเห็นภาพการตอสูทํารายรางกายกัน
บอยๆ รอยละ 51.4 พบเห็นภาพของสงครามและการฆาตกรรม บอยๆ รอยละ 49.3               
พบเห็นภาพการคุกคามทางเพศ บอยๆ รอยละ 46.5 พบเห็นพฤติกรรมการพูดจา               
หยาบคาย ดาทอ โตเถียงกัน บอยๆ และรอยละ 39.3 พบเห็นภาพการทะเลาะวิวาทของ
คนในครอบครัว บอยๆ เปนตน” (นพดล กรรณิกา,2552:1)  และจากรายงาน สภาวการณ
เด็กและเยาวชน ป 2549 -2550  ของสถาบันรามจิต ในโครงการติดตามสภาวการณ              
เด็กและเยาวชนรายจังหวัด  พบวา  ในสถานศึกษา  (2550) มีเด็กที่ถูกพบเห็นวา               
พกพาอาวุธ ถึงรอยละ 22-23 ถูกทํารายรางกาย 17-29 และถูกกรรโชกทรัพยรอยละ 8-12   
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนจํานวนมากมีประสบการณกอความรุนแรง รอยละ 30.4 
ยอมรับวา เคย ตบ ตี ตอย คนอื่น ในระยะ 3 เดือนที่ผานมา รอยละ 22.4 ไดเขารวม               
ในการทะเลาะวิวาทเปนกลุม ตลอดจนถึงพฤติกรรมอันธพาลขมขู ทําคนอื่นบาดเจ็บจาก
การตอสู  และพกพาอาวุธปน (เพ็ญจันทร  เชอรเรอร และคนอื่นๆ,2551: 101-103) 
  ภาพขาวรายงาน  การวิจัย  และการสํารวจเหลาน้ี  เปนสิ่งที่ ช้ีให เห็นถึง               
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม เปนเครื่องช้ีใหเห็นวาเยาวชนกับช้ันแหงความรุนแรงน้ัน
พวกเขาไดเปนทั้งเหยื่อ เปนผูกระทํา และเปนผูมีสวนกระทําสิ่งเหลาน้ีมันสะทอน
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 การท่ีเด็กและเยาวชนที่ใชความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆไดเขามาอยูใน                
สถานพินิจ และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน จะตองผานกระบวนการดูแลบําบัดแกไข 
ฟนฟูเด็ก และเยาวชนกระทําผิดใหสามารถกลับคืนสูครอบครัวและเปนที่ยอมรับ               
ของสังคม โดยใชกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือความคุมครองเด็กและเยาวชน                 
เนนการแกไขจิตใจ และพฤติกรรมโดยหลีกเล่ียงการลงโทษ  พิจารณาถึงสาเหตุ                
การกระทําความผิด  บุคลิกภาพ  สิ่งแวดลอม  และใหความชวยเหลือที่ เหมาะสม                    
โดยนําหลักการดานพฤติกรรมศาสตร จิตวิทยา สังคมศาสตรและดานการแพทยมาใช
ปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเพ่ือการแกไขแทนการลงโทษเพื่อใหเขากลับคืนสูสังคมได 
ซึ่งเปนภาระอันหนักยิ่ง แตที่ผานมาประสบปญหามากมายท่ีเด็กในศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหลายแหงกลับมีพฤติกรรมรุนแรงปรากฏใหเห็น เชน กอเหตุประทวง               
เผาทําลายทรัพยสินในสถานพินิจซึ่งมักไดยินขาวอยู เปนระยะๆ   เชน “เยาวชน                     
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎรธานี กอเหตุทะเลาะวิวาท          
ยกพวกตีกันเปนเหตุใหมีผูไดรับบาดเจ็บ 3 ราย กอนเกิดเหตุเปนชวงเวลากิจกรรมอิสระ
หลังรับประทานอาหารเชา ซึ่งเยาวชนไดทํากิจกรรมตามอัธยาศัยและเกิดการแบงกลุม
ออกเปนพวก ๆ กอนจะยกพวกตีกันจนมีผูไดรับบาดเจ็บ 3 ราย เปนเยาวชนอายุ 16 ป               
1 ราย และอายุ 14 ป 2 ราย เยาวชนที่ไดรับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกของมีคนที่บริเวณศีรษะ
และดานหลัง โดยถูกเจาหนาที่นําตัวสงโรงพยาบาลสุราษฎรธานี  (สํานักชาวไอเอ็นเอ็น, 
2552:1)                                                                  
 “เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2552   เด็กในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 
สงขลา ยกพวก ตีกัน ระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดตรัง บาดเจ็บ 6 คนในจํานวนน้ี
อาการสาหัส 1 คนถูกตีเขาที่ลําคอและตามลําตัวเจาหนาที่กูภัยตองนําตัวสงโรงพยาบาล
สงขลา  กอนที่เจาหนาที่จะสามารถควบคุมสถานการณไวไดและจับทั้งสองกลุมแยก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 111 

 จากปญหาการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนดังกลาว ผู วิจัยเห็นวา
พฤติกรรมการใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชนกรณีการทํารายรางกายที่มีความรุนแรง
มากขึ้น และผลท่ีเกิดกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งตัวเด็กและเยาวชน ในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน และสังคมโดยสวนรวม ดังน้ันการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธ              
ตอการใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จะทําใหทราบถึงตนตอของปญหาดังกลาว 
เพ่ือที่จะไดนํามาเปนขอมูลในการศึกษา เพ่ือหามาตรการปองกัน แกไขฟนฟูพฤติกรรม  
การใชความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อันจะชวยให
เหลาอนาคตของชาติไดเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดี และทําใหสังคมภายในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนในเขตภาคใตมีความสงบสุขตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและ
อบรมเด็กและเยาวชนภาคใต 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุของการใชความรุนแรงในศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนภาคใต 
 3.  เพ่ือศึกษาหามาตรการปองกันการใชความรุนแรงและหาแนวทางการอยู
รวมกันในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต  
 
วิธีการวิจัย 

พื้นท่ีท่ีใชในการศึกษา 

พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 
จังหวัดสุราษฎรธานี และศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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ผูใหขอมูลสําคัญ  
เด็กและเยาวชนที่เปนแกนนํา (ขาใหญ) และเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ

การใชความรุนแรงในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน และเด็กที่มีประสบการณโดน                
ทํารายในศูนยฝกอบรมเด็กเยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานี จํานวน 15  คน และศูนย
ฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต  9 สงขลา จํานวน 15 คน เจาหนาที่ในศูนยฝกอบรมเด็ก
เยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานี จํานวน 5  คน และศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต  9 
สงขลา จํานวน 5 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research )           
ใชวิธีการรวบรวมขอมูลเปน 3 แหลงคือ  

1. การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) 
โดยผูศึกษาจะเปนผูสัมภาษณดวยตนเอง  เ พ่ือใหไดขอมูลอยางละเอียดตรงกับ
จุดประสงคที่สุด โดยกําหนดผูใหขอมูลเปนการเฉพาะเจาะจงเพื่อความเหมาะสม                 
ในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 

2. การ เ ก็บขอมู ลจากการสั ง เกตแบบไมมีส วนร วม  ( Non-participant 
Observation) ประกอบดวยกระบวนการสามขั้น คือ การสังเกต การซักถาม และการจด
บันทึกขอมูล 

3. การศึกษาบริบท (Context) ที่เก่ียวของหรือมีลักษณะที่เปนเหตุปจจัย                       
ในการสรางกระแสความกดดัน เชน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน การกิน อยูหลับนอน 
กิจกรรมตาง ๆ ที่อาจ สงผลในการสนับสนุนหรือขัดขวางในการฝกและอบรม ตลอดจน
ปจจัยดานครอบครัว หรือชุมชนที่อาจมีสวนเก่ียวของ  

การพิทักษสิทธ์ิผูใหขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยคํานึงถึงการยินยอมของกลุมตัวอยางเปนสําคัญ ไมมี          

การบันทึก ช่ือ -สกุลและที่อยู ของผู ใหขอมูล  ผู วิจั ยไดอธิบายถึง วัตถุประสงค                            
วิธี และขั้นตอนในการ เ ก็บขอมูล   ประโยชนที่ ค าดว าจะได รับจากการ วิจั ย                     
ใหกลุม ตัวอย างรับทราบ  ในระหว าง เ ก็บขอมูลหากมีคํ าถามใดไมสะดวกใจ                            
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรายวัน ใชวิธีวิเคราะหและ

ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลในประเด็นตางๆ และตรวจสอบซ้ํากับผูใหขอมูล
จนกวาขอมูลจะอิ่มตัว วิเคราะห ขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเมื่อการสิ้นสุด 
การเก็บขอมูล โดยผูวิจัยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา(Description) โดยสรุปประเด็น
สําคัญตางๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัย  และการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 
พรอมทั้งนําเสนอขอมูลในลักษณะของการบรรยายความ 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชน               
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตมีดังน้ี  
 1. พฤติกรรมทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันในชวง พ.ศ. 2549-2553 เกิดเหตุการณ
ขึ้นอยางตอเน่ือง บางปเกิดเหตุการณขึ้นหลายครั้ง การทะเลาะวิวาทยกพวกตีกัน               
เกิดเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นและเจรจากันไมสําเร็จ โดยเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นฝายที่ถูกกระทํา             
จะไปคุ ยตกลงกับฝ ายที่ มากระทํา  โดยการไปพูดคุยถ าตกลงกันได เรื่ อง ก็จบ               
แตถาฝายที่กระทําใชคําพูด ทาทาง ที่เกง กวน ก็จะสงผลใหการคุยตกลงไมสําเร็จ               
ฝายที่โดนกระทําก็จะไปรวบรวมกําลังพลและอาวุธ ใชเวลาในการรวมพลไมนาน
ประมาณ 10 นาที เพราะกอนที่จะมีการไปพูดคุยจะมีการขุดอาวุธเตรียมพรอมไวแลว 
เมื่อกําลังพลและอาวุธพรอมจะมีคนเปดเกม คือคนนําในการทะเลาะวิวาทหรือทัพหนา 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8  จังหวัดสุราษฎรธานี จะแบงฝงออกเปน 3  ฝง 
ฝงแรก คือ ทีมสุราษฎรธานี  ประกอบดวย  เด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธานี               
จังหวัดชุมพร ฝงที่2 คือ ทีมนครศรีธรรมราช ประกอบดวยเด็กและเยาวชน               
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบ่ี พังงา ฝงที่ 3 คือ ทีมระนอง ซึ่งจะเปนทีมกลาง             
ไม ฝ ก ใฝ ฝ า ย ใด ศูนย ฝ กและอบรม เ ด็ กและ เ ย าวชน  เ ขต  9 จั งห วัดสงขลา               
จะแบงฝงออกเปน 2 ฝง ฝงแรก คือ ทีมตรังประกอบดวยเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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 2. พฤติกรรมการลวงละเมิดทางเพศ   โดยการลวงละเมิดทางเพศ มี 2 วิธี คือ 
การรวมเพศทางทวารหนัก และการสําเร็จความใครโดยการใชปากอม การถูกกระทํา              
มี 2 วิธีคือ เปนผูถูกกระทําฝายเดียว คือถูกบังคับขมขู ประการที่สองยินยอมพรอมใจ     
โดยอาสาทําใหหรือรวมมือกันทํา   ลักษณะเด็กที่โดนกระทําจะเปนเด็กตัวเล็กๆ หรือเด็ก
ที่ออนแอไมสามารถดูแลตัวเองได สถานท่ีที่ใชในการลวงละเมิดทางเพศ คือบนหอนอน 
หรือไมก็ตามสถานท่ีที่ลับตาคนอยางเชนหลังโรงยิมเนเซี่ยม ผลที่เกิดมี 3  รูปแบบ คือ  
1)  กลายเปนคนเก็บตัว ซึมเศรา  2) ยอมใหคนอื่นมีเพศสัมพันธไดโดยตัวเองมีความช่ืน
ชอบ  3) ขายบริการ 
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 ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลตอการใชความรุนแรงของเด็กและเยาวชนใน
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตมีดังน้ี 

1. การรวมตัวเปนกลุม/ชุด และแกนนํา 
     สาเหตุที่ตองรวมตัวกันเปนกลุมเพราะธรรมชาติของมนุษยเมื่อเจอกลุมที่
สามารถปรับตัวหรือรูจักหรือคุนเคยกันมากอนก็จะรวมตัวกัน เพ่ือความปลอดภัย               
ของกลุมของตัวเอง เพ่ือไมใหกลุมอื่นมารังแก การอยูเปนกลุมจะมีการชวยเหลือเก้ือกูล  
ดูแลซึ่งกันและกัน จะทําใหสมาชิกรูสึกสบายใจ อีกประการหน่ึงเด็กและเยาวชนในศูนย
ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใตมองวาเจาหนาที่ไมสามารถท่ีจะดูแลคุมครอง              
ความปลอดภัยใหกับตนได ดังน้ัน จึงรวมกลุมเพ่ือปกปองตัวเองจากกลุมอื่นที่พยายาม
จะมามีอํานาจหรือมารังแกกลุมตน กลุมเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็ก               
และเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี มีทั้งหมด 12 กลุม คือกลุมหนาชางศิลป               
โคนอินทนิน  ใตหอ 3  หัวแทงนาสาร ใตหัวแทงภูเก็ต โคนไทร ในเกษตร  หลังหองซัก 
หนาชางทุงสง โพเด่ียม ใตราว และหนาชางยนต (ปจจุบันยุบรวมกับกลุมโคนอินทนิน)  
โดยช่ือเรียกแตละกลุมน้ันมาจากสถานท่ีต้ังของกลุม 
 กลุมเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
มี  9  กลุมคือ กลุมพัทลุง กลุมตรัง กลุมสงขลา กลุมหาดใหญ กลุมสตูลนอกเมือง               
กลุมสตูลในเมือง  กลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  กลุมรัตภูมิ  กลุมสิงหนคร โดยช่ือเรียก
แตละกลุมน้ันมาจากภูมิลําเนา 
 ในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต ทั้งในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน จังหวัดสุราษฎรธานี และสงขลา จะมีกลุมเจาถ่ิน คือกลุมน้ีจะไมตองการใหกลุม
ไหนเปนใหญและมีอํานาจเหนือกลุมตน  เพราะรูสึกรับไมไดที่ใหคนบานอื่นมาเปน
ใหญหรือสรางบารมีในบานตนเอง กลับอีกกลุมหน่ึงคือกลุมพลัดถิ่น  ตองการท่ีจะมี
อํานาจเหนือกลุมเจาถิ่น หรือไมตองการใหเจาถิ่นมาคุมหรือมีอํานาจเหนือกวาสงผลให
เกิดการแยงชิงความเปนใหญหรือการมีอํานาจเหนือกลุมอื่นตลอดเวลา ดังน้ัน ถา
ชวงเวลาไหนกลุมใดออนแอกวาก็จะถูกอีกกลุมครอบครองความเปนใหญในศูนย
ฝกอบรมฯ  จากการแบงเปนสองฝกสองฝายสงผลใหมีการแบงพ้ืนที่ของแตละฝงหรือ
กลุมอยางชัดเจน ทําใหอีกฝงไมสามารถที่จะรุกลํ้าหรือกลามาเดินในอาณาเขตของอีกฝง 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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  “ในศูนยฝกทะเลาะกันเพ่ือประกาศศักด์ิศรีของจังหวัด”   
เด็กและเยาวชนคนท่ี 7 สงขลา  (30  มิถุนายน 2553) 

 “การแบงพรรคแบงพวก ทําใหเกิดปญหาการตีกัน”   
เด็กและเยาวชนคนท่ี 10 สงขลา  (5  กรกฎาคม 2553) 

“เด็กที่น่ีมีชุด ถาไมมีชุดเปนไปไมได ในน้ีมีชุดกันทุกคน ระนองก็ระนอง 
ชุมพรก็ชุมพร ถาอยูโดดเด่ียวก็บาไมคอยมี”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 11 สุราษฎรธานี  (3  มิถุนายน 2553) 
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“อยูที่น่ีตองอยูเปนกลุมเปนแกงค เพราะแตละคนตางเห็นแกตัว อยูเปนกลุมเด็กบาน
ตัวเองดีกวา”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 12 สงขลา  (6  กรกฎาคม 2553) 
“ขาใหญ จะเปนคนใจนักเลง คนในทีมเราจะยกกันเอง(แตงต้ังขึ้นมา) ขาใหญไมตองทํา
อะไรเลย สบาย กินขาวไมอิ่มไปสั่งให ถาไมตักใหอดยาลอม (อดสูบยาเสนนอกรอบ)  
และใชเพ่ือนใหไปตักนํ้าใหกิน”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 3 สงขลา  (17  มิถุนายน 2553) 
“ขาใหญเปนคนที่อยูมานานแลว นาเช่ือถือ อยูหนาเกรงขาม ขาใหญทําหนาที่ดูแลเด็ก 
และจะใชใหเพ่ือนทําอะไรก็ได”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 6  สงขลา (29 มิถุนายน 2553) 
2. การทํารายรางกาย  
      ปญหาการทะเลาะวิวาทปรากฏใหเห็นแทบทุกวันในศูนยฝกและอบรมเด็ก

และเยาวชนภาคใตการแกลง หรือการทํารายรางกายจะปรากฏในที่ลับและที่แจง 
สวนมากจะเปนที่ลับ สถานที่คือบนหอนอน  สาเหตุที่ทะเลาะกันมาจากการพูดจาหยอก
ลอกันแรงๆ เชนพูดจาดาพอลอแม การหมั่นไสไมชอบหนากัน อันเน่ืองมาจากการไม
ชอบทวงทาการเดินของอีกฝายหน่ึง หรือการมองหนากัน การมีเรื่องกันมากอนหนาจะ
เขามาในศูนยฝกอบรมเด็ก คือ เคยทะเลาะวิวาทตอนอยูในชุมชนเดียวกัน หรือ ขณะที่อยู
ในสถานพินิจรวมกัน สาเหตุที่เกิดจากตัวเด็กเองคือความเครียดและความกดดันเพราะ
ตองอยูในกฎระเบียบวินัย อยูรวมกับคนจํานวนมาก ขาดอิสระ ทําอะไรที่ซ้ํา ๆ ทุกวัน    
มีปญหาก็ไมกลาปรึกษาเจาหนาที่ ความขับของใจความกดดัน เมื่อตองมาเผชิญกับ
สถานการณที่ยุงยาก ไมสามารถทําอะไรไดตามตองการ ทําใหเกิดความโกรธแคน 
ดังน้ันการแสดงออกทางอารมณกาวราว การทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนก็เปนวิธีการระบาย
ความเครียด  

“พฤติกรรมการใชความรุนแรงของเด็กมีทั้งในที่ลับและในที่แจง ถามวาเด็กถูก
ทํารายรางกายทุกวันไหม ตอบวาเด็กถูกทํารายรางกายทุกวัน  ถามวาเด็กที่น้ีถูก
กินทุกวันไหมถูกกินทุกวัน (ที่น่ีการถูกทํารายรางกายเรียกวาการถูกกิน) ปญหา
การทํารายรางกายเปนปญหาที่รอการปะทุ สมมติกลุม A มีนายแดงเปน 
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หัวหนาชุด มีเด็กในกลุม 10 คน นายเขียวเปนหัวหนาชุดมีเด็กในกลุม 15 คน กลุม A มา
กินกลุม B  กลุม B มากินกลุม A  สลับกันไปสลับกันมา กินกันครบทุกคนเหลือแต
หัวหนาชุดที่ยังไมถูกกิน  วันน้ันคือวันที่ขุดอาวุธ ขึ้นมาฟนเอามาทํารายรางกายกัน”  

เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“ปญหาท่ีใหญที่สุดของศูนยฝกคือปญหารังแกกัน บีบ(การกดดันใหกลุมเล็กเขารวมเปน
สวนหน่ึงกับกลุมใหญ) บางทีครูไมรู หอ 3 เด็กถูกเตะประจํา ชุดผมเขาวันสองวันถูกเตะ
คิ้วแตก พอไปถามวาทําไมมันบอกวาหมั่นไส นอกจากนี้ใชเพ่ือนใหไปโนนไปน้ีเพ่ือน
ไมทําก็รังแก  วันกอนเรียกเพ่ือน เพ่ือนนอนอยูเพ่ือนไมไดยินก็เขาไปเตะ ใชน้ันใชน้ี
ไมไดดังใจก็เตะ เราคิดในใจถาเขามาหาเรื่องก็เอาเลย หลายครั้งแลว น่ีครูมารูครั้งแรก ที่
ผมนับไดกอนหนาน้ีก็เปน 20 ครั้งได เราพยายามหลีกจนสุดแลว เหมือนผมอยู 16  คน 
หอ 3 อยู 90 คน ชุมพร 40 สุราษ 40 ไมรูก่ีขาไมรูก่ีแขงจะเอาอะไรกันหนักหนา”  

เด็กและเยาวชนคนท่ี 11 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
“เด็กเล็กๆ จะโดนแกลง  แลวเขาจะไมมาฟองเจาหนาที่ เพราะกลัวฟองแลวจะโดนใช
ความรุนแรงอยางตอเน่ือง เพราะทําตัวเปนผีเด็กตามศัพทของเขา  แตเจาหนาที่ก็จะ
สังเกต วาเด็กคนไหนนั่งซึม น่ังเศรา แยกตัว พอบานก็จะเรียกตัวไปพูดคุยกับเขาบางคน
ก็ใหความรวมมือบางคนก็ไมใหความรวมมือ นอกจากบางคนไมไหวจริงๆเขาจะมา
บอก”  

เจาหนาที่คนที่ 5 สุราษฎรธานี (10 มิถุนายน 2553) 
“เด็กเล็กๆ ถูกแกลงทุกวันทุกคืน ถูกตบถูกซักผาเกือบตาย เสารอาทิตยถูกซักทั้งวันไมมี
เวลาพัก ไดพักตอนกินขาว  จะโดนแกลงกลางคืน กลางคืนก็ไมไดนอนหลับดี ถูกจุด
มอด(เอากระดาษใสระหวางน้ิวของเพ่ือนแลวใชไฟจุด)ทันทีพอต่ืนขึ้นมาก็เดินไมได           
ถาจะทําใหตายมันก็ตาย เด็กตัวเทาน้ีมันสูใครก็ไมไดตัวมันเล็กมาก” 

เด็กและเยาวชนคนท่ี 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
 3. ยาเสน 
        เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต รอยละ 90 
สูบบุหรี่ (ยาเสน)สาเหตุที่สูบมาจากความเครียด และจากการที่เยาวชนมีเวลาวางมาก
เกินไป ชวงเวลาการสูบเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนภาคใต              
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 นอกจากน้ียาเสพติดประเภทอ่ืนที่พบเห็น ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 8 จังหวัด สุราษฎรธานี เมื่อกอนพบเห็นยาบาแตปจจุบันสามารถกวาดลางไดแลว 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ยังพบเห็นยาบา กัญชา โซแลม  
เหลาแหง  และทินเนอร 

“ปญหายาเสนเปนสวนหน่ึงที่จะนํามาสูความรุนแรง กรณีการแยงยา ปกติคน
ที่ถือยาเสนคือหัวหนาชุด  หัวหนาชุดเปนคนจายยาใหกับเด็กในชุด  ถา
เมื่อไหรก็ตามที่แตละคนเก็บรักษายาเสนไวที่ตัวเอง ปญหาจะเกิด “ฉันสูบ
นอย ฉันจะมีสูบเรื่อย ๆ ฉันสูบมากฉันก็สูบแปปเดียวหมด” ฉันจะไปขอของ
เพ่ือน เพ่ือนกวาจะไดยาเสนมาก็ยาก ก็ทะเลาะกัน เพราะยาเสนไมมีสูบ “กูขอ
สูบของมึง มึงไมใหสูบ” “ปญหาความรุนแรงมาจาก ยาเสน 90% ความ
ขัดแยงสวนตัว 20% สังเกตไดถายาเสนชุดเกษตรหายไป 1 กระปอง เขารวม
พลทันที แปบเดียวเต็มหมด ถามีคนเห็นวาชุดน้ีชุดน้ันเขาไป เขาจะยกพวกมา
ถาม ถาตีกันไดก็ตีกัน ถากําลังนอยกวาจะไปรวบรวมกําลังพลมา”  

                        เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
“ปญหายาเสนแตละลอตที่เขามามีการซื้อขาย มีการโอนเงิน เมื่อเช็คดูแลว 
ตรวจดูแลวปรากฏวายาเขาแลวแตเงินยังไมมีการโอนก็เปนปญหาอีก จํานวน
ยาเสนกับจํานวนชุด ถาไดยาเสนมาจํานวนหน่ึงปริมาณสัดสวนการแบงจะ
แตกตางกัน ชุดน้ีได 40 ชุดน้ีได 60   มันจะมีปญหาการขอสูบตางชุดไมได 
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เพราะถาสูบบุหรี่มวนเดียวกันหมายถึงการยอมรับใหมาอยูชุดเดียวกัน จะยาย
ชุดก็ไมได เพราะมันเก่ียวกับกําลังพลของชุด  เพราะถากลุมของตนมีคนนอย
เมื่อทะเลาะวิวาทกันกลุมตนอาจแพได จึงตองมีฐานกําลังใหมากท่ีสุด (น่ีคือ
ฐานอํานาจหน่ึง)”  

   เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“ยาเสนถือวาเปนทรัพยที่ล้ําคาในน้ี ใครมียาเสนมีของตองหามถือวาเปนเจา
พอ  อีกอยางหน่ึงกลุมหน่ึงยาขาดไปขออีกกลุมหน่ึง ขอไมไดปญหาใหญแลว 
กอใหเกิดการทะเลาะวิวาท” 

เจาหนาที่คนที่ 3 สงขลา  (5 กรกฎาคม 2553) 
“สาเหตุทะเลาะกันเปนเพราะบีบกันเรื่องยา ขายยาเสนแพงเกินไป แกลงกัน
เรื่องไฟที่จุด”  

เด็กและเยาวชนคนที่ 12 สงขลา  (6  กรกฎาคม 2553) 
“เมื่อกอนมียาบาแตชวงน้ีไมมีแลว”  

เด็กและเยาวชนคนที่ 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
“มีเหลาแหง มีทินเนอร มีกัญชาสวนมากจะเปนเหลาแหง จะมาจากสามจังหวัด

ภาคใต เคยจับได” 
เจาหนาที่คนที่ 3 สงขลา  (5 กรกฎาคม 2553) 

 4. การสะสมอาวุธ 
      สาเหตุที่ตองสะสมอาวุธเกิดจากเด็กและเยาวชนแตละฝงระแวงกัน ไม
แนใจรูวาอีกฝงจะมาทํารายพวกตนเมื่อไหร  การสะสมอาวุธถือวาเปนการปองกันตัว
และทําใหรูสึกปลอดภัย  เพราะอยางนอยยังมีเครื่องมือในการตอสูไดบาง อาวุธมีสอง
ประเภทคือ อาวุธโดยสภาพ เชน มีด ดาบ  กับอาวุธที่มาจากการดัดแปลง เชนเหล็กเสน 
แปรงสีฟน ชอนกินขาวที่มาฝนใหแหลม และสิ่งนากังวลที่สุดคือการมีมีดตลาด หรือมีด
หัวตัดเล็ดลอดเขามาในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่ง
อานุภาพในการทําลายสามารถทําใหบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตได การเก็บรักษาอาวุธ
น้ันจะใชการฝงดิน จะซอนในคูระบายนํ้า ในสระนํ้า ตามเบาะตามหมอน ซึ่งวิธีการซอน
จะแนบเนียนมาก โดยคนที่ซอนและรูวาอาวุธอยูที่ใดจะรูกันเพียงคนหรือสองคนในกลุม
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“มันตีกันเพราะระแวง ระแวงเรื่องการสะสมอาวุธ”  
เด็กและเยาวชนคนท่ี 1 สุราษฎรธานี (24 พฤษภาคม 2553) 

“ชุดของสุราษฎรทะเลาะกับชุดของสุราษฎร จะทะเลาะกันเรื่องอาวุธ เพราะ
อาวุธเก็บไวที่เดียวกัน พออาวุธหายนึกวาชุดโนนเอาไปชุดน้ีเอาไป เคลียรกัน
ไมลงตัว”  

เด็กและเยาวชนคนที่ 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
“เด็กสามารถดัดแปลง ของใหเปนอาวุธได เชนลวดหนามก็เปนกระบองลวด
หนามบางอันมาขัดมาถูใหแหลม เพ่ือใชแทงได มีมีดมีชอนสอม” 

 เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
“สิ่งที่นากลัวที่สุดคือมีดหัวตัดที่สั่งมาจากขางนอก โดยการโยนเขามาใน              
ศูนยฝก โดยเราไมรูไดเลยวาโยนมาจํานวนเทาไหร”  

เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“มันจะขุดไวเนียบเนียน จะไมมีรองรอยเลย เขาจะซอนไวทุกที่ ในสระนํ้า 
เพดาน คูระบายนํ้า ไวไดหมด ขอบสนามบอล เขาจะซอนไวเวลาไมมีคนเดิน
มา” 

เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553) 
 5. การตกลงผลประโยชน ท่ีผิดกฎระเบียบศูนยฝก ไมลงตัว อาทิ โทรศัพท  
      ปญหาการลักลอบนําโทรศัพทเขามาเปนปญหาใหญที่สําคัญของศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎรธานี เพราะการท่ีเด็กและเยาวชน
ลักลอบใชโทรศัพททําใหสิ่งของตองหามอยางเชน ยาเสน มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  หรือแม
อาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงก็มีการทยอยนําเขาในศูนยฝกเพ่ิมมากขึ้น 
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“การมีโทรศัพทจะทําใหกอปญหาอื่นอีกเยอะ เลย อาวุธ มีด สั่งอะไรไดทุก
อยาง บางทีโทรไปขมขูคนอื่น” 

เจาหนาที่คนที่ 4 สุราษฎรธานี (8 มิถุนายน 2553) 
“ปญหาหอ 3 เด็กกลุมระนอง มีเรื่องกันตอเน่ืองเรื่องโทรศัพท มันมีโทรศัพท
หายไปเคร่ืองหน่ึงเมื่อเดือนสองเดือนกอน มีความเขาใจวาเด็กระนองเอาไป 
เมื่อโทรศัพทน้ีมันกลับมา  เด็กสุราษก็เขาไปคุย คุยไมรูเรื่องก็มีการลงมือกัน
วันน้ันไฟดับพอดี เด็กทั้งหอที่ประกอบดวยสุราษฎร ชุมพร รุมเด็กระนอง” 

เจาหนาที่คนที่ 5 สุราษฎรธานี (10 มิถุนายน 2553) 
 “โทรศัพทราคา 1500 -5000บาท” 

เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
 6. นโยบายผูบริหารแตละยุค 
        นโยบายของผูบริหารในแตละยุคน้ันก็สงผลตอการทะเลาะวิวาทของ
เยาวชนเชนกัน เพราะถานโยบายที่ออกมาเอาใจเด็กและเยาวชนมากเกินไป เด็กและ
เยาวชนเขาเรียนรูที่จะตอรอง และไมเคารพกฎกติกาที่ต้ังไว  เรียกรองแตสิทธิ รวมทั้ง
เรียนรูที่จะสรางสถานการณกอเหตุทะเลาะวิวาทเพ่ือเรียกรองในสิ่งที่ตนตองการ 

“เง่ือนไขตาง ๆ มากําหนดใหเยาวชนกระทํามากวา ทาน(ผูอํานวยการศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน)เปนคนสรางขึ้นมาเองขออะไรก็ไดที่ไมผิดระเบียบ 
แลวทานจะใหไมมีขอแม  เยาวชนเขาจะตอรองวาตองไดอยางน้ีกอนผมจึงจะ
ทําอยางน้ีให พอเด็กไมทําเราจะทําอะไรได ชวงน้ันเราฝกอะไรเขาไมไดเลย 
เขาจะตอรองตลอด เวลาเขาอยากไดอะไรขึ้นมา เขากอจะกอเรื่องขึ้นมา หาเหตุ
ตอรองตลอด” 

เจาหนาที่คนที่ 1 สุราษฎรธานี (3 มิถุนายน 2553)) 
“วิธีการแกของผูบริหารแตละยุคแตละคนก็จะแตกตางกัน ผูบริหารแตละคนก็
แกแตกตางกัน บางยุคบางสมัยเอาใจเด็กสุด ๆ เอาใจเด็กทุกอยางที่เด็กวา
ถูกตอง ทําอยางไรก็ไดใหศูนยฝกเงียบ เด็กอยากสูบยาเสนเหรอสูบไปเลยลูก
ไมเปนไรเด็กอยากลาเยี่ยมบาน กลับไปเลยลูก เด็กตองการข้ัน 4 ลาเย่ียมบาน 
เอาไปเลยลูก ปลอย 1ใน 3 ขออยางเดียวอยาตีกันนะลูก แตมันก็ตีอยูเรื่อย ๆ 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 124 
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เจาหนาที่คนที่ 2 สุราษฎรธานี (4 มิถุนายน 2553) 
“แนวนโยบายการแกไขปญหา บางครั้งเราตามเด็กไมทัน อยางเชนเมื่อเด็กตีกัน
เราก็มีนโยบายใหเด็กลาเยี่ยมบาน บางครั้งมันก็เกินกวาความจําเปน เด็กก็
เรียนรูวาทะเลาะกันเผลอๆๆเราไดกลับบาน กรณีที่เกิด หลังๆๆเราก็ตามเรื่องน้ี
ทัน”  

   เจาหนาที่คนที่ 5 สุราษฎรธานี (10 มิถุนายน 2553) 
 7. กําลังใจการทํางานของเจาหนาท่ีเปนผลมาจากระบบในการทํางานท่ี
เปล่ียนไป 
        จากการปรับเปล่ียนระบบการทํางานมาเนนสิทธิเด็กของกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนที่ มากเกินไปทําใหการทํางานของเจาหนาที่ดําเนินไปดวย 
ความยากลําบาก ผนวกกับปจจุบันเด็กและเยาวชนรับรูถึงสิทธิของตนมากขึ้นจึงไมเช่ือ
ฟงเจาหนาที่ชอบทําผิดกฎระเบียบของศูนยฝกและอบรม ฯ   เจาหนาที่ก็ไมไมสามารถ
เขาปะทะหรือใชความรุนแรงกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดได สงผลใหเจาหนาที่             
บางคนเบื่อหนาย เมื่อพบเห็นการกระทําของเด็กที่ทําผิดกฎระเบียบก็ทําเปนไมเห็น              
เอาหูไปนาเอาตาไปไร  สงผลให เด็กและเยาวชนทําผิดกฎระเบียบศูนยฝกและ                   
อบรม ฯ มากขึ้น และปริมาณสิ่งของตองหามภายในศูนยฝกและอบรม ฯ  อยางยาเสน 
โทรศัพท หมึกสัก เพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

“ตางคนตางรักษาตัวเอง ระบบไมเอื้ออํานวยใหเรากระทําอะไรไมไดเลย เรา
ปะทะไมไดเลย เราตองรักษาหมอขาวตัวเอง ไมมีใครเสี่ยง เจาหนาที่ทํามึน 
(ทําไมรูไมช้ี เห็นเด็กทําผิดกฎก็ทําเปนมองไมเห็น)”  
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    เจาหนาที่คนที่ 3 สุราษฎรธานี (7 มิถุนายน 2553) 
“เมื่อกอนอาจมีพระเดชมากสักนิด ตอนน้ีถาเราพูดเด็กเช่ือก็ดีไป ถาไมเช่ือ 
ระบบการควบคุมมันตางกัน ถาตอนน้ีหลักฐานไมมีเราก็ทําอะไรไมได ทั้งๆที่
เรารูอยู พอเปลี่ยนระบบใหม เจาหนาที่เขาก็ใสเกียรวาง”  

          เจาหนาที่คนที่ 3 สงขลา  (5 กรกฎาคม 2553) 
 8.   ความเครียด  
      การที่เด็กและเยาวชนอยูรวมกันจํานวนมากท่ีซึ่งมีแตกฎระเบียบ วินัย               
ขาดอิสรภาพ  อยูภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่ตองทํากิจกรรมซ้ํา ๆ เหมือนเดิมทุกวัน มีปญหา
ก็ไมกลาปรึกษาเจาหนาที่ และยังตองอยูดวยความหวาดระแวงวาจะตองโดนทําราย หรือ
โดนเพ่ือนรังแกเมื่อเกิดปญหาก็ไมรูวาจะไปปรึกษาใครได ซึ่งการตองโทษก็ทําใหเกิด
ความเครียด ความคับของใจ ความกดดัน เมื่อตองมาเผชิญกับสถานการณที่ยุงยาก ไม
สามารถทําอะไรไดตามตองการ  ทําใหเกิดความโกรธแคน เมื่อตองมาเผชิญกับ
สถานการณที่ยุงยาก ๆไมสามารถทําอะไรไดตามตองการ ทําใหเกิดความโกรธแคน 
ดังน้ันการแสดงออกทางอารมณกาวราว การทะเลาะกับเพื่อน ก็เปนวิธีการระบาย
ความเครียด ซึ่งเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสม 

“อยูในน้ีมันเครียด กลัววาเพ่ือนจะมาทํารายบาง คิดถึงพอแมบาง เครียดเรื่อง
คดีบาง ไมมีความสุขเลย” 

   เด็กและเยาวชนคนที่ 14 สุราษฎรธานี (6 มิถุนายน 2553) 
 มาตรการปองกัน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปมาตรการปองกันได ดังน้ี 
 1. เรงสรางวัฒนะธรรมและองคความรูสันติวิธีวัฒนธรรมในศูนยฝกและอบรม
ฯโดยใชกระบวน “การสานเสวนา หรือ Dialogue”  ซึ่งเปนวิธีการนํากระบวนการกลุม
เขาไปการจัดการกับความขัดแยงที่อาศัยบุคคลที่สามชวยทําหนาที่อํานวยการใหเกิดการ
พูดคุยสนทนากันระหวางกลุมบุคคลที่ เ ก่ียวของในสถานการณความขัดแยงที่มี              
ความตึงเครียดทางอารมณเปนสวนประกอบใหญ โดยมุงเนนที่จะลดอคติอันเกิดจากผล
ของความขัดแยง และสรางความเขาใจอันดีระหวางผูเขารวมกระบวนการภายในศูนยฝก
และอบรม 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
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2. สรางสภาเด็กและเยาวชนภายในศูนยฝกและอบรมฯ โดยใหเด็กและเยาวชน
ทุกรายภายในศูนยฝกและอบรมฯ รวมกันเลือกต้ังเด็กและเยาวชนผูนําเขาไปมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการเก่ียวกับการกินอยูหลับนอน การวางกติกา และอ่ืน ๆ เก่ียวกับ                
การพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในศูนยฝกและอบรมฯ เพ่ือใหเกิดการสื่อสารทั่วทั้งองคกร
ไดอยางรวดเร็ว ลดขาวลือ ลดและกระจายความเสี่ยง เกิดความรูสึกเปนเจาของที่รวมคิด
รวมทํา และพัฒนาเปนความสํานึกดีรวมกัน 
 3. นําแกนนําเด็กและเยาวชนทุกกลุมไปจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเชิงบวกที่มี
ความหมาย เชน คายอาสาไปชวยเหลือคนอื่นที่ดอยกวาจนเกิดความสุขทางใจรวมกัน
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเหลาน้ี เปนสื่อกลางหรือตัวประสานกรณีมีเหตุความไมเขาใจกัน 
แตกระบวนการคัดเลือกกันเอง โดยตองพยายามใชวิธีการมีสวนรวมไมใชระบบสั่งการ
หรือเจาหนาที่เปนผูคัดเลือก ซึ่งหากมีการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนสวนใหญสภาเด็ก
และเยาวชนก็จะเปนแกนนําอยูแลว อาจนําเยาวชนกลุมน้ีไปรวมกันจัดกิจกรรมก็ได 
 4.  นําแนวทางบานกาญจนาภิเษก ซึ่งเปนกระบวนการท่ียึดเด็กและเยาวชนเปน
ศูนยกลางและมีสวนรวมอยางแทจริง ดวยการสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ทําใหมีคา มี
เกียรติไมตอยตํ่าและอับอาย เพ่ิมตนทุนในการคิด การตัดสินใจ มีสวนรวมสูสํานึกรวม 
ดึงสวนดี ไมยุง จุดออน สนุกมีสาระและทาทายสมอายุ เจาหนาที่ตองมี “เอกภาพ” รูคิว          
รูบทบาทและรูลําดับ บนความสัมพันธแนวราบและเปนมิตรเนนหลักการเชิงบวก               
เสริมพลัง และหากเล่ียงการลงโทษไมไดตองไมประจานไปมีการอบรมการนําวัฒนะ
ธรรมและองคความรูสันติวิธีวัฒนธรรมไปใชในศูนยฝกและอบรมฯ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย พบวา เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขต
ภาคใต มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันระหวาง 2 จังหวัดใหญ คือการยกพวกตีกัน
ระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 8 สุราษฎรธานีและการยกพวกตีกันระหวางจังหวัดสงขลากับจังหวัดตรัง 
ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 สงขลา และพฤติกรรมการลวงละเมิดทาง
เพศ ปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงไดแก ประการแรก ปจจัยการรวมตัว             
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จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวเก่ียวกับ
ปจจัยที่เปนเหตุใหเด็กและเยาวชนใชความรุนแรงในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคใต เปน 8 ปจจัย ดังน้ี 

1. การรวมกลุมของเด็กและเยาวชนเปนธรรมชาติของมนุษยที่จะรวมตัวกัน 
เพ่ือความปลอดภัยของกลุมตัวเอง การอยูเปนกลุมจะมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดูแลซึ่ง
กันและกัน โดยการรวมตัวกันมาจากการเปนพวกพองเดียวกัน มีผลประโยชนเดียวกัน 
แกนนํากลุมมีความสําคัญ เพราะเปนผูคอยดูแลปกปองสมาชิกในกลุม เด็กและเยาวชน
จะหวงแหนความเปนกลุมของตน พยายามไมใหใครมาทําลายลงได  เพราะถากลุมลม
สลายความเปนตัวตนความเปนเอกลักษณของตนจะหายไป  สอดคลองกับการศึกษา 
ของยุภาภรณ  ไพบูลย (2551: 119) ที่ศึกษากระบวนการกลุมของศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 8  สุราษฎรธานี พบวาการรวมกลุมของเด็กและเยาวชนจาก 2 จังหวัด
ใหญ  ๆ  เปนการสืบทอดอํ านาจและค า นิ ยมที่ ป ฏิบั ติต อ เ น่ือ ง กันมาจน เปน               
การคงอยูของกลุม การรวมกลุมของเด็กและเยาวชนนั้นมีความสัมพันธผูกโยงกับ
วัฒนธรรมยอย  ความภาคภูมิใจในทองถิ่น ความรักในศักด์ิศรี ความเปนพวกพอง
เดียวกันเมื่ออยูในกลุมจะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต               
มีผลประโยชนรวมกัน ทั้งน้ียังพบวาแกนนํากลุมไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน เปนที่รัก
ของเพ่ือน เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีนํ้าใจ มีความมั่นใจ มีความกลาหาญ ยอมรับความกดดันได 
และสามารถแกปญหาใหสมาชิกในกลุมไดทุกอยาง ดังน้ันบุคลิกภาพและคุณสมบัติ            
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2.การทํารายรางกาย สวนมากเกิดขึ้นบนหอนอน และผูถูกกระทําจะเปนบุคคล
ที่ออนแอกวา ผูกระทําคือบุคคลที่แข็งแรงกวา สอดคลองกับการศึกษาของ นวลตา 
อาภาคัพภะกุล (2546 : 45)  ทุกขกรณีของเด็กในสถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน
ภาคใต  พบวา  ทุกขของเด็กในขณะที่อยูในสถานพินิจ คือ การถูกทํารายโดยเพ่ือน และ 
“ขาใหญ” ที่มีอิทธิพล ในกลุมเด็ก  ซึ่งเด็กที่มีโทษ ความรุนแรงสถานเบา เชน เสพ
ยาเสพติด หรือ ลักทรัพยเพียงครั้งเดียว จะตองอยูรวมกับเด็กที่มีฐานความผิดสถานหนัก เชน 
ฆาคนตาย หรือการขมขืน รุมโทรม การอยูรวมกัน โดยไมมีการจัดพ้ืนที่ ใหเหมาะสม
ตามโทษฐานความผิด วัย และเหตุแหงการกระทํา ทําใหเกิดการใชอํานาจ ในหมูเด็กเกา 
หรือ”ขาใหญ”ทํารายตอเด็กเล็ก หรือเด็กที่มีบุคลิกภาพออน เปนเด็กเรียบรอย เด็กพวกนี้
จะเปน“เหยื่ออารมณ” ของเด็กเยาวชนบางคนที่กาวราว ชอบพฤติกรรมรุนแรง                 
แสดงอํานาจทํารายรางกาย รวมทั้งการละเมิดทางเพศแกเด็กเพศเดียวกันดวย                     
เมื่อถูกเด็กที่โตกวาทําราย นําไปสูการผลิตซ้ําความเจ็บปวด ความกดดันทางจิตใจ  

3. ยาเสน พบวา เด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมฯ มีการสูบยาเสนกันเปน
สวนใหญ โดยปญหาของยาต้ังเปนปญหาที่กอใหเกิดการแยงชิง การแลกเปล่ียน  การซื้อ
ขาย การลักขโมย ตลอดจนการนําเงินสดเขาภายในสถานควบคุม สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วันชัย วัฒนศัพท (2547 : 14 -15) วาสาเหตุความขัดแยงมาจาก ความตองการ                     
การแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนหรือความตองการตาง ๆ ที่มีอยูไมจํากัดกับ
ปริมาณของทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหนําไปสูปญหาความขัดแยงได  

4. อาวุธที่เด็กและเยาวชนไดลักลอบทําขึ้นมีการสะสมไวจํานวนมาก เพ่ือมีไว
ใชในการปองกันตัว ในกรณีที่ถูกฝายตรงขามทําราย  การมีอาวุธทําใหเกิดความสบายใจ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร  เชอรเรอร และคนอื่น ๆ (2551:128) ศึกษามิติทาง
สังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอความรุนแรงในเด็กและเยาวชน พบวา  ความรุนแรง                 
เปนพลวัตรจาก “ผูถูกกระทํา เปนผูกระทํา” จาก “ความกลัว สูความเปนผูกลา”         
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5. โทรศัพทมือถือ เมื่อมีอุปกรณสื่อสารยอมเกิดการติดตอกับบุคคลภายนอก
ไดโดยงาย และมี   การใชโทรศัพทในการหาผลประโยชนที่มิชอบหลายประการ รวมท้ัง
การสั่งของจากภายนอกไมวาจะเปนสิ่งของที่ถูกหรือผิดระเบียบ และเอื้อใหกับเด็กและ
เยาวชนกลุมแกนนําในการใชเปนเคร่ืองมือสรางอิทธิพลไดมากขึ้น ยิ่งนําไปสูความ
ขัดแยงและแตกแยกเพิ่มขึ้น การหาผลประโยชนของเยาวชนก็จะเปนที่มาของการขัด
ผลประโยชน และเกิดความขัดแยงทะเลาะวิวาทถึงขั้นกอเกิดรายรุนแรงที่ยากตอ               
การควบคุมภายในศูนยฝกและอบรมฯ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย วัฒนศัพท 
(2547: 14 -15) วาสาเหตุความขัดแยงมาจาก ความตองการการแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ผลประโยชนหรือความตองการ  ตาง ๆ ที่มีอยูไมจํากัดกับปริมาณของทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหนําไปสูปญหาความขัดแยงได 

  6.นโยบายของผูบริหารท่ีออกมาเอาใจเด็กมากเกินไป สงผลใหเด็กเรียนรูที่จะ
ตอรองในกรณีที่ไมไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ หรือในกรณีที่มีการกระทําผิด
ระเบียบถึงขั้นรุนแรง จะไดรับโทษสถานหนัก เชน อาจจะถูกสงตัวไปยังเรือนจํา หรือ
อยางใดอยางหน่ึง หรือมีการตรวจคนหอนอน หรือการสรางความกดดันที่เก่ียวกับ              
การรักษาระเบียบ เด็กและเยาวชนก็จะสรางเง่ือนไขโดยการประทวง โดยเริ่มตน               
จากการไมเขาแถวเคารพธงชาติ และไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ จากน้ันขยายตัว
โดยการรวมเปนกลุมๆ ใชผาพันศีรษะ และใชอาวุธเขาทํารายกันเอง ทําลายทรัพยสิน
ของทางราชการ เปนเหตุการณที่ทําใหเกิดวุนวาย ซึ่งเด็กและเยาวชนเรียนรูวา เมื่อมี
เหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นจะมีผลตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย และการที่มีเหตุการณเชนน้ี

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 130 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

7.จากการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานมาเนนสิทธิเด็ก เจาหนาที่กลุมน้ีจะรูสึก
วาไมมีอํานาจในการตอรองกับเด็กและเยาวชน และไมสามารถหรือมีอํานาจใน                  
การลงโทษได การท่ีเจาหนาที่ขาดอํานาจในการควบคุมเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชน
มีการควบคุมกันเองจึงทําใหไมมีมาตรฐานในการดูแลเด็กและเยาวชนในภาพรวม 
สอดคลองกับการศึกษาของ  วันชัย  วัฒนศัพท  (2547:14-15)  ที่กล าวถึงสาเหตุ                    
ความขัดแยงที่เปนปญหาดานโครงสรางเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไวแลวปญหาดานโครงสราง
บางอยางจะเก่ียวกับทรัพยากร กฎระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร ระยะเวลา กระบวนการ 
และระบบราชการที่ใชอยู ซึ่งโครงสรางเหลาน้ีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ขึ้น สงผลใหตางฝายตางทํา เจาหนาที่กลุมใดเขากับเด็กและเยาวชนไดก็จะอยูไดแบบ
ประคบัประคองหรือเก้ือกูลกัน เจาหนาที่กลุมใดขาดการยอมรับจากเด็กและเยาวชนก็จะ
ไมสนใจในการทํางาน หรือทํางานดวยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะอาจนําไปสู           
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8. ความเครียด การท่ีเด็กและเยาวชน อยูรวมกันจํานวนมาก ที่ซึ่งมีแต
กฎระเบียบ วินัย  ขาดอิสรภาพ  อยูภายในกรอบสี่ เหลี่ยมที่ตองทํากิจกรรมซ้ํา ๆ 
เหมือนเดิมทุกวัน การไมสะดวกสบายในทุกดาน ตองอยูดวยความหวาดระแวงวาจะตอง
โดนทําราย หรือโดนเพ่ือนรังแกเมื่อเกิดปญหาก็ไมรูวาจะไปปรึกษาใคร ความรูสึกเหงา 
คิดถึงบาน ระยะเวลาตองโทษก็ทําใหเกิดความเครียด ความคับของใจ ความกดดัน               
ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ดุษณีย ทองเกลี้ยง (2546:10) ศึกษาปญหาการใชความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชน เกิดจากสภาวะความกดดันทางจิตใจท่ีเกิดสะสมมานาน อาจ
เน่ืองจากวัยดังกลาวเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายดานพรอมกัน คือ รางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนการปรับตัวเขากับสังคมการเปลี่ยนแปลงหลายดาน
พรอมกันน้ีทําใหปรับตัวไดยาก มีอารมณและพฤติกรรมที่รุนแรง หุนหันพลันแลน ทําให
เด็กและเยาวชนแสดงออกพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในรูปแบบตาง ๆ เชนอารมณฉุนเฉียว  
โมโหงาย แสดงพฤติกรรมกาวราว กอเหตุทะเลาะวิวาท ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวเอง 
ตอผูอื่นและตอสังคม 

1.ขอเสนอแนะ 
   1.1  ควรศึกษาความถ่ีของความรุนแรง การยกพวกตีกัน โดยทําการศึกษา  

เชิงลึกดานคุณภาพชีวิต ความเปนอยูสภาพจิตใจ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม             
ดานการยอมรับหรือตอตานที่ทําใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและลดลง 
   1.2  ในดานทัศนคติของเจาหนาที่ทุกระดับในหนวยงานยังมีเจาหนาที่หลาย
ระดับที่มีทัศนคติ ทางลบตอเด็กและเยาวชนซึ่งสงผลไปสูการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชน
ในทางลบ ทั้งดวยการกระทํา หรือดวยวาจา สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดในทางลบ
ตอเด็กและเยาวชน ซึ่งการที่เด็กและเยาวชน ไดพบบุคลากรที่ใกลชิดตอพวกเขามากที่
สุดแตมีทาทีการปฏิบัติตนตอพวกเขาในทางลบ รวมไปถึงการไมเช่ือมั่นในตัวของพวก
เขาวาพวกเขาจะสามารถเปล่ียนแปลงตนแงใหเปนคนดีไดน้ันมีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 132 

ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 

 

1.3  ในการปฏิบัติงานของเจาหนายึดหลักการในเรื่องของสิทธิเด็กโดยเฉพาะ
สิทธิในการไดรับ  การปกปองคุมครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีสวนรวม
ดังตอไปน้ีคือในเรื่องการไดรับการปกปองคุมครองเด็กมีสิทธิในการไดรับการปกปอง
คุมครองจากสิ่งตางๆ ที่จะเปนอันตรายตอเด็กในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ที่ตกเปนผูตองหาจะตองไมไดรับการลงโทษดวยความทารุณโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 
เพ่ือการแกแคน เด็กที่ถูกจับกุมคุมขังมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมายและ    
ดานอื่นโดยเร็ว  ตลอดจนไดรับการชวยเหลือ  ฟนฟู  ทั้งสภาพรางกายและจิตใจ                      
ใหกลับคืนสูสังคมดวยดี สวนสิทธิในการพัฒนาจะเปนการพัฒนาทางรางกายและ
สติปญญา  สิทธิในการรับบริการตรวจรักษาโรค  บริการทางสาธารณสุข  สิทธิ                      
ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดาน
รางกายและจิตใจของเด็กโดยใหเด็กมีโอกาสใหเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิในเรื่อง                   
การมีสวนรวมของเด็กในรูปแบบตางๆน้ัน ควรจะพิจารณาเรื่องสิทธิการแสดงออกของ
เด็กรวมถึงอิสระในการแสวงหาไดรับหรือการสงตอขอมูลและความคิดในทุกรูปแบและ
ควรมีแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและคํานึงถึงพรราชบัญญัติคุมครอง
เด็กดวย เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยตอไป  

1.4  กิจกรรมที่จัดใหเด็กและเยาวชนควรมีความหลากหลายแตกตางกันโดย
พิจารณาตามความสามารถและวัยของเด็กและเยาวชน เชน กิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทาง
สังคม  โดยเนนการติดตอสื่อสาร  การใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมความมีนํ้าใจ                 
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ การเห็นใจผูอื่น ทักษะชีวิต การดําเนินชีวิต ในวัยตางๆ พรอมทั้ง                   
การปรับตัว มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมแวดลอมใหเหมาะกับวัยตน รูจัก            
การปองกันตนเองจากอบายมุขหรือจากสิ่งแวดลอมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรม
การสวมบทบาทเพ่ือเขาใจถึงสภาวะของบุคคลที่ตนเองสวมบทบาทในขณะน้ัน 
นอกจากน้ี ควรมีการใหคําปรึกษาทั้งในระดับบุคคลโดยเฉพาะ ฝกการคิดทางบวก 
 1.5  การพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชนควรเนนเรื่องการฝกสมาธิหรือการนํา
กิจกรรมเสริมทักษะในการทําสมาธิความสนใจเฉพาะสิ่งที่กําลังจะกระทํา เชนการอาน
หนังสือ การทํางานฝมือ ที่ตนเองสนใจ งานประดิษฐ การตอภาพ หรือกิจกรรมที่เบน
ความสนใจในทางที่ขัดตอกําระเบียบไปสูกิจกรรม    เชิงสรางสรรค  นอกจากน้ีหากมี
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1.6  ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนตลอดจนเปด
โอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกในทางที่ถูกตอง โดยหนวยงานพยายามคนหา
หรือเสริมสรางเด็กและเยาวชนเกิดศักยภาพเชนในกรณีที่ไมเปนผลเสียแกหนวยงานและ
เปนอันตรายลอแหลมตอเด็กอาจมีการฝกใหเด็กไดแสดงความสามารถต้ังแตการฝกพูด
ฝนหองเรียน การฝกพูดในที่ชุมชน การอธิบาย และนําชมสถานท่ีในหนวยงาน เพ่ือให
เด็กฝกทักษะในการแสดงออกหรืออาจสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีการแขงขันภายใน
เชน ประกวดหอพัก แขงขัยกีฬาตามความสมัครใจ การฝกเลนดนตรีตามความสามารถ
ทั้งดนตรีไทยและสากล การเขียนเรียงความการวาดภาพ การฝกโตวาที เพ่ือแสดง               
ความคิดเห็นเปนตน 
 1.7  ในสวนของเจาหนาที่ทุกระดับควรมีการใหโอกาสพัฒนาตนเองอาจเปน
การฝกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การลาศึกษาตอ เพ่ือเปนการเสริมใหมีความรูสึก
ที่ดีตออาชีพตนและเสมือนกับเปนการไดแลกเปล่ียนความรูประสบการณบุคลากร               
รายอ่ืนบาง อันเปนการพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถ ของบุคลากร ใหดียิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากน้ีหนวยงานควรใหความสนใจกับปญหาเศรษฐกิจสังคมของบุคลากรเพ่ิม
มากขึ้น โดยภาพรวมดวยเพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานไดดีตอไป 
 1.8  ศูนยฝกและอบรมฯ ควรมีระบบบริหารแบบมีสวนรวม โดยยึดเด็กและ
เยาวชนเปนศูนยกลาง รวมถึงควรใหบิดามารดา หรือผูปกครอง เขามามีสวนรวมใน             
การแกปญหารวมกับศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนอยางชัดเจน 

2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1.เน่ืองจากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดมีนโยบายตรวจสอบ

แบบสอบถามกอนที่นําไปใชถามเด็กและเยาวชน โดยคําถามน้ันจะไมกระทบตอสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน ดังน้ันการทําวิจัยในโอกาสตอไปผูวิจัยควรสรางแบบสอบถาม หรือ
คําถามที่ไมกระทบถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน 
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   2.2.การเขาสัมภาษณเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจะ
มีนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหคอยสังเกตการณ ดังน้ันผูวิจัยไมควรถามคําถามที่
นอกเหนือจากการอนุมัติของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และผูวิจัยควรเคารพ
สิทธิเด็กและเยาวชนไมถามคําถามที่ทําใหเยาวชนรูสึกอึดอัดในการตอบ 

  2.3.ในการเขาสัมภาษณเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
ผูวิจัยตองศึกษากฎระเบียบของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนและปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
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