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ปจจัยเส่ียงในการกอคดีของเด็กและเยาวชน 

        ปจจัยทางชีววิทยา : เปนเพศชาย ระดับฮอรโมนเพศชายสูง มีปญหาสุขภาพทางกายซ่ึงอาจสงผลตอความเครียด 

วิตกกังวล ขาดความม่ันใจในตนเอง ผูมีระดับสติปญญาต่ําซ่ึงอาจถูกชักจูงงาย ผูมีพยาธิสภาพทางสมองซ่ึงมีผลตอการ

ยับย้ังช่ังใจท่ีไมดีและระดับสารส่ือประสาทท่ีไมสมดุล เปนโรคสมาธิส้ัน มีพฤติกรรมกาวราว 

         ปจจัยทางจิตใจ : พ้ืนอารมณเปนเด็กเล้ียงยาก (difficult child) ทัศนคติท่ีไมดี พฤติกรรมตอตานสังคม ขาดการ

ยับย้ังช่ังใจ สมาธิส้ัน การขาดทักษะทางสังคมตางๆ ขาดความม่ันใจในตนเอง มีปญหาสุขภาพจิต มีการใชสารเสพติด

จากงานวิจัยโดยกรมสุขภาพจิตในป 2558 ในสถานแรกรับ 14 แหง จํานวน 600 คน พบวาเปนโรคจิตเวชอยางนอย

1 โรค คิดเปน 91.4% (สูงกวาเยาวชนไทย 4 เทา)และมีโรครวมทางจิตเวช 79.2% 

         ปจจัยทางสังคม : สัมพันธภาพภายในครอบครัวท่ีไมดี เยาวชนท่ีรูสึกวาตนเองไมดีพออาจกระทําความผิดเพ่ือ

ใหไดรับความสนใจ หรือมีพฤติกรรมประชดชีวิตเพราะไมเห็นคุณคาในตัวเอง ลักษณะการเล้ียงดูท่ีไมคงเสนคงวา ทําให

เยาวชนรูสึกเครียด เก็บกด มีความขัดแยงในครอบครัว ถูกผูปกครองรังแก ทัศนคติไมดีตอโรงเรียน ลมเหลวในการเรียน

กลุมเพ่ือนตอตานสังคม กระทําผิด เพ่ือนบานมีคดี ยุงเก่ียวกับยาเสพติด ชุมชนไรระเบียบ

ปจจัยปกปอง

         เปนปจจัยท่ีชวยลดความเส่ียงในการกอคดีของเด็กและเยาวชน ไดแก ระดับสติปญญาดี ทัศนคติตอสังคมดานบวก 

สัมพันธภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอกครอบครัว การมีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงเรียนแมวาจะมีผลการเรียนท่ีไมสูง

มีกลุมเพ่ือนท่ีอยูในกฎเกณฑ และการมีมาตรการแทรกแซงทางกฎหมายเม่ือเยาวชนกอคดีซ่ึงถือเปนปจจัยปองกันการ

กอคดีซ้ํา

แนวทางการปองกันการกอคดีซ้ําสําหรับเยาวชน

         เนนการลดปจจัยเส่ียงอยางรอบดาน ลดปฏิกิริยาลูกโซ สรางความรูสึกมีคุณคา มีแรงจูงใจท่ีจะปรับเปล่ียนตนเอง 

รวมถึงการไมถูกขับออกจากระบบการศึกษาซ่ึงทําใหเยาวชนเห็นคุณคา เปาหมายและโอกาสในชีวิต ระบบการแกไข

บําบัดฟนฟู การเตรียมกอนปลอยตัว การติดตามเฝาระวังความเส่ียงตางๆ การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ

สภาพปญหา ความถนัด ความสนใจเปนรายบุคคล 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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อภิปราย : คลินกิจติสงัคมในระบบศาลกับการป�องกันการก่อคดีซํ�าของเยาวชน (2)

กระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชนท่ีกอคดี 

         คดีความสวนใหญในประเทศทําโดยคนสวนนอยและคนสวนนอยจะกระทําความผิดซ้ําๆ ดังน้ันศาลจึงมี

กระบวนการลงโทษแกคนกลุมดังกลาว ตามมาตรการท่ัวไป เชน กักกัน การกําหนดโทษ การคุมประพฤติ การคุมตัวไว

ท่ีสถานพยาบาล เปนตน ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิดโดยมีความเจ็บปวยทางจิต ศาลจะพิจารณาวา

ขณะกระทําความผิดมีความรูผิดชอบหรือไม บังคับตัวเองไดหรือไม ในกรณีท่ีศาลเห็นวาไมควรลงโทษ ศาลจะสงตัวเขา

บําบัดรักษาในสถานพยาบาล และในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยเสพสารเสพติด ศาลจะสงบําบัดรักษาและกําหนดเง่ือนไข

คุมประพฤติ นอกจากน้ันกระบวนการยุติธรรมเช่ือวาผูกระทําความผิดท่ีเปนเยาวชนมีวุฒิภาวะต่ํากวาผูใหญ สามารถ

แกไขไดจึงเนนกระบวนการบําบัดฟนฟูมากกวาการลงโทษ 

มาตราการเฉพาะของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเยาวชน 

         กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความรุนแรงในครอบครัว ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติ

ดังกลาวมุงใหความคุมครองสถาบันครอบครัวไมใหเกิดอันตรายทางสุขภาพกายและจิตใจ มีมาตรการแทรกแซงครอบครัว

ไมวาจะเปนคดีอาญาหรือไมก็ตาม   

         กฎหมายท่ีเก่ียวกับเยาวชนโดยตรงคือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ.2553

          กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพจิต ไดแก พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562

คลินิกจิตสังคมในระบบศาล

        มีแนวคิดจาก Problem solving court และการใชหลักการ Early intervention เน่ืองจากผูท่ีกระทําความผิด

ท่ีโดนจับใหม จะมีความกังวลและเปนชวงท่ีตระหนักปญหา ดังน้ันการไดรับการประเมินชวยเหลือในเวลาน้ัน 

เชน ระยะฝากขัง กอนการพิจารณาคดี จะชวยใหมีโอกาสท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดสูง การมีทดลองใชโดยจัดต้ัง

คลินิกจิตสังคมท่ี ศาลอาญาธนบุรี มีผูใหคําปรึกษาท่ีเปนจิตอาสาท่ีผานการอบรมมาชวยประเมินและใหคําปรึกษา

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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อภิปราย : คลินกิจติสงัคมในระบบศาลกับการป�องกันการก่อคดีซํ�าของเยาวชน (3)

โดยมีเทคนิค motivation interviewing มาชวย จากผลการดําเนินงาน พบวา มีผูกระทําความผิดซ้ําเพียงรอยละ 1.3

จากน้ันมีการขยายผลนําไปใชกับศาลอ่ืนหลายแหงรวมท้ังศาลเยาวชนและครอบครัว 

การนําหลักการของคลินิกจิตสังคมมาใชท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว 

       มีการนําหลักการการทําคลินิกจิตสังคมมาใชท่ีศูนยใหคําปรึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงศูนยใหคําปรึกษา

จะทําหนาท่ีประสานการประชุม เพ่ือการแกไข บําบัดฟนฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศ มีหนาท่ีในการ

ประเมินคัดกรอง จําแนกสภาพปญหา เพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริง วางแผนการชวยเหลือ ใหคําปรึกษารายบุคคล ครอบครัว 

รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนการแกไขบําบัดฟนฟูและปองกัน ติดตามประเมินผล จัดทํารายงานเสนอศาล

รวบรวมสถิติและทํางานรวมกับเครือขายในการติดตามไมใหเยาวชนกระทําผิดซ้ํา 

        ปจจัยท่ีทําใหเขาใจสภาพปญหาของเยาวชนมากข้ึน คือการทํา case formulation ไดแกการประเมินเด็กและ

ครอบครัวเพ่ือหาปจจัยสําคัญ คือ ปจจัยนํามากอน (Predisposing factor) ปจจัยกระตุน (Precipitating factor) 

ปจจัยท่ีทําใหปญหาคงอยู (Perpetuating factor) และปจจัยปกปอง (Protective factor) ซ่ึงตองนํามาพิจารณา

เพ่ือชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลตอไป 

แนวทางการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินกระบวนการ

ยุติธรรมดานคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข  

         เพ่ือทําความรวมมือเพ่ือใหหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานศาลยุติธรรม ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมดานคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเด็กและเยาวชนและ

ครอบครัว ไดรับการประเมินและใหการชวยเหลือ เชน หากพบปญหาดานสุขภาพจิต จิตเวช และสารเสพติด ก็จะมี

แนวทางสงตอจากศาลเยาวชนไปสูโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ ไดรับการตรวจประเมิน บําบัดรักษา 

และฟนฟู และปองกันอันตรายตอตนเองและสังคม สามารถดํารงชีวิตภายในครอบครัว และสังคมไดอยางปกติสุข 

และไดรับการคุมครอง เพ่ือใหการพิจารณาคดีของศาลเปนไปโดยเท่ียงธรรมย่ิงข้ึน โดยตามแนวทางความรวมมือ

ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการการดําเนินกระบวนการยุติธรรมดานคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ี

เก่ียวของกับสาธารณสุขจังหวัด (พยส.) 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"
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พญ.วชิชุดา จนัทราษฎร ์
จติแพทย ์สถาบนักัลยาณ์ราชนครนิทร ์
ผู้ดําเนินการอภิปราย 

อภิปราย : คลินกิจติสงัคมในระบบศาลกับการป�องกันการก่อคดีซํ�าของเยาวชน (4)

มีองคประกอบ เชน ผูพิพากษาศาลเยาวชนแลละครอบครัว นายแพทยสาธารณสุข จังหวัด แพทย กุมารแพทย 

จิตแพทย สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตํารวจ อัยการสํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัว โดยเกณฑการสง

ตอเขาสูระบบสาธารณสุขไดแก  มีประวัติรักษาโรคทางกายหรือจิตเวช มีอาการทางจิต ซึมเศรา อยากตาย เคยทํารายตนเอง

ประวัติพัฒนาการชา ปญหาสติปญญา สมาธิส้ัน พฤติกรรมคดีโหดรายผิดวิสัย เกินวัย กระทําผิดดวยขอหาท่ีรุนแรง

มากข้ึนหรือ กระทําผิดคร้ังท่ี 3 ข้ึนไป เปนตน 

ปจจัยความสําเร็จของการปองกันการกอคดีซ้ําของเยาวชน 

         การประเมินและการทําความเขาใจเด็กรายบุคคล และใหการชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหา การให

โอกาสเด็กไดปรับปรุงแกไข การติดตามตอเน่ือง การมีภาคีเครือขายความรวมมือจากหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

"สรุปเนื�อหาในภาพรวม"


