
ทิชา  ณ  นคร

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกาญจนาภิเษก   





บานกาญจนาภิเษกไมใช...คุก

เยาวชนไมใช...นักโทษ อาชญากร

เจาหนาที่ไมใชผูคุม

บานกาญจนาภิเษกคือ บานทดแทนชั่วคราว     
ของ

วัยรุนที่กาวผิดจังหวะหรือกาวพลาด

ไมคนตวั  ไมนบัยอด  ปลอดภัย 100 %

นําของสวนตัวมา
ใชได(บางอยาง)

เยี่ยมแบบปกติ



ทศิทาง
บานกาญจนาภิเษก

เหน็คุณคาของตนเอง

เปลี่ยนภาระ...เปนพลัง

ไมตอตาน / ไมกาวราว

สงบ - รวมมือ

เริ่มฝน เริ่มมีความหวัง
และคิดถึงอนาคต

ไมมีการใชความรุนแรง

รื้ออํานาจภายนอก
สรางอํานาจภายใน

การมีสวนรวมของเยาวชน
คือ เปาหมายและกระบวนการ

เนนรักษาจิตวิญญาณเยาวชนเปนหลัก
รักษากฎหมายเปนรอง

มาตรการเชิงบวกนาํ
มาตรการเชิงลบตาม
ทักษะชีวิตตองมากอน

• เรียนชีวิต
• เรียนหนังสือ
• เรียนอาชีพ

อยากเปลี่ยนแปลง
อยาก...ดี

มีเปาหมายรวม
(เปาหมายเดียวกัน)



ชีวิตในบานกาญจนาภิเษก

เรียนชีวติ – เรียนสังคม    
“ทักษะสังคม”

เรียนหนงัสือ
(นอกสถานที่)

เรียนอาชีพ

สวดมนต / ละหมาด

เขียนสมุดกอนนอน

บันทึกจาก
หองสมุด

สมุดทํามือ     ไปชอปปงรานหนังสอื

ดนตรี(สากล) / กีฬา (ฟุตบอล,ฟุตซอล,ตะกรอ,ปงปอง) / คาราโอเกะ

บานนาอยู    ไปทานอาหารนอกสถานที่

ชื่นชมเยาวชนคนดี

ถีบจักรยาน

เดินสายเยี่ยมบาน

เยี่ยมบานสานสัมพนัธ

วิเคราะหขาว ทํารายงาน

เดินสายใหประสบการณ

เสริมอํานาจภายใน
ประชุม 
สมัมนา

ตอบกระทู
(รวมตัดสินใจ)

ขับรถบาติก คอมพิวเตอร

เบเกอรี่-ขนมไทย กรอบรูปวิทย

งานประดิษฐเศษไม

กศน.
(ภายใน)

อุดมศึกษา อาชีวะ



บานกาญจนาภิเษก
♥ ไมเห็นคุณคาของตนเอง ไมเห็นคณุคาคนอื่น

♥ ระบบการศึกษาไมไดออกแบบ
เพื่อเยียวยา...โรคออนแอ กาวราว

♥ ถูกกีดกันออกจากพื้นที่
การแกปญหา พื้นที่ความคิด 
ภายใตภาพพจน  เด็กไมดี 
เด็กไมเกง

♥ ณ วันนีเ้ยาวชนอาจไมใช
ลูกหลาน    ผูสบืทอดสงัคม แต
นาจะหมายถึง   ลูกคาชั้นดี ผูหลอ
เลี้ยงธุรกิจมากกวา

♥ ภายใตพฤติกรรม/เหตุการณแบบ
เดียวกัน เยาวชนยากจน พอแมดอย
การศึกษา“เขาสูกระบวนการยุติธรรม” 
งายกวาเยาวชนที่มีฐานะดี พอแมมี
การศึกษา

♥ ความสามารถในการแกปญหา
ทามกลางการเปลี่ยนแปลง...มีจํากัด

♥ ระบบความคิดพัฒนาผิดพลาด 
จนเกิดผูเสียหาย หรือ เหยื่อ

♥ ความสัมพันธในครอบครัว 
รูปแบบการเลี้ยงดู..บมเพาะ
โรคออนแอ โรคกาวราว

บริบทที่เกี่ยวของกับการ
เปนวัยรุนที่...

กาวพลาด กาวผิดจังหวะ



บานกาญจนาภิเษก

การเยียวยา
 การฟนฟู 
การแกไข

♥ทําใหบานกาญจนาภิเษกและบานของ
เยาวชน “ใกลชิด” กันจริง ๆ “รวมมือ” 
กันจริง ๆ

♥ คืนคณุคาและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย ใหกับเยาวชน
โดยปราศจากเงื่อนไข

♥ แปลงขาวราย ขาวรุนแรงที่
อาจเปนพิษ เปนภัย ใหเปน 
“วัคซีน” รักษาโรคออนแอ 
กาวราว ฯลฯ

♥ ปรับสถานภาพจาก
เยาวชน คือ เปาหมาย  เปน 
เยาวชนคอืผูรวมเปลี่ยนแปลง

♥ มาตรการและกลไกในสงัคม
จะตอง…ดูแลและปกปองเยาวชน
อยางจริงจังและอยูบนพืน้ฐาน 
“การมีสวนรวมของเยาวชน”

♥ เปดโอกาสใหเยาวชนมี
สวนรวมอยางจริงจัง ..ไดคิด 
ไดตัดสินใจ “ทุกการ
ตัดสินใจผูกพันกับชีวิต”

♥ นําเรื่องราวความ
ทุกข ความเศรา ความ
เสียหายของเหยื่อ…
มาเรียนรู



ภายใตสภาพครอบครัวออนแอ โรงเรยีนไมพรอมเตมิเต็ม 
สังคมที่เห็นเยาวชนเปนลูกคา...ไมใชลูกหลาน...

“ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานสอบสวน อัยการ ผูพิพากษา” 
ตองเปนผูเชี่ยวชาญ 

ความรูทางกฎหมายและความรูทางสังคม จิตวิทยา
ตองถวงดุลยกันอยางลงตัว



บานกาญจนาภิเษกบานกาญจนาภิเษก

การเชื่อมตอระหวาง
บานของเยาวชน

กับ
บานกาญจนาภิเษก

♥กรณีลูกชายเจ็บปวยถึงขัน้ตองพัก
รักษาตัว หรือตองนอนโรงพยาบาล 
หากพอแมพรอมที่จะดูแล.....
รับลูกชายไปได   

♥ กรณีพอแม ผูปกครอง
เจ็บปวย/เสียชีวิต สามารถรับ
เยาวชนไปเฝาหรือทําบญุได

♥ ปจฉมินิเทศ : โครงการ
ประชุมกลุมครอบครัวเยาวชน 
บานกาญจนาภิเษกกอนกลับคืนสู
สงัคม

♥ โครงการติดตามและชวยเหลือ
เยาวชนหลังกลับคนืสูสงัคม

♥ เชิญพอแม ผูปกครองมา
รับทราบปญหา หรือ/และชื่นชม
สิง่ดี ๆ ทีเ่ยาวชนกระทําลงไป

♥ เขียนจดหมายถึงพอแม
ผูปกครองอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหรูความเปนไปในบาน

♥ ปฐมนิเทศพอแม 
ผูปกครอง แฟน เพื่อนของ
เยาวชนใหม



บานกาญจนาภิเษก

ทักษะชีวิต
วิเคราะหขาว บทความ ภาพ 

บทสัมภาษณ จดหมาย
เพลง ตอบกระทู

♥ เรื่องราวเกี่ยวกับการใชความรุนแรง 
การละเมิดสิทธทิางรางกาย การกอ..
อาชญากรรมของวัยรุน

♥ เรื่องราวเกี่ยวกับคานิยม
(ผิดๆ) ของวัยรุน.. การซิ่ง การ
สัก การเสพ การสบู การดื่ม

♥ เรื่องราวที่กระตุนความคิดใฝดี ความ
ออนโยน สํานึกรวม สํานึกดานดี

♥ เรื่องราวเกี่ยวกับคนดี คน
เกง คนเสียสละ คนสูชีวิต

♥ ตอบกระทู..การใหความ
คิดเห็นและนําไปปรับ เปน
ขอตกลง ระเบียบ กติกา

♥ เรื่องราวของผูกระทํา
ผิดที่หลบหนี

♥ เรื่องราวเกี่ยวกับเพศ การ
ละเมิดสิทธทิางเพศ 
อาชญากรรมทางเพศ ฯลฯ



บานกาญจนาภิเษก
♥รวมเวทีประชุม เสวนากับเยาวชนกลุมตาง ๆ

· ประชุมทํารายงานดานเยาวชนโดยกองทุนโลก

· การประชุมเวทีสิทธิเด็ก รัฐสภา

· การประชุมทํารายงานสิทธิเด็กเพื่อเสนอสหประชาชาติพื้นที่กิจกรรมดีพื้นที่กิจกรรมดี  ๆๆ
พื้นที่ความคิดในโลกกวางพื้นที่ความคิดในโลกกวาง

คือคือ....คุณคาคุณคา
คือคือ....ความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจ

♥ โครงการเดินสายใหประสบการณ..
วัยรุนที่กาวพลาด เพื่อใหนอง ๆ เพือ่น ๆ 
รูจักการปองกนั/การดูแลตนเอง

♥ โครงการอาสาสมัครบานกาญจนาภเิษก 
ชวยเหลือชุมชนใกลบาน                    
 สรางบานใหคุณยายและหลานสาว        
 ชวยชาวบานทีป่ระสบภัยน้ําทวม          
 ซอมแซมบาน/ดูแลคุณตา คุณยายที่พักที่
พิการ ยากจน ขาดผูอุปการะ

♥ โครงการอาสาสมัครบานกาญจนาภิเษก    
 ผูประสบภัยสึนามิ หาดแหลมปอม           
 ผูประสบภัยน้ําทวม อ.ลับแล 



บานกาญจนาภิเษก

กระบวนการ

♥ ทําใหมีคา มีเกียรติ : ไมต่ําตอย อับอาย

♥ เจาหนาที่ตองมี “เอกภาพ”..รูคิว รูบทบาท รูลําดับ

♥ บนความสัมพันธแนวราบ เปนมิตร 

♥ เนนหลักการเชิงบวก

♥ เสริมพลังอํานาจ

♥ หากหลีกเลี่ยงการลงโทษไมได..ตองไมประจาน♥ ตลกอยางสรางสรรค : ตลกแบบไมละเมิด

♥ สนุก มีสาระ ทาทาย สมอายุ

♥ ดึงสวนดี ไมยุง ไมมุง...จุดออน

♥ มีสวนรวม สู..สํานึกรวม

♥ เพิ่มตนทนุในการคิด ตัดสนิใจ

เปาหมาย

กิจกรรม ปญหา/สาเหตุ/โจทย



ทุกกิจกรรมใน..
บานกาญจนาภิเษก

ตองเพิ่ม...

คุณคาและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง

ใหกับเยาวชน
พุทธิปญญา



บานกาญจนาภิเษก

ปจจัยสําคัญในการ
เยียวยา ฟนฟู แกไข
เยาวชนที่..กาวพลาด
…กาวผิดจังหวะ

ที่ขาดไมได

คุณภาพของ
“เจาหนาที”่



บานกาญจนาภิเษก

การสื่อสารเนื้อหา สาระ ขอมูล ความรูสึก

♥เชิงบวก

♥ เชิงผูกพัน หวงใย ไมใชหนาที่

♥ เชิงญาติผูใหญ

♥ เจาหนาที+่ปามล+พอแมหนุมนอยบาน
กาญจนาฯ  เราคือ คนหัวใจดวงเดียวกัน



บทบาทที่ตอง
กาวเดินไป
พรอม ๆ กนั

พอแม ผูปกครอง แฟน/ภรรยา เพื่อน

เยาวชน

บานกาญจนาภิเษก

♥ ปฐมนิเทศ 
♥ ประชุม..ไมควรปฏิเสธ         
♥ เชิญมาชวยแกปญหาลูกชาย 
♥ รับ-สงลกูชาย 
♥ ใหความรวมมือ /รวมกิจกรรม  
♥ ปจฉิมนิเทศ         

“โครงการประชุมกลุมครอบครัวและเยาวชนกอนกลับสูสังคม”

♥ กําหนดแนวคิดที่เอื้อตอวัยรุน              
♥ สงเสริมการมีสวนรวม 
♥ กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
♥ บรรยากาศที่เปนกันเอง/เปนมิตร 
♥ เนนการควบคุม-ดูแลตัวเอง...รูหนาที่มีความ
รับผิดชอบ 
♥ ให... “ตนทุน-ชีวิต”
♥ ให “คุณคา-ศักดิศ์รีความเปนมนุษย”โดย
ปราศจากเงื่อนไข

พรอม พรอม พรอม ...ที่จะละทิง้พฤติกรรม
เดิม ๆ เชน แอบเซฟของเขา แอบสูบยาตั้ง-
บุหรี่ เลนยาเสพติด สกั-เจาะรางกายหรือใช
ความเหนือกวา เกากวากดขี่ กินแรงเพื่อน

ลงมือปลกู “ตนทุน-ชีวิต” หมั่นรด
น้ํา พรวนดิน ใสปุย ไลแมลง...
เพื่อให “ตนทุน-ชีวิต” เติบโต
แข็งแรงตามวัน เวลา อายุ มั่นใจใน “คุณคาที่สรางสรรคขึ้นมาใหม” 

และกาวเดินออกไปสู...สงัคมอยางสงางาม
และภาคภูมใิจรวมกัน “ตัวผม พอแม บาน
กาญจนาฯ”



♥ พยายามมองการกระทําของ..วัยรุน  ดวยสายตาของวัยรุน
♥ พยายามไมใช..ความเปนผูใหญ เขาไปตัดสิน

♥ แตใชความเปนผูใหญเขาไปดูแล แกไข ชวยเหลือ
♥ เพื่อให “วัยรุน” กาวออกมาจากหลุมพรางแหงปญหา♥ ไมลืมความรูสึกนึกคิดในชวงทีเ่ปน…วัยรุน

♥ มุมมองตอวัยรุน คือ กุญแจดอกสําคัญในการทํางานกับ..วัยรุน



ถูกบงการ

ไมประดับ

ทําพอเปนพิธี

ถูกมอบหมายใหทําแตรับทราบกอน

ขอคําปรกึษาเด็ก

ผูใหญริเริ่มแตเด็กมีสวนรวมตัดสินใจ

เด็กริเริ่ม  เด็กกําหนด

เด็กริเริ่ม               แตมีผูใหญรวมตัดสนิใจไดคิด ไดตัดสินใจ

ไดคิด ไมไดตัดสินใจ

ไมไดคิด ไมไดตัดสินใจ

จาก... หนงัสือการมีสวนรวมของเดก็..การทําพอเปนพธิีสูความเปนประชาชน

ระดับการมีสวนรวม...
ระหวางเด็กกับผูใหญ



 ตราบใดที่คนยงัไมสามารถเห็นพลังอํานาจของตัวเองในการสรางสรรคชีวิตที่ดี  สถานที่
อยูอาศัยที่ดี  องคกรที่ดี

คน ๆ นั้นก็จะตั้งหนาตั้งตารอคอยชีวิตที่ดี  รอคอยสถานทีอ่ยูอาศัยที่ดี  รอคอยองคกรที่ดี...
จากใครสกัคนที่ไมใชตัวของเขาเอง

จําเปนทีทุ่กคนตองตระหนักในพลังอํานาจเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง สถานที่อยู
อาศัย องคกรและใชพลังอํานาจนั้นอยางเขมแขง็  สรางสรรค  ปราศจากการแอบแฝงอยาง
เด็ดขาด

บานกาญจนาภิเษก คือ องคกรซึง่ประกอบดวยเจาหนาที่  25 (+5) คน  เยาวชน 150 – 200
คน แนนอนทีค่วามเขมแขง็  ความรุงเรือง  รุงโรจนของบานกาญจนาภิเษก และชีวิตที่ดีของ
เยาวชนในบานหลังนี้ไมสามารถผูกติดกับเจาหนาที่จํานวนนอยนิดนัน้แตเกาะเกี่ยว เปนหนึง่
เดียวกับความรวมมือ  รวมใจของเยาวชนเปนสําคัญดวย



ขอคิดขอคิด  ––  ขอเตือนใจขอเตือนใจ
เมื่อผมไดรับโทษโดยคําสั่งศาลเมื่อผมไดรับโทษโดยคําสั่งศาล  ผมคิดวาตัวเองอยูในกลุมที่มีแตผมคิดวาตัวเองอยูในกลุมที่มีแต

ความลมเหลวความลมเหลว  ความเลวรายความเลวราย  ความรุนแรงความรุนแรง
ไมสามารถอยูรวมกับสงัคมภายนอกไดไมสามารถอยูรวมกับสงัคมภายนอกได

จึงทําตัวไมมีคุณคาจึงทําตัวไมมีคุณคา
เหมือนขยะกองหนึง่เหมือนขยะกองหนึง่……ทีไ่มมีคาทีไ่มมีคา

วันชัยวันชัย  วัยรุนบานกาญจนาฯวัยรุนบานกาญจนาฯ
กก..ยย.47.47

ขอคิด – ขอเตือนใจ
ไมวาจะอานขอเขียนดังกลาวดวยความเขาอกเขาใจเพียงใดก็ตาม 

ขอเขียนดังกลาวก็ไมไดมีความชอบธรรมพอที่จะนําไปสู
“การละเวน” การลงโทษผูกระทําผิด

แต..งที่ตองคิดและไตรตรองอยางหนัก ก็คือ..
จะลงโทษอยางไร

เพื่อใหผูกระทําผอดสามารถอยูรวมกับสังคมได
ไมรุสึกวา..ตนไรคา

เหมือนขยะกองหนึ่ง…ที่ไมมีคา

คณะทํางานบานกาญจนาภิเษก
พ.ค.49





ระยะแรก
พ.ค.46 - ธ.ค.46

ระยะเรียนรูและสรางตนทนุ
การทํางานรวมกัน

ระยะที่สอง
ม.ค.47 – ธ.ค.47
ระยะขับเคลื่อนออก

นอกกรอบปะทะแรงเสียดทาน

ระยะที่สาม
ม.ค. 48 – ธ.ค.48

ระยะคลายแรงเสียดทาน

ระยะที่สี่
 ม.ค.49 – ธ.ค.49
ระยะเริ่มตนทีแ่ทจริง

พัฒนาการบริหารงาน “บานกาญจนาภิเษก”
ภายใตความรวมมือของภาคราชการ(กรมพนิิจฯ
กระทรวงยุติธรรม)และองคกรพฒันาเอกชนใน
รูป “คณะกรรมการ”โดยแตงตั้ง “ผูอํานวยการ”
จากองคกรพัฒนาเอกชนเขาปฏิบัติหนาที่รวมกับ

ขาราชการและลูกจางของภาคราชการ 
ตั้งแต พฤษภาคม 2546...

ภายใตภารกิจ     
2 วัฒนธรรม 1 เปาหมาย 

กาวสูการเปลี่ยนแปลง  
เชิงคุณภาพ



ตอนพวกคุณเปนเด็ก
ก ว า คุ ณ จ ะ คิ ด ไ ด

นานหรือเปลาละ?
หรือตองใชเวลา และตองการโอกาส...

ผมกเ็ชนกนัครับ

วัยรุนบานกาญจนาภิเษก
16 ส.ค.49



ผมคิดเสมอวา
คนทีท่ําผดิ ก็คนเหมือนกันแหละ

ถาเราไมใหโอกาสถาเราไมใหโอกาส    กลับมาสูสังคมกลับมาสูสังคม  สักวันหนึ่งสักวันหนึ่ง......
เขาคนนั้น ก็ตองกลับเขาไปอยูเหมือนเดิม

แลวอะไรจะเกิดขึ้นละครบั
ถาเราไมใหโอกาสเขาถาเราไมใหโอกาสเขา

วัยรุนบานกาญจนาภิเษก
ส.ค.48



การทีเ่ราทําผิด...
กาวบันไดพลาดสักขั้นหนึ่ง

ไมควรที่จะมีคนกดเราลงไปอีก
แต…ควรมีคนมาพยุงเรามากกวา

เราจะไดลุกขึน้อยางมั่นใจ
และกาวบันไดขึ้นไปอยางระมัดระวัง

แแ  ลล  ะะ  มั่มั่  นน  คค  งง
วัยรุนบานกาญจนาภิเษก

7 ก.ย.47



ถาไมมีโอกาสโอกาส   ก็ไมมีการเริ่มตนการเริ่มตน
ถาไมมีการเริ่มตนการเริ่มตน   ก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง

วัยรุนบานกาญจนาภิเษก
ม.ีค.49


