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กองบรรณาธิการ

ยธ.เปิดตัว
DJOP CENTER
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ฝีมือเด็กและเยาวชน
ภายใต้แบรนด์ DJOP
เด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นสถานพินจิ ฯ  แม้วา่
จะได้ รับ การบำ � บั ด แก้ ไ ข ตลอดจนถึ ง
การเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อให้
กลั บ ออกไปดำ � เนิ น ชี วิต อย่ า งปกติ ช น
คนทั่วไป แต่ถึงกระนั้นก็ ใช่ว่าจะราบรื่น
ด้วยต้องดิ้นรนในการหาเลี้ยงชีพและ
ครอบครั ว การเกิ ด ขึ้น ของ DJOP
CENTER จึงน่าจะเป็นการนำ�พวกเขา
กลับสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลเด็ก
และเยาวชนทัง้ ทีศ่ าลยังไม่มคี ำ�พิพากษา และทีศ่ าลมีคำ�พิพากษาแล้ว
โดยเน้นการบำ�บัดแก้ไขฟืน้ ฟูทง้ั ด้านการให้การศึกษาวิชาสามัญ การฝึก
วิชาชีพระยะสั้น การพัฒนาพฤตินิสัย การดูแลสุขภาพร่างกายและ
การเยียวยาสภาพจิตใจ การดำ�เนินชีวติ สงเคราะห์ชว่ ยเหลือ ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเด็กและเยาวชน การจัดทำ�แผนการ
ภายหลังปล่อยร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชน และผูป้ กครอง ทัง้ นีก้ เ็ พือ่
มุง่ ทีจ่ ะคืนเด็กดีสสู่ งั คม
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ เด็กและเยาวชนจะได้รบั การบำ�บัดแก้ไขฟืน้ ฟู
และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทุกราย ซึง่ เด็กและเยาวชนต่างมุง่ มัน่
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ตัง้ ใจทีจ่ ะกลับตนเป็นคนดี และคาดหวังว่าจะดำ�เนินชีวติ อย่าง
ปกติสุข แต่เมื่อกลับไปดำ�เนินชีวิตจริงในสังคม พบว่า
ส่วนใหญ่มีสภาพครอบครัวที่ต้องดิ้นรน ประกอบอาชีพ
หาเลีย้ งครอบครัว เพือ่ ต่อสูก้ บั ค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ กอปรกับ
ก่อนถูกจับกุมเด็กและเยาวชนมักจะออกจากระบบการศึกษา
เมือ่ ปล่อยตัวไป ต้องเข้าสูต่ ลาดแรงงานหากเด็กและเยาวชน
ที่มีพ้นื ฐานการศึกษาและมีความสามารถพิเศษก็อาจจะ
หางานได้งา่ ย ส่วนเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัวแล้ว
ยังไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ประสบปัญหาว่างงาน
จึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีน่ ำ�ไปสูก่ ารกระทำ�ผิดซํา้
จากเหตุผลดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้กรมพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน จุดประกายนโยบายและแนวความคิด
ในการสร้างนวัตกรรมเพือ่ เป็นการต่อยอดให้เด็กและเยาวชน
สามารถประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้ในช่องทางและ
รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน และ
ความเจริญเติบโตของโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ มีตน้ ทุนวิทยาการ
องค์ความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำ�นาญ จากการฝึกฝน
ฝึกปฏิบตั ขิ องเด็กและเยาวชนในการฝึกอาชีพแขนงต่างๆ
จากสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน ซึง่ สอดรับกับนโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวงยุตธิ รรม ภายใต้แผนแม่บทบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558-2561) ในการ
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ขับเคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง“การพัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผ้กู ระทำ�ความผิดและ
การช่ ว ยเหลื อ ผู้พ้น โทษ” กรมพิ นิจ และคุ้ม ครองเด็ ก
และเยาวชน จึงได้จดั ทำ�โครงการ DJOP Center ขึน้
โครงการ DJOP Center มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้มคี วามภาคภูมใิ จ เห็นคุณค่าตนเองจากการ
ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะความชำ�นาญจากการ
ฝึกวิชาชีพมาใช้ประกอบอาชีพและหารายได้ สามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ผา่ นระบบและรูปแบบของ DJOP
Center เพือ่ ให้กรมพินจิ ฯ เกิดนวัตกรรมในการลดการกระทำ�
ความผิดซา้ํ ของเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัว และ
เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเด็กและเยาวชนของ
กรมพินิจฯ ภายใต้แบรนด์ DJOP จาก DJOP Center
เป็นทีร่ จู้ กั และมีสว่ นแบ่งทางการตลาด
โดยกลุม่ เป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนในความควบคุม
ของกรมพินจิ ฯ ทีไ่ ด้รบั การฝึกวิชาชีพ ฝึกทักษะการให้บริการ
ในหลั ก สู ต รที่ มี ก ารรองรั บ จากสถาบั น การศึ ก ษา
หรือสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมการดำ�เนินงานของ DJOP
Center ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-60 จำ�นวน 5,000 คน
โดยมีเด็กหรือเยาวชนทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัวจากกรมพินจิ ฯ
เข้ า ร่ ว มการดำ�เนิ น งาน ในปี ง บประมาณเดี ย วกั น
จำ�นวน 2,000 คน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากโครงการนีค้ อื เด็กและเยาวชน
มีความภาคภูมใิ จ เห็นคุณค่าของตนเองจากการใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะความชำ�นาญจากการฝึกวิชาชีพ
มาใช้ประกอบอาชีพและหารายได้อย่างยั่งยืน กรมพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนมีสถิตใิ นการกระทำ�ความผิดซา้ํ
ของเด็กและเยาวชนลดลงเหลือร้อยละ 10 ผลิตภัณฑ์
หรื อ การบริ ก ารของเด็ ก และเยาวชนของกรมพิ นิจ ฯ
ภายใต้แบรนด์ DJOP จาก DJOP Center เป็นที่ร้จู ัก
และเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
นางกิง่ กาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินจิ
และคุ้ม ครองเด็ ก และเยาวชน กล่ า วในการประชุ ม
“คณะกรรมการจัดตัง้ และบริหารงานศูนย์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ฝีมือเด็กและเยาวชน (DJOP SHOP)” เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็ก
และเยาวชน ว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมี
นโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล รวมทั้งเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว ให้มีความรู้และทักษะ
ด้ า นต่ า งๆ จากการพั ฒ นาพฤติ นิสัย สามารถนำ�ไป
ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
อย่างยัง่ ยืน โดยไม่หวนกลับมากระทำ�ความผิดซา้ํ ปัจจุบนั
การดำ�เนิ น นโยบายดั ง กล่ า วมี ค ณะกรรมการจั ด ตั้ ง

และบริหารงานศูนย์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ฝมี อื เด็กและเยาวชน
(DJOP) เป็นหน่วยขับเคลือ่ น และดำ�เนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์
ฝีมือเด็กและเยาวชน โดยการสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชนในแต่ละศูนย์ฝกึ และอบรมเด็ก
และเยาวชน และสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย 1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฝมี อื เช่น เครือ่ งจักสาน
กรอบรูปงานไม้ 2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทางช่างฝีมอื เช่น ช่างไม้
3) กลุม่ ทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชน
2. ด้านการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีการประกวด
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
แสดงถึงผลิตภัณฑ์ฝมี อื เด็กและเยาวชน และศูนย์ DJOP
รวมถึงการจัดทำ�เว็บเพจ/เฟสบุค๊ เป็นต้น เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และศูนย์ DJOP ให้ประชาชนทัว่ ไปรับทราบ
3. ด้านการบริหารจัดการศูนย์จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ฝมี อื เด็ก
และเยาวชน ปัจจุบนั มีการเตรียมความพร้อมในการจัดจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ฝมี อื เด็กและเยาวชนในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
จำ�หน่ายสินค้าออนไลน์ การจัดหาสถานทีจ่ ดั จำ�หน่าย เป็นต้น
การดำ�เนินงานของ DJOP CENTER จึงถือเป็นการส่งเสริม
และสร้างภูมคิ ม้ ุ กันให้เด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของ
กรมพินจิ ฯ ให้กลับสูส่ งั คมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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