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งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์
อายุและบทลงโทษของเด็กและเยาวชนในการกระท้าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  (2)เพ่ือศึกษา
ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการกระท้าความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน (3)เพ่ือศึกษา
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กและเยาวชน ในการกระท้าผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย ตามกฎหมายต่างประเทศและของไทย(4) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมในการลงโทษเด็กและเยาวชนซึ่งกระท้าความผิดอาญา ในต่างประเทศเทศเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย(5)เพ่ือเสนอแนะแนวทางและมาตรในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการกระท้า
ความผิดของเด็กและเยาวชน 

จากสังคมปัจจุบันผู้วิจัยเห็นว่าเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดมากขึ นและรุนแรงขึ นเมื่อเทียบกับ
ผู้ใหญ่ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา และ พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 จะเน้นเรื่องเกณฑ์อายุเป็นหลักใน
การพิจารณาลงโทษ และมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไข ฟ้ืนฟู ให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวกลับใจสู่
สังคม โดยไม่ได้ค้านึงถึงพฤติกรรมและความร้ายแรงของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน ยังไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันในเรื่องของการกระท้าความผิดที่มีพฤติกรรมร้ายแรง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน และควรแก้บทลงโทษเพ่ือให้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ และเกรงกลัวต่อการที่จะกระท้าความผิดส้าหรับเด็กและเยาวชน 
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This research aims to study the issue and the legal measures and penalties in the 

age of the juvenile's getting serious crimes.  From today's society found that juvenile 

offenders and more serious as compared to adults.  Without fear of the law The 

Criminal Procedure Act and Juvenile and Family Court and Juvenile and Family 

Act 2553 is focused primarily on the basis of age is considered a punishment. And focus 

on the opportunity to rehabilitate juvenile exhorted society.  Without taking into 

account the seriousness of the behavior and juvenile delinquency.  The researcher 

believes that the enforcement of laws on juvenile delinquency.  No reasonable and 

consistent with the current state of society in terms of crime with serious behavior. The 

researchers therefore suggest that an amendment of the law.  To keep pace with 

today's society And should the penalty to make the law effective.  And the fear of 

crime to children and youth. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เด็กและเยำวชน นับเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญของประเทศ เป็นพลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ชำติบ้ำนเมือง ให้เจริญก้ำวหน้ำและมั่นคง ดังนั้น เด็กจึงควรที่จะเตรียมตัวที่จะเป็นก ำลังของชำติด้วย 
หำกเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนำคตของตนและของประเทศชำติ หำกเด็กและเยำวชนมีกำรกระท ำ
ควำมผิดก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม ต่อประเทศชำติอนำคตของประเทศชำติคงไม่มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ ดังนั้นกำรมองปัญหำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนจะต้องมองถึง
สำเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรกระท ำควำมผิดนั้นขึ้น ซึ่งเรำจะต้องมองกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยที่เป็นเหตุในกำรกระท ำควำมผิดของเด็กนั้นสำมำรถแบ่งออกเป็น
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 

ปัจจัยภำยในที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรงในเด็กได้แก่ ปัญหำทำงด้ำนพันธุกรรม  ฮอร์โมน  ควำม
ผิดปกติทำงด้ำนร่ำงกำย  พ้ืนฐำนทำงด้ำนอำรมณ์  เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนตัวของวัยรุ่นเอง เช่น 
ค่ำนิยม และทัศนคติที่นิยมใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมไปกับค่ำนิยมเรื่องของศักดิศรี เมื่อมี
เหตุกำรณ์ที่ท ำให้รู้สึกถูกท้ำทำยศักดิ์ศรี ก็ท ำให้เกิดพฤติกรรมควำมรุนแรงขึ้นมำ มักเป็นควำมโกรธ 
กำรควบคุมอำรมณ์ตนเองไม่ได้ และถูกเพ่ือนชักชวนให้กระท ำผิด กำรเลี้ยงดู อำจเป็นเหตุให้เกิดกำร
ลงโทษ กระท ำรุนแรงและทำรุณได้ เพรำะจะท ำให้พ่อแม่ไม่พอใจในพฤติกรรมของลูก พ่อแม่ที่มี
ปัญหำกำรควบคุมอำรมณ์ตนเองเกิดควำมยับยั้งไม่ได้ เกิดกำรท ำร้ำยเด็กขึ้นได้ง่ำย เด็กที่มีควำม
ผิดปกติทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ เช่น ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย เด็กปัญญำอ่อน เด็กกลุ่มนี้ จะท ำให้พ่อ
แม่ไม่ชอบ มีกำรลงโทษเด็กกระท ำรุนแรง บำงรำยอำจเกิดร่วมกับกำรกระท ำรุนแรงทำงเพศ , สภำพ
พ้ืนฐำนทำงด้ำนครอบครัว ปัจจัยด้ำนลักษณะและบุคลิกภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำรุนแรงของ
ครอบครัวของผู้กระท ำ พบว่ำ พ่อแม่ที่มีพฤติกรรมกระท ำรุนแรงเด็ก มีประวัติเคยถูกกระท ำรุ นแรง 
ถูกทอดทิ้งมำก่อนในวัยเด็ก พ่อแม่มีปัญหำบุคลิกภำพ เจ้ำอำรมณ์ หุนหันพลันแล่น โกรธง่ำย กำรไม่
ลงรอยกัน ทะเลำะกัน ครอบครัวไม่สงบสุขเด็กจะถูกทอดทิ้งและห่ำงเหินกับพ่อแม่ ควบคุมอำรมณ์
ไม่ได้ ต่อต้ำนสังคม พ่อแม่ที่มีกำรติดกำรพนัน ติดเหล้ำ หรือสำรเสพติด พ่อแม่ที่ คำดหวังกับเด็กเกิน
ควำมสำมำรถ ที่แท้จริงของเด็กท ำให้พ่อแม่รู้สึกไม่พอใจและลงโทษเมื่อเด็กไม่สำมำรถท ำตำมควำม
คำดหวังพ่อแม่ที่ขำดควำมเข้ำใจในพฤติกรรมและพัฒนำกำรของเด็ก ขำดทักษะในกำรอบรมสั่งสอน
เด็ก มีโอกำสกระท ำรุนแรงต่อเด็กเพ่ิมมำกขึ้น รวมถึงควำมไม่พร้อมที่จะมีบุตร เรื่องนี้น ำไปสู่ควำม
รุนแรงในเด็กได้ จำกสถิติ จ ำนวนคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกด ำเนินคดีโดยสถำนพินิจฯทั่วประเทศตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554-2558 จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุที่ เป็น “เด็ก”(อำยุไม่เกิน 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี) และ 
“เยำวชน”(อำยุไม่เกิน 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี) ที่ปรำกฏตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
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ตารางที่ 1.1จ ำนวนคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกด ำเนินคดีโดยสถำนพินิจฯ ทั่วประเทศ1 จ ำแนกตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554-2558 

อำยุ 
 

ปี พ.ศ. 
2554 2555 2556 2557 2558 

รวม 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 
เกิน 10 ปี แต่ ไม่เกิน 15 ปี 5,082 6,108 10,672 10,776 4,383 
เกิน 15 ปี แต่ ไม่ถึง 18 ปี 29,976 28,168 26,091 25,761 28,738 
 

ปัจจัยให้เกิดควำมรุนแรงที่เป็นปัจจัยภำยนอกที่เป็นตัวกระตุ้นท ำให้เกิดควำมรุนแรงในเด็ก
เช่น วัฒนธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อถือ เช่น ในอดีตผู้ชำยถือว่ำเป็นผู้น ำครอบครัว มีหน้ำที่ในกำรหำ
เลี้ยงครอบครัว ภรรยำและลูกจะต้องอยู่ในโอวำท กำรท ำร้ำยร่ำงกำยของสำมีต่อภรรยำหรือลูกย่อม
ถือว่ำเป็นสิ่งที่ปกติ หรือแม้กระทั่งกำรที่สำมีมีภรรยำมำกกว่ำหนึ่งคน ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงกำรมี
อ ำนำจทั้งกำรเงิน กำรงำน ยศ ต ำแหน่งควำมมีหน้ำมีตำในสังคม ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ยังคงเป็นปัญหำที่ยัง
ไม่ได้รับกำรแก้ไขในปัจจุบัน และน ำมำสู่ควำมรุนแรงทั้งทำงกำยและจิตใจ ให้แก่คนในครอบครัว อีก
ทั้งปัญหำเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันอย่ำงสูง กำรด ำรงชีวิตแบบรีบเร่ง เด็กที่ถูกกระท ำรุนแรงนั้น ส่วน
ใหญ่มำจำกครอบครัวที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจไม่ดี พ่อแม่มีปัญหำทำงจิตใจ หรือมีควำมกดดันทำงจิตใจ 
เช่น ควำมตึงเครียดที่เกิดจำกภำวะเศรษฐกิจฝืดเคือง แม่ขำดรำยได้ประจ ำ เป็นต้น ปัจจัยแวดล้อม 
เด็กท่ีอยู่ในสถำนสงเครำะห์ หรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐำนะยำกจนมำกๆ มักจะขำดกำรดูแลเอำใจใส่ที่ดี 
อำจถูกปล่อยปละละเลยจนขำดสำรอำหำร ขำดกำรดูแล ไม่ได้รับกำรศึกษำ มีควำมเป็นอยู่ที่ขัดสน 
และสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรงในเด็กมำกที่สุดคือ สื่อและเทคโนโลยีต่ำงๆ เช่นโทรทัศน์ 
วิทยุ วิดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ เมื่อเทคโนโลยีเข้ำมำบทบำทส ำคัญ เกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ำมำมีบทบำท
ในชีวิตประจ ำวันของเด็กและเยำวชนไทยในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จำกข้อมูลสถิติและผลส ำรวจต่ำงๆ 
ปัจจุบันมีร้ำนเกมที่จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติจ ำนวนกว่ำ 42,853 
ร้ำนค้ำ โดยร้อยละ 20 อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร (มติชนออนไลน์, 2553) กำรผุดขึ้นของร้ำน
อินเตอร์เน็ตและเกมจ ำนวนมำก เป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยำวชน
มำกขึ้น จ ำนวนเด็กและเยำวชนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหำรุนแรงก็มีจ ำนวนมำกและควำมถี่ใน
กำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยครั้ง ส ำนักวิจัยเอแบคโพลล์ของ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ระบุว่ำ เด็กและ
เยำวชนไทยอำยุ 10 - 24 ปี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลชอบเล่นเกมต่อสู้ถึงร้อยละ 53 ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จำกร้อยละ 40 ในปี 2548 และร้อยละ 24 ของกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมถี่ในกำรเล่นเกมทุกวัน มี
ระยะเวลำกำรเล่น 3 ชั่วโมงต่อครั้ง และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเล่นเกมเฉลี่ย 537 บำทต่อเดือน 
(หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2550) นอกจำกนี้โครงกำร Child Watch พบว่ำ เด็กและเยำวชนไทยที่ 
ล่องลอย อยู่ตำมร้ำนเกม ผับ และคอสะพำน ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสำม มีจ ำนวนนับแสนคน (สสส. , 2553) 

                                           
1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ผลส ำรวจดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเด็กและเยำวชนไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี มีงำนวิจัย
จ ำนวนมำกสนับสนุนสมมุติฐำนที่ ว่ำกำรเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ มีเนื้อหำรุนแรงจะเป็นกำร เพ่ิมควำม
ก้ำวร้ำวให้กับเด็กและเยำวชน โดยเด็กและเยำวชนจะน ำเอำควำมรุนแรงของเกมคอมพิวเตอร์มำเป็น
ต้นแบบในกำรแสดงออกพฤติกรรมทำงลบ กลำยเป็นคนโมโหง่ำยหงุดหงิด เอำแต่ใจ และจะแสดง
พฤติกรรมควำมรุนแรงออกมำกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกันหรือรังแกคนที่อ่อนแอกว่ำ เนื่องจำกกำรเล่น
เกมออนไลน์จะมีผลต่อสุขภำพจิตของเด็ก เด็กจะลดควำมสัมพันธ์กับเพื่อนลงแต่จะไปติดต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แทน เพรำะสำมำรถเอำชนะทุกอย่ำงได้ในเกมส์อำจกลำยเป็นเด็กก้ำวร้ำว หรือกำรที่
เลียนแบบกำรกระท ำรุนแรงที่เกิดจำกทีวีเลียนแบบตัวละครหรือผู้แสดง เหยื่อและ/หรือผู้กระท ำ กำร
ที่เด็กดูรำยกำรทีวีที่มีเนื้อหำรุนแรงบ่อยครั้ง สำมำรถท ำให้เด็กมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวเพ่ิมขึ้น แต่ก็มี
โอกำสพบได้เช่นกันว่ำ กำรดูรำยกำรที่แสดงควำมรุนแรงแม้เพียงครั้งเดียวก็อำจท ำให้เด็กแสดง
พฤติกรรม ก้ำวร้ำวเพ่ิมขึ้น เด็กที่เห็นภำพกำรแสดงควำมรุนแรงที่สมจริง แสดงซ้ ำๆ หรือไม่เห็นว่ำ
ผู้กระท ำได้รับลงโทษ เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบกำรกระท ำที่เห็น เด็กที่มีปัญหำบำงอย่ำงอยู่
แล้ว เช่น มีปัญหำอำรมณ์หรือปัญหำพฤติกรรม ปัญหำกำรเรียนรู้ หรือปัญหำกำรควบคุมตนเองก็จะ
เป็นเด็กที่ยิ่งเสี่ยงที่จะได้รับอิทธิพลจำกทีวี ได้สูง ซึ่งผลกระทบอำจเกิดขึ้นทันที หรือใช้เวลำนำนนับปี
กว่ำจะแสดงออก 

 แม้ว่ำบรรยำกำศในครอบครัวของเด็กคนนั้นจะไม่ได้มีปัญหำควำมรุนแรงก็ตำม และสิ่งที่จะ
ชักจูงน ำไปสู่ควำมรุนแรงได้ง่ำยมำกขึ้น คือ พวกเหล้ำ เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมต่ำงๆ ยำ 
สำรเสพติด ฯลฯ ผลกระทบของสุรำในฐำนะปัจจัยร่วมกำรเกิดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำร้อยละ 70-80 ของกลุ่มตัวอย่ำงเพศชำยที่ดื่ มสุรำหรือแอลกอฮอล์  มี
ประสบกำรณ์กำรใช้ควำมรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โดยกำรทุบตีท ำร้ำย ข่มขืนกระท ำช ำเรำ บุคคลใน
ครอบครัวและผู้อ่ืน นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรยกพวกตีกันพูดจำหยำบคำย เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
พฤติกรรมกำรดื่มเหล้ำ ยังส่งผลให้เยำวชนเลียนแบบผู้ใหญ่ดื่มเหล้ำ มีควำมเห็นว่ำกำรดื่มเหล้ำเป็น
เรื่องปกติ นอกจำกนี้กลุ่มตัวอย่ำงระบุว่ำ ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวมีผลมำจำกค่ำนิยมแบบชำย
เป็นใหญ่ สำมีเป็นเจ้ำของชีวิตของภรรยำ มีสิทธิดุว่ำ ทุบตีท ำร้ำย หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ตำม
ควำมต้องกำรของตน ภรรยำจึงตกอยู่ในภำวะจ ำยอมและจ ำนน เนื่องจำกเรื่องภำยในครอบครัวถูกจัด
วำงให้เป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่กลไกรัฐ กระทั่งญำติพ่ีน้องและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ก็ไม่กล้ำเข้ำมำช่วยเหลือ 
ท ำให้ผู้หญิงและเด็กตกอยู่ในภำวะยำกล ำบำกไม่กล้ำบอกเล่ำให้ใครฟัง เพรำะทัศนคติที่ถูกสั่งสอนมำ
ว่ำเป็นเรื่องภำยในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว น่ำอับอำยที่จะน ำมำเปิดเผยและปัญหำที่เกิดเป็นควำม
บกพร่องของฝ่ำยหญิงเอง แม้ว่ำกำรกระท ำรุนแรงนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภำวะสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตของผู้หญิงก็ตำม อีกทั้ง สถำนกำรณ์ยำเสพติดมีควำมรุนแรงขึ้นในช่วงระยะ 4 ปีที่ผ่ำนมำ 
และส่งผลให้จ ำนวนคดีอำชญำกรรมในภำพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น แม้สถิติกำรจับกุมจะค่อนข้ำงทรงตัว
ในปี 2552 แต่ก็มีจ ำนวนคดีมำกถึง 56,851 คดี ในไตรมำสสำม นอกจำกนี้ ยังพบเด็กและเยำวชนเข้ำ
ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดเพ่ิมมำกขึ้น จำกผลกำรจับกุมยำเสพติดทั่วประเทศของส ำนักงำน ปปส. 
ผู้ต้องหำรำยใหม่ส่วนใหญ่เป็นเยำวชน อำยุระหว่ำง 15-24 ปี กระท ำควำมผิดในข้อหำเสพยำบ้ำมำก
ที่สุด และนักเรียนกลุ่มอำยุ ระหว่ำง 12-18 ปี หันมำเป็นผู้ค้ำ และผู้เสพมำกขึ้น และที่น่ำกังวล คือ 
ยำเสพติดมีแนวโน้มแพร่ระบำดไปยังกลุ่มเด็กอำยุน้อยลง ล่ำสุด พบเด็กนักเรียนชำย อำยุ 9 ปี  
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เสพยำบ้ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรบ ำบัด และจำกรำยงำนสรุปประวัติผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำใน
ปีงบประมำณ 2551 มีผู้ใช้สำรเสพติดครั้งแรก ในช่วงอำยุน้อยกว่ำ 7 ปี ถึง 54 ปี ซึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่น
เป็นกลุ่มเสี่ยงและล่อแหลมต่อสิ่งดังกล่ำว ถ้ำหำกไม่มีกำรควบคุมก ำกับดูแลที่ดีในปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ 
เหล่ำนี้จะมีผลเสียเกิดขึ้นตำมมำกับเด็กวัยรุ่นมำกกว่ำผลดีที่เด็กวัยรุ่นควรจะได้รับควำมรุนแรงของ
เด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมีจ ำนวนมำกขึ้น และทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังเรำจะเห็นเป็นข่ำวที่
ปรำกฏอยู่ตำมหน้ำหนังสือพิมพ์รำยวันทั่วไป เช่น เด็กนักเรียนอำชีวะยกพวกตีกัน , เด็กวัยรุ่นใช้ปืนยิง
คู่อริ และยิงตัวตำย กลุ่มเด็กวัยรุ่นรุมข่มขืนเด็กผู้หญิง ฯลฯ มีกำรใช้อำวุธที่รุนแรงและอันตรำย เช่น 
มีด ปืน วัตถุระเบิด ควำมรุนแรงในเด็กวัยรุ่นน ำไปสู่สำเหตุกำรตำยในเด็กวัยรุ่นมีจ ำนวนมำกขึ้น
นอกจำกสำเหตุจำกอุบัติเหตุจำกยำนยนต์ที่เคยเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับหนึ่ง หำกจะย้อนค ำถำม
กลับไปถึงสำเหตุที่ท ำให้เกิดข่ำวต่ำงๆตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ที่ซึ่งเรำได้พบเจอทุกวัน ว่ำเหตุกำรณ์
เหล่ำนั้นเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ผู้ศึกษำคิดว่ำทุกคนคงจะหำค ำตอบจำกค ำถำมนี้ได้อย่ำงมำกมำย บำง
ค ำตอบอำจจะเป็นค ำตอบที่กว้ำงเช่นเกิดจำกปัญหำของกำรเปลี่ยนแปลงไปของสังคม และบำง
ค ำตอบที่แคบเช่นเกิดขึ้นเพรำะตัวเด็กเองหรือขำดกำรได้รับกำรอบรมที่ดีจำกผู้ปกครอง แน่นอนว่ำไม่
มีค ำตอบใดเป็นค ำตอบที่ผิด ควำมรุนแรงในที่นี้ข้ำพเจ้ำหมำยถึง เด็กและเยำวชนเป็นทั้งผู้กระท ำและ
ผู้ที่ถูกกระท ำด้วย ควำมรุนแรงในเด็กและเยำวชนได้เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้นในทุกๆปี รวมถึงกำรเพ่ิม
จ ำนวนของเด็กและเยำวชนที่ได้ตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงด้วย   

เมื่อประเทศท่ีเปลี่ยนเป็นยุคอุตสำหกรรมได้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำพร้อมกับควำมเปลี่ยนแปลง 
และกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินชีวิต แต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชำชนส่วนใหญ่มี
อำชีพเพำะปลูกเป็นหลัก  จึงไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรที่ต้องพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนใด เมื่อเปลี่ยนมำเป็น
กำรท ำงำนเพื่อเงินทอง กำรบริโภคเพ่ือควำมอยู่รอด เกิดกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและทวีควำมรุนแรง
ขึ้นทั้งในและต่ำงประเทศ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ สังคมชนบทกลำยเป็นสังคมเมืองและเป็นสำกล
มำกขึ้น  กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ท ำให้เกิดสังคมใหม่ขึ้นมำอีกสังคมหนึ่ง  ส่งผลและมีอิทธิพลต่อกำร
ใช้ชีวิตตำมวิถีของสังคมไทย เริ่มมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำและกำร
เปลี่ยนแปลง ท ำให้เกิดกำรแข่งขันทั้งในและต่ำงประเทศ กำรหำหนทำงเพ่ือชัยชนะในกำรแข่งขันเพ่ือ
ควำมอยู่รอด และน ำไปสู่กำรเอำรัดเอำเปรียบและท ำร้ำยกันมำกขึ้น  เมื่อสภำพปัญหำของควำมเป็น
สังคม คุณภำพชีวิต รวมทั้งควำมโดดเดี่ยวในควำมสัมพันธ์ของสังคมเมือง สภำวะควำมกดดัน ปัญหำ
เหล่ำนี้มีผลต่อจิตใจของคนในสังคมและกระตุ้นให้เกิดกำรเรียกร้องหำควำมยุติธรรม ซึ่งปัญหาต่าง
เหล่านี ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กทั งทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลง ของสังคมท้าให้
เกิดปัญหาความรุนแรงในเด็กอย่างไม่รู้ตัว ความรุนแรงในเด็กที่เกิดขึ นมากที่สุดคือ ความรุนแรงใน
ครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื นฐานแรกที่ส้าคัญที่สุดและมีความส้าคัญยิ่งของสังคม 
ในสมัยก่อนนั นสถาบันครอบครัวท้าหน้าที่เป็นทั งสถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันการ
ปกครอง ฯลฯ หรืออธิบายได้ว่า สถาบันครอบครัวท้าหน้าที่ให้การศึกษาและความรู้ นอกจากนี ยังท้า
หน้าที่ในด้านเศรษฐกิจ และปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกของครอบครัวให้เป็นพลเมืองที่ดี
ได้ ผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงพบว่า ดังที่กล่าวไป ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับ
เด็กและเยาวชนมากที่สุด หากมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โอกำสที่สมำชิกในครอบครัว
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โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนจะตกเป็นเหยื่อจะสูงกว่ำอำชญำกรรมประเภทอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันกำรใช้
ควำมรุนแรงในครอบครัว เป็นพฤติกรรมอำชญำกรที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยำวชนมำกที่สุด โดยเด็กและ
เยำวชนสำมำรถเรียนรู้พฤติกรรมดังกล่ำวได้ง่ำยกว่ำพฤติกรรมอำชญำกรประเภทอ่ืน โดยเฉพำะ
ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังประสบกับปัญหำอำชญำกรรมประเภทหนึ่งซึ่งได้ทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน อัน
เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงควำมเสื่อมโทรมของสังคมไทยได้เป็นอย่ำงดี คือ ปัญหาการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชน ที่มีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรกระท ำผิดอันไม่ แตกต่ำงจำกพฤติกรรมผู้ใหญ่ 
ควำมรุนแรงเป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีควำมซับซ้อน และมีสำเหตุจำกปัจจัยหลำยด้ำน รวมทั้งสำเหตุส ำคัญ
คือกำรอบรมเลี้ยงดูจำกครอบครัว บุคคลจะมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย จิตใจ สังคมที่ดีได้ เกิดจำก
ประสบกำรณ์กำรอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก ครอบครัวจึงเป็นสังคมแรกของเด็กที่จะเรียนรู้ และกำรขัด
เกลำทำงสังคม แต่ในปัจจุบันสถำบันกำรศึกษำ และสถำบันเศรษฐกิจได้เข้ำมำมีบทบำทปฏิบัติ หน้ำที่
แทนสถำบันครอบครัวในด้ำนกำรให้กำรศึกษำแก่สมำชิกของสังคม และผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภค
ขึน้จ ำหน่ำยแก่สมำชิกในสังคมบทบำทในด้ำนดังกล่ำวของสถำบันครอบครัวจึงลดลงไป เมื่อเกิดปัญหำ
ควำมรุนแรงในเด็กหรือปัญหำกำรกระควำมผิดของเด็กเยำวชนเพ่ิมมำกข้ึนในสังคม สถำบันครอบครัว
เริ่มที่จะมีบทบำทในทำงสังคมลดลง ดังนั้นสถำบันทำงกำรเมืองกำรปกครองจึงต้องเข้ำมำเพ่ิมบทบำท
ทำงด้ำนที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน ทั้งนี้หน้ำที่ของสถำบันกำรเมืองกำร
ปกครองคือกำรอ ำนวยประโยชน์รักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือให้คนที่อยู่ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบ
สุข สถำบันทำงกำรเมืองที่มีอ ำนำจในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคมและก ำหนดสิทธิเสรีภำพ
ในกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม จึงได้เกิดกำรตรำกฎหมำยขึ้นหลำยๆด้ำนอย่ำงครอบคลุม ทั้ง
กฎหมำยที่คุ้มครองผู้ที่ถูกกระท ำในกำรกระท ำควำมผิดของเด็ก กฎหมำยที่คุ้มครองเด็กที่กระท ำ
ควำมผิดที่มีควำมผิดเพียงเล็กน้อยหรือที่ไม่ได้ตั้งใจในกำรกระท ำควำมผิด กฎหมำยว่ำด้วยเรื่องควำม
เสียหำยในกำรกระท ำควำมผิดของเด็ก เช่นกฎหมำยอำญำที่บัญญัติในเรื่องของโทษที่ผู้กระท ำ
ควำมผิดต้องได้รับ หรือกฎหมำยแพ่งที่ว่ำด้วยเรื่องของควำมเสียหำยที่อำจชดใช้หรือทดแทนได้ 
รวมถึงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยเรื่องกำรคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชนในหลำยๆฉบับ โดยกฎหมำยต่ำงๆ
ที่สถำบันทำงกำรเมืองกำรปกครองท ำขึ้นนั้นได้มีกำรแก้ไข ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปตำม
พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในสังคมที่แปรเปลี่ยนไปหำกกฎหมำยนั้นเป็นกฎหมำยที่ดีควรที่จะสำมำรถ
น ำมำปรับใช้ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันและมีควำมสมเหตุผลต่อแนวโน้มทิศทำงของกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้เป็นอย่ำงดี 
 แต่เมื่อกฎหมำยที่มีกำรแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน 
เช่นกฎหมำยอำญำ ที่มีกำรแก้ไขในเรื่องของกำรแก้ไขปรับลดโทษของผู้กระท ำควำมผิดที่จำกเดิมอำยุ
ไม่เกิน7ปี แก้ไขเป็น 10ปี กำรปรับเปลี่ยนกำรรับโทษของเด็กและเยำวชนผู้กระท ำควำมผิด เป็นต้น 
ซึ่งในสังคมปัจจุบันที่มีกำรพัฒนำและเป็นที่แน่นอนว่ำคนในสังคมก็ย่อมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพ่ือควำมอยู่รอดไปด้วย ถ้ำเปรียบเทียบเด็ก เยำวชนในอดีตและเด็ก เยำวชนในปัจจุบันในเชิงของ
พัฒนำกำร ในด้ำนของกำรเรียนรู้ ทักษะต่ำงๆ เด็กเยำวชนในปัจจุบันมีกำรเรียนรู้ที่รวดเร็วกว่ำในอดีต 
ทั้งนี้เพรำะด้วยสื่อ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม กำรศึกษำ ที่เปลี่ยนไปอย่ำง
รวดเร็วดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้น อัตรำอำยุของเด็กเยำวชนที่กระท ำควำมผิดมีอำยุเฉลี่ยลดลง
เรื่อยๆแต่ควำมรุนแรงของกำรกระท ำควำมผิดได้เพ่ิมควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำร
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บังคับใช้และกำรมีผลของกฎหมำย ซึ่งหลำยๆคนต่ำงตั้งค ำถำมมำกมำยว่ำ ในเมื่อเรำมีกฎหมำย
เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย แต่ท ำไมจึงต้องประสบกับปัญหำต่ำงๆเหล่ำนี้ กฎหมำยเหล่ำนั้นไม่เพียงพอหรือ
ขำดกำรบังคับใช้ที่ดีกันแน่ 
ตำมทีได้กล่ำวมำในข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำปัจจุบันปัญหำอำชญำกรรมที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดทำง
อำญำและเยำวชนที่ปรำกฏในสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์เป็นจ ำนวนมำก ที่
มีลักษณะรุนแรงและร้ำยแรงมำกขึ้น ทั้งช่วงวัยของผู้กระท ำควำมผิดก็น้อยลง ดังที่เป็นข่ำวในกระแส
สังคมที่ประชำชนให้ควำมสนใจและเกิดค ำถำมข้ึนมำกมำยที่เกี่ยวกับบทลงโทษที่เยำวชนควรจะได้รับ 
เนื่องจำกเป็นกำรกระท ำที่รุนแรงและเลวร้ำย ตัวอย่ำงเช่นกลุ่มเยำวชนที่ร่วมกันท ำร้ำยร่ำงกำยชำย
พิกำรจนถึงแก่ควำมตำย หรือข่ำวที่กลุ่มเยำวชนร่วมกันฆ่ำและข่มขืน หรือแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียน
อำชีวะยกพวกตีกัน  ซึ่งเยำวชนมีอำยุ 16-19 ปี จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นกำรกระท ำที่
รุนแรง จนท ำให้เกิดค ำถำมขึ้นว่ำ ท ำไมเยำวชนถึงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยและบทลงโทษที่มีอยู่
เหมำะสมกับควำมร้ำยแรงหรือไม่  

ปัญหำกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและเยำวชนจึงเป็นปัญหำที่ไม่ควรมองข้ำม กำรที่
เด็กและเยำวชนเลือกกระท ำควำมผิดอำญำตั้งแต่ควำมผิดที่ไม่ร้ำยแรงไปจนถึงกำรกระท ำกำรกระท ำ
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ในกรณีจึงท ำให้เกิดควำมสงสัยว่ำท ำไมเยำวชนถึงเลือกที่จะลงมือและตัดสินใจที่จะ
กระท ำควำมผิดร้ำยแรงเหล่ำนี้ได้ ท ำให้ต้องย้อนกลับไปดูสำเหตุและแนวทำงกำรแก้ไขบทลงโทษหรือ
ควรที่จะต้องปรับบทลงโทษในกรณีที่มีควำมร้ำยแรง เพ่ือไม่ให้มีกำรลดโทษ หรือยกเว้นโทษ เพรำะ
หำกเด็กและเยำวชนเห็นว่ำกฎหมำยให้โอกำส ก็จะไม่ส ำนึกในโอกำสที่ได้รับ แต่ในทำงตรงกันข้ำมเด็ก
และเยำวชนจะรู้สึกว่ำท ำควำมผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเพรำะเป็นเด็ก และมีกฎหมำยคุ้มครอง เมื่อรู้ว่ำท ำ
ผิดแล้วจะได้รับโทษแบบไหน เด็กและเยำวชนก็จะค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสะใจ ของตัวเอง โดย
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยหรือเข็ดหลำบ จึงเป็นเรื่องง่ำยส ำหรับกำรตัดสินใจที่จะกระท ำควำมผิดในครั้ง
ต่อๆไป 

กำรแก้ไขกฎหมำยอำญำในเรื่องของเกณฑ์อำยุและบทลงโทษ จึงเป็นประเด็นที่ผู้ศึกษำให้
ควำมสนใจอยู่ในขณะนี้ คือ มำตรำ 73-76 ซึ่งผู้ศึกษำเล็งเห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกำรบังคับใช้ กำร
เยียวยำแก้ไขปัญหำนี้ ตลอดจนกำรป้องกันในระยะยำว ซึ่งในมุมมองของผู้ศึกษำแล้วกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมำยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่กำรให้ควำมคุ้มครอง เยียวยำรักษำเด็กและเยำวชนโดย
มุ่งเน้นเรื่องเกณฑ์อำยุมำกกว่ำบทลงโทษ ตลอดจนกำรอบรมผู้ปกครองของเด็กที่กระท ำควำมผิดและ
ปรับค่ำเสียหำย โดยบำงครั้งกฎหมำยเหล่ำนี้ก็ดูเหมือนจะอุ้มชูเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดมำก
จนเกินไป กฎหมำยมุ่งเน้นไปในทำงตัวเลขอำยุของเด็กและเยำวชนเพียงอย่ำงเดียว  โดยไม่ได้ค ำนึงถึง
สภำวะกำรเรียนรู้ กำรรู้ส ำนึกของเด็กและเยำวชนในยุคสมัยปัจจุบันที่เด็กและเยำวชนมีกำรเรียนรู้ทั้ง
เรื่องที่ดีและไม่ดีได้อย่ำงรวดเร็ว เมื่อเรำเปรียบเทียบเด็กเยำวชนในอดีตและปัจจุบัน เด็กในสังคม
ปัจจุบันมีควำมก้ำวร้ำว และเป็นผู้ที่กระท ำควำมผิดทำงอำญำเพ่ิมมำกกว่ำเด็กเยำวชนในอดีต นั้นก็
เพรำะสำเหตุและปัจจัยต่ำงๆที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้นและจะมีแนวโน้มในกำรเพ่ิมระดับควำมรุนแรง
มำกขึ้นเรื่อยๆด้วย เมื่อกฎหมำยไม่ได้ค ำนึงถึงจุดนี้เพรำะค ำนึงแต่ตัวเลขอำยุของเด็กและเยำวชน ถ้ำ
ถำมว่ำกฎหมำยที่แก้ไขนี้ดีพอหรับเด็กและเยำวชนหรือยัง ในที่นี้หมำยถึงมำตรกำรที่บังคับใช้ กำรมี
ผลของกฎหมำย กำรลงโทษ กำรเยียวยำ ฯลฯ  ผู้ศึกษำคิดว่ำยังไม่ดีพอส ำหรับเด็กและเยำวชนซึ่งจะ
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กล่ำวในประเด็นต่อไป อีกทั้งผู้ศึกษำยังมีควำมเห็นในทำงด้ำนของผู้เสียหำยที่ถูกกระท ำโดยเด็กและ
เยำวชน    ดังเช่น ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 73 (แก้ไข) ที่ได้บัญญัติไว้ว่ำ “เด็กอำยุยังไม่เกินสิบ
ปี กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ”  จริงอยู่ที่เจตนำรมณ์ในกำร
บัญญัติกฎหมำยมำตรำนี้ขึ้นเพ่ือไม่ให้กำรกระท ำควำมผิดของเด็กไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยเพรำะ
ไม่อยำกที่จะให้เด็กนั้นมีควำมผิดติดตัวตั้งแต่เด็ก ไม่อยำกให้เด็กมีมลทิน แต่ถ้ำย้อนกลับไปยังผู้ที่ถูก
กระท ำ หรือผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดของเด็กหำกได้รับควำมเสียหำยเล็กน้อย 
หรือสำมำรถอะลุ่มอล่วยกันได้ หรือควำมผิดที่เกิดกำรที่เด็กนั้นประมำท ขำดเจตนำหรือขำดควำมรู้
ส ำนึกก็คงไม่มีปัญหำอะไรตำมมำมำกนัก แต่ถ้ำหำกว่ำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กนั้นก่อให้เกิดควำม
เสียหำยอย่ำงมำกทั้งร่ำงกำย จิตใจ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อิสรภำพและเสรีภำพและควำมผิดนั้นมีควำม
รุนแรงในระดับที่ไม่สำมำรถอะลุ่มอล่วยกันได้ ผู้ศึกษำคิดว่ำกำรแก้กฎหมำยครั้งนี้คงจะไม่เป็นธรรมใน
แง่ของผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนเป็นแน่ ดังนั้นผู้ศึกษำจึงขอ
แสดงควำมคิดเห็นในแง่มุมของผู้ศึกษำต่อแก้ไขกฎหมำยในเรื่องของกำรลงโทษเด็กและเยำวชนถูกที่
กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 

ปัญหำในกำรใช้กฎหมำยที่มีผลต่อกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน สำมำรถแบ่ง
ลักษณะช่องว่ำงของกฎหมำยที่มีอยู่ได้ 3 ประกำร ดังนี้  

1.กฎหมำยที่มีอยู่ มีลักษณะที่ไม่เหมำะสมกับสภำพสังคมปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนด
โทษที่จะลงแก่เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดโดยใช้กำรก ำหนดอำยุ  ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ 73 ถึง มำตรำ 75 ซึ่งเมื่อพิจำรณำสภำพของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดในประเทศไทย
แล้ว พบว่ำนับวันเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด ก็มีอำยุน้อยลงเรื่อยๆ  และมีกำรกระท ำควำมผิด
ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งกำรก ำหนดโทษจะค ำนึงเพียงอำยุของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอย่ำงเดียว
ไม่ได้ ต้องดูถึงสภำพจิตใจของเด็กและเยำวชน พฤติกรรมที่เด็กและเยำวชนได้กระท ำลง มำประกอบ
กับกำรใช้เกณฑ์อำยุด้วย เช่น กำรลดอำยุเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดแล้วไม่ต้องรับโทษให้อำยุ
น้อยลง  กำรลดโทษก่ึงหนึ่งในกรณีท่ีเด็กและเยำวชนอำยุกว่ำ 15 ปี แต่ไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีกระท ำกำรอัน
กฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิด  ก็ลดมำตรำส่วนโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดลงกึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกำร
ก ำหนดกำรลดโทษตำมหลักอำยุ จะไม่สอดคล้องกับควำมผิดที่ร้ำยแรงที่ได้กระท ำลงไป จึงถือว่ำเป็น
กำรก ำหนดโทษที่ไม่เหมำะสม  นอกจำกนั้นยังมีบทบัญญัติของกฎหมำยในเรื่องเหตุลดโทษและเหตุ
บรรเทำโทษ เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดจะได้รับกำรส ำนึกผิดและให้กำรรับสำรภำพและจำก
กำรเยียวยำบรรเทำควำมเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำย กฎหมำยก ำหนดให้ลดโทษ  ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษ
ที่จะลง ซึ่งในทำงพิจำรณำคดี เรำจะไม่พิสูจน์ได้ว่ำเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดนั้นให้กำรรับ
สำรภำพและเยียวยำบรรเทำควำมเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำย ด้วยควำมส ำนึกผิดหรือเพรำะท ำไปเพรำะ
ได้รับค ำแนะน ำว่ำจะเป็นประโยชน์แก่คดีของตน  รวมทั้งในกำรลดโทษดังกล่ำวตำมกฎหมำยไม่ได้
ก ำหนดให้พิจำรณำถึงสภำพจิตใจของเด็กและเยำวชน ควำมร้ำยแรงของพฤติกำรณ์ที่เด็กและเยำวชน
ได้กระท ำลงไปด้วย  

2 บทลงโทษของอำยุและฐำนควำมผิด 
กฎหมำยที่มีอยู่มีลักษณะมุ่งตีควำมตำมตัวอักษร เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยำวชนอย่ำงเคร่งครัด
เช่น เมื่อเด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดกำรส่งตัวเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดไปฝึกและอบรม 
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เป็นกรณีที่ศำลชั้นต้นอันเป็นศำลเยำวชนและครอบครัวใช้วิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนแทนกำร
ลงโทษทำงอำญำ จึงไม่เป็นกำรลงโทษจ ำคุกตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  ท ำให้เด็กและเยำวชน
กลับมำกระท ำควำมผิดอีกครั้ง จึงไม่สมำรถใช้มำตรกำรบวกโทษ เพ่ิมโทษ นับโทษต่อ แม้เป็นกำร
พิจำรณำพิพำกษำคดี จะมีกระบวนกำรที่สถำนพินิจจะต้องด ำเนินกำรสืบเสำะประวัติของเด็กและ
เยำวชน   มำรำยงำนต่อศำลเพ่ือให้ศำลน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีก็ตำม แต่เมื่อโทษที่จะลง
แก่เด็กและเยำวชน  ที่กระท ำควำมผิดในศำลเด็กและยำวชนที่กระท ำควำมผิดไปฝึกและอบรม ผลก็
คือหำกเด็กและเยำวชนมำกระท ำผิดซ้ ำ  ก็ไม่สำมำรถบวกโทษ เพ่ิมโทษ นับโทษต่อได้ จึงแสดงให้เห็น
ปัจจุบันยังขำดมำตรกำรกฎหมำยที่จะน ำมำใช้ลงโทษเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดซ้ ำ2 

จะเห็นได้ว่ำ เมื่อกฎหมำยใช้เกณฑ์อำยุในกำรก ำหนดบทลงโทษ ก็เป็นทำงออกให้เด็กและ
เยำวชนที่กระท ำผิดได้กลับคืนสู่สังคมมำกเกินไปและไม่มีข้อจ ำกัด เช่นกำรรอกำรลงโทษให้แก่เด็ก
และเยำวชน ของพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเด็กและเยำวชน พ.ศ.
2553 ที่ไม่มีกำรก ำหนดอัตรำโทษอย่ำงสูงและจ ำนวนครั้งที่เด็กและเยำวชนมีสิทธิ์ได้รับโอกำสไว้
เพรำะฉะนั้นแม้โทษจะมีอัตรำสูงเพียงใดเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดมำแล้วหลำยครั้ง ศำลก็มี
สิทธิใช้ดุลพินิจพิพำกษำรอกำรลงโทษแก่เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดได้  ซึ่งข้อเสียของ
บทบัญญัติดังกล่ำวหำกเด็กและเยำวชนไม่มีควำมส ำนึกในโอกำสที่ได้รับ แต่กลับรู้สึกว่ำ ท ำควำมผิด
แต่ไม่ต้องรับโทษ เพรำะควำมเป็นเด็ก ดังนั้นในกำรตัดสินใจที่จะกระท ำควำมผิดในครั้งต่อๆไปของ
เด็กและเยำวชน เด็กและเยำวชนจะรู้จักชั่งน้ ำหนักระหว่ำงบทลงโทษที่ตนจะได้รับกับควำมสุข ควำม
สะใจในกำรเลือกที่กระท ำควำมผิด  เมื่อรู้ว่ำโทษที่จะได้รับมันน้อย หรืออำจจะไม่ต้องรับโทษ กำร
ตัดสินใจที่จะกระท ำควำมผิดอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องยำก3 

3. มีกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชน โดยมุ่งเน้นกำรกลับตัวเป็นคนดีมำกกว่ำกำรมุ่งที่จะลงโทษ
ทำงอำญำ ตำมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 

 โดยที่ศำลเยำวชนและครอบครัวจัดตั้งขึ้นโดยเจตนำรมณ์ที่มุ่งพิทักษ์คุ้มครอง และสั่งสอน
เด็กให้เป็นคนดี มำกกว่ำกำรมุ่งลงโทษทำงอำญำ ประกอบกับอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989  
นั้น เป็นกำรมุ่งเน้นต่อกำรฟ้ืนฟู เยียวยำ ให้ควำมช่วยเหลือ ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี กำรจับต้อง
กระท ำโดยละมุนละม่อม และถ้ำไม่จ ำเป็นก็ห้ำมมิให้มีกำรใช้เครื่องพันธนำกำรแก่โกและเยำวชน และ
หำกต้องท ำกำรจับ และให้ใช้เครื่องพันธนำกำร ก็ควรจะเป็นไปในทำงลักษณะที่มิใช่เป็นกำรประจำน
ให้ได้รับควำมอับอำยต่อหน้ำสำธำรณชน เพื่อมิให้เด็กหรือเยำวชนเกิดควำมกรด้ำงทำงจิตใจ และเพ่ือ
เปิดโอกำสให้เด็กได้ส ำนึกและกลับตัวเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป 

                                           
2บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์และคณะ.(2555).ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัตคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546.กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส้านักงานยุติธรรม. 
3วิมลวรรณ ปัญญาว่อง.ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการกระท้าความผิดซ ้าของเยาวชนผู้กระท้าความผิด.
วิทยานิ พนธ์ป ริญ ญ าวิทยาศาสตร์  มหาบัณ ฑิ ต .สาขาจิ ตวิทยาคลินิ ค .บัณ ฑิ ตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 จำกที่กล่ำวมำในข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ ลักษณะกฎหมำยที่น ำมำใช้บังคับกับเด็กและ
เยำวชนที่กระท ำควำมผิดในปัจจุบันนี้ มีลักษณะไม่เหมำะสมกับสภำพสังคมในปัจจุบัน และไม่
สำมำรถน ำมำปรับใช้ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันและมีควำมสมเหตุสมผล แต่เมื่อกฎหมำยที่มีกำร
แก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน เช่น กฎหมำยอำญำที่มีกำรแก้ไข
ปรับลดโทษของผู้กระท ำควำมผิด เยียวยำรักษำเด็กและเยำวชนโดยมำตรกำรต่ำงๆที่สร้ำงขึ้นมำกกว่ำ
กำรลงโทษ ตลอดจนกำรอบรมผู้ปกครองของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดและปรับค่ำเสียหำย 
โดยบำงครั้งกฎหมำยก็เหมือนจะอุ้มชูเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำมำกเกินไป กฎหมำย
มุ่งเน้นไปในทำงตัวเลขของอำยุเด็กและเยำวชนเพียงอย่ำงเดียว ไม่ได้ค ำนึงถึงสภำวะกำรเรียนรู้ ควำม
ร้ำยแรงของควำมผิด ของเด็กและเยำวชนในปัจจุบัน หรือบำงกรณีก็ให้บิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง
ช ำระค่ำเสียหำยต่อศำลเมื่อเด็กกระท ำควำมผิดซึ่งสำมำรถใช้ได้กับครอบครัวที่มีฐำนะทำงกำรเงินที่ดี 
มีเงินมำกพอส ำหรับกำรจ่ำยค่ำปรับ ในกรณีที่เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิด เมื่อเด็กและเยำวชน
กระท ำควำมผิดก็เป็นเรื่องง่ำยและยอมจ่ำยเงินเพ่ือแลกกับประวัติที่ไม่ดีของเด็กและเยำวชนได้ แต่ถ้ำ
เป็นครอบครัวของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดนั้นมีฐำนะทำงกำรเงินไม่ดี ก็จะไม่มีทำงเลือก  
ต้องยอมให้เด็กนั้นอยู่ในสถำนพินิจหรือจ ำคุกต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำคนที่มีฐำนะทำงกำรเงินที่ดีย่อม
ได้เปรียบในสังคม ถือได้ว่ำเป็นช่องว่ำงเพื่อที่จะกระท ำควำมผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำย4 
 งำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมำยที่จะศึกษำวิเครำะห์ว่ำกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุเด็กและเยำวชนที่
ต้องรับผิดทำงอำญำในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมหรือไม่ สอดคล้องกับสภำพสังคมปัจจุบันหรือไม่ 
รวมถึงศึกษำถึงปัญหำเกี่ยวกับประมวลกฎหมำยอำญำ ที่มีกำรก ำหนดบทลงโทษและหลักเกณฑ์ใน
กำรก ำหนดบทลงโทษของผู้กระท ำควำมผิด ซึ่งเป็นกำรก ำหนดบทลงโทษที่น้อยเกินไป จึงควรแก้ไข
เรื่องเกณฑ์อำยุและบทลงโทษเพ่ือท ำให้กฎหมำยมีประสิทธิภำพและเกรงกลัวต่อกำรกระท ำควำมผิด
รวมถึงโทษที่สมควรจะได้รับตำมควำมรุนแรงของกำรกระท ำควำมผิด เพ่ือให้เกิดควำมเกรงกลัวต่อ
กฎหมำย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษำควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำเกี่ยวกับเกณฑ์อำยุและบทลงโทษของ
เด็กและเยำวชนในกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำย 

2.2เพ่ือศึกษำควำมหมำยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและ
เยำวชน  
 2.3 เพ่ือศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรลงโทษเด็กและเยำวชนในกำรกระท ำ
ผิดอำญำเก่ียวกับชีวิตและร่ำงกำยตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและของไทย 

                                           
4วำรสำรวิชำกำรศรีปทุม ชลบุรี .ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาใน
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน น.110 
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 2.4 เพ่ือศึกษำวิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เหมำะสมในกำรลงโทษเด็กและเยำวชนซึ่ง
กระท ำควำมผิดอำญำ ในต่ำงประเทศเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย  
 2.5  เพ่ือเสนอแนะแนวทำงและมำตรในกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดกำรกระท ำ
ควำมผิดของเด็กและเยำวชน 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำค ำนิยำมและควำมหมำย ควำมเป็นมำ แนวควำมคิด 
และหลักเกณฑ์ รวมถึงศึกษำกำรน ำมำตรกำรพิเศษเกี่ยวกับกำรลงโทษและพฤติกำรณ์ควำมร้ำยแรง
ของกำรกระท ำควำมผิด  โดยเปรียบเทียบกับมำตรกำรทำงกฎหมำยในต่ำงประเทศเพ่ือน ำเสนอ
มำตรกำรกำรลงโทษทำงกฎหมำยที่เหมำะสมกับเกณฑ์อำยุและบทลงโทษของควำมผิด  
 
1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

 จำกกำรที่เด็กและเยำวชนกระท ำผิดอำญำร้ำยแรงเกินกว่ำกำรเป็นเด็กและเยำวชน ในเรื่อง
ของกำรบังคับใช้กฎหมำยส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนที่เน้นเรื่องเกณฑ์อำยุเป็น
หลักในกำรพิจำรณำบทลงโทษ กำรมุ่งฟ้ืนฟู และกำรให้โอกำสเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดได้
กลับตัวกลับใจเป็นคนดีคืนสู่สังคมนั้น  ยังขำดประสิทธิภำพอันเนื่องมำจำกปัญหำในกำรใช้กฎหมำย 
เพรำะไม่ได้ก ำหนดอำยุของเด็กและเยำวชน ควำมร้ำยแรงของควำมผิดทำงอำญำ และบทลงโทษที่
เหมำะสมกับควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำควำมผิดมำเป็นหลักเกณฑ์ในกำรประกอบกำรพิจำรณำใช้
ดุลพินิจในกำรลงโทษที่เหมำะสมควรมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยในเรื่องของอำยุและบทลงโทษให้มี
ควำมเป็นปัจจุบัน ตำมสภำพสังคมในที่เปลี่ยนไปจำกเดิม ให้เหมำะสมกับควำมร้ำยแรงของควำมผิดที่
ได้กระท ำลงไป โดยให้มีกำรก ำหนดประเภทควำมรับผิดส ำหรับเกณฑ์อำยุ ควำมร้ำยแรง หำกเด็กและ
เยำวชนได้กระท ำควำมผิดตำมที่ได้ก ำหนดก็ให้โอนคดีไปยังศำลธรรมดำ เพรำะเมื่อเด็กและเยำวชน
ผู้กระท ำควำมผิดในลักษณะนี้ จะไม่ได้รับควำมคุ้มครองสิทธิโดยกำรที่ไม่สำมำรถอ้ำงควำมเป็นเด็ก
และเยำวชนมำเป็นเกรำะป้องกันตัวเอง  เพ่ือให้เด็กและเยำวชนเกิดควำมเกรงกลัวและหลำบจ ำต่อ
โทษ ทั้งนี้กำรลงโทษควรจะมีควำมชัดเจน เหมำะสมกับควำมร้ำยแรงที่เกิดขึ้น อันจะเป็นกำร
ก่อให้เกิดควำมยุติธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่เด็กแลเยำวชน รวมถึงสังคมได้มำกกว่ำเดิม 
5. วิธีการด าเนินการศึกษา 
 ใช้วิธีกำรวิจัยเอกสำร โดยศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำรทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ ตัว
บทกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง เช่น ต ำรำ บทควำม งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ ประมวลกฎหมำยอำญำ 
พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำต่อไป 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1เพ่ือทรำบถึงควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำเกี่ยวกับเกณฑ์อำยุและบทลงโทษ
ของเด็กและเยำวชนในกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำย 

5.2 เพ่ือทรำบถึงควำมหมำยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและ
เยำวชน  
 5.3 เพ่ือทรำบถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรลงโทษเด็กและเยำวชนในกำร
กระท ำผิดอำญำเกี่ยวกับชีวิตและร่ำงกำยตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและของไทย 
 5.4 เพ่ือทรำบถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เหมำะสมในกำรลงโทษที่กระท ำควำมผิดอำญำ ใน
ต่ำงประเทศเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพสังคมในปัจจุบัน  
 5.5 เพ่ือเสนอแนะให้มรกำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำและกฎกหมำยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องได้แก่ พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธิพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 



 

 

บทท่ี 2 
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็ก 

และเยาวชน 

 สภาพสังคมที่มีการแข่งขัน ทั งระดับประเทศและชีวิตประจ้าวันของบุคคล การหาหนทางใน
การแข่งขันเพ่ือการอยู่รอด น้าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบและท้าร้ายกันด้วยการทวีความรุนแรงมากขึ น 
ส่งผลให้เกิดความตึงเครียด เมื่อผสมผสานปัญหาสภาพความเป็นสังคมที่มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ยาเสพติด อาชญากรรม ความกดดัน มีผลท้าให้น ้าใจของคนแห้งผาก อ่อนแรง ส่งผลให้เกิดการ
เรียกร้องหาเรื่องของคุณธรรม  

ปัจจุบันประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่มีความรุนแรงมากขึ น บ่ง
บอกถึงความเสื่อมโทรมของสังคม คือปัญหาการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติ กรรม
ความรุนแรงไม่ต่างจากพฤติกรรมของผู้ใหญ่ ระดับความรุนแรงที่มีความซับซ้อน และมาจากสาเหตุ
หลายด้าน รวมถึงสาเหตุของการเลี ยงดูและการอบรมจากครอบครัวในวัยเด็ก หากมีการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวโอกาสที่เด็กและเยาวชนจะตกเป็นเหยื่อจะมีแนวโน้มสูงกว่าอาชญากรรมประเภท
อ่ืน ซึ่งปัญหาเหล่านี จะก่อให้เกิดความรุนแรงในเด็กทั งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมท่ีท้าให้เกิดปัญหากับเด็กอย่างไม่รู้ตัว5 

 

2.1 ความหมายและประเภทของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดอาญา 

             จำกกำรศึกษำพบว่ำควำมหมำยของคำว่ำ “กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน” มี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำง ค ำว่ำ “พฤติกรรมอำชญำกรรม” และ 
“พฤติกรรมเบี่ยงเบน” ซึ่ง “พฤติกรรมอำชญำกรรม” (Criminal behavior) หมำยถึง กำรกระท ำที่
ผิดกฎหมำยอำญำ ส่วน “พฤติกรรมเบี่ยงเบน”(Deviant behavior) หมำยถึง พฤติกรรมหรือกำร
กระท ำควำมผิดที่แปลกแยกไปจำกจำรีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและควำมเชื่ออันเป็น
บรรทัดฐำนหรือมำตรฐำนของสังคม  

ทั้งนี้ พฤติกรรมอำชญำกรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน คือ ทั้งสอง
กรณีล้วนเป็นกำรแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ผิดแผกจำกกฎเกณฑ์หรือระเบียบของสังคมแต่แตกต่ำงกัน
ที่ พฤติกรรมอำชญำกรรมมีมำตรกำรของ “กำรควบคุมอย่ำงเป็นทำงกำร” (Formal control) เป็น

                                           
5ณัฐธิดำ ไชยยอง.กำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำของเด็กและเยำวชน 
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ตัวก ำหนดหลักเกณฑ์ชี้วัดในขณะที่พฤติกรรมเบี่ยงเบน กลับมีเพียง “กำรควบคุมอิงนิยำมอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร” (Informal control) เป็นตัวชี้วัดเท่ำนั้น 

เมื่อกล่ำวถึงนิยำมของ “กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน” จะพบว่ำมีควำม
หลำกหลำยในกำรจ ำกัดควำมขึ้นอยู่กับควำมคุ้มครองเด็กและเยำวชนในแนวคิดของสังคมนั้น ๆ ซึ่ง
สำมำรถสรุปควำมหมำยเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนดังนี้ 

กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน หมำยถึง “กำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ ตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ และกฎหมำยอ่ืนที่มีโทษทำงอำญำและกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่ง
บัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของศำลเยำวชนและครอบครัวที่จะพิพำกษำหรือมีคำสั่ง” ซึ่งเป็นกำรให้
ควำมหมำยโดยเทียบเคียงค ำว่ำ Juvenile Delinquency ในภำษำอังกฤษ 

โดยสรุป จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรให้ควำมหมำยดังที่ได้กล่ำวมำทั้งหมดนี้มีควำมสอดคล้องกับ
มุมมองทำงด้ำนอำชญำวิทยำและทัณฑวิทยำ (Criminology and Penology) ที่ไม่ถือว่ำเด็กและ
เยำวชนที่กระท ำผิดเป็น “อำชญำกร” (Criminal) แต่ถือว่ำกำรกระทำดังกล่ำวเป็นเพียง “พฤติกรรม
เบี่ยงเบน” (Beviant behavior) เท่ำนั้น6 

2.1.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน 
ตำมกฎหมำยไทยค ำว่ำ “เด็ก”เป็นค ำรวมหมำยถึงผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ตำมกฎหมำยในพระรำชบัญญัติ
วิธีพิจำรณำควำมเด็ก มำตรำ 4ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ “ ผู้ใหญ่”หมำยถึงผู้ที่มีอำยุ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว 
ดังนั้นผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ลงมำถือได้ว่ำเป็นเด็ก ในควำมหมำยของค ำรวมเช่นนี้ เพรำะในกฎหมำย
อำญำจะจ ำกัดค ำว่ำเด็ก เท่ำไหร่ลงไปแน่นอนไม่ได้ เนื่องจำกมีบทบัญญัติค ำว่ำเด็กๆไว้หลำยตอนท้ำย
ด้วยกันคือ ในประมวลกฎหมำยอำญำ ในพระรำชบัญญัติจัดตั้งคดีเด็กและเยำวชน และวิธีพิจำรณำ
คดีเยำวชนและครอบครัว และในกฎหมำยอ่ืนๆที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งยำกที่จะก ำหนดได้ว่ำ “เด็ก” ตำม
กฎหมำยนั้นก ำหนดอำยุเท่ำไหร่ แต่เน้นรวมควำมแล้วถ้ำกฎหมำยใช้ค ำว่ำ “เด็ก” แล้วจะต้องมีอำยุไม่
เกิน 18 ปีบริบูรณ์ กำรที่กฎหมำยก ำหนดอำยุที่แตกต่ำงกันก็เพ่ือควำมสะดวกในกำรด ำเนินคดีอำญำ
นั่นเอง ซึ่งจะเห็นควำมแตกต่ำงได้ดังนี้  
 1.ค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ“เด็ก” ตำมกฎหมำยอำญำ ไม่ได้บัญญัติควำมหมำยของ “เด็ก” 
และ “เยำวชน” แต่มีกำรก ำหนดควำมรับผิดทำงอำญำของบุคคลที่กระท ำควำมผิด และได้รับกำร
ยกเว้นโทษ ได้รับกำรลดโทษ หรือไม่ต้องรับโทษ โดยค ำนึงถึงอำยุของผู้กระท ำผิดทำงอำญำเป็นเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 มำตรำ 73 “เด็กอำยุยังไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นควำมผิด 
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ…..” 
 มำตรำ 74 “เด็กอำยุกว่ำ 10 ปีแต่ยังไม่ถึง 15 กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นควำมผิด
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศำลมีอ ำนำจด ำเนินกำร…..” 
 มำตรำ 75 “ผู้ใดอำยุกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็น
ควำมผิด… ถ้ำศำลเห็นว่ำไม่สมควรพิพำกษำลงโทษ ก็ให้จัดกำรตำมมำตรำ 74 หรือ ถ้ำศำล
เห็นสมควรพิพำกษำลงโทษ ก็ให้ลดมำตรำส่วนของโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดกี่งหนึ่ง” 
                                           
6นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล.(2530).อำชญำวิทยำคลินิค.หน้ำ 17. 
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 มำตรำ 76 “ ผู้ใดอำยุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็น
ควำมผิด… ถ้ำศำลเห็นสมควร จะลดมำตรำส่วนกำรลงโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นลงหนึ่งใน
สำม หรือ กึ่งหนึ่งก็ได้ 
 ในสี่มำตรำนี้ เป็นกำรก ำหนดเรื่องที่อำยุและบทลงโทษ ส ำหรับควำมรับผิดทำงอำญำของเด็ก
แต่ละวัย ซึ่งใช้ส ำหรับเด็กทั่วไป ไม่ว่ำจะอยู่ในอ ำนำจของศำลในคดีเด็กและเยำวชนหรือไม่ เด็กต้องมี
อำยุไม่เกิน 15 ปี หำกอำยุเกิน 15 ปีไม่เรียกว่ำเด็ก เช่นในมำตรำ 75 ใช้ค ำว่ำผู้ใด “อำยุกว่ำ 15 ปี...
แทนที่ จะใช้ค ำว่ำ “เด็ ก” อย่ ำงในมำตรำ 73,74 เพ่ือให้ สอดคล้องกับค ำว่ำ “เด็ก” ตำม
พระรำชบัญญัติจัดตั้งคดีเด็กและเยำวชน เพรำะฉะนั้น ค ำว่ำเด็กตำมประมวลกฎหมำยอำญำจึงน่ำจะ
หมำยถึงบุคคลที่มีอำยุไม่เกิน 15 ปีเท่ำนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำมในประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 46 
วรรคท้ำยใช้ค ำว่ำ “ กำรกระท ำของเด็กที่มีอำยุไม่เกิน18 ปี…จึงกลำยเป็นว่ำเด็กในประมวลกฎหมำย
อำญำ หมำยถึงอำยุไม่เกิน 18 ปี ก็ยังคงได้รับหำรช่วยเหลือและลดหย่อนผ่อนโทษได้เช่นกัน7 
ควำมหมำยของเด็กและเยำวชนตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 25538 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ พ.ร.บ. เยำวชนฯ) ให้นิยำมของค ำว่ำ "เด็ก" และ 
"เยำวชน" ไว้ในมำตรำ 4 ดังนี้ 
 "เด็ก" หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ "เยำวชน" 
หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ควำมหมำยของ "เยำวชน" ใน พ.ร.บ. เยำวชนฯ เปลี่ยนแปลงจำกควำมหมำยในกฎหมำยเด็ก
และเยำวชนเดิม เพรำะตำมกฎหมำยเดิม ไม่ให้หมำยรวมถึง บุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้วด้วยกำรสมรส 
ซึ่งกฎหมำยแพ่งก ำหนดว่ำบุคคลที่มีอำยุตั้งแต่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์สำมำรถท ำกำรสมรสได้และถือว่ำเป็นผู้
บรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส หรือบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ท ำกำรสมรสโดยได้รับอนุญำต
จำกศำล ซึ่งบุคคล เหล่ำนี้ถ้ำได้กระท ำกำรอันเป็นควำมผิด แม้อำยุยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ กฎหมำย
เดิมไม่ถือว่ำเป็นเยำวชน และต้องถูกฟ้องยังศำลธรรมดำ แต่ในกฎหมำยใหม่เห็นว่ำบุคคลที่บรรลุนิติ
ภำวะโดยกำรสมรสนั้นยังมีสภำพจิตใจ และสภำพร่ำงกำยที่ต้องได้รับกำรคุ้มครอง เช่นเดียวกับบุคคล
ที่ยังไม่ได้สมรส จึงไม่ได้บัญญัติให้เข้ำข้อยกเว้นตำมควำมหมำยของเยำวชน ฉะนั้น บุคคลที่อำยุ
ระหว่ำงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ว่ำจะบรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส ก็ถือว่ำอยู่ในควำมหมำยของเยำวชน
ตำม พ.ร.บ. เยำวชนฯ นี้ 

กำรที่กฎหมำยมิได้รวมเด็กที่มีอำยุไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์เข้ำไว้ในควำมหมำยของ " เด็ก" ด้วย
นั้น เพรำะเหตุว่ำประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๗๓ บัญญัติว่ำ เด็กที่มีอำยุไม่เกิน ๗ ปี กระท ำกำร
อัน กฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นควำมผิด ผู้กระท ำไม่ต้องรับโทษ และศำลจะใช้วิธี กำรส ำหรับเด็กไม่ได้ ซึ่ง
ต่ำงจำกเด็กที่มีอำยุกว่ำ ๗ ปีแต่ไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แม้ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๗๔ จะ
บัญญัติว่ำผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ศำลอำจใช้วิธีกำรส ำหรับเด็กได้ ดังนั้นจึงไม่มีควำมจ ำเป็นอะไรที่จะ

                                           
7พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 20) พ. ศ. 2551. 
 
8พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
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มำด ำเนินกระบวนพิจำรณำแก่เด็กที่มีอำยุยังไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ พ.ร.บ. เยำวชนฯ จึงมิได้รวมเด็ก
อำยุยังไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์ไว้ด้วย 
            ควำมหมำย “เด็ก” และ “เยำวชน” ควำมหมำยตำมกฎหมำยแพ่ง ก ำหนดอำยุขั้นต่ ำ-ขั้น
สูงในกำรรับผิดขั้นสูงของเด็กไว้ นอกจำกนี้ยังมีเรื่อง “ควำมสำมำรถ” ในทำงกฎหมำย หรือที่เรียกว่ำ 
“นิติภำวะ” (lawful age or sui juris)  
            ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เรียกว่ำ “ผู้เยำว์” (minor) ส ำหรับในทำงอำญำนั้น มี ค ำว่ำ เด็ก 
และ เยำวชน  

ส่วนในทำงอ่ืน ๆ เช่น ทำงกำรแพทย์ ทำงประชำกรศำสตร์ หรือทำงอ่ืน ก็อำจมีนิยำม
ควำมหมำยแตกต่ำงกันออกไป ฉะนั้นเรื่องอำยุ จึงเป็นเรื่องส ำคัญในทำงกฎหมำย เพรำะเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดในทำงอำญำ หรือควำมสำมำรถในกำรท ำนิติกรรมสัญญำ 

1.1 ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 25549ได้ให้ควำมหมำย ของค ำว่ำ "เด็ก" 
และ “เยำวชน”ไว้ดังนี้ 
           เด็กหมำยถึงคนท่ีมีอำยุยังน้อยยังเล็ก 
           เด็กชำยคือค ำน ำเรียกเด็กผู้ชำยที่มีอำยุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์ 
           เด็กหญิงคือค ำน ำเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอำยุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์ 
           เยำวชน หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ เป็น
ผู้บรรลุนิติภำวะแล้วด้วยกำรสมรส 

1.2 ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ (พ.ศ.2551) มำตรำ 
73, 74 , 75 และ มำตรำ 76 ได้แบ่งเกณฑ์อำยุในควำมรับผิดทำงอำญำไว้ เป็น 4 ช่วง คือ 
          1.อำยุยังไม่เกิน10ปี(ไม่ต้องรับโทษ) 
          2.อำยุกว่ำ 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี (ไม่ต้องรับโทษ แต่ศำลมีอ ำนำจด ำเนินกำร...) 
          3 อำยุกว่ำ 15 ปี แต่ต่ ำกว่ำ 18 ปี (ถ้ำศำลเห็นสมควรลงโทษให้ลดมำตรำส่วนโทษลงกึ่ง
หนึ่ง) 
          4. อำยุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี (ถ้ำศำลเห็นสมควรลดโทษลงหนึ่งในสำมหรือกึ่ง
หนึ่งก็ได้) 
         1.3 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์10  ได้บัญญัติถึงกำร “บรรลุนิติภำวะ” ไว้ ดังนี้ 
          มำตรำ 19 “บุคคลย่อมพ้นจำกภำวะผู้เยำว์และบรรลุนิติภำวะเมื่อมีอำยุยี่สิบปีบริบูรณ์” 
          มำตรำ 20 “ผู้เยำว์ย่อมบรรลุนิติภำวะเมื่อท ำกำรสมรส หำกกำรสมรสนั้น ได้ท ำตำม
บทบัญญัติมาตรา1448” 
          1.4 ตำมประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294(พ.ศ.2515)11 เยำวชนหมำยถึง ผู้ซึ่งอำยุไม่ครบ 
18ปีบริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิติภำวะโดยกำรแต่งงำน  

                                           
9พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 

10ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ล่ำสุด พ.ศ.2560 

11ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294(พ.ศ.2515) 
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          1.5 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและประสำนเยำวชนแห่งชำติพ.ศ.2521 “เยำวชน” 
หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งมีควำมหมำยครอบคลุมควำมหมำยของ “เด็ก” ซึ่งมีอำยุ
ไม่เกิน18ปีด้วย  
         1.6 ควำมหมำยในระดับสำกลโดยสหประชำชำติ 
         “เด็ก” หมำยควำมถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี (ในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก) 
         “เยำวชน” หมำยถึง คนในวัยหนุ่มสำว คือ ผู้มีอำยุระหว่ำง 15 - 25 ปี หรือเป็นช่วงวัย
หนุ่มสำว  
         1.7 ควำมหมำยศัพท์ทำงวิชำกำรกฎหมำย “Technical Term” มีค ำที่ใช้ในทำงสำกลที่
ใกล้เคียงกันพอเทียบได้กับค ำในภำษำไทยได้สรุปดังนี้  
Child หมำยถึง“เด็ก” 
youngperson หมำยถึง“เยำวชน” 
juvenile หมำยถึง“เด็กและเยำวชน” 
      อย่ำงไรกต็ำมยังมีค ำศัพท์แยกย่อยต่ำงๆออกไปได้แก่ 
       ค ำว่ำ “youth” ในภำษำไทยใช้ในควำมหมำย “เยำวชน” หรือคนรุ่นหนุ่มสำว ได้แก่ โครงกำร
เรือเยำวชนเอเชีย(AsianYouthอำยุไม่เกิน30ปี) 
         ค ำว่ำ “adult” (โตเต็มวัย) หรือ “young” (เยำวชนหนุ่มสำว) หรือ “adolescent” (เยำวชน
วัยรุ่นหนุ่มสำว) อำจใช้เป็นศัพท์ทำงวิชำกำร เป็นควำมหมำยเฉพำะไป เช่น ทำงประชำกรศำสตร์หรือ
ทำงกำรแพทย์ ค ำว่ำ “Teenage” (วัยรุ่นอำยุ 13-19 ปี) 
          1.8 พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้มีนิยำมไว้ในมำตรำ 4 ไว้ว่ำ “เด็ก” 
หมำยควำมว่ำบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส 

2.1.2 ควำมหมำยของกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน 
 ตำมพจนำนุกรมทำงกฎหมำยของ Black (Black’s law Dictionary)ให้ค ำจ ำกัดควำมของ
ค ำว่ำ “Delinnquent”ว่ำ“An infant of than Specified age. Who has violated any law.or 
who is incorrigible.” หมำยควำมว่ำผู้เยำว์ที่อำยุไม่เกินที่ก ำหนดไว้  ซึ่งได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยใดๆหรือ 

ซึ่งแก้ไขใดๆไม่ได้ 
 สอ เสถบุตร ให้ควำมหมำยค ำว่ำ DELINQUENT ว่ำเด็กที ่เด็กที ่เหลวไหล(ที่ท ำผิด  ที่ไม่ท ำ
หน้ำที่)12 
 สง่ำ ลีนะสมิต กล่ำวว่ำหมำยถึง เด็กท่ีกระท ำผิดอำญำรวมทั้งเด็กที่กระท ำกำรอันกฎหมำย
บัญญัติไว้เป็นควำมผิดส ำหรับเด็กซึ่งในทำงวิชำกำรยังไม่ถือว่ำเด็กเหล่ำนี้เป็นอำชญำกรจึงนิยมเรียกว่ำ 
ยุวอำชญำกร13 
 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล กล่ำววำ่ กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน หมำยถึงกำรกระท ำ
ทีฝ่่ำฝืนกฎระเบียบ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และจำรีตของสังคมนั้นๆ ที่ส ำคัญให้หมำยรวมถึงกำรกระท ำท่ี
                                           
12บุญเพรำะ แสงเทียน(ม.ป.ป.) ค าบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน. 
13สง่ำ ลีนะสมิต.(2523).กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน. หน้ำ 3. 
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ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำและกฎหมำยอื่นที่มีโทษทำงอำญำ ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้เป็นสำเหตุที่ท ำให้กำร
กระท ำผิดมีผลต่อสังคมหรือบุคคลอื่นๆ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ำ กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนมี
ควำมหมำยกว้ำงและมีควำมแตกต่ำงกับกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยซึ่งเป็นอำชญำกร โดยทั่วไปซึ่งมุ่งเน้นกำร
กระท ำผิดตำมกฎหมำยอำญำเท่ำนั้น หรืออำจกล่ำวได้ว่ำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนมี
ควำมหมำยตรงกับค ำว่ำ “juvenile deliquency นั่นเอง 14 

2.1.3 ประเภทของการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน15 
 กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดมี 2 ประเภท คือ กำรกระท ำ
ควำมผิดที่มีโทษทำงอำญำ ซึ่งถ้ำผู้ใหญ่กระท ำผิดสังคมจะมีควำมรู้สึกและเข้ำใจว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว
เป็นอำชญำกรรมและผู้กระท ำคำมผิดเป็นอำชญำกร แต่เมื่อผู้กระท ำควำมผิดเป็นเด็กและเยำวชน 
สังคมจะมองว่ำเป็นเพียงพฤติกรรมเบี่ยงเบน และผู้กระท ำควำมผิดเป็นเพียงผู้กระท ำควำมผิด
กฎหมำยมิใช่อำชญำกรกำรกระท ำในลักษณะเชิงพฤติกรรมที่รัฐเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำไป
แทรกแซง เมื่อผู้กระท ำ ควำมผิดเป็นเด็กหรือเยำวชน ซึ่งในกรณีปกติที่ผู้กระท ำผิดเป็นผู้ใหญ่รัฐจะไม่
เข้ำไปเกี่ยวข้อง แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำของเด็กกระท ำของเด็กและเยำวชน เช่น กำรหลบหนีออกจำก
บ้ำน กำรหนี โรงเรียน รัฐเห็นว่ำควรเข้ำไปแทรกแซง ควบคุมดูแลเด็กหรือเยำวชนดังกล่ำวเพ่ือเข้ำไป
แก้ไขปรับปรุงฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชนดังกล่ำว ให้กลับเข้ำมำอยู่ในกรอบของสังคม และเป็นกำรป้องกัน
มิให้กระท ำผิดใดๆที่รุนแรงและเลวร้ำยมำกข้ึน  

ทุกวันนี้ปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในสังคมไทยมีมำกข้ึนเรื่อยๆ จะเห็นได้จำกข่ำวที่มีกำร
น ำเสนออย่ำงต่อเนื่อง ทั้งดูเหมือนว่ำรูปแบบควำมรุนแรงที่ปรำกฏออกมำนั้นมีหลำกหลำยและเข้ำมำ
ใกล้ตัวเรำมำกขึ้น ล่ำสุดข่ำวเยำวชนร่วมกันฆ่ำและข่มขืนแล้วฝังดิน และข่ำวที่กลุ่มเยำวชนได้รุมท ำ
ร้ำยชำยพิกำรจนถึงแก่ควำมตำย ได้ตกเป็นเป้ำสำยตำของสังคมว่ำรัฐจะด ำเนินกำรอย่ำงไรกับ
ผู้กระท ำควำมผิด 
       นอกจำกประเด็นกำรด ำเนินกำรกับผู้กระท ำควำมผิดแล้ว สิ่งที่สังคมให้ควำมสนใจไม่แพ้กันก็คือ 
ระดับควำมรุนแรงของกำรกระท ำควำมผิดนั้นว่ำจะเป็นควำมผิดฐำนใดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
ระหว่ำงควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดไม่ร้ำยแรงที่สำมำรถยอมควำมได้ และ ควำมผิดร้ำยแรงที่ไม่
สำมำรถยอมควำมได้ ซึ่งผู้ศึกษำจึงขอน ำเสนอเพ่ือให้ทรำบถึงควำมหมำยดังต่อไปนี้  
       ความผิดลหุโทษหรือความผิดไม่ร้ายแรง สามารถยอมความได้ 

เมื่อกล่ำวถึงกำรกระท ำควำมผิดที่มีโทษทำงอำญำแล้ว ก็มักจะได้ยินค ำว่ำ “ควำมผิดอำญำ
แผ่นดิน” และค ำว่ำ “ควำมผิดต่อส่วนตัว” หรือ “ควำมผิดอันยอมควำมได้”หำกผู้ที่ไม่ได้มีกำรศึกษำ
ทำงนิติศำสำตร์ ก็อำจมีควำมสงสัยว่ำถ้อยค ำเหล่ำนี้เหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร เช่น “ควำมผิดอำญำ
แผ่นดิน” กับ “ควำมผิดต่อแผ่นดิน” มีควำมหมำยเหมือนกับ “ควำมผิดต่อส่วนตัว” กับค ำว่ำ 
“ควำมผิดอันยอมควำมได้” ซึ่งควำมหมำยเหมือนกัน ต่ำงกันเพียงถ้อยค ำที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยคน

                                           
14นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล.(2530).อำชญำวิทยำคลินิก.หน้ำ 17. 
15อดิศร ตรีเนตร.(2543).อ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจในกำรท ำควำมเห็นไม่ฟ้องคดีอำญำที่เด็ก
และเยำวชนกระท ำผิด.หน้ำ 16-17. 
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ละฉบับเท่ำนั้น ในทำงประมวลกฎหมำยอำญำจะใช้ค ำว่ำ “ควำมผิดอันยอมควำมได้” แต่ในประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำจะใช้ค ำว่ำ “ควำมผิดต่อส่วนตัว” 

ความผิดอาญาแผ่นดิน หรือความผิดร้ายแรงที่ไม่สามารถยอมความได้ คือควำมผิดที่มี
ผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระท ำโดยตรง รวมถึงมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐและ
สังคม ควำมผิดอันไม่สำมำรถยอมควำมกันได้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นควำมผิดร้ำยแรง เช่นคดีฆำตรกรรม 
คดีเก่ียวกับรัฐ หรือเกี่ยวกับเจ้ำพนักงำนของรัฐ รัฐจึงต้องเข้ำมำด ำเนินกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำ
ลงโทษ แม้ผู้ถูกกระท ำจะไม่ติดใจเอำควำมหรือไม่ประสงค์ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดก็ตำม เพ่ือ
ป้องกันสังคมโดยรวม16 

ควำมหมำยของกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรง  
จำกกำรศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับควำมร้ำยแรงพบว่ำมีผู้ให้ควำมหมำยของควำมร้ำยแรงมีดังนี้ 

องค์กำรอนำมัยโลก (world Health Organization ; WHO) ได้ให้นิยำมควำมร้ำยแรงไว้ว่ำ  
เป็นกำรจงใจ กำรใช้ก ำลัง หรือ อ ำนำจเพ่ือท ำกำรข่มขู่ กระท ำต่อตัวเอง หรือต่อผู้อื่น หรือสังคม มีผล
ท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ เสียชีวิต หรือเป็นอันตรำยต่อจิตใจ ซึ่งเป้ำหมำยของควำมร้ำยแรง มีทั้ง
เป้ำหมำยที่แท้จริง กับไม่ใช่เป้ำหมำยที่แท้จริง แต่ได้รับผลจำกกำรกระท ำ17 

อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย (2554)ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ เป็นพฤติกรรม ที่ 
เป็นกำรล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ร่ำงกำย จิตใจ เพศ โดยกำรบังคับ ทุบตี เตะ ต่อย มีผลท ำให้เกิด
ควำมทกุข ์ทรมำนทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจของผู้ถูกกระท ำ 
 ประเภทความร้ายแรง แบ่งได้ดังนี้ 

1) ควำมร้ำยแรงทำงตรง  
เป็นควำมร้ำยแรงที่เห็นได้ชัดเจน และคนทั่วไปมีควำมรู้สึกและเห็นพ้องต้องกัน 

ว่ำมีควำมร้ำยแรง รุนแรงเนื่องจำกมีร่องรอยของบำดแผล เลือดเนื้อ กำรสูญเสียชีวิต กำรทำรุณกรรม 
กำรท ำร้ำยร่ำงกำยด้วยวิธีต่ำงๆ กำรฆ่ำฟัน กำรสูญเสียชีวิตในทันที เป็นกำรกระท ำที่เห็นได้ชัดเจน
ที่สุด  
 ผลของควำมร้ำยแรงในเชิงท ำร้ำยร่ำงกำย และมีผู้กระท ำท่ีเป็นที่มำของกำรกระท ำท่ีร้ำยแรง 
แยกได้ดังนี้ 

1.1 มุ่งท่ีจะใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดควำมรุนแรง ควำมร้ำยแรง  
1.2 ผลเกิดข้ึนกับผู้ถูกกระท ำ เช่น กำรถูกบดขยี้ กำรแทง ถูกเผำไหม้ ถูกยำพิษ หรือ 

สำรพิษท่ีขัดขวำงกำรท ำงำนของร่ำยกำยมนุษย์ 
1) ควำมร้ำยแรงเชิงโครงสร้ำง   
เป็นควำมร้ำยแรงที่ท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบ ระหว่ำงคนในสังคมที่ 

ต่ำงกัน ควำมไม่เท่ำเทียม ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมอยู่รอด เช่น ควำมทุกข์ทรมำนจำกควำมแร้นแค้น 
ควำมอดอยำก อันมีผลต่อกำรอยู่ดีมีสุข หำกเกิดขึ้นเป็นระยะเวลำที่ยำวนำน ธรรมชำติของควำม
รุนแรงเชิงโครงสร้ำงจะอยู่ในรูบของกระบวนกำรมำกว่ำจ ำเพำะเจำะจง18 
                                           
16คณิต ณ นคร “กฎหมำยอำญำภำคทั่วไป”(กรุงเทพฯ : วิญญูชน,พิมพ์ครั้งที่ 3,2551), หน้ำ 140. 
17ส้านักงำนพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ, ม.ป.ป. อ้ำงอิงจำก ขจรจิต บุนนำค,2554) 
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 ตำมท่ีได้กล่ำวถึงควำมหมำยควำมผิดอำญำแผ่นดิน หรือควำมผิดอันไม่สำมำรถยอมควำมได้ 
หรือควำมผิดร้ำยแรง ไม่ว่ำจะเป็นค ำนิยำม แนวคิด มำแล้วในข้ำงต้น ซึ่งพอจะท ำให้ทรำบควำมหมำย
แล้ว ผู้ศึกษำจะขอกลับเข้ำสู่กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำว่ำมี
มำตรำอะไรบ้ำงที่เกี่ยวข้อง ที่พอจะแยกฐำนควำมผิดที่ร้ำยแรงดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 59วรรคหนึ่งและวรรคสอง บุคคลจะต้องรับผิดในทำงอำญำก็ต่อเมื่อได้กระท ำโดย
เจตนำ เว้นแต่จะได้กระท ำโดยประมำท ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติไว้เป็นควำมผิด เมื่อได้กระท ำโดย
ประมำท เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมำยบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิด แม้ได้กระท ำโดยไม่มีเจตนำ 
 กำรกระท ำโดยเจตนำ ได้แก่กำรกระท ำโดยรู้ส ำนึกในกำรที่กระท ำควำมผิดและใน
ขณะเดียวกันผู้กระท ำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกระท ำนั้น19 
 หลักเกณฑ์ของการกระท าโดยเจตนา คือ  

1.ต้องกระท ำโดยรู้ส ำนึกในกำรกระท ำ คือ กระท ำโดยจิตใจบังคับ โดยรู้ว่ำกระท ำอะไรลงไป 
เป็นกำรกระท ำโดยจิตใจของตนเองบังคับให้ต้องกระท ำ หรือตั้งใจกระท ำ 

2. ต้องกระท ำโดยประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกระท ำนั้น 
มาตรา 288 ผู้ใดฆ่ำผู้อ่ืน ต้องระวำงโทษประหำรชีวิต จ ำคุกตลอดชีวิต หรือจ ำคุกตั้งแต่สิบ

ห้ำปีถึงยี่สิบปี  
กำรท ำร้ำยและกำรฆ่ำผู้อ่ืน เป็นกำรแสดงพฤติกรรมของควำมก้ำวร้ำวและรุนแรง ท ำให้เกิด

ควำมสะเทือนทำงจิตใจให้บุคคลอ่ืน รวมทั้งมีผลกระทบทำงเศรษฐกิจ ควำมม่ันคงของประเทศ ซึ่ง 
แอนดริว(Andrew) (อ้ำงถึงในเสำวลักษณ์ ลังกำร์พินธ์,2546,น.20) ได้กล่ำวถึงกำรฆ่ำตัวตำยและกำร
ฆ่ำผู้อ่ืน แสดงถึงพฤติกรรมก้ำวร้ำวประเภทเดียวกัน คือเพ่ือตอบโต้ต่อแรงบีบคั้น แต่ต่ำงกันที่
จุดประสงค์ คือ กำรฆ่ำตัวตำยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือตัวเอง ส่วนกำรฆ่ำผู้อ่ืนมีจุดประสงค์เพ่ือผู้อื่น รวมถึง
ควำมต้องกำรที่จะแสดงพฤติกรรมกับผู้อ่ืน ซึ่งกำรฆ่ำผู้อ่ืนจะตรงกันข้ำมกับกำรฆ่ำตัวตำย 
 กำรก่อควำมรุนแรง กำรท ำร้ำย และกำรฆ่ำผู้อ่ืน ท ำให้ผู้อ่ืนได้รับบำดเจ็บ หรือแม้กระทั้ง
เสียชีวิต อำจเริ่มต้นตั้งแต่กำรขำดควำมระมัดระวัง กำรท ำร้ำยร่ำงกำย ข่มขืน กระท ำช ำเรำ กำรฆ่ำ
ผู้อื่นทั้งที่เจตนำและไม่มีเจตนำ นอกจำกนี้ กำรท ำร้ำยผู้อื่น อำจขึ้นโดยกำรกระท ำตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
โดยใช้วิธีกำรชกต่อย ตบตี  กำรใช้อำวุธ ปืน มีด เป็นต้น จนกระทั่งถึงขั้นตอนของกำรด ำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรม คดีฐำนควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต และ ท ำร้ำยร่ำงกำย 
 กำรพยำยำมฆ่ำ 

เป็นกำรท ำร้ำยผู้อื่นซึ่ง ผู้ถูกกระท ำไม่ถึงแก่ควำมตำยแม้ว่ำผู้ถูกกระท ำจะถึงแก่ควำมตำยด้วย
เหตุแทรกแซง โดยที่มิใช่เหตุที่จะคำดเหมำยได้ 
 กำรฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ 
 เป็นกำรท ำให้ตำย ผู้ถูกกระท ำจะต้องเป็นผลที่ เกิดจำกกำรกระท ำนั้น ซึ่งต้องครบ 3 
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. มีกำรฆ่ำ หมำยถึงกำรท ำให้ตำยอำจเกิดจำกกำรใช้เครื่องมือ หรืออำจเป็นวิธีอ่ืนใดก็ได้ 
                                                                                                                         
18ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์, 2553 

19ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 59 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 
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ผู้ถูกกระท ำเป็นผู้อ่ืน หมำยถึงบุคคลธรรมดำ และต้องไม่ใช่ตัวผู้กระท ำ  
2.มีเจตนำฆ่ำ โดยถือเอำควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำ เป็นเรื่องส ำคัญ ผู้กระท ำประสงค์ 
3.ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของกำรกำรกระท ำ 
       ที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ องค์ประกอบควำมผิดนั้นเหมือนกันทุกประกำร จะ

แตกต่ำงกันก็ที่ผลของกำรกระท ำควำมผิดนั้น หำกเป็นกำรท ำร้ำยร่ำงกำยโดยไม่เกิดควำมเสียหำยแก่
กำยหรือจิตใจของผู้ถูกกระท ำเลยก็ผิดเพียงลหุโทษ ตำมมำตรำ 391 เท่ำนั้นหำกผลของกำรกระท ำ
ก่อให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจของผู้ถูกกระท ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำโดยใช้ก ำลังหรือไม่ก็ตำม 
ก็จะเป็นควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย และหำกผลของกำรกระท ำนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นถึงขนำดก่อให้เกิด
อันตรำยสำหัสแก่ผู้ถูกกระท ำก็จะเป็นควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยถึงอันตรำยสำหัส ซึ่งต้องรับโทษ
หนักขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมำจำกหลักของกฎหมำยอำญำที่ก ำหนดให้ ผู้กระท ำต้องรับโทษหนักข้ึน
เนื่องจำกผลของกำรกระท ำ        

มาตรา 29020ผู้ใดมิได้มีเจตนำฆ่ำ แต่ท ำร้ำยผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ควำมตำย ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงห้ำปี 

 ถ้ำควำมผิดนั้นมีลักษณะประกำรหนึ่งประกำรใด ดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 289 ผู้กระท ำต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงยี่สิบปี 

เป็นกำรท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ควำมตำยโดยไม่มีเจตนำ กำรท ำร้ำย รวมถึง
กำรประทุษร้ำย แก่ร่ำงกำย หรือจิตใจ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ควำมตำย ซึ่งเป็น
ผลโดยตรงจำกกำรท ำร้ำยมีแต่เจตนำท ำร้ำย แต่ไม่มีเจตนำฆ่ำ   

มาตรา 29121ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และกำรกระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ควำมตำย 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 

มาตรา 29422วรรคหนึ่ง ผู้ใดเข้ำร่วมกำรชุลมุลต่อสู้ ระหว่ำงบุคคลตั้งแต่สำมคนขึ้นไป และ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่เข้ำร่วมในกำรนั้นหรือไม่ ถึงแก่ควำมตำยโดยกำรกระท ำในกำร
ชุลมุนต่อสู้นั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

กำรชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรำยสำหัส 
คือ เป็นกำรร่วมกันชุลมุนต่อสู้ร่วมกัน ตั้งแต่สำมคนขึ้นไป และบุคคลใดไม่ว่ำจะเข่ำร่วมในกำรชุลมุน
ต่อสู้หรือไม่ ได้รับอันตรำยสำหัสจำกกำรชุลมุนต่อสู้ โดยถือหลักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล โดย
ถือตำมทฤษฎีตำมเงื่อนไข 

 
มาตรา 29523แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้

เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจของผู้อ่ืนนั้น ผู้นั้นกระท ำควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” 

                                           
20ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 290 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

21ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 291 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

22ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 294 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 



 21 

1.ท ำร้ำย 

        ค ำว่ำ “ท ำร้ำย” หมำยถึง ผู้กระท ำผิดมีเจตนำท ำให้เสียหำย เป็นอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำร้ำยโดยใช้ก ำลังหรือไม่ก็ตำมเช่นหลอกล่อให้เขำตกบันไดบ้ำนจนเกิดอันตรำยแก่
กำยหรือจิตใจก็เป็นกำร“ท ำร้ำย”ตำมมำตรำนี้ 

2.จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ 

        อันตรำยแก่กำย หมำยถึง เกิดอันตรำยแก่กำย เช่น บำดแผล ฟกช้ ำ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำเกิด
อันตรำยแก่กำยเพียงเล็กน้อยก็เป็นควำมผิดตำมมำตรำนี้ได้ ดังค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 467/246824

ที่ว่ำ “จ ำเลยท ำร้ำยเขำสองทีฟกช้ ำและหนังขำดโลหิตซับ วินิจฉัยว่ำท ำผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย” 
       อันตรำยแก่จิตใจ หมำยถึง กำรมีอำกำรผิดปกติทำงจิตใจ เช่น ท ำให้มีอำกำรประสำท 
       สรุปแล้วมำตรำนี้เป็น กำรท ำร้ำยถึงขั้นเกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจของผู้ถูกท ำร้ำย แต่ถ้ำผล
ของกำรกระท ำนั้นรุนแรงจนถึงขึ้นเป็นอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจถึงสำหัสก็จะเป็นควำมผิดและได้รับ
โทษตำมท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำแต่โดยส่วนใหญ่กำรท ำร้ำยตำมมำตรำนี้ เป็นกำร
กระท ำโดยแรงกำยภำพ เช่น กำรชก ต่อย ทุบ ตี ถีบ เตะ กระทืบ ผลัก เหวี่ยง หรือ ด้วยอำวุธ เช่น 
ปืน มีด หอก ดำบ ไม้หรืออ่ืนๆที่สำมำรถใช้ท ำร้ำยให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจได้ รวมทั้งกำรใช้ยำ
พิษหรือยำอ่ืนใดที่สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจได้ก็เป็นควำมผิดตำมมำตรำนี้ 

มาตรา 29625ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำย ถ้ำควำมผิดนั้นมีลักษณะประกำรหนึ่ง 
ที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 289 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน สำมปี ปรับไม่เกินสี่พันบำท หรือทั้งจ ำ ทั้งปรับ 

มาตรา29726 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  บัญญัติว่ำ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดฐำนท ำร้ำย
ร่ำงกำยจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ำร้ำยรับอันตรำยสำหัส ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง สิบปี 
ควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยถึงอันตรำยสำหัส 
       อันตรำยสำหัส นั้นคือ 
ตำบอด หูหนวก ลิ้นขำด หรือเสียฆำนประสำท 
เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือควำมสำมำรถในกำรสืบพันธ์ 
เสียแขน ขำ มือ เท้ำ นิ้ว หรือเสียอวัยวะอ่ืนใด  
หน้ำเสียโฉมอย่ำงติดตัว 
แท้งลูก 
พิกำรอย่ำงติดตัว 
ทุพพลภำพ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งอำจท ำให้เสียชีวิต 
ทุพพลภำพ หรือเจ็บป่วยด้วยอำกำรทุกขเวทนำเกินกว่ำยี่สิบวัน หรือประกอบกรณียกิจตำมปกติไม่ได้
เกินกว่ำยี่สิบวัน 

                                                                                                                         
23ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 295 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

24ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 467/2468 (ม.ป.ป.). 
25ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 296 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

26ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 297 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 
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 เบื้องต้นควำมผิดตำมมำตรำนี้ คือ กำรท ำร้ำยร่ำงกำยนั้นจะต้องกระท ำครบดังนี้ 
องค์ประกอบควำมผิดฐำนท ำร้ำยร่ำงกำยมำตรำ 295 ข้ำงต้นเสียก่อน คือ ท ำร้ำยผู้อ่ืนอันเป็น

เหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจโดยเจตนำ แต่ผลของกำรท ำร้ำยรุนแรงถึงขั้นท ำให้ผู้ถูกท ำร้ำย
ได้รับอันตรำยสำหัสตำมที่บัญญัติไว้ใน(1)-(8) 
       ที่ว่ำ “ตำบอด” หมำยถึง ตำที่มองไม่เห็นแม้จะบอดเพียงข้ำงเดียวก็เป็นอันตรำยสำหัส 
       (ค ำพิพำกษำฎีกำที่1116/2502)27 
       “หูหนวก” หมำยถึง หูที่ไม่สำมำรถฟังเสียงได้ แม้จะฟังไม่ได้ข้ำงเดียวก็เป็นอันตรำยสำหัส   
       “ลิ้นขำด” หมำยถึง ลิ้นขำดหำยไป จะขำดหำยไปมำกน้อยเพียงใดไม่ส ำคัญ        
       “เสียฆำนประสำท”หมำยถึงเสียประสำทที่จะดมกลิ่น        
       “เสียอวัยวะสืบพันธุ์” หมำยควำมถึง ท ำให้อวัยวะสืบพันธุ์ใช้สืบพันธุ์ไม่ได้ แม้จะไม่ถึงขำดหำย
ท ำนองเดียวกับ “เสียควำมสำมำรถในกำรสืบพันธุ์” ซึ่งหมำยถึง ท ำให้ชำยหญิงไม่สำมำรถสืบพันธุ์แม้
จะยังสำมำรถร่วมประเวณีกันได้ก็ตำม       
       ค ำว่ำ “เสีย” แขน ขำ มือ เท้ำ นิ้วหรืออวัยวะอ่ืนใด ตำมมำตรำนี้ไม่ได้หมำยควำมเฉพำะ 
       ขำดหำยเท่ำนั้นแต่หมำยควำมถึงท ำให้ใช้อวัยวะนั้นๆไม่ได้ด้วย       
       ส่วน “หน้ำเสียโฉมอย่ำงติดตัว” นั้นคือ กำรเสียควำมงำมของใบหน้ำจนหน้ำเกลียดติดตัว
ตลอดไป ไม่ใช่เสียโฉมซ่ึงมีระยะเวลำหำยได้ ซึ่งต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงประกอบเป็นกรณีไป 
       นอกจำกใบหน้ำโดยตรงน่ำจะถือว่ำกำรเสียส่วนประกอบของใบหน้ำ เช่น หูขำด จมูกขำด ไหล่
ทรุดท ำให้คอเอียงไปนั้น เป็นส่วนหนึ่งของใบหน้ำที่ท ำให้เสียควำมงำมและถือว่ำเป็นกำรเสียโฉมติดตัว
ตำมควำมหมำยของมำตรำนี้ (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 769/2477,1012/2480) 28 
       “จิตพิกำรอย่ำงติดตัว”หมำยถึง กำรท ำให้เป็นโรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือนอย่ำงติดตัว และ        
       “ทุพพลภำพ” หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอำจถึงตลอดชีวิต” ต้องเป็นกรณีร้ำยแรงที่อำจถึงแก่ชีวิต 
หำกเป็นกำรทุพพลภำพหรือป่วยเจ็บเพียงชั่วระยะเวลำหนึ่งแล้วรักษำให้หำยได้ ไม่อยู่ในควำมหมำย
ของมำตรำนี้   

มาตรา 29829 ผู้ใดกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 297 ถ้ำควำมผิดนั้นเป็นประกำรหนึ่งประกำร
ใด ดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 298 ต้องระวำงโทษจ ำคุก ตั้งแต่สองปี ถึงสิบปี 

มาตรา 30030 ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และกำรกระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรำย
สำหัส ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน สำมปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบำท หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ 

                                           
27ค้าพิพำกษำฎีกำที่ 1116/2502จ าเลยต่อยถูกตาผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ตาผู้เสียหายบอด แม้จะ

ไม่ได้ตั้งใจท าร้ายให้ถึงตาบอด ก็ย่อมมีผิดตาม มาตรา 297 (1) 

28ค้าพิพำกษำศำลฎีกำที่ 769/2477,1012/2480)หูขาด จมูกขาด ไหล่ทรุดท าให้คอเอียงไปนั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของใบหน้าที่ท าให้เสียความงามและถือว่าเป็นการเสียโฉมติดตัวตามความหมายของ
มาตรานี้ 
29ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 59 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

30ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 295 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 
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มาตรา 39131 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  บัญญัติว่ำ “ผู้ใดใช้ก ำลังท ำร้ำยผู้อ่ืนโดยไม่เป็น

เหตุให้เกิดอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” 
       ผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำนี้ต้องมีเจตนำท ำร้ำยท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน อันเป็นกำร
กระท ำต่อกำยหรือจิตใจ กำรท ำร้ำยนี้ต้องกระท ำโดยใช้ก ำลังคือใช้แรงกำยภำพและไม่ต้องมีผลถึงเป็น
อันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ อำทิ กำรแตะต้องเนื้อตัวบุคคลโดยไม่มีอ ำนำจ หรือกำรใช้ก ำลังผลักในกำร
ทะเลำะวิวำทกัน เช่น กำรต่อย ตบ เตะ ถีบ ขว้ำงด้วยถ้วยแก้ว หรือแม้กระทั่งกำรถ่ำยปัสสำวะรดก็
เป็นกำรท ำร้ำยร่ำงกำย (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 634/2486)32และกำรใช้ก ำลังจับมือให้ลุกขึ้นโดยเขำ
ไม่สมัครใจ ก็เป็นกำรท ำร้ำยตำมมำตรำ 391 เช่นกัน (ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่2199/2519)33 
 ความผิดอันยอมความได้หรือความผิดที่ไม่ร้ายแรง 
 ควำมผิดอันยอมควำมได้ หรือควำมผิดต่อส่วนตัว หมำยถึง กำรกระท ำควำมผิดอำญำ
ประเภทหนึ่ง ซึ่วก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ได้ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อรัฐ หรือสังคม ควำมผิดอำญำอันยอมควำมได้กฎหมำยระบุไว้ชัดเจนว่ำกันไหนเป็นควำมผิด
อันยอมควำมได้ เช่น ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท ควำมผิดฐำนยักยอก ควำมผิดตำมมำตรำ 281กำร
กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 276 วรรคแรก และมำตรำ 278 นั้น ถ้ำมิได้กระท ำต่อหน้ำธำรก ำนัล ไม่
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ำได้รับอันตรำยสำหัส หรือถึงแก่ควำมตำย หรือมิได้เป็นกำรกระท ำแก่บุคคลหนึ่ง
ดังระบุในมำตรำ 285 เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 
 

 ข้อพิจารณาว่าความผิดใดว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ 
 ควำมผิดที่กฎหมำยถือว่ำเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้นั้น ในทำงนิติบัญญัติว่ำ “ควำมผิดอัน
ยอมควำมได้” มีลักษณะดังนี้ 

1) เป็นควำมผิดที่มีควำมเป็นอำชญำกรรมน้อย 
2) เป็นควำมผิดที่มีคุณธรรมทำงกฎหมำยที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่ำงมำก ที่พึงเคำรพใน

เจตจ ำนงของผู้เสียหำย หรือมีคุณธรรมทำงกฎหมำยที่เป็นส่วนบุคคลโดยแท้ 
3) เป็นควำมผิดที่มุ่งประสงค์ท่ีจะคุ้มครองผู้เสียหำยอย่ำงแท้จริง 

ส ำหรับกฎหมำยอำญำ หรือกฎหมำยที่มีบทลงโทษทำงอำญำของไทย จะพิจำรณำว่ำกำร 

                                           
31ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 295 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

32ค้าพิพำกษำศำลฎีกำที่ 634/2486   ถ่ายปัสสาวะรด เป็นการใช้ก าลังอย่างหนึ่ง คือเคลื่อนไหว
ร่างกาย 
33ค้าพิพำกษำศำลฎีกำที่ 2199/2519จ าเลยใช้ก าลังจับมือผู้ตายให้ลุกขึ้นโดยผู้ตายไม่สมัครใจ เม่ือ
ผู้ตายบอกว่าจะไปสวมเสื้อก่อน จ าเลยจึงปล่อยไป ถือได้ว่าจ าเลยใช้ก าลังท าร้ายจึงเป็นความผิด
ตามมาตรา 391 
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กระท ำควำมผิด เป็น “ควำมผิดอำญำแผ่นดิน” หรือ “ควำมผิดอันยอมควำมได้” ต้องมีกฎหมำย
บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ำเป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ ส่วนควำมผิดนอกนั้นถือว่ำเป็นควำมผิดอำญำ
แผ่นดิน โดยจะพิจำรณำว่ำควำมผิดดังกล่ำว เป็นควำมผิดที่ผู้เสียหำยหรือผู้ถูกกระท ำโดยเฉพำะนั้น
ได้รับควำมเสียหำยมำกกว่ำรัฐ จึงควรที่จะให้ผู้เสียหำยเป็นผู้วินิจฉัยว่ำควรใช้บังคับกฎหมำยอำญำแก่
ผู้กระท ำผิดหรือไม่ ถ้ำผู้เสียหำยไม่ติดใจจะด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิด ก็เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้34 
 หลังจำกท่ีได้ทรำบควำมหมำยและข้อพิจำรณำของควำมผิดอันยอมควำมตำมลักษณะทั่วไป
แล้ว จะขอยกตัวอย่ำงส ำหรับกรณีท่ีเด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำมี
ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 30935วรรคหนึ่ง ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้กระท ำกำรใด ไม่กระท ำกำรใด หรือจ ำยอมต่อ
สิ่งใด โดยท ำให้กลัวว่ำจะเกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน ของผู้ถูกข่มขืน
ใจนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยใช้ก ำลังประทุษร้ำย จนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระท ำกำรนั้น ไม่กระท ำกำรนั้น 
หรือจ ำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 มาตรา 31036วรรคหนึ่ง ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระท ำกำรด้วยประกำรใด ให้
ผู้อื่นปรำศำจำกเสรีภำพในร่ำงกำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำทหรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 
 มาตรา 31137วรรคหนึ่ง ผู้ใดกระท ำโดยประมำท และกำรกระท ำนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วง
เหนี่ยว ถูกกักขัง หรือต้องปรำศำจำกเสรีภำพในร่ำงกำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสอฝพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 มาตรา 35838ผู้ใดท ำให้เสียหำย ท ำลำย ท ำให้เสื่อมค่ำหรือท ำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืนหรือผู้อื่นเป็นเจ้ำของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระท ำควำมผิดท ำให้เสียทรัพย์ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

มาตรา 39139 ผู้ใดใช้ก ำลังท ำร้ำยผู้อ่ืน โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรำย แก่กำย หรือ 
จิตใจ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

2.1.4    ความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
 กฎหมำยเกิดมำพร้อมกับกำรที่มนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นองค์กรทำงสังคม  กฎหมำยจึงเป็น
สิ่งที่อยู่เคียงคู่กับชุมชนมำตั้งแต่เมื่อครั้งดึกด ำบรรพ์แล้ว  เมื่อมนุษย์มำอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะย่อม
ต้องจ ำกัดควำมประพฤติของตนเองให้อยู่ในลักษณะที่จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ผื่น  และใน

                                           
34คณิต ณ นคร “กฎหมำยอำญำภำคทั่วไป”(กรุงเทพฯ : วิญญูชน,พิมพ์ครั้งที่ 3,2551), หน้ำ 140. 
(เล่มเดิม) 
35ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 309 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

36ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 310 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

37ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 311 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

38ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 358 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 

39ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 391 แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 
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ขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ชุมชนเห็นว่ำดี งำมด้วย ข้อประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้มี
กำรถ่ำยทอดสืบต่อกันมำ โดยกำรบอกเล่ำของคนในชุมชน จนเมื่อมนุษย์มีภำษำเป็นสื่อสำรจึงได้มี
กำรเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษร40กฎหมำยในประเทศไทยจึงมีมำเป็นเวลำนำนหลำยร้อยปี  ในส่วน
ของกฎหมำยที ่เกี ่ยวกับควำมรับผิดของเด็กและเยำวชนของไทยนั ้น  บัญญัติอยู ่ในประมวล
กฎหมำยอำญำ41หมวด 4 ควำมรับผิดทำงอำญำบัญญัติไว้ เช่น 
 มำตรำ 73 เด็กอำยุยังไม่เกินสิบปี กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นควำมผิด เด็กนั้นไม่
ต้องรับโทษ 
 ให้พนักงำนสอบสวนส่งตัวเด็กตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองเด็ก เพ่ือด ำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
 ค ำว่ำเด็กอำยุไม่เกินสิบปี หมำยถึงเด็กตั้งแต่ทำรกจนถึงเด็กมีอำยุครบสิบปี ส ำหรับเด็กอำจมี
กำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย เช่นมีกำรเคลื่อนไหว ไปท ำร้ำยทรัพย์ส ินของผู ้อื ่น เส ียหำย  แต่จะ
กล่ำวว่ำเด็กมีเจตนำท ำให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นเสียหำยคงไม่ได้ เพรำะเด็กย่อมอำจเข้ำใจในสภำพ
และสำระส ำคัญของกำรกระท ำของตนเอง  จึงเป็นกำรยำกที่จะกล่ำวว่ำเด็กมีเจตนำในกำรกระท ำ
ควำมผิดทั้งในลักษณะประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของกำรกระท ำของเด็กเองและจะกล่ำวว่ำ
เด็กมีควำมประมำทก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน  กำรตีควำมย่อมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ด้วยกำรไม่มี
ควำมสำมำรถในกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำของเด็กที่เป็นหลักสำกล  
 มำตรำ 74 ได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ เด็กอำยุกว่ำสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้ำปี กระท ำกำรอัน
กฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศำลมีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรดังนี้ เช่นกำรว่ำ
กล่ำวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป ถ้ำศำลเห็นว่ำบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง สำมำรถดูแลเด็กได้ 
แต่หำกเด็กนั้นไม่มีบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง หรือมี แต่ศำลเห็นว่ำไม่สำมำรถดูแลเด็กได้ศำลจะมี
ค ำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ศำลเห็นสมควร เพ่ือดูแล เป็นต้น เช่นกำรส่งตัว
เด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือ สถำนฝึก และอบรมหรือ สถำนที่ซึ่งจัดไว้เพ่ือฝึกและอบรมเด็กตลอดเวลำ
ศำลก ำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่ำที่เด็กนั้น จะมีอำยุครบ 18 ปี 
           ค ำสั่งของศำล ตำมที่กล่ำวมำ นั้น ถ้ำภำยในระยะเวลำที่ศำลก ำหนดไว้นั้นปรำกฏแก่ศำล 
โดยศำลรู้เอง หรือเจ้ำพนักงำนว่ำพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวกับค ำสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศำลมีอ ำนำจ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำสั่งหรือมีค ำสั่งใหม่ตำมอ ำนำจได้  
 จำกบทบัญญัติที่ได้กล่ำวมำของมำตรำ 73 และมำตรำ 74 จะเห็นได้ว่ำ เด็ก หมำยถึงบุคคลที่
มีอำยุไม่กิน 15 ปี แม้ว่ำจะกระท ำควำมผิด ก็ถือว่ำมีควำมผิดทำงอำญำ เนื่องจำกเป็นข้อสันนิษฐำน
ทำงกฎหมำยว่ำ เด็กในช่วงอำยุดังกล่ำวเป็นวัยที่ยังไม่มีควำมรู้ผิด ชอบ ชั่ว ดี จึงเป็นบทต้องห้ำม
เด็ดขำด ในกำรลงโทษเด็กในช่วงอำยุนี้ แม้ว่ำในควำมเป็นจริงแล้วเด็กที่กระท ำควำมผิดในขณะนั้น 
อำจมีควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำ หรือ ควำมรับผิดชอบ มำกกว่ำผู้ใหญ่ 

                                           
40ก้าธร ก ำเจริญ และสุเมธ จำนประดับ.(2547).ประวัติศำสตร์กฎหมำยไทยและระบบกฎหมำยหลัก.
หน้ำ 1-2. 
41พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยอำญำ(ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559. 
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มำตรำ 75 ได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ ผู้ใดอำยุกว่ำสิบห้ำปี แต่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีกระท ำกำรอัน
กฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิด ให้ศำลพิจำรณำถึงควำมรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวง เกี่ยวกับผู้นั้นในอัน
ที่ควรจะวินิจฉัยว่ำสมควรพิพำกษำลงโทษผู้นั้นหรือไม่  ถ้ำศำลเห็นว่ำไม่สมควรพิพำกษำลงโทษก็ให้
จัดกำรตำมมำตรำ 74 หรือ ถ้ำศำลเห็นว่ำสมควรพิพำกษำลงโทษก็ให้ลดมำตรำส่วนโทษที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับควำมผิดลงกึ่งหนึ่ง  

จำกบทบัญญัติของมำตรำ 75 จะเห็นได้ว่ำบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ย่อมไม่อำจถูกลงโทษ
ประหำรชีวิต หรือแม้กระทั้งจ ำคุกตลอดชีวิต แก่บุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีตำมที่มำตรำ 18 วรรค
สำม แห่งประมวลกฎหมำยอำญำที่ได้บัญญัติไว้ชัดเจน 

มำตรำ 76 ผู้ใดอำยุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท ำกำรอันกฎหมำย 
บัญญัติไว้เป็นควำมผิดถ้ำศำลเห็นสมควรจะลดมำตรำส่วนโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นลงหนึ่ง
ในสำมหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ 
 จำกบทบัญญัติของมำตรำ 76 โดยทั่วไป บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปี ถือว่ำก้ำวเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่
แล้ว เมื่อได้กระท ำผิดอำญำ ก็ย่อมต้องได้รับกำรลงโทษ แต่ศำลอำจใช้ดุลพินิจในกำรก ำหนด
บทลงโทษ เพ่ือให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมผิดที่ได้กระท ำลง โดยกำรลดโทษลงหนึ่งในสำม หรือ 
กึ่งหนึ่งของโทษของผู้ใหญ่  
2.2 เกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชน 

1.เกณฑ์อำยุ 
1.1ขั้นต่ ำ อำยุต่ ำกว่ำ10 ปี  ลงมำไม่มีควำมผิดอำญำ 
1.2ขั้นสูง ไม่เกิน18ปีขณะกระท ำควำมผิดอยู่ในเกณฑ์ศำลคดีเด็กฯแต่เดิมตำมประมวล

กฎหมำยอำญำก่อนปี พ.ศ.2551 เกณฑ์อำยุขั้นต่ ำของเด็กและเยำวชนอยู่ที่ไม่เกิน  7 ปี อำยุขั้นสูง
อยู่ที่ไม่เกิน 17 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับวุฒิภำวะ และสภำพสังคม อีกทั้งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำ
ด้วยสิทธิเด็กซึ่งก ำหนดอำยุขั้นสูงไว้ที่ไม่เกิน  18 ปี  เคยศึกษำและเสนอให้แก้ไขเกณฑ์อำยุขั้นต่ ำ
เดิม 7 ปี และเกณฑ์อำยุขั้นสูง เดิม17 ปีให้สอดคล้องกับอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก  ซึ่งต่อมำก็ได้มี
กำรแก้ไขในปี255142 

อย่ำงไรก็ตำมเรื่องอำยุขั้นต่ ำขั้นสูงควำมรับผิดในคดีอำญำนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอำยุที่
ก ำหนดว่ำ “บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำย” ในหลำย ๆ ประเทศก ำหนดไว้แตกต่ำงกันมำก โดยปกติ
อำยุมำตรฐำนที่จะบรรลุนิติภำวะจะอยู่ที ่  18 – 20 ปี แต่จำกกำรตรวจสอบข้อมูลอ้ำงอิงพบว่ำมี
หลำยประเทศที่ก ำหนดช่วงอำยุในกำรบรรลุนิติภำวะของบุคคลแตกต่ำงกันออกไป  มีที่อำยุต่ ำกว่ำ 

18ปีและอำยุเกินกว่ำ20ปี(ประเทศอำยุที่บรรลุนิติภำวะ)เกำะแมน  (ดินแดนอำณำนิคมอังกฤษ) 
ดินแดนอเมริกันซำมัว 14 ปี 14 (ชำย),18 (หญิง)15 ปี 18 (ชำย),15 (หญิง) คีร์กีซสถำน, เติร์กเมนิ
สถำน, สกอตแลนด์, อุซเบกิสถำน 16ปีสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี ,ทำจิกิสถำน17

                                           
42ปัทมปำณี พลวัน.(2545).ควำมรับผิดทำงอำญำ : ศึกษำกรณีเกณฑ์อำยุขั้นต่ ำของเด็กและเยำวชน.
วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต,บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
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ปีบำห์เรน , แคเมอรูน , ชำด , โครเอเชีย , อียิปต์, ฮอนดูรัส , เลโซโท , มำดำกัสกำร์, นำมิเบีย , 
เปอร์โตริโก, สิงคโปร์, สวำซิแลนด์, รัฐมิสซิสซิปปี 21 ปีเอลซัลวำดอร์ 25 ปี 25 (ชำย),17 (หญิง)43 

ควำมหมำยของวัยรุ่น ในภำษำอังกฤษใช้ค ำว่ำ “ Adolescence” มำจำกภำษำลำติน ว่ำ 
“Adolescer” หมำยควำมว่ำ “ To Grow in to Maturity” แปลว่ำกำรเจริญเติบโตสู่วุฒิภำวะ หรือ
เป็นวัยที่พัฒนำมำจำกควำมเป็นเด็ก แล้วก้ำวไปสู่วัยผู้ใหญ่  

โครว์ ( Crow) ให้ควำมหำยของวัยรุ่นไว้ว่ำ เป็นกำรเจริญเติบโตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ระหว่ำง
วัยเด็ก และวัยที่เป็นผู้ใหญ่  เด็กที่พัฒนำมำจำกกำรที่พ่ึงผู้ใหญ่ ไปสู่ควำมเป็นอิสระ ซึ่งไม่ใช่แค่ทำง
ร่ำงกำยเท่ำนั้น ยังรวมถึง จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 

ฮอลล์ (Hall)  ให้ควำมหมำยของวัยรุ่นว่ำ “วัยพำยุบุแคม” คือเป็นวัยที่มีเหมือนเด็กและ
เหมือนผู้ใหญ่  เนื่องจำกระยะเวลำของวัยรุ่นเป็นระยะเวลำที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กตอนปลำย จนถึงวัย
ผู้ใหญ่ ในช่วงเวลำนี้ จะมีกำรแสดงออกถึงควำมเป็นเด็กอยู่หลำยอย่ำง แม้จะเป็นเวลำที่เติบโตขึ้น
ตลอดเวลำก็ตำม 

ศรีเรือน  แก้วกังวำน ให้ควำมหมำยของวัยรุ่นไว้ว่ำ เป็นวัยที่มีพัฒนำกำรลักษณะเด่นในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น ร่ำงกำย อำรมณ์ และสังคม สิตปัญญำมีกำรเปลี่ยนแปลงเร็วมำก และวัยรุ่นเป็นวัยที่มี
ควำมแตกต่ำงจำกวัยอื่นๆ รวมถึงพัฒนำกำรด้วย 

จำกกำรศึกษำและทรำบควำมหมำยของวัยรุ่นในเบื้อ งต้นแล้ว สรุปว่ำวัยรุ่น คือวัยที่มี
ภำวกำรณ์เจริญเติบโต ระหว่ำงเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีพัฒนำกำรด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และ
สติปัญญำ ซึ่งวัยรุ่นไม่ควรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเด็ก และ ก็ยังไม่พร้อมที่จะได้รับกำรปฏิบัติเหมือน
ผู้ใหญ่ 
2.3 เกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของเด็กและเยาวชน 

อำยุของวัยรุ่นเริ่มตั้งแต่ 12-15 ปี เนื่องจำก เด็กในปัจจุบันต้องอยู่ในสถำนศึกษำนำนขึ้น 
ภำวะกำรเป็นผู้ใหญ่ ที่พ่ึงพำตัวเองต้องยืดระยะเวลำออกไป อำจแบ่งช่วงเวลำเป็น 3 ช่วง โดยใช้
เกณฑ์ควำมเป็นเด็กและ ผู้ใหญ่ ดังนี้ 

ช่วงอำยุ 12-15 ปี เป็นช่วงวัยแรกรุ่น ที่มีพฤติกำรณ์เป็นเด็กมำกกว่ำ  ซึ่งเป็นช่วงที่ร่ำงกำย
เริ่มเจริญเติบโต อย่ำงสมบูรณ์ ถ้ำเป็นเด็กผู้หญิง ก็จะแสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตของร่ำงกำย เช่นกรมี
ประจ ำเดือน ส่วนเด็กผู้ชำยนั้นไม่มีลักษณะชัดเจน แต่สำมำรถสังเกตได้จำกกำรมีน้ ำเสียงที่เปลี่ยนเป็น
ห้ำวขึ้น  

ช่วงอำยุ 15-18 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นตอนกลำง ที่มีพฤติกรรมก้ ำกึ่งระหว่ำงเด็กและผู้ใหญ่  เป็น
ช่วงที่มีกำรเปลี่ยน ทำงด้ำนควำมคิด ร่ำงกำย จิตใจ กำรเติบโตมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลง ของเด็กนั้น ไม่เหมือนกัน 

                                           
43https://www.gotoknow.org/posts/449433 
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ช่วงอำยุ 18-21 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลำย มีพฤติกรรมเริ่มเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่ย่ำงเข้ำสู่วัย
ผู้ใหญ่อย่ำงสมบูรณ์ มีควำมรู้สึกนึกคิด มีพัฒนำกำรทำงด้ำนจิตใจ วัยนี้จะเริ่มปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมมำกข้ึน พยำยำมแก้ไขปัญหำต่ำงๆ และก่อให้เกิดควำมม่ันใจในตัวเอง 

ลักษณะของวัยรุ่น  
ลักษณะของวัยรุ่น เป็นวัยที่มีควำมสับสนทำงด้ำนอำรมณ์มำกกว่ำช่วงวัยที่ผ่ำนมำ มีสำเหตุ

หลำยประกำรดังนี้ 
ช่วงเปลี่ยนวัย เป็นช่วงที่เด็กเลียนแบบผู้ใหญ่ ในด้ำนนิสัยใจคอ ควำมรับผิดชอบ เป็นต้น 

เพรำะเด็กช่วงนี้เป็นช่วงอำยุที่มีควำมลังเล ไม่กล้ำตัดสินใจ ไม่ทรำบว่ำสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหน
ควรท ำ และสิ่งไหนไม่ควรท ำ 

ช่วงวัยที่ย่ำงเข้ำสู้วัยหนุ่มสำว เริ่มที่จะรู้จักวำงตัวให้เข้ำกับสังคม เพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือน
ต่ำงวัย ซึ่งระยะนี้เด็กจะมีควำมรู้สึกสับสน เมื่อย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่น 

ช่วงที่เด็กจะต้องเลือกอำชีพ เพรำะเป็นเรื่องส ำคัญต่อชีวิต เกิดควำมสับสนง่ำย เพรำะโดน
บีบบังคับ ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ โรงเรียน และสังคมรอบข้ำง สภำพสังคม สำมำรถแยกออกเป็นข้อ
ย่อย 
สังคมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เด็กปรับตัวไม่ทัน เพรำะไม่มีควำมชัดเจนเพียงพอสภำพเศรษฐกิจ
ของสังคม ท ำให้เด็กต้องฝึกฝนอำชีพ ไม่มีโอกำสเป็นผู้ใหญ่ ต้องเก็บกด  หนักหน่วงขึ้น และมี
ควำมรู้สึกว่ำแม้ว่ำจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังต้องถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรเป็นเด็กขนำดเล็กลง ควำม
อบอุ่นมีน้อยลง เพรำะสำเหตุควำมสับสนทำงด้ำนอำรมณ์ของวัยรุ่นมีมำกข้ึน 
2.4 พฤติกรรมการเบี่ยงเบนและสาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

พฤติกรรมการเบี่ยงเบนเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือการต่อต้านสังคมพฤติกรรมที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งปรากฏตัวในการกระท้าดังกล่าวที่น้ามาเป็นอันตรายต่อสังคมคุกคามชีวิตของผู้อ่ืน
และการจัดระเบียบสังคมทั่วไปมีโทษ เช่นเดียวกับ "delictum" ภาษาละตินซึ่งแปลว่า "การประพฤติ
มิชอบ" แนวคิดนี ก้าหนดความหมายของพฤติกรรมนี ว่าเป็นพฤติกรรมที่ค้างช้าระเป็นพฤติกรรมที่บ่งชี 
ความผิดต่อสังคมกับบรรทัดฐานของสังคมและกฎระเบียบ การศึกษาพฤติกรรมเหล่านี มีส่วนร่วมใน
ศาสตร์ที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ทางสังคมเพราะเป็นครั งแรกของทั งหมดก็จะแสดงในการประพฤติมิ
ชอบที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของมนุษย์และโดยทั่วไปการต่อสู้กับผลกระทบเชิงลบในการสั่งซื อของ
ประชาชนและการก่อสร้างของรัฐของแต่ละคนจึงเป็น มันเป็นสิ่งส้าคัญว่าค้าสั่งที่ได้รับการปฏิบัติตาม
นี ใช้วิธีการในการป้องกันอาชญากรรม 

การกระท้าท่ีผิดกฏหมายและความผิดทางอาญามีความเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้องยิ่งขึ นความผิด
ทางอาญาเป็นรูปแบบที่กระท้าผิดและในกรณีส่วนใหญ่จะมีการเปิดคดีอาญาต่อผู้กระท้าความผิด
ดังกล่าวพฤติกรรมการกระท้าผิดในการละเมิดบรรทัดฐานและกฎหมายของรัฐ ในกรณีส่วนใหญ่ก็ถือ
ว่าเป็นผู้กระท้าผิดทางอาญาวัยรุ่นและเม่ือเขามาอายุก็จะเรียกว่าบุคลิกภาพต่อต้านสังคม พฤติกรรม
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ของผู้กระท้าผิดสามารถอยู่ในรูปแบบของการละเมิดเล็กน้อยจากนั นจะเรียกว่าต่อต้านสังคม เมื่อการ
ละเมิดถึงระดับของความผิดอาญาถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ไม่ทั งหมดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกเร แต่
อาการทั งหมดของพฤติกรรมผู้กระท้าผิดมีถูกปฏิเสธ รุ่นเก่าเชื่อว่าในโลกปัจจุบันวัยรุ่นและคนหนุ่ม
สาวเป็นอาชญากรและพวกเขามักจะให้เครดิตกับทุกประเภทของพฤติกรรมที่ผิด แต่พวกเขาไม่ทราบ
ว่ามีความแตกต่างใหญ่ระหว่างคนหนุ่มสาวที่เพียงแค่เดินนานฟังดังเพลงแต่งตัวฟุ่มเฟือยมีการ
แต่งหน้าฉูดฉาดผมและคนที่ใช้เดินทางมาพักผ่อนร่วมกันส้าหรับการกระท้าผิดกฎหมายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์การกระท้าผิด, การพิจารณาความสัมพันธ์ทางเพศและสื่อสารกับ ใช้ภาษาหยาบคาย 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่มีคุณสมบัติต่างๆ เป็นพิเศษในการที่ไม่มีขอบเขตชัดเจนที่
เริ่มต้นการกระท้าผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่ปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีโกหกพนักงานของรัฐยังเข้า
มาอย่างผิดกฎหมาย แต่ไม่มีใครเรียกผู้กระท้าผิด คุณลักษณะที่สองของพฤติกรรมที่ไม่สุภาพคือ
กฎระเบียบที่เข้มงวดตามกฎหมายบรรทัดฐานทางกฎหมายกฎระเบียบทางวินัย คุณลักษณะที่สามคือ
การที่ทุกชนิดของการเบี่ยงเบนเป็นเรื่องผิดกฎหมายถือว่าร้ายแรงที่สุดเท่าที่มันจะกลายเป็นภัย
คุกคามต่อการสั่งซื อของประชาชน และเป็นหนึ่งในคุณลักษณะเพ่ิมเติมของพฤติกรรมเกเรก็มักจะเป็น
ความขัดแย้งระหว่างคนคนหนึ่งหรือกลุ่มของผู้กระท้าผิดและส่วนที่เหลือของสังคมโดยเฉพาะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและแรงบันดาลใจและทิศทางของสังคม44 

2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมการเบี่ยงเบน45 
  พฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ พฤติกรรม ที่แตกต่ำงไปจำกกลุ่มคนในสังคมเห็นว่ำผิด หรือแตกต่ำง
จำกคนทั่วไป พฤติกรรม ที่แสดงออกมำแล้ว สมำชิกในสังคมยอมรับไม่ได้ และคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ำ
เป็นเรื่องที่น่ำรังเกียจไม่ควรสังคมปฏิบัติตำมหรือเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดระเบียบของสังคม ผลของ
กำรกระท ำมีตั้งแต่ส่งผลเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม
อย่ำงรุนแรง โดยผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะได้รับโทษไม่เป็นทำงกำร เช่นได้รับโทษเล็กน้อยหรือโทษ
เป็นทำงกำรโดยได้รับโทษทำงกฎหมำย มีนักสังคมวิทยำ เห็นว่ำพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเพียงอย่ำงเดียวเดียว แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย เช่น ท ำให้คนในสังคม
เห็นคุณค่ำของสังคม และท ำให้เห็นถึงควำมเป็นหนึ่งเดียวของสังคมและน ำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลง 
 พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงมีควำมหมำยสัมพันธ์ควำมไม่ปกติในเชิงกำรแพทย์และในเชิงจิตวิทยำ 
และในทำงสังคมศำสำตร์ สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 
 1 พฤติกรรมในเชิงการแพทย์ หมำยถึงกำรเจ็บป่วยด้วยโรค และสำเหตุทำงด้ำนชีวภำพ 
และสรีระร่ำงกำย ที่เกี่ยวข้องกับควำมสมดุลทำงเคมีของร่ำงกำยและระบบประสำทของมนุษย์ เช่น ผู้
ที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ไม่สำมำรถพ่ึงตัวเองได้ตำมวันอันสมควร เนื่องจำกโรคทำงสมอง 
ระบบประสำท ปัญหำทำงพันธุกรรม หรือในกรณีของผู้ที่มีภำวะวิกลจริต  

                                           
44บทควำมรำยกำรกำรแพทย์ฮอต โดย Hotmedist วันที่ 28 พฤษภำคม 2017 

45ส้านักพัฒนำพฤตินิสัย 30 ธันวำคม( 2554) 
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 2.พฤติกรรมในเชิงการจิตวิทยา หมำยถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของกำรปรับตัวไม่ได้
ตำมปกติ ซึ่งมีลักษณะเด่นชัดคือ บุคคลที่ไม่สำมำรถปรับตัวเองได้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้เหมือนคน
ปกติทั่วไป และพบว่ำมีควำมผิดปกติทำงพฤติกรรมที่เกิดจำกควำมตึงเครียด รวมถึงกำรได้รับควำม
เจ็บปวดจำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในชีวิต ซึ่งนักจิตวิทยำแนวจิตวิเครำะห์ ได้เสนอว่ำ พฤติกรรมเบี่ยน
แบนมีผลมำจำกกระบวนกำรพิจำรณำทำงจิตบกพร่อง คือ ไม่สำมำรถพัฒนำจิตใต้ส ำนึกในเรื่องมโน
ธรรมส ำนึกทำงด้ำนจริยธรรม ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ ท ำให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของตัวเองเท่ำนั้น  โดยไม่สนว่ำจะละเมิดบรรทัดฐำนหรือไม่ หรืออำจเกิดจำกบุคคลที่ไม่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตัวเอง จึงเกิดควำมคับข้องใจ จนท ำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เกิดข้ึน เช่น กำรทำรุณกรรมในวัยเด็ก จนเกิดควำมโกรธแค้น ชิงชัง ต่อสังคม กำรขำดควำมภำคภูมิใจ
ในตัวเอง รวมถึงกำรโหยหำควำมรัก ต้องกำรควำมเอำใจใส่อย่ำงไม่เหมำะสม โดยวิธีกำรท ำร้ำยคนอื่น 
และท ำลำยควำมสงบสุข ฝ่ำฝืนกฎหมำยเป็นต้น 
 3.พฤติกรรมในทางสังคมวิทยา หมำยถึง พฤติกรรมที่แปรผัน กำรยอมรับของคนในสังคมที่
แตกต่ำงกัน  เนื่องจำกสังคมประกอบด้วยคนหลำยกลุ่ม และมักมีกฎระเบียบของสังคมในเรื่องเชื้อ
ชำติ ชนชั้น ศำสนำและควำมเชื่อ ดังนั้นจึงพบว่ำ กฎของบุคคลบำงกลุ่มบำงทีอำจเป็นข้อยกเว้น  หรือ
ข้อห้ำมของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ เช่น คนฮินดู อิสลำมไม่บริโภคเนื้อหมู แต่บริโภคเนื้อวัว ในขณะที่คน
ที่นับถือศำสนำพุทธบริโภคเนื้อหมูได้ ประเทศไทยไม่บริโภคเนื้อสุนัข แต่เนื้อสุนัขอำจเป็นอำหำรรำคำ
แพงในบำงชนชำติก็ได้ ฉะนั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงสังคมวิทยำนี้จะเป็นตัวแปร ไปตำมกฎเกณฑ์
ของสังคม  ท ำให้เพ่ิมควำมกระทบกระเทือนทำงด้ำนจิตใจ และอำรมณ์มำกขึ้น ซึ่งเป็นสำเหตุที่ท ำให้
เกิดควำมเบี่ยงเบนที่ร้ำยแรงและแก้ไขได้ยำก หรืออำจจะกล่ำวได้ว่ำ สังคมก็มีส่วนในกำรก ำหนดให้
เกิดควำมเบี่ยงเบน หรือก ำหนดควำมมำกน้อยของกำรเบี่ยงเบนด้วนเช่นกัน 

2.4.2 ประเภทของพฤติกรรมการเบี่ยงเบน 
ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบนมี 2 ประเภท ได้แก่ 

กำรเบี่ยงเบนประเภทที่ 1 คือกำรที่กระท ำควำมผิดเล็กน้อย สังคมไม่มองว่ำเป็นควำมผิด 
ผู้กระท ำผิดจึงไม่รู้สึกว่ำตนเป็นผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น กำรจอดรถในที่ห้ำมจอดในที่ที่กำรจรำจร
ไม่พลุกพล่ำน อำจถูกมองว่ำไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับถูกประณำมจนเกินเหตุจำกสังคม ควำมผิดที่ไม่มีผู้รู้เห็น 
หรือควำมผิดที่ไม่สำมำรถเอำผิดได้ ถือว่ำเป็นควำมเบี่ยงเบนขั้นต้น เพรำะสังคมยังไม่มีปฏิกิริยำในเชิง
ลบหรือตีตรำว่ำเขำเป็นคนเลว  

กำรเบี่ยงเบนประเภทที่  2 คือ กำรกระท ำควำมผิดที่สังคมรับรู้และลงโทษเอำผิดกับผู้ที่
กระท ำ พร้อมทั้งตีตรำว่ำเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกสังคมหรือถือว่ำบุคคลนั้นเป็นบุคคลอันตรำย
ต่อสังคม 

2.4.3 ความสัมพันธ์ของอาชญากรรมกับพฤติกรรมการเบี่ยงเบนพฤติกรรมเบี่ยงเบน46 
การจ้าแนกพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้วยมุมมองของสังคมและอาชญวิทยา การศึกษา 

                                           
46จิตวิทยาเพ่ือการด้ารงชีวิต สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พฤติกรรมเบี่ยงเบนมีความส้าคัญต่อการท้าความเข้าในปัญหาอาชญากรรม มีการจ้าแนกพฤติกรรมได้
ดังนี   

1.พ ฤ ติ ก ร ร ม เบี่ ย ง เบ น แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ข อ ง เด็ ก แ ล ะ เย า ว ช น
(Juveniledelinquency)เด็กและเยาวชนในประเทศไทยกระท้าความผิดมีอายุระหว่าง 7-18 ปี ซึ่ง
เด็กไทยยุคใหม่ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตลอดจนการกระท้าความผิดที่ร้ายแรง เช่น การกระท้าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด การตั งกลุ่มอันธพาล ยกพวกตีกัน การท้าร้ายร่างกายหรือฆ่าผู้อ่ืน การลักทรัพย์ 
แข่งรถในที่สาธารณะ รวมไปถึงการค้าประเวณี หรือ การแสดงออกในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
เหมาะสม ท้าให้เกิดปัญหาการท้าแท้ง ซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนในรูปแบบอาชญากรเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปื โดยจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 10 เท่า 

2.พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระท าความผิดของบุคคลทั่วไป ได้แก่ 
2.1อาชญากรพื นฐาน (Street Crime) หมายถึงอาชญกรรมที่มีการกระท้าความผิดที่มี

รูปแบบพื นฐานทั่วไปในสังคม เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น ฆ่า ข่มขืน เป็นอาชญากรรมที่กระท้าผิด
โดยบุคคลต่อบุคคลเป็นส้าคัญ 

2.2อาชญากรรรมติดนิสัย (Herbitual Crime) คือ อาชญากรรที่ผู้กระท้าติดนิสัย มีการ
กระท้าซ ้าซาก แม้จะมีการฟ้ืนฟูด้วยวิธีต่างๆ และจะมีความแตกต่างอาชญากรรมที่เกิดขึ นเป็นครั ง
คราว 

2.3 อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ (Violent Crime) คือ อาชญากรรมที่มีความรุนแรง สะเทือน
ขวัญแก่สงัคม ก่อให้เกิดผลกระทบ และความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่นการฆ่าหั่นศพ การฆ่าข่มขืน 

2.3 อาชญากรรมทางเพศ (Sexual Crime) คือการรกะท้าความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศ 
เช่น การอนาจาร การลวนลาม ข่มขืนและท้าร้ายร่างกาย หรือข่มขืนแล้วฆ่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
อาชญากรรมทางเพศจะเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต  

2.4 อาชญากรรมในครอบครัว (Domestic Crime) คือ การใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
การท้าร้ายสมาชิกในครอบครัวให้ได้รับความเจ็บปวดทั งทางกาย และทางใจ ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบัน 
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ยังคงเป็นปัญหาที่สังคมต้องให้ความส้าคัญ และมักจะพบว่า
ผู้ชายจะใช้ความรุนแรงกับคนอ่ืนมากกว่าผู้หญิง ในขณะดียวกันผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง 
โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัว จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่สามารถกระท้าต่อ
สมาชิกในครอบครัวได้ พฤติกรรมเหล่านี ก็จะกลายเป็นการใช้ความรุนแรงจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการ
ถ่ายทอดความรุนแรงในสังคม และมีผลท้าให้เกิดโรคซึมเศร้า และก็จะมักพบในเพศชายมากกว่าเพศ
หญิง 
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2.5 สาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน47 

สาเหตุแห่งการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนนั น เป็นสาเหตุเฉพาะบุคคล เฉพาะราย 
บางคนอาจมีสาเหตุเดียว บางคนอาจมีหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุของการกระท้าความผิดนั นมีหลาย
ประการ เช่น แนวคิดทางกฎหมาย แนวคิดทางจิตวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยา แนวคิดจากอาชญา
วิทยา โดยมีรายละเอียดในแต่ละแนวคิดดังนี  

1.แนวคิดทางกฎหมาย 
นักกฎหมายเน้นว่า สาเหตุแห่งการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนนั น เกิดจากความเยาวว์วัย 
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ่ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา แต่ถือเป็นเพียง
พฤติกรรมเบี่ยงเบน จึงไม่มีบทลงโทษทางอาญา แต่จะใช้วิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือแก้ไข
ความประพฤติ  

2.แนวคิดทางสังคมวิทยา 
นักสังคมวิทยาอธิบายถึงสาเหตุแห่งการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนว่า เด็กและ

เยาวชนได้รับแบบอย่างที่มาจากความประพฤติไม่ดีจากบุคคลและสังคมรอบข้าง เนื่ องจากเด็กและ
เยาวชนไม่มีความหนักแน่นทางจิตใจ  จึงถูกครอบง้า ชักจูงได้ง่าย ท้าให้พฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนมีความประพฤติผิดแผกแตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางสังคม จนกลายเป็นการกระท้า
ความผิดต่อกฎหมายในที่สุด 

3. แนวคิดทางจิตวิทยา 
นักจิตวิทยาอธิบายถึงสาเหตุของการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนหลายทฤษฎี เช่น 

ทฤษฎีที่เห็นว่การกระท้าความผิดนั น เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ทางจิต ซึ่งอาจมีตั งแต่ก้าเนิด 
หรืออาจเกิดขึ นภายหลังความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้อารมณ์
แปรปรวน ยิ่งเป็นเด็กและเยาวชนก็ยิ่งท้าให้เกิดการขาดการยับยั งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ มี
พฤติกรรมเป็นปฎิปักษ์กับคนและสังคมรอบข้าง ซึ่งอาจเป็นการกระท้าที่รุนแรง 

4.แนวคิดจากอาชญาวิทยา  
แนวคิดมองว่า การรกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนนั น เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรม 

อาชญาการมาจากคนใกล้ชิด โดยทฤษีที่อยู่ในกลุ่ม แนวคิดนี ประกอบด้วย ทฤษฎีความแตกต่างในการ
คบหาสมาคม หรือความสัมพัธฺที่แตกต่าง ทฤษฎีการเรียนแบบ48 

                                           
47สมพร อมรชัยนพคุณ.กระบวนกำรยุติธรรมกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน.[ออนไลน์]. 
48เสกสิทธิ์ สวรรยำธิปัติ.(2554).กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยำเสพติด และชีวิตร่ำงกำย (คดี
ร้ำยแรง) ของเด็กและเยำวชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล : กำรศึกษำวิจัยโดยใช้ทฤษฎีกำร
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สาเหตุของการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนสามารถแยกออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ 
ดังนี  

สาเหตุแรก เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเด็กและเยาวชน เช่น ที่อยู่อาศัย ครอบครัว 
สถานบังเทิง ภาวะทางเศษฐกิจ หรือสถานที่ที่มีความวุ่นวายทางสังคม ซึ่งมีปัจจัยดังต่อไปนี  

2.5.1 ปัจจัยด้านครอบครัว 
ถ้าบิดา มารดาเคยมีประวัติการกระท้าความผิด จะมีโอกาสท้าให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส

กระท้าความผิดร้ายแรงไปด้วย ถ้าเปรียบเทียบครอบครัวที่บิดา มารดาไม่เคยกระท้าความผิด การ
ทารุณหรือละเลยเด็กและเยาวชน กับพฤติกรรมรุนแรงต่อมา ดังนั นระดับความรุนแรงจึงขึ นอยู่กับ
ลักษณะการทารุณกรรม เช่น เด็กและเยาวชนที่ถูกท้าร้ายร่างกาย จะมีพฤติกรรมรุนแรงเล็กน้อย ส่วน
เด็กและเยาวชนที่ถูกละเลย จะมีพฤติกรรมรุนแรงมากกว่า ครอบครัวที่ขาดการควบคุมดูแล หรือ
ครอบครัวที่มีระเบียบวินัยที่เข้มงวดมากเกินไป และขาดทักษะการเป็นครอบครัว สิ่งเหล่านี ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชนได้ การขาดการมีส่วนร่วมของบิดามารดา  และบิดา
มารดามีพฤติกรรมรุนแรง เช่น บิดามารดาที่ไม่มีส่วนร่วมในการศึกษา การสื่อสารระหว่างบิดามารดา
กับเด็กและเยาวชน ความขัดแย้งในครอบครัว การแสดงความขัดแย้งอย่างรุนแรงในครอบครัว จะเพ่ิม
ความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการแสดงความขัดแย้งอย่างรุนแรงให้
เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 14-16 ปี เห็นจะท้าให้เพ่ิมพฤติกรรมความรุนแรง เมื่อเด็กและเยาวชน
อายุ 18 ปี การถูกแยกจากพ่อแม่ บิดามารดาที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีระหว่างเด็กและเยาวชน จะท้าให้
เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ น ซึ่งจะพบว่าเด็กและเยาวชนที่มีปัณหากับบิดามารดาตั งแต่
อายุ 10 หรือออกจากบ้านก่อนอายุ 16 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงสูง อีกทั งหากมีพ่ีน้องที่เคยกระท้าความผิด
รุนแรง ก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับพฤติกรรมรุนแรงในวัยรุ่น 

แต่ทั งนี  สาเหตุของการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน ไม่ใช่มีแต่เฉพาะครอบครัวที่ 
บกพร่องเท่านั น แต่ครอบครัวที่สมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เช่นกัน เช่นอาจจะเกิดจากความคาดหวัง
กับเด็กและเยาวชนของบิดา มารดาที่สูงเกินไป ท้าให้เกิดความกดดันแก่เด็ก เมื่อเด็กและเยาวชนไม่
สามารถท้าได้ตามที่คาดหวัง ก็จะหาที่ระบายออกมาโดยไม่รู้ตัว หรือท้าให้เด็กและเยาวชนรู้สึกว่า
ตัวเองไม่มีคุณค่า จึงปล่อยตัวไปตามสภาพแวดล้อม หรือประชดชีวิต 

เนื่องจำกเด็กและเยำวชนเป็นวัยที่ก ำลังเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยสังคมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันท ำให้เด็กมีควำมคิดควำมอ่ำนเป็นผู้ใหญ่เร็วเกินวัย เรียนรู้และจดจ ำง่ำย ถ้ำเทียบกับสังคม
สมัยก่อน จนบำงครั้งพฤติกรรมบำงอย่ำงเด็กและเยำวชนก็ได้รับอิทธิพลมำจำกคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ำ

                                                                                                                         
ควบคุมตนเอง .ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต .สาขาอาชญวิทยา .การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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หรือจำกละคร หรือแม้กระทั่งสังคมออนไลน์ต่ำงๆที่คิดว่ำผู้ใหญ่ท ำได้ก็คิดว่ำตัวเองก็ต้องท ำได้  อีกทั้ง
เด็กและเยำวชนบำงคนมักมีควำมมั่นใจในตัวเอง รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี เอำแต่ใจ อำรมณ์ร้อน ควบคุม
ตัวเองไม่ได้ อยำกรู้อยำกลอง จนบำงครั้งท ำให้เด็กกระท ำควำมผิดโดยที่ไม่ค ำนึงถึงสิ่งที่ตำมมำ  

เด็กและเยำวชนที่เป็นวัยที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ชีวิต ยังขำดวุฒิภำวะในกำรตัดสินใจแต่ด้วย
วัยและสังคมรวมถึงกำรคบเพ่ือนฝูง ก็เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้เด็กขำดกำรยับยั้งชั่งใจ เห็นเพ่ือนท ำก็ท ำ
ตำมเพรำะไม่อยำกรู้สึกแปลกแยก มีกำรแปรผันทำงอำรมณ์ มีอำรมณ์ก็รุนแรง โกรธง่ำย กลัวเพ่ือนไม่
ยอมรับเข้ำกลุ่ม ไม่ชอบกำรข่มขู่บังคับ มีข้อขัดแย้งกับพ่อแม่เสมอ เพรำะอยำกท ำตัวเป็นผู้ใหญ่ และ
ต้องกำรให้ผู้อ่ืนยอมรับ หรือบำงครั้งเกิดสภำวะหดหู่ ไร้ค่ำ ไร้ที่พ่ึง ไม่สนใจที่จะท ำดีเพ่ือตนเองหรือ
ผู้อื่น จึงมุ่งควำมสนใจไปหำสิ่งที่ผิดเพ่ือเรียกร้องควำมสนใจจำกผู้ใหญ่ หรือเพ่ือควำมอยู่รอดทำงสังคม  

ปัจจัยที่เป็นสำเหตุของกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและเยำวชน สำมำรถแยกได้เป็น 2 
กรณ4ี9 

1. ปัจจัยภำยนอก  
        1.1 สติปัญญำ รวมถึงประสบกำรณ์น้อย โดยทั่วไป เด็กและเยำวชนมีสิตปัญญำและ
ประสบกำรณ์ชีวิตด้อยกว่ำผู้ใหญ่ ถูกชักจูงไปในทำงท่ีผิด 
         1.2  สภำวะแห่งจิต เด็กและเยำวชนเป็นวัยที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัยรุ่น 
มักจะมีอำรมณ์ท่ีรุนแรง ขำดควำมยั้งคิด  
 1.3  ควำมไม่สมประกอบทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ สภำวะเหล่ำนี้ส่งผลให้เด็กและเยำวชนไม่
สำมำรถควบคุมตัวเองได้ มีกิริยำที่ก้ำวร้ำว 

ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปสำเหตุกำรกระท ำผิดของเด็กและเยำวชนเพรำะได้รับแรงกดดันมำจำก
ครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เอำใจดูแลไม่อบรมสั่งสอนให้เด็กและเยำวชน
รู้จักผิดชอบชั่วดี สำเหตุส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของครอบครัวบกพร่องคือกำรที่ สังคมในเมืองเป็น
สังคมที่ต้องท ำงำนแข่งกับเวลำ บิดำมำรดำย่อมมีเวลำให้กับบุตรน้อย หรือบำงรำยไม่มีเลยเห็น
ควำมส ำคัญของวัตถุมำกกว่ำควำมส ำคัญทำงด้ำนจิตใจ มี เด็กบำงคนที่ไม่เคยพบหน้ำพ่อเป็นเวลำ
เกือบปี ทั้ง ๆ ที่อยู่ในบ้ำนเดียวกัน จะเห็นได้ว่ำคุณค่ำทำงวัตถุหรือเงินตรำไม่สำมำรถทดแทนคุณค่ำ
ทำงจิตใจ ในควำมต้องกำรควำมรักควำมอบอุ่นและควำมเข้ำใจ จึงเกิดเป็นปัญหำครอบครัวเรียกว่ำ 
เด็กขำดควำมอบอุ่นและควำมรัก ต้องหันหน้ำเข้ำพ่ึงสิ่งที่เป็นที่พ่ึงทำงใจโดยกำรหันหน้ำเข้ำหำสิ่งที่ผิด
กฎหมำยโดยกำรกระท ำผิด เพรำะขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง บำงครอบครัวเลี้ยงลูกอย่ำงทะนุถนอม
เกินไป เด็กไม่สำมำรถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ทุกอย่ำงพ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจให้จนเป็นผู้อ่อนแอพ่ึง 
ตนเองไม่ได้ บำงครอบครัวบ้ำนแตกสำแหรกขำด เด็กไม่รู้จะหันหน้ำไปพ่ึงใคร 
 ปัญหำทำงครอบครัวที่ท ำให้เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดเกิดจำกสำเหตุดังนี้ 
 1.ครอบครัวไม่สำมัคคีหรือไม่ปรองดองกันในครอบครัว เด็กและเยำวชนจะเป็นผู้มีอำรมณ์ 
จิตใจก้ำวร้ำว พูดจำหยำบคำยท ำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

                                           
49ประเทือง ธนิยพล ก (2548).กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน และวิธี
พิจารณาครอบครัว.หน้ำ 6 . 
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 2.ครอบครัวแตกร้ำว เช่น บิดำหรือมำรดำตำย หรือหย่ำร้ำง ท ำให้เด็กขำดควำมรักควำม
อบอุ่น เกิดปมด้อย สภำพจิตใจเสื่อมโทรม พยำยำมหำสิ่งชดเชยและอำจแสดงพฤติกรรมออกมำใน
ลักษณะที่เป็นปัญหำหรือไม่สมควรจนถึงข้ันกระท ำควำมผิด 
 3.ครอบครัวที่บิดำมำรดำประพฤติตนไม่ดี เช่น บิดำมำรดำติดยำเสพติด สุรำ หรือกำรพนัน 
กำรกระท ำแบบนี้จึงเป็นแบบอย่ำงที่ไม่ดีแก่บุตร หรือบิดำมำรดำสั่งสอนให้บุตรประพฤติชั่วเสียเอง
เพ่ือหวังประโยชน์จำกกำรกระท ำควำมผิด 

4. ครอบครัวยำกจนที่อำศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัดหรือแหล่งเสื่อมโทร สิ่งแวดล้อมเต็มไป
ด้วยมิจฉำชีพ คนจรจัด และแหล่งมั่วสุมอบำยมุข ไม่มีเวลำให้ควำมรักควำมอบอุ่นอย่ำงเพียงพอแก่
บุตรจึงอำจเป็นสำเหตุที่ท ำให้บุตรมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เกเร หนีโรงเรียน ติดยำเสพติด  

5.ครอบครัวที่บิดำมำรดำปล่อยปละละเลย ไม่ดูแลเรื่องควำมเป็นอยู่ ไม่ให้กำรศึกษำเล่ำเรียน 
ไม่เอำใจใส่ในกำรอบรมสั่งสอน ขัดเกลำบุตร  

6.ครอบครัวที่บิดำมำรดำขำดกำรศึกษำที่จะน ำมำอบรมสั่งสอนบุตร มีควำมเข้มงวดมำก
เกินไป หรืออำจจะตำมใจจนมำกเกินไป 

2.5.2 สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สภำพแวดล้อมทำงสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมำกโดยเฉพำะเด็กและเยำวชน

ที่มีวุฒิภำวะต่ ำหำกตกอยู่ในสภำพแวดล้อมทำงสังคมที่ไม่ดีก็จะเลียนแบบในพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นด้วย 
สำเหตุจำกสภำพแวดล้อมสังคมที่ส ำคัญมีดังนี้ 

3.1) กำรขำดที่อยู่อำศัย ขำดกำรศึกษำ ขำดวุฒิภำวะ และขำดกำรอบรมที่ดีเป็นเหตุให้เด็ก
และเยำวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันได้แก่ กำรเสพยำเสพติด กำรเล่นกำรพนัน กำรมีพฤติกรรมทำง
เพศก่อนวัยอันควร 

3.2) สภำพแวดล้อมเต็มไปด้วยสถำนบันเทิงเริงรมย์ แหล่งชุมชนแออัด 
แหล่งมั่วสุมของพวกมิจฉำชีพหรือผู้มีอิทธิพล เด็กและเยำวชนในแหล่งดังกล่ำวเห็นพฤติกรรมเลวร้ำย
อยู่เป็นประจ ำจนรู้สึกว่ำเป็นเรื่องธรรมดำหรือกำรเลียนแบบพฤติกรรมของคนในสังคมแวดล้อม
เดียวกัน เพรำะกลัวว่ำจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ท ำให้เด็กและเยำวชนที่อยู่ในชุมชนหรือสังคมนั้นมีโอกำสรับ
เอำสิ่งที่ไม่ดีมำใส่ตัว สิ่งแวดล้อมอำจท ำให้เด็กและเยำวชนเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนไปในทำงที่ไม่ดี 
ประกอบกับเด็กและเยำวชนมีพ้ืนฐำนจิตใจที่อ่อนไหว ไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำกำรกระท ำใดที่ถูกที่
ควร จึงมักเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรจนกลำยเป็นกำรกระท ำผิดที่ร้ำยแรง 

3.3) กำรคบหำสมำคมกับคนที่มีควำมประพฤติไม่ดีหรือคบเพ่ือนไม่ดีอำจชักจูงกันไปในทำง
เสียหำยเด็กและเยำวชนเป็นวัยที่ต้องกำรมีเอกลักษณ์ของตนเอง จึงได้รับอิทธิจำกกลุ่มเพ่ือนซึ่งเข้ำมำ
มีบทบำทแทนที่ครอบครัว ดังนั้นหำกคบเพ่ือนไม่ดีหรือมีทัศนะคติที่จะฝ่ำฝืนกฎหมำยแล้วอำจถูกชัก
จูงไปในทำงที่ผิดจนในที่สุดกลำยเป็นผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป 

3.4) สภำพแวดล้อมจำกสื่อสำรมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสำร นวนิยำย วิทยุ ภำพยนตร์ 
โทรทัศน์ ที่เสนอข่ำวเกี่ยวกับอำชญำกรรม สิ่งยั่วยุทำงกำมรมณ์ สิ่งเหล่ำนี้มีอิทธิพลต่อควำมคิดเด็ก
และเยำวชนมำกไม่ว่ำจะเป็นเรื่องที่ดีและไม่ดี เป็นปัจจัยชักจูงจิตใจหรือยั่วยุให้เกิดกำรกระท ำผิด 

3.5) กำรขัดกันในทำงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมอยุติธรรมของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
บ้ำนเมือง และกำรเกิดภำวะสับสนในทำงบ้ำนเมือง เช่นควำมไม่สงบใน3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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2.5.3 สาเหตุทางเศรษฐกิจ 
ครอบครัวที่มีความยากจน และเป็นผู้ใช้แรงงาน มีรายได้ไม่เพียงพอ ส้าหรับค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ้าวัน ท้าให้ขาดแคลนในสิ่งที่จ้าเป็น ซึ่งเด็กและเยาวชน มักจะเกิดความอยากได้ อยากมี จน
ท้าให้เกิดการกระท้าความผิดลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรืออาจจะถูกผู้ใหญ่ชักจูงไปในทางที่ไม่
ดีเพียงเพราะมีค่าตอบแทนมาเป็นแรงจูงใจในการรกะท้าความผิด เช่นอาจจะถูกชักจูงให้ค้ายาเสพติด 
หรือจ้าหน่าย โดยให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 

ดังนั้นภำวะทำงเศรษฐกิจสำมำรถแบ่งเป็นเศรษฐกิจโดยทั่วไปของชุมชนและผู้กระท ำควำมผิด 
1 ภำวะทำงเศรษฐกิจของชุมชน บุคคลที่อยู่ในชุมชนหรือสังคมท่ีมีกำรกินอยู่และ 

กำรด ำรงชีวิตที่ดี กินดีอยู่ดี ได้รับควำมสะดวกสบำย ก็จะอยู่กันอย่ำงปกติสุข แต่ถ้ำอยู่ในสังคมที่มี
เศรษฐกิจไม่ดี ท ำให้เกิดควำมแร้นแค้น ไม่เพียงพอต่อกำรสำธำรณูปโภค ย่อมมีผลกระทบกระเทือนผู้
มีรำยได้น้อย มีผลท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2.ภำวะทำงเศรษฐกิจของผู้กระท ำควำมผิด ปัจจุบันบิดำมำรดำต้องท ำงำนนอกบ้ำน  
ซึ่งการออกไปท้างานแต่เช้ากลับบ้านตอนมืดท้าให้ไม่มีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนบุตรของตัวเอง  ท้าให้
เด็กขาดความรักความอบอุ่น 
 สาเหตุที่สอง คือสาเหตุที่เกิดจากตัวเด็กและเยาวชนเอง ซึ่งสามารถแยกได้ดังนี  

2.5.4 เกิดจากพันธุกรรม 
เด็กและเยาวชนที่ได้รับมาจากพันธุกรรม เช่น ร่างกายผิดปกติ สติปัญญาต่้ากว่าเกณฑ์ ซึ่งมีผล

ท้าให้เด็กและเยาวชนเกิดปมด้อย มีความน้อยเนื อต่้าใจ บางรายอาจเจอกับวัยเดียวกันล้อเลียนจนเกิด
อารมณ์รุนแรง แสดงออกในทางก้าวร้าว เช่น อาจจะใช้ก้าลังชกต่อย หรือท้าร้ายร่างกายคนที่ล้อเลียน 
หรือบางรายอาจเก็บกด สะสมความเครียดหรือกดดันไว้นานๆ พอถึงวันที่ถูกล้อเลียนบ่อยๆ ด้วยความ
ที่เด็กและเยาวชนยังไม่มีความยังยั งชั่งใจ ก้จะท้าให้เกิดความท่ีจะกระท้าความรุนแรงต่อผู้อ่ืนได้ 

2.5.5 สภาพความผิดปกติทางด้านอารมณ์และจิตใจ 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีวุฒิภาะทางด้านอารมณ์แตกตา่งจากผู้ใหญ่ และเด็กและ 

เยาวชนแต่ละคนจะมีภาวะทางด้านอารมณ์แตกต่างกัน บางคนอาจมีภาวะอารมณ์ที่ปกติ บางคนอาจ
มีภาวะทางด้านอารมณ์ไม่ปกติ เนื่องจากการเลี ยงดูที่แตกต่างกัน ในช่วงวัยของเด็กและเยาวชนแต่ละ
ช่วงวัย มักมีอารมณ์คึกคะนอง อยากรู้อยากลอง ขาดความอดทนต่อสิ่งเร้า บางคนไม่ชอบการถูก
บังคับ และแสดงออกในทางก้าวร้าว การแสดงออกของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย รวมถึง
ฮอร์โมนทางเพศที่เพ่ิมขึ น และใช้วิธีความรุนแรงในการแก้ปัญหาโดยปกติแล้ว เด็กและเยาวชนจัดอยู่
ในช่วงของ “วัยวิกฤต” ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดปัญหาต่างๆ เนื่องจากพัฒนการตามวัย อิริค
สัน นักจิตวิทยา กล่าวว่าวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีความสับสนทางจิตใจ ทดังนั นจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการ
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เกิดปัณหา เช่น เด็กและเยาวชนที่มีสภาพครอบครัวที่แตกแยก ฐานะทางครอบครัวยากจน ความ
พิการทางร่างกาย  

สาเหตุที่ท้าให้เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่องการเกิดปัณหาทางด้านพฤติกรรมความรุนแรง 
1.การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เนื่องจากฮอร์โมนทางด้านร่างกาย ท้าให้เด็กและเยาวชน 

เกิดความกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายว่าจะเกิดขึ นกับส่วนไหนบ้าง ร่างกายจะมี
ความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งสาเหตุทางด้านการเปลี่ยนแปลงนี หากวัยรุ่นไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แล้ว จะท้าให้รู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือนมาอยู่เพียงล้าพัง 

2.เป็นวัยที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางบวก หรือ ทางลบ ความ
โกรธ เกลียด รัก อิจฉา ความสุข ซึ่งจะตกอยู่ในภาวะทางด้านของอารมณ์แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นี อาจถูกปิดบัง หรืออาจแสดงออกทางพฤติกรรมอ่ืนๆเช่น การเก็บตัวเงียบ 
หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย เพลินเพลินกับการกิน ทะเลาะเบาะแว้งกับคนอ่ืน การระเบิดอารมณ์โดย
การขว้างปาสิ่งของ  
 ความไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์นี  อยู่ในช่วงอายุ 11-12 ปี และจะเกิดขึ นอีกครั งตอนวัยรุ่น
ตอนปลาย โดยช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มีจิตใจไม่มั่นคง เครียดและตัดสินใจไม่ได้ บางคนควบคุมตัวเอง
ไม่อยู่ จนท้าพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา  
 3.ความอยากรู้ อยากลอง ชอบความท้าทาย ความน่าตื่นเต้น เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ยา
เสพติด การพนัน หนีเรียน ออกเที่ยวกลางคืน พฤติกรรมเหล่านี มักจะพบในช่วงวัยรุ่นตอนกลางที่มี
อายุตั งแต่ 14-16 ปี ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ แนวคิดของการยับยั งอารมณ์ยังไม่มากพอ จึง
ท้าให้ปัญหาอ่ืนๆตามมา 
 4. ต้องการความเป็นอิสระ อยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ น ท้าให้ไม่ยอมเชื่อฟัง หรือท้าตามที่
บิดารมารดาสั่งสอน เริ่มต่อต้าน หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับบิดามารดา สิ่งเหล่านี ล้วนน้าไปสู่ความ
ขัดแย้งระหว่างเด็กและเยาวชนกับบิดามารดาง่ายขึ น  
 5. ต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือน ครู ถ้าหากว่า
ได้รับการยอมรับจะท้าให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีประโยชน์เป้นที่ต้องการของสังคม และคิดว่าจะไม่ท้าร้าย
ตัวเอง ท้าให้รู้สึกว่าตัวเองมีพรรคพวกมากขึ นเพ่ือสร้างความมั่นใจในตัวเอง50 

2.6 ทฤษฎีและสาเหตุที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน 

   ทฤษฎีทำงอำชญำวิทยำที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำของเด็กและ 
เยำวชนที่ส ำคัญมีดังนี้ 

                                           
50ส้านักจิวัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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2.6.1 ทฤษฎีโอกาสที่แตกต่าง(Different Opportunity Theory)51 
Richrad  Cloward และ Lloy E.Ohlin อธิบำยว่ำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน 

ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงทำงสังคมและโอกำส ยกตัวอย่ำงเช่น เด็กและเยำวชนที่มีฐำนะยำกจน อำศัยอยู่ใน
แหล่งเสื่อมโทรม ที่ไม่มีโอกำสพบเห็นแบบอย่ำงของคนที่ประสบควำมส ำเร็จ  แต่ได้พบเจอแบบอย่ำง
ของกำรกระท ำควำมผิด ซึ่งเด็กและเยำวชนมักจะปฎิบัติตำม 

 
2.6.2 ทฤษฎีการเลียนแบบ 
Garbriel Tard อธิบายว่า การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน เกิดจากพฤติกรรม 

เลียนแบบ เช่น เคยพบเห็น เรียนรู้และจดจ ำ บุคคลที่เคยกระท ำควำมผิดมำก่อน จึงลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมในเวลำต่อมำ 

2.6.3 ทฤษฎีการควบคุมตัวเอง 
กำรควบคุมตัวเองเป็นปัจจัยระหว่ำงบุคคลในพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน Gottfredson และ 

Hirschi ได้เสนอทฤษฎีนี้ขึ้นมำ โดยอธิบำยว่ำ กำรที่คนเรำกระท ำควำมผิดหรือประกอบอำชญำกรรม
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับกำรควบคุมตัวเอง (Level of self control) คนที่มีควบคุมตัวเองต่ ำ หรือกำร
ควบคุมตัวเองไม่ดี และไม่ใยดีต่อควำมรู้สึกของคนอ่ืน ชอบใช้ก ำลัง ชอบใช้ภำษำกำยมำกกว่ำกำรพูด  
ทฤษฎีกำรควบคุมตัวเองหรือกำรควบคุมตัวเองไม่ดี เป็นกำรขำดกำรฝึกอบรม ขำดกำรเลี้ยงดูที่ดี เด็ก
ที่ขำดกำรควำมใกล้ชิด ควำมผูกพันกับบิดำมำรดำ ขำดกำรดูแล เอำใจใส่ จะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำร
ควบคุมตัวเองตำมไปด้วย 

2.6.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวร้าว 
 ควำมก้ำวร้ำวทำงสังคมเกิดจำกกำรเรียนรู้เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมอ่ืนๆ กำรพิจำรณำว่ำ
พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมก้ำวร้ำวนั้นมีอยู่ 2 ประกำร 
พฤติกรรมที่ท ำให้คนอ่ืนได้รับอันตรำยแก่กำย หรือจิตใจ ซึ่งอำจท ำได้โดยจำกกำรกระท ำของคนหรือ
ท ำโดยกำรดูถูก ดูหมิ่น กำรใช้อ ำนำจบังคับ ข่มเหงจิตใจ 
พฤติกรรมที่ได้รับกำรตัดสินจำกสังคมว่ำพฤติกรรมนั้นก้ำวร้ำว รุนแรง ที่ท ำให้ผู้อ่ืนได้รับบำดเจ็บ กำร
ท ำลำยทรัพย์สิน ที่อำจกระท ำโดยเจตนำหรือไม่มีเจตนำ หรือแม้กระทั่งมีข้อยกเว้นอย่ำงอ่ืนๆ 

กำรแบ่งพฤติกรรมก้ำวร้ำวของ เบอร์โกวิทซ์(Berkowitz) ได้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
พฤติกรรมก้ำวร้ำว เป็นพฤติกรรมที่ไม่มีเจตนำร้ำยหรือท ำให้สิ่งของเสียหำย แต่จะแสดงพฤติกรรม
บำงอย่ำง เช่น ท ำเพ่ือระบำยควำมขับข้องใจ เพ่ือเรียกร้องควำมสนใจ 

พฤติกรรมที่เกิดจำกควำมโกรธ (Angry-aggression) คือ ต้องกำรให้บุคคล สิ่งของ และกำร
ท ำลำย นอกจำกนี้ยังมีพฤติกรรมหลำยรูปแบบ ที่บัสส์ ได้อธิบำยควำมหมำยของควำมก้ำวร้ำวว่ำ เป็น
สิ่งตอบสนอง ในรูปของกำรกระท ำโดยทันทีเพรำะต้องกำรให้ผู้อ่ืนเจ็บปวด  เช่น ควำมปวดร้ำวทำง

                                           
51สุดสงวน สุธีสร อำชญำวิทยำ พิมพ์ครั้งที่  2 กรุงเทพมหำนคร คระสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2547 หน้ำ 82 
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ร่ำงกำย เป็นกำรแสดงออกทำงกำย รวมถึงกำรใช้อำวุธ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับควำมเจ็บปวด และควำม
ก้ำวร้ำวทำงวำจำ  เป็นกำรตอบสนองสิ่งที่มำกระตุ้นโดยใช้ถ้อยค ำให้ผู้อื่นเจ็บปวดทำงใจ52 

2.6.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น 
เยำวชนเป็นวัยครึ่งเด็กครึ่งผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีปัญหำกับวัยอ่ืนๆ ทั้งวัยเด็ก หรือเยำวชนด้วย

กันเอง เนื่องจำกเยำวชนเป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยมำกที่สุด  เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของชีวิต  เป็นระยะของกำรแตกเนื้อหนุ่มสำว  มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยของเยำวชนอย่ำง
รวดเร็ว ท ำให้ประสบปัญหำของกำรปรับตัว กำรเข้ำสังคม และปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์ ท ำให้มีอำรมณ์
ที่รุนแรง โมโหง่ำย เป็นวัยที่มีไม่ชอบกำรขู่บังคับ มีควำมขัดแย้งกับบิดำ มำรดำ และสังคมอยู่เสมอ 
เพรำะคิดว่ำตัวเองเป็นผู้ใหญ่พอที่จะท ำอะไรตำมใจตัวเอง และเพ่ือจะได้เป็นที่ยอมรับควำมคิดของ
ตนเอง ขำดควำมยั้งคิด หุนหันพลันแล่น ขำดกำรไตร่ตรอง ควำมรอบคอบ ซึ่งวัยนี้มีควำมคิดเกี่ยวกับ
ตัวเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น 

4.1 ควำมมีเอกลักษณ์  จะเริ่มแสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ และถนัด มีควำมเป็นตัวของ
ตัวเองที่โดดเด่น ใช้เวลำอยู่กับกลุ่มเพ่ือน โดยจะเลือกคบคนที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน และเกิดกำร
เรียนรู้ ถ่ำยทอดแบบอย่ำง กำรแสดงออกและกำรแก้ปัญหำชีวิต จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของตน เป็น
ที่ยอมรับจำกสังคม คือควำมต้องกำรกำรยอมรับจำกกลุ่มเพ่ือน จำกสังคม เพ่ือช่วยให้เกิดควำมมั่นใจ
ในตัวเอง อยำกเด่น อยำกดัง ต้องกำรเป็นที่รู้จัก 
 4.2  ด้ำนอำรมณ์ มีควำมเครียดง่ำย แปรปรวน หงุดหงิดง่ำย อำรมณ์ซึมเศร้ำโดยไม่มีสำเหตุ 
ควำมอิจฉำ ควำมเกลียดชัง เก็บกด อำรมณ์ที่ไม่ดีเหล่ำนี้มีผลท ำให้มีพฤติกรรมเกเรก้ำวร้ำว ชอบท ำ
อะไรตำมใจตัวเองอยู่เสมอ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่  

2.6.6 ทฤษฎีการโยนความผิด 
Gresham M.Skyes and David Matza เสนอว่ำวัยรุ่นที่กระท ำผิดมักจะมีวิธีกำรปลอบใจ

ตัวเอง เพ่ือให้ตัวเองสำมำรถกระท ำสิ่งที่ผิดกฎหมำยได้ โดยไม่รู้สึกผิด วิธีหำเหตุผลเพ่ือควำมชอบ
ธรรมในกำรกระท ำควำมผิด Sykes and Matza เรียกว่ำ วิธีสร้ำงควำมเป็นกลำง ประกอบด้วย 

5.1 กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบต่อควำมผิด  ซึ่งวัยรุ่นจะอ้ำงว่ำสภำพแวดล้อมผลักดันให้เป็น
ผู้กระท ำควำมผิด ซึ่งไม่สำมำรถควบคุมหรือไม่สำมำรถ ก ำหนดพฤติกรรมของตัวเองได้  วัยรุ่นจะอ้ำง
ว่ำสำเหตุที่กระท ำควำมผิด เพรำะบิดำมำรดำไม่รัก และมีเพ่ือนฝูงไม่ดี หรืออยู่ในแวดล้อมที่ไม่ดี  

5.2 กำรปฏิเสธควำมเสียหำย วัยรุ่นมักอ้ำงว่ำสิ่งที่ตนกระท ำนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่บุคคลอื่น  

5.3 กำรปฏิเสธผู้ที่เป็นเหยื่อ โดยมองว่ำ บุคคลที่ตนท ำร้ำย สมควรได้รับกำรกระท ำนั้น เช่น 
ท ำร้ำยร่ำงกำย ชกต่อย ตบตี 

5.4 กำรกล่ำวอ้ำงว่ำท ำเพ่ือควำมซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม วัยรุ่นจะคิดว่ำที่ตนยอมกระท ำควำมผิด
เนื่องจำกเป็นกำรเสียสละเพ่ือประโยชน์ในกลุ่ม  
 ปัญหำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน นับวันยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น แต่เมื่อเด็ก
และเยำวชนกระท ำควำมผิด ตำมกฎหมำยเด็กและเยำวชนก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำของ
                                           
52ไชยศำสตร์ ยิ่งสุขวัฒนำ,2546,น.3  
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ตนเองทั้งหมด หรือได้รับโทษตำมที่ตัวเองก่อไว้แม้ควำมผิดนั้นจะรุนแรงเกินวัยของตัวเองก็ตำมหรือ
กำรกระท ำควำมผิดบำงครั้งรุนแรงเทียบเท่ำกับผู้ใหญ่ แต่เด็กและเยำวชนก็จะได้รับโทษน้อย อันเป็น
สำเหตุที่ท ำให้เด็กและเยำวชนมองว่ำเมื่อกระท ำควำมผิดแล้วได้รับโทษ เป็นเรื่องที่ไม่น่ำกลัว และไม่
เกรงกลัวต่อบทกฎหมำย อันจะท ำให้เป็นพฤติกรรมเลียนแบบแก่เด็กและเยำวชนคนอ่ืนๆ  53 
 จำกสภำพปัญหำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมผิดในทำงอำญำส ำหรับเด็กและ
เยำวชนยังคงต้องพัฒนำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย
เพ่ือให้ปรำศจำกช่องโหว่และกำรไม่ครอบคลุมถึงแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมที่ก ำหนด
ไว้ในกฎหมำย  ดังนั้นจึงควรก ำหนดเกณฑ์อำยุของเด็กและยำวชนรวมถึงควำมร้ำยแรงของควำมผิด 
ในเรื่องของกำรลงโทษเด็กและเยำวชนตำมที่ได้กระท ำควำมผิด 
 ในสภำพปัญหำ และควำมรุนแรงของกำรกระท ำควำมผิด ท ำให้ต้องมองย้อนมอง
กระบวนกำรยุติธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ยังขำดมำตรกำรที่เหมำะสม ตลอดจนไม่สำมำรถยับยั้งกำร
กลับมำกระท ำควำมผิดซ้ ำได้ แม้ว่ำกำรอบรมเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กเยำวชน
จะมีจุดหมำยเพ่ือกำรอบรมขัดเกลำ แก้ไขพฤติกรรม รวมถึงกำรฝึกอำชีพตำมควำมเหมำะสม แต่
วิธีกำรนี้เป็นกำรเอำเด็กไปรวมกันในสถำนพินิจ อำจเป็นสำเหตุให้เด็กและเยำวชนเหล่ำนั้นเกิดกำร
เรียนรู้และถ่ำยทอดพฤติกรรมกำรกระท ำควำมผิดจำกเด็กและเยำวชนอ่ืนที่ถูกคุมขังด้วยกัน และมี
แนวโน้มที่จะกลับไปกระท ำควำมผิดใหม่และร้ำยแรงกว่ำเดิม 

                                           
53แสวง บุญเฉลิมวิภำส ก (2536).แนวความคิดเกี่ยวกับดุลพินิจในการลงโทษ.หน้ำ 195. 



 

 

บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาวชนในการกระท า

ความผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามกฎหมายต่างประเทศ 
และของไทย 

 แนวหลักของต่ำงประเทศในเรื่องของกระบวนกำรทำงอำญำ ในหลำยประเทศส่วนใหญ่ มุ่ง
ไปที่กำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษ โดยกระบวนกำรจะเริ่มจำก กำรสืบสวนสอบสวนของ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ที่จะรวบรวมพยำนหลักฐำนในเบื้องต้น เพ่ือพิสูจน์ควำมบริสุทธิ์ของจ ำเลย จำกนั้นก็
จะส่งส ำนวนกำรสอบสวนไปให้พนักงำนอัยกำร เพ่ือส่งฟ้องต่อศำล จำกนั้นศำลก็จะเป็นผู้พิพำกษำคดี  

ดังนั้น ในบทนี้จึงได้ศึกษำหลักกำรปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและ
เยำวชน เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบ และหำแนวทำงที่ เหมำะสม เพ่ือน ำมำปรับใช้ในกำรด ำเนินคดีอำญำ
ของเด็กและเยำวชน กำรศึกษำว่ำกฎหมำยของต่ำงประเทศนั้น มีขั้นตอนอย่ำงไรในกำรด ำเนินคดีกับ
เด็กและเยำวชนในประเทศนั้นๆ มำตรกำรในกำรจับกุมเหมือนหรือแตกต่ำงจำกประเทศไทยหรือไม่ 
โดยผู้ศึกษำจึงได้เลือกกฎหมำยและขั้นตอนของประเทศสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส และ
ประเทศอังกฤษ เป็นแนวทำงกำรศึกษำหำข้อมูล มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
3.1 เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาในต่างประเทศ 

3.1.1ประเทศสหรัฐอเมริกา54 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็นมลรัฐ(state) โดยแบ่งย่อยออกเป็นเขต
กำรปกครอง หรือมณฑล(county)  แบ่งเขตพ้ืนที่เล็กออกเป็นอ ำเภอ ซึ่งในแต่ละมลรัฐมีกำรปกครอง
ของตนเอง กำรออกกฎหมำยและกำรบังคับใช้ภำยในรัฐจึงไม่ขึ้นอยู่กับรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งกฎหมำยนั้น
ต้องไม่ขัดกับกฎหมำยรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ ฉะนั้น กฎหมำยที่เกี่ยวกับเด็ก
และเยำวชนในแต่ละมลรัฐจึงแตกต่ำงกันออกไปในบำงเรื่อง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
            1.  เกณฑ์อายุ กับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน55 
 สหรัฐอเมริกำ ได้มีกำรแบ่งประเภทของกำรกระท ำควำมผิด และนิยำมของเด็กและเยำวชนที่
กระท ำควำมผิดไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับมลรัฐนั้นนั้นว่ำมีเกณฑ์ในกำรจัดกำรอย่ำงไร เกี่ยวกับเด็กและ

                                           
54Env.Boalt ผู้รวบรวม,ระบบศาลของสหรัฐอเมริกา,2551, 
55Dean JOHN Cohn Champion,  The Juvennile Justice System-Delinquency Processing and the 

law,(USA:n.p.,2007,p.40-42. 
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เยำวชน  เนื่องจำกรัฐบำลกลำงไม่มีศำลเด็กและเยำวชน  ตำมกฎหมำยกำรจัดตั้งศำลคดีเด็กและ
เยำวชน ของมลรัฐอิลลินนอยส์ ค.ศ.1899 ถือว่ำเป็นฉบับแรกของสหรัฐอเมริกำ ซึ่งได้ให้ควำมหมำย
เกี่ยวกับเด็กและเยำวชนกระท ำผิดอำญำว่ำ “เด็กกระท ำผิด” หมำยควำมว่ำ เด็กทีมีอำยุต่ ำกว่ำสิบหก
ปี ซึ่งถูกพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดเด็กขึ้น แต่ในปัจจุบันตำมควำมหมำยของUnited States Code 
มำตรำ 503156  ได้ให้ควำมหมำยค ำว่ำ “เด็ก”  คือ บุคคลที่มีอำยุไม่เกิน 18 ปี และก ำหนดเกณฑ์
อำยุขั้นต่ ำของเด็กต้องไม่ต่ ำกว่ำ 7 ปี เพรำะเด็กที่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 7 ปีบริบูรณ์นั้น ไม่สำมำรถก่อ
อำชญำกรรมได้ หรือ มีควำมรู้สึกผิดชอบในกำรกระท ำ ดั้งนั้น ในบำงมลรัฐจึงไม่มีกำรก ำหนดเกณฑ์
อำยุขั้นต่ ำในกำรกระท ำควำมผิด 
 เกณฑ์อำยุส ำหรับเด็กและเยำวชน ส ำหรับเขตอ ำนำจศำลเด็กและเยำวชน คืออำยุ 17 ป ี
ยกตัวอย่ำงเช่น 

1.จอร์เจีย,มิชิแกน,มิสซูรี,เท็กซัส และ วิสคอนซิน เกณฑ์อำยุของเด็กและเยำวชนที่อยู่ในเขต
อ ำนำจศำลเด็กและเยำวชนก ำหนดอำยุข้ันต่ ำ คือ 10 ปีสูงสุด คือ 16 ปี  

2.มลรัฐนอร์ทแคโรไลนำ เกณฑ์อำยุของเด็กและเยำวชนที่อยู่ในเขตอ ำนำจศำลเด็กและ
เยำวชนก ำหนดอำยุข้ันต่ ำ คือ6 ปี สูงสุดคือคือ 15 ปี 
 เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี ที่กระท ำผิด ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมตัวอยู่ในหน่วยงำนชุมชน ซึ่งเด็ก
เหล่ำนี้ล้วนไม่ได้รับกำรดูแลจำกบิดำ มำรดำ ในบำงครั้งตัวบิดำ มำรดำเองที่มีปัญหำส่วนตัว เช่น ติด
สุรำ ยำเสพติด เด็กที่เติบโตมำจำกครอบครัวเหล่ำนี้มักถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้รับกำรดูแล และไม่ได้
รับกำรอบรมบ่มนิสัยที่ดี  ในกรณีเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปีกระท ำควำมผิดนั้น ก็จะมีหลำยวิธีในกำร
บ ำบัด หรือให้ค ำปรึกษำ แทนกำรลงโทษ แต่ในบำงมลรัฐก็ไม่มีกฎหมำยก ำหนดเกณฑ์อำยุขั้นต่ ำเอำไว้ 
จึงมีกำรตัดสินคดีตำมควำมเหมำะสม พิจำรณำถึงกำรกระท ำควำมผิดในแต่ละช่วงอำยุ ถ้ำหำกเด็กท่ีมี
อำยุระหว่ำง 11-12 ปี ที่กระท ำควำมผิดที่รุนแรง ก็จะต้องได้รับโทษในศำลผู้ใหญ่  
           2. อ านาจในการพิจารณาคดีของศาล 

ศำลเยำวชนและครอบครัวเป็นศำลพิเศษ หรือเป็นศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดีซึ่งเกี่ยวกับเด็ก
และเยำวชนที่ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นอำชญำกรรม ทั้งนี้เกณฑ์กำรก ำหนดอำยุอำจแตกต่ำงกันในแต่ละมล
รัฐ แต่เป้ำหมำยของศำลเยำวชนในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงรัฐอื่นๆ เน้นกำรแก้ไข ฟื้นฟู แต่ก็ต้องน ำเด็ก
และเยำวชนที่กระท ำควำมผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมทำงกฎหมำย ซึ่งกำรพิจำรณำและขั้นตอน
ของศำลเปิดโอกำสให้มีทนำยควำม ผู้ปกครอง หรือนักสังคมสงเครำะห์  และจะมุ่งไปที่กำรคุมควำม
ประพฤติ กำรกลับคืนสู่สังคมในอนำคต แต่อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำจะมีกำรมุ่งเน้นในเรื่องของกำรคุม
ควำมประพฤติ กำรกลับตัวเพ่ือให้เด็กและเยำวชนกลับคืนสู่สังคมก็ตำม แต่หำกว่ำเด็กและเยำวชนที่

                                           
56Justice and Delinquency Act of 1974,Section 5031defines juvenile and persons who 
attained their 18th birthday. 
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ก่ออำชญำกรรมร้ำยแรงและกระท ำควำมผิดซ้ ำๆ จะส่งผลให้เด็กและเยำวชนนั้นถูกตัดสินจ ำคุกในศำล
ผู้ใหญ่57 

ศำลคดีเด็กและเยำวชนของสหรัฐอเมริกำ มีอ ำนำจเหนือคดีที่ เด็ กและเยำวชนกระท ำ
ควำมผิดอำญำ และ เกือบทุกรัฐมีอ ำนำจพิจำรณำคดีเด็กและเยำวชน ที่จ ำต้องได้รับกำรสงเครำะห์ 
คุ้มครองด้วย บำงรัฐยังมีอ ำนำจพิจำรณำคดีแพ่งเกี่ยวกับกำรขอให้รับบุตรบุญธรรม กำรใช้อ ำนำจ
ปกครองเด็กและเยำวชน  ในบำงรัฐกฎหมำยกฎหมำยบัญญัติ ให้อ ำนำจศำลคดีเด็กและเยำวชน ใน
กำรพิจำรณำคดี ผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรกระท ำควำมผิด ของเด็กและเยำวชน รวมถึงกำร
ด ำเนินคดีกับบิดำ มำรดำ ที่ทอดทิ้ง ไม่อุปกำระเลี้ยงดู โดยหลักแล้วสหรัฐอเมริกำถือว่ำกำรกระท ำ
ควำมผิดของเด็กและเยำวชนไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดอำญำไปเสียทีเดียว แต่จะถือว่ำเป็นกำร
กระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน ดังนั้น ศำลในสหรัฐอเมริกำส่วนใหญ่ไม่มีอ ำนำจในกำรลงโทษ
ทำงอำญำแก่เด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดอำญำ ในคดีที่เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น ที่จะต้องลงโทษอำญำ 
แก่ผู้กระท ำควำมผิด แต่ศำลจะใช้วิธียกเว้นอ ำนำจของศำลคดีเด็กและเยำวชนโอนคดีไปพิจำรณำที่
ศำลธรรมดำ แต่มีบำงรัฐเท่ำนั้นที่ให้ศำลคดีเด็กและเยำวชน มีอ ำนำจในกำรลงโทษเด็กและเยำวชน ที่
กระท ำผิดได้ โดยกำรแบ่งเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำของศำลเด็กและเยำวชน ออกเป็น 3 ประเภท
คือ58 

1. ศำลที่มีเขตอ ำนำจเฉพำะ โดยจะก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของศำลคดีเด็กและเยำวชน
โดยเฉพำะ ที่อ ำนำจพิจำรณำคดีที่เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิด โดยทั่วไปศำลจะใช้วิธีกำรส ำหรับ
เด็กและเยำวชน ในกำรลงโทษทำงอำญำ บำงรัฐก็จะใช้วิธีกำรก ำหนดลักษณะควำมผิดร้ำยแรง เช่น 
ควำมผิดฐำนฆ่ำเยำวชน อำยุเกินกว่ำ 15-16 ปี ขึ้นไป ได้รับกำรยกเว้น ให้น ำคดีไปพิจำรณำที่ศำล
อำญำ  

2. ศำลที่มีเขตอ ำนำจของศำลชั้นต้น โดยจะก ำหนด ให้เป็นอ ำนำจพ้ืนฐำน ของศำลเด็ก 
และเยำวชน เว้นแต่เห็นควรว่ำให้น ำคดีไปพิจำรณำที่ศำลอำญำ โดยกำรให้เริ่มฟ้องคดีใหม่ เพรำะศำล
เด็กและเยำวชน ไม่มีอ ำนำจในกำรลงโทษทำงอำญำ แต่จะสละอ ำนำจไปยังศำลอำญำ จะเป็นคดีที่
เยำวชนมีอำยุระหว่ำง 14-18 ปี (อำจจะมำกกว่ำหรือแตกต่ำงกัน ในแต่ละรัฐ) ที่กระท ำควำมผิด
อำญำร้ำยแรง ส่วนคดีที่มีกำรน ำไปฟ้องใหม่ในศำลอำญำ จะได้รับกำรพิจำรณำเช่นเดียวกับคดีผู้ใหญ่ 
ที่กระท ำควำมผิดทั่วไป 

3. ศำลที่มีเขตอ ำนำจตัดสินคดีแบบผสม เป็นศำลที่มีอ ำนำจคำบเกี่ยว ไม่มีกำรแบ่งแยก 
อ ำนำจในกำรพิจำรณำ แบบเด็ดขำดระหว่ำงศำลคดีเด็กและเยำวชน และ ศำลอำญำ ซึ่งศำลทั้งสองมี
อ ำนำจคำบเกี่ยวกันนี้มักจะก ำหนดให้มีอ ำนำจคำบเกี่ยว เฉพำะคดีอำญำร้ำยแรง และคดีที่มีอำยุ
ค่อนข้ำงสูง ที่ได้กระท ำควำมผิดอำญำ  ส่วนคดีอำญำทั่วไป ก็ให้เป็นอ ำนำจของศำลคดีเด็กและ
เยำวชนแค่ศำลเดียว 
                                           
5718 U.S.Code 5032 –Delinquency Proceedings in district courts;transfer for criminal 
prosecution. 
58Brenda S.Griffin and Charles T.Griffin,  Juvenile Delinquency In Perspective, (Harper 
and Row,1978),P.304-305 
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3.รูปแบบของศาลคดีเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยำวชนที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดทำงอำญำ เขตอ ำนำจศำลในอำณำเขตของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งควำมผิดที่มีอัตรำโทษจ ำคุกจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน  จะไม่ถูกด ำเนินคดีในศำล
ของสหรัฐอเมริกำ เว้นแต่ หลังจำกอัยกำรสูงสุดได้ไต่สวนแล้วเห็นว่ำเด็กและเยำวชนที่ถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำควำมผิด ไม่ยอมจ ำนนต่อหลักฐำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยจะมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเพ่ือที่จะ
โอนคดีไปยังศำลผู้ใหญ่ ดังต่อไปนี้ 
 1.อำยุและสภำพแวดล้อมทำงสังคมของเด็กและเยำวชน 
 2.ลักษณะและพฤติกรรมควำมร้ำยแรงของควำมผิด 
 3.ประวัติทำงอำชญำกรรมของเด็กและเยำวชน 
 4.ระดับสติปัญญำและควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด 
 จำกเหตุปัจจัยที่ได้กล่ำวมำ จะมีกำรชั่งน้ ำหนัก ควำมเหมำะสมในกำรโอนคดีไปยังศำลผู้ใหญ่ 
ซึ่งจะมีกำรแจ้งเหตุผลถึงขั้นตอนกำรพิจำรณำให้ บิดำ มำรดำ ของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด
ได้ทรำบ รวมทั้งแจ้งสิทธิที่จะมีทนำยควำมให้ค ำปรึกษำได้59 

ศำลคดีเด็กและเยำวชนของสหรัฐอเมริกำ ตั้งขึ้นเป็น 2 รูปแบบ คือ ศำลล่ำง หรือ เรียกว่ำ  
เคำท์ตี้คอร์ต (County Court)  ซึ่งมีเขตอ ำนำจครอบคลุม ตลอดเขตกำรปกครอง และกำรจัดตั้งศำล
คดีเด็กและเยำวชนเป็นเอกเทศ ไม่ข้ึนกับศำลธรรมดำ เพ่ือป้องกันไม่ให้ปะปน สับสน กับคดีผู้ใหญ่ 

กำรพิจำรณำของศำลพิเศษ หรือ ศำลพิเศษส ำหรับเด็กและเยำวชน ที่ถูกด ำเนินคดีในข้อหำ 
กำรก่ออำชญำกรรม ยกตัวอย่ำงเช่น ในเซียร์รำลี ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมจะต้องได้รับ
กำรลงโทษ โดยกำรโอนคดีไปที่ศำลผู้ใหญ่ แม้ว่ำจะอยู่ในบริบทของสังคมในเรื่องของอำยุ เด็กและ
เยำวชนต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำที่ร้ำยแรง ซึ่งรัฐทุกรัฐมีกฎหมำยที่ให้อ ำนำจในกำรตัดสินคดี
เกี่ยวกับเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดร้ำยแรงโดยไม่ค ำนึงถึงอำยุ ควำมผิดอำญำร้ำยแรงในที่นี้
หมำยถึงคดีฆ่ำคนตำย หรือคดีเก่ียวกับเพศ60 
            5. กระบวนการยุติธรรมกรณีที่เด็กกระท าความผิด61 
           กำรจับกุมเด็กและเยำวชนในกรณีที่กระท ำควำมผิดอำญำ จะท ำได้ต่อเมื่อมีหมำยจับ เว้นแต่
จะเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ที่มีอัตรำโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะจับได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำร
กระท ำควำมผิดจริง หรือเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเด็กและเยำวชนผู้นั้นกระท ำควำมผิดจริง 
หำกว่ำไม่ท ำกำรจับกุมในขณะนั้น จะไม่สำมำรถจับกุม หรืออำจหลบหนี หรือ ผู้ที่จะถูกจับจะก่อเหตุ
อันตรำย ต่อผู้ถูกจับ หรือต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เมื่อมีกำรจับกุมแล้ว เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจก็ต้องแจ้ง

                                           
59 18 U.S.Code 5032 –Delinquency Proceedings in district courts;transfer for criminal 
prosecution. 
60 18 U.S.Code 5032 –Delinquency Proceedings in district courts;transfer for criminal 
prosecution. 
61สุธินี รัตนวรำท ,Law on Juvenile Delinquency LA 213,(กรุงเทพมหำนคร: กิ่งจันทร์กำรพิมพ์
,2531), หน้ำ 61-62. 
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กำรจับกุมให้บิดำ มำรดำ ให้ทรำบโดยทันที เพ่ือที่จะรับตัวเด็กไปด ำเนินกำรควบคุมตัวเด็กและ
เยำวชน เพ่ือสอบสวนภำยใน 24 ชั่วโมง 
 เมื่อหน่วยงำนคุมควำมประพฤติ รับตัวเด็กและเยำวชนที่ถูกจับ และส ำนวนกำร 
สอบอสวนจำกต ำรวจแล้ว ต้องจัดให้มีกำรปล่อยตัวชั่วครำว เพ่ือให้กลับไปอยู่ในควำมดูแลของบิดำ 
มำรดำ หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ดูแลเด็ก จำกนั้นก็จะด ำเนินกำรไต่สวนเจ้ำหน้ำที่ที่กลั่นกรองคดี 
โดยประกำรแรกจะพิจำรณำว่ำ ข้อเท็จจริงของคดีท่ีจะน ำไปสู่กำรพิจำรณำของศำล มีน้ ำหนักเพียงพอ
ให้ศำลเชื่อว่ำจ ำเลยกระท ำจริงหรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนที่ถูก
ฟ้องตำมกระบวนกำรยุติธรรม โดยจะพิจำรณำจำกควำมประพฤติของเด็กและเยำวชน รวมทั้ง
ครอบครัว หรือ แม้แต่ผู้เสียหำยโดยเจ้ำหน้ำที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแวดล้อมของเด็กที่กระท ำ
ควำมผิดเช่น ชุมชน โรงเรียน เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะน ำมำพูดคุย กับเด็กที่กระท ำควำมผิด 
ครอบครัว รวมถึงตัวผู้เสียหำยเพ่ือแนะน ำช่องทำงที่เหมำะสมกับคดีที่เกิดขึ้น และควรจะด ำเนินกำร
ต่อไปอย่ำงไร โดยจะค ำนึงถึงตัวเด็กและเยำวชนเป็นส ำคัญ 
 จำกกำรหำข้อมูลดังกล่ำว หำกเจ้ำหน้ำที่กลั่นกรองคดีเห็นว่ำ คดีไม่มีมูล ก็จะมีค ำสั่งให้ปล่อย
ตัวเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด และมีค ำสั่งยุติกำรด ำเนินคดี แต่ถ้ำคดีเห็นว่ำคดีมีมูลว่ำเด็กและ
เยำวชนกระท ำผิดจริง แล้วเจ้ำหน้ำที่กลั่นกรองคดีเห็นว่ำเด็กและเยำวชน ยังไม่ควรต้องรับโทษหรือ 
กำรพิจำรณำคดีในศำล เข้ำหน้ำที่จะสอบถำมควำมสมัครใจของบิดำ มำรดำ หรือผู้ดูแลเด็กและ
เยำวชนว่ำจะยินยอมให้ปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นทำงกำรแก่เด็กที่กระท ำควำมผิดหรือไม่ โดยจะใช้วิธี
ควบคุมควำมประพฤติ กำรฝึกอบรมถ้ำเด็กแลยำวชนที่กระท ำควำมผิด บิดำ มำรดำ หรือผู้ดูแล
ยินยอม หำกว่ำมีควำมยินยอมแล้วก็จะยุติ ไม่น ำคดีข้ึนสู่กำรพิจำรณำของศำล 
 ในกรณีที่เห็นสมควรว่ำคดีนั้นๆต้องด ำเนินกำรสู่ศำล หรือไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเด็กและ
เยำวชน บิดำ มำรดำ หรือผู้ดูแล ที่จะรับกำรปฏิบัติอย่ำไม่เป็นทำงกำร เจ้ำหน้ำที่กลั่นกรองคดีก็จะ
รวบรวมพยำนหลักฐำน และส ำนวนกำรสอบสวน ด ำเนินกำรเสนอคดีต่อศำลเด็กและเยำวชนต่อไป  

3.1.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เดิมสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ยังไม่มีกำรแยกศำลที่พิจำรณำคดี เด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดออก

จำกศำลที่ด ำเนินคดีทั่วไป ดังนั้นกำรด ำเนินคดีกับเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิด จึงใช้กฎหมำยโรมันที่
ก ำหนดให้มีกำรดูแลเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดเป็นพิเศษ ต่อมำในศตวรรษที่ 19 ได้มีกฎหมำย
เฉพำะ และได้มีกำรประกำศใช้เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม ค.ศ.1850 ก ำหนดให้มีกำรจัดสถำนที่ส ำหรับเด็ก
และเยำวชนโดยเฉพำะ  และในวันที่ 19 เมษำยน ค.ศ.1898 ได้ประกำศใช้กฎหมำยใหม่ โดยให้ศำลมี
อ ำนำจส่งผู้กระท ำควำมผิดที่เป็นเด็กและเยำวชน ไปอยู่ในควำมดูแลของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง  
 ในต้นศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่แนวคิดกำรให้ควำมคุ้มครองเด็กและเยำวชน ที่มีอิทธิพลมำก
จำกกำรแผ่ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วจนน ำไปสู่กำรประกำศใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีเด็กและ
เยำวชนที่กระท ำผิด เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม ค.ศ.1945 ถือว่ำเป็นกฎหมำยที่ ส ำคัญ น ำไปสู่กำร
วิวัฒนำกำรด้ำนสิทธิเด็กและเยำวชนโดยตรง เป็นกำรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวเมื่อวันที่ 24 
พฤษภำคม ค.ศ.1951 และเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม ค.ศ.1958 และ วันที่ 17 กรกฎำคม ค.ศ.1970 
ตำมล ำดับ กำรปรับปรุงกฎหมำยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
ส ำหรับเด็กและเยำวชนเป็นส ำคัญ  
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แต่อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตว่ำ แม้ว่ำจะมีกำรใช้กฎหมำยอำญำส ำหรับเด็กและเยำวชนที่
กระท ำควำมผิดเป็นกำรเฉพำะ โดยจัดให้ผู้กระท ำผิดเหล่ำนั้น ได้รับกำรควบคุมเป็นพิเศษ แต่ถ้ำเป็น
กำรกระท ำควำมผิดที่ร้ำยแรงมำกๆ เด็กและเยำวชนนั้นจะไม่ได้รับกำรคุ้มครองที่ เป็นพิเศษ ทั้งนี้กำร
พิจำรณำพิพำกษำ และ กำรก ำหนดบทลงโทษจะมีควำมรุนแรงต่ำงกัน โดยขึ้นอยู่กับควำมรู้ส ำนึกใน
กำรกระท ำควำมผิดเป็นส ำคัญ 

1. หลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยำวชน ที่กระท ำผิดอำญำ ในแต่ละช่วงอำยุ จะมีเกณฑ์ควำมรับผิดทำงอำญำดังนี้ 
เด็กหรือเยำวชน ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี ที่กระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน ไม่ต้องได้รับโทษทำง
อำญำ (แม้ว่ำสำธำรณรัฐฝรั่งเศส จะถือว่ำเด็กและเยำวชน ที่มีอำยุระหว่ำง 8 ปี ถึง 10 ปี มีส ำนึกใน
กำรกระท ำควำมผิดแล้วก็ตำม)  แต่ให้ใช้มำตรกำรอ่ืน เช่น มำตรกำรป้องกัน มำตรกำรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ มำตรกำรให้กำรศึกษำ แต่ปัจจุบัน กฎหมำยได้เปลี่ยนไปเป็น อนุญำตให้มีมำตรกำรพิเศษ
ให้ลงโทษทำงอำญำ กับเด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 10 ปีถึง 13 ปี สำมำรถก ำหนดมำตรกำรให้
กำรศึกษำ อบรม แต่หำกกำรลงโทษไม่สอดคล้องกับเด็กและเยำวชน อำจเปลี่ยนเป็นให้ ใช้วิธีกำร
กักขังภำยในบ้ำน หรือ สถำนที่พิเศษส ำหรับ เด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 13 ปี ถึง 16 ปี ซึ่งอำจจะ
ให้มีกำรลงโทษทำงอำญำ โดยต้องค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุก แต่โทษที่ลงนั้นจะลงเพียงกึ่งหนึ่งของ
อัตรำโทษท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ใหญ่ แต่เยำวชนจะไม่ถูกคุมขังในเรือนจ ำ เว้นแต่ จะได้กระท ำควำมผิด
อำญำร้ำยแรง เด็กและยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 18 ปี เมื่อต้องค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุก อำจถูก
คุมขังในเรือนจ ำ โดยไม่สำมำรถยกข้ออ้ำง ในเรื่องควำมเป็นเด็ก หรือเยำวชนมำเป็นข้อยกเว้นได้ 

จะเห็นได้ว่ำเด็กและเยำวชน ต้องรับผิดทำงอำญำ เมื่อมีกำรกระท ำโดยรู้ส ำนึกในกำรกระท ำ
ควำมผิด ซึ่งปัจจุบันนี้ ซึ่งกฎหมำยส ำหรับเด็กและเยำวชนของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ถือว่ำ เด็กที่มีอำยุ
ระหว่ำง 8 ถึง 10 ปี มีควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำแล้ว 

2.การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน62 
เนื่องจำกสำธำรณรัฐฝรั่งเศส มีแนวโน้มว่ำผู้กระท ำควำมผิดอำญำที่เป็นเด็กและเยำวชนเป็น 

ผู้กระท ำผิดอำญำเป็นบุคคลที่มีอำยุยังน้อย เพ่ิมจ ำนวนมำกข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นรัฐจึงได้ปรับปรุงกฎหมำย
ที่เรียกว่ำ The Act of 2002-1138 Organization and Planning the Justice โดยกฎหมำยฉบับนี้
ได้มีกำรอนุโลมให้น ำมำตรฐำนทำงด้ำนกำรศึกษำ มำใช้กับเด็กและเยำวชน ที่มีอำยุตั้งแต่ 10 ปี แต่ยัง
ไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ และน ำมำตรกำรกำรควบคุมเด็กและเยำวชน ที่มีอำยุตั้งแต่ 13ปี ถึง 16 ปี ซึ่งอำจ
ต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจ ำ ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มีกำรกำรกระท ำผิดซ้ ำ และ The Act of 9 
September2002 ได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมเด็กและเยำวชนโดยใช้มำตรกำร ให้กำรศึกษำใน
สถำบัน (Closed Education Centers (CEFs)) หรือ มีค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุก แต่ให้รอลงอำญำไว้ 
พร้อมกำรคุมประพฤติ ส ำหรับเด็กและเยำวชน ที่มีอำยุตั้งแต่ 13 ปี ถึง 18 ปี  

กฎหมำยส ำหรับเด็กและเยำวชนของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ไม่ได้นิยำมค ำว่ำเด็กและเยำวชน
เอำไว้ แต่ได้ก ำหนดช่วงเกณฑ์อำยุของควำมรับผิดทำงอำญำ โดยในอดีตเด็กที่มีอำยุกว่ำ 13 ปี นั้นไม่

                                           
62ศุภนิช นิยมมวานิช.(2546,ธันวาคม). “ การด้าเนินคดีเด็กและเยาวชนในประเทศฝร่ังเศษ.” ข่าวเนติบัณฑิตสภา,173.16 หน้า 3. 
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ต้องรับผิดทำงอำญำ ถ้ำเด็กและเยำวชนได้กระท ำผิด พนักงำนอัยกำรจะน ำตัวส่งศำล เพ่ือท ำกำร
สอบสวน และ พิจำรณำพิพำกษำคดีได้ แต่ห้ำมมิให้ลงโทษทำงอำญำแก่เด็กและเยำวชน แต่ศำลจะมี
อ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ หรือค ำสั่งได้เพียงให้ส่งตัวผู้กระท ำผิดไปฝึกอบรม หรือมอบเด็กและเยำวชน
ให้กับองค์กรที่เหมำะสมน ำตัวไปเลี้ยงดู จนกว่ำจะมีอำยุ 21 บริบูรณ์ 
 ห ลั งจ ำกนั้ น ต่ อ ม ำ  The Act 2004-204 of 9 March Adapting theevolving crime 
patterns ได้มีกำรเพ่ิมโทษส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 13 ปี ถึง 18 ปี ก ำหนดอัตรำโทษ
จ ำคุกไว้อย่ำงสูง 5 ปี และก ำหนดทำงเลือก เช่น กำรควบคุมโดยอิเล็กทรอนิคส์ กำรบ ำบัดโดยชุมชน 
เป็นต้น  
 นอกจำกนี้ กฎหมำยยังมีกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยส ำหรับเด็กและเยำวชน ที่มีอำยุตั้งแต่ 
16 ปีถึง 18 ปี โดยใช้มำตรกำรกำรด ำเนินกำรทั้งปวง ที่เกี่ยวกับเด็กและเยำวชน ไม่ว่ำจะเป็นสถำบัน
สังคมสงเครำะห์ ศำล หน่วยงำนฝ่ำยบริหำร หรือ องค์กรนิติบัญญัติ เพรำะค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและเยำวชนเป็นสิ่งส ำคัญ 

3. หลักเกณฑ์การฟ้องคดีอาญา 
หลักกำรด ำเนินคดีอำญสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ใช้ระบบไต่สวนเป็นหลัก กล่ำวคือ เป็นระบบกำร

ค้นหำควำมจริงโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ระบบนี้ถือว่ำเมื่อมีกำรกระท ำควำมผิดอำญำเกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับ
ควำมเสียหำยคือรัฐ เพรำะกำรกระท ำควำมผิด มีกระทบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของสังคม 
ถึงแม้ว่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น จะเกิดข้ึนกับผู้เสียหำยโดยตรง ผู้เสียหำยก็ไม่มีสิทธิด ำเนินคดีเรียกร้อง
ทำงแพ่ง แต่ถ้ำผู้เสียมีควำมประสงค์ที่จะให้มีกำรด ำเนินคดีอำญำ ผู้เสียหำยสำมำรถยื่นค ำร้องต่อศำล
ที่มีเขตอ ำนำจช ำระคดีอำญำ เรียกร้องให้ผู้กระท ำควำมผิดชดใช้ค่ำเสียหำย อันเนื่องมำจำกกำร
กระท ำควำมผิดอำญำ พร้อมกับค ำร้องขอเข้ำเป็นคู่ควำมฝ่ำยแพ่ง ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ มำตรำ 1 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติไว้ว่ำ “ กำรด ำเนินคดีอำญำ อำจเริ่มขึ้นได้ โดยฝ่ำย
ผู้เสียหำยตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยฉบับนี้ ” 
 ผลของกำรใช้สิทธิเรียกทำงแพ่ง และกำรเข้ำเป็นคู่ควำมฝ่ำยแพ่ง มีผลเช่นเดียวกับกำรยื่น
ฟ้องคดีอำญำของพนักงำนอัยกำร กล่ำว ท ำให้กำรด ำเนินคดี แต่ผู้ที่มีอ ำนำจด ำเนินคดีต่อไปคือ
พนักงำนอัยกำรและ ผู้พิพำกษำ เพรำะเป็นตัวแทนของรัฐ ซึ่งกฎหมำยได้ให้อ ำนำจไว้ในประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 1 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ “ กำรด ำเนินคดีอำญำเพ่ือกำร
ลงโทษนั้นจะเริ่ม และด ำเนินกำรได้ โดยผู้พิพำกษำ หรือ เจ้ำพนักงำนซึ่งกฎหมำยให้อ ำนำจไว้ ” 

4. กระบวนการพิจารณาคดีอาญา 
ศำลเยำวชนและครอบครัวของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส เป็นศำลชั้นต้นที่มีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับ

คดีเด็กและเยำวชนโดยเฉพำะ มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำแก่เด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 
13 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ซึ่งอำยุของบุคคลที่จะต้องรับโทษทำงอำญำแบบผู้ใหญ่คือ มีอำยตั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 13 ปีถึง 15 ปี อำจจะต้องรับโทษทำงอำญำจำกกำร
กระท ำควำมผิดนั้นหำกเป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง แต่โทษท่ีจะได้รับอำจเป็นเพียงครึ่งหนึ่ง
ของอัตรำโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดที่ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งศำลจะพิจำรณำพิพำกษำ หรือ 
มีค ำสั่งให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรแก้ไข หรือ กำรฝึกอบรมโดยไม่ใช้สถำบันให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
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 ตำมที่กล่ำวมำแล้ว กฎหมำยเด็กและเยำวชนของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ได้ก ำหนดเกณฑ์อำยุ
สูงสุดของควำมเป็นผู้เยำว์ไว้ที่อำยุ 18 ปี ดั้งนั้นหำกบุคคลเหล่ำนี้ได้กระท ำควำมผิดร้ำยแรง ก็ไม่อำจ
น ำตัวผู้กระท ำควำมผิดไปพิจำรณำยังศำลที่พิจำรณำคดีธรรมดำ ฉะนั้นกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีเด็ก
และเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรงของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส จะอยู่ภำยใต้ศำลที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จึงท ำให้ศำลเยำวชนและครอบครัวไม่มีกำรโอนคดีพิจำรณำคดีที่ศำลธรรมดำ 
 ศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีเด็ก และเยำวชนกระท ำควำมผิด มี 2 ประเภทดังนี้ 

ศำลเยำวชนและครอบครัว ( Juvenile Court ) หรือศำลชั้นต้น ศำลแขวง แล้วแต่กรณี ก็มี
อ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ คดีอำญำที่ใช่ควำมผิดร้ำยแรง เช่น ควำมผิดลหุโทษ ควำมผิดมัธยโทษ 
ควำมผิดที่มีโทษระดับปำนกลำง ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด ที่มีอำยุระหว่ำง 13 ปีแต่
ไม่เกิน 18 ปี องค์คณะผู้พิพำกษำศำลเยำวชนและครอบครัว ประกอบด้วย ผู้พิพำกษำศำลเยำวชน
และครอบครัว จ ำนวน 1 คน และ ผู้พิพำกษำสมทบ จ ำนวน 2 คน ผู้พิพำกษำจะเป็นผู้พิพำกษำด้ำน
เด็ก โดยเฉพำะ ที่ได้ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำตุลำกำร (  The Grande Instance Tribunal )  
ท ำให้ผู้พิพำกษำ ที่ต้องด ำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนนี้โดยเฉพำะ ท ำให้ศำลเยำวชนและครอบครัวของสำธำรณรัฐ
ฝรั่งเศสเป็นผู้มีควำมเข้ำใจธรรมชำติและพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนเป็นอย่ำงดี 

ศำลลูกขุนเยำวชน ( Juvenile Assize Court ) มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีเด็ก
และเยำวชนที่กระท ำผิดอำญำร้ำยแรง ที่มีอำยุระหว่ำง 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี องค์คณะลูกขุนศำล
เยำวชน ประกอบด้วย ผู้พิพำกษำศำลอุทธรณ์ จ ำนวน  1 คน ผู้พิพำกษำศำลเยำวชน จ ำนวน 2 คน 
และ คณะลูกขุนจ ำนวน 9 คน ผู้พิพำกษำที่นั่งพิจำรณำคดีนี้ มีควำมรู้ ควำมเชียวชำญเฉพำะด้ำน 
เพรำะเคยเป็นผู้พิพำกษำที่ท ำหน้ำที่ไต่สวนคดี หรือเคยรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรออกค ำสั่งปล่อยตัว 
กักขัง หรือเป็นผู้รับผิดชอบในกำรบังคับคดีอำญำ และกำรที่เคยเป็นผู้พิพำกษำศำลเยำวชนและ
ครอบครัว ก็ยิ่งเพ่ิมควำมรู้ ควำมเชียวชำญเฉพำะด้ำนของตนอีกทำงหนึ่ง ซึ่งผู้พิพำกษำที่จะมำท ำ
หน้ำที่เป็นผู้พิพำกษำในศำลเยำวชน ก็มำจำกผู้พิพำกษำศำลเยำวชนนั่นเอง 

กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในศำลลูกขุนเยำวชน( Juvenile Assize Court )  ส ำหรับ
เยำวชน มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำ เช่นเดียวกับศำลที่พิจำรณำคดีส ำหรับผู้ใหญ่ 
แตกต่ำงกันที่องค์คณะผู้พิพำกษำที่จะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เกี่ยวกับเด็กและเยำวชน
โดยเฉพำะ  
 ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส มำตรำ 306 ได้วำง
หลักไว้ว่ำ “กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในศำลเยำวชน ให้กระท ำโดยเปิดเผย  เว้นแต่ กำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำคดีโดยเผยนั้น จะขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือ 
ในควำมผิดฐำนข่มขืน กำรทรมำน รวมถึงกำรกระท ำอันโหดร้ำยที่ได้กระท ำร่วมกัน เมื่อผู้เสียหำยร้อง
ขอ กรพิจำรณำจะเป็นควำมลับ โดยถือว่ำเป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่วนในกรณีอ่ืนจะมีค ำสั่งให้มีกำร
พิจำรณำโดยลับต่อเม่ือผู้เสียหำยไม่คัดค้ำนกำรพิพำกษำคดีอำญำ  

กำรด ำเนินคดีอำญำกับเด็กและเยำวชน มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำส ำหรับผู้กระท ำ
ควำมผิดที่เป็นเด็กและเยำวชน ซึ่งจัดให้ผู้กระท ำควำมผิดที่เป็นเด็กและเยำวชน ได้รับกำรควบคุมเป็น
พิเศษ แต่หำกเป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำที่ร้ำยแรงมำกๆ เด็กและเยำวชนจะไม่ได้รับกำรคุ้มครอง
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ตำมมำตรำกรพิเศษนี้ กำรพิจำรณำพิพำกษำคดี และ กำรก ำหนดบทลงโทษ จะมีควำมรุนแรง
แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด โดยยึดหลัก หำกผู้กระท ำไม่รู้ส ำนึกในกำร
กระท ำควำมผิดรุนแรง ก็จะต้องได้รับโทษน้อยกว่ำผู้ที่รู้ส ำนึกในกำรกำระท ำของตน 
 กำรพิจำรณำตัดสินคดีของศำล จะมุ่งคุ้มครองเด็กและเยำวชน โดยพิจำรณำจำกควำม
เหมำะสมของแต่ละรำย กำรอ่ำนค ำพิพำกษำ หรือ ค ำสั่งจะต้องมีเด็กละเยำวชนอยู่ด้วย ดังนั้นค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่ง และ มำตรกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนที่ใช้อยู่มีหลำยรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

มำตรกำรกำรป้องกัน มำตรกำรกำรควบคุม และกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี 
มำตรกำรกำรส่งเสริม กำรให้กำรศึกษำ ใช้ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มีอำยุ 10 ปีถึง 13 ปีเท่ำนั้น
มำตรกำรกำรควบคุม กักขัง กำรปล่อยตัวภำยใต้กำรควบคุม ซึ่งทั้งสองกรณีใช้ควบคู่กับกำรให้
กำรศึกษำ โดยจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของเด็กและเยำวชน ที่กระท ำควำมผิดเป็นรำยๆไป 
เพรำะเชื่อว่ำกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนจะช่วยลดปัญหำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและ
เยำวชนลงได้  ส่วนกรณีที่มีกำรปล่อยตัวภำยใต้กำรควบคุม หำกศำลเห็นสมควร ศำลจะน ำมำตรกำร
กำรลงโทษอย่ำงอ่ืนมำใช้ร่วมด้วย กรณีกำรควบคุม กักขัง ศำลจะใช้ในกรณีท่ีจ ำเป็น โดยพิจำรณำจำก
แวดล้อมและพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดแล้วเท่ำนั้น โดยต้องแยกกำรกักขังออก
จำกผู้ใหญ่ กำรไกล่เกลี่ยและกำรประนีประนอม กำรชดเชยควำมผิด เป็นมำตรกำรที่ น ำมำใช้ ศำล
สำมำรถสั่งให้ผู้ต้องหำที่เป็นเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดได้มีโอกำสช่วยเหลือ หรือ กระท ำกำร
ชดเชยควำมผิดต่อผู้เสียหำย หรือกำรบริกำรสำธำรณะประโยชน์ เพ่ือให้เด็กและเยำวชน ได้ส ำนึกใน
ควำมผิดที่ได้กระท ำลงไปต่อผู้เสียหำย อีกท้ังยังเป็นกำรชดเชยควำมผิดอีกด้วย63 

3.1.3 ประเทศอังกฤษ 
1.หลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุเด็กและเยาวชน 

 เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดทำงอำญำ ที่มีอำยุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งเกณฑ์อำยุใน
แต่ละรัฐจะแตกต่ำงกัน โดยทั่วไปจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 1.1 เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี จะไม่ถูกด ำเนินคดีทำงอำญำ แต่บิดำ มำรดำของเด็ก
จะต้องรับผิดแทน 

 1.2 เด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 7 ถึง 15 ปี จะถูกด ำเนินคดีในศำลเด็กและ
เยำวชน 

 1.3 เด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 12 ปี ถึง อำยุ 18 ปี จะถูกด ำเนินคดีในศำล
เด็กและเยำชน เว้นเด็กและเยำวชนในกลุ่มนี้จะกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง 

2.การด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน 
 ศำลเยำวชนและครอบครัว ในประเทศอังกฤษเป็นแผนกหนึ่งของศำลแขวง ซึ่งได้รับ
มอบหมำยให้ท ำหน้ำที่พิจำรณำคดีเด็กและเยำวชน และคดีครอบครัว ซึ่งศำลเยำวชนและครอบครัว
ดังกล่ำว มีขึ้นครั้งแรกโดย The Children and  young Person Act  1933 โ ด ย มี อ ำ น ำ จ

                                           
63อุทัย อำทิเวช.กำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนอัยกำรกับกำรบดปริมำณคดีขึ้นสู่ศำลในประเทศฝรั่งเศส
(2). หน้ำ 30. 
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พิจำรณำคดีแด็กและเยำวชน ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปีเด็กและเยำวชน ที่กระท ำผิดต่อกฎหมำยที่มีโทษทำง
อำญำ (Delinquent Child)เด็กและเยำวชน ที่ขำดชีวิตครอบครัวที่ดี (Child deprived of normal  
home life) เช่น เด็กและเยำวชนที่ขำดกำรเลี้ยงดู เนื่องจำกบิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครองที่ เสียชีวิต 
ทอดทิ้ง  หรือ อยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถเลี้ยงดู เด็กและเยำวชนได้ เด็กและเยำวชนที่ต้องได้รับกำร 
คุ้มครอง (Child in need of care and protection) สำมำรถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้ 

เด็กและเยำวชนที่บิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง เป็นบุคคลที่ไม่เหมำะสม ในกำรที่จะใช้
อ ำนำจปกครอง อีกทั้งเด็กและเยำวชนเองที่มั่วสุมอยู่กับบุคคลที่ไม่สมควร ซึ่งอำจเป็นอันตรำยทำง
ศีลธรรมเด็กและเยำวชน ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีที่ผิดศีลธรรม หรือ เข้ำไปมั่วสุมในบ้ำนเรือน ที่ประกอบ
เด็กและเยำวชน ที่มีนิสัยหนีเรียน มั่วสุมกับคนจรจัด รวมถึงเด็กและเยำวชนที่บิดำ มำรดำ หรือ 
ผู้ปกครอง ใช้อ ำนำจปกครองควบคุมไม่ไหว (Child beyond control)  

3 .มาตรการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 
 เมื่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจ จับกุมเด็กและเยำวชน ในข้อหำที่กระท ำควำมผิดแล้ว ต้องส่งตัวไป

ยังศำลเยำวชนและครอบครัว โดยมิชักช้ำ แต่เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะให้ประกันตัวเด็กและเยำวชน นั้น
ไปก็ได้ เว้นแต่ คดีนั้นจะเป็นควำมผิดร้ำยแรง ถ้ำเด็กเด็กและเยำวชนไม่ได้รับกำรประกันตัวไป เจ้ำ
พนักงำนต ำรวจก็จะต้องส่งตัวไปยังศำลเยำวชนและครอบครัว ภำยใน 12 ชั่วโมง  แต่ถ้ำระหว่ำง
พิจำรณำคดี ศำลไม่อนุญำตให้ประกันตัว ศำลต้องส่งตัวเด็กและเยำวชนไปควบคุมตัว ไว้ที่สถำน
ควบคุม โดยเฉพำะ  

 เจ้ำพนักงำนต ำรวจ จะเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศำล และ แถลงเปิดคดี ประกอบค ำฟ้อง ฉะนั้น เด็ก
และเยำวชนซึ่งเป็นจ ำเลย หรือเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ก็มีสิทธิแต่งตั้งทนำยควำมมำช่วยแก้ต่ำงในคดีได้ 
ถ้ำกรณีที่เห็นสมควร พนักงำนคุมประพฤติมีหน้ำที่เสนอรำยงำนข้อเท็จจริงที่ สืบเสำะเกี่ยวกับเด็ก 
และเยำวชนที่กระท ำผิด พร้อมทั้งรำยงำนสิ่งแวดล้อม และสำเหตุแห่งกำรกระท ำควำมผิดของเด็ก
เยำวชนต่อศำลก็ได้ ในที่นี้อำจใช้วิธีกำรพิจำรณำคดี โดยรวบรัดแก่เด็กและเยำวชน ที่กระท ำควำมผิด
ได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ ของเด็กและเยำวชน ซึ่งกำรพิจำรณำคดีโดยรวบรัด  

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ และพนักงำนอัยกำรของศำลเด็กและเยำวชน จะพิจำรณำโดยดูปัจจัย
หลำยๆอย่ำง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำว่ำจะต้องยื่นฟ้องเด็กและเยำวชนหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมและควำมร้ำยแรง 
2. อำยุของเด็กและเยำวชน 
3.ประวัติของเด็กและเยำวชนว่ำเคยกระท ำควำมผิดหรือไม่ 
4. ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงดูเด็กและเยำวชนของบิดำ มำรดำ ว่ำมีพียงพอหรือไม่ 
5.เด็กและเยำวชนทีทนำยควำมหรือไม่ 

4 การพิจารณาคดีโดยรวบรัด64 

                                           
64สรรเสริญ ไกรจิตติ. ระบบกำรพิจำรณำคดีโดยรวบรัดของศำลประเทศอังกฤษ. หน้ำ 47-54. 
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 กำรพิจำรณำเริ่มต้นเมื่อมีผู้ยื่นฟ้องต่อศำล หรือ เมื่อต ำรวจจับผู้กระท ำควำมผิดมำฟ้อง ซึ่ง
สำมำรถฟ้องด้วยวำจำ หรือ ลำยลักษณ์อักษร ก็ได้ ซึ่งเมื่อมีกำรฟ้องด้วยวำจำ เสมียนทนำยก็จะจด
เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ และศำลก็จะออกหมำยเรียกผู้ต้องหำมำแก้คดี ถ้ำไม่มำก็จะออกหมำยจับ ถ้ำ
เป็นกำรฟ้องเป็นลำยลักษณ์อักษร โจทก์ต้องสำบำนตนแล้วจึงยื่นค ำฟ้องให้ศำลออกหมำยเรียก
ผู้ต้องหำ มำแก้คดี  
  เมื่อโจทก์ จ ำเลย มำศำลแล้ว ชั้นแรกเสมียนศำลก็จะอ่ำนค ำฟ้องให้จ ำเลยฟัง บำงกรณีแม้
จ ำเลยจะไม่มำศำล ศำลก็อำจด ำเนินกำรพิจำรณำไปได้ ถ้ำพิสูจน์ได้ว่ำ ส่งหมำยให้กับจ ำเลยแล้ว  ถ้ำ
ควำมผิดนั้น เป็นควำมผิดที่จ ำเลยสำมำรถเลือกให้ท ำกำรพิจำรณำโดยรวบรัด หรือ จะให้พิจำรณำโดย
ลูกขุน เสมียนศำล ต้องแจ้งให้จ ำเลยทรำบเพ่ือให้จ ำเลยเลือกใช้สิทธิทำงใดทำงหนึ่ง ถ้ำเป็นควำมผิดที่
จ ำเลยกระท ำ มีโทษจ ำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปเมื่อจ ำเลยเลือกให้ศำลท ำกำรพิจำรณำโดยรวบรัด 
เสมียนศำลก็จะสอบถำมจ ำเลยว่ำจะยอมรับ หรือ ปฏิเสธข้อหำ  ถ้ำจ ำเลยปฏิเสธ โจทก์ต้องน ำพยำน
เข้ำสืบ เพื่อพิสูจน์ควำมจริง เมื่อสืบพยำนเสร็จ ศำลก็จะตัดสิน ในกรณีท่ีศำลจะลงโทษ ศำลจะถำมถึง
ประวัติของจ ำเลยว่ำ เคยกระท ำควำมผิดมำบ้ำงหรือไม่ ในกำรตัดสิน จะถือตำมเสียงข้ำงมำกของผู้
พิพำกษำ หำกเท่ำกัน ศำลก็จะเลื่อนกำรพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง และหำกผู้พิพำกษำที่พิจำรณำคดีครั้งนี้ 
ยังไม่สำมำรถตกลงกันได้ ศำลก็จะยกฟ้องโจทก์ 
 

3.2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กและเยาวชนตามกฎหมายไทย 

 ในกำรศึกษำวิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดทำงอำญำนั้น ผู้ศึกษำจะแยกพิจำรณำ
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวฯพ.ศ.2534 และ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดังต่อไปนี้ 

3.1.4 มาตรการตามประมวลกฎหมายอาญา 
1.เด็กอำยุไม่เกิน 10 ปี ตำมมำตรำ 73 สันนิษฐำนไว้ว่ำ เด็กอำยุ10 ปี เป็นเด็กที่ไม่มี 

ควำมรับผิดชอบ นอกจำกไม่สำมำรถลงโทษทำงอำญำแก่เด็กได้แล้ว กฎหมำยยังไม่ได้ก ำหนดให้ใช้
วิธีกำรใดๆส ำหรับเด็ก 
       แต่ด้วยมำตรำ 73 วรรคสองก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.25546 เพ่ือด ำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก65 

2.เด็กอำยุกว่ำ 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี สันนิษฐำนไว้ว่ำ เด็กในช่วงอำยุดังกล่ำวยังไม่ 
มีควำมรับผิดชอบ จึงไม่ต้องรับโทษ แต่ศำลได้ก ำหนดให้ศำลใช้วิธีกำรส ำหรับเด็ก ตำมที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ 74(1) ถึง (5)66 ซึ่งมุ่งให้เด็กกลับตัวเป็นคนดี ได้แก่วิธีกำรดังต่อไปนี้ 

                                           
65ระเบียบคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กแห่งชำติว่ำด้วยวิธีกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กท่ีต้องหำว่ำกระท ำ
กำรอันกฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิดและอำยุยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้องรับโทษทำงอำญำ พ.ศ.2551 ซึ่งออก
โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 14(4) และมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
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66มาตรา 74  เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี  กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด 

เด็กนั นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ้านาจที่จะด้าเนินการ ดังต่อไปนี   
(1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั นแล้วปล่อยตัวไป  และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา 

ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้  
(2) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั นได้ ศาลจะมีค้าสั่งให้

มอบตัวเด็กนั  นให้แก่บ ิดา  มารดา หรือผู ้ปกครองไป  โดยวางข้อก้าหนดให้บิดา  มารดา หรือ
ผู้ปกครองระวังเด็กนั นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลก้าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและก้าหนด
จ้านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา  มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องช้าระต่อศาลไม่เกินครั งละหนึ่ง
หมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั นก่อเหตุร้ายขึ น  ถ้าเด็กนั นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา หรือ
ผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา  มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อก้าหนดดังกล่าว
ข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั  นอาศัยอยู ่มาสอบถามว่า  จะยอมรับข้อก้าหนดท้านองที่
บัญญัติไว้ส้าหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่เด็กนั นอาศัย
อยู่ยอมรับข้อก้าหนดเช่นว่านั น  ก็ให้ศาลมีค้าสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั นไปโดยวางข้อก้าหนด
ดังกล่าว 

 (3) ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั นอาศัยอยู่
ตาม (2) ศาลจะก้าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติเด็กนั นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 

ด้วยก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี   ให้ศาลแต่งตั  งพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอื่นใดเพื่อคุมความ
ประพฤติเด็กนั น 

 (4) ถ้าเด็กนั นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ศาลเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั น
ได้หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง และบุคคลนั นไม่ยอมรับ
ข้อก้าหนดดังกล่าวใน  (2) ศาลจะมีค้าสั ่งให้มอบตัวเด็กนั  นให้อยู ่กับบุคคลหรือองค์การที ่ศาล
เห็นสมควรเพื่อดูแล อบรม และสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลก้าหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การ
นั นยินยอม ในกรณีเช่นว่านี ให้บุคคลหรือองค์การนั นมีอ้านาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแล  อบรม 

และสั ่งสอน  รวมตลอดถึงการก้าหนดที ่อยู ่และการจัดให ้เด ็กม ีงานท้าตามสมควร  หรือให้
ด้าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั นก็ได้  หรือ 

 (5) ส่งตัวเด็กนั นไปยังโรงเรียน  หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั งขึ นเพื่อฝึก
และอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลก้าหนด  แต่อย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั นจะมีอายุครบสิบแปดปี  
ค้าสั่งของศาลดังกล่าวใน  (2) (3) (4) และ (5) นั น ถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลก้าหนดไว้  
ความปรากฏแก่ศาลโดยศาลรู้เอง หรือตามค้าเสนอของผู้มีส่วนได้เสีย  พนักงานอัยการ หรือบุคคล
หรือองค์การที่ศาลมอบตัวเด็กเพื่อดูแล  อบรมและสั่งสอน หรือเจ้าพนักงานว่า พฤติการณ์เกี่ยวกับ

https://www.lawphin.com/detail/law/penal_code-56
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1. กำรว่ำกล่ำวตักเตือน 
วิธีกำรว่ำกล่ำวและตักเตือนเด็กแล้วปล่อยตัวไปนั้น จำกเดิมเห็นว่ำ หำกเด็กมีควำมรู้ 

ผิดชอบน้อย ก็ให้ว่ำกล่ำวตักเตือน ซึ่งแนวควำมคิดสมัยใหม่เห็นว่ำวิธีกำรส ำหรับเด็กไม่ใช่โทษ แต่เป็น
วิธีกำรที่จะท ำให้เด็กเป็นคนดี จึงควรให้ใช้วิธีกำรว่ำกล่ำวตักเตือน เมื่อควำมผิดนั้นเป็นควำมผิดครั้ง
แรกและไม่รุนแรง และเด็กสำมำรถกลับตัวเป็นคดีได้ โดยกำรว่ำกล่ำวตักเตือนให้เหมำะสมกับสำเหตุ
กำรกำระท ำควำมผิดของเด็ก 
 เมื่อเห็นสมควรศำลอำจเรียกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองที่เด็กอำศัยอยู่ด้วยมำตักเตือนด้วยก็
ได้ เช่น ตักเตือนให้จ ำกัด หรือลดสำเหตุที่เด็กกระท ำควำมผิด หรือคอยระวังไม่ให้เด็กกระท ำควำมผิด
ซ้ ำอีก 

2. กำรวำงข้อก ำหนดแก่บิดำ มำรดำ ผู้ปกครองที่เด็กอำศัยอยู่ด้วย ถ้ำศำลเห็นว่ำ บิดำ 
 มำรดำ ผู้ปกครองนั้นสำมำรถดูแลปกครองเด็กนั้นได้ ศำลจะมอบตัวเด็กให้ และวำงข้อก ำหนดให้
บุคคลดังกล่ำว ระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ำยในช่วงระยะเวลำที่ศำลก ำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 3 ปี และหำก
เด็กก่อเหตุด้วยบุคคลดังกล่ำว จะต้องช ำระเงินตำมที่ศำลก ำหนดซึ่งต้องไม่เกินครั้งละ 10,000 บำท 
 กรณีที่เด็กอำศัยอยู่กับบุคคลอ่ืนนอกจำก บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง และศำลเห็นว่ ำไม่
สมควรเรียก บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองมำวำงข้อก ำหนดตำมที่กล่ำวมำในข้ำงต้น เช่น บิดำ มำรดำ 
หรือผู้ปกครอง ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ไม่ดี หรือปล่อยปละ ละเลยไม่อบรมสั่งสอนเด็ก เป็นต้น 
ศำลจะเรียกบุคคลที่เด็กอำศัยอยู่ด้วยมำสอบถำมว่ำ จะรับข้อก ำหนดในท ำนองเดียวกันที่ กล่ำวมำ
ข้ำงต้นหรือไม่ก็ได้ ถ้ำบุคคลนั้นยอมรับข้อก ำหนด ก็ให้ศำลสั่งมอบตัวเด็กโดยวำงข้อก ำหนดนั้น แต่
หำกบุคลคลที่เด็กอำศัยอยู่ด้วยไม่ยอมรับข้อก ำหนด ศำลจะบังคับไม่ได้ เนื่องจำกบุคคลดังกล่ำวไม่ได้มี
หน้ำที่ตำมกฎหมำย ที่จะต้องเลี้ยงดูเด็ก กรณีเช่นนี้ศำลอำจพิจำรณำใช้วิธีกำรตำมมำตรำ 74(4) หรือ 
(5) แล้วแต่กรณีที่เห็นสมควร 
 3. กำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมประพฤติเด็ก กรณีที่ศำลมอบตัวให้กับบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง
หรือ บุคคลที่เด็กอำศัยอยู่ด้วยตำม (2) ศำลจะก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติเด็กนั้น ดังที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 56 67 ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ศำลแต่งตั้งพนักงำนคุมประพฤติ 
หรือพนักงำนอ่ืนใน เพ่ือคุมควำมประพฤติ 
                                                                                                                         
ค้าสั ่งนั  นได้เปลี ่ยนแปลงไป  ก็ให้ศาลมีอ้านาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขค้าสั ่งนั  น  หรือมีค้าสั ่งใหม่ตาม
อ้านาจในมาตรานี  
 
67มำตรำ 56  ผู้ใดกระท ำควำมผิดซึ่งมีโทษจ ำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศำลจะลงโทษจ ำคุกไม่เกินหำ้
ปีไม่ว่ำจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตำมหรือลงโทษปรับ ถ้ำปรำกฏว่ำผู้นั้น 

(1) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อน หรือ 
(2) เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อนแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท หรือ

ควำมผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 
(3) เคยรับโทษจ ำคุกมำก่อนแต่พ้นโทษจ ำคุกมำแล้วเกินกว่ำห้ำปี แล้วมำกระท ำควำมผิดอีก 

โดยควำมผิดในครั้งหลังเป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ และเมื่อศำลได้
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ค ำนึงถึงอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ สติปัญญำ กำรศึกษำอบรม สุขภำพ ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ 
และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภำพควำมผิด หรือกำรรู้สึกควำมผิด และพยำยำมบรรเทำผลร้ำยที่
เกิดข้ึน หรือเหตุอ่ืนอันควรปรำนีแล้ว ศำลจะพิพำกษำว่ำผู้นั้นมีควำมผิดแต่รอกำรก ำหนดโทษหรือ
ก ำหนดโทษแต่รอกำรลงโทษไว้ ไม่ว่ำจะเป็นโทษจ ำคุกหรือปรับอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งสองอย่ำง 
เพ่ือให้โอกำสกลับตัวภำยในระยะเวลำที่ศำลจะได้ก ำหนดแต่ต้องไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่ศำลพิพำกษำ 
โดยจะก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้  
เงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติของผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ศำลอำจก ำหนดข้อเดียวหรือหลำย
ข้อตำมควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้  

(1) ให้ไปรำยงำนตัวต่อเจ้ำพนักงำนที่ศำลระบุไว้เป็นครั้งครำว เพ่ือเจ้ำพนักงำนจะได้
สอบถำม แนะน ำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตำมที่เห็นสมควรในเรื่องควำมประพฤติและกำรประกอบ
อำชีพ หรือจัดให้กระท ำกิจกรรมบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ 
 (2)  ให้ฝึกหัดหรือท ำงำนอำชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
 (3) ให้ละเว้นกำรคบหำสมำคมหรือกำรประพฤติใดอันอำจน ำไปสู่กำรกระท ำควำมผิดใน
ท ำนองเดียวกันอีก 
 (4) ให้ไปรับกำรบ ำบัดรักษำกำรติดยำเสพติดให้โทษ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ 
หรือควำมเจ็บป่วยอย่ำงอ่ืน ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำที่ศำลก ำหนด  

(5)  ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำที่ศำลก ำหนด  
(6) ห้ำมออกนอกสถำนที่อยู่อำศัย หรือห้ำมเข้ำในสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำที่ศำลก ำหนด 

ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบหรือจ ำกัดกำรเดินทำงด้วย
ก็ได้ 
 (7) ให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือเยียวยำควำมเสียหำยโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหำยตำมท่ี
ผู้กระท ำควำมผิดและผู้เสียหำยตกลงกัน 
 (8) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือสิ่งแวดล้อม 
หรือชดใช้ค่ำเสียหำยเพ่ือกำรดังกล่ำว 
 (9) ให้ท ำทัณฑ์บนโดยก ำหนดจ ำนวนเงินตำมที่ศำลเห็นสมควรว่ำจะไม่ก่อเหตุร้ำย หรือก่อให้เกิด
ภยันตรำยแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน 
 (10) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตำมที่ศำลเห็นสมควรก ำหนดเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท ำ
ควำมผิดกระท ำหรือมีโอกำสกระท ำควำมผิดขึ้นอีกหรือเงื่อนไขในกำรเยียวยำผู้เสียหำยตำมที่
เห็นสมควร เงื่อนไขตำมที่ศำลได้ก ำหนดตำมควำมในวรรคสองนั้น ถ้ำภำยหลังควำมปรำกฏแก่ศำล
ตำมค ำขอของผู้กระท ำควำมผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบำลของผู้นั้น พนักงำนอัยกำรหรือ
เจ้ำพนักงำนว่ำพฤติกำรณ์ที่เก่ียวแก่กำรควบคุมควำมประพฤติของผู้กระท ำควำมผิดได้เปลี่ยนแปลงไป 
เมื่อศำลเห็นสมควรศำลอำจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก ำหนดเงื่อนไขข้อ
ใดตำมที่กล่ำวในวรรคสองที่ศำลยังมิได้ก ำหนดไว้เพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได้ หรือถ้ำมีกำรกระท ำผิดทัณฑ์บน
ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 47 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

https://www.lawphin.com/detail/law/penal_code-47
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 ในกำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติเด็กนั้น มีข้อสังเกตว่ำ ศำลควรทรำบสำเหตุของ
กำรกระท ำควำมผิดของเด็ก เพ่ือที่จะได้ก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมควำมประพฤติได้อย่ำงเหมำะสม 
 4.กำรมอบตัวเด็กให้บุคคลหรือองค์เพ่ือดูแล อบรมสั่งสอน ถ้ำเด็กนั้นไม่มีบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครอง หรือมี แต่ไม่สำมำรถดูแลเด็กนั้นได้ หรือถ้ำเด็กอำศัยอยู่กับบุคคลอ่ืน นอกจำกบิดำมำรดำ 
ผู้ปกครอง และบุคคลนั้นไม่ยอมรับข้อก ำหนดตำมที่กล่ำวมำในข้อ 2 ศำลจะมีค ำสั่งมอบตัวเด็กให้กับ
บุคคลหรือองค์ที่เห็นสมควรเพ่ือดูแล อบรม และสั่งสอนตำมระยะเวลำที่ศำลก ำหนด เมื่อบุคคลหรือ
องค์กรนั้นยินยอม ให้บุคคล หรือองค์กรนั้นมีอ ำนำจเช่นผู้ปกครองเฉพำะเพ่ือดูแล อบรม สั่งสอน
รวมทั้งก ำหนดที่อยู่และจัดให้มีกำรท ำงำนตำมสมควร หรือ ให้ด ำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กว่ำ
ด้วยกำรนั้นก็ได้ หรือ 
 5. กำรส่งตัวเด็กไปโรงเรียน หรือสถำนฝึกอบรม เพ่ือฝึกอบรมเด็ก ศำลจะใช้วิธีกรส่งตัวเด็ก
ไปโรงเรียน หรือสถำนฝึกอบรม ตลอดระยะเวลำที่ศำลก ำหนด ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำเด็กนั้นมีอำยุครบ 18 
ปี 
 ส ำหรับวิธีนี้ โดยปกติใช้ในกรณีที่เด็กกระท ำควำมผิดหลำยครั้ง และกำรใช้วิธีกำรตำม (1) ถึง 
(4) จะไม่ช่วยให้เด็กกลับตัวได้68 
 ทั้งนี้ ศำลมีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงค ำสั่งข้ำงต้น หรือมีค ำสั่งใหม่ตำมอ ำนำจในมำตรำ 74 เมื่อ
พฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับค ำสั่งนั้นๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  บุคคลหรือ
องค์กรที่รับเด็กไว้ไม่สำมำรถดูแล อบรม สั่งสอน ศำลอำจส่งเด็กไปสถำนฝึกอบรมเด็กแทน  

1.1 เยำวชนที่อำยุกว่ำ 15 ปี แต่ต่ ำกว่ำ 18 ปี มีแนวคิดว่ำ เยำวชนอำจมีควำมรู้ควำม 
รับผิดชอบบ้ำง มำตรำ 75 จึงให้ศำลพิจำรณำถึงควำมรู้ผิดชอบ และสิ่งอื่นว่ำ สมควรลงโทษทำงอำญำ
หรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำสมควรลงโทษทำงอำญำ กฎหมำยบังคับให้ลดมำตรำส่วนโทษลงกึ่งหนึ่ง แต่ถ้ำศำล
เห็นว่ำไม่สมควรลงโทษทำงอำญำ โดยมีควำมเห็นว่ำเด็กนั้นอำจกลับตัวเป็นคนดีได้ กฎหมำยก็ให้ใช้
วิธีกำรตำมำตรำ 74(1) ถึง (5) ตำมท่ีกล่ำวมำแล้วในข้ำงต้น 

1.2 บุคคลอำยุตั้งแต่ 18 ปี แต่ยังไม่เกิน 20 ปี โดยทั่วไปถือว่ำมีควำมรู้ผิดชอบ 
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่แล้ว เมื่อกระท ำกำรอันผิดกฎหมำยที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 76 จึงบัญญัติให้ต้องรับ
โทษทำงอำญำ แต่ก็เปิดโอกำสให้ใช้ดุลพินิจลดมำตรำส่วนโทษลงหนึ่งในสำม หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ ดังนั้น 
ศำลจะไม่ลงโทษทำงอำญำ และจะใช้วิธีกำรตำมมำตรำ 74 แก่บุคคลดังกล่ำวไม่ได้69 

ข้อสังเกตคือ วิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ตำมที่ได้กล่ำวมำ เป็น
วิธีกำรส ำหรับศำลเยำวชน และศำลเยำวชนและครอบครัวจะใช้ปฏิบัติต่อเด็กที่กระท ำควำมผิดทำง
อำญำ แต่อย่ำงก็ตำม คดีส ำหรับคดีที่อยู่ในอ ำนำจศำลเยำวชนและครอบครัว ศำลเยำวชนและ
ครอบครัวยังมีวิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัวโดยเฉพำะ ซึ่งจะได้กล่ำวถึงต่อไป 

3.1.5 พระราชบัญญัติจัดตั งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2534 

                                           
 
 
69อัจฉรียำ ชูตินันท์ กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว หน้ำ 218 
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 โดยทั่วไปแล้วกำรด ำเนินคดีอำญำธรรมดำแก่บุคคลที่กระท ำผิดอำญำมุ่งที่จะพิจำรณำว่ำ 
บุคคลนั้นกระท ำผิดหรือไม่ สมควรได้รับโทษอย่ำงไร แต่ส ำหรับกำรด ำเนินคดีอำญำกับเด็กและ
เยำวชนนั้น ศำลเยำวชนและครอบครัวที่ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวฯ
พ.ศ.2534  ซึ่งนอกจำกจะพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ทั่วไป เช่นเดียวกับคดีอำญำธรรมดำแล้ว ศำล
เยำวชนและครอบครัวยังต้องพิจำรณำถึงสำเหตุแห่งกำรกระท ำควำมผิด และสภำพแวดล้อมที่มีส่วน
ผลักดันให้กระท ำควำมผิด เช่น 

มำตรำ 78 ให้พิจำรณำถึงอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ สติปัญญำ กำรศึกษำ อบรมสุขภำพ 
ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจทำงสังคมของเด็ก หรือเยำวชน และบิดำ มำรดำ 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยำวชนที่อำศัยอยู่ด้วย และในกำรพิพำกษำคดีที่เด็กและเยำวชน
กระท ำควำมผิดอำญำ และ 

มำตรำ 82 ให้ศำลเยำวชนและครอบครัวค ำนึงถึงสวัสดิภำพ และอนำคตของเด็กหรือ เยำวชน 
ซึ่งควรได้รับกำรฝึกอบรมสั่งสอน หรือสงเครำะห์ให้กลับไปเป็นคดี ยิ่งกว่ำกำรลงโทษ เปลี่ยนโทษ หรือ
ใช้วิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน ให้เหมำะสมกับตัวเด็กหรือเยำวชนเป็นรำยบุคคล 

ดังนั้น ศำลเยำวชนและครอบครัวนอกจำกจะมีอ ำนำจลงโทษ หรือกำรใช้วิธีกำรส ำหรับเด็ก 
หรือเยำวชนเหมือนศำลธรรมดำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 74 ถึง 76 ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว
ในข้ำงต้น ศำลเยำวชนและครอบครัวยังมีอ ำนำจใช้วิธรกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนตำมที่
พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติไว้ดังนี้ 

2.1 กำรใช้วิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน แทนกำรลงโทษทำงอำญำ ศำลที่มีอ ำนำจ 
พิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัวเท่ำนั้น70 ที่มีอ ำนำจใช้วิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน แทนกำร
ลงโทษทำงอำญำ ตำมมำตรำ 104 ได้แก่ 

(1) เปลี่ยนโทษจ ำคุกเป็นกักขังและอบรม ในสถำนกัก และอบรมของสถำนพินิจ ตำมเวลำที่
ศำลก ำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่ำเด็กหรือเยำวชนนั้นมีอำยุครบ 24 ปีบริบูรณ์ 

(2)เปลี่ยนโทษจ ำคุกเป็นกำรส่งตัวไปควบคุม เพ่ือฝึกและอบรมยังสถำนพินิจ  สถำนศึกษำ 
และฝึกอบรม ตำมเวลำที่ศำลก ำหนด แต่ต้อไม่เกินกว่ำเด็ก หรือ เยำวชนนั้นมีอำยุ 24 ปีบริบูรณ์ 

(1) เปลี่ยนโทษจ ำคุกเป็นกำรคุมประพฤติ โดยก ำหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลำยข้อ 
ตำมมำตรำ 100 ด้วยหรือไม่ก็ได้ ข้อสังเกต คือ 

1.) มำตรำ 104(1) (2) และ (3) เป็นบทบัญญัติให้ดุลพินิจแก่เยำวชนและครอบครัว 
ไม่ใช่บทบังคับ 

                                           
70 โดยหลักคือ ศำลเยำวชนและครอบครัวไม่ได้รวมถึงศำลธรรมดำด้วย เว้นแต่ กรณีฟ้องเด็กหรือ
เยำวชน ร่วมกับบุคคลซึ่งไม่ใช่เด็กหรือเยำวชน ต่อศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดีธรรมดำ ซึ่งมำตรำ 59 
ให้ศำลธรรมดำมีอ ำนำจพิจำรณำคดีธรรมดำ มีอ ำนำจโอนคดีเด็ก หรือ เยำวชนไปพิจำรณำยังศำล
เยำวชนและครอบครัวได้ แต่ถ้ำเห็นว่ำไม่สมควร ให้ศำลที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดีธรรมดำมีอ ำนำจใช้
วิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวฯ 
พ.ศ. 2534 แก่เด็กและเยำวชนได้ 
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  2) กำรเปลี่ยนโทษจ ำคุกเป็นกัก และอบรม หรือฝึกอบรมตำมมำตรำ 104 (1) และ 
(2) มีผู้เห็นว่ำ อำจมีระยะเวลำนำนกว่ำโทษจ ำคุกได้ เพรำะวิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนไม่ใช่โทษ
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 18 หรือฝึกอบรมเด็กหรือเยำวชน และจะปล่อยตัวเด็กและ
เยำวชนไปในระหว่ำงระยะเวลำขั้นต่ ำ และขั้นสูงนั้นก็ได้ ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ  105 ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดควำมคล่องตัว และเป็นกำรจูงใจเด็กหรือเยำวชนให้กลับตนเป็นคนดี  
  2.3 อ ำนำจในกำรรอกำรก ำหนดโทษ หรือ รอกำรลงโทษแทนกำรลงโทษทำงอำญำ 
ส ำหรับคดีอำญำที่อยู่ในอ ำนำจของศำลเยำวชนและครอบครัว71 นั้น มำตรำ 106 ให้ศำลที่มีอ ำนำจ
พิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว มีอ ำนำจที่จะพิพำกษำให้รอกำรก ำหนดโทษ หรือ รอกำรลงโทษ
เด็กหรือเยำวชน ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 56 ได้อย่ำงกว้ำงขวำงกว่ำศำลธรรมดำ หำกเห็น
ว่ำควรให้โอกำสเด็กหรือเยำวชนนั้นกลับตัวเป็นคนดี และยังไม่สมควรได้รับโทษ ก็ให้รอกำรก ำหนด
โทษ หรือรอกำรลงโทษได้ แม้ว่ำ 
  1) เด็กและเยำวชนนั้นได้เคยได้รับจ ำคุก หรือโทษอ่ืนตำมค ำพิพำกษำมำก่อนแล้ว 
  2) โทษที่จะลงแก่เด็กหรือเยำวชนเป็นโทษอย่ำงอ่ืน นอกจำกโทษจ ำคุก 
  3) ศำลจะก ำหนดโทษจ ำคุกเกินกว่ำ 2 ปี 
  2.4 อ ำนำจส่งตัวไปควบคุมเพ่ือฝึกและอบรมแทนกำรช ำระค่ำปรับ ในกรณีที่เด็ก
หรือเยำวชนต้องโทษปรับไม่ว่ำจะมีโทษจ ำคุกหรือไม่ก็ตำม  ถ้ำเด็กหรือเยำวชนไม่ช ำระค่ำปรับ มำตรำ 
107 บัญญัติห้ำมมิให้ศำลเยำวชนสั่งกักขังเด็กหรือเยำวชนแทนค่ำปรับ แต่ให้ส่งตัวไปควบคุมหรือฝึก
และอบรมในสถำนพินิจ สถำนศึกษำ สถำนฝึกและอบรม ตำมเวลำที่ศำลก ำหนด แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี 
  ข้อน่ำพิจำรณำ คือ หำกกำรพิจำรณำว่ำกำรส่งตัวเด็ก หรือเยำวชนไปฝึกและอบรม
แทนค่ำปรับ ไม่ใช่กำรลงโทษทำงอำญำ แต่เป็นกำรส่งตัวเด็กหรือเยำวชนไปฝึกอบรมเพ่ือขัดเกลำนิสัย
และจิตใจเพ่ือประโยชน์ของเด็กและเยำวชนเอง  

3.1.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 
โดยสภำวะทำงร่ำงกำย และสติปัญญำของเด็กไม่เท่ำเทียมกับผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับ 

กำรคุ้มครองเป็นพิเศษ เพ่ือให้พัฒนำและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ เป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์สังคมต่อไป ประชำคมระหว่ำงประเทศจึงเห็นว่ำควำมส ำคัญในกำร
คุ้มครองสิทธิเด็ก จะเห็นได้ว่ำ สิทธิเด็กได้รับกำรรับรองโดยองค์กรสันนิบำตชำติและองค์กำร
สหประชำชำติเรื่อยมำ กระทั่งปี ค.ศ. 1989 องค์กำรสหประชำชำติได้จัดท ำอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the right of the child,1989:CRC) ขึ้น และมีผลบังคับคับใช้เมื่อมีภำคีสมำชิก
ครบตำมที่ก ำหนด เมื่อวันที่ 2 กันยำยน ค.ศ. 1990 โดยประเทศไทยได้ลงนำมในภำคยำนุวัติสำรแล้ว 
และมีผลบังคับคับใช้กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ.2535 ซึ่งมีผลท ำให้ประเทศไทยมี
พันธะกรณีท่ีจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักกำรในอนุสัญญำดังกล่ำว  

                                           
71มำตรำ 11(1) และ (2) แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 
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 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 นี้ได้ก ำหนดหลักกำรคุ้มครองสิทธิต่ำงๆของเด็ก72สิทธิ
เด็กได้รับกำรรับรองในรูปแบบต่ำงๆ โดยองค์กำรสหประชำชำติมำเป็นเวลำพอสมควร และต่อมำได้มี
กำรน ำหลักกำรต่ำงๆ มำรวมกันไว้ในกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ในรูปของอนุสัญญำคือ อนุสัญญำว่ำ
ด้วยสิทธิเด็ก โดยมีหลักส ำคัญว่ำ เด็กทุกคนมีสิทธิต่ำงๆ ติดตัวมำตั้งแต่เกิด ประเทศสมำชิกของ
อนุสัญญำฉบับนี้ต้องด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือปกป้องคุ้มครอง และ ส่งเสริมสิทธิเด็กอย่ำงเต็มที่ ซึ่งได้รับ
กำรยอมรับทั่วโลก โดยข้อก ำหนดต่ำงๆในสัญญำ เป็นมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรคุ้มครองดูแลเด็ก ใน
ปัจจุบันอนุสัญญำฉบับนี้มี 195 ประเทศ ส่วนประเทศไทยได้เข้ำร่วมสมำชิกเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 
1997 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 1992 
 พัฒนาการคุ้มครองสิทธิเด็ก 
 สิทธิเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน แต่เด็กเป็นกลุ่มที่ต้องกำรกำรปกป้อง คุ้มครอง
มำกกว่ำผู้ใหญ่ เนื่องจำกสภำวะทำงร่ำงกำย สติปัญญำ ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับกำรคุ้มครองเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือให้พัฒนำกำร กำรเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพต่อสังคม  ดังนั้นปี  พ.ศ.
1924/2467 องค์กรสันนิบำตชำติได้ประกำศปฎิญญำว่ด้วยสิทธิเด็ก หรือที่เรียกว่ำปฎิญญำเจนีวำ 
(the Declaration of Geneva 1924 ) ต่อมำในปี 1959/2502 องค์กรสหประชำชำติได้มีกำรพัฒนำ
และประกำศปฎิญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ( the united Nations Declaration on the right of Child 
1959 ) แต่ปฎิญญำไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ในรูปของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Right of the child 1989 ) ซึ่ งอยู่ ในรูปแบบปัจจุบันในปี  2000/2533  
องค์กรสหประชำชำติได้จัดท ำตรำสำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศอีก 2 ฉบับ ในรูปแบบพิธีสำร
ต่อท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก คือพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่องควำมเกี่ยวพัน
ของเด็ก ในควำมขัดแย้งกัยด้วยอำวุธ (Optoinal Protocol on the involvement of child in 
armed Conflict ) และพิธีเลือกรับของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ว่ำด้วยเรื่องกำรค้ำเด็ก กำรค้ำ
ประเวณีเด็ก และสื่อลำมกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optoinal Protocol on the Children, Children and 
Child Pornography)  
 ในกำรเป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กนั้น เป็นประโยชน์ต่อประเทศภำคีสมำชิกเนื่องจำก
เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนเรื่องกำรคุ้มครองเด็กขั้นต่ ำ ที่ประเทศเหล่ำนั้นจะต้องยกมำตรฐำนของ
ตนเองขึ้นให้เท่ำกับที่ก ำหนดในอนุสัญญำฯ หรือสูงกว่ำ เหตุที่เป็นประโยช์ต่อประเทศสมำชิก เพรำะ
กำรคุ้มครองเด็ก อย่ำงน้อยก็เป็นกำรรับประกันว่ำ เด็กทุกคนที่อยู่ในเขตของรัฐนั้น จะมีอัตรำกำรอยู่
รอดสูง ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีควำมสำมำรถ ไม่ต้องถูกน ำไปเป็น
แรงงำนก่อนวัยอันควร อันเป็นกำรท ำลำยอนำคตของเด็กโดยตรง เนื่องจำกเด็กเป็นทรัพยำกรมนุษย์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ำและจะท ำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศในอนำคตต่อไป  ในโลกสังคมปัจจุ บัน 
ประชำกรของประเทศล้วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศด้วยกำรแข่งขันกำรท ำหน้ำที่ของแต่ละคน
ให้ดีที่สุด หำกเด็กไม่ได้รับกำรคุ้มครอง ที่ดี เด็กจะเติบโตอย่ำงไร้คุณภำพ และจะเติบโตเป็นทรัพยำกร
ที่กลำยเป็นภำระ เช่น เด็กกระท ำควำมผิด และมีกำรจัดกำรไมค ำนึงถึงเด็ก ท ำให้เด็กเติบโตไปเป็น

                                           
72อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 “เด็ก”หมำยถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เว้นแต่บรรลุ
นิติภำวะก่อหน้ำนั้นตำมกฎหมำยที่บังคับใช้แก่เด็กนั้น  
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อำชญำกร ท ำให้สังคมต้องมีภำระในกำรจัดกำร กรณีเช่นนี้จะท ำให้ประเทศไม่สำมำรถพัฒนำได้อย่ำง
เต็มที่ และท ำให้ประเทศและสังคมอ่อนแอ และตกเป็นรองของประเทศอ่ืนๆ ด้ำนกำรแข่งขันเพ่ือ
ควำมอยู่รอดของประเทศนั้นเอง 
 ค ำว่ำ “เด็ก” ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่ำหมำยถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก นิยำมค ำว่ำ “เด็ก”ไว้ในข้อ 1 ว่ำ “เพ่ือควำมมุ่งประสงค์ของอนุสัญญำนี้ 
เด็กหมำยถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เว้นแต่บรรลุนิติภำวะก่อนหน้ำนั้น ตำมกฎหมำยที่ใช้
บังคับแก่เด็กนั้น” 
 จำกค ำนิยำมดังกล่ำว ล้วนอยุ่ในควำมหมำยของเด็กทั้งสิ้น เว้นแต่ จะบรรลุนิติภำวะตำม
กฎหมำยของแต่ละประเทศ เช่นถ้ำประเทศไทย ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์บรรพ 1 ว่ำ
ด้วยบุคคลตำมมำตรำ 19 บุคคลจะบรรลุนิติภำวะเมื่ออำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่หำกกรณีที่ มีกำร
สมรสก่อนอำยุครบ 20 ปี โดยผู้เยำว์ฝ่ำยชำยมีอำยุ 17 ปีบริบูรณ์ และฝ่ำยหญิงมีอำยุ 20 บริบูรณ์ 
ตำมมำตรำ 20ของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้บรรลุนิติภำวะตำม
กฎหมำย ฉะนั้นหำกเด็ก ที่มีอำยุ 18 ปี แต่ได้ท ำกำรสมรสก่อนและเข้ำเงื่อนไขทำงกฎหมำยที่ถือว่ำ
เด็กนั้นพ้นจำกกำรเป็นผู้เยำว์ ก็จะไม่อยู่ในควำมคุ้มครองตำมอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กอีกต่อไป  
 อนุสัญญำฯได้ก ำหนดว่ำรัฐสมำชิกต้องเคำรพและคุ้มครองสิทธิเด็กทุกคนที่อยู่ในอ ำนำจของ
ตน ไม่ว่ำจะเป็นคนสัญชำติของประเทศนั้นหรือไม่ โดยไม่ค ำนึงถึงเชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ 
ต้นก ำเนิดทำงเผ่ำพันธ์ ดังนั้นอนุสัญญำจึงก ำหนดให้ประเทศภำคีสมำชิก คุ้มครองสิทธิเด็ก โดยแยก
เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 4 ประเภท 

1.สิทธิในกำรอยู่รอด คือเด็กท่ีคลอดออกมำแล้วต้องมีชีวิตรอดอย่ำงปลอดภัย มี 
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่ดีตำมฐำนะ หำกครอบครัวไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำ รัฐ
ต้องเขำไปให้กำรช่วยเหลือ เด็กจะได้รับกำรบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ อนำมัย และกำรกำรตรวจสุขภำพ
ให้พ้นจำกโรคภัยต่ำงๆที่จะท ำให้เด็กพิกำรหรือเสียชีวิต  มีกำรบริกำรทำงด้ำนที่อยู่อำศัย ไม่ทอดทิ้งให้
เป็นเด็กเร่ร่อน สิทธิที่จะมีสัญชำติ เรื่องกำรได้สัญชำติ มีกำรเข้ำใจว่ำเด็กจะต้องได้รับสัญชำติของ
ประเทศนั้นเกิด ซึ่งไม่ได้หมำยควำมเช่นนั้นเสมอไป แต่หมำยควำมว่ำ เด็กทุกคนต้องเกิดมำไม่เป็นผู้ไร้
สัญชำติ เพรำะกำรเป็นเด็กที่ไร้สัญชำตินั้นมีผลกระทบต่อชีวิตของเด็กอย่ำงร้ำยแรง บำงประ เทศๆ
ไม่ให้สัญชำติของตนต่อเด็กที่เกิดจำกบิดำมำรดำเป็นชำวต่ำงชำติ แม้ว่ำจะเกิดในประเทศ  แต่รัฐ
จะต้องท ำกำรจัดกำรระบบกำรท ำหลักฐำนกำรเกิดเพ่ือให้เด็กนั้นมีสิทธิที่จะไปยืนยันสัญชำติของตน
กับประเทศที่เด็กนั้นมีสิทธิได้  ซึ่งประเทศไทยก็จัดอยู่ในประเทศที่ไม่ให้สัญชำติกับเด็กที่บิดำมำรดำ
เป็นชำวต่ำงชำติทั้งคู่ แม้จะเกิดในประเทศไทยก็ตำม ( พ.ร.บ. สัญชำติ,คนเข้ำเมือง)แต่เด็กนั้นมีสิทธิ์
ได้รับสัญชำติอ่ืนตำมบิดำ หรือ มำรดำ ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศที่บิดำ หรือ มำรดำเด็กมี
สัญชำติจะก ำหนดไว้ และรัฐจะต้องท ำหลักฐำน เพ่ือให้แสดงให้เห็นว่ำ เด็กได้รับสัญชำตินั้นๆ ตำม
บิดำ หรือมำรดำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ  

ในกรณีดังกล่ำว อนุสัญญำฯข้อ 7 ได้ก ำหนดว่ำ “ เด็กจะได้รับกำรจดทะเบียนทันทีหลังเกิด
และมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และสิทธิที่จะได้รับสัญชำติ และเท่ำที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและ
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ได้รับกำรเลี้ยงดูจำกบิดำ มำรดำของตน”73 รัฐภำคีต้องให้หลักประกันในกำรส่งเสริมสิทธิเช่นว่ำนั้น
ภำยใต้รัฐ และภำยใต้กำรผูกพันตำมตรำสำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
หำกเด็กนั้นตกเป็นผู้ไร้สัญชำติ ในเรื่องของกำรดูแลนั้น อนุสัญญำเน้นกำรดูและ และควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบิดำ มำรดำเป็นอย่ำงมำก โดยก ำหนดให้หลักประกันว่ำเด็กจะไม่ถูกแยกจำก บิดำ มำรดำ 
เว้นแต่กำรแยกเด็กนั้นเป็นไปตำมกฎหมำย และเป็นกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง  เมื่อ
มีกำรท ำร้ำยหรือใช้เด็กในทำงที่ผิด หรือเด็กถูกบิดำ มำรดำทอดทิ้ง ทั้งนี้เพรำะบุคคลที่สำมำรถเลี้ยงดู
เด็กได้ดีที่สุดคือบิดำ มำรดำร่วมกัน ซึ่งข้อเท็จจริงตำมธรรมชำติที่ว่ำไม่มีใครรักและหวังดีต่อเด็กได้เท่ำ
บิดำมำรดำ  ยกเว้นบิดำ มำรดำของเด็กนั้นมีปัญหำอย่ำงอ่ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถดูแลเด็กได้ หรือ บิดำ 
มำรดำที่ท ำร้ำยเด็ก  ยกตัวอย่ำงเช่น บิดำมำรดำที่ติดยำเสพติด กำรบังคับให้ค้ำประเวณี ดังนั้นรัฐ
จะต้องเข้ำมำดูแล กรณีที่เด็กนั้นตกอยู่ในภำวะอันตรำย หรือถูกทอดทิ้ง และต้องเป็นเพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่เด็กนั้น  

หำกเด็กไม่สำมำรถอยู่ร่วมกับบิดำ มำรดำได้ เนื่องจำกบิดำมำรดำหย่ำร้ำง หรือแยกกันอยู่ 
จะต้องก ำหนดว่ำเด็กจะอยู่กับใคร และทุกฝ่ำยต้องได้รับโอกำสที่จะแสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งตัวเด็ก
เองด้วย เด็กยังมีสิทธิที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวและกำรติดต่อกับบิดำมำรดำที่เด็กไม่ได้อยู่ด้วย
อย่ำงสม่ ำเสมอ เว้นแต่กำรติดต่อสัมพันธ์นั้นขัดกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก รวมทั้งต้อใช้ควำม
ระมัดระวังอย่ำงเต็มที่ เพ่ือไม่ให้เด็กถูกท ำร้ำย หรือน ำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบทำงด้ำนต่ำงๆ ซึ่ง
รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง ทั้งในแง่ที่เด็กเป็นผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ และในแง่ที่
เด็กตกเป็นผู้เสียหำย ซึ่งจะขอกล่ำวถึงในกรณีท่ีเด็กเป็นผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

หลักกำรคุ้มครองสิทธิเด็กผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
1.จะไม่มีเด็กคนใดได้รับกำรทรมำน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้ำย ไร้ 

มนุษยธรรม หรือ ต่ ำช้ำ จะไม่มีกำรประหำรชีวิต หรือจ ำคุกตลอดชีวิต ที่ไม่มีโอกำสจะได้รับกำรปล่อย
ตัว ส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 

2.จะไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภำพ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือโดย 
พลกำร จับกุม คุมขัง หรือจ ำคุกเด็กที่จะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย และจะใช้มำตรกำรสุดท้ำยเท่ำนั้น
และให้มีระยะเวลำที่สั้นที่สุดอย่ำงเหมำะสม 

3.เด็กทุกคนที่ถูกกล่ำวหำ ตั้งข้อหำ หรือ ถือว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำ 
 จะต้องได้รับกำรปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับกำรส่งเสริมควำมส ำนึกในศักดิ์ศรี และคุณค่ำของ
เด็ก โดยค ำนึงถึงอำยุและควำมปรำรถนำที่จะส่งเสริมกำรกลับคืนสู่สังคม 

4.เด็กทุกคนที่ถูกกล่ำวหำ หรือถูกตั้งข้อหำว่ำได้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอำญำจะได้รับ 
กำรสันนิษฐำนว่ำบริสุทธิ์จนกว่ำจะได้รับกำรพิสูจน์ว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำย 
 จำกกำรศึกษำเรื่องเกณฑ์อำยุและบทลงโทษทำงอำญำส ำหรับเด็กและเยำวชนที่กระท ำ
ควำมผิดร้ำยแรงของประเทศต่ำงๆ ตำมที่กล่ำวมำในข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ทั้ง 3 ประเทศ จะมีเกณฑ์
อำยุและบทลงโทษที่แตกต่ำงกันไป เมื่อวิเครำะห์แล้วทุกประเทศล้วนมีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปในทำง

                                           
73อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 7 
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เดียวกัน คือ ต้องกำรให้เด็กและเยำวชนเคำรพ และเกรงกลัวกฎหมำย ทั้งนี้ก็เพ่ือค ำนึงประโยชน์และ
อนำคตของเด็กและเยำวชน เป็นส ำคัญ 

1. สิทธิในกำรได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง 
เด็กมีสิทธิที่จะได้รับกำรปกป้อง คุ้มครองในทุกรูปแบบที่เห็นว่ำจะเป็นอันตรำยต่อเด็ก ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรปกป้องคุ้มครองจำกกำรถูกท ำร้ำยทั้งร่ำงกำย จิตใจ และเพศ  และกำรแสวงหำประโยชน์
ในรูปแบบต่ำงๆจำกเด็ก เด็กที่ลี้ภัยจำกอันตรำยเข้ำมำในประเทศของรัฐภำคี จะต้องได้รับกำร
คุม้ครอง และช่วยเหลือ เด็กพิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ มีสิทธิที่จะได้ใช้ชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรี และได้รับ
กำรส่งเสริมให้พ่ึงพำตัวเองได้ในสังคม เด็กมีสิทธิที่จะได้รับกำรคุ้มครองจำกโรคภัยต่ำงๆ ตำม
มำตรฐำนสำธรณสุขที่ดีที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ เด็กมีสิทธิที่จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครองจำกกำรใช้
แรงงำนเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำขั้นต่ ำที่ให้ท ำงำนได้ ซึ่งปัจจุบันกฎหมำยแรงงำนของไทยได้ก ำหนดตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน ห้ำมเด็กที่อำยุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ท ำงำน ส่วนเด็กที่อำยุเกิน 15 ปี 
และท ำงำนได้ แต่กำรท ำงำนต้องไม่เป็นอันตรำย ไม่ขัดขวำงกำรศึกษำ หรือต่อสุขภำพ ร่ำงกำย จิตใจ 
ศีลธรรม หรือพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคม เด็กมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองจำกรัฐและสังคมจำกกำรถูก
น ำไปใช้ประโยชน์ทำงเพศ หรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศในทุกรูปแบบ เด็กมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครองจำก
กำรถูกน ำไปใช้ในกำรสู้รบด้วยก ำลังอำวุธ ซึ่งแต่เดิมอนุสัญญำได้ก ำหนดไว้ที่ 15 ปี แต่ต่อมำได้ก ำหนด
ในพิธีกำรของอนุสัญญำนี้ขยำยอำยุขั้นต่ ำเป็น 18 ปี 
 เด็กที่ตกเป็นผู้ต้องหำมีสิทธิหลำยประกำรคือ เด็กจะต้องไม่ถูกลงโทษด้วยควำมทำรุณ 
โหดร้ำย หรือไร้มนุษยธรรม และเด็กที่อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี จะต้องไม่ถูกลงโทษด้วยกำรประหำรชีวิต 
หรือจ ำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีโอกำสได้รับกำรปล่อยตัว เด็กที่ถูกจับ คุมขัง จะต้องถูกควบคุมตัว หรือ
ขังแยกจำกผู้ใหญ่ เพ่ือป้องกันมิให้มีกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดพฤติกรรมจำกผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ และ
อีกทั้งสถำนที่ควบคุมส ำหรับผู้ใหญ่อำจไม่เหมำะกับเด็ก กำรทรมำน กำรทำรุณโหดร้ำย โดยไร้
มนุษยธรรม มีสิทธิที่จะได้รับกำรช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูร่ำงกำยและจิตใจ เพ่ือให้กลับสู่สังคมท่ีดีได้ในอนำคต 

2.สิทธิในกำรพัฒนำ 
สิทธิในกำรพัฒนำของเด็ก จะเน้นทั้งทำงด้ำนกำรพัฒนำร่ำงกำย และสติปัญญำ กำรพัฒนำ

ทำงด้ำนร่ำงกำยอนุสัญญำ เน้นที่เลี้ยงดูโดย บิดำ มำรดำ  หรือในบำงกรณีโดยรัฐ  และระบุ เด็กมีสิทธิ
ที่จะมีมำตรฐำนควำมเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรม
และทำงสังคม เด็กมีสิทธิได้รับกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรตรวจรักษำเพ่ือให้เด็กพ้นจำกโรคภัยที่
ป้องกันได้ เพ่ือไม่ให้โรคภัยเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำของเด็ก ที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งคือสิทธิที่จะได้รับ
กำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กพัฒนำบุคลิกภำพ ควำมสำมำรถพิเศษให้เต็มศักยภำพของเด็กแต่ละคน  เป็น
กำรเตรียมเด็กให้มีชีวิตและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมอดทน อดกลั้น ทั้งให้มีควำมเคำรพต่อ
ธรรมชำติและเคำรพบิดำ มำรดำ (29) สิทธิในกำรศึกษำนั้นอยู่บนพ้ืนฐำนที่ต้องให้เด็กมีโอกำสเท่ำ
เทียมกัน โดยรัฐจะต้องจัดกำรศึกษำภำคบังคับในระดับชั้นประถมให้ทั่วถึง โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยจำก
เด็กทุกคน ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยม ในรูปแบบของกำรศึกษำวิชำชีพ เพ่ือให้
เด็กทุกคนมีโอกำสที่จะได้รับกำรศึกษำ อนุสัญญำฯครอบคลุมถึงเด็กทุกคนที่อยู่ในเขตอ ำนำจของรัฐ
นั้น ไม่ว่ำจะมีสัญชำติใด ตำมหลักกำรคือ ต้องไม่เลือกปฎิบัติ ไม่ว่ำเด็กนั้นจะมีสัญชำติใด ไม่ว่ำจะอยู่
ในเขตอ ำนำจของรัฐนั้น จะมีสถำนะถูกกฎหมำยหรือไม่ก็ตำม 
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3.สิทธิในกำรอยู่ร่วม 
สิทธิในกำรอยู่ร่วมของเด็กในรูปแบบต่ำงๆ เป็นปัญหำมำกส ำหรับประเทศทำงตะวันออก ที่มี

แนวปฎิบัติในกำรไม่เปิดโอกำสให้เด็กได้แสดงควำมคิดเห็นกันมำกนัก อนุสัญญำฯ จึงเน้นถึงสิทธิใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นของเด็กอย่ำงเสรี ในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก และรัฐภำคีต้องด ำเนิน
มำตรกำรให้เด็กได้แสดงควำมคิดเห็นทั้งให้น้ ำหนักทำงด้ำนควำมคิดเห็นตำมควรแก่อำยุและวุฒิภำวะ
ของเด็ก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรทำงศำสนำ และ กำรบริกำรที่จะมีผลกระทบต่อเด็ก เด็กมี
สิทธิที่จะมีเสรีภำพทำงด้ำนควำมคิด มโนธรรม และศำสนำ สิทธิในกำรมีส่วนร่วมนี้ รวมทั้งสิทธิของ
เด็กที่จะสมำคมกันโดยสงบ เด็กมีสิทธิที่จะเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร โดยเฉพำะที่มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือ
ส่งเสริมเด็กในด้ำนต่ำงๆ 
  จะเห็นได้ว่ำมำตรกำรต่ำงๆ และกกำรคุ้มครองเด็กในด้ำนต่ำงๆ ที่แยกออกเป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ 4 กลุ่มนั้น จะแยกออกจำกกันไม่ได้โดยเด็ดขำด แต่มำตรกำรส่วนมำกมีจุดมุ่งหมำนในกำร
คุ้มครองเด็กมำกกว่ำหนึ่งด้ำน ส่งเสริมกันและกัน เช่นกำรให้อำหำรและที่อยู่อำศัย กำรเลี้ยงดูบิดำ 
มำรดำ เพ่ือสิทธิในกำรมีชีวิตและควำมอยู่รอด แต่ในขณะเดียวกัน ก็เพ่ือเป็นไปเพ่ือพัฒนำกำรตำมวัย 
กำรคุ้มครองเด็กทำงด้ำนต่ำงๆ นอกจำกเพ่ือป้องกันทำงด้ำนอันตรำยแล้ว ยังส่งเสริมทำงด้ำน
กำรศึกษำด้วย เพ่ือไม่ให้อันตรำยต่ำงๆมำเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรของเด็กหยุดชะงัก ใน
กำรศึกษำสิทธิของเด็กในอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็กนี้ จึงต้องมองภำพรวม และมีควำมยึดโยงกันว่ำ
มำตรกำรใดคุ้มครองด้ำนใดโดยเฉพำะ หลังจำกที่ได้ท ำอนุสัญญำฯ ว่ำด้วยสิทธิเด็ก และมีจ ำนวน
ประเทศเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกถึง 195 ประเทศ 
 
 



 

 

บทท่ี 4 
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษที่กระท าผิดอาญาใน

ต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 จำกอดีตเด็กและเยำวชนในสำยตำประชำชนทั่วไป จัดได้ว่ำเป็นกลุ่มบุคคลที่อ่อนด้วย
ประสบกำรณ์ ควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่ำงๆ และขำดควำมรู้เท่ำทันในด้ำนต่ำงๆ กำรเรียนรู้ กำรอบรม
จำกผู้ใหญ่รอบข้ำง จึงนับเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและ
จิตใจ สติปัญญำ และควำมประพฤติเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพ่ือช่วยพัฒนำสังคม ประเทศชำติไปสู่ควำมรุ่งเรือง
ต่อไป สมกับค ำกล่ำวที่ว่ำ “ เด็กคืออนำคตของชำติ” เมื่อเด็กและเยำวชนท ำผิด มักจะได้รับกำรให้
อภัยโดยเหตุที่ว่ำ ยังไร้เดียงสำ ไม่รู้สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก ประกอบกับควำมคิดค ำที่ว่ำ กำรที่เด็กและ
เยำวชนมีควำมประพฤติที่ไม่ดี เนื่องจำกผู้ใหญ่รอบข้ำงบกพร่องในเรื่องกำรอบรม ควำมผิดจึงอยู่ที่
ผู้ใหญ่เหล่ำนั้น ซึ่งมีหน้ำที่ท่ีต้องอบรมสั่งสอนเด็กและเยำวชนที่อยู่ในควำมปกครอง 
 สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน ไม่ว่ำจะเป็น
สื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นจ ำนวนมำก จนอำจถือได้ว่ำเป็นปัญหำระดับชำติเลยก็
ว่ำได้  เนื่องจำกเด็กและเยำวชนเป็นทรัพยำกรที่เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติให้
เจริญก้ำวหน้ำ แต่วัยของกำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชนนั้น กลับเรียนรู้สิ่งที่ผิด เลือกกระท ำผิด
กฎหมำยทั้งที่เป็นควำมผิดอำญำธรรมดำจนถึงคดีอำญำที่มีควำมผิดร้ำยแรงซึ่งหำกเปรียบกับวัยผู้ใหญ่
จะเรียกว่ำ “อำชญำกร” 

จำกสถำนกำรณ์ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดอำญำในคดีที่มีโทษ
ร้ำยแรง พบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดเพ่ิมขึ้นทุกๆปี และมีแนวโน้มว่ำจะทวีควำมรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ
ตำมควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และอำยุของกำรกระท ำควำมผิดก็พบว่ำอำยุของเด็กและเยำวชนที่
กระท ำควำมผิดน้อยลงไปเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่ำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนไม่ได้อยู่ใน
ขอบเขตของกำรกระท ำควำมผิดศีลธรรมเล็กๆน้อยเท่ำนั้น แต่ก้ำวล่วงถึงขั้นกระท ำควำมผิดกฎหมำย
บ้ำนเมือง โดยจะเห็นได้จำกข่ำวสำรต่ำงๆ ปัญหำควำมรุนแรงของเด็กและเยำวชนในสั งคมไทยใน
ปัจจุบันมีจ ำนวนมำกขึ้นมักปรำกฏข่ำวเกี่ยวกับควำมประพฤติของเด็กและเยำวชนในทำงที่เสียหำย 
ไม่สมควรและผิดกฎหมำยเสมอ เช่น กำรยกพวกตีกัน กำรก่อคดีข่มขืน เรื่อยไปจนถึงกระทั้งกำรก่อ
คดีฆำตกรรม มีกำรใช้อำวุธที่รุนแรงและอันตรำย และหลำยต่อหลำยครั้งที่กำรกระท ำของเด็กและ
เยำวชนเหล่ำนี้มักเป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์ ในหมู่ของประชำชนถึงพฤติกรรมโหดเหี้ยม ผิดวิสัยของเด็ก
และเยำวชน ซึ่งปัญหำควำมรุนแรงของวัยรุ่นน ำไปสู่กำรตำยเป็นจ ำนวนมำก74 

                                           
74สมพร อมรชัยนพคุณ บทควำมกฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรมเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็ก
และเยำวชน 
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ทุกประเทศให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำรลงโทษเด็กและเยำวชนเป็นอย่ำงมำกแต่กำรที่ให้
ควำมส ำคัญเฉพำะในเรื่องของกำรคุ้มครองมำกเกินไปก็จะท ำให้เด็กและเยำวชนเห็นช่องทำงในกำร
กระท ำควำมผิด และข้อเสียของกำรคุ้มครองและให้โอกำสเด็กและเยำวชนมำกเกินไป อำจส่งผล
กระทบต่อระบบกฎหมำยทั้งของประเทศไทย และต่ำงประเทศ ก็ถืออำยุเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดว่ำ
ผู้กระท ำควำมผิดนั้นเป็นเด็ก เยำวชน หรือผู้ใหญ่ โดยที่ไม่ได้มีกำรพิจำรณำถึงพฤติกรรมและควำม
ร้ำยแรงของควำมผิด  
4.1 ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการแบ่งเกณฑ์อายุและบทลงโทษส าหรับเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระท้า
ความผิดทางอาญา เช่น ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ซึ่งมี
มาตรการคุ้มครองเด็กไว้เป็นมาตรฐานสากล ที่ประเทศไทยและประเทศที่เป็นรัฐภาคี ต้องปฎิบัติตาม
โดยเคร่งครัดกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 ถึงมาตรา 77 
พระราชบัญญัติจัดตั งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 ก็มีมาตรการพิเศษในการด้าเนินคดีกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดอาญา โดยมุ่งฟ้ืนฟูความประพฤติยื่งกว่าการลงโทษ ไม่ว่าเด็กและเยาวชน
ก่อเหตุรุนแรงแค่ไหนก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีมาตรการที่ทันสมัยเพ่ือคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนในปัจจุบันได้ก่อเหตุรุนแรงทางคดีอาญามากขึ น และอายุในการกระท้าคาม
ผิดก็น้อยลง จะเห็นได้ว่าเด็กอายุเพียง 12ถึง 13 ปี ก็ท้าความผิดรุนแรงได้แล้ว เช่น การฆ่า การรุมท้า
ร้ายจนพิการ หรือ ถึงแก่ความตาย ซึ่งเหตุดังกล่าวนี  เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย 
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และไม่เป็นธรรมแก่เหยื่ออาชญากรรมที่ต้องรับกรรมจากการ
กระท้าเหล่านี  สาเหตุหลักที่ท้าให้เด็กและเยาวชนกล้าที่จะกระท้าความผิด เนื่องจาก เด็กและเยาวชน
จ้านวนหนึ่ง เห็นว่าตนได้รับความกรุณาจากกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีบทลงโทษทาง
อาญาอย่างรุนแรงเหมือนผู้ใหญ่ จึงเกิดความฮึกเฮิม เกิดความกล้าที่จะกระท้าความผิดอย่างอุกฉกรรจ์ 
และรุนแรงมากขึ น75 
  
  

                                           
75ศ.พิเศษ กุลพล พลวัน มติชนฉบับวันที่ 4 มี.ค.2558 (กรอบบ่ำย) 
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4.2 เปรียบเทียบปัญหาในการลงโทษเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา 
กับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 

 สังคมปัจจุบัน พบว่าเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดมีการกระท้าความผิดมีอัตราสูงขึ น โดย
อายุที่เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดตั งแต่ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย จนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอายุ
ตั งแต่ 10 ปีขึ นไป มีทั งนอกระบบ และในระบบ ยังไม่รวมถึงเด็กเร่ร่อน ซึ่งสถิติที่เด็กและเยาวชน
กระท้าความผิดของศาลยุติธรรมพบว่า ตัวเลขปีละมากกว่า 5 หมื่นคดี นั นคือหมายความว่าเด็กและ
เยาวชนกระท้าความผิดตลอดเวลา และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างน่าตกใจ 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553  เน้นการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และวิธีปฎิบัติต่อเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามอนุสัญญา
เด็ก ปัญหาที่ตามมาก็คือ มีการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดขึ นมากมาย หลายรูปแบบ 
เมื่อเด็กและเยาวชนได้กระท้าความผิดอาญาร้ายแรง ตามกฎหมายแล้วเด็กและเยาวชนที่กระท้า
ความผิดจะต้องได้รับโทษ เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะแตกต่างจากผู้ใหญ่ ทั งด้านอารมณ์และ
พฤติกรรม ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กและเยาวชนกระท้าความผิด 
 ดังนั น พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 จึงมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาในคดีที่เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท้าความผิดทาง
อาญา ที่โอนมาจากศาลธรรมดา ในกรณีที่จ้าเลยอายุยังไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ เนื่องจากศาลเยาวชน
และครอบครัวฯจะค้านึงถึงร่างกาย สติปัญญา ภาวะแห่งจิต เห็นว่าบุคคลนั นยังมีสภาพเช่นเดียวกับ
เด็กและเยาวชน  การออกหมายจับและเยาวชน จะค้านึงถึงสิทธิ และ อนาคตเด็กและเยาวชนเป็น
ส้าคัญ เพื่อปกป้องและคุ้มครองหากเด็กและเยาวชนมีการออกหมายจับ อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
จิตใจเด็กและเยาวชน อย่างรุนแรงโดยไม่จ้าเป็น  ให้พยายามหลีกเลี่ยงการออกหมายจับ แต่ให้ใช้วิธี
โดยละมุนละม่อม ค้านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชนนั นโดยใช้
มาตรการอ่ืนมาทดแทน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้บ้าบัด ฟื้นฟู เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน   เปลี่ยนโทษจ้าคุกเป็นกักขัง แล้วส่งตัวเด็กและเยาวชนไป
ฝึกอบรมในสถานที่ฝึกอบรมที่ก้าหนดไว้ เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่าเด็กและเยาวชน
เป็นอนาคตของชาติ หากเด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง จะเป็นการปลูกจิตส้านึกที่ดี
ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป76 
                                           
76ส้านักงำนยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ กระทรวงยุติธรรม “เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดแล้วมีโทษ
อย่ำงไร”  
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4.2.1 ปัญหาในการลงโทษเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญา 

ควำมรับผิดทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 73-76 หลักเกณฑ์ควำมรับผิดจะ
ถือตำมอำยุขณะกระท ำควำมผิดมำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

1.เด็กอำยุไม่เกิน 10 ปี กระท ำควำมผิดทำงอำญำ ไม่ต้องรับโทษเลย77 
2.เด็กอำยุกว่ำ 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระท ำควำมผิดทำงอำญำ เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่

ให้ศำลมีอ ำนำจวำงข้อก ำหนดและเง่ือนไขตำมที่เห็นสมควร78 
3.บุคคลที่มีอำยุกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี กระท ำผิดกฎหมำยอำญำ ให้พิจำรณำ 

ถึงควำมรู้ผิดชอบ และ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท ำควำมผิด ที่ควรจะวินิจฉัยว่ำสมควร พิพำกษำให้
ลงโทษหรือไม่  หำกเห็นว่ำไม่สมควรลงโทษ ก็ให้จัดกำรตำมมำตรำ 74 แต่หำกเห็นว่ำวสมควรลงโทษ 
ก็ให้ลดโทษที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับควำมผิดนั้นกึ่งหนึ่ง79 

4.บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี กระท ำผิดกฎหมำยอำญำ ก็จะถูกลงโทษทำง
อำญำ โดยศำลจะใช้ดุลพินิจ ลดโทษ 1ใน 3 หรือก่ึงหนึ่ง แต่จะไม่ใช้วิธีกำรลงโทษตำมมำตรำ 7480 
 จำกบทบัญญัติตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ตำมที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ศำลจะ
ไม่สำมำรถลงโทษทำงอำญำแก่เด็กที่มีอำยุระหว่ำง 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี เนื่องจำกบทลงโทษตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 18(1)-(4)81 เป็นโทษที่ไม่บังคับเอำกับชีวิต เสรีภำพ ร่ำงกำย ของ
ผู้กระท ำควำมผิด ในกรณีที่เป็นโทษปรับ ถ้ำผู้ระท ำควำมผิดไม่มีเงินช ำระ ก็ต้องถูกกักขังแทนค่ำปรับ 
เนื้อตัว ร่ำงกำย ฉะนั้นบุคคลอำยุไม่เกิน 15 ปีกระท ำควำมผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ โดยให้ใช้วิธีกำร
ตำมบทบัญญัติไว้ในมำตรำ 74 (1) - (5) 

4.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ .
2553ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน ในกำรที่จะด ำเนินกำรใดๆที่เห็นว่ำเหมำะสมกับเด็กและเยำวชน รวมถึงกำรพิจำรณำคดี จะ
ไม่ได้ค ำนึงแค่ควำมผิดของเด็กและเยำวชนได้กระท ำ แต่จะค้นหำสำเหตุที่ท ำให้เด็กและเยำวชนที่
กระท ำควำมผิด เช่น อำยุ ประวัติ สติปัญญำ นิสัย ควำมประพฤติ กำรศึกษำ ภำวะแห่งจิต เศรษฐกิจ
และสังคมของเด็กและเยำวชน บิดำมำดำ ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กอำศัยอยู่ด้วย รวมถึงแวดล้อมที่เป็น

                                           
77ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 73. 
78ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 74. 
79ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 75. 
80ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 76. 
81ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ18 โทษท่ีจะลงกับผู้กระท ำควำมผิดมีดังนี้ (1) ประหำรชีวิต (2) จ ำคุก
(3) กักขัง (4) ปรับ (5) ริบทรัพย์สิน 
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ส่วนผลักดัน ให้กระท ำควำมผิด นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธี
พิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ยังมีมำตรกำรพิเศษแทนกำรด ำเนินคดีอำญำ ในคดีที่
เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดที่มีอัตรำโทษอย่ำงสูงจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ถ้ำเด็กและเยำวชนไม่เคย
กระท ำควำมผิดมำก่อน หรือ เด็กและเยำวชนนั้นส ำนึกในกำรกระท ำ หรือเห็นว่ำเด็กและเยำวชนอำจ
กลับตัวเป็นคนดี โดยไม่ต้องมีกำรลงโทษ ก็ให้ตัดท ำแผนแก้ไข ฟ้ืนฟู ให้เด็กและเยำวชนได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ชดเชยควำมเสียหำย 

มำตรกำรที่กล่ำวมำในข้ำงต้น ท ำให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรคุ้มครอง ให้เด็กและเยำวชน
กลับตัวเป็นคนดี และกลับคืนสู่สังคมได้ แต่ถ้ำมองในมุมกลับกัน ถ้ำเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด
อำญำร้ำยแรงแล้วได้รับกำรคุ้มครอง ท ำให้เด็กและเยำวชนเห็นช่องว่ำงของกฎหมำยแล้วอำศัยควำม
เป็นเด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดมำกขึ้น โดยไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ เป็นกำรกระท ำควำมผิดที่
ติดเป็นนิสัย เกิดกำรชั่งน้ ำหนักระหว่ำงโทษที่จะได้รับ กับควำมสะใจที่ได้กระท ำควำมผิด หรืออำจจะ
รวมไปถึงกลุ่มที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือ หรือองค์กรอำชญำกรรม ที่แสวงหำผลประโยชน์จำกควำมเป็น
เด็กและเยำวชน โดยกำรใช้เด็กและเยำวชนเป็นเครื่องมือในกำรกระท ำควำมผิดอำญำ และอำจใช้วิธี
เกลี้ยกล่อมเด็กและเยำวชนให้เข้ำร่วมในกำรกระท ำควำมผิดด้วย82 

กำรที่ศำลเยำวชนและครอบครัว มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดี ตำมมำตรำ 97 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ .2553 ที่มี
ค ำสั่งให้โอนคดีที่มีอ ำนำจพิจำรณำคดีธรรมดำเท่ำนั้น มีลักษณะเงื่อนไขแบบกว้ำงๆในกำรใช้ดุลพินิจ 
เช่น พิจำรณำโดยค ำนึงถึงสภำพร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ นิสัย เห็นว่ำขณะกระท ำควำมผิดหรือ
ระหว่ำงพิจำรณำ เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิด มีสภำพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ผู้เขียนเห็นว่ำยังขำดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอำยุ ควำมร้ำยแรงของควำมผิดทำง
อำญำ และบทลงโทษ 
4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องเกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชนระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายต่างประเทศ กรณีกระท าความผิดอาญาร้ายแรง 

จากประเด็นปัญหาการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนั น ตรงกับค้าว่า “Juvenile 
Delinquency” ซึ่งในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ไม่ถือว่าการกระท้าเช่นนั นเป็นอาชญากรรม 
แต่จะเรียกการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนว่า “การกระท้าผิด” และไม่เรียกเด็กและเยาวชน
ผู้กระท้าผิดว่าเป็นอาชญากร เพียงแต่การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน ใช้อายุเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาพิพากษาลงโทษ โดยศาลเยาวชนและครอบครัว และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73-
76 จะพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชน กระท้าความผิด โดยจะค้านึงถึงอนาคต มุ่งเน้นไปที่การอบรมสั่ง
สอน มากกว่าการลงโทษ รวมถึงการใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางอาญา กรณีความผิดร้ายแรงด้วย
เช่นกัน 

                                           
82กฎหมำยเบื้องต้นเก่ียวกับกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำและเยำวชน (น.122-123) 
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 ในกฎหมายไทยจะไม่ได้นิยามศัพท์ “ การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน” ว่ามี
ความหมายว่าอย่างไร  แต่ตามพระราชบัญญัติจัดตั งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มาตรา 1183 ว่าการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนนั น
หมายถึง การกระท้าความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่มีโทษทาง
อาญา และการกระท้าความผิดต่อกฎหมายอื่นๆซึ่งบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
จะพิพากษาหรือมีค้าสั่ง 
 นอกจากนี มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังได้นิยามค้าว่า “เด็ก” และ “เยาวชน”ไว้
ว่า  

เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการแยกเด็ก หรือ เยาวชน ก็คืออายุของบุคคลนั น โดยพิจารณาว่าในวันที่กระท้า
ความผิดเกิดขึ นในวันแรก ว่าผู้กระท้ามีอายุเท่าไหร่ หากผู้กระท้าอยู่ในช่วงอายุตั งแต่ 7 ปีเต็ม แต่ยัง
ไมถึง 14 ปีเต็มถือว่าบุคคลนั นเป็น “เด็ก” แต่ถ้าบุคคลนั นมีอายุตั งแต่ 14 ปีเต็ม แต่ยังไม่เกิน 18 ปี
เต็ม ถือว่าบุคคลนั นเป็น “เยาวชน” ไม่ว่าบุคคลนั นจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก่อนอายุครบ 18 
ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2084 หรือไม่ก็ตาม 

4.3.1 สหรัฐอเมริกา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั งแต่ค.ศ.1967เป็นต้นมา มีแนวโน้ม ที่จะหวนกลับใช้วิธีการ

ด้าเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทางอาญากรณีร้ายแรงเช่นเดียวกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาการปรึกษา
กับทนายความ การซกักค้านพยาน และอ่ืนๆ เช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่กระท้าความผิด รวมถึงการ

                                           
83พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ.
2534 มำตรำ 11 บัญญัติไว้ว่ำ “ ศำลเยำวชนและครอบครัวมีอ ำนำจพิพำกษำหรือมีค ำสั่งในคดี
ต่อไปนี้ 

(1) คดีอำญำที่มีข้อหำว่ำเด็กหรือเยำวชนกระท ำควำมผิด 
(2) คดีอำญำที่ศำลซึ่งมีอ ำนำจพิจำรณำคดีธรรมดำได้โอนมำ ตำมมำตรำ 61 วรรคแรกฯลฯ 
(3) คดีที่ศำลจะต้องพิพำกษำ หรือสั่งเกี่ยวกับเด็กและเยำวชน ตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 

ซี่งบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของศำลครอบครัว” 
84ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 20 บัญญัติไว้ว่ำ ผู้เยำว์ย่อมบรรลุนิติภำวะเมื่อกำรสมรส 
หำกกำรสมรสนั้นได้ท ำตำมบทบัญญัติมำตรำ 1448 
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พิจารณาคดีก็จะต้องด้าเนินไปตามระบบกล่าวหา (AccusatorialSystem) ทุกประการดังเช่นที่บัญญัติ
ในประมวลวิธีจารณาความอาญาของแต่ละประเทศท่ีใช้ระบบนี 85 

1) เกณฑ์อายุในการรับผิดทางอาญา 
บุคคลกลุ่มแรกที่ท่ีไม่อำจรับผิดทำงอำญำได้ คือ  
เด็กที่มีอำยุ ต่ ำกว่ำ 7 ปี เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ไม่สำมำรถกระท ำควำมผิดทำงอำญำที่ร้ำยแรง 

(Felony) เช่น กำรฆำตกรรม กำรลักพำตัว และกำรลักทรัพย์ได้  
เด็กที่มีอำยุ 14 ปีขึ้นไป อำจ ต้องรับผิดทำงอำญำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ถ้ำพิสูจน์ควำมผิดแล้ว

พบว่ำ ได้กระท ำควำมผิด โดยมีเจตนำที่จะกระท ำควำมผิด  
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับเด็กที่มีอำยุระหว่ำง 7 ถึง 14 ปี กำรที่จะพิสูจน์ควำมผิดที่เป็นเด็ก

ในช่วงอำยุนี้  โดยทั่วไปเด็กจะถูกสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ ไม่มีควำมรู้ส ำนึกและควำมร้ำยแรงในกำร
กระท ำของตนเองได้อย่ำงเต็มที่ แต่ถ้ำมีกำรพิสูจน์ได้ว่ำ กำรกระท ำควำมผิด นั้นออกมำจำกควำม
ตั้งใจและเจตนำ รับรู้ว่ำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้ว ผู้กระท ำควำมผิดที่มีอำยุ เช่นว่ำนั้นก็จะต้องรับโทษ
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เช่นกันไม่มีข้อยกเว้น 

4.3.2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  1) เกณฑ์อายุในการรับผิดทางอาญา  
 กฎหมำยเด็กและเยำวชนของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ได้ก ำหนดเกณฑ์อำยุของควำมรับผิดโดย
จะต้องรับผิดในกรณีที่มีรู้ส ำนึกในกำรกระท ำ ซึ่งกฎหมำยของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส จะมองว่ำเด็กที่มี
อำยุตั้งแต่ 8 ปีถึง 10 ปี มีควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิดแล้ว  
 คดีที่จะอยู่ในอ ำนำจของศำลเยำวชนและครอบครัว ของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ต้องมีอำยุอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และพิจำรณำ ก ำหนดบทลงโทษ ขึ้นอยู่กับควำมรู้ส ำนึกและควำมร้ำยแรงของ
ควำมผิด ซึ่งสำมำรถแยกเกณฑ์อำยุของกำรรับผิดในแต่ละช่วงอำยุดังนี้ 

1) เด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี จะไม่ต้องรับโทษทำงอำญำ แต่ให้ใช้มำตรกำรอ่ืน 
เช่น มำตรกำรกำรควบคุม ป้องกัน ช่วยเหลือ และกำรให้กำรศึกษำ ซึ่งเมื่อไม่นำนมำนี้ กฎหมำยได้
เปลี่ยนให้อยู่ภำยใต้กำรใช้มำตรกำรพิเศษให้ลงโทษทำงอำญำกับเด็กอำยุ 10 ปี86 

2) เด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่10 ปี ถึง 13 ปี อำจใช้มำตรกำรให้กำรศึกษำ แต่หำกกำร 
ลงโทษไม่สอดคล้องกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน อำจใช้วิธีกักขังในบ้ำน หรือสถำนที่
ส ำหรับเด็กและเยำวชน 

3) เด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่13 ปี ถึง 16 ปี อำจจะมีกำรลงโทษทำงอำญำ อำจต้อง 
ค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุก แต่อำจลงโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก ำหนดไว้ ส ำหรับผู้ใหญ่ แต่เด็กและ
เยำวชนจะไม่ถูกคุมขัง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง 

4) เด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่16 ปี ถึง 18 ปี เมื่อต้องโทษตำมค ำพิพำกษำให้ลงโทษ 
                                           
85รองศำสตรำจำรย์สุพจน์สุโรจน์.กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำส ำหรับเด็กและเยำวชน น.6 

86From World criminal justice systems : a comparative survey(p.195),by Terrill,Richard 
J.,2013, 
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จ ำคุก  อำจจะต้องถูกคุมขังในเรือนจ ำ และไม่อำจอ้ำงเรื่องควำมเป็นเด็กและเยำวชนมำเป็นข้ออ้ำงได้ 
 กำรด ำเนินคดีเด็กและเยำวชนของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส กฎหมำยของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส
ส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและเยำวชน ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรลงโทษไว้อย่ำง
ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำคดีของเด็กและเยำวชน ในแต่ละช่วงอำยุ  ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ของเรื่องอำยุคือ  

1) เด็กต่ ำกว่ำ 10 ปี จะไม่ได้รับโทษทำงอำญำ แม้ว่ำจะรู้ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด  
2) เด็กและเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 10 ปี ถึง 13 ปี อำจก ำหนดเรื่องกำรอบรมสั่งสอน กำรให้ 

กำรศึกษำ หรือกำรกักขังบริเวณ 
3) เด็กและเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 13 ปี ถึง 16 ปี อำจได้รับโทษทำงอำญำ โดยกำรพิพำกษำ 

ให้ลงโทษจ ำคุก แต่โทษนั้นเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ใหญ่  ทั้งนี้เด็กและเยำวชนจะไม่
ถูกคุมขัง เว้นแต่จะได้กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง 

4) เด็กและเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 18 ปี อำจต้องโทษค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุก  
และถูกคุมขังในเรือนจ ำ และไม่สำมำรถอ้ำงเรื่องควำมเป็นเด็กและเยำวชนได้ 
 เปรียบเทียบกฎหมำยเด็กและเยำวชนของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 

1. เด็กและเยำวชนอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี ทั้งของประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส ไม่ต้องรับ 
โทษ 

2. ประเทศไทยบุคคลที่มีอำยุกว่ำ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ศำลจะลงโทษทำงอำญำโดยกำร 
น ำมำตรำ 74 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำวินิจฉัยประกอบ ซึ่งมำตรำ74 แห่งประมวลกฎหมำย
อำญำ ไม่ได้ให้อ ำนำจศำลเยำวชนที่จะลงโทษเด็กและเยำวชนแต่จะมุ่งเน้นในเรื่ องกำรให้โอกำสกลับ
ตัว กลับใจ ฟื้นฟูสภำพจิตใจ เพ่ือให้เด็กและเยำวชนกลับคืนสู่สังคม ส่วนประเทศฝรั่งเศสศำลเยำวชน
มีอ ำนำจในกำรลงโทษเด็กและเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 13 ปีถึง 16 ปี โดยโทษท่ีจะได้รับนั้นเพียงก่ึงหนึ่ง
ของอัตรำโทษที่ก ำหนดไว้ ยกเว้น เป็นกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรง  
 ส่วนบุคคลที่มีอำยุระหว่ำง16 ปีแต่ ต่ ำกว่ำ 18 ปี ประเทศไทยก ำหนดให้บุคคลที่มีอำยุเกิน 
15 ปี แต่ต่ ำกว่ำ 18 ปี เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิด ศำลเยำวชนและครอบครัว มีอ ำนำจลงโทษโดย
วิธีกำรที่ใช้ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่เน้นกำรอบรม ละลำยพฤติกรรม แต่หำกจะต้องลงโทษตำม
กฎหมำยอำญำ ก็จะลงโทษโดยกำรลดอัตรำโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำลง เนื่องจำก
กฎหมำยไทยเห็นว่ำเด็กที่อยู่ในช่วงที่เป็นเด็กและเยำวชน จึงไม่น ำวิธีกำรลงโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ
ผู้ใหญ่มำใช้บังคับ ซึ่งต่ำงจำกกฎหมำยของประเทศฝรั่งเศส ศำลเยำวชนและครอบครัวมีอ ำนำจจ ำคุก
เด็กและเยำวชนได้ ซึ่งอำจถูกคุมขังให้อยู่ในเรือนจ ำ ทั้งนี้ไม่อำจอ้ำงควำมเป็นเด็กและเยำวชนมำเป็น
ข้อยกเว้นได ้
 2) การโอนคดีไปยังศาลที่มีอ านาจพิจารณา 
 สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ไม่ได้ก ำหนดให้ศำลเยำวชนและครอบครัวมีอ ำนำจโอนคดีที่เด็กและ
เยำวชนกระท ำควำมผิดไปยังศำลที่พิจำรณำคดีธรรมดำ แม้ว่ำจะได้กระท ำควำมผิดที่มีอัตรำโทษ
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่ก ำหนดว่ำถ้ำบุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 16 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ที่กระท ำควำมผิดอำญำ
ร้ำยแรง ก็จะไม่ได้รับควำมคุ้มครอง อันจะน ำไปสู่กระบวนศำลที่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีธรรมดำ 
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ซึ่งองค์คณะที่จะท ำกำรพิจำรณำคดีจะเป็นผู้พิพำกษำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเรื่องธรรมชำติเด็ก
และเยำวชนโดยเฉพำะ 
 

4.3.3  ประเทศอังกฤษ 
 1) เกณฑ์อายุในการรับผิดทางอาญา  
 1.1 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี ที่ถูกฟ้องในคดีที่มีอัตรำโทษหนักทุกคดี เว้นแต่ควำมฐำนฆ่ำคน
ตำย ศำลจะท ำกำรพิจำรณำอำจลงโทษปรับ หรือส่งไปโรงเรียนดัดสันดำนไม่เกิน 1 เดือน แต่หำกเด็ก
แหรือเยำวชนนั้นถูกฟ้องร่วมกับผู้ใหญ่ในดคีเดียวกัน ถ้ำผู้ใหญ่ถูกส่งตัวไปพิจำรณำต่อหน้ำลูกขุน เด็ก
หรือเยำวชนก็จะถูกส่งตัวไปด้วย 
 1.2 ผู้เยำว์อำยุระหว่ำง 14 ปีถึง 17 ปี ที่ถูกฟ้องคดีที่มีอัตรำโทษหนัก เว่นแต่ควำมผิดฐำนฆ่ำ
คนตำย ศำลจะท ำกำรพิจำรณำลงโทษปรับได้ไม่เกิน 10 ปอนด์ และไม่อำจลงโทษจ ำคุกผู้เยำว์ 
 1.3 ผู้ใหญ่อำยุเกิน 17 ปีขึ้นไป ที่ถูกฟ้องคดีที่มีอัตรำโทษหนัก อำจท ำกำรพิจำรณำคดี โดย
ลงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100 ปอนด์ หรือ ทั้งจ ำทั้งปรับ  
 อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำศำลเห็นว่ำ จ ำเลยควรได้รับทษสูงกว่ำที่ศำลจะมีอ ำนำจลงโทษ ก็จะส่ง
ส ำนวนไปยังศำล Quarter Sestions พิพำกษำเหมือนกับคดีท่ีศำลแขวงของประเทศไทย ที่ส่ 
ไปให้ศำลอำญำพิพำกษำ ในกรณีที่ศำลแขวงเห็นว่ำ จ ำเลยควรได้รับโทษสูงกว่ำที่ศำลแขวงมีอ ำนำจ 

2) วิธีการด าเนินการลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชน 
วิธีกำรของศำลเยำวชนและครอบครัว ในประเทษอังกฤษใช้ปฎิบัติต่อเด็กหรือเยำวชนที่กระท ำ
ควำมผิด คือ 
 2.1) เมื่อศำลเห็นว่ำเด็กหรือเยำวชน ได้กระท ำควำมผิดอำญำที่กฎหมำยบัญญัติไว้เป็น
ควำมผิด แต่ยังไม่สมควรที่จะส่วตัวไปยังสถำนฝึกอบรม หรือแม้แต่กี่คุมควำมประพฤติ เพรำะเรื่อง
ของอำยุ หรือลักษณะของคดี ศำลอำจมีค ำสั่งปล่อยตัวเด็กแลเยำวชน 
 2.2) จำกกำรที่ศำลมีค ำสั่งให้ปล่อยตัว แต่ศำลอำจก ำหนดเงื่อไขไว้ โดยเด็กหรือเยำวชนต้อง
ไม่กระท ำควำมผิดภำยในก ำหนด 1 ปี  
 2.3) ศำลอำจสั่งให้คุมควำมประพฤติเด็กหรือเยำวชนไว้ในระยะเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี แต่ต้องไม่
เกิน 3 ปี และในช่วงระยะเวลำที่ศำลสั่งให้คุมควำมประพฤติ หำกศำลเห็นว่ำ สมควรให้เด็กหรือ
เยำวชนนั้นอยู่ในสถำนแนะน ำทำงจิต ภำยในก ำหนด 12 เดือนก็ได้ 
 2.4) กรณีท่ีศำลสั่งให้ช ำระค่ำปรับ ค่ำชดเชย หรือ ค่ำเสียหำย หำกเป็นเยำวชนที่กระท ำ
ควำมผิดนั้น อำยุ 14 ปีขึ้นไป ศำลจะมีค ำสั่งให้เยำวชนคนนั้นเป็นผู้ช ำระ แต่หำกเป็นเด็กที่มีอำยุต่ ำ
กว่ำ 14 ปี ศำลจะสั่งให้บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำควำมผิดของเด็ก
นั้น 
 2.5) กรณีท่ีศำลเห็นสมควร อำจมีค ำสั่งให้เด็กหรือเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 21 
ปี ที่กระท ำควำมผิดที่มีโทษจ ำคุก ไปอบรมยัง Attendance Center เป็นระยะเวลำไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
ซี่งกำรอบรมในแต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง แต่ห้ำมเกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งในกำรอบรมนี้ เด็กแหรือ
เยำวชนจะได้รับกำรชี้แจงเรื่องควำมประพฤติ กำรท ำงำน รวมถึงเรื่องของกำรศึกษำ จำกศูนย์ที่ได้รับ
กำรเข้ำอบรม 
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 2.6 ) ในกรณีที่เด็กหรือเยำวชนกระท ำควำมผิดที่ไม่เหมำะสมทำงครอบครัว หรือเป็นเด็ก
หรือเยำวชนที่ต้องกำรควำมดูแล ควำมคุ้มครอง จำกบิดำ มำรดำ หรือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ บิดำ 
มำรดำไม่สำมำรถให้ได้ ศำลอำจมีค ำสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือเยำวชนไปอยู่ในควำมดูแลของบุคคลที่ สำม 
หรือจนกว่ำเด็กหรือเยำวชนนั้นจะมีอำยุครบ 18 ปี 
 2.7) หำกศำลเห็นว่ำ เด็กหรือเยำวชนที่กระท ำควำมผิด นั้นไม่อำจกลับตัวเป็นคนดี ได้ หรือ
อำจเป็นภัยต่อสังคม ศำลจะมีค ำสั่งให้ส่งตัวเด็กหรือเยำวชน ไปฝึกอบรมที่สถำนฝึกอบรมต่อไป 
4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่องการพิจารณาคดีของเด็กและเยาวชนระหว่างกฎหมาย

ไทยและกฎหมายต่างประเทศ กรณีกระท าความผิดอาญาร้ายแรง 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชน มีหลักการแตกต่างจากผู้ใหญ่ จะเห็น
ได้จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
มาตรา บัญญัติว่า “ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิด ให้
ศาลที่มีอ้านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ค้านึงถึงสวัดิภาพและอนาคตเด็กหรือเยาวชน ซึ่ง
ควรได้รับการฝึกอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์ให้เด็กหรือเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองเป็นคนดี ยิ่ง
กว่าการที่จะลงโทษ และในการพิพากษาคดีนั นให้ศาลค้านึงถึงบุคคลิกภาพ ร่างกาย และสภาพจิตใจ 
ของเด็กหรือเยาวชนซึ่งจะแตกต่างเป็นคนๆไป และจะลงโทษหรือเปลี่ยนโทษ หรือใช้วิธีการส้าหรับ
เด็กหรือเยาวชน ให้เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั น
จะได้กระท้าผิดร่วมกัน”87แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการสงเคราะห์ และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และการลงโทษจะค้านึงถึงลักษณะของบุคคล ศาลไม่ได้นึกถึงเฉพาะการกระท้าความผิดที่
เด็กหรือเยาวชน เพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งหาสาเหตุที่ท้าให้เด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิด เช่น อายุ 
ประวัติ ภาวะแห่งจิต สติปัญญา หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีส่วน
ผลักดันที่ท้าให้เด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิด 
 จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี ยังได้บัญญัติยังให้ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอ้านาจใช้
ดุลพินิจในการโอนไปพิจารณาพิพากษาคดีในศาลที่มีอ้านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้ หากศาลเห็นว่า
เด็กหรือเยาวชน มีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั งแต่ 18 ปี ขึ นไป แต่ไม่ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน มีเพียงหลักเกณฑ์กว้างๆ คือ “หากศาลเห็นว่าสภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญา นิสัย ในขณะ
กระท้าความกระท้าผิด หรือในระหว่างพิจารณา จ้าเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน มีสภาพเช่นเดียวกับบุ
คลลที่มีอายุตั งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ นไป”ทั งนั น 

                                           
87กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว 
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  ดังนั นผู้วิจัยเห็นว่ายังขาดความชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องหลักเกณฑ์ของ
อายุ และพฤติการณ์ความร้ายแรงของการกระท้าผิดอาญา รวมถึงการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ด้าเนินคดีอาญา เช่นการเน้นการอบรม ฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี การใชดุลพินิจใน
การโอนหรือไม่โอนคดีไปพิจารณาคดีธรรมดา จึงได้ท้าการศึกษากระบวนการพิจารณาคดีของ
กฎหมายต่างประเทศ เพ่ือเปรียบเทียบและหาแนวทางที่เหมาะสม เพ่ือน้ามาปรับใช้กับกฎหมายเด็ก
และเยาวชนของไทยต่อไป 

4.4.1 สหรัฐอเมริกา 
กำรเริ่มกำรกำรด ำเนินคดีอำญำของเด็กและเยำวชน จะเริ่มจำกต ำรวจ นักสังคมสงเครำะห์ 

พนักงำนคุมควำมประพฤติ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง  หำกเป็นเด็กและเยำวชนที่มีอำยุเกิน 18 ปี 
หรืออำยุมำกกว่ำ 21 ปี เจ้ำพนักงำนต ำรวจ เลือกที่จะสำมำรถน ำมำปฎิบัติก่อนที่จะส่งตัวเด็กและ
เยำวชนไปยังศำลที่มีเขตอ ำนำจ หำกกณีที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ส่งค ำร้องดังกล่ำวแล้ว ศำลก็จะท ำ
กำรไต่สวนในเบื้องต้น ซึ่งศำลเยำวชนและครอบครัวจะพิจำรณำว่ำ สมควรด ำเนินกำรในลักษณะเป็น
ทำงกำรหรือไม่ ถ้ำศำลเยำวชนและครอบครัวเห็นว่ำสมควรด ำเนินคดีอย่ำงเป็นทำงกำร ศำลก็จะส่ง
หมำยไปยังบิดำ  มำรดำ หรือผู้ปกครอง เพ่ือให้เด็กและเยำวชนนั้นมำศำลตำมหมำย หำกไม่มำตำม
หมำยของศำลก็จะมีโทษฐำนละเมิดอ ำนำจศำล แต่หำกว่ำเด็กและเยำวชนมำศำล ก็จะมอบคดีให้กับ
พนักงำนคุมควำมประพฤติไปสืบเสำะหำข้อเท็จจริง เพ่ือจะได้หำวิธีกำรแก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชน
เมื่อศำลเยำวชนและครอบครัวได้รับรำยงำนจำกพนักงำนคุมควำมประพฤติแล้ว ก็จะท ำกำรนัด
พิจำรณำคดีต่อไป  
 ส ำหรับวิธีกำรที่ศำลเยำวชนและครอบครัวน ำมำใช้กับเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด
อำญำ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 1.ยกฟ้อง หรือปล่อยตัวเด็กและเยำวชนไป 
 2.สั่งคุมควำมประพฤติ ซึ่งอำจจะมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ได้ 
 3.สั่งปรับหรือให้ชดใช้ค่ำเสีนหำย 
 4.โอนคดีไปยังศำลธรรมดำ 
 5.ให้ส่งตัวเด็กและเยำวชนเข้ำรับกำรฝึกอบรม ยังสถำนฝึกอบรม 

ในสหรัฐอเมริกำ กำรจับกุมเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดอำญำ เมื่อมีกำรกระท ำควำมผิด
อุกฉกรรจ์ ที่มีอัตรำโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จะจับได้เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ำกระท ำควำมผิด หรือมี
กำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ หรือหำกไม่มีกำรจับกุมในขณะนั้นก็จะมำสำมำรถจับได้ ซึ่งผู้กระท ำ
ควำมผิดนั้นอำจหลบหนี้ หรือก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ อ่ืน เมื่อมีกำรจับกุมแล้ว เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจก็
จะแจ้งให้ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองทรำบ ให้มำรับตัวเด็กและเยำวชนไปด ำเนินควบคุมตัวเพ่ือท ำ
กำรสอบสวน  
 เมื่อเด็กและเยำวชนไปยังหน่วยงำนคุมควำมประพฤติแล้ว ต้องจัดให้มีกำรปล่อยตัว เพ่ือให้
กลับไปอยู่ในควำมดูแลของบิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ที่กลั่นกรองคดี ก็จะท ำกำร
พิจำรณำหำข้อเท็จจริง เพื่อจะน ำคดีไปสู่กำรพิจำรณำคดีของศำล ว่ำมีน้ ำหนักเพียงพอที่จะให้ศำลเชื่อ
ว่ำเด็กและเยำวชนนั้นกระท ำควำมผิดจริงหรือไม่  และจะท ำกำรตรวจสอบถึงกำรกระท ำควำมผิดของ
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เด็กและเยำวชน โดยจะพิจำรณำจำกควำมประพฤติของเด็กและเยำวชน รวมถึงผู้เสียหำย แล้วน ำ
ข้อมูลดังกล่ำว มำเจรจำเพ่ือแนะน ำช่องทำงที่เหมำะสมกับควำมผิดที่เกิดขึ้น ว่ำควรจะนินคดีต่อไป
อย่ำงไร 

4.4.2 ประเทศอังกฤษ 
 ในประเทศอังกฤษ ศำลแขวงถือเป็นศำลเยำวชนและครอบครัวที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
พิจำรณำคดีเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำดังนี้ 
 1.คดีท่ีเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
 2. เด็กและเยำวชนที่ขำดกำรเลี้ยงดูเนื่องจำกบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง เสียชีวิต หรืออยู่ใน
สภำพที่ไมสำมำรถเลี้ยงดูเด็ก หรือ เยำวชนได้ 
 3. เด็กและเยำวชนที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรคุ้มครอง เช่น บิดำ มำรดำเป็นผู้ที่ไม่เหมำะสม
ส ำหรับกำรเลี้ยงดู หรือ อำจเป็นอันตรำยต่อเด็กและเยำวชน หรือ บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองใช้อำจ
ในกำรดูแลไม่ไหว 
 ตำมที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้น มำตรำกำรที่ใช้ในกำรปฎิบัติต่อเด็กและเยำวชนนั้น หำกเข้ำ
พนักงำนต ำรวจ ได้จับกุมเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำแล้ว ต้องรีบน ำตัวไปยังศำลเยำวชน
และครอบครัวโดยเร็ว หรือ เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะให้ประกันตัวเด็กและเยำวชนนั้นก็ได้ เว้นแต่ 
ควำมผิดอำญำร้ำยแรง กรณีที่เด็กและเยำวชนที่ไม่ได้รับกำรประกันตัว เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะส่งตัว
เด็กและเยำวชนไปที่ศำลเยำวชนและครอบครัว แต่หำกในระหว่ำงที่พิจำรณำพิพำกษำ ศำลมีค ำสั่งไม่
อนุญำตให้มีกำรประกันตัว ศำลจะส่งเด็กและเยำวชนไปท่ีสถำนควบคุมเด็กและเยำวชนโดยเฉพำะ 
 กำรเริ่มต้นกระบวนกำรพิจำรณำ เมื่อเจ้ำกน้ำที่ต ำรวจจับตัวเด็กและเยำวชนที่กระท ำ
ควำมผิดมำฟ้องคดี ซึ่งอำจท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือ ด้วยวำจำก็ได้  กรณีท่ีมีผู้มำฟ้องคดีด้วยวำจำ 
เสมียนทนำยจะเป็นคนจดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร แล้วผู้พิพำกษำจะออกหมำยเรียกผู้ต้องหำมำแก้คดี 
หำกไม่มำก็จะออกหมำยจับ คดีจะน ำมำสู่ศำลอำญำจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือคดีที่มีอัตรำโทษหนัก 
จะต้องท ำกำรพิจำรณำต่อหน้ำลูกขุน และคดีที่มีอัตรำโทษเบำ จะท ำกำรพิจำรณำโดยรวบรัด ซึ่ง
บำงครั้งกำรพิจำรณำคดีโดยรวบรัดสำมำรถใช้กับคดีที่มีอัตรำโทษหนักก็ได้ ซึ่งควำมผิดที่มีอัตรำโทษ
หนัก ที่ท ำกำรพิจำรณำคดีโดยรวบรัด ยกตัวอย่ำงเช่น 
 1.เด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี เด็กที่ถูกฟ้องอำจเป็นโทษหนัก เว้นแต่คดีควำมผิดฐำยฆ่ำคนตำย 
ศำลจะลงโทษโดยกำรปรับไม่เกิน 40 ชิลลิ่ง 
 2.ผู้เยำว์ที่มีอำยุระหว่ำง 14 ปี ถึงอำยุ 17 ปี เมื่อผู้เยำว์ได้กระท ำควำมผิดที่มีอัตรำโทษหนัก 
เว้นแต่ควำมผิดฐำนฆ่ำคนตำย ศำลอำจลงโทษปรับ ไม่เกิน 10 ปอนด์ แต่ไม่มีอ ำนำจลงโทษจ ำคุก
ผู้เยำว์ได้ 
 3.ผู้ใหญ่ที่มีอำยุ 17 ปีขึ้นไป ที่ได้กระท ำควำมผิดที่มีอัตรำโทษหนัก ศำลจะท ำกำรพิจำรณำ
คดีโดยรวบรัดเป็นบำงกรณีเท่ำนั้น  แต่ศำลจะลงโทษไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 หำกศำลเห็นว่ำผู้เยำว์ควรได้รับโทษสูงกว่ำที่ศำลมีอ ำนำจจะลงโทษได้ ก็จะส่งส ำนวนไปยัง
ศำล quarter sestsions ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีเด็กอำยุ มำกกว่ำ 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15ปี กระท ำ
ควำมผิด ให้พิจำรณำว่ำเด็กนั้น สำมำรถกระท ำควำมผิดอำญำตำมที่กระท ำลงหรือไม่ และให้ก ำหนด
เป็นข้อสันนิษฐำนที่ไม่เด็ดขำด ซึ่งโจทก์สำมำรถน ำสืบ หักล้ำงได้   เป็นกำรวินิจฉัยตำมองค์ประกอบ
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ภำยนอกของควำมผิดทำงอำญำ และจะต้องได้รับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ เพ่ือเป็นกำรคุ้มครอง
ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย ไม่ใช่คุ้มครอง หรือแหชก้ไข ฟ้ืนฟู ปัญหำเด็กและเยำวชนผู้กระท ำควำมผิด
เพียงฝ่ำยเดียว ที่จะอ้ำงว่ำเด็กและเยำวชนจะไม่ต้องถูกด ำเนินคดีเช่นดียวกับผู้ใหญ่ 

4.4.3 ประเทศฝรั่งเศส 
 กำรด ำเนินคดีเด็กและเยำวชนของประเทศฝรั่งเศส ก็ไม่ต่ำงจำกประเทศอ่ืนๆ คือ ศำล
เยำวชนและครอบครัวต้องมีควำมเข้ำใจในตัวเด็กและเยำวชน มุ่งหำสำเหตุของกำรกระท ำควำมผิด 
เพ่ือน ำไปสู่กำรฟ้ืนฟูแก้ไข ให้เด็กและเยำวชนกลับคืนสู่สังคมเด็กและเยำวชนที่อยู่ในอ ำนำจของศำล
เยำนและครอบครัว ต้องมีอำยุที่ถือว่ำเป็นเด็กและเยำวชนในขณะกระท ำควำมผิด  ซึ่งกำรพิจำรณำ
พิพำกษำคดี รวมถึงกำรก ำหนดบทลงโทษ จะมีควำมแตกต่ำงกัน โดยขึ้นอยู่กับควำมรู้ส ำนึกในกำร
กระท ำควำมผิด เป็นหลัก ศำลเยำวชนและครอบครัวมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำที่เด็กและ
เยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 13 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปี ซึ่งบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบทำงอำญำแบบผู้ใหญ่คือ 
เยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะเห็นได้ว่ำ กฎหมำยของประเทศฝรั่งเศสส ำหรับเด็กและเยำวชน
ใช้เกณฑ์อำยุขณะกระท ำควำมผิดเป็นหลัก 
 กรณีท่ีมีกำรกระท ำควำมผิดของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปี นั้นไม่ต้องรับโทษ เช่นเดียวกับประเทศ
ไทย แต่กฎหมำยฝรั่งเศสมีอ ำนำจลงโทษเด็กและเยำวชนที่มีอำยุตั้งแต่ 13 ปี ถึง16 ปี ซึ่งจะลงโทษกึ่ง
หนึ่งของควำมผิดที่ได้กระท ำลง เว้นแต่เป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง เช่น ฆ่ำคนตำย คดี
ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ  ส่วนเด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 16 ปีแต่ไม่เกินอำยุ18 ปี ศำลเยำวชนและ
ครอบครัวมีอ ำนำจลงโทษจ ำคุกเด็กและเยำวชนได้ ซึ่งจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ ำ โดยไม่อำจน ำเรื่อง
ของอำยุและควำมเป็นเด็กและเยำวชนขึ้นมำเป็นข้ออ้ำงได้ 
 กำรโอนคดีส ำหรับเด็กและเยำวชนไปยังศำลธรรมดำนั้น ได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำ 
พิพำกษำคดีที่เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดอยู่ในเขตอ ำนำจของศำลเยำวชนและครอบครัว  โดย
ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ว่ำศำลเยำวชนและครอบครัวมีอ ำนำจในกำรใช้ดุลพินิจโอนคดีที่เด็กและเยำวชนที่
กระท ำควำมผิด ไปยังศำลที่พิจำรณำคดีธรรมดำ แม้ว่ำในขณะกระท ำควำมผิด หรือ ขณะกระท ำ
ควำมผิด ยกเว้นบุคคลที่มีอำยุตั้แต่ 16 ปี แต่อำยุไม่เกิน18 ปี ซึ่งเมื่อได้กระท ำควำมผิดอุกฉกรรจ์ 
ควำมผิดอำญำร้ำยแรง จะไม่ได้รับกำรคุ้มครองทำงกฏหมำย โดยจะส่งไปด ำเนินคดีที่ศำลที่มีอ ำนำจ
พิจำรณำคดีธรรมดำ  
 
 



 

 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการ 
ลงโทษทางอาญาในการกระท้าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ใน
ประเด็นปัญหาตามที่ได้กล่าวมาในบทที่แล้ว บัดนี การศึกษาวิจัยได้มาถึงบทสุดท้ายที่จะสรุป
ผลการวิจัยและศึกษา ที่มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการดังต่อไปนี  
 

5.1 บทสรุป 

 จำกสภำพกำรบังคับกำรใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน 
พบว่ำลักษณะกฎหมำยที่น ำมำใช้บังคับกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน เป็นกฎหมำยที่
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในกำรลงโทษ แต่เป็นกฎหมำยที่มีลักษณะที่มุ่งเน้นเรื่องกำรฟ้ืนฟูพฤติกรรม 
รวมทั้งมุ่งให้โอกำสเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดได้กลับคืนสู่สังคมต่อไปในอนำคตอย่ำงไม่มี
ข้อจ ำกัด ท ำให้กฎหมำยที่มีลักษณะดังกล่ำวมำบังคับใช้ แทนที่จะท ำให้เด็กและเยำวชนเกรงกลัวต่อ
กฎหมำย ได้รู้ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด หลำบจ ำ กลับตัวเป็นคนดีสู่สังคม แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ 
กฎหมำยดังกล่ำวมีลักษณะเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ให้แก่เด็กและเยำวชนในกำรที่จะกระท ำควำมผิดได้
โดยมำเกรงกลัวต่อกฎหมำย กำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน มีควำมรุนแรงมำกขึ้น ซึ่ง
ควำมผิดบำงประเภทเด็กและเยำวชนไม่ควรได้รับกำรคุ้มครองทำงกฎหมำย เนื่องจำกจะท ำให้เด็ก
และเยำวชนฉวยโอกำสจำกช่องว่ำงของกฎหมำยในเรื่องกำรลดโทษ หรือไม่ได้รับกำรลงโทษ เพรำะ
กฎหมำยอำญำจะเน้นในเรื่องกำรให้โอกำสและฟ้ืนฟู กลับตัวกลับใจ โดยกำรค ำนึงเกณฑ์อำยุของเด็ก
และเยำวชน ไม่ได้ค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงของพฤติกรรมที่กระท ำควำมผิด 
 จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยที่มีอยู่ ไม่มีมำตรกำรที่จะท ำให้เด็กและเยำวชนเกิดควำมหลำบจ ำ เกรง
กลัวกำรกระท ำควำมผิด และมีกำรให้โอกำสเด็กอย่ำงมีไม่ข้อจ ำกัด มีเหตุลดหย่อน ผ่อนโทษ จึงเกิด
ปัญหำกำรขำดประสิทธิภำพของกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและ
เยำวชน เนื่องจำก กฎหมำยที่มีอยู่นอกจำกจะมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กและเยำวชนมำกเกินไปแล้ว ตัวบท
กฎหมำยที่มีอยู่ก็ไม่มีควำมชัดเจนแน่นอนและเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหำกำรกระท ำควำมผิดของเด็ก
และเยำวชนลงได้ ดังนั้นกฎหมำยที่สำมำรถน ำมำใช้บังคับนั้น ต้องมีลักษณะชัดเจน คลอบคลุม 
เหมำะสมกับสภำพสังคมปัจจุบัน และสำมำรถปฏิบัติได้จริง แต่กฎหมำยที่น ำมำใช้ไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนที่อยู่ในปัจจุบันได้ เพรำะ กฎหมำยมีลักษณะเป็นกำร
แก้ไข ฟ้ืนฟูพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนมำกกว่ำที่จะมุ่งลงโทษเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด 
นอกจำกจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหำกำรกระท ำควำมผิดแล้ว ยังมีส่วนเอ้ือประโยชน์ให้เด็กและเยำวชน
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ตัดสินใจกลับมำกระท ำควำมผิดอีกครั้ง เพรำะกฎหมำยที่ใช้อยู่ยังขำดมำตรกำรทำงกฎหมำยที่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอ ที่จะท ำให้เด็กและเยำวชนเกิดควำมหลำบจ ำและเกรงกลัวต่อกำรกระท ำ
ควำมผิดกฎหมำย 
 ปัญหำในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่มีผลต่อกำรกระท ำควำมผิดของเด็กแลเยำวชน สำมำรถแบ่ง
ช่องว่ำงได้ 3 ประกำรดังนี้ 

1. กฎหมำยที่มีอยู่ มีลักษณะไม่เหมำะสมกับสภำพสังคมปัจจุบัน มีควำมล้ำหลัง ไม่มีควำม 
ชัดเจนและแน่นอน ไม่ว่ำจะเป็นกำรก ำหนดบทลงโทษ กำรลดโทษแก่เด็กและเยำวชนที่กระท ำ
ควำมผิดโดยใช้เกณฑ์อำยุเป็นตัวก ำหนด ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 73-75 ตำมที่ได้กล่ำวมำ
ในบทที่ 2  ซึ่งเมื่อพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำสภำพของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำใน
ประเทศไทย พบว่ำนับวันเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดก็มีอำยุน้อยลงเรื่อยๆ และมีกำรกระท ำ
ควำมผิดที่รุนแรงขึ้น กำรก ำหนดโทษค ำนึงถึงแต่ตัวเลขของอำยุของเด็กและเยำวชนเพียงอย่ำงเดียว
ไม่ได้ ต้องค ำนึงสภำพจิตใจของเด็กและเยำวชน พฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงที่เด็กและเยำวชนที่
กระท ำลง  ควำมถี่ของกำรกระท ำควำมผิดมำประกอบ อีกทั้งกำรใช้เกณฑ์อำยุดังกล่ำว ก็สมควรต้อง
ได้รับกำรแก้ไข เช่นกำรลดอำยุเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดแล้วไม่ต้องรับโทษให้อำยุน้อยลง 
กำรลดโทษถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีที่เด็กและเยำวชนอำยุกว่ำ 15 ปี แต่ต่ ำกว่ำ 18 ปี กระท ำกำรอันผิดต่อ
กฎหมำยที่บัญญัติไว้เป็นควำมผิด ถ้ำศำลเห็นว่ำสมควรพิพำกษำลงโทษ ก็ให้ลดโทษตำมมำตรำส่วน
โทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับส ำหรับควำมผิดลงกึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกำรก ำหนดลดโทษตำมหลักอำยุ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับควำมผิดที่ร้ำยแรงที่ได้กระท ำลงไป จึงถือว่ำเป็นกำรก ำหนดโทษที่ไมเหมำะสม 
 อีกทั้งกำรที่เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดที่ได้รับกำรลดโทษและบรรเทำโทษ จำกกำร
ส ำนึกผิดและให้กำรรับสำรภำพ และกำรบรรเทำควำมเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำย ซึ่งกฎหมำยก ำหนดให้
ลดโทษ ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษท่ีจะลงแก่เด็กและเยำวชน ซึ่งในทำงกำรพิจำรณำคดี ไม่สำมำรถพิสูจน์
ได้ว่ำ กำรส ำนึกผิดนั้นเป็นเพรำะได้รับค ำแนะน ำหรือเพ่ือประโยชน์แก่รูปคดี รวมทั้งกำรลดโทษก็มิได้
ค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงของพฤติกำรณ์ท่ีเด็กและเยำวชนที่ได้กระท ำลงไป 

2. กฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ มีลักษณะมุ่งตีควำมตำมตัวอักษร เพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็กและ 
เยำวชน ที่กระท ำควำมผิดอย่ำงเคร่งครัด เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด แต่ด้วยควำมที่ ไม่ต้องรับ
โทษ เพรำะอำยุยังน้อย กฎหมำยที่มีอยู่นั้นได้ให้โอกำสเด็กและเยำวชนกลับคืนสู่สังคม กำรที่เด็กและ
เยำวชนกระท ำควำมผิดร้ำยแรงก็เนื่องจำกเห็นช่องว่ำงของกฎหมำย ก็มีสำเหตุมำจำกกฎหมำยที่
น ำมำบังคับใช้กับเด็กและเยำวชน ขำดประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถท ำให้เด็กและเยำวชนเกิดควำมเกรง
กลัว หรือหลำบจ ำต่อโทษท่ีได้รับ หรือเคยได้รับ หำกว่ำเด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง 
ก็มักจะมีค ำพิพำกษำไม่ลงโทษ ลดโทษ รอกำรลงโทษ หรือโทษที่ได้รับมำมีลักษณะเบำก็จะท ำให้เด็ก
และเยำวชนที่กระท ำควำมผิดเกิดกำรเรียนรู้ว่ำ ควำมผิดที่ได้กระท ำลงไม่ว่ำจะร้ำยแรงแค่ไหน ผลที่
ได้รับจะเป็นอย่ำงไร เมื่อผลที่ได้รับคือกำรให้โอกำส และกำรคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยำวชน เด็ก
และเยำวชนก็จะเกิดกำรเรียนรู้ เริ่มชั่งน้ ำหนัก ก่อนที่จะตัดสินใจกระท ำควำมผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมำย รู้จักวิธีกำรเอำตัวรอดโดยอำศัยควำมบกพร่องของกระบวนกำรยุติธรรม  
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3. กฎหมำยมีลักษณะคุ้มครองเด็กมำกเกินไป ท ำให้เด็กผู้กระท ำควำมผิดหำช่องทำงในกำร 
กระท ำควำมผิด ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อระบบกฎหมำยและสังคมในอนำคตได้ โดยเฉพำะเมื่อเด็ก
กระท ำควำมผิด ก็จะถือเกณฑ์อำยุในกำรก ำหนดว่ำผุ้กระท ำควำมผิดเป็นเด็ก หรือเยำวชน โดยไม่ได้
ค ำนึงถึงฐำนควำมผิดที่กระท ำ เช่น กำรท ำร้ำยร่ำงกำยจนถึงแก่ชีวิต กำรฆ่ำผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 
กำรข่มขืน เป็นต้น จำกสภำพปัญหำ จะเห็นได้ว่ำกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดที่ใช้กับเด็ก
และเยำวชน ยังคงต้องแก้ไขให้มีประสิทธิภำพตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย เพ่ือให้ปรำศจำกช่องว่ำง 
และกำรไม่ครอบคลุมถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรศึกษำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ส่งผลให้เด็กและเยำวชน
กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรงเพ่ิมมำกขึ้นมีควำมหลำหลำย และรุนแรง ในกำรกะท ำควำมผิด และ
แรงจูงใจที่แตกต่ำงกัน ซึ่งในควำมผิดบำงประเภท เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด ไม่สมคสวรที่จะ
ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย เนื่องจำกจะให้เด็กและเยำวชนบำงกลุ่ม ฉวยโอกำส จำกมำตรำกำร
กำรคุ้มครองตำมกฎหมำย กระท ำควำมผิดโดยไม่ต้องถูกลงโทษ  ต้องแก้ไขตัวบทกฎหมำยที่น ำมำใช้
บังคับกับเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง โดยเห็นว่ำต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำยให้มี
ควำมเป็นปัจจุบัน และมีสภำพกำรบังคับใช้ที่เหมำะสม รวมทั้งอยำกให้มีกำรแก้ไขเรื่องกำรก ำหนด
โทษที่จะลงแก่เด็กและเยำวชน โดยมีเหตุลดโทษ ทั้งเหตุตำมอำยุ ก็ต้องก ำหนดอำยุจำกที่เคยมี
หลักเกณฑ์ว่ำเด็กอำยุกว่ำ 10 ปีแต่ยังไม่ถึง 15 กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นควำมผิดเด็กนั้น
ไม่ต้องรับโทษควรต้องปรับให้เป็น เด็กอำยุกว่ำ 10 ปีแต่ยังไม่ถึง 15 กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้
เป็นควำมผิดเด็กนั้น ต้องรับโทษ เหตุลดโทษเพรำะรับสำรภำพก็ต้องเพ่ิม กำรพิจำรณำโทษเป็นรำย
กรณีไปกำรใช้ดุลพินิจในกำรก ำหนดโทษที่จะลงแก่เด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด ต้องน ำเรื่อง
ควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำผิด สภำพจิตใจ มำร่วมพิจำรณำด้วย เพ่ือให้สัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระท ำ
ควำมผิด กับบทลงโทษที่สมควรจะได้รับ ควรมีกำรแก้ไขกฎหมำยให้ทันกับสภำพสังคมในปัจจุบัน 
และมีสภำพบังคับใช้ที่เหมำะสม ทั้งในเรื่องของกำรก ำหนดโทษที่จะลงแก่เด็กและเยำวชน ที่กระท ำ
ควำมผิดจำกอำยุ ต้องมีกำรก ำหนดอำยุเด็กและเยำวชนที่ไม่ต้องรับผิดตำมกฎหมำยให้ต่ ำลง ประเด็น
กำรลดโทษ หำกมีกำรรับสำรภำพ ควรก ำหนดว่ำก่อนก ำหนดโทษ ต้องมีพิจำรณำกำรกระท ำควำมผิด
ของเด็กและเยำวชนเป็นรำยกรณี  โดยน ำเรื่องควำมร้ำยแรง กำรกระท ำควำมผิด สภำพจิตใจ สภำพ
ครอบครัวของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดมำร่วมพิจำรณำก ำหนดโทษด้วย 
 จำกบทสรุปที่ได้กล่ำวมำในเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่ำ ลักษณะกฎหมำยที่น ำมำใช้บังคับกับเด็ก
และเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำในปัจจุบันนี้ มีลักษณะที่ไม่เหมำะสมกับสภำพสังคมในปัจจุบัน มุ่ง
ตีควำมตำมตัวอักษร เพ่ือคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำอย่ำงเคร่งครัด  มี
ลักษณะมุ่งฟ้ืนฟู แก้ไข เยียวยำ และให้โอกำสเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดได้กลับคืนสู่สังคมมำก
เกินไปอย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด กฎหมำยที่น ำมำใช้ไม่สำมำรถท ำให้เด็กและเยำวชนเกิดควำมเกรงกลัว หรือ
หลำบจ ำต่อโทษที่จะได้รับหรือเคยได้รับ และเด็กและเยำวชนคนที่ไม่มีควำมส ำนึกในโอกำสที่ได้รับ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากกรณีการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับมาตการการก้าหนดเกณฑ์อายุและลงโทษ 
ของการกระท้าความผิดทางอาญาของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศ
อังกฤษ เกณฑ์อำยุและบทลงโทษของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง ระหว่ำง
ประเทศสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ จึงมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขประมวล
กฎหมำยในกรณีที่เด็กและเยำวชนได้กระท ำควำมผิดร้ำยแรง ดังนี้ 
 

5.2.1 การแก้ไขเรื่องเกณฑ์อายุในประมวลกฎหมายอาญา 
1) เสนอให้มีกำรแก้ไขมำตรำ 73-76แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ  
มำตรำ 73 เด็กอำยุยังไม่เกินสิบปี กระท ำกำรอันกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นควำมผิด เด็กนั้นไม่

ต้องรับโทษ 
 ให้พนักงำนสอบสวนส่งตัวเด็กตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุ้มครองเด็ก เพ่ือด ำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
 ค ำว่ำเด็กอำยุไม่เกินสิบปี หมำยถึงเด็กตั้งแต่ทำรกจนถึงเด็กมีอำยุครบสิบปี ส ำหรับเด็กอำจมี
กำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย เช่นมีกำรเคลื่อนไหว ไปท ำร้ำยทรัพย์ส ินของผู ้อื ่น เส ียหำย  แต่จะ
กล่ำวว่ำเด็กมีเจตนำท ำให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นเสียหำยคงไม่ได้ เพรำะเด็กย่อมอำจเข้ำใจในสภำพ
และสำระส ำคัญของกำรกระท ำของตนเอง  จึงเป็นกำรยำกที่จะกล่ำวว่ำเด็กมีเจตนำในกำรกระท ำ
ควำมผิดทั้งในลักษณะประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของกำรกระท ำของเด็กเองและจะกล่ำวว่ำ
เด็กมีควำมประมำทก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน  กำรตีควำมย่อมเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ด้วยกำรไม่มี
ควำมสำมำรถในกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำของเด็กที่เป็นหลักสำกล  

เรื่องกำรก ำหนดเกณฑ์อำยุของเด็กและเยำวชน อยำกเสนอแนะให้น ำแนวทำงที่ก ำหนดไว้
ประมวลกฎหมำยของประเทศอังกฤษ มำเป็นแนวทำงในกำรยกร่ำงปรับปรุงกฎหมำยอำญำ กรณีที่
เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดมีอำยุ 10 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี โดยพิจำรณำตำมองค์ประกอบของ
ควำมผิดทำงอำญำ และต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองผู้ได้รับควำม
เสียหำย ไม่ใช่คุ้มครองหรือแก้ไขปัญหำที่เด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิดเพียงฝ่ำยเดียว ที่จะไม่ต้อง
ถูกด ำเนินคดีเช่นเดียวกับผู้ใหญ่  
  

5.2.2 การแก้ไขเรื่องบทลงโทษในประมวลกฎหมายอาญา 
มำตรำ 74 ได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ เด็กอำยุกว่ำสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้ำปี กระท ำกำร 

อันกฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศำลมีอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรดังนี้ เช่น
กำรว่ำกล่ำวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป ถ้ำศำลเห็นว่ำบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง สำมำรถดูแล
เด็กได้ แต่หำกเด็กนั้นไม่มีบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง หรือมี แต่ศำลเห็นว่ำไม่สำมำรถดูแลเด็กได้ศำล
จะมีค ำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ศำลเห็นสมควร เพ่ือดูแล เป็นต้น เช่นกำรส่ง
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ตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือ สถำนฝึก และอบรมหรือ สถำนที่ซึ่งจัดไว้เพ่ือฝึกและอบรมเด็ก
ตลอดเวลำศำลก ำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่ำที่เด็กนั้น จะมีอำยุครบ 18 ปี 
           ค ำสั่งของศำล ตำมที่กล่ำวมำ นั้น ถ้ำภำยในระยะเวลำที่ศำลก ำหนดไว้นั้นปรำกฏแก่ศำล 
โดยศำลรู้เอง หรือเจ้ำพนักงำนว่ำพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวกับค ำสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ก็ให้ศำลมีอ ำนำจ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำสั่งหรือมีค ำสั่งใหม่ตำมอ ำนำจได้นั้น 

เรื่องบทลงโทษอยำกเสนอแนะให้น ำแนวทำงของสำธำรณรัฐฝรั่งเศสมำปรับใช้ เรื่องกำร
ก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับเด็กและเยำวชนที่มีอำยุระหว่ำง 13-18 ปี โดยก ำหนดโทษอย่ำงสูงไว้ที่ 5 ปี 
หำกเด็กและเยำวชนได้กระท ำควำมผิดซ้ ำสองหรือมำกกว่ำ หรือได้กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง หรือ
อำจถูกศำลสั่งพิพำกษำให้ลงโทศจ ำคุก โดยไม่สำมำรถอ้ำงเรื่องควำมเป็นเด็กและเยำวชนได้เช่นกัน 

มำตรำ 75 ได้วำงหลักเกณฑ์ไว้ว่ำ ผู้ใดอำยุกว่ำสิบห้ำปี แต่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีกระท ำกำรอัน
กฎหมำยบัญญัติเป็นควำมผิดให้ศำลพิจำรณำถึงควำมรู้ผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่
ควรจะวินิจฉัยว่ำสมควรพิพำกษำลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้ำศำลเห็นว่ำไม่สมควรพิพำกษำลงโทษก็ให้
จัดกำรตำมมำตรำ 74 หรือถ้ำศำลเห็นว่ำสมควรพิพำกษำลงโทษก็ให้ลดมำตรำส่วนโทษที่ก ำหนดไว้
ส ำหรับควำมผิดลงก่ึงหนึ่ง  

จำกบทบัญญัติของมำตรำ 75 จะเห็นได้ว่ำบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ย่อมไม่อำจถูกลงโทษ
ประหำรชีวิต หรือแม้กระทั้งจ ำคุกตลอดชีวิต แก่บุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีตำมที่มำตรำ 18 วรรค
สำม แห่งประมวลกฎหมำยอำญำที่ได้บัญญัติไว้ชัดเจน 

เรื่องบทลงโทษเด็กและเยำวชนอยำกเสนอแนะให้ใช้แนวทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำมำ
ปรับใช้ คือ เด็กและเยำวชนที่มีอำยุ 14-18 ปี ขึ้นไปกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง เช่น กำรฆำตกรรม 
กำรท ำร้ำยร่ำงกำยจนถึงแก่ควำมตำย อำจต้องรับผิดทำงอำญำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ หำกพิสูจน์ได้ว่ำ 
เป็นกำรกระท ำควำมผิดโดยมีเจตนำ รับรู้และเข้ำใจว่ำสิ่งที่กระท ำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้ว โดยตัดสินตำม
ควำมเหมำะสมของกำรพิจำรณำควำมผิดของทุกช่วงอำยุ ซึ่งในบำงกรณีเด็กอำยุ 11-12 ปี ก็ต้องรับ
โทษในศำลผู้ใหญ่ ถ้ำเห็นว่ำกำรกระท ำนั้น เป็นควำมผิดร้ำยแรง  

มำตรำ 76 ผู้ใดอำยุตั้งแต่สิบแปดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท ำกำรอันกฎหมำย 
บัญญัติไว้เป็นควำมผิดถ้ำศำลเห็นสมควรจะลดมำตรำส่วนโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นลงหนึ่ง
ในสำมหรือกึ่งหนึ่งก็ได้ 
 จำกบทบัญญัติของมำตรำ 76 โดยทั่วไป บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปี ถือว่ำก้ำวเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่
แล้ว เมื่อได้กระท ำผิดอำญำ ก็ย่อมต้องได้รับกำรลงโทษ แต่ศำลอำจใช้ดุลพินิจในกำรก ำหนด
บทลงโทษ เพ่ือให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมผิดที่ได้กระท ำลง โดยกำรลดโทษลงหนึ่งในสำม หรือ 
กึ่งหนึ่งของโทษของผู้ใหญ่ 

กำรก ำหนดบทลงโทษของเด็กและเยำวชนอยำกเสนอนแนะให้น ำแนวทำงที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยของสำธำรณรัฐฝรั่งเศส มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกฎหมำย คือกรณีที่เด็กและเยำชน
กระท ำควำมผิดร้ำยแรง เด็กและเยำวชนจะไม่ได้รับกำรคุ้มครองที่เป็นมำตรำกรพิเศษ โดยจะ
พิจำรณำ พิพำกษำก ำหนดบทลงโทษมีควำมรุนแรงต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมรู้ส ำนึกในกำรกระท ำ
ควำมผิดเป็นส ำคัญ ซึ่งเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดทำงอำญำ ในแต่ละช่วงอำยุ จะมีควำมผิด
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แตกต่ำงกันไป คือ เด็กและเยำวชนที่มีอำยุ 16-18 ปี เมื่อต้องค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุก อำจถูกคุมขัง
ในเรือนจ ำ และไม่สำมำรถอ้ำงเรื่องควำมเป็นเด็กและเยำวชน มำเป็นข้อยกเว้นได้ 
 ฉะนั้น ประเด็นปัญหำที่ผู้ศึกษำได้กล่ำมำในข้ำงต้น ที่เกี่ยวกับเกณฑ์อำยุและบทลงโทษเด็ก
และยำวชนที่กรท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง ทั้งในมุมมองของกฎหมำยไทย ที่เน้นเรื่องกำรฟ้ืนฟู แก้ไข 
เพ่ือให้เด็กและเยำวชนกลับตัวเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป แต่ในทำงตรงกันข้ำมเด็กและเยำวชนกลับ
กระท ำควำมผิดต่อกฎหมำยที่มีควำมร้ำยแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เกรงกลัวต่อบทกฎหมำย อำศัยช่องว่ำง
ของกฎหมำยในเรื่องควำมเป็นเด็กและเยำวชนมำเป็นข้ออ้ำง ซึ่งบำงรำยก็กระท ำควำมผิดมำกกว่ำ
หนึ่งครั้ และต่ำงประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ จะเห็นได้ว่ำมี
กำรก ำหนดเรื่องเกณฑ์อำยุและบทลงโทษ ของเด็กและเยำวชน เมื่อเด็กและเยำวชนกระท ำควำมผิด
อำญำจะได้รับโทษ ซึ่งบำงประเทศไม่สำมำรถยกเรื่องอำยุและควำมเป็นเด็กมำเป็นข้ออ้ำงได้ ในกรณีที่
กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรงและอุกฉกรรจ์ หรือแม้แต่กระท ำควำมผิดซ้ ำซำก เพ่ือให้เด็กเกิดควำม
เกรงกลัวต่อบทลงโทษ และรู้สึกเข็ดหลำบในควำมผิดที่ตนกระท ำลงไป  
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