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ปัจจุบันการกระท้าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีสถิติที่สูงขึ น  จาก
การศึกษาพบว่า การกระท้าความผิดเหล่านั นมีลักษณะร้ายแรง ไม่ต่างจากการกระท้าความผิดของ
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ความผิด
เกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งบทความนี ศึกษาแนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just 
Desserts) กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาชวนเป็นผู้กระท้าความผิดกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศว่า
ด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา โดยผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ที่เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย 
โดยผู้เขียนได้ท้าการศึกษาตัวอย่างประเทศที่มีการน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่ได้
กระท้าความผิด วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดเด่นของการน้าทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติส้าหรับการ
พิจารณาตัดสินลงโทษเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศในเรื่องของการข่มขืนกระท้า
ช้าเราส้าหรับประเทศไทย และเสนอแนวทางการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเราให้มีความเหมาะสม
กับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน 

จากการศึกษา พบว่าแนวคิดการลงโทษเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตั งอยู่บนพื นฐานการ
ลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 73-75 ไม่ว่าการกระท้าความผิดนั นจะเป็นการกระท้าความผิดฐานใด หรือมีเป็น
การกระท้าที่มีลักษณะรุนแรงเพียงใด เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดย่อมได้รับการยกเว้นโทษหรือ
ลดโทษอยู่เสมอ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวนี  ไม่ท้าให้การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนลดลง อีกทั ง
สถิติการกระท้าความผิดยังมีแนวโน้มที่สูงขึ นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการ
ข่มขืนกระท้าช้าเรา เนื่องจากสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ของสังคมมีความเปลี่ยนแปลง เด็กและ
เยาวชนในยุคสมัยนี จึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ในต่างประเทศได้ประสบปัญหาเด็กและ
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เยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ นเช่นกัน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงโทษส้าหรับเด็ก
และเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดทางอาญา จากการลงโทษเด็กและเยาวชนที่อยู่บนพื นฐานแนวคิดการ
ลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู มาเป็นการน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้ส้าหรับเด็กและ
เยาวชนที่ได้กระท้าความผิดอาญาร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระท้าช้าเรา เป็นต้น ซึ่งทฤษฎี 
Just Deserts คือ แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน โดยที่การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนระหว่างความ
ร้ายแรงของการกระท้า (ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือต้าหนิได้ของผู้กระท้า เพ่ือน้ามา
พิจารณาประกอบร่วมกันในการที่จะพิจารณาโทษของผู้กระท้าความผิดที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน  โดย
พิจารณาจากอายุและฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกันเพ่ือการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้า
ความผิด ซึ่งมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงศาลเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกาปี  ค.ศ. 1967 หรือปี พ.ศ. 
2510 โดยปัจจุบันมีการใช้หลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และพบว่าสถิติการกระท้าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในประเทศที่มี
การน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนมีสถิติลดลง ดังนั น
ประเทศไทยจึงควรน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts ใช้กับการกระท้าความผิดของเด็ก
และเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นเหตุ
ฉกรรจ์เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน 

ดังนี  ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา 
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเรา โดยให้ยกเลิกความตามมาตรา 73-
75 ในส่วนของการยกเว้นโทษหรือลดโทษส้าหรับความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้า โดยน้าทฤษฎี 
Just Deserts มาเป็นแนวทางในการพิจารณาความผิด ส้าหรับการน้าแนวคิดลงโทษตามทฤษฎี Just 
Deserts มาใช้ในการพิจารณาก้าหนดโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับ
เพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งการลงโทษทฤษฎี Just Deserts จะไม่น้ามาใช้กับกับการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับเพศในทุกฐานความผิด และไม่น้ามาใช้กับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวขนทุก
คน แต่จะน้ามาใช้กับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรง
หรือเป็นเหตุฉกรรจ์ เนื่องจากประเทศไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษเด็กและเยาวชน
เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและลดการกระท้าความผิดทางอาญาที่เกิด
จากเด็กและเยาวชน 
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Juvenile crimes in Thailand are increasing.  It was found that those crimes were 

serious and indifferent from the crimes committed by adults, especially for the Type 9 

of sexual crimes of rapes.  This article studied the concept of Just Deserts and the 

considerations of the crimes of rapes committed by young people.  The concepts, 

theories and laws relevant to young people’s violations of international and Thai laws 

were applied by the author. The countries applying the theory of Just Deserts to the 

young people committing the crimes were studied by the author. The advantages and 

disadvantages of the applications of the mentioned theory were analyzed for 

considering the punishments for the young people.  The guidelines for amending the 

criminal code regarding the Type 9, the crimes of rapes, according to the current Thai 

contexts were provided. 

          It was found that the punishments for the young people in Thailand were 

based on the punishments for restoration. This concept has been used for a long time 

as can be seen from the Sections 73–75 of the criminal code. Regardless of the types 

or seriousness of crimes, the sentences for the young people committing crimes would 
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always be reduced. According to the mentioned concept, the crimes committed by the 

young people were not reduced.  On the other hands, the crimes were increasing, 

especially for the crimes of rapes. This was because the social conditions are changing. 

Hence, the behaviors of the young people were changed.  The crimes committed by 

the young people in other countries were also increasing.  Therefore, the concept of 

punishing the young people committing the crimes for restoration was changed into 

the concept of Just Deserts for the young people committing serious crimes such as 

murder and rape.  The concept of Just Deserts is a concept of proportional 

punishments. The punishments must be proportional for the seriousness (the levels of 

damages) and guilt of the criminals in order to combine both factors for considering the 

punishments of the young criminals by concerning their ages and crimes.  This was 

originated from the changes of the juvenile courts in 1967. The concept is applied in 

many countries such as England, United States, French Republic and Japan. It was also 

found that crimes committed by the young people in the countries applying the 

concept of Just Deserts were reduced. Thus, Thailand should apply the concept to the 

serious crimes of rapes committed by the young people according to the current social 

conditions. 

          Therefore, it is suggested by the author to amend the criminal code 

regarding the Type 9, the sexual crimes of rapes, by cancelling the Sections 73–75 

regarding the reducing the sentences for the young criminals and applying the concept 



 จ 

of Just Desserts to considering the crimes of the rapes committed the young people. 

The concepts must not be applied to all types of sexual crimes and all young 

criminals, but it will be applied to the serious crimes of rapes because Thailand should 

changed the punishments for the young criminals according to the current social 

conditions in order reduce the crimes committed by the young people.  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี ส้าเร็จลงได้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.วัชรชัย จิระจินดากุล ที่ได้กรุณาช่วย
รับเป็นที่ปรึกษา และได้ช่วยให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ ให้ข้อมูล ให้ค้าปรึกษาอย่างดีแก่
ผู้เขียนมาโดยตลอดระยะเวลาการจัดท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี  อันประกอบด้วย รองศาสดาจารย์ ดร.
ภูมิ โชคเหมาะ ประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล ้าเลิศ 
และ ดร.วัชรชัย จิระจินดากุล ที่ได้รับเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ทั งช่วยให้ค้าชี แนะในการ
แก้ไข ปรับปรุง แก่ผู้เขียนตลอดระยะเวลาการจัดท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  

ขอขอบพระคุณอาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน ในคณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการแนะน้า ประสานงานอย่างเต็มที่ตลอด
ระยะเวลาการจัดท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา รวมถึงเครือญาติและเพ่ือนๆ ของผู้เขียน ที่ให้ความสนับสนุน
ด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาการจัดท้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี ได้เสร็จสิ นลง 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เด็กและเยาวชนในประเทศ ถือเป็นช่วงวัยส้าคัญที่ในภายภาคหน้าจะเป็นก้าลังหลักส้าคัญ
ส้าหรับการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในอนาคตเพราะ
เนื่องจากเด็กและเยาชนเป็นทรัพยากรส้าคัญในการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ หาก
เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดีตามหลักค้าสอนของ
ศาสนา และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ 
มีความอดทนขยันขันแข็งในการท้างาน และการมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์รวมถึงปรับเปลี่ยน
สิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยถ้าหากมีการริเริ่มและส่งเสริมตั งแต่ช่วงวัยเด็กจะเป็น
พื นฐานที่ดีในการที่เด็กจะเติบโตขึ นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตท่ีมีคุณภาพ 

ทั งนี ในการที่จะให้ประชากรของประเทศมีคุณภาพตามท่ีกล่าวมาได้นั น จ้าเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพของประชากรในประเทศเสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยเด็กและเยาวชน 
เพราะเด็กซึ่งอยู่ในช่วงปฐมวัยของชีวิตนั นมีศักยภาพในการที่จะได้รับการพัฒนาทั งในด้านร่างกาย
และสติปัญญา รวมไปถึงการเรียนรู้และความคิด ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆ 
โดยเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพจะมีส่วนส้าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั น การ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพจะมีส่วนช่วยลดปัญหาต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ในด้านการก่อคดีอาชญากรรมโดยเด็กและเยาวชน 

จากการศึกษาเหตุการณ์ข่าว และตัวอย่างต่างๆ ในสื่อเกี่ยวกับการกระท้าความผิดทางอาญา
ที่มีความร้ายแรงของเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนก่ออาชญากรรมทางอาญาที่มีความผิด
ร้ายแรงมากขึ น เช่น ในคดียาเสพติด คดีฆาตกรรมเพ่ือชิงทรัพย์ คดีฆาตกรรมข่มขืน ฯลฯ เป็นต้น โดย
จะเห็นได้ว่า บางกรณีผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนยังเป็นผู้ที่ได้กระท้าความผิดอาญา
มาแล้วและได้กระท้าความผิดอาญาซ ้าขึ นอีกโดยมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี  ยัง
พบว่า การกระท้าความผิดของเด็กหรือเยาวชนนั นเป็นความผิดอาญาในคดีที่ร้ายแรงโหดร้ายและ
รุนแรงมากขึ น โดยไม่แตกต่างจากการกระท้าความผิดของผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่แม้แต่น้อย ซึ่ง
สังเกตได้จากตัวอย่างข่าวดังต่อไปนี  

เหตุการณ์ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คือข่าวในปี พ.ศ. 2559 คดีกลุ่มวัยรุ่นพัทลุง ซึ่งผู้กระท้า

ความผิดมีจ้านวน 7 คน โดยต้ารวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายวัยรุ่น อายุ 19 ปี 2 คน น.ส.ศิริมา ภู่

พวก อายุ 20 ปี และผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนอายุ 15-17 ปี จ้านวน 2 คน รวม 5 คน และต่อมาต้ารวจ
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ได้น้าหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงเข้าจับกุมตัวนายเกียรติ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี และผู้ต้องหา

ตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุง น.ส.เดีย (นามสมมติ) อายุ 15 ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน ซึ่ง

รวมทั งสิ น 7 คน โดยมีการนัดแนะหนุ่มคู่อริไปฆ่าโดยใช้ปืนยิงและใช้มีดรุมแทงก่อนน้าไปขุดหลุมฝั่ง

ศพ พร้อมทั งรุมข่มขืนและท้าร้ายแฟนสาวผู้ตายก่อนน้าไปโยนทิ งเหว1  เมื่อมีการน้าเสนอข่าวดังกล่าว

นี สร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้แก่ผู้คนในสังคมเพราะเป็นการกระท้าของเยาวชน ทั งนี ผู้คน

ส่วนมากในสังคมได้ให้ความเห็นและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรมีการพิจารณาและลงโทษเยาวชน

ที่ก่อเหตุในครั งนี เช่นเดียวกับผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี เนื่องจากมีพฤติกรรมที่โหดร้ายมากเกินไป ซึ่งต่อมา

ศาลชั นต้นได้พิพากษาตัดสินโทษส้าหรับจ้าเลยที่เป็นเยาวชนคือจ้าเลยที่ 1-2 ท้าผิดหลายกรรมต่างกัน

และขณะกระท้าความผิดจ้าเลยทั งสามมีอายุกว่า 15 ปีแต่ต่้ากว่า 18 ปีจึงต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 จึงคงเหลือโทษจ้าคุกจ้าเลยที่ 1-2 เพียงคนละ 25 ปี 36 เดือนและ

ปรับคนละ 250 บาท ส่วนจ้าเลยที่ 3 .ผู้สนับสนุนจ้าคุก 4 เดือน และปรับ 1,500 บาท2 

เหตุการณ์ในอดีตยังพบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ นในปี พ.ศ. 2550 ที่จังหวัดอยุธยา ซึ่งผู้ต้องหามี

จ้านวนทั งสิ น 6 คน เป็นเด็กอายุ 14 จ้านวน 2 คน อายุ 15 ปี จ้านวน 1 คน และเยาวชนอายุ 16 ปี 

จ้านวน 3 คน ซึ่งทั งหมดให้การว่าได้ร่วมกันข่มขืนแล้วฆ่า โดยฉุดเด็กหญิงผู้เป็นเหยื่อวัย 14 ปี จาก

ป้ายรถเมล์ไปและได้ผลัดกันข่มขืนที่บ้านพัก หลังจากนั นทั งหมดก็ได้พาเด็กหญิงผู้นั นไปยังบริเวณบ่อ

น ้าหลังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โดยเมื่อไปถึงยังได้มีการข่มขืนซ ้าอีกครั ง หลังจากนั นหนึ่งใน

ผู้ต้องหาได้ใช้ไม้ตีเข้าที่กรามด้านซ้าย เมื่อไม่สลบก็ตีเข้าที่กรามด้านขวาอีก เมื่อเด็กหญิงสลบไปแล้ว 

ทั งหมดก็ช่วยกันจับร่างของเด็กหญิงโยนลงในบ่อน ้า ก่อนที่จะตามลงไปกดร่างให้จมน ้าและหมกศพ

เข้าไปในก่อหญ้า และน้ามีดที่ได้เตรียมมาตัดทางมะพร้าวมาปิดบังศพอีกชั นหนึ่งและขึ นไปเหยียบศพ

ให้จมลงน ้า ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางญาติของเด็กหญิงดังกล่าวอยากให้มีการแก้กฎหมายใหม่โดย

มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ น เนื่องจากผู้ต้องหาทั งหมดเป็นเด็กและเยาวชน เมื่อถูกจับแล้วก็มักจะ

                                           
1 ไทยรัฐออนไลน์, คดีฆ่าฝังดิน ข่มขืนแฟนจับโยนเหวที่พัทลุงได้ผู้ต้องหาครบ 7 คน!, ค้นวันที่ 

24 มีนาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/597945 
2 ผู้จัดการออนไลน์, ศาลสั่งจ าคุกคนละ 25 ปี 36 เดือนสมาชิก ‘แก๊งปืนควาย’ ฆ่าคู่อริ ข่มขืน

แฟนสาวท้อง 3 เดือน ก่อนผลักลงเหว, ค้นวันที่ 24 มีนาคม 2561 จาก
https://mgronline.com/crime/detail/9590000105507 
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ได้รับการปล่อยตัวออกมาอีกเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนรู้สึกได้ใจ และมารวมกลุ่มกระท้าการใน

ลักษณะดังกล่าวอีก3 

เหตุการณ์ เด็กชายล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง ท้องที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่  10 
พฤศจิกายน พ.ศ 2560 แม่ของเด็กชายอายุเพียง 13 ปี จะน้าตัวบุตรชายเข้ามอบตัว หลังบุตรชาย
ยอมรับว่า ได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุเพียง 12 ปีจริง โดยก่อนเกิดเหตุไปเล่นกับเพ่ือน
ทีบ่้านและเห็นเพ่ือนมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพบผู้เสียหายจึงก่อเหตุ
ดังกล่าว โดยบังคับให้ผู้เสียหายขี่รถตามก่อนจะข่มขืนในไร่อ้อยในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 25614 

และในเหตุการณ์ล่าสุด เหตุการณ์เด็กหญิงอนุบาล 1 ถูกเยาวชนชาย 3 คน ล่วงละเมิดทาง
เพศ ซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความตกใจและสะเทือนใจแก่ผู้คนในสังคม กล่าวคือ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2561 มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอนุบาล 1 ซึ่งมีอายุเพียงแค่ 4 ขวบ ถูกเยาวชนชาย 3 คน ซึ่งเป็นรุ่นพ่ีที่
เรียนอยู่ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุระหว่าง 15-18 ปี โรงเรียนเดียวกัน ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ 
ภายในห้องน ้าหลังโรงเรียน จนได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศ โดยมารดาของผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จาก
ครูประจ้าชั นที่โรงเรียนว่า บุตรสาวมีอาการเลือดไหลซึมจนติดที่กางเกงชั นใน จึงรีบเดินไปรับและ
สอบถามความจริง โดยลูกสาวซึ่งอยู่ในอาการอาการหวาดกลัวได้เล่าว่า ถูกรุ่นพ่ีเอามีดทิ่ม จึงได้พา
เด็กพร้อมครูไปที่เกิดเหตุ ก่อนเด็กจะเล่าว่า ถูกรุ่นพ่ี ม.2 ร่วมกัน 3 คนผลักเข้าไปในห้องน ้า จากนั น
คนแรกใช้มือจับแขน 2 ข้าง อีกคนจับถ่างขา และคนที่ 3 พยายามข่มขืน จนเกิดอาการเจ็บปวด
ทรมาน ทั ง 3 จึงยอมปล่อยตัว จากนั นเด็กก็กลับเข้าห้อง กระทั่งครูมาพบอาการ เมื่อพาไปตรวจ
ร่างกายที่โรงพยาบาล แพทย์จึงแจ้งว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียหายที่เป็น
เด็กอายุเพียง 4 ขวบนั น มีอาการกลัวคนแปลกหน้า โดยเฉพาะผู้ชาย แม้กระทั งผู้เป็นพ่อ และไม่ยอม
ไปโรงเรียนอีกเลย ซึ่งผู้กระท้าความผิดในเหตุการณ์นี มีจ้านวน 3 คน ซึ่งมีอายุ 15 ปี 1 คน อายุ 16 ปี
อีก 1 คน และอายุ 18 ปี 1 คน ซึ่งผู้กระท้าความผิดที่มีอายุ 18 ปีนี  เป็นเด็กชายที่ถูกส่งตัวมาจาก
สถานพินิจฯ เพ่ือให้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี 5 

                                           
3 ผู้จัดการออนไลน์, เหี้ยมเกินวัย! จับ 6 เยาวชนทรามข่มขืนฆ่านักเรียน ม.2, ค้นวันที่ 1 

กรกฎาคม 2561 จาก https://mgronline.com/crime/detail/9500000110277. 
4 ไทยพีบีเอส, ด.ช.วัย 13 ปี ยอมรับ ‘ล่วงละเมิดทางเพศ’ ด.ญ.วัย 12 ปี เตรียมมอบตัววันนี้, 

ค้นวันที่ 3กรกฎาคม 2561 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/267598 
5 ไทยรัฐออนไลน์, สลด! อนุบาล1 โดน3รุ่นพี่ ม.2 พยายามข่มขืนในห้องน้ า บอกแม่ถูกเอามีด

ทิ่ม, ค้นวันที่ 20 กันยายน 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/1378714 
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จากตัวอย่างในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลจากการกระท้าความผิดโดยเด็กและเยาวชนตาม
ตัวอย่างมีความรุนแรงและมิได้แตกต่างจากการกระท้าความผิดของผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่เลย
และที่ส้าคัญ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ แล้วกลับพบข้อเท็จจริงที่ชวนให้ต้องตระหนักว่า ปัจจุบัน
อายุของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท้าความผิดอาญาร้ายแรงเหล่านี มีอายุลดน้อยลงซึ่งแตกต่างจาก
อดีต และพบว่าลักษณะของอาชญากรรมกระท้าโดยเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากขึ น และรุนแรงเพ่ิมขึ น
อีกด้วย ทั งนี ปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดขึ นเพียงแต่ในประเทศไทย โดยจากการศึกษาพบว่า ใน
ต่างประเทศหลายประเทศก็ประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ นเช่นกัน 

เหตุการณ์ข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจ ก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ นที่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเคยมีกรณีที่
ผู้กระท้าความผิดเป็นเยาวชนในปี ค.ศ. 1999 หรือในปี พ.ศ. 2542 ศาลชั นต้นจังหวัดยามะกุชิและ
ศาลสูงจังหวัดฮิโรชิมะได้ตัดสินโทษจ้าคุกตลอดชีวิตจนกระท่ังปี ค.ศ. 2008 หรือในปี พ.ศ. 2551 ศาล
สูงจังหวัดฮิโรชิมะได้มีมติกลับค้าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต และศาลฎีกาแห่งญี่ปุ่นก็มีมติยืนยัน
โทษประหารในปี ค.ศ. 2012 หรือในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นระบุว่า “โทษ
ประหารจะถูกใช้กับอาชญากรรมที่มีความร้ายแรง โดยเฉพาะการฆาตกรรมที่มีผู้เสียชีวิตหลายราย มี
ความเหี ยมโหด ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง หรือคนร้ายมีประวัติก่ออาชญากรรมมาก่อน” 
ดังนั นโทษประหารมักจะไม่ถูกน้ามาใช้ แต่มีคดีสะเทือนขวัญคดีหนึ่งซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอายุเพียง 
18 ปี ก่อเหตุฆ่าและข่มขืนหญิงสาวและลูกน้อยวัยทารกอย่างโหดเหี ยม และสุดท้ายศาลญี่ ปุ่นได้
ตัดสินลงโทษประหารชีวิต6 

เหตุการณ์ในประเทศอินเดียก็เคยมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังทั่วโลกเช่นกัน โดยเหตุการณ์นี 

เกิดขึ นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ในปี ค.ศ. 2012 หรือในปี พ.ศ. 2555 มีผู้เสียหาย 2 คนอายุ 23 ปี ซึ่ง

เป็นผู้หญิง 1 คน และเพ่ือนซึ่งเป็นผู้ชายอีก 1 คน ถูกผู้กระท้าความผิดที่เป็นชายจ้านวน 6 คน 

ล่อลวงขึ นรถโดยสารประจ้าทางก่อนจะรุมท้าร้ายทั งสองและข่มขืนผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงพร้อมทั งโยน

ทิ งลงข้างทาง โดยร่างกายของผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงอยู่ในสภาพบอบช ้าสาหัสและมีล้าไส้บางส่วนหลุด

ออกมาด้วยสุดท้ายเธอก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวใน 13 วัน ต่อมาโดยผู้กระท้า

ความผิดทั ง 4 ถูกตัดสินประหารชีวิตขณะที่อีก 1 คน ผูกคอตายในคุกส่วนผู้กระท้าความผิดที่เป็น

เยาวชนอายุ 17 ปี ได้รับโทษสูงสุดเพียงจ้าคุก 3 ปีเท่านั น และหลังจากนั นส้านักข่าวต่างประเทศ

รายงานว่ารัฐสภาประเทศอินเดียได้ผ่านร่างกฎหมายให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ต้องเข้ารับ

พิจารณาคดีและรับโทษเทียบเท่าผู้ใหญ่หากก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่น การข่มขืน ฆาตกรรม ซึ่ง

                                           
6 ผู้จัดการออนไลน์, Exclusive! จากไทยถึงญ่ีปุ่น พลิกแฟ้มคดีดังประหารเยาวชนโฉด, ค้นวันที่

24 มีนาคม 2561 จาก https://mgronline.com/japan/detail/9590000045501 
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ต่างจากปัจจุบันที่ผู้มีอายุต่้ากว่า 18 ปี จะได้รับโทษสูงสุดเพียงถูกควบคุมตัวในสถานควบคุมความ

ประพฤติเป็นเวลาแค่ 3 ปีเท่านั น การเปลี่ยนแปลงครั งนี เกิดขึ นหลังจากเกิดการประท้วงครั งใหญ่ใน

กรุงนิวเดลี หลังศาลสูงสุดได้ปล่อยตัวอดีตเยาวชนผู้เคยก่อเหตุข่มขืนและท้าร้ายร่างกายผู้เสียหายใน

คดีดังกล่าวหลังจากได้รับโทษ ซึ่งการแก้บทกฎหมายใหม่นั นสร้างความพอใจให้แก่ประชาชน7 

ทั งนี  จากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอาชญากรรมทางอาญาที่อาชญากรยังคงเป็น

เด็กหรือเยาวชนได้กระท้าความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับเพศในกรณีของการข่มขืน

กระท้าช้าเราในประเทศไทย พบว่า การข่มขืนกระท้าช้าเราที่ได้ปรากฏมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ไม่ว่าจะเป็น การข่มขื่นแบบตัวต่อตัว (Single Rape) การรุมโทรมหญิง (Group Rape) การฆ่าข่มขืน 

(Felony Rape) หรือแม้กระทั งข่มขืนภายในครอบครัว ( incest) หรือข่มขื่นคู่รัก (Rape with in 

love เห็นได้จากสถิติการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จากกรมพินิจคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน ดังตาราง 

 

          ตารางแสดงสถิติจ้านวนคดีเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ถูกด้าเนินคดีรวบรวมโดยกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯโดยจ้าแนกอายุตั งแต่แต่ปี พ.ศ. 2556 – 
พ.ศ. 2558   
               
หน่วย : คด ี

อายุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รวม 36,763 36,537 33,121 

เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 10,672 10,776 4,383 
เกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 26,091 25,761 28,738 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
 
 จากตารางข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงจ้านวนคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิดโดยใช้
เกณฑ์จ้าแนกตามอายุผู้กระท้าความผิด โดยจะเห็นได้ว่า ปีล่าสุดที่มีการสรุปจ้านวนคดีได้ คือ ปี พ.ศ.
2558 โดยรวมจ้านวนทั งสิ น 33,121 คดี โดยแบ่งผู้กระท้าความผิดที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
มีจ้านวน 4,383 คดี และผู้กระท้าความผิดที่มีอายุเกิน 15 ปี แต่ ไม่ถึง18 ปี มีจ้านวน 28,738 คดี ซึ่ง

                                           
7 โพสต์ทูเดย์, อินเดียเตรียมด าเนินคดเียาวชนก่อคดีข่มขืน-ฆ่าคน เทียบเท่าผู้ใหญ่, ค้นวันที่ 26 

มีนาคม 2561 จาก https://www.posttoday.com/world/406358 
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จะเห็นว่าจ้านวนเป็นตัวเลขของผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนสูงพอสมควร โดยแบ่งเป็นคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศทั งสิ นในปี พ.ศ.2558 จ้านวน 1 ,473 คดี ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศจ้านวน 1,383 คดี และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ นจากเดิมอีก  

ทั งนี  เมื่อพิจารณารายละเอียด จะเห็นว่า จ้านวนคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนี มิได้มีสูงเหมือน
ความผิดอ่ืนที่ผู้กระท้าเป็นเด็กหรือเยาวชน เช่น คดียาเสพติด อย่างไรก็ตาม ผลของคดีนี ท้าให้ผู้ที่ต้อง
ตกเป็นเหยื่อต้องทุกข์ทรมานเสมือนตายทั งเป็น มิหน้าซ ้าหากโชคร้ายก็ถูกท้าร้ายถึงแก่ชีวิต ซึ่งตัวเลข
ดังกล่าวทั งจ้านวนตัวเลขคดีและจ้านวนตัวเลขผู้ที่ได้กระท้าความผิดถือเป็นสันญาณเตือนอย่างหนึ่งที่
ทุกฝ่ายต้องหันกลับมามองการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในชาติ และร่วมมือกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเพศที่จะเกิดขึ น เนื่องจากผู้กระท้ายังเป็นเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไป
เป็นบุคคลากรที่ส้าคัญของประเทศชาติในอนาคต 
 จากข้อมูลและสถิติดังกล่าว เกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า เด็กและเยาวชนทุกวันนี มี
ความแตกต่างจากเดิม มีความโหดร้าย รุนแรง และก้าวร้าว ก่อให้เกิดการตั งค้าถามของคนในสังคมว่า 
การพิจารณาคดีและการก้าหนดโทษที่เป็นอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ควรหรือไม่ที่จะมีการ
พิจารณาทบทวนการก้าหนดโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดอาญาร้ายแรง เป็นต้น  

นอกจากนี  ยังพบอีกว่า มีบางกรณีที่พบว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดนั นในอดีตก็เคย
กระท้าความผิดมาแล้ว แต่ก็ยังกลับมากระท้าความผิดซ ้าขึ นอีกโดยมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
ค้าอธิบายและเหตุผลต่อเรื่องดังกล่าวมีหลากหลาย โดยในทางวิชาการมองสาเหตุของการกระท้า
ความผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านแรกด้านกฎหมาย โดยนักกฎหมายมองว่า
สาเหตุการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนอาจเป็นเพราะเกิดจากความเยาว์วัย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หรือถูกหลอกใช้ และด้านสังคมวิทยา นักสังคมวิทยามองว่า เด็กและเยาวชนกระท้าความผิด เพราะ
ได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคลรอบข้างจึงอาจถูกชักจูงให้กระท้าความผิดได้ง่าย และ
สุดท้ายด้านด้านจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาเห็นว่าการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนนั นเกิดจาก
ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ซึ่งพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนไปในสภาพแวดล้อม
ของบ้านเรา ณ ปัจจุบันนี  ซึ่งเด็กและเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบันโตเร็วกว่าในอดีตหรืออาจมีผลมาจาก
สิ่งยั่วยุสิ่งล่อแหลมในสังคมที่มีให้เห็นได้ทั่วไปและสามารถพบเห็นโดยง่าย รวมทั งความเปลี่ยนแปลง
ไปของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ความเจริญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคม และสิ่ง
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ที่เป็นพื นฐานส้าคัญขิงเด็กก็คือการเลี ยงดูปลูกฝังจากครอบครัวในยุคสมัยนี ก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอีกทั งจิตใจและพฤติกรรมของเด็กในยุคสมัยปัจจุบันนี ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม8  

ทั งนี  เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ที่เกิดขึ นในบริบทของประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย
ใช้ความอ่อนด้อยทางอายุของเด็กและเยาวชนมาเป็นเกณฑ์ในการก้าหนดโทษหรือความรับผิดของเด็ก
และเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดอาญา เพราะตั งอยู่บนข้อสมมติฐานว่า เด็กกระท้าการใดๆ เพราะ
ขาดวุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกตามบริบทแห่งสังคมวิทยาได้กล่าวไว้ที่มีอิทธิพล
ผลักดันต่อการกระท้าหรือความประพฤติของเด็ก  ซึ่งเป็นของส้านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม 
(Positive School) อันน้ามาสู่แนวคิดการก้าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73-75 เป็นเรื่องความไม่รู้ผิดชอบ 
จัดอยู่ในโครงสร้างความรับผิดทางอาญาในส่วนเหตุยกเว้นโทษ โดยใช้เกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชน
เป็นสาระส้าคัญว่า เด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดจะต้องรับโทษหรือได้รับยกเว้นโทษหรือได้รับ
การลดโทษหรือไม่เพียงใด และทั งนี  องค์การสหประชาชาติได้จัดท้าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child,1989:CRC) ขึ นโดยเป็นหลักการในการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหาด้านความประพฤติหรือได้กระท้าความผิดทางอาญา โดยมุ่งคุ้มครองให้เด็กและ
เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท้าความผิดทางอาญาเพ่ือได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ต้องหาที่
เป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากการต้องถูกด้าเนินคดีและควบคุมตัวน้อยที่สุด  

ส้าหรับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท้าความผิดทางอาญา กฎหมายได้
คุ้มครองและก้าหนดให้เด็กและเยาวชนผู้กระท้าความผิดให้ได้รับโอกาสในการแก้ไขเยียวยา เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดสามารถเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยมีหลักประกันเพ่ือที่จะมิ
ให้เด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดต้องรับโทษจ้าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ซึ่งมีสาระส้าคัญอยู่
ในข้อ 37 และ 40 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กล่าวสรุปในชั นนี คือ ข้อ 37 ได้ก้าหนดหลักการ
ส้าคัญแก่รัฐภาคี โดยรัฐภาคีให้ประกันว่า จะไม่มีการทรมานหรือลงโทษเด็กแบบโหดร้ายไร้
มนุษยธรรม และจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิตส้าหรับความผิดที่กระท้าโดยบุคคลที่อายุต่้ากว่าสิบ
แปดปี9 ในส่วนของการจับกุมหรือกักขังหรือจ้าคุกเด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดนั นจะต้องกระท้า
ให้ถูกต้องตามสิ่งที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ด้วย10 ซึ่งในส่วนของการดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอน

                                           
8 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม, สาเหตุของการกระท าผิดของเด็ก

และเยาวชน, ค้นวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จาก
http://thamkhanonline.blogspot.com/2010/10/blog-post_18.html 

9 ข้อ 37(ก) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
10 ข้อ 37(ข) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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เสรีภาพนั นจะต้องกระท้าด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอ และถ้าหากเด็กและเยาวชน
นั นต้องการจะติดต่อครอบครัวหากสามารถกระท้าได้ก็ต้องกระท้า11 และต้องให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายหรือในทางอ่ืนๆ ที่จ้าเป็นหรือสมควรแก่เด็กและเยาวชนที่ได้ถูกลิดรอนเสรีภาพนั น
ด้วยเสมอๆ12 

 นอกจากนี  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 ยังได้วางหลักการไว้อีกว่า รัฐภาคีนั นยอมรับ
สิทธิของเด็กและเยาวชนทุกคนในการถูกกล่าวหาหรือในการตั งข้อหาและจะต้องกระท้าโดย ค้านึงใน
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็กพร้อมทั งส่งเสริมเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม13 และรัฐภาคียังประกันว่า
เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตั งข้อหาว่ากระท้าความผิด หรือกระท้าการโดยฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายอาญา จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ซึ่งหลักนี เหมือนกับ
การพิจารณาความผิดของผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และผู้กระท้าการโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญา
ที่เป็นเด็กนั นยังจะได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือด้านอ่ืนในการที่จะต่อสู้คดีของเด็กและ
เยาวชน และถ้าหากมีการพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนได้มีการกระท้าความผิด หรือมีการฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาจริง  ก็จะได้รับการทบทวนคดีใหม่โดยหน่วยงานหรือองค์กรตุลาการที่มีอ้านาจเป็น
อิสระและเป็นกลางในระดับที่สูงขึ นไป และกระบวนการพิจารณาในทุกๆ ขั นตอนนั นจะเคารพเรื่อง
ส่วนตัวของเด็กเสมอ14  และรัฐภาคียังต้องส่งเสริมให้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาหรือใน
การจัดตั งหน่วยงานใช้ส้าหรับเด็กเป็นการเฉพาะด้วย โดยเฉพาะการก้าหนดอายุขั นต่้าของเด็กท่ีถือว่า 
ไม่มีความสามารถในการกระท้าความผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได้ และการก้าหนดมาตรการที่จะ
ใช้กับเด็กเหล่านั นโดยที่ไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ15 และทั งนี รัฐภาคียังประกันว่าในการ
ด้าเนินงานต่างๆ เช่น ดูแล ปรึกษา แนะแนว จะต้องมีไว้เพ่ือประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติใน
ลักษณะที่เหมาะสม และได้สัดส่วนกับความผิดของเด็ก และเหมาะสมกับสภาพการณ์ส้าหรับเด็กที่ได้
กระท้าความผิดนั น16 

จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ก้าหนดหลักการเนื อหาและกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิต่างๆ ของเด็ก โดยรวมถึงสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองทั งในแง่มุมที่เด็กเป็นผู้กระท้า
ความผิดทางอาญา และในแง่มุมที่เด็กตกเป็นผู้เสียหาย โดยหลักการคุ้มครองสิทธิเด็กผู้กระท้า

                                           
11 ข้อ 37(ค) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
12 ข้อ 37(ง) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
13 ข้อ 40(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
14 ข้อ 40(2) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
15 ข้อ 40(3) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
16 ข้อ 40(4) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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ความผิดอาญาได้ก้าหนดไว้ว่า จะไม่มีเด็กคนใดที่จะได้รับการทรมานหรือถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่้าช้า และจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาส
จะได้รับการปล่อยตัวส้าหรับความผิดที่กระท้าโดยบุคคลที่มีอายุต่้ากว่าสิบแปดปี ทั งนี เมื่อพิจารณา
เชื่อมโยงกับประเทศไทย ซึ่งได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประเทศไทยจึงต้องด้าเนินการให้
สอดคล้องกับพันธกรณีที่ปรากฏในอนุสัญญา โดยประเทศไทยได้ด้าเนินการอนุวัติการและแก้ไข
กฎหมายภายใน โดยแยกเป็น 

1. ส้าหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั นไม่ต้อง
รับโทษ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถือว่าเป็นบทยกเว้นโทษเด็ดขาด ไม่มีข้อที่ศาลจะใช้ดุลพินิจแต่ประการ
ใด เด็กจึงไม่ต้องรับการพิจารณาพิพากษาความผิดในศาลและไม่ต้องน้าตัวเด็กท่ีกระท้าความผิดเข้ามา
สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชนแต่อาจจะต้องส่งตัวเด็กไปรับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 254617 

2. เด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระท้าความผิดเด็กนั นไม่ต้องรับโทษ เนื่องจาก
กฎหมายมองว่าเด็กอายุกว่า 10 ปีขึ นไปนั น ยังคงถือว่าไม่มีความสามารถในการกระท้าความผิดอาญา
อยู่ แต่ให้ศาลมีอ้านาจที่จะใช้วิธีการส้าหรับเด็กแทนการลงโทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ เช่น ว่า
กล่าวตักเตือน วางข้อก้าหนดแก่ผู้มีหน้าที่ปกครองเด็ก มอบตัวเด็กแก่บุคคลหรือองค์กรอ่ืน หรือส่งตัว
เด็กนั นไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่จัดตั งขึ นเพ่ือฝึกและอบรมเด็กตลอด
ระยะเวลาที่ศาลก้าหนดแต่อย่าให้เกินกว่าเด็กนั นจะมีอายุครบ 18 ปี18 

3. บุคคลอายุกว่า 15 ปี แต่ต่้ากว่า 18 ปีนั น ศาลให้พิจารณาความรู้สึกผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั ง
ปวงเกี่ยวกับผู้นั น ถ้าเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการเช่นเดียวกับเด็กที่กระท้าความผิด
ตามข้อที่2. ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ถ้าหากเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษท่ีก้าหนด
ไว้ส้าหรับความผิดนั นลงกึ่งหนึ่ง เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีความสามารถใน
การแยกแยะได้แล้วว่าการกระท้าใดผิดการกระท้าใดถูก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการลดมาตราส่วนโทษ
ดังกล่าวนี เป็นอัตราที่กฎหมายบังคับเด็ดขาด ไม่อยู่ในดุลพินิจของศาล19 

ส้านักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ในเรื่องการก้าหนดอายุขั นต่้าในการรับโทษทางอาญาของเด็กใน
มาตรา 73 วรรคแรก จากเดิม 10 ปี ไปเป็น 12 ปี (ท่ีผ่านมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายครั งล่าสุด 
คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ปรับอายุใน

                                           
17 มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
18 มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
19 มาตรา 75 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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การรับโทษของเด็กจาก 7 ปี ไปเป็น 10 ปี) โดยในการเสนอร่างกฎหมายปัจจุบันได้มีการให้เหตุผลว่า 
เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้องและคุ้มครองมากกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากความสามารถของ
สภาวะทางร่างกายและสติ ปัญญาที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือให้มีพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม การพิจารณา
ออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการก้าหนดเกณฑ์อายุในการรับโทษทางอาญาของ เด็กจึงต้องพิจารณาใน
แง่มุมต่างๆ ให้รอบด้าน ทั งทางด้านสังคมภาพรวม ด้านการแพทย์ และรายงานผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหลายส่วนชี ให้เห็นว่าควรจะได้มีการทบทวนการก้าหนดอายุในการรับโทษทาง อาญาของ
เด็กให้เหมาะสม และในปัจจุบันการก้าหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระท้าความผิดอาญายัง
ไม่เหมาะสมและยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึง
การปกป้องคุ้มครองเด็กและการแก้ไขปัญหาเด็กตามกลไกการทบทวนสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั งจะเป็นการสงเคราะห์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิ
ภาพของเด็ก โดยค้านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส้าคัญ เพ่ือให้เด็กกลับตัวเป็นคนดี ดังนั น 
หากเด็กมีจิตใจและเชาว์ ปัญญายังไม่ถึงขั นที่มีความรู้สึกผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้ก็ควร
ก้าหนดให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ให้ใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก จึง
จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าว20  

 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่
สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของส้านักงานกิจการยุติธรรมตั งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2561 
ซึ่งมีประชาชนได้มาเข้าร่วมให้ความเห็นถึงร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ดังกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อายุเด็กและเยาวชนในกรณีที่เด็กกระท้า
ความผิดอาญา เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ควรจะมีโทษให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ได้
กระท้าความผิดหรือละเมิดผู้อ่ืน ว่าจะได้รับผลเสียอย่างไร ดังนั น การเพ่ิมเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่
เด็กกระท้าความผิดอาญา อาจเป็นการให้ท้ายว่าท้าผิดก็ยังได้รับการอภัย แต่การมีมาตรการป้องกันที่
ดีและเพ่ิมบทลงโทษเป็นระดับ ขั นตอน อาจช่วยลดปัญหาตรงนี ได้21  

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณากระการท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนั น จะต้องบัญญัติให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child,1989:CRC) 

                                           
20 ส้านักงานกิจการยุติธรรม, กฎหมายที่ขอรับฟังความคิดเห็น:การก าหนดอายุขั้นต่ าในการรับ

โทษทางอาญาของเด็กจากสิบปีไปเป็นสิบสองปี, ค้นวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จาก 
http://www.oja.go.th/TH/law-amendment-child/ 

21 เรื่องเดียวกัน 
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จากการพิจารณา พบว่า ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย ให้ใช้ เกณฑ์พิจารณาเฉพาะเกณฑ์อายุ
เท่านั นในการก้าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด โดยมิได้มีการ
ก้าหนดให้ใช้ฐานความผิดอาญาเป็นเกณฑ์ร่วมในการก้าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชน โดยเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวส่งผลต่อการพิจารณาความผิดและการก้าหนดโทษ กล่าวคือ 
หากเด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญา ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะกระท้าความผิดฐานใดหรือ
ร้ายแรงเพียงใดก็ย่อมได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73-75 ที่มีการลดมาตราส่วน
โทษอยู่เสมอ และในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันข่าวปัญหาการกระท้าผิดทางเพศในเรื่องการ
ข่มขืนกระท้าช้าเราที่กระท้าโดยเด็กและเยาวชนมีให้เห็นเป็นจ้านวนมาก และลักษณะของการกระท้า
ความผิดก็รุนแรง โหดร้าย และเป็นฐานความผิดที่คนในสังคมส่วนใหญ่สนใจ แต่การพิจารณาก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก็ยังขึ นอยู่กับมาตรา 73-75 กล่าวคือ ไม่ต้อง
รับโทษหรือหากต้องรับโทษก็จะได้รับการลดโทษเสมอๆ เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 
ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราไม่มีการเพ่ิมเติมเงื่อนไขน้าหลักทฤษฎี Just 

Deserts มาใช้บังคับกับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราในลักษณะที่
เป็นการกระท้าความผิดที่ร้ายแรง จึงเป็นเหตุให้ประมวลกฎหมายหมายอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับ
เพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพิจารณาดังกล่าว ก่อให้เกิดการตั งค้าถามเกี่ยวกับหลักการและความเหมาะสม
เกี่ยวกับการพิจารณาการกระท้าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนและการก้าหนดโทษ 
ก่อให้เกิดค้าถามจากฝ่ายผู้เสียหายรวมถึงประชาชนในสังคมตามมาว่า เป็นการละเลยต่อการคุ้มครอง
สังคมหรือไม่ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ควรหรือไม่ อย่างไรที่จะสร้างแนวทางและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี  ทั งนี  เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการกระท้าผิดที่
รุนแรงและโหดร้ายเพ่ิมมากขึ น และเด็กและเยาวชนจ้านวนไม่น้อยที่กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกโดยไม่
ส้านึกและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใด โดยมองว่าถึงอย่างไรกฎหมายก็มีการยกเว้นโทษหรือลด
โทษให้ส้าหรับการกระท้าของตนเพราะเป็นเด็กหรือเยาวชน  

ปัจจุบันนี ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดเพ่ิมขึ นเช่นเดียวกัน 
จึงมีการน้าทฤษฎีที่มีชื่อว่า Just Deserts ซึ่งเป็นทฤษฎีการลงโทษแนวใหม่ ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วัตถุประสงค์ การด้าเนินงานของระบบยุติธรรมส้าหรับเด็กและเยาวชน  
โดยออกจากรูปแบบการลงโทษที่มีลักษณะเน้นการแก้ฟ้ืนฟู เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการลงโทษที่มี
ลักษณะคล้ายกับศาลอาญาของผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เพ่ือลดการกระท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากการใช้แนวคิดการลงโทษที่เน้นการฟ้ืนฟูส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนเป็นแนวคิดท่ีใช้มาอย่างยาวนานส้าหรับความผิดทุกฐานความผิดและเด็กและเยาวชนผู้กระท้า
ความผิดทุกคน ซึ่งมีความไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนผู้กระท้าความผิดในปัจจุบันนี  เนื่องจาก
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สภาพสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม มีความเปลี่ยนแปลงไป ดังนั นรูปแบบการลงโทษก็ควร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือตามให้ทันสังคม รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้กระท้าความผิดด้วย22  

ซึ่งทฤษฎี Just Deserts เป็นแนวคิดแบบความยุติธรรมตามกฎหมาย จะเน้นที่ลักษณะของ
การกระท้าความผิด ในต่างประเทศมีการน้ามาใช้กับการพิจารณาความผิดที่เด็กละเยาวชนเป็น
ผู้กระท้า โดยจะน้าไปใช้กับการพิจารณาฐานความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม ข่มขืนจนได้รับ
อันตรายสาหัส หรือความผิดที่มีโทษประหารชีวิต เป็นต้น โดยทฤษฎี Just Deserts นั นมีแนวคิดที่
ส้าคัญ กล่าวคือ การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด ซึ่งหมายถึง ระหว่างความ
ร้ายแรงของการกระท้า (ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือต้าหนิได้ของผู้กระท้า โดยน้ามา
พิจารณาประกอบร่วมกัน โดยพิจารณาจากฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกับอายุของผู้กระท้า
ความผิดเพ่ือก้าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท้าความผิด เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนกระท้าความผิด ยกตัวอย่างประเทศที่มีการน้าแนวคิดทฤษฎีนี ไปใช้  ตัวอย่างเช่น 
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่ง
ประเทศเหล่านี มีทั งประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และระบบ
กฎหมายประมวลกฎหมาย (Civil Law System) และประเทศเหล่านี ล้วนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เป็นประเทศที่ประเทศอ่ืนๆ น้ากฎหมายไปเป็นแบบอย่างของกฎหมายประเทศตัวเอง อีกทั งยังเป็น
ประเทศที่ ได้ ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเหมือนกับประเทศไทยยกเว้นเพียงแต่
สหรัฐอเมริกา23  

จากท่ีได้กล่าวมาทั งหมดข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั งนี  โดยผู้วิจัยมีความสนใจอยาก
ทราบว่า แนวคิดเรื่อง Just Deserts  หากประเทศไทยจะน้าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการ
พิจารณาความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะการกระท้าความผิดร้ายแรง 
หรือในกรณีเป็นการกระท้าความผิดซ ้า โดยผู้กระท้าความผิดยังคงเป็นเด็กและเยาวชน โดยพิจารณา
หากว่าเด็กหรือเยาวชนผู้นั นมีวุฒิภาวะหรือเป็นบุคคลอันตรายยากแก่การแก้ไขปรับปรุง หรือเป็นการ
กระท้าความผิดซ ้า เนื่องจากปัจจุบันการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนมีสถิติเพ่ิมขึ น แสดงให้

                                           
22  Barry Feld, “Just Deserts for Juveniles: Punishment v. Treatment and the 

Difference It Makes,” Scholarship Repository University of Minnesota Law School 
(1990): 83. 

23 นงลักษณ์ อานี, “แนวทางใหม่ในการก้าหนดความรับผิดทางอาญาและการด้าเนินคดีกรณี
ผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กและเยาวชน," วารสารนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 (มีนาคม 
2558): 8 
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เห็นว่าแนวคิดการลงโทษที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่เหมาะสมกับ
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนี  ดังนั นควรมีการเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา โดย
ยกเลิกการลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 73-75 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด Just 

Deserts หรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นการก้าหนดบทลงโทษให้ยุติธรรมแก่ผู้กระท้าความผิด และเป็นการ
ป้องกันและลดการเกิดอาชญากรรมทางเพศอันเกิดจากเด็กและเยาวชน 

 

1.2 สมมติฐานการวิจัย 
ประเทศไทยใช้แนวคิดการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูส้าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดแต่

การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนกลับไม่ลดน้อยลง ดังนั น เมื่อประเทศไทยมีแนวทางใหม่
ส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ตามแนวคิด Just Deserts โดยเพ่ิมเติมเงื่อนไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้า
ช้าเรา ไม่น้ามาตรการพิเศษการไม่ต้องรับโทษหรือลดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73-75 
มาใช้บังคับ หากเป็นการกระท้าที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้า โดยโทษที่ลงต้อง
เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด ผลจากการพิจารณาเช่นว่า จะท้าให้เด็กและเยาวชน
ไม่กล้ากระท้าความผิด เนื่องจากเกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะบทลงโทษจะมีความรุนแรงขึ นตาม
ลักษณะของการกระท้า ซึ่งถือเป็นแนวทางในการลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศท่ีได้อีกทางหนึ่ง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และความหมายของ

เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทางอาญา 
2) เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท้า

ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย 
 3) เพื่อวิเคราะห์การปรับใช้แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการพิจารณา
ความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา 

4) เพ่ือเสนอแนะหรือเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเรา 
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1.4  ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาทางนิติศาสตร์โดยผู้ศึกษาท้าการศึกษาสภาพปัญหาในด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดอาญาในฐานความผิดเกี่ยวเพศในเรื่องของ
การข่มขืนกระท้าช้าเรา รวมถึงการศึกษาทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts โดย
เปรียบเทียบกันกับทฤษฎีการลงโทษอ่ืน และศึกษาขอบเขตของกฎหมายที่คุ้มครองและก้าหนดโทษ
ส้าหรับการลงโทษเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติ
เอาไว้ โดยมีการศึกษาถึงต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่มีการน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการ
ก้าหนดบทลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดตามกฎหมายในประเทศของตน รวมทั งศึกษา
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดเด่นของการน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในทางปฏิบัติส้าหรับการ
พิจารณาตัดสินลงโทษเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศในเรื่องของการข่มขืนกระท้า
ช้าเรา 

 

1.5  ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่องการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการ

กระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิเคราะห์พรรณนา จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวมทั งข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ วารสาร 
หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง บทความในหนังสือพิมพ์  ข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จาก
อินเตอร์เน็ต โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี ไม่ได้มีการท้าการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ แต่ท้าการศึกษาแนว
ทางการปรับใช้และการตีความแนวคิดทฤษฎี Just Deserts ของกลุ่มประเทศบางประเทศที่มีการน้า
ทฤษฎี Just Deserts มาใช้พิจารณาการลงโทษเด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดอาญา เพ่ือเป็น
แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายอาญาส้าหรับการลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดอาญา
ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนของไทย
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เมื่อท้าการศึกษาข้อมูลแล้วจึงได้ท้าบันทึกและคัดแยกข้อมูลเพ่ือน้าข้อมูลไป
วิเคราะห์ในประเด็นส้าคัญแล้วจึงมีการเขียนสรุปและข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับใช้แนวคิดทฤษฎี 
Just Deserts กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการ
ข่มขืนกระท้าช้าเรา 
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1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ท้าให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และความหมาย

ของเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทางอาญา 
2) ท้าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่

กระท้าความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย 
3) ท้าให้ทราบถึงการปรับใช้แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการพิจารณา

ความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา 
4) ท้าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือเสนอเป็นแนวทางการในการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไข

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้า
ช้าเรา  
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย และความหมายของ

เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญา 
 

มนุษย์เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ทางภาครัฐจึงต้องมีมาตรการเพ่ือมาก้าหนดหรือควบคุม
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นการป้องปัญหาการกระท้าที่
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เช่น การลักทรัพย์ การฆาตกรรม การข่มขืนกระท้าช้าเรา
เป็นต้น และหากเกิดการกระท้าที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมาย ทางภาครัฐก็จะมีการก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับผู้ที่กระท้าการฝ่าฝืนมาตรการที่กฎหมายก้าหนดไว้เป็นความผิดเพื่อลงโทษผู้นั น โดย
การลงโทษตามหลักทันฑวิทยา หมายถึง การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท้าให้ผู้อ่ืนได้รับผลร้าย ได้รับ
ความทุกข์ทรมานทั งทางร่างกาย หรือจิตใจ หรือต่อทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ได้รับโทษตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ กล่าวคือ ประหารชีวิต จ้าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์24 ซึ่งเป็นโทษที่ทางภาครัฐก้าหนดไว้
ส้าหรับผู้ที่กระท้าความผิด กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสังคม 
โดยรัฐจะเป็นผู้ใช้อ้านาจบังคับแก่บุคคลที่กระท้าการฝ่าฝืนกฎหมาย และเป็นการส่งเสริมกฎหมายให้
มีการบังคับใช้ได้ประสิทธิภาพ25  

ส้าหรับผู้กระท้าความผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน กฎหมายจะเน้นรูปแบบแนวคิดการลงโทษที่
แตกต่างจากผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยแนวคิดการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดจะ
เน้นรูปแบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดมากกว่าเป็นการลงโทษตามกฎหมายในทุกฐานความผิด เห็นได้
จากบทบัญญัติในมาตรา 73-75 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่เด็กและเยาวชนแม้จะได้กระท้า
ความผิดก็ไม่ต้องรับโทษหรือหากต้องรับโทษก็จะมีการลดโทษให้เสมอ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนออกมา
ใช้ชีวิตปกติได้ในสังคมโดยเร็วอีกครั ง จึงเป็นที่มาของการศึกษาเนื อหาในส่วนนี  กล่าวคือ ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วย
การข่มขืนกระท้าช้าเรา และแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา รวมถึงความหมายเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด ดังต่อไปนี  

 

                                           
24 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
25 อาริษา มณีสว่าง, การคุมความประพฤติ:ศึกษาการเลี่ยงการลงโทษจ าคุก โดยการคุมขังเป็น

ช่วงระยะเวลา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550),
หน้า 7. 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท าช าเรา 
การลงโทษผู้กระท้าความผิด เหยื่อหรือผู้ เสียหายจากการกระท้าความผิด แม้กระทั ง

ประชาชนในสังคมที่ได้ติดตามข่าวสาร ย่อมอยากให้ผู้กระท้าความผิดได้รับโทษอย่างสาสมหรือ
เหมาะสมส้าหรับการกระท้าความผิดนั นๆ เพ่ือเป็นการลงโทษและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น เพ่ือไม่ให้กล้า
ที่จะกระท้าความผิด การศึกษาในส่วนนี จึงได้มีการศึกษาทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just 

Deserts ซึ่งเป็นแนวคิดการลงโทษแบบใหม่ โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีการลงโทษ
ในแบบอ่ืน 

 
2.1.1 ทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts และการลงโทษตามหลักทันฑ

วิทยา 
ในปี ค.ศ. 1967 หรือในปี พ.ศ. 2510 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้มีการตัดสินใจในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงศาลเด็กและเยาวชน การพิจารณาคดีและการออกกฎหมายโดยให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ จึงได้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ กระบวนการ และการด้าเนินงานของระบบยุติธรรม
ส้าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน โดยศาลเด็กและเยาวชนมีการออกจากรูปแบบการลงโทษที่มี
ลักษณะเน้นการฟ้ืนฟู เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการลงโทษที่มีลักษณะคล้ายกับศาลอาญาของผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงล่าสุดส้าหรับแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงนโยบายของศาล
เยาวชน หลักการแห่งการกระท้าผิดจะเป็นตัวก้าหนดการพิจารณาพิพากษาส้าหรับศาลเด็กและ
เยาวชน ซึ่งการพิจารณานั นจะเน้นลักษณะของการกระท้าความผิดมากกว่าเป็นการกระท้าผิด
กฎหมาย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของหลักการแห่งความผิด ส้าหรับการด้าเนินการตาม
รูปแบบความยุติธรรมในการพิจารณานั นก็เฉกเช่นเดียวกันกับความยุติธรรมตามแนวคิด Just 

Deserts โดยการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในบทบัญญัติว่าด้วยการตัดสินการกระท้าความผิดของ
เด็กและเยาวชนและแนวทางในการก้าหนดการลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดนั น
จะเน้นการลงโทษตามสัดส่วนการกระท้าความผิด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี มีส่วนส้าคัญกับ
กระบวนการยุติธรรมในความยุติธรรมในเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกา26 
 ตัวอย่างเช่น ในรัฐวอชิงตัน (Washington) ได้มีการปรับโครงสร้างหลักเกณฑ์การลงโทษ
ส้าหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวคิดความยุติธรรมเพ่ือเน้นการลงโทษตามแนวคิด Just Deserts 
จุดประสงค์ของกฎหมายนี สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางใหม่ๆ ของกฎหมาย เพ่ือลดการกระท้าความผิด

                                           
26 Barry Feld, op. cit. 
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ของเด็กและเยาวชน รวมถึงสร้างความปลอดภัยของประชาชนในสังคม เพ่ือการรักษาความสมบูรณ์
ของกฎหมายโดยมีสาระส้าคัญซึ่งห้ามไม่ให้เกิดการกระท้าบางอย่าง ซึ่งการลงโทษตามแนวคิดใหม่นี  
มีจุดมุ่งหมายที่จะออกจากแนวคิดการลงโทษที่มีวัตถุประสงค์เป็นการฟ้ืนฟูเยียวยา โดยศาลแห่งรัฐ
วอชิงตันเคยได้ให้เหตุผลว่า การลงโทษบางครั งก็คือ การรักษาเยียวยาเช่นกัน เช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางรูปแบบการลงโทษของรัฐอ่ืนๆ ที่วัตถุประสงค์ของศาลเด็กและเยาวชนได้เน้น
เรื่องการลงโทษมากขึ นเช่นกัน27 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแนวคิดการลงโทษผู้กระท้าความผิด พบว่า ในศตวรรษที่ 20 การ
พิจารณาพิพากษาคดียังถูกครอบง้าโดยปรัชญาของส้านักปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งการลงโทษจะ
เป็นตามแนวคิดเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมหรือการฟ้ืนฟูเยี่ยวยา โดยมองว่าผู้กระท้าความผิดควร
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ การคุมขังจะเน้นจากระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้ืนฟูเยียวยา 
อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1970 หรือปี พ.ศ. 2513 ได้มีการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
การพิจารณาพิพากษาโทษของศาลเยาวชนและครอบครัวนั นจะมีค้าพิพากษาให้ลงโทษหรือให้แก้ไข
ฟ้ืนฟูจะขึ นอยู่กับลักษณะของการกระท้าผิด ซึ่งค้าพิพากษาจะก้าหนดสัดส่วนการลงโทษกับเป้าหมาย
ของการลงโทษโดยหลักเกณฑ์ที่กล่าวมานั นขึ นอยู่กับลักษณะการกระท้าความผิดและตัวผู้กระท้า
ความผิดเอง28 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 หรือในปี พ.ศ. 2520 รูปแบบการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของเด็กและเยาวชนได้ออกจากรูปแบบกระบวนการลงโทษแบบเดิม เมื่อรัฐวอชิงตันได้ออก
บทบัญญัติส้าหรับการพิจารณาพิพากษาตามแนวคิด Just Deserts โดยกฎหมายดังกล่าวจะเน้น
ความรับผิดของแต่ละบุคคลและใช้แนวทางการพิจารณาโดยสันนิษฐาน โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ให้ความส้าคัญต่อความเสมอภาคและสัดส่วนของโทษจากการกระท้าความผิดมากกว่าเป้าหมาย
ดั งเดิมของรูปแบบการฟ้ืนฟูเยียวยา ทั งนี ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค้าพิพากษา
ส้าหรับเยาวชนนั นจะเด็ดขาดและได้สัดส่วนของการกระท้าความผิด ตามอายุและความร้ายแรงของ
ความผิดที่ได้กระท้า หรือในกฎหมายใหม่ของรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersey) ที่บอกว่า การไม่จ้าคุกใช้
ส้าหรับการกระท้าความผิดเล็กน้อยที่เด็กหรือเยาวชนได้กระท้าลง แต่ก้าหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ น
ส้ าหรับการกระท้ าผิดที่ ร้ ายแรงแม้ ได้กระท้ าโดยเด็กและเยาวชน หรือรัฐ คอน เนตทิคั ท 
(Connecticut) ใช้กฎหมายส้าหรับการพิจารณาความผิดที่กระท้าโดยเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังใน

                                           
27 ibid 
28 Ibid., p. 84. 
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ความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง ได้แก่ อาชญากรรมรุนแรงอย่างเช่น การฆ่าข่มขืน การข่มขืน การลักพา
ตัวหรืออ่ืนๆ29  

ทฤษฎี Just Deserts หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีการลงโทษให้ได้สัดส่วนเพราะ
ผู้กระท้าความผิดสมควรได้รับโทษ ทฤษฎีนี เห็นว่า บุคคลที่ได้กระท้าความผิดสมควรได้รับการลงโทษ
ตามสัดส่วนที่กระท้าผิดทางศีลธรรม เพราะการลงโทษผู้กระท้าผิดจะลดความถี่และความเป็นไปได้ที่
จะเกิดความผิดขึ นในอนาคต30 โดยค้าว่า Just มีความหมายในท้านองว่า เพ่ิงจะท้าสิ่งนั นหรือสิ่งนี ไป 
แต่ในอีกความหมายหนึ่งจะหมายความว่า ความเป็นธรรม เช่น ความเป็นธรรมต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
ความเป็นธรรมต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด และค้าว่า Deserts หมายถึง สิ่งใดหรืออะไรก็ตามท่ีคนหนึ่งคน
หนึ่งสมควรได้รับ เมื่อมีการน้ามารวมกันกับค้าว่า Just เป็น Just Deserts จึงมีความหมายว่า ความ
เป็นธรรมอันควรได้รับ ค้าว่า Just Deserts นี จะแปลความหมายไปในทางที่ดีหรือทางร้ายก็ได้ แต่
การน้าค้าๆ นี ไปใช้จริงๆ จะนิยมใช้ไปในทางร้ายจะเหมาะสมกว่า ซึ่งหมายถึง บุคคลๆหนึ่ง สมควร
ได้รับผลลัพธ์ในเชิงการลงโทษจากการกระท้าที่ไม่ดี เป็นแนวคิดแบบความยุติธรรมตามกฎหมาย 
(The Justice Model) ที่มองว่าการลงโทษควรจะได้สัดส่วนกับการกระท้า กล่าวคือ ระดับของความ
เสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ นและความชั่วหรือความต้าหนิได้ของผู้กระท้า ซึ่งมีความหมายในท้านอง
ว่า ระดับที่ผู้กระท้าควรได้รับการต้าหนิอันเนื่องจากผลที่เขาได้กระท้าลง 

การลงโทษตามทฤษฎีนี ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปรับปรุงหรือแก้แค้นผู้กระท้าความผิด แต่การ
ลงโทษตามทฤษฎีนี จึงหมายความว่า ผู้กระท้าความผิดสมควรถูกลงโทษเพราะเหตุผลดังต่อไปนี  

1. เป็นการถูกต้องที่จะต้องได้รับโทษ  
2. เขาได้กระท้าผิด 
3. โทษที่ลงแก่ตัวเขาก็เป็นการกระท้าเช่นเดียวกันกับที่เขาได้กระท้ากับผู้เสียหาย  
4. โทษจะต้องก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่เขาพอๆกับที่เขาได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน

ต่อ ผู้เสียหาย  
5. มีความสัมพันธ์ระหว่างการประพฤติผิดของเขากับความทุกข์ทรมานของโทษที่ก้าหนดไว้31 

                                           
29 Ibid., p. 85. 
30  PsycNET, Why do we punish? Deterrence and Just Deserts as motives for 

punishment, Retrieved September 26, 2018 from http://psycnet.apa.org/buy/2002-
17391-00 

31 สุพจน์ สุโรจน์ และลาวัลย์ หอนพรัตน์, ทฤษฎีการลงโทษและทฤษฎีวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย (เอกสารในการสอนกฎหมายอาญา1:ภาคบทบัญญัติทั่วไป), เสนอที่นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 7. 
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ตั งเป็นข้อสังเกตว่า แนวคิดทฤษฎี Just  Deserts เป็นการลงโทษการกระท้าความผิด

อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแก้แค้นทดแทน แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของทฤษฎี Just  

Deserts นี การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับระดับความรุนแรงของการกระท้าและพฤติกรรมของตัว
อาชญากรที่เป็นผู้กระท้าความผิด โดยการลงโทษจะต้องได้สัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของการ
กระท้า (ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือต้าหนิได้ของผู้กระท้า เพื่อน้ามาพิจารณาประกอบ
ร่วมกันในการที่จะพิจารณาโทษของผู้กระท้าความผิดที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยพิจารณาจากอายุ
และฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกันเพ่ือการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้าความผิด32  

ซีซาร์เร่ แบคคาร์เรีย (Cesare Beccaria) ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องอาชญากรรมและการ
ลงโทษว่า ความรุนแรงในการลงโทษควรที่จะสอดคล้องกับความรุนแรงของอาชญากรรม เพราะการ
ลงโทษนั นมีจุดประสงค์กลักเพ่ือยับยั งการเกิดการกระท้าความผิด แม้ว่าแบคคาร์เรียจะให้ความส้าคัญ
กับการยับยั งการกระท้าความผิดเป็นจุดประสงค์หลักในการลงโทษ แต่ในการลงโทษผู้กระท้าความผิด 
โทษที่ลงก็ต้องได้สัดส่วนกับความผิดที่เขาได้กระท้าด้วย เสมือนกับทฤษฎี Just Deserts ซึ่งเป็น
หลักการเกี่ยวกับสัดส่วนความสมดุลและการลงโทษ ซึ่งทฤษฎี Just Deserts เห็นว่าสังคมไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูแก้ไขหรือยับยั งการกระท้าความผิดได้ ดังนั นในการลงโทษจะต้องลงโทษอย่างเหมาะสมตาม
แนวคิดทฤษฎี Just Deserts ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์และจริยธรรมด้วย33 

ในสหรัฐอเมริกาเคยมีกรณีผู้หญิงชาวกระเหรี่ยงถูกข่มขืนอย่างโหดร้ายบริเวณห้องน ้า โดย
ผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กชายอายุเพียง 17 ปี จากเหตุการณ์ดังกล่าวสาวชาวกระเหรี่ยงทราบว่า 
ผู้กระท้าความผิดเขาอายุ 17 ปี และเพราะเขาเป็นเด็กและเยาวชนเขาจึงมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษ เธอ
มองว่า ระบบยุติธรรมทางอาญานั นล้มเหลว เธอถูกข่มขืน เธอเป็นคนที่จะต้องทนทุกข์อยู่กับความ
ทรงจ้าของคืนนั นตลอดไป แต่ผู้กระท้าผิดกลับได้รับโทษที่เขาไม่สมควรได้รับ ในความคิดของผู้ตกเป็น
เหยื่อเธออยากให้เขาได้รับโทษส้าหรับผู้ใหญ่ กรณีเช่นนี ท้าให้ศาลตระหนักถึงชะตากรรมของผู้ตกเป็น
เหยื่อของอาชญากรรม จึงมีการเสนอแนะถึงทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎี Just Deserts ซึ่งเป็นความคิด
พื นฐานของการลงโทษ ความคิดพื นฐานของการลงโทษคือ พฤติกรรมที่เป็นความผิดทางอาญาก็คือ
การละเมิดศีลธรรมหรือขัดกับการกระท้าตามธรรมชาติของมนุษย์ ดังนั นการกระท้าความผิดทาง
อาญาจะถูกลงโทษก็เพราะว่าเขาหรือเธอสมควรได้รับ การลงโทษตามสัดส่วนของการกระท้าความผิด

                                           
32 มนสิชา บุนนาค, การก าหนดโทษทางเลือกกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), หน้า 16. 
33 Marvin E Wolfgang, “The Medical Model versus the Just Deserts Model,” Bull 

Am Acad Psychiatry Law 16 (1988): 111. 
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เป็นเป้าหมายของความยุติธรรม จ้าเลยต้องถูกลงโทษเฉพาะในขอบเขตที่จ้าเป็น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 
ระดับของการลงโทษต้องได้สัดส่วนกับความรุนแรงของอาชญากรรมและความร้ายแรงของพฤติกรรม
ของจ้าเลย เหตุผลนี จึงเป็นเหตุผลส้าหรับการลงโทษอย่างเหมาะสมเรียกว่า หลักการของ Just 

Deserts ซึ่งเป็นแนวคิดของเพียงเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านการลงโทษ เป็นหลักการ
พื นฐานของทฤษฎี Just Deserts34 

ทัณฑวิทยา (Penology) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในสาขาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
โดยทัณฑวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษ  แนวคิดทฤษฎีการลงโทษตาม
หลักทัณฑวิทยาในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลายประการ กล่าวคือ 

แนวคิดทฤษฎีแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลมาจากของ
ส้านักอาชญาวิทยาส้านักดั งเดิม (Classical School) ที่มองว่าการกระท้าความผิดเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ธรรมชาติ ต่อศีลธรรมหรือกฎเกณฑ์ของสังคม จึงสมควรถูกลงโทษเพราะความผิดที่เข้าได้กระท้า โดย
ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนมีพื นฐานมาจากความคิดจากลัทธิเจตต์จ้านงเสรี (Free Will) ที่เชื่อว่ามนุษย์มี
เหตุผล อิสระในทางความคิด มีสิทธิและเสรีภาพในการกระท้าการใดๆ หรือในการที่จะคิดตัดสินใจ 
และกระท้าด้วยตนเองทุกอย่าง ประกอบกับมีความสามารถในการใช้เหตุผล เมื่อได้มีการตัดสินใจว่า
จะท้าสิ่งใดลงไปแล้วจึงต้องรับผลของการกระท้าของตนและเมื่อมีการกระท้าความผิดจึงต้อง
รับผิดชอบต่อความผิดและสมควรได้รับโทษเพราะการกระท้าของตน ส้าหรับทฤษฎีแก้แค้นทดแทน
นั นเป็นการลงโทษเพ่ือเป็นการทดแทนการกระท้าความผิดที่ผู้กระท้าความผิดได้ลงมือกระท้าไป 
เพราะเหตุผลว่าผู้กระท้าความผิดสมควรได้รับโทษเพราะความผิดของเขาเอง เช่นนั นเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากระบบการเมืองการปกครอง ศาสนา ระบบสังคมในสมัยอดีตที่ผู้มีอ้านาจปกครอง จะใช้
วิธีการลงโทษเพ่ือการตอบแทนผู้กระท้าความผิดให้ได้รับโทษในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟัน โดยมีการ
ใช้วิธีการที่รุนแรงมาก ซึ่งทฤษฎีแก้แค้นทดแทนนั นมีทั งการประหารชีวิต การลงทัณฑ์ทรมานด้วยวิธี
ต่าง ๆ เพ่ือให้สมกับความผิดที่ผู้กระท้าได้ท้าลงไป เพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดรู้ส้านึกในการกระท้า โดย
ทฤษฎีแก้แค้นทดแทนนั นจะมองย้อนไปในอดีตของการกระท้าของตัวผู้กระท้าความผิด ไม่ได้มองผลที่
จะเกิดขึ นในอนาคตว่าหากผู้กระท้าความผิดได้รับโทษแล้วในอนาคตจะเป็นเช่นไร เช่น จะกลับตัวเป็น
คนดีหรือไม่ โดยทฤษฎีแก้แค้นทดแทน วัตถุประสงค์ของการลงโทษ กล่าวคือ  

1. เพ่ือตอบแทนการกระท้าความผิดของเขาอย่างสาสมกับความผิดที่ได้กระท้า 
2. เป็นการรับผิดชอบต่อการกระท้าของเขา 
3. เพ่ือเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิของกฎหมายเพื่อความยุติธรรม 

                                           
34 David A Starkweather, “The Retributive Theory of ‘Just Deserts’ and Victim 

Participation in Plea Bargaining,” Indiana Law Journal 67 (1992): 853, 854. 
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หากในประเทศไทยมีการน้าแนวคิดทฤษฎีแก้แค้นทดแทน มาใช้กับการก้าหนดบทลงโทษเด็ก
และเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด อาจจะขัดกับหลักการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีด้วย35  

ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั ง (Deterrence Theory) เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลตาม
แนวคิดของส้านักอาชญาวิทยาแนวปฏิฐานนิยม (Positivist School) ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดี 
แต่การกระท้าความผิดเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งแนวคิดของส้านักอาชญาวิทยาแนวปฏิฐานนิยมนั น
จะแตกต่างจากแนวคิดของส้านักดั่งเดิมอย่างสิ นเชิง ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือยับยั งอยู่บนความเชื่อที่ว่า 
การกระท้าผิดที่เกิดขึ นแล้วนั น ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปไม่ให้การกระท้าได้ ดังนั นเมื่อเกิดการ
กระท้าความผิด จึงควรหาแนวทางในการป้องกันมิให้การกระท้าความผิดในลักษณะนั นเกิดขึ นมาอีก 
มากกว่าที่จะเน้นการลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนผู้กระท้าผิด ดังนั นแนวคิดดังกล่าวนี จึงเห็นว่า สังคม
ควรหามาตรการที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการกระท้าผิดของคนในสังคม  

โดยแนวคิดว่าด้วยการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งนั น สามารถใช้ในการข่มขู่
และยับยั งตัวผู้กระท้าความผิดที่ได้รับโทษและท้าให้บุคคลอ่ืนได้เห็นเป็นตัวอย่าง ดังนั นประชาชนจะ
เกิดความเกรงกลัวที่จะได้รับโทษจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะกระท้าผิด เมื่อการลงโทษเพ่ือยับยั งข่มขู่นั นตั งอยู่
บนความเชื่อว่า เมื่อเกิดการกระท้าความผิดขึ นแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ ดังนั นจึง
ควรที่จะหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการกระท้าความผิดเช่นนั นอีก ดังนั นการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งจึงมี
วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรก การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งโดยเฉพาะ 
(ป้องกันเฉพาะ) ซึ่งหมายความว่า เป็นการลงโทษผู้กระท้าความผิดรายบุคคลเพ่ือเป็นการยับยั ง
ผู้กระท้าความผิดไม่ให้กระท้าความผิดอีก เพราะเกิดความเกรงกลัวในโทษที่จะได้รับหากกระท้า
ความผิดอันเป็นผลที่จะตัดโอกาสที่จะกระท้าความผิดซ ้าอีก และอีกประการหนึ่ง เป็นการลงโทษเพ่ือ
ข่มขู่ยับยั งโดยทั่วไป (ป้องกันทั่วไป) ซึ่งหมายความว่า เป็นการยับยั งไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท้าความผิด
เนื่องจากได้เห็นผลร้ายของการกระท้าความผิดและการได้รับโทษ ถือว่าเป็นการลงโทษผู้กระท้า
ความผิดเพ่ือให้คนในสังคมได้เห็นเพ่ือที่จะมิกล้าที่จะกระท้าความผิดเสมือนเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การกระท้าผิดขึ น โดยการข่มขู่ยับยั งนั นจะมีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการ คือ โทษที่จะลงแก่ผู้กระท้า
ความผิดต้องเหมาะสมกับการกระท้าความผิดและการลงโทษนั นจะต้องท้าในที่เปิดเผย ไม่ปิดบัง 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อไม่กล้ากระท้าความผิด36 

                                           
35 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ทฤษฎกีารลงโทษ, หน้า 12, ค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2560 จาก 

http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/upload/41716_6.pdf 
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
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 แนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) โดยทฤษฎีการลงโทษ
เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูมีความเชื่อพื นฐานว่า การลงโทษควรมีไว้เพ่ือฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิด เพ่ือให้ผู้ที่ได้
กระท้าความผิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดี และมีแนวคิดที่เชื่อว่าการลงโทษควรจะมีการแก้ไขและฟ้ืนฟูผู้
ที่กระท้าความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีเพ่ือไม่ให้ผู้กระท้าผิดกลับมากระท้าความผิดซ ้าอีก รวมทั งการ
พยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท้าความผิดกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ ในขั นตอนการลงโทษจึงต้องมีการ
เรียนรู้หรืออบรม และการฝึกอาชีพ เพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดสามารถน้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ โดย
ส้าหรับหลักการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจะประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ 
กล่าวคือ ประการแรกหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท้าผิดจ้าคุกเป็นเวลานานหรืออาจใช้วิธีอ่ืนแทนการจ้าคุก
ระยะสั น เช่น การรอการลงโทษ เพราะมองว่าอาจได้รับวิชาอาชญากรรมมาจากขณะจ้าคุกได้   
ประการที่สองทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจะก้าหนดระยะเวลาในการลงโทษจากการดูว่า 
ผู้กระท้าความผิดมีการแก้ไขหรือปรับปรุงตัวแล้วหรือไม่ มีความพร้อมในการออกมาใช้ชีวิตในสังคม
ปกติหรือยัง โดยทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูนั นไม่ได้ดูลักษณะและผลของการกระท้าความผิด ไม่
ดูความหนักเบาของการกระท้าความผิด และประการที่สามเมื่อได้มีการแก้ไขผู้กระท้าความผิดและ
ผู้กระท้าความผิดปรับปรุงตัวดีแล้ว ก็ให้หยุดการลงโทษ เช่น การก้าหนดให้มีการพักโทษ และมีการ
ปรับปรุงการลงโทษระหว่างที่มีการคุมขังอยู่ตลอด เพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดกลับมาใช้ชีวิตกับคนใน
สังคมได้ปกตโิดยเร็ว เช่น มีการฝึกอาชีพ37  

การด้าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด
นั นให้ได้เกิดความรู้สึกส้านึกในสิ่งที่ตนได้กระท้าลงไป โดยน้าเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดเข้า
สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมีระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยมีการ
ค้านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนเพ่ือให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีเพ่ือกลับไปใช้ชีวิต
ปกติในสังคมปัจจุบัน โดยการใช้วิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชนนั นจึงต้องมีการค้านึงถึงบุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคน ซึ่งต้องใช้
ความเหมาะสมกับตัวเด็กและเยาวชนเฉพาะคนและพฤติกรรมเฉพาะเรื่อง 

ส้านักปฏิฐานนิยม (Positivist School) มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี โดยได้อธิบาย
สาเหตุของอาชญากรรมว่า อาชญากรรมไม่ได้เกิดจากเจตจ้านงอิสระ (Free will) ของผู้กระท้า
ความผิด ภายหลังจากการชั่งน ้าหนักระหว่างผลดีและผลร้ายที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม 
แต่อาชญากรรมนั นอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ กระท้า
ความผิดได้ เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี ส่งผลให้ผู้กระท้าไม่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมที่
ดี ผู้กระท้าผิดจึงไม่สามารถปรับตนให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันได้ โดยไม่ได้ให้ความส้าคัญที่ตัวบท

                                           
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
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กฎหมายแต่ให้ความส้าคัญกับตัวผู้กระท้าความผิด ส้านักปฏิฐานนิยมมองว่าผู้กระท้าความผิดเป็น
ผู้ป่วย และเห็นว่าการลงโทษผู้กระท้าความผิดจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอาชญากรรมได้ แต่การเยียวยา
รักษาที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของผู้กระท้าความผิดแต่ละคน ซึ่งการลงโทษเพ่ือ
การอบรม แก้ไข และเพ่ือให้กลับตนเป็นคนดีเพ่ือกลับคืนเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อีกครั งต่างหาก
ถือเป็นการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมที่ดีท่ีสุด38 

ทฤษฎีตราบาปได้มีการเสนอว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่สามารถแก้ปัญหา
อาชญากรรมได้ แต่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรม  เพราะเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ 
เครื่องมือที่ใช้ส้าหรับการแบ่งแยกคนดีกับคนเลวออกจากกัน บุคคลที่ถูกจับจะถูกด้าเนินคดีและถูก
พิพากษาและจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวของสังคม  คนในสังคมจึงปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวไม่ดี
เนื่องจากมีความเชื่อว่าบุคคลนั นจะต้องเป็นภาระให้แก่สังคม ผลก็คือ บุคคลนั นๆ อาจเกิดความรู้สึก
แตกต่างหรือแปลกแยก และถูกกีดกันทางสังคม ทั งนี ในที่สุดบุคคลนั นก็จะมีความรู้สึกยอมรับว่า
ตนเองเป็นคนชั่วตามที่สังคมได้ตราหน้า และเป็นเหตุให้เกิดกระท้าความผิดขึ นเพ่ือเป็นการแก้แค้น
สังคม ดังนั นด้วยเหตุนี ทฤษฎีนี จึงเสนอให้มีการเอาคดีออกจากกระบวนยุติธรรมทางอาญาเพ่ือลดตรา
บาปทีเ่กิดขึ นรวมทั งช่วยให้ผู้กระท้าความผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยง่าย39 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หมายถึง วิธีการใดๆ ที่ผู้เสียหายและผู้กระท้าความผิด 
หรือซึ่งในกรณีที่มีบุคคลอ่ืนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อให้เกิดขึ นของอาชญากรรมนั นๆ ได้
เข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากอาชญากรรมดังกล่าว 
โดยทั่วไปแล้วอาจมีการช่วยเหลือโดยผู้ประสานงาน กระบวนการเชิงสมานฉันท์อาจได้แก่ การไกล่
เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท หรือการประชุมกลุ่ม และการพิพากษาโดยการประชุมล้อมวง40 เพราะ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั นได้ถูกวิจารณ์ว่าละเลยความต้องการของผู้เสียหาย และผลักดัน
ผู้กระท้าความผิดให้ออกจากสังคม ส่งผลให้ผู้กระท้าความผิดถูกกันออกจากสังคมปกติ อาจมีผลท้าให้
ผู้กระท้าความผิดคิดกลับมากระท้าความผิดอีก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทางอาญานั นได้มี
มาแล้วกว่า 20 ปี  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ นแก่ผู้เสียหาย สังคม และการน้า

                                           
38 สกุลยุช หอพิบูลสุข,  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทย (The  

Thai Juvenile Justice) หน้า 2, ค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2560 จาก http://www.csbc-
law.com/thai-law-insights/scholar-journal/6_The_Thai_Juvenile_Justice_in_Brief.pdf 

39 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
40 เพลินตา ต้นรังสรรค์, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระท้าความผิดอาญาของ

เด็กหรือเยาวชน,” บทความทางวิชาการจุลนิติ (พฤษภาคม-มิถุนายน2553): 55. 
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ผู้กระท้าความผิดกลับคืนสู่สังคม ซึ่งผู้กระท้าความผิดจะต้องมีการพยายามเยียวยาความเสียหายแก่
ผู้เสียหายให้ผู้เสียหายพอใจ และผู้กระท้าความผิดก็กลับเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ41 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีบางแนวคิดทฤษฎีการลงโทษที่มีส่วนคล้ายกับแนวคิดทฤษฎี 
Just Deserts และมีแนวคิดที่เป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วซึ่งจะมีความแตกต่างจากจากแนวคิดทฤษฎี 
Just Deserts อย่างสิ นเชิงที่มองว่า การลงโทษนั นจะต้องได้สัดส่วนกับระดับของความรุนแรงจากการ
กระท้าและพฤติกรรมของตัวอาชญากรที่เป็นผู้กระท้าความผิด ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีที่ปัจจุบันหลาย
ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา น้ามาปรับใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด
อาญา โดยมีการพิจารณาอายุและฐานความผิดอาญาร้ายแรง เพ่ือการก้าหนดบทลงโทษที่เหมาะสม
กับการกระท้าความผิดอันร้ายแรงของเด็กและเยาวชน เพราะทั งนี เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี  พบว่าเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดอาญาร้ายแรงและมีการกระท้า
ความผิดซ ้าเพ่ิมมากขึ น เราจึงจ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท้า
ความผิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการข่มขืนกระท าช าเรา 
ส้าหรับความหมายเกี่ยวกับการข่มขืนกระท้าช้าเรา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 

ซึ่งได้วางหลักเอาไว้ว่า ผู้ใดที่ข่มขืนกระท้าช้าเราผู้อ่ืนไม่ว่าจะโดยการขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือโดย
ใช้ก้าลังประทุษร้ายหรือโดยที่ผู้เสียหายนั นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  หรือโดยท้าให้ผู้เสียหาย
นั นเข้าใจผิดว่าผู้กระท้าเป็นบุคคลอ่ืน ซึ่งโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้ คือ โทษจ้าคุกตั งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท โดยมีการให้ความหมายของการกระท้าช้าเราไว้ว่า หมายถึง
การกระท้าเพ่ือที่จะสนองความใคร่ของตัวผู้กระท้าโดยเอง การใช้อวัยวะเพศของผู้กระท้ากระท้ากับ
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระท้ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของผู้อื่น และถ้าเป็นกระท้าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระท้าความผิดด้วยกัน
อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท้ากับชาย ในลักษณะเดียวกันกฎหมายก้าหนดโทษไว้ คือ 
จ้าคุกตั งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ้าคุกตลอดชีวิต และถ้า
การกระท้าความผิดเป็นการกระท้าความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรส และยังประสงค์จะอยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภริยาศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะก้าหนดเงื่อนไข
เพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีท่ีศาลมีค้าพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุก และคู่สมรสฝ่าย

                                           
41 สกุลยุช หอพิบูลสุข, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
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ใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั นแจ้ง
ให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด้าเนินการฟ้องหย่าให้42 

 จากข้างต้นเห็นได้ว่า ผู้กระท้าและผู้ถูกกระท้าอาจเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้ 
กล่าวคือชายกระท้ากับหญิง หรือหญิงกระท้ากับชายก็ได้ หรืออาจจะเป็นชายกระท้ากับชาย หญิง
กระท้ากับหญิงก็ได้ หรือเป็นคู่สมรสกันคือสามีกระท้ากับภริยา หรือภริยากระท้ากับสามีก็ได้เช่นกัน 
ตามบทบัญญัติข้างต้นจึงมีความหมายกว้างกว่ากฎหมายเดิมที่แต่เดิมจ้ากัดเฉพาะผู้กระท้าความผิด
โดยตรงต้องเป็นชายกระท้ากับหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนเท่านั น จากบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่อง
การข่มขืนกระท้าช้าเราดังกล่าวนั น เราสามารถสรุปความหมายของความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา
ได้ดังนี  กล่าวคือผู้กระท้าความผิด มาตรา 276 ใช้ค้าว่า ผู้ใดข่มขืนกระท้าช้าเราผู้อ่ืน ดังนี  ผู้กระท้า
ความผิดอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ผู้ถูกข่มขืนกระท้าช้าเรา มีข้อสังเกต 2 ประการ คือผู้ถูกข่มขืน
กระท้าช้าเราอาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้และผู้ถูกข่มขืนกระท้าช้าเราอาจเป็นภริยาหรือสามีของ
ผู้กระท้าความผิดก็ได้ และในการกระท้าช้าเราต้องเป็นการกระท้าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท้า 
โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท้ากระท้ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้
สิ่งอ่ืนใดกระท้ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน43  และจะเป็นความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา
ส้าเร็จนั นจะต้องถึงขั นอวัยวะเพศของผู้การะท้าล่วงล ้าเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือทางช่อง
ปากของผู้กระท้า44 เพราะไม่เช่นนั นแล้วเพียงการสัมผัสภายนอกกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่อง
ปากของผู้อื่นไม่ว่าด้วยอวัยวะส่วนใดหรือวัตถุสิ่งใดก็จะเป็นการกระท้าช้าเราไปเสียทั งหมด 

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่ข่มขืนกระท้าช้าเราได้มีนักสังคมวิทยานามว่า ลี เอลลิส (Lee 

Ellis) ซึ่งเขาเป็นนักเขียนที่เติบโตขึ นมาในฟาร์มจากแคนซัสตะวันออก ช่วงเวลาที่ได้เรียนอยู่วิทยาลัย
เขาเกิดความหลงใหลในพฤติกรรมของมนุษย์และเชื่อมั่นว่าวิธีเดียวที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริง คือ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ งานเขียนของเขามุ่งเน้นไปทางด้านการวิจัย ความแตกต่างทางเพศ 
พฤติกรรมทางอาญาและการแบ่งชั นทางสังคม ซึ่งตอนนี เอลลิสเกษียณอายุแล้ว เขามาอาศัยอยู่ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียตอนใต้และยังคงด้าเนินการวิจัยและตีพิมพ์และพร้อมให้ค้าปรึกษาทางอีเมล์ตลอดมา ซึ่ง
หนึ่ งในผลงานเขียนของเอลลิสในหนังสือ Theories of Rape:Inquiries Into the causes of 

Sexual Aggression ได้จ้าแนกมุมมองทฤษฎีของการถูกข่มขืนไว้ 3 ด้านดังนี  ด้านแรก คือ ด้าน
ทฤษฎีการข่มขืนตามแนวอิตถีศาสตร์ (The  feminist  theory  of  rape) เป็นการมองการข่มขืน

                                           
42 มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
43 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, กฎหมายอาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557), เล่ม2  

(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แสงจันทร์การพิมพ์, 2555), หน้า 121-123.   
44 ค้าพิพากษาฎีกาที่ 4164/2555 (Juris), เรื่องเดียวกัน, หน้า 122. 
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เป็นผลพวงของค่านิยมทางสังคม ที่มองว่าเพศชายมีอิทธิพลเหนือเพศหญิงทั งในโครงสร้างทางอ้านาจ
และเศรษฐกิจโดย แอนเดรีย วอร์กคิน กล่าวไว้ว่า ผู้ชายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการข่มขืน เพราะว่า
ผู้ชายทุกคนได้รับประโยชน์จากความจริงที่ว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่ไม่มีอิสระในสังคม โดยกลุ่มอิตถีศาสตร์
ไม่ได้มองว่าความพึงพอใจทางเพศเป็นแรงจูงใจที่ท้าให้เกิดการข่มขืนแต่มองว่าการข่มขืนเป็นการสร้าง
รากฐานหรือการคงอยู่ของความพยายามที่จะควบคุมและมีอ้านาจเหนือผู้หญิงโดยผู้ชาย  

ในส่วนด้านที่สอง คือ ทฤษฎีข่มขืนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (The  social  

learning  theory  of  rape) โดย อัลเบิร์ต แบนดูรา (Bandura) ผู้น้าทางทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมกล่าวว่า  ความก้าวร้าวเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ และเป็นพื นฐานที่จะน้าไปสู่การด้าเนิน
พฤติกรรมโดยมีความก้าวร้าวเป็นแรงเสริม ค้าอธิบายนี เชื่อมโยงมาสู่เรื่องการข่มขืน  กล่าวคือ  ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมมองว่าการข่มขืน คือ พฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรี ยนรู้ได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ นในชีวิตประจ้าวัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกต
พฤติกรรมก้าวร้าวที่ไม่ถูกลงโทษ  เป็นต้น ถึงแม้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจะคล้ายคลึงกับทฤษฎี
อิตถีศาสตร์ในแง่ของความเชื่อเรื่องสังคมและวัฒนธรรมเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส้าคัญในการตอบสนองต่อการ
ข่มขืน แต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเห็นว่า 
ภายใต้สาเหตุของการข่มขืนนั นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ความ
ก้าวร้าวและเพศในแต่ละบุคคลและในประการที่สองเชื่ อว่า การข่มขืนเป็นเรื่องแรงจูงใจทางเพศ
มากกว่า กล่าวโดยสรุป คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมบอกว่า การถูกข่มขืนนั นเป็นผลของการสร้าง
ตัวมาจากรอยต่อของอิทธิพลของวัฒนธรรมและปัจจัยด้านประสบการณ์ ร่วมกับทัศนคติ บทบาททาง
เพศและกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับเพศและพฤติกรรมก้าวร้าวในใจของเพศชาย และ 

ในด้านที่สาม คือ ทฤษฎีวัฒนาการการข่มขืนหรือทฤษฎีการข่มขืนแนวสังคมชีววิทยา (The 

approach of sociobiology หรือ An evolutionary theory of rape) พฤติกรรมทางสังคมนั นถูก
สร้างขึ นมาและพัฒนาไปถึงการขยายเผ่าพันธุ์ ส้าหรับในสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมเพศผู้และเพศเมียถูก
ก้าหนดให้ใช้เวลาและพลังงานไปในการรับผิดชอบในเรื่องการสืบพันธุ์ซึ่งแตกต่างกับผู้หญิงดูแลบุตร 
ซึ่งในขณะที่ผู้ชายให้ความส้าคัญกับการปกป้องคุ้มครองพอๆ กับการมีคู่นอนหลายๆ คน  ผู้ชายเป็น
ฝ่ายได้เปรียบผู้หญิงมาตั งแต่เกิด  เมื่อเปรียบเทียบกัน แนวคิดทฤษฎีนี เชื่อว่า ผู้ชายมีความแข็งแรง
แกร่งกว่าจึงมีโอกาสในการเลือกท่ีจะมีคู่นอนได้หลายคนแทนที่จะต้องเป็นฝ่ายเลี ยงดูบุตร  ดังนั นการ
ข่มขืนอาจจะเป็นผลพวงตามธรรมชาติของกฎแห่งทางเลือกนี 45 

                                           
45 สุวิทย์ วนาสุวรรณวณิช, นายลัทธพล ไชยมณี, นายณัฐกรณ์ บัลนาลังค์, นายติณพัชร์ ล่าโสตร์, 

นายเสถียรพงษ ์ราชจินดา, และนายณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร, เหตุเพิ่มโทษของผู้กระท าความผิดฐาน
ข่มขืนกระท าช าเราที่เป็นนักการเมือง (วิจัยทางนิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
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การข่มขืนกระท้าช้าเราถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเรียกว่า การทารุณ
กรรมทางเพศหรือความรุนแรงทางเพศก็ได้ การถูกล่วงละเมิดทางเพศคือการทรยศของความ
น่าเชื่อถือและการปฏิเสธสิทธิที่แต่ละคนมีที่จะพูดในสิ่งที่เกิดขึ นกับเธอหรือร่างกายของเขา การล่วง
ละเมิดทางเพศคือการละเมิดของสิทธิและอ้านาจนั น ทั งนี การถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นการกระท้าที่ใช้การข่มขู่บังคับขู่เข็ญหรือบังคับให้ใช้อ้านาจหรือ
ปฏิเสธสิทธิของบุคคลที่จะเลือก  ส้าหรับการท้าร้ายร่วมถึงการละเมิดสิทธิทางเพศมักจะมีเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ น หรือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบส้าหรับการใช้ความรุนแรง มักจะมีผลกระทบ
หลายอย่างทั งผลกระทบทางกายภาพ ทางอารมณ์และทางจิตใจ46 

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกๆ มิติทั งในทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง จิตใจคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงส่งผลให้มีการกระท้า
ความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์โลกที่มีความ
ซับซ้อนมาก โดยมีทฤษฎีอธิบายถึงการล่วงละเมิดทางเพศว่า เป็นการกระท้าให้ได้มาซึ่งความรู้สึกทาง
เพศหรือเป็นการกระท้าที่ใช้อ้านาจในทางที่ผิด ซึ่งแบบอย่างการล่วงละเมิดทางเพศนั นมี่ทั งสิ น 3 
ประการ โดยประการแรก เป็นแบบอย่างการล้วงละเมิดทางเพศทางธรรมชาติ (Natural) การล่วง
ละเมิดที่เป็นแบบอย่างทางธรรมชาติ (Natural) หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นแบบอย่างทาง
ชีวภาพ (Biological Model) โดยมีการให้เหตุผลไว้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศนั นถือว่า เป็นแรงดึงดูด
ทางเพศตามธรรมชาติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง โดยการให้ข้อสันนิฐานว่ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายนั นมักมี
แรงขับทางเพศที่รุนแรงซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้แสดงอาการก้าวร้าวทางเพศต่อฝ่ายหญิง ต่อมาในประการ
ที่สอง คือ แบบอย่างทางด้านโครงสร้างองค์กร (Organizational Model) เป็นการล่วงละเมิดทาง
เพศแบบอย่างด้านโครงสร้างองค์กร (Organizational Model) โดยมีการให้เหตุผลว่าสาเหตุของการ
ล่วงละเมิดทางเพศนั นอยู่ในโครงสร้างอ้านาจองค์กร เช่น การล่วงละเมิดของผู้ที่มีอ้านาจเหนือกว่า 
และในประการที่สาม คือ แบบอย่างทางด้านวัฒนธรรม (Sociocultural Model) การล่วงละเมิดทาง
เพศแบบอย่างด้านวัฒนธรรม (Sociocultural Model) โดยทฤษฎีนี ได้ให้เหตุผลโต้แย้งว่า การล่วง

                                                                                                                         
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554), หน้า6, ค้นวันที่ 12 มิถุนายน 2561 จาก
https://sites.google.com/site/khmkhunkrathakharea/ 

46 1800respect, อะไรคือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ?, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จาก 
https://medibank-1800respectcms-web.syd-live.tigerspike.com/languages/thai-what-is-
1800respect/thai-what-is-sexual-assault/ 
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ละเมิดทางเพศมีผลสะท้อนจากการกระจายอ้านาจของสังคมที่มีความแตกต่างกันรวมถึงสถานภาพ
ระหว่างระหว่างเพศท่ีที่แตกต่างกัน47  

การข่มขืนกระท้าช้าเราถือเป็น การก่ออาชญากรรมอย่างหนึ่งที่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ส้าหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการกระท้าความผิดอาญา โดยองค์การ
สหประชาชาติโดยมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่ 40/34 ได้มีการประกาศปฏิญญาว่าด้วยหลักความ
ยุติธรรมขั นพื นฐานส้าหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อ้านาจโดยมิชอบ (Declaration of Basic 

Principle of Victims of Crime and Abuse of Power) เพ่ือที่จะได้ก้าหนดมาตรฐานที่ใช้ส้าหรับ
การปฏิบัติตัวต่อผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดอาญาซึ่งเป็นการยอมรับสิทธิที่จะได้รับ
การเยียวยาการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากรัฐ เพราะโดยปกติแล้วรัฐนั นก็มีหน้าที่ในการคุ้มครอง
และป้องกันประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอยู่แล้วยิ่งในปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายเน้น
ในการฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดให้กลับตนเป็นคนดี เพ่ือออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในสังคมแต่บุคคลที่เป็น
ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม เช่นนั นแล้วผู้เสียหายก็ควรที่ได้รับการคุ้มครองด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางเพศการข่มขืนกระท้าช้าเราที่เกิดขึ นในปัจจุบันจะเห็นว่า 
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเยาวชนนั นมักจะกระท้าความผิดซ ้าอีกเนื่องจากได้รับโทษไม่นานก็ออกมา แต่
ผู้ที่เป็นผู้ถูกกระท้าจะต้องมีตราบาปหรือปมในใจไปตลอดชีวิต มิหน้าซ ้ายังต้องอยู่กับความกังวล 
หวาดระแวงเมื่อผู้กระท้าความผิดออกมาใช้ชีวิตปกติ48 

ในปัจจุบันนี มีกฎหมายมากมายที่เน้นการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชน แต่ในความเป็นจริ งแล้ว 
กฎหมายเหล่านั น ยังไม่ครอบคลุมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิด
เกี่ยวกับเพศที่เกิดขึ นในปัจจุบันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และหากปัญหาและ
อุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้นนั นได้รับการแก้ไขและผู้ที่มีบทบาทในการคุ้มครองเด็ก ให้ความสนใจและ
ร่วมมือกันท้าหน้าที่อย่างเต็มที่หรือมีการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับ
สังคมในปัจจุบันแล้ว ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศในเรื่องการข่มขืนกระท้า
ช้าเราที่เกิดขึ นในสังคมทุกวันนี  ก็อาจได้รับการป้องกันหรือแก้ไขคลี่คลายให้เบาบางลงจนสามารถ
ควบคุมได้ เด็กและเยาวชนของไทยก็จะเจริญเติมโต มีพัฒนาการสมวัย มีความประพฤติที่เหมาะสม มี
ความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

                                           
47 สุชาดา เหล่าพลูสุข, ความผิดทางเพศ: กรณีความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาลัยรามค้าแหง, 2548), หน้า 15.  
48 ณัฐวรรณ ดวงกางใต้, ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา: ศึกษาขอบเขตของการให้ความ

ยินยอมโดยผู้เสียหาย, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
2558), หน้า 11. 
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2.2  แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและแนวคิดในการลงโทษและป้องกนัปัญหาการข่มขืน 
เด็กและเยาวชนในประเทศไทยทุกคน ย่อมได้รับการคุ้มครองในสิทธิและประโยชน์ต่างๆ 

ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ การศึกษาในส่วนนี จึงได้ศึกษาแนวคิดส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นนโยบายที่ใช้ส้าหรับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้า
ความผิดเพ่ือให้มีความเหมาะสมแก่การลงโทษ รวมถึงแนวคิดที่เป็นนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด ดังต่อไปนี  

 
2.2.1 แนวคิดในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
เด็กและเยาวชน คือ บุคคลที่เป็นก้าลังส้าคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศในภาคหน้า  

นอกจากเด็กและเยาวชนควรที่จะเก่งในด้านต่างๆ แล้วที่ส้าคัญยังต้องเป็นคนดีอีกด้วย การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ควรให้ความส้าคัญเป็นกลุ่มแรกก็คือเด็กและเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันหรือในยุคไทย
แลนด์ 4.0 นโยบายที่ถูกหยิบยกขึ นมาเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนก็คือก็คือ
นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน49 ดังนั นเด็กที่ได้รับการเลี ยงดูอย่างมีคุณภาพย่อมเติบโตเป็น
บุคลากรและก้าลังแรงงานที่ดีในการพัฒนาชาติตลอดไป 

เด็กและเยาวชนทุกคนย่อมได้รับการปฏิบัติจากสังคมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง โดยจะไม่มี
การดูถูกเหยียดหยามและเลือกปฏิบัติต่อเด็ก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนอยู่อย่างมีความสุขและเติบโต
เป็นคนดีของสังคม ทั งนี เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะมีชีวิต ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิด 
การแสวงหาประโยชน์ ความรุนแรงและการถูกละเลยทอดทิ ง รวมทั งมีสิทธิในด้านพัฒนาการ และ
สิทธิในการมีส่วนร่วมเนื่องจากสิทธิเด็กถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิพื นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาคกันเพ่ือด้ารงชีวิตได้อย่างสันติ
สุขไม่ค้านึงถึงความแตกต่างในเรื่อง เชื อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา เป็นสิทธิสากลและเป็น
สิทธิเด็ดขาดที่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะเติบโต
มาเป็นคนอย่างไรพื นฐานที่ส้าคัญก็คือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครองที่จะต้องอุปการะเลี ยงดู
อบรมสั่งสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ นมาอย่างมีประสิทธิภาพ  

                                           
49 ไทยโพสต์, ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย 4.0 โดยผ่านเรื่องราวชุมชนท้องถิ่น, ค้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จาก https://www.ryt9.com/s/tpd/2795602 
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จากแผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ได้วางแผนในการที่
จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและการส่งเสริมสวัสดิการส้าหรับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงครอบครัว โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ
มั่นคงในการด้ารงชีวิต โดยมีภารกิจตามแผน 4 ด้าน กล่าวคือ  

1. ด้านมิติการเสริมสร้างศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนด้าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
โดยรู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติดและควรมีจริยธรรม คุณธรรม มีวุฒิทางอารมณ์ตาม
สมควรแก่วัย ทั งนี ควรที่จะเคารพสิทธิของบุคคลอื่นและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

2. ด้านมิติการจัดสวัสดิการ ซึ่งเป็นสวัสดิการขั นพื นฐานส้าหรับเด็กและเยาวชนรวมถึง
ครอบครัวในรูปแบบความมั่นคงทางสังคม ลักษณะการช่วยเหลือและสงเคราะห์ครอบครัว เช่น เงิน
ช่วยเหลือและการดูแลสุขภาพและปัจจัยพื นฐานในการด้ารงชีวิต 

3. ด้านมิติการคุ้มครอง คือการป้องกันเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนหลุดจาก
สภาพการณ์หรือภัยอันตรายทบส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 

4. ด้านมิตินโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีการศึกษาค้นคว้าและมาตรการทางกฎหมาย เชื่อม
ประสานการด้าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านเด็กและเยาวชน มีการผลัดดัน ติดตาม 
ประเมินผล ผ่านความร่วมมือจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย และภาค
ประชาชน50 

ส้าหรับแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้แบ่งเด็กและ
เยาวชนตามช่วงวัย เพ่ือเป็นการต่อยอดศักยภาพเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในการด้าเนินชีวิตโดยแบ่งออกเป็น
เด็กปฐมวัย (0-5ปี) โดยมีนโยบายให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเด็กปฐมวัย โดยน้า
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติที่มีการประกาศใช้ เพ่ือน้าไปเป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ด้าเนินงานและยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้มาตรฐานรวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้สามรถจัดกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในช่วงอายุ 0-5 ปี เพ่ือให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ รวมทั งการ
ได้รับการปลูกฝังสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าของผู้อื่นเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งถือเป็น
พื นฐานที่ดีของเด็กในการที่จะเติบโตต่อไป51 

                                           
50 กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แผนกลยุทธ์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2564, ค้นวันที่ 31 มีนาคม 2561 จาก
http://dcy.go.th/webnew/upload/download/file_th_20172404004528_1.pdf 

51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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เด็กในวัย 5-14 ปี ถือว่าเป็นเด็กในวัยเรียน จึงมีนโยบายจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตส้านึก ค่านิยม รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตและการมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั งการน้า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการด้ารงชีวิตและเน้น
พัฒนาเด็กแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ด้วย
กระบวนการพัฒนาเด็กในรูปแบบกิจกรรมกิจวัตรประจ้าวัน กิจกรมประจ้าครอบครัว กิจกรรมวันหยุด
ประจ้าสัปดาห์เพ่ือให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ52 

ส้าหรับเด็กและเยาวชนในช่วงวัยรุ่นอายุ 15-25 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่ส้าคัญที่จะได้รับความ
สนใจเนื่องจากเริ่มมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง มีสังคมกลุ่มเพ่ือน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จึงได้มีนโยบายด้าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมสภาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม รวมถึงมีการปลูกฝัง สนับสนุนและส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความซื อสัตย์สุจริตและมีวินั ยในการ
ด้ารงชีวิต53 

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ประยุกต์แนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 3 ขั นตอน กล่าวคือ 
1. การสร้างกลยุทธ์หรือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเรื่องการวิเคราะห์ ประเมินสภาวะ

แวดล้อม ก้าหนดวิสัยทัศน์ 
2. การน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือเป็นการน้าแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ 
3. การประเมินกลยุทธ์ เป็นการก้ากับติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน รวมถึงทบทวน

เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ5์4 
ภาครัฐมีแนวคิดท่ีมุ่งหวังถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในด้านต่างๆ เด็กและเยาวชนควรจะ

ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพให้สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต แต่ในความเป็นจริง นโยบายที่ทางรัฐตั งใจจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนที่ได้
จัดท้าขึ นนั นยากที่ส้าเร็จลุล่วงไปเสียทั งหมด รวมถึงขาดสถานที่และอุปกรณ์ การให้บริการและ
กิจกรรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่ตอบสนองความจ้าเป็นของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะใน
การช่วยส่งเสริมพัฒนาการและช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมิได้มีหน่วยงานที่สนใจถึงปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังโดยสิ่งที่ควรค้านึงสิ่งแรก คือ องค์กร
หรือหน่วยงานเด็กเยาวชนที่เข้าถึงเด็กตั งแต่วัยเด็กเล็ก (Childhood-Tween) สามารถหล่อหลอมให้
เด็กๆ เติบโตและมีคุณค่าในแบบที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการให้เป็นไปตามแผน และในปัจจุบันยัง

                                           
52 เรื่องเด่ียวกัน 
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
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มีเด็กและเยาวชนจ้านวนมากที่ขาดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจน เด็กที่ถูกครอบครัวปล่อยปละ
ละเลย  แม้ถึงว่าในทางภาครัฐจะมีนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาแต่ในความเป็นจริงก็พบ
ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านนโยบายประกอบด้วยการเข้าไม่ถึง
บริการทางการศึกษา เช่น ที่ตั งของโรงเรียน คุณภาพของ บุคลากร คุณภาพของอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนเนื่องจากเป็นเพราะขาดการประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและ 
เอกชนในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กด้อยโอกาส สังคมไทยยังขาดความตระหนักและการให้ความส้าคัญ
กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาท้าให้มาตรการการดูแลกลุ่มเด็กเหล่านี ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
ทั งในระดับของผู้ก้าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติและขาดการจัดท้าแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการที่เป็น
รูปธรรมและสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ และขาดการติดตามผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง55 
ทั งนี  ครอบครัวซึ่งถือเป็นพื นฐานที่ส้าคัญ รวมถึงชุมชนของเด็กและเยาวชนก็ยังขาดความรู้และความ
เข้าใจ ที่จะต้องดูแลจัดการให้เด็กและเยาวชนด้าเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย 

 
2.2.2 แนวคิดในการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
การที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั นและเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ

เป็นก้าลังส้าคัญของการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต พื นฐานของครอบครัวถือเป็นสิ่งส้าคัญ
เพราะเด็กหรือเยาวชนจะเติบโตมาเป็นคนเช่นใดก็อยู่ที่คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองใน
การอบรมสั่งสอนปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมรวมถึงการมีส่วนรวมของชุมชน
ด้วย หากว่าคนในชุมชนรวมมือกันดูแล สอดส่อง และสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนอาจเป็น
การป้องกันเด็กและเยาวชนที่จะกระท้าความผิดในขั นแรกได้ ปัจจุบันนี สภาพปัญหาของเด็กและ
เยาวชนไทยในขณะนี ก้าลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายไม่ว่าจะเกิดจากสังคม สิ่งแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรมที่ได้รับเข้ามาซึ่งปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยจากข่าวสารในปัจจุบันนี ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
ทางด้านยาเสพติด ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ขาดวินัยหรือนิยมใช้ของแพงเกินตัว ปัญหาด้านการศึกษา 
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาการใช้เวลาว่างของเด็ก
และเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรม 

ในประเทศไทยเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี แตกต่างจากอดีตอย่างมาก เด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันจึงเติบโตและมีความคิดความอ่านโตเกินกว่าวัย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนซึ่งมีหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
กล่าวคือ ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านคดีทางอาญา คดีครอบครัว การศึกษา การฝึกอาชีพ การบ้าบัด 

                                           
55 ด้ารง ตุ้มทอง, "ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา: สถานการณ์ความไม่เสมอภาคในสังคมไทย

," วารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลับนเรศวร 1, (2557): 135. 
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แก้ไข ฟื้นฟูและการสังเคราะห์ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับเข้าสู่ครอบครัวและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม จึงมีนโยบายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2562 เพ่ือแก้ไข
และป้องกันเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ 

1. นโยบายผู้บริหารกระทรวง โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่ากา รกระทรวง
ยุติธรรม  ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม 7 ด้าน กล่าวคือ 

1.1 นโยบายด้านการอ้านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้า 

1.2 นโยบายด้านการพัฒนาพฤตินัยนิสัยแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิดและการป้องกันการ

กระท้าผิด 

1.3 นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

1.4 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 

1.5 นโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

1.6 นโยบายด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1.7 นโยบายส้าคัญของกระทรวงยุติธรรม 

  1.7.1 ด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัว 

  1.7.2 ด้านการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ 
2. นโยบายอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน รวมถึงคณะผู้บริหารได้ร่วมกันก้าหนดแผนคือก้าหนดให้จ้าแนกกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่กรมพินิจและคุ้มครองเยาวชน ออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ 

 2.1 กลุ่มเด็กท่ีผ่านกระบวนการพิจารณาจากศาลตัดสินว่ากระท้าผิดและถูกคุมตัวให้
อยู่ในการดูแลของศูนย์ฝึกอบรม 

 2.2 กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนในสารเสพติดหรือคดีอาญาต่างๆอัน
เนื่องมาจากครอบครัวและชุมชนมีความเสี่ยง 
  2.3 กลุ่มเด็กที่ต้องการความคุ้มครองของกระบวนการยุติธรรม   จากคดีอาญาคดี
ครอบครัว และเยาวชนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อ56 

จากการศึกษา พบว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มีแนวคิดในการดูแลเด็กและ
เยาวชนกลุ่มที่กระท้าความผิดโดยการบ้าบัดแก้ไขและฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให้เด็กกลับไป

                                           
56 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ. ศ. 

2559-2562, ค้นวันที่ 17 มีนาคม 2561 จาก http://www.djop.go.th/information/5962.pdf 
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ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม และป้องกันเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก โดยมีนโยบายสร้าง
ความปลอดภัยและป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
รวมถึงพนักงานคุมประพฤติ เพ่ือให้ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนด้วยความเคารพในส่วนบุคคลและให้
ความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนในระหว่างอยู่ในศูนย์ฝึก รวมทั งต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัด
เด็กและเยาวชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมโดยจัด
กระบวนการบ้าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชนได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการก้ากับ
ตรวจสอบมาตรฐาน57 โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังมีนโยบายในการป้องกันเด็กและ
เยาวชนโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเครือข่ายชุมชน ครอบครัว เพ่ือจะร่วมกันป้องกันเด็กและเยาวชน
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมพัฒนาการความรู้ และการดูแลเด็กและเยาวชนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการกระท้าความผิดในอนาคต และมีการจัดท้าสื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบถึงปัญหา
ของเด็กและเยาวชนเพื่อเกิดแรงจูงใจให้ร่วมมือกันป้องกันเด็กมิให้กระท้าความผิดได้58  

นอกจากนี  กรมพินิจเด็กและเยาวชนยังมีภารกิจหลักด้านการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแล้ว การด้าเนินการด้านคดีอาญา คดีครอบครัวตลอดจนให้การ
บ้าบัดแก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือให้นโยบายด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพินิจและ
เยาวชนยังมีนโยบายในการติดตามผลและประเมินผลเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดเพ่ือการ
ปรับปรุงแผนนโยบายในภายภาคหน้า 

ส้าหรับแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ.2559 ถึง 2562 ที่กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนท้าขึ น ในการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท้าความผิด นั นมีข้อดีใน
การจัดโครงสร้างแบบกระจายอ้านาจโดยให้ทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกัน และบุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง และยังมีการก้าหนดขั นตอน
กระบวนการชัดเจน และมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง ทั งยังมีงานวิจัยรับรองการปฏิบัติงานต่อเด็ก
และเยาวชนอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรแผนกลยุทธ์ดังกล่าวก็ยังมีจุดอ่อนเช่นกัน กล่าวคือ บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการพัฒนาตามความจ้าเป็นในการปฏิบัติงานรวมทั งบุคลากรมีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ น และปัญหาทางการเมืองท้าให้นโยบายด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนนั นเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ทั งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา
สังคมและปัญหาเด็ก เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนรวมถึงสังคมยังไม่ให้ความสนใจถึงปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดเท่าที่ควร ทั งที่เด็ก

                                           
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
58 เรื่องเดียวกัน 
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กระท้าความผิดมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยลดลงและลักษณะการกระท้าความผิดรุนแรงและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ น และที่ส้าคัญกฎหมายที่บังคับใช้ส้าหรับเด็กและเยาวชนมีผลให้เด็กและเยาวชนถูกใช้เป็น
เครื่องมือให้กระท้าความผิดได้ง่ายหรือตัดสินใจที่จะกระท้าความผิดได้ง่าย เพราะหากว่าเด็กและ
เยาวชนกระท้าความผิดก็จะได้รับการลดโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าเสมอ59 

 
2.2.3 แนวคิดในการลงโทษและป้องกันปัญหาการข่มขืน 
เมื่อพูดถึงการข่มขืนกระท้าช้าเราย่อมไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ นกับตนหรือคนใกล้ชิด เพราะถือ

ว่า เป็นเรื่องที่ร้ายแรง อีกทั งเป็นฝันร้ายไปตลอดโดยเฉพาะหากเกิดขึ นกับผู้หญิง ปัญหาการข่มขืน
กระท้าช้าเรานั นยังคงเป็นปัญหาที่มีมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนับวันก็จะยิ่งมากขึ นเรื่อยๆ ซึ่งใน
ปัจจุบันเราพบผู้ที่กระท้าผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราและเหยื่อจากการข่มขืนกระท้าช้าเรามาจากการ
เป็นบุคคลใกล้ชิด หรือเป็นบุคคลในครอบครอบ หรือเป็นเพ่ือนมากขึ น ซึ่งแรงจูงใจในการข่มขืนมา
จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผู้กระท้าความผิดเอง เช่น มีอาการกามวิปริตหรือมีปม
ด้อย หรือมีการดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดจึงท้าให้เกิดความกล้ากระท้าความผิดมากขึ น หรือเกิดจาก
การชักจูงของกลุ่มเพ่ือนให้กระท้าความผิด เป็นต้น และในบางกรณีมีผู้กระท้าความผิดยังเป็นเพียง
เด็กหรือเยาวชน ดังนั น ปัญหาการข่มขืนกระท้าช้าเรานั นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป หน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเอกชนทุกฝ่ายควรหันมาสนใจและหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี โดย
เร่งด่วน 

ในปัจจุบันปัญหาการข่มขืนกระท้าช้าเราถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง เพราะ
เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ นได้ในทุกที่ทุกเวลา ตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครมีสถิติข่าวการข่มขืน
เฉลี่ยวันละ 87 คน โดยยังไม่ได้รวมกรณีที่ไม่ได้มีข่าวในหนังสือพิมพ์อีก60 ซึ่งในการป้องกันปัญหาการ
อยู่ในสภาวะเสี่ยงการข่มขืนที่เป็นพื นฐานง่ายที่สุดก็คือตัวของเราเอง ดังนั นสิ่งที่ส้าคัญที่สุด คือ ทุกคน
ควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลา รู้จักที่จะระมัดระวังตัวเอง และป้องกันตัวเองกระท้าโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้
ตัวเองไปอยู่ในสถานที่มีภาวะการสุ่มเสี่ยง ไม่แต่งกายล่อแหลมและระมัดระวังตนเองอยู่ เสมอ
แม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว ทั งนี  แม้ว่าในสังคมบางครั งจะโทษผู้หญิงที่เป็นเหยื่อ
ว่า แต่งกายไม่เหมาะสมล่อแหลมเป็นเหตุให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้กระท้าความผิดเกิดอารมณ์หรือความคิด
ในการกระท้าความผิด แต่ในความเป็นจริงแล้วจากข่าวที่เราพบเห็นเหยื่อบางคนก็ไม่ได้มีการแต่งกาย
โป๊หรือล่อแหลมแต่อย่างใด ดังนั น ทุกคนควรที่จะป้องกันตนเองในเบื องต้น และทุกคนควรเคารพสิทธิ

                                           
59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
60 ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพ’ แชมป์คดีข่มขืนมากสุด! วันละ 87 ราย, ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 

2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/411155. 
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ของผู้อื่นอยู่เสมอด้วย61 หากบุคคลทุกคนรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมหากคิดที่จะท้า
การสิ่งใดที่เป็นการละเมิดบุคคลอื่นอย่างเช่นการข่มขืนกระท้าช้าเราก็จะไม่เกิดขึ น 

ทั งนี  การข่มขืนกระท้าช้าเราถือเป็น ข่าวการกระท้าความรุนแรงทางเพศ ที่พบมากที่สุดใน
สังคม เห็นได้จากสื่อต่างๆ ในการแก้ปัญหาควรจะแก้ปัญหาในหลายจุดควบคู่กันไป กล่าวคือ สังคม
ควรจะเข้าใจในระบบความคิดหรือจิตใจของผู้ที่กระท้าความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราในเชิงลึก โดย
มีการศึกษาข้อมูลและความเป็นมาของผู้กระท้าความผิดหรือหาสาเหตุที่ผลักดันให้เขากระท้าความผิด
เช่นนั น ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ในการท้าให้สังคมรู้จักที่จะป้องกันและแก้ไขบุคคลที่จะ
กลายเป็นผู้กระท้าความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราในอนาคต และสังคมควรจัดส่งเสริมให้ประชาชน
หรือคนในสังคมมองเห็นถึงความโหดร้ายของการข่มขืนไม่ว่าจะเป็นผลที่ผู้กระท้าความผิดจะได้รับและ
ผลที่ผู้เป็นเหยื่อจะได้รับ เพ่ือที่คนในสังคมจะเกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการป้องกันการ
กระท้าความผิดในฐานความผิดข่มขืนกระท้าช้าเราทั งนี ได้มีการแบ่งประเภทของบุคคลที่เป็นผู้กระท้า
การข่มขืนกระท้าช้าเราไว้ ดังนี  

1. ผู้กระท้าความผิดที่เป็นพวกมีจิตใจปกติ ซึ่งผู้กระท้าความผิดประเภทนี จะมีลักษณะการ
พัฒนาการทางเพศที่ช้าและกลัวการเข้าหาเพศตรงข้าม แต่เมื่อมีความต้องการทางเพศตาม
สัญชาตญาณ หรือเมื่อมีการดื่มแอลกอฮอล์อาจเกิดลักษณะนิสัยที่ตรงกันข้ามได้ เช่น จากเป็นคนที่
สุภาพเรียบร้อยอาจจะกลายเป็นคนก้าวร้าวได้ ซึ่งผู้กระท้าความผิดประเภทนี มักเป็นพวกติดดื่มเหล้า
ดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาจเป็นพวกที่มีชีวิตซึมเศร้า โดยผู้กระท้าความผิดประเภทนี มักเป็นผู้กระท้า
ความผิดที่ไม่มีใครคาดถึง 

2. ผู้กระท้าความผิดประเภทที่เป็นพวกซาดิสม์หรือชอบความรุนแรง  ผู้กระท้าความผิด
ประเภทนี มักจะชอบการมีเพศสัมพันธ์ที่ได้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดหรือรู้สึกหวาดกลัว เพราะผู้กระท้า
ผิดประเภทนี นั นจะชอบเสียงร้องหรือความเจ็บปวดทรมาน เพราะเสียงร้องหรือความเจ็บปวด
เหมือนกับเป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้กระท้าผิดประเภทนี มีความต้องการมีความทางเพศมากขึ น โดย
ผู้กระท้าความผิดประเภทนี มักจะมาจากครอบครัวที่แตกแยกเพราะเขาไม่เคยได้รับความสุขจาก
ครอบครัวมาก่อนเขาจึงอยากเห็นผู้อ่ืนได้รับความทุกข์เช่นเดียวกันกับเขา และในบางกรณีผู้กระท้า
ความผิดประเภทนี ฆ่าเหยื่อหลังการข่มขืนกระท้าช้าเราเสร็จด้วย 

3. ผู้กระท้าความผิดประเภทต่อต้านสังคม ผู้กระท้าความผิดประเภทนี จะมีลักษณะการ
กระท้าความผิดเป็นกลุ่มหรือแก๊ง สาเหตุที่ท้าความผิดเพราะอยากจะต่อต้านกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย

                                           
61 ณัฐเมธี สัยเวช, การข่มขืน: ปัญหาและทางออก, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://thaipublica.org/2014/07/on-the-rail-of-the-rape/ 
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ของสังคม อยากจะตัวแปลกแตกต่างจากคนปกติ โดยผู้กระท้าความผิดประเภทนี มักจะมาจาก
ครอบครัวที่ไม่มีความสุขแตกแยก ซึ่งผู้กระท้าความผิดประเภทนี แม้จะได้รับโทษแล้วก็มักจะกระท้า
ความผิดซ ้าขึ นอีก ยากแก่การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

4. ผู้กระท้าความผิดประเภทคนไข้โรคจิต ผู้ที่กระท้าความผิดประเภทนี มักจะกระท้าไปโดย

ความไม่รู้ตัวเนื่องจากอาจจะมีอาการประสาทหลอนหรือหูแว่ว หรืออาจมีความผิดปกติด้านความคิด

ซึ่งผู้กระท้าความผิดประเภทนี ควรจะต้องได้รับการรักษาทางจิตเวชและใช้ยาให้ถูกต้องตาม

จิตแพทย6์2 

การข่มขืนกระท้าช้าเรานั นเป็นการใช้ความรุนแรงทางเพศที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพความเป็น

สังคมที่มีอันตรายทางเพศที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยข่าวที่พบเห็นก็มีที่เป็นการกระท้าของบุคคลที่มี

สถานะเหนือกว่าท้าให้เราเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย ในบางครั งการข่มขืนกระท้าช้าเรา

เกิดขึ นในบริบทของความเชื่อและความศรัทธาแบบงมงายที่เห็นได้จากข่าวไม่ว่าจะเป็นการกระท้า

จากหมอดูท้านายดวงชะตา พระภิกษุสงฆ์ หมอท้าเสน่ห์ หรืออาจโดยปัจจัยสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  ที่

ส่งผลให้มีการเกิดการข่มขืนกระท้าช้าเราไม่ว่าจะเป็นการบริโภคแอลกอฮอล์ การเสพสื่อ เร้าอารมณ์

ทางเพศ สิ่งดังกล่าวเหล่านั นส่งผลให้ความรับผิดชอบของผู้กระท้าความผิดลดลงเพราะมีเหตุอย่างอ่ืน

ให้อ้างในการกระท้าความผิด โดยกฎหมายที่ระบุความผิดของการข่มขืนกระท้าช้าเราเปิดช่องให้มีการ

ยอมความกันได้ซึ่งเป็นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการข่มขืนลงไปอีกด้วย63 

ทั งนี  แนวทางในการแก้ปัญหาของอาชญากรรมที่เกิดจากเด็กหรือเยาวชน การกระท้า
ความผิดของเยาวชน (Juvenile  Delinquency) ในทางอาชญาวิทยานั น เป็นเครื่องแสดงว่า
ครอบครัวและสังคมนั นไม่สามารถที่จะควบคุมและดูแลเด็กและเยาวชนที่ถือเป็นสมาชิกในครอบครัว
และในสังคมได้ ดังนั น นักอาชญาวิทยา นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์จึงเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อกาเกิดรกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนที่ส้าคัญประการหนึ่ งก็คือ ครอบครัวรวมทั ง
สภาพแวดล้อมของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ ดังนั นเกาะป้องกันแรกท่ีมีประสิทธิภาพและส้าคัญที่สุด
ที่จะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระท้าความผิดที่ส้าคัญที่สุดก็คือ 
ครอบครัวนั นเอง นอกจากนั นจากการศึกษาพบว่า สิ่งส้าคัญที่จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้า

                                           
62 วิทยา นาควัชระ, สาเหตุของการข่มขืน, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/causes_of_rape/index.html 
63 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.), ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป

โครงสร้างอ านาจเพิ่มพลังพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์อมรินทร์พริ นติ งแอนด์พับลิชชิ่ง
,2556), หน้า 60-61.  
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ความผิดอีกประการหนึ่งที่ส้าคัญคือ กฎหมาย โดยกฎหมายจะเป็นเครื่องมือที่ใช้รักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคมเพ่ือให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข ดังนั น กฎหมายจึงควรที่จะมีการ
แก้ไขพัฒนาตัวบทกฎหมายเพ่ือให้เข้ากับสังคมในยุคสมัยปัจจุบันให้มากที่สุด ให้มีผลเป็นรูปธรรม
อย่างจริงจังเพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันการกระท้าความผิดอันมีลักษณะรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพ่ือป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดในอนาคต  

ในปัจจุบันสังคมให้ความสนใจฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเฉพาะในเรื่องของการข่มขืน
กระท้าช้าเรา เพราะเป็นฐานความผิดที่พบเห็นจากข่าวการกระท้าความผิดเพ่ิมมากขึ น และส่วนมาก
ลักษณะของการกระท้าเป็นไปโดยโหดร้าย ทารุณ สร้างความสะเทือนใจแก่คนในสังคม ถึงขนาดมี
แนวคิดท่ีเกิดขึ นจากประชาชนคือ แนวคิดท่ีมีชื่อเรียกว่า ข่มขืนเท่ากับประหาร 

โทษในทางอาญา จะพบว่า มีทั งหมด 5 สถาน กล่าวคือ โทษประหารชีวิต โทษจ้าคุก โทษ
กักขัง โทษปรับ และโทษริบทรัพย์64 โดยโทษทางอาญาที่มีการกล่าวถึงอย่างมากในประเด็นเกี่ยวกับ
การกระท้าความผิดทางเพศ คือ โทษประหารชีวิต ทั งนี  โทษประหารชีวิต ถือเป็นแนวคิดการลงโทษ
แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ในสหรัฐอเมริกาเคยมีผู้ท้าการศึกษาถึงทัศนคติของสาธารณชนในเรื่องของ
โทษประหารชีวิต โดยข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนโทษประหารชีวิตส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของอารมณ์และความความรู้สึกเนื่องจากมองว่าผู้ที่กระท้าความผิดควรได้รับโทษอย่าง
สาสมกับความผิดที่ได้ก่อขึ น การลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ 
ดังนั นในการสนับสนุนโทษประหารชีวิตของประชาชน ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา จะต้องมีการประเมิน
น ้าหนักความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในการก้าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับโทษ
ประหารชีวิต65 

โทษประหารชีวิตถือว่า เป็นโทษที่ประเทศไทยมีและใช้มาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ใน
ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะยังมีโทษประหารชีวิตแต่ก็ไม่ได้ถูกน้ามาใช้ โดยโทษประหารชีวิตนั นกรม
ราชทัณฑ์ได้ประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านักโทษประหารชีวิตรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 
2545 และประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษจ้านวน 6 คน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นชาย 
4 คน นักโทษคดียาเสพติด 3 คน คดีความผิดต่อชีวิต 1 คน และครั งล่าสุดที่มีการประหารชีวิตด้วย
การฉีดสารพิษคือเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เป็นนักโทษเด็ดขาดและต้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 

                                           
64 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
65 James O. F. Inckenauer, “Public Support for the Death Penalty: Retribution as 

Just Deserts or Retribution as Revenge?,” Journal Justice Quarterly 5 (1988): 97, 98. 



 40 

2 คน และหลังจากนั นจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการประหารชีวิตนักโทษอีก66  จนกระทั งเมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 กรมราชทัณฑ์ได้บังคับโทษตามค้าพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิต
นักโทษเด็ดขาดชายธีรศักดิ์ อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นับเป็นนักโทษคนแรกในรอบ 9 ปี 
หลังจากบังคับโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาสารพิษนักโทษครั งล่าสุดเมื่ อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2552 โดยนักโทษเด็ดขาดชายรายนี  เป็นผู้ต้องขังคดีฆ่าชิงทรัพย์โดยถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต 
หลังศาลตัดสินว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา โดยร่วมกับเพ่ือนใช้อาวุธมีดแทงนักเรียนชาย ชั นมัธยม 
5 นับ 20 กว่าแผล และชิงทรัพย์ของผู้ตายรวมมูลค่าเพียง 2 พันกว่าบาทแล้วหลบหนีไป เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งในชั นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธซึ่งผู้ต้องหาเคยก่อคดียาเสพติดและ
ครอบครองอาวุธปืนมาหลายคดี ซึ่งในการประหารชีวิตในครั งนี  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า 
นับตั งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึงปัจจุบันมีการบังคับโทษประหารชีวิตมาแล้ว 325 คน แยกเป็น การใช้อาวุธ
ปืน 319 คน โดยนักโทษคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการใช้อาวุธปืนคือเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 ต่อมาหลังแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนวิธีการบังคับโทษประหารชีวิตมาเป็นการฉีดยาสารพิษ 
ราชทัณฑ์บังคับโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการนี มาแล้ว 6 คน โดยครั งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.
2546 ส่วนครั งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยกลุ่มแอมเนสตี  อินเตอร์เนชั่นแนล ได้
ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่มีการใช้โทษประหาร แต่นักกฎหมายและประชาชนส่วนใหญ่นั นเห็น
ด้วยที่มีการน้าโทษประหารมาใช้67  

ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่จึงเกิดการเรียกร้องให้น้าโทษประหารชีวิตมาใช้กับคดีข่มขืน 
เนื่องจากในปัจจุบันพบคดีข่มขืนเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ทั งนี พฤติกรรมการข่มขืนนั นผู้กระท้าความผิด
ท้าไปอย่างโหดร้ายทารุณในบางคดีมีการฆ่าหรือท้าร้ายผู้เสียหาย นอกจากจะสร้างความเสียหายและ
อับอายแก่ผู้เสียหายไปตลอดแล้ว การเยียวยาให้ผู้เสียหายกลับมามีชีวิตปกติสุขนั นก็เป็นไปได้ยาก แต่
ผู้กระท้าความผิดกลับได้รับโทษไม่นานก็ออกมาใช้ชีวิตปกติในสังคม และในบางกรณีกลับพบว่า
ผู้กระท้าความผิดก่อเหตุซ ้าอีกโดยมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดสร้างความตกใจและหวาดกลัว
แก่คนในสังคมเป็นอย่างมาก ดังนั นสังคมโดยประชาชนจึงเกิดการเรียกร้องให้เพ่ิมโทษในคดีข่มขืนเป็น

                                           
66 กรุงเทพธุรกิจ, ราชทัณฑ์’เผยประหารนักโทษคนล่าสุดเม่ือ8ปีที่แล้ว, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/757785 
67 พีพีทีวีเอชดี 36, ประหารชีวิตนักโทษคดีฆ่าชิงทรัพย์คนแรกในรอบ 9 ปี, ค้นวันที่ 1 

กรกฎาคม 2561 จาก 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%8
0%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
%B8%99/83510 
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ประหารชีวิตหรือที่เรียกว่า ข่มขืนเท่ากับประหารซึ่งมีทั งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สร้างความน่า
สนในแก่คนในสังคมถึงขนาดมีการน้ามาท้าเป็นละครโทรทัศน์ รวมถึงมีนักวิชาการนักกฎหมายและ
นักสิทธิมนุษยชนในการมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวด้วย 

กลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยในการเพ่ิมโทษส้าหรับการข่มขืนเป็นประหารชีวิตนั น เนื่องจากได้เห็น
หรืออ่านข่าวการข่มขืนกระท้าช้าเราในปัจจุบันและพบเป็นจ้านวนมาก จึงเกิดความรู้สึกหดหู่สะเทือน
ใจกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าควรจะประหารชีวิต
ผู้กระท้าความผิดฐานข่มขืนรวมถึงดารานักแสดงคนดังและประชาชนทั่วไปก็ให้ความสนใจในข่าว
ดังกล่าว จึงร่วมกันรณรงค์ให้ความผิดข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุนการ
ประหารชีวิต กล่าวคือ  

1. การข่มขืนนั นเสมือนเป็นการถูกย่้ายีสิทธิไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ ถูกลดทอนความ

เป็นมนุษย์ และแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านไปแล้ว แต่สภาพจิตใจของผู้ถูกกระท้าต้องใช้เวลานาน

กว่าจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ และในบางกรณีก็ ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกตลอด

ชีวิต68 

2. ต้องการให้ผู้กระท้าความผิดได้รับโทษที่เท่าเทียมหรือรุนแรงกว่าที่กระท้าต่อผู้ถูกกระท้า 

เสมือนเป็นการชดเชยให้แก่ผู้ถูกกระท้า69 

3. ป้องกันและกันผู้กระท้าความผิดออกจากสังคม เนื่องจากในปัจจุบันแม้ผู้กระท้าความผิด

จะได้รับโทษสูงสุดให้จ้าคุกตลอดชีวิต แต่เมื่อผู้กระท้าความผิดได้รับโทษจ้าคุกจริงๆ นั นเป็นระยะเวลา

ไม่นานก็สามารถออกมาใช้ชีวิตปกติในสังคม และในบางกรณีก็กระท้าความผิดซ ้าเดิมอีก แนวคิดนี มา

จากการที่ประชาชนไม่เชื่อในระบบยุติธรรมจึงเรียกร้องให้ประหารชีวิตเพ่ือเป็นการก้าจัดผู้กระท้า

ความผิดอย่างสิ นเชิง70 

4. เมื่อการข่มขืนจะต้องได้รับโทษประหารชีวิต จะเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้ที่คิด

จะกระท้า โดยผู้กระท้าจะเกรงกลัวต่อกฎหมายและอาจล้มเลิกความคิดที่จะกระท้าได้ มีความ

ตระหนักก่อนลงมือกระท้า และทั งนี คนในสังคมก็รู้สึกปลอดภัยในการด้ารงชีวิตมากขึ น71 

                                           
68 นันทชัย อินทรอักษร, ข่มขืน=ประหาร? ข้อถกเถียงท่ียังไม่มีวันจบ, ค้นวันที่ 20 มีนาคม 

2561 จาก https://ilaw.or.th/node/4247  
69 เรื่องเดียวกัน 
70 เรื่องเดียวกัน 
71 เรื่องเดียวกัน 
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5. ความผิดฐานข่มขืนนั น เป็นความผิดอันยอมความได้ ในบางกรณีอาจสร้างความไม่เป็น

ธรรมแก่ผู้ถูกกระท้าได้ โดยประชาชนมองว่าเป็นความโอนอ่อนผ่อนผันของกฎหมาย72 

6. คดีความผิดข่มขืนและฆ่าตามกฎหมายมีโทษคือประหารชีวิต แต่หากผู้กระท้าความผิดรับ

สารภาพจะได้รับลดโทษครึ่งหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เป็นเหตุให้คนในสังคม

หรือญาติผู้ถูกกระท้ารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมและอาจท้าให้ผู้กระท้าความผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

อีกด้วย73 

ส้าหรับแนวคิดของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เพราะในการน้าโทษประหารชีวิตมาใช้กับคดีความผิด
ฐานข่มขืนกระท้าช้าเรานั นส่วนมากจะเป็นนักวิชาการนักสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มประชาชนบางคนใน
สังคม เพราะเนื่องจากมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยกลุ่มที่มองว่าไม่ควรน้าโทษประหาร
ชีวิตมาใช้ในความผิดฐานข่มขืนนั นให้เหตุผล กล่าวคือ 

1. ส้าหรับความเห็นแรกนั น ได้ให้เหตุผลว่า หากโทษของการข่มขืนคืออ่านประหารชีวิต อาจ
ท้าให้ผู้กระท้าความผิดฆ่าผู้ถูกกระท้าและน้าไปถึงการอ้าพรางศพ เนื่องจากต้องการปิดปาก
ผู้ถูกกระท้า และหากมีกรณีผิดพลาดอาจมีการจับแพะหรืออาจมีการใส่ร้ายหรือติดสินบนเจ้าพนักงาน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ตนถูกจับได้ และทั งนี ยังเห็นว่า บทลงโทษของกฎหมายนั นไม่ได้มีไว้ส้าหรับการแก้
แค้น แต่มีไว้เพ่ือป้องกันการกระท้าความผิด ดังนั นการประหารชีวิตถือเป็นมาตรการที่ไม่ให้โอกาส
ผู้กระท้าความผิดในการที่จะแก้ไขปรับตัวโดยท่านให้เหตุผลว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้ดี
ขึ นได้โดยเฉพาะเยาวชน74 

2. ส้าหรับความเห็นที่สอง โดยได้อธิบายให้เห็นถึงสภาวะทางจิตของผู้กระท้าความผิดว่า   
“อสูรร้ายไม่ได้ถูกสร้างขึ นใน 1 วัน แต่ถูกสร้างขึ นมาทีละเล็กทีละน้อยนานนับปี คดีเล็กๆ ที่เคยก่อขึ น
ถูกละเลยและพัฒนากลายเป็นคดีสะเทือนขวัญทุกๆ คดีมักมีสัญญาณน้ามาก่อนสัญญาณที่ล่องหนใน
สายตาของคนในสังคม และเมื่อน้าฆาตกรคดีสะเทือนขวัญทั งหลายมาสัมภาษณ์ เกือบทั งหมด เคย
ผ่านชะตาชีวิตอันโหดร้ายเกินกว่าจินตนาการมาแล้วทั งนั นก่อนที่จะตัดสินใจถ่ายทอดบาดแผลของ
ตัวเองไปให้ผู้บริสุทธิ์ในท้ายที่สุด” สะท้อนให้เห็นว่า หากน้าการประหารชีวิตมาใช้ในคดีความผิด
ข่มขืนนั นเป็นเพียงแต่การตัดส่วนที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีออกแต่กลับไม่ได้มองว่าปัญหาที่แท้จริงว่ามาจาก
เหตุใด ดังนั นการข่มขืนเท่ากับประหารจึงไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาวได้อย่างแท้จริง75  

                                           
72 เรื่องเดียวกัน 
73 เรื่องเดียวกัน 
74 ดูความคิดเห็นของ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล อ้างถึงใน นันทชัย อินทรอักษร, เรื่องเดียวกัน 
75 ดูความเห็นของนายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท อ้างถึงใน นันทชัย อินทรอักษร, เรื่องเดียวกัน 
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3. ความเห็นที่สามนั นได้อธิบาย การให้เหตุผลเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเอาไว้ดังนี  
“ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 

and Political Rights หรือ ICCPR) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีการลงโทษต่างๆ คงไม่สามารถใช้หลัก
ตาต่อตาฟันต่อฟันแบบดั งเดิมได้ เพราะประเทศไทยนั นอยู่ใต้พันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ลงโทษต้องสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม การลงโทษจ้าคุกหรือประหารชีวิตเป็นบทลงโทษที่พอรับได้
ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) แต่การลงโทษด้วยความโกรธแค้น
ของสังคม แบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือในรูปแบบอ่ืนๆ อย่างการทรมานหรือท้าให้พิการเป็นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ในกติการะดับสากล”76 

4. ส้าหรับความเห็นที่สี่ได้อธิบายว่า ในการลงโทษผู้กระท้าความผิดแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็น
การแก้แค้นทดแทนส่วนหนึ่งแล้ว แต่เจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายนั นมีขึ นเพ่ือสร้างความสงบสุข
ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และให้โอกาสผู้ที่กระท้าความผิดได้ส้านึกและรู้จักปรับปรุงตัวเป็นคนดี 
ดังนั นการประหารชีวิตอาจไม่ได้ให้ผลในเชิงบวกต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท้าความผิด
เท่าท่ีควร77 

5. การประหารชีวิตถือเป็นการปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานที่จ้าเป็นส้าหรับบุคคล เป็น
การละเมิดสิทธิในการมีชีวิตซึ่งได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights)78 
6. ส้าหรับในความเห็นที่หกนี  ได้อธิบายถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เราไม่สามารถใช้โทษ

ประหารชีวิตต่อกรณีการสังหารบุคคลได้ หากรัฐกระท้าเช่นนั นก็เท่ากับสะท้อนภาพของความจงใจ
ของอาชญากรที่จะใช้ความรุนแรงต่อเหยื่อ นอกจากนั น ระบบยุติธรรมทางอาญาทั งปวงย่อมมีความ
เสี่ยงที่จะน้าไปสู่การเลือกปฏิบัติและการตัดสินผิดพลาดไม่มีระบบใดที่จะสามารถตัดสินได้อย่างเป็น
ธรรม สม่้าเสมอ และปราศจากข้อบกพร่อง เมื่อเป็นการตัดสินว่าใครควรมีชีวิตอยู่และใครไม่ควรมี
ชีวิตอยู่ การตัดสินตามอัตวินิจฉัยและความเห็นของสาธารณะอาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางอาญา 
ตั งแต่ช่วงเริ่มการจับกุมไปจนถึงการพิจารณาการขออภัยโทษในช่วงนาทีสุดท้ายและสิทธิมนุษยชน
เป็นเอกสิทธิติดตัว และบุคคลพึงได้รับสิทธินี เสมอเหมือนกันทุกคนโดยไม่ค้านึงถึงสถานภาพ ชาติพันธุ์ 
ศาสนา หรือชาติก้าเนิด เป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากจากบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั นจะก่ออาชญากรรมเช่นใด 

                                           
76 ดูความเห็นของดร. ปกป้อง ศรีสนิท อ้างถึงใน นันทชัย อินทรอักษร, เรื่องเดียวกัน 
77 ดูความเห็นของอิสร์กุล อุณหเกตุ อ้างถึงใน นันทชัย อินทรอักษร, เรื่องเดียวกัน 
78 เรื่องเดียวกัน 
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สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่บุคคลทุกคนพึงมี ตั งแต่บุคคลเลวร้ายสุดไปถึงดีสุด และช่วยคุ้มครองเราทุก
คน”79 

ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดการข่มขืนเท่ากับประหารนั นก็ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ตายตัวได้ ยังคง
เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมว่าผู้กระท้าความผิดฐานข่มขืนนั นควรที่จะได้รับโทษประหารหรือไม่ แต่
ประเด็นนี ก็ท้าให้สังคมหันกลับมาสนใจถึงปัญหาดังกล่าวมากขึ น โดยประชาชนก็รู้จักที่จะระมัดระวั ง
ตัวมากขึ นโดยไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทผู้ที่คิดจะกระท้า
ความผิดก็หาโอกาสได้ยากขึ น ทั งนี ครอบครัวก็ช่วยกันปลูกฝั่งให้บุตรหลานหากเป็นหญิงก็รู้จัก
ระมัดระวังตัวเองมากขึ นหากเป็นผู้ชายก็สอนให้รู้จักการให้เกียรติผู้อ่ืน เสมือนเป็นการป้องกันในขั น
แรกส้าหรับปัญหาดังกล่าว 

 

2.3  ความหมายของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
ความหมายหรือนิยามของค้าว่า เด็กและเยาวชน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั งที่ 2 พ.ศ. 2556 ได้ให้ค้านิยามค้าว่า “เด็ก” หมายความว่า คนที่มีอายุยังน้อย ยัง
เล็ก อ่อนวัยกว่า และ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบ
แปดปีบริบูรณ์80 ส่วนความหมายของ “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นั นได้ให้
ความหมายว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ทั งนี ไม่รวมถึงผู้ที่ได้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วย
การสมรส81 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้นิยามค้าว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และ
ในส่วนของ “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
แต่ในประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ให้ค้านิยามของเด็กและเยาวชนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งความหมายของ
ค้าว่าเด็กและเยาวชนก็แตกต่างออกไป แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติโดยยึดหลักตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์สากล 

 
2.3.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน 

                                           
79 ดูความเห็นของแอมเนสตี  อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ อ้างอิงใน นันทชัย อินทรอักษร, เรื่อง

เดียวกัน 
80 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั งที่ 2 พ.ศ. 2556  
81 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
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ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 ได้ให้ค้านิยามของค้าว่าเด็กและเยาวชน และได้มีการแก้ไขค้านิยามของค้าว่า เด็ก ในปี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ไว้ในมาตรา 4 ดังนี  

“เด็ก” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่ก้าหนดไว้ตามมาตรา 73 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา แต่ยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์82 และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบห้าปี
บริบูรณ์  แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์83 
 ทั งนี  เมื่อพิจารณาเนื อหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ยังได้มีการแบ่ง
ลักษณะและประเภทของเด็กออกได้อีกหลายความหมาย กล่าวคือ กฎหมายได้มีการให้นิยาม เด็ก
เร่ร่อน เด็กก้าพร้า เด็กที่อยู่ในสภาพยากล้าบาก เด็กพิการ และเด็กที่เสี่ยงต่อการกกระท้าความผิด
โดยมีการก้าหนดไว้ดังนี   

“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือไม่มีผู้ปกครองคอยเลี ยงดู หรืออาจจะ
มีแต่ก็ไม่ได้เลี ยงดู หรือไม่สามารถเลี ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในสถานที่ต่างๆ หรือ
หมายถึง เด็กท่ีมีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตนเอง 

“เด็กก้าพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาหรือทั งบิดาและมารดาได้เสียชีวิตแล้ว 
หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

“เด็กที่อยู่ในสภาพยากล้าบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน หรือ
สถานะทางครอบครัวมีความล้าบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือก้าลัง
ความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเด็กทีบิดามารดาทิ งร้างและ
ได้รับความล้าบาก 

“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือทางสมอง สติปัญญาหรือ
จิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั น จะมีมาแต่ก้าเนิดหรือแม้แต่เกิดขึ นภายหลัง 

“เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิด” หมายความว่า เด็กที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือไม่
สมควร หรือเด็กที่ประกอบอาชีพในทางที่ไม่เหมาะสม หรือเด็กที่คบหากับบุคคลที่น่าจะชักน้าไป
ในทางกระท้าผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมอันอาจชักน้าไปในทาง
เสียหายทั งนี ตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง84 

                                           
82 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559)  
83 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (พ.ศ. 2553)   
84 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (พ.ศ. 2546) 
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2.3.2 ความหมายของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 
เมื่อพิจารณาความหมายของค้าว่า เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด ตามพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเด็กหมายความว่า
บุคคลที่อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ส่วนเยาวชนหมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์85 นั นแสดงได้ว่า เด็กที่กระท้าผิดกฎหมาย หมายถึง บุคคลที่อายุต่้ากว่า 18 ปี ที่ได้เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากได้ถูกกล่าวหาว่า ได้กระท้าความผิดซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายทาง
อาญา ซึ่งเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดนั นถือเป็นปัญหาส้าคัญปัญหาหนึ่งของสังคม อาจกล่าว
ได้ว่าปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเหล่านี ส่วนใหญ่มีพื นฐานมาจากปัญหาทางจิตใจ 
ครอบครัว สภาพสังคม หรือเศรษฐกิจ และหลายคนอาจเคยตกเป็นเหยื่อของการกระท้าที่ไม่ชอบ 
รวมทั งความรุนแรง การถูกทอดทิ ง หรือการถูกเลือกปฏิบัติมาก่อน พฤติกรรมเหล่านี จึงฝั่งใจและ
น้ามาใช้ปฏิบัติกับผู้อื่น86 

ทั งนี  เมื่อพิจารณาประกอบหลักการเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาทางอาญาที่ปรากฏใน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุด โดยทุกประเทศได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญา
ดังกล่าว มียกเว้นเพียงบางประเทศ ได้แก่ ประเทศโซมาเลีย ซูดานใต้ และสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่า 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี ได้มีการรวบรวมหลักการส้าคัญเอาไว้ ซึ่งได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
ปะโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน โดยมีเนื อหา 4 ด้าน กล่าวคือ 1. สิทธิในการอยู่รอด กล่าวคือเด็ก
และเยาวชนนั นจะต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั นพื นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย 2. สิทธิที่จะ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง กล่าวคือเด็กและเยาวชนนั นจะต้องให้รอดพ้นจากการท้าร้าย การถูกล่วง
ละเมิด การถูกทอดทิ ง และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา กล่าวคือ
เด็กและเยาวชนนั นจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่น รวมทั งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมแก่วัย และ 4. สิทธิในการมีส่วนร่วม กล่าวคือ เด็กและเยาวชนนั นจะมีสิทธิใน

                                           
85 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
86 ยูนิเซฟ, การคุ้มครองเด็ก เด็กที่กระท าผิดกฎหมาย, ค้นวันที่ 6 มิถุนายน 2560, จาก

https://www.unicef.org/thailand/tha/protection_6548.html  
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การแสดงความคิดเห็น  แสดงออก  การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
กับตนเอง87 

จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั นได้วางหลักเอาไว้ว่า จะไม่มีเด็กคนใดควรถูกจ้ากัด
เสรีภาพโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ ทั งนี ในการจับกุม การคุมขังและการจ้าคุก ส้าหรับ
เด็กควรที่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะน้ามาใช้และควรใช้โดยมีระยะเวลาสั นที่สุดเพราะเนื่องจาก
วิธีการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ด้วยเหตุนี  รัฐบาลจึงมีหน้าที่ที่จะต้อง
ก้าหนดนโยบายยุติธรรมส้าหรับเด็กและเยาวชนโดยที่มุ้งเน้นการป้องกันการกระท้าผิดกฎหมายและ
แก้ไขการกระท้าความผิดในเด็กและเยาวชนมากเสียกว่าการมุ้งเน้นที่จะลงโทษเด็กและเยาวชน  
 

2.3.3 แนวคิดด้านปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด 
เยาวชนเป็นวัยที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ช่วงวัยนี จึงมี

ความส้าคัญที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สังคม ควรจะช่วยกันดูแลสอดส่องและป้องกัน
กากระท้าผิดในช่วงวัยนี ให้มาก เพราะในช่วงวัยรุ่นนี มักมีสภาพอารมณ์แปรปรวนง่าย อยากรู้อยาก
เห็นอยากลอง และเริ่มมีกลุ่มเพ่ือน ดังนั นหากคบเพ่ือนที่ไม่ดีก็อาจจะถูกชักจูงไปกระท้าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ได้ง่ายหรืออาจจะมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือที่ก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศที่เราพบจาก
ข่าวสารบ่อยๆ 

ทั งนี  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เยาวชนกระท้าความผิดนั นมีด้วยกันหลากหลายปัจจัย อย่างไรก็ดี 
ตามแนวคิดทฤษฎีของ แมนไฮม์ (Mannheim) นั นมองว่า การเกิดอาชญากรรมจะต้องมีที่มาจาก
ปัจจัยดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปัจจัย จากทั งหมด 3 ปัจจัย ซึ่งทฤษฎีการเกิดอาชญากรรมหรือสา เหตุที่
บุคคลกระท้าความผิดว่ามาจากปัจจัย 3 ปัจจัยด้วยกัน กล่าวคือ ปัจจัยแรกคือปัจจัยทางกายภาพ โดย
มีการศึกษาและเชื่อว่า มนุษย์ที่มีความผิดปกติจากการที่มีคนในครอบครัวเป็นอาชญากรอยู่หรือมีการ
สืบสายโลหิตจากอาชญากรมีแนวโน้มท้าให้เป็นอาชญากรซึ่งดูได้จากการศึกษาของ ฮัทชิงค์ 

(Hutching) และ เมดนิค (Med nick) ในปี ค.ศ. 1977 หรือในปี พ.ศ. 2520 ซึ่งตั งประเด็นการใน

ศึกษาว่า พันธุกรรมมีความสัมพันธ์กับการ เป็นอาชญากรหรือไม่ โดยศึกษาจากเด็กในเดนมาร์กที่มี
สถานะเป็นบุตรบุญธรรมจ้านวน 1,145 คน ซึ่งพบว่าบุตรบุญธรรมที่มีบิดาแท้ๆ เป็นอาชญากรจะ

                                           
87 ยูนิเซฟ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), ค้นวันที่ 6 มิถุนายน 2560, จาก

https://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html 
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ประกอบอาชญากรรมเป็นจ้านวนสองเท่าของผู้ที่บิดาไม่ได้เป็นอาชญากรทั งที่บุตรบุญธรรมนั นไม่เคย
ติดต่อกับบิดาท่ีแท้จริงเลย88  

ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางจิต ซึ่งมีการศึกษาโดยกลุ่มจิตวิทยาอาชญากรรม โดยศึกษาจาก
บุคลิกของอาชญากรและได้อธิบายผลจากการศึกษาว่า อาชญากรนั นเลือกทางเดินชีวิตของตนเองโดย
ปัจจัยทางจิตใจคือตัวก้าหนดการกระท้าผิดและจิตใจที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการกระท้าผิดได้นั น 
ต้องมีการพัฒนาแต่เยาว์วัยจนกลายเป็นนิสัยและการกระท้าผิดซ ้าซากเกิดขึ น เพราะผลตอบแทนจาก
การกระท้าผิดออกมาในเชิงบวกและบุคคลเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทก็อาจน้าไปสู่การประกอบ
อาชญากรรม หรือผู้ที่ตกอยู่ภายใต้ความกดดันทางจิตใจ หรือขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดความรัก
ความอบอุ่น หรือมีเรื่องกระทบจิตใจก็สามารถประกอบอาชญากรรมได้  

ปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 

ชุมชน หรือการคบเพ่ือนไม่ดี ซึ่งทฤษฎีความสัมพันธ์ที่แตกต่าง(Differential Association) ของซู

เธอร์แลนด์(Sutherland) เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ทั งวิธีการและเทคนิค การสร้าง

แรงจูงใจและการกระตุ้นจากกลุ่มเพ่ือน89  
เห็นได้ว่าการก่ออาชญากรรมของเยาวชนนั นเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย

อ่ืนๆ อีกได้และการกระท้าผิดของเยาวชนนั นบางกรณีก็มิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดไม่เห็นได้
จากความรุนแรงของลักษณะการกระท้าความผิด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน 
เด็กและเยาวชนอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงมากในการที่จะกระท้าความผิด ไม่ว่าจะเกิดจากตนเองตั งใจ
กระท้าหรือการชักชวนของกลุ่มเพ่ือน ดังนั น ในการที่เราจะแก้ปัญหาหรือหาทางป้องกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนกระท้าความผิด ก็ควรจะทราบถึงปัจจัยที่มีความเสี่ยงให้เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดด้วย 
ซึ่งปัจจัยที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี ถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ควรได้รับการป้องกันหรือแก้ไข   โดยแยก
พิจารณาออกเป็น 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้านวัตถุนิยม ปัจจัยด้านยาเสพติด ปัจจัยทางด้านเพศเสรี ปัจจัย
ด้านความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ปัจจัยด้านอินเตอร์เน็ต ปัจจัยด้านสื่อลามกอนาจาร ปัจจัย
ด้านการตั งแก๊งมอเตอร์ไซค์ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียดย่อ ดังนี   

1. ปัจจัยด้านวัตถุนิยม โดยจะเห็นได้ว่า การวัดคุณค่าของคนโดยการมองที่ฐานะทางสังคม 

โดยวัดจากมูลค่าสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีราคาแพง เห็นได้จากเด็กหรือวัยรุ่นในสมัยนี  ทั งท่ียังอยู่

                                           
88 คทารัตน์ เฮงตระกูล, “วัยรุ่น: ยุวอาชญากรและเหยื่ออาชญากรรม," วารสารกระบวนการ

ยุติธรรม 5 (พฤษภาคม 2555): หน้า 16. 
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
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ในวัยเรียนแต่กลับใช้ของแบรนด์เนมที่มีราคาแพงหรือใช้ของเลียนแบบอย่างนักแสดงดารา ซึ่งเด็กท่ีไม่

มีเงินก็จะหาวิธีที่จะหาเงินมาโดยเร็วและง่ายจึงน้าไปสู่วิธีการและการกระท้าผิดได้ 

2. ปัจจัยด้านยาเสพติด จะเห็นได้ว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาหนึ่งที่มีการกล่าวถึงมาก

ในปัจจุบันโดยเด็กและเยาวชนของสังคมไทยจ้านวนมากที่ติดบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพสารเสพติด

อันตรายที่ผิดกฎหมายและในบางครั งเด็กและเยาวชนเหล่านั นก็ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายา

เสพติด ปัญหาด้านยาเสพติดนี ถือว่า เป็นปัญหาส้าคัญที่น้าไปสู่การก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ เช่น เมื่อไม่มี

เงินไปซื อยาเสพติดก็เกิดการขโมยและหากเหยื่อไม่ยอมอาจน้าไปสู่การก่ออาชญากรรมได้ หรือการดื่ม

สุราอาจส่งผลให้ผู้ดื่มขาดสติสัมปชัญญะและอาจก่อเหตุข่มขืนกระท้าช้าเราเหมือนที่เราได้พบเห็นใน

ข่าวได้ นับว่าปัญหาเหล่านี เป็นภัยอันตรายที่น่ากลัวของสังคม 

3. ปัจจัยทางด้านเพศเสรีในเด็กช่วงอายุระหว่าง 13-16 ปี ซึ่งในช่วงวัยนี ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่น

ที่มีความอยากรู้อยากลอง และในปัจจุบันนี เด็กและเยาวชนเรียนรู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์จากสื่อลามก

หรือทางอินเตอร์เน็ตเองและมีการน้าไปทดลองท้าตาม 

4. ปัจจัยด้านความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ จะเห็นได้ว่า ปัญหาด้านความรุนแรงใน

พฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนนั น อาจจะเกิดจากการที่เด็กและเยาวชนเห็นการใช้ความ

รุนแรงจากคนใกล้ชิดไม่ว่าจะมาจากครอบครัว เช่น เห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตีกันเป็นประจ้าท้าให้เด็ก

เกิดภาพจ้า ส่งผลให้เด็กและเยาวชนอาจน้าความรุนแรงมาใช้ในการแก้ปัญหา 

5. ปัจจัยด้านอินเตอร์เน็ต จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี อินเตอร์เน็ตเสมือนเป็นเพ่ือนของเด็กและ

เยาวชนในยุคสมัยนี  ซึ่งอินเตอร์เน็ตนั นมีประโยชน์มากมาย เช่น ในการค้นหาความรู้ แต่ถึงแม้

อินเตอร์เน็ตจะมีประโยชน์อย่างมากหากว่าเราได้ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็ตาม อินเตอร์เน็ต

ก็เหมือนดาบสองคมที่หากเราใช้มากเกินไปหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เล่นเกมส์ทั งวันทั งคืน

หรือเข้าดูเว็บลามกก็อาจจะเป็นผลเสียแก่ตัวผู้เล่นเองได้ ดังนั นแม้จะห้ามเด็กและเยาวชนในการเล่น

อินเตอร์เน็ตไม่ได้ แต่พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถจ้ากัดเวลาหรือควบคุมสอดส่อง ในขณะที่เด็กก้าลัง

เล่นอินเตอร์เน็ต  

6. ปัจจัยด้านสื่อลามกอนาจาร จะเห็นได้ว่า สื่อลามกอนาจารในขณะนี นั นมีอยู่ในทุกรูปแบบ 

สามารถหาดูได้ง่าย เด็กและเยาวชนจึงสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่มีภาพโป๊ได้ตลอด แม้จะมีการ

จ้ากัดอายุผู้เข้าชมแต่ก็มิได้มีการตรวจสอบอายุอย่างจริงจัง 

7. ปัจจัยด้านการตั งแก๊งมอเตอร์ไซค์ จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีข่าวการขับรถแว้นต์ป่วนเมือง 

สร้างความเดือดร้อนร้าคาญให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงแถวนั น และทั งนี ในหลายแก๊งยังมีการ



 50 

รวมกลุ่มกันเพ่ือกระท้าความผิดหรือก่ออาชญากรรมด้วย เช่น ข่มขืน กรรโชกทรัพย์ หรือปล้น เป็น

ต้น90 

เห็นได้ว่านอกจากปัจจัยที่เป็นสาเหตุการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนตามแนวคิด

ทฤษฎีของมันไฮม์ (Mannheim) และปัจจัยที่มีความเสี่ยงทางด้านสังคมแล้ว ยังมีการพูดถึงแนวคิดที่

เป็นสาเหตุแห่งการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนจากความเห็นในหลากหลายกลุ่ม ซึ่งเป็น
สาเหตุเฉพาะตัวซึ่งบางคนอาจมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุแห่งการกระท้าความผิดมีอยู่หลาย
ประการ อาจแยกศึกษาได้เป็น 7 แนวคิด ประกอบไปด้วย ดังนี  

1. แนวคิดทางกฎหมาย โดยนักกฎหมายเน้นว่า สาเหตุแห่งการกระท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชน เกิดจากการที่เด็กหรือเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดนั นรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจถูกหลอกใช้
ให้กระท้าความผิดได้ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกระท้าความผิดในทางอาญา ถือเป็นเพียงพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจึงไม่มีการลงโทษทางอาญา แต่จะใช้วิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชนแทนเพ่ือแก้ไขความ
ประพฤต ิ

2. แนวคิดทางสังคมวิทยา โดยมีนักสังคมวิทยา ได้อธิบายถึงสาเหตุของการกระท้าความผิด
ของเด็กและเยาวชนไว้ว่า การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนเกิดขึ นจาก เด็กและเยาวชนนั น 
ได้รับรู้ตัวอย่างความประพฤติ หรือจากการกระท้าที่ไม่ดี หรือไม่เหมาะสมจากบุคคลที่อยู่รอบๆ ตัว
เนื่องจากในช่วงวัยเด็กนั น ยังขาดความหนักแน่นทางความคิดหรือจิตใจ จึงเป็นสาเหตุให้อาจถูก ชัก
จูงให้กระท้าความผิดได้ง่าย จึงส่งผลให้พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปลี่ยนไปจากบรรทัดฐานเดิมที่
เคยมีในสังคม และกลายเป็นการกระท้าผิดต่อกฎหมายในที่สุด 

3. แนวคิดทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาได้อธิบายถึงสาเหตุของการระท้าความผิดที่เกิดจากเด็ก
และเยาวชนเอาไว้หลายทฤษฎีด้วยกัน โดยบางทฤษฎีเห็นว่า การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน
นั นอาจเกิดจากความผิดปกติทางจิต หรือทางด้านร่างกาย ซึ่งอาจเป็นมาแต่ก้าเนิด หรืออาจจะเกิดขึ น
ภายหลังจากได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับความเจ็บป่วย จากสาเหตุดังกล่าวนั นมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้
อารมณ์ของบุคคลแปรปรวน อาจส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนขาดความยับยั งชั่งใจไม่สามรถควบคุม
ตนเองได้ มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมและคนรอบข้าง 

4. แนวคิดทางชีววิทยา ซึ่งแนวคิดนี มองว่า การที่คนกระท้าความผิดนั นเป็นผลมาจากความ
ผิดปกติและความบกพร่องหรืออ่อนด้อยทางชีวภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบียนและส่งผลให้
เกิดการกระท้าความผิด โดยทฤษฎีนี ประกอบไปด้วยทฤษฎีอาชญากรโดยก้าเนิดของซีซาร์ ลอมโบโซ 

                                           
90 สมพงษ์ จิตระดับ และอัญญมณี บุญซื่อ, สิทธิเด็กและการวางแผนท้องถิ่น เพื่อเด็กและ

เยาวชน พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 2551), หน้า 17-20. 
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(Cesare Lombroso) ที่มองว่าคนที่กระท้าความผิดนั นมีโครงสร้างของร่างกายและเกิดมาเพ่ือการ

กระท้าผิดโดยเฉพาะ 
5. แนวคิดทางนิเวศวิทยา โดยแนวคิดนี มองว่า การกระท้าความผิดของคนนั นมีผลมาจาก

ระบบสภาวะแวดล้อมในสังคม โดยทฤษฎีนิเวศวิทยาถูกน้ามาใช้อธิบายการกระท้าอย่างแพร่หลาย 
คือ ทฤษฎีนิเวศวิทยาแห่งส้านักชิคาโก้ ของเบอร์เกส และจากทฤษฎีนี  ชอร์ว และแมคเคย์ ได้
ท้าการศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีนิเวศวิทยาเพ่ือดูการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชน พบว่า การกระท้า
ผิดของเด็กและเยาวชนมีมากที่สุดในเขตผู้มีรายได้น้อยอาศัยหนาแน่น และแหล่งเสื่อมโทรม 

6. แนวคิดความเชื่อในวงการอาชญาวิทยา โดยแนวคิดนี ได้มองว่า การกระท้าความผิดของ
เด็กและเยาวชนนั นเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรมาจากคนใกล้ชิด โดยทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่ม
แนวคิดนี ประกอบไปด้วย ทฤษฎีความแตกต่างในการคบหาสมาคมหรือสัมพันธ์ที่แตกต่าง และทฤษฎี
การเลียนแบบ  

7. แนวคิดจากความไร้ระเบียบในสังคมแนวคิดนี มองว่าสภาวะไร้ระเบียบของสังคม คือ 
สภาวะไร้กฎเกณฑ์ทางสังคม มีความสลับซับซ้อนเต็มไปด้วยความยากจน สมาชิกในสังคมขาดสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ท้าให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือกระท้าผิดเกิดขึ นในสังคม91 

ทั งนี  เพื่อการวิเคราะห์แนวทางการปรับใช้ทฤษฎี Just Deserts ผู้วิจัยถือเอาตามแนวคิดทาง
แนวคิดความเชื่อในวงการอาชญาวิทยา ประกอบกับ แนวคิดจากความไร้ระเบียบในสังคม 

จากที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นว่า สาเหตุของการกระท้าความผิดและปัจจัยที่มีความเสี่ยง
ทางด้านสังคมที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดในปัจจุบันนี นั นมีหลากหลายสาเหตุ แต่ถึง
อย่างไรสาเหตุหรือปัจจัยเหล่านี ก็ไม่ใช่ข้ออ้างของการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน ยิ่งใน
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ ทั งยังมีข่าวสารของการ
กระท้าความผิดและผลที่ได้รับจากหลายๆ ช่องทาง แต่การกระท้าความผิดก็ยังคงเกิดขึ นและมี
แนวโน้มที่เกิดเพ่ิมขึ น ทั งการกระท้าความผิดก็มีลักษณะที่รุนแรงมากขึ น แต่แนวคิดในการลงโทษเด็ก
และเยาวชนที่กระท้าความผิดในประเทศไทยนั นก็ยังคงรูปแบบเดิมที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูในทุกฐาน
ความผิดและทุกลักษณะของการกระท้าความผิดกับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนทุกคน 
  

                                           
91 อรอุมา วชิรประดิษฐพร, สาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกับมาตรการแก้ไข

ในเชิงรุก, การอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั นต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมส้านักงานสาลยุติธรรม พ.ศ.2555, หน้า 9-10.  
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บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมาย

ไทย 
 

เด็กและเยาวชนกระท้าผิด การลงโทษจะเน้นไปที่การแก้ไขฟ้ืนฟู โดยการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะมีเป็นหมายเพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดออกมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติ โดยเน้นที่ตัวผู้กระท้าความผิด ซึ่งการลงโทษไม่ได้ดูถึงฐานความผิดและลักษณะ
การกระท้าความผิดว่าร้ายแรงหรือไม่เพียงใดประกอบด้วย และเมื่อได้รับโทษไม่นานผู้กระท้าความผิด
ที่เป็นเด็กและเยาวชนก็สามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ต่างกับฝ่ายที่ต้อ งตกเป็นเหยื่อหรือ
ผู้เสียหาย โดยเฉพาะในความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งคงเป็นฝันร้ายไปตลอด 
และยิ่งในบริบทปัจจุบันเราพบเห็นข่าวในท้านองเพ่ิมขึ น และยิ่งสร้างความน่าตกใจเมื่อผู้กระท้า
ความผิดเป็นเพียงเด็กและเยาวชนที่ต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของประเทศชาติ แต่กลับกระท้า
ความผิด และลักษณะหรือผลจากการกระท้าความผิดก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้กระท้าความผิดที่เป็น
ผู้ใหญ่ในฐานความผิดเดียวกัน จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่
กระท้าความผิดซึ่งลักษณะและผลจากการกระท้าความผิดร้ายแรง เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทในสังคม
ปัจจุบัน ดังนั นเพ่ือท้าความเข้าใจเรื่องและปูพื นฐานการวิเคราะห์ปัญหาในบทถัดไป จึงเป็นที่มาของ
การศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด
ตามกฎหมายรวมถึงบทลงโทษส้าหรับกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยแยกศึกษาทั งกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายในประเทศไทย ดังนี  

 

3.1  มาตรการทางกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองสิทธเิด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนนั น มีหลักกฎหมายหรืออนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ

เด็กและเยาวชนที่ก้าหนดให้ประเทศที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ดังนั นการที่เด็กหรือ
เยาวชนต้องหาว่าได้กระท้าความผิดหรือกระท้าการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามประมวลอาญา การพิจารณา
พิพากษาหรือลงโทษก็จะต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมลง
นามไว้ด้วย 
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3.1.1 การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child,1989:CRC) 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child,1989:CRC) ในปี 
พ.ศ. 2532 คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้จัดท้าขึ นโดยสหประชาชาติหรือคณะกรรมาธิการด้าน
สิทธิมนุษยชนโดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General 

Assembly) ในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้มีการรวมหลักการส้าคัญเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของเด็ก ซึ่งประเทศไทยก็ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเด็กท่ีได้รับความเห็นชอบมากท่ีสุดในโลก92 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็กเริ่มต้นมาจากการค้านึงถึงหลักส้าคัญ 5 ประการ คือ สิทธิพลเมือง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส้าหรับเรื่องสวัสดิภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กที่
ก้าหนดไว้ในปฏิญญาเจนีวา ในปี ค.ศ.1923 หรือในปี พ.ศ. 2466 โดยสหภาพกองทุนช่วยเหลือเด็ก
ระหว่างประเทศ เป็นความพยายามครั งแรกที่จะรวบรวมเงือนไขต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิเด็กไว้ภายใต้
เอกสารฉบับเดียวกัน และต่อมาได้รับการทบทวนและเพ่ิมเติมในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เมื่อปี ค.ศ.1948 หรือในปี พ.ศ. 2491  ซ่ึงได้กลายมาเป็นพื นฐานของข้อความทั ง 10 ข้อ ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การ สหประชาชาติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน ค.ศ.1959 หรือในปี พ.ศ. 2502 โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจัดท้าขึ นโดยองค์การ
สหประชาชาติหลังจากท่ีประเทศโปแลนด์น้าเสนอร่างอนุสัญญาเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้พิจารณาทบทวนอย่างละเอียด และได้ตั งคณะท้างานร่าง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิ
มนุษยชน 43 ประเทศ โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ผ่านการพิจารณาของคณะท้างานขององค์การ
สหประชาชาติ และได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆ ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เพราะเป็นโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของปีเด็กสากล และครบรอบปีที่ 10 
ของการเริ่มกระบวนการร่างอนุสัญญา นอกจากนี ยังเป็นโอกาสครบรอบปีที่ 30 ของการประกาศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กอีกด้วย93 

                                           
92 กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, อนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จาก http://humanrights.mfa.go.th/th/kids/72/ 
93 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, อนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child) และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child), (กรุงเทพมหานคร: ส้านกงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
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โดยอนุสัญญานี ได้ก้าหนดให้รัฐภาคี พิจารณาว่าตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตร

สหประชาชาตินั น การยอมรับในศักดิ์ศรีแต่ก้าเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน เป็นรากฐานของเสรีภาพ 
ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก และค้านึงว่าบรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎ
บัตรถึงความศรัทธาต่อสิทธิมนุษยชน ขั นพื นฐานและต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ และยอมรับว่า
สหประชาชาติได้ประกาศและตกลงในปฏิญญาและกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพทั งปวงที่ก้าหนดไว้โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใดๆ และระลึกว่าเด็กมีสิทธิที่จะ
ไดรับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ และเชื่อว่าครอบครัวในฐานะเป็นกลุ่มพื นฐานของสังคม
และเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส้าหรับการเจริญเติบโตและความอยู่ดีกินดีของสมาชิกทุกคน และ
ยอมรับว่าเพ่ือให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ที่จะด้ารงชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองใน 
สังคม และควรเลี ยงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติที่ประกาศไว้ ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะเจตนารมณ์แห่งสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความอดกลั น เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็น
เอกภาพ และค้านึงถึงว่าได้มีการระบุถึงความจ้าเป็นที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กในปฏิญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1924 หรือในปี พ.ศ. 2476 และในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชาได้รับเอา
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 หรือในปี พ.ศ. 2502 และได้มีการยอมรับในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (โดยเฉพาะข้อ 23 และ
ข้อ 24) ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพาะข้อ 10) และใน
ธรรมนูญและตราสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของทบวงการช้านัญพิเศษ และองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกับสวัสดิภาพของเด็ก  

ยังก้าหนดให้รัฐภาคี ค้านึงถึงว่า เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั งทางร่างกาย และจิตใจจึง
ต้องการการพิทักษ์และการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทั ง
ก่อนและหลังการเกิด และระลึกว่าบทบัญญัติของปฏิญญาว่าด้วยหลักกฎหมายและสังคมอันเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและสวัสดิภาพเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุปการะและการรับเป็นบุตร
บุญธรรมทั งในประเทศและระหว่าง ประเทศกฎระเบียบมาตรฐานขั นต้่าสุดของสหประชาชาติส้าหรับ
การบริหารงานยุติธรรมแก่ผู้เยาว์ (กฎปักกิ่ง) และปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองสตรีและเด็กในภาวะ
ฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธ และยอมรับว่าประเทศทั งปวงในโลกมีเด็กที่ด้ารงชีวิตอยู่ใน
สภาวะที่ยากล้าบากอย่างยิ่งและเขาเหล่านั นจ้าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ และพิจารณา
ตามสมควรถึงความส้าคัญของประเพณีและค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนแต่ละกลุ่มที่มีต่อการ

                                                                                                                         
และพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ), หน้า 10-11. ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 
จาก http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/crc.pdf 
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คุ้มครองและพัฒนาการอย่างกลมกลืนของเด็ก และยอมรับความส้าคัญของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในทุกๆ ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก้าลัง
พัฒนา94 

สาระส้าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับนี มี 54 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ ใน
ส่วนที่ 1 เริ่มจากข้อ 1เริ่ม ถึง ข้อที่ 41 เป็นข้อที่ว่าด้วยหลักการและเนื อหาเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่เด็ก
พึงได้รับ ในส่วนที่ 2 เริ่มจากข้อที่ 42 ถึงข้อที่ 45 เป็นข้อที่ก้าหนดเป็นหลักเกณฑ์และแบบพิธีซึ่ง
ประเทศที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม และในส่วนที่ 3 เริ่มจากข้อที่ 46 ถึงข้อที่ 54 เป็น
ข้อเกี่ยวข้องกับกลไกของอนุสัญญา ซึ่งก้าหนดวิธีการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญาและ
ก้าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการบังคับใช้95 โดยข้อที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ก็คือข้อ 37 และข้อ 40 โดยข้อ 37 มีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ กล่าวคือ โดยรัฐภาคีประกันว่า จะไม่มีการ
ทรมานหรือลงโทษเด็กแบบโหดร้ายไร้มนุษยธรรม และจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิตส้าหรับความผิด
ที่กระท้าโดยบุคคลที่อายุต่้ากว่าสิบแปดปี96 ในส่วนของการจับกุมหรือกักขังหรือจ้าคุกเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท้าความผิดนั นจะต้องกระท้าให้ถูกต้องตามสิ่งที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้ด้วย และเด็กและ
เยาวชนจะไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพ97  ซึ่งในส่วนของการดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพนั น 
จะต้องกระท้าด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอ โดยค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็กและ
เยาวชน และถ้าหากเด็กและเยาวชนนั นต้องการจะติดต่อครอบครัวหากสามารถกระท้าได้ก็ต้องให้เด็ก
และเยาวชนได้ติดต่อกับครอบครัว98 และต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายหรือในทางอ่ืนๆ ที่
จ้าเป็นหรือสมควรแก่เด็กและเยาวชนที่ได้ถูกลิดรอนเสรีภาพนั นด้วยเสมอๆ โดยเด็กและเยาวชน
สามารถโต้แย้งต่อศาลได้ในกรณีที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ99 

นอกจากข้อ 37 แล้วยังมีข้อ 40 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่คุ้มครองสิทธิของเด็กและ

เยาวชนซึงมีหลักการการที่ส้าคัญ กล่าวคือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 ยังได้วางหลักการไว้อีก

ว่า รัฐภาคีนั นยอมรับสิทธิของเด็กและเยาวชนทุกคนในการถูกกล่าวหาหรือในการตั งข้อหาและจะต้อง

                                           
94 เรื่องเดียวกัน 
95 เรื่องเดียวกัน  
96 ข้อ 37(ก) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
97 ข้อ 37(ข) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
98 ข้อ 37(ค) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

99 ข้อ 37(ง) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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กระท้าโดย ค้านึงในศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็กพร้อมทั งส่งเสริมเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม100 

และรัฐภาคียังประกันว่า เด็กและเยาวชนที่ได้ถูกกล่าวหา หรือได้ถูกตั งข้อหาว่ากระท้าการอันเป็น

ความผิดหรือกระท้าการการฝ่าฝืนตามกฎหมายอาญา ย่อมจะได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่า

จะได้รับการพิสูจน์ ซึ่งในหลักการนี ก็เหมือนกับหลักการพิจารณาความผิดของผู้กระท้าความผิดที่เป็น

ผู้ใหญ่ และยังจะได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือด้านอ่ืนในการที่จะต่อสู้คดีของเด็กและ

เยาวชน และถ้าหากมีการพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนได้มีการกระท้าความผิด หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

อาญาจริง ก็จะได้รับการทบทวนคดีใหม่ โดยองค์กรตุลาการที่มีอ้านาจเป็นกลางและอิสระในระดับสูง

ขึ นไปอีกด้วย และในทุกๆ ขั นตอนของกระบวนการพิจารณาจะกระท้าไปโดยเคารพต่อเรื่องส่วนตัว

ของเด็กด้วย101 และรัฐภาคีจะหาทางส่งเสริมให้มีการจัดตั งหน่วยงาน การตรากฎหมาย การก้าหนด

กระบวนวิธีพิจารณา ที่เหมาะสมจะใช้เป็นการเฉพาะส้าหรับเด็ก โดยเฉพาะในการก้าหนดอายุขั นต่้า

ของเด็กที่ถือว่า ไม่มีความสามารถที่จะกระท้าความผิดหรือกระท้าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญาได้ 

และก้าหนดวิธีการที่จะใช้กับเด็กที่กระท้าความผิดหรือกระท้าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญาโดยที่ไม่

ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ102 และในทั งนี รัฐภาคียังประกันว่าในการด้าเนินงานต่างๆ เช่น 

ดูแล ปรึกษา แนะแนว จะต้องมีไว้เพ่ือประกันว่า เด็กจะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ที่

ดีของเด็ก พร้อมทั งได้สัดส่วนกับทั งสภาพการณ์ และความผิดของเด็กด้วย103 

 

3.1.2 การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามหลักสิทธิและเสรีภาพภายใต้ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights 

นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี พ.ศ. 2532 (Convention on the Rights of the 

Child,1989:CRC) ยังมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human 

Rights ที่เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก เพ่ือให้
การด้าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็นไปโดยความเท่าเทียมกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
ค.ศ. 1948 หรือในปี พ.ศ. 2491 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ได้มีข้อมติ
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน ด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพื นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้าน 

                                           
100 ข้อ 40(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
101 ข้อ 40(2) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
102 ข้อ 40(3) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
103 ข้อ 40(4) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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สิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท้าเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรก ที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี ในการ
ประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดขึ น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส104 

โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก้าเนิด และสิทธิที่ เท่าเทียมกันและที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของ
สมาชิก ทั งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพื นฐานแห่ง อิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพใน
โลก โดยที่การไม่น้าพาและการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ยังผลให้มีการกระท้าอันป่าเถื่อน ซึ่ง
เป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถึงของโลกที่ได้มีการประกาศให้ความ
มีอิสรภาพในการพูดและความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความต้องการของมนุษย์ 
เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนทั่วไป โดยที่เป็นการจ้าเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความ
คุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ถ้าจะไม่บังคับให้คนต้องหันเข้าหาการลุกขึ นต่อต้านทรราชและการกดขี่
เป็นวิถีทางสุดท้าย โดยที่เป็นการจ้าเป็นที่จะส่งเสริมพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างชาติ
ต่างๆ โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกครั งไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั น
พื นฐานในศักดิ์ศรีและค่าของมนุษย์และในสิทธิที่เท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และได้มุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ นในอิสรภาพอันกว้างขวางยิ่งขึ น โดยที่
รัฐสมาชิกต่างปฏิญาณที่จะบรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน และ
อิสรภาพขั นพื นฐานโดยสากลโดยความร่วมมือกับสหประชาชาติ โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิและ
อิสรภาพเหล่านี เป็นสิ่งส้าคัญที่สุดเพ่ือให้ปฏิญาณนี ส้าเร็จผลเต็มบริบูรณ์105  

สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่ง
ความส้าเร็จส้าหรับประชาชนทั งมวล และประชาชาติทั งหลาย เพ่ือจุดมุ่งหมายที่ว่าปัจเจกบุคคลทุก
คนและทุกส่วนของสังคม โดยการค้านึงถึงปฏิญญานี เป็นเนืองนิตย์ จะมุ่งมั่นส่งเสริมการเคารพสิทธิ
และอิสรภาพเหล่านี  ด้วยการสอนและการศึกษาและให้มีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอย่างมี
ประสิทธิผล ด้วยมาตรการแห่งชาติและระหว่างประเทศอันก้าวหน้าตามล้าดับ ทั งในบรรดาประชาชน
ของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้เขตอ้านาจแห่งรัฐนั น106 

                                           
104 กรมองค์การระหว่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน Universal Declaration of Human Rights, ค้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf. 

105 เรื่องเดียวกัน 
106 เรื่องเดียวกัน 
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ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เป็น
มาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท้าเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนทั่วโลก โดยประเทศไทยก็ได้ร่วมกับประชาคมโลกด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะสิทธิขั นพื นฐานของ
ตนเองซึ่งไม่ควรถูกละเมิด และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติสุขภายในสังคม ทั งนี ก็
ได้กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลในการด้าเนินการขั นตอนทางกระบวนการทางยุติธรรมไม่ว่าจะ
เป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ซึ่งเห็นได้จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of 

Human Rights  Article 10 Everyone is entitled in full equality to a fair and public 

hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights 

and obligations and of any criminal charge against him.107 ซึ่งข้อ 10 ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนนั น ได้มีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญกล่าวคือ บุคคลชอบที่จะได้รับเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์
ในอันที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย โดยศาลซึ่งเป็นอิสระและไร้อคติในการ
วินิจฉัยชี ขาดสิทธิและหน้าที่ตลอดจนข้อที่ตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา ถึงแสดงให้เห็นถึงความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน ในทุกๆ คนซึ่งเป็นหัวใจหลักของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี  

 

3.2  มาตรการทางกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองสิทธเิด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดตามกฎหมายต่างประเทศ  
ปัจจุบันนี ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมมาก

ขึ นเช่นกัน จึงเกิดแนวคิดในการน้าทฤษฎี Just Deserts ซึ่งเป็นทฤษฎีการลงโทษแนวใหม่ เป็น
แนวคิดแบบความยุติธรรมตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจะเน้นที่ลักษณะของการกระท้าความผิด 
ซึ่งในต่างประเทศมีการน้ามาใช้กับการพิจารณาความผิดที่เด็กละเยาวชนเป็นผู้กระท้า โดยจะน้าไปใช้
กับการพิจารณาฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกับอายุของผู้กระท้าความผิด เพ่ือการก้าหนด
บทลงโทษที่เหมาะสม108  

 
3.2.1 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดตามกฎหมายประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System) ซึ่งระบบ

กฎหมายดังกล่าวถูกพัฒนาขึ นในประเทศอังกฤษตั งแต่อดีต จากจารีตประเพณีท้องถิ่นต่างๆ โดย

                                           
107 Universal Declaration of Human Rights, Article 10 
108 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม 



 59 

ประเทศที่มีการใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น ซึ่งบ่อ
เกิดของระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี มี 3 ส่วนใหญ่ๆ ที่ผู้ใช้กฎหมายต้องน้ามาบังคับใช้กับข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึ นตามล้าดับของความส้าคัญในการมีผลบังคับใช้ กล่าวคือ  

1. ค้าพิพากษาบรรทัดฐาน (Precedent) กฎหมายอยู่ในรูปแบบค้าพิพากษาที่ผ่านการ

ปรับใช้ วิเคราะห์ กลั่นกรองจากจารีตประเพณี 
2. กฎหมายลายลักษณ์ อักษร  (Statutory Law) เป็นผลที่ เกิดจากแนวคิดทางการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกหน้าที่มนการปกครอง และมอบหมายให้ศาล
เป็นองค์กรที่ท้าหน้าที่ปรับใช้กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติที่รับหน้าที่โดยรัฐสภาในการตรา
กฎหมายลายลักษณ์ มีความส้าคัญในฐานะกฎหมายล้าดับรองของบ่อเกิดของกฎหมายเท่านั น 

3. จารีตประเพณี (Custom) ในอดีตจารีตประเพณีมีบทบาทอย่างมาก แต่ต่อมาบทบาท
ของจารีตประเพณีเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเนื่องจากบทบาทของจารีตประเพณีได้ผสมผสานเป็น
ส่วนหนึ่งของค้าพิพากษาที่มีผลบังคับใช้ในฐานะกฎหมายตามหลักค้าพิพากษาบรรทัดฐาน109 

ประเทศอังกฤษ ในอดีตประบวนการยุติธรรมของอังกฤษไม่มีการแบ่งแยกการลงโทษระหว่าง
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กกับผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการลงโทษเพ่ือยับยั งการกระท้า
ความผิด มากกว่าวิธีแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าผิด ภายใต้แนวคิดอาชญาวิทยาส้านักดั งเดิม ต่อมา ได้มีการ
ก้าหนดอายุเด็ก โดยเด็กที่มีอายุต่้ากว่า 7 ปี ไม่สามารถกระท้าความผิดอาญาได้โดยเด็ดขาด และอายุ
ตั งแต่ 7 ปีขึ นไป แต่ต่้ากว่า 14 ปี ได้รับการสันนิฐานว่าไม่สามารถกระท้าความผิดอาญาได้  แต่
สามารถสืบหักล้างเป็นรายคดีไป แต่ผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ นไปความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ 
แต่ต่อมาช่วงทศวรรษที่ 1800 อังกฤษประสบปัญหาการเพ่ิมขึ นของประชากร เป็นเหตุให้เด็กจ้าวน
มากขาดการดูแลและก่ออาชญากรรม ยังไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายที่ใช้บังคับ เด็กจึงถูกลงโทษใน
อัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่ เช่น ประหารชีวิต จ้าคุก เป็นต้นต่อมาอังกฤษมีกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน คือ The Children Act 1908 เป็นกฎหมายที่ก่อตั งศาลเด็ก
และเยาวชน ต่อมาอังกฤษเพ่ิมอายุขั นต่้าจาก 7 ปี เป็น 8 ปี ตาม  The Children and Young 

Person Act 1933 และเพ่ิมเป็น 10 ปี ตาม The Children and Young Person Act 1963 และมี

                                           
109 สุกัญญา เจริญวัฒนสุข, บทบาทศาลในการพัฒนาบทบัญญัติกฎหมายอาญาสารบัญญัติ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 10-12. 
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การยกเลิกข้อสันนิฐานความบกพร่องเกี่ยวกับความสามารถที่จะกระท้าความผิดอาญา  (Doli 

incapax) ดังนั นเด็กอายุตั งแต่ 10 ปีขึ นไปต้องรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่110 
ศาลเด็กและเยาวชนในประเทศอังกฤษ มีอ้านาจในการพิจารณาความผิดทางอาญาที่เด็กและ

เยาวชนอายุต่้ากว่า 18 ปี เป็นผู้กระท้า เว้นแต่ในคดีฆ่าคนตาย และคดีที่ผู้ใหญ่กระท้าความผิดมีโทษ
จ้าคุกตั งแต่ 14 ปีขึ นไป ตาม The Criminal Justice Act 1991 หรือในปี พ.ศ. 2534 เป็นการรับ
เอาหลักการแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้ โดยการก้าหนดสัดส่วนของบทลงโทษจะมุ่งเน้นไปที่
ฐานความผิดเป็นส้าคัญเพ่ือลงโทษให้เหมาะสมกับการกระท้าความผิดโดยเน้นฐานความผิดอาญา
ร้ายแรง111 และส้าหรับเด็กหรือเยาวชนในประเทศอังกฤษหากกระความผิดที่ร้ายแรง  The powers 

of the criminal courts (sentencing) act 2000 ได้ก้าหนดไว้ใน Article 90 โดยมีหลักเกณฑ์ที่
ส้าคัญ กล่าวคือ Where a person convicted of murder appears to the court to have been 

aged under 18 at the time the offence was committed, the court shall (notwithstanding 

anything in this or any other Act)  sentence him to be detained during Her Majesty’s 

pleasure.112 เห็นได้ว่าประเทศอังกฤษก้าหนดให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั งแต่ 10 ปี แต่ต่้ากว่า 18 ปี 
ที่ได้กระท้าความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืนโดนเจตนาหรือฐานความผิดที่มีโทษจ้าคุกตลอดชีวิต ศาลต้อง
พิพากษาให้เด็กละเยาวชนต้องถูกขังภายใต้ Her Majesty’s pleasure ซึ่งเป็นโทษเทียบเท่ากับโทษ
จ้าคุกตลอดชีวิตของผู้ใหญ่ ซึ่ง Her Majesty’s pleasure เป็นรูปแบบของสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่เรือนจ้า 
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ (the Secretary of Stat) เป็นผู้ก้าหนดเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนแต่ละรายไป และการคุมขังตามสถานที่เช่นนี  ถือเป็นการคุมขังตาม
กฎหมาย113 

ประเทศอังกฤษใช้ฐานความผิดอาญาร้ายแรงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบกับอายุเด็ก
และเยาวชนในการก้าหนดความรับผิดทางอาญา เช่น ความผิดที่มีโทษจ้าคุกตลอดชีวิต หรือฐาน
ความผิดร้ายแรงที่ผู้ใหญ่ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ 14 ปีขึ นไป หากเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั งแต่ 10 

                                           
110 นงลักษณ์ อานี, แนวทางใหม่ในการก าหนดความรับผิดทางอาญาและการด าเนินคดีกรณี

ผู้กระท าความผิดเป็นเด็กและเยาวชน (ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 320-322. 

111 เรื่องเดียวกัน 
112 The Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, Article 90 
113 ฐิติมา ประเสริฐ, การจ าคุกในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่เรือนจ า (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 92.  
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ปีขึ นไปแต่ต่้ากว่า 18 ปี อาจได้รับโทษในระยะเวลาเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ ซึ่งความผิดอาญาร้ายแรง ส่วน
ใหญ่จะเป็นความผิดในตัวเอง เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา114 

ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราถือเป็นฐานความผิดอาญาร้ายแรง ซึ่งประเทศอังกฤษได้มี
การก้าหนดความผิดเกี่ยวเพศไว้ใน The Sexual Offences Act 2003 หรือในปี พ.ศ. 2546 โดยให้
ความหมายของการข่มขืนกระท้าช้าเราว่าหมายถึง การที่อวัยวะเพศของผู้ชายล่วงล ้าอวัยวะเพศ
ผู้หญิง ทวารหนัก หรือช่องปาก ของบุคคลใดโดยฝ่าฝืนต่อความยินยอมของบุคคลนั น และการล่วงล ้า
นั นจะต้องต่อเนื่องไปตั งแต่เริ่มต้นจนกระทั งสิ นสุดการกระท้า115 และโทษสูงสุดที่ผู้กระท้าความผิดจะ
ได้รับ คือ จ้าคุกตลอดชีวิต โดยให้ผู้พิพากษาค้านึงถึงโอกาสในการกระท้าความผิดซ ้าของผู้ต้องหาและ
สภาพจิตใจโดยถ้าผู้พิพากษาเห็นว่า ผู้กระท้าความผิดจะกลับมากระท้าความผิดอีกให้ผู้พิพากษา
ลงโทษจ้าคุกตลอดชีวิต หากเป็นเหตุฉกรรจ์ The Sexual Offences Act 2003 หรือในปี พ.ศ. 
2546จะพิจารณาเหตุเพ่ิมโทษจากความเสียหายที่ผู้ถูกกระท้าได้รับเป็นหลัก เช่น ผู้กระท้าความผิดรู้
ว่าตนเองเป็นพาหะในการแพร่โรคติดต่อ หรือผู้เสียหายตั งครรภ์ ผู้กระท้าความผิดต้องรับโทษเพ่ิมขึ น
จาการกระท้าดังกล่าวด้วย เพราะกฎหมายมองว่า การกระท้าดังกล่าวนั นเป็นการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพอย่างร้ายแรงของผู้อื่น116 

 
3.2.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศที่ ได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

(Common Law System ) ของประเทศอังกฤษ และในเรื่องความรับผิดความรับผิดทางอาญา
ส้าหรับเด็กและเยาวชน ที่ก้าหนดว่า เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 7 ปี ได้รับการสันนิษฐานว่าไม่สามารถกระท้า
ความผิดได้ ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาด และเด็กท่ีอายุระหว่าง 7 ปีถึง 14 ปี ได้รับการสันนิษฐานว่า
ไม่สามารถกระท้าความผิดได้ แต่สามารถสืบหักล้างได้ และส้าหรับเด็กท่ีมีอายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไป ต้อง
รับผิดทางอาญาอย่างสมบูรณ์ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 หรือในปี พ.ศ. 2442 สหรัฐอเมริกาได้ตั งศาล

                                           
114 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 330.   
115 ปรินดา เวทพิสัย, ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา(Rape): ศึกษาองค์ประกอบความผิด

กรณีผู้ถูกกระท า (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์, 2551), 
หน้า 37-38. 

116 สุมนัส ตั งเจริญกิจกุล, ความผิดเกี่ยวกับเพศ: ศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานข่มขืนกระท า
ช าเรากับการกระท าอนาจาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 87, 93.     
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เด็กและเยาวชนขึ นเป็นแห่งแรก ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเด็กและเยาวชนของรัฐอิลลินอยส์ ค.ศ. 
1899 หรือในปี พ.ศ. 2442 (Illinois Juvenile Court Act 1899) โดยตั งอยู่บนหลักการพื นฐาน 2 
ประการ กล่าวคือเด็กและเยาวชนมีความบกพร่องในเรื่องวุฒิภาวะต่อการกระท้าของตนเอง การ
ลงโทษเด็กและเยาวชนจึงเน้นการฟ้ืนฟูมากกว่าการลงโทษ  ในเวลาต่อมา สหรัฐอเมริกาได้ยกระดับ
คุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชน โดยรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมาย
พระราชบัญญัติป้องกันความยุติธรรมและการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1974 หรือในปี 
พ.ศ. 2517 (Juvenile  Justice and Delinquency Prevention Act 1974) เพ่ือใช้ป้องกันการ
กระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนของรัฐบาลกลาง117 

สหรัฐอเมริกาได้ตั งคณะกรรมการขึ นเพ่ือศึกษาในเรื่องของการลงโทษเด็กและเยาวชนในปี 
ค.ศ. 1976 หรือในปี พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการเสนอว่า บทลงโทษส้าหรับเด็ก
และเยาวชนในปัจจุบันนั นควรมีการเปลี่ยนมาใช้ใช้รูปแบบการลงโทษตามแนวคิด Just Deserts  
แทนการลงโทษแบบแก้ไขฟ้ืนฟู เนื่องจากการลงโทษแบบแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีการใช้มาแต่ในอดีต ต้องใช้
เวลาค่อนข้างนานและการลงโทษก็ไม่เหมาะสมกับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในยุคสมัย
นี  ประกอบกับเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกากระท้าความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญา
เพ่ิมมากขึ น จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน และจาก
รายงานของคณะกรรมการดังกล่าวท้าให้ในปี ค.ศ. 1984 หรือในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาจึงได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติปฏิรูปการพิจารณาของปี ค.ศ.1984 หรือในปี พ.ศ. 
2527 (Sentencing  Reform  Act  of 1984)  ที่ก้าหนดให้การลงโทษต้องได้สัดส่วน เท่าเทียม และ
เสมอภาคกัน ซึ่งรัฐต่างๆ ก็มีการน้าไปใช้กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าใน
ฐานความผิดอาญาร้ายแรง118  

ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ในสหรัฐอเมริกาถือได้ว่ามีบทลงโทษที่
ค่อนข้างรุนแรง เพราะถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง ซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง จะมี
โทษตั งแต่ปรับเงินไปจนถึงจ้าคุกเป็นระยะเวลาตั งแต่ 1 ไปถึง 15 ปี หรือในบางกรณีมีการตัดสินจ้าคุก
ตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ขึ นอยู่กับลักษณะของการกระท้าความผิดว่ามีความรุนแรงเพียงใด 119 
โดยประมวลกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา (Model Penal Code) ซึ่งได้จัดท้าโดยรัฐบาลกลาง
ของสหรัฐอเมริกา โดยได้มีการก้าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา เพื่อให้

                                           
117 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 370. 
118 เรื่องเดียวกัน, หน้า 374, 376.  
119 ผู้จัดการอนไลน์, ช าเลืองเมืองนอก คดีข่มขืน กับกฎหมายประหารชีวิต, ค้นวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://mgronline.com/marsmag/detail/9570000077469 
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กฎหมายอาญาแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครอง และปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาสมแก่รัฐของ
ตน ซึ่งในข้อก้าหนดของการข่มขืนกระท้าช้าเราตามประมวลกฎหมายที่รัฐบาลได้จัดท้าขึ นนั น เป็น
เพียงการที่ชายข่มขืนกระท้าช้าเราหญิงเท่านั น ซึ่งหากได้กระท้าแก้เด็กอายุต่้ากว่า 10 ปี อาจได้รับ
โทษจ้าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต เพราะในสหรัฐอเมริกาถือว่าการข่มขืนกระท้าช้าเรานั นเป็นการ
กระท้าท่ีผิดต่อศีลธรรมอย่างร้ายแรง120 

ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกาดังที่กล่าวใน
ข้างต้น ยังเห็นได้จากตัวอย่างค้าพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างรัฐนอร์ทแคโรไล
นา (North Carolina) ที่ก้าหนดให้เด็กและยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในฐานฆ่าผู้อ่ืนโดย
เจตนา ศาลจะมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาให้เด็กและเยาวชนรับโทษโดยไม่รอลงอาญา 
(Juvenile life without parole หรือ JLWOP) เป็นการจ้าคุกโดยไม่ได้รับการปล่อยตัว แต่
อย่างไรก็ตามในกรณีเด็กและเยาวชนอายุต่้ากว่า 18 ปี  จะมีการพักโทษหากได้รับโทษจ้าคุก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี อย่างในกรณีศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินคดีของมิลเลอร์ 
(Miller V.Alabana) ในปี ค.ศ. 2012 หรือในปี พ.ศ. 2555121 ในปี ค.ศ. 2011 หรือในปี 
พ.ศ. 2554 โดยเจ้าหน้าที่รัฐเพนซีเวียร์เนียร์ (Pennsylvania) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันออก
ของสหรัฐอเมริกา ได้ตั งข้อหาเด็กชายอายุ 11 ปี ในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวขณะตั งครรภ์ได้
แปดเดือนและพนักงานอัยการได้แสดงเจตนารมณ์ให้จ้าคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องรอลงอาญา
ส้าหรับเด็กชายที่ได้กระท้าความผิดคนนี  หรือในปี ค.ศ. 1961 หรือในปี พ.ศ. 2504 ศาลรัฐ

จอร์เจีย (Georgia) ในสหรัฐอเมริกา ได้พิพากษา คอบป์ เพรสตัน (Preston Cobb) อายุ 15 
ปี ซึ่งเป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน (African American) ในข้อหาฆาตกรรม เนื่องจากเขาได้
กระท้าความผิดฆ่าชายผิวขาว เสียชีวิตในเกาอี ไฟฟ้า (Cobb v. The State, 1962) ในการ
พิจารณาคดีเขาได้รับค้าพิพากษาให้จ้าคุกตลอดชีวิต (Cobb v. the State, 1966) ต่อมาจึงมี
การอุทธรณ์ศาลจึงได้มีค้าพิพากษาจ้าคุก 18 ปี122 
 
3.2.3 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดตามกฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

                                           
120 ณัฐวรรณ ดวงกางใต้, เรื่องเดิม, หน้า 79.   
121 เรื่องเดียวกัน, หน้า 422. 
122  Rudolph Alexander, “Just Deserts and Life without Parole for Juveniles: An 

Iniquitous Law and Policy,” Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford 
Round Table (2011): 2. 



 64 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ซึ่งมี
ความแตกต่างอย่างสิ นเชิงกับระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common  Law System) ระบบ
กฎหมายประมวลกฎหมาย ถูกพัฒนาขึ นในอาณาจักรโรมัน โดยการน้าเอาจารีตประเพณีมาบัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือความชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน โดยประเทศที่มีการใช้ระบบกฎหมาย
ประมวลกฎหมาย เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ไทย เป็นต้น ซึ่งบ่อเกิดของระบบกฎหมายแบบประมวล
กฎหมาย มี 4 ส่วน ดังนี  

1. กฎหมายลายลักษณ์อักษร (Statutory Law) กฎหมายลายลักษณ์อักษร เกิดขึ นตั งแต่ใน

สมัยโรมัน จึงมีการพัฒนามาเรื่อยๆ จึงมีการรวบรวมตัวบทกฎหมายเพ่ือความเป็นระบบ และใช้บังคับ
ได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึง 

2. จารีตประเพณี (Custom) มีความแตกต่างกับระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี เพราะ
ใน ระบบกฎหมายประมวลกฎหมาย จารีตประเพณีมีความส้าคัญเทียบเท่ากับกฎหมาย เพราะต้อง
เป็นจารีตประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีและได้รับ
การยอมรับและประพฤติปฏิบัติกันอย่างสม่้าเสมอ และจะต้องไม่ขัดกับความสงบเรียบร้ อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขัดต่อกฎหมายและยังไม่มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย 

3. ค้าพิพากษาบรรทัดฐาน (Precedent) เป็นเพียงแต่ตัวอย่างส้าหรับการปรับใช้กฎหมาย ไม่

มีฐานนะเป็นบ่อเกิดของกฎหมายโดยแท้เหมือนอย่างระบบกฎหมายจารีตประเพณี  
4. หลักกฎหมายทั่ วไปและผลงานของนักนิติศาสตร์  (General Principle and The 

Institutional Writers) เป็นแนวคิดของหลักกฎหมาย ที่นักกฎหมายจะต้องศึกษาท้าความเข้าใจ 
เช่น หลักสุจริต เพ่ือการบังคับใช้อย่างถูกตองและยุติธรรม123 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในอดีตสาธารณรัฐฝรั่งเศสไม่มีการแบ่งแยกการลงโทษ ส้าหรับผู้กระท้า
ความผิดที่ เป็นเด็กและผู้ ใหญ่ออกจากกัน ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเนื่องจากเห็นว่า ไม่มี
ความสามารถในการกระท้าความผิดได้เพราะขาดวุฒิภาวะ และเพ่ือแบ่งแยกผู้กระท้าความผิดที่เป็น
เด็กออกจากผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งใช้แนวคิดการลงโทษที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูอย่างเดียว 
ส้าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดอาญา ซึ่งต่อมาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ประสบปัญหาเด็ก
และเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ นรวมถึงในฐานความผิดอาญาที่ร้ายแรงด้วย ในปี ค.ศ. 
1996 หรือในปี พ.ศ. 2539 จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายส้าหรับเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1945 
หรือในปี พ.ศ. 2488 ที่เน้นการลงโทษแบบแก้ไขฟ้ืนฟู เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน โดยการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายนี  มีข้อก้าหนดให้ศาลพิจารณาฐานความผิดและอายุของ

                                           
123 สุกัญญา เจริญวัฒนสุข, เรื่องเดิม, หน้า 13-20.  
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เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดประกอบการพิจารณาพิพากษา เพ่ือก้าหนดบทลงโทษที่มีความ
รุนแรงมากขึ นเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด จะเห็นได้ว่าเป็นการน้า

แนวคิดทฤษฎี Just  Deserts มาใช้กับการกระท้าผิดอาญาร้ายแรงที่ได้กระท้าโดยเด็กและเยาวชน124 
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั น จะได้รับการควบคุมดูแล

เป็นพิเศษ แต่ถ้าเป็นการกระท้าความผิดในฐานความผิดที่ร้ายแรงจะไม่ได้รับการควบคุมดูแลเป็น
พิเศษ ซึ่งแต่เดิมกฎหมายก้าหนดว่า เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 13 ปี ไม่ต้องรับผิดทางอาญา แต่ในปัจจุบันได้
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการจัดและวางแผนความยุติธรรม พ.ศ. 2545-2538 
(the Act of 2002-1138 Organizing and Planning the Justice) ซึ่ งห าก เป็ นกรณี เด็ กและ
เยาวชนกระท้าความผิดซ ้าจะมีการพิจารณาคดีแบบรวบรัด และยังมีการก้าหนด ดังต่อไปนี   

เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 10 ปี หากได้กระท้าความผิด เด็กนั นไม่ต้องรับโทษแต่อาจใช้มาตรการอื่น
แทนได้  

เด็กอายุตั งแต่ 10 ปีแต่ต่้า 13 ปี ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ศาลจะใช้วิธีการก้าหนด
มาตรการให้การศึกษาอบรม หรืออาจถูกส่งไปยังสถานที่ส้าหรับเด็กท่ีกระท้าความผิด 

เด็กที่มีอายุตั งแต่ 13 ปีแต่ต่้า 16 ปี ศาลอาจลงโทษทางอาญาแก่เด็กกลุ่มนี ได้ หากน้าสืบได้
ว่าเด็กนั นมีความสามารถเข้าใจถึงลักษณะการกระท้าผิดของตน และหากต้องค้าพิพากษาให้ลงโทษ
จ้าคุก ก็จะลงโทษได้เพียงก่ึงหนึ่งของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่ผู้กระท้าความผิดเป็นผู้ใหญ่ใน
ฐานความผิดอย่างเดียวกัน และหากเป็นกระท้าความผิดอาญาร้ายแรง อาจถูกคุมขังในเรือนจ้าได้ 

เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั งแต่ 16 ปีแต่ต่้ากว่า 18 ปี ศาลอาจมีค้าสั่งจ้าคุกได้ โดยไม่อาจ
อาศัยมาตรการที่เป็นประโยชน์ส้าหรับเด็กและเยาวชนได้ ทั งนี เมื่อศาลได้พิจารณาการกระท้า
ความผิดแล้วอาจพิพากษาให้จ้าคุกในอัตราเดียวกันกับผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในความผิดฐาน
เดียวกันได้125 

การก้าหนดโทษของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะประกอบด้วย 3 หลักการ กล่าวคือ มีหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการลงโทษ ซึ่งจะลงโทษได้ต้องเป็นความผิดที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย
เท่านั น และหลักความได้สัดส่วนและความเสมอภาคของการบทลงโทษ เพ่ือให้การก้าหนดบทลงโทษ
นั นมีความเหมาะสมกับการกระท้าความผิด และสุดท้ายหลักความเสมอภาคของทุกๆ บุคคลตาม
กฎหมาย ลักษณะเฉพาะตัวของผู้กระท้าความผิดนั นจะมีมีผลต่อการก้าหนดโทษ เช่น อายุของ
ผู้กระท้าความผิดเป็นส่วนส้าคัญของการพิจารณาคดี หากผู้กระท้าความผิดอายุต่้ากว่า 18 ปี กระท้า
ความผิดเกี่ยวกับเพศจะต้องถูกควบคุมพิเศษ สาธารณรัฐฝรั่งเศสแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 

                                           
124 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 247-248. 
125 อโนทัย ศรีดาวเรือง, เรื่องเดิม, หน้า 72. 
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ความผิดอุกฤษฏ์โทษ ได้แก่ การจ้าคุกหรือกักขังตลอดชีวิต จ้าคุกหรือกักขัง 30 ปี จ้าคุกหรือกักขงั 50 
ปี ความผิดมัชฌิมโทษ ได้แก่ โทษจ้าคุก โทษปรับ โทษปรับรายวัน โทษการท้างานบริการสาธารณะ 
โทษห้ามหรือจ้ากัดสิทธิ และความผิดลหุโทษ ซ่ึงเป็นโทษส้าหรับความผิดเล็กน้อย126  

สาธารณรัฐฝรั่งเศสติด 1 ใน 13 อันดับของประเทศที่มีการก้าหนดโทษ ส้าหรับความผิด
เกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรารุนแรงที่สุดในโลก ซึ่ง โทษในความผิดฐานข่มขืนใน
สาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมีโทษเป็นการจ้าคุกทั งหมด สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ โดยหากเป็นคดี
ข่มขืนทั่วไปจะถูกจ้าคุก 15 ปี และหากผู้ถูกกระท้ายังเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่้ากว่า 15 ปี ผู้กระท้า
ความผิดจะถูกจ้าคุกนานขึ นอีกเป็น 20 ปี หากผู้ถูกกระท้าเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยพิสูจน์แล้วว่าเป็น
เหตุมาจากการข่มขืน ผู้กระท้าความผิดจะถูกจ้าคุกนานขึ นเป็น 30 ปี และในกรณีที่ผู้ถูกกระท้าไม่
เสียชีวิต แต่ต้องทุกข์ทรมานทางร่างกายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้า 
ผู้ต้องหาจะถูกจ้าคุกตลอดชีวิต127 

 
3.2.4 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ซึ่ง

ในอดีตระบบยุติธรรมทางอาญาของญี่ปุ่นมีความรุนแรงน้อยที่สุด เพราะเน้นไปที่การขอโทษ และการ
หันเหคดี ซึ่งกฎหมายอาญาที่มีการบัญญัติเรื่องเด็กและเยาวชนไว้เป็นฉบับแรกคือโยโร ริทสุ (Yoro-

Ritsu) ค.ศ. 718 หรือในปี พ.ศ. 1261 ซึ่งได้ก้าหนดให้เด็กที่อายุต่้ากว่า 7 ปี ไม่มีความผิดทางอาญา 
และเด็กที่มีอายุตั งแต่ 7 ปี ถึง 9 ปี จะได้รับการยกเว้นโทษเว้นแต่ในกรณีความผิดที่ ร้ายแรง และเด็ก
อายุตั งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี หากกระท้าความผิดที่มีโทษประหารชีวิต เด็กที่กระท้าความผิดต้องถูก
ด้าเนินคดีเช่นเดี่ยวกันกับผู้ใหญ่กระท้าความผิด ซึ่งต่อมากฎหมายฝั่งตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ประเทศญี่ปุ่น กฎหมายส้าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นคือจิโด ฟูกูชิ โฮ (Jido-

Fukushi-Ho) ค.ศ. 1947 หรือในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายสวัสดิการเด็ก (Child Welfare 

Law) และโชเนน โฮ (Shonen-Ho) ค.ศ. 1984 หรือในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติเยาวชน
                                           

126 ลัดดาวัลย์ สว่างการ, ปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ศึกษากรณี
ผู้ใช้อ านาจปกครอง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2560), 
หน้า 63.  

127 จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต, ดูชัดๆ !!! 13 ประเทศที่มีบทลงโทษคดีฆ่าข่มขืนรุนแรงที่สุดในโลก 
เมื่อเทียบกับบทลงโทษของพี่ไทย, ค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.tnews.co.th/contents/396281 



 67 

ฉบับที่ 168 ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2491 (Juvenile Act, Act No.168 of July 15, 1948) ซึ่ง
ถือได้ว่า เป็นกฎหมายที่ส้าคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชน โดยมีการ
น้าทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิด Just Deserts  มาใช้ส้าหรับการก้าหนดบทลงโทษเด็กและเยาวชน
กระท้าความผิด เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปัจจุบันกฎหมายของ
ญี่ปุ่น ได้ก้าหนดไว้ดังนี  

เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 14 ปี ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ศาลอาจใช้มาตรการอ่ืนที่เหมาะสม
แทนการลงโทษได้ เช่น ถูกส่งตัวไปยังสถานที่ส้าหรับเด็ก 

เด็กที่มีอายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไปแต่ต่้ากว่า 20 ปี ต้องรับโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้า  แต่จะ
ได้รับการลดโทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ แต่ในกรณีที่เด็กและเยาวชนอายุตั งแต่ 16 ปีขึ นไป 
กระท้าความผิดโดยเจตนาให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย หรือเด็กอายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไป กระท้าความผิดใน
ฐานที่มีโทษประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิต หากศาลเห็นว่าเด็กและเยาวชนนั นสมควรได้รับโทษ
ทางอาญาศาลจะโอนคดีให้พนักงานอัยการเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ประเทศญี่ปุ่นมีบทลงโทษที่หนัก
ส้าหรับความผิดที่ร้ายแรง คือ จ้าคุกตลอดชีวิต จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นน้าฐานความผิด
อาญาร้ายแรงมาพิจารณาประกอบกับเกณฑ์อายุเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดเพ่ือก้าหนด
บทลงโทษที่เหมาะสม แสดงถึงการน้าหลักแนวคิดทฤษฎี  Just Deserts  เข้ามาใช้กับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศของตน ซึ่งฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการ

ข่มขืนกระท้าช้าเราถือเป็นประเภทความผิดในตัวเองที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคม128 
ในเรื่องเพศประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดกว้าง เห็นได้จากการค้าขายอย่างเสรี

ถึงอุปกรณ์ส้าหรับผู้ใหญ่ หรือหนังส้าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งกฎหมายของญี่ปุ่นในเรื่องของการข่มขืนกระท้า
ช้าเรา ได้มีการแก้กฎหมายการข่มขืนกระท้าช้าเราซึ่งรัฐสภาญี่ปุ่น โดนการแก้กฎหมายอาญาเพ่ือเพ่ิม
ความเข้มงวดเกี่ยวกับบทลงโทษในความผิดคดีข่มขืนเป็นครั งแรกในรอบ 110 ปี โดยเป็นการแก้
กฎหมายอาญาซึ่งฉบับดังกล่าวนี ได้ประกาศใช้ตั งแต่ปี ค.ศ. 1907 หรือในปี พ.ศ. 2450 โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญในความผิดคดีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยจะเพ่ิมโทษคดีข่มขืนจากปัจจุบันจ้าคุก
อย่างน้อย 3 ปีเป็นจ้าคุก 5 ปี และโทษคดีข่มขืนกระท้าช้าเราที่ท้าให้ผู้เสียหายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากจ้าคุกอย่างน้อย 5 ปี เป็นจ้าคุก 6 ปี ทั งนี จะเห็นได้ว่าโทษคดีข่มขืนในญี่ปุ่นค่อนข้างต่้าเมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืน เช่นในยุโรป , จีน หรือเกาหลีใต้ที่โทษคดีข่มขืน คือจ้าคุก 20 - 30 ปี หรือในบาง
ประเทศอิสลามมีอัตราโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต แต่หากมีการข่มขืนและชิงทรัพย์ด้วยในเวลา

                                           
128 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 287-289.  
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เดียวกัน ความผิดก็จะหนักขึ นโดยมีโทษหนักถึงขั นจ้าคุกตลอดชีวิต 129 แม้จะเห็นว่าโทษส้าหรับ
ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราในประเทศญี่ปุ่นดูเบา แต่ญี่ปุ่นเคยมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อ
ญี่ปุ่นมีการสั่งประหารชีวิตเยาวชน  

โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1999 หรือในปี พ.ศ. 2542 นายทะคะยูกิ โอซุกิ อายุ 18 ปี 

โดยปลอมตัวเป็นช่างซ่อมท่อประปาเข้าไปในบ้านครอบครัวโมะโตะมุระ ที่เมืองฮิคาริ จังหวัดยามะกุชิ 

ซึ่งหลังจากเข้าไปในบ้านได้นายโอซุกิได้พยายามข่มขื่นกระท้าช้าเรา หญิงสาววัย 23 ปีซึ่งอยู่บ้านเพียง

ล้าพังกับลูกวัยเพียง 11 เดือน แต่เมื่อหญิงสาวขัดขืนเขาจึงได้ใช้มีดเชือดคอคุณแม่จนเสียชีวิตจากนั น

ยังลงมือข่มขืนศพของผู้เสียชีวิตด้วย ในระหว่างนั นลูกของหญิงสาวร้องไห้ไม่หยุด นายโอซุกิจึงจับเด็ก

น้อยทุ่มลงกับพื นหลายครั งและใช้เชือกรัดคอจนตาย หลังจากนั นจึงน้าศพ 2 แม่ลูกไปซ่อนไว้ในตู้เก็บ

ผ้าห่มและยังขโมยทรัพย์สินเงินสดในบ้านก่อนที่จะเผ่นหนีไป หลังจากนั นคุณโมะโตะมุซึ่งเป็นสามีและ

พ่อของผู้เสียชีวิตกลับมาถึงบ้านพบว่าภรรยาและลูกน้อยถูกสังหารอย่างโหดเหี ยม จึงได้เข้าแจ้งความ 

และเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายโอซุกิได้ในอีก 4 วันต่อมา โดยทนายนายโอซุกิรู้ดีว่าตามกฎหมาย

ของญี่ปุ่นแล้ว เยาวชนไม่ต้องรับโทษประหาร ยิ่งหากแสดงความส้านึกผิดด้วยแล้ว ก็อาจได้ลดโทษ

เหลือจ้าคุกเพียง 7-8 ปี เท่านั น โดยทนายความที่แก้ต่างให้เยาวชนโหดรายนี อ้างว่า นายโอซุกิขาด

แคลนความรักจากแม่ ท้าให้มีปมด้อยทางจิตใจจึงได้ก่อเหตุขึ น โดยอ้างว่าต้องการเพียงแค่สวมกอด

หญิงสาว ไม่มีเจตนาข่มขืนและฆ่า ส่วนลูกสาววัยทารกนั นก็เพียงแต่ใช้เชือกรัดเพ่ือให้หยุดร้องไห้ 

ไม่ได้ตั งใจฆ่าเช่นกัน ทนายของผู้ต้องหายังอ้างด้วยว่า นายโอซุกิน้าศพของสองแม่ลูกไปซ่อนไว้ตู้เก็บ

ผ้าห่มนั น เพราะเขาเชื่อว่าตู้เก็บผ้าห่มเป็นที่นอนของโดราเอมอนและแมวมหัศจรรย์จะช่วยคลี่คลาย

ปัญหาให้ ซึ่งเป็นค้าแก้ต่างที่แปลกสร้างความไม่พอใจให้กับชาวญี่ปุ่นจ้านวนมาก จนถึงกับมีคน

รวบรวมรายชื่อเพ่ือถอดถอนใบอนุญาตวิชาชีพของทนายความคนดังกล่าว  

ในคดีนี ประชาชนเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิต ท้าให้อัยการญี่ปุ่นร้องขอต่อศาลให้ลงโทษ

ประหารชีวิต โดยให้รอลงอาญาไว้จนกว่านายโอซุกิจะอายุครบ 20 ปี จึงน้าตัวไปรับโทษ อย่างไรก็

ตาม ศาลชั นต้นจังหวัดยามะกุชิและศาลสูงจังหวัดฮิโรชิมะได้ตัดสินโทษจ้าคุกตลอดชีวิต หากแต่

ประชาชนจ้านวนมากรู้สึกว่าเยาวชนโหดรายนี ไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปจึงเกิดเสียงเรียกร้อง และ

ท้าให้อัยการต้องอุทธรณ์คดีต่อศาลฎีกาแห่งญี่ปุ่น อัยการได้เปิดเผยหลักฐานว่านายโอซุกิไม่เคยส้านึก

ในการกระท้าชั่วของตนเอง โดยเขาได้เขียนจดหมายจากในคุกระบุว่า “หมาตัวผู้ตัวหนึ่งเห็นหมาตัว

                                           
129 โพสต์ทูเดย์, ญี่ปุ่นแก้กม.เพิ่มโทษคดีข่มขืน หนักถึงจ าคุกตลอดชีวิต, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 จาก https://www.posttoday.com/world/504344 
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เมียเดินผ่านมา จึงอดใจไม่ไหวขึ นไปคร่อม...นี่ถือเป็นความผิดอาญาหรือ?” และหลังจากศาลลงโทษ

จ้าคุกตลอดชีวิต เยาวชนใจเหี ยมยังเขียนจดหมายอีกฉบับ มีข้อความว่า “โลกนี คนโฉดคือผู้ชนะ รอ

อีก 7-8 ปีออกจากคุก พวกแกต้องจัดงานเลี ยงใหญ่ต้อนรับข้า” การกระท้าดังกล่าวสร้างความไม่

พอใจให้แก่ชาวญี่ปุ่นจ้านวนมาก ท้าให้อัยการและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ต่อสู้คดีมาตลอด จนกระทั่งปี 

2008 ศาลสูงจังหวัดฮิโรชิมะได้มีมติกลับค้าพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต และศาลฎีกาแห่งญี่ปุ่นก็

มีมติยืนยันโทษประหารในปี 2012 นายโอซุกิยังพยายามดิ นรนต่อสู้โดยอ้างว่ามีปัญหาทางจิต 

ประกอบกับการน้าตัวไปประหารต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเสียก่อนเยาวชนเหี ยม

รายนี จึงยังคงถูกคุมขังอยู่ ณ เรือนจ้าจังหวัดฮิโรชิมะ130 

จากตัวอย่างกลุ่มประเทศที่เริ่มมีการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการก้าหนด

บทลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด เพราะประสบปัญหาปัจจุบันเด็กและเยาวชนกระท้า

ความผิดเพ่ิมขึ น ดังนั นจึงต้องหาแนวคิดการลงโทษที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน ซึ่งมี

ทั งกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และกลุ่มประเทศที่ใช้

ระบบกฎหมายประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ที่มีการน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับ

การก้าหนดเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด โดยจะน้าฐานความผิดอาญาร้ายแรงพิจารณา

ประกอบกับอายุของผู้กระท้าความผิด เพ่ือก้าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้าความผิด  ทั งนี 

กลุ่มประเทศเหล่านี ก็ได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 

of the Child,1989:CRC) เหมือนกันกับประเทศไทย ยกเว้นเพียงแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั น 

 

3.3  มาตรการทางกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองสิทธเิด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดตามกฎหมายไทย 
ในส่วนนี เป็นการน้าเสนอการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

และบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราของประเทศ
ไทย กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั นจึงมีการศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพ่ือน้ามาตรการมาบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และน้าไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายของมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษที่ใช้ลงแก่เด็กและเยาวชนที่

                                           
130 ผู้จัดการออนไลน์, เรื่องเดิม  
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ได้กระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรง ทั งนี 
เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ทางองค์การสหประชาชาติได้
จัดท้าขึ น ดังนั นในการออกกฎหมายที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนั นจะต้องสอดคล้อง
หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child,1989:CRC) ซึ่งเป็นหลักการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท้า
ความผิดทางอาญา 

 
3.3.1 สารัตถะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการจัดการการปกครองของรัฐ ดังนั นกฎหมายอ่ืนๆ ของ

ประเทศไทยก็ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ รั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน เป็นฉบับที่
น้ามาใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติ
ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะท้าให้
สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ทั งในทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข131 ซึ่งมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน มีดังนี  

ในบทบัญญัติ มาตรา 25 รัฐธรรมนูญได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ กล่าวคือ ประชาชนคน
ไทยมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท้าการทุกอย่างอย่างเต็มที่ นอกเสียจากที่รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน
จ้ากัดหรือห้ามมิให้กระท้า และการกระท้านั นจะต้องไม่กระทบความมั่นคงของรัฐรวมทั งความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ในทางกลับกัน
หากถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือ
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ ทั งนี บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด

                                           
131 ไทยรัฐออนไลน์, ราชกิจจานุเบกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ฉบับ

สมบูรณ์, ค้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/907112 
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สิทธิหรือเสรีภาพหรือได้รับความเสียหายจากการกระท้าความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ132 

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนอีกมาตราหนึ่ง คือ มาตรา 27 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเดิมบทบัญญัตินี ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 30 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยเมื่อมาบัญญัติใหม่ในมาตรา 27 นี ก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมบางประเด็น โดยมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มีหลักเกณฑ์ส้าคัญ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญก้าหนดให้บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกัน รวมทั งมี
สิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเสมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจะ
เลือกปฏิบัติไม่ได้ไม่ว่าบุคคลนั นจะเป็นใคร เชื อชาติไหน ฐานะเป็นอย่างไร และแม้ถึงว่าบุคคลที่
ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ต้ารวจ ทหาร หรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการอ่ืนๆ ก็ย่อมมีสิทธิ
และเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ้ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง  
ด้านวินัย หรือในด้านจริยธรรม และในการเลือกปฏิบัตินั นจะต้องเป็นการท้าเพ่ือคุ้มครองหรืออ้านวย
ความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม133 

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนอีกมาตราหนึ่งก็คือ มาตรา 29 ที่
ได้ก้าหนดว่า บุคคลใดจะรับโทษในทางอาญา ต้องเป็นการกระท้าที่กฎหมายที่บังคับใช้ในขณะกระท้า
ความผิดบัญญัติเป็นความผิดและก้าหนดโทษไว้และจะลงโทษหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่
ใช้อยู่ในเวลาที่กระท้าความผิดไม่ได้ ซึ่งในส่วนนี กฎหมายอาญามาตรา 2 ก็บัญญัติไว้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 นี ด้วย และในคดีอาญาก่อนมีค้าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท้า
ความผิดจริง ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้นั นคือผู้บริสุทธิ์และจะประพฤติปฏิบัติต่อเขาเสมือนเป็นผู้กระท้า
ความผิดไม่ได้และการควบคุม หรือคุมขังผู้ต้องหา หรือจ้าเลย ให้กระท้าได้เพียงเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการหลบหนีและในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองไม่ได้134 

 
3.3.2 หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.

2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติขึ นเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของเด็ก

ในทุกๆ ด้าน เช่น ปกป้องเด็กจากความรุนแรงหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบหรือ

                                           
132 มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560)   
133 มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) 
134 มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560)   
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กระท้าในรูปแบบอ่ืน ซึ่งอาจจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเด็ก โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
จะค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ การที่
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 และประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที ่294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ได้มีการใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ซึ่งสาระส้าคัญและ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงได้มีการก้าหนดขั นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อ
เด็ก ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เด็กไดรับการอุปการะเลี ยงดู
หรือได้รับการอบรมสั่งสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัยเพ่ือเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว อีกทั งในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับนี  ยังมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เด็กและ
เยาวชนถูกทารุณ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรม หรือตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์
อันมิชอบ และมีการส่งเสริมความร่วมมือส้าหรับการคุ้มครองเด็ก ระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ น เพ่ือให้สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความจ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี  ส้าหรับมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญา 
ดังต่อไปนี  

มาตรา 22 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ในการที่จะปฏิบัติต่อเด็กเราจะต้องค้านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กและต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมดังนั นจะเลือกปฏิบัติไม่ได้135 และบทบัญญัติในมาตรา 26 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ กล่าวคือ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนไม่ให้กระท้าการต่อไปนี แม้
เด็กนั นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การทารุณกรรมต่อเด็กไม่ว่าจะทางด้านร่างกายหรือ
จิตใจ การไม่ให้สิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตหรือในการรักษาพยาบาลจนน่าจะเกิดอันตรายแก่เด็กใน
ด้านร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการกระท้าโดยจงใจหรือละเลย การบังคับหรือยินยอมให้เด็ก
ประพฤติตนไม่สมควรหรือมีความเสี่ยงประพฤติตนไม่สมควร การบังคับหรือยินยอมหรือส่งเสริมให้
เด็กเป็นขอทานหรือกระท้าความผิดหรือกระท้าการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบจากเด็ก 
หรือการใช้หรือจ้างเด็กให้กระท้าการซึ่งเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
การใช้หรือยินยอมให้เด็กเข้าไปในสถานที่ที่ห้ามเด็กเข้า เช่น สถานที่เล่นการพนัน สถานที่ค้าประเวณี 
และบังคับหรือยินยอมให้เด็กกระท้าการลามกอนาจาร ไม่ว่าท้าเพ่ือการใด136 

ทั งนี  ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ยังมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ ก 
เห็นได้จากมาตรา 40 ซึ่งก้าหนดให้เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 2. 

                                           
135 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
136 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิด และ 3. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ้าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่
ก้าหนดในกฎกฎกระทรวง137  

 
3.3.3 หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
ประเทศไทยได้มีการออก พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไว้ส้าหรับพิจารณาคดีครอบครัวหรือพิจารณาคดีที่ผู้กระท้า
ความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนเพื่อแยกต่างจากศาลธรรมดาที่ไว้พิจารณาคดีที่ผู้ใหญ่กระท้าความผิด ซึ่ง
จะมีข้อกฎหมายที่คลอบคลุมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจ ศูนย์ฝึก
และอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรมและสถานแนะน้าทางจิต หลักเกณฑ์ในการสอบสวนเด็ก
และเยาวชนที่กระท้าความผิดในคดีอาญา และมาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญา และการฟ้อง
การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิด รวมถึงการพิพากษาลงโทษและการ
เปลี่ยนโทษมาการใช้วิธีการส้าหรับเด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็กและเยาวชนได้กระท้า
ความผิด 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  มีการ
ให้เหตุผลส้าหรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  กล่าวคือ จากที่ได้เห็นสมควรในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่และโครงสร้างใหม่ เพราะเนื่องจากการแยกศาลยุติธรรมออกมา
จากกระทรวงยุติธรรมโดยที่มีส้านักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นอิสระ 
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม ประกอบกับ
เห็นสมควรแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติหรือใช้ต่อเด็ก
และเยาวชน สตรีและบุคคลในครอบครัว รวมทั งในส่วนของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลเยาวชน
และครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ จึงเป็นเหตุให้จ้าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี  และเพ่ือเด็กและเยาวชนทุกคนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะต้อง ได้รับการแก้ไข 
บ้าบัด ฟื้นฟ ูให้ตรงกับสภาพปัญหา และให้เด็กและเยาวชนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้สั นที่สุด โดย
ในพระราชบัญญัตินี ได้ให้ค้าจ้ากัดค้าว่า เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์และให้

                                           
137 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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ความหมายค้าว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 138  ใน
พระราชบัญญัตินี หากเด็กหรือเยาวชนได้กระท้าความผิดอาญา กฎหมายให้ถือเอาอายุของเด็กหรือ
เยาวชนที่กระท้าความผิดในวันที่ได้กระท้าความผิดขึ น139 โดยในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตินี ได้
ก้าหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ้านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค้าสั่งในคดีดังต่อไปนี  

 1. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท้าความผิด 
 2. คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอ้านาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง 
 3. คดีครอบครัว 
 4. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 5. คดีอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว140 

ทั งนี  พระราชพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ก้าหนดโทษทัณฑ์ที่ไว้ลงแก่เด็กหรือเยาวชนที่ศาลตัดสินว่าได้กระท้า
ความผิดจริงและอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ดังนี   1. เข้าแผนฟ้ืนฟูพิเศษเพ่ือปรับพฤติกรรม  
และ 2. ตัดสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่สถานพินิจอ้านวยให้บางประการ141 โดยกฎหมายวาง
หลักไว้ว่า ส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้จ้าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ  ถ้าหากว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระท้า
ความผิดนั นได้ส้านึกในการกระท้าก่อนจะมีการฟ้องคดีเกิดขึ น โดยผู้อ้านวยการสถานพินิจได้พิจารณา
เหตุอ่ืนประกอบแล้วเห็นว่า เด็กหรือเยาวชนนั นอาจกลับตัวเป็นคนดีโดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีก็ให้มีการ
จัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการได้รับสิทธิตามที่กล่าวข้างต้น 
ผู้เสียหายและเด็กหรือเยาวชนจะต้องยินยอมด้วยในการจัดท้าแผนฟ้ืนฟูโดยผู้อ้านวยการสถานพินิจ
เป็นผู้จัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟู เพ่ือเสนอไปยังพนักงานอัยการเมื่อพิจารณาแล้วพนักงานอัยการไม่
เห็นชอบด้วยกับแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูดังกล่าวก็จะให้สั่งแก้ไขแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูหรือสั่ งด้าเนินคดี

                                           
138 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
139 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
140 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
141 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ต่อไป แต่ถ้าหากพนักงานอัยการเห็นด้วยกับแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูแห่งความยุติธรรม ก็ให้มีการ
ด้าเนินการตามแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูดังกล่าวได้ทันที   พร้อมทั งให้รายงานให้ศาลทราบหากศาลเห็น
ว่ากระบวนการจัดท้าแผนแก้ไขบ้าบัดฟ้ืนฟูนั นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะสั่งตามที่ เห็นสมควรโดย
ศาลต้องมีค้าสั่งดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ทั งนี ให้ประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อก้าหนดเกี่ยวกับแนวทางในการด้าเนินการของของศาล
ด้วย142 

ส้าหรับการจัดท้าแผนฟ้ืนฟูนั นถือได้ว่า เป็นมาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง
คดีตามแนวคิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เสมือนเป็นการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้กระท้า
ความผิดร้ายแรงมากให้ต้องเข้าสู่กระบวนการทางตุลาการซึ่งเป็นมาตรการทางเลือกที่จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากทุกฝ่าย เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดได้แก้ไขความประพฤติและกลับไป
ใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว143 และส้าหรับการพิจารณาคดีอาญาที่ได้เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิด
ในการพิจารณาคดีจะต้องค้านึงถงึสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนที ่ควรจะได้รับการอบรม 
สั่งสอน สงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ และใช้วิธีการที่เหมาะสมส้าหรับเด็กและ
เยาวชนแต่ละคนแม้ว่าจะได้กระท้าผิดร่วมกัน144 

 
3.3.4 ความผิดและการก าหนดโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท า

ช าเราตามประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้วางหลักเกณฑ์ส้าหรับการก้าหนดโทษของเด็กและเยาวชน

ที่ได้กระท้าความผิดตามที่กฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ โดยค้านึงเฉพาะอายุของผู้กระท้าความผิดเป็น
เกณฑ์เท่านั นในการก้าหนดโทษ ซึ่งบุคคลที่กฎหมายถือว่าขาดความสามารถหรือไม่มีความสามารถใน
การกระท้าความผิดเลยก็คือ เด็กท่ีอายุยังไม่เกิน 15 ปี ในขณะที่ได้กระท้าความผิดและรวมถึงบุคคลที่
มีจิตบกพร่อง เป็นโรคจิต หรือมีจิตฟ่ันเฟือนในขณะที่ได้กระท้าความผิด ในกรณีนี อาจเป็นเด็กหรือ

                                           
142 มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
143 สิงห์ชัย สุพรรณพงษ์, มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดอีาญา ตามพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 86, (ในการ
อบรมหลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั นต้น รุ่นที่ 10), สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม ส้านักงานยุติธรรม, พ.ศ. 2555, หน้า22.   

144 มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ผู้ใหญ่ก็ได้ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี กระท้าความผิดก็ย่อมได้รับยกเว้นโทษ เนื่องจากกฎหมายเห็นว่า
บุคคลเหล่านั นขาดเจตนาในการกระท้าความผิด  

การด้าเนินคดีอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้มีการกระท้าความผิดตามที่ประมวลกฎหมาย
อาญาได้บัญญัติไว้นั น ย่อมจะแตกต่างจากการด้าเนินคดีอาญากับผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 
เพราะเนื่องจากกฎหมายมองว่า เด็กและเยาวชนนั นมีวุฒิภาวะไม่เทียบเท่ากับผู้ใหญ่ เนื่องจากกับเด็ก
และเยาวชนยังไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเสมือนกับผู้ใหญ่ทั งยังไม่รู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่
ถูกต้อง ดังนั นโทษที่ใช้ลงแก่เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดจึงแตกต่างจากโทษที่ลงแก่ผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายมาตรา 73 ถึงมาตรา 75 แม้ว่าการกระท้าและ
ผลของการกระท้าจะร้ายแรงเพียงใด แต่โทษที่ลงแก่เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดก็ต้องไม่เกิน
ตามท่ีกฎหมายก้าหนดไว้  

โดยมาตรา 73 ก้าหนดให้เด็กที่อายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษแม้จะกระท้าการใดที่
กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด145 กล่าวคือ หากเด็กที่กระท้าความผิดอายุต่้ากว่า 10 ปี ได้กระท้าผิด
กฎหมายยังถือว่าเป็นผู้กระท้าความผิดเพียงแต่ว่าไม่ต้องรับโทษเพราะกฎหมายเห็นว่าในวัยนี ยังอ่อน
ด้อย ขาดวุฒิภาวะ ไม่สมควรที่จะได้รับโทษ ซึ่งในปัจจุบันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 73 ในเรื่องการเพ่ิมเกณฑ์
อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระท้าความผิดอาญา โดยจะเปลี่ยนแปลงการก้าหนดอายุขั นต่้าในการรับโทษ
ทางอาญาของเด็กจากเดิม 10 ปี ไปเป็น 12 ปี146 

เด็กที่อายุมากกว่า 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี ถ้าได้กระท้าความผิดตามที่กฎหมายอาญาของ
ไทยได้บัญญัติไว้ กฎหมายถือว่าเด็กนั นได้กระท้าความผิดแต่ยังคงไม่ต้องรับโทษ ซึ่งหลักเกณฑ์นี ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 ซึ่งหลักเกณฑ์ในมาตราดังกล่าวนี ก็เหมือนกับ
หลักเกณฑ์ในมาตราก่อนหน้านี คือมาตรา 73 แต่ในมาตรา 74 กฎหมายยังให้อ้านาจศาลในการ
ด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ใน (1) – (5) ของมาตรา 74 เช่น ศาล
อาจจะเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดอาศัยอยู่ด้วยมาว่ากล่าว
ตักเตือนด้วยก็ได้ในกรณีที่ศาลเห็นสมควร หรืออาจจะวางข้อก้าหนดเพ่ือให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง ดูแลและระวังไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนั นก่อเหตุร้ายอีกในระยะเวลา 3 ปี และหากเด็กหรือ
เยาวชนนั นก่อเหตุร้ายขึ นอีกภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องช้าระเงินต่อศาล หรือศาลอาจจะแต่งตั ง
พนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอ่ืนใดเพ่ือคุมความประพฤติเด็กนั นก็ได้หรือในกรณีเด็กหรือเยาวชน
ที่กระท้าความผิดนั นไม่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือมีแต่ไม่สามารถดูแลเด็กหรือเยาวชนนั นได้ 

                                           
145 มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
146 ส้านักงานกิจการยุติธรรม, เรื่องเดิม   
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ศาลอาจจะส่งตัวเด็กหรือเยาวชนผู้นั นใบอยู่กับบุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นว่าเหมาะสม หรืออาจจะส่ง
เด็กหรือเยาวชนนั นไปยังโรงเรียนหรือสถานที่ฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ศาลก้าหนดแต่ไม่เกินที่เด็ก
หรือเยาวชนนั นอายุครบ 18 ปีก็ได้ ซึ่งศาลจะสั่งตามที่ศาลเห็นสมควรและเหมาะสม147 

ในกรณีที่ผู้กระท้าการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด ซึ่งผู้กระท้าความผิดยังเป็นเด็กหรือ
เยาวชนอายุกว่า 15 ปี แต่ต่้ากว่า 18 ปี ตามความในมาตรา 75 ซึ่งเป็นบุคคลที่กฎหมายเห็นว่าอาจมี
ความสามารถได้ในการกระท้าความผิด กฎหมายจึงบัญญัติให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่ง
อ่ืนที่เกี่ยวกับผู้กระท้าความผิดในการพิจารณาประกอบในการพิพากษาตัดสินความผิดดังกล่าว ใน
กรณีที่ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดผู้นั นไม่สมควรที่จะต้องรับโทษ ศาลก็จะไม่สั่ง
ลงโทษแต่ศาลจะสั่งให้มีการด้าเนินการตามความในมาตรา 74 ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้ในข้างต้นนั น
แทนการลงโทษ แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรลงโทษเด็กและเยาวชนผู้กระท้าความผิดนั นไม่
ว่าจะได้กระท้าความผิดฐานใดก็ตามกฎหมายบังคับให้ศาลต้องลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้านั นลงกึ่งหนึ่ง148 

ส้าหรับความผิดเกี่ยวเพศของไทย ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ  9 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งครอบคลุมความผิดในเรื่องเพศทั งฐานความผิดข่มขืนกระท้าช้าเรา ความผิด
ฐานกระท้าอาจาร หรือฐานความผิดที่ท้า ผลิต ครอบครองสื่อลามกอนาจาร ซึ่งมาตราที่ได้บัญญัติถึง
การข่มขืนกระท้าช้าเรานั นมีมาตรา 276 ถึงมาตรา 277ตรี โดยที่มาตรา 276 นั นเป็นบททั่วไปที่
อธิบายถึงการข่มขื่นกระท้าช้าเราว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร โดยมาตรา 276 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ใด
ข่มขืนกระท้าช้าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก้าลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั นอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท้าให้ผู้อ่ืนนั นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่สี่ปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท ซึ่งค้าว่าผู้ใดและผู้อ่ืนในที่นี  หมายความรวมถึง
ทั งผู้หญิงและผู้ชาย เช่น ชายกระท้าหญิง ชายกระท้าชาย หญิงกระท้าชาย หรือหญิงกระท้าหญิงแม้
หากกระทั งเป็นคู่สามีภรรยาก็มีความผิด149 ซึ่งในการใช้ก้าลังประทุษร้ายนั นเป็นการกระท้าโดยใช้
แรงกายภาพหรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือท้าให้ผู้ถูกกระท้าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขื่นได้150 ถ้าการข่มขื่น
กระท้าช้าเราตามความในวรรคแรกของมาตรา 276 ถ้าไม่ได้ท้าต่อหน้าธารก้านัล (ในที่คนจ้านวนมาก)  

                                           
147 มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
148 มาตรา 75 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
149 จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ, “การแก้กฎหมายข่มขืนและการตรากฎหมายใหม่," วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10, (มกราคม 2553): 5, 
6.    

150 มาตรา 1(6) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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และผู้ถูกกระท้าไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายและผู้ถูกกระท้าไม่ใช่ผู้สืบสันดาน ผู้อยู่ใน
ความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรืออยู่ในความปกครองในความพิทักษ์หรือไม่ใช่ผู้
อยู่ในความอนุบาลเป็นความผิดอันยอมยอมความได้151 

การกระท้าช้าเรานั นมีหมายความว่า การกระท้าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท้าโดยการใช้
อวัยวะเพศของผู้กระท้ากระท้ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้สิ่ งอ่ืนใด
กระท้ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อ่ืน เป็นการบังคับ ขืนใจ กระท้าช้าเราโดยอีกฝ่ายไม่ยินยอม
หรือเต็มใจ และการกระท้าดังกล่าวนี ต้องเป็นการกระท้าเพ่ือสนองความใคร่ของตัวผู้กระท้าเองด้วย 
หากกระท้าเพ่ือสนองความใคร่ของตัวผู้ถูกกระท้าผู้กระท้าก็ไม่มีความผิดในฐานกระท้าช้าเรานี และถ้า
การกระท้าความผิดได้กระท้าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระท้าความผิด
ด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระท้ากับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจ้าคุก
ตั งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ้าคุกตลอดชีวิตซึ่งโทษจะหนัก
ขึ น ทั งนี ถ้าการข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นการกระท้าความผิดระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั นยังประสงค์
จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะก้าหนด
เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีค้าพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุก และคู่
สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไปและประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรส
ฝ่ายนั นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด้าเนินการฟ้องหย่าให้จะเห็นว่าแม้จะเป็น
สามีภรรยากฎหมายก็ยังให้ความคุ้มครองตามมาตรานี 152 

ส้าหรับในเรื่องของการข่มขืนกระท้าช้าเราเด็ก ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ใน 
มาตรา 277 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี  ผู้ใดกระท้าช้าเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามี
ของตน โดยไม่ว่าเด็กนั นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็มีความผิด ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่สี่ปี ถึงยี่สิบปี 
และปรับตั งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท กฎหมายให้ความคุ้มครองเด็กแม้ว่าเด็กจะยินยอมผู้กระท้า
ก็ยังมีความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งความหมายของการกระท้าช้าเราก็มีความหมายอย่างเดี่ยว
กับการกระท้าช้าเราตามมาตรา 276 ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้วเช่นกัน ส่วนในกรณีที่ผู้กระท้า
ความผิดได้กระท้าการข่มขืนกระท้าช้าเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่เจ็ดปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ้าคุกตลอดชีวิตซึงเป็นโทษที่หนักกว่า 
และถ้าการข่มขืนกระท้าช้าเรานั นกระท้าโดยการร่วมกระท้าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมเด็กหญิงหรือกระท้ากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันหรือได้กระท้าโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจ้าคุกตลอดชีวิต 

                                           
151 มาตรา 281 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
152 มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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การข่มขืนกระท้าช้าเรานั น ถ้าเป็นการกระท้าโดยบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี กระท้าต่อเด็กซึ่งมี
อายุกว่า 13 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กผู้ถูกกระท้านั นได้ยินยอม ศาลที่มีอ้านาจพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวนั นจะพิจารณา ให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระท้าหรือผู้กระท้า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให้ทั งสองฝ่ายสมรสกันโดยก้าหนด
เงื่อนไขให้ต้องด้าเนินการภายหลังการสมรสก็ได้และเมื่อศาลได้พิจารณามีค้าสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะ
ลงโทษผู้กระท้าความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดนั นเพียงใดก็ได้ ในการพิจารณา
ของศาลให้ค้านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 
นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระท้าความผิดและเด็กผู้ถูกกระท้า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท้า
ความผิดกับเด็กผู้ถูกกระท้า หรือเหตุอื่นอันควรเพ่ือประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระท้าด้วย153 

การข่มขืนกระท้าช้าเราหากผู้ถูกกระท้าได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายประมวล
กฎหมายอาญา ก็ได้ก้าหนดโทษของผู้กระท้าให้ต้องรับโทษหนักขึ นตามความใน มาตรา 277 ทวิ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ดังนี  ถ้าการกระท้าความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่งกล่าวคือการข่มขื่นกระท้าช้าเรา 
หรือมาตรา 277 วรรคหนึ่งกล่าวคือการข่มขื่นกระท้าช้าเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี หรือวรรคสาม
กล่าวคือการข่มขืนกระท้าช้าเราที่กระท้าต่อเด็กอายุไม่เกิน13 ปี และเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้า 

(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั งแต่
สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ้าคุกตลอดชีวิต 

(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ้าคุกตลอดชีวิต154 
การกระท้าช้าเราหากเป็นการกระท้าโดยมีหรือใช้อาวุธ เช่น ปืน ระเบิด หรือร่วมกันกระท้า

ความผิดอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือชาย หรือเด็กหญิง หรือเด็กชาย ตามความในมาตรา 
276 วรรคสามและมาตรา 277 วรรคสี่ ผู้กระท้าจะต้องรับโทษหนักขึ นตามที่ประมวลอาญาบัญญัติไว้
ใน มาตรา 277 ตรี ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ กล่าวคือ 

(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท้าต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจ้าคุกตลอดชีวิต 
(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท้าต้องระวางโทษประหารชีวิต155 
การข่มขืนกระท้าช้าเราทั งในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 277ทวิ และมาตรา 277ตรี 

หากเป็นการกระท้าที่ได้กระท้าต่อผู้ถูกกระท้าที่ได้กระท้าต่อผู้สืบสันดาน ผู้อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ใน
ความควบคุมตามหน้าที่ราชการ หรืออยู่ในความปกครอง หรือในความพิทักษ์ หรือเป็นอยู่ในความ

                                           
153 มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
154 มาตรา 277ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
155 มาตรา 277ตรี แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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อนุบาล ผู้ที่กระท้าความผิดนั นต้องรับโทษหนักกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ส้าหรับความผิ ดนั นหนึ่งใน
สาม156 

เมื่อในวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีการยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา(ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) โดยแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญของ
ความผิดเกี่ยวกับเพศ กล่าวคือ  
 1. มีการปรับปรุงความหมายของค้าว่า การกระท้าช้าเรา เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ลักษณะตามธรรมชาติของการกระท้าช้าเรามากขึ น กล่าวคือ เป็นการกระท้าเพ่ือสนองความใคร่ของ
ผู้กระท้าโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท้าล่วงล ้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน และ
ในกรณีท่ีผู้กระท้าใช้อวัยวะอ่ืนที่มิใช่อวัยวะเพศ หรือวัตถุอ่ืนล่วงล ้าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 
แม้จะไม่ใช่การกระท้าช้าเราตามความหมายที่กล่าวมานี  แต่เป็นการกระท้าอนาจารซึ่งต้องรับโทษ
หนักโดยมีระวางโทษเทียบเท่าความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเราผู้อ่ืน 
 2. การกระท้าช้าเราที่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี กระท้าต่อเด็กอายุกว่ า 13 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี
โดยเด็กนั นยินยอม ศาลอาจเลือกใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เด็กหรือจะอนุญาตให้สมรสกันแทนการลงโทษโดยก้าหนดเงื่อนไขให้ต้องด้าเนินการด้วยก็ได้ หากการ
คุ้มครองสวัสดิภาพนั นไม่ส้าเร็จหรือมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ศาลก้าหนด ศาลจะกลับมาใช้โทษอาญา
ลงโทษผู้กระท้าผิดโดยอาจลงโทษผู้กระท้าผิดน้อยลงก็ได้โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 277 
 3. มีการเพ่ิมมาตรา 280/1 โดยก้าหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการกระท้าความผิดทาง
เพศเพ่ือแสวงหาประโยชน์มิชอบหรือมีการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือเสียงที่บันทึกนั น เป็นความผิด
และต้องรับโทษทางอาญา 
 4. ผู้กระท้าความผิดทางเพศต้องรับโทษหนักขึ น หากเป็นการกระท้าต่อบุพการี หรือบุคคลผู้
อยู่ภายใต้อ้านาจด้วยประการใด ๆ ของผู้กระท้า รวมทั งบุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ 
 5. ก้าหนดความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีไว้อย่างครอบคลุม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการค้าประเวณีในปัจจุบันมากขึ น157 

 
3.3.5 หลักการพิจารณาความผิดที่กระท าโดยเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

                                           
156 มาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
157 ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ), ค้นวันที่ 5 มกราคม 2561 
จาก http://web.krisdika.go.th/data/comment/bill/bill511.htm 
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เมื่อเด็กและเยาวชนได้กระท้าการซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นความผิด วิธีและการ
ด้าเนินการส้าหรับเด็กและเยาวชนย่อมจะแตกต่างจากผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยจะต้อง
ค้านึงถึง การคุ้มครองเด็ก สวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชน  

ในการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายและการถามปากค้าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กหรือ
เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ประเทศไทยได้มีวิธีการเฉพาะซึ่งได้บัญญัติไว้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ โดยใช้มาตราดังกล่าวในคดีความผิด เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและร่างกาย คดีความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ คดีความผิดกรรโชก ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  ความผิด
อ่ืนๆที่มีอัตราโทษจ้าคุก ซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีร้องขอ รวมทั งในคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยเป็นต้น ซึ่งในการสอบถามปากค้าเด็กหรือเยาวชนนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ รวมทั งพนักงานอัยการที่เข้าร่วมในการสอบถามปากค้าและต้องด้าเนินการโดยแยกกระท้า
เป็นส่วนสัดในสภาพที่เหมาะสม158 ซึ่งมาตรา 133ทวิ เหมือนเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
ถามปากค้าหรือในการเป็นพยาน เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมกับการกระท้าดังกล่าว และกรณีที่
เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานมีความจ้าเป็นที่จะต้องชี ตัวผู้ต้องหา กฎหมายก็ให้ความ
คุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ตรี ก้าหนดให้การกระท้าดังกล่าว
ต้องจัดให้มีการชี ตัวบุคคลและรวมถึงการชี ตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี นั นจะต้องกระท้าใน
สถานที่ที่เหมาะสมส้าหรับเด็กและเยาวชน และที่ส้าคัญจะต้องสามารถป้องกันมิให้บุคคลซึ่งจะถูกชี 
ตัวนั นเห็นตัวเด็ก โดยให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์และบุคคลที่เด็กร้องขอรวมทั งพนักงาน
อัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี ตัวด้วย159 

เมื่อกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 
กฎหมายยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเห็นได้จากมาตรา 134/1 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ กล่าวคือ 
กฎหมายก้าหนดให้ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่พนักงานสอบสวน
ได้มีการแจ้งข้อหาในคดีความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิต ก่อนเริ่มถามค้าให้การ พนักงานสอบสวน
จะต้องถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดนั นไม่
มีทนายความทางรัฐจะต้องจัดหาให้แม้ผู้ต้องหาจะไม่ต้องการทนายความก็ตามแต่ส้าหรับความผิดใน
คดีท่ีมีอัตราโทษจ้าคุกถ้าผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไม่มีทนายความและทั งนี ผู้ต้องหาต้องการที่จะ
มีทนายความก็ให้ทางรัฐจัดหาทนายความให้160 และวิธีการสอบสวนผู้กระท้าความผิดหรือผู้ต้องหาที่

                                           
158 มาตรา 133ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
159 มาตรา 133ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
160 มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี นั นจะต้องกระท้าวิธีการอย่างเดียวกันกับการสอบสวนและการ
ถามปากค้าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชนอายุไม่ เกิน 18 ปี ตามความในมาตรา133 ทวิ
ด้วย161 นอกจากในชั นก่อนเริ่มถามค้าให้การกฎหมายยังก้าหนดขั นตอนก่อนเริ่มมีการพิจารณาคดี 
โดยให้ศาลเป็นผู้ถามจ้าเลยที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลส้าหรับความผิดที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตว่าจ้าเลยมีทนายความหรือไม่ ในกรณีถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั งทนายความให้แม้จ้าเลยจะไม่
ต้องการทนายความก็ตาม แต่หากเป็นความผิดในคดีที่มีอัตราโทษจ้าคุก และหากจ้าเลยไม่มี
ทนายความและจ้าเลยต้องการทนายความกฎหมายก้าหนดให้ศาลตั งทายความให้แก่จ้าเลย 162 ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวในชั นก่อนเริ่มพิจารณาก็เหมือนกับหลักเกณฑ์ในชั นก่อนเริ่มถามค้าให้การ ซึ่งจะ
แตกต่างกันเพียงในชั นเริ่มถามค้าให้การผู้ที่จะถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ก็คือพนักงาน
สอบสวน ส่วนในชั นก่อนเริ่มพิจารณาผู้ที่ถามจ้าเลยก็คือศาลที่ท้าการพิจารณาเนื่องจากอยู่คนละ
ขั นตอน แต่นอกจากนั นก็มีหลักเกณฑ์ท้านองเดียวกัน 

จากที่กล่าวมาทั งหมดข้างต้น จะเห็นว่า แม้เด็กและเยาวชนจะกระท้าความผิดทางอาญา ไม่
ว่าลักษณะและผลของการกระท้าความผิดจะร้ายแรงเพียงใด ประเทศไทยก็ยังคงใช้เกณฑ์อายุของเด็ก
และเยาวชนที่กระท้าผิดเท่านั นเป็นตัวหลักเกณฑ์ในการก้าหนดบทลงโทษท่ีจะลงแก่เด็กและเยาวชนที่
กระท้าความผิด โดยมิได้มีการค้านึงถึงความร้ายแรงของการกระท้าและผลจากการกระท้าความผิดที่
เด็กหรือเยาวชนนั นเป็นผู้กระท้า อีกทั งบทบัญญัติกฎหมายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิ
เด็กและเยาวชน และการแก้ไขฟ้ืนฟู เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดทางอาญาออกมาใช้
ชีวิตในสังคมโดยเร็ว มากกว่าจะเน้นที่การลงโทษหรือการก้าหนดสัดส่วนการลงโทษเพ่ือให้เหมาะสม
กับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนแต่ละรายไป ทั งนี จะเป็นฐานในการน้าไปวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางของประเทศไทยในบทต่อไป 
  

                                           
161 มาตรา 134/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
162 มาตรา 173 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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บทท่ี 4 
บทวิเคราะห์การน าแนวคิดการลงโทษให้ไดส้ดัส่วน (Just Deserts) มาใช้กับ
การพิจารณาความผิดที่กระท าโดยเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับ

เพศว่าด้วยการข่มขืนกระท าช าเรา 
 

การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง เพราะ
ปัญหาการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมโดยรวมในหลายๆ 
ด้าน เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นก้าลังหลักส้าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ปญหาการกระท้าความผิดของเด็กนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ น 
โดยเฉพาะปัญหาการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งลักษณะการ
กระท้าความผิดก็ส่งผลร้ายแรงมิได้ต่างจากการกระท้าของผู้ใหญ่ในความผิดฐานเดียวกัน และยังถือ
เป็นการท้าลายสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
ซึ่งปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา
เหล่านี  ท้าให้คนในสังคมต้องยอนมองไปที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยว่าใน
ปัจจุบันนี มีการก้าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมแก่ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนแล้วหรือไม่ จึง
เป็นที่มาของการศึกษาวิเคราะห์บทนี ในเรื่อง ปัญหาแนวคิดทฤษฎีการลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางกฎหมายว่าในปัจจุบันนี มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดหรือไม่ ทั ง
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดตามกฎหมายว่า
ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันอย่างไร และหากมีการน้า
แนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาปรับใช้ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืน
กระท้าช้าเราที่ได้กระท้าโดยเด็กและเยาวชนควรจะมีเงื่อนไขในการน้ามาใช้อย่างไรกับพฤติการณ์
แบบใด พร้อมทั งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของทฤษฎี Just Deserts เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุป
และท้าข้อเสนอแนะในบทถัดไป 

 

4.1  ทฤษฎี Just Deserts กับแนวคิดการลงโทษตามหลักทันฑวิทยาของไทย 
แนวทางการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด ประเทศไทยใช้แนวคิดการลงโทษตาม

หลักทันฑวิทยา โดยเน้นไปที่แนวคิดอาชญาวิทยาส้านักปฏิฐานนิยม (Positive School) ซึ่งเป็นการ
เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดมากกว่าเน้นการลงโทษผู้กระท้าความผิด ที่เป็นแนวคิดอาชญา
วิทยาส้านักดั งเดิม (Classical School) เห็นได้จากจ้านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาตัดสิน
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ทั งหมดในปี พ.ศ.2557 จ้านวน 29,643 คดี เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามค้าพิพากษาค้าสั่งศาลพบว่า ผล
การพิพากษาเป็นการคุมประพฤติมากที่สุด คือ 17,484 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 58.98 ของจ้านวนคดี
เด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาทั งหมด รองลงมาคือการควบคุมตัวเพ่ือฝึกและอบรม มีจ้านวน 7,228 
คดี คิดเป็นร้อยละ 24.38 เป็นว่ากล่าวตักเตือน มีจ้านวน 1,501 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.06 เป็นการ
ปรับ จ้านวน 925 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.12 เป็นกรณีอ่ืนๆ จ้านวน 890 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.00 
นอกจากนั น เป็นการไม่ต้องรับโทษ แต่ใช้วิธีการอ่ืนส้าหรับเด็ก จ้านวน 784 คดี คิดเป็นร้อยละ2.64 
เป็นการใช้วิธีการอื่นแทน จ้านวน 324 คด ีคิดเป็นร้อยละ1.09 เป็นการพิจารณาว่าไม่มีความผิดให้ยก
ฟ้อง จ้านวน 252 คดี คิดเป็นร้อยละ0.85 เป็นการสั่งจ้าคุก จ้านวน 130 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.44 
เป็นการพิจารณาว่าไม่มีความผิด แต่ใช้วิธีการอ่ืนส้าหรับเด็กจ้านวน 123 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.41 
และเป็นการสั่งให้โอนคดีไปศาลอื่น (ศาลผู้ใหญ่) จ้านวน 2 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.01163 จากข้างต้น
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยใช้แนวคิดการลงโทษที่เน้นการลงโทษเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชนมากกว่าลงโทษ แต่แนวคิดในการลงโทษดังกล่าวก็ยังไม่สามารถท้าให้การกระท้า
ความผิดที่เกิดขึ นจากเด็กและเยาวชนลดลงได้ ทั งยังพบว่าเด็กและเยาวชนที่เคยได้รับโทษจากการ
กระท้าความผิดยังหันกลับมากระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก เห็นได้จากสถิติการกระท้าความผิดซ า้ของเด็ก
และเยาวชนทั่วประเทศ จากกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังตาราง  

 
ตารางแสดงจ้านวนและร้อยละของคดี เด็กและเยาวชนที่ เป็นการกระท้าผิดซ ้าเมื่อ

เปรียบเทยีบกับคดีทีถู่กด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ ตั งแต่ป ีพ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558  
หน่วย : คด ี 

 
 

พ.ศ. 
2554 

พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

จ้านวนคดีที่จับกุมทั งสิ น 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 

จ้านวนคดีที่เป็นการกระท้าความผิดซ ้า 5,559 4,125 6,849 7,490 6,302 
ร้อยละของคดีท่ีเป็นการกระท้าความผิดซ ้า 15.86 12.03 18.63 20.50 19.03 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

                                           
163 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, รายงานสถิติคดี 

ประจ าปี พ.ศ. 2557, ค้นวันที ่10 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.djop.go.th/images/djopimage/yaer2557.pdf 
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเกิดการกระท้าความผิดซ ้าของเด็กและเยาวชนเพ่ิม
จ้านวนขึ นในทุกๆ ปี ดังนั นเราจึงต้องหันกลับมามองแนวคิดการลงโทษเด็กและเยาวชนในปัจจุบันว่า 
มีความเหมาะสมในการบังคับใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทุกคนและทุกฐานความผิด
หรือไม่ ซึ่งในต่างประเทศเมื่อมีการประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ นจึง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงโทษโดยมีการน้าแนวคิดทฤษฎี  Just Deserts มาใช้กับการก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในบางฐานความผิดแล้ว โดยแนวคิดการ
ลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts จะมุ่งแสวงหาความได้สัดส่วนของการลงโทษ การลงโทษจะต้องได้
สัดส่วนกับการกระท้าความผิด โดยดูจากความร้ายแรงของการกระท้าและความชั่วหรือต้าหนิได้ของ
ผู้กระท้า จะมีการน้ามาพิจารณาประกอบร่วมกันในการที่จะพิจารณาโทษของผู้กระท้าความผิดที่ยัง
เป็นเด็กหรือเยาวชน โดยพิจารณาจากอายุและฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกันเพื่อการลงโทษ
ที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้าความผิดเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบันนี 164 ซึ่งถือได้ว่า
เป็นการลงโทษแนวใหม่ที่แตกต่างจากการลงโทษตามหลักทันฑวิทยารูปแบบเดิม โดยเมื่อมีการน้ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดการลงโทษตามหลักทันฑวิทยาแล้วจะเห็นข้อแตกต่าง ดังต่อไปนี   

ทฤษฎี Just  Deserts นั นเห็นได้ว่า มีความหมายในท้านองเดียวกับทฤษฎีแก้แค้นทดแทน
(Retributive Theory) เพราะเหมือนเป็นทฤษฎีแก้แค้นทดแทนแนวใหม่ แต่แนวคิดทฤษฎี Just  

Deserts นั นเป็นทฤษฎีที่มีความทันสมัยมากกว่าทฤษฎีแก้แค้นทดแทน โดยทฤษฎี Just  Deserts 
เป็นทฤษฎีที่ค้านึงถึงการกระท้าผิดที่เกิดขึ นในภาพรวมอย่างยุติธรรมมากขึ น และมีการพูดถึงความ
เหมาะสมและความจ้าเป็นในการลงโทษมากกว่าทฤษฎีแก่แค้นทดแทน เพราะทฤษฎีการลงโทษเพ่ือ
แก้แค้นทดแทนมีวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพ่ือเป็นการทดแทนการกระท้าความผิดที่ผู้กระท้า
ความผิดได้กระท้าไปเพราะผู้กระท้าความผิดสมควรได้รับโทษเพราะความผิดของเขาเอง ซึ่งโทษที่
ผู้กระท้าความผิดจะได้รับจะมีลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟัน และใช้วิธีการที่รุนแรงมากว่าการลงโทษ
แนวคิดทฤษฎี Just  Deserts ซึ่งทฤษฎีแก้แค้นทดแทนนั นมีทั งการประหารชีวิต การลงทัณฑ์ทรมาน
ด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือให้สมกับความผิดที่ผู้กระท้าได้ท้าลงไปเพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดรู้ส้านึกในการกระท้า  
โดยทฤษฎีแก้แค้นทดแทนนั นจะมองย้อนแต่อดีตของการกระท้าของตัวผู้กระท้าความผิดเพ่ือลงโทษ
ให้หนักขึ นไม่ได้มองผลที่จะเกิดขึ นในอนาคตว่าหากผู้กระท้าความผิดได้รับโทษแล้วในอนาคตจะเป็น
อย่างไร165  ต่างกับทฤษฎี Just  Deserts ที่มีหลักเกณฑ์ให้การลงโทษได้สัดส่วนกับการกระท้า
ความผิดเพ่ือให้โทษเหมาะสมกับความผิดของผู้กระท้าความผิดแต่ละคนไปให้เกิดความหลาบจ้า เพ่ือ
ในอนาคตจะเป็นการป้องกันการเกิดการกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก สาเหตุที่ไม่น้าแนวคิดการลงโทษ

                                           
164 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม 
165 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, เรื่องเดิม 
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แบบแก้แค้นทดแทนมาใช้กับการลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด ท้าให้เด็กและเยาวชน
ได้รับโทษหนักและไม่มีโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตัวเพ่ือออกมาใช้ชีวิตในสังคมปกติได้อีกครั ง ซึ่งจะ
ขัดกับหลักการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 

Rights of the Child,1989:CRC) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย ในส่วนที่มีการก้าหนดว่าจะ
ไม่มีการทรมานหรือลงโทษเด็กแบบโหดร้ายไร้มนุษยธรรม และจะไม่มีการลงโทษประหารชีวิตส้าหรับ
ความผิดที่กระท้าโดยบุคคลที่อายุต่้ากว่า 18 ปี และจะขัดกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยา
ชนของไทยตามกฎหมายได้ก้าหนดไว้166 

ส้าหรับทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั ง (Deterrence Theory)  ก็มีความคล้ายคลึงกับ
ทฤษฎี Just  Deserts เพราะการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งจะเน้นการข่มขู่และ
ยับยั งตัวผู้กระท้าความผิดให้ได้รับโทษและท้าให้บุคคลอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนเกิด
ความเกรงกลัวที่จะได้รับโทษจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะกระท้าผิด ซึ่งทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งมี
วัตถุประสงค์ในการลงโทษ 2 ประการก็คือ การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งโดยเฉพาะ (ป้องกันเฉพาะ) และ
การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งโดยทั่วไป (ป้องกันทั่วไป) โดยส่วนที่มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎี Just  

Deserts คือวัตถุประสงค์ในการลงโทษประการแรก การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งโดยเฉพาะ (การป้องกัน
เฉพาะ) ซึ่งเป็นการลงโทษผู้กระท้าความผิดรายบุคคลเพ่ือเป็นการยับยั งผู้กระท้าความผิดไม่ให้ กล้า
กระท้าความผิดอีก เพราะเกิดความเกรงกลัวในโทษที่จะได้รับหากกระท้าความผิดซึ่งเป็นการตัด
โอกาสที่จะกระท้าความผิดซ ้าอีก เพราะทฤษฎี Just  Deserts ก็มีจุดประสงค์ในการลงโทษเพ่ือให้
ผู้กระท้าความผิดเกิดความหลาบจ้า มีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษไม่กล้าจะกระท้าความผิดซ ้าอีก 
เพราะโทษที่ลงนั นต้องดูถึงลักษณะความร้ายแรงของการกระท้าความผิด แม้จะเป็นเด็กและเยาวชนก็
จะไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการที่มีไว้ส้าหรับกรณีเด็กและเยาวชนกระท้าความผิด  

ส้าหรับวัตถุประสงค์ในการลงโทษประการที่สอง การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั งโดยทั่วไป (การ
ป้องกันทั่วไป) ที่หมายความถึงเป็นการยับยั งไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท้าความผิดเนื่องจากได้เห็นผลที่ได้รับ
จากการกระท้าความผิด เพ่ือให้คนในสังคมได้เห็นจะได้มิกล้าที่จะกระท้าความผิดเสมือนเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการกระท้าผิดขึ น โทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดต้องเหมาะสมกับการกระท้า
ความผิดและการลงโทษนั นจะต้องท้าในที่เปิดเผย ไม่ปิดบัง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อไม่กล้ากระท้า
ความผิด เห็นได้ว่าโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดต้องเหมาะสมกับการกระท้าความผิดและการ
ลงโทษนั น167 จะเหมือนกับแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just  Deserts แต่ในส่วนของการการ
ลงโทษจะต้องท้าในที่ เปิดเผย ไม่ปิดบัง กล่าวคือ ต้องท้าการลงโทษในสถานที่ เปิดเผยเท่านั น 

                                           
166 ข้อ 37(ก) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
167 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, เรื่องเดิม 
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ประชาชนจะต้องมองเห็นถึงการลงโทษนั น ซึ่งจะแตกต่างจากในทฤษฎี Just  Deserts ที่ไม่ได้บังคับ
ให้ต้องท้าการลงโทษในสถานที่เปิดเผยให้ประชาชนต้องเห็น ซึ่งหากมีการน้าทฤษฎีการลงโทษ เพ่ือ
ข่มขู่ยับยั งมาใช้กับการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับความผิดที่กระท้าโดยเด็กและเยาวชนจะขัดกับหลัก
หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 

of the Child,1989:CRC) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย และจะขัดกับหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
สิทธิเด็กและเยาชนของไทยตามกฎหมายได้ก้าหนดไว้ในส่วนที่ส่วนที่เกี่ยวกับการที่รัฐจะต้องเคารพต่อ
สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนอยู่เสมอ168 

ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) เป็นทฤษฎีที่หลายประเทศใช้
เป็นแนวทางการลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด รวมถึงในประเทศไทยซ่ึงมีแนวคิด
ในการดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มที่กระท้าความผิดโดยการบ้าบัดแก้ไขและฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม169 โดยทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจะเน้นการ
แก้ไขและฟ้ืนฟูผู้ที่กระท้าความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีเพ่ือไม่ให้กระท้าผิดกลับมากระท้าความผิดซ ้าอีก 
ในการก้าหนดการลงโทษมีหลักเกณฑ์ 3 ประการ กล่าวคือ ในประการที่หนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท้า
ผิดจ้าคุกเป็นเวลานานหรืออาจใช้วิธีอ่ืนแทนการจ้าคุกระยะสั น ในส่วนนี จะมีความแตกต่างกับทฤษฎี  
Just  Deserts ที่ต้องการให้ผู้กระท้าความผิดได้รับการลงโทษหรือถูกจ้าคุกที่ได้สัดส่วนกับการกระท้า
ความผิด ประการที่สองทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจะก้าหนดระยะเวลาในการลงโทษจากการดู
ว่า ผู้กระท้าความผิดมีการแก้ไขหรือปรับปรุงตัวแล้วหรือไม่ มีความพร้อมในการออกมาใช้ชีวิตใน
สังคมปกติหรือยัง โดยไม่ได้ดูลักษณะความร้ายแรงและผลของการกระท้าความผิดเหมือนอย่างทฤษฎี 
Just  Deserts ที่จะก้าหนดโทษบทลงโทษโดยพิจารณาจากฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกับ
อายุของผู้กระท้าความผิดซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ นเชิง และประการที่สามของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือ
แก้ไขฟ้ืนฟูเมื่อผู้กระท้าความผิดปรับปรุงตัวดีแล้ว ก็ให้หยุดการลงโทษ เช่น การก้าหนดให้มีการพัก
โทษ และมีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างที่มีการคุมขังอยู่ตลอด เพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดกลับมาใช้
ชีวิตกับคนในสังคมได้ปกติโดยเร็ว170 ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎี Just  Deserts ที่จะหยุดการลงโทษ
ต่อเมื่อผู้กระท้าความผิดได้รับโทษที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว จะเห็นได้ว่า ทฤษฎี Just  Deserts มีความ
เข้มงวด และเป็นกลางมากกว่าทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู และยิ่งในปัจจุบันบริบททางสังคมมี
ความเปลี่ยนแปลงไป เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ นและรุนแรงมากขึ นด้วย แต่ใน

                                           
168 ข้อ 37(ค) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
169 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, เรื่องเดิม 
170 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, เรื่องเดิม 
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แนวคิดการลงโทษยังคงใช้แนวคิดรูปแบบเดิมในการก้าหนดการลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชนในทุกฐานความผิด 

ทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิดของส้านักปฏิฐานนิยม (positivist school) มีความเชื่อว่า
มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี ผู้กระท้าความผิดเป็นผู้ป่วย ไม่ให้ความส้าคัญกับตัวบทกฎหมายจะเน้นที่ตัว
ผู้กระท้าความผิดว่าท้าไมเขาถึงกระท้าความผิด การลงโทษเน้นการอบรมแก้ไข และทฤษฎีตราบาป
เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมและได้เสนอให้มีการเอาคดี
ออกจากกระบวนยุติธรรมทางอาญาเพ่ือลดตราบาปที่เกิดขึ นที่สุด171 และการลงโทษตามแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ปกติ มีแนวคิดโดยให้หลายฝ่ายเข้ามามีบทบาทหรือส่วนร่วมกัน
อย่างจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากอาชญากรรม เช่น ผู้ เสียหาย ผู้กระท้าความผิด 
ชุมชน172 จะเห็นได้ว่าแนวคิดในส่วนนี เป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วหากน้ามาใช้ในการก้าหนดโทษเด็ก
และเยาวชนที่กระท้าความผิดก็จะไม่เหมาะสมส้าหรับบริบทของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
จะมีความแตกต่างจากจากแนวคิดทฤษฎี Just Deserts อย่างสิ นเชิงที่มองว่า การลงโทษนั นจะต้อง
ได้สัดส่วนกับระดับของความรุนแรงจากการกระท้าและพฤติกรรมของตัวอาชญากรที่เป็นผู้กระท้า
ความผิด 

จากที่ได้กล่าวในข้างต้นจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just 

Deserts และแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎีอ่ืนๆ ซึ่งแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เสมือนเป็นทฤษฎี
การลงโทษแนวใหม่ที่น้าจุดเด่นของแต่ละทฤษฎีมารวบรวมกันเพ่ือก้าหนดบทลงโทษส้าหรับเด็กและ
เยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในฐานความผิดอาญาร้ายแรง ดังนั นแนวคิดทฤษฎี Just Deserts จึงมี
ความเหมาะสมในการน้ามาใช้ในการพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิดในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราในลักษณะร้ายแรง เนื่องจากแนวคิดการลงโทษที่
เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน เป็นแนวคิดที่ประเทศไทยใช้กันมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่อง แต่การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนก็ไม่มีแนวโน้มที่ลดลง ทั งยังมี สถิติ
การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ นอีก จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบริบททางสังคมมี
ความเปลี่ยนแปลงไป เด็กและเยาวชนก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไป ดังนั นแนวคิดการลงโทษผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนก็ควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เท่าทันผู้กระท้าความผิดที่ เป็นเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันนี ด้วย ทั งนี แนวคิดทฤษฎี Just Deserts ยังมีความเหมาะสมในการก้าหนด
บทลงโทษกับลักษณะของเด็กและเยาวชนรวมถึงบริบทของสังคมในยุคสมัยปัจจุบันนี   
 

                                           
171 สกุลยุช หอพิบูลสุข, เรื่องเดิม 
172 เพลินตา ต้นรังสรรค์, เรื่องเดิม 
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4.2  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
ตามกฎหมาย 
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้กระท้าการตามที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้เป็นความผิด

จ้านวนเพ่ิมมากขึ นแต่การลงโทษนั นจะเน้นที่การแก้ไขเยียวยา เห็นได้จากกฎหมายอาญาก้าหนดเรื่อง
ความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไว้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่
ได้ก้าหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษแม้ได้กระท้าความผิดแต่ยังเป็นความผิดกฎหมาย
อาญาอยู่173 หรือในกรณีเด็กอายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี กฎหมายไม่ให้ลงโทษทางอาญาแก่เด็กนั นเลย 
แต่ยังคงถือว่าการกระท้าของเด็กนั นยังเป็นความผิดกฎหมายอาญาอยู่เพียงแต่กฎหมายไม่ลงโทษ
เท่านั นแต่กฎหมายก็เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจที่จะใช้วิธีการส้าหรับเด็กได้174 และส้าหรับเด็กอายุ 15 
ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาลงโทษได้ หากศาลเห็นว่า
ควรจะพิพากษาลงโทษจะต้องลดโทษลงก่ึงหนึ่งของโทษที่กฎหมายก้าหนดไว้เสมอ หรือศาลเห็นว่าไม่
ควรพิพากษาลงโทษ ศาลอาจจะเลือกใช้วิธีการส้าหรับเด็กอย่างที่ใช้กับเด็กอายุ 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี ก็
ได้175 เพราะกฎหมายเห็นว่า กรณีที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิดผิด เด็กและเยาวชนเหล่านี 
อาจมีความรู้สึกผิดชอบอย่างจ้ากัด ไม่เหมือนกับกรณีที่ผู้ ใหญ่เป็นผู้กระท้าความผิด โดยเด็กและ
เยาวชนมีความรู้สึกผิดชอบและวุฒิภาวะทางความคิดที่แตกต่างจากผู้ใหญ่176  

ในปัจจุบันนี นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจ้านวนหนึ่ง เสนอความเห็นลงในวารสาร
การแพทย์ Lancet Child & Adolescent Health ให้มีการนิยามช่วงอายุของวัยรุ่นใหม่ จากเดิม 
11-19 ปี เปลี่ยนมาเป็น 10-24 ปี เพราะเห็นว่าปัจจุบันเยาวชนใช้เวลาในระบบการศึกษายาวนานขึ น
และสมองของคนรุ่นใหม่จ้านวนมากยังคงมีพัฒนาการการท้างานได้ไวและมีประสิทธิภาพดีขึ น
กว่าเดิม177 เพราะเด็กและเยาวชนค่อนข้างมีพัฒนาการในหลายด้านเร็วกว่าในอดีต ยิ่งในช่วงวัยรุ่นที่
ถือว่า เป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่ พัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญา

                                           
173 มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
174 มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
175 มาตรา 75 แห่งประมวลกฎหมายอาญา. 
176 ดวงพร เพชรคง, กฎหมายกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน (เอกสารในการน้า

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา รายการเจตนารมณ์กฎหมาย), เสนอที่ส้านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, หน้า 5. 

177 บีบีซีนิวส์, นักวิทยาศาสตร์เสนอนิยามใหม่ ให้วัยรุ่นคือคนอายุ 10-24 ปี, ค้นวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.bbc.com/thai/international-42757724 
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เป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรมได้ ดังนั นย่อมมีความรู้ส้านึกในการกระท้าผิด 
โดยเฉพาะในเรื่องความผิดเกี่ยวเพศที่เห็นได้จากข่าวสารในปัจจุบัน ประชาชนในสังคมจึงให้ความ
สนใจในเรื่องโทษที่ลงแก่เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด  เมื่อเกิดการกระท้าความผิดขึ นในการ
ลงโทษตามกฎหมายนั น กฎหมายได้มองว่าผู้กระท้ายังเป็นเด็กการกระท้าความผิดจึงอาจเกิดขึ นได้
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวเด็กผู้กระท้าความผิดเอง เช่นนั น  กฎหมายจึงลดโทษให้ส้าหรับ
ผู้กระท้าความผิดที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน แต่ในความเป็นจริงพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็ก
และเยาวชนในช่วงวัยรุ่นนั น  มีการพัฒนาความคิดจากความคิดแบบรูปธรรมมาจากในช่วงวัยเด็กสู่
กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเป็นเหตุผลซึ่งเป็นรูปแบบชัดเจน  กล่าวคือ สามารถคิดได้อย่างมี
เหตุผลโดยไม่ใช้วัตถุเป็นสื่อ มีการคิดแบบใช้ตรรกะจากเงื่อนไขที่ก้าหนด การคิดแบบใช้เหตุผลเชิง
สัดส่วน การคิดแบบแยกตัวแปรเพ่ือสรุปผล การคิดแบบใช้เหตุผลสรุปเป็นองค์รวม และคาดการณ์
อนาคตได้โดยมองย้อนอดีต178 และในช่วงวัยนี จะเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิด การรู้จักยับยั งชั่งใจ 
รวมถึงการคิดให้เป็นระบบ ทั งยังสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้แล้ว มีระบบมโนธรรมของ
ตนเอง รู้จักที่จะควบคุมตนเองได้ เพ่ือให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได1้79  

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เด็กและเยาวชนในช่วงวัยรุ่นมีพัฒนาการทางด้านความคิดอย่าง
สมบูรณ์ จึงย่อมรู้ได้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี การกระท้าใดควรหรือไม่ควรท้า การกระท้าใดเป็นการกระท้าที่
ผิดกฎหมาย และเป็นวัยที่สามารถยับยั งชั่งใจไม่กระท้าความผิดได้ ดังนั นหากจะกล่าวว่าเด็กและ
เยาวชนที่ได้กระท้าความผิดทุกๆ คนนั นได้กระท้าไปเพราะความรู้เท่าไม่เท่าถึงการณ์คงจะไม่
เหมาะสมนัก โดยเฉพาะการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด โดยเด็กนั น
ไม่ต้องรับโทษหรือในกรณีที่ต้องรับโทษก็ต้องลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่เด็กและ
เยาวชนนั นได้กระท้าลงกึ่งหนึ่งเสมอๆ ซึ่งหลักการนี หากมีการน้ามาใช้กับการพิจารณาความผิดทุก
ฐานความผิดจะส่งผลกระทบในหลายด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชนผู้กระท้า
ความผิดเอง ผลกระทบต่อผู้ถูกกระท้าความผิดหรือเสียหาย และรวมถึงผลกระทบต่อสังคมด้วย 

                                           
178 บ้านจอมยุทธ, พัฒนาการทางความคิดสติปัญญา: จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น 

(Adolescence), ค้นวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จาก
https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-
1/concepts_of_developmental_psychology/02_3.html 

179 พนม เกตุมาน, พัฒนาการวัยรุ่น, ค้นวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จาก 
http://www.psyclin.co.th/new_page_56.htm 
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จากตัวอย่างค้าพิพากษาในคดีนี  โดยศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้วินิจฉัยว่า 
จ้าเลยทั ง 2 มีความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา กระท้าอนาจาร และพาไปเพ่ือการอนาจารตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก , มาตรา 278 และ มาตรา 284 โดยศาลชั นต้น
พิพากษาจ้าคุกจ้าเลยที่ 1 มีก้าหนด 3 ปี จ้าคุกจ้าเลยที่ 2 มีก้าหนด 2 ปี ให้เปลี่ยนโทษจ้าคุกเป็น
ส่งไปฝึกและอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา โดยให้ส่งจ้าเลยที่ 1 ไป
ฝึกและอบรมมีก้าหนด 1 ปี 6 เดือน และส่งจ้าเลยที่ 2 ไปฝึกอบรมมีก้าหนด 1 ปี นับแต่วันพิพากษา
เนื่องจากยังเป็นเยาวชน ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน และใน
ระหว่างที่จ้าเลยทั งสองฎีกา ผู้เสียหายและมารดายื่นค้าร้องขอถอนค้าร้องทุกข์ และขอให้รอการ
ก้าหนดโทษหรือรอการลงโทษจ้าเลยทั งสอง โดยศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า 
ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา กระท้าอนาจาร และพาไปเพ่ือการอนาจารตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 วรรคแรก , มาตรา 278 และ มาตรา 284 เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อ
ผู้เสียหายขอถอนค้าร้องทุกข์ก่อนคดีถึงที่สุด สิทธิการน้าคดีมาฟ้องของโจทก์ส้าหรับความผิดฐาน
ดังกล่าวจึงระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มาตรา 39(2) โดยให้จ้าหน่ายคดี 
และในส่วนความผิดฐานร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นและพรากผู้เยาว์เพ่ือการอนาจารนั น เมื่อผู้เสียหายได้รับ
การชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจจึงมีความประสงค์ที่จะให้จ้าเลยที่ 1 และผู้เสียหายอยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา จึงลงโทษปรับและก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของจ้าเลยทั งสองไว้180 

จากตัวอย่างค้าพิพากษาฎีกาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โทษจริงที่จ้าเลยทั งสองได้รับ คือ โทษปรับ
และก้าหนดเงื่อนไขเพ่ือควบคุมความประพฤติของจ้าเลยทั งสอง ซึ่งโทษปรับเป็นโทษที่เบาที่สุดของ
โทษที่ก้าหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา181 เพราะเนื่องจากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความและได้ยอม
ความ แต่หากในกรณีถ้าผู้เสียหายไม่ยอมความโทษที่จ้าเลยทั งสองจะได้รับจ้าเลยที่ 1 มีก้าหนด 3 ปี 
จ้าคุกจ้าเลยที่ 2 มีก้าหนด 2 ปี แต่ก็ต้องเปลี่ยนโทษจ้าคุกเป็นส่งไปฝึกและอบรมยังศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนแทน เพราะเป็นการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นโทษที่เบาซึ่งการ
ลงโทษที่มีการลดโทษเสมอนั นส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดน้อย เพราะได้รับ
โทษไม่นานก็นานก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้ ซึ่งหากการกระท้าความผิดนั นเกิดขึ นเพราะความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดจริงก็ถือเป็นผลดี  แต่หากว่าเด็กหรือเยาวชนที่
ได้กระท้าความผิดนั นน้าหลักเกณฑ์การลดโทษที่กฎหมายก้าหนดมาเป็นประโยชน์ในการกระท้าผิดก็
จะเป็นเหตุให้ไม่กลัวการกระท้าผิด ไม่เกรงกลัวต่อการรับโทษ และเป็นเหตุให้เกิดการท้าความผิดซ ้า

                                           
180 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2549, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 จาก 

https://deka.in.th/view-268819.html 
181 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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อีกได้ ซึ่งในบางประเทศมีบทลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ค่อนข้างรุนแรง หากว่าเด็กและเยาวชน
นั นได้กระท้าความผิดร้ายแรงก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองพิเศษในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชน จะเห็นได้
ว่าแตกต่างกับประเทศไทยที่จะเป็นปัญหาถกเถียงกันในสังคมว่า การก้าหนดโทษดังกล่าวเหมาะสม
แล้วหรือไม่ เพราะค้าว่า รู้เท่าไม่ถึงการณ์ส้าหรับเด็กและเยาวชนในสมัยนี  น้ามาอ้างไม่ได้เพราะเด็ก
และเยาวชนในสมัยนี บางคนมีพฤติกรรมร้ายแรง และไม่มีความรู้สึกส้านึกผิดในสิ่งที่ได้กระท้าลงไป182 

ผลกระทบจากการไม่นับเกณฑ์อายุประกอบการพิจารณาความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศที่
กระท้าโดยเด็กและเยาวชนนั นส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายนอกจากตัวผู้กระท้าความผิดเอง และฝ่าย
เหยื่อผู้เสียหาย หรือแม้กระทั งฝ่ายสังคมด้วย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืนกระท้าช้าเรานั นเป็นผู้ที่
ได้รับผลกระทบมากที่สุด  เมื่อพูดถึงสิ่งนี คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ นกับตนเองหรือแม้แต่กลับใครก็ตาม 
เพราะการข่มขืนกระท้าช้าเรานั นให้ผลกระทบทั งด้านร่างกายและด้านจิตใจ รวมถึงทั งในด้านอารมณ์
และความรู้สึก  ส้าหรับตัวผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการถูกข่มขืนนั นหลังจากถูกข่มขืนกระท้าช้าเรา ผู้
เป็นเหยื่อต้องมีปมในใจนานหลายสิบปี บางคนต้องกินยานอนหลับ หรือมีอาการฝันร้าย ในบางกรณี
ต้องใช้จิตแพทย์ช่วยในการรักษา โดยมีการรวบรวมข่าวการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศในปี พ.ศ. 
2558 พบว่ามีทั งสิ น 306 ข่าว มีผู้เสียหาย 326 คน เป็นข่าวการข่มขืน 157 ข่าว และพยายามข่มขืน 
42 ข่าว ซึ่งในจ้านวนดังกล่าวนั นมีผู้เสียชีวิตถึง 33 ราย ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ นกับผู้ถูกกระท้ารุนแรง
ทางเพศนั น ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมากที่สุด โดยมีอาการหวาดผวา ระแวง มีภาวะซึมเศร้า 
มากที่สุด 74 คน และสูญเสียทรัพย์ 58 คน และผู้ที่ถูกท้าร้ายร่างกายสาหัสถึง 50 คน183 

จากการศึกษาเหยื่อซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีข่มขืนกระท้าช้าเรา ผู้เสียหายรายนี มีชื่อว่า ขวัญ 
โดยผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลผลกระทบจากการที่เธอถูกข่มขืนกระท้าช้าเราไว้ว่า แม้ผู้กระท้าผิดหรือผู้ที่
ข่มขืนกระท้าช้าเราเธอนั นจะไม่ได้ฆ่าเธอ แต่ผู้เสียหายก็บอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอนั นก็เหมือนตาย
ทั งเป็น ถูกบีบออกจากงาน มีอาการประสาทหลอน และควบคุมสติไม่ได้ ต้องเข้ารับการบ้าบัดหลายปี
จนต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ184 นอกจากผู้เป็นเหยื่อใยการข่มขืนกระท้าช้าเราจะได้รับ
ผลกระทบทั งทางกาย ทางด้านจิตใจและความรู้สึก ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในชีวิตประจ้าวันไป

                                           
182 ไลน์ทูเดย,์ เยาวชนท าผิด ต้องโทษเท่าผู้ใหญ่ เห็นด้วยหรือไม่, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

จาก  https://today.line.me/th/pc/article/เยาวชนท้าผิด+ต้องโทษเท่าผู้ใหญ่+เห็นด้วยหรือไม่-
wrgm5y 

183 มติชนออนไลน์, ล่าสะท้อนภัยข่มขืนชีวิตจริงรุนแรงยิ่งกว่าในละคร, ค้นวันที่9 กรกฎาคม 
2561 จาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_763965 

184 โพสต์ทูเดย์, เสียงจากเหย่ือ...เม่ือกระบวนการยุติธรรมข่มขืนซ้ า, ค้น 9 กรกฎาคม 2561 
จาก https://www.posttoday.com/politic/report/306056 
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ตลอดชีวิตอีกด้วยซึ่งแตกต่างจากตัวผู้ที่กระท้าความผิด และทั งนี ผู้ ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน
กระท้าช ้ารารู้สึกได้ว่า ในปัจจุบันกฎหมายจะไม่ค่อยปกป้องหรือคุ้มครองผู้เสียหาย แต่จะปกป้อง
ผู้ต้องหาและจ้าเลยเสียมากกว่า เห็นได้จากการสอบปากค้าผู้ต้องหา พนักงานสอบสวนจะแจ้งสิทธิ์ว่า
ผู้ต้องหามีสิทธิอะไรบ้าง อย่างเช่น มีการจัดหาทนายความให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้เสียหายก็
ต้องจ่ายเงินค่าทนายเอง หรือผู้เสียหายอายุเกิน 18 ปี ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนโดยคนเดียว และ
การสอบสวนของเจ้าหน้าที่บางครั งคดีเกี่ยวกับเพศไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นพิเศษ185 เป็นการสร้างความอับ
อายให้แก่ผู้เสียหายซ ้าอีก จากตัวอย่างดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการไม่นับเกณฑ์อายุ
ประกอบการพิจารณาความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศที่กระท้าโดยเด็กและเยาวชนเพราะผู้เสียหาย
รู้สึกถึงความไม่ธรรม เนื่องจากผู้ที่กระท้าความผิดมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติในเวลาอันรวดเร็ว แต่
กลับตัวผู้เสียหายเองกว่าจะเยียวยาตนเองได้ต้องใช้เวลานาน หรือในบางคนก็ต้องทุกข์ทรมานกับ
เรื่องราวดังกล่าวไปตลอด หรือหากบางคนที่โชคร้ายก็ถึงแก่ชีวิตก็มี เห็นได้ว่าผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การข่มขืนกระท้าช้าเรานั นได้รับผลกระท้าจากหลายในหลายๆด้านดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

ในด้านสังคมเมื่อประเทศไทยยังขาดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาซึ่งขาดการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาหรือชุมชน หรือแม้กระทั ง
ครอบครัวเองที่ต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังและวางมาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชนกระท้า
ความผิด และเมื่อคนในสังคมได้เห็นหรือได้ยินข่าวการกระท้าผิดของเด็กหรือเยาวชนก็สร้างความ
ตระหนกตกใจกับการกระท้าของเด็กและเยาวชนที่แม้มีอายุเพียงไม่มากแต่การกระท้าความผิดก็
รุนแรงแรงเช่นเดี่ยวกันกับอาชญากรที่เป็นผู้ใหญ่ ทั งปัญหายาเสพติด อบายมุข การทะเลาะวิวาทใช้
ความรุนแรง การมั่วสุมทางเพศ อีกทั งสิ่งกระตุ้นด้านการบริโภคทางวัตถุ ส่งผลถึงปัญหาพฤติกรรม
ของเยาวชนจนก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมรุนแรงมากขึ นในแต่ละปี 186 และในทั งนี คนในสังคมขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย เพราะมองว่าผู้กระท้าความผิดได้รับโทษไม่
เหมาะสมกับความผิดที่ได้กระท้าลง 

ข่าวการกระท้าผิดทางเพศในปัจจุบัน พบได้มากขึ นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนกระท้า
ความผิดหรือผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ จึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมถึงโทษของ
การข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งจากการศึกษานิด้าโพลได้ท้าการส้ารวจในหัวข้อ โทษประหารชีวิตควรหยุด
หรือไปต่อ ซึ่งผลพบว่าคนไทยคิดเป็นจ้านวน 92% อยากให้คงโทษประหารชีวิตเอาไว้ เพราะเชื่อว่าจะ
ท้าให้คดีอาชญากรรมลดลง โดยการส้ารวจนี ได้จัดท้าการส้ารวจระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 

                                           
185 ดูความเห็นของสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง อ้างถึงใน โพสต์ทูเดย์, เรื่องเดียวกัน 
186 คมชัดลึก, ป้องกันเยาวชนก่อคดีรุนแรง, ค้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2561จาก 

http://www.komchadluek.net/news/scoop/221779 
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จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ นไป ซึ่งกระจายการส้ารวจทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่ว
ประเทศ รวมทั งสิ น จ้านวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งคดีที่ผู้ตอบค้าถามเห็นว่า ควรจะได้รับโทษ
ประหารมากที่สุด กล่าวคือ ร้อยละ 54.45 ระบุว่า เป็นคดีฆ่าข่มขืน (ข่มขืนแล้วฆ่าหรือรุมโทรมจน
เสียชีวิต) ร้อยละ 23.95 ระบุว่า เป็นผู้ที่กระท้าผิดซ ้าในคดีที่ร้ายแรง เช่น ฆ่าคนตาย ข่มขืน ร้อยละ 
16.68 ระบุว่า เป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา ร้อยละ 2.42 ระบุว่า เป็นคดียาเสพติด ร้อยละ 0.95 ระบุ
ว่า เป็นคดีก่อการร้าย ร้อยละ 0.86  ระบุว่า เป็นคดีทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 0.69 ไม่ระบุ/ไม่
แน่ใจ187 จากการส้ารวจจะเห็นได้ว่า ประชาชนคนในประเทศไทยส่วนมากให้ความสนใจกับเรื่องการ
ข่มขืนกระท้ากระท้าช้าเรา โดยมองเห็นว่าควรได้รับโทษหนักเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจของ
ผู้คนในสังคมที่ได้รับทราบข่าวสาร จึงเกิดเป็นกระแสที่คนในสังคมเรียกร้องให้การข่มขืนเท่ากับ
ประหาร 

ในทั งนี ยิ่งเป็นการตอกย ้าให้เห็นว่า ควรจะน้าเกณฑ์อายุมาประกอบการพิจารณาความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับเพศในเรื่องของการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรง เป็นการกระท้าความผิด
ซ ้า หรือกระท้าไปโดยมีหรือใช้อาวุธ หรือเป็นเหตุให้ผู้เสียถึงแก่ความตาย โดยเป็นการกระท้าผิดโดย
เด็กและเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนที่คิดจะกระท้าความผิดจะได้ตระหนักถึงโทษที่ได้รับหากว่าตนกระท้า
ความผิด จึงเป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาการกระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ ทั งนี 
เพราะเด็กและเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบันนี  มีลักษณะรูปร่างหรือลักษณะนิสัยที่แตกต่างและ
เปลี่ยนแปลงไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต และมีความคิดความอ่านที่รู้ได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีแต่ขึ นอยู่กับ
ว่าจะกระท้าหรือไม่เท่านั น ดังนั นด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรเร่งแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน
กระท้าความผิด 

ในต่างประเทศเมื่อประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดร้ายแรงเพ่ิมจ้านวนมากขึ น 
จึงมีการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการพิจารณาการกระท้าความผิดที่เด็กและเยาวชน
เป็นผู้กระท้าโดยจะน้าไปใช้กับการพิจารณาฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกับอายุของผู้กระท้า
ความผิดเพ่ือการก้าหนดบทลงโทษที่ เหมาะสมกับตัวผู้กระท้าความผิด 188 ถือได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษแบบใหม่ส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดอาญาในฐาน
ความผิดร้ายแรงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันนี  โดยการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts 
มาปรับใช้กับการกระท้าความผิดร้ายแรงของเด็กและเยาวชนนั น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนกระท้า
ความผิดลดน้อยลง  

                                           
187 ไทยโพสต์, นิด้าโพล เปิดผลส ารวจพบ คนไทย 92% อยากให้โทษประหารชีวิตต่อไป, ค้น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จาก https://www.thaipost.net/main/detail/11980 
188 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม 
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จากตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลสถิติการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนตั งแต่วันที่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2561 ในส่วนของการจับกุมโดยต้ารวจของประเทศอังกฤษได้มีการจับกุมเด็กและ
เยาวชนที่มีช่วงอายุตั งแต่ 10-17 ปี ประมาณ 74,800 คน ซึ่งลดลงถึง 79% ของในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา และลดลงถึง 14% ส้าหรับปีที่ผ่านมาคือปี พ.ศ 2559 และเยาวชนและเยาวชนในอังกฤษได้รับ
โทษเป็นการตักเตือนประมาณ 13,500 คน ซึ่งลดลงถึง 90% เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน และลดลง 
20% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559189 และในการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
พิจารณาพิพากษาจากศาลว่ามีความผิดจริงมีจ้านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงถึง 75% จาก
ระยะเวลาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และลดลง 8% ส้าหรับในปี พ.ศ. 2559 เหลือเพียง 73,000 คดีที่ได้รับการ
พิจารณาพิพากษาจากศาลว่าเป็นการกระท้าความผิดจริง190 และส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ
พิจารณาพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุกในทันทีได้ลดลง 74% ตั งแต่ในปลายปี พ.ศ. 2550 และลดลง 7% 
ในปี พ.ศ 2559 ซึ่งสถิติทั งหมดล่าสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,600 คน จาก 25,700 
คน คิดเป็น 6% ของผู้ถูกตัดสินจ้าคุกทั งหมด ได้ถูกตัดสินจ้าคุกโดยทันที ซึ่งโดยส่วนใหญ่กว่า 80% 
ถูกจับกุมและสั่งการฝึกอบรม191 ถือได้ว่าสัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่ถูกพิพากษาตัดสินว่ามีประวัติ
อาชญากรรมประมาณ 20,300 คนในปี พ. ศ. 2560 ซึ่งลดลง 83% ตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่มีจ้านวน
ประมาณ 116,100 คน แต่สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่ถูกตัดสินว่ามีประวัติอาชญากรรมสูงกว่า
สัดส่วนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปลายปี 2550 มีสัดส่วนใกล้เคียงกับ 
51% ที่มีประวัติอาชญากรรม การเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีถัดไปสู่ระดับสูงสุดที่ 62% ในปีที่
สิ นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ก่อนที่จะค่อยๆ ลดจ้านวนลงท้าให้สัดส่วนนี ลดลงเหลือ 55% ในปี
พ.ศ. 2560192 

ตัวอย่างการรวบรวมสถิติการจับกุมเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีการจับกุมบุคคลที่อายุต่้ากว่า 18 ปี จ้านวน 809,700 คน ซึ่ง
น้อยกว่าจ้านวนการจับกุมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือในปี พ.ศ. 2551 ที่มีเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุม

                                           
189 Statistics bulletin, Youth Justice Statistics, England and Wales, April 2016 to 

March 2017, p. 4, Retrieved December 4, 2018 from 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/676072/youth_justice_statistics_2016-17.pdf 

190 ibid., p. 17. 
191 ibid., p. 21. 
192 ibid, p. 56-57. 
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เพราะกระท้าความผิดถึง 1,991,600 คน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงถึง 59% และในปี พ.ศ. 2560
ลดลงจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหรือจากปี พ.ศ. 2556 ที่มีการจับกุมเด็กเยาวชนที่กระท้าความผิดถึง 
1,081,420 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลงลงคือ 25% และในปี พ.ศ. 2560 ลดลงจากปีก่อนหน้าคือปี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการจับกุมเด็กเยาวชนที่กระท้าความผิดจ้านวน 856,130 คน เป็นการลดลง 5% 
ส้าหรับใน ปี พ.ศ. 2560 จากข้อมูลสถิติเห็นได้ว่าการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาลดลงในทุกๆ ปี และลดลงในทุกๆ ฐานความผิด193  

ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นจากบทสัมภาษณ์คุณ Yoshiko Ohmachi ซึ่งเป็นนักวิชาการด้าน
การวิจัยทของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ได้กล่าวถึงเรื่องการกระท้าความผิดทางอาญาของ
เด็กและเยาวชนในประเทศญี่ปุ่นที่มีจ้านวนลดลง โดยอ้างอิงจากส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและ
กระทรวงยุติธรรมถึงการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับความยุติธรรมทางอาญาในประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งมีการ
เปรียบเทียบการกระท้าผิดของเด็กและเยาวชนระหว่างส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจากจ้านวนเด็กและ
เยาวชนอายุระหว่าง 14-19 ปี ในญี่ปุ่นมีจ้านวนลดลงร้อยละ 4 และจ้านวนผู้ทีก่ระท้าผิดครั งแรกอายุ
ลดลงร้อยละ 56 และจ้านวนผู้กระท้าผิดครั งที่สองลดลงร้อยละ 46 โดยในปี พ.ศ. 2550 มีเด็กและ
เยาวชนถูกจับกุมเพราะกระท้าความผิดสูงถึง 103,224 คน แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กและเยาวชนถูก
จับกุมเพราะกระท้าความผิด 48,361 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดเป็นครั งแรกในปี พ.ศ. 
2550 มีจ้านวน 71,994 คน แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีจ้านวน 31,473 คน และเด็กและเยาวชนที่ได้
กระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก ในปี พ.ศ. 2550 มีจ้านวน 31,230 คน แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีจ้านวนเพียง 
16,888 คน194 เห็นได้ว่าการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มี
การน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการก้าหนดบทลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้า
ความผิดอาญาร้ายแรงมีจ้านวนลดน้อยลง ทั งยังท้าให้เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดครั งแรก
หรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีกลดลงด้วย 

จากตัวอย่างข้อมูลสถิติการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนจะเห็นได้ว่า กลุ่มประเทศที่มี
การน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับความผิดอาญาร้ายแรงที่ได้
กระท้าโดยเด็กและเยาวชนนั นมีจ้านวนผู้กระท้าความผิดลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าเป็นสัญญานที่
ดีเพราะมีแนวโน้มการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั นจึงเป็นแนวโน้มที่

                                           
193 OJJDP, Estimated number of juvenile arrests, Retrieved December 5, 2018 

from https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/crime/qa05101.asp 
194 Yoshiko Ohmachi and Stacey Steele, Japan’s Declining Youth Crime?, 

Retrieved December 6, 2018 from http://asaa.asn.au/japans-youth-crime-wave-
subsides-to-a-ripple/ 
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ดีหากประเทศไทยมีการน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาปรับใช้กับการพิจารณา
พิพากษาก าหนดบทลงโทษส าหรับความผิดอาญาร้ายแรงอย่างฐานความผิดเก่ียวกับเพศว่าด้วย
การข่มขืนกระท าช าเราท่ีได้กระท าโดยเด็กและเยาวชน  เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชนในยคุสมยัปัจจบุนันี ้

 

4.3  หลักเกณฑ์การปรับใช้และเงื่อนไขการใช้ทฤษฎี Just Deserts กับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท าช าเรา 
การลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นการการลงโทษเพราะผู้กระท้าความผิด

สมควรได้รับโทษ และในการก้าหนดบทลงโทษผู้กระท้าความผิดควรจะได้สัดส่วนกับการกระท้าผิด 
เพราะการลงโทษผู้กระท้าผิดจะลดความถี่และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดขึ นในอนาคต195 ดังนั น
จึงสมควรน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน แต่เนื่องจาก
เป้าหมายในการลงโทษเด็กและเยาวชนทุกคนที่กระท้าความผิดและได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาจะเน้นรูปแบบการลงโทษไปที่ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการแก้ไข 
บ้าบัด ฟื้นฟู และให้เด็กและเยาวชนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้สั นที่สุดหรือใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด 
ตามหลักการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพราะเนื่องจากแนวคิดส้าหรับการดูแลป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดจะเน้นการบ้าบัดแก้ไขและฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมและป้องกันเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก196 
ดังนั นแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts ควรน้ามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด
ที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งและมีความประพฤติที่ยากแก่การกลับตัวกลับใจเพ่ือป้องกันการกระท้า
ความผิดซ ้าขึ นอีกเป็นการป้องกันภยันตรายที่จะเกิดขึ นสังคมในภายหน้า แต่จะไม่น้าแนวคิดทฤษฎี 
Just Deserts มาใช้ในการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนทุกคน 
และไม่น้ามาใช้กับการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในทุกฐาน
ความผิด แต่จะใช้เฉพาะฐานความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
ฐานความผิดที่เป็นอันตรายร้ายแรงของคนในสังคม และลักษณะการกระท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชนมีลักษณะที่ร้ายแรงอย่างฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา 

                                           
195  PsycNET, op.cit.  
196 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, เรื่องเดิม 
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ในต่างประเทศมีการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการพิจารณาพิพากษาก้าหนด
โทษส้าหรับความผิดที่เด็กและเยาวชนได้กระท้าในฐานความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงโดยน้าฐาน
ความผิดเป็นเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับอายุเพ่ือก้าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชนอย่างเหมาะสม ส้าหรับการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้า
ความผิดในฐานความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ร้ายแรงที่ต่างประเทศ เช่น ฐานความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา 
ฐานความผิดข่มขืนกระท้าช้าเรา ฐานความผิดที่โทษประหารชีวิต ฐานความผิดที่มีโทษจ้าคุกตลอด
ชีวิต ฐานความผิดชิงทรัพย์ ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธ เป็นต้น197 
เนื่องจากความผิดเหล่านี เป็นฐานความผิดที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนในสังคม และยังเป็น
ฐานความผิดที่พบว่าผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กและเยาวชนจ้านวนมาก จึงมีการน้าทฤษฎี Just 

Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนเพ่ือลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนแต่ละรายไป และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
เด็กและเยาวชนอย่างในปัจจุบันนี  ทั งนี ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดการกระท้าความผิดของเด็ก
และเยาวชน 

แนวทางการปรับใช้และเงื่อนไขการใช้ทฤษฎี  Just Deserts ส้าหรับประเทศไทย ในการ
พิจารณาพิพากษาก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนโดยน้าทฤษฎี Just 

Deserts มาเป็นเงื่อนไขในการก้าหนดบทลงโทษส้าหรับฐานความผิดอาญาที่ร้ายแรงอย่างฐาน
ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา เพราะฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืน
กระท้าช้าเราเป็นฐานความผิดที่เป็นที่สนใจของคนในสังคมและพบผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชนจ้านวนเพ่ิมขึ น198 ซึ่งฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรานั นกฎหมายมุ่ง
คุ้มครองไม่ให้บุคคลใดๆ ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยปราศจากความยินยอม เพราะการล่วงละเมิดทาง
เพศเป็นการกระท้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั งต่อร่างกาย ชื่อเสียง เกียรติยศ รวมถึงสุขภาพจิตของ
ผู้ถูกกระท้า199 จึงควรน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการพิจารณาความผิด
ที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นเกณฑ์

                                           
197 นงลักษณ์ อานี, “แนวทางใหม่ในการก้าหนดความรับผิดทางอาญาและการด้าเนินคดีกรณี

ผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กและเยาวชน”, (ดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 253, 293, 330. 

198 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, จ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีจ าแนก
ตามฐานความผิด, ค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2561 จาก 
file:///C:/Users/User/Downloads/back_offend%20(6).pdf 

199 สุมนัส ตั งเจริญกิจกุล, เรื่องเดิม, หน้า 91.  
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การพิจารณา โดยมีการเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิด
เกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเราให้มีการน้าเกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชนมาพิจารณา
ประกอบกับฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราเพ่ือก้าหนดความรับผิดทางอาญา
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งหากเป็นการกระท้าที่ร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ก็ไม่ควรไม่น้ามาตรการพิเศษ
ตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติในมาตรา 73-75 ในเรื่องของการลดโทษหรือไม่ต้องรับโทษ
ส้าหรับความผิดที่เด็กและเยาวชนกระท้ามาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้กระท้าความผิด ซึ่งโทษที่ลงนั น
ขึ นอยู่กับดุลพินิจของศาลโดยพิจารณาจากลักษณะของเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดประกอบกับ
การกระท้าความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรงอย่าง
ยิ่งหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ 

เหตุฉกรรจ์ หมายถึง เหตุที่ท้าให้ผู้กระท้าความผิดต้องรับโทษหนักขึ นเนื่องจากมิใช่การ
กระท้าอย่างธรรมดาสามัญ แต่เป็นการกระท้าความผิดที่มีีความร้ายแรงมากขึ น โดยประกอบด้วย
พฤติการณ์และข้อเท็จจริงต่างๆ หรือลักษณะที่ร้ายแรงแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการกระท้าไม่
ว่าจะเป็นการกระท้าความผิดโดยมีเจตนาร้ายแรงเป็นพิเศษหรือกรณีอ่ืนโดยขาดการค้านึงถึงผู้อ่ืน 
หรือได้กระท้าผิดโดยไม่ค้านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าพฤติการณ์หรือลักษณะของการกระท้า
ความผิดมีผลกระทบต่อประชาชนเพียงใด การก้าหนดโทษก็จะสูงตามไปด้วย200 จะเห็นได้ว่าการ
กระท้าความผิดที่เป็นเหตุฉกรรจ์เป็นการกระท้าความผิดที่ร้ายแรงเกินกว่าจะเป็นการกระท้าของเด็ก
และเยาวชนได้ และแม้ถึงว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาส้าหรับเด็กและเยาวชนของไทยจะ
ส่งเสริมการลงโทษที่เน้นการฟ้ืนฟูผู้กระท้าความผิดเพ่ือให้ผู้กระท้าความผิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
และออกไปใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการที่เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดใน
ปัจจุบันนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ นเรื่อยๆ การบัญญัติเหตุให้ผู้กระท้าต้องรับโทษหนักขึ นตาม
พฤติการณ์จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็น อีกทั งความรู้สึกของคนในสังคมก็ยังคงต้องการให้ผู้กระท้าความผิดได้รับ
โทษจากการกระท้าความผิดหนักพอกับความผิดที่ได้กระท้าแม้ว่าผู้กระท้ายังคงเป็นเด็กหรือเยาวชน 
ดังนั นจึงควรน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในฐาน
ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่เป็นเหตุฉกรรจ์หรือที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็น
อันตรายแก่คนในสังคมอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น 
 1. การข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีพฤติการณ์หรือลักษณะการกระท้าที่มีการทารุณ ทรมาน หรือ
โหดร้ายร่วมด้วย หรือโดยใชอาวุธหรือวัตถุระเบิด ซึ่งการใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิดในการกระท้า

                                           
200 นภสร เพชรพลอย และอัจฉรียา ชูตินันทน์, “การก้าหนดเหตุฉกรรจ์ในความผิดฐานข่มขืน

กระท้าช้าเรา,” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 5 (ธันวาคม 2559): 287. 
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ความผิดได้บัญญัติไว้ในวรรคสามของมาตรา 276201 และบัญญัติไว้ในวรรคสี่ของมาตรา 277 ซึ่งเป็น
การกระท้าต่อเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั นจะยินยอมหรือไม่ ก็
ตาม202 ตัวอย่างเช่น จ้าเลยข่มขืนช้าเราหญิงโดยพวกของจ้าเลยมีปืนบังคับไม่ให้คนอ่ืนช่วยหญิง 
จ้าเลยร่วมกระท้ากับพวกที่มีอาวุธปืนจ้าเลยต้องรับโทษหนักขึ นตาม203 เพราะเห็นได้ว่าการใช้อาวุธ
หรือการกระท้าที่พฤติการณ์หรือลักษณะการกระท้าที่มีการทารุณ ทรมาน หรือโหดร้ายเป็นการท้าให้
ผู้ถูกกระท้าได้รับความเจ็บปวดทั งในด้านร่างกายและจิตใจ และอาจเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าได้รับ
อันตรายสาหัสหรือเสียชีวิต 
 2. การข่มขืนกระท้าช้าเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท้ากับชายในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งการกระท้าดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในวรรคสามของมาตรา 276204 และบัญญัติไว้ในวรรคสี่
ของมาตรา 277 ซึ่งเป็นการกระท้าอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระท้ากับเด็กชายใน
ลักษณะเดียวกันและเด็กนั นไม่ยินยอม205 ตัวอย่างเช่น จ้าเลยทั งสองได้ข่มขืนกระท้าช้าเราผู้เสียหาย 
โดยมีพฤติการณ์ที่จ้าเลยทั งสองใช้มีดปลายแหลมขู่เข็ญบังคับลากพาผู้เสียหายไปที่ป่าละเมาะแล้ว
ผลัดกันข่มขืนกระท้าช้าเราผู้เสียหาย ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการโทรมหญิง 206 เนื่องจากการข่มขืน
กระท้าช้าเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมถือเป็นการกระท้าที่ไม่เคารพถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าง
ยิ่ง เป็นการกระท้าที่สร้างความเจ็บปวดและตราบาปอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกระท้าทั งต่อด้านร่างกายและ
จิตใจ 
 3. การข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าได้รับอันตรายสาหัส207 หรือการกระท้า
ความผิดที่เป็นการโทรมหญิงหรือโทรมชายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าได้รับอันตรายสาหัส208 เนื่องจาก
เป็นพฤติการณ์โหดร้ายที่ท้าให้ผู้ถูกกระท้าต้องได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากการกระท้าความผิดของ
ตน เป็นการกระท้าที่สร้างความเจ็บปวดและตราบาปอย่างยิ่งแก่ผู้ถูกกระท้าทั งต่อด้านร่างกายและ
จิตใจไปตลอดชีวิตเช่นกัน 

                                           
201 มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
202 มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
203 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 891/2521   
204 มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
205 มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
206 ค้าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2449/2527 
207 มาตรา 277 ทวิ (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
208 มาตรา 277 ตรี (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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  4. การข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าถึงแก่ความตาย209 หรือการกระท้าความผิด
ที่เป็นการโทรมหญิงหรือโทรมชายเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าถึงแก่ความตาย210 ถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์
โหดร้ายอย่างยิ่ง เป็นการกระท้าที่ทารุณโหดร้ายจึงมีความเหมาะสมที่จะน้าทฤษฎี Just Deserts มา
ใช้บังคับ  
 5. การฆ่าข่มขืน หรือการข่มขืนกระท้าช้าเราแล้วฆ่าผู้เสียหาย หรือการข่มขืนกระท้าช้าเราที่
เป็นการกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีกหรือยากแก่การแก้ไขปรับปรุงตัว เนื่องจากเป็นการกระท้าที่โหดร้าย
ทารุณ หรือผู้กระท้าความผิดนั นมีพฤติการณ์ที่ยากแก่การแก้ไขปรับปรุงตัว หากพ้นโทษออกไปจะ
กระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก และในกรณีเช่นว่านี การฆ่าข่มขืนในปัจจุบันมีให้เห็นในข่าวสารบ่อยไม่ว่าจะ
เป็นผู้กระท้าที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้กระท้าที่ยังคงเป็นเด็กและเยาวชน เมื่อประชาชนในสังคมได้รับทราบ
ข่าวสารก็จะรู้สึกหดหู่และสะเทือนใจอยากให้ผู้กระท้าความผิดแม้ว่าจะเป็นเด็กละเยาวชนก็ควรได้รับ
โทษหนักเสมือนกับความผิดที่เขาได้กระท้าลง 
 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราใน
ลักษณะที่ร้ายแรงหรือในกรณีที่ เป็นเหตุฉกรรจ์นั น มีลักษณะที่รุนแรง ทารุณ และโหดร้ายต่อ
ผู้ถูกกระท้าอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท้าทั งในด้านชีวิต ร่างกาย รวมถึงจิตใจอย่างยิ่ง ดังนั น
แม้จะเป็นการกระท้าความผิดของเด็กละเยาวชนก็ควรน้ารูปแบบการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just 

Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในลักษณะที่ร้ายแรงอย่างยิ่งหรือในกรณีที่
เป็นเหตุฉกรรจ์ เพราะไม่ใช่เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทุกคนจะมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ หรือยัง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่รู้ว่าการกระท้าใดผิดหรือถูก ยิ่งในสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมใน
ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี เติบโตเร็วกว่าอดีต มี
ความคิดความอ่านเร็วกว่าอดีต แม้ในต่างประเทศที่มีการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับ
การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนจ้าน้าไปใช้กับความผิดอาญาหลายฐานอย่าง เช่น ฐาน
ความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา ฐานความผิดข่มขืนกระท้าช้าเรา ฐานความผิดที่โทษประหารชีวิต ฐาน
ความผิดที่มีโทษจ้าคุกตลอดชีวิต แต่ส้าหรับประเทศไทยแนวคิดการลงโทษที่เป็นบรรทัดฐานส้าหรับ
เด็กและเยาวชนก็คือแนวคิดการลงโทษที่เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟู ดังนั นการน้าไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเทศไทยก็ควรใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กละเยาวชนที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ 
ผู้วิจัยจึงควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงโทษส้าหรับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
 

                                           
209 มาตรา 277 ทวิ (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
210 มาตรา 277 ตรี (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
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4.4  จุดเด่น จุดด้อย ของทฤษฎี Just Deserts กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ
ว่าด้วยการข่มขืนกระท าช าเรา 
แนวคิดทฤษฎีส้าหรับการลงโทษผู้กระท้าความผิดตามหลักทัณฑวิทยาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีการ

ลงโทษของอาชญาวิทยาส้านักดั่งเดิม (Classical School) หรืออาชญาวิทยาส้านักปฎิฐานนิยม 
(Positivist School) ย่อมมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ส้าหรับการลงโทษแตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละ
แนวคิดทฤษฎีการลงโทษย่อมมีทั งจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละทฤษฎีแตกต่างกันไปด้วย อย่างใน
ทฤษฎีการลงโทษรูปแบบใหม่อย่างแนวคิดทฤษฎี Just Deserts จากการวิเคราะรูปแบบหรือ
วัตถุประสงค์ส้าหรับการลงโทษ หากว่าได้มีการน้ามาใช้ในการก้าหนดโทษเด็กและเยาวนที่ได้กระท้า
ความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรานั น จะมีทั งจุดเด่นและจุดด้อยของ
ทฤษฎี Just Deserts เช่นกันอย่างไร 

จากการวิเคราะห์จุดเด่นที่ส้าคัญของแนวคิดการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts 
หากว่ามีการน้าแนวคิดการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการก้าหนดโทษที่ลงแก่
เด็กและเยาวนที่ได้กระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่เป็น
เหตุฉกรรจ์หรือมีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้า ได้ความดังต่อไปนี  

1. แนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นแนวคิดการลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้า
ความผิด ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดการลงโทษในรูปแบบใหม่ และหากมีการน้ามาใช้กับเด็กและเยาวชน
ที่ได้กระท้าความผิดโดยเฉพาะในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา จะมีความ
เหมาะสมกับการกระท้าวามผิดของเด็กและเยาวชนในสภาพของสังคมปัจจุบันนี  เนื่องจากเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ น และผู้กระท้าความผิดยิ่งมีอายุลดน้อยลงไปทุกที 
สร้างความตื่นตระหนกให้แก่คนในสังคมอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วย
การข่มขืนกระท้าช้าเราซึ่งเป็นฐานความผิดที่ในปัจจุบันนี เราพบผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กและเยาวชน
จ้านวนมากจากข่าวสารในช่องทางต่างๆ ซึ่งลักษณะของการกระท้าความผิดก็ไม่ได้แตกต่างจากการ
กระท้าความผิดของผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ ใหญ่ เช่น ตัวอย่างในกรณีที่ เกิดขึ นล่าสุดวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 พบว่าผู้เสียหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง 11 ปี ถูกรุ่นพี่ผู้หญิงชักชวนไปนอกบ้าน
จนถูกเด็กและเยาวชนจ้านวนถึง 5 คน ฉุดไปรุมโทรมที่ร้านขายของช้าแห่งหนึ่งแต่มีเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบล (อบต.) พยายามมาเจรจาและจ่ายเงินให้จบเรื่องแต่ทางญาติผู้เสียหายไม่ยอม ซึ่ง
เด็กหญิงผู้เสียหายรายนี ได้มีอาการติดเชื อที่อวัยวะเพศด้วย ซึ่งในขณะนี คนในสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์
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ถึงเรื่องดังกล่าวนี อย่างมาก211 ต่อมามีความคืบหน้าของคดีพบว่า รุ่นพ่ีที่ไปกับเด็กหญิงวัย 11 ปีก็ถูก
รุมโทรมด้วยเช่นกัน และมีผู้รู้เห็นรวมทั งหมด 9 คน คือเด็กและเยาวชนที่ข่มขืน 7 คน เจ้าของร้านใน
ที่เกิดเหตุซึ่งนั่งเล่นเกมอยู่ขณะเกิดเหตุ 1 คนและรุ่นพี่ที่พาผู้เสียหายมาส่งอีก 1 คน212  

2. เนื่องจากแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นแนวคิดการลงโทษรูปแบบใหม่ จึงมีการ
รวบรวมจุดเด่นของแนวคิดทฤษฎีการลงโทษแต่ละแนวคิดทฤษฎีตามหลักทัณฑวิทยาและได้รวบรวม
มาเป็นแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เช่น ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) ในส่วนที่
เห็นว่าการกระท้าความผิดเป็นการฝ่าฝืนต่อธรรมชาติ ต่อศีลธรรมหรือกฎเกณฑ์ของสังคม จึงสมควร
ถูกลงโทษเพราะความผิดที่เข้าได้กระท้า แต่การลงโทษตามทฤษฎีแก้แค้นทดแทนจะโหดร้าย ป่าเถือน 
ซึงต่างจากแนวคิดทฤษฎี Just Deserts ที่มีหลักเกณฑ์ให้การลงโทษได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด
เพ่ือให้โทษเหมาะสมกับความผิดของผู้กระท้าความผิด 213 หรือทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั ง 
(Deterrence Theory) ในส่วนที่เพ่ือเป็นการยับยั งผู้กระท้าความผิดไม่ให้กล้ากระท้าความผิดอีก 
เพราะเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับหากกระท้าความผิดเหมือนเป็นการตัดโอกาสที่จะกระท้าความผิดซ ้า
อีกและเพ่ือให้การลงโทษเป็นที่เกรงกลัวต่อผู้ที่คิดจะกระท้าความผิด214 เป็นต้น  

3. การลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มีการพิจารณาพิพากษาก้าหนดบทลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดที่เด็กและเยาวชนได้กระท้าลงไป เนื่องจากหลักการพิจารณาก้าหนดโทษจะใช้
หลักความได้สัดส่วน กล่าวคือ การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด ระหว่างความ
ร้ายแรงของการกระท้า (ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือต้าหนิได้ของผู้กระท้า น้ามา
พิจารณาประกอบร่วมกันในการที่จะพิจารณาโทษของผู้กระท้าความผิดที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน โดย
พิจารณาจากอายุและฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกันเพ่ือการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้า
ความผิด215  จึงเป็นการท้าให้การก้าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท้าความความผิดเกิดความเหมาะสมกับ
ความผิดส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนแต่ละรายไป 

                                           
211 ข่าวสด, พ่อ ด.ญ.วัย 11 เหยื่อ 5 โจ๋ รุมโทรม ช้ าลูกสาวบอก ติดเชื้อรุนแรง ตร.แจงปล่อย

ตัว, ค้นวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จาก https://www.khaosod.co.th/around-
thailand/news_1972638 

212 โพสต์ทูเดย์, โผล่อีกข้อมูล! เหตุรุมโทรมเด็กหญิงที่สระบุรีมีผู้รู้เห็น 9 คน-ลงมือท้า 7, ค้นวันที่ 
21 ธันวาคม 2561 จาก https://www.posttoday.com/social/general/574424 

213 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, เรื่องเดิม 
214 เรื่องเดียวกัน 
215 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม 
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4. เมื่อมีการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการก้าหนดโทษส้าหรับการกระท้า
ความผิดของเด็กและเยาวชน จะท้าให้การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่ลดลง216  
เนื่องจากเป็นเพราะเด็กและเยาวชนเกิดความเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับหากว่าตนได้กระท้าความผิด 
เพราะการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเพราะไม่น้าข้ออ้างการเป็นเด็กและ
เยาวชนมาเป็นประโยชนืแก่เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด เป็นเหตุให้โทษที่ลงแก่เด็กและเยาวชน
ที่กระท้าความผิดก็จะมีความเหมาะสมกับการกระท้าความผิด 
 5. เมื่อมีการน้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชนโดยมีการก้าหนดโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในฐานความผิด
เกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะการกระท้าท่ีร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์นั น จะ
ท้าให้ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย หรือแม้กระทั งประชาชนที่ได้รับทราบหรือติดตามข่าวสาร รู้สึกได้ถึงความ
พึงพอใจต่อโทษที่ผู้กระท้าความผิดได้รับ และรู้สึกได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การแก้ไขเยียวยาผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน แต่ยังให้ความเป็น
ธรรมต่อตัวผู้เสียหายด้วย เนื่องจากทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี  Just Deserts มีการก้าหนด
โทษที่เหมาะสมกับการกระท้าความผิด โดยไม่น้าข้ออ้างส้าหรับความเป็นเด็กและเยาวชนมาเป็น
ประโยชน์แก่ตัวผู้กระท้าความผิดเอง เพราะอย่างที่เห็นในปัจจุบันเมื่อเกิดการกระท้าความผิดในฐาน
ความผิดเกีย่วกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรง เช่นการรุมโทรม การฆ่าข่มขืน 
หรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้า จะเกิดการเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้กระท้าความผิดในฐานความผิด
เกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราให้หนักขึ น แม้ว่าจะเป็นการกระท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งมีการเรียกร้องดังกล่าวมาเป็นเวลานานจากหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราคนดัง
หรือแม้แต่กลุ่มประชาชนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจถึงการกระท้าความผิดของเด็ก
และเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา  

เห็นได้ว่าจุดเด่นของการน้าแนวคิดการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการ
กระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพสว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรานั น มี
จุดเด่นที่เป็นประโยชน์กับการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่หันมากระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมมากขึ น 
และยังมีประโยชน์ครอบคลุมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันนี ด้วย และเมื่อมีการวิเคราะห์จุดเด่นของ
แนวคิดทฤษฎี Just Deserts แล้วก็ต้องค้านึงถึงจุดด้อยของการน้าแนวคิดการลงโทษตามแนวคิด
ทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพสว่า
ด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรานั น ส้าหรับการวิเคราะห์จุดด้อยของแนวคิดทฤษฎี just deserts ได้ความ
ดังต่อไปนี  

                                           
216 Statistics bulletin, op.cit. 
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1. แนวคิด Just Deserts ไม่สามารถน้ามาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ทุกฐานความผิด และไม่สามารถน้ามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทุกคนได้ เนื่องจาก
แนวคิดการลงโทษตาม  Just Deserts จะใช้เฉพาะกับฐานความผิดอาญาที่ร้ายแรงเท่านั น เพราะ
เนื่องจากเหตุผลที่ส้าคัญอย่างยิ่งคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้า
ความผิดส้าหรับประเทศไทยคือ การดูแลเด็กและเยาวชนกลุ่มที่กระท้าความผิดโดยการบ้าบัดแก้ไข
และฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให้เด็กกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมฌเดยเร็ว และป้องกัน
เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก217 

2. แนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นแนวคิดการลงโทษแนวใหม่ เมื่อมีการน้ามาใช้กับการ
กระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา 
บุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเรียนรู้หรือศึกษาเพ่ิมเติมถึงแนวคิดทฤษฎี Just 

Deserts และต้องมีการแก้ตัวบทกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับการน้าแนวคิดการลงโทษแบบแนวคิด
ทฤษฎี Just Deserts  มาใช้กับการพิจารณาพิพากษาก้าหนดโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจะท้าให้มีขั นตอนทียุ่่งยาก ซับซ้อน 

3. กล่าวได้ว่าแนวคิดการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นแนวคิดการลงโทษที่
สวนกระแสของสังคม เพราะในปัจจุบันมีบางกลุ่มหน่วยงานได้เรียกร้องให้การลงโทษเด็กและเยาวชน
ที่ได้กระท้าความผิดทางอาญา ให้เน้นไปที่การเยียวยาแก้ไขเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด
เพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไขให้เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดเป็นคนดี ออกไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้
โดยเร็ว เพราะเห็นว่า เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตัวอย่างเช่น ศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก เป็นสถานที่ให้การดูแล แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนที่กระท้าความผิด และมีค้าสั่งศาลให้ฝึกอบรม พร้อมแสวงหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือคืนเด็ก
และเยาวชนกลับสู่ครอบครัว สังคม โดยบอบช ้าน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของป้ามลหรือนางทิ
ชา ณ นคร โดยหลักการของบ้านกาญจนาภิเษกมีเชื่อว่า พวกเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด
เหล่านั นพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพ่ือก่ออาชญากรรม แต่ในจริงๆ แล้วในตัวของเขามีคนดีที่ซ่อนอยู่
ตลอดเวลา แต่อาจจะพลั งเผลอให้ความส้าคัญกับอีกตัวตนมากกว่า218  

จากการวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการน้าแนวคิดการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just 

Deserts มาใช้กับการพิจารณาจากอายุผู้กระท้าความผิดและฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการ
ข่มขืนกระท้าช้าเราร้ายแรงประกอบกันเพ่ือก้าหนดการลงโทษท่ีเหมาะสมแก่ผู้กระท้าความผิด จะเห็น

                                           
217 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, เรื่องเดิม 
218 ไทยรัฐ, เปรียบเหมือนแม่! ‘ป้ามล’ หญิงแกร่งบ้านกาญจนาฯ แปรรูปเด็กก้าวพลาด คืน

สังคม, ค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/687632 
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ได้ว่าจุดมุ่งหมายที่ส้าคัญที่สุดในการลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดอาญาคือการที่เด็ก
และเยาวชนจะไม่กลับมากระท้าความผิดซ ้าขึ นอีก และเพ่ือการกระท้าความผิดในอนาคตจะมีจ้านวน
ลดลงจากเดิม ทั งนี จึงถึงเวลาแล้วที่แนวคิดส้าหรับการลงโทษเด็กและเยาวชนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือให้เข้ากับสถาณการณ์หรือบริบทของเด็กและเยาวชนในสังคมยุคปัจจุบันนี  
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บทท่ี 5  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการ

ข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นปัญหาในปัจจุบันที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากในปัจจุบันพบ
เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราจ้านวน
เพ่ิมขึ นบางกรณีเป็นการกระท้าความผิดซ ้า สร้างความตกใจและหดหู่แก่ผู้ที่ได้รับทราบข่าวสาร ดังนั น
จึงต้องหันกลับมามองว่าบทลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดมีความเหมาะสมกับ
เด็กและเยาวชนในบริบทสังคมปัจจุบันหรือไม่ ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร ส้าหรับเนื อหาในส่วนนี 
จงึเป็นการสรุปและเสนอแนะในประเด็นปัญหาจากการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 
เรื่องการวิเคราะห์การน้าแนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) มาใช้กับการพิจารณา
ความผิดที่กระท้าโดยเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา โดย
มีการวิเคราะห์ถึง แนวคิดทฤษฎีการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย มาตรการทาง
กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดตามกฎหมาย แนวทางการปรับ
ใช้และเงื่อนไขการใช้แนวคิดทฤษฎี Just Deserts และวิเคราะห์ถึงจุดเด่น จุดด้อย ของแนวคิดทฤษฎี 
Just Deserts หากมีการน้ามาใช้ในการก้าหนดโทษเด็กและเยาวนที่ได้กระท้าความผิดฐานความผิด
เกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา โดยประเด็นการวิเคราะห์สามารถน้ามาสรุปและเสนอแนะ 
เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการปรับแก้กฎหมายได้ดังต่อไปนี  

 

5.1  บทสรุป 
จากการศึกษาการปรับใช้แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการพิจารณา

ความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา 
พบว่าในปัจจุบันการกระท้าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีอัตราสูงขึ นและ
เป็นการกระท้าความผิดทางอาญาที่มีความร้ายแรง เฉพาะอย่างยิ่งความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการ
ข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งเป็นฐานความผิดที่ในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจ ทั งยังพบเห็นข่าวสาร
จากสื่อในช่องทางต่างๆ ว่าผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กและเยาวชนเพ่ิมมากขึ น โดยจากสถิติจ้านวนคดี
เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ถูกด้าเนินคดีรวบรวมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูก
ด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯโดยจ้าแนกอายุตั งแต่แต่ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 แบ่งเป็นคดีความผิด
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เกี่ยวกับเพศทั งสิ นในปี พ.ศ.2558 จ้านวน 1 ,473 คดี ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปี พ.ศ. 2557 ที่มีคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศจ้านวน 1,383 คดี และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ นจากเดิมอีก219   

จากการศึกษาวัตถุประสงค์ของแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts เป็นการลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแก้แค้นทดแทน แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณา
พิพากษาโทษจะต้องได้สัดส่วนกับระดับความรุนแรงของการกระท้าและพฤติกรรมของตัวอาชญากรที่
เป็นผู้กระท้าความผิดด้วย220 หรือกล่าวได้ว่าการลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด ซึ่ง
หมายถึง ระหว่างความร้ายแรงของการกระท้า(ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือต้าหนิได้
ของผู้กระท้า โดยน้ามาพิจารณาประกอบร่วมกัน โดยพิจารณาจากฐานความผิดอาญาร้ายแรง
ประกอบกับอายุของผู้กระท้าความผิดเพ่ือก้าหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระท้าความผิด221 
เพราะทฤษฎี Just Deserts เห็นว่า บุคคลที่ได้กระท้าความผิดนั นสมควรที่จะได้รับการลงโทษ แต่
โทษที่ลงนั นจะต้องตามสัดส่วนที่กระท้าผิดทางศีลธรรม ทฤษฎี Just Deserts มีความเชื่อว่าการ
ลงโทษผู้กระท้าผิดจะช่วยลดความถี่และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดขึ นในอนาคต222 ซึ่งแนวคิด
การลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts จะมีความแตกต่างจากแนวคิดทฤษฎีการลงโทษตามหลักทัณฑ
วิทยาอย่าง ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือข่มขู่ยับยั ง 
(Deterrence Theory) แนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) ที่ถือได้
ว่าเป็นรูปแบบทฤษฎีการลงโทษผู้กระท้าความผิดที่มีการใช้มาอย่างยาวนานตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
2553 ได้ให้ความหมายค้าว่า เด็ก หมายความว่า บุคคลที่อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ส่วนความหมาย
ของค้าว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์223 ดังนั นเด็กและเยาวชนที่
กระท้าผิดตามกฎหมายจึงหมายถึง บุคคลที่ มีอายุต่้ากว่า 18 ปี ที่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท้าความผิดซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายทางอาญา ปัญหาการที่
เด็กหรือเยาวชนได้กระท้าความผิดนั นถือเป็นปัญหาส้าคัญปัญหาหนึ่งของสังคม และอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันนี เด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมมากขึ น และการกระท้าความผิดทางอาญาที่
ประชาชนให้ความสนใจหรือพูดถึงก็คือฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ยิ่งใน

                                           
219 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, เรื่องเดิม 
220 มนสิชา บุนนาค, เรื่องเดิม 
221 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม 
222  PsycNET, op.cit. 
223 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ปัจจุบันพบเห็นจากข่าวสารว่าผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กและเยาวชนมากขึ น แต่แนวคิดในการลงโทษ
เด็กและเยาวชนกลุ่มที่กระท้าความผิดของประเทศไทยยังคงเน้นการบ้าบัดแก้ไขและฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทุกฐานความผิด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
ในสังคม224 แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กและเยาวชนในยุคสมัยปัจจุบันนี มีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม และกฎหมายหรือรูปแบบแนวคิดการลงโทษผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่
ครอบคลุมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกิดขึ นใน
ปัจจุบันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  

ในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิด จะต้อง
สอดคล้องกับหลักกฎหมายหรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามไว้อย่างอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก พ.ศ. 2532 (Convention on the Rights of the Child,1989:CRC) ซึ่งเป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศท่ีได้จัดท้าขึ นโดยสหประชาชาติหรือคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนโดยได้รับการ
รับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ที่มีการรวม
หลักการส้าคัญเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal 

Declaration of Human Rights เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 หรือในปี พ.ศ. 2491 ที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ซึ่งเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุก
คนทั งเด็กและผู้ใหญ่ เพ่ือให้การด้าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นไปโดยความเท่าเทียมกัน 
ซึ่งหลากหลายประเทศได้ เข้าร่วมลงนามไว้ เว้นแต่ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  พ.ศ 2532 
(Convention on the Rights of the Child,1989:CRC) ทีส่หรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี  

ต่างประเทศที่ได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีทั งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 

Rights of the Child,1 9 8 9 :CRC) แ ล ะป ฏิ ญ ญ าส ากล ว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน Universal 

Declaration of Human Rights มีการน้ารูปแบบการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาก าหนดบทลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีได้กระท าความผิดทางอาญา รวมทัง้
สหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งในต่างประเทศที่มีการน้ารูปแบบการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts 

มาใช้มีทั งประเทศใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System)  และ ระบบ

กฎหมายประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ตัวอย่างประเทศที่มีการใช้แนวคิดทฤษฎี Just 

Deserts ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law System) เช่น
ประเทศอังกฤษ ซึ่งในอดีตประบวนการยุติธรรมของอังกฤษไม่มีการแบ่งแยกการลงโทษระหว่าง
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กกับผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่  แต่ตอ่มาได้มีการก้าหนดให้เด็กที่มีอายุ

                                           
224 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, เรื่องเดิม 
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ต่้ากว่า 7 ปี ไม่สามารถกระท้าความผิดอาญาได้โดยเด็ดขาด  อายุตั งแต่ 7 ปีขึ นไปแต่ต่้ากว่า 14 ปี 
ได้รับการสันนิฐานว่าไม่สามารถกระท้าความผิดอาญาได้แต่สามารถสืบหักล้างเป็นรายคดีไป และผู้ที่มี
อายุ 14 ปีขึ นไป ความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ แต่ต่อมาอังกฤษมีกฎหมายฉบับแรกที่

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน คือ The Children Act 1908 เป็นกฎหมายที่ก่อตั ง
ศาลเด็กและเยาวชน225 

ศาลเด็กและเยาวชนในประเทศอังกฤษ มีอ้านาจในการพิจารณาความผิดทางอาญาที่เด็กและ
เยาวชนอายุต่้ากว่า 18 ปี เป็นผู้กระท้า เว้นแต่ในคดีฆ่าคนตาย และคดีที่ผู้ใหญ่กระท้าความผิดมีโทษ
จ้าคุกตั งแต่ 14 ปีขึ นไป ตาม The Criminal Justice Act 1991 เป็นการรับเอาหลักการแนวคิด
ทฤษฎี Just Deserts มาใช้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนในอังกฤษกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ น 
โดยการก้าหนดบทลงโทษจะมุ่งเน้นฐานความผิดเป็นส้าคัญ และโทษต้องได้สัดส่วนกับการกระท้า
ความผิดเพ่ือลงโทษให้เหมาะสมกับการกระท้าความผิดโดยเน้นเฉพาะฐานความผิดอาญาร้ายแรง 
ประเทศอังกฤษใช้ฐานความผิดอาญาร้ายแรงเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณาประกอบกับอายุเด็กและ
เยาวชนในการก้าหนดความรับผิดทางอาญา เช่น ความผิดที่มีโทษจ้าคุกตลอดชีวิต หรือฐานความผิด
ร้ายแรงที่ผู้ใหญ่ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ 14 ปีขึ นไป หากเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั งแต่ 10 ปีขึ นไป
แต่ต่้ากว่า 18 ปี อาจได้รับโทษในระยะเวลาเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ ซึ่งความผิดอาญาร้ายแรง ส่วนใหญ่จะ
เป็นความผิดในตัวเอง เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระท้าช้าเรา226 ในการก้าหนดความผิดเกี่ยวเพศอยู่ใน 

The Sexual Offences Act 2003227 โดยโทษสูงสุดที่ผู้กระท้าความผิดจะได้รับ คือ จ้าคุกตลอด
ชีวิต โดยให้ผู้พิพากษาค้านึงถึงโอกาสในการกระท้าความผิดซ ้าของผู้ต้องหาและสภาพจิตใจ  ซึ่งหาก
เป็นเหตุฉกรรจ์ The Sexual Offences Act 2003 จะพิจารณาเหตุเพ่ิมโทษจากความเสียหายที่
ผู้ถูกกระท้าได้รับเป็นหลัก228 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Civil Law System) 
และเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการใช้แนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts ส้าหรับความผิดอาญา
ร้ายแรงที่กระท้าโดยเด็กและเยาวชน โดยกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้ก้าหนดให้เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 7 ปี 
ได้รับการสันนิษฐานว่าไม่สามารถกระท้าความผิดได้ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาด และเด็กที่อายุ
ระหว่าง 7 ปีถึง 14 ปี ได้รับการสันนิษฐานว่าไม่สามารถกระท้าความผิดได้ แต่สามารถสืบหักล้างได้ 

                                           
225 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม  
226 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 330.   
227 ปรินดา เวทพิสัย, เรื่องเดิม 
228 สุมนัส ตั งเจริญกิจกุล, เรื่องเดิม    
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และส้าหรับเด็กที่มีอายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไป จะต้องรับผิดทางอาญาอย่างสมบูรณ์ 229 เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กและเยาวชนในประเทศกระท้าความผิดอาญาเพ่ิมมากขึ น ดังกล่าวจึงเป็น
เหตุผลให้รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาตรากฎหมายที่มีชื่อว่า Sentencing  Reform  Act  of 
1984 โดยก้าหนดให้การลงโทษต้องได้สัดส่วน เท่าเทียม และเสมอภาคกัน ซึ่งมลรัฐต่างๆ ก็มีการ
น้าไปใช้กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าในฐานความผิดอาญาร้ายแรง230 
ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นฐานความผิด
อาญาร้ายแรง มีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง จะมีโทษตั งแต่ปรับ
เงินไปจนถึงจ้าคุกเป็นระยะเวลาตั งแต่ 1 ไปถึง 15 ปี หรือในบางกรณีมีการตัดสินจ้าคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต ขึ นอยู่กับลักษณะของการกระท้าความผิดว่ามีความรุนแรงเพียงใด231 ตามประมวล
กฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา (Model Penal Code) ซึ่งได้จัดท้าโดยรัฐบาลกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา232  

 ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) ที่มีการน้า
รูปแบบการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการพิจารณาพิพากษาก้าหนดบทลงโทษส้าหรับ
ผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนยกตัวอย่าง เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งในอดีตฝรั่งเศสไม่มีการ
แบ่งแยกการลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกับประเทศอังกฤษในอดีต 
และต่อมาฝรั่งเศสมีการแก้ไขกฎหมายเนื่องจากเห็นว่า เด็กไม่มีความสามารถในการกระท้าความผิดได้
เพราะขาดวุฒิภาวะ ซึ่งต่อมาภายหลังในฝรั่งเศสได้ประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทาง
อาญาเพ่ิมจ้านวนมากขึ น จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายส้าหรับเด็กและเยาวชน ค.ศ. 1945 
หรือในปี พ.ศ. 2488 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยการแก้ไขบทบัญญัติ
กฎหมายนี มีข้อก้าหนดให้ศาลพิจารณาฐานความผิดและอายุของเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด
ประกอบในการพิจารณาพิพากษา เพ่ือก้าหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรงมากขึ นเพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในปัจจุบัน เป็นการน้าแนวคิดทฤษฎี Just  Deserts 

มาใช้กับการกระท้าผิดอาญาร้ายแรงที่ได้กระท้าโดยเด็กและเยาวชน233  

                                           
229 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 370. 
230 เรื่องเดียวกัน, หน้า 374, 376.  
231 ผู้จัดการออนไลน์, ช าเลืองเมืองนอก คดีข่มขืน กับกฎหมายประหารชีวิต, ค้นวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2561 จาก https://mgronline.com/marsmag/detail/9570000077469 
232 ณัฐวรรณ ดวงกางใต้, เรื่องเดิม, หน้า 79.   
233 นงลักษณ์ อานี, เรื่องเดิม, หน้า 247-248. 
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สาธารณรัฐฝรั่งเศสใช้กฎหมายส้าหรับ เด็กและเยาวชนคือ  the Act of 2002-1138 

Organizing and Planning the Justice ได้ก้าหนดให้ เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 10 ปี หากได้กระท้า
ความผิด เด็กนั นไม่ต้องรับโทษแต่อาจใช้มาตรการอ่ืนแทนได้ เด็กอายุตั งแต่ 10 ปีแต่ต่้า 13 ปี ไม่ต้อง
รับโทษทางอาญา แต่ศาลจะใช้วิธีการก้าหนดมาตรการให้การศึกษาอบรม หรืออาจถูกส่งไปยังสถานที่
ส้าหรับเด็กที่กระท้าความผิด และเด็กที่มีอายุตั งแต่ 13 ปีแต่ต่้า 16 ปี ศาลอาจลงโทษทางอาญาแก่
เด็กกลุ่มนี ได้ หากน้าสืบได้ว่าเด็กนั นมีความสามารถเข้าใจถึงลักษณะการกระท้าผิดของตน และหาก
ต้องค้าพิพากษาให้ลงโทษจ้าคุก ก็จะลงโทษได้เพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่
ผู้กระท้าความผิดเป็นผู้ใหญ่ในฐานความผิดอย่างเดียวกัน และหากเป็นกระท้าความผิดอาญาร้ายแรง 
อาจถูกคุมขังในเรือนจ้าได้ และส้าหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั งแต่ 16 ปีแต่ต่้ากว่า 18 ปี ศาลอาจมี
ค้าสั่งจ้าคุกได้ โดยไม่อาจอาศัยมาตรการที่เป็นประโยชน์ส้าหรับเด็กและเยาวชนได้ ทั งนี เมื่อศาลได้
พิจารณาการกระท้าความผิดแล้วอาจพิพากษาให้จ้าคุกในอัตราเดียวกันกับผู้กระท้าความผิดที่เป็น
ผู้ใหญ่ในความผิดฐานเดียวกันได้234 ซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสติด 1 ใน 13 อันดับของประเทศที่มีการ
ก้าหนดโทษ ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรารุนแรงที่สุดในโลก ซึ่ง โทษใน
ความผิดฐานข่มขืนในฝรั่งเศสจะมีโทษเป็นการจ้าคุกทั งหมด สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ โดยหาก
เป็นคดีข่มขืนทั่วไปจะถูกจ้าคุก 15 ปี และหากผู้ถูกกระท้ายังเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่้ากว่า 15 ปี 
ผู้กระท้าความผิดจะถูกจ้าคุกนานขึ นอีกเป็น 20 ปี หากผู้ถูกกระท้าเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยพิสูจน์
แล้วว่าเป็นเหตุมาจากการข่มขืน ผู้กระท้าความผิดจะถูกจ้าคุกนานขึ นเป็น 30 ปี และในกรณีที่
ผู้ถูกกระท้าไม่เสียชีวิต แต่ต้องทุกข์ทรมานทางร่างกายหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง หรือเป็นการกระท้า
ความผิดซ ้า ผู้ต้องหาจะถูกจ้าคุกตลอดชีวิต235 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law 

System)  และมีการน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการพิจารณาพิพากษา
ก้าหนดบทลงโทษส้าหรับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ในอดีตระบบยุติธรรมทางอาญาของ
ญี่ปุ่นมีความรุนแรงน้อยที่สุด เพราะเน้นไปที่การขอโทษ และการหันเหคดี ซึ่งต่อมากฎหมายฝั่ง
ตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายส้าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันของประเทศ
ญี่ปุ่นคือ Jido-Fukushi-Ho ค.ศ. 1947 หรือในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายสวัสดิการเด็ก (Child 

Welfare Law) และ Shonen-Ho ค.ศ. 1984 หรือในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งพระราชบัญญัติเยาวชนที่ 
                                           

234 อโนทัย ศรีดาวเรือง, เรื่องเดิม, หน้า 72. 
235 จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต, ดูชัดๆ !!! 13 ประเทศที่มีบทลงโทษคดีฆ่าข่มขืนรุนแรงที่สุดในโลก 

เมื่อเทียบกับบทลงโทษของพี่ไทย, ค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จาก 
http://www.tnews.co.th/contents/396281 
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168 วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 หรือปี พ.ศ. 2491 (Juvenile Act, Act No.168 of July 15, 
1948) มีการน้าทฤษฎีการลงโทษตามแนวคิด Just Deserts มาใช้ส้าหรับการก้าหนดบทลงโทษเด็ก

และเยาวชนกระท้าความผิด โดยมีการก าหนดให้เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 14 ปี ไม่ต้องรับโทษทางอาญา 
เด็กท่ีมีอายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไปแต่ต่้ากว่า 20 ปี ต้องรับโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้า แต่จะได้รับการ
ลดโทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ แต่ในกรณีที่เด็กและเยาวชนอายุตั งแต่ 16 ปีขึ นไป กระท้า
ความผิดโดยเจตนาให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย หรือเด็กอายุตั งแต่ 14 ปีขึ นไป กระท้าความผิดในฐานที่มี
โทษประหารชีวิตหรือจ้าคุกตลอดชีวิต หากศาลเห็นว่าเด็กและเยาวชนนั นสมควรได้รับโทษทางอาญา
ศาลจะโอนคดีให้พนักงานอัยการเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ประเทศญี่ปุ่นมีบทลงโทษที่หนักส้าหรับ
ความผิดที่ร้ายแรง คือ จ้าคุกตลอดชีวิต 

ฐานความผิดเก่ียวกับเพศว่าด้วยการข่ม ขืนกระท าช าเรา ในประเทศญี่ ปุ่นมีการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายในความผิดคดีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยจะเพ่ิมโทษคดีข่มขืนจากปัจจุบัน
จ้าคุกอย่างน้อย 3 ปีเป็นจ้าคุก 5 ปี และโทษคดีข่มขืนกระท้าช้าเราที่ท้าให้ผู้เสียหายบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากจ้าคุกอย่างน้อย 5 ปี เป็นจ้าคุก 6 ปี แต่หากมีการข่มขืนและชิงทรัพย์ด้วยในเวลาเดียวกัน 
ความผิดก็จะหนักขึ นโดยมีโทษหนักถึงขั นจ้าคุกตลอดชีวิต236 แม้ว่าโทษส้าหรับความผิดฐานข่มขืน
กระท้าช้าเราในประเทศญี่ปุ่นจะดูเบา แต่ญี่ปุ่นเคยมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อญี่ปุ่นมีการสั่ง
ประหารชีวิตเยาวชนท่ีก่อคดีฆา่ขม่ขืน237 

จากท่ีกล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในต่างประเทศเม่ือประสบปัญหาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศก่ออาชญากรรมหรือผู้กระท าความผิดทางอาญาท่ีเป็นเดก็และเยาวชนเพิ่มจ านวนมากขึน้ 
ในต่างประเทศทัง้ ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝร่ังเศส ประเทศญ่ีปุ่ น หรือประเทศ
อ่ืนๆ ไม่นิ่งนอนใจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีได้กระท าความผิดทาง
อาญาจากเดิมท่ีเน้นเฉพาะการเย่ียวยาแก้ไขมาเป็นการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมยัและบริบทสงัคมในปัจจบุนั รวมถึงเหมาะสมกบัเด็กและเยาวชนในยุค
สมยันี ้แต่ประเทศไทยแม้เด็กและเยาวชนจะมีอตัราการกระท าความผิดทางอาญาสงูขึน้ทุกปี แต่
ประเทสไทยยงัคงใช้รูปแบบการลงโทษแบบเดิมคือเน้นการแก้ไขเยียวยาแก้ไขมากกว่าการลงโทษ 
และใช้การลงโทษแบบเยียวยาแก้ไขในทุกฐานความผิดท่ีเด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท าแม้จะเป็น
ฐานความผิดอาญาท่ีร้ายแรง  

                                           
236 โพสต์ทูเดย์, ญี่ปุ่นแก้กม.เพิ่มโทษคดีข่มขืน หนักถึงจ าคุกตลอดชีวิต, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 จาก https://www.posttoday.com/world/504344 
237 ผู้จัดการออนไลน์, เรื่องเดิม  
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ประเทศไทยมีหลกัท่ีเก่ียวข้องในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ได้แก่ รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ในบทบัญญัติ มาตรา 25 รัฐธรรมนูญได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ 

กล่าวคือ ประชาชนคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท้าการทุกอย่างอย่างเต็มที่นอกจากท่ีกฎหมายได้
ห้ามไว้ และต้องไม่กระทบความมั่นคงของรัฐรวมทั งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น และบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ

ของเด็กและเยาวชนอีกมาตราหนึ่ง คือ มาตรา 27 รัฐธรรมนูญก้าหนดให้บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียม
กัน รวมทั งมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเสมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง
หรือเพศชายจะเลือกปฏิบัติไม่ได้ไม่ว่าบุคคลนั นจะเป็นใคร และมาตรา 29 ที่ได้ก้าหนดว่า บุคคลใดจะ

รับโทษในทางอาญา ต้องเป็นการกระท้าที่กฎหมายที่บังคับใช้ในขณะกระท้าความผิดบัญญัติเป็น
ความผิดและก้าหนดโทษไว้และจะลงโทษหนักกว่าโทษท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท้า
ความผิดไม่ได ้

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติขึ นเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของเด็ก
ในทุกๆ ด้าน โดยมีมาตรา 22 ซึ่งได้ก้าหนดในการที่จะปฏิบัติต่อเด็กเราจะต้องค้านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของเด็กและต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมดังนั นจะเลือกปฏิบัติไม่ได้  และในมาตรา 26 ท่ีห้าม
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดกับเด็กท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายกับเด็กแลเยาวชน เช่น การ

ทารุณกรรมต่อเด็กไม่ว่าจะทางด้านร่างกายหรือจิตใจ การไม่ให้สิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตหรือในการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น และในมาตรา 40 ซึ่งก้าหนดให้เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ 1. เด็ก

ที่ถูกทารุณกรรม 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิด และ 3. เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ้าต้องได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพตามท่ีก้าหนดในกฎกฎกระทรวง 

พระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 ไว้ส้าหรับพิจารณาคดีครอบครัวหรือพิจารณาคดีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนเพ่ือ

แยกต่างจากศาลธรรมดาที่ไว้พิจารณาคดีที่ผู้ ใหญ่กระท้าความผิด ซึ่งพระราชบัญญัตินี ไ้ด้ให้

ความหมาย เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์และให้ความหมายค้าว่า เยาวชน 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์238 การพิจารณาคดีท่ีเด็กและ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด โทษทัณฑ์ที่ไว้ลงแก่เด็กหรือเยาวชนที่ศาลตัดสินว่าได้กระท้าความผิด

จริงและอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ ดังนี   1. เข้าแผนฟ้ืนฟูพิเศษเพ่ือปรับพฤติกรรม  และ 2. 

                                           
238 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
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ตัดสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่สถานพินิจอ้านวยให้บางประการ239 ซึ่งในการจัดท้าแผนฟื้นฟูนั น 
เป็นมาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดีตามแนวคิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เสมือน
เป็นการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้กระท้าความผิดร้ายแรงมากให้ต้องเข้าสู่กระบวนการทางตุลา
การซึ่งเป็นมาตรการทางเลือกท่ีจะต้องได้รับความยินยอมจากทุกฝ่าย เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่กระท้า
ความผิดได้แก้ไขความประพฤติและกลับไปใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว 240 และส้าหรับการพิจารณา
คดีอาญาที่ได้เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิดในการพิจารณาคดีจะต้องค้านึงถึงสวัสดิภาพและ
อนาคตของเด็กและเยาวชนที่ ควรจะได้รับการอบรม สั่งสอน สงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่ง
กว่าการลงโทษ และใช้วิธีการที่เหมาะสมส้าหรับเด็กและเยาวชนแต่ละคนแม้ว่าจะได้กระท้าผิด
ร่วมกัน241 

ประมวลกฎหมายอาญามีหลักเกณฑ์ส้าหรับการก้าหนดโทษของเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้า

ความผิดตามที่กฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ โดยค้านึงเฉพาะอายุของผู้กระท้าความผิดเป็นเกณฑ์
เท่านั นในการก้าหนดโทษ เห็นได้จากมาตรา 73 ก้าหนดให้เด็กที่อายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษแม้

จะกระท้าการใดที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  และมาตรา 74 ที่ก้าหนดให้เด็กที่อายุมากกว่า 10 ปี 

แต่ยังไม่เกิน 15 ปี ถ้าได้กระท้าความผิดก็ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลอาจสั่งให้ด้าเนินดารอย่างอ่ืน และใน
มาตรา 75 ท่ีก าหนดให้เด็กหรือเยาวชนอายุกว่า 15 ปี แต่ต่้ากว่า 18 ปี  ถ้าได้กระท้าความผิด และ

ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระท้าความผิดผู้นั นไม่สมควรที่จะต้องรับโทษ ศาลก็จะไม่สั่งลงโทษแต่
ศาลจะสั่งให้มีการด้าเนินการตามความในมาตรา 74 ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้ในข้างต้นนั นแทนการ
ลงโทษ แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรลงโทษเด็กและเยาวชนผู้กระท้าความผิดนั นไม่ว่าจะได้
กระท้าความผิดฐานใดก็ตามกฎหมายบังคับให้ศาลต้องลดมาตราส่วนโทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิด
ที่ได้กระท้านั นลงกึ่งหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่าซึ่งบุคคลที่กฎหมายถือว่าขาดความสามารถหรือไม่มี

ความสามารถในการกระท้าความผิดเลยก็คือ เด็กท่ีอายุยังไม่เกิน 15 ปี ในขณะที่ได้กระท้าความผิด 
 เม่ือเกิดกระท าความผิดทางอาญาซึ่งผู้กระท าเป็นเด็กและเยาวชน วิธีและการด้าเนินการ

ส้าหรับเด็กและเยาวชนต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั งในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้เสียหายหรือพยาน และกรณีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้าความผิด ทัง้ในเร่ืองการ

                                           
239 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
240 สิงห์ชัย สุพรรณพงษ์, เรื่องเดิม 
241 มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 
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สอบสวนหรือถามปากค้าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี 242 หรือใน
การชีต้วัผู้ กระท าความผิด243 เพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานมี

ความจ้าเป็นที่จะต้องชี ตัวผู้ต้องหา และกฎหมายยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้กระท้าความผิดที่
เป็นเด็กและเยาวชน เช่น ในเร่ืองของการสอบสวน244 วิธีการสอบสวน245 ซึ่งจะแตกตา่งจากวิธีการ
หรือขัน้ตอนส าหรับผู้กระท าความผิดท่ีเป็นผู้ใหญ่ 

จากท่ีกล่าวในข้างต้นเห็นได้ว่าประเทศไทยยงัใช้แนวคิดการลงโทษเด็กและเยาวชนในรูป
แบบเดมิๆ ท่ีใช้มาแตใ่นอดีต หากประเทศไทยมีการน าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts 
มาใช้กบัการก าหนดโทษเด็กและเยาวชนท่ีได้กระท าความผิดเพ่ือให้เหมาะสมกบับริบทของสงัคม
ปัจจบุนั ควรท่ีจะน้ามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดอาญาที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างยิ่งหรือ

ในกรณีเป็นเหตุฉกรรจ์ เช่น การฆ่าข่มขืน การข่มขืนกระท้าช้าเราอันมีลักษณะเป็นการโทรม การ
ข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าถึงแก่ความตาย หรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้าและมีความ
ประพฤติที่ยากแก่การกลับตัวกลับใจเพ่ือป้องกันการกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีกเป็นการป้องกัน
ภยันตรายที่จะเกิดขึ นสังคมในภายหน้า แต่จะไม่น้าแนวคิดทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนทุกคน และไม่น้ามาใช้กับการก้าหนด
บทลงโทษส้าหรับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในทุกฐานความผิด แต่จะใช้เฉพาะฐาน
ความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือฐานความผิดที่เป็นอันตราย
ร้ายแรงของคนในสังคม และลักษณะการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนมีลักษณะที่ร้ายแรง
อย่างฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา  

การวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อย หากมีการน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts 
มาใชในการพิจารณาก้าหนดโทษส้าหรับเด็กและเยาวขนที่ได้กระท้าความผิด ในจุดเด่นพบว่า เป็น
แนวคิดการลงโทษในรูปแบบใหม่ มีความเหมาะสมกับการกระท้าวามผิดของเด็กและเยาวชนในสภาพ
ของสังคมปัจจุบันนี  เป็นการรวบรวมผสมผสานจุดเด่นของแนวคิดทฤษฎีการลงโทษแต่ละแนวคิด
ทฤษฎีตามหลักทัณฑวิทยาและได้รวบรวมมาเป็นแนวคิดทฤษฎี Just Deserts และการพิจารณา
พิพากษาก้าหนดบทลงโทษมีความเหมาะสมกับความผิดที่เด็กและเยาวชนได้กระท้าลงไป จะท้าให้
การกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่ลดลง อีกทั งท้าให้ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย หรือแม้

                                           
242 มาตรา 133ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
243 มาตรา 133ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
244 มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
245 มาตรา 134/2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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กระทั งประชาชนที่ได้รับทราบหรือติดตามข่าวสาร รู้สึกได้ถึงความพึงพอใจต่อโทษท่ีผู้กระท้าความผิด
ได้รับ และรู้สึกได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในส่วนของจุดด้อยพบว่า
แนวคิดทฤษฎี Just Deserts ไม่สามารถน้ามาใช้กับการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชนในทุก
ฐานความผิด และไม่สามารถน้ามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดทุกคนได้ และเนื่องจากเป็น
แนวคิดการลงโทษแนวใหม่ จะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติม ต้องมีการแก้ตัวบทกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
อาจท้าให้ยุ่งยากซับซ้อน และจุดด้อยอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็น
แนวคิดการลงโทษที่สวนกระแสของสังคม เพราะในปัจจุบันมีบางกลุ่มหน่วยงานได้เรียกร้องให้การ
ลงโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดทางอาญา ให้เน้นไปที่การเยียวยาแก้ไขเด็กและเยาวชนที่
ได้กระท้าความผิดเพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไขให้เด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดเป็นคนดี  อาจไม่เห็น
ด้วยกับการน้าแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการพิจารณาความผิดที่ผู้กระท้า
เป็นเด็กและเยาวชน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการลงโทษในรูปแบบเดิมยังไม่สามารถลดอัตราผู้กระท้า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวขนได้ ดังนี หากมีการน้าน้าแนวคิดลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้
ในการพิจารณาก้าหนดโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วย
การข่มขืนกระท้าช้าเรา จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการกระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่า
ด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราซึ่งผู้กระท้าเป็นเด็กและเยาวชนได้ 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีความเห็นขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวล

กฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเรา ดังต่อไปนี  
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิด

เกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเรา โดยให้ยกเลิกความตามมาตรา 73-75 ในส่วนของการ
ยกเว้นโทษหรือลดโทษส้าหรับความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท้า โดยการพิจารณาจะต้อง
พิจารณาระหว่างความร้ายแรงของการกระท้า (ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือต้าหนิได้
ของผู้กระท้า น้ามาพิจารณาประกอบร่วมกันในการที่จะพิจารณาโทษของผู้กระท้าความผิดที่ยังเป็ น
เด็กหรือเยาวชน โดยพิจารณาจากอายุและฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกันเพ่ือก้าหนด
บทลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระท้าความผิด 

 การกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็น
เหตุฉกรรจ์นั น เป็นการกระท้าที่เกินกว่าจะเป็นการกระท้าของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งการ
พิจารณาความผิดนั น เป็นการน้าทฤษฎี Just Deserts มาเป็นแนวทางในการพิจารณาความผิด 
ส้าหรับการน้าแนวคิดลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการพิจารณาก้าหนดโทษเด็กและ
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เยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งการลงโทษ
ทฤษฎี Just Deserts จะไม่น้ามาใช้กับกับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศในทุกฐานความผิด และไม่
น้ามาใช้กับผู้กระท้าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวขนทุกคน แต่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระท้าช้าเรา  โดย
ยกเลิกความตามมาตรา 73-75 ในส่วนของการยกเว้นโทษหรือลดโทษส้าหรับความผิดที่เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้กระท้า ส้าหรับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มี
ลักษณะร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ ดังนี  

ประการแรก การข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีพฤติการณ์หรือลักษณะการกระท้าที่มีการทารุณ 
ทรมาน โหดร้าย หรือมีการใชอาวุธ  

ประการที่สอง การข่มขืนกระท้าช้าเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระท้ากับชายใน
ลักษณะเดียวกัน 

ประการที่สาม การข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าได้รับอันตรายสาหัส 
ประการที่สี่ การข่มขืนกระท้าช้าเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท้าถึงแก่ความตาย 
ประการที่ห้า การฆ่าข่มขืน หรือการข่มขืนกระท้าช้าเราแล้วฆ่า หรือการข่มขืนกระท้าช้าเราที่

เป็นการกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีกหรือยากแก่การแก้ไขปรับปรุงตัว 
ในต่างประเทศที่ได้น้าแนวคิดลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการพิจารณาก้าหนด

โทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดปรากฎว่า สถิติการกระท้าความผิดความผิดของเด็กและ
เยาวชนลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นสัญญานที่ดีของการน้าทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการ
พิจารณาก้าหนดโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิด และเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีอัตรา
ผู้กระท้าความผิดที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนจ้านวนเพ่ิมขึ นจากอดีต ทั งในบางกรณียังเป็นผู้กระท้า
ความผิดซ ้าขึ นอีก ซึ่งฐานความผิดที่เราเห็นได้บ่อยจากข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะโทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต ก็คือฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเรา ซึ่งการกระท้าผิดของ
เด็กและเยาวชนก็ไม่ได้แตกต่างจากการกระท้าของผู้กระท้าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในฐานความผิด
เดียวกัน มีลักษณะที่รุนแรง โหดร้าย ในบางกรณีผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส หรือหากโชคร้ายก็ถึง
แก่ชีวิต นี คือการกระท้าของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งกฎหมายเห็นว่าการกระท้าของเด็ก
และเยาวชนเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวประชาชนในสังคมจะลุกขึ นมา
วิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระท้าความผิดของเด็กและเยาวชน ทั งไม่เห็นด้วยที่เด็กและเยาวชนไม่ต้องรับ
โทษหรือหากรับโทษก็ย่อมได้รับการลดโทษอยู่เสมอแม้ลักษณะการกระท้าจะร้ายแรงเพียงใดก็ตามซึ่ง
ต่างจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อท่ีต้องเป็นตราบาปไปตลอดชีวิต หรือได้รับอันตรายสาหัส หรือเสียชีวิต  

ต่างประเทศเมื่อประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระท้าความผิดทางอาญาเพ่ิมขึ น  เขามีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการหรือรูปแบบการลงโทษน้าแนวคิดการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts 
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มาใช้ส้าหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระท้าความผิดในทันที ซึ่งประเทศเหล่านั นเป็นประเทศที่มีการลง
นามเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child,1989:CRC) เหมือนกันกับประเทศไทย ยกเว้นเพียงสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่ง
การลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts เป็นการแก้ปัญหาการกระท้าความผิดของเด็กและ
เยาวชนที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบัน แต่ประเทศไทยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การลงโทษส้าหรับเด็กและเยาวชนเลยแม้ว่าในปัจจุบันการกระท้าความผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชนจะเพ่ิมขึ นและมีแนวโน้จะเพ่ิมขึ นอีก แต่ยังคงใช้แนวคิดการลงโทษที่เน้นการแก้ไขเยียวยา
มากกว่าการลงโทษที่มีการใช้มาตั งแต่อดีต เห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
73-75 เป็นเรื่องการยกเว้นโทษหรือหากศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษก็ต้องมีการลดโทษให้เสมอไม่ว่า
ความผิดที่เด็กและเยาวชนกระท้าจะเป็นความผิดอาญาฐานใด หรือลักษณะการกระท้ามีความรุนแรง
เพียงใด หรือเป็นการกระท้าความผิดซ ้าขึ นอีกโดยมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายก็ย่อมได้รับการยกเว้นโทษ
หรือลดโทษอยู่ เสมอ ผู้ศึกษาเห็นว่า เมื่อสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมปัจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เด็กและเยาวชนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กและเยาวชนในสมัยอดีต จึง
เห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษมาเป็นการลงโทษตามแนวคิดทฤษฎี Just Deserts ใน
ฐานความผิดอาญาร้ายแรงอย่างฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระท้าช้าเราที่มีลักษณะ
ร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ เนื่องจากมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดใน
ปัจจุบันนี  ทั งยังสร้างความพอใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยให้แก่ผู้ที่
ตกเป็นผู้เสียหายและประชาชนในสังคมอีกด้วย 
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