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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อศึกษามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชน
กระทำผิดอาญาในจังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
จากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 องคกร ไดแก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทนายความ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 และสำนักงานอัยการคดีเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
ผลการศึกษาพบวา ปญหาดานครอบครัวเปนองคประกอบหลักที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ซึ่งสาเหตุ
ปญหาดานครอบครัวนั้นจะทำใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การใชสารเสพติด การคบเพื่อนไมดี และอาจ
สงผลตอสุขภาพจิตซึ่งทำใหเปนสาเหตุในการกระทำความผิดอื่นๆ ไดอีกมากมาย ดานสาเหตุเชิงภูมิศาสตรของจังหวัด
นครราชสีมา พบวาจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ขนาดใหญ มีความเปนศูนยกลางเปนตนทางสามารถเดินทางขามไปมา
ระหวางจังหวัดไดงาย จึงทำใหเด็กและเยาวชนนัดกลุมรวมกันไดงาย การกอคดีก็มีโอกาสทำไดงายตามไปดวย สาเหตุ
ดานรูปแบบการรวมกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา โดยสวนใหญการกระทำ
ความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมามักกระทำความผิดคนเดียวโดยเฉพาะคดียาเสพติด แตในกรณีที่
กระทำความผิดหลายคนมักเปนคดีอื่นๆ เชน ทะเลาะวิวาท แขงรถ นอกจากนี้ในกรณีคดีทางเพศนั้นเด็กและเยาวชน
มักกระทำความผิดรวมกับผูใหญ สาเหตุปญหาดานเศรษฐกิจ พบวา มีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
เนื่องจากเงินเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แตไมไดมีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพยของ
เด็กและเยาวชน แตปญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการกระทำความผิดในคดียาเสพติด พบวาหากผูเสพไมมีเงินซื้อยา
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เสพติมาเสพ ก็จะผันตัวเองเปนผูจำหนายตอไป ปญหาดานการศึกษาไมคอยมีผลกับการกระทำความผิดของเด็กและ
เยาวชน การที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดหรือกอคดี สาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยสวนบุคคล
ในสวนผลการศึกษามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา พบวา กฎหมายมีสวนชวยลด
การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนไดสวนนอย ซึ่งการใชกฎหมายเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งมาตรการใน
การป องกัน เด็ก และเยาวชนกระทำความผิด ตองมาจากสำนึกขางในของเด็กและเยาวชน และจากการปู พื้ น ฐาน
รากฐานของครอบครัว และเครือขายความรวมมือที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง และความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการสรางความมั่นคงทางดานอาชีพ
คำสำคัญ: เด็ก, เยาวชน, กระทำผิดอาญา
Abstract
This research The objectives of this study were to study the causes of children and
youth committing crimes from criminal justice organizations for children and youth in Nakhon
Ratchasima Province and to study measures to prevent children and youth from committing crimes
in Nakhon Ratchasima Province. By interviewing people who work in relation to the crimes of
children and youth. from 4 criminal justice organizations for children and youth in Nakhon
Ratchasima Province, namely the Juvenile and Family Court of Nakhon Ratchasima Province, the
Lawyer, Provincial Police Region 3 and the Office of the Child and Youth Prosecutor's Office in
Nakhon Ratchasima Province.
The results of the study found that Family issues are the main component that offends
children or young people. Which causes family problems that will cause many other problems,
such as substance abuse bad friendship And it can affect your mental health, making it a common
ground for many other offences. Geographical causes of Nakhon Ratchasima Province Found that
Nakhon Ratchasima has a large area. It is the center of origin, able to travel between provinces
easily. This makes it easy for children and youth to arrange group meetings. Creating a lawsuit is
likely to be easy as well. The reasons for the joint pattern of committing crimes of children and
youth in Nakhon Ratchasima found that most of the crimes of children and youth in Nakhon
Ratchasima were committed alone, especially drug cases. But in the case of multiple offenders, it is
often other cases, such as quarrels and car racing. In addition, in the case of sex offences, juveniles
often commit crimes together with adults. The causes of economic problems were found to affect
the crimes of children and youth. Because money is an important factor in life. But it does not have
a direct impact on the offences of child and youth burglary. But the economic problems that affect
the offense in drug cases. found that if the drug user does not have money to buy drugs will turn
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itself into a dealer next Education problems have little effect on juvenile offences. Children and
youth committing crimes or crimes Most of the reasons are personal factors.
As for the results of the study on measures to prevent children and youth from
committing crimes, it was found that the law contributes to the reduction of crimes of minority
children and youth. which the use of the law is a solution to the problem at the end which
measures to prevent children and youth committing crimes must come from the inner
consciousness of children and youth and from laying the foundation of the family foundation And
the most important collaborative network is a strong family institution. and cooperation from
government agencies to support career security
Keywords: Children, Youth, Commit a crime
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่สำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเปนกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนก็เปนประชากร ที่ขาดประสบการณหรือความรูเทาทัน
ซึ่งอาจทำใหโดนลอลวง ใหประพฤติหรือกระทำความผิดไดงายยิ่งขึ้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงควรไดรับการใสใจ
สนับสนุน สงเสริม ใหเด็กและเยาวชน ไดเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติตอไป ดังนั้น
การศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด จะทำใหทราบ ถึงสถิติ ที่เด็กและเยาวชนมักกอการกระทำความผิด
อันจะทำใหได แนวทางมาตรการในการปองกันตามมา ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาถึงสาเหตุเด็กและเยาวชน
กระทำความผิดในจังหวัด นครราชสีมาเท านั้ น เมื่อเกิดป ญ หาการกระทำความผิดทางอาญาของเด็ก และเยาวชน
หนวยงานที่เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการยุติธรรมในการรับตัวเด็กและเยาวชนไดแก ตำรวจพนักงานสอบสวน มี
หนาที่ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งจะเปนขอมูลโดยตรง
ในการทำใหทราบถึงสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด และจะตองกระทำการสอบสวนรวมกับสหวิชาชีพ ในคดี
เด็กและเยาวชนจะมีทนายความซึ่งทำหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนในการแกตางคดีที่เด็กและ
เยาวชนกระทำความผิดอาญาดวย นอกจากนี้ ไดแกองคกรของพนักงานอัยการ ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐทำหนาที่ในการ
ฟ อ งคดีอ าญาทั่ วไปและรวมถึงคดีอ าญาที่ เด็ กและเยาวชนกระทำความผิด ดว ย ซึ่งรับ สำนวนตอ มาจากพนั ก งาน
สอบสวนนั่นหมายความวา องคกรอัยการก็จะเปนองคกรที่รูสาเหตุเด็กและเยาวชนเยาวชนกระทำความผิดเชนเดียวกัน
สุดทายองคกรศาล ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัว เปนองคกรเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาเปนพิเศษ เพื่อดำเนินการ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาคดีนั้นจะแตกตาง
จากคดีอาญาทั่วไปโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีมาตรการพิเศษ มีแผนบำบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อ
เจตนารมณที่สำคัญของศาลเยาวชนและครอบครัวก็คือมุงเนนในการแกไขตัวเด็กไมมุงลงโทษ
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หากไดทราบถึงสาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญา ที่เฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมา
อันจะทำใหการแกปญหาในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ไดแกปญหาไดถูกตอง
ตรงกับสาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อหามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาในจังหวัดนครราชสีมา
วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา โดยการสัมภาษณ เชิงลึก การศึกษาวิจัยนี้
ประกอบดวยการวิจัยเอกสารดวยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี โดยศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ ซึ่งจะนำขอมูลจากการวิจัยเอกสารมาเปนขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลตอไป
1. ผูใหขอมูล คือ ผูที่ปฏิ บัติงานเกี่ยวของกั บการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน ไดแกผูที่
ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คน ทนายความจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2
คน สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 2 คน และสำนักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2
คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ เชิงลึก โดยผู วิจัยสรางเครื่องมือวิจั ย แลว
นำเสนอใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะ และนำไปใชสัมภาษณตอไป
3. ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาซึ่งเปนการวิเคราะหประเด็นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชเทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล (สิน พันธพินิจ, 2554 : 293) แลวนำเสนอขอมูลเชิง
บรรยายเปนรายดาน
ขั้นตอนที่ 2 การหามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาในจังหวัดนครราชสีมา โดยผู
ศึกษาจะดำเนินการศึกษาแนวทางเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวยศึกษาทางเอกสาร (Documentary) ตำรา บทความ
กฎหมาย วิทยานิพนธที่เกี่ยวของและศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
สรุปผลการวิจัย
1. สาเหตุเชิงภูมิศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา พบวา (1) ภูมิศาสตรจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มี
พื้นที่ขนาดใหญ มีความเปนศูนยกลางดานการขนสงสาธารณะ เปนตนทางสามารถเดินทางขามไปมาระหวางจังหวัดได
งาย อีกทั้งในเมืองมีแหลงชุมชน สถานีขนสงตางๆ เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย การกอคดีก็มีโอกาสทำไดงาย
ตามไปดวย (2) ประชากรจังหวัดนครราชสีมา เปน ตน ทางขามไปจังหวัดอื่น ประกอบกับ การที่ติดเมืองหลวง จึงมี
ประชากรมาจากหลายที่ จากภูมิลำเนาอื่นรวมอยูดวย โดยเฉพาะในชวงปดเทอมที่เด็กและเยาวชนมีเวลาวางก็มักจะ
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รวมกลุมกันเพื่อเที่ยวเตร และยิ่งจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญยิ่งเหมือนเปนศูนยรวมที่สามารถหาทรัพยากร
อะไรมาเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองไดงายมากยิ่งขึ้น ยิ่งมีสวนในการกระตุนเราใหเด็กและเยาวชนเกิดความ
อยากและอาจกอคดีไดจากความคึกคะนอง
2. รูปแบบการรวมกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญแลวแต
ฐานความผิด หากเปนกระทำความผิดคนเดียวมักจะเปนคดียาเสพติด แตในกรณีที่กระทำความผิดหลายคนมักเปนคดี
อื่นๆ เชน ทะเลาะวิวาท แขงรถ และจะกอคดีรวมกันกับเพื่อนๆ ในกลุมหรือรุนพี่ นอกจากนี้ในกรณีคดีทางเพศนั้นเด็ก
และเยาวชนมักกระทำความผิดรวมกับผูใหญ เชน การขายบริการทางเพศ สิ่งที่นาสังเกตคือ คดีลักทรัพยมักมีแนวโนม
ที่เด็กและเยาวชนจะกอคดีสูงขึ้นในชวงที่เกิดวิกฤตกาลตางๆ เชน วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เพราะ
รายไดลดลงหาเงินยากขึ้นก็สามารถเปนเหตุจูงใจใหเด็กและเยาวชนกอคดีลักทรัพยมากขึ้น
3. สาเหตุจากความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ พบวาโดยสวนใหญมักไมคอยพบเด็กและเยาวชนที่มี
ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจกระทำความผิดทางกฎหมาย แตมีบางกรณีที่เด็กและเยาวชนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายหรือจิตใจในขอจำกัดดังกลาวนั้นเพื่อกอคดีลักทรัพยเล็กๆ นอยๆ และในบางกรณีเคยเกิดเหตุการณที่เด็ก
และเยาวชนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจถูกผูใหญลอลวงไปกอคดี เปนตน
4. สาเหตุปญหาดานครอบครัว พบวา เปนสาเหตุหลักเลยก็คือครอบครัว ความเอาใจใสของครอบครัวมี
สวนสำคัญมากๆ ตอการสรางความยับยั้งชั่งใจของเด็กและเยาวชนที่จะไมกระทำความผิด การที่พอแมแยกทาง แลวอยู
กับญาติบอยครั้งที่พบวาระดับของความเอาใจใสจะมีนอยกวาพอและแมแทๆ แตถาครอบครัวใดที่ผูปกครองเอาใจใสให
ความรัก ความอบอุน อยางเต็มที่ เด็ ก และเยาวชนก็จ ะไม ค อยกอป ญ หาเพราะมีเกราะที่ เรียกวาครอบครัวที่ อบอุน
คุมครองอยู ซึ่งสาเหตุปญหาดานครอบครัวนั้นจะทำใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การใชสารเสพติด การ
คบเพื่ อนไม ดี และอาจสงผลตอสุขภาพจิตซึ่งทำให เป นสาเหตุในการกระทำความผิดอื่นๆ ไดอีกมากมาย เด็กและ
เยาวชนก็จะไปพึงพาเพื่อน หรืออาจดูสื่อสังคมออนไลนแลวเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมดีตางๆ จากสื่อสังคมออนไลน
5. สาเหตุปญ หาดานเศรษฐกิจ พบวา มีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเงินเปน
ปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต นอกจากนั้นยังพบวาเด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ผิดคือเด็กและเยาวชนเห็นเพื่อนในกลุมมี
ของฟุมเฟอยตางๆ มักเกิดความรูสึกอยากไดอยากมีบาง หากไมมีอาจถูกดูถูกดูแคลน เกิดความรูสึกแตกตาง ทำใหตัว
เด็ ก และเยาวชนนั้ น ต อ งพยายามหามาให มี ให เหมื อ นเพื่ อ นในกลุ ม ให ได แต สิ่ งที่ น า สั งเกตในเกี่ ยวกั บ ป ญ หาด า น
เศรษฐกิจในคดีลักทรัพย พบวา ปญหาดานเศรษฐกิจสำหรับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีลักทรัพย
เปนผลทางออม เนื่องจากการกอคดีลักทรัพยในกลุมเด็กและเยาวชนนั้นเปนคดีเล็กนอยที่ไมไดมีการวางแผนเปนขั้น
เปนตอน เด็กและเยาวชนที่ ลักทรัพยเพราะไมไดอยากรวยแตเปน ความอยากมี ทำตามเพื่อน เพื่อนสนับ สนุนยุยง
มากกวา ดังนั้นเรื่องปญหาทางเศรษฐกิจอาจจะไมไดมีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพยในเด็ก
และเยาวชน
6. สาเหตุปญหาดานสังคม พบวา เปนเรื่องของการคบเพื่อน การรวมกลุมกับเพื่อน เด็กและเยาวชนเปนวัย
ที่มีพลัง มีตัวตนที่เปนตัวของตัวเอง ตองการความโดดเดน ตองการใหเพื่อนเกิดการยอมรับ ยิ่งครอบครัวไมมีความ
อบอุน ไมเหนียวแนน เด็กก็จะเตลิดไปกับเพื่อน เนื่องจากเมื่อที่บานไมอบอุน ไมปลอดภัย การอยูกับเพื่อนสนุก อุนใจ
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สบายใจมากกวา เด็กและเยาวชนมักมีบุคลิกสองแบบอยูกับผูปกครองจะเรียบรอย แตเมื่ออยูกับกลุมเพื่อนมักจะแสดง
อีกดานหนึ่งคือความกาวราว ความโดดเดนเพื่อใหเปนยอมรับของกลุมเพื่อน ทำใหหลายครั้งขาดความยั้งคิดในการ
กระทำจนนำไปสูการกอคดีไดในที่สุด ซึ่งกลุมเพื่อนมักจะชักชวนสมาชิกในกลุมไปทำกิจกรรมตางๆ ที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดคดีความ เชน การแขงรถ การเที่ยวกลางคืน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทดลองเสพสารเสพติดประเภทตางๆ
หากเด็กและเยาวชนปฏิเสธก็ไมสามารถที่จะเขากลุมกับเพื่อนคนอื่นๆ ได ทำใหตัวเด็กอยูในภาวะจำยอม ครอบครัวก็
พึ่งพาไมได เพื่อนก็จะเลิกคบ สุดทายก็หลวมตัวกระทำความผิดทั้งที่ตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ
ปญหาสังคมเกี่ยวกับคดีคดียาเสพติด พบวา โดยสวนมากพบวาเกิดจากการมั่วสุมกับในกลุมเพื่อน หรือรุนพี่
ปจจัยที่สำคัญคือการชักชวนกันไป ซึ่งกลุมที่กอเหตุและพบเจออยูอยางสม่ำเสมอ ไดแก เด็กมัธยม ซึ่งระยะตอมาเด็ก
หรือเยาวชนที่มีการกระทำผิดซ้ำก็อาจกระทำความผิดที่มีความรายแรงมากขึ้น เชน จากการเปนผูเสพสารเสพติด ก็
พัฒนาไปสูการเปนผูคา เปนตน และในคดียาเสพติดมักจะมีผูใหญที่เปนผูกระทำความผิดดวย บางทีมาจากครอบครัวที่
ทำผิด เมื่อเด็กและเยาวชนอยูในครอบครัวที่กระทำความผิด ก็มักจะกระทำความผิดไปดวยหรือถูกบังคับใหทำ ซึ่งไมมี
ทางเลือก เพราะหากไมทำเด็กและเยาวชนเองก็ไมมีที่พึ่ง ประกอบกับเมื่อเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนแลวก็จะมีมาตรการฟนฟูตาง ๆ จึงอาจเปนเครื่องมือใหผูใหญใชเปนชองทางหนึ่งใน
การใหเด็กและเยาวชนกระทำความผิดดังกลาว
7. สาเหตุปญหาดานการศึกษา พบวา ปญหาดานการศึกษาไมคอยมีผลกับการกระทำความผิดของเด็กและ
เยาวชน การที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดหรือกอคดี สาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยสวนบุคคล ดังนั้นไมวาเด็กและ
เยาวชนที่เรียนอยูในระบบหรือไมไดเรียน สามารถกระทำความผิดทางกฎหมายไดทั้งหมด ซึ่งโรงเรียนก็มีสวนสำคัญใน
การชวยปลูกฝงความคิดดีๆ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนนั้นๆ แตระบบการศึกษาไมพยายามนำ
เด็กและเยาวชนกลับเขามาในระบบ การที่เด็กและเยาวชนถูกไลออกจากโรงเรียนนั้นทำใหเด็กและเยาวชนไมมีที่พึ่ง
ครอบครัวก็ไมอบอุน โรงเรียนหรือระบบการศึกษาก็ไมเหนี่ยวรั้งเพื่อสั่งสอนใหเปนคนดี เด็กและเยาวชนก็จะขาดที่พึ่ง
ทางจิตใจ และไปกอคดีในที่สุด กลายเปนปญหาสังคมที่ทุกฝายตองตามไปแกไข
8. สาเหตุปญหาดานดานสื่อสารมวลชน พบวา สื่อสังคมออนไลนเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่เปนสาเหตุให
เด็กและเยาวชนสามารถกอคดีและกระทำความผิดทางกฎหมายได เชน การใชสื่อสังคมออนไลนทาทาย ทาตีทาตอย
ฝายตรงขาม การโพสยั่วยุ สงขอความผานชองสงขอความไปดาทอ หมิ่นประมาท เปนตน หรือในกรณี การแขงรถ
มอเตอรไซคก็มักใชสื่อสังคมออนไลนในการนัดหมายเพื่อเชิญใหเด็กและเยาวชนกลุมตางๆ มาเขารวมการประลอง
ความเร็วบนถนนหลวง สรางความเดือดรอนแกผูใชรถและถนน และกอใหเกิดอุบัติเหตุเปนสาเหตุใหเกิดความพิการ
ทุกพลภาพ ตลอดจนเสียชีวิตได นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลนยังถูกใชเปนชองทางในการสรางชื่อเสียงของกลุมเด็กและ
เยาวชนที่มุงกระทำความผิดทางกฎหมาย เชน การอัดคลิปวิดีโอการแขงรถแลวโพสตลงสื่อสังคมออนไลน ซึ่งทำใหเกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบ เกิดการทำตามเปนแบบอยางที่ไมดี นอกจากนี้องคความรูเกี่ยวกับการกออาชญากรรมนั้น
สามารถคนหาผานทางชองทางออนไลนไดอยางเสรี เชน การคนหาวิธีการขโมยอะไหลรถผานทางกูเกิ้ล การดูยูทูปเพื่อ
ศึกษาเทคนิควิธีการถอดอะไหลรถเพื่อการโจรกรรมไปขายตอในตลาดมืด เปนตน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่เด็กและ
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เยาวชนกระทำความผิด พบวา ดวยการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ความอยากลอง การคบเพื่อน
การดูและใชสื่อสังคมออนไลนในทางที่ผิด เปนสิ่งกระตุนสำคัญที่ทำใหเด็กและเยาวชนกอคดีทางเพศได
ผลการศึกษามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา พบวา กฎหมายมีสวนชวยลดการ
กระทำความผิดของเด็กและเยาวชนได แตอยูที่ปลายเหตุ ซึ่งมาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำความผิด
ตองมาจากสำนึกขางในของเด็กและเยาวชน นั้นก็มาจากการปูพื้นฐาน รากฐานของครอบครัว และเมื่อเด็กและเยาวชน
กระทำความผิดแลว สิ่งหนึ่งที่จะชวยลดไดคือ การใหเด็กไดเขามาอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อที่เด็กและ
เยาวชนจะไดเกิดการเรียนรูและจดจำใหเขาเรียนรูระบบวิธีการ เงื่อนไขตางๆที่จำกัดเสรีภาพของเขาใหเขาไดตระหนัก
จริงๆ มันก็จะทำใหโอกาสที่เขาจะกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งในกระบวนการนั้นก็จะมีชองผอนปรน ซึ่งกฎหมายก็มีชองทาง
ในการใหโอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับตัวเปนคนดีสูสังคมอยูแลว เพียงแตชองทางที่กฎหมายมอบใหแกเด็กและ
เยาวชนนั้นในการนำมาปฏิบัติจริงคงตองแยกพิจารณาใหกับเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล เนื่องจากเด็กและเยาวชน
บางคนกลับตัวจากการใหโอกาสไดจริง แตบางคนก็กระทำความผิดซ้ำซากไมควรไดรับโอกาส ดังนั้นการพิจารณาแยก
เปนรายบุคคลเพื่อมอบโอกาสในการกลับตัวสำหรับเด็กและเยาวชนเปนแนวทางที่ตองทบทวนเพื่อใหเกิดการสงเสริมที่
ถูกตองใหไดมากที่สุด
วิวัฒนาการของสังคมทำใหเด็กและเยาวชนเกิดการรับรูในเรื่องราวตางๆ มากกวาสมัยกอน การที่กฎหมายให
โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนเรื่องที่ดี เพราะความเปนจริงเด็กและเยาวชนยังมีวุฒิภาวะไมเทากับผูใหญ จึงควรให
โอกาสเด็กและเยาวชนมีแผนบำบัดฟนฟู กฎหมายที่มีกระบวนการเบี่ยงเบนคดีหรือหักเหคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม แตในอีกแงหนึ่งคือการที่ภาครัฐควรทบทวนอายุของเด็กและเยาวชนที่จะเขามาอยูในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนทุกๆ 4 ป เพราะเมื่อสังคม สื่อ เทคโนโลยี มีวิวัฒนาการกาวไปฉันใด กฎหมายก็ตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันดวยฉันนั้น
การรวมมือกันระหวางหนวยงาน ซึ่งมีทั้งกฎหมายใหอำนาจในการเปนเครือขาวความรวมมือกัน หรือรวมมือ
กันในภาคสมัครใจ เชน การประชุมรวมกันเพื่อจัดทำแผนฟนฟูเด็กและเยาวชนระหวาพนักงานอัยการและสถานพินิจ
หรือการไปใหความรูกับเด็กและเยาวชน ในเรื่องสื่อลามกอนาจารที่มาจากการใชสื่อโซเชียล หรือการจัดกิจกรรมของ
ทางศาลตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คายทหาร
ปปส. โรงพยาบาล สถานพินิจ และรวมถึงชุมชนและ อสม.ดวย แตทั้งนี้หากทุกภาคสวนไมวาจะเปนทั้งภาครัฐและ
เอกชน หากชวยกันรวมมือกัน สอดสองดูแล ก็จะลดอัตราการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนได หากแตจะรอ
กฎหมายมาแกไขคงไมทัน เพราะกฎหมายนั้นอยูปลายเหตุแลว
อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาสาเหตุ แ ละมาตรการในการป อ งกั น เด็ ก และเยาวชนกระทำผิ ด อาญา จากองค ก รทาง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นที่สำคัญควรนำมาอภิปราย
ดังนี้
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1. การศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยปญหาดานครอบครัวที่เปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา เปนสาเหตุหลักในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากกรณีที่เด็กและเยาวชน
กระทำความผิดนั้น การที่พอแมแยกทาง แลวอยูกับญาติบอยครั้งที่พบวาระดับของความเอาใจใสจะมีนอยกวาพอและ
แมแทๆ ซึ่งสาเหตุปญหาดานครอบครัวนั้นจะทำใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การใชสารเสพติด การคบ
เพื่อนไมดี และอาจสงผลตอสุขภาพจิตซึ่งทำใหเปนสาเหตุในการกระทำความผิดอื่นๆ ไดอีกมากมาย ตามความเห็นของ
ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “สวนใหญเด็กที่กระทำความผิดเทาที่เห็นมาพอแมแยกทางกันแลวอยูกับปูยา
ลุงปานาอา เปนซะสวนใหญที่มาแลวมาซ้ำสังเกตดู ไมคอยใสใจหรือบางที่ใสใจอาจจะมองวาไมใชพอแมเขามั้ง ...สวน
ใหญที่ทำผิดก็จะอยูกับคนอื่นที่ไมใชพอแมแตอยูกับพอแมมีไหมก็มีมาเหมือนกัน...เมื่อมีปญหาครอบครัวมาแลวเหมือน
เด็กก็ขาดความอบอุนตอใหอยูกับคนอื่นแตเขาก็ยังรูสึกวาเขาขาด....เรื่องชองวางในครอบครัวชองวางระหวางวัย มันไม
เหมือนพอแม หรือบางทีอยูกับพอแมก็มีมาเหมือนกันที่ไมสนิทใจที่จะคุยกับพอแมในบางเรื่องหรือเหมือนพลาดไป
แลวแตไมกลาปรึก ษาพ อกับ แมก็เกิดมาเปน เรื่อง พ อแมก็เพิ่ งมารู มัน ก็มีห ลายองคป ระกอบ” และสอดคลองกั บ
ความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “สาเหตุหลักเลยก็คือครอบครัว ไมไดอยูกับพอกับแมอยูกับ
ญาติพอแมไมมีเวลาดูแลใสใจ เพราะไมมีคนดูแลก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็พาไปเสพ ลึกๆอาจจะขาดความอบอุนก็เปนได
พื้นฐานมาจากครอบครัวแตกแยก ถาไมแตกแยกก็พอแมอาจจะไมมีเวลาดูแลเอาใจใส” และสอดคลองกับความเห็น
ของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “คือพื้นฐานมาจากครอบครัว เปนตัวหลักกอนคือครอบครัวพี่จะใชเวลา
คุยกับเด็กคอนขางนาน ครอบครัวแตกแยกคือ พอแมไมมีเวลาเลี้ยงดู เพราะขาดการอบรมการดูแล เขามีความรูสึกวา
เขาตองไปพึ่ งคนอื่น พึ่ งเพื่ อน พึ่ ง Social พึ่ ง YouTube พึ่ ง tiktok พ อแมไมไดบ อกไมอธิบ ายไม ไดส อน บางที แ ค
ตองการเพื่อนคุยตองการคนรับฟงปญหา คือไมมีคนรับฟง บางทีก็อยากอธิบายวาเขาเกิดอะไรขึ้นแตถาเราเปดใจคุยกับ
เขา เขาก็เลานะเราวาเขาทำเพราะอะไรบางนี้บางทีก็ทำเพราะเรียกรองความสนใจอยากไดรับการยอมรับของสังคม แต
พอแมไมรูวามีอีกดานนึงของลูก” และสอดคลองกับ ความเห็น ของผูใหสัมภาษณ อีกทานหนึ่ ง ซึ่งไดกลาวไววา “มี
รายงานจากสถานพินิจวาพฤติกรรมเปนยังไงสถานะครอบครัวเปนยังไงสวนใหญจะเปนเรื่องทางครอบครัวมากกวา
บางทีพอแมไมไดอยูดวยการปลอยไวอยูกับปูยาตายายบางทีปูยาตายายก็อายุเยอะก็กลายเปนวาอาจจะดูแลไมท่ัวถึง
ประกอบกับในชุมชนดวยแตเด็กที่เปนกลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับคดียาเสพติดบางทีก็ตามพรรคพวกกันไปไปเสพแลวก็
อยากเสพ เคยสอบถามเด็กที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวาทำไมถึงกระทำความผิดหลายครั้งซ้ำซากจากตอน
แรกโดนจับเนื่องจากเสพตอมาก็ครอบครองและสุดทายก็มาถูกจับฐานจำหนายสอบถามไปถึงพอแมผูปกครองก็ได
ความวาพอแมผูปกครองไมไดอยูดวยกันผูเปนปูยาตายายหรือคนเลี้ยงดู ปูยาตายายก็อายุเยอะก็ไมไดตามอะไรมากก็จะ
มาจากพอแมครอบครัวแลวก็พอไปอยูในสังคมก็จะคอยตามไดงาย” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีก
ทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “ครอบครัวเปนปจจัยใหญที่นำไปสูปจจัยอื่นๆ ที่นำไปสูการกระทำความผิดของเด็กไดคือถา
ครอบครัวเขมแข็ง พอแมแข็งแรง ลูกเราก็แข็งแรงดวย แข็งแรงๆ จิตใจ แข็งแรงทางดานจิตใจ แข็งแรงทางดานการยั่ว
ยุตางๆ” และสอดคลองกับการศึกษาของฟาติมะห ขันธศักดิ์ (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุการกระทำความผิดของ
เด็กและเยาวชนและกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนตาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
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พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผลของการศึกษาพบวา สาเหตุการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
สามารถแบงออกเปน 3 ปจจัย ดังนี้ 1.ปจจัยดานครอบครัว ขาดการทาหนาที่ดูแล อบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงจริยธรรม
คุณธรรมใหถูกตอง ขาดความรัก การดูแลเอาใจใสทั้งในดานการเรียน ขาดคำปรึกษาที่ดีและคอยแนะนำชวยเหลือจาก
พอแมเมื่อมีปญหา 2. ปจจัยดานสังคม เกิดการเลียนแบบความประพฤติที่ไมดีจากบุคคลรอบขาง เมื่อเด็กและเยาวชน
ขาดความหนักแนนทางจิตใจจึงอาจถูกครอบงา ชักจูงจากบุคคลรอบขางไดงาย ทำใหเด็กหรือยาวชนหลงกระทา
ความผิด 3.ปจจัยดานความผิดปกติของรางกายและจิตใจ เกิดจากความผิดปกติของรางกายและจิตใจ ขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ ไมสามารถควบคุมตนเองได เกิดพฤติกรรมที่ไมดีและหลงกระทำความผิดจนนำไปสูการกระทำที่รุนแรงตอสังคม
และคนรอบขาง จากการศึ กษาพบวา กระบวนการพิ จารณาของการดำเนิน คดีอาญาแกเด็กและเยาวชนที่กระทำ
ความผิด นั้น มีอยู 2 ประการคือ 1. เพื่อพิสูจนวาเด็กหรือเยาวชนนั้นเปนผูกระทำความผิดตอกฎหมายหรือไม 2. เพื่อ
หาแนวทางที่เหมาะสมตอการแกไข บำบัด และปกปองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผูที่ถูกดำเนินคดี
โดยปจจัย/องคประกอบที่เปนสาเหตุใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีคดียาเสพติดในจังหวัด
นครราชสีมา และการกระทำความผิดซ้ำซากของเด็กและเยาวชน และแนวทางในการจัดการปญหาของหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซึ่งพบวาหากเปนความผิดฐานที่เกี่ยวกับยาเสพติด จะพบวาเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดซ้ำซากได
บอยกวาความผิดฐานอื่น และเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำซากเกี่ยวกับฐานยาเสพติดนั้นมีแนวโนมที่จะกระทำ
ความผิดซ้ำซากในฐานความผิดที่มีอัตราโทษสูงขึ้น เชน จากฐานเสพยาเสพติดใหโทษ ก็จะถูกจับดำเนินคดีตอมาใน
ความผิดฐานจำหนายยาเสพติด และพบวาการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในกลุมเด็กหรือเยาวชนในจังหวัด
นครราชสีมา โดยสวนมากพบวาเกิดจากการมั่วสุมกับในกลุมเพื่อน หรือรุนพี่ ปจจัยที่สำคัญคือการชักชวนกันไปกระทำ
ความผิดโดยเริ่มตนจากการชักชวนกันไปเสพสารเสพติด ซึ่งกลุมที่กอเหตุและพบเจออยูอยางสม่ำเสมอ ไดแก เด็ก
มัธยม พบการจับกุมเด็กที่อยูในชวงมัธยมในความถี่ที่สูงกวาเด็กหรือเยาวชนกลุมอื่นๆ ซึ่งระยะตอมาเด็กหรือเยาวชนที่
มีการกระทำผิดซ้ำก็อาจกระทำความผิดที่มีความรายแรงมากขึ้น เชน จากการเปนผูเสพสารเสพติด ก็พัฒนาไปสูการ
เปนผูคา ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “สาเหตุที่เขาทำเกี่ยวกับคดียาเสพติดก็คือเพื่อน
เพื่อนแนะนำเพื่อนชวนไปอยากลองแลวทำผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมหรือบางทีอาจจะแตกแขนง ไม ที่กลับมาเรื่องเดิมคือ
ยาเสพติด ยาเสพติดเรื่องเดิม หรือไมคดีลักทรัพย เราไปทำผิดยาเสพติดมาใหม” และสอดคลองกับความเห็นของผูให
สัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เรื่องยาเสพติดก็มีก็มีการจับกุมกันมาตลอด มีเรื่อยๆ” และสอดคลองกับ
ความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “คดียาเสพติดก็ตามเพื่อนไป เจอตรวจปสสาวะบางแลวก็
ขึ้นอยูกับฐานความผิดดวยถาคดียาก็จะซ้ำซากงายบางทีพอแมไมไดอยูดวยการปลอยไวอยูกับปูยาตายายบางทีปูยาตา
ยายก็อายุเยอะก็กลายเปนวาอาจจะดูแลไมทั่วถึงประกอบกับในชุมชนดวยแตเด็กที่เปนกลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับคดียา
เสพติดบางทีก็ตามพรรคพวกกันไปไปเสพแลวก็อยากเสพ เคยสอบถามเด็กที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวาทำไม
ถึงกระทำความผิดหลายครั้งซ้ำซากจากตอนแรกโดนจับเนื่องจากเศษตอมาก็ครอบครองและสุดทายก็มาถูกจับฐาน
จำหนายสอบถามไปถึงพอแมผูปกครองก็ไดความวาพอแมผูปกครองไมไดอยูดวยกันผูเปนปูยาตายายหรือคนเลี้ยงดู
ปูยาตายายก็อายุเยอะก็ไมไดตามอะไรมากก็จะมาจากพอแมครอบครัวแลวก็พอไปอยูในสังคมก็จะคอยตามไดงาย”
และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เด็กอยูในสังคมที่มียาเสพติดเยอะแพร
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ระบาด ก็เสี่ยงที่จะไปอยูในคดียา เพราะวาเปนเด็กที่ไมไดมีพอแม ที่จะคอยดูแลอยางใกลชิดดวยความที่อยูกับตายาย
อะไรอยางนี้ คอนขางจะใชชีวิตไปอยูกับเพื่อน กลับมาอยูบานก็ไมไดมีอะไร ก็เลยกลับไปอยูกับเพื่อนพอไปอยูกับเพื่อน
และสังคมอันเปนที่มียาเสพติด พอมียาเสพติดก็เสียง ที่จะไปกระทำความผิดแลวก็มีแบบ เหมือนพอแมผูใหญพี่นั่น
แหละที่ มีพฤติกรรมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดมากอนมันก็เปนเคสไดมากอนคือแมติดคุกพิชัยก็ติดคุก คดียา เด็กก็อยูกับ
ยาย แลวเหมือนผูใหญก็ใชเด็ก ทำแบบนี้ดวย มันหนีไมพนอันนี้ก็คือซ้ำซากใหมรอบปลอยไป ก็มาอีกประมาณ 3-4
รอบแลวคะ” และสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา คุณารักษ (2555) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยของการกระทำผิด
ซ้ำ คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองระบบสังคม และระบบการศึกยา ทวาสาเหตุที่แทจริง คือ (1) ไม
ตระหนักรูวาการเสพยาเปนการกระทำผิดกฎหมาย (2) กลับไปคบ หาสมาคมกับเพื่อนกลุมที่เสพยา (3) ขาดโอกาสใน
การเขารับการดูแล รักษา บำบัด ฟนฟูอยางถูกตอง (4) ขาดระบบสังคมที่มีประสิทธิภาพคอยชวยเหลือ (3) ครอบครัว/
ผูปกครองมีการศึกษานอย ไมทราบวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง (6) ขาดแรงจูงใจที่จะเลิกเสพ (7) ไมตั้งใจที่จะเลิกเสพ
อย า งจริ ง จั ง (8) สั ง คมไม ย อมรั บ และไม ให โอกาส กรณี รู ป แบบการป อ งกั น การกระทำผิ ด ซ้ ำ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี 13
สวนประกอบ คือ (1)เปาประสงคของการปองกัน (2) แผนการปองกัน (3) นโยบายการปองกัน (4) กฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) การประเมิน ความเสี่ยง (6) การตระหนั ก รูเกี่ ยวกั บ ธรรมชาติข องเยาวชน (7) การคั ด กรอง (8) กิจ กรรมและ
โปรแกรมการปองกัน (9) การใหดำปรึกษาแนะนำ (10) การสงตอ ติดตาม และประเมินผล (11) การมีความตั้งใจมุงใน
การปองกัน (12) การมีอาชีพ และ (13) การมีเครือขาย โดยอาจเรียกรูปแบบนี้วา GP-PLANSACTION MODEL ซึ่ง
ผูทรงคุณวุฒิไดใหการประเมินและรับรองแลว
โดยดานที่เปนขอสังเกตในจังหวัดนครราชสีมาที่เปนเหตุปจจัยในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
พบวา มี ป จ จั ย ภู มิ ศ าสตรจั ง หวั ด นครราชสี ม าเป น เหตุ ผ ลให เกิ ด การกระทำความผิ ด ของเด็ ก และเยาวชน จั งหวั ด
นครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ มีความเปนศูนยกลางดานการขนสงสาธารณะ เปนตนทางสามารถเดินทาง
ขามไปมาระหวางจังหวัดไดงาย อีกทั้งในเมืองมีแหลงชุมชน สถานีขนสงตางๆ เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย
การกอคดีก็มีโอกาสทำไดงายตามไปดวย ประกอบกับการที่ติดเมืองหลวง จึงมีประชากรมาจากหลายที่ จากภูมิลำเนา
อื่นรวมอยูดวย และยิ่งจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญยิ่งเหมือนเปนศูนยรวมที่สามารถหาทรัพยากรอะไรมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเองไดงายมากยิ่งขึ้น ยิ่งมีสวนในการกระตุนเราใหเด็กและเยาวชนเกิดความอยากและ
อาจกอคดีไดจากความคึกคะนอง ซึ่งสอดคลองกับปญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนที่มากที่สุดในจังหวัด
นครราชสีมา ก็คือ ปญหาดานยาเสพติด ดังนั้นภูมิศาสตรจังหวัดนครราชสีมาที่มีความเปนเมืองใหญ ศูนยกลาง การ
คมนาคมสะดวก ติดเมืองหลวง จึงทำใหการติดตอสื่อสาร การขนสงยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาเปนทางผานไปสูที่อื่น
ได จึงอาจเปนความสัมพันธอยางหนึ่งที่ทำใหคดียาเสพติดในจังหวัดนครราชสีมาเยอะที่สุด ตามความเห็นของผูให
สัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เปนจังหวัดใหญเด็กเยอะมาจากที่อื่นดวย เลยกลายเปนคดีที่เกิดที่นี่ มากระทำ
ความผิดที่นี่เลยตองขึ้นศาลที่นี่ ตอไปจังหวัดใหญเหมือนเปนศูนยรวมมาหาอะไรไดงายๆ” และสอดคลองกับความเห็น
ของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เปนเมืองใหญเปนศูนยกลางเปนตนทางอันนี้ก็มีสวน ขามไประหวาง
จังหวัดไดงาย ในเมืองมีแหลงชุมชนแหลงขนสงตางๆ เขาถึงไดงาย”
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โดยปญหาดานเศรษฐกิจและปญหาดานการศึกษาที่เปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบวาเรื่องเศรษฐกิจมีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเงินเปนปจจัย
สำคัญในการดำรงชีวิต ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “ถาเศรษฐกิจครอบครัวดีพอแมก็จะ
มีเวลาดูแ ลเอาใจใสอบรมเลี้ยงดูลูกมีกิจ กรรมรว มกัน ขอย อนไปเรื่องสาเหตุ ค รอบครัวเรื่องกิจ กรรมรวมกั น หาก
ครอบครัวไมคอยมีกิจกรรมรวมกันเชนไมคอยไปกินอาหารรวมกัน ผมบอกวากิจกรรมรวมกันคือความอบอุน สำคัญ
เหมือนกัน มัน คือความอบอุ น อยากไปเที่ยวตางจังหวัดรวมกั น ก็รูสึกอบอุน มีค วามสุขก็จะไมไปทำความผิ ดแตวา
กิจกรรมรวมกันมันก็สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจในครอบครัวครับ ถาเศรษฐกิจดีพอแมก็อาจจะมีเวลาไมเครียดกับงาน
แลวก็ทำใหมีเวลากับครอบครัวมันเลยไปใสที่เพิ่มเขามา ดังนั้นเศรษฐกิจภาพรวมก็สำคัญ ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการ
กระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นไปอีก” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งได
กลาวไววา “จริงๆฐานะปานกลางทำผิดก็มีนะคะแตสวนใหญจะเปนฐานะไมคอยดีมากกวา สวนใหญจะเปนฐานะ
ยากจนมากกวาที่พอแม หาเชากินค่ำหรือพอแมตองไปทำงานตางจังหวัด ทำใหเด็กไมไดรับการเรียนรู ไมไดเอาใจใส
เหมือนเด็กเขาไปในทาง ไมดีไดงายกวาเด็กที่พอแม ดูแล” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง
ซึ่งไดกลาวไววา “ดานเศรษฐกิจมีผลตอเด็กเยาวชนกระทำความผิดแนนอนเพราะทุกวันเนี้ย เงินคือปจจัย สำคัญในการ
ที่จะทำอะไรก็ชางแมวาการเดินทาง ก็ยังคงตองใชเงินอยู ทุกอยางตองใชเงินหมด เด็กที่กระทำความผิดเพราะเขาก็
อยากไดเงิน อยากเสพยาเดี๋ยวเพื่อนก็ชักชวนไปขายก็จะไดไดเงินมา สวนใหญถาเปนเด็กเยาวชนจะไมใชจนจริงๆ 1
ขาดแคลน 2 คือตามเพื่อน นาจะพอๆกัน เพราะเพื่อนมีเราก็อยากมีบาง ไมไดคิดถึงผลกระทบที่ตามมา”
แตสิ่งที่นาสังเกตในเกี่ยวกับปญ หาดานเศรษฐกิจในคดีลักทรัพย พบวา ปญ หาดานเศรษฐกิจสำหรับการ
กระทำความผิดของเด็ก และเยาวชนในคดีลักทรัพยเป นผลทางออม เนื่องจากการกอคดีลัก ทรัพยในกลุมเด็กและ
เยาวชนนั้นเปนคดีเล็กนอยที่ไมไดมีการวางแผนเปนขั้นเปนตอน เด็กและเยาวชนที่ลักทรัพยเพราะไมไดอยากรวยแต
เปนความอยากมี ทำตามเพื่อน เพื่อนสนับสนุนยุยงมากกวา ดังนั้นเรื่องปญหาทางเศรษฐกิจอาจจะไมไดมีผลกระทบ
โดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพยในเด็กและเยาวชน ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาว
ไววา “บางทีถาครอบครัวจนอาจทำใหเด็กรักดีก็ได คิดวาถาฉันไมมีฉันจะตองหาใหมี แตสวนใหญมันไมใชอยางนั้นพอ
ไมมีปุบเราไปลักขโมยจนแลวไปลักทรัพยไมเทาไหร เด็กเขาไมคิดเหมือนผูใหญ วาไปลักทรัพยก็อยากจะรวยแตเขาลัก
ทรัพยเพื่ออยากจะมี ดังนั้นความจนรวยอาจจะไมไดมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพย เขาไมไดขโมย
เพราะวาอยากจะ รวยแตบางทีเขาเห็นของวางอยูก็อยากได จึงเอา...คดีลักทรัพยความจนไมไดเปนเหตุจูงใจซะทีเดียว
เพราะวาสวนใหญเด็กจะขโมยอะไร ขโมยเงิน 50 บาท 100 บาทนิดๆหนอยๆขโมยของกิน ไมไดไปจี้ทอง ไมไดวางแผน
มาวาจะไปปลนไปจี้ทอง ฉะนั้นผมจึงมองวาความจนเศรษฐกิจไมไดเปนผลโดยตรงตอการกระทำความผิดของเด็กใน
ความผิดฐานลักทรัพยนะ แตถา เปนความผิดเกี่ยวกับเพศไมเกี่ยวเลยอยูที่ความคิดของเด็กเขามากกวา คดีแขงรถนี่ยิ่ง
จนยิ่งไมทำผิดนะ เพราะไมมีรถ คดีแขงรถสวนใหญเนี่ยพอแมตามใจซื้อรถใหเพราะมีตังค”
สวนปญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการกระทำความผิดในคดียาเสพติด พบวาหากผูเสพไมมีเงินซื้อยาเสพติ
มาเสพ ก็จะผันตัวเองเปนผูจำหนายตอไป ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “แตถาคดียาเสพ
ติดถาคนจนไมมีตังคซื้อยาเขาก็ตองกระทำความผิดเพิ่ม อันนี้ก็มีผลเรื่องเศรษฐกิจถาเปนยาเสพติดการเปนคนจน
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อาจจะเปนปจจัยที่ทำใหเขาพัฒนาตัวเองจากผูเสพไปเปนผูคาผูจำหนาย...สวนคดียาเสพติดความจนอาจจะทำใหเขา
พัฒนาเปนผูคาผูจำหนายได เพราะเขาตองหาเงิน เพราะยาเสพติดเม็ดละ 100-200 ไมมีตังคก็ทำใหเขาตองหาตังคเพิ่ม
เพื่อมาเสพ” และสอดคลองกับการศึกษาของ ธีรวรรณ เอกรุณ (2559) ไดศึกษาการกออาชญากรรมเด็กและเยาวชนใน
มุมมองดานเศรษฐศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราอาชญากรรมเด็กและเยาวชนไทยกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนพบวา มาตรการทางกฎหมายไมมีสวนในการชวยลดอัตราการ
กออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนไทย ในขณะเดียวกันปจจัยที่สงผลใหอัตราการกออาชญากรรมเด็กและเยาวชน
ลดลง คื อ การที่ มี ผ ลสั มฤทธิ์ท างการศึ ก ษาที่ ดี และความมั่ น คงทางด านรายได ของครอบครัว และสอดคล องกั บ
การศึกษาของ กิตติ มะลิปรีดากุล (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแกรายได
ภายในครอบครัวตอเดือน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอมบริเวณที่พักอาศัยและขอหาในการกระทำความผิด
ที่มีผลตอการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
โดยปญหาดานสังคมที่เปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสงผลให
เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนั้นเปนเรื่องของการคบเพื่อน และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมักมีบุคลิกสองแบบ
อยูกับผูปกครองจะเรียบรอย แตเมื่ออยูกับกลุมเพื่อนมักจะแสดงอีกดานหนึ่งคือความกาวราว ความโดเดนเพื่อใหเปน
ยอมรับของกลุมเพื่อน ทำใหหลายครั้งขาดความยั้งคิดในการกระทำจนนำไปสูการกอคดีไดในที่สุดตามความเห็นของ
ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เพื่อนชักชวนเพื่อน เพื่อนแบบแนะนำใหยุงเกี่ยวอะไรอยางเงี้ยคะแตวาก็
ตองโทษพื้นฐานเด็กดวยที่วา ปลอยใหเขาชักนำไปในทางที่ไมดีไดงาย การคบเพื่อนก็มีสวนสำคัญเยอะมาก สวนมากที่
จะเปนเพื่อนที่อยูแถวบาน แลวก็เพื่อนที่โรงเรียน” และตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา
“ปฏิเสธไมเปน เยอะเลยคะ เด็กปฏิเสธไมเปน เด็กนอยปฏิเสธเพื่อน เด็กจะไมปฏิเสธเพื่อนเพื่อนชวนคือไป เชนเด็ก 15
มาชวนเด็กอายุ 17 เด็กอายุ 17 ไมปฏิเสธและไมเตือนนอง ก็คือไปดวยกันเลย และขาดทักษะการ คือไมไดคิดวาสิ่งที่
ทำมันจะยอน กลับมาหาตัวเอง วามีผลกระทบ คิดวาไปแลวก็จบ ไมไดกลัวกฎหมาย ไมไดกลัวการลงโทษ แตกลัวถูก
ตำรวจจับคือตำรวจจับก็ไมรูดวยซ้ำวาเขาจับมาแลวมีขั้นตอนอยางไร การลงโทษอะไรอยางไร แคกลัวตำรวจจับ เด็กไม
เขาใจวาโทษทางกฎหมายคืออะไร เด็กไมมีกระบวนการคิดไปไกลๆ ยาวๆ”
ซึ่งเด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีพลัง มีตัวตนที่เปนตัวของตัวเอง ตองการความโดดเดน ตองการใหเพื่อนเกิดการ
ยอมรับ ยิ่งครอบครัวไมมีค วามอบอุน ไม เหนี ยวแน น เด็กก็จะเตลิดไปกับ เพื่ อน เนื่องจากเมื่ อที่บ านไมอบอุน ไม
ปลอดภัย การอยูกับเพื่อนสนุก อุนใจ สบายใจมากกวา ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา
“เด็กเปนแบบนี้เวลาเขาอยูกับเราเขาจะเปนอีกบุคลิกหนึ่ง แตเวลาอยูกับเพื่อนเขาจะแบบวาเกงมากมีตัวมีตนขึ้นมาจะ
มั่นใจในตัวเองขึ้นมาเขาจะโชวพาวเขาอยากเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ ผูปกครองก็เลยไมไดระวังเพราะเวลาอยูกับ
ผูปกครองก็จะเปนอีกบุคลิกนึงก็จะเชื่อฟงอาจจะเปนในลักษณะเหมือนตาใส ซึ่งพอแมก็ไมรูวาจริงๆ เวลาลูกอยูกับ
เพื่อนแลวเปนยังไง” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เพื่อนชักชวนเพื่อน
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เพื่อนแบบแนะนำใหยุงเกี่ยวอะไรอยางเงี้ยคะแตวาก็ตองโทษพื้นฐานเด็กดวยที่วา ปลอยใหเขาชักนำไปในทางที่ไมดีได
งาย การคบเพื่อนก็มีสวนสำคัญเยอะมาก สวนมากที่จะเปนเพื่อนที่อยูแถวบาน แลวก็เพื่อนที่โรงเรียน”
ผูใหขอมูลกลาวเพิ่มเติมวาเด็กและเยาวชนมักมีบุคลิกสองแบบอยูกับผูปกครองจะเรียบรอย แตเมื่ออยูกับ
กลุมเพื่อนมักจะแสดงอีกดานหนึ่งคือความกาวราว ความโดเดนเพื่อใหเปนยอมรับของกลุมเพื่อน ทำใหหลายครั้งขาด
ความยั้งคิดในการกระทำจนนำไปสูการกอคดีไดในที่สุด ซึ่งกลุมเพื่อนมักจะชักชวนสมาชิกในกลุมไปทำกิจกรรมตางๆ ที่
มีความเสี่ยงในการเกิดคดีความ เชน การแขงรถ การเที่ยวกลางคืน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทดลองเสพสารเสพ
ติดประเภทตางๆ หากเด็กและเยาวชนปฏิเสธก็ไมสามารถที่จะเขากลุมกับเพื่อนคนอื่นๆ ได ทำใหตัวเด็กอยูในภาวะจำ
ยอม ครอบครัวก็ พึ่ งพาไม ได เพื่ อ นก็ จ ะเลิ ก คบ สุ ด ท า ยก็ ห ลวมตั วกระทำความผิ ด ทั้ งที่ ตั้ งใจหรือ ไม ได ตั้ งใจ ตาม
ความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เด็กก็จะเฮโลตามเพื่อนก็จะปฏิเสธไมคอยเปน ถาใครไมไปก็จะ
ไมไดเขากลุม การคบเพื่อนเมียก็สำคัญพอสมควรเลยนะครับ การคบเพื่อนมีไมเกี่ยววาบานจะรวยจะจน มันเปนที่เด็ก
คนนั้นนะวาเขา คิดแคไหนวาจะคบกับคนแบบไหน คบในสิ่งที่ตัวเองชอบเชนชอบเหมือน เชน ฟุตบอล ไปคบใครเรา
หามไมไดอยูแลว ก็เขาชอบเขาคุยกับใครแลวสบายใจมากกวา การคบเพื่อนในโรงเรียนหรืออะไรก็แลวแตก็เปนปจจัย
เหมือนกันแตไมแปรผันตามในเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจหรือวาครอบครัวเลยเพราะความเสี่ยงมีเทากันหมดและเปน
เด็ ก ค น นั้ น ช อ บ ใค รถู ก ใจ ใค รรวม ถึ งก ารคุ ย กั น ก าร bully กั น ” แ ล ะส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารศึ ก ษ าข อ ง
คะนึงนิจ วิหคมาตย (2552) ไดศึกษาเรื่อง การมองตนเองในภาวะคืนสูครอบครัวและสังคมของเด็กและเยาวชนที่
กระทำผิดซ้ำ ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ไดอธิบายวา ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมภายนอก
เชน ครอบครัวเพื่ อน ชุมชน แหลงที่ อยูอาศัย และสภาพแวดลอมภายในตัวตน ไดแก ความรูสึก การรับ รู การให
ความหมาย การตีความและการเห็นคุณคาในตนเอง มีผลตอการมองตนเองและดำเนินพฤติกรรมทั้งในทางดีหรือไมดี
ซึ่งภายหลังการปลอยตัว เยาวชนจะกลับไปเริ่มตนในครอบครัวกอนขึ้นอยูกับความสัมพันธในครอบครัวที่มีอยูเดิมดวย
และจะพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้นตามที่สังคมคาดหวัง เชน ทำงาน เรียน เลิกคบเพื่อนที่ไมดี แตเมื่อ
กลับสูสังคมเดิมแลวตองเผชิญกับสภาพการณที่สงผลกระทบตอจิตใจของเยาวชน เชน ไมยอมรับ ไมไววางใจ ตำหนิ
ประทับตราและเพื่อสดรอยมลหินประทับจึงมีการสรางพื้นที่การยอมรับ เผชิญปญหาและจัดการปญหาดวยตนเอง เชน
หลบหนี ใชชีวิตอยูกับเพื่อน ใชความรุนแรงเมื่อมีสิ่งยั่วยุ หรือกดดันจะผลักตัวเองออกจากสภาพการณนั้นแลวกลับไป
กระทำความผิดซ้ำไดอีก
โดยป ญ หาด า นด า นสื่ อ สารมวลชนที่ เป น องค ป ระกอบให เด็ ก หรื อ เยาวชนกระทำความผิ ด ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา พบวาสื่อสังคมออนไลนเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่เปนสาเหตุใหเด็กและเยาวชนสามารถกอคดีและ
กระทำความผิดทางกฎหมายได โดยการการใชสื่อสังคมออนไลนทาทาย ทาตีทาตอยฝายตรงขาม การโพสยั่วยุ สง
ขอความผานชองสงขอความไปดาทอ หมิ่นประมาท นอกจากนี้องคความรูเกี่ยวกับการกออาชญากรรมนั้นสามารถ
คนหาผานทางชองทางออนไลนไดอยางเสรี เชน การคนหาวิธีการขโมยอะไหลรถผานทางกูเกิล การดูยูทูปเพื่อศึกษา
เทคนิควิธีการถอดอะไหลรถเพื่อการโจรกรรมไปขายตอในตลาดมืด เปนตน ดี ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทาน
หนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “การแขงรถก็จะโพส ทาทายกัน หรือไมก็ไปแขงเพื่อที่จะโพสตโชวนี่แหละ ออกสื่อใหเขารูวา
ตัวเองเจง ไมไดกอกวนคนขางนอกแตจุดประสงคหลักจะไปรวมกลุมกัน แขงรถ อัดวีดีโอเพื่อโพสตการแชรกัน” และ
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สอดคลองกับ ความเห็น ของผูให สัมภาษณ อีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เชน มี Facebook แลวเขาก็จะสง นัดมา
ทะเลาะกั น นั ด มาต อ ยตี กั น inbox ไปหากั น นั ด เจอกั น เท า ที่ เจอจะเป น อย า งนี้ ม ากกว า แต ยั ง ไม เคยเจอที่ จ ะไป
ลอกเลียนแบบ คือจะใชโซเชียลในการสื่อสารในการกระทำความผิดมากกวา เพื่อเปนการนัดแนะเจอกันงายขึ้นไมตอง
โทรอะไร”และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เปนคดีที่เด็กขับมอเตอรไซค
แลวอัดคลิปวีดีโอแขงกันเพราะในสื่อโซเชียลอยางติดแขงมอเตอรไซคกันก็ถายคลิปกันไปโทรกันวาขี่ยกลอไดไกลไหมได
กี่วิชาแลวเขาก็จะถายแลวเขาก็จะโทรการโชวกัน พอคนอื่นเห็นปุบก็ทำตามวาเราทำไดนานกวานะ” และสอดคลองกับ
ความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “เคยเจอ ก็ยังเปนเด็กแวนเขาก็ใชสื่อโซเชียลมีเดียไมวาจะ
เปน Facebook กลุมปดตั้งกลุมขึ้นมากลุมนึง Line ติด ตั้งกลุมขึ้น มานัดแนะที่ จะไปชวนกัน กระทำความผิดสวน
ความผิดอื่นๆถาเรื่องคามนุษยอะไรก็มีในการใช Social Media มี Twitter มีอะไรที่เขาพยายามขายบริการ นอกนั้นก็
จะเปนการใชส่ือพวกนี้ในการติดตอสื่อสารกระทำความผิดธรรมดา” และสอดคลองกับความเห็นของ (เบญจพร,ที่รัก
,นิเวศน : 2562) ที่ไดอธิบายวา โซเชียลมีเดีย ซินโดรม หรือโรคสื่อโซเชียล คือภาวะที่สงผลจากการใชอินเทอรเน็ตหรือ
โซเชียลมีเดียอยางไมเหมาะสม เกิดขึ้นจากความไมเทาทันของผูใช เชน การใชสื่อโซเชียลมากเกินไป ทำใหเกิดอาการ
เสพติด โดยเฉพาะเด็กมักติดการเลน เกมออนไลน การใชโซเชียลมีเดียตางๆ ที่มากเกินพอดีจนเกิดผลเสีย และให
มุมมองดานสื่อวาโรคโซเชียลซินโดรมเปนปญหาที่เกิดจากการตามใจตัวเอง ปจจุบันการเขามาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
ทำใหหลายคนมีความอดทนนอยลง รีบรอนและรีบเรงในชีวิต มีความกระหายดานขอมูลขาวสารที่ทันทวงทีโดยไมตอง
ออกจากบาน และอธิบ ายแงมุมเชิงกฎหมายวาคดีที่พบมากที่สุดในโลกโซเชียลมีเดียคือคดีฉอโกงจากการซื้อของ
ออนไลน และคดีหมิ่นประมาท แตคดีการซื้อของออนไลนแลวถูกโกงจะไมนิยมแจงความเพราะเห็นเปนเงินจำนวน
เล็กนอย“คนที่จะทำความผิดมี 3 องคประกอบ หนึ่งคือแรงจูงใจ สองคือทักษะ สามคือชองโอกาส อันที่สาม เปนสิ่ง
เดียวที่เราควบคุมได ในโลกโซเชียลการระบุตัวตนชวยใหสามารถระบุตัวผูกระทำผิดและชวยสอดสองไดระดับหนึ่ง”
2. มาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา จากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมาตรการทางกฎหมายในการลดการกระทำความผิดของเด็กหรือ
เยาวชน พบวาทางกฎหมายก็มีชองทางในการใหโอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับตัวเปนคนดีสูสังคม แตเนื่องจากเด็ก
และเยาวชนบางคนกลับตัวจากการใหโอกาสไดจริง แตบางคนก็กระทำความผิดซ้ำซากไมควรไดรับโอกาส ซึ่งอาจเปน
ผลเนื่องมาจากวิวัฒ นาการของสังคมทำใหเด็กและเยาวชนเกิดการรับรูในเรื่องราวตางๆ มากกวาสมัยกอน การที่
กฎหมายใหโอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนเรื่องที่ดี เพราะความเปนจริงเด็กและเยาวชนยังมีวุฒิภาวะไมเทากับ
ผูใหญ ถึ งแม เด็ ก และเยาวชนจะรูเรื่องอะไรตางๆ มากกวาเด็ก ในสมั ยก อนตามสภาพสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป แต
ประสบการณชีวิตของเด็กอยางไรก็ยังมีไมเทาผูใหญ ดังนั้นการพิจารณาแยกเปนรายบุคคลเพื่อมอบโอกาสในการกลับ
ตัวสำหรับเด็กและเยาวชนเปนแนวทางในการฟนฟูเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมเปนรายบุคคลไป ดังนั้น กฎหมายเปน
สิ่งที่อยูปลายเหตุ สิ่งที่ลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนไดจริงๆ ตองมาจากความสำนึกตัวเด็กและเยาวชน
ซึ่งก็ตองมีรากฐานมาจากครอบครัว ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซึ่งไดกลาวไววา “บางครั้งกฎหมายเปด
โอกาสใหเด็ก ในการฟองศาลก็จะมีกระบวนการสำหรับเด็กและเยาวชนก็เปนการแกไขบำบัดฟนฟูอาการเหมือนกัน
การที่วาเปนการใชมาตรการพิเศษ กอนที่เราจะไมฟองมันก็เปนการแกไขบำบัดฟนฟูพอแกไขบำบัดฟนฟู ทำใหเขามี
ภาคโปสเตอร
408

ความรูสึกวากระทบกับตัวเขาจนทำใหเขาไมเข็ด พอเด็กไมเข็ดก็พรรคพวกกันก็บอกวาเดี๋ยวก็ไปรายงานตัวมันก็ไม
เปนไปตามหลักอาชญาวิทยาวาการลงโทษเพื่อเปนการปองปดปองปรามเพราะบางทีการลงโทษก็จะเปนการทำใหคน
อื่นเปนตัวอยาง เห็นแลวก็จะไมทำตามจะกลายเปนวาเด็กเราใชมาตรการที่มันสำหรับเด็กแลวบางทีมันก็เบาไปมันก็จะ
ไมเปนการยับยั้งปองปรามเด็กคนอื่นที่จะกระทำตอไปอยางนี้ครับ” และสอดคลองกับผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซึ่งได
กลาวไววา “กฎหมาย มันก็ชวยสวนหนึ่ง แตวา จริงๆภาพของสถาบันครอบครัวก็นาจะเขามา มีบทบาทมากขึ้นมันก็
อาจจะชวยลดปญหาเด็กทำผิดไดอยางเปนรูปประธรรมมากที่สุด ตองเปนเครือขายความรวมมือกันนาจะดีกวาถาให
กฎหมายเข า มา อย า งเดี ย วมาดู แ ข็ งกระด า งไป” และสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ จงกล บุ ญ พิ ทั ก ษ (2559) ผล
การศึกษาพบวา การใชพุทธธรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจใหมีความเขมแข็ง โดยใชภูมิคุมกันทางครอบครัวที่
เปนความรักความอบอุน ความเขาใจซึ่งกันและกัน ภูมิคุมกันจากสังคมสิ่งแวดลอม ภูมิคุมกันจากกัลยาณมิตร เยาวชน
ควรไดเรียนรูปรับทัศนคติมุมมองดวยการใชปญญาเพื่อใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหาของตนเอง เปนการปองกันใน
ลักษณะการสรางความพรอมในการใชชีวิตเตรียมความพรอมในการเปนผูใหญ ซึ่งจะเปนเยาวชนที่เปนคนเกงเปนคนดี
ที่สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความเขมแข็งที่เกิดจากกระบวนการใชปญญา
เปนหลักที่ยึดเหนี่ยว อันเปนรูปแบบอีกมิติหนึ่งที่มุงเนนการแกปญหาใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติดได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
(1) ปจจัยภายใน การตระหนักรูตนเองและสถาบันครอบครัว ในการตระหนักรูนั้นเด็กและเยาวชนตองมี
ความเขาใจตนเอง สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเอง อารมณความรูสึก ซึ่งตองมีพื้นฐานมาจากสถาบันครอบครัวตองสราง
ความมั่นคงทางจิตใจใหกับบุตร ใหมีเกราะปองกันสิ่งภายนอกที่จะมายั่วยุตางๆ สถาบันครอบครัวมีความสำคัญเปน
อันดับแรกในการสรางระบบความคิด จุดเริ่มตนและทางแยกในการดำเนินชีวิตของความเปนมนุษย เพราะเมื่อเด็กและ
เยาวชนมีภูมิตานทางทางความคิดในทางที่ถูกตองตามทำนองคลองธรรมแลว ก็จะเปนการลดอาชญากรรม ลดการ
กระทำความผิดไดดีที่สุด
(2) ปจจัยภายนอก การศึกษาโรงเรียน ชุมชนสังคม ลวนแตเปนปจจัยหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนประพฤติ
ตนไปในทางที่ถูกที่ชอบได เด็กและเยาวชนเปนวัยที่ใชเวลาอยูที่โรงเรียนเปนสวนใหญ โรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญใน
การเปนตนแบบ ปลูกฝงสิ่งดีงาม สงเสริม ยกยองและใหรางวัล ในสวนของชุมชนตองชวยกันสอดสองเปนหูเปนตากัน
ภายในชุมชน อันมีลักษณะเปนการปองปรามเด็กและเยาวชนได ก็จะเปนองคประกอบเสริมที่สำคัญในการลดการ
กระทำความผิด
(3) มาตรการทางกฎหมายและเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กฎหมายเป น ด า นสุ ด ท า ยปลายทางในการลด
อาชญากรรม ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนั้น เปนเหมือนดาบสองคม ถาในดานดี
คือจะมีกระบวนการหักเหเด็กและเยาวชนใหอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหสั้นที่สุด ใหโอกาสฟนฟู กลับตัว
สามารถดำเนินชีวิตตอโดยไมมีมลทิน แตในอีกดานหากเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซ้ำซาก ก็จะทำใหเด็กและ
เยาวชนไมเข็ดหลาบ กำเริบเสิบสาน ไมสำนึกในการกระทำอยางแทจริง ดังนั้น จึงแบง เปน 3 สวน ดังนี้
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(1) ในสวนของจังหวัดนครราชสีมา จากผลการศึกษาพบวา ภูมิศาสตรของจังหวัดนครราชสีมาเปน
ถนนเสนยาวตรง เหมาะแกการกระทำความผิดการแขงรถของเด็กและเยาวชน ดังนั้น ในระดับจังหวัด ควรมีนโยบาย
เขมงวดกวดขัน ปราบปราบ โดยการออกเปนนโยบายในการปราบปรามมากขึ้น ก็จะสามารถควบคุม ปองปราบ และ
ลดการกระทำความผิดไดอยางหนึ่ง
(2) ในสวนของมาตรการทางกฎหมายนั้น หนวยงานของรัฐควรทบทวนอายุเด็กและเยาวชนที่จะ
เขากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทุก ๆ 4 ป ตามวิวัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) ในสวนของเครือขายความรวมมือไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรสงเสริมการงานอาชีพ
การสรางอาชีพที่มั่นคง มีรายไดใหตัวเองแลวก็สังคมยอมรับและเปนอาชีพที่ถูกกฎหมาย มันจะเปนการดึงเขาออกจาก
วงจร
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของการตระหนักรูตนเองของเด็กและเยาวชนกับครอบครัว
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของเครือขายความรวมมือที่เกี่ยวกับองคกรกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน
(3) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อที่เหมาะสมในการสงเสริมการรับรูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็ก
และเยาวชน
(4) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อที่เหมาะสมในการสงเสริมการรับรูและตระหนักถึงปญหาและสาเหตุที่เด็ก
และเยาวชนกระทำความผิด
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