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การศึกษาสาเหตุและมาตรการในการปองกันเดก็และเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกร

ทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและเพ่ือศึกษามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชน

กระทำผิดอาญาในจังหวัดนครราชสีมา  โดยการสัมภาษณผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 

จากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 องคกร ไดแก 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  ทนายความ  สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 และสำนักงานอัยการคดีเด็ก

และเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา  

 ผลการศึกษาพบวา ปญหาดานครอบครัวเปนองคประกอบหลักท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ซ่ึงสาเหตุ

ปญหาดานครอบครัวนั้นจะทำใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การใชสารเสพติด การคบเพ่ือนไมดี และอาจ

สงผลตอสุขภาพจิตซ่ึงทำใหเปนสาเหตุในการกระทำความผิดอ่ืนๆ ไดอีกมากมาย ดานสาเหตุเชิงภูมิศาสตรของจังหวัด

นครราชสีมา พบวาจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีความเปนศูนยกลางเปนตนทางสามารถเดินทางขามไปมา

ระหวางจังหวัดไดงาย จึงทำใหเด็กและเยาวชนนัดกลุมรวมกันไดงาย การกอคดีก็มีโอกาสทำไดงายตามไปดวย สาเหตุ

ดานรูปแบบการรวมกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา โดยสวนใหญการกระทำ

ความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมามักกระทำความผิดคนเดียวโดยเฉพาะคดียาเสพติด แตในกรณีท่ี

กระทำความผิดหลายคนมักเปนคดีอ่ืนๆ เชน ทะเลาะวิวาท แขงรถ นอกจากนี้ในกรณีคดีทางเพศนั้นเด็กและเยาวชน

มักกระทำความผิดรวมกับผูใหญ สาเหตุปญหาดานเศรษฐกิจ พบวา มีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน 

เนื่องจากเงินเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แตไมไดมีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพยของ

เด็กและเยาวชน แตปญหาเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอการกระทำความผิดในคดียาเสพติด พบวาหากผูเสพไมมีเงินซ้ือยา
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เสพติมาเสพ ก็จะผันตัวเองเปนผูจำหนายตอไป ปญหาดานการศึกษาไมคอยมีผลกับการกระทำความผิดของเด็กและ

เยาวชน การท่ีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดหรือกอคดี สาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยสวนบุคคล 

 ในสวนผลการศึกษามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา พบวา กฎหมายมีสวนชวยลด

การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนไดสวนนอย ซ่ึงการใชกฎหมายเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงมาตรการใน

การปองกันเด็กและเยาวชนกระทำความผิด ตองมาจากสำนึกขางในของเด็กและเยาวชน และจากการปูพ้ืนฐาน

รากฐานของครอบครัว และเครือขายความรวมมือท่ีสำคัญท่ีสุดคือสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง และความรวมมือจาก

หนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการสรางความม่ันคงทางดานอาชีพ 

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  

 เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเปนกำลังสำคัญในการ

พัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ในขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนก็เปนประชากร ท่ีขาดประสบการณหรือความรูเทาทัน 

ซ่ึงอาจทำใหโดนลอลวง ใหประพฤติหรือกระทำความผิดไดงายย่ิงข้ึน ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงควรไดรับการใสใจ 

สนับสนุน สงเสริม ใหเด็กและเยาวชน ไดเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติตอไป ดังนั้น 

การศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนท่ีกระทำความผิด จะทำใหทราบ ถึงสถิติ ท่ีเด็กและเยาวชนมักกอการกระทำความผิด

อันจะทำใหได แนวทางมาตรการในการปองกันตามมา ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาถึงสาเหตุเด็กและเยาวชน

กระทำความผิดในจังหวัดนครราชสีมาเทานั้น เม่ือเกิดปญหาการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

หนวยงานท่ีเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการยุติธรรมในการรับตัวเด็กและเยาวชนไดแก ตำรวจพนักงานสอบสวน มี

หนาท่ีในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงจะเปนขอมูลโดยตรง 

ในการทำใหทราบถึงสาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนกระทำความผิด และจะตองกระทำการสอบสวนรวมกับสหวิชาชีพ ในคดี

เด็กและเยาวชนจะมีทนายความซ่ึงทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนในการแกตางคดีท่ีเด็กและ

เยาวชนกระทำความผิดอาญาดวย นอกจากนี้ ไดแกองคกรของพนักงานอัยการ ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐทำหนาท่ีในการ

ฟองคดีอาญาท่ัวไปและรวมถึงคดีอาญาท่ีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดดวย ซ่ึงรับสำนวนตอมาจากพนักงาน

สอบสวนนั่นหมายความวา องคกรอัยการก็จะเปนองคกรท่ีรูสาเหตุเด็กและเยาวชนเยาวชนกระทำความผิดเชนเดียวกัน 

สุดทายองคกรศาล ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัว เปนองคกรเปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนมาเปนพิเศษ เพ่ือดำเนินการ

พิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพงท่ีเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงกระบวนการในการพิจารณาคดีนั้นจะแตกตาง

จากคดีอาญาท่ัวไปโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีมาตรการพิเศษ มีแผนบำบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน ท้ังนี้เพ่ือ

เจตนารมณท่ีสำคัญของศาลเยาวชนและครอบครัวก็คือมุงเนนในการแกไขตัวเด็กไมมุงลงโทษ  
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 หากไดทราบถึงสาเหตุท่ีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญา ท่ีเฉพาะในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

อันจะทำใหการแกปญหาในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ไดแกปญหาไดถูกตอง

ตรงกับสาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับ

เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 

 2. เพ่ือหามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาในจังหวัดนครราชสีมา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา โดยการสัมภาษณเชิงลึก การศึกษาวิจัยนี้

ประกอบดวยการวิจัยเอกสารดวยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี โดยศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติย

ภูมิ ซ่ึงจะนำขอมูลจากการวิจัยเอกสารมาเปนขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลตอไป 

1. ผูใหขอมูล คือ ผูท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน จำนวน 8 คน ไดแกผูท่ี

ปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คน ทนายความจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 

คน สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 2 คน และสำนักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 

คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยสรางเครื่องมือวิจัย แลว

นำเสนอใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะ และนำไปใชสัมภาษณตอไป 

3. ข้ันตอนและวิธีการในการวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหเนื้อหาซ่ึงเปนการวิเคราะหประเด็นตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชเทคนิคการจำแนกประเภทขอมูล (สิน พันธพินิจ, 2554 : 293) แลวนำเสนอขอมูลเชิง

บรรยายเปนรายดาน  

 ขั้นตอนที่ 2 การหามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาในจังหวัดนครราชสีมา โดยผู

ศึกษาจะดำเนินการศึกษาแนวทางเชิงคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปดวยศึกษาทางเอกสาร (Documentary) ตำรา บทความ

กฎหมาย วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของและศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

 

สรุปผลการวิจัย  

  1. สาเหตุเชิงภูมิศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา พบวา (1) ภูมิศาสตรจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดท่ีมี

พ้ืนท่ีขนาดใหญ มีความเปนศูนยกลางดานการขนสงสาธารณะ เปนตนทางสามารถเดินทางขามไปมาระหวางจังหวัดได

งาย อีกท้ังในเมืองมีแหลงชุมชน สถานีขนสงตางๆ เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย การกอคดีก็มีโอกาสทำไดงาย

ตามไปดวย (2) ประชากรจังหวัดนครราชสีมา เปนตนทางขามไปจังหวัดอ่ืนประกอบกับการท่ีติดเมืองหลวง จึงมี

ประชากรมาจากหลายท่ี จากภูมิลำเนาอ่ืนรวมอยูดวย โดยเฉพาะในชวงปดเทอมท่ีเด็กและเยาวชนมีเวลาวางก็มักจะ
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รวมกลุมกันเพ่ือเท่ียวเตร และย่ิงจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญย่ิงเหมือนเปนศูนยรวมท่ีสามารถหาทรัพยากร

อะไรมาเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองไดงายมากย่ิงขึ้น ย่ิงมีสวนในการกระตุนเราใหเด็กและเยาวชนเกิดความ

อยากและอาจกอคดีไดจากความคึกคะนอง  

 2. รูปแบบการรวมกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา สวนใหญแลวแต

ฐานความผิด หากเปนกระทำความผิดคนเดียวมักจะเปนคดียาเสพติด แตในกรณีท่ีกระทำความผิดหลายคนมักเปนคดี

อ่ืนๆ เชน ทะเลาะวิวาท แขงรถ และจะกอคดีรวมกันกับเพ่ือนๆ ในกลุมหรือรุนพ่ี นอกจากนี้ในกรณีคดีทางเพศนั้นเด็ก

และเยาวชนมักกระทำความผิดรวมกับผูใหญ เชน การขายบริการทางเพศ สิ่งท่ีนาสังเกตคือ คดีลักทรัพยมักมีแนวโนม

ท่ีเด็กและเยาวชนจะกอคดีสูงขึ้นในชวงท่ีเกิดวิกฤตกาลตางๆ เชน วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เพราะ

รายไดลดลงหาเงินยากขึ้นก็สามารถเปนเหตุจูงใจใหเด็กและเยาวชนกอคดีลักทรัพยมากขึ้น 

 3. สาเหตุจากความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ พบวาโดยสวนใหญมักไมคอยพบเด็กและเยาวชนท่ีมี

ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจกระทำความผิดทางกฎหมาย แตมีบางกรณีท่ีเด็กและเยาวชนท่ีมีความบกพรอง

ทางรางกายหรือจิตใจในขอจำกัดดังกลาวนั้นเพ่ือกอคดีลักทรัพยเล็กๆ นอยๆ และในบางกรณีเคยเกิดเหตุการณท่ีเด็ก

และเยาวชนท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจถูกผูใหญลอลวงไปกอคดี เปนตน 

 4. สาเหตุปญหาดานครอบครัว พบวา เปนสาเหตุหลักเลยก็คือครอบครัว ความเอาใจใสของครอบครัวมี

สวนสำคัญมากๆ ตอการสรางความยับย้ังชั่งใจของเด็กและเยาวชนท่ีจะไมกระทำความผิด การท่ีพอแมแยกทาง แลวอยู

กับญาติบอยครั้งท่ีพบวาระดับของความเอาใจใสจะมีนอยกวาพอและแมแทๆ แตถาครอบครัวใดท่ีผูปกครองเอาใจใสให

ความรักความอบอุนอยางเต็มท่ี เด็กและเยาวชนก็จะไมคอยกอปญหาเพราะมีเกราะท่ีเรียกวาครอบครัวท่ีอบอุน

คุมครองอยู ซ่ึงสาเหตุปญหาดานครอบครัวนั้นจะทำใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การใชสารเสพติด การ

คบเพ่ือนไมดี และอาจสงผลตอสุขภาพจิตซ่ึงทำใหเปนสาเหตุในการกระทำความผิดอ่ืนๆ ไดอีกมากมาย เด็กและ

เยาวชนก็จะไปพึงพาเพ่ือน หรืออาจดูสื่อสังคมออนไลนแลวเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมดีตางๆ จากสื่อสังคมออนไลน  

 5. สาเหตุปญหาดานเศรษฐกิจ พบวา มีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเงินเปน

ปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต นอกจากนั้นยังพบวาเด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีผิดคือเด็กและเยาวชนเห็นเพ่ือนในกลุมมี

ของฟุมเฟอยตางๆ มักเกิดความรูสึกอยากไดอยากมีบาง หากไมมีอาจถูกดูถูกดูแคลน เกิดความรูสึกแตกตาง ทำใหตัว

เด็กและเยาวชนนั้นตองพยายามหามาใหมีใหเหมือนเพ่ือนในกลุมใหได แตสิ่งท่ีนาสังเกตในเกี่ยวกับปญหาดาน

เศรษฐกิจในคดีลักทรัพย พบวา ปญหาดานเศรษฐกิจสำหรับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีลักทรัพย

เปนผลทางออม เนื่องจากการกอคดีลักทรัพยในกลุมเด็กและเยาวชนนั้นเปนคดีเล็กนอยท่ีไมไดมีการวางแผนเปนข้ัน

เปนตอน เด็กและเยาวชนท่ีลักทรัพยเพราะไมไดอยากรวยแตเปนความอยากมี ทำตามเพ่ือน เพ่ือนสนับสนุนยุยง

มากกวา ดังนั้นเร่ืองปญหาทางเศรษฐกิจอาจจะไมไดมีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพยในเด็ก

และเยาวชน 

 6. สาเหตุปญหาดานสังคม พบวา เปนเร่ืองของการคบเพ่ือน การรวมกลุมกับเพ่ือน เด็กและเยาวชนเปนวัย

ท่ีมีพลัง มีตัวตนท่ีเปนตัวของตัวเอง ตองการความโดดเดน ตองการใหเพ่ือนเกิดการยอมรับ ย่ิงครอบครัวไมมีความ

อบอุน ไมเหนียวแนน เด็กก็จะเตลิดไปกับเพ่ือน เนื่องจากเม่ือท่ีบานไมอบอุน ไมปลอดภัย การอยูกับเพ่ือนสนุก อุนใจ 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

400 

สบายใจมากกวา เด็กและเยาวชนมักมีบุคลิกสองแบบอยูกับผูปกครองจะเรียบรอย แตเม่ืออยูกับกลุมเพ่ือนมักจะแสดง

อีกดานหนึ่งคือความกาวราว ความโดดเดนเพ่ือใหเปนยอมรับของกลุมเพ่ือน ทำใหหลายคร้ังขาดความย้ังคิดในการ

กระทำจนนำไปสูการกอคดีไดในท่ีสุด ซ่ึงกลุมเพ่ือนมักจะชักชวนสมาชิกในกลุมไปทำกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความเสี่ยงใน

การเกิดคดีความ เชน การแขงรถ การเท่ียวกลางคืน ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล การทดลองเสพสารเสพติดประเภทตางๆ 

หากเด็กและเยาวชนปฏิเสธก็ไมสามารถท่ีจะเขากลุมกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ได ทำใหตัวเด็กอยูในภาวะจำยอม ครอบครัวก็

พ่ึงพาไมได เพ่ือนก็จะเลิกคบ สุดทายก็หลวมตัวกระทำความผิดท้ังท่ีตั้งใจหรือไมไดต้ังใจ  

 ปญหาสังคมเกี่ยวกับคดีคดียาเสพติด พบวา โดยสวนมากพบวาเกิดจากการม่ัวสุมกับในกลุมเพ่ือน หรือรุนพ่ี 

ปจจัยท่ีสำคัญคือการชักชวนกันไป ซ่ึงกลุมท่ีกอเหตุและพบเจออยูอยางสม่ำเสมอ ไดแก เด็กมัธยม ซ่ึงระยะตอมาเด็ก

หรือเยาวชนท่ีมีการกระทำผิดซ้ำก็อาจกระทำความผิดท่ีมีความรายแรงมากข้ึน เชน จากการเปนผูเสพสารเสพติด ก็

พัฒนาไปสูการเปนผูคา เปนตน และในคดียาเสพติดมักจะมีผูใหญท่ีเปนผูกระทำความผิดดวย บางทีมาจากครอบครัวท่ี

ทำผิด เม่ือเด็กและเยาวชนอยูในครอบครัวท่ีกระทำความผิด ก็มักจะกระทำความผิดไปดวยหรือถูกบังคับใหทำ ซ่ึงไมมี

ทางเลือก เพราะหากไมทำเด็กและเยาวชนเองก็ไมมีท่ีพ่ึง ประกอบกับเม่ือเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนแลวก็จะมีมาตรการฟนฟูตาง ๆ จึงอาจเปนเคร่ืองมือใหผูใหญใชเปนชองทางหนึ่งใน

การใหเด็กและเยาวชนกระทำความผิดดังกลาว 

   7. สาเหตุปญหาดานการศึกษา พบวา ปญหาดานการศึกษาไมคอยมีผลกับการกระทำความผิดของเด็กและ

เยาวชน การท่ีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดหรือกอคดี สาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยสวนบุคคล ดังนั้นไมวาเด็กและ

เยาวชนท่ีเรียนอยูในระบบหรือไมไดเรียน สามารถกระทำความผิดทางกฎหมายไดท้ังหมด ซ่ึงโรงเรียนก็มีสวนสำคัญใน

การชวยปลูกฝงความคิดดีๆ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนนั้นๆ แตระบบการศึกษาไมพยายามนำ

เด็กและเยาวชนกลับเขามาในระบบ การท่ีเด็กและเยาวชนถูกไลออกจากโรงเรียนนั้นทำใหเด็กและเยาวชนไมมีท่ีพ่ึง

ครอบครัวก็ไมอบอุน โรงเรียนหรือระบบการศึกษาก็ไมเหนี่ยวร้ังเพ่ือสั่งสอนใหเปนคนดี เด็กและเยาวชนก็จะขาดท่ีพ่ึง

ทางจิตใจ และไปกอคดีในท่ีสุด กลายเปนปญหาสังคมท่ีทุกฝายตองตามไปแกไข 

 8. สาเหตุปญหาดานดานสื่อสารมวลชน พบวา สื่อสังคมออนไลนเปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีเปนสาเหตุให

เด็กและเยาวชนสามารถกอคดีและกระทำความผิดทางกฎหมายได เชน การใชสื่อสังคมออนไลนทาทาย ทาตีทาตอย

ฝายตรงขาม การโพสย่ัวยุ สงขอความผานชองสงขอความไปดาทอ หม่ินประมาท เปนตน หรือในกรณีการแขงรถ

มอเตอรไซคก็มักใชสื่อสังคมออนไลนในการนัดหมายเพ่ือเชิญใหเด็กและเยาวชนกลุมตางๆ มาเขารวมการประลอง

ความเร็วบนถนนหลวง สรางความเดือดรอนแกผูใชรถและถนน และกอใหเกิดอุบัติเหตุเปนสาเหตุใหเกิดความพิการ 

ทุกพลภาพ ตลอดจนเสียชีวิตได นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลนยังถูกใชเปนชองทางในการสรางชื่อเสียงของกลุมเด็กและ

เยาวชนท่ีมุงกระทำความผิดทางกฎหมาย เชน การอัดคลิปวิดีโอการแขงรถแลวโพสตลงสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงทำใหเกิด

พฤติกรรมการเลียนแบบ เกิดการทำตามเปนแบบอยางท่ีไมดี นอกจากนี้องคความรูเกี่ยวกับการกออาชญากรรมนั้น

สามารถคนหาผานทางชองทางออนไลนไดอยางเสรี เชน การคนหาวิธีการขโมยอะไหลรถผานทางกูเกิ้ล การดูยูทูปเพ่ือ

ศึกษาเทคนิควิธีการถอดอะไหลรถเพ่ือการโจรกรรมไปขายตอในตลาดมืด เปนตน คดีความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีเด็กและ
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เยาวชนกระทำความผิด พบวา ดวยการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ความอยากลอง การคบเพ่ือน 

การดูและใชสื่อสังคมออนไลนในทางท่ีผิด เปนสิ่งกระตุนสำคัญท่ีทำใหเด็กและเยาวชนกอคดีทางเพศได 

 ผลการศึกษามาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา พบวา กฎหมายมีสวนชวยลดการ

กระทำความผิดของเด็กและเยาวชนได แตอยูท่ีปลายเหตุ ซ่ึงมาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำความผิด 

ตองมาจากสำนึกขางในของเด็กและเยาวชน นั้นก็มาจากการปูพ้ืนฐาน รากฐานของครอบครัว และเม่ือเด็กและเยาวชน

กระทำความผิดแลว สิ่งหนึ่งท่ีจะชวยลดไดคือ การใหเด็กไดเขามาอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือท่ีเด็กและ

เยาวชนจะไดเกิดการเรียนรูและจดจำใหเขาเรียนรูระบบวิธีการ เงื่อนไขตางๆท่ีจำกัดเสรีภาพของเขาใหเขาไดตระหนัก

จริงๆ มันก็จะทำใหโอกาสท่ีเขาจะกระทำความผิดซ้ำ ซ่ึงในกระบวนการนั้นก็จะมีชองผอนปรน ซ่ึงกฎหมายก็มีชองทาง

ในการใหโอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับตัวเปนคนดีสูสังคมอยูแลว เพียงแตชองทางท่ีกฎหมายมอบใหแกเด็กและ

เยาวชนนั้นในการนำมาปฏิบัติจริงคงตองแยกพิจารณาใหกับเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคล เนื่องจากเด็กและเยาวชน

บางคนกลับตัวจากการใหโอกาสไดจริง แตบางคนก็กระทำความผิดซ้ำซากไมควรไดรับโอกาส ดังนั้นการพิจารณาแยก

เปนรายบุคคลเพ่ือมอบโอกาสในการกลับตัวสำหรับเด็กและเยาวชนเปนแนวทางท่ีตองทบทวนเพ่ือใหเกิดการสงเสริมท่ี

ถูกตองใหไดมากท่ีสุด 

 วิวัฒนาการของสังคมทำใหเด็กและเยาวชนเกิดการรับรูในเรื่องราวตางๆ มากกวาสมัยกอน การท่ีกฎหมายให

โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนเรื่องท่ีดี เพราะความเปนจริงเด็กและเยาวชนยังมีวุฒิภาวะไมเทากับผูใหญ จึงควรให

โอกาสเด็กและเยาวชนมีแผนบำบัดฟนฟู กฎหมายท่ีมีกระบวนการเบี่ยงเบนคดีหรือหักเหคดีออกจากกระบวนการ

ยุติธรรม แตในอีกแงหนึ่งคือการท่ีภาครัฐควรทบทวนอายุของเด็กและเยาวชนท่ีจะเขามาอยูในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนทุกๆ 4 ป เพราะเม่ือสังคม สื่อ เทคโนโลยี มีวิวัฒนาการกาวไปฉันใด กฎหมายก็ตอง

ปรับเปลี่ยนใหทันดวยฉันนั้น 

 การรวมมือกันระหวางหนวยงาน ซ่ึงมีท้ังกฎหมายใหอำนาจในการเปนเครือขาวความรวมมือกัน หรือรวมมือ

กันในภาคสมัครใจ  เชน การประชุมรวมกันเพ่ือจัดทำแผนฟนฟูเด็กและเยาวชนระหวาพนักงานอัยการและสถานพินิจ 

หรือการไปใหความรูกับเด็กและเยาวชน ในเร่ืองสื่อลามกอนาจารท่ีมาจากการใชสื่อโซเชียล หรือการจัดกิจกรรมของ

ทางศาลตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย คายทหาร 

ปปส. โรงพยาบาล สถานพินิจ และรวมถึงชุมชนและ อสม.ดวย แตท้ังนี้หากทุกภาคสวนไมวาจะเปนท้ังภาครัฐและ

เอกชน หากชวยกันรวมมือกัน สอดสองดูแล ก็จะลดอัตราการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนได หากแตจะรอ

กฎหมายมาแกไขคงไมทัน เพราะกฎหมายนั้นอยูปลายเหตุแลว 

 

อภิปรายผล    

 จากการศึกษาสาเหตุและมาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา จากองคกรทาง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นท่ีสำคัญควรนำมาอภิปราย 

ดังนี้  
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 1. การศึกษาสาเหตุเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญาจากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับ

เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยปญหาดานครอบครัวท่ีเปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา เปนสาเหตุหลักในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากกรณีท่ีเด็กและเยาวชน

กระทำความผิดนั้น การท่ีพอแมแยกทาง แลวอยูกับญาติบอยคร้ังท่ีพบวาระดับของความเอาใจใสจะมีนอยกวาพอและ

แมแทๆ ซ่ึงสาเหตุปญหาดานครอบครัวนั้นจะทำใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เชน การใชสารเสพติด การคบ

เพ่ือนไมดี และอาจสงผลตอสุขภาพจิตซ่ึงทำใหเปนสาเหตุในการกระทำความผิดอ่ืนๆ ไดอีกมากมาย ตามความเห็นของ

ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “สวนใหญเด็กท่ีกระทำความผิดเทาท่ีเห็นมาพอแมแยกทางกันแลวอยูกับปูยา

ลุงปานาอา เปนซะสวนใหญท่ีมาแลวมาซ้ำสังเกตดู ไมคอยใสใจหรือบางท่ีใสใจอาจจะมองวาไมใชพอแมเขาม้ัง ...สวน

ใหญท่ีทำผิดก็จะอยูกับคนอ่ืนท่ีไมใชพอแมแตอยูกับพอแมมีไหมก็มีมาเหมือนกัน...เม่ือมีปญหาครอบครัวมาแลวเหมือน

เด็กก็ขาดความอบอุนตอใหอยูกับคนอ่ืนแตเขาก็ยังรูสึกวาเขาขาด....เร่ืองชองวางในครอบครัวชองวางระหวางวัย มันไม

เหมือนพอแม หรือบางทีอยูกับพอแมก็มีมาเหมือนกันท่ีไมสนิทใจท่ีจะคุยกับพอแมในบางเรื่องหรือเหมือนพลาดไป

แลวแตไมกลาปรึกษาพอกับแมก็เกิดมาเปนเร่ือง พอแมก็เพ่ิงมารู มันก็มีหลายองคประกอบ” และสอดคลองกับ

ความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “สาเหตุหลักเลยก็คือครอบครัว ไมไดอยูกับพอกับแมอยูกับ

ญาติพอแมไมมีเวลาดูแลใสใจ เพราะไมมีคนดูแลก็ไปหาเพ่ือนเพ่ือนก็พาไปเสพ ลึกๆอาจจะขาดความอบอุนก็เปนได 

พ้ืนฐานมาจากครอบครัวแตกแยก ถาไมแตกแยกก็พอแมอาจจะไมมีเวลาดูแลเอาใจใส” และสอดคลองกับความเห็น

ของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “คือพ้ืนฐานมาจากครอบครัว เปนตัวหลักกอนคือครอบครัวพ่ีจะใชเวลา

คุยกับเด็กคอนขางนาน ครอบครัวแตกแยกคือ  พอแมไมมีเวลาเลี้ยงดู เพราะขาดการอบรมการดูแล เขามีความรูสึกวา

เขาตองไปพ่ึงคนอ่ืน พ่ึงเพ่ือน พ่ึง Social พ่ึง YouTube พ่ึง tiktok พอแมไมไดบอกไมอธิบายไมไดสอน บางทีแค

ตองการเพ่ือนคุยตองการคนรับฟงปญหา คือไมมีคนรับฟง บางทีก็อยากอธิบายวาเขาเกิดอะไรขึ้นแตถาเราเปดใจคุยกับ

เขา เขาก็เลานะเราวาเขาทำเพราะอะไรบางนี้บางทีก็ทำเพราะเรียกรองความสนใจอยากไดรับการยอมรับของสังคม แต

พอแมไมรูวามีอีกดานนึงของลูก” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “มี

รายงานจากสถานพินิจวาพฤติกรรมเปนยังไงสถานะครอบครัวเปนยังไงสวนใหญจะเปนเร่ืองทางครอบครัวมากกวา 

บางทีพอแมไมไดอยูดวยการปลอยไวอยูกับปูยาตายายบางทีปูยาตายายก็อายุเยอะก็กลายเปนวาอาจจะดูแลไมท่ัวถึง

ประกอบกับในชุมชนดวยแตเด็กท่ีเปนกลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับคดียาเสพติดบางทีก็ตามพรรคพวกกันไปไปเสพแลวก็

อยากเสพ เคยสอบถามเด็กท่ีกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวาทำไมถึงกระทำความผิดหลายคร้ังซ้ำซากจากตอน

แรกโดนจับเนื่องจากเสพตอมาก็ครอบครองและสุดทายก็มาถูกจับฐานจำหนายสอบถามไปถึงพอแมผูปกครองก็ได

ความวาพอแมผูปกครองไมไดอยูดวยกันผูเปนปูยาตายายหรือคนเลี้ยงดู ปูยาตายายก็อายุเยอะก็ไมไดตามอะไรมากก็จะ

มาจากพอแมครอบครัวแลวก็พอไปอยูในสังคมก็จะคอยตามไดงาย” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีก

ทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “ครอบครัวเปนปจจัยใหญท่ีนำไปสูปจจัยอ่ืนๆ ท่ีนำไปสูการกระทำความผิดของเด็กไดคือถา

ครอบครัวเขมแข็ง พอแมแข็งแรง ลูกเราก็แข็งแรงดวย แข็งแรงๆ จิตใจ แข็งแรงทางดานจิตใจ แข็งแรงทางดานการย่ัว

ยุตางๆ” และสอดคลองกับการศึกษาของฟาติมะห ขันธศักดิ์ (2558)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุการกระทำความผิดของ

เด็กและเยาวชนและกระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนตาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
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พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ผลของการศึกษาพบวา สาเหตุการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน

สามารถแบงออกเปน 3 ปจจัย ดังนี้ 1.ปจจัยดานครอบครัว ขาดการทาหนาท่ีดูแล อบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงจริยธรรม 

คุณธรรมใหถูกตอง ขาดความรัก การดูแลเอาใจใสท้ังในดานการเรียน ขาดคำปรึกษาท่ีดีและคอยแนะนำชวยเหลือจาก

พอแมเม่ือมีปญหา 2. ปจจัยดานสังคม เกิดการเลียนแบบความประพฤติท่ีไมดีจากบุคคลรอบขาง เม่ือเด็กและเยาวชน

ขาดความหนักแนนทางจิตใจจึงอาจถูกครอบงา ชักจูงจากบุคคลรอบขางไดงาย ทำใหเด็กหรือยาวชนหลงกระทา

ความผิด 3.ปจจัยดานความผิดปกติของรางกายและจิตใจ เกิดจากความผิดปกติของรางกายและจิตใจ ขาดความยับย้ัง

ชั่งใจ ไมสามารถควบคุมตนเองได เกิดพฤติกรรมท่ีไมดีและหลงกระทำความผิดจนนำไปสูการกระทำท่ีรุนแรงตอสังคม

และคนรอบขาง จากการศึกษาพบวา กระบวนการพิจารณาของการดำเนินคดีอาญาแกเด็กและเยาวชนท่ีกระทำ

ความผิด นั้น มีอยู 2 ประการคือ 1. เพ่ือพิสูจนวาเด็กหรือเยาวชนนั้นเปนผูกระทำความผิดตอกฎหมายหรือไม 2. เพ่ือ

หาแนวทางท่ีเหมาะสมตอการแกไข บำบัด และปกปองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผูท่ีถูกดำเนินคดี 

 โดยปจจัย/องคประกอบท่ีเปนสาเหตุใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีคดียาเสพติดในจังหวัด

นครราชสีมา และการกระทำความผิดซ้ำซากของเด็กและเยาวชน และแนวทางในการจัดการปญหาของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  ซ่ึงพบวาหากเปนความผิดฐานท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด จะพบวาเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดซ้ำซากได

บอยกวาความผิดฐานอ่ืน และเด็กและเยาวชนท่ีกระทำความผิดซ้ำซากเกี่ยวกับฐานยาเสพติดนั้นมีแนวโนมท่ีจะกระทำ

ความผิดซ้ำซากในฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงข้ึน เชน จากฐานเสพยาเสพติดใหโทษ ก็จะถูกจับดำเนินคดีตอมาใน

ความผิดฐานจำหนายยาเสพติด และพบวาการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในกลุมเด็กหรือเยาวชนในจังหวัด

นครราชสีมา โดยสวนมากพบวาเกิดจากการม่ัวสุมกับในกลุมเพ่ือน หรือรุนพ่ี ปจจัยท่ีสำคัญคือการชักชวนกันไปกระทำ

ความผิดโดยเร่ิมตนจากการชักชวนกันไปเสพสารเสพติด ซ่ึงกลุมท่ีกอเหตุและพบเจออยูอยางสม่ำเสมอ ไดแก เด็ก

มัธยม พบการจับกุมเด็กท่ีอยูในชวงมัธยมในความถ่ีท่ีสูงกวาเด็กหรือเยาวชนกลุมอ่ืนๆ ซ่ึงระยะตอมาเด็กหรือเยาวชนท่ี

มีการกระทำผิดซ้ำก็อาจกระทำความผิดท่ีมีความรายแรงมากข้ึน เชน จากการเปนผูเสพสารเสพติด ก็พัฒนาไปสูการ

เปนผูคา ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “สาเหตุท่ีเขาทำเกี่ยวกับคดียาเสพติดก็คือเพ่ือน 

เพ่ือนแนะนำเพ่ือนชวนไปอยากลองแลวทำผิดซ้ำซากในเร่ืองเดิมหรือบางทีอาจจะแตกแขนง ไม ท่ีกลับมาเร่ืองเดิมคือ

ยาเสพติด ยาเสพติดเร่ืองเดิม หรือไมคดีลักทรัพย เราไปทำผิดยาเสพติดมาใหม” และสอดคลองกับความเห็นของผูให

สัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เรื่องยาเสพติดก็มีก็มีการจับกุมกันมาตลอด มีเรื่อยๆ” และสอดคลองกับ

ความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “คดียาเสพติดก็ตามเพ่ือนไป เจอตรวจปสสาวะบางแลวก็

ข้ึนอยูกับฐานความผิดดวยถาคดียาก็จะซ้ำซากงายบางทีพอแมไมไดอยูดวยการปลอยไวอยูกับปูยาตายายบางทีปูยาตา

ยายก็อายุเยอะก็กลายเปนวาอาจจะดูแลไมท่ัวถึงประกอบกับในชุมชนดวยแตเด็กท่ีเปนกลุมความเสี่ยงเกี่ยวกับคดียา

เสพติดบางทีก็ตามพรรคพวกกันไปไปเสพแลวก็อยากเสพ เคยสอบถามเด็กท่ีกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวาทำไม

ถึงกระทำความผิดหลายครั้งซ้ำซากจากตอนแรกโดนจับเนื่องจากเศษตอมาก็ครอบครองและสุดทายก็มาถูกจับฐาน

จำหนายสอบถามไปถึงพอแมผูปกครองก็ไดความวาพอแมผูปกครองไมไดอยูดวยกันผูเปนปูยาตายายหรือคนเลี้ยงดู 

ปูยาตายายก็อายุเยอะก็ไมไดตามอะไรมากก็จะมาจากพอแมครอบครัวแลวก็พอไปอยูในสังคมก็จะคอยตามไดงาย” 

และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เด็กอยูในสังคมท่ีมียาเสพติดเยอะแพร
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ระบาด ก็เสี่ยงท่ีจะไปอยูในคดียา เพราะวาเปนเด็กท่ีไมไดมีพอแม ท่ีจะคอยดูแลอยางใกลชิดดวยความท่ีอยูกับตายาย

อะไรอยางนี้ คอนขางจะใชชีวิตไปอยูกับเพ่ือน กลับมาอยูบานก็ไมไดมีอะไร ก็เลยกลับไปอยูกับเพ่ือนพอไปอยูกับเพ่ือน

และสังคมอันเปนท่ีมียาเสพติด พอมียาเสพติดก็เสียง ท่ีจะไปกระทำความผิดแลวก็มีแบบ เหมือนพอแมผูใหญพ่ีนั่น

แหละท่ี มีพฤติกรรมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดมากอนมันก็เปนเคสไดมากอนคือแมติดคุกพิชัยก็ติดคุก คดียา เด็กก็อยูกับ

ยาย แลวเหมือนผูใหญก็ใชเด็ก ทำแบบนี้ดวย มันหนีไมพนอันนี้ก็คือซ้ำซากใหมรอบปลอยไป ก็มาอีกประมาณ 3-4 

รอบแลวคะ” และสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา คุณารักษ (2555) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยของการกระทำผิด

ซ้ำ คือ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองระบบสังคม และระบบการศึกยา ทวาสาเหตุท่ีแทจริง คือ (1) ไม

ตระหนักรูวาการเสพยาเปนการกระทำผิดกฎหมาย (2) กลับไปคบ หาสมาคมกับเพ่ือนกลุมท่ีเสพยา (3) ขาดโอกาสใน

การเขารับการดูแล รักษา บำบัด ฟนฟูอยางถูกตอง (4) ขาดระบบสังคมท่ีมีประสิทธิภาพคอยชวยเหลือ (3) ครอบครัว/

ผูปกครองมีการศึกษานอย ไมทราบวิธีการชวยเหลือท่ีถูกตอง (6) ขาดแรงจูงใจท่ีจะเลิกเสพ (7) ไมต้ังใจท่ีจะเลิกเสพ

อยางจริงจัง (8) สังคมไมยอมรับและไมใหโอกาส กรณี รูปแบบการปองกันการกระทำผิดซ้ำท่ีพัฒนาข้ึนมี 13 

สวนประกอบ คือ (1)เปาประสงคของการปองกัน (2) แผนการปองกัน (3) นโยบายการปองกัน (4) กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(5) การประเมินความเสี่ยง (6) การตระหนักรูเกี่ยวกับธรรมชาติของเยาวชน (7) การคัดกรอง (8) กิจกรรมและ

โปรแกรมการปองกัน (9) การใหดำปรึกษาแนะนำ (10) การสงตอ ติดตาม และประเมินผล (11) การมีความต้ังใจมุงใน

การปองกัน (12) การมีอาชีพ และ (13) การมีเครือขาย โดยอาจเรียกรูปแบบนี้วา GP-PLANSACTION MODEL ซ่ึง

ผูทรงคุณวุฒิไดใหการประเมินและรับรองแลว 

 โดยดานท่ีเปนขอสังเกตในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเปนเหตุปจจัยในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

พบวามีปจจัยภูมิศาสตรจังหวัดนครราชสีมาเปนเหตุผลใหเกิดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จังหวัด

นครราชสีมาเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีความเปนศูนยกลางดานการขนสงสาธารณะ เปนตนทางสามารถเดินทาง

ขามไปมาระหวางจังหวัดไดงาย อีกท้ังในเมืองมีแหลงชุมชน สถานีขนสงตางๆ เด็กและเยาวชนสามารถเขาถึงไดงาย 

การกอคดีก็มีโอกาสทำไดงายตามไปดวย ประกอบกับการท่ีติดเมืองหลวง จึงมีประชากรมาจากหลายท่ี จากภูมิลำเนา

อ่ืนรวมอยูดวย และย่ิงจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดใหญย่ิงเหมือนเปนศูนยรวมท่ีสามารถหาทรัพยากรอะไรมาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของตนเองไดงายมากย่ิงข้ึน ย่ิงมีสวนในการกระตุนเราใหเด็กและเยาวชนเกิดความอยากและ

อาจกอคดีไดจากความคึกคะนอง ซ่ึงสอดคลองกับปญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีมากท่ีสุดในจังหวัด

นครราชสีมา ก็คือ ปญหาดานยาเสพติด ดังนั้นภูมิศาสตรจังหวัดนครราชสีมาท่ีมีความเปนเมืองใหญ ศูนยกลาง การ

คมนาคมสะดวก ติดเมืองหลวง จึงทำใหการติดตอสื่อสาร การขนสงยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาเปนทางผานไปสูท่ีอ่ืน

ได จึงอาจเปนความสัมพันธอยางหนึ่งท่ีทำใหคดียาเสพติดในจังหวัดนครราชสีมาเยอะท่ีสุด ตามความเห็นของผูให

สัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เปนจังหวัดใหญเด็กเยอะมาจากท่ีอ่ืนดวย เลยกลายเปนคดีท่ีเกิดท่ีนี่ มากระทำ

ความผิดท่ีนี่เลยตองข้ึนศาลท่ีนี่ ตอไปจังหวัดใหญเหมือนเปนศูนยรวมมาหาอะไรไดงายๆ” และสอดคลองกับความเห็น

ของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เปนเมืองใหญเปนศูนยกลางเปนตนทางอันนี้ก็มีสวน ขามไประหวาง

จังหวัดไดงาย ในเมืองมีแหลงชุมชนแหลงขนสงตางๆ เขาถึงไดงาย” 
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 โดยปญหาดานเศรษฐกิจและปญหาดานการศึกษาท่ีเปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดใน

จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงพบวาเรื่องเศรษฐกิจมีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเงินเปนปจจัย

สำคัญในการดำรงชีวิต ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “ถาเศรษฐกิจครอบครัวดีพอแมก็จะ

มีเวลาดูแลเอาใจใสอบรมเลี้ยงดูลูกมีกิจกรรมรวมกัน ขอยอนไปเรื่องสาเหตุครอบครัวเรื่องกิจกรรมรวมกัน หาก

ครอบครัวไมคอยมีกิจกรรมรวมกันเชนไมคอยไปกินอาหารรวมกัน ผมบอกวากิจกรรมรวมกันคือความอบอุน สำคัญ

เหมือนกันมันคือความอบอุน อยากไปเท่ียวตางจังหวัดรวมกันก็รูสึกอบอุน มีความสุขก็จะไมไปทำความผิดแตวา

กิจกรรมรวมกันมันก็สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจในครอบครัวครับ ถาเศรษฐกิจดีพอแมก็อาจจะมีเวลาไมเครียดกับงาน 

แลวก็ทำใหมีเวลากับครอบครัวมันเลยไปใสท่ีเพ่ิมเขามา ดังนั้นเศรษฐกิจภาพรวมก็สำคัญ ก็จะไปเพ่ิมความเสี่ยงในการ

กระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเพ่ิมข้ึนไปอีก” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงได

กลาวไววา “จริงๆฐานะปานกลางทำผิดก็มีนะคะแตสวนใหญจะเปนฐานะไมคอยดีมากกวา สวนใหญจะเปนฐานะ

ยากจนมากกวาท่ีพอแม หาเชากินค่ำหรือพอแมตองไปทำงานตางจังหวัด ทำใหเด็กไมไดรับการเรียนรู ไมไดเอาใจใส

เหมือนเด็กเขาไปในทาง ไมดีไดงายกวาเด็กท่ีพอแม ดูแล” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง 

ซ่ึงไดกลาวไววา “ดานเศรษฐกิจมีผลตอเด็กเยาวชนกระทำความผิดแนนอนเพราะทุกวันเนี้ย เงินคือปจจัย สำคัญในการ

ท่ีจะทำอะไรก็ชางแมวาการเดินทาง ก็ยังคงตองใชเงินอยู ทุกอยางตองใชเงินหมด เด็กท่ีกระทำความผิดเพราะเขาก็

อยากไดเงิน อยากเสพยาเดี๋ยวเพ่ือนก็ชักชวนไปขายก็จะไดไดเงินมา สวนใหญถาเปนเด็กเยาวชนจะไมใชจนจริงๆ 1 

ขาดแคลน 2 คือตามเพ่ือน นาจะพอๆกัน เพราะเพ่ือนมีเราก็อยากมีบาง ไมไดคิดถึงผลกระทบท่ีตามมา” 

 แตสิ่งท่ีนาสังเกตในเกี่ยวกับปญหาดานเศรษฐกิจในคดีลักทรัพย พบวา ปญหาดานเศรษฐกิจสำหรับการ

กระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีลักทรัพยเปนผลทางออม เนื่องจากการกอคดีลักทรัพยในกลุมเด็กและ

เยาวชนนั้นเปนคดีเล็กนอยท่ีไมไดมีการวางแผนเปนข้ันเปนตอน เด็กและเยาวชนท่ีลักทรัพยเพราะไมไดอยากรวยแต

เปนความอยากมี ทำตามเพ่ือน เพ่ือนสนับสนุนยุยงมากกวา ดังนั้นเร่ืองปญหาทางเศรษฐกิจอาจจะไมไดมีผลกระทบ

โดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพยในเด็กและเยาวชน ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาว

ไววา “บางทีถาครอบครัวจนอาจทำใหเด็กรักดีก็ได คิดวาถาฉันไมมีฉันจะตองหาใหมี แตสวนใหญมันไมใชอยางนั้นพอ

ไมมีปุบเราไปลักขโมยจนแลวไปลักทรัพยไมเทาไหร เด็กเขาไมคิดเหมือนผูใหญ วาไปลักทรัพยก็อยากจะรวยแตเขาลัก

ทรัพยเพ่ืออยากจะมี ดังนั้นความจนรวยอาจจะไมไดมีผลโดยตรงเกี่ยวกับการกระทำความผิดลักทรัพย เขาไมไดขโมย

เพราะวาอยากจะ รวยแตบางทีเขาเห็นของวางอยูก็อยากได จึงเอา...คดีลักทรัพยความจนไมไดเปนเหตุจูงใจซะทีเดียว

เพราะวาสวนใหญเด็กจะขโมยอะไร ขโมยเงิน 50 บาท 100 บาทนิดๆหนอยๆขโมยของกิน ไมไดไปจี้ทอง ไมไดวางแผน

มาวาจะไปปลนไปจี้ทอง ฉะนั้นผมจึงมองวาความจนเศรษฐกิจไมไดเปนผลโดยตรงตอการกระทำความผิดของเด็กใน

ความผิดฐานลักทรัพยนะ แตถา เปนความผิดเกี่ยวกับเพศไมเกี่ยวเลยอยูท่ีความคิดของเด็กเขามากกวา คดีแขงรถนี่ย่ิง

จนย่ิงไมทำผิดนะ เพราะไมมีรถ คดีแขงรถสวนใหญเนี่ยพอแมตามใจซ้ือรถใหเพราะมีตังค” 

 สวนปญหาเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอการกระทำความผิดในคดียาเสพติด พบวาหากผูเสพไมมีเงินซ้ือยาเสพติ

มาเสพ ก็จะผันตัวเองเปนผูจำหนายตอไป ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “แตถาคดียาเสพ

ติดถาคนจนไมมีตังคซ้ือยาเขาก็ตองกระทำความผิดเพ่ิม อันนี้ก็มีผลเร่ืองเศรษฐกิจถาเปนยาเสพติดการเปนคนจน
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อาจจะเปนปจจัยท่ีทำใหเขาพัฒนาตัวเองจากผูเสพไปเปนผูคาผูจำหนาย...สวนคดียาเสพติดความจนอาจจะทำใหเขา

พัฒนาเปนผูคาผูจำหนายได เพราะเขาตองหาเงิน เพราะยาเสพติดเม็ดละ 100-200 ไมมีตังคก็ทำใหเขาตองหาตังคเพ่ิม

เพ่ือมาเสพ” และสอดคลองกับการศึกษาของ ธีรวรรณ เอกรุณ (2559) ไดศึกษาการกออาชญากรรมเด็กและเยาวชนใน

มุมมองดานเศรษฐศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราอาชญากรรมเด็กและเยาวชนไทยกับ

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนพบวา มาตรการทางกฎหมายไมมีสวนในการชวยลดอัตราการ

กออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนไทย ในขณะเดียวกันปจจัยท่ีสงผลใหอัตราการกออาชญากรรมเด็กและเยาวชน

ลดลง คือ การท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีดี และความม่ันคงทางดานรายไดของครอบครัว และสอดคลองกับ

การศึกษาของ กิตติ มะลิปรีดากุล (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนใน

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแกรายได

ภายในครอบครัวตอเดือน สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพแวดลอมบริเวณท่ีพักอาศัยและขอหาในการกระทำความผิด

ท่ีมีผลตอการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 โดยปญหาดานสังคมท่ีเปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสงผลให

เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนั้นเปนเร่ืองของการคบเพ่ือน และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมักมีบุคลิกสองแบบ

อยูกับผูปกครองจะเรียบรอย แตเม่ืออยูกับกลุมเพ่ือนมักจะแสดงอีกดานหนึ่งคือความกาวราว ความโดเดนเพ่ือใหเปน

ยอมรับของกลุมเพ่ือน ทำใหหลายคร้ังขาดความย้ังคิดในการกระทำจนนำไปสูการกอคดีไดในท่ีสุดตามความเห็นของ

ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เพ่ือนชักชวนเพ่ือน เพ่ือนแบบแนะนำใหยุงเกี่ยวอะไรอยางเงี้ยคะแตวาก็

ตองโทษพ้ืนฐานเด็กดวยท่ีวา ปลอยใหเขาชักนำไปในทางท่ีไมดีไดงาย การคบเพ่ือนก็มีสวนสำคัญเยอะมาก สวนมากท่ี

จะเปนเพ่ือนท่ีอยูแถวบาน แลวก็เพ่ือนท่ีโรงเรียน” และตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา 

“ปฏิเสธไมเปน เยอะเลยคะ เด็กปฏิเสธไมเปน เด็กนอยปฏิเสธเพ่ือน เด็กจะไมปฏิเสธเพ่ือนเพ่ือนชวนคือไป เชนเด็ก 15 

มาชวนเด็กอายุ 17 เด็กอายุ 17 ไมปฏิเสธและไมเตือนนอง ก็คือไปดวยกันเลย และขาดทักษะการ คือไมไดคิดวาสิ่งท่ี

ทำมันจะยอน กลับมาหาตัวเอง วามีผลกระทบ คิดวาไปแลวก็จบ ไมไดกลัวกฎหมาย ไมไดกลัวการลงโทษ แตกลัวถูก

ตำรวจจับคือตำรวจจับก็ไมรูดวยซ้ำวาเขาจับมาแลวมีข้ันตอนอยางไร การลงโทษอะไรอยางไร แคกลัวตำรวจจับ เด็กไม

เขาใจวาโทษทางกฎหมายคืออะไร เด็กไมมีกระบวนการคิดไปไกลๆ ยาวๆ”  

 ซ่ึงเด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีพลัง มีตัวตนท่ีเปนตัวของตัวเอง ตองการความโดดเดน ตองการใหเพ่ือนเกิดการ

ยอมรับ ย่ิงครอบครัวไมมีความอบอุน ไมเหนียวแนน เด็กก็จะเตลิดไปกับเพ่ือน เนื่องจากเม่ือท่ีบานไมอบอุน ไม

ปลอดภัย การอยูกับเพ่ือนสนุก อุนใจ สบายใจมากกวา  ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา 

“เด็กเปนแบบนี้เวลาเขาอยูกับเราเขาจะเปนอีกบุคลิกหนึ่ง แตเวลาอยูกับเพ่ือนเขาจะแบบวาเกงมากมีตัวมีตนข้ึนมาจะ

ม่ันใจในตัวเองขึ้นมาเขาจะโชวพาวเขาอยากเปนท่ียอมรับของเพ่ือนๆ ผูปกครองก็เลยไมไดระวังเพราะเวลาอยูกับ

ผูปกครองก็จะเปนอีกบุคลิกนึงก็จะเชื่อฟงอาจจะเปนในลักษณะเหมือนตาใส ซ่ึงพอแมก็ไมรูวาจริงๆ เวลาลูกอยูกับ

เพ่ือนแลวเปนยังไง” และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เพ่ือนชักชวนเพ่ือน 
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เพ่ือนแบบแนะนำใหยุงเกี่ยวอะไรอยางเงี้ยคะแตวาก็ตองโทษพ้ืนฐานเด็กดวยท่ีวา ปลอยใหเขาชักนำไปในทางท่ีไมดีได

งาย การคบเพ่ือนก็มีสวนสำคัญเยอะมาก สวนมากท่ีจะเปนเพ่ือนท่ีอยูแถวบาน แลวก็เพ่ือนท่ีโรงเรียน” 

 ผูใหขอมูลกลาวเพ่ิมเติมวาเด็กและเยาวชนมักมีบุคลิกสองแบบอยูกับผูปกครองจะเรียบรอย แตเม่ืออยูกับ

กลุมเพ่ือนมักจะแสดงอีกดานหนึ่งคือความกาวราว ความโดเดนเพ่ือใหเปนยอมรับของกลุมเพ่ือน ทำใหหลายคร้ังขาด

ความย้ังคิดในการกระทำจนนำไปสูการกอคดีไดในท่ีสุด ซ่ึงกลุมเพ่ือนมักจะชักชวนสมาชิกในกลุมไปทำกิจกรรมตางๆ ท่ี

มีความเสี่ยงในการเกิดคดีความ เชน การแขงรถ การเท่ียวกลางคืน ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การทดลองเสพสารเสพ

ติดประเภทตางๆ หากเด็กและเยาวชนปฏิเสธก็ไมสามารถท่ีจะเขากลุมกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ได ทำใหตัวเด็กอยูในภาวะจำ

ยอม ครอบครัวก็พ่ึงพาไมได เพ่ือนก็จะเลิกคบ สุดทายก็หลวมตัวกระทำความผิดท้ังท่ีต้ังใจหรือไมไดต้ังใจ ตาม

ความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เด็กก็จะเฮโลตามเพ่ือนก็จะปฏิเสธไมคอยเปน ถาใครไมไปก็จะ

ไมไดเขากลุม การคบเพ่ือนเมียก็สำคัญพอสมควรเลยนะครับ การคบเพ่ือนมีไมเกี่ยววาบานจะรวยจะจน มันเปนท่ีเด็ก

คนนั้นนะวาเขา คิดแคไหนวาจะคบกับคนแบบไหน คบในสิ่งท่ีตัวเองชอบเชนชอบเหมือน เชน ฟุตบอล ไปคบใครเรา

หามไมไดอยูแลว ก็เขาชอบเขาคุยกับใครแลวสบายใจมากกวา การคบเพ่ือนในโรงเรียนหรืออะไรก็แลวแตก็เปนปจจัย

เหมือนกันแตไมแปรผันตามในเร่ืองสถานะทางเศรษฐกิจหรือวาครอบครัวเลยเพราะความเสี่ยงมีเทากันหมดและเปน

เด็ ก ค น นั้ น ชอบ ใค ร ถู ก ใจ ใค รรวม ถึ งก ารคุ ย กั น  ก าร  bully กั น ”  แ ละส อดค ล อ งกั บ ก ารศึ กษ าขอ ง  

คะนึงนิจ วิหคมาตย (2552) ไดศึกษาเร่ือง การมองตนเองในภาวะคืนสูครอบครัวและสังคมของเด็กและเยาวชนท่ี

กระทำผิดซ้ำ ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ไดอธิบายวา ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมภายนอก 

เชน ครอบครัวเพ่ือน ชุมชน แหลงท่ีอยูอาศัย และสภาพแวดลอมภายในตัวตน ไดแก ความรูสึก การรับรู การให

ความหมาย การตีความและการเห็นคุณคาในตนเอง มีผลตอการมองตนเองและดำเนินพฤติกรรมท้ังในทางดีหรือไมดี 

ซ่ึงภายหลังการปลอยตัว เยาวชนจะกลับไปเร่ิมตนในครอบครัวกอนข้ึนอยูกับความสัมพันธในครอบครัวท่ีมีอยูเดิมดวย 

และจะพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองในทางท่ีดีข้ึนตามท่ีสังคมคาดหวัง เชน ทำงาน เรียน เลิกคบเพ่ือนท่ีไมดี แตเม่ือ

กลับสูสังคมเดิมแลวตองเผชิญกับสภาพการณท่ีสงผลกระทบตอจิตใจของเยาวชน เชน ไมยอมรับ ไมไววางใจ ตำหนิ 

ประทับตราและเพ่ือสดรอยมลหินประทับจึงมีการสรางพ้ืนท่ีการยอมรับ เผชิญปญหาและจัดการปญหาดวยตนเอง เชน 

หลบหนี ใชชีวิตอยูกับเพ่ือน ใชความรุนแรงเม่ือมีสิ่งย่ัวยุ หรือกดดันจะผลักตัวเองออกจากสภาพการณนั้นแลวกลับไป

กระทำความผิดซ้ำไดอีก 

 โดยปญหาดานดานสื่อสารมวลชนท่ีเปนองคประกอบใหเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดในจังหวัด

นครราชสีมา พบวาสื่อสังคมออนไลนเปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีเปนสาเหตุใหเด็กและเยาวชนสามารถกอคดีและ

กระทำความผิดทางกฎหมายได โดยการการใชสื่อสังคมออนไลนทาทาย ทาตีทาตอยฝายตรงขาม การโพสย่ัวยุ สง

ขอความผานชองสงขอความไปดาทอ หม่ินประมาท นอกจากนี้องคความรูเกี่ยวกับการกออาชญากรรมนั้นสามารถ

คนหาผานทางชองทางออนไลนไดอยางเสรี เชน การคนหาวิธีการขโมยอะไหลรถผานทางกูเกิล การดูยูทูปเพ่ือศึกษา

เทคนิควิธีการถอดอะไหลรถเพ่ือการโจรกรรมไปขายตอในตลาดมืด เปนตน ดี ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทาน

หนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “การแขงรถก็จะโพส ทาทายกัน หรือไมก็ไปแขงเพ่ือท่ีจะโพสตโชวนี่แหละ ออกสื่อใหเขารูวา

ตัวเองเจง ไมไดกอกวนคนขางนอกแตจุดประสงคหลักจะไปรวมกลุมกัน แขงรถ อัดวีดีโอเพ่ือโพสตการแชรกัน” และ
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สอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “เชนมี Facebook แลวเขาก็จะสง นัดมา

ทะเลาะกันนัดมาตอยตีกัน inbox ไปหากันนัดเจอกัน เทาท่ีเจอจะเปนอยางนี้มากกวาแตยังไมเคยเจอท่ีจะไป

ลอกเลียนแบบ คือจะใชโซเชียลในการสื่อสารในการกระทำความผิดมากกวา เพ่ือเปนการนัดแนะเจอกันงายข้ึนไมตอง

โทรอะไร”และสอดคลองกับความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา  “เปนคดีท่ีเด็กขับมอเตอรไซค

แลวอัดคลิปวีดีโอแขงกันเพราะในสื่อโซเชียลอยางติดแขงมอเตอรไซคกันก็ถายคลิปกันไปโทรกันวาขี่ยกลอไดไกลไหมได

กี่วิชาแลวเขาก็จะถายแลวเขาก็จะโทรการโชวกัน พอคนอ่ืนเห็นปุบก็ทำตามวาเราทำไดนานกวานะ” และสอดคลองกับ

ความเห็นของผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา  “เคยเจอ ก็ยังเปนเด็กแวนเขาก็ใชสื่อโซเชียลมีเดียไมวาจะ

เปน Facebook กลุมปดตั้งกลุมข้ึนมากลุมนึง Line ติด ต้ังกลุมข้ึนมานัดแนะท่ีจะไปชวนกัน กระทำความผิดสวน

ความผิดอ่ืนๆถาเร่ืองคามนุษยอะไรก็มีในการใช Social Media มี Twitter มีอะไรท่ีเขาพยายามขายบริการ นอกนั้นก็

จะเปนการใชสื่อพวกนี้ในการติดตอสื่อสารกระทำความผิดธรรมดา” และสอดคลองกับความเห็นของ (เบญจพร,ท่ีรัก

,นิเวศน : 2562) ท่ีไดอธิบายวา โซเชียลมีเดีย ซินโดรม หรือโรคสื่อโซเชียล คือภาวะท่ีสงผลจากการใชอินเทอรเน็ตหรือ

โซเชียลมีเดียอยางไมเหมาะสม เกิดข้ึนจากความไมเทาทันของผูใช เชน การใชสื่อโซเชียลมากเกินไป ทำใหเกิดอาการ

เสพติด โดยเฉพาะเด็กมักติดการเลนเกมออนไลน การใชโซเชียลมีเดียตางๆ ท่ีมากเกินพอดีจนเกิดผลเสีย และให

มุมมองดานสื่อวาโรคโซเชียลซินโดรมเปนปญหาท่ีเกิดจากการตามใจตัวเอง ปจจุบันการเขามาของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว

ทำใหหลายคนมีความอดทนนอยลง รีบรอนและรีบเรงในชีวิต มีความกระหายดานขอมูลขาวสารท่ีทันทวงทีโดยไมตอง

ออกจากบาน และอธิบายแงมุมเชิงกฎหมายวาคดีท่ีพบมากท่ีสุดในโลกโซเชียลมีเดียคือคดีฉอโกงจากการซ้ือของ

ออนไลน และคดีหม่ินประมาท แตคดีการซ้ือของออนไลนแลวถูกโกงจะไมนิยมแจงความเพราะเห็นเปนเงินจำนวน

เล็กนอย“คนท่ีจะทำความผิดมี 3 องคประกอบ หนึ่งคือแรงจูงใจ สองคือทักษะ สามคือชองโอกาส อันท่ีสาม เปนสิ่ง

เดียวท่ีเราควบคุมได ในโลกโซเชียลการระบุตัวตนชวยใหสามารถระบุตัวผูกระทำผิดและชวยสอดสองไดระดับหนึ่ง” 

 2. มาตรการในการปองกันเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา จากองคกรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมาตรการทางกฎหมายในการลดการกระทำความผิดของเด็กหรือ

เยาวชน พบวาทางกฎหมายก็มีชองทางในการใหโอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับตัวเปนคนดีสูสังคม แตเนื่องจากเด็ก

และเยาวชนบางคนกลับตัวจากการใหโอกาสไดจริง แตบางคนก็กระทำความผิดซ้ำซากไมควรไดรับโอกาส ซ่ึงอาจเปน

ผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการของสังคมทำใหเด็กและเยาวชนเกิดการรับรูในเร่ืองราวตางๆ มากกวาสมัยกอน การท่ี

กฎหมายใหโอกาสเด็กและเยาวชนกลับตัวเปนเร่ืองท่ีดี เพราะความเปนจริงเด็กและเยาวชนยังมีวุฒิภาวะไมเทากับ

ผูใหญ ถึงแมเด็กและเยาวชนจะรูเรื่องอะไรตางๆ มากกวาเด็กในสมัยกอนตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต

ประสบการณชีวิตของเด็กอยางไรก็ยังมีไมเทาผูใหญ ดังนั้นการพิจารณาแยกเปนรายบุคคลเพ่ือมอบโอกาสในการกลับ

ตัวสำหรับเด็กและเยาวชนเปนแนวทางในการฟนฟูเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมเปนรายบุคคลไป ดังนั้น กฎหมายเปน

สิ่งท่ีอยูปลายเหตุ สิ่งท่ีลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนไดจริงๆ ตองมาจากความสำนึกตัวเด็กและเยาวชน 

ซ่ึงก็ตองมีรากฐานมาจากครอบครัว ตามความเห็นของผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวไววา “บางคร้ังกฎหมายเปด

โอกาสใหเด็ก ในการฟองศาลก็จะมีกระบวนการสำหรับเด็กและเยาวชนก็เปนการแกไขบำบัดฟนฟูอาการเหมือนกัน

การท่ีวาเปนการใชมาตรการพิเศษ กอนท่ีเราจะไมฟองมันก็เปนการแกไขบำบัดฟนฟูพอแกไขบำบัดฟนฟู ทำใหเขามี
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ความรูสึกวากระทบกับตัวเขาจนทำใหเขาไมเข็ด พอเด็กไมเข็ดก็พรรคพวกกันก็บอกวาเด๋ียวก็ไปรายงานตัวมันก็ไม

เปนไปตามหลักอาชญาวิทยาวาการลงโทษเพ่ือเปนการปองปดปองปรามเพราะบางทีการลงโทษก็จะเปนการทำใหคน

อ่ืนเปนตัวอยาง เห็นแลวก็จะไมทำตามจะกลายเปนวาเด็กเราใชมาตรการท่ีมันสำหรับเด็กแลวบางทีมันก็เบาไปมันก็จะ

ไมเปนการยับย้ังปองปรามเด็กคนอ่ืนท่ีจะกระทำตอไปอยางนี้ครับ” และสอดคลองกับผูใหสัมภาษณอีกทานหนึ่ง ซ่ึงได

กลาวไววา “กฎหมาย มันก็ชวยสวนหนึ่ง แตวา จริงๆภาพของสถาบันครอบครัวก็นาจะเขามา มีบทบาทมากข้ึนมันก็

อาจจะชวยลดปญหาเด็กทำผิดไดอยางเปนรูปประธรรมมากท่ีสุด ตองเปนเครือขายความรวมมือกันนาจะดีกวาถาให

กฎหมายเขามา อยางเดียวมาดูแข็งกระดางไป” และสอดคลองกับการศึกษาของ จงกล บุญพิทักษ (2559) ผล

การศึกษาพบวา การใชพุทธธรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจใหมีความเขมแข็ง โดยใชภูมิคุมกันทางครอบครัวท่ี

เปนความรักความอบอุน ความเขาใจซ่ึงกันและกัน ภูมิคุมกันจากสังคมสิ่งแวดลอม ภูมิคุมกันจากกัลยาณมิตร เยาวชน

ควรไดเรียนรูปรับทัศนคติมุมมองดวยการใชปญญาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหาของตนเอง เปนการปองกันใน

ลักษณะการสรางความพรอมในการใชชีวิตเตรียมความพรอมในการเปนผูใหญ ซ่ึงจะเปนเยาวชนท่ีเปนคนเกงเปนคนดี

ท่ีสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความเขมแข็งท่ีเกิดจากกระบวนการใชปญญา

เปนหลักท่ียึดเหนี่ยว อันเปนรูปแบบอีกมิติหนึ่งท่ีมุงเนนการแกปญหาใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติดได  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

(1) ปจจัยภายใน การตระหนักรูตนเองและสถาบันครอบครัว ในการตระหนักรูนั้นเด็กและเยาวชนตองมี

ความเขาใจตนเอง สิ่งท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเอง อารมณความรูสึก ซ่ึงตองมีพ้ืนฐานมาจากสถาบันครอบครัวตองสราง

ความม่ันคงทางจิตใจใหกับบุตร ใหมีเกราะปองกันสิ่งภายนอกท่ีจะมาย่ัวยุตางๆ สถาบันครอบครัวมีความสำคัญเปน

อันดับแรกในการสรางระบบความคิด จุดเร่ิมตนและทางแยกในการดำเนินชีวิตของความเปนมนุษย เพราะเม่ือเด็กและ

เยาวชนมีภูมิตานทางทางความคิดในทางท่ีถูกตองตามทำนองคลองธรรมแลว ก็จะเปนการลดอาชญากรรม ลดการ

กระทำความผิดไดดีท่ีสุด   

(2) ปจจัยภายนอก การศึกษาโรงเรียน ชุมชนสังคม ลวนแตเปนปจจัยหลอหลอมใหเด็กและเยาวชนประพฤติ

ตนไปในทางท่ีถูกท่ีชอบได เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีใชเวลาอยูท่ีโรงเรียนเปนสวนใหญ โรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญใน

การเปนตนแบบ ปลูกฝงสิ่งดีงาม สงเสริม ยกยองและใหรางวัล ในสวนของชุมชนตองชวยกันสอดสองเปนหูเปนตากัน

ภายในชุมชน อันมีลักษณะเปนการปองปรามเด็กและเยาวชนได ก็จะเปนองคประกอบเสริมท่ีสำคัญในการลดการ

กระทำความผิด 

(3) มาตรการทางกฎหมายและเครือขายความรวมมือ กฎหมายเปนดานสุดทายปลายทางในการลด

อาชญากรรม ซ่ึงกฎหมายท่ีใชบังคับในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดนั้น เปนเหมือนดาบสองคม ถาในดานดี

คือจะมีกระบวนการหักเหเด็กและเยาวชนใหอยูในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหสั้นท่ีสุด ใหโอกาสฟนฟู กลับตัว 

สามารถดำเนินชีวิตตอโดยไมมีมลทิน แตในอีกดานหากเด็กและเยาวชนท่ีกระทำความผิดซ้ำซาก 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 โดยการออกเปนนโยบายในการปราบปรามมากข้ึน ก็จะสามารถควบคุม ปองปราบ และ

ลดการกระทำความผิดไดอยางหนึ่ง 

  (2) ในสวนของมาตรการทางกฎหมายนั้น หนวยงานของรัฐควรทบทวนอายุเด็กและเยาวชนท่ีจะ

เขากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทุก ๆ 4 ป ตามวิวัฒนาการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

  (3) ในสวนของเครือขายความรวมมือไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรสงเสริมการงานอาชีพ 

การสรางอาชีพท่ีม่ันคง มีรายไดใหตัวเองแลวก็สังคมยอมรับและเปนอาชีพท่ีถูกกฎหมาย มันจะเปนการดึงเขาออกจาก

วงจร  

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป   

(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของการตระหนักรูตนเองของเด็กและเยาวชนกับครอบครัว 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของเครือขายความรวมมือท่ีเกี่ยวกับองคกรกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน       

(3) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการรับรูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็ก

และเยาวชน 

(4) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการรับรูและตระหนักถึงปญหาและสาเหตุท่ีเด็ก

และเยาวชนกระทำความผิด 
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