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บทคัดย่อ  

การศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามูลเหตุที่ส่งผลให้เกิดการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดจากคดีที่มีสถิติล าดับต้น ๆ 
ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จ านวน 20 คน โดยแยกเป็นแต่ละคดี คือ คดีพ.ร.บ. ยาเสพ
ติดให้โทษ จ านวน 10 คน คดีความผิดฐานลักทรัพย์ จ านวน 5 คน และคดีความผิดทางพ.ร.บ. จราจรทาง
บก จ านวน 5 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเหตุการณ์บันทึกการจับกุม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพ่ือให้ทราบถึงมูลเหตุในการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยสรุปผลการศึกษาในแต่ละคดี
ได้ดังนี้ คดีพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พบว่ามูลเหตุการกระท าความผิด ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กและ
เยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เห็นผู้อ่ืนกระท าจึงมีความคิดที่อยากจะทดลอง และอยากกระท าตาม รวม
ไปถึงผู้ปกครองส่วนมากยังนิ่งเฉยกับการกระท าความผิดดังกล่าว คดีความผิดฐานลักทรัพย์ พบว่ามูลเหตุ
การกระท าความผิดส่วนใหญ่ เกิดจากความอยากมีอยากได้เกินความพอดีของตนเอง รวมทั้งครอบครัวมี
ฐานะยากจนท าให้เกิดการลักขโมยน าไปสู่การกระท าความผิดฐานลักทรัพย์ และคดีความผิดทางพ .ร.บ. 
จราจรทางบก พบว่ามูลเหตุการกระท าความผิด ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนอยู่ในช่วงวัยรุ่นคึก
คะนอง รวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมากก่อให้เกิดการกระท าความผิด โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของคน
รอบข้างและความปลอดภัยของตนเอง ทั้งนี้สามารถสรุปภาพรวมในการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนว่ามีมูลเหตุต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน เพราะต้องประกอบอาชีพ ท าให้เด็กและเยาวชนขาด
ส านึกในการกระท าความผิด  
 2. เด็กและเยาวชน ขาดความยับยั้งชั่งใจ และอยากมีอยากได้เกินความพอดีของตนเอง 
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 3. กลุ่มเพ่ือน การเลือกคบเพ่ือนและชักน าไปในทางท่ีเสื่อมเสีย  
 4. การศึกษา เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษา ท าให้ขาดความรู้  และใช้เวลาว่างที่ไม่เกิด
ประโยชน์น าไปสู่การมั่วสุม 
ค าส าคัญ: เด็กและเยาวชน  การกระท าความผิดทางกฎหมาย  คดีพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ   
 คดีความผิดฐานลักทรัพย์  คดีความผิดทาง พ.ร.บ. จราจรทางบก 
 
Abstract  

The purposes of the study entitled “Wrongdoing Behavior among Children and 
Youth Reporting to Songkhla Juvenile and Family Court: A Case Study” were (1) to study 
motivation in wrongdoing by children and youth, (2) to find ways to protect and solve 
problems from wrongdoing by children and youth. The samples in this study were 20 of 
children and youth who were wrongdoers in topping cases as the statistics of Songkhla 
Juvenile and Family Court. The wrongdoers can be divided into three groups, namely 10 
persons in narcotic case, 5 persons in burglary case, and 5 persons in road traffic case. 
The methods the researchers used in the study were studying documents related arrest 
records, and conducting in-depth interview to see the motivation in wrongdoing by the 
children and youth. Briefly, the findings from the cases were as follows. For the narcotic 
cases, it indicated the majority of motivation in wrongdoing derived from that they lived 
in the places surrounded by wrongdoers, leading to get motivated to imitate the others’ 
wrongdoing behavior, as well as mostly their guardians remained inactive to those 
wrongdoings. For the burglary cases, it was explored that mainly their motivation in 
wrongdoing was from greediness exceeding self-sufficiency, covering their family still 
being poor, which led to the wrongdoing as burglary cases. And for the road traffic cases, 
it was explored that the major motivation in the wrongdoings originated from they were 
in turning-point youth, assembled in a mass without thinking over the suffering of people 
all around and self-security.    

However, the overall motivation in wrongdoings by the children and youth was as 
follows.  

1. Family: The parents lacked of cultivation for them owing to the occupational 
necessity. This caused the deficiency of their consciousness in wrongdoings. 

2. Children and Youth: They could not have self-control and were greedy over 
self-sufficiency.   

3. Groups of Friends: Their selection of friends caused being persuaded to do 
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what might lead the damage or loss.  
4. Education: The children and youth were not educated and lacked knowledge. 

Their more useless leisure brought about conspiracy.  
Keywords: Children and Youth, Wrongdoing, Narcotic Case, Burglary Case, Road Traffic 

Case 
 
บทน า 
 เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ที่ควรได้รับการปกปูอง การปูองกัน ดูแล ให้เติบโตและเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แต่ในขณะปัจจุบันสังคมและบ้านเมืองมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการกระท า
ความผิดเป็นจ านวนมาก นับวันยิ่งมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความซับซ้อนขยายเป็นวงกว้าง 
ซึ่งผลจากการกระท าของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนความสะเทือนใจแก่ บิดา 
มารดา และญาติพ่ีน้อง ของตัวเด็กและเยาวชนเองแล้วนั้น ยังส่งผลไปถึงเหยื่อของการกระท าความผิด 
รวมตลอดถึง บิดา มารดา ของเหยื่อเอง 
 ในปัจจุบันจากการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนมีลักษณะหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่ความผิด
ทางศีลธรรม เท่านั้น แต่ได้รวมไปถึงการกระท าความผิดทางกฎหมายของบ้านเมือง จากการที่เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งด้านอารมณ์ พฤติกรรม การเรียนรู้ และความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการกระท าความผิด ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็น
สถาบันที่มีความส าคัญ ซึ่งประเทศไทยแต่เดิมมีลักษณะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ สามารถดูแล อบรมสั่ง
สอน เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีได้ แต่เมื่อสภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สภาพครอบครัวจึงแยก
ออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยว บิดา มารดา ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนการพัฒนาทางด้านจิตใจ ที่จะ
ท าให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นโอกาสที่จะท าให้เกิดการชักจูงไปกระท าความผิดในสิ่งที่
ไม่ถูกต้องมากขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
 ปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะส่งผลต่อสังคมส่วนรวม ท าให้เด็กและ
เยาวชนไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อประเทศชาติได้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหามากกว่าเดิม 
จึงต้องมีการปูองกันและพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาในทางท่ีดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มา
รายงานตัวต่อศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในระหว่าง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และผู้วิจัยเห็นว่าผลจากการศึกษาอาจจะช่วย
บ าบัด ฟื้นฟู ได้ตรงตามสาเหตุอาจจะเป็นผลให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเหล่านี้เป็นพลเมืองดีและ
ไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษามูลเหตุที่ส่งผลให้เกิดการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ขอบเขตของการวิจัย 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2535 

 คดีเยาวชนและครอบครัว หมายความว่า คดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณา
พิพากษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ศาลเยาวชนและครอบครัว หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัตินี้
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายความว่า ศาลเยาวชน และครอบครัว ศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชน และครอบครัว และศาลฎีกาแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท า
ความผิดให้ถืออายุเด็ก หรือเยาวชนนั้นในวันที่การกระท าความผิดได้เกิดขึ้น ทั้งนี้ในศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทุกศาลให้มีผู้พิพากษา และผู้พิพากษา สมทบตามจ านวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก าหนด 

 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม มีผู้อ านวยการ
สถาน พินิจเป็นผู้บังคับบัญชาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ 

 อ านาจหน้าที่ของสถานพินิจ ให้สถานพินิจมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และตาม 
กฎหมายอื่นและโดยเฉพาะให้มีอ านาจหน้าที่สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท า
ความผิด และของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิดเพ่ือ รายงานต่อศาล สอดส่อง
ความประพฤติของเด็กและเยาวชนตามค าสั่งศาล ควบคุมเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดไว้
ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี หรือตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล สงเคราะห์และบ าบัด
แก้ไขเด็กและเยาวชนในระหว่างที่ถูกควบคุมหรือภายหลังปล่อยจัดให้มีการตรวจรักษาและพยาบาลเด็ก
หรือเยาวชนในระหว่างการสอบสวนพิจารณาคดี หรือในระหว่างการควบคุมตัวในสถานพินิจ จัดการศึกษา 
ฝึกและอบรม ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ใน ความควบคุม ประมวลและรายงาน
ข้อเท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาลในคดี ครอบครัว ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุแห่งการกระท าของเด็ก
และเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดโดยทั่ว ๆ ไป จัดท าสถิติการกระท าความผิดดังกล่าวของเด็กและ
เยาวชนและ เผยแพร่วิธีปูองกันหรือท าให้ลดน้อยลงซึ่งการกระท าความผิดนั้น และด าเนินการอ่ืนตาม
ค าสั่งศาลหรือตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 การพิพากษาคดีอาญา การอ่านค าพิพากษาให้กระท าเป็นการลับ ให้ศาลเรียกบิดามารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคล ที่จ าเลยอาศัยอยู่มาฟังค าพิพากษาด้วย และในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าเด็กหรือ
เยาวชนซึ่งเป็นจ าเลยไม่มีความผิดและปล่อยเด็กหรือเยาวชนไป ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับ ความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนนั้นด้วยก็ให้ศาลมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข เพ่ือคุมความ
ประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อไว้ในค าพิพากษาได้แก่ ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่
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ใดอันจะจูงใจให้เด็ก หรือเยาวชนประพฤติชั่ว ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลา
กลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจ าเป็นหรือได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กเยาวชนอาศัย
อยู่ด้วย ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ศาลเห็นไม่สมควรห้ามมิให้
เด็กหรือเยาวชนกระท าการใดอันจะจูงใจให้เด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติชั่ว และให้เด็กหรือเยาวชนไป
รายงานตัวต่อศาลหรือพนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ที่ผู้อ านวยการสถานพินิจ
มอบหมายเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้เด็กหรือเยาวชนไปศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหรือประกอบอาชีพเป็น
กิจจะลักษณะ และให้ศาลก าหนดระยะเวลาที่จะให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วยแต่ต้ องไม่
เกินกว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 
 2. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก ่
 ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี 
 ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ใบโคคา โคเคอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง 
มอร์ฟีน 
 ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นต าหรับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 
ผสมอยู่ 
 ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 เช่น แอซิติกแอน  ไฮ
ไดรด์ แอซติลคลอไรด์ 
 ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่ไม่จัดอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 มี 4รายการ คือ กัญชา พืช
กระท่อม พืชฝิ่น และพืชเห็ดขี้ควาย 

 การลงโทษผู้กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2545 

 ข้อหา : ผลิต/น าเข้า/ส่งออก 
 ประเภท 1 จ าคุกตลอดชีวิต (มาตรา 65 วรรค 1) ถ้ากระท าเพ่ือจ าหน่ายโทษประหารชีวิต 

(มาตรา 65 วรรค 2) ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่ากระท าเพ่ือจ าหน่ายประหารชีวิต 
(มาตรา 15, 65) 
 ประเภท 2 จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 68 วรรค 
1) ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน จ าคุก 20 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท 
(มาตรา 68 วรรค 2) 
 ประเภท 3 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30 ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 70 , 
20) จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 72, 22) และจ าคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา71, 20) 
 ประเภท 4 จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 73) 
 ประเภท 5 จ าคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท (มาตรา 75) 
ถ้าเป็นพืชกระท่อม จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 75 วรรค 2) 
 ข้อหา : จ าหน่าย/ครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
 ประเภท 1 ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จ าคุก 5 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับ 
50,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 66 วรรค 1) และค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 100 กรัม จ าคุก
ตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต (มาตรา 66 วรรค 2) 
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 ประเภท 2 จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 
2) ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จ าคุก 3 ปี ถึง 20 ปี และ
ปรับ 30,000 บาท ถึง 200,000 บาท ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า 100 กรัม จ าคุก 5 ปี ถึงตลอดชีวิต 
และปรับ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 3, 4) 
 ประเภท 3 (ไม่มีระบุ) 
 ประเภท 4 จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 2) 
 ประเภท 5 จ าคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท (มาตรา 76 วรรค 
2) ถ้าเป็นพืชกระท่อม จ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 76 วรรค 4) 
 ข้อหา : ครอบครอง 
 ประเภท 1 ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 20 กรัม จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท 
ถึง 100,000 บาท (มาตรา 67) และค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
(มาตรา 15 วรรค 2, มาตรา 66) 
 ประเภท 2 ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 100 กรัม จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 
50,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 1) ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ เกิน 100 
กรัม จ าคุก 3 ปี ถึง 20 ปี และปรับ 30,000 บาท ถึง 200,000 บาท (มาตรา 69 วรรค 3) และค านวณ
เป็นสารบริสุทธิ์ 100 กรัมขึ้นไปถือว่าครอบครองเพ่ือจ าหน่าย (มาตรา 17 วรรค 2, มาตรา 69 วรรค 2, 4) 
 ประเภท 3 (ไม่มีระบุ) 
 ประเภท 4 ไม่ถึง 10 กิโลกรัม จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50 ,000 บาท และ10 
กิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10 ,000 บาท ถึง 100,000 
บาท (มาตรา 26, 74) 
 ประเภท 5 ไม่ถึง 10 กิโลกรัม จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50 ,000 บาท และ10 
กิโลกรัมขึ้นไป ถือว่าครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ าคุก 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับ 20 ,000 บาท ถึง 150,000 
บาท (มาตรา 26, 76) ถ้าเป็นพืชกระท่อม จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ (มาตรา 76 วรรค 3) 
 ข้อหา : เสพ 
 ประเภท 1 จ าคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท (มาตรา 91) 
 ประเภท 2 จ าคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 91) 
 ประเภท 3 และประเภท 4 (ไม่มีระบุ) 
 ประเภท 5 จ าคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 92 วรรค 1) ถ้าเป็นพืช
กระท่อม จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 92 วรรค 2) 
 ข้อหา : ใช้ให้ผู้อ่ืนเสพ 
 ประเภท 1 ผู้ใช้ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า และถ้ากระท าต่อหญิง หรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ โทษ
ประหารชีวิต (มาตรา 93 วรรค 5) 
 ประเภท 2 จ าคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 
1) ถ้าเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพ่ิมอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าท าต่อหญิงหรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ
จ าคุกตลอดชีวิตและปรับ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 4) 
 ประเภท 3 และประเภท 4 (ไม่มีระบุ) 
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 ประเภท 5 จ าคุก 1 ป ีถึง 10 ป ีและปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท (มาตรา 93 วรรค 1) 
 3. กฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แบ่งประเภทของความผิดได้ดังนี้ 

 การลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องการจะ
ครอบครองทรัพย์นั้นไว้ เพ่ือตนเองเอาไปขายหรือให้กับบุคคลอ่ืนก็ตามแต่ ผู้ ที่กระท าความผิดฐานลัก
ทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 พันบาท การลักทรัพย์นั้นถ้าผู้กระท าได้กระท า
ในเวลากลางคืนหรือในบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด หรือในบริเวณที่มีอุบัติเหตุผู้ที่เข้าไปลักทรัพย์
ในบริเวณดังกล่าวจะต้องถูกระวางโทษหนักขึ้นกว่าการลักทรัพย์ในเวลา สถานที่หรือเหตุการณ์ปกติ 

 การยักยอกทรัพย์ เป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของบุคคลหนึ่ง แล้ว
บุคคลนั้นได้ยึดเพ่ือไว้เป็นประโยชน์กับตนเอง ซึ่งท าให้เจ้าของทรัพย์ได้รับความเสียหาย  

 การวิ่งราวทรัพย์ เป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า เป็นการขโมยเจ้าของรู้ตัวและทรัพย์
จะต้องอยู่ใกล้ชิดตัวเจ้าทรัพย์ ผู้กระท าการวิ่งราวทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่
เกิน 1 หมื่นบาท อย่างไรก็ตามถ้าการวิ่งราวทรัพย์ท าให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต 

 การกรรโชกทรัพย์ คือ การที่รุ่นพ่ีบังคับเอาเงินจากรุ่นน้องหรือที่เรียกกันว่า "แก็งค์ดาวไถ่"  
มักจะบังคับขู่เข็ญให้รุ่นน้องเอาเงินหรือสิ่งของที่มีค่ามาให้ ถ้าไม่เอามาให้ก็มักจะถูกขู่หรือถูกท าร้าย 

 การรีดเอาทรัพย์ คือ การกระท าความผิดเหมือนการกรรโชกทรัพย์แต่ต่างกันเฉพาะวิธีการ
บังคับ เป็นการขู่ว่าจะท าร้ายท าอันตราย แต่การรีดเอาทรัพย์จะเป็นกรณีที่ผู้กระท าขู่ว่าจะเปิดเผย
ความลับซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ถูกขู่หรือบุคคลอ่ืน จนผู้ที่ถูกขู่ยินยอมมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ 

 ชิงทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยการใช้ก าลังเข้าท าร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังเข้าท า
ร้ายในทันที ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ยินยอมให้ทรัพย์ไป หรือกระท าไปเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการน าทรัพย์นั้นไป 

 การปล้นทรัพย์ ลักษณะเช่นเดียวกับการชิงทรัพย์ต่างกันเพียงว่ามีผู้ร่วมชิงทรัพย์ตั้งแต่ 3 คน
ขึ้นไป ผู้ที่กระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 2 
หมื่นบาท ถึง 3 หมื่นบาท  

 การท าให้เสียทรัพย์ เป็นกรณีที่ผู้กระท าตั้งใจที่จะท าร้ายหรือท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหาย ผู้กระท าความผิดฐานนี้จะต้องถูกระวางโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 
 4. พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557” ใช้ บังคับ
ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถได้ในกรณีที่รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 และเห็นว่าผู้ขับ
ขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น ๆ ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ฝุาฝืน หรือให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้
หากยอมให้ทดสอบและผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝุาฝืนก็ให้ปล่อยตัวไปทันที ในกรณีที่มีพฤติการณ์อัน
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ควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน หากยังไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุ อัน
สมควรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝุาฝืน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเหตุการณ์บันทึกการจับกุม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือได้ทราบถึงมูลเหตุในการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในแต่
ละคด ี
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด และมารายงานตัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ในคดีที่มีสถิติการกระท าความผิดมากเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ คดีพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ คดีความผิดฐาน
ลักทรัพย์ และคดีพ.ร.บ.จราจรทางบก จ านวนทั้งหมด 303 คน (สถิติตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2558 – 
กันยายน 2558) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อยแบบเจาะจงกับเด็กและ
เยาวชนทั้ง 3 คดี ในคดีที่มีสถิติการกระท าความผิดมากเป็น 3 อันดับแรก โดยผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในการ
ศึกษาวิจัย คือ ผู้วิจัยปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลเพียง 3 เดือนในขณะที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และไม่สามารถเจอประชากรทั้งหมดได้
ครบตามจ านวน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (สุวิมล  ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย , 
2546 : 122) โดยก าหนดโควต้าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการคือ 20 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
303 คน ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละคดี คือ คดียาเสพติดให้โทษ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นคดีที่มีประชากร
จ านวนมากที่สุดจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างในคดีนี้มากที่สุด คือจ านวน 10 คน ส่วนคดีความผิดฐานลักทรัพย์และ
คดีพ.ร.บ.จราจรทางบก มีจ านวนประชากรใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 คดีให้มีจ านวนที่
เท่ากันคือ 5 คน อีกท้ังการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้ยังเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดประสงค์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนที่ได้กระท าความผิด 

คดี จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ยาเสพติดให้โทษ 226 10 

ลักทรัพย์ 45 5 

พ.ร.บ.จราจรทางบก 32 5 

รวม 303 20 

ที่มา: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  
 
ผลการวิจัย 
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 การศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา สามารถสรุปผลการศึกษาจากเอกสารเหตุการณ์บันทึกการจับกุม 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแยกเป็นแต่ละคดี ได้ดังนี้    
 1. คดีพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน เป็นเพศชายจ านวน 9 คน 
และเพศหญิงจ านวน 1 คน โดยส่วนใหญ่กระท าความผิดฐานมีสารเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) 
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย จ านวน 9 คน และกระท าความผิดฐานมีสารเสพติดประเภท 
1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี จ านวน 1 คน ทั้งนี้มี
กลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่กระท าความผิดโดยมีสารเสพติดไว้ในครอบครองหลายประเภท จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่กระท าความผิดโดยมีสาเหตุหลักมาจากการคบเพ่ือน การเข้ากลุ่ม
กับเพ่ือนแล้วถูกชักชวนกันไปกระท าความผิด การอยากรู้อยากลองของเด็กในวัยเดียวกัน รองลงมากระท า
ความผิดโดยมีสาเหตุมาจากไม่ได้รับการศึกษา ท าให้เกิดเวลาว่างน าไปสู่การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ
สาเหตุอันดับสุดท้ายเกิดจากครอบครัว เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้พัก
อาศัยอยู่กับบิดามารดาหรืออาศัยอยู่กับญาติ ท าให้ขาดความอบอุ่น ไร้ที่พ่ึง จึงหันไปคบเพ่ือนและใช้ยา
เสพติดเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาและต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้ปกครองหรือคนรอบข้าง 
 2. คดีความผิดฐานลักทรัพย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย จ านวน 5 คน โดยมีการ
กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ ลักขโมยรถจักรยานยนต์ จ านวน 4 คน และลักทรัพย์ในเคหะสถาน จ านวน 
1 คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่กระท าความผิดโดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ความอยากได้อยากมี จ านวน 4 คน และสาเหตุรองลงมาคือ ขาดความอบอุ่นในครอบครัว และมีฐานะ
ยากจน จึงมีพฤติกรรมลักทรัพย์ เพื่อให้ตนเองมีทรัพย์สินเหมือนคนอ่ืนและต้องการให้เกิดการยอมรับจาก
กลุ่มเพ่ือน จ านวน 1 คน ทั้งนีก้ลุ่มตัวอย่างข้างต้นเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งในการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการ
กระท าความผิดเพียงแค่อยากมีอยากได้โดยไม่ได้มีเจตนาอ่ืนแอบแฝง และจากการที่ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่รับ
รายงานตัวในระหว่างคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวเกินกว่าร้อยละ 90 กระท าความผิดฐาน
ลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่  
 3. คดีพ.ร.บ.จราจรทางบก พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน เป็นเพศชายจ านวน 3 คน และเพศ
หญิงจ านวน 2 คน โดยมีการกระท าความผิดฐานขับรถใช้ความเร็วสูง ส่งเสียงดัง กีดขวางการจราจร 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความร าคาญในเวลากลางคืน ไม่ค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากระท าความผิดโดยมีสาเหตุมาจากการคบเพ่ือนในวัยรุ่น และ
เป็นการคึกคะนองของกลุ่มวัยรุ่นที่กระท าไปเพื่อความสนุกสนาน โดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยบนท้อง
ถนนทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาพฤติกรรมการกระท าความผิด กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่มารายงานตัวต่อศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา สามารถสรุปและอภิปรายผล โดยแยกเป็นแต่ละคดีได้ดังนี้ 

คดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มูลเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ที่เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เห็นคนอ่ืนท าได้ก็คิดอยากลอง อยากกระท าตาม รวมไปถึงผู้ปกครองส่วนมาก
ยังให้ความนิ่งเฉยกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เป็นจ านวนมาก 
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คดีความผิดฐานลักทรัพย์  มูลเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เกิดจาก
อยากได้อยากมีแบบผู้อ่ืนจนไม่ได้ค านึงถึงความพอดีของตนเองและอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากครอบครัวมี
ฐานะยากจนท าให้เด็กลักขโมยและกระท าความผิดในลักษณะการลักทรัพย์ 
 คดี พ.ร.บ. จราจรทางบก มูลเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เกิดจากเด็ก
และเยาวชนอยู่ในช่วงวัยรุ่นและมีกลุ่มเพ่ือนจ านวนมากจึงก่อให้ความคึกคะนอง โดยไม่ค านึงถึงความ
เดือดร้อนของคนรอบข้างและความปลอดภัยของตนเอง 
 ทั้งนี้โดยภาพรวมเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมีมูลเหตุต่าง ๆ ในการกระท าความผิดดังนี้ 
 1. ครอบครัว ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนให้เกิดส านึกในการกระท าความผิด และบางส่วนนิ่ง
เฉยต่อการกระท าความผิดของบุตรหลาน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ได้เกิดส านึกในการกระท าความผิด
แต่อย่างใด 
 2. กลุ่มเพ่ือน การเลือกคบเพ่ือนในวัยคึกคะนอง ส่งผลต่อการมั่วสุมกระท าความผิด เสพสารเสพ
ติดและชักน าไปในทางท่ีเสื่อมเสีย 

3. สภาพแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรม เนื่องเด็กและเยาวชน
บางส่วนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และไม่เหมาะสม  
 4. ความอยากมีอยากได้ของตนเอง ท าให้เกิดความโลภ ขาดความพอดีโดยไม่ได้ค านึงถึง
ครอบครัวและฐานะของตนเอง 
 5. การได้รับการศึกษาของเด็กและเยาวชนบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา ท าให้ขาดความรู้และใช้
เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์น าไปสู่การกระท าความผิด 
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