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บทคัดย่อ 

               การศึกษาเรื่อง การกระท้าผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ
ของการกระท้าผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด และเพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขของการกระท้า
ผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด ใช้วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ท้างานในกระบวนการยุติธรรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติด และ
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าเกี่ยวกับคดียาเสพติด ผลการศึกษาถึงสาเหตุที่เยาวชนกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติด
นั นเกิดจากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งสามารถอธิบายใน 4 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านในระดับบุคคลคือการควบคุมตนเอง (Self-
Control) 2) ปัจจัยทางด้านสังคมคือการควบคุมทางสังคม (Social Control) 3) ความผูกพันทางสังคม (Social Bond) 
และ 4) การคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential Association) ในการแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนในคดี
ยาเสพติดนั นจะท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการก้าลังจากองค์กร หน่วยงานหรือ
สถาบันต่างๆ ในสังคมให้ความร่วมมือกัน โดยแบ่งเป็นระดับการแก้ปัญหาในระดับปัจเจกชน และในระดับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบักระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
ค้าส้าคัญ: เด็กและเยาวชนกระท้าผิด, ยาเสพติด, กระท้าผิดซ ้า 
 

Abstract 
               This study of recidivism in juvenile narcotic offenses aimed to investigate the causes of 
recidivism by juveniles in drug cases and also to search for the solutions to prevent and solve the 
recidivism by juveniles in such cases. In this study, the in-depth interviews were performed with two 
groups of the respondents, including the people who worked in the judicial process and had 
experience with the narcotic repeat offenses and the persistent juvenile offenders in narcotic cases. 
This study showed that the causes of recidivism juvenile in narcotic cases were found to be due to 
several factors, which could be explained in four theories: (1) Self-Control (2) Social Control, (3) 
Social Bond, and (4) Differential Association. To effectively solve the problem of recidivism of 
juvenile drug abuse,  the organizations and institutions in society should work together by solving the 
problem in different levels by focusing on each individual and also supporting from the juvenile 
justice organizations. 
Keywords: Juvenile, Narcotic, Recidivism 
 
1.ความเป็นมาและความส้าคัญ  
     สภาพปัญหาสั งคมในปัจจุบันนั นล้ วนมีความ
หลากหลายและมีการพัฒนารูปแบบไปอย่างมากมาย ซึ่ง

ประเด็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราควรให้ความสนใจและ
แก้ไขนั่นก็คือปัญหาการกระท้าผิดของเยาวชน โดยเด็ก
และเยาวชนเหล่านี  นั นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี ยวหัวต่อ 
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(Transitional period) โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วง
ที่เช่ือมต่อระหว่างวัยเด็ก เข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น(อายุ
ระหว่าง 17-25) ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวนี ในทางอาชญา
วิทยาในกลุ่มของ Life-course theory ถือว่าเป็นช่วง
อายุที่ มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นช่วงที่มี การ
เปลี่ยนแปลง ทั งด้านร่างกายและจิตใจ และช่วงนี เป็นช่วง
ที่มีการกระท้าผิดมากที่สุดหรือสูงที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่มี
อายุระหว่าง 13-18 ปี [1] ส่วนหน่ึงคือการกระท้าผิดครั ง
แรกของเยาวชนและอีกส่วนหนึ่งคือเยาวชนที่ได้กระท้า
ผิดซ ้ า  นั่ นสะท้อนให้ เห็นถึ งว่ าประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในด้าน
ของการแก้ไข บ้าบัดฟื้นฟู ซึ่งสถิติคดีเด็กและเยาวชนที่
ถูกด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ จ้าแนกตาม
ฐานความผิด ปี 2554-2558 พบว่า ความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดให้โทษ เป็นคดีที่สูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2554 พบว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษนั นเป็น
ความผิดที่มากที่สุดนั่นคือร้อยละ 39.5 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ช่วงปีที่ผ่านมาโดยส่วนมากจะเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์เป็น
อันดับแรก [2]  ดังนั นปัญหายาเสพติดทั งในเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ซึ่งทั งนี นโยบายของรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจ 
ในคดียาเสพติดมากและได้ก้าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
อีกด้วย 
     อย่างไรก็ดีการกระท้าผิดครั งแรกของเด็กและ
เยาวชนเหล่านี ก็นับว่าเป็นปัญหาที่ส้าคัญยิ่งอยู่แล้ว ที่
รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องระดมสรรพ
ก้าลังต่างๆ เข้าด้าเนินการแก้ไขอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่ที่
ส้าคัญยิ่งไปกว่านั น คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี ยังมี
การกระท้าผิดอีกหลายๆ ครั ง หรือกระท้าผิดซ ้าอีก
หลายๆ ครั ง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่หน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องระดมสรรพก้าลังเข้าด้าเนินการ
ป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวที่ยากยิ่งขึ นไปอีก ยากกว่า
การกระท้าผิดครั งแรกอีกหลายเท่าตัว เนื่องจากการ
กระท้าผิดซ ้านั นมีสาเหตุที่เช่ือมโยงหรือได้รับอิทธิพลมา
จากปัจจัยหลายๆ อย่าง ซึ่งบางอย่างก็ไม่เหมือนกับการ
กระท้าผิดครั งแรก นอกจากนั นปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี  
ยังเป็นปัจจัยที่ละเอียดอ่อน ลึกซึ ง และยากต่อการที่จะ
ค้นหา และยากต่อการที่จะป้องกันและแก้ไขได้ [3] 
     ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจถึง
สภาพปัญหาที่เกิดขึ นว่าสาเหตุของการที่เด็กและเยาวชน
กระท้าผิดซ ้านั นเกิดจากสาเหตุใด โดยศึกษาเฉพาะในคดี

ของยาเสพติด ซึ่งเป็นคดีที่มีสถิติจ้านวนร้อยละของคดี
เด็กเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 
จ้าแนกตามฐานความผิดสูงที่สุด 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าในเด็ก
และเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
     2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขของการ
กระท้าผิดซ ้าในเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
     ผู้วิจัยได้ใช้ 4 ทฤษฎีในการศึกษานี น่ันคือ ปัจจัยด้าน
ในระดับบุคคลคือการควบคุมตนเอง (Self-Control) 
ปัจจัยทางด้านสังคมคือการควบคุมทางสังคม (Social 
Control) ความผูกพันทางสังคม (Social Bond ) และ
การคบหาสมาคมที่แตกต่าง 
     ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self Control) ของ 
Gottfredson และ Hirschi (1990) ได้อธิบายว่า คนเรา
นั นมีแนวโน้มที่จะกระท้าผิดหรือประกอบอาชญากรรมได้
ทุกคนเนื่องจากขาดความอดกลั น ขาดความยับยั งช่ังใจ 
(Self restraint)  นอกจากนั นยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
คนเรามีโอกาสจะกระท้าผิดได้อีกด้วย [A] 
     ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control) เป็น
ทฤษฎีหนึ่งที่ตอบค้าถามว่าท้าไมคนจึงกลายเป็นอาชญา
กร โดยทฤษฎีการควบคุมทางสังคมมีความเห็นว่าการ
เบี่ยงเบนเป็นสิ่งธรรมดาของมนุษย์ คนจะเบี่ยงเบน
หรือไม่ย่อมขึ นอยู่กับสถาบันของสังคม หากสถาบันทาง
สังคมอ่อนแอไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อผูกพันที่จะท้า
ให้คนตั งอยู่ในศีลธรรมก็ย่อมอ่อนแอไปด้วย ทั งนี เพราะ
สถาบันทางสังคมก็คือสิ่งที่ก้าหนดข้อผูกมัดแก่สมาชิกใน
สังคม เมื่อข้อผูกมัดอ่อนลงก็ย่อมจะเปิดโอกาสมากขึ นต่อ
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ [4] 
     ความผูกพันทางสังคม (Social Bond ) ของ Travis 
Hirschi โดยทฤษฎีนี มีสมมติฐานว่า “บุคคลที่มีพันธะ  
ทางสังคมหรือมีความผูกพันทางสังคมน้อย จะมีแนวโน้ม
ที่จะมีพฤติกรรมอาชญากรรม” หลักการส้าคัญของ
ทฤษฎีนี คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันกับสังคม 
(Social Bond) ที่เฮอร์ชิได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่  1) ความผูกพัน(Attachment) 2) ข้อผูกมัด
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(Commitment)  3) การเข้าร่วม (Involvement) และ 
4) ความเชื่อ (Belief) [5] 
     และสุดท้ายคือทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ใน
ทัศนะของ Sutherland นั น เช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากร
เกิดขึ นจากกระบวนการเรียนรู ้(Learning process) ของ
บุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมของสังคม ไม่ใช่เป็นผลมาจาก
บุคลิกลักษณะ (Trait) หรือมาจากปัจจัยทางด้าน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic 
position) นอกจากนั น Sutherland ยังเห็นว่าพฤติกรรม
อาชญากรของคนเราจะเกิดขึ นหรือไม่นั น ขึ นอยู่กับ
กระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่ขึ นอยู่กับการเมือง การปกครอง 
หรือกระบวนการทางกฎหมาย (Legal process) ทักษะ
และแรงจูงใจในการกระท้าผิด เกิดขึ นจากการเรียนรู้ซึ่ง
เป็นผลพวงมาจากการคบหาสมาคม หรื อการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้กระท้าผิดที่ให้การกล่อมเกลาทั ง
ทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือตลอดจนรูปแบบในการ
กระท้าผิดอื่นๆ รวมอยู่ด้วย [6] 
 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยครั งนี ศึ กษาในเรื่ องของสาเหตุ 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่
กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดให้โทษ การศึกษาวิจัยในครั ง
นี  ได้ก้าหนดวิธีการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่ ม แรก  คื อ  ผู้ อ ยู่ ใ นก ร ะบวนกา รยุ ติ ธ ร รมที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและ
เยาวชนในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จ้านวน 5 คน และกลุ่ม
ที่สองคือกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าในคดียา
เสพติดที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จ้านวน 5 คน 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 สาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและเยาวชนใน
คดียาเสพติด 
     5.1.1 ปัจจัยด้านตัวบุคคลหรือการควบคุมตนเอง 
(Self-Control)  
     จ า ก กา ร ที่ ไ ด้ สั ม ภ า ษณ์ ผู้ มี ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ใ น
กระบวนการยุติธรรมนั น นับว่าประการที่ส้าคัญที่สุดของ
สาเหตุที่เยาวชนกระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดนั่นคือ 

ปัจจัยทางด้านจิตใจภายในของเยาวชน กล่าวคือเยาวชน 
ไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจของตนเองต่อสิ่งเร้าที่ผิดได้ 
หลงเ ช่ือตามสั งคมที่ จู ง ใจให้ท้ า ในสิ่ งที่ ผิ ด  ตามที่ 
Gottfredson และ Hirschi มองว่า คนเรานั นมีแนวโน้ม
ที่จะกระท้าผิดหรือประกอบอาชญากรรมได้ทุกคน
เนื่องจากขาดความอดกลั น ขาดความยับยั งช่ังใจ (Self 
restraint) นอกจากนั นยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนเรามี
โอกาสจะกระท้าผิดได้อีกด้วย อีกทั งได้อธิบายถึงรากเหง้า
ของการควบคุมตนเองไม่ดีหรือการขาดควบคุมตนเอง มี
สาเหตุมาจากการขาดการฝึกอบรมเลี ยงดูที่ดีในวัยเด็ก 
(Child rearing practice) พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กที่
ขาดการอบรมเลี ยงดู การดูแลเอาใจใส่ ไม่มีการลงโทษ
ห้ามปรามเมื่อเด็กกระท้าผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เหล่านี  จะท้าให้เด็กขาดการควบคุมตนเอง (Lack of 
self control) ในที่สุด เด็กที่ขาดการใกล้ชิด ผูกพันกับ
พ่อ แม่ รวมถึงเด็กท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ แม่ [7] 
จากทฤษฎีนี นับว่าสามารถอธิบายถึงเยาวชนที่กระท้าผิด
ซ ้าในคดียาเสพติดได้อย่างชัดเจน 
     ในขณะเดียวกันข้อมูลการสัมภาษณ์เยาวชนที่กระท้า
ผิด พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลที่ผู้มี
ประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมได้ให้ข้อมูลนั่นคือ
เยาวชนนั นขาดความอดกลั น ขาดความยับยั งช่ังใจ อีกทั ง
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสกระท้าผิด แต่ในทางตรง
ข้ามในด้านการอบรมเลี ยงดูของเยาวชนที่กระท้าผิดนี 
นับว่าพื นฐานและความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับที่
ดี มีการอบรมสั่งสอน แต่ด้วยภาระที่ต้องท้างานท้าให้มี
การปล่อยปะละเลยเยาวชน ส่งผลให้เยาวชนไปเข้าใน
กลุ่มเพื่อนและชักจูงไปในทางที่ผิด 
     5.1.2 ปัจจัยด้านสังคม หรือการควบคุมทางสังคม 
(Social Control)  
     แน่นอนว่ากลไกการควบคุมทางสังคมนั นเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชน
ในคดี ยา เสพติ ด  นั่ นคื อดั งที่ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ใน
กระบวนการยุติธรรมนั นได้ให้ข้อวิพากษ์ว่า โทษของ
เยาวชนนั นเป็นไปในเชิงการเยียวยา ฟื้นฟูและโทษไม่
ร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่้ากว่า 14 ปี ไม่ต้องรับโทษ
หรือเด็กอายุน้อยมีการลดมาตราส่วนโทษ ดังนั นจึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท้าให้ผู้ใหญ่นั นใช้ช่องโหว่หรือจุดอ่อนของ
กฎหมายนี  จึงพยายามที่จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือ นั่นก็คือ
เยาวชนนอกจากจะอยู่ในฐานะผู้กระท้าผิด ในอีกมุมหนึ่ง
เยาวชนก็อยู่ในฐานะตกเป็นเหยื่อ โดยเริ่มจากการให้
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เยาวชนนั นเสพยาเสพติด จนกลายเป็นผู้เดินยา จ้าหน่ายยา 
ส่งผลให้แพร่ระบาดสู่สังคม ชุมชน  
     ในขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์จากเยาวชนที่กระผิดก็
รู้สึกมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อโดนจับกุมและ
ด้าเนินคดี แต่ภายหน้าก่อนที่จะโดนจับกุมนั นเยาวชนมี
การรับรู้ว่ายาเสพติดนั นผิดกฎหมาย แต่ไม่คิดว่ายาเสพ
ติดนั นจะเป็นเรื่องที่อันตรายและไมค่ิดว่าเจ้าหน้าที่ต้ารวจ
ให้ความสนใจการกระท้าผิดนี  นั่นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ
ของเยาวชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต้ารวจ ซึ่ง
เป็นกลไกการใช้การควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการที่
ส้าคัญอีกกลไกหนึ่ง  
     5.1.3 ปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคม (Social 
Bond)  
 ทฤษฎีนี จะยึดแนวคิดข้อผูกมัดหรือพันธะทางสังคม 
เช่ือว่าข้อผูกมัดเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องมีเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะต่อมาตรฐาน
ความประพฤติ  แสดงให้ทราบว่าความประพฤติใด        
ที่เหมาะสม ซึ่งเยาวชนนั นจะกระท้าผิดเมื่อความผูกพัน
ต่อระเบียบ แบบแผนของสังคมขาดสะบั นลง โดย
องค์ประกอบของความผูกพันทางสังคมที่สามารถอธิบาย
ถึงสาเหตุการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนในคดียาเสพติดได้
อย่ า ง ชั ด เ จนนั่ น คื อ  ค ว ามผู กพั น  ( Attachment)         
ข้อผูกมั ด  (Commitment) และการเข้ าร่ วม 
(Involvement) โดยอธิบายได้ดังต่อไปนี  [8] 
     1) ความผูกพัน (Attachment) จากข้อมูลของผู้มี
ประสบการในกระบวนการยุติธรรมนั นพบว่าปัญหาของ
เยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าในคดียาเสพติดนั น โดยมากแล้ว
ประการแรกคือจะเป็นเยาวชนที่มีปัญหาทางด้าน
ครอบครัว พ่อแม่ขาดความดูเอาใจใส่ อาจด้วยเพราะ
ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขัน ท้ามาหากิน พ่อแม่หย่าร้าง 
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ทิ งให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแล นั่น
ท้าให้เด็กขาดความผูกพันในครอบครัว เมื่อโดนสิ่งเร้า
และชักจูงไปในทางที่ผิด จึงเข้าสู่การกระท้าผิดได้ง่าย ใน
ขณะเดียวกันจากบทสัมภาษณ์ของเยาวชนที่กระท้าผิด
นั น ก็พบว่าเยาวชนไม่คิดจะกลับไปกระท้าผิดซ ้าอีกด้วย
เหตุผลที่ว่ารู้สึกสงสารพ่อแม่ที่ต้องเสียใจกับการกระท้า
ผิดของตน นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่ท้าให้เด็กมี
สิ่งยึดเหนี่ยวและจะไม่กลับไปกระท้าผิดซ ้าอีก 
     2) ข้อผู้มัด (Commitment) จากข้อมูลในการ
สัมภาษณ์เราจะพบได้ว่า เยาวชนที่กระท้าผิดในทุกคดี
ส่วนมาก จะไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยถูกจับให้ออกให้

ออก ไม่สนใจการเรียน ไม่อยากศึกษาต่อ บางคนก็ไม่จบ
การศึกษาตามพื นฐานที่รัฐบาลก้าหนด อีกทั งโรงเรียนเอง
พอพบว่าเด็กกระท้าผิดก็ให้ออกเพื่อที่จะรักษาสังคม 
ชุมชนในโรงเรียนนั นให้ปราศจากปัญหาเหล่านี  โดยผลัก
เยาวชนออกจากโรงเรียน การผลักเยาวชนเหล่านี ออกไป
ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในโรงเรียน แต่ขณะเดียวกันก็
จะสร้างปัญหาให้กับชุมชน ซึ่งบางครั งก็ไปเพิ่มภาระ
ให้กับสังคมโดยยังไม่มีมาตรการใดที่จะมาช่วยในการ
แก้ไขปัญหานี  เมื่อเยาวชนที่อาจกระท้าผิดครั งแรกถูก
ผลักออกจากโรงเรียน นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะท้าให้พวก
เขากระท้าผิดซ ้าอีกเพราะมิได้มีข้อผูกมัดในโรงเรียนและ
ถูกโรงเรียนลงโทษและไม่ให้โอกาสพวกเขา ก็ท้าให้โอกาส
ในการตัดสินใจกระท้าผิดนั นมีสูงขึ น 
     3) การเข้าร่วม (Involvement) จากเรื่องของ
การศึกษาข้างต้นในการที่เยาวชนที่กระท้าผิดส่วนมาก
มิได้ศึกษาในระบบ รวมทั งข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์จาก
เยาวชนผู้กระผิดนั นก็ไม่ได้ศึกษาอยู่ในระบบทั งสองคน 
โดยพวกเขาจะมีเวลาว่างมากในแต่ละวัน เมื่อไม่มีอะไร
ท้าก็จะไปเล่นกลับกลุ่มเพื่อน ซึ่งในขณะเดียวกันเพื่อน
บางกลุ่มก็จะชักจูงพวกเขาไปในทางที่ผิด พอเวลาว่างก็
ไปมั่วสุมเสพยาเสพติดบ้าง เมื่อมั่วสุมมากๆเข้าก็เป็น
พฤติกรรมที่ต่อเนื่องคือท้าแล้วท้าอีก จนกลายเป็นการ
กระท้าผิดที่รุนแรงและเรื อรังมากขึ น 
     5.1.4  ปจัจัยด้านการคบหาสมาคมที่แตกต่าง  
     ปั จจั ยที่ ส้ า คัญอี กปั จจั ยหนึ่ งนั่ นคื อ เ รื่ อ งขอ ง
สภาพแวดล้อม ชุมชนและสังคม เยาวชนผู้กระท้าผิด
ส่วนมากนั นเมื่อมีการสืบประวัติจะพบว่าเยาวชนเหล่านั น
มักอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม มีชุมชนและสภาพแวดล้อมที่
เป็นแหล่งมั่วสุม อีกทั งสิ่งที่ส้าคัญที่สุดนั่นคือเยาวชน
ส่วนมากจะเริ่มต้นการใช้ยาเสพติดครั งแรกจากการ
เรียนรู้และชักน้าจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งตามที่ Sutherland 
นั น เช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ นจากกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) ของบุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรม
ของสังคม อีกทั งยังเห็นว่าพฤติกรรมอาชญากรของคนเรา
จะเกิดขึ นหรือไม่นั น ขึ นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ
และแรงจูงใจในการกระท้าผิด ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการ
คบหาสมาคม หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผู้กระท้าผิด
ที่ให้การกล่อมเกลาทั งทัศนคติ ค่านิยม และความเช่ือซึ่ง
ในกลุ่มเพื่อนนั นนับว่าเป็นกลุ่มที่ส้าคัญที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจและแรงจูงใจในการกระท้าผิดของเยาวชนเป็น
อย่างมาก [9] 
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5.2 วิธีการแก้ไขและป้องกันการกระท้าผิดซ ้าของเด็ก
และเยาวชนในคดียาเสพติด 
     วิธีการแก้ไขและป้องกันการกระท้าผิดซ ้าของเด็กและ
เยาวชนในคดียาเสพติดนั นจะเป็นแนวทางที่วิเคราะห์จาก
สาเหตุของการกระท้าผิดในข้างต้น โดยในการแก้ไข
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนในคดียาเสพติดนั นจะ
ท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การบูรณาการก้าลังจากองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคมให้ความร่วมมือกัน เช่น กรมพินิจ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
แบ่งเป็นระดับการแก้ปัญหาได้ดังต่อไปนี  

5.2.1 ปัจเจกชน (Individual)  
 อันดับแรกคือเริ่มต้นจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างวินัยให้กับ
ตนเอง การสร้างค่านิยมในทางที่ถูกต้องให้เยาวชนให้รับรู้
ว่ายาเสพติดนั นเป็นสิ่งที่เลวร้าย มิใช่เรื่องโก้หรู 
     1) สถาบันครอบครัว แน่นอนว่าเยาวชนที่กระท้าผิด
ส่วนใหญ่มาจากปัญหาของครอบครัว ดังนั นครอบครัว
เป็นปัจจัยส้าคัญในการแก้ไขปัญหา ควรต้องมีการ
สอดส่องดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้มีการแสดงความคิดเห็น และคอยอธิบายและชี 
แนวทางที่ถูกต้องให้กับเยาวชนเหล่านั น ซึ่งหากในวัยเด็ก
นั น เด็กได้รับการเลี ยงดูที่ดี รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดที่
ละเมิดต่อกฎเกณฑ์กฎระเบียบของสังคม อีกทั งเป็นการ
สร้างความผูกพันในครอบครัว โตขึ นมาก็จะไม่กระท้าผิด
นั บ ว่ า เ ป็ นก า รป้ อ งกั นตั ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น  อี ก ด้ า น ใน
กระบวนการแก้ไขหลังจากที่เยาวชนกระท้าผิดแล้วเพื่อมิ
ให้กระท้าผิดซ ้าอีก ก็คือการที่องค์กรหนึ่งใดจะเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา 
ตั วอย่ า งที่ เ ห็ น ในปั จจุบันที่ ไ ด้ ท้ าอยู่ นั่ นก็ คื อศูนย์ 
Counseling ของศาลเยาวชนและครอบครัวที่คอยให้
ค้าปรึกษากับผู้ปกครองและเยาวชนที่กระท้าผิดให้
เดินหน้าแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผิดร่วมกัน 
     2) ชุมชนและสังคม ขั นต่อมาคือการยกระดับ
ทางด้านสังคม การด้าเนินชีวิต การมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่ง
อีกปัจจัยที่ส้าคัญคือในด้านการศึกษา โดยการศึกษานั น
นับว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความส้าเร็จของ
ชีวิต เป็นสิ่งที่จะส่งผลต่ออนาคตของเยาวชน ดังสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ นการประกอบอาชญากรรมของเยาวชนนั น
ส่วนมากจะเป็นเยาวชนที่ไม่ได้รับโอกาสในโรงเรียน การ

กระท้าความผิดเพียงครั ง เดียวก็ ไม่อาจที่จะ เข้าสู่
การศึกษาในระบบได้ ยิ่งท้าให้เยาวชนนั นขาดที่พึ่งพา 
แหล่งให้ความรู้และขัดเกลาอบรมสั่งสอนให้เยาวชน
เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง กลายเป็นปัญหาสังคมต่อไป อีกทั ง
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางชุมชน เช่น การให้ชุมชน
นั นมีส่วนร่วมกับต้ารวจในการแจ้งเบาะแสกับต้ารวจเมื่อ
พบสิ่ งที่ผิดกฎหมาย การสร้างกิจกรรมให้ ชุมชนมี
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬา ดนตรี 
เป็นต้น ก็นับว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะสร้างให้ชุมชน
และสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ นปราศจากยาเสพติด 
     อีกด้านคือ กฎเกณฑ์ของสังคมในการควบคุมความ
เป็นระเบียบในสังคม เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดความเหลื่อมล ้า
ทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจมากขึ น คนรวย
กับคนจนจะมีฐานะที่ต่างกันมาก (Flood-Page et al. 
2000) และยิ่งการที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจ อีกทั งค่าครองชีพในแต่ละวันมีแต่จะสูงขึ น ท้า
ให้ส่ งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของคนในสั งคม 
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะไม่ดี จะท้าให้เกิดความ
กดดันมากขึ น ซึ่งสิ่งนี ที่ ให้บุคคลในครอบครัวอาจมี
ความคิดที่ เบี่ยงเบนไป เ ช่น เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Innovation) หรือการล่าถอย (Retreatism) ตามทฤษฎี
ความกดดันของ Merton ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี จะเป็นการ
กระตุ้นให้คนกระท้าความผิด และยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
วัยรุ่นที่ถูกกระตุ้นได้ง่าย ก็จะยิ่งมีโอกาสพฤติกรรมที่จะ
กระท้าความผิดได้ [10] ดังนั นประเด็นหนึ่งที่ควรค้านึงถึง
ในการแก้ไขปัญหานั่นคือฐานะทางครอบครัวของเยาวชน 
เนื่องจากฐานะจะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่จะไป
กระตุ้นให้เด็กกระท้าความผดิได้ ดังนั น สถาบันการศึกษา
จะด้าเนินกิจกรรมของสถาบันใด ๆ จึงควรที่จะต้อง
พิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของเด็กนักเรียนด้วย 
นอกจากนี  การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นสิ่งที่
ส้าคัญ ที่จะลดช่องว่างของคนในสังคมได้ ซึ่งจะเป็นการ
แก้ไขถึงสาเหตุของการเบี่ยงเบนของพฤติกรรมของคนใน
สังคมได้ส่วนหน่ึงเชน่กัน 

5.2.2 กระบวนการยุติธรรม  
     ในด้านกระบวนการยุติธรรมนั น บทลงโทษควรมี
ความรุนแรงมากกว่านี  เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับผู้อื่น ทั งนี 
ต้องให้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของศาล เพื่อให้มีการพิจารณา
บทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพของคดีนั น ๆ ด้วย ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการฟื้นฟู เยียวยาก็ควรที่จะมีความ
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ร่วมมือกันอย่างมากของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะแก้ไข
ติดตามและประเมินผลในเยาวชนที่กระท้าผิดและผ่าน
กระบวนการยุติธรรมออกไปแล้วให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมิ
ให้เยาวชนเหล่านั นกลับมากระท้าผิดซ ้าอีก 
 
6.สรุปผลการวิจัย      
     ผลจากการสัมภาษณ์จากทั ง 2 กลุ่มตัวอย่างนั นใน
ด้านของสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้านั นมีผลที่คล้ายคลึง
กัน คือส่วนมากเกิดจากตัวเด็กและเยาวชนเองที่ขาด
ความยับยั งช่ังใจ อยากรู้อยากลอง อีกทั งยังมีความ
ตระหนักต่อโทษทั งจากยาเสพติด และบทลงโทษใน
กระบวนการยุติธรรมน้อย รวมถึงการที่อาศัยในแหล่ง
เสื่อมโทรม ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ท้าให้มั่ว
สุมอยู่กับเพื่อน ถูกชักชวนไปในทางที่ผิด  
 ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์นั นสามารถพิสูจน์ได้ในทั ง 4 
ทฤษฎีที่ได้ศึกษานั่นคือ ปัจจัยด้านในระดับบุคคลคือการ
ควบคุมตนเอง (Self-Control) ปัจจัยทางด้านสังคมคือ
การควบคุมทางสังคม (Social Control) ความผูกพันทาง
สังคม (Social Bond ) การคบหาสมาคมที่แตกต่างและ
ปัจจัยด้านโอกาสในการกระท้าผิดดังที่ได้อธิบายไว้ในผล
การวิเคราะห์  
     ในส่วนผลของการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ใน
กระบวนการยุติธรรมในเรื่องของกระบวนป้องกันและ
แก้ไขปัญหานี  สิ่งที่ส้าคัญที่สุดนั นคือการท้างานร่วมกัน
อย่างบูรณาการในแต่ละองค์กร หน่วยงานและสถาบัน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพินิจ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ศาลเยาวชนและครอบครัว 
ศูนย์ไกล่เกลี่ย โดยการแก้ไขและป้องกันนั นเริ่มจากการ
พัฒนาทางด้านตัวบุคคล สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของเด็กและเยาวชน ในด้านของชุมชนสังคม ต้องขจัดยา
เสพติดออกจากชุมชนและสังคม สร้างชุมชนและสังคมให้
มีระเบียบ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น ยุติธรรมชุมชน 
หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
สุ ดท้ ายคื อ ในกระบวนการยุ ติ ธ ร รมนั นควร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการติดตาม ดูแลหลังจากที่เยาวชนได้
ออกจากกระบวนการยุติธรรมไปแล้วเพื่อมิให้เยาวชนนั น
กระท้าผิดซ ้า แต่จากข้อจ้ากัดหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านงบประมาณ สถานที่และบุคลากรที่จะให้การบ้าบัด
ฟื้นฟู ติดตามผลหลังจากเยาวชนออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมไปแล้วไม่เพียงพอต่อคดีที่ เกิดขึ น ท้าให้ยากต่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั นสิ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง
คือบทลงโทษควรมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ น เพื่อให้เป็น
ตัวอย่างกับผู้อื่น ทั งนี ต้องให้ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของศาล 
เพื่อให้มีการพิจารณาบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพ
ของคดีนั นด้วย รวมทั งท้าความเข้าใจร่วมกันในผู้ที่อยู่ใน
ระบบกระบวนการยุติธรรมคือ ตั งแต่ต้ารวจ ทนายความ 
อัยการจนไปถึงศาล เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาและ
เป้าหมายของกระบวนการเยียวยา ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ผู้กระท้าผิด  
 
7.ข้อเสนอแนะ 
     7.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประสานความ
ร่วมมือกัน ให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดได้มีโอกาสใน
การประกอบอาชีพ โดยกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
หลัก จัดท้าเป็นทะเบียนของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการสร้างอาชีพให้เด็กและเยาวชนที่กระท้าผิด 
จากนั นมีการประสานกับหน่วยงานที่บ้าบัด แก้ไข และ
ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน เพื่อจัดสรรเด็กที่มีความต้องการ
ในการประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว ให้กับ
ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันควรให้ความส้าคัญกับการ
ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเด็กและเยาวชน
ก่อนที่ได้รับการปล่อยตัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพ
ที่ใช่และชอบ ภายหลังการปล่อยตัว ทั งนี เด็กและเยาวชน
เหล่านี จะได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่หวนกลับสู่วงจรยา
เสพติด นับว่าเป็นการสนับสนุนทางสังคมที่จะเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนนั นได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติใน
สังคม ไม่ซ ้าเติมเด็ก  
     7.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และสาน
สัมพันธ์ให้ครอบครัวกับเด็กและเยาวชนมีความเข้าใจกัน
มากขึ น สื่อสารกันมากขึ น 
     7.3 สร้างโรงเรียนสีขาว โดยเป็นโรงเรียนที่ปลอดยา
เสพติด มีการสุ่มตรวจยาเสพติดแบบจู่โจม เปิดโอกาสให้
เด็ กที่ กระท้ าผิด ได้กลับมาศึกษาต่อ  รวมทั งมี ครู
นักจิตวิทยาที่คอยให้ค้าแนะน้าให้ค้าปรึกษาเด็กและ
เยาวชนในทุกๆ เรื่อง เปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งพาของ
นักเรียน 
     7.4 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
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มนุษย์ รวมทั งการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน
อาจเป็นในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกัน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย อย่าง Social Network มา
ช่วยส่งเสริมในการเพิ่มช่องทางให้ค้าปรึกษา อาทิ การใช้ 
Application ต่างๆ เช่น Line Social Cam มาปรับใช้ให้
เหมาะสม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางให้
ค้าปรึกษาเหล่านี ให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  
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