การลงโทษพอแมเมื่อลูกทําผิด
(The Punishment of parents of children who offend)
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) บัญญัติวา หามมิใหผูใดบังคับ ขู
เข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็ก (บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ1) ประพฤติตนไม
สมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด หากผูใดฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ2

เด็กประพฤติตนไม

สมควรหรือมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด ไดแก เด็กที่ประพฤติตนเกเร หรือขมเหงรังแก
ผูอื่น เด็กที่มั่วสุมในลักษณะที่กอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น เด็กที่เสพยาเสพติด เลนการ
พนัน ขายบริการทางเพศ เปนตน3 ภายหลังที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ ตํารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการไดเคยกลาวหาพอแมของเด็กแว็นต

ฐานยินยอมใหลูกออกไปแขงรถบนถนน

สาธารณะในยามวิกาล ทั้งนี้ เพื่อตองการใหพอแมรวมรับผิดชอบในการปองกันมิใหลูกไปกระทํา
ผิดกฎหมาย4 การนํากฎหมายฉบับนี้มาใชลงโทษพอแมทําใหเกิดความสงสัยวา การลงโทษพอ
แมจะสามารถลดอาชญากรรมลงไดจริงหรือไม

การกระทําเชนนั้นจะเปนการสรางภาระที่เกิน

สมควรแกพอแมหรือไม และจะทําใหครอบครัวที่มีปญหาและเสี่ยงตอการแตกสลายแตกสลายเร็ว
ขึ้นหรือไม



ขอขอบคุณ Prof. Jock Young และ Dr. Kate O’Brien มหาวิทยาลัย Kent สหราชอาณาจักร สําหรับการจุดประกายความคิดใน
เรื่องนี้ รองศาสตราจารย ณรงค ใจหาญ สําหรับคําวิจารณ ผูแตงหนังสือและบทความที่เกี่ยวของ สําหรับความรูอันไพศาล และ
หองสมุด มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สําหรับหนังสืออันทรงคุณคา

อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวครัวจังหวัดเชียงราย

อาจารย สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
1
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บทความนี้พยายามจะตอบปญหาดังกลาว โดยใชทฤษฎีทางอาชญาวิทยา 2 ทฤษฎีคือ
ทฤษฎีความเครียด (Strain theory) และทฤษฎีการควบคุม (Control theory) และใชทฤษฎีการ
ลงโทษ 2 ทฤษฎีคือ การลงโทษเพื่อแกแคนทดแทน (retribution) และการลงโทษเพื่อขมขู
(deterrence) เปนแนวทางในการพิจารณา
โดยจะแบงการพิจารณาเปน 5 หัวขอ คือ
(1) เปาหมายทางวัฒนธรรมกับการกระทําความผิด (2) ครอบครัวกับอาชญากรรม (3) สภาพของ
ครอบครัวไทยกับการขัดเกลาทางสังคม (4) การลงโทษพอแม และ (5) การสงเสริมความแข็งแกรง
ของครอบครัว
เปาหมายทางวัฒนธรรมกับการกระทําความผิด
ในหัวขอนี้จะพิจารณาในระดับสังคมวา
สังคมสงผลตอการกระทําความผิดของเด็ก
อยางไร โดยใชทฤษฎีความเครียด (Strain theory) เปนหลักในการอธิบาย
ทฤษฎีความเครียด กลาววา อาชญากรรม (crime) มีสาเหตุมาจากความเครียดอัน
เนื่องจากความไมเสมอภาคระหวางเปาหมายที่วัฒนธรรมกําหนดขึ้น (cultural goal) กับโอกาสอัน
ชอบดวยกฎหมายที่จะบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว5 เพื่อความเขาใจทฤษฎีนี้ ในประการแรก
จะตองเปาหมายทางวัฒนธรรมสําหรับทุกคนในสังคม ซึ่งไดแก เงิน สถานภาพ และชื่อเสียง อัน
เปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมตองการ ประการที่สอง จะตองมีวิธีการอันชอบดวยกฎหมายที่จะบรรลุถึง
เปาหมายดังกลาว6 เชน ในสังคมไทย การศึกษาคือการเลื่อนสถานภาพทางสังคม การศึกษาจึง
เปนชองทางอันชอบดวยกฎหมายที่จะบรรลุถึงเงิน สถานภาพ และชื่อเสียง แตในความเปนจริง
โอกาสหรือวิธีการอันชอบดวยกฎหมายที่จะบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวไมไดกระจายไปยังทุกคนใน
สังคมอยางเทาเทียมกัน
คนที่มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดียอมมีโอกาสไดรับ
การศึกษาที่ดี จึงมีโอกาสแสวงหาเงิน สถานภาพ และชื่อเสียง ไดมากกวาคนที่มาจากครอบครัวที่
มีสถานะทางเศรษฐกิจไมดี คนที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายทางวัฒนธรรมได เมื่อเปรียบเทียบกับ
บุคคลอื่น จะรูสึกเครียด และอาจหาทางออกเพื่อใหตนบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวโดยการใช
วิธีการอันไมชอบดวยกฎหมาย
เมื่อนําทฤษฎีดังกลาวมาปรับใชกับสังคมไทย โดยพิจารณาจากเปาหมายของวัฒนธรรม
บริโภคนิยม พบวาวัฒนธรรมบริโภคนิยมไดกระตุนความตองการสินคาแกเด็ก หรือสรางแบบแผน
5

J Young, ‘Think Seriously about Crime: Some models of Criminology’ <http://www.malcolmread.co.uk/JockYoung/>
สืบคน 10 ธันวาคม 2550
6
I March and other, Theories of Crime (Routledge, Oxon 2006) 102

ชีวิตแกเด็ก (lifestyle) วา อัตลักษณของเด็กขึ้นอยูกับสิ่งที่เด็กมีอยู (You are what you have)7
เชน เด็กตองมีหรือใชโทรศัพทเคลื่อนที่ราคาแพง หรือมีหรือใชรถจักรยานยนตหรือรถยนตเปน
พาหนะ แตเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางการเศรษฐกิจไมดี หรือเรียนหนังสือนอยและได
งานที่มีคาจางต่ําหรือไมมีงานทํา อาจถูกกีดกันไมใหบรรลุถึงเปาหมายหรือความตองการดังกลาว
ได เด็กบางคนอาจหาทางออกใหกับความตองการของตนดวยการกระทําผิด8 เชน ลักทรัพย
จําหนายยาเสพติด หรือคาประเวณี เปนตน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินที่ตองการ หรือไดเงินมาเพื่อ
ไปซื้อทรัพยสินหรือนํามาเปนคาใชจายตอบสนองความตองการ
นอกจากวัฒนธรรมบริโภคนิยมแลว
วัฒนธรรมไทยไดสรางเปาหมายทางสถานภาพ
(status) และการยอมรับ (recognition) แกเด็กดวย เชน การที่สังคมไทยสรางคุณคาของเด็กวา
เด็กดีคือเด็กที่เรียนหนังสือเกง แตสภาพครอบครัวที่มีสถานะทางการเศรษฐกิจไมดี อาจกีดกัน
ไมใหเด็กบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว เพราะเด็กไมไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาตอการพัฒนา
สมอง พอแมไมมีเวลาสอนการบาน การเรียนพิเศษเปนคาใชจายที่สูงเกินจําเปน ผลคือ เด็กบาง
คนที่เรียนหนังสือไมเกงจะไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน จากครู และสังคม เด็กอาจรวมกันสราง
กติกาใหมที่ตนสามารถบรรลุถึงและทําใหตนมีคุณคาและเพื่อนยอมรับ9
เชน
การแขง
รถจักรยานยนตบนถนน หรือเด็กอาจใชสิ่งที่มีอยู คือ ความแข็งแกรงของรางกายขมเหงหรือ
คุกคามเด็กอื่น เพื่อใหเปนที่ยอมรับ10
สําหรับเด็กบางคนที่ไมสามารถใชวิธีการอื่นใดเพื่อบรรลุถึงเปาหมายทางวัฒนธรรมได
อาจใชสุราและยาเสพติดเพื่อหนีจากสภาพปญหาที่ตนประสบ11
ดังนั้น ภายใตทฤษฎีนี้ สาเหตุที่เด็กกระทําความผิดจึงเกิดจากสังคม เพราะเด็กตองการ
บรรลุเปาหมายทางวัฒนธรรม เชน การมีทรัพยสิน การไดรับการยอมรับ เปนตน แตความไมเทา
เทียมกันในสังคมกลับกีดกันไมใหเด็กบรรลุเปาหมายดังกลาว

เด็กบางคนจึงอาจใชการกระทํา

ความผิดเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายทางวัฒนธรรมดังกลาว

7

Lecture by M Presdee
E Currie, ‘Crime and market society: lessons from the United States’ in P Walton and J young (eds) The New
Criminology Revisited (Macmillan, London 1998) cited in A Giddens, Sociology (4th Polity Press, Cambridge 2002) 331
9
J R Lily and others, Criminological Theory: Context and Consequences (3rd, SAGE Publications, London 2002) 55
10
M O’Brien and M Yar, Criminology: The Key Concepts (Routledge, Oxon 2008) 164
11
อางแลว
8

ครอบครัวกับอาชญากรรม
ในหัวขอนี้จะพิจารณาถึงบทบาทของครอบครัวกับการกระทําผิดของเด็ก

โดยใชทฤษฎี

การควบคุม (Control theory) เปนหลักในการอธิบาย
ทฤษฎีการควบคุม ไมไดมุงที่จะหาคําตอบวา ปจจัยใดทําใหคนกระทําความผิด แต
ตองการอธิบายวา เหตุใดคนจึงไมกระทําความผิด

Gottfredson และ Hirschi กลาววา

อาชญากรรม (crime) สามารถตอบสนองความตองการไดทันที (immediate gratification of
desires) เชน การลักทรัพยทําใหไดรับเงินหรือทรัพยสินโดยไมตองทํางาน การกระทําชําเราทําให
ไดรับการตอบสนองความตองการทางเพศ

โดยปราศจากการแตงงานและความรับผิดชอบ12

อาชญากรรมจึงไมใชสิ่งที่ซับซอนหรือตองมีการวางแผน แตเปนการกระทําที่ตอบสนองตอโอกาส
หรือชองทางอันไมชอบดวยกฎหมายที่เขามาในชีวิตของผูกระทําผิด คนที่ไมยอมเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดแมวาจะประสบกับโอกาสหรือชองทางดังกลาว คือ คนที่มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง (self control)13 สวนคนที่กระทําความผิด คือ คนที่มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองต่ํา (low self control) ความสามารถในการควบคุมตนเองนี้เปนระบบการควบคุมจาก
ภายใน (internal control) ซึ่งเรียกอีกชื่อวา “หิริโอตัปปะ” (conscience) หรือ ความละอายและ
เกรงกลัวตอบาป14
ความสามารถในการควบคุมตนเอง เกิดจากการขัดเกลาทางสังคม (socialization) วา
การกระทําใดถูกตองหรือไมถูกตองจากครอบครัวที่มีคุณภาพตั้งแตในวัยเยาว15 การขัดเกลาทาง
สังคม คือ กระบวนการที่เด็กเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมของตนเอง16 เพราะกระบวนการ
ดังกลาวจะสงผานบรรทัดฐาน (norms) คานิยม (values) รวมทั้งความรู (knowledge) ความ
ชํานาญ (skills) ที่จําเปนตอการปฏิบัติตนตามบทบาทและหนาที่ของตนในสังคม (social roles)17

12

M R Gotterfredson and T Hirschi, ‘The Nature of Criminality: Low Self-Control’ in S Cote (ed), Criminological
Theories: Bridging the past to the future (Sage Publications, London 2002) 210
13
J R Lily and others, (เชิงอรรถ 9) 94
14
M R Gottfredson and T Hirschi, A general Theory of Crime (Standford University Press, California1990) 88
15
J Tierney, Criminology Theory and Context (Pearson Education Limited, Essex 2006) 331
16
A Giddens, Sociology (4th Polity Press, Cambridge 2002) 26
17
M O’Brien and M Yar, (เชิงอรรถ 10) 156

เพื่อใหรูวาจะตองปฏิบัติตนในสังคมใหถูกตองไดอยางไร กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเกิดจาก
การที่พอแมทําตนเปนตัวอยางที่ดี อบรมสั่งสอนไมใหลูกกระทําผิด18 สังเกตความประพฤติของ
ลูก หากลูกกระทําความผิดตองยอมรับและลงโทษ19 เปนตน ดังนั้น เด็กที่ไดรับการขัดเกลาทาง
สังคมอยางดีจากพอแม

จะมีความสามารถในการควบคุมตนเองสูง

เด็กเหลานี้จึงมีโอกาส

เกี่ยวของกับอาชญากรรมนอย
นอกจากนี้ เด็กที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมอยางดีจะมีความผูกพันกับพอแมเปนอยาง
มาก (attachment to parent)20 ความผูกพันนี้จะทําใหเด็กออนไหวตอความรูสึกของพอแม เด็กจึง
ระมัดระวังการกระทําของตนเอง เพราะไมตองการใหการกระทําใดของตนกระทบกระเทือนตอ
ความรูสึกของพอแม21 เด็กกลุมนี้จึงมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรมนอย ดวยเกรงวาจะ
ทําใหพอแมเสียใจ
ดวยเหตุผลดังกลาว ครอบครัวจึงมีบทบาทสําคัญในการปองกันไมใหเด็กไปเกี่ยวของกับ
อาชญากรรมได
สภาพครอบครัวไทยกับการขัดเกลาทางสังคม
แมวาครอบครัวจะมีบทบาทในการปองกันไมใหเด็กไปเกี่ยวของกับอาชญากรรมได
หัวขอนี้

ใน

จะกลาวถึงสภาพความจริงของครอบครัวไทยที่อาจสงผลตอการขัดเกลาทางสังคมของ

เด็ก
ปจจุบันครอบครัวไทยเปลี่ยนสภาพจากครอบครัวขยายที่เคยประกอบดวยปูยาตายาย
และ/หรือญาติอื่นๆอยูรวมกัน เปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอ แม ลูก เทานั้น ครอบครัว
ขยายมีจํานวนลดลงจากรอยละ 56.9 ในป 2542 เปนรอยละ 55.5 ในป 2545 และครอบครัวเดี่ยว
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ที่มีเพียงสามีภรรยาและ/หรือลูก มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 31.3 ในป 2542 เปนรอยละ 32.1 ใน
ป 254522 และแนวโนมดังกลาวนาจะเพิ่มมากขึ้น
นอกจากครอบครัวมีสภาพเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นแลว สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ํา
ทางดานรายไดสูงมาก กลาวคือ 20 เปอรเซ็นตของผูที่มีรายไดมากที่สุดของประเทศ มีรายได
มากกวา 20 เปอรเซ็นตของผูที่มีรายไดนอยที่สุด 13 เทา23 ความเหลื่อมล้ําทางรายไดหรือการ
กระจายรายไดที่ไมเปนธรรม (chaos of reward)24 ทําใหพอและแมของหลายครอบครัวตอง
ออกไปทํางานนอกบาน เพื่อหาเงินมาใหเพียงพอกับคาครองชีพที่สูงขึ้น และจําตองทิ้งลูกไวกับพี่
เลี้ยงหรือตามลําพัง เมื่อตางคนตางทํางานนอกบาน ตางคนตางเหนื่อยและเครียดกับปญหา
ทางการเงิน หลายครอบครัวจึงไมมีเวลาเอาใจใสกันและกัน รวมถึงไมมีเวลาอยางเพียงพอดูแล
เอาใจใสอบรมสั่งสอนลูก บางครอบครัวใชสุราเปนเครื่องบําบัดความเครียด (ดังคํากลาวที่วา “จน
เครียด กินหลา”) และบางครอบครัวใชความรุนแรงในการแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
โดยมีผูหญิงและเด็กเปนเหยื่อของความรุนแรง ผลคือ ครอบครัวสิ้นสุดลงดวยการทิ้งรางและหยา
ราง ดังนั้น อัตราการหยารางจึงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จาก 3.45 คู ตอ 1,000 ครัวเรือน ในป
2539 เปน 4.36 คู ตอ 1,000 ครัวเรือน ในป 2544 โดยเฉพาะครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีอัตราการหยารางสูงที่สุด25 และแนวโนมดังกลาวนาจะเพิ่มขึ้น
การที่ครอบครัวไทยจํานวนมากเปนครอบครัวเดี่ยวและประสบปญหาทางเศรษฐกิจยอม
สงผลตอความสามารถในการขัดเกลาทางสังคมเพื่อใหเด็กเปนคนดีของสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได
เมื่อนําทฤษฎีความเครียด (Strain theory) ทฤษฎีการควบคุม (Control theory) และ
สภาพความจริงของครอบครัวไทยที่กลาวขางตนมาพิจารณารวมกัน อาจกลาวไดวา สาเหตุที่เด็ก
กระทําความผิดเกิดจากสังคม เพราะสภาพครอบครัวไทยที่เปนครอบครัวเดี่ยวและประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจยอมเปนอุปสรรคตอความสามารถในการขัดเกลาทางสังคมใหลูกเปนคนดี เด็กที่
ไมไดรับการขัดเกลาทางสังคมเปนอยางดี จึงอาจมีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ํา (Low
22
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self control) เมื่อเด็กดังกลาวเผชิญกับเปาหมายทางวัฒนธรรม เชน ความตองการมีทรัพยสิน
หรือการไดรับการยอมรับจากเพื่อน แตไมสามารถแขงขันเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวไดโดยใช
วิธีการอันชอบดวยกฎหมาย เพราะความไมเทาเทียมกันในสังคม เด็กบางคนอาจรูสึกเครียดและ
ใชการกระทําผิดเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว ทั้งนี้ เพราะอาชญากรรมเปนวิธีการงายๆที่
สามารถการตอบสนองความตองการไดในทันที
หรือเด็กอาจใชสุราและยาเสพติดเพื่อหนีจาก
ปญหาที่ตนประสบ ดังนั้น Mooney จึงกลาววา “อาชญากรรมไมไดเกิดจากครอบครัวที่ออนแอ
หรือดอยคุณภาพ (weak family) แตอาชญากรรมเปนผลผลิตของสังคมที่มีปญหา (criminogenic
nature of a wider society) โดยมีสถาบันครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีปญหา”26
การลงโทษพอแม
ในหัวขอนี้จะพิจารณาพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) โดยจะแบง
การพิจารณาเปน 2 สวน คือ (1) องคประกอบความผิด และ (2) วัตถุประสงคของการลงโทษ
(1) องคประกอบความผิด
องคประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3)
ประกอบดวย
(1) บังคับ
(2) ขูเข็ญ
(3) ชักจูง
(4) สงเสริม
(5) ยินยอม

ใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ
นาจะทําใหเด็กมีความประพฤติ
เสี่ยงตอการกระทําผิด

เมื่อพิจารณาองคประกอบความผิดแลวเห็นวา การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) แบงไดเปน 2 กรณี คือ (1) การกอใหเด็กประพฤติตนไม
สมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด กับ (2) การยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอ
การกระทําผิด
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การกอใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด ไดแก การบังคับ ขูเข็ญ ชัก
จูง สงเสริม ใหเด็กที่ยังไมมีเจตนาประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด มีเจตนาและมี
ความประพฤติเชนนั้น27 ดังนั้น การที่พอแมบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง หรือสงเสริมใหลูกไปลักทรัพย
เสพยาเสพติด คาประเวณี เลนการพนัน ยอมเปนความผิดฐานนี้
สวนการยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด ใหความหมายไป
ในทางตรงขาม กลาวคือ เปนกรณีที่พอแมรูอยูแลววาลูกมีความประพฤติไมสมควรหรือเสี่ยงตอ
การกระทําผิดแลว แตยินยอมใหมีความประพฤติดังกลาวตอไป เชน กรณีที่ลูกมีพฤติกรรมลัก
ทรัพยของเพื่อนนักเรียนเปนประจํา แตพอแมไมไดหามหรือไมไดวากลาวตักเตือนเพื่อไมใหลูกมี
ความประพฤติเชนนั้น เปนตน
เมื่อพิจารณาจากองคประกอบความผิดฐานบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง และสงเสริม ใหเด็ก
ประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิดแลว จะเห็นวา ความรับ
ผิดทางอาญาฐานนี้เกิดจากการลงมือกระทําการของพอแม ดวยการบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง และ
สงเสริม ใหลูกประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะเสี่ยงตอการกระทําผิด ไมใชความรับผิดทางอาญา
ที่กฎหมายกําหนดใหพอแมตองรวมรับผิดทางอาญากับลูก กรณีจึงแตกตางจากการที่ลูกไปทํา
ละเมิด ซึ่งกฎหมายกําหนดใหพอแมตองรวมรับผิดกับลูกชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย28
แตสําหรับความผิดฐาน ”ยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความ
ประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด” แมวาพอแมจะตองรับผิดทางอาญาเฉพาะกรณีที่รูวาลูกมีความ
ประพฤติไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดแลว แตยังยินยอมใหลูกมีความประพฤติดังกลาว
ตอไป แตผูเขียนกังวลวา การนําความผิดฐานนี้ไปใชบังคับ จะทําใหความรับผิดทางอาญาฐานนี้
กลายเปนความรับผิดอาญาเด็ดขาด
เพราะหากพิจารณาจากมุมมองของทฤษฎีการควบคุม
(Control theory) ที่กลาวมาแลวขางตนวา เด็กที่ไมไดรับการขัดเกลาทางสังคมจากครอบครัวที่มี
คุณภาพจะมีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ํา และอาจเกี่ยวของกับอาชญากรรม และหาก
ยอมรับวาการขัดเกลาใหเด็กเปนคนดีของสังคมเปนกระบวนการที่ใชเวลายาวนานใชเวลาหลายป
รวมถึงมองวาพฤติกรรมไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดของเด็กไมไดเกิดขึ้นในวันเดียวแตเปน
ปญหาที่สะสมมาจากความบกพรองของพอแมในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม โดยเริ่มจากการ
ยินยอมใหลูกมีความประพฤติที่ไมสมควรและเสี่ยงตอความผิดเล็กๆนอยๆ แตไมไดรับการแกไข
จนปญหาดังกลาวรุกลามรุนแรง และลูกเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําความผิดในที่สุด การที่ลูก
มีพฤติกรรมไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดจึงเปนผลมาจากความยินยอมของพอแมทั้งสิ้น
27

เปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ที่บัญญัติวา “ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิดไมวาดวยการใช บังคับ ขูเข็ญ
จางวาน หรือยุยงสงเสริม หรือดวยวิธีอื่นใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด”
28
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 429

นอกจากนี้หากพอแมจะปฏิเสธความรับผิดทางอาญาโดยโตแยงวา ตนไมทราบมากอนวาลูกมี
ความประพฤติไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด ก็อาจถูกคัดคานวา พอแมเปนผูที่ใกลชิดลูก
มากที่สุด เหตุใดจึงไมทราบความประพฤติของลูก หรือหากโตแยงวา ตนไดวากลาวตักเตือนแลว
แตลูกไมเชื่อฟง ก็อาจถูกคัดคานไดวา ถาไดอบรมสั่งสอนลูกตั้งแตยังเปนเด็กเล็กๆแลว เหตุใด
ลูกจะไมยอมรับฟงคําสั่งสอน เปนตน ยิ่งกวานั้น คํากลาวในสังคมไทยที่วา “ลูกพอแมไมสั่งสอน”
อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จูงใจผูปฏิบัติใหเชื่อวา ความประพฤติที่ไมสมควรของลูกเกิดจากความ
ยินยอมของพอแมที่ไมอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี ดวยเหตุนี้ พอแมจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิด
ทางอาญาได
และตองรับทางอาญาในเกือบทุกกรณีที่ลูกมีความประพฤติไมสมควรหรือนาจะ
เสี่ยงตอการกระทําความผิด ความรับผิดของพอแมจึงกลายสภาพเปนความรับผิดทางอาญาโดย
เด็ดขาดไปโดยปริยาย
มีขอสังเกตวา การนํา พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) มาใชบังคับ ยังเปน
การขยายขอบเขตความรับผิดชอบของพอแมจากเดิมที่ประมวลกฎหมายอาญา กําหนดวา ในคดี
ที่เด็กอายุกวา 15 ป แตต่ํากวา 18 ป กระทําความผิด และศาลมีคําสั่งใหมอบตัวเด็กนั้นใหแกพอ
แม ศาลอาจวางขอกําหนดใหพอแมระวังไมใหเด็กนั้นกอเหตุรายภายในเวลาที่ศาลกําหนด ซึ่งไม
เกิน 3 ป และกําหนดจํานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งพอแมตองรับชําระตอศาล ไมเกินครั้งละ
10,000 บาท ในเมื่อเด็กนั้นกอเหตุรายขึ้นอีกได29 แตเมื่อกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ พอและแม
สามารถถูกดําเนินคดีและถูกลงโทษเปนคดีตางหากจากคดีของเด็กที่กระทําความผิดได หากพอ
แมมีพฤติกรรมเปนการบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหลูกประพฤติตนไมสมควรหรือ
นาเสี่ยงตอการกระทําผิด
(2) วัตถุประสงคของการลงโทษ
การลงโทษมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ30
1 เพื่อแกแคนทดแทนผูกระทําผิด (retribution) ทั้งนี้เพราะผูกระทําผิดละเมิดตอกฎหมาย
อาญา เขาจึงสมควรไดรับการลงโทษ เพื่อชดเชยกับความผิดที่ไดกระทําไปแลว โดยโทษที่ไดรับ
ตองไดสัดสวนกับความรายแรงของการกระทํา31
2 เพื่อเปนการขมขู (Deterrence) ดวยการทําใหเกิดความกลัวผลรายของการลงโทษ
(fear of punishment)32 การขมขูแบงไดเปน 2 ระดับ คือ การขมขูผูกระทําผิด เพราะเมื่อผูกระทํา

29

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพครั้งที่ 8 หจก.จิรรัชการพิมพ, กรุงเทพ 2546) 754
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J Pratt, ‘Retribution and Retaliation’ in S G Shoham, O Beck and M Kett (eds), International Handbook of Penology
and Criminal Justice (CRC Press, FL 2008) 380
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ผิดถูกลงโทษแลว จะกลัวและไมกลากระทําความผิดอีก และการขมขูบุคคลอื่นที่คิดจะกระทําผิด
ดวยการแสดงใหเห็นวาคนที่กระทําความผิดจะไดรับโทษ เมื่อเห็นดังนั้นแลว ผูที่คิดจะกระทํา
ความผิดจะไดไมกลากระทําความผิด
คําถามคือ (1) การนํา พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาดําเนินคดีกับพอแมที่บังคับ ขู
เข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหลูกกระทําความผิด บุคคลดังกลาวจึงสมควรถูกลงโทษ เปน
เรื่องที่ยุติธรรมแลวหรือไม และ (2) การลงโทษพอแมจะสามารถยับยั้งไมใหลูกกระทําความผิดอีก
ไดหรือไม
ขอยกตัวอยางผูตองหาหญิงรายหนึ่งที่ถูกกลาวหาวายินยอมใหลูกชายประพฤติตนไม
สมควรหรือมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด ผูตองหารายนี้เลาใหฟงวา ลูกชายซึ่งเปน
เยาวชนไดพาคูรักที่เปนเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ปมาพักอยูที่บานและมีเพศสัมพันธกันหลายครั้ง
เมื่อพอของเด็กหญิงทราบไดไปรองทุกขดําเนินคดีกับลูกชายของตน
และพอของเด็กหญิง
กลาวโทษตนตอพนักงานสอบสวนวา ผูตองยินยอมใหลูกชายประพฤติตนไมสมควร ผูตองหาเลา
วา ผูตองหาเลิกรางกับบิดาของเด็กเปนเวลานานแลว ผูตองหามีภาระตองเลี้ยงดูมารดาและลูก
ชาย ผูตองหาอาชีพรับจาง ไดคาจางวันละประมาณ 200 บาท โดยตองออกไปทํางานแตเชา
และกลับมาบานในตอนค่ํา ผูตองหาไมอาจทราบไดวาในระหวางที่ตนไมอยูบานลูกชายไดพาคูรัก
มาที่บานและมีเพศสัมพันธกัน เมื่อผูตองหาทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ผูตองหาไดพยายามสั่งสอนลูก
ชายแลว แตลูกชายไมเชื่อฟง การถูกดําเนินคดีในความผิดดังกลาว ทําใหผูตองหาเดือดรอน
เพราะตองไปสถานีตํารวจและไปที่สํานักงานอัยการหลายครั้ง รวมทั้งตองเสียคาใชจายในการ
เดินทาง คาประกันตัว และคาใชจายอื่นๆ ในคดีของลูกชาย และกังวลวาจะตองเสียคาใชจายใน
คดีของตนเองดวย
ผูเขียนไมขอกาวลวงไปพิจารณาวา การกระทําของผูตองหาเปนความผิดหรือไม แตจะ
พิจารณาเฉพาะประเด็นคําถามขางตน โดยจะแยกเปน 2 กรณี คือ (1) กรณีที่พอแมเปนผูกอให
ลูกประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด และ (2) กรณีที่พอแมยินยอมใหลูกประพฤติ
ตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด
ในกรณีแรก ผูเขียนมีความเห็นวา การที่พอแมกอใหลูกประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยง
ตอการกระทําผิด ดวยการบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริมเด็กใหมีพฤติกรรมเชนนั้น พอแมสมควรถูก
ลงโทษ เปนการยุติธรรมแลว เพราะพอแมประพฤติตนฝาฝนกฎหมายและฝาฝนตอบทบาทหนาที่
32

J Andenaes, ‘Deterence‘ in S H Kadish (ed) Encyclopedia of crime and Justice Volume 2 (The Free Press, New
York 1983) 592

ที่สังคมคาดหวังใหพอแมพึงกระทําในกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหเด็กเปนคนดีของสังคม
และการลงโทษดังกลาวนาจะทําใหเกิดความกลัวและสามารถยับยั้งไมใหพอแมกระทําการเชนนั้น
ได
ในกรณีที่สอง การลงโทษพอแมที่ยินยอมใหลูกประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการ
กระทําผิดเปนสิ่งที่ไมสมควรและไมเปนธรรม เพราะละเลยความจริงที่วา อาชญากรรมเปนผลมา
จากปญหาสังคม และการขัดเกลาทางสังคมเปนกระบวนการที่ตองใชเวลายาวนานกวาจะสราง
คนใหเปนคนดีของสังคม แตครอบครัวไทยในปจจุบันเปนครอบครัวเดี่ยว และหลายครอบครัวยัง
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จนไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนลูก ทั้งที่พอแมทุกคนตางมีความรัก
ความปรารถนาดีตอลูก รวมทั้งตองการอบรมลูกใหเปนคนดีของสังคมดวยกันทั้งสิ้น ปญหาที่
ครอบครัวประสบจึงเปนอุปสรรคตอกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
อุปสรรคดังกลาวจึงไมใช
ความผิดของพอแม ดังนั้น พอแมจึงไมสมควรรับผิดชอบตอการที่ลูกประพฤติตนไมสมควรหรือ
เสี่ยงตอการกระทําผิด
นอกจากนี้การที่พอแมตองออกไปทํางานนอกบานและไมมีเวลาอยางเพียงพอใหกับลูก
ความผูกพันในครอบครัวยอมมีนอย เด็กจึงไมมีความผูกพันกับพอแม ดังนั้น การลงโทษพอแม
จึงไมสงผลใหลูกสํานึกผิดและมีความประพฤติดีขึ้นแตประการใด
การนํากฎหมายฉบับนี้มาใชลงโทษพอแมจึงไมใชทางออกของปญหา แตจะยิ่งเปนการ
ซ้ําเติมปญหาใหกับครอบครัวที่มีปญหาอยูแลวใหมีปญหาเพิ่มมากขึ้น เพราะทําใหครอบครัวที่
ประสบปญหาเศรษฐกิจตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดําเนินคดี เสียคาปรับ และอาจถูกจําคุกได
ครอบครัวจึงเสี่ยงตอการแตกราวมากยิ่งขึ้น
การสงเสริมความแข็งแกรงของครอบครัว
เมื่อสังคมเปนตนเหตุของปญหาเด็กกระทําความผิด

และการลงโทษพอแมไมใชวิธีการ

แกปญหาที่ดีที่สุด ทางออกของปญหานาจะไดแก (1) การสงเสริมความสามารถในการขัดเกลา
ทางสังคม และ (2) การชวยเหลือครอบครัวบรรเทาปญหาทางเศรษฐกิจ
ในประการแรก

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile

Delinquency หรือที่รูจักกันในชื่อ “กฎกรุงริดยาด” (The Riyadh Guidelines) เสนอวา รัฐควรให
ความสําคัญตอนโยบายการปองกันอาชญากรรม

ผานทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่

ดําเนินการโดยครอบครัวและการนําเด็กเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม (integration)33 ยิ่งกวาการ
ลงโทษและการกีดกันเด็กจากสังคม (exclusion) ดวยการสงเสริมความเปนปกแผนของครอบครัว
(the integrity of the family) เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นในสิ่งแวดลอมของครอบครัวที่มั่นคง34 สําหรับ
ครอบครัวที่ประสบปญหา

รัฐควรจัดใหมีบริการที่สงเสริมความสามารถของครอบครัวในการขัด

เกลาทางสังคม เชน โครงการอบรมบทบาทและหนาที่ของพอแมในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาลูก
โครงการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางพอแมลูก

โครงการสงเสริมใหพอแมหมั่นสังเกต

ปญหาของลูก รวมทั้งจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางครอบครัวและชุมชน35 หรือมาตรการ
อื่นที่สงเสริมความเปนปกแผนของครอบครัว

ซึ่งเชื่อวาจะทําใหการขัดเกลาทางสังคมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการอบรมสั่งสอนไมใหลูกกระทําความผิด
ในประการที่สอง แมวาการสงเสริมความสามารถในการขัดเกลาทางสังคมจะเปนสิ่งที่ดี
แต Uttling กลาววา กระบวนการดังกลาวอาจไดผลในระดับหนึ่งเทานั้น หากไมสามารถบรรเทา
ปญหาความยากจนหรือปญหาอื่นที่ทําใหครอบครัวเกิดความเครียด36

ในประเทศอังกฤษและ

แควนเวลลมีการชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกครอบครัวดวยการใหเงินสงเคราะหบุตร

ครอบครัวที่

มีลูกอายุต่ํากวา 16 ปบริบรูณจะไดรับเงินสงเคราะหจากรัฐบาล โดยลูกคนแรกจะไดรับเงิน
สงเคราะหจํานวน 20.30 ปอนดตอสัปดาห

ลูกคนตอๆมาจะไดรับคนละ 13.40 ปอนดตอ

สัปดาห37 วิธีการในลักษณะนี้ หากนํามาใชในประเทศไทยนาจะชวยบรรเทาภาระคาใชจายของ
ครอบครัวลงไดบาง และทําใหครอบครัวมีเวลาอยูรวมกันมากขึ้น
ผูเขียนมีความเห็นวา การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมคือสาเหตุที่ทําใหประสิทธิภาพใน
การขัดเกลาทางสังคมโดยพอแมออนแอลง ดังนั้น การกระจายรายไดที่เปนธรรมนาจะเปนวิธีการ

33

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) G.A. res. 45/112,
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แกปญหาเด็กกระทําความผิดไดอยางยั่งยืน

การกระจายรายไดที่เปนธรรม

เฉพาะการกระจายรายไดตามความสามารถเทานั้น

แตนาจะหมายวา

ไมไดหมายความ
รายไดของหัวหนา

ครอบครัวจะตองสอดคลองกับคาใชจายในครัวเรือน และเพียงพอที่จะเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัว
ไดดีพอสมควร เพื่อใหแมบาน (ที่สมัครใจเสียสละความกาวหนาในชีวิตการงาน) มีเวลาอบรม
เลี้ยงดูลูกใหเปนคนดีของสังคมได
สรุป
ในบทความนี้ ตองการศึกษาวา การนําพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาใช
ลงโทษพอแมที่บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหลูกประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะเสี่ยง
ตอการกระทําผิด สามารถลดการกระทําความผิดของเด็กไดหรือไม โดยเสนอวา การที่เด็กมี
พฤติกรรมไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําความผิด ไมไดเกิดจากความยินยอมของพอแมที่รูถึง
พฤติกรรมอันไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําความผิดของลูกแตไมอบรมสั่งสอน
ปญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ

แตเกิดจาก

อันเนื่องจากสภาพครอบครัวไทยเปนครอบครัวเดี่ยวและประสบปญหาทาง

ทําใหพอแมตองออกไปหางานทํานอกบานจนไมมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนดี

เด็กจึงมีแนวโนมที่จะมีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ํา (Low self control) เมื่อเด็กดังกลาว
เผชิญกับเปาหมายทางวัฒนธรรม เชน ความตองการมีทรัพยสิน หรือการไดรับการยอมรับจาก
เพื่อน แตไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวได เพราะความไมเทาเทียมกันในสังคม เด็กบาง
คนจึงอาจใชการกระทําความผิดเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวแทน

เพราะอาชญากรรมเปน

วิธีการงายๆที่สามารถตอบสนองความตองการไดในทันที ดังนั้น ความพฤติกรรมที่ไมสมควรหรือ
เสี่ยงตอการกระทําความผิดของลูกจึงไมใชสิ่งที่สามารถตําหนิพอแมได

และการนํา

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาใชบังคับเพื่อลงโทษพอแมที่ยินยอมใหลูกประพฤติตน
ไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดไมสามารถแกปญหาการกระทําความผิดของเด็กได แตจะยิ่ง
ทําใหครอบครัวที่มีปญหามีความเครียดเพิ่มสูงมากขึ้นจนแตกสลายไดโดยงาย

ทางออกของ

ปญหานาจะอยูที่การใหการชวยเหลือครอบครัวใหสามารถดํารงความเปนปกแผนไวไดยิ่งกวาการ
ลงโทษ

