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บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาของมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้

ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ .ศ.2546 ที่อาจก่อเหตุทะเลาะวิวาทตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ทราบสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกฎหมายใกล้เคียง ในการ
ป้องกันการใช้ความรุนแรงของเยาวชนของต่างประเทศอันได้แก่ กฎหมายเก่ียวกับเด็กและเยาวชนของประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพื่อเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติต่อเยาวชนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและแนวทางใน
การพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาต่อไป 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการก าหนดสัดส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของระดับผู้บริหารเป็นข้าราชการระดับสูงเป็น
ส่วนใหญ่ในภาคประชาชนเป็นส่วนน้อยจึงไม่สมดุลกัน  และการก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติต่อเด็กตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ  ส่วนที่สอง การป้องกันโดยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กยังไม่เหมาะสมกับ
สภาพและส่วนสุดท้ายมาตรการในการก าหนดโทษความรับผิดส าหรับบิดามารดา ผู้ปกครองโดยการวางข้อก าหนดหรือให้วาง
ประกันเพื่อป้องกันการกระท าความผิดยังมีข้อบกพร่องหลายประการ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จึงเสนอให้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  เก่ียวกับการก าหนด
สัดส่วนที่เหมาะสมของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและการอ านาจหน้าที่เจ้าพนักงานให้มีความชัดเจนในเรื่องคุณสมบัติที่
เหมาะสม  นอกจากน้ันแล้วในส่วนของการป้องกันโดยการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เหมาะสม ส่วนความรับผิดของบิดา 
มารดา และผู้ปกครอง ซ่ึงตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ในการวางข้อก าหนดหรือให้วางประกันเพื่อ
ป้องกันเป็นตัวเงินน้ัน  เห็นควรวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้โดยให้น ามาบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
ค าส าคัญ: ทะเลาะวิวาท, นักเรียนอาชีวศึกษา, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 
 ABSTRACT 
 The objectives of this research was to study problems of legal measures in preventing quarrel 
and violence among vocational student in Child Protection Act B.E.2546. To find out cause  of problems,  
the solutions. And the law in preventing violence among youth in foreign countries which are law for law 
for children and youth in  France, Japan and United States. The comparison study was to compare the 
discipline methods on such youth, develop the laws and propose suitable legal measures  in  preventing 
violence among vocational students. 
 The results of the study showed go follows : Firstly,  The proportional problem of a National 
Child Protection Committee which consists of most of the senior government official and the less is from 
the public sector. The powers and duties of the officers are without expertise in treatment of the child 
as prescribed in the aim of the Act. Secondly, prevention by using child’s welfare protection is not 
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appropriate. Thirdly, the penalty for parents and guardian by issuing the restrictions or put up bail in 
order to prevent the offense still has many flaws. 

This study  suggests  that  we should enact  the suitable  proportion  of   National  Child  
Protection  Committee, regulate  the  clear  powers  and  duties  of  the  author ities  and  provide the 
suitable measures  for  child’ welfare   protection. In  the  part  of  parents  and  guardian’s  
responsibilities which  are  prescribed  in  National Council  for  peace  and  Order  (NCPO)’s  order 
number  30/2559  should the measure for safety so as to make the law and effective. 
Keyword : Prevent, Vocational Students, Child Protection Act B.E.2546 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญข 
องปัญหา 

นักเรียนอาชีวศึกษาหมายถึง นักเรียนที่ศึกษา
สายอาชีพของทุกสาขาอาชีพ  ที่สถาบันการศึกษาเปิดท า
การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)เยาวชน
จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จนถึงระดับโตเกิน 20 ปี
บริบูรณ์ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551) 

ด้วยระบบการศึกษาของไทยมี 2 ระบบคือ 
ระบบการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ หรือ
ที่บุคคลทั่วไปเข้าใจคือสายอาชีวศึกษาน่ันเอง ในปัญหาที่
ศึกษาคือนักเรียนอาชีวศึกษาให้ความถึงนักเรียนชายสาย
ช่างวิชาชีพ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกล ช่างก่อสร้าง
ต่างๆ ตั้งแต่ในยุคที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรมสู่การเป็นสังคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ รัฐ
ให้การส่งเสริมงบประมาณส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ
มากขึ้นเพื่อผลิตฝีมือแรงงานเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ซ่ึง
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็น
ปัญหาที่ เ กิดขึ้นมานานตั้งแต่ปี 2475 ที่ มีการก่อตั้ ง
โรงเรียนสายอาชีพขึ้น 2 แห่งแรกของประเทศไทย คือ 
โรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวายและโรงเรียนอาชีพช่างกล 
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) ซ่ึง
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่านักเรียนอาชีวศึกษามีปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงต่อกันในลักษณะปัญหา
เ ชิ ง ส ถ า บั น  คื อ ก า ร คุ้ ม ค ลั่ ง  ยึ ด ม่ั น ใ น อ ง ค์ ก ร
สถาบันการศึกษา  การข่มเหงกันเองของนักเรียนของแต่
ละสถาบัน การแบ่งแยกสถาบัน หรือที่เรียกกันว่าปัญหา
เชิงน่ันเอง  ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงใน
ระดับสถาบันคู่อริ  โดยรูปแบบการทะเลาะวิวาทกันในยุค
น้ันเพียงชกต่อยกัน ใช้ไม้ตีกัน ยกพวกตะลุมบอนกัน  แต่

ในปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นท าให้เป็นการ
ก่ออาชญากรรมในลักษณะที่เป็นเด็ก การทะเลาะวิวาท
กันของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยในบางครั้งมักมีรูปแบบ
การทะเลาะวิวาทโดยการใช้อาวุธร้ายแรงเช่น มีด อาวุธ
ปืน วัตถุระเบิด ไล่ยิง ไล่แทงกัน ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่
ร้ายแรงต่อสังคมโดยรวม 

ในการน้ีเองกระทรวงศึกษาธิการได้น าเสนอ
วิธีแก้ไขปัญหาเชิงสถาบันฯ หลายวิธีแล้ว ทั้งการเปลี่ยน
เครื่องแต่งกาย  เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในการทะเลาะ
วิวาทกันน้ันมักก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันในที่ต่างๆ ทั้งในที่
สาธารณะ บนรถโดยสารสาธารณะ ในห้างสรรพสินค้า 
น าประกาศทั้งสองมาใช้ร่วมกัน ซ่ึงเยาวชนที่ควรได้รับ
การสงเคราะห์และคุ้มครองคือ นักเรียน นักศึกษาที่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือเตรียมการ
เพื่อก่อเหตุดังกล่าว โดยการเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้ขยาย
กว้างออกไปท าให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน 
ระงับเหตุและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนักศึกษาเอง 

กรณีตัวอย่างนักเรียนอาชีวศึกษาใช้ความ
รุนแรง จาก วิเคราะห์ข่าวว่า ในอดีตน้ัน เยาวชนที่
ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงเหล่าน้ีจะใช้อาวุธจ าพวกไม้
หน้าสาม เหล็กฟุต ปืนปากกา แต่ปัจจุบันอาวุธจะเป็น
พวกมีดดาบ ปืน ที่ใช้ในที่สาธารณะ ขณะที่บรรดาพวก
นักเรียนที่ทะเลาะวิวาทกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกเด็กช่าง
กล หรือกลุ่มเด็กสายอาชีวะ  ตัวเลขที่เด็กทะเลาะกัน ยก
พวกตีกัน โดยเรื่องถึงสถานีต ารวจเม่ือปีที่แล้วมีสูงถึงกว่า 
2,000 ครั้ง   
 กรณีที่  2 เหตุการณ์นักเรียนอาชีวะทะเลาะ
วิวาท สรุปได้ว่า นักเรียนต่างสถาบันทะเลาะวิวาทกัน
ติดต่อกัน2 วัน คือวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 ทั้ง 2 
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถประจ าทาง ความเสียหายที่ 
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เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย แต่เกิดขึ้นกับผู้อยู่
ในเหตุการณ์ที่ไม่รู้เรื่อง ซ่ึงเหตุการณ์แรกผู้โดยสารบนรถ
ถูกลูกหลง ในขณะที่เหตุการณ์ที่ 2 พนักงานขับรถสาย 
ถูกยิ ง เสี ยชี วิตจากเหตุการ ณ์ในครั้ ง น้ี  ส า นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีมาตรการ
ลงโทษโดย สถาบันการศึกษาทั้งสองโรงเรียนโดยงดรับ
นักเรียนชั้น ปวช.1 ในปีการศึกษา 2556 และหากยัง
แก้ไขปัญหาไม่ได้อีก กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นต้องปิด
สถาบันที่ ก่อเหตุ (ส านักข่าวผู้ จัดการรายวัน, 2556, 
(ออนไลน์)www.tcijthai.com) ในขณะที่บางโรงเรียน
แก้ปัญหาโดยการยกระดับการศึกษาจากเด็กปวช.เป็น
ระดับปริญญาตรีเพราะเห็นว่าด้านวุฒิภาวะ ความคึก
คะนองจากการส ารวจพบว่านักเรียนในระดับ ปวช.เป็น
ระดับชั้นที่เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทบ่อยที่สุด จึงยุบการ
สอนไปแล้วมาเปิดการสอนระดับปริญญาตรีแทน แต่
ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม 
 เห็นได้ว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษาน้ี มีมานานมาก และรัฐได้หาวิธีการป้องกัน
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ห ล่ า น้ี ม า โ ด ย ต ล อ ด  ร ว ม ทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ออกมาตรการในการป้องกันโดย
ก าหนดให้งดรับนักเรียนชั้น ปวช.1 ซ่ึงเป็นช่วงวัยรุ่น
ตอนต้น เปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
หรือในกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้อีก ให้ปิดสถาบันการศึกษา 
ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังน้ี หากปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาไม่ได้รับการแก้ไข 
อาจท าให้รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณค่า  
เพราะเยาวชนวันน้ีคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นผู้ที่มา
พัฒนาประเทศต่อไปและรัฐต้องเสียงบประมาณในการ
ดูแลรักษาคนเจ็บป่วย ดูแลสวัสดิภาพคนพิการจากการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนเหล่าน้ี ซ่ึงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่
ควรได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา 

2. เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา 

3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
ป้องกันนักเรียนอาชีวศึกษาทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง 
และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการป้องกันกลุ่ม
เยาวชนที่ ใช้ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของ
ต่างประเทศ 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้
ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ใช้
น้ันไม่เหมาะสมหลายประการ ทั้งบทบาทคณะกรรมการ 
อ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ การคุ้มครองสวัสดิภาพ
นักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดส าหรับ
เด็กจึงต้องพิจารณาหลาย ๆ แง่ มุม อันได้แ ก่ความ
ต้องการอัน เน่ืองมาจากธรรมชาติของความเป็นเด็กความ
ต้องการปรับตัวทางสังคม  ในการบัญญัติกฎหมายไม่ว่า 
จะเป็นกฎหมายที่ก าหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดหรือกฎหมายที่ก าหนดวิธีการ
ลงโทษแก่เด็กและเยาวชนก็ย่อมจะต้อง  ค านึงถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กประกอบกับ มีจุดมุ่งเน้นใน
การคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นส าคัญ และ
การวางหลักประกันเพื่อป้องกันการกระท าความผิด      
จึงควรหามาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมในการ
ป้องกันการการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของนักเรียน
อาชีวศึกษาเพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กเหมาะสมต่อสถานการณ์และมีประสิทธิผลมากขึ้น  
และจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการป้องกันนักเรียน
อาชีวศึกษาเองไม่ให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง
น่ันเอง หากมีการป้องกันอาชญากรรมโดยจัดท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่ มุ่งต่อการปรับปรุงตัวเยาวชนและการสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีในตัว ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดีในตัว
เยาวชนและท าให้บุคคลมีพัฒนาบุคลิกภาพไปในทางที่ดีก็
เป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม หรือโดยการจัดการ
กับสภาวะทางสิ่ งแวดล้อมที่ เชื่อกันว่าเป็นที่มาของ
อาชญากรรม ซ่ึงมุ่งที่จะแก้ไขสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กและ
เยาวชนที่จะน าไปสู่การกระท าผิด  

 
4. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาวิจัยน้ีผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงที่มาของ
ปัญหา  ศึกษาถึงความหมายของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ก่อ
เหตุหรือเตรียมก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง ศึกษา
มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ประกอบค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
30/2559 ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง
ของนักเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการ 
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ทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงรวมถึงแนวคิด 
ทฤษฎีการป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง
เปรียบเทียบกับ   หลักกฎหมายส าหรับเยาวชนที่ใช้ความ
รุนแรงของต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
5. วิธีด าเนินการศึกษา 

เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ ก า ร วิ จั ย เ อ ก ส า ร 
(Documentary Research) และวิเคราะห์ (Analytical 
research) ควบคู่ไป โดยผู้วิจัยจะค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น ผลงานทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย เอกสาร ส าเนา บทความ 
เอกสารเผยแพร่ หน่วยงานราชการ ระเบียบปฏิบัติที่
เ ก่ียวข้อง หนังสือ ต ารา วารสารต่างๆ ทั้งไทยและ
ต่างประเทศค าพิพากษาของศาล และข้อมูลต่างๆ จาก
อินเตอร์เน็ต 

 
6.  ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่ามาตรการที่ ใช้ ในการ
ป้ อ ง กั น นัก เ รี ย นท ะ เ ล าะ วิ ว า ท น้ี ดี  แ ต่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงขออภิปรายปัญหาแยกประเด็น
ดังต่อไปน้ี   

 1. คณะกรรมการที่ เข้ามาท าหน้าที่ ในการ
คุ้มครองดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงที่เป็น
ข้าร าชการประจ าและตั วแทนจากภาค เอกชนซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ ครู 
จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ด้านละ2 คนและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิภาพเด็ก2 คนซ่ึงจะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้มี
การก าหนดให้มีตัวแทนที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาในการคุ้มครอง
เด็ก กฎหมายจึงควรที่จะมีบทบัญญัติเพิ่มเติมให้มีตัวแทน
ในส่วนของภาคสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของเด็กให้มากขึ้น เพราะบางกรณีการดูแลเด็ก
ไม่ได้ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเดียวเท่าน้ัน 
แต่ต้องการผู้ที่จะเข้าใจและรับรู้ไปถึงปัญหาของเด็ก ซ่ึง
ไม่ใช่การเน้นบุคคลในกระบวนการเพียงอย่างเดียว เห็น
ควรให้บุคคลที่ใกล้ชิดนักเรียนมีส่วนร่วมที่สมดุลกันเพื่อ
มาช่วยกันระดมความคิดแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ดังน้ี สัดส่วนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กภาค
สถาบันการศึกษาต่อสัดส่วนภาคกระบวนการไม่สมดุล  

ยังไม่เพียงพอที่รับรู้ปัญหาอย่างใกล้ชิด ท าให้การเข้าถึง
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนน้อยมาก อาจมีผล
ให้การดูแล เข้าใจและการรับรู้ปัญหาของนักเรียน
อาชีวศึกษาน้อยกว่าที่ควร 

 ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 วิธี เป็นมาตรการในการคุ้มครองเด็กที่ดี 
สามารถท าให้เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดกับเด็ก
และเยาวชนสรุปสาระส าคัญได้มาตรการสงเคราะห์เด็ก
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และมาตรการส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก นักเรียน นักศึกษา โดยหมวดที่ 2 
มาตรา 30  ซ่ึ งก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไว้ 7 ข้อ คือ   

 1. อ านาจในการเข้าไปในเคหสถานเพื่อตรวจ
ค้นในกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยไม่
ชอบ 

 2. ซักถามหรือกักตัวเด็กหรือน าตัวไปที่ท าการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสงเคราะห์โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวเด็กไว้เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 

 3. มีห นังสือ เรี ยกบุคคลมาให้ ถ้อยค าหรื อ
ข้อเท็จจริง 

 4.เรียกให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
 5. เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองเพื่อ

สอบถามและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน 
 6. มอบตัวเด็ก แนะน าหรือตักเตือนผู้ปกครอง 
 7. ท ารายงานเก่ียวกับตัวเด็ก  
 ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 6   บัญญัติ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการป้องกัน
นักเรียนทะเลาะวิวาท และให้ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายอาญา  ได้แก่ 

 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  

 2. กระทรวงมหาดไทย 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ 
 4. กระทรวงยุ ติธรรม ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. 2547  ซ่ึงไม่รวมถึงเจ้า
พนักงานต ารวจและในการน าตัวเด็กไปเพื่อสงเคราะห์  
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 ดัง น้ีปัญหาที่พบคือ อ านาจหน้าที่ของเ จ้า
พนักงานน้ัน มีค าจ ากัดความไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเจ้า
พนักงานลักษณะใด มีอ านาจหน้าที่ เพียงใด ซ่ึงตาม
มาตร า 4  มาต รา 6  ป ระกอบมาตรา  30  แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 น้ันบัญญัติให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมาจากการ
แต่งตั้งของรัฐมนตรีประจ ากระทรวงทั้งสี่กระทรวงใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
กระทรวงใดเป็นผู้รับผิดชอบที่แท้จริง มีผลท าให้มีการ
ขัดข้องในการปฏิบัติ งาน  หากเกิดสถานการณ์จริง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงใดเป็นผู้เข้าควบคุม
สถานการณ์ได้ พระราชบัญญัติน้ีไม่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ดังเช่นประมวลวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวิธีการไว้
ชัดแจ้งว่าผู้ใดเป็นผู้พบเห็น จับเชื่อว่าเหตุเกิด ผู้น้ันเป็น
ผู้รับผิดชอบ  เช่นน้ีจึงวิเคราะห์เรื่องอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน  

 กรณีพนักงานเ จ้าหน้าที่ จากหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะเกิดเหตุก่อ
การทะเลาะวิวาทหรือเตรียมก่อการทะเลาะวิวาทกัน 
พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
เบื้องต้นและหน่วยงานใดปฏิบัติการต่อไป ดังน้ีหากจะ
ป้องกันโดยการสงเคราะห์น าตัวนักเรียนที่ก่อเหตุหรือ
เตรียม ก่อเหตุ ไปกักไว้ในระยะ เวลาที่ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติน้ัน ผู้ศึกษาเห็นว่ามีปัญหาในเรื่องการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง หน้าที่ท าอะไร หาก
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป 
 ซ่ึงตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
30/2559 ข้อ 1 ก าหนดให้น าตัวนักเรียนที่ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทส่งเจ้าพนักงานต ารวจ  ถือได้ว่าเจ้าพนักงานต ารวจ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ีในการป้องกัน ระงับเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษาได้ทันต่อสถานการณ์ทั้งยังมีความช านาญใน
ทักษะการควบคุมสถานการณ์ ทักษะในการควบคุมฝูงชน
ได้ดี  
 2 .  ก า รป้อ ง กันส วั สดิ ภ าพ นักเ รี ย นต าม
พระราชบัญญัติ หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่
เสี่ยงต่อการกระท าผิด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียน
อาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันได้  ต้องน าวิธีการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดมาใช้ โดย
การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กและอาจมีการวาง
ข้อก าหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย

หรือเสี่ยงต่อการกระท าผิด รวมทั้งการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กจากอบายมุข คือ ห้ามมิให้เด็กซ้ือหรือเสพสุราหรือ
บุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ าหน่ายหรือ
เสพสุราหรือบุหรี่ และอาจวางข้อก าหนดให้ผู้ปกครอง
ต้องปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ ดังน้ี 

1. ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือ
ท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 

2. ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่
อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือไปกับ
ผู้ปกครอง 

3. ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่จะชักน าไปในทางเสื่อมเสีย 

4. ระมัดระวังมิให้เด็กกระท าการใดอันเป็น
เหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย 

5. จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควร
แก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 

6. จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความถนัดและความสนใจของเด็ก 

7. จัดให้เด็กกระท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
ปัญหาการน าตัวเด็กที่ ก่อเหตุหรือเตรียมการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทเพื่อกักตัวเด็กไว้เพื่อสงเคราะห์ คุ้มครอง 
เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กขัดต่อข้อตกลงสหประชาชาติ  
ทั้งขัดต่อมาตรา 40 มาตรา 42 แห่งเรื่องการคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กพระราชบัญญัติประกอบประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 ซ่ึงการน าตัวเด็กไปกัก
ตัวไว้ก่อนน้ัน นักเรียนอาชีวศึกษาอยู่ในสถานะใด  ผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าผิด จ าเลย หรือผู้ต้องหา ตามาตรา 42 
กรส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
หรือสถานที่อ่ืนใด เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 7 วันน้ัน เห็นว่า 
เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม เน่ืองจากนักเรียนอาชีวศึกษา
เหล่าน้ีมิได้เป็นเด็กเร่รอน เด็กขาดการอุปการะเลี้ยงดู ที่
ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร ส ง เ ค ร า ะห์ ต า ม เ จต นา รม ณ์ข อ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  สถานที่รับเด็กจึงควรจัดไว้
เป็นการเฉพาะส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ก่อเหตุ น้ี
เท่าน้ัน ไม่ควรน าเด็กเหล่าน้ีไปรวมไว้กับเด็กที่ควรได้รับ
การสงเคราะห์ดังกล่าว  

ส่วนของค าสั่ง คสช.ที่  30/2558 ข้อ 1 ให้
พนักงานเ จ้าหน้าที่ มีอ านาจกักตัวเด็กนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่กอเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือ
เตรียมการเพื่อก่อเหตุดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน
หกชั่วโมง หากรวมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 ก าหนดไว้สิบสอง จะเป็นระยะเวลาสิบแปดชั่วโมง 
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เห็นได้ว่าเพียงต่อแก่การระงับเหตุ อาจท าให้สถานการณ์
คลี่คลายลงไปในทางที่ดี  ป้องกัน ระงับการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทได้ดียิ่ งขึ้น จากน้ันให้น าตัวส่งยั ง เ จ้า
พนักงานต ารวจ เห็นได้ว่าค าสั่ง คสช .ที่ 30/2559 น้ี 
บัญญัติให้เจ้าพนักงานต ารวจเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการ
ควบคุม ระงับเหตุ ทันต่อสถานการณ์และด้วยระยะเวลา
ที่ก าหนดเพิ่มขึ้นท าให้ควบคุมสถานการณ์ได้ 
 3. การก าหนดโทษเพื่อป้องกันหรือวางประกัน
ต่อผู้ฝ่ าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546      
การวางข้อก าหนดหรือวางประกันน้ัน เป็นหลักประกันใน
การป้องกันไม่ให้กระท าความผิดซ้ า โดยให้  ผู้วางประกัน
เป็นผู้ควบคุม ดูแลบุตรหลานของตนให้ประพฤติตนให้ดี 
ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน แม้จะเป็นการป้องกันภายหลัง
ก่อเหตุก็ตาม เน่ืองจากเม่ือมีการบังคับริบเงินประกันได้
ท าให้บิดามารดา ผู้ปกครองของนักเรียนให้ 
ความร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลบุตรหลานให้ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรหลานของตนกระท าความผิด
ไ ด้  ดั ง น้ี     ผู้ ศึ ก ษ า จึ ง วิ เ ค ร าะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กับค าสั่งคณะ
รักษาความสงบที่ 30/2559 เพื่อทราบถึงเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายขึ้นดังน้ี 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 
78  บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  
 ปัญหาที่พบ คือ ตามมาตรา 78 ประกอบ 26 
(3)  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ห้ามมิให้
ผู้ใดบังคับ ขู่ เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก
ประพฤติจนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้ เ ด็กมีความ
ประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าความผิด มีการก าหนดโทษ
ทางอาญาไว้เพียงโทษจ าคุก หรือโทษปรับเท่าน้ัน มิได้มี
การก าหนดโทษแนวทางในการป้องกันไม่ให้เด็กกระท า
ความผิดหรือให้มีการวางประกันเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
กระท าความผิด  หากมีการก าหนดโทษแก่ผู้ที่ยุยง บังคับ 
ขู่เข็ญ ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กกระท าความผิดก็ตาม 
โดยการให้วางข้อก าหนดหรือวางประกันน้ันจะท าให้ผู้ที่
ฝ่าฝืนระมัดระวังป้องกันไม่ให้เด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้ 
เป็นการป้องกันได้ส่วนหน่ึงเม่ือฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือใน
การควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เยาวชนที่เป็นบุตรหลาน
ของตนกระท าความผิด ทะเลาะวิวาทกันได้อาจเป็นเหตุ
ใ ห้ ต้ อ ง ถู ก ริ บ ป ร ะ กั น ไ ด้  อี ก ป ร ะ ก า ร ห น่ึ ง คื อ 
พระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็กพ .ศ .2546 มาตรา26 
(3)ก าหนดห้ามมิให้ผู้บังคับขู่ เข็ญชักจูงส่งเสริมหรือ

ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทาให้เด็กมี
ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาผิดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสามหม่ืน
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 เม่ือพิจารณาตามมาตรา26  (3) จะสามารถได้
เป็น2 กรณีคือ 
 1. การก่อให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือ
เสี่ยงต่อการกระทาความผิดได้แก่การบังคับขู่เข็ญชักจูง
ส่งเสริมให้เด็กที่ยังไม่มีเจตนาประพฤติตนไม่สมควรหรือ
เสี่ยงต่อการกระทาความผิดมีเจตนาและมีความประพฤติ 
 2. การยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือเสี่ยงต่อการกระท าความผิดคือกรณีที่บิดามารดารู้อยู่
แล้วว่าบุตรของตนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมแต่ยัง
ยินยอมให้กระท าความผิดเช่น ยินยอมให้เด็กประพฤติตน
ไม่สมควรหรือเสี่ยงต่อการกระทาความผิดจะเห็นว่าความ
รับผิดทางอาญาฐานน้ีเกิดจากการลงมือกระท าของบิดา
มารดา ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าเสี่ยง
ต่อการกระท าความผิด  ไม่ใช่ความรับผิดทางอาญาตามที่
กฎหมายก าหนดให้พ่อแม่ต้องร่วมรับผิดทางอาญากับลูก
กรณีจึงแตกต่างจากการที่เด็กไปท าละเมิดซ่ึงกฎหมาย
ก าหนดให้บิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าวการน าพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กมาตรา 26 (3) มาใช้บังคับน้ันอาจจะเป็นการ
สร้างปัญหาและภาระให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอาจไม่ใช่
วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร 
  ผู้ศึกษาขอสรุปค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 30/2559 ได้น าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมา
ใช้ส าหรับป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของ
นักเรียนอาชีวศึกษา ดังน้ี 
 1. อ านาจในการกักตัว ในค าสั่งคณะรักษา
ความสงบที่ 30/2559 น้ัน ให้อ านาจเจ้าพนักงานในการ
กักตัวเด็กเพื่อสงเคราะห์ คุ้มครองเป็นการชั่วคราวไม่เกิน
หกชั่วโมง ในขณะที่ตามหมวด 7 ให้อ านาจ เจ้าพนักงาน
สามารถกักตัวเด็กได้สิบสองชั่วโมง เม่ือน ามาใช้ร่วมกันจึง
ท าให้สามารถกักตัวเด็กได้ถึงสิบแปดชั่วโมง จึงเป็น
มาตรการในการป้องกันในระยะหน่ึงเท่าน้ัน 
 2. ความรับผิดของบิดามารดา ผู้ปกครอง ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 น้ันมิได้กล่าวถึง
ความรับผิดของบิดา มารดา ผู้ปกครองโดยการวาง
ข้อก าหนดหรือวางประกันเพื่อป้ องกันการกระท า
ความผิด 3 กรณีแห่งพฤติการณ์คือ 
   1) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
   2) ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
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     3) เตรียมการเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
 3. ผู้อ่ืน (ผู้ใด)  ในค าสั่งที่ 30/2559  กล่าวถึง
บุคคลที่ยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียน
หรือนักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา 64 ผู้อ่ืนที่กล่าวถึงน้ีหมายถึง 
รุ่นพี่ ครู อาจารย์ บุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนักเรียน
นักศึกษาเหล่าน้ีน่ันเอง 
 4. สถานศึกษา หรือโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนโดยการให้
ความร่วมมือกวดขันและเร่งรัดจัดท ามาตรการในการ
ป้องกันน่ันเอง  
 ส่วนค าสั่ง คสช.ที่ 30/2559 ข้อ 2 วรรคสอง 
ได้ก าหนดให้มีการวางข้องก าหนดเพื่อป้องกันมิให้กระท า
ความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตาม
สมควรแก่ฐานานุรูป แต่ไม่ให้เรียกเงินประกันน้ันไว้เกิน
ระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและ
นักศึกษาได้กระท าความผิดดังกล่าวซ้ าอีก ให้ริบเงิน
ประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก  
 ดัง น้ี  การวางข้ อก าหนดหรือวางประ กัน       
ซ่ึงตามมาตรา 78 ประกอบ 26 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง 
ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติจนไม่สมควรหรือ
น่าจะท าให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท า
ความผิด มีการก าหนดโทษทางอาญาไว้เพียงโทษจ าคุก 
หรือโทษปรับเท่าน้ัน มิได้มีการก าหนดโทษแนวทางใน
การป้องกันไม่ให้เด็กกระท าความผิดหรือให้มีการวาง
ประกันเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกระท าความผิด หากมีการ
ก าหนดโทษแก่ผู้ที่ยุยง บังคับ ขู่เข็ญ ส่งเสริม หรือยินยอม
ให้เด็กกระท าความผิดก็ตาม โดยการให้วางข้อก าหนด
หรือวางประกันน้ันจะท าให้ผู้ที่ฝ่าฝืนระมัดระวังป้องกัน
ไม่ให้เด็กก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้ เป็นการป้องกันได้ส่วน
หน่ึงเม่ือฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุม ดูแล 
ป้องกันไม่ให้เยาวชนที่เป็นบุตรหลานของตนกระท าความผิด 
ทะเลาะวิวาทกันได้อาจเป็นเหตุให้ต้องถูกริบประกันได้  
หากบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากกรณีดังกล่าวการน าพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กมาตรา 26 (3)ประกอบค าสั่งคสช.ที่ 30/2559 ข้อ 2 
วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการวางข้องก าหนดเพื่อป้องกันมิ
ให้กระท าความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็น
จ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่ไม่ให้เรียกเงิน
ประกันน้ันไว้เกินระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชนที่
เป็นนักเรียนและนักศึกษาได้กระท าความผิดดังกล่าวซ้ า
อีก ให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กมาใช้

บังคับน้ันอาจจะเป็นการสร้างปัญหาและภาระให้กับ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้นอาจไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเท่าที่ควร 

จากการศึกษา สาเหตุ พฤติกรรม แนวคิด
ทฤษฎีแห่งการกระท าความผิดกรณีทะเลาะวิวาทใช้ความ
รุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาและแนวทางป้องกัน
ปัญหา มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันปัญหาน้ัน  ผู้
ศึกษาพบว่า เ ม่ือศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กับค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 30/2559 พบว่า ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติบัญญัติขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ผู้ศึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 
7. สรุปผล 
 1. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กและอ านาจ
หน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 
 คณะกรรมการคุ้ มครอง เด็ ก จั งห วัดและ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครน้ัน ท าหน้าที่
ในการคุ้มครองดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูง
ที่เป็นข้าราชการประจ าและตัวแทนจากภาคเอกชนซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสั งคมสงเคราะห์ครู
จิตวิทยากฎหมายแพทย์ด้านละ2 คนและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิภาพเด็ก 2  คน เห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่ไม่สมดุล
กัน เน่ืองจากในภาคประชาชนมีเพียงตัวแทนวิชาชีพ
อย่างละ 1 คน ซ่ึงคือ วิชาชีพกฎหมาย แพทย์ รวมเป็น   
2 คน  แต่มิได้ก าหนดภาคสถาบันการศึกษาท าให้การ
เข้าถึง รับรู้ และเข้าใจถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษาน้อยลงไปด้วย   
 ดังน้ัน จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มอัตราส่วนภาค
สถาบันการศึกษาเช่น ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ คนใดคน
หน่ึงเป็นตัวแทนจังหวัดละไม่เกิน 3 คนเป็นและตัวแทน
นักเรียนแต่ละโรงเรียนโรงเรียนละ 1 คน จังหวัดละไม่
เกิน 3 คน เพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหานักเรียน
ทะเลาะวิวาทกันให้มีมาตรการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2. การก าหนดอ านาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ต ามมาต รา 6  ของพร ะราชบัญญัติ คุ้ มค รอง เด็ ก        
พ.ศ.2546  น้ัน ควรเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงานต ารวจให้เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก    
พ.ศ.2546 ด้วย เพราะพนักงานต ารวจเป็นผู้ที่มีทักษะใน
การควบคุมฝูงชน รู้วิธีปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์ที่
ถูกต้อง ทั้งยังเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ในการควบคุม
สถานการณ์ด้วย โดยก าหนดให้เจ้าพนักงานต ารวจที่จะ
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ได้รับตั้งตั้งเป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติน้ีต้องผ่าน
การฝึกอบรมการปฏิบัติต่อเด็กที่เหมาะสม และฝึกอบรม
ให้เห็นว่านักเรียนอาชีวศึกษาที่ก่อเหตุเหล่าน้ีมิใช่อาชญา
กรดังเช่นบุคคลที่กระท าผิดทั่วไป    
 3 .  ก ารคุ้ ม ครองส วัสดิ ภาพเ ด็ ก นัก เ รี ย น
อาชีวศึกษา 
 ควรมีการก าหนดให้น าการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กมาใช้ให้เมาะสมกับสถานะของนักเรียนอาชีวศึกษา
ด้วย เน่ืองจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทน้ันไม่ได้เป็นการ
ก่ออาชญากรรม จึงไม่มีสถานะเป็นอาชญากร ที่จะตก
เป็นผู้ถูกกว่าหา ผู้ต้องหา หรือจ าเลยตามกฎหมาย ดังน้ี  
ในการน าตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุไปกักตั 
วไ ว้ยั งสถานที่ ต่ า งๆ  ที่ พระราชบั ญญัติ ก าหนดใน
ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันน้ัน  จึงไม่เหมาะสม ควรน า
ค าสั่งคสช.ที่ 30/2558 ข้อ 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มี
อ านาจกักตัวเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่กอเหตุทะเลาะ
วิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกินหกชั่วโมงมาบั งคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้สิบ
สองชั่วโมงรวมเป็นระยะเวลาสิบแปดชั่วโมง เห็นได้ว่า
เพียงพอต่อการระงับเหตุ อาจท าให้สถานการณ์คลี่คลาย
ลงไปในทางที่ดี ป้องกันระงับการก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้
ดียิ่งขึ้นจากน้ันให้น าตัวส่งยังเจ้าพนักงานต ารวจ  เห็นได้
ว่าค าสั่ง คสชที่  30/2559 น้ี บัญญัติให้เ จ้าพนักงาน
ต ารวจเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการควบคุม ระงับเหตุทัน
ต่อสถานการณ์และด้วยระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้นท าให้
สถานการณ์อาจคลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 4. การบทก าหนดโทษ 
 การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษาน้ัน ต้องได้รับความร่วมมือจากบิดามารดา 
ผู้ปกครองของนักเรียน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 78 ประกอบมาตรา 26 เป็นการ
ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษทางอาญา
เท่าน้ัน มิได้มีการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้ 
ดั ง น้ีการน าค าสั่ งคณะรั กษาความสงบแห่งชาติที่ 
30/2559 ข้อ 2 วรรคสองมาบังคับใช้ ซ่ึงได้ก าหนดให้น า
วิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้คือ ก าหนดให้มีการวาง
ข้อก าหนด วางประกันเป็นเงินน้ัน อาจสามารถท าให้
ได้รับความร่วมมือจากบิดา มารดา ผู้ปกครองในการดูแล 
ปกครอง และป้องกันนักเรียนกระท าความผิด โดยการ
ควบคุม ดูแลไม่ให้นักเรียนก่อการทะเลาะวิวาทได้ แต่เป็น
การสร้างภาระให้แก่ครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนเพิ่ม
ยิ่งขึ้น หากเป็นครอบครัวที่ยากจน สร้างความล าบาก

ให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดผลเสียกับสังคมส่วนรวมอาจ
ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าที่ควร 
 ดังน้ัน ควรเพิ่มเติมมาตรการวางข้อก าหนดให้
ผู้ปกครองดูแลนักเรียนที่เตรียมการก่อเหตุไม่ให้มีโอกาส
กระท าความผิดได้  ส่วนการวางหลักประกันตามค าสั่ง
ข้างต้นไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็น
มาตรา 78/1  ผู้ใด ฝ่าฝืนมาตรา 26 ผู้ศึกษาไม่เห็นด้วย
เน่ืองจากเป็นการสร้างภาระให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครอง 
และ ไ ม่อาจแ ก้ไขปัญหาได้  เ น่ืองจากบิดามารดา 
ผู้ปกครองน้ันไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะควบคุม ปกครอง
นักเรียนได้ตลอดเวลา เน่ืองจากต้องท างานหาเลี้ยงชีพ
และครอบครัว และกรณีเด็กกระท าความผิด บิดามารดา 
ผู้ปกครองไม่ได้มีส่วนรู้เห็น ส่งเสริม สนับสนุนให้กระท า
ความผิดเช่นว่าน้ัน  หากต้องมาร่วมรับผิดอีกทาง เห็นว่า 
ควรใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยใช้เครื่องอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: 
EM) มาใช้ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทใช้ความรุนแรงเหล่าน้ี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของบิดามารดาผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามวิธี
ด าเนินกระบวนพิจารณาก่อนฟ้องคดีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   

อภิปรายผล 
 การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาส่วน
ใหญ่เกิดหลายสาเหตุต่างๆ คือ  
 1. สาเหตุจากนักเรียนอาชีวศึกษาเหล่าน้ีอยู่
ในช่วงวัยรุ่น วัยคะนอง ท าให้สามารถก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทได้ง่าย   ด้วยด้อยวุฒิภาวะ การควบคุมอารม ยั้งคิด
ในการกระท าต่างๆ ยังน้อย รวมถึงหย่อนการอบรม 
ความแปรปรวนของอารมณ์จากช่วงเปลี่ยนวัยจากวัยเด็ก
สู่วัยรุ่น กระท าการใดๆ อ่อนประสบการณ์ ถูกชักจูงได้
ง่ายหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน ซ่ึงจะก่อปัญหา
ลูกโซ่ ตีกันซ้ าซากตามมา เอาคืนกันตลอด แทนที่จะเจ็บ
แค่สถาบันละคนก็ลามใหญ่โต จนกลายเป็นเจ็บกันข้าม
ชั้นปี เจ็บกันเป็นมรดกตกทอด ทบไปทบมาจนไม่รู้ว่าใคร
เป็นฝ่ายผิด หาจุดเริ่มไม่เจอ เหมือนกับที่หาจุดจบไม่ได้ 
นานไปจึงเกิดเป็นศัตรูถาวรระหว่างสถาบัน ในเม่ือความ
จริง อาจไม่ใช่การเกลียดกันส่วนตัว 
 2. ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการ ในการรับ
นักเรียนเข้าใหม่  ควรมีการคัดกรองประวัตินักเรียนซ่ึง
เป็นหน้าที่โดยตรงของสถาบันการศึกษา และภาครัฐ เริ่ม
ตั้งแต่การอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา การวางแผน
บริหารจัดการภายในโรงเรียน ตัวสถาบันการศึกษาเอง มี 
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การจัดกิจกรรม การสร้างระเบียบวินัยภายในโรงเรียน 
การจัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อรองรับการรับเด็กเข้าเรียน 
 3. ปัญหาจากยาเสพติดสุรา ท าให้ครองสติไม่
อยู่ เกิดการก้าวร้าวและท าร้ายผู้อ่ืน เรื่องน้ีชัดเจน วัยรุ่น
ซ่ึงเป็นวัยที่ฮอร์โมนในร่างกายกระฉูดเกินแรงดันของสติ
อยู่แล้ว เจอเครื่องมอมสติสัมปชัญญะเข้าไปอีก  ผลพวง
จากการที่เคยเสพ“ สมองติดยา ” สมองบางส่วนถูก
ท าลายไปแล้วอันมีผลต่อระบบประสาทบางคนจึงมี
อาการควบคุมความโกรธไม่อยู่ หรือใช้ความรุนแรงได้ง่าย 
พฤติกรรมของเด็กบางคนก็มีสาเหตุมาจากเรื่องเหล่าน้ี   
 4. การทะเลาะวิวาทหรือถูกท าร้ายร่างกายแล้ว 
คิดว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หรือ ครูอาจารย์ไม่อาจ
ช่วยเหลือได้ จึงท าการแก้แค้นด้วยตนเอง เรื่องน้ีเป็น
ปัญหาทางวุฒิภาวะ และวิธีการใช้เหตุผลของเด็กโดยตรง 
อาจมีส่วนจากตัวอย่างในสังคม หรือสิ่งแวดล้อมบ้าง
เหมือนกัน ถ้าเด็กโชคดีเจอเพื่อน ครอบครัว หรือที่
ปรึกษาที่ดี ก็รอดไป แต่ถ้าไม่มี ก็คือเกิดเป็นปัญหา
ดังกล่าว แต่คงจะลดทอนความรุนแรงไปได้ ถ้าเด็กได้รับ
การเลี้ยงดูมาอย่างเหมาะสม  ซ่ึ ง ต า ม ท ฤ ษ ฎี ก า ร
ปฏิสัมพันธ์ (Ineractional Theory) นักทฤษฎี 
Terrence Thornberry ได้เสนอมุมมองเก่ียวกับระดับ
อายุ  (Agegraded) ว่าระยะเริ่มต้นทางอาชญากรรม
สามารถดูได้จากความผูกพันทางสังคมในช่วงวัยรุ่น ช่วงน้ี
จะมีความรู้สึกไม่ยึดติดหรือผูกพันกับครอบครัว การอุทิศ
ตนให้โรงเรียน และความเชื่อในค่านิยมของสังคมเกิดจาก
อิทธิพลของชนชั้นทางสังคม และโครงสร้างอ่ืนๆ คือ เด็ก
ที่เติบโตในสังคมไร้ระเบียบ จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความ
ผูกพันทางสังคมที่ อ่อนแอและต่อมาจะกลายเป็นเด็ก
กระท าผิดประกอบทฤษฎีกลวิธีสร้างความเป็นกลาง 
(Techniques of Neutralization Theory) ทฤษฎีน้ี 
อธิบายว่า วัยรุ่นที่กระท าความผิดมีวิธีปลอบใจตนเองเพื่อ
ท าให้สามารถกระท าสิ่งที่ผิดกฎหมายได้ โดยไม่รู้สึกผิด 
วิธีการคิดหรือหาเหตุผลเพื่อความชอบธรรมในการ
กระท าความผิดของวัยรุ่นน้ี เรียกว่า “กลวิธีสร้างความ
เป็นกลาง” ซ่ึงมีการปฏิเสธ ความรับผิดชอบต่อการ
กระท าความผิด วัยรุ่นจะอ้างว่าสภาพแวดล้อมผลักดันให้
เขากระท าความผิดและเขาไม่สามารถควบคุมหรือไม่มี
ส่วนก าหนดพฤติกรรมของตนเอง วัยรุ่นจะกล่าวว่าสาเหตุ
ที่ตนกระท าความผิดเพราะมีพ่อแม่ที่ไม่รักเขา มีเพื่อที่ไม่
ดี หรือยู่ในภาพแวดล้อม ที่ไม่ดี เช่น อยู่ในชุมชนแออัด 
นอกจากน้ียั งปฏิ เสธความเสียหาย วัยรุ่นที่กระท า
ความผิดมักอ้างว่าการกระท าของตนไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อผู้อ่ืน เช่น เม่ือเกิดการต่อยกันก็มองว่าเป็นการ
ตกลงของทั้งสองฝ่าย ไม่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงของนักเรียน
อาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ฉบับน้ี ผู้เขียนได้รับความดูแลในการศึกษา เรียบเรียง 
และให้แนวคิด ค าปรึกษา ข้อแนะน า รวมทั้งก าลังใจจาก
บุคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.สุนทรียา เหมือน
พะวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากองผู้ช่วยผู้
พิพากษาศาลฎีกา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ซ่ึงได้สละเวลาใน
การให้ค าแนะน าทุกแง่มุมทุกมิติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับวิทยานิพนธ์น้ี ดิฉันภูมิใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับความ
เอ้ือเฟื้อจากท่านอาจารย์ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายระดับแนวหน้าของวงการวิชาการ ทุกครั้งที่มี
โอกาสท่านจะคอยติดตาม สอบถาม ความเคลื่อนไหว 
ก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  บางครั้งรู้สึกกดดันแต่สามารถ
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็น
อย่างสูง ด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่ง    
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นักศึกษา อินทมาโน 
ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่สละเวลาชี้แนะให้ค าปรึกษา ติดตามการ 
ด าเนินการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.ดล บุนนาค และอาจารย์ภูษิต ตีระวนิชพงศ์ 
ซ่ึงกรุณาพิจารณา ตร วจสอบ รวมไปถึงชี้แนะ ให้
ค าปรึกษาและข้อคิดอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
และแก้ไขวิทยานิพนธ์น้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้ง
สละเวลาเป็นกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ของผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้มา
โดยตลอดแก่ ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นก าลังใจที่ดีและ
ช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา  สุดท้ายน้ีกราบ
ขอบพระคุณนางจ ารูญ แสงเทศ มารดาของดิฉันผู้คอยให้
ก าลังใจอันดีเยี่ยมตลอดมาจนท าให้การศึกษาในครั้งน้ี
ประสบความส าเร็จ 
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