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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
และเพื่อศึกษาถึงสาเหตุการกระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชนผ่านมุมมองจิตวิทยาและอาชญาวิทยา ซึ่งเป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชนชายที่กระท�ำ
ความผิดในประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่า ในด้านของพฤติกรรมการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายของเด็กและ
เยาวชนชายนั้นมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสถาบันการศึกษา ซึ่งเด็กและ
เยาวชนเหล่านี้ขาดการขัดเกลาทางสังคม ไม่มีต้นแบบที่ดีในการเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต ครอบครัว
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และโรงเรียนขาดความเข้าใจในตัวเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน เนื่องจากต้องการแสดงตัวตนให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน และอาจจะน�ำไปสู่พฤติกรรม
การกระท�ำความผิด
ในท้ายนี้ มีข้อเสนอแนะในส่วนของครอบครัวและสถาบันการศึกษาว่า ควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สอดส่องดูแลพฤติกรรม รวมถึงพฤติกรรมการคบเพื่อนอยู่เสมอ ในส่วน
ของสือ่ สารมวลชนควรส่งเสริมการสร้างคุณภาพของครอบครัวร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและเข้าถึงได้งา่ ย
ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ถึงการสร้างครอบครัวเข้มแข็งระหว่างบิดามารดา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน
ค�ำส�ำคัญ: ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย; เด็กและเยาวชนชาย; จิตวิทยา; อาชญาวิทยา
Abstract
The objectives of article were to studying male juvenile delinquent behaviour, crimes
against life and the body, including causes of juvenile delinquency through psychological and
criminological perspectives. The study is a qualitative research and conducted by in-depth
interview. The samples were officers from criminal justice system of juvenile offenders in
Thailand.
The study found external and internal causes relate to juvenile delinquent behaviour,
crimes against life and the body. The external cause was that children and youth lack socialization
and good role model. Families and schools misunderstood children and youth. In addition,
peer groups have a strong influence on behaviour of children and youth because they seek to
identify themselves as peers and this lead to criminal behaviour and offences.
In conclusion, there were suggests that family and educational institutes should provide
activities to build good relationships in family and peers as well as behavior monitoring of
juveniles. Media shall use of modern technology to promote the quality of the family and that
technology shall be convenient access in public. Campaigning to build a strong family among
parents, children and youth shall be promoted.
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