
กฎหมายน่ารู้ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วง เดือน กุมภาพันธ์  มีคนกล่าวว่า “วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการอยากรู้ 
อยากลอง แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถระงับความต้องการของตนเองได้ จึงมีพฤติกรรมในลักษณะที่ท าให้วัยรุ่นได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นจ านวนมาก เช่นการทะเลาะวิวาท์ หรือการท าร้ายร่างกาย การลักขโมย วันนี้ 
ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่นหลายฉบับ การจะน ากฎหมาย
ฉบับใดมาปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของวัยรุ่นนั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องใดบ้าง ในที่นี้ยก
เอากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตวัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นมักประสบเป็นประจ ามาอธิบายสาระส าคัญให้วัยรุ่นเกิด 
ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วย 

 “นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซ่ึงก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน 

 ประมวลกฎหมายอาญา 

 ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษกล่าวคือ 
กฎหมายอาญาได้ก าหนดไว้ว่าการกระท าใดเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือหากกระท าตามสิ่งที่กฎหมาย
ก าหนดห้ามไว้ก็จะมีความผิด และอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้เรามีหน้าที่ต้องกระท าตามที่
กฎหมายก าหนด ถ้าไม่กระท าตามก็มีความผิดตามกฎหมาย  

ส าหรับกฎหมายอาญา ผู้เขียนขอยกประเภทของความผิดที่กฎหมายอาญาก าหนดไว้ในเรื่อง
ส าคัญๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น ดังต่อไปนี้  

1.1 การชุลมุนต่อสู้ (การยกพวกตีกัน) 

การชุลมุนต่อสู้หรือการยกพวกตีกันนั้น หมายถึง การต่อสู้กันตั้งแต่สามคนขึ้นไปและการต่อสู้นั้นท าให้
ผู้ต่อสู้คนใดคนหนึ่งถูกท าร้ายจนเป็นอันตรายสาหัส ผู้ที่เข้าร่วมต่อสู้กันทุกคนจะมีความผิดแม้ว่าตนเองจะไม่ได้
ท าร้ายคนที่ได้รับอันตรายสาหัสเลย โดยจะต้องถูกระวางโทษไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

1.2 การฆ่าคนตาย 

การท าร้ายผู้อ่ืนและการชลมุนหรือต่อสู้การยกพวกในหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกท าร้ายถึงแก่ความ
ตายซึ่งอาจจะไม่ได้เสียในทันทีทันใดนั้น แต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน สิ่งเหล่านี้ไม่ท าให้ผู้ที่ท าร้าย
ผู้อ่ืน หรือผู้ร่วมชุลมุนต่อสู้พ้นจากความต้องรับโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุก ตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 
ปี แต่ถ้าการฆ่าคนตายโดยได้ไตร่ตรองไว้ก่อนผู้กระท าจะต้องถูกระวางโทษประหารชีวิต 

 

 

 



1.3 ความผิดต่อเสรีภาพ 

 เป็นการกระท าความผิดโดยการข่มขู่หรือใช้ก าลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขู่นั้นยอมตามที่ผู้ข่มขู่
ต้องการ ส าหรับผู้กระท าผิดต่อเสรีภาพนี้จะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้กระท าความผิดได้กระท าโดยมีอาวุธปืน หรือร่วมกันท าผิด ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปจะต้อง
ถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

2. ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

2.1 การข่มขื่นผู่อ่ืน คือการที่ผู้นั้นไม่ยิยนอมให้มีเพศสัมพันธ์ กฎหมายก าหนดว่าเป็นความผิดที่
จะต้องถูกระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปี และปรับตั้งแต่ 8,000 - ถึง 40,000 บาท และถ้าการข่มขืนได้กระท าโดย
มีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ผู้กระท าจะต้องจ าคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี และ
ปรับตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 40,000 บาท จ าคุกตลอดชีวิต  

2.2 การอนาจาร ได้แก่การกระท าให้อับอายขายหน้าในทางเพศโดยกระท าต่อเนื้อตัวร่างกายโดยตรง 
หรือจะเป็นกรณีที่บังคับผู้อ่ืนให้กระท าตนเองก็เป็นการอนาจาร นั้นกฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าจะต้องเป็นชาย
หรือหญิง ดังนั้น การกระท าความผิดอาจจะเกิดกับชายก็ได้ ผู้ที่กระท าผิดในเรื่องนี้จะต้องถูกระวางโทษไม่เกิน 
15 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ เช่นเดียวกับเรื่องข่มขืนผู้ที่ท าอนาจารกับเด็กอายุไม่เกิน 
15 ปี ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

3.1 การลักทรัพย์  

  คือการเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือที่ผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องการจะครอบครอง
ทรัพย์นั้นไว้ เพ่ือตนเองเอาไปขายหรือให้กับบุคคลอ่ืนก็ตามแต่ ผู้ที่กระท าความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องถูก
ระวางโทษมาเกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 พันบาท 

3.2 การยักยอกทรัพย์ 

 การยักยอกทรัพย์ เป็นกรณีที่ทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของบุคคลหนึ่งแล้ว
บุคคลนั้นได้ยึดเพ่ือไว้เป็นประโยชน์กับตนเอง ซึ่งท าให้เจ้าของทรัพย์ได้รับความเสียหายซึ่งจะต้องถูกระวาง
โทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

3.3 การว่ิงราวทรัพย์ 

 เป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า หมายถึง เป็นการขโมยเจ้าของรู้ ตัวและทรัพย์จะต้องอยู่
ใกล้ชิดตัวเจ้าทรัพย์ ผู้กระท าการวิ่งราวทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่น
บาท 

3.4 การกรรโชกทรัพย์ ผู้ที่กระท าความผิดในเรื่องนี้กฎหมายได้ก าหนดโทษให้ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่
เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท แต่ถ้าผู้ที่กระท าการกรรโชกขู่ว่าจะฆ่า ท าให้ได้รับอันตรายอย่างสาหัส
หรือมีอาวุธมาขู่ด้วยก็จะได้รับโทษหนักขึ้น 

 

 



3.5 รีดเอาทรัพย์ 

มีลักษณะการกระท าความผิดเหมือนการกรรโชกทรัพย์แต่ต่างกันเฉพาะวิธีการบังคับกล่าวคือการ
กรรโชกทรัพย์จะเป็นการขู่ว่าจะท าร้ายท าอันตราย แต่การรีดเอาทรัพย์จะป็นกรณีที่ผู้กระท าขู่ว่าจะเปิดเผย
ความลับซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ถูกขู่หรือบุคคลื่น จนผู้ที่ถูกขู่ยินยอมมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้
ที่กระท าความผิดฐานนี้จะต้องลงโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 พันบาท ถึง 2 หม่ืนบาท 

3.6 ชิงทรัพย์  

คือการลักทรัพยที่ประกอบด้วยการใช้ก าลังเข้าท าร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังเข้าท าร้ายในทันที 
เพ่ือให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์นั้นยินยอมให้ทรัพย์ไป หรือกระท าไปเพื่อให้เกิดความสะดวกในการน าทรัพย์นั้นไป  

3.7 ปล้นทรัพย ์

มีลักษณะเช่นเดียวกับการชิงทรัพย์ต่างกันเพียงว่ามีผู้ร่วมชิงทรัพย์ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้ที่กระท า
ความผิดฐานปล้นทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 3 หมื่นบาท 

3.8 ท าให้เสียทรัพย์ 

เป็นกรณีที่ผู้กระท าตั้งใจที่จะท าร้ายหรือท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย ผู้กระท าความผิด
นี้จะต้องถูกระวางโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

4.การท าให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญกับประชาชน 

    วัยรุ่นโดยส่วนใหญ่มักชอบเรียกร้องความสนใจ มีความคึกคะนองมากและท าอะไรไม่ค่อยรู้จักคิด 
หลายครั้งทีท่ าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดัง หรือการจุดประทัดแข่งขันกัน กฎหมายจึงต้อง
ควบคุมวัยรุ่นให้ประพฤติตัวให้เหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ผู้อ่ืน โดยก าหนดโทษปรับไว้ไม่
เกิน 100 บาท แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ 

 


