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บทคดัย่อ 
ประเทศไทยไดบ้ญัญติัโทษในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไว ้5 ประการดว้ยกนั คือ การประหาร

ชีวติ การจ าคุก การกกัขงั การปรับ และการรับทรัพยสิ์น ซ่ึงกฎหมายอธิบายวา่โทษทางอาญาจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือมีการ
กระท าผิด การกระท าท่ีจะเป็นความผิดนั้น ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวว้า่เป็นความผิด และ การกระท าท่ีจะเป็นความผิด
นั้น ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวว้า่เป็นความผิด และยงัตอ้งมีบทก าหนดโทษไวด้ว้ย บทความน้ีไดก้ล่าวถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีการลงโทษ 5 แนวคิดดว้ยกนั คือ 1) การลงโทษเพ่ือการแกแ้คน้ทดแทน ซ่ึงเช่ือวา่ มนุษยมี์อิสระ ท่ีจะคิด และมี
อิสระท่ีจะกระท าตามลัทธิความเช่ือเร่ือง เจตจ านงอิสระ ดังนั้ น เม่ือ มนุษยต์ดัสินใจท่ีจะท าอะไรลงไปย่อมตอ้ง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตน เม่ือกระท าผิดจึงตอ้งไดรั้บโทษตอบแทนจากการกระท าผิดนั้นอยา่งสาสมกบัความผิด
ท่ีท าลงไป 2) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการชดเชยความผิด โดยมีความเช่ือวา่กฎขอ้บงัคบัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหากกระท า
ผิดก็ตอ้งมีการชดเชยเพ่ือลบลา้งความผิด 3) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่หรือปราบปราม เช่ือวา่คนเรากระท าผิด
โดยเจตนาก่อนกระท าจะคิดถึงผลดีผลเสีย เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้นกระท าผิดรัฐจึงตอ้งออกกฎหมายก าหนดความผิดและ
โทษส าหรับความผิดนั้นไวอ้ยา่งชดัเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะชน 4) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการป้องกนัสังคม 
เป็นการลงโทษเพ่ือป้องกนัสังคมให้ปลอดภยัโดยแยกผูก้ระท าผิดออกจากสังคมเพ่ือตดัโอกาสไม่ให้ผูก้ระท าผิดได้
กระท าผิดเกิดข้ึนอีก และ 5) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการปรับปรุงแกไ้ขหรือดดันิสยั เป็นแนวคิดใหม่โดยมีแนวคิดวา่
ผูก้ระท าผิดเป็นผูป่้วยการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผิดให้ปรับตวัเป็นคนดี แนวคิดการลงโทษทั้ งหมดน้ี
ประเทศไทยไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการลงโทษทางอาญา 

 

ค ำส ำคญั: ผู้กระท าผิด โทษทางอาญา ทฤษฎีการลงโทษ 
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Abstract 
Execution, imprisonment, confinement, imposition of, and forfeiture of properties are the penalties as stated 

in section 18 of the Kingdom of Thailand Criminal Code. All the penalties have been enacted to punish those 
committing crime. Consequently, this article mainly discusses the conceptual ideas and theories of punishment 
including Retributive Theory, Compensative Theory, Deterrence Theory, Social Prevention, and Rehabilitative 
Theory. 1) According to Retributive Theory, it is believed that all people have freedom of thought and action, 
belonging to the Free Will doctrine. Therefore, when a person decides to do something, he must be responsible. In 
contrast, when he commits a crime, obviously, the punishment will be given in return, as the result. 2) In 
Compensative Theory, the regulation is holy things. 3) In Deterrence Theory, people commit deliberate offenses 
before committing them. In order to prevent people from wrongdoing, the state, therefore, has to enact the law issuing 
the guilt and punishment for the offense and to public. 4) In Social Prevention Theory, a punishment is meant for 
preventing the society from recommitting crime, by isolating the wrongdoer from the society. 5) In Rehabilitative 
Theory, which is the new conceptual idea, believing that the perpetrator is the patient and can adjust himself to be a 
good man. Those referred conceptual ideas and practical in used in the Kingdom of Thailand Criminal Code. 

 
Keywords: Criminal offender, Criminal penalty, Punishment theory  
 

1. บทน ำ 
มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม (Social animal) จึงไม่สามารถอยูล่  าพงัอยา่งโดดเด่ียวได ้ตอ้งมีการรวมตวักนัเป็นสงัคม 

และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในสงัคม จึงจ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัแก่คนในสงัคม และ
การลงโทษผูก้ระท าความผิดหรือผูก่้อความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมถือเป็นส่ิงจ าเป็น เม่ือบุคคลในสงัคมกระท าการฝ่าฝืน
ต่อกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไวจึ้งเป็นความผิดและสมควรไดรั้บการลงโทษ และโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิดจะตอ้ง
ก่อให้เกิดผลร้ายอนัไม่พึงประสงคแ์ก่ตวัผูก้ระท าความผิดนั้น ซ่ึงการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดนั้นโดยทัว่ไปถือหลกัวา่เม่ือ
ผูก้ระท าผิดกฎหมายและสมควรไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้การลงโทษทางอาญาเป็นการปฏิบติัการอยา่งหน่ึง
ท่ีท าให้ผูก้ระท าผิดหรือผูท่ี้ฝ่าฝืนแนวปฏิบติัอนัเป็นกติกาของสังคมไดรั้บการลงโทษ กล่าวไดว้่าความผิดทางอาญา 
เป็นการกระท าท่ีกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของชุมชนถึงขนาดท่ีรัฐตอ้งเขา้มาด า เนินการป้องกนัและ
ปราบปราม จึงมีประจ าอยูทุ่กยคุทุกสมยั จนกล่าวไดว้า่ความผิดอาญาเป็นปรากฏการณ์อนัหน่ึงของชุมชน (จิตติ ติงศ
ภทิัย,์ 2536) รัฐซ่ึงมีอ านาจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงมีหนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิด
ทางอาญา และเม่ือก าหนดให้การกระท าใดเป็นความผิดทางอาญาแลว้ การท่ีผูก้ระท าการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาจะตอ้ง
ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่ผูน้ั้นไดก้ระท าผิดและไดรั้บการลงโทษ (ปกป้อง ศรีสนิท, 2559)  

นอกจากน้ีกฎหมายอาญาในส่วนท่ีเป็นความผิดอาญาจะเป็นเง่ือนไขให้น าไปสู่การใชม้าตรการทางอาญา 
ฉะนั้ นการใช้มาตรการทางอาญาทั้ งท่ีเป็นการลงโทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภยัจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีเป็น
ความผิดทางอาญาเสียก่อนจึงบงัคบัใหโ้ทษและวธีิการเพ่ือความปลอดภยัได ้ซ่ึง ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร (2554) 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1486 

กล่าวไวว้่า กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้ ความผิดอาญา เป็นเง่ือนไขของการใช้มาตราบังคบัทางอาญา 
แสดงให้เห็นวา่ผลลพัธ์ของการกระท าความผิอาญา คือ การบงัคบัใชม้าตรการทางอาญานัน่เอง เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งความผิดอาญากบัสภาพบงัคบัทางอาญาหรือมาตรการทางอาญา กล่าวไดว้า่กฎหมาย
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบงัคบัใชเ้พ่ือให้เกิดความสงบสุขในการอยูร่่วมกนั ทุกๆ สงัคมไม่วา่จะมีขนาดการรวมกลุ่ม
เลก็หรือใหญ่จึงตอ้งสร้างกฎเกณฑ ์หรือกฎหมาย และท่ีส าคญัคือ การพิพากษาของศาล (นวลจนัทร์ ทศันชยักลุ, 2547) 
ทั้งน้ีการฟ้องคดีอาญาเป็นการร้องขอต่อศาลซ่ึงกระท าในนามของสังคมเพ่ือให้มีการพิจารณาการกระท าความผิด ตวั
ผูก้ระท าความผิด และก าหนดบทลงโทษผูก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงการลงโทษ (Punishment) นั้นเป็น
วฒันธรรมทางเนติธรรมของแต่ละชนชาติ ซ่ึงจะมีวิธีแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรม ความเช่ือ ศาสนา และกฎระเบียบ
ทางสังคมของบา้นเมืองนั้นๆ ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการยติุธรรม ท่ีปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดตามค า
พิพากษาของศาล ซ่ึงการลงโทษผูก้ระท าผิดโดยอาศยักรอบแนวคิดจากฤษฎีการลงโทษทางอาญามาเป็นแนวทางใน
การใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษให้เหมาะสมกับลกัษณะพฤติการณ์ของความผิดท่ีเกิดข้ึน และเหมาะสมกับตัว
ผูก้ระท าผิดดว้ย   

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่การอยูร่่วมกนัของคนในสงัคมมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีกฎหมายเขา้มา
ควบคุมหรือลงโทษผูท่ี้กระท าความผิด ซ่ึงถา้หากไม่มีกฎหมายท่ีชดัเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคม ก็จะ
ท าใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยในสงัคมไดเ้ช่นกนั ซ่ึงโทษทางอาญาเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีท าใหก้ฏหมายอาญามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกนัอาชญากรรมไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงันั้นเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในหลกัการ
ลงโทษในสงัคมไทยมากข้ึน บทความน้ีน าเสนอแนวคิดการลงโทษและโทษทางอาญาในสงัคมไทย รวมทั้งทฤษฎีการ
ลงโทษทางอาญา 

2. รำยละเอยีด  
โทษทำงอำญำตำมประมวลกฎหมำยอำญำของประเทศไทย 
โทษ คือ สภาพบังคบัของกฎหมายอาญา  ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย มาตรา 18 ได้

ก าหนดโทษส าหรับผูก้ระท าความผิดอาญาไวด้งัน้ี 
1. ประหารชีวิต คือ การเอาผูถู้กพิพากษาให้ประหารชีวิตไปกระท าให้ตายดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว ้
2. จ าคุก คือ การเอาตวัไปคุมขงัไวใ้นเรือนจ า ตามก าหนดเวลาท่ีศาลพิพากษา 
3. กกัขงั คือ การเอาตวัไปกกัขงัไวใ้นสถานท่ีกกัขงั ซ่ึงก าหนดเอาไวมิ้ใช่เรือนจ า 
4. ปรับ คือ การบงัคบัเอาจากผูก้ระท าผิดเป็นจ านวนเงิน 
5. ริบทรัพยสิ์น คือ เช่น การบงัคบัเอาจากทรัพยสิ์น โดยทรัพยสิ์นท่ีริบตกเป็นของแผน่ดิน 
ทั้งน้ี กฎหมายไดก้ าหนดไวแ้ลว้ว่าความผิดในแต่ละฐาน ศาลสามารถพิจารณาและก าหนดโทษท่ีจะลงแก่

ผูก้ระท าความผิดในฐานนั้น ๆ ไดอ้ย่างไรบา้ง อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไวเ้สมอว่าการลงโทษมิใช่ทางเดียวท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาการกระท าความผิดได ้เพราะการท่ีบุคคลจะกระท าความผิดหรือไม่  มิใช่เพราะเขากลวักฎหมายหรือไม่ เพียงไร 
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงัมีปัจจยัทางดา้นสังคม วฒันธรรมและศีลธรรม มาช่วยในการยบัย ั้งชัง่ใจไม่ให้กระท า
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ความผิดอยูม่าก โดยโทษต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ยงัคงมีขอ้จ ากดัท่ีท าให้ยงัไม่
เหมาะสมแก่การบงัคบักบักรณีการกระท าความผิดรุนแรง  

นอกจากน้ีในทางอาชญาวทิยาใหเ้หตุผลวา่การลงโทษสามารถป้องกนัอาชญากรรมไดด้ว้ยสาเหตุดงัน้ี  
1. รูปแบบการลงโทษบางประการท าใหผู้ท่ี้อาจจะกระท าผิดไม่สามารถกระท าความผิดไดโ้ดยการตดัโอกาส

หรือลดโอกาสท่ีบุคคลนั้นอาจจะกระท าความผิด (Incapacitation) ไดแ้ก่โทษประหารชีวติและจ าคุก 
2. การลงโทษบางประการสามารถป้องกนัอาชญากรรมได ้เพราะผูก้ระท าความผิดอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและ

สอดส่อง (Surveillance) เช่น การควบคุมความประพฤติ การกักขงั รวมทั้ งการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็น
ตวัอยา่งหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จในการสอดส่องแบบป้องกนัมิใหก้ระท าความผิด (Preventive surveillance) 

3. การฝึกอบรมควบคู่กับการใชว้ิธีลงโทษก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูก้ระท า
ความผิดใหเ้คารพกฎหมาย  

4. การแกไ้ขฟ้ืนฟูให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บประสบการณ์จากการถูกลงโทษจึงรู้สึกอบัอาย เสียใจ ส านึกผิด 
และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผูก้ระท าความผิดบางคนเพียงแต่ถูกจบัก็อาจไดรั้บการแกไ้ขเพราะเขาไดก้ระท าผิด
ดว้ยความบงัเอิญ 

5. การลงโทษเป็นการยืนยนัความถูกต้อง หรือความศักด์ิสิทธ์ิของบรรทัดฐานทางสังคม (Normative 
validation) รวมทั้งเป็นการประณามการกระท านั้น 

6. การป้องกนัอาชญากรรมโดยการแกแ้คน้และทดแทนและการป้องกนัอาชญากรรมโดยการลงโทษมีความ
แตกต่างกนั ถา้รัฐไม่ลงโทษผูก้ระท าผิด เอกชนจะแกแ้คน้เอง 

7. การลงโทษให้ผูก้ระท าความผิดมีมลทินติดตวั (Stigmatization) บุคคลนั้นอาจถูกตราหนา้วา่เป็นอาชญากร 
และอาจถูกสงัคมประณาม ท าใหผู้ค้นมีความเกรงกลวัการลงโทษ 

8. การลงโทษท าใหบุ้คคลสร้างนิสยัในการเคารพกฎหมายโดยเฉพาะการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นระบบ 
9. การลงโทษท าใหเ้กิดผลการยบัย ั้ง (Deterrence) หรือใหผู้ก้ระท าความผิดไดรั้บบทเรียนหรือหลาบจ า 
ทั้งน้ี หากมีการกระท าท่ีอนุมานไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เกิดจากความมุ่งร้ายอนัส่งผลต่อสงัคมโดยรวม ท าลายความ

สงบสุข หรือก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อสงัคม อนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญาผูก้ระท าก็จะตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา 
นอกจากน้ี ศาสตราจารยฮ์าร์ท (H.L.A.Hart) ศาสตราจารยเ์ป็น (S.IBenn) และศาสตราจารยฟ์ูล (A. Flew)     

ยงัไดใ้หค้วามหมายของโทษอาญาไวด้ว้ยวา่ โทษตอ้งประกอบไปดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
1.โทษจะตอ้งก่อให้เกิดความทุกข์ หมายถึง ผูไ้ดรั้บโทษจะตอ้งไดรั้บความทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจเป็น

การจ ากดัสิทธิเสรีภาพทางร่างกาย การไดรั้บความเจ็บปวดทางกาย หรือการสูญเสียทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
2. โทษจะตอ้งใชต้่อผูก้ระท าผิดกฎหมาย หมายถึง ผูก้ระท าผิดกฎหมายเท่านั้นท่ีจะตอ้งถูกลงโทษ จะน า

บุคคลอ่ืนท่ีมิไดก้ระท าความผิดมารับโทษมิได ้
3. โทษจะตอ้งมีข้ึนเม่ือมีการกระท าผิดกฎหมาย หมายถึง ตอ้งมีการกระท าผิดกฎหมายเสียก่อนจึงจะลงทาได ้

หากไม่มีการกระท าผิดกฎหมายก็ลงโทษไม่ได ้
4. โทษจะตอ้งเป็นวธีิการซ่ึงบุคคลใดบุคคลหน่ึงนอกจากตวัผูก้ระท าผิดน ามาใชก้บัผูก้ระท าความผิดนั้น หาก

ผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของผูก้ระท าผิดนั้นเอง ยอ่มไม่นบัเป็นโทษทางอาญาตามนยัน้ี 
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5. โทษจะตอ้งเกิดจากผูมี้อ  านาจท่ีจะกระท าใหเ้กิดผลร้ายนั้นข้ึนมาได ้หมายถึง โทษนั้นตอ้งผา่นกระบวนการ
ตามกฎหมาย ผูมี้อ  านาจตามกฎมายจึงจะเป็นผูใ้หผ้ลร้ายได ้

จึงกล่าวไดว้า่ “ทางอาญา” คือ ผลซ่ึงผูก้ระท าความผิดไดรั้บเน่ืองจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยท่ีผูซ่ึ้งมี
อ านาจใหผ้ลร้ายจะตอ้งมีอ านาจตามกฎหมายก าหนด และผลร้ายท่ีผูถู้กกระท าความผิดไดรั้บนั้น เป็นการตอบแทนการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงการตอบแทนน้ีจะมีลกัษณะต าหนิผูก้ระท าความผิดนั้น 

วตัถุประสงค์ในกำรลงโทษอำญำ 
แนวคิดในการลงโทษผูป้ระท าผิดเป็นส่ิงท่ีรัฐก าหนดข้ึน เพ่ือการจดัระเบียบของสังคม แต่วตัถุประสงคข์อง

การลงโทษมีความแตกต่างไปตามค่านิยมของสังคม และความเจริญกาวหนา้ของบา้นเมืองตามยคุสมยั ดงันั้นสังคมท่ี
แตกต่างกนั ก็มีวิธีการลงโทษผูก้ระท าผิดท่ีแตกต่างกนั หรือในยคุสมยัท่ีแตกต่างกนัแนวทางการลงโทษก็แตกต่างกนั 
เช่นดงัเดิมนั้น การลงโทษจะมีลกัษณะโหดร้ายเพ่ือการแกแ้คน้ทดแทน และการข่มขู่ยบัย ั้งให้เกิดความเกรงกลวัต่อ
โทษท่ีจะไดรั้บท าใหไ้ม่กลา้ท่ีจะกระท าผิด แต่ในปัจจุบนัการลงโทษใหค้วามส าคญัในประเดน็การตดัช่องโอกาสไม่ให้
กระท าผดิและการแกไ้ขฟืนฟเูพ่ือไม่ใหเ้กิดการกระท าผิดซ ้ า  

ในปัจจุบนั มีการก าหนดโทษทางอาญาตามวตัถุประสงคใ์นการลงโทษ 2 ประการใหญ่ๆ คือ 
(1) การป้องกนัทัว่ไป (General Prevention) 
เป็นวตัถุประสงคข์องการลงโทษท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับในทางกฎหมายอาญา กล่าวคือ เป็น

การใชโ้ทษเพ่ือเป็นการข่มขู่ผูอ่ื้นมิให้กระท าความผิดในท านองเดียวกนั หรือ เพ่ือให้เป็นแบบอยา่งซ่ึงบงัคบัจิตใจให้
บุคคลทัว่ไปท่ีคิดจะกระท าความผิดอยา่งเดียวกนัใหเ้กรงกลวัและงดเวน้ความคิดนั้น ๆ เสีย 

(2) การป้องกนัพิเศษ (Special Prevention) 
เป็นวตัถุประสงคข์องการลงโทษอีกประการหน่ึงของกฎหมายอาญาท่ีเป็นการใชโ้ทษทางอาญาเพ่ือป้องกนัมิ

ใหผู้ก้ระท าความผิดนั้น ๆ กระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนันั้นซ ้ าอีก โดยการลงโทษผูน้ั้นหรือโดยการใชว้ิธีการเพ่ือ
ความปลอดภยัแก่ผูน้ั้น 

อยา่งไรก็ตาม วตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญานั้น คือ มุ่งคุม้ครองสังคมยิ่งกวา่เหตุผลอ่ืน แต่ทวา่แมว้า่
การคุม้ครองสงัคมจะเป็นจุดหมายขั้นสุดทา้ยของการลงโทษ แต่ปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นก็คือสมควรจะใชก้าร
ลงโทษอยา่งไรจึงจะไดผ้ลเป็นการคุม้ครองสงัคมท่ีดีท่ีสุดโดยตอ้งพิจารณาจากทฤษฎีการลงโทษทางอาญา 

ทฤษฎกีำรลงโทษทำงอำญำ 
แนวคิดและทฤษฎีการลงโทษทางอาญาเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่เดิมและไดมี้การพฒันาข้ึนเป็นล าดับ จากเดิมท่ี

มุ่งเน้นการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนให้เกิดความหลาบจ าเพียงอย่างเดียวก็ไดมี้การน าเอาแนวคิดในการมุ่งแก้ไข
พฤติกรรมของผูก้ระท าความผิดเขา้มาใช้ด้วย ซ่ึงก่อให้เกิดวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมกบัผูก้ระท าความผิดแต่ละราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูก้ระท าความผิดท่ีสามารถฟ้ืนฟแูกไ้ขพฤติกรรมใหก้ลบัตวั
เป็นคนดีคืนสู่สงัคมได ้และผูท่ี้กระท าความผิดเลก็นอ้ยหรือกระท าความผิดโดยปราศจากความชัว่ 

ในการลงโทษผูก้ระท าความผิดอาญาจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาทฤษฎีการลงโทษทางอาญาประกอบดว้ย ซ่ึงแต่
ละทฤษฎีมีรูปแบบและสนองตอบวตัถุประสงคใ์นการลงโทษทางอาญาแตกต่างกนั โดยทฤษฎีการลงโทษทางอาญาท่ี
ปรากฏอยูมี่ดงัน้ี 
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 (1) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการแกแ้คน้ตอบแทน (retribution) 
 เป็นทฤษฎีการลงโทษท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอยา่งหน่ึง ตามแนวความคิดในการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ผูก้ระท าความผิด 
โดยมีพ้ืนฐานความคิดมาจากลทัธิเจตจ านงเสรีท่ีเรียกว่า Free Will ลทัธิน้ีมีความเช่ือพ้ืนฐานว่า มนุษยมี์เหตุผล มี
อิสรเสรีภาพท่ีจะคิด มีเสรีภาพท่ีจะกระท าการใด ๆ ภายใตค้วามคิดความเช่ือและการตดัสินใจของตนเอง  รวมทั้ ง
ความสามารถของบุคคลในการใชเ้หตุใชผ้ล การกระท าส่ิงใด มนุษยย์อ่มมีเหตุผลเป็นของตนเอง ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้ง
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองท่ีไดก้ระท าลงไป หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีดี เขายอ่มไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีดี แต่หากเป็นการกระท าท่ีไม่ดีหรือเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ของสังคม เขาสมควรไดรั้บการต าหนิ หรือ
ไดรั้บการลงโทษจากสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การท่ีสงัคมลงโทษเขา เพราะเหตุผลท่ีมาจากการกระท าของเขาเอง หา
ใช่ส่ิงอ่ืนใดไม่ เม่ือเขากระท าผิดเขายอ่มสมควรถูกลงโทษ การลงโทษจึงเป็นการทดแทนการกระท าผิดของเขานัน่เอง 

ผูท่ี้สนบัสนุนทฤษฎีน้ีไดใ้หค้วามเห็นวา่ การลงโทษเป็นของคู่กบัการกระท าผิด ถา้สังคมไม่ลงโทษผูก้ระท า
ผิดก็เท่ากบัสังคมยอมรับการกระท าของเขา และดว้ยเหตุนั้นก็มีผลเหมือนวา่สังคมเป็นผูส้นบัสนุนให้กระท าผิด และ
การลงโทษในทุกกรณีจะตอ้งเน่ืองมาจากเหตุท่ีวา่บุคคลซ่ึงถูกลงโทษไดก้ระท าความผิดเท่านั้น  และจะใชก้ารลงโทษ
เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์อยา่งอ่ืนไม่ได ้ไม่วา่จะเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูถู้กลงโทษเอง ผูเ้สียหาย หรือแก่สงัคมเป็น
ส่วนรวมก็ตาม แต่นกัอาชญาวิทยามีความเห็นวา่ทฤษฎีน้ีไม่เหมาะสมและไร้มนุษยธรรม  ไม่เปิดโอกาสให้ผูก้ระท า
ความผิดไดก้ลบัตวัเป็นคนดีเพ่ือกลบัคืนสู่สงัคม การใชค้วามรุนแรงเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีท าให้ผู ้
นั้นกลายเป็นผูก้ระท าความผิด เป็นการลงโทษท่ีไม่เกิดผลดีต่อสงัคม 

อยา่งไรก็ดี อาจกล่าวไดว้า่ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้หรือเพ่ือทดแทนนั้น มีวตัถุประสงค์ในการลงโทษ
เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผูเ้สียหารและสังคม โดยโทษท่ีลงแก่ผูก้ระท าผิดนั้นจะตอ้งเป็นสัดส่วนกบัความผิดท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือความยติุธรรมแลว้ผูซ่ึ้งจงใจกระท าการอนัไม่เป็นธรรมจะตอ้งถูกลงโทษดว้ยโทษท่ีไดส้ัดส่วนพอดีทั้งใน
สภาพและความหนกัเบากบัความผิดของเขา ซ่ึงการโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนเน้นการลงโทษท่ีมองไปท่ีอดีต  เหตุผล
ของการลงโทษเป็นไปเพ่ือการแกแ้คน้  โดยการลงโทษเกิดจากอารมณ์แคน้ท่ีมีตามสัญชาตญาณของมนุษย ์อีกเหตุผล
หน่ึงคือทุกคนควรตอ้งมีความรับผิดชอบต่อการกระท าผิดท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรักษาความยติุธรรมหรือสมดุลไวใ้นสังคมไว ้
เม่ือมีการกระท าความผิดเกิดข้ึนผูก้ระท าผิดจึงสมควรจะตอ้งไดรั้บโทษเพ่ือทดแทนความผิดหรือลบลา้งความชัว่ท่ี
เกิดข้ึนโดยโทษท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บตอ้งเทียบเท่ากบัความเจ็บปวดและมีความทนทุกขห์รือทรมานหรือมีความ
ยากล าบากเช่นเดียวกบัท่ีผูเ้สียหายหรือสงัคมไดรั้บ 

วธีิการลงโทษตามทฤษฎีน้ีแต่เดิมใชค้วามรุนแรงและทารุณโหดร้ายจึงถูกคดัคา้นจากประชาชน  ต่อมาส านกั
กฎหมายคลาสสิกไดเ้ปล่ียนแนวคิดในการลงโทษไม่ให้ใชก้ารลงโทษแบบทรมานแต่จ านวนหรือความหนกัเบาของ
โทษตอ้งได้สัดส่วนกบัความผิด  ส่วนเหตุผลการลงโทษยงัยึดหลกัว่าผูก้ระท าผิดสมควรไดรั้บโทษเพราะทุกคนมี
เจตจ านงอิสระวิธีการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทนมีวิธีการลงโทษหลายทาง คือ (1) ส าหรับในความผิดท่ีร้ายแรงนั้น 
ควรตอ้งลงโทษใหส้าสมกบัความผิดท่ีไดก้ระท าข้ึน (2) โดยการใชค้่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายแทนการถูก
ลงโทษ หรือ (3) โดยการลงโทษให้สาสมกบัความผิด และใหใ้ชค้่าเสียหายหรือค่าทดแทนเพ่ือชดเชยความผิดท่ีเกิดข้ึน 
(Expiation) ดว้ย เช่น การลงโทษจ าคุกหรือ ปรับ หรือ ทั้งจ าคุกและปรับ และใหคื้นทรัพยห์รือใชร้าคาทรัพยแ์ทน 
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(2) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อเป็นการชดเชยความผิด (Atonement) 
ทฤษฎีน้ีมีความเก่าแก่พอ ๆ กบัทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแกแ้คน้หรือเพ่ือทดแทน โดยมีแนวคิดวา่ในกลุ่มชนบาง

เหล่ามีกฎขอ้บงัคบัท่ีเช่ือกนัวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหนืออ านาจของกฎธรรมชาติหากใครกระท าการฝ่าฝืนกฎขอ้บงัคบันั้น
ก็ตอ้งมีการชดเชยเพ่ือลบลา้งการกระท าความผิด โดยการก าจัด ผูก้ระท าความผิดให้พน้ไปเสียจากสังคม อนัเป็น
วตัถุประสงคข์องการลงโทษผกูพนักบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและความเช่ืองมงาย จึงเป็นทฤษฎีท่ีลา้สมยั 

(1) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการข่มขู่หรือปราบปราม (Deterrence) 
ทฤษฎีน้ีตั้งอยูบ่นความเช่ือพ้ืนฐานวา่ คนเรากระท าผิดโดยเจตนา และก่อนจะลงมือกระท านั้นก็ไดพิ้จารณา

ใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียแลว้จึงจะลงมือท า หากเขาพิจารณาแลว้เห็นวา่การกระท าผิดจะเกิดผลดีมากกวา่ก็จะตดัสินใจ
กระท าผิด ถา้เห็นว่าเกิดผลเสียมากกว่าก็จะไม่กระท าผิด เพราะฉะนั้นเพ่ือป้องกนัมิให้คนกระท าผิด รัฐจึงตอ้งออก
กฎหมายก าหนดความผิดและโทษส าหรับความผิดนั้นไวใ้หช้ดัเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกนัความผิดท่ีจะ
เกิดข้ึน  โดยค านึงถึงหลกัการของความสุขช่ืนชมยินดี และความเจ็บปวดทุกขท์รมานมาใชป้ระกอบการพิจารณาเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยด์ว้ย เม่ือมีผูก้ระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายก็จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ 
ทั้งน้ี การลงโทษจะตอ้งกระท าอยา่งรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคกนั และรุนแรงตามความเหมาะสมของโทษท่ีก าหนดไว้
การลงโทษดงักล่าวยอ่มมีประโยชน์ต่อสงัคมในดา้นการลดอาชญากรรมและการกระท าความผิดอาญาอ่ืน ๆ ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมใหค้นทัว่ไปเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี การกระท าผิดท่ีเกิดข้ึนในสงัคม เม่ือเกิดข้ึนแลว้ไม่สามารถท่ีจะยอ้นเวลากลบัไปไม่ใหก้ารกระท า
นั้นเกิดข้ึนอีกได ้ดงันั้น เม่ือเกิดการกระท าความผิดข้ึนจึงตอ้งให้ความส าคญักบัการหาทางป้องกนัมิให้การกระท าผิด
ลกัษณะนั้นเกิดข้ึนมาอีกมากกวา่ท่ีจะมุ่งแกแ้คน้ทดแทนผูก้ระท าผิด ทฤษฎีน้ีจึงมุ่งใชว้ธีิการลงโทษอยา่งหนกัแน่นแก่
ผูก้ระท าความผิด  เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดเข็ดหลาบไม่กลา้กระท าความผิดซ ้ าอีก  และเพ่ือเป็นเยี่ยงอยา่งให้บุคคลอ่ืน
เห็นวา่ถา้กระท าผิดฐานนั้น ๆ แลว้จะตอ้งไดรั้บโทษอยา่งเดียวกนั เม่ือคนทัว่ไปเห็นตวัอยา่งแลว้ก็จะเกิดความกลวั ไม่
กลา้กระท าความผิด ซ่ึงตามทฤษฎีน้ีถือวา่เป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่บุคคลในสงัคมไปดว้ย หรืออาจกล่าวไดอี้กนยั
หน่ึงว่าเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมโดยลงโทษผูก้ระท าผิด  ซ่ึงมุ่งเน้นไปเพ่ือประโยชน์ 3 
ประการ คือ 

1. เพ่ือป้องกนัอาชญากรรมอยา่งถาวรหรือชัว่คราว ซ่ึงไดแ้ก่ การลงโทษประหารชีวิตจ าคุกตลอดชีวิต หรือ
จ าคุก หรือกกัขงัตามระยะเวลาท่ีศาลก าหนดไว ้

2. เพ่ือข่มขู่ยบัย ั้ง ไดแ้ก่ การลงโทษเพ่ือใหมี้ผลป้องกนัแก่ตวัผูก้ระท าผิดเอง (Special Prevention or Individual 
Deterrence or Specific Deterrence) คือ ท าใหผู้ก้ระท าผิดท่ีถูกลงโทษมีความเกรงกลวั เขด็หลาบ ไม่กลา้กระท าผิดซ ้ าข้ึน
อีก ตลอดจนการลงโทษเพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป (General Prevention or General Deterrence) คือ ท าให้บุคคล
ทัว่ไปเห็นวา่เม่ือผูใ้ดกระท าผิดแลว้จะตอ้งไดรั้บโทษ เพ่ือท าใหเ้กิดความเกรงกลวัจนไม่กลา้ท าความผิด 

3. เพื่อปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผิด ไดแ้ก่ การแกไ้ขปรับปรุงท่ีเกิดจากการลงโทษโดยตรงและแกไ้ขปรับปรุง
อนัเป็นส่วนท่ีเกิดสืบเน่ืองมาจาการลงโทษ 

ทั้งน้ี การลงโทษจะตอ้งมีปริมาณโทษมากพอท่ีจะบรรลุผลเป็นการป้องกนัการกระท าผิดแต่ตอ้งไม่มากเกิน
กว่าท่ีจ าเป็นในการท่ีจะบรรลุผลนั้ น การลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความแน่นนอนเสมอภาค และรวดเร็ว  
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เพ่ือให้ผูก้ระท าผิดและบุคคลอ่ืนเห็นผลเสียท่ีจะไดรั้บจากการกระท าผิดนั้นแต่ทฤษฎีน้ีนบัเป็นสาเหตุให้กฎหมายใน
บา้นเมืองมีโทษหนกัมากเกินความเหมาะสม ซ่ึงการลงโทษท่ีมุ่งจะให้ผลเป็นการข่มขู่บุคคลโดยทัว่ไปมากเกินไป เช่น
การลงโทษตดัมือผูก้ระท าผิดลกัทรัพยเ์พ่ือใหค้นอ่ืนเกรงกลวัไม่กลา้เอาอยา่ง  อาจมีผลเป็นการผลกัดนัใหผู้ท่ี้ถูกลงโทษ
กระท าความผิดอยา่งอ่ืนต่อไป เพราะไม่มีอวยัวะครบถว้นท่ีจะใชท้ ามาหากินโดยสุจริต  จึงมีผูโ้ตแ้ยง้คดัคา้นวา่หากการ
ลงโทษสถานหนกัแก่ผูก้ระท าผิดสามารถท าใหค้นท่ีคิดจะกระท าความผิดเกรงกลวัและแกปั้ญหาอาชญากรรมไดแ้ลว้ 
ก็ไม่มีความจ าเป็นตอ้งศึกษาการลงโทษทางอาญาอีกต่อไป แต่ในความจริงกลบัยงัมีผูก้ระท าความผิดอยูไ่ม่หยดุหยอ่น 
จึงเห็นสมควรเลิกใชท้ฤษฎีน้ีในการลงโทษเสีย 

(4) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการป้องกนัสงัคม (Protection of Society) 
ทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นท่ีการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมเป็นการแสดง

เจตจ านงร่วมกนัของคนในสงัคมในขอ้ท่ีวา่แมจ้ะเป็นการกระท าความผิดระหวา่งสมาชิดต่อสมาชิกในสงัคมเฉพาะราย
ก็ตาม ก็ถือวา่เป็นการกระท าความผิดต่อสังคมโดยตรง หาใช่ความผิดส่วนตวัไม่ แต่เป็นเร่ืองของส่วนรวมของคนใน
สงัคมทุกคน ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ีไดพ้ฒันาเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการลงโทษเพ่ือปกป้องคุม้ครองสงัคม โดย
มีหลกัการท่ีส าคญั คือ 

1. จะตอ้งมีการมองวธีิด าเนินการกบัผูก้ระท าความผิดอยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งคุม้ครอง 
สงัคมจากอาชญากรรมมากกวา่การลงโทษผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคล 

2. การลงโทษผูก้ระท าผิด ไม่อาจใชห้ลกักฎหมายเพียงอยา่งเดียวได ้แต่จ าเป็นจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมของ
ผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคลและสถานการณ์อาชญากรรมของสงัคม เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาดว้ย 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือป้องกนัสังคมมีวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื่อคุม้ครองสังคมให้
ปลอดภยั โดยวิธีแยกผูก้ระท าผิดออกจากสังคมเพ่ือตดัโอกาสไม่ให้ผูก้ระท าความผิดไดก้ระท าผิดข้ึนอีก ส าหรับการ
ลงโทษเพ่ือคุม้ครองสังคมนั้น มีหลกัการส าคญัคือ การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดและอบรมบ่มนิสัยมากกวา่การ
ลงโทษ โดยเนน้การคุม้ครองสังคมให้ปลอดภยัจากอาชญากรรมส่วนการลงโทษจะเนน้ให้เหมาะสมกบัผูก้ระท าผิด
ความเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มีการปรับปรุงแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดให้เป็นคนดี โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั
ควบคุม และการปรับปรุงแก้ไขผูก้ระท าผิดไวใ้นกฎหมายอาญาด้วย เช่น การน าหลกัเกณฑ์และวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยัมาใชก้บัผูก้ระท าผิดเป็นตน้ วตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพื่อคุม้ครองสังคมจึงเป็นมาตรการเสริมท่ีส าคญั โดย
อาจน ามาใช้ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดอตัราโทษไวน้้อยไปไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าความผิดบาง
ประเภท จึงตอ้งน ามาตรการเสริมมาผนวกใชด้้วย เช่น การน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้กบัผูก้ระท าความผิด
ซ ้ าซาก เป็นตน้ 

(5) ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือเป็นการปรับปรุงแกไ้ขหรือดดันิสยั (Reformation) 
ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีการลงโทษทฤษฎีใหม่ท่ีมีแนวคิดพ้ืนฐานวา่ผูก้ระท าความผดิเป็นผูป่้วย และมีวตัถุประสงค์

ในการลงโทษเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าความผิดให้กลบัตวัเป็นคนดี ไม่ให้บุคคลท่ีไดก้ระท าความผิดมาแลว้กลบัมา
กระท าผิดซ ้ าอีก ไม่ไดมุ่้งหมายจะใหมี้ผลถึงบุคคลอ่ืนโดยตรงรวมทั้งพยายามท่ีจะช่วยใหผู้ก้ระท าผิดกลบัคืนสู่สงัคมได้
ตามปกติ และนอกจากจะพยายามหาทางใหผู้ท่ี้ไดก้ระท าผิดมาแลว้เกิดความประสงคท่ี์จะยบัย ั้งไม่กระท าผิดซ ้ าอีกแลว้ 
ยงัจะตอ้งท าให้ผูน้ั้นเกิดความสามารถท่ีจะยบัย ั้งเช่นนั้นดว้ย และก่อให้บุคคลท่ีไดก้ระท าผิดมาแลว้เกิดความส านึกวา่



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1492 

อาชญากรรมให้ประโยชน์ไม่คุม้กบัโทษท่ีไดรั้บ รวมทั้งการท าลายนิสัยต่าง ๆ ท่ีอาชญากรไดส้ร้างข้ึนมาดว้ย จึงมีผู ้
เสนอแนวคิดวา่ไม่ควรช ้ าค  าวา่ “การลงโทษ” (Punishment) แต่เนน้การใชค้  าวา่ “การปฏิบติั” (treatment) แทน เพราะ
การท าใหผู้ก้ระท าความผิดไดรั้บความยากล าบากดว้ยการลงโทษไม่อาจส่งผลใหค้นประพฤติตวัดีข้ึน 

วธีิการตามทฤษฎีน้ีจึงมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนแรก ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนท่ีสอง 
วิเคราะห์สาเหตุ และขั้นตอนสุดท้าย รักษาหรือแก้ไขท่ีสาเหตุนั้น โดยตอ้งมีการให้การเรียนรู้หรือการอบรมอย่าง
เพียงพอท่ีเขาจะใชใ้นการด าเนินชีวิตไดด้ว้ย เช่น การฝึกอาชีพรวมทั้งการพยายามช่วยให้ผูก้ระท าผิดไม่รู้สึกมีปมดอ้ย
จากการท่ีไดรั้บการลงโทษไปแลว้ โดยอาจไม่มีการลงโทษผูก้ระท าความผิดเลย เช่น การรอการลงโทษ การรอการ
ก าหนดโทษ หรือการคุมประพฤติ อยา่งไรก็ตาม การลงโทษตามทฤษฎีน้ียงัคงมีผูค้ดัคา้นวา่เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการ
กระท าผิดเพราะไม่มีมาตรการในการลงโทษใหเ้ขด็หลาบ 

อน่ึง วตัถุประสงคใ์นการลงโทษไม่อาจจะกล่าวไดอ้ยา่งกระชบัรวบรัดโดยไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดหรือ
น าไปสู่ขอ้สรุปท่ีอาจผิดพลาดได ้เพราะวตัถุประสงค์ในการลงโทษมิไดมี้จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงหรือมีอยา่ง
เดียว และวตัถุประสงคใ์นการลงโทษหลายประการอาจสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัหรืออาจขดัแยง้กนัได ้อยา่งไรก็ตาม 
ระบบการลงโทษควรจะเป็นอิสระจากการแกแ้คน้ทดแทนผูก้ระท าความผิดแต่เพียงอยา่งเดียว ดงันั้นสงัคมจึงสมควรมี
จุดมุ่งหมายในการลงโทษ ดงัน้ี 

1. เพื่อคุม้ครองผูก้ระท าความผิดและผูต้อ้งสงสัยวา่กระท าความผิด มิให้ถูกแกแ้คน้จากผูเ้สียหาย เพราะการ
แกแ้คน้ผูก้ระท าความผิดยอ่มก่อใหเ้กิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความวุน่วายในสงัคม 

2. เพื่อระงบัยบัย ั้งการกระท าความผิดท่ีกฎหมายหา้ม หรือยบัย ั้งผูก้ระท าความผิดไม่ใหก้ระท าความผิดอีก 
3. ระบบการลงโทษตอ้งก่อใหเ้กิดความทุกขน์อ้ยท่ีสุด (ต่อผูก้ระท าความผิดหรือผูอ่ื้น) แต่เพียงพอท่ีจะบรรลุ

จุดมุ่งหมายในการลงโทษ อนัเป็นหลกัมนุษยธรรมนิยมดว้ย 
4. ระบบการลงโทษควรจะด าเนินการเพื่อท าใหผู้ก้ระท าผิดรู้สึกส านึกผิดจากการไดรั้บความทุกขห์รือผลร้าย

จากการกระท าของตน อนัเป็นความมุ่งหมายท่ีแตกต่างจากขอ้ 1 และขอ้ 3 หรือ มิฉะนั้ น ระบบการลงโทษก็ควร
ด าเนินการเพ่ือท าใหผู้ก้ระท าผิดรู้สึกส านึกผิดโดยไม่จ าเป็นตอ้งลงโทษเพ่ือการแกแ้คน้อยา่งรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรม
ต่อผูก้ระท าความผิด ตราบเท่าท่ีการลงโทษมีผลเพียงพอจะท าใหก้ารกระท าความผิดมีจ านวนลดลงหรือไม่เพ่ิมมากข้ึน 

5. เพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่สงัคมรังเกียจการกระท าความผิดนั้น โดยผูมี้อ  านาจก าหนดนโยบายการลงโทษ
อาจเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึงหรือหลายแนวทางท่ีส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัไม่ขดัแยง้กนั และมีความ
เหมาะสมต่อสงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ 

จากทฤษฎีการลงโทษจะเห็นไดว้า่ การลงโทษนั้นมีความส าคญัต่อการก าหนดพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นอยา่ง
ยิง่ทั้งในประเด็นการยบัย ั้งไม่ใหก้ระท าผิด และการปรับเปล่ียนนิสยัเพ่ือใหเ้กิดความเขด็หลาบ และการลงโทษยงัส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยการลงโทษจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการ
กระท าผิดในสังคม ซ่ึงจะท าให้คนในสังคมเกิดความเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายนั้นๆ และเหตุในการลงโทษท่ี
แตกต่างกนัตามการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ท าใหก้ารลงโทษในสงัคมนั้นไม่ไดมี้กฎหรือแนวคิดท่ียดึถือตายตวัในการ
ลงโทษ หรือยึดทฤษฎีหน่ึงเป็นหลกั เน่ืองจากแต่ละทฤษฎีนั้นย่อมมีจุดอ่อนและจุดแข็งท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นการ
พิจารณาการลงโทษนั้ นตอ้งพิจารณาจากพฤติการณ์ของการกระท าผิดแต่ละคดี และการลงโทษหนักเบาตามฐาน
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ความผิด แต่ทั้ งน้ีทั้ งนั้นจะตอ้งเป็นการลงโทษตามมาตรา 18 ในประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีโทษ 5 อย่างคือ โทษ
ประหารชีวติ จ าคุก กกัขงั ปรับ และ ริบทรัพย ์เท่านั้น การลงโทษนอกเหนือจากนั้นไม่ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม การลงโทษ
มีใช่ทางเดียวท่ีจะแก้ไขปัญหาการกระท าผิดได ้เพราะปัจจยัท่ีบุคคลกระท าความผิด มิใช่เพราะความเกรงกลวัต่อ
กฎหมายแต่เพียงอยา่งเดียว หากยงัมีปัจจยัอ่ืน เช่น ปัจจยัทางดา้นสงัคม วฒันธรรม และศีลธรรมมาช่วยในการยบัย ั้งชัง่
ใจไม่ให้กระท าความผิด แต่โทษดังกล่าวตามมาตรา 18 ในประมวลกฎหมายอาญานั้น ยงัมีขอ้เท็จจริงท่ีท าให้ไม่
เหมาะสมแก่การบังคับใช้กับการกระท าผิดท่ีรุนแรงหลายประการในประเทศไทย เพราะฉะนั้ น น่าจะมีการเพ่ิม
บทลงโทษ หรือโทษอยา่งอ่ืนใหม้ากกวา่โทษ 5 อยา่งตามมาตรา 18 ในประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการ
กระท าผิดและสามารถป้องกนัข่มขู่ยงัย ั้ง ไม่ให้มีผูก้ระท าความผิด หรือกระท าความผิดซ ้ าเพ่ิมข้ึนในสังคม เช่น การมี
โทษอยา่งอ่ืนทางสงัคมมาบงัคบัใชก้บัการกระท าผิดบางประเภท 

 
3. บทสรุป 

การลงโทษทางอาญาของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม วฒันธรรมของแต่ละ
ประเทศแต่ยงัคงยึดหลกัตามแนวคิดทฤษฎีท่ีมาแนวทางเดียวกนั คือ การลงโทษเพ่ือแกแ้คน้ทดแทน การลงโทษเพ่ือ
ข่มขู่ยบัย ั้ง การลงโทษเพ่ือป้องกนัสังคมแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดให้กลบัตวัเป็นคนดี เม่ือกลบัเขา้สู่สังคมจะไม่กระท า
ความผิดซ ้ าเพ่ือให้สังคมปลอดภยัอยูร่่วมกนัดว้ยความเป็นสุข อาชญากรรมไม่มีหรือมีก็จ านวนน้อยสามารถควบคุม
ป้องกนัได ้ท าให้สังคมนั้นเป็นสังคมท่ีน่าอยูมี่ความสุข ประเทศใดท่ีสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดอาชญากรรมได ้หรือมี
อาชญากรรมนอ้ยและควบคุมได ้ประเทศนั้นก็จะเป็นประเทศท่ีประชาชนมีความสุข 
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