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6.2 ทฤษฎกีารลงโทษ 
เพื่อขม่ขูย่บัยัง้ 
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6.3 ทฤษฎกีารลงโทษ 
เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู 
(Rehabilitation) 

6.3.1 วตัถุประสงคข์อง 
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หน่วยที ่6 

ทฤษฎกีารลงโทษ  
 

เค้าโครงเนือ้หา 
ตอนที ่6.1 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 

6.1.1 วตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 
6.1.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 

ตอนที ่6.2 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 
6.2.1 วตัถุประสงคข์องทฤษฎกีารลงโทษเพื่อขม่ขู่ยบัยัง้ 
6.2.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อข่มขูย่บัยัง้ 

ตอนที ่6.3 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 
6.3.1 วตัถุประสงคข์องทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู 
6.3.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู 

แนวคดิ 
1. ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทน (Retributive Theory) ทฤษฎนีี้เป็นผลสบื
เนื่องมาจากระบบการเมอืงการปกครอง ศาสนา และระบบสงัคมในสมยัอดตีที่ผู้มี
อ านาจปกครอง จะใช้วธิกีารลงโทษเพื่อการตอบแทนผู้กระท าผดิให้ได้รบัโทษ ใน
ลกัษณะตาต่อตาฟนัต่อฟนั มกีารใชว้ธิกีารทีรุ่นแรง ทัง้การประหารชวีติ การลงทณัฑ์
ทรมานดว้ยรปูแบบต่างๆ เพื่อใหส้าสมกบัความผดิทีผู่น้ัน้ไดก้ระท าลงไป และเพื่อให้
ผูก้ระท าผดิสารภาพและเพื่อท าใหรู้ส้ านึกถงึความผดิในการกระท าของตนทฤษฎนีี้มี
แนวคดิในการลงโทษว่าผู้กระท าผดิมเีจตต์จ านงเสร ี(Free Will) ในการที่จะคดิ 
ตดัสนิใจ และกระท าการดว้ยตนเอง ประกอบกบัมนุษยม์คีวามมคีวามสามารถในการ
ใช้เหตุผล เมื่อตดัสนิใจท าสิง่ใดลงไปจงึต้องรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนอย่าง
เตม็ที ่เมือ่กระท าผดิจงึตอ้งรบัผดิชอบต่อความผดิและสมควรไดร้บัการลงโทษ    

2. ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ (Deterrence Theory)  มแีนวคดิว่า การลงโทษนัน้
สามารถข่มขู่และยบัยัง้ตวัผู้กระท าผดิทีไ่ดร้บัโทษและบุคคลอื่นที่เหน็ตวัอย่าง ท าให้
เกิดความเกรงกลวัโทษ จนไม่กล้ากระท าผิดขึ้นอีก การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ มี
วตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการคอื (1) เพื่อยบัยัง้ตวัผูก้ระท าผดิทีถู่กลงโทษไม่ใหก้ระท า
ผดิซ ้าอกี เพราะเกดิความกลวัเกรงในโทษทีไ่ดร้บั อนัเป็นผลใหต้ดัโอกาสทีจ่ะกระท า
ผดิขึน้อกี (Incapacitation) (2) เพื่อยบัยัง้บุคคลอื่นมใิห้กระท าผดิ เนื่องจากไดเ้หน็
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ผลรา้ยของการกระท าผดิและการได้รบัโทษ จนไม่อยากกระท าผดิเพราะเกรงกลวัใน
โทษ การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้นี้อาจกล่าวได้ในอีกความหมายหนึ่งคือ เป็นการ
ป้องกนัมใิห้เกดิการกระท าความผดิขึน้อกีนัน่เอง ซีซาร ์เบค็คาเรีย อธบิายว่า การ
ลงโทษทีส่ามารถข่มขู่ยบัยัง้ผู้กระท าผดิได้นัน้ควรจะต้องมลีกัษณะส าคญั 3 ประการ
คอื (1) การลงโทษต้องท าดว้ยความรวดเร็ว (2) ความแน่นอนในการลงโทษ และ (3) 
ความเครง่ครดัหรอืความรนุแรงในการลงโทษ 

3. ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) มแีนวคดิว่า การลงโทษ
ควรมีเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ให้กลบัตัวเป็นคนดี เพื่อไม่ให้ผู้กระท าผิด
กลับมากระท าผิดซ ้า รวมทัง้พยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ส ังคมได้
ตามปกต ิจงึต้องมกีารให้การเรยีนรู ้การอบรม การฝึกอาชพี ใหเ้พยีงพอทีเ่ขาจะใช้
ในการด าเนินชวีติได ้รวมทัง้การพยายามช่วยใหผู้ก้ระท าผดิไม่รูส้กึมปีมดอ้ยจากการ
ที่ได้รบัการลงโทษไปแล้ว ส าหรบัหลกัการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไข
ฟ้ืนฟู ประกอบด้วย (1) หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าผิดต้องประสบกับสิ่งที่ท าลาย
คุณลกัษณะประจ าตวัของเขาโดยให้ใช้วธิกีารอื่นแทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ (2) 
การลงโทษต้องเหมาะสมกบัการกระท าผดิเป็นรายบุคคล (3) เมื่อผูก้ระท าไดแ้ก้ไขดี
ดงัเดมิแลว้ใหห้ยดุการลงโทษ และใหม้กีารปรบัปรงุการลงโทษระหว่างทีม่กีารคุมขงั 
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วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศกึษาหน่วยที ่6 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและวเิคราะหว์ตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษ 
เพื่อแกแ้คน้ทดแทนได ้

2. อธบิายและวเิคราะหว์ตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษ 
เพื่อขม่ขูย่บัยัง้ได ้

3. อธบิายและวเิคราะหว์ตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษ 
เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูได ้

กจิกรรม 
1. กจิกรรมการเรยีน 

1) ศกึษาแผนผงัแนวคดิหน่วยที ่6 
2) อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยที ่6 
3) ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่6 
4) ศกึษาเนื้อหาสาระจาก 

4.1) แนวการศกึษาหน่วยที ่6 
4.2) ต ารา และเอกสารอา้งองิทีก่ าหนดให้ 

5) ปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรื่อง 
6) ตรวจสอบค าตอบของกจิกรรมแต่ละกจิกรรมจากแนวตอบ 
7) ท าแบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่6 

2. งานทีก่ าหนดใหท้ า 
1) ท าแบบฝึกหดัทุกขอ้ทีก่ าหนดใหท้ า 
2) อ่านเอกสารเพิม่เตมิจากต าราและเอกสารทีร่ะบุในบรรณานุกรม 

แหล่งวทิยากร 
1. สื่อการศกึษา 

1) แนวการศกึษาหน่วยที ่6 
2) เอกสารประกอบการศกึษาคน้ควา้ 
3) กระทรวงยตุธิรรม ส านกังานกจิการยตุธิรรม (2549) รายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ 

โครงการวจิยั เรือ่ง “ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการก าหนดชัน้โทษและการน าไปปรบัใชใ้นประมวล
กฎหมายอาญา”  

4) จฑุารตัน์ เอือ้อ านวย (2551) สงัคมวิทยาอาชญากรรม กรงุเทพฯ ส านกัพมิพแ์ห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
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5) ภาคภมู ิปณัฑรางกูล (2543) “การใช้โทษทางอาญาก ากบักิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ” วทิยานิพนธน์ิตศิาสตรมหาบณัฑติ กรงุเทพมหานคร สาขาวชิานิตศิาสตร ์คณะ
นิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

6) วรีพงษ์  บุญโญภาส บ ารุง ตนัจติตวิฒัน์ ผศ.ดร.กมลนิทร ์พนิิจภวูดิล และคณะ 
(2547) โครงการศกึษาวจิยั เรือ่ง “โทษทางอาญาทีม่ผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540” สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

7) สหธน  รตันไพจติร (2527) “ความประสงคข์องการลงโทษอาญา             
                     ย                             ” วทิยานิพนธน์ิตศิาสตร
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

8) แสวง บุญเฉลมิวภิาส (2551) หลกักฎหมายอาญา พมิพค์รัง้ที ่5 กรงุเทพมหานคร 
บรษิทั ส านกัพมิพว์ญิญชูน จ ากดั  

9) ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิกองวจิยัและพฒันา “โครงการส ารวจสภาพการบงัคบัใช ้
พ.ร.บ.สุราในเดก็และเยาวชนอายตุ า่กว่า 18 ปี” (มาตรการพเิศษลงโทษแทนการรบัโทษทางอาญา
ส าหรบัเดก็และเยาวชน) 

10) อภริตัน์ เพช็รศริ ิ(2552) ทฤษฎีอาญา กรงุเทพมหานคร ส านกัพมิพว์ญิญชูน 
จ ากดั  

11) อุทศิ  สุภาพ (2545) “การน าปรชัญาอาชญาวทิยามาใชใ้นการก าหนดโทษของศาล
ไทย                 ผูก้ระท าผดิทีเ่ป็นผูร้า้ยและผูก้ระท าความผดิโดยพลัง้พลาด” วทิยานิพนธ์
ดุษฎบีณัฑติ สาขาอาชญาวทิยา คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

2. หนงัสอืตามทีอ่า้งไวใ้นบรรณานุกรม 

การประเมินผลการเรียน 
1. ประเมนิผลจากการสมัมนาเสรมิและงานทีก่ าหนดใหท้ าในแผนกจิกรรม 
2. ประเมนิผลจากการสอบไล่ปลายภาคการศกึษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
วตัถุประสงค์           เพื่อประเมนิความรูเ้ดมิของนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง “ทฤษฎกีารลงโทษ” 

ค าแนะน า                 อ่านค าถามต่อไปนี้  แลว้เขยีนค าตอบลงในช่องว่างทีก่ าหนดให ้
                             นกัศกึษามเีวลาท าแบบประเมนิผลตนเองชุดนี้ 30 นาท ี 
 

1.  จงอธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 
            
            
            
            
 
2.  จงอธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ 
            
            
            
            
 
3.  จงอธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู 
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ตอนที ่6.1 

ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที ่6.1 แลว้จงึศกึษาสาระสงัเขป พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง 

  หัวเร่ือง 
เรือ่งที ่6.1 วตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 
เรือ่งที ่6.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 

แนวคดิ 

1. วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทน ม ี2 ประการ คอื (1) เพื่อความ
ยตุธิรรม และ (2) เพื่อการทดแทนความผดิตามกฎหมาย 

2. หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทน ม ี3 ประการคอื (1) ผูท้ี่
กระท าผดิเท่านัน้ที่จะถูกลงโทษ (2) ผู้กระท าผดิทุกคนต้องถูกลงโทษโดยไม่ขอ้ยกเวน้ และ (3) 
จ านวนโทษตอ้งพอเหมาะกบัความผดิ 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศกึษาตอนที ่6.1 จบแลว้นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและวเิคราะหว์ตัถุประสงคก์ารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนได ้
2. อธบิายและวเิคราะหห์ลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทนได ้
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ความน า 
 

โทษอาญา 
ก่อนทีจ่ะไดอ้ธบิายถงึเรือ่งทฤษฎกีารลงโทษ ในเบือ้งต้นนี้ จะไดอ้ธบิายถงึ ความหมาย

ของโทษอาญาเสยีก่อน 
1. ความหมายของโทษอาญา 

ตามความเหน็ทางทฤษฎขีองนักวชิาการด้านกฎหมายได้อธบิายความหมายของ
โทษอาญาไวด้งัต่อไปนี้ 

ศาสตราจารย ์ฮารท์1 แห่งมหาวทิยาลยัออกซ์ฟอรด์ ศาสตราจารย ์เบน็2 และ
ศาสตราจารย ์ฟลู3 อธบิายว่า โทษทางอาญาจะตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ     ก  

1) โทษจะต้องก่อให้เกดิความทุกข ์หมายถงึ ผู้ได้รบัโทษจะต้องได้รบัความทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพทางร่างกาย การได้รบัความเจบ็ปวดทางกาย 
(pain) หรอืการสญูเสยีทรพัยส์นิ หรอือื่นๆ 

2) โทษจะต้องใชต่้อผูก้ระท าผดิกฎหมาย หมายถงึ ผูก้ระท าผดิกฎหมายเท่านัน้ที่
จะตอ้งถูกลงโทษ จะน าบุคคลอื่นทีม่ไิดก้ระท าความผดิมารบัโทษมไิด้ 

3) โทษจะต้องมขีึ้นเมื่อมกีารกระท าผดิกฎหมาย หมายถงึ ต้องมกีารกระท าผดิ
กฎหมายเสยีก่อน จงึจะลงโทษได ้หากไมม่กีารกระท าผดิกฎหมายกล็งโทษไมไ่ด้ 

4) โทษจะต้องเป็นวธิกีารซึ่งคนใดคนหนึ่งนอกจากตวัผู้กระท าผิดน ามาใช้กับ
ผูก้ระท าผดินัน้ หากผลรา้ยทีเ่กดิขึน้จากการกระท าของบุคคลนัน้เอง ไม่นับเป็นโทษทางอาญาตาม
นบัน้ี 

5) โทษจะต้องเกดิจากผู้มอี านาจที่จะกระท าให้เกดิผลรา้ยนัน้ขึน้มาได้ หมายถึง 
โทษนัน้ตอ้งผ่านกระบวนการตามกฎหมาย และผูม้อี านาจตามกฎหมายจงึจะเป็นผูใ้หผ้ลรา้ยได ้

ศาสตราจารย ์โยฮนัส์ แอนเดอนีส4 (Johannes Andenaes) อธบิายว่า โทษ
อาญา จะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ     

                                                 
1
  H.L.A.Hart. Punishment and Responsibility. London: Oxford University Press, 1982  pp. 4-5 อา้งใน สหธน  รัตนไพจิตร “ความประสงค์ของการ

ลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะปรเทศไทยสมยัใช้กฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา” วิทยานิพนธนิ์ติศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2527 
2
 S.I Benn. An Approach to the Punishment in Freedom and Responsibility ed by Herbert Morris. California: Stanforn University Press 1961 p517 5 อา้งใน สห

ธน  รัตนไพจิตร เพ่ิงอา้ง 
3
 A. Flew. Definition of Punishment in Contemporary Punishment ed. By Rudolph J. Gerber and Patrick D.McAnany Notre Dame: University of Notre Dame Press 

1972 pp. 31-37  5 อา้งใน สหธน  รัตนไพจิตร เพ่ิงอา้ง 
4
 Johannes Andenaes The General Part of the Criminal Law of Norway. London: Sweet & Maxwell Limited 1965 pp8-11 อา้งใน สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ 

น. 6-7 
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1) โทษเป็นผลรา้ยทีร่ฐัน ามาใชก้บัผูก้ระท าผดิ ผลรา้ยทีจ่ะถอืว่าเป็นโทษอาญาตาม
ความหมายน้ีจะตอ้งเป็นโทษทีร่ฐัซึง่มอี านาจน ามาใช้กบัผูก้ระท าผดิ 

2) โทษต้องมขีึน้มื่อมกีารกระท าผดิกฎหมาย หากไม่มกีารกระท าผดิกฎหมายแล้ว
ไดร้บัผลรา้ย ไมถ่อืว่าเป็นโทษอาญาตามความหมายน้ี 

3) โทษเป็นผลรา้ยซึง่ตอ้งการตอบแทนใหผู้ก้ระท าผดิ รูว้่าเป็นผลรา้ยทีไ่ดร้บัจากรฐั 
โดยตรงจากการกระท าผดิ ไมใ่ช่ผลรา้ยทีเ่กดิขึน้โดยออ้ม 

ศาสตราจารย ์รอส5 (ALF Ross) เหน็ว่า โทษอาญา เป็น “การตอบสนองของ
สงัคม” ซึง่มลีกัษณะส าคญัคอื 

1) จะตอ้งเกดิขึน้เมือ่มกีารกระท าผดิตามกฎหมาย 
2) จะตอ้งถูกก าหนดขึน้และใชโ้ดยผูม้อี านาจเท่านัน้ 
3) จะตอ้งเป็นผลรา้ยต่อผูก้ระท าผดิ 
4) จะต้องเป็นผลร้ายที่แสดงถึงการต าหนิผู้กระท าผิดว่าผู้นัน้ได้กระท าสิ่งที่ไม่

สมควร หากผลรา้ยนัน้ไมต่อ้งการการต าหนิ กไ็มถ่อืเป็นโทษตามความหมายน้ี 
 

2. ความหมายของโทษอาญาตามนัยแห่งกฎหมายอาญา 
ตามนยัแห่งกฎหมายอาญา พจิารณาความหมายของโทษอาญาตามทีบ่ญัญตัไิวใ้น

มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาดงันี้ 

มาตรา 2 บุคคลจกัต้องรบัโทษในทางอาญาต่อเมือ่ไดก้ระท าการ อนักฎหมายทีใ่ช้
ในขณะกระท านัน้บญัญตัเิป็นความผดิและก าหนดโทษไว้และโทษทีจ่ะลงแก่ผู้กระท าความผดินัน้ 
ตอ้งเป็นโทษที ่บญัญตัไิวใ้นกฎหมาย 

ตามนัยของมาตรา 2  ะ         า   การก  า     “โทษในทางอาญา” ว่า บุคคล
บุคคลจกัตอ้งรบัโทษในทางอาญาต่อเมือ่ 

1) ไดก้ระท าการอนักฎหมายทีใ่ชใ้นขณะกระท านัน้บญัญตัเิป็นความผดิและก าหนด
โทษไว ้และ 

2) โทษทีจ่ะลงแก่ผูก้ระท าความผดินัน้ตอ้งเป็นโทษที่บญัญตัไิวใ้นกฎหมาย 

เมือ่พจิารณาตามตวับทดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า กฎหมายอธบิายว่าโทษทางอาญาจะ
เกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่  

1) มกีารกระท าผดิ  
2) การกระท าทีจ่ะเป็นความผดินัน้ ตอ้งมกีฎหมายบญัญตัไิวว้่าเป็นความผดิ 
3) การกระท าทีจ่ะเป็นความผดินัน้ ต้องมกีฎหมายบญัญตัไิว้ว่าเป็นความผดิ และ

ยงัตอ้งมบีทก าหนดโทษไวด้ว้ย 

                                                 
5
 ALF ROSS On Guilt, Responsibility and Punishment London: Steven & Sons Limited 1975 p.36 อา้งใน สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น. 7-8 
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โทษ 

โทษ มบีญัญตัอิยูใ่น มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 18 6 โทษส าหรบัลงแก่ผูก้ระท าความผดิมดีงันี้ 
(1) ประหารชวีติ 
(2) จ าคุก 
(3) กกัขงั 
(4) ปรบั 
(5) รบิทรพัยส์นิ 
โทษประหารชวีติและโทษจ าคุกตลอดชวีติ ใหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่ผูซ้ึง่กระท าความผดิ

ในขณะที่มอีายุต ่ากว่าสบิแปดปีในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผดิในขณะที่มอีายุต ่ากว่ าสบิแปดปี ได้
กระท าความผดิที่มรีะวางโทษประหารชวีติหรอืจ าคุกตลอดชวีติ  ให้ถอืว่าระวางโทษดงักล่าวได้
เปลีย่นเป็นระวางโทษจ าคุกหา้สบิปี 

มปีระเดน็ที่ต้องพจิารณาว่า หากโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผดิ ไม่ใช่โทษตามที่ระบุไว้
ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดงักล่าวข้างต้น เราจะถือว่าเป็นโทษอาญาตาม
ความหมายทีเ่ราก าลงัพจิารณาอยูห่รอืไม่ 

ในประเดน็น้ี ศาสตราจารย ์จิตติ  ติงศภทิัย์7 นักวชิาการดา้นกฎหมายของไทยได้
อธิบายหลกัคิดไว้ว่า เราต้องพิจารณาลกัษณะอนัแท้จรงิของวิธีการนัน้ และความประสงค์ทีน่ า
วธิกีารนัน้มาใช ้ว่าจะถอืเป็นการลงโทษหรอืไม ่มไิดส้ าคญัอยูท่ีก่ารเรยีกขานวธิกีารนัน้ 

จากหลกัคดิขอ้นี้ จงึน ามาอธบิายไดว้่า หากวธิกีารทีน่ ามาใชก้บัผูก้ระผดิ มคีวามมุ่ง
หมายทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลรา้ยแก่ผูก้ระท าผดิ อนัเป็นการตอบแทนอนัเน่ืองมาจากเขาไดก้ระท าการฝ่า
ฝืนกฎหมาย ซึง่วธิกีารทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลรา้ยดงักล่าวนัน้ไดม้บีญัญตัไิวใ้นกฎหมาย และออกมาโดยผู้
มอี านาจตามกฎหมายแลว้ไซร ้ย่อมถอืไดว้่าเป็นโทษอาญาตามความหมายน้ีดว้ย 

                                                 
6
 มาตรา 18 วรรคสอง, วรรคสาม เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.แกไ้ขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 16) พ.ศ. 2546 

7
 จิตติ  ติงศภทัทิย ์กฎหมายอาญา ภาค 1 กรุเทพฯ            ศ                     พ        พ.ศ. 2525 น.882 อา้งใน สหธน  รัตน

ไพจิตร อา้งแลว้ น. 12 
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เร่ืองที่ 6.1.1 วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 

 

สาระสังเขป 
มุมมองเกี่ยวกบัการลงโทษในยุคแรกๆ เป็นการมองการกระท าผดิว่าเป็นการแหกกฏ

หรอืฝา่ฝืนกฏของสงัคม (Rule-breaking) และมองไปถงึพฤตกิรรมของอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นเรื่อง
เจตตจ์ านงอสิระ (Free Will) และความสามารถของบุคคลในการในการใชเ้หตุผลทีจ่ะตดัสนิใจค านึง
ผลสบืเนื่องอนัเกดิจากจากพฤตกิรรมของตน ความสามารถตามธรรมชาตขิองมนุษยท์ีม่อียู่แลว้ใน
การทีจ่ะตดัสนิใจนี้ขึน้อยู่กบัความคาดหวงัระหว่างต้นทุนและผลตอบแทน (Cost and Benefit) ทีจ่ะ
ได้รบัจากการกระท านัน้ การท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสามารถตามธรรมชาตขิองมนุษยน์ี้จะ
น าไปสู่การพฒันาแนวคดิในการลงโทษผูก้ระท าผดิ 

1. ความคดิพืน้ฐานของทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน  

ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน (Retributive Theory) มพีืน้ฐานความคดิมา
จากลทัธเิจตต์จ านงเสรทีีเ่รยีกว่า Free Will ลทัธนิี้มคีวามความเชื่อเป็นพืน้ฐานว่า มนุษยม์เีหตุผล 
มอีสิระเสรภีาพที่จะคดิ มเีสรภีาพที่จะกระท าการใดๆ ภายใต้ความคดิความเชื่อและการตดัสินใจ
ของตนเอง รวมทัง้ความสามารถของบุคคลในการในการใช้เหตุผล การกระท าสิง่ใดมนุษยย์่อมมี
เหตุผลเป็นของตนเอง ดงันัน้ มนุษย์จงึต้องรบัผดิชอบต่อการกระท าของตนเองที่ได้กระท าลงไป 
หากเป็นการกระท าทีด่ ีเขาย่อมไดร้บัผลตอบแทนทีด่ ีแต่หากเป็นการกระท าทีไ่ม่ด ีหรอืเป็นกระท า
การทีฝ่่าฝืนต่อกฎเกณฑข์องสงัคม เขาย่อมสมควรไดร้บัการต าหนิ หรอืไดร้บัการลงโทษจากสงัคม
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ การทีส่งัคมลงโทษเขา เพราะเหตุผลทีม่าจากการกระท าของเขาเอง หาใช่สิง่
อื่นใดไม่ เมื่อเขากระท าเขาย่อมสมควรถูกลงโทษ การลงโทษจงึเป็นการทดแทนการกระท าผดิของ
เขานัน่เอง 

ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทน ไดร้บัอทิธพิลมาจากความเชื่อของส านักอาชญา
วทิยาส านักคลาสสคิ (Classical School) ซึ่งเห็นว่า ผู้ที่กระท าผดิเป็นผู้ละเมดิศีลธรรม ฝ่าฝืน
กฎเกณฑข์องสงัคม จงึสมควรถูกลงโทษใหเ้พื่อตอบแทนความผดิทีเ่ขากระท าลงไป  

2. วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 

การลงโทษเป็นการทดแทนการกระท าผดิของเขา ในเรื่องวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 
นกัปราชญไ์ดอ้ธบิายไวด้งัต่อไปนี้ 

แบรดเลย ์(Bradley)8   กปรชัญา า    ก   กล่าวไวว้่า 

                                                 
8
 สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.33-34 
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“...ในความคิดของคนทัว่ไป จะมีความรู้สึกว่าการกระท าความผิดและการ
ลงโทษเป็นของคู่กนั การลงโทษ กค็อืการลงโทษดว้ยเหตุทีว่่าเขาสมควรทีจ่ะไดร้บั 
อนัเนือ่งจากการกระท าของเขา ถ้าหากว่าการลงโทษมปีระโยชน์หรอืผลอะไรที ่
ตามมาก็ตาม เหล่านัน้เป็นเพยีงเปลอืกนอก แต่เนื้อแทแ้ล้วคอื การทีเ่ขาสมควรจะ
ไดร้บัโทษเนือ่งจากการกระท าความผดิของเขา...” 

การลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้แคน้ทดแทน มองยอ้นไปในอดตีถงึการกระท า
ของบุคคล ไมไ่ดม้องผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตว่า เมื่อเขาไดร้บัการลงโทษแลว้ผลจะเป็นอย่างไร เขา
จะกลบัตวัเป็นคนดไีดห้รอืไม่ 

วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน มดีงันี้ 

1) เพื่อเป็นการตอบแทนการกระท าของผู้กระท าผดิ เพราะเขาสมควรที่จะได้รบัโทษ
เนื่องจากการกระท าผดิของเขา 

2) เพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการกระท าของเขาทีไ่ดก้ระท าลงไป 

3) เพื่อธ ารงความยตุธิรรมในสงัคม 

4)      รกัษากฎหมาย 

สรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน คอื 
เพื่อเป็นการทดแทนการกระท าผดิซึง่ผูก้ระท าผดิไดก้ระท าลงไป เพราะผู้กระท าผดิสมควรจะไดร้บั
การลงโทษ อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิของเขานัน่เอง 

3. เหตุผลของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 

เหตุผลของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน แบ่งออกเป็น 2 
ประการ9 

3.1 เหตผุลเพ่ือความยติุธรรม  
แนวคดิน้ีเหน็ว่า การกระท าความผดิเป็นการฝ่าฝืนต่อหลกัความยุติธรรม เมื่อฝ่า

ฝืนผูก้ระผดิจงึตอ้งถูกลงโทษ เพื่อทีจ่ะธ ารงรกัษาความยุตธิรรมไว้ บุคคลผูท้ีเ่ป็นต้นคดิตามแนวคดิ
ดงักล่าวนี้ คอื เอมมานูเอล คา้นท ์(Kant) เองเกล (Hegel) และฮอวก์นิส ์(Hawkins) เป็นการลงโทษ
ตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 

ค้านท ์(Kant) เหน็ว่า 
“...เหตุทีจ่ะต้องลงโทษผู้กระท าความผดิก็เพือ่รกัษาความยุตธิรรมเอาไว ้

ความยตุธิรรมทีถู่กละเมดิจะตอ้งไดร้บัการทดแทน ถา้หากว่าความยุตธิรรมและ
สทิธขิองมนุษย์ถูกท าลายลง  ชวีติของมนุษย์จะไม่มคีุณค่าอะไรเหลอือยู่เลย 

                                                 
9
 สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.33-34 
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เราจะต้องลงโทษผูก้ระท าผดิ เพราะการลงโทษเป็นสิง่ทีเ่ขาสมควรจะไดร้บั ถ้า
เราละเว้นไม่ลงโทษผู้กระท าผดิก็เท่ากบัเราร่วมมอืฝ่าฝืนกฎเกณฑข์องความ
ยตุธิรรมดว้ย..” 

 
เองเกล (Hegel) เหน็ว่า 
“...เหตุของการลงโทษเพือ่ให้สาสมก็เพือ่น าความถูกต้องกลบัคนืมา การ

กระท าผดิเป็นการปฏเิสธสิง่ทีถู่กตอ้ง การลงโทษจงึเป็นปฏกิริยิาของสงัคมทีไ่ม่
เหน็ดว้ยกบัการปฏเิสธสิง่ทีถู่กต้องนี้  ดงันัน้การลงโทษจงึเป็นสิง่ทีผู่ก้ระท าผดิ
สมควรจะไดร้บัเนือ่งจากการกระท าผดิ...” 

 
ฮอวกิ์น (Hawkins) เหน็ว่า 

“...เหตุทีต่้องลงโทษเพือ่ให้สาสมก็เพราะมนุษย์ต้องมีความ
รบัผดิชอบทางศลีธรรมต่อการกระท าของเขา การลงโทษคนต่างจากการฝึกหดั
สตัวต์รงทีว่่าเราตสีตัวท์ีท่ าไม่ถูกต้องนัน้ เราไม่ได้คดิว่าสตัวจ์ะต้องรบัผดิชอบ
ต่อการกระท าของมนั แต่เราตมีนัเพือ่ใหม้นัหวาดกลวั เพือ่มนัจะไดไ้ม่ไดก้ระท า
เช่นนัน้อกี เราลงโทษคนไม่ใช่เพราะเราหวงัผลของการลงโทษเขา หากแต่เป็น
เพราะเขาต้องรบัผิดชอบต่อการกระท าของเขา ทัง้นี้ เพราะสตัว์ไม่มีความ
รบัผดิชอบทางศลีธรรม แต่คนเรามคีวามรบัผดิชอบเช่นว่านัน้อยู่...” 

 

3.2 เหตุผลเพ่ือการทดแทนความผิดตามกฎหมาย แนวคดินี้เหน็ว่า เมื่อมกีาร
กระท าผดิกฎหมายเกดิขึน้ เรากจ็ะลงโทษผูก้ระท าผดิ ดว้ยเหตุเพราะเขาสมควรจะไดร้บัการลงโทษ
เนื่ องจากการกระท าผิดกฎหมาย ไม่ใช่เพื่อความยุติธรรม ทัง้นี้ เพราะอาชญากรรม         
  ะการ                    ป        ก   

ความแตกต่างระหว่างการลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทนกบัการลงโทษเพือ่ให้สาสม 

การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน แตกต่างจากการลงโทษเพื่อให้สาสม กล่าวคอื การ
ลงโทษให้สาสม ตัง้อยู่บนกฏของศลีธรรมและความยุติธรรม จงึมกีารพจิารณาว่า การลงโทษนัน้
ยุติธรรมหรอืไม่ ได้สดัส่วนกบัความผดิหรอืไม่ ส่วนการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนนัน้ เป็นการ
ตอบสนองสญัชาตญิานทีท่ี่รูส้กึโกรธเคอืงเมื่อมกีารกระท าความผดิ ตัง้อยู่บนอารมณ์ของผู้ลงโทษ
เป็นหลกั ถา้มอีารมณ์ตอ้งการแกแ้คน้มากกล็งโทษมาก ถา้มอีารมณ์โกรธน้อยกล็งโทษน้อย 

กล่าวโดยสรปุ ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน เป็นทฤษฎทีี่เชื่อว่า มนุษยม์อีสิระ
ทีจ่ะคดิ และมอีสิระที่จะกระท า ตามลทัธคิวามเชื่อเรื่อง เจตต์จ านงอสิระ (Free Will) ดงันัน้ เมื่อ
มนุษยต์ดัสนิใจที่จะท าอะไรลงไปย่อมต้องรบัผดิชอบต่อการกระท าของตน เมื่อกระท าผดิจงึต้อง
ไดร้บัโทษตอบแทนจากการกระท าผดินัน้อยา่งสาสมกบัความผดิทีท่ าลงไป  
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กจิกรรม 6.1.1 การลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน มเีหตุผลสนบัสนุนอย่างไร 
   

 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 6.1.1 
             
             

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 6 ตอนท่ี 6.1 กิจกรรม 6.1.1) 
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เร่ืองที่ 6.1.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 
 

สาระสังเขป 

หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 

ดงัที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนมคีวามมุ่ง
หมายส าคัญคือ เพื่อการทดแทนการกระท าความผิด ดงันัน้ ในการลงโทษผู้กระท าผิดจึงต้อง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑส์ าคญั ดงันี้10 

1. ผู้ท่ีกระท าผิดเท่านัน้ท่ีจะถกูลงโทษ การที่จะลงโทษบุคคลใด จะต้องมกีารกระท า
ผดิและมคีวามผดิเกดิขึน้ก่อน จงึจะท ามตีวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ ดงันัน้ การลงโทษจงึจะลงโทษได้
เฉพาะตัวผู้กระท าผิดเท่านัน้ ตราบใดที่บุคคลยงัมไิด้กระท าผิดเราจะลงโทษเขามไิด้ สรุปได้ว่า 
เงื่อนไขของการลงโทษที่ส าคัญคือ จะต้องมีการกระท าผิดเกิดขึ้นเสียก่อนจึงจะลงโทษบุคคล
ผูก้ระท าผดิได ้

2. ผู้กระท าผิดทุกคนต้องถกูลงโทษโดยไม่ข้อยกเว้น การลงโทษตามทฤษฎีนี้มุ่ง
รกัษาไว้ซึ่งความยุตธิรรม ผู้กระท าผดิเป็นผู้ละเมดิกฎเกณฑแ์ห่งความยุตธิรรม ไม่ว่าบุคคลนัน้จะ
เป็นใครกต็าม หากเป็นผูล้ะเมดิกฎเกณฑแ์ห่งความยุตธิรรมกจ็ะต้องถูกลงโทษทุก ๆ คน แมว้่าการ
ลงโทษบุคคลนัน้จะไมเ่กดิประโยชน์อะไรต่อสงัคมกต็าม 

3. จ านวนโทษต้องพอเหมาะกบัความผิด การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ความสาสม มุง่หมายทีจ่ะลงโทษใหส้าสมกบัความผดิทีไ่ดก้ระท าลงไป ดงันัน้ การลงโทษจงึต้อง “สา
สม” กบัความผดิ โทษทีจ่ะลงแก่ผูก้ระท าความผดิจะต้องมคีวามสาสมคอืมคีวามหนักเบาเท่า ๆ กบั
ความผดินัน้ 

สรุปได้ว่า การลงโทษผู้กระท าผดิมไีว้เพื่อการรกัษาความยุตธิรรม  ดงันัน้ การลงโทษ
จงึตอ้งลงโทษแก่ผูก้ระท าผดิเท่านัน้ รวมทัง้ต้องลงโทษผูก้ระท าผดิทุกคน  และจ านวนโทษทีจ่ะลง
จะตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัความผดิ 

                                                 
10

 สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.38-42 
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  กิจกรรม 6.1.2 

 การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนมีหลักการอย่างไร ให้นักศึกษา
อธบิาย 
 

 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 6.1.2 
            
            
            

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 6  ตอนท่ี 6.1  กิจกรรม 6.1.2) 
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ตอนที ่6.2 

ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 

 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที ่6.2 แลว้จงึศกึษาสาระสงัเขป พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง 
 

หัวเร่ือง 
เรือ่งที ่6.2.1 วตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อขม่ขู่ยบัยัง้ 
เรือ่งที ่6.2.2 หลกัการลงโทษเพื่อขม่ขูย่บัยัง้ 

แนวคดิ 

1. การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ (Deterrence) มวีตัถุประสงค์หลกั 2 ประการคอื (1) เพื่อ
ยบัยัง้ตวัผูก้ระท าผดิทีถู่กลงโทษไมใ่หก้ระท าผดิซ ้าอกี เพราะเกดิความกลวัเกรงในโทษ
ทีไ่ดร้บั อนัเป็นผลใหต้ดัโอกาสทีจ่ะกระท าผดิขึน้อกี (Incapacitation) (2) เพื่อยบัยัง้
บุคคลอื่นมใิห้กระท าผดิ เนื่องจากได้เหน็ผลรา้ยของการกระท าผดิและการได้รบัโทษ 
จนไมอ่ยากกระท าผดิเพราะเกรงกลวัในโทษ การลงโทษเพื่อขม่ขูย่บัยัง้นี้อาจกล่าวไดใ้น
อกีความหมายหน่ึงคอื เป็นการป้องกนัมใิหเ้กดิการกระท าความผดิขึน้อกีนัน่เอง   

2. หลกัการลงโทษที่สามารถข่มขู่ยบัยัง้ผู้กระท าผดิได้นัน้ ซีซาร ์เบค็คาเรีย อธบิายว่า 
ควรจะต้องมลีกัษณะส าคญั 3 ประการคอื (1) การลงโทษต้องท าด้วยความรวดเร็ว (2) 
ความแน่นอนในการลงโทษ และ (3) ความเครง่ครดัหรอืความรนุแรงในการลงโทษ 
เหตุผลของการลงโทษเพื่อป้องกนั คอื (1) ความกลวัโทษ (2) พลงักดดนัของสงัคม และ 
(3) การสรา้งนิสยั 

 

วตัถุประสงค์ 
1. อธบิายและวเิคราะหว์ตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อขม่ขู่ยบัยัง้ได ้
2. อธบิายและวเิคราะหห์ลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อขม่ขู่ยบัยัง้ได้ 
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เร่ืองที ่6.2.1 วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 

 

สาระสังเขป 
 

ทีม่าของทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 

ซีซาร ์เบค็คาเรีย (Caesar Beccaria) นักอาชญาวทิยาชาวอติาเลยีนคนส าคญั ที่
ได้ร ับการยอมรับว่าเป็นต้นก าเนิดของส านักอาชญาวิทยาคลาสสิค ได้เขียนหนังสือชื่อ 
“อาชญากรรมและการลงโทษ” (Crime and Punishment) ความยาว 99 หน้า พูดถงึเรื่องความ
ทารุณแห่งโทษ   ป   .ศ. 1764 ส านักอาชญาวทิยาคลาสสคิ พฒันาขึน้มาจากปรชัญาพื้นฐาน 3 
ปรชัญา ไดแ้ก่ ปรชัญาสญัญาประชาคม (Social contract Philosophy) ปรชัญาลทัธอิรรถประโยชน์
นิยม (Utilitarian Philosophy) และปรชัญาฮโีดนิซมึ (Hedonitic Philosophy)11 เบค็คาเรยีใหท้ศันะ
ว่า มนุษยม์เีจตจ านงอสิระ (Free Will) มคีวามเป็นอสิระ มสีทิธทิีจ่ะเลอืกกระท าการ หรอืไม่กระท า
การใดๆ นอกจากนี้มนุษยย์งัเป็นสตัวโ์ลกที่ “มีพร้อมด้วยเหตุผล” (being rational) ดงันัน้ เมื่อ
มนุษยต์ดัสนิใจท าอะไรลงไป ถอืว่ามนุษยส์ามารถชัง่น ้าหนักระหว่างการกระท าและผลทีไ่ดร้บั เมื่อ
มนุษย์ใช้เหตุผลดีแล้ว และตัดสินใจท าลงไป มนุษย์จึงย่อมต้องรับผิดชอบต่อการกระท านัน้       
เบค็คาเรยีเหน็ว่าการกระท าผดิจะตอ้งไดร้บัการลงโทษใหส้มกบัลกัษณะความผดิทีไ่ดก้ระท าลงไป 

ทีม่าของทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อยบัยัง้ ตัง้อยู่บนความเชื่อพื้นฐานว่า การกระท าผดิที่เกดิขึน้ใน
สงัคม เมื่อเกดิขึน้แลว้ไม่สามารถทีจ่ะยอ้นเวลากลบัไปไม่ใหก้ารกระท านัน้เกดิขึน้อกีได ้ดงันัน้ เมื่อ
เกดิการกระท าผดิเกดิขึน้ เราจงึควรหาทางทีจ่ะป้องกนัมใิหก้ารกระท าผดิลกัษณะนัน้เกดิขึน้มาอกี
มากกว่าทีจ่ะแกแ้คน้ทดแทนผูก้ระท าผดิ 

แนวคดิน้ีจงึมองว่าสงัคมควรจะใชว้ธิกีารลงโทษเพื่อเป็นการป้องกนัมใิหก้ารกระท าผดิ
ลกัษณะนัน้เกดิขึน้อกี โดยการใช้การลงโทษเป็นการขู่ใหบุ้คคลอื่นในสงัคมกลวัเกรงโทษทีจ่ะไดร้บั
และไมก่ลา้กระท าผดิ ซึง่จะถอืว่าเป็นการปลกูฝงัศลีธรรมใหแ้ก่บุคคลในสงัคมไปดว้ย 

ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อป้องกนัมคีวามเชื่อตามแนวคดิของส านักอาชญาวทิยาแนวปฏิ
ฐานนิยม (Positivist) ซซีาร์ ลอมโบรโซ (Caesar Lombroso) นายแพทย์ผู้ใช้วธิีการทาง
วทิยาศาสตรซ์ึง่เป็นแนวคดิแบบปฏฐิานนิยมมาใช้ในการศกึษาผูก้ระท าผดิ เพื่อทีจ่ะหาทางป้องกนั
                                                 
11 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ณฐัฐว์ฒัน์  สุทธิโยธิน “ทฤษฎีอาชญาวิทยา” ใน แนวการศึกษาชุดวชิา กฎหมายอาญาและ
อาชญาวทิยาชั้นสูง หน่วยท่ี 5             ศ         วทิ  ลััยสุโขทยัธรรมาธิราช 2554 
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สงัคม โดยเขามคีวามเชื่อว่า หากรูว้่าผูก้ระท าผดิมลีกัษณะอย่างไร กส็ามารถทีจ่ะหาทางป้องกนัได ้
โดยใชว้ธิกีารต่างๆ ทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัมใิหบุ้คคลนัน้เป็นอนัตรายต่อสงัคม 

วตัถุประสงค์ของการลงโทษ  

การลงโทษควรจะมีไว้เพื่อเป็นการป้องกัน โดยการใช้แนวคิดเรื่องการข่มขู่ย ับยัง้ 
(Deterrence) ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎขี่มขู่ยบัยัง้จงึแบ่งออกเป็น 2 ประการ
คอื 

1. การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้โดยเฉพาะหรือป้องกนัโดยเฉพาะ (Specific 
Deterrence) เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิรายบุคคล เพื่อยบัยัง้มใิหเ้ขากระท าผดิซ ้า อาจกล่าวอกีนัย
หน่ึงไดว้าเป็นการป้องกนัโดยเฉพาะ (Specific Prevention) 

2. การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้โดยทัว่ไปหรือป้องกนัโดยทัว่ไป (General 
Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระท าผดิเพื่อเป็นตวัอย่างให้สงัคมทัว่ไปเหน็ เพื่อที่จะได้เกรงกลวั
โทษจากการกระท าผดิ และไม่คดิที่จะกระท าผดิขึน้อกี อาจกล่าวอกีนัยหน่ึงได้วาเป็นการป้องกนั
โดยทัว่ไป (General Prevention) 

เหตุผลในการการลงโทษ 

การลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ มไิด้ค านึงถงึประโยชน์แต่เฉพาะการ
ลงโทษเพื่อยบัยัง้ตวัผูก้ระท าผดิเท่านัน้ แต่ยงัค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนและสงัคมโดยรวมอกี
ด้วย การลงโทษตามทฤษฎนีี้ตัง้อยู่บนพื้นฐานของ “ทฤษฎอีรรถประโยชน์” (Utilitarian Theory) 
ตามแนวคดิของ จอห์น สจว็ต มิลล ์(J.S. Mill) และ “ทฤษฎเีจตต์จ านงเสร”ี (Free will) ทฤษฎี
อรรถประโยชน์มแีนวคดิว่า การที่จะตดัสนิว่าการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ เป็นการกระท าที่
ถูกต้องชอบธรรมหรอืไม่ จะต้องดูจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสงัคมโดยรวมเป็นส าคญั หากการ
กระท านัน้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม ก็จะถือว่าการกระท านัน้เป็นสิง่ที่ถูกต้องชอบ
ธรรม โดยมหีลกัพจิารณาว่า “การกระท านันนกออให้เกิคความสขมมากที สสขค อ่อคนจ านวนมาก
ที สสขค” หรอืไม ่ถา้ใช่ กจ็ะถอืว่าการกระท านัน้ถูกตอ้งชอบธรรม 

โดยทัว่ไปแลว้ตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อป้องกนัเหน็ว่าการลงโทษเป็นสิง่ทีเ่ลวรา้ย แต่
เป็นความจ าเป็นที่จะต้องป้องกันสงัคมจงึต้องมกีารลงโทษ ดงันัน้ หากจะมกีารลงโทษก็จะต้อง
เป็นไปเพื่อเหตุผลในการป้องกนัสงัคมเป็นหลกั มใิช่เพื่อแกแ้คน้ผูก้ระท าผดิ 

เหตุผลสนับสนุนทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ยบัยั้ง 
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ซซีาร์ เบ็คคาเรยี เสนอความคดิเกี่ยวกบัการลงโทษเพื่อการยบัยัง้ ไว้ในหนังสือชื่อ 
“On Crimes and Punishments”12 ดงันี้ 

1. การลงโทษมีความจ าเป็น เนื่องจากมนุษยย์งัมคีวามเหน็แก่ตวั คนเราพรอ้มทีจ่ะ
ฝา่ฝืนสญัญาประชาคม ถา้หากสิง่นัน้ก่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตวั ส าหรบัเบค็คาเรยีเหน็ว่า มนุษยทุ์ก
คนสามารถมพีฤตกิรรมอาชญากรไดเ้สมอ 

2. เมื่อเป็นดงันัน้ การลงโทษจงึไม่ควรปฏเิสธต่อความเหน็แก่ตวัของมนุษย ์หากแต่
ควรสองเสริม “แรงจงูใจ” ไมอให้ประโยชน์มองมนขษยถ์กูท าลายโคยกฎหมาย 

3. การลงโทษ ควรจะมีไว้เพื สอเป็นการป้องกนั โดยการใช้ความคดิเรื่องการข่มขู่
ยบัยัง้ (Deterrence) ซึง่การขม่ขูย่บัยัง้แบ่งออกเป็น 2 ประ       

1) การข่มขู่ยบัยัง้โดยเฉพาะ (Specific Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระท าผดิ
รายบุคคลเพื่อยบัยัง้มใิหเ้ขากระท าผดิซ ้า 

2) การขม่ขูย่บัยัง้โดยทัว่ไป (General Deterrence) เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิเพื่อ
เป็นตวัอยา่งใหส้งัคมทัว่ไปเหน็ 

4. เงื สอนไมมองการมอมมูอยบัยั นง (Deterrence) การข่มขู่ยบัยัง้ ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขสอง
ประการคอื 

1) การลงโทษจะต้องได้สดัส่วนกบัอาชญากรรม หมายถงึ โทษที่จะลงแก่ผู้กระท า
ผดิจะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัความหนกัเบาของการกระท าผดิ 

2) สาธารณชนจะตอ้งไดร้บัรูเ้ขา้ใจอยา่งแน่ชดัเกีย่วกบัการลงโทษนัน้ หมายถงึ การ
ลงโทษตอ้งท าในทีเ่ปิดเผย ไมปิ่ดบงั ควรจะตอ้งใหส้าธารณชนรบัรู ้เพื่อเกรงกลวัต่อโทษ 

สรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ของการลงโทษ คอืการป้องกนัผู้กระท าผดิไม่ให้กระท าผดิอีก 
เป็นการลงโทษโดยมคีวามมุ่งหมายทีจ่ะใหผู้้กระท าผดิทีไ่ด้รบัโทษไปแล้วเกดิความหลาบจ า เกรง
กลวัโทษทีจ่ะไดร้บัจนไมก่ลา้กระท าผดิ และขณะเดยีวกนัผลของการลงโทษผูก้ระท าผดิคนหนึ่ง จะมี
ผลเป็นการยบัยัง้ ป้องปราม บุคคลอื่นมใิหก้ระท าผดิ อนันบัไดว้่าเป็นการป้องกนัการกระท าผดิ  

เหตุผลสนับสนุนในการลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง  

ความเชื่อที่ว่าการลงโทษด้วยการข่มขู่ยบัยัง้จะสามารถป้องกันสังคมได้มีเหตุผล
สนบัสนุน ดงันี้13 

                                                 
12

 Cesare Beccaria, On Crimes and Punnishments, with notes and introduction by David Young (Indianapolis, 
IN: Kackett, 1985). The selection here has been abridged from the original 
13

Johannes Andenaes, supra note 8, p68 อา้งใน  สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.46-47 
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1. ความกลวัโทษ   หากผลร้ายที่ได้รบัจากการลงโทษมีความรุนแรงมากพอแล้ว 
บุคคลจะไม่กล้ากระท าผดิ เนื่องจากเกรงกลวัโทษที่จะได้รบั เนื่องจากมนุษยท์ุกคนไม่ชอบความ
ยากล าบาก ไมช่อบความทุกขท์รมาน จงึไมต่อ้งการไดร้บัการลงโทษ จงึไมก่ลา้กระท าผดิ 

ฟอน ฟอยเออบาค (Von Feauerbach)   กก   า  า    ร    ให้ทัศนะว่า 
“กฎหมายอาญาต้องมผีลบงัคบัทางจติใจเป็นการป้องกนัไม่ใหค้นทัว่ไปกระท าผดิ กฎหมายจงึต้อง
ก าหนดอตัราโทษสูง เพื่อให้แน่ใจว่า ในใจของผูท้ี่จะกระท าผดิ ต้องกงัวลต่อความเสี่ยงต่อการถูก
ลงโทษ ซึง่หนกักว่าความคดิทีจ่ะไดป้รโยชน์จากการกระท าผดิ 

2. พลงักดดนัของสงัคม การกระท าผดิและการถูกลงโทษ   ท าใหบุ้คคลจ านวนมากใน
สงัคมเห็นและเกิดการต าหนิติเตียน รวมไปถึงการต่อต้านด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การไม่คบค้า
สมาคม การกดีกนัออกจากสงัคม ตามธรรมชาตแิลว้มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมทีต่้องการอยู่เป็นกลุ่มเป็น
สงัคม และตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลอื่นในสงัคม หากเขาเลง็เหน็ว่าถ้าเขากระท าความผดิ
และไดร้บัการลงโทษ เขาจะถูกต่อต้านจากสงัคมส่วนใหญ่ทีม่ลีกัษณะเป็นมตมิหาชนแลว้ กเ็ป็นการ
ยากทีเ่ขาจะด ารงตนอยูใ่นสงัคมนัน้ได ้ดว้ยเหตุนี้เขาจงึไมก่ลา้กระท าผดิ 

3.การสร้างนิสยั เมื่อสงัคมได้วางกฎเกณฑ์ไว้ว่าการกระท าใดเป็นสิง่ที่สงัคมเหน็ว่า
เหน็ว่าเป็นความผดิและผู้กระท าจะต้องได้รบัการลงโทษ เมื่อใช้หลกัเกณฑน์ี้ไปนาน ๆ บุคคลใน
สงัคมกจ็ะเกดิความเคยชนิและซมึซบัเขา้ไปจนกลายเป็นนิสยั 

การลงโทษบุคคลทีไ่ดผ้ลในทางป้องกนัจงึต้องใหผ้ลในการสรา้งนิสยัแก่คนผูก้ระท าผดิ
และคนทัว่ไปดว้ย 

อาชชาฟเฟนบรูก์ (Aschaffenburg) ก  า   า14 
“...ผลของการข่มขู่จากการลงโทษ ควรมีสองทางคือ ควรจะท าให้

ประชาชนทัว่ไปรูส้กึเป็นการป้องกนัและเป็นการเตอืนแต่ละบุคคลไม่ใหก้ระท าผดิขึ้น
อีก แต่ประโยชน์ยิง่ใหญ่ของการข่มขู่ว่าจะลงโทษนัน้ อยู่ทีก่ารอบรมเกี ่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิดในเรือ่งชีวิตโดยทัว่ไปของประชาชน การก าหนดว่าการกระท า
เช่นนัน้เช่นนี้เป็นความผดิ ซึง่ถ้าผูใ้ดกระท าขึ้นรฐัจะลงโทษ จะท าใหเ้กดิความรูส้แึก่
คนทัว่ไปว่า การกระท าเช่นนัน้ไม่เหมาะสม  ไม่เป็นทีย่อมรบันับถอื เป็นทีเ่สยีหาย 
และขดักบัหน้าทีข่องประชาชน ดงันัน้ การป้องกนัทัว่ไป จงึด าเนินไปอย่างเงยีบๆ 
ชา้ ๆ และลกึซึ้ง ท าใหค้วามรูส้กึว่าอะไรชอบอะไรควรแจม่แจง้ขึน้...” 

 
  กิจกรรม 6.2.1 การลงโทษเพื่อขม่ขูย่บัยัง้มวีตัถุประสงคอ์ยา่งไร จงอธบิาย 

 

                                                 
14

 อุทิศ  แสนโกศิก กฎหมายอาญาภาค 1 พ       ศ                 ล                              2525 น.24 
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บนัทึกค าตอบกิจกรรม 6.2.1 
             
             
             
             
             

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 6 ตอนท่ี 6.2  กิจกรรม 6.2.1) 
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เร่ืองที ่6.2.2 หลกัการของทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 

 

สาระสังเขป 

 

หลกัการของทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 

ซีซาร ์เบค็คาเรีย เหน็ว่าการลงโทษเป็นสิง่จ าเป็น การลงโทษสามารถช่วยป้องกนัสงัคมได ้
โดยการลงโทษเพื่อการขม่ขูย่บัยัง้ผูก้ระท าผดิ  เบค็คาเรยีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นบดิาแห่ง “ทฤษฎี
การลงโทษเพื สอมอมมูอยบัยั นง” (Deterrence Theory) เบค็คาเรยีไดว้างแนวคดิเกี่ยวกบัการลงโทษ
เพื่อข่มขู่ยบัยัง้ไว้เป็นแนวคิดและหลกัการพื้นฐานในการลงโทษ  B   a  a’  Co      of 
Deterrence) 

เบค็คาเรยีอธบิายถงึ ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ ว่าการลงโทษที่สามารถข่มขู่ยบัยัง้
ผูก้ระท าผดิได้ ควรจะต้องมลีกัษณะส าคญั 3 ประการ (Three Key Elements of Punishment) 
ดงันี้คอื15 

1. การลงโทษ่้องท าค้วยความรวคเรว็ (Swiftness of punishment) เบค็คาเรยี
ให้เหตุผลสองประการว่าท าไมจงึต้องลงโทษด้วยความรวดเรว็  เหตุผลแรก ผู้กระท าผดิบางราย 
กระบวนการยตุธิรรมใชเ้วลาหลายปีกว่าทีจ่ะน าตวัมาพพิากษาลงโทษ บ่อยครัง้ทีพ่บว่าเวลาทีใ่ชใ้น
การตดิตามตวัยาวนานกว่าเวลาตามโทษที่จะก าหนดให้ลงโทษส าหรบัความผดินัน้เสยีอกี แมว้่าจะ
ก าหนดโทษสงูสุดแลว้กต็าม เบค็คาเรยีจงึกล่าวไวว้่า “...การลงโทษค้วยความรวคเรว็วอองไวและ
ความใกล้ชิคกบัการประกอบอาชญากรรม จะเกิคประโยชน์มากกวอา..” เหตุผลประการทีส่อง 
เบค็คาเรยีเน้นว่า ความรวดเรว็ในการพพิากษาวางโทษผูก้ระท าผดิมคีวามสมัพนัธก์บัขนาดของการ
ลงโทษเพื่อข่มขวญัยบัยัง้  การพพิากษาวางโทษและการลงโทษด้วยความรวดเรว็มคีวามส าคญั
อยา่งยิง่ 

2. ความแนอนอนในการลงโทษ (Certainty of punishment) ประเดน็เรื่องความ
แน่นอนในการลงโทษ เบค็คาเรยีเหน็ว่าเป็นคุณภาพทีส่ าคญัทีสุ่ดของการลงโทษ เบค็คาเรยีกล่าวว่า  

“...แม้กระทัง่ความชัว่ร้ายทีน้่อยทีสุ่ด..แต่เมือ่ผู้กระท าผดิได้รบัโทษทีแ่น่นอน 
ยอ่มจะมผีลในการสรา้งความเกรงขามในจติใจคนไดด้ยีิง่..”  

และเขายงักล่าวอกีว่า  

                                                 
15

 Tibbetts, Stephen G. and Hemmens. Criminological Theory: A Text/Reader. Los Angeles: Sage Publishing 2010 
pp. 58-60 
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“...ความแน่นอนในการลงโทษ หากมนัสามารถช่วยบรรเทาได้ การลงโทษนัน้
มนัจะถูกบนัทกึในความทรงจ าไดย้ิง่กว่าความกลวัในวธิอีืน่ซึง่ยุ่งยากกว่า แต่เจอืไว้
ดว้ยความหวงัว่าจะไดร้บัการยกเวน้โทษ...” 

3. ความเครองครคัหรือความรขนแรงในการลงโทษ (Severity of punishment) เบค็
คาเรยี เน้นว่าการลงโทษทีม่ปีระสทิธผิล โทษทีเ่ป็นไปไดน้ี้ จะต้องมากเกนิกว่าประโยชน์ทีผู่ก้ระท า
ผดิจะไดร้บัจากการประกอบอาชญากรรม 

แนวคดิของเบ็คคาเรียในเร่ืองการข่มขู่ยบัยั้งสองประเภท 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ย ับยัง้ มีการลงโทษเพื่อข่มขู่ย ับยัง้สองลักษณะ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการลงโทษ (Purpose of Punishments) 2 ประการ   16 

1) การมอมมูอยบัยั นงโคยเฉพาะ (Specific Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระท าผดิ
รายบุคคลเพื่อยบัยัง้มใิหเ้ขากระท าผดิซ ้า เมือ่ไดร้บัโทษไปแลว้จะเกดิความหลาบจ า เกรงกลวัโทษที่
จะไดร้บั จนไมก่ลา้กระท าผดิอกี 

2) การมอมมูอยบัยั นงโคยทั สวไป (General Deterrence) เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิเพื่อ
เป็นตวัอย่างใหส้งัคมทัว่ไปเหน็ว่าผูก้ระท าผดิจะต้องไดร้บัโทษอย่างไร เป็นการลงโทษโดยมคีวาม
มุง่หมายทีจ่ะใหบุ้คคลอื่นในสงัคมไดเ้หน็ผลรา้ยของการกระท าผดิ ว่าเมื่อกระท าผดิแลว้จะต้องไดร้บั
โทษอย่างไร อันเป็นการให้ข้อคิด เตือนสติบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจะกระท าผิดให้เห็นตัวอย่างการ
ลงโทษผูก้ระท าผดิ เพื่อผลในการยบัยัง้และป้องปรามบุคคลอื่นมใิหก้ระท าผดิ   

 

การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้มใิห้เกิดการกระท าผิดอีกได้อย่างมปีระสิทธิภาพนัน้ 
จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัส าคญั 3 ประการ   17 

1) การลงโทษ่้องไค้สคัสอวนกบัการกระท าผิค (Proportionality) 

 1  การ     ตอ้งมคีวาม “เท่าเทยีมกบั” หรอื “พอด”ี กบัอาชญากรรม 

 2  การ     ตอ้งไมใ่ชว้ธิกีารทีร่นุแรงเกนิกว่าอาชญากรรม 

ก. ภายใต้สญัญาประชาคม รฐัไม่มสีทิธอิ านาจที่จะลงโทษผูใ้ดเกนิกว่าที่
จ าเป็น 

ข. การลงโทษทีม่รีะดบัมากเกนิไปจะเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิอาชญากรรม 
ส าหรบัผูก่้ออาชญากรรมทีห่นกักว่าและอาชญากรรมทีรุ่นแรง ควรจะลงโทษใหเ้ท่ากบัอาชญากรรม

                                                 
16 สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.33-34 
17

 ดู ณฐัฐว์ฒัน์  สุทธิโยธิน “ทฤษฎีอาชญาวิทยา” แนวการศึกษา ชุดวชิา กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หน่วยท่ี 
5 สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุทยัธรรมาธิราช 2554   
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นัน้ แต่การลงโทษทีไ่มเ่ท่ากบัอาชญากรรม จะกลายเป็นเหตุจงูใจใหผู้ก้ระท าผดิประกอบ
อาชญากรรมทีร่า้ยแรงยิง่ขึน้  

2) การรบัรู้มองสาธารณชน (Public Knowledge) 
เบค็คาเรยี เหน็ว่า การลงโทษจะไม่สามารถข่มขู่ยบัยัง้ผู้กระท าผดิได้ จนกว่า

การลงโทษนัน้จะเป็นทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไปของสาธารณชน 
(1) การลงโทษควรกระท าด้วยความรวดเร็ว จนสามารถท าให้สาธารณชน

เขา้ใจเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างการลงโทษกบัอาชญากรรมนัน้ 
(2)  การลงโทษควรเหมาะสมทางสญัลกัษณ์และเข้ากันได้กับอาชญากรรม 

เพื่อให้สาธารณชนเกิดการเปรยีบเทียบระหว่างแรงจูงใจจากการประกอบอาชญากรรมกับการ
ลงโทษทีจ่ะไดร้บั 

(3) การลงโทษควรมคีวามแน่นอน 
3) กฎหมายกบัการลงโทษ จะ่้องเป็นเรื สองที สสาธารณะและ่้องมองเห็นไค้ 

อย่างเช่น การพมิพห์นังสอืท าใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถงึกฎหมาย อนัจะท าใหร้ะลกึความทรงจ า
ถงึสญัญาประชาคม ส าหรบัการลงโทษ โดยเฉพาะอาชญากรรมทีม่คีามรา้ยแรงรองลงมาการลงโทษ
ควรจะต้องเหน็ไดช้ดัเจนเพื่อข่มขู่การกระท าผดิอื่น ส าหรบัอาชญากรรมรา้ยแรง การลงโทษเป็นสิง่
ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละเป็นงานของสาธารณชนทีจ่ะตอ้งช่วยกนั 

วธิีการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง  
ทฤษฎนีี้มคีวามเชื่อว่า การลงโทษสามารถป้องกนัสงัคมได ้โดยการข่มขู่ใหค้นกลวัการ

ลงโทษ และยบัยัง้คนอื่นมใิหก้ระท าผดิ ดงันัน้ การลงโทษจงึต้องใชว้ธิกีารทีส่อดคล้องเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ซึง่มหีลกัการดงันี้18 

1.1 หลกัปริมาณโทษ ถอืว่าเป็นเครื่องมอืในการข่มขู่ยบัยัง้มใิหบุ้คคลกระท าผดิ ตาม
ทฤษฎกีารขม่ขูย่บัยัง้ (Deterrence) การก าหนดปรมิาณโทษมแีนวทางดงันี้ 

1) ปริมาณโทษตามแนวคิดเดิม 
(1) จ านวนโทษตอ้งมากกว่าผลทีจ่ะไดร้บัจากการกระท าผดิ 
(2) เพิม่โทษชดเชยความไมแ่น่นอนของการไมไ่ดร้บัโทษ 
(3) เพิม่โทษการกระท าผดิทีเ่กดิจากนิสยั 

2) ปริมาณโทษตามแนวคิดใหม่ 
(1) ปรมิาณโทษตอ้งมากพอทีจ่ะท าใหบ้รรลุผลในการป้องกนั 
(2) ปริมาณโทษต้องไม่มากเกินไปกว่าความจ าเป็นในการบรรลุผลในการ

ป้องกนั 
1.2 หลกัความแน่นอนและความรวดเรว็ของการลงโทษ 

1) เมือ่มกีารกระท าผดิเกดิขึน้ตอ้งจบัตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษใหไ้ด้ 

                                                 
18

 สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.48-53 
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2) การลงโทษผูก้ระท าผดิจะตอ้งกระท าดว้ยความรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ 
1.3 หลกัการใช้การลงโทษเป็นเครื่องมือยบัยัง้ผูอ่ื้นให้กลวัโทษ 

1) การลงโทษตอ้งท าโดยเปิดเผย 
2) การลงโทษใชว้ธิกีารทีร่นุแรง 

ความผดิทีค่วรลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 
ประเดน็ทีค่วรพจิารณาคอืเราควรจะใชห้ลกัการลงโทษเพื่อป้องกนัในความผดิลกัษณะ

ใดจงึจะเหมาะสม หากพจิารณาจากการกระท าแลว้ แยกเป็น 2 กร      
1)       ท าผิด     าไตร่ตรองในการกระท าผิดหรือไม่  

หาก   กระท าผิด     าไตร่ตรองมาก โดยเฉพาะ ความผิดที่รฐัห้าม (Mala 
Prohibita) เช่น การฟอกเงนิ ควรใชห้ลกัการลงโทษเพื่อป้องกนั 

2) การกระท าผิดโดยประมาทและเจตนา  
การกระท าผดิโดยประมาทผูก้ระท าไมไ่ดค้าดคดิมาก่อนว่าจะเกดิเหตุเช่นนัน้ ดงันัน้ 

การใชห้ลกัการลงโทษเพื่อป้องกนัในความผดิฐานประมาทจงึอาจไมไ่ดผ้ล 
 
  กิจกรรม 6.2.2 
  หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อป้องกนัมอีย่างไร  จงอธบิาย 
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บนัทึกค าตอบกิจกรรม 6.2.2 
            
            
            
            

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 6 ตอนท่ี 6.2 กิจกรรม 6.2.2) 
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ตอนที ่6.3 

ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที ่6.3 แลว้จงึศกึษาสาระสงัเขป พรอ้มปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละเรือ่ง 
 

หัวเร่ือง 
เรือ่งที ่6.3.1 วตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู   
เรือ่งที ่6.3.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู 

แนวคดิ 
1. การลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู มุ่งที่จะศกึษาท าความเขา้ใจสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดย
เน้นตวับุคคลผูก้ระท าผดิและสภาพแวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะหาทางแก้ไขผูก้ระท าผดิ มากกว่าที่
จะลงโทษ ความมุ่งหมายที่แทจ้รงิคอื เพื่อเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูตวัผู้กระท าผดิ ให้กลบัตวั
เป็นคนดี และมใิห้กระท าผิดซ ้า รวมทัง้ท าให้ผู้กระท าผดิกลบัคนืเข้าสู่สงัคมได้ดงัเดิม 
ดว้ยความเป็นปกตสิุข ส่วนเหตุผลของการลงโทษเพื่อแก้ไขดดัแปลง คือมุ่งศกึษาคน้ควา้
สาเหตุแห่งการกระท าผดิและหาวธิกีารแก้ไขที่เหมาะสมกบัผู้กระท าความผดิ เพื่อที่จะ
แกไ้ขฟ้ืนฟูมากกว่าการลงโทษเพื่อขม่ขู่ 

2. หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู ประกอบดว้ย (1) หลกีเลีย่งไม่ให้
ผู้กระท าผดิต้องประสบกบัสิง่ที่ท าลายคุณลกัษณะประจ าตวัของเขาโดยให้ใช้วธิกีารอื่น
แทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ (2) การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระท าผิดเป็น
รายบุคคล (3) เมือ่ผูก้ระท าไดแ้ก้ไขดดีงัเดมิแลว้ใหห้ยุดการลงโทษ และใหม้กีารปรบัปรุง
การลงโทษระหว่างทีม่กีารคุมขงั 

วตัถุประสงค์ 
เมือ่ศกึษาตอนที ่6.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายและวเิคราะหว์ตัถุประสงคข์องการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูได้ 
2. อธบิายและวเิคราะหห์ลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูได้ 
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เร่ืองที ่6.3.1 วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 
 

สาระสังเขป 

ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู (Rehabilitative Theory) เกดิขึน้มาในยุคที่มกีาร
ตื่นตวัทางวทิยาศาสตร ์มกีารศกึษาคน้ควา้โดยอาศยัวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ทีเ่รยีกว่า ปฏฐิานนิยม 
(Positivist) ใชว้ธิกีารศกึษาเชงิประจกัษ์ (Empirical method) ทีไ่ดจ้ากการสงัเกต การทดลอง นัก
อาชญาวทิยากลุ่มนี้น าโดย ลอมโบรโซ (Lombrozo) และ กาโรฟาโล (Garofalo) และเฟอรร์ ิ (Ferri) 
นักอาชญาวทิยาชาวอิตาเลยีน และในฐานะผู้น าของส านักอิตาเลยีน (Italian School) ที่เห็นว่า
การศึกษาเรื่องอาชญากรรมและการกระท าผดิ ควรใช้วธิกีารทางวทิยาศาสตร์มาใช้ในการศกึษา 
โดยมุ่งเน้นการศกึษาเป็นรายบุคคล เพื่อคน้หาสาเหตุแห่งอาชญากรรม และน าผลที่ไดม้าใชใ้นการ
แกไ้ขการกระท าผดิ รวมทัง้ควรปรบัปรงุวธิกีารลงโทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระท าผดิ 

1. ความเช่ือพืน้ฐานของทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 

ตามทฤษฎนีี้เชื่อว่า การลงโทษควรมเีพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ ใหก้ลบัตวัเป็น
คนด ีเพื่อไม่ให้ผู้กระท าผดิกลบัมากระท าผดิซ ้า รวมทัง้พยายามที่จะช่วยให้ผู้กระท าผดิกลบัคนืสู่
สงัคมไดต้ามปกต ิจงึต้องมกีารให้การเรยีนรู ้การอบรมให้เพยีงพอที่เขาจะใชใ้นการด าเนินชวีติได ้
เช่น การฝึกอาชีพ รวมทัง้การพยายามช่วยให้ผู้กระท าผิดไม่รู้สึกมปีมด้อยจากการที่ได้รบัการ
ลงโทษไปแลว้ 

เคิทเวย ์(George F. Kirchway) ใหท้ศันะว่า19 

“...การลงโทษไม่สามารถยบัยัง้ ผูซ้ึง่หย่อนความรบัผดิชอบไดเ้พราะว่าเขา
ไม่รูถ้งึผลรา้ยทีจ่ะได้รบัจากการกระท าผดิ ไม่สามารถทีจ่ะยบัยัง้บุคคลวกิลจรติได ้
เพราะว่าเขาพยายามขดัแยง้กบับรรทกัฐานของสงัคมอยู่แลว้ ไม่สามารถยบัยัง้ผู้ที ่
กระท าผิดด้วยความฉลาดได้ เพราะว่าเขาย่อมไม่คิดว่าจะถูกจบัได้ ไม่สามารถ
ยบัยัง้ผูซ้ึง่กระท าความผดิโดยกระทนัหนัได ้เพราะว่าแรงกระตุ้นใหก้ระท าผดิมเีรว็
กว่าทีจ่ะคดิถงึเหตุผล ถ้าการลงโทษไม่สามารถยบัยัง้บุคคลเหล่านี้ไดแ้ลว้ แลว้ใคร
กนัทีก่ารลงโทษจะยบัยัง้ได ้กค็งจะมแีต่บุคคลซึง่มมีาตรฐานควาประพฤตทิีด่แีละไม่
ละเมดิกฎหมายอยู่แล้ว ซึง่ไม่จ าเป็นต้องอาศยัการลงโทษเพือ่เป็นการยบัยัง้มาขู่
เลย...” 

                                                 
19

 Giles Playfair and Derirck Singeton. Crime, Punishment and Cure. London: The Camelot Press Ltd. 1965 pp.95-96. อา้งใน สหธน  รัตนไพจิตร น.59-60 
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สรุปไดว้่า การลงโทษจงึควรมไีว้เพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิใหก้ลบัคนืสู่สงัคม และ
ใชช้วีติดว้ยความเป็นปกตสิุข มากกว่าการลงโทษเพื่อขม่ขูใ่หห้วาดกลวั 

2. วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู  
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู  ป           ก       า ร   ๆ ก   ความ

เจรญิก้าวหน้าของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล เน้นการศึกษาเชิง
ประจกัษ์ มกีารน าความรูท้างด้านสงัคมศาสตรม์าใช้ มกีารน าวธิกีารศกึษาแบบเชงิประจกัษ์นิยม 
(Empirical Method) มาใชใ้นวงการนิตศิาสตรเ์พื่อศกึษาถงึสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยศกึษา
วเิคราะห์และเก็บข้อมูลด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้เพยีงการใช้เหตุผลทางตรรกวทิยา  
(rational)  

การลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1) มุง่ทีจ่ะศกึษาท าความเขา้ใจสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยเน้นตวับุคคลผูก้ระท า

ผดิ และสภาพแวดลอ้ม  
2) เพื่อทีจ่ะหาทางแกไ้ขผูก้ระท าผดิ มากกว่าทีจ่ะลงโทษ  
3) การท าใหผู้ก้ระท าผดิกลบัไปสู่สงัคมของตนเองได ้และมชีวีติร่วมกบับุคคลอื่นใน

สงัคมอยา่งเป็นปกตสิุข  
ทฤษฎีนี้ จึง เรียกว่า “ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู” (Rehabilitative 

Theory) 

สรุปได้ว่า การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู มวีตัถุประสงค์ที่แท้จรงิคอื 
เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูแก้ไขตัวผู้กระท าผิด ให้กลบัตัวเป็นคนดี และมิให้กระท าผิดซ ้า  รวมทัง้การ
พยายามท าใหผู้ก้ระท าผดิสามารถกลบัเขา้สู่สงัคมของตนเอง สามารถใชช้วีติร่วมกบับุคคลอื่นๆ ใน
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกตสิุข 

3. เหตุผลสนับสนุนในการการลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 

นักวชิาการที่ศึกษาด้านนิตศิาสตร์และอาชญาวทิยา โดยใช้วธิกีารศกึษาเชงิประจกัษ์
เห็นว่า แม้ว่าจะมกีารลงโทษที่รุนแรง แต่ก็พบว่ามกีารกระท าผดิซ ้าขึ้นอีกอยู่เสมอ แสดงว่าการ
ลงโทษไม่มาสามารถท าให้คนกลวัโทษที่จะได้รบั  ไม่สามารถข่มขู่ให้คนกลวัจนไม่กล้ากระท าผดิ
ขึน้มาอกี การลงโทษโดยอาศยัหลกักฎหมาย เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความผดิ และการลงโทษเพื่อการ
แกแ้คน้ทดแทนตามทฤษฎกีารลงโทษใหส้าสม หรอืเพื่อขม่ขู่ใหก้ลวัตามทฤษฎกีารป้องกนั แต่เพยีง
อยา่งเดยีวไมน่่าจะประสบผลส าเรจ็ จงึต้องมกีารศกึษาวธิกีารอื่นเพื่อแก้ไขปญัหา นัน่คอื การศกึษา
คน้ควา้สาเหตุแห่งการประท าผดิและหาวธิกีารแก้ไขทีเ่หมาะสมกบัผูก้ระท าความผดิ เพื่อทีจ่ะแก้ไข
ฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิ มากว่าการลงโทษเพื่อข่มขู่ผูก้ระท าผดิและบุคคลอื่นใหเ้กิดความหวาดกลวั จนไม่
กลา้กระท าผดิ 
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  กิจกรรม 6.3.1 
การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูมีวตัถุประสงคข์องอยา่งไร จงอธบิาย 

 
 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 6.3.1 
            
            

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 2 ตอนท่ี 2.3 กิจกรรม 2.3.1) 
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เร่ืองที ่6.3.2 หลกัการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 
 

สาระสังเขป 

ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นทฤษฎทีี่ไดร้บัอทิธพิลมาจาก วธิกีารศกึษาแบบ
วทิยาศาสตร ์(Postivist) ทีใ่ชว้ธิกีารศกึษาแบบเชงิประจกัษ์ (Empirical method) มาศกึษาวเิคราะห์
โดยมกีารเก็บขอ้มลูเชงิประจกัษ์มาพสิูจน์ความเชื่อและสมมุตฐิาน โดยศกึษาสาเหตุการกระท าผดิ
เป็นรายบุคคล ศึกษาหาวิธกีารลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท าผดิ หาวิธกีารที่จะดดัแปลงแก้ไข
ผูก้ระท าผดิ เพื่อไม่ใหก้ระท าผดิซ ้า ซึง่แนวคดิของทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟู แตกต่างจาก
ทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนและทฤษฎกีารลงโทษเพื่อป้องกนั ของส านักคลาสสคิที่เน้น
การใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเหตุผลเชงิตรรกะ (Rational)  

หลกัคดิในการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 

การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู มหีลกัคดิว่า “...สิง่ใดกต็ามทีส่ามารถแก้ไขปรบัปรุงผูก้ระท า
ผดิใหก้ลบัตวัเป็นคนดไีด้ สิง่นัน้คอืวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด และควรน ามาใช้ เนือ่งจากผูก้ระท าผดิแต่ละคนมี
ปญัหาแตกต่างกนั มนิีสยัใจคอแตกต่างกนั เราจงึต้องใช้วธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัว่าวธิกีาร
แบบใดจงึจะเหมาะสมกบัผู้กระท าผดิมากทีสุ่ด..”20 ทัง้นี้ตามแนวคดิของ แพก็เกอร ์(Herbert L.  
Packer) ทีส่รปุว่าวธิกีารใดทีส่ามารถแกไ้ขดดัแปลงผูก้ระท าผดิไดก้ค็วรเลอืกใชว้ธินีัน้ 

หลกัการลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 

การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูมหีลกัการส าคญัทีค่วรปฏบิตั ิ5 ประการ21 ดงันี้ 

1. พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้ผู้กระท าผิดประสบกับส่ิงท่ีท าลายคุณลักษณะ
ประจ าตวัของเขา 

2. ให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้โดยหันมาใช้วิธีการอย่างอ่ืน
แทนโทษจ าคุก เพราะการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ไม่ท าให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผดิ การลงโทษจ าคุกระยะสัน้ยิง่จะท าให้ผู้กระท าผดิที่ถูกลงโทษกลายเป็นผู้ร้ายถาวร เพราะผ่าน
การจ าคุกมาแล้ว กลายเป็นคนขี้คุก และยงัอาจได้เรยีนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาด้วย วธิกีาร
อยา่งอื่นทีส่ามารถน ามาใชแ้ทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ เช่น 
                                                 
20

 Herbert L. Packer. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press 1979 p.54 อา้งใน 
สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น. 61-62 
21 อุทิศ  แสนโกศิก กฎหมายอาญาภาค 1 พ       ศ                 ล                              2525 น.
34 
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(1) การกกัขงัแทนค่าปรบั 

(2) การรอการลงโทษ หรอืรอการก าหนดโทษ 

(3) การคุมประพฤต ิ

3. การลงโทษต้องเหมาะสมกบัการกระท าผิดเป็นรายบุคคล ตามแนวคดิของ แพก็
เกอร ์ทีว่่า ในการก าหนดโทษและการพจิารณาความหนักเบาของการลงโทษ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขดดัแปลงผู้กระผดิ ไม่ใช่ความหนักเบาของการกระท าผดิ ดงันัน้ จงึต้อง
ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผดิว่าเขาควรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งไร 

4. เม่ือผู้กระท าได้แก้ไขดีดงัเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ หากเห็นว่าผู้กระท าผิด
สามารถแก้ไขตนเองได้ดแีล้ว ก็ไม่ควรไปลงโทษเขาต่อไปอีก ควรจะระงบัการลงโทษ เพราะถึง
ลงโทษต่อไปกไ็มไ่ดป้ระโยชน์ วธิกีารที่อาจน ามาใชค้อื การพกัการลงโทษ (Parole) 

5. ให้มีการปรบัปรงุการลงโทษระหว่างท่ีมีการคมุขงั เนื่องจากทฤษฎกีารลงโทษ
เพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูมแีนวคดิว่าจะคนืผูก้ระท าผดิกลบัไปสู่สงัคม จงึต้องหาวธิกีารช่วยเหลอืให้ผูก้ระท า
ผดิสามารถใช้ชวีติร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้ มอีาชพี มงีานท า มรีายได้ เลี้ยงตนเองได้ ไม่ตกเป็น
ภาระของผู้อื่นอนัจะท าใหเ้กดิการรงัเกยีจ ดงัน้น ในระหว่างที่มกีารลงโทษ ควรมกีารฝึกอาชพี ให้
ความรูใ้นเรื่องที่จ าเป็นต้องน าไปใช้ในสงัคม เมื่อพ้นโทษไปแลว้จะสามารถเลีย้งตวั เองได ้ท าใหไ้ม่
กลบัมากระท าผดิซ ้าอกี 

ความผดิทีค่วรลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู  

ทฤษฎีนี้มคีวามเชื่อว่า การลงโทษควรมไีว้เพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิ ไม่ให้กลบัมา
กระท าผดิซ ้า ประเดน็ที่ต้องพจิารณาคอื เราควรจะใช้วธิกีารลงโทษเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิใน
ความผดิลกัษณะใด  

1. กรณทีีผู่ก้ระท าผดิไมม่คีวามรบัผดิทางอาญา 
เมื่อพจิารณาจากตวัผู้กระท าผดิหากผู้กระท าเป็นบุคคลที่มีความผดิปกติทางจติ 

หรอืมคีวามบกพร่องทางการรบัรู ้ไม่สามารถรบัรู ้ไม่เขา้ใจถงึการกระท าของตน การลงโทษย่อมไม่
ไดผ้ล ควรใชว้ธิกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูมากกว่าการลงโทษเพื่อขม่ขู ่หรอืการลงโทษเพื่อป้องกนั 

2. กรณทีีก่ารลงโทษไมส่ามารถรกัษาและแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผดิไดแ้ต่กลบัท าใหแ้ยล่ง 
ผู้กระท าผดิบางประเภท หรอืบางคน ที่กระท าผดิในเรื่องเล็กน้อย เช่น ลกัทรพัย์

เพื่อประทงัชวีติ ไมใ่ช่มสีนัดานโจร หากไดร้บัการลงโทษจ าคุก อาจเป็นการกดดนัสภาพจติใจใหแ้ย่
ลง หรอืเป็นการเรยีนรูส้ ิง่ทีไ่ม่ดจีากในคุก ควรน าแนวคดิและวธิกีารการลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูมาใช้
จะเหมาะสมกว่าการลงโทษเพื่อยบัยัง้ขม่ขู ่หรอืการลงโทษเพื่อป้องกนั 
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  กิจกรรม 6.3.2 การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู มวีธิกีารอยา่งไร   จงอธบิาย 
 

บนัทึกค าตอบกิจกรรม 6.3.2 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 6 ตอนท่ี 6.3 กิจกรรม 6.3.2) 
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แนวตอบกจิกรรมหน่วยที่ 6  
ทฤษฎกีารลงโทษ 
 

ตอนที ่6.1 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.1 

วตัถปุระสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน 

วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน เหน็ว่า การ
ลงโทษควรมวีตัถุประสงคเ์พื่อ เป็นการทดแทนการกระท าผดิของเขา การลงโทษเขากเ็พราะว่าเขา
กระท าผดิ เขาควรรบัผดิชอบต่อการกระท าของเขา   

เหตผุลสนับสนุนการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทน 

เหตุผลของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน แบ่งออกเป็น 2 
ประการ22 

3.1 เหตุผลเพื่อความยตุธิรรม  
3.2 เหตุผลเพื่อการทดแทนความผดิตามกฎหมาย 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.2 
 
 
 
 

                                                 
22

 สหธน  รัตนไพจิตร อา้งแลว้ น.33-34 
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ตอนที ่6.2 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่ข่มขู่ยบัยั้ง 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.2.1 
การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้ (Deterrence) มวีตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการคอื (1) เพื่อ

ยบัยัง้ตวัผูก้ระท าผดิทีถู่กลงโทษไม่ใหก้ระท าผดิซ ้าอกี เพราะเกดิความกลวัเกรงในโทษทีไ่ดร้บั อนั
เป็นผลให้ตดัโอกาสทีจ่ะกระท าผดิขึน้อกี (Incapacitation) (2) เพื่อยบัยัง้บุคคลอื่นมใิห้กระท าผดิ 
เนื่องจากไดเ้หน็ผลรา้ยของการกระท าผดิและการได้รบัโทษ จนไม่อยากกระท าผดิเพราะเกรงกลวั
ในโทษ การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้น้ีอาจกล่าวไดใ้นอกีความหมายหน่ึงคอื เป็นการป้องกนัมใิห้เกดิ
การกระท าความผดิขึน้อกีนัน่เอง   
 

แนวตอบกจิกรรม 6.2.2 

การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้มใิห้เกดิการกระท าผดิอกีได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัส าคญั 3 ประการ   23 

1) การลงโทษ่้องไค้สคัสอวนกบัการกระท าผิค (Proportionality) 

 1  การ     ตอ้งมคีวาม “เท่าเทยีมกบั” หรอื “พอด”ี กบัอาชญากรรม 

 2  การ     ตอ้งไมใ่ชว้ธิกีารทีร่นุแรงเกนิกว่าอาชญากรรม 

ก. ภายใตส้ญัญาประชาคม รฐัไมม่สีทิธอิ านาจทีจ่ะลงโทษผูใ้ดเกนิกว่าทีจ่ าเป็น 

ข. การลงโทษทีม่รีะดบัมากเกนิไปจะเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิอาชญากรรม ส าหรบั
ผูก่้ออาชญากรรมทีห่นกักว่าและอาชญากรรมทีรุ่นแรง ควรจะลงโทษใหเ้ท่ากบัอาชญากรรมนัน้ แต่
การลงโทษทีไ่มเ่ท่ากบัอาชญากรรม จะกลายเป็นเหตุจงูใจใหผู้ก้ระท าผดิประกอบอาชญากรรมที่
รา้ยแรงยิง่ขึน้  

2) การรบัรู้มองสาธารณชน (Public Knowledge) 
เบค็คาเรยี เหน็ว่า การลงโทษจะไม่สามารถข่มขู่ยบัยัง้ผู้กระท าผดิได้ จนกว่า

การลงโทษนัน้จะเป็นทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไปของสาธารณชน 
(4) การลงโทษควรกระท าด้วยความรวดเร็ว จนสามารถท าให้สาธารณชน

เขา้ใจเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างการลงโทษกบัอาชญากรรมนัน้ 
(5)  การลงโทษควรเหมาะสมทางสญัลกัษณ์และเข้ากันได้กับอาชญากรรม 

เพื่อให้สาธารณชนเกิดการเปรยีบเทียบระหว่างแรงจูงใจจากการประกอบอาชญากรรมกับการ
ลงโทษทีจ่ะไดร้บั 

                                                 
23

 ดู ณฐัฐว์ฒัน์  สุทธิโยธิน “ทฤษฎีอาชญาวิทยา” แนวการศึกษา ชุดวชิา กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง หน่วยท่ี 
5 สาขาวชิานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุทยัธรรมาธิราช 2554   
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(6) การลงโทษควรมคีวามแน่นอน 
3) กฎหมายกบัการลงโทษ จะ่้องเป็นเรื สองที สสาธารณะและ่้องมองเหน็ไค้ 

อย่างเช่น การพมิพห์นังสอืท าใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถงึกฎหมาย อนัจะท าใหร้ะลกึความทรงจ า
ถงึสญัญาประชาคม ส าหรบัการลงโทษ โดยเฉพาะอาชญากรรมทีม่คีามรา้ยแรงรองลงมาการลงโทษ
ควรจะต้องเหน็ไดช้ดัเจนเพื่อข่มขู่การกระท าผดิอื่น ส าหรบัอาชญากรรมรา้ยแรง การลงโทษเป็นสิง่
ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละเป็นงานของสาธารณชนทีจ่ะตอ้งช่วยกนั 

 
ตอนที ่6.3 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 

 

แนวตอบกจิกรรม 6.3.1 

วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู  
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟู  ป           ก       า ร   ๆ  ก   ความ

เจรญิก้าวหน้าของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ ที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล เน้นการศึกษาเชิง
ประจกัษ์ มกีารน าความรูท้างด้านสงัคมศาสตรม์าใช้ มกีารน าวธิกีารศกึษาแบบเชงิประจกัษ์นิยม 
(Empirical Method) มาใชใ้นวงการนิตศิาสตรเ์พื่อศกึษาถงึสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยศกึษา
วเิคราะห์และเก็บข้อมูลด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้เพยีงการใช้เหตุผลทางตรรกวทิยา  
(rational)  

การลงโทษตามทฤษฎนีี้มุ่งทีจ่ะศกึษาท าความเขา้ใจสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยเน้น
ตวับุคคลผู้กระท าผดิ และสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะหาทางแก้ไขผู้กระท าผดิ มากกว่าที่จะลงโทษ 
รวมทัง้พจิารณาไปถงึ การท าใหผู้ก้ระท าผดิกลบัไปสู่สงัคมของตนเองได ้และมชีวีติร่วมกบับุคคลอื่น
ในสังคมอย่าง เ ป็นปกติสุข  ทฤษฎีนี้ จึง เ รียกว่ า  “ทฤษฎีการลงโทษเ พ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู” 
(Rehabilitative Theory) 

แนวตอบกจิกรรม 6.3.2 

หลกัการลงโทษเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 

การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูมหีลกัการส าคญัทีค่วรปฏบิตั ิ5 ประการ24 ดงันี้ 

1. พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้ผู้กระท าผิดประสบกับส่ิงท่ีท าลายคุณลักษณะ
ประจ าตวัของเขา 

                                                 
24 อุทิศ  แสนโกศิก กฎหมายอาญาภาค 1 พ       ศ                 ล                              2525 น.
34 
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2. ให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้โดยหันมาใช้วิธีการอย่างอ่ืน
แทนโทษจ าคุก เพราะการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ไม่ท าให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผดิ การลงโทษจ าคุกระยะสัน้ยิง่จะท าให้ผู้กระท าผดิที่ถูกลงโทษกลายเป็นผู้ร้ายถาวร เพราะผ่าน
การจ าคุกมาแล้ว กลายเป็นคนขี้คุก และยงัอาจได้เรยีนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาด้วย วธิกีาร
อยา่งอื่นทีส่ามารถน ามาใชแ้ทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ เช่น 

(1) การกกัขงัแทนค่าปรบั 

(2) การรอการลงโทษ หรอืรอการก าหนดโทษ 

(3) การคุมประพฤต ิ

3. การลงโทษต้องเหมาะสมกบัการกระท าผิดเป็นรายบุคคล ตามแนวคดิของ แพก็
เกอร ์ทีว่่า ในการก าหนดโทษและการพจิารณาความหนักเบาของการลงโทษ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขดดัแปลงผู้กระผดิ ไม่ใช่ความหนักเบาของการกระท าผดิ ดงันัน้ จงึต้อง
ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผดิว่าเขาควรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งไร 

4. เม่ือผู้กระท าได้แก้ไขดีดงัเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ หากเห็นว่าผู้กระท าผิด
สามารถแก้ไขตนเองได้ดแีล้ว ก็ไม่ควรไปลงโทษเขาต่อไปอีก ควรจะระงบัการลงโทษ เพราะถึง
ลงโทษต่อไปกไ็มไ่ดป้ระโยชน์ วธิกีารทีอ่าจน ามาใชค้อื การพกัการลงโทษ (Parole) 

5. ให้มีการปรบัปรงุการลงโทษระหว่างท่ีมีการคมุขงั เนื่องจากทฤษฎกีารลงโทษ
เพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูมแีนวคดิว่าจะคนืผูก้ระท าผดิกลบัไปสู่สงัคม จงึต้องหาวธิกีารช่วยเหลอืให้ผูก้ระท า
ผดิสามารถใช้ชวีติร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้ มอีาชพี มงีานท า มรีายได้ เลี้ยงตนเองได้ ไม่ตกเป็น
ภาระของผู้อื่นอนัจะท าใหเ้กดิการรงัเกยีจ ดงัน้น ในระหว่างที่มกีารลงโทษ ควรมกีารฝึกอาชพี ให้
ความรูใ้นเรื่องที่จ าเป็นต้องน าไปใช้ในสงัคม เมื่อพ้นโทษไปแลว้จะสามารถเลีย้งตวัเองได ้ท าใหไ้ม่
กลบัมากระท าผดิซ ้าอกี 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  
วตัถุประสงค์      เพื่อประเมนิความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเกีย่วกบัเรือ่ง 
                         “ทฤษฎกีารลงโทษ” 

ค าแนะน า            อ่านค าถามต่อไปนี้  แลว้เขยีนค าตอบลงในช่องว่างทีก่ าหนดใหน้กัศกึษา 
                              มีเวลาท าแบบประเมนิผลตนเองชุดนี้ 30 นาท ี

 

1.  จงอธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน 
            
            
            
            
 
2.  จงอธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษเพื่อการข่มขูย่บัยัง้ 
            
            
            
            
 
3.  จงอธบิายวตัถุประสงคแ์ละหลกัการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียนหน่วยที่ 6 
 
1.วตัถุประสงค์ของการลงโทษและหลกัการของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 
 

วตัถุประสงค์ของการลงโทษ 

วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกแ้คน้ทดแทน มดีงันี้ 

1) เพื่อเป็นการตอบแทนการกระท าของผู้กระท าผดิ เพราะเขาสมควรที่จะได้รบัโทษ
เนื่องจากการกระท าผดิของเขา 

2) เพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการกระท าของเขาทีไ่ดก้ระท าลงไป 

3) เพื่อธ ารงความยตุธิรรมในสงัคม 

4)      รกัษากฎหมาย 
 

หลกัการของการลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้แค้นทดแทน 

การลงโทษผูก้ระท าผดิตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑส์ าคญั ดงันี้ 

1. ผู้ท่ีกระท าผิดเท่านัน้ท่ีจะถกูลงโทษ การที่จะลงโทษบุคคลใด จะต้องมกีารกระท า
ผดิและมคีวามผดิเกดิขึน้ก่อน จงึจะท ามตีวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ ดงันัน้ การลงโทษจงึจะลงโทษได้
เฉพาะตัวผู้กระท าผิดเท่านัน้ ตราบใดที่บุคคลยงัมไิด้กระท าผิดเราจะลงโทษเขามไิด้ สรุปได้ว่า 
เงื่อนไขของการลงโทษที่ส าคัญคือ จะต้องมีการกระท าผิดเกิดขึ้นเสียก่อนจึงจะลงโทษบุคคล
ผูก้ระท าผดิได ้

2. ผู้กระท าผิดทุกคนต้องถกูลงโทษโดยไม่ข้อยกเว้น การลงโทษตามทฤษฎีนี้มุ่ง
รกัษาไว้ซึ่งความยุตธิรรม ผู้กระท าผดิเป็นผู้ละเมดิกฎเกณฑแ์ห่งความยุตธิรรม ไม่ว่าบุคคลนัน้จะ
เป็นใครกต็าม หากเป็นผูล้ะเมดิกฎเกณฑแ์ห่งความยุตธิรรมกจ็ะต้องถูกลงโทษทุก ๆ คน แมว้่าการ
ลงโทษบุคคลนัน้จะไมเ่กดิประโยชน์อะไรต่อสงัคมกต็าม 

3. จ านวนโทษต้องพอเหมาะกบัความผิด การลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ความสาสม มุง่หมายทีจ่ะลงโทษใหส้าสมกบัความผดิทีไ่ดก้ระท าลงไป ดงันัน้ การลงโทษจงึต้อง “สา
สม” กบัความผดิ โทษทีจ่ะลงแก่ผูก้ระท าความผดิจะต้องมคีวามสาสมคอืมคีวามหนักเบาเท่า ๆ กบั
ความผดินัน้ 
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2. วตัถุประสงค์และหลกัการลงโทษตามทฤษฎข่ีมขู่ยบัยั้ง  

วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎข่ีมขู่ยบัยั้ง  

การลงโทษควรจะมีไว้เพื่อเป็นการป้องกัน โดยการใช้แนวคิดเรื่องการข่มขู่ย ับยัง้ 
(Deterrence) ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องการลงโทษตามทฤษฎขี่มขู่ยบัยัง้จงึแบ่งออกเป็น 2 ประการ
คอื 

1. การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้โดยเฉพาะหรือป้องกนัโดยเฉพาะ (Specific 
Deterrence) เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิรายบุคคล เพื่อยบัยัง้มใิหเ้ขากระท าผดิซ ้า อาจกล่าวอกีนัย
หน่ึงไดว้าเป็นการป้องกนัโดยเฉพาะ (Specific Prevention) 

2. การลงโทษเพ่ือข่มขู่ยบัยัง้โดยทัว่ไปหรือป้องกนัโดยทัว่ไป (General 
Deterrence) เป็นการลงโทษผู้กระท าผดิเพื่อเป็นตวัอย่างให้สงัคมทัว่ไปเหน็ เพื่อที่จะได้เกรงกลวั
โทษจากการกระท าผดิ และไม่คดิที่จะกระท าผดิขึน้อกี อาจกล่าวอกีนัยหน่ึงได้วาเป็นการป้องกนั
โดยทัว่ไป (General Prevention) 
 

หลกัการลงโทษตามทฤษฎข่ีมขู่ยบัยั้ง  

การลงโทษเพื่อข่มขู่ยบัยัง้มใิห้เกดิการกระท าผดิอกีได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัส าคญั 3 ประการ    

1) การลงโทษ่้องไค้สคัสอวนกบัการกระท าผิค (Proportionality) 

 1  การ     ตอ้งมคีวาม “เท่าเทยีมกบั” หรอื “พอด”ี กบัอาชญากรรม 

 2  การ     ตอ้งไมใ่ชว้ธิกีารทีร่นุแรงเกนิกว่าอาชญากรรม 

ก. ภายใตส้ญัญาประชาคม รฐัไมม่สีทิธอิ านาจทีจ่ะลงโทษผูใ้ดเกนิกว่าทีจ่ าเป็น 

ข. การลงโทษทีม่รีะดบัมากเกนิไปจะเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิอาชญากรรม ส าหรบั
ผูก่้ออาชญากรรมทีห่นกักว่าและอาชญากรรมทีรุ่นแรง ควรจะลงโทษใหเ้ท่ากบัอาชญากรรมนัน้ แต่
การลงโทษทีไ่มเ่ท่ากบัอาชญากรรม จะกลายเป็นเหตุจงูใจใหผู้ก้ระท าผดิประกอบอาชญากรรมที่
รา้ยแรงยิง่ขึน้  

2) การรบัรู้มองสาธารณชน (Public Knowledge) 
เบค็คาเรยี เหน็ว่า การลงโทษจะไม่สามารถข่มขู่ยบัยัง้ผู้กระท าผดิได้ จนกว่าการ

ลงโทษนัน้จะเป็นทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไปของสาธารณชน ซึง่ควรปฏบิตัดิงันี้ 
(1) การลงโทษควรกระท าด้วยความรวดเรว็ จนสามารถท าให้สาธารณชนเขา้ใจ

เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างการลงโทษกบัอาชญากรรมนัน้ 
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(2) การลงโทษควรเหมาะสมทางสญัลกัษณ์และเขา้กนัไดก้บัอาชญากรรม เพื่อให้
สาธารณชนเกดิการเปรยีบเทยีบระหว่างแรงจูงใจจากการประกอบอาชญากรรมกบัการลงโทษทีจ่ะ
ไดร้บั 

(3) การลงโทษควรมคีวามแน่นอน 
3) กฎหมายกบัการลงโทษ จะ่้องเป็นเรื สองที สสาธารณะและ่้องมองเหน็ไค้ 

อย่างเช่น การพมิพห์นังสอืท าใหส้าธารณชนสามารถเขา้ถงึกฎหมาย อนัจะท าใหร้ะลกึความทรงจ า
ถงึสญัญาประชาคม ส าหรบัการลงโทษ โดยเฉพาะอาชญากรรมทีม่คีามรา้ยแรงรองลงมาการลงโทษ
ควรจะต้องเหน็ไดช้ดัเจนเพื่อข่มขู่การกระท าผดิอื่น ส าหรบัอาชญากรรมรา้ยแรง การลงโทษเป็นสิง่
ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละเป็นงานของสาธารณชนทีจ่ะตอ้งช่วยกนั 
 

3. วตัถุประสงค์และหลกัการของการลงโทษตามทฤษฎแีก้ไขฟ้ืนฟู  
วตัถุประสงค์ของการลงโทษตามทฤษฎแีก้ไขฟ้ืนฟู  

การลงโทษตามทฤษฎกีารลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1) มุ่งทีจ่ะศกึษาท าความเขา้ใจสาเหตุแห่งการกระท าผดิ โดยเน้นตวับุคคลผูก้ระท าผดิ 

และสภาพแวดลอ้ม  
2) เพื่อทีจ่ะหาทางแกไ้ขผูก้ระท าผดิ มากกว่าทีจ่ะลงโทษ  
3) การท าให้ผู้กระท าผดิกลบัไปสู่สงัคมของตนเองได้ และมชีวีติร่วมกบับุคคลอื่นใน

สงัคมอยา่งเป็นปกตสิุข  
ทฤษฎนีี้จงึเรยีกว่า “ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟ”ู (Rehabilitative Theory) 

 
หลกัการของการลงโทษตามทฤษฎแีก้ไขฟ้ืนฟู  

การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูมหีลกัการส าคญัทีค่วรปฏบิตั ิ5 ประการ ดงันี้ 

1. พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้ผู้กระท าผิดประสบกับส่ิงท่ีท าลายคุณลักษณะ
ประจ าตวัของเขา 

2. ให้ใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้โดยหันมาใช้วิธีการอย่างอ่ืน
แทนโทษจ าคุก เพราะการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ไม่ท าให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผดิ การลงโทษจ าคุกระยะสัน้ยิง่จะท าให้ผู้กระท าผดิที่ถูกลงโทษกลายเป็นผู้ร้ายถาวร เพราะผ่าน
การจ าคุกมาแล้ว กลายเป็นคนขี้คุก และยงัอาจได้เรยีนรู้พฤติกรรมโจรจากในคุกมาด้วย วธิกีาร
อยา่งอื่นทีส่ามารถน ามาใชแ้ทนการลงโทษจ าคุกระยะสัน้ เช่น 

(1) การกกัขงัแทนค่าปรบั 

(2) การรอการลงโทษ หรอืรอการก าหนดโทษ 
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(3) การคุมประพฤต ิ

3. การลงโทษต้องเหมาะสมกบัการกระท าผิดเป็นรายบุคคล ตามแนวคดิของ แพก็
เกอร ์ทีว่่า ในการก าหนดโทษและการพจิารณาความหนักเบาของการลงโทษ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขดดัแปลงผู้กระผดิ ไม่ใช่ความหนักเบาของการกระท าผดิ ดงันัน้ จงึต้อง
ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคลผูก้ระท าผดิว่าเขาควรไดร้บัการแกไ้ขอยา่งไร 

4. เม่ือผู้กระท าได้แก้ไขดีดงัเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ หากเห็นว่าผู้กระท าผิด
สามารถแก้ไขตนเองได้ดแีล้ว ก็ไม่ควรไปลงโทษเขาต่อไปอีก ควรจะระงบัการลงโทษ เพราะถึง
ลงโทษต่อไปกไ็มไ่ดป้ระโยชน์ วธิกีารทีอ่าจน ามาใชค้อื การพกัการลงโทษ (Parole) 

5. ให้มีการปรบัปรงุการลงโทษระหว่างท่ีมีการคมุขงั เนื่องจากทฤษฎกีารลงโทษ
เพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูมแีนวคดิว่าจะคนืผูก้ระท าผดิกลบัไปสู่สงัคม จงึต้องหาวธิกีารช่วยเหลอืให้ผูก้ระท า
ผดิสามารถใช้ชวีติร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้ มอีาชพี มงีานท า มรีายได้ เลี้ยงตนเองได้ ไม่ตกเป็น
ภาระของผู้อื่นอนัจะท าใหเ้กดิการรงัเกยีจ ดงัน้น ในระหว่างที่มกีารลงโทษ ควรมกีารฝึกอาชพี ให้
ความรูใ้นเรื่องที่จ าเป็นต้องน าไปใช้ในสงัคม เมื่อพ้นโทษไปแลว้จะสามารถเลีย้งตวัเองได ้ท าใหไ้ม่
กลบัมากระท าผดิซ ้าอกี 
 


