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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง
เรือนจ้าพิเศษมีนบุรี (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี  (3) 
เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี  ผู้ศึกษาได้ท้าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญโดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี ที่เป็น
นักโทษเด็ดขาดที่มีประวัติการกระท้าผิดซ้้า 

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี  แบ่งออกเป็น         
3 ด้าน คือ (1) ค่านิยมของผู้ต้องขังต่อการกระท้าความผิด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่านิยมในการกระท้า
ความผิด ซึ่งให้มองว่าสังคมในปัจจุบันเป็นแบบวัตถุนิยม และสังคมยกย่อง นับถือผู้มีฐานะร่้ารวย มากกว่า
คนดี มีคุณธรรมแต่ยากจน มีการแข่งขันสูง และยังเห็นว่าการกระท้าผิดในสังคมเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก
สังคมไทยมีความเหลื่อมล้้าระหว่างคนรวยกับคนจนมาก 

ค้าส้าคัญ : การกระท้าผิดซ้้า 

 
1 บทความเรียงความจากการศึกษาอิสระเรื่อง “สาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี” ซึ่ง
ได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง (หัวหมาก) 
3 อาจารทีปรึกษาการศึกษาอิสระ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
5 อาจารย์ประจ้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
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จึงท้าให้เกิดการประกอบอาชญากรรมขึ้นเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะท้าให้ตนเองทัดเทียมกับผู้อ่ืนได้      
(2) การคบเพื่อน พบว่า ส่วนใหญ่มีเพ่ือนซึ่งเพ่ือนของตนนั้นเคยกระท้าความผิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคบ
เพ่ือนที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิด จะท้าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนประกอบกับตนเองเป็นผู้มีรายได้
น้อย และส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้า จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิด (3) สังคมไม่ให้โอกาสเริ่ม
ใหม่พบว่า เมื่อตนเคยผ่านการกระท้าผิดและได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วครั้งหนึ่ง ท้าให้สังคมตีตราว่าคนที่ผ่าน
การติดคุกมาแล้วจะต้องเป็นคนไม่ดีไปตลอด ใครอยู่ใกล้ก็หวาดกลัว ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนรับเข้า
ท้างาน ท้าให้ตนที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับตนเป็นคนดีของสังคมเมื่อพ้นโทษออกไปนั้น จึงท้าให้ผู้ต้องขังที่พ้น
โทษออกไปหมดสิ้นหนทางจึงหวนกลับไปกระท้าผิดซ้้าอีก 

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ตู้องขังในเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ     
(1) ปัจจัยภูมิหลังของผู้ต้องขัง พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี            
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมีภูมิล้าเนาอยู่ภาคกลาง ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสดก่อนการกระท้าผิด
ครั้งที่ 2 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป การได้รับโทษจ้าคุก เป็นการกระท้าผิดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 
2 ซึ่งส่วนใหญ่ การกระท้าผิดในครั้งนี้เป็นความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติด (2) ปัจจัยทางสังคม พบว่า ส่วน
ใหญ่ลักษณะที่อยู่อาศัยก่อนที่จะจ้าคุกนั้นอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งการเรียนรู้ในการประกอบอาชญากรรมนั้น
เรียนรู้จากเพ่ือนสนิท โดยเพ่ือสนิทนั้น ว่างงาน และเคยประกอบอาชญากรรมมาก่อนซึ่งมีทั้งเพ่ือนที่เคย
จ้าคุกและไม่เคยจ้าคุก ซึ่งเมื่อพ้นโทษครั้งแรกส่วนใหญ่กลับไปอยู่กับครอบครัว  (3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
พบว่า ผู้ต้องขังมีรายได้ในการประกอบอาชีพก่อนที่จะกระท้าผิดซ้้านั้นเป็นรายได้ที่ต่้า ไม่พอใช้ เมื่อต้อง
ด้ารงชีวิตในสังคม มีหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะการเงินค่อนข้างต่้า (4) ปัจจัยทางครอบครัว พบว่า ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่กับ บิดา – มารดา ก่อนถูกจ้าคุก ชีวิตสมรสของบิดามารดาอย่าร้างกันและแยกกันอยู่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนั้นเมื่อเผชิญกับปัญหาไม่เลือกที่จะปรึกษาบิดามารดา ส่วนใหญ่มีสถานะ
โสด และสมาชิกในครอบครัวไม่เคยถูกจ้าคุก (5) การรับการฝึกและอบรมในเรือนจ้า พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อ
ได้รับการปล่อยตัวครั้งล่าสุดเนื่องจากพ้นก้าหนดโทษ ซึ่งได้รับการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยขณะ ถูกจ้าคุกในเรือนจ้า ขณะที่ถูกจ้าคุกในเรือนจ้ากิจกรรมยามว่างคือ อ่าน
หนังสือ เล่นกีฬา และงานที่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ท้าขณะอยู่ในเรือนจ้าคือ ท้างานแรงงานรับจ้าง ซ่ึงไม่ค่อยได้
เข้าโครงการในการฝึกวิชาชีพเพราะรับสมัครในจ้านวนที่จ้ากัด 

แนวทางแก้ไขการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี  พบว่า ทางเรือนจ้าควรก้าหนด
นโยบายในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ด้านการใช้แรงงานผู้ต้องขังในการฝึกวิชาชีพ และด้านการศึกษาทั้ง
สายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ต้องขัง สนับสนุนในการสร้างอาชีพให้
ผู้ต้องขัง เพื่อน้าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยให้ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนในการรับสมัคร
ผู้ต้องขังเข้าท้างานภายหลังพ้นโทษ 
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บทน้า 

ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมืองโลก ท้าให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมาก
ขึ้น ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรวมถึงประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยสภาพสังคมไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสังคมชนบทเป็น
สังคมเมือง จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท้าให้เกิดการแข่งขันกันด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมค่านิยมวัฒนธรรม ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ในชนบทว่างงาน ท้าให้เกิดการอพยพย้าย
ถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่ในเมืองเพ่ือหางานท้าเพ่ิมมากขึ้น จึงท้าให้ชุมชนเมืองเกิดความแออัด ประชากร
ต่างคนต่างอยู่ มีการแข่งขันกันสูง ผู้คนยึดติดกับวัตถุมากกว่าจิตส้านึกท่ีดีในจิตใจ จึงส่งผลให้อาชญากรรม
และการกระท้าผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ได้เพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรมตามหน้า
หนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งอาชญากรรมถือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยทั่วไป ซึ่งมีสาเหตุจากการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลท้าให้เกิดปัญหา
ความเสื่อมโทรมทางสังคม คนในสังคมเข้าสู่วงจรอาชญากรรมมากขึ้น เนื่องจากจิตใจและศีลธรรมไม่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรและค่านิยมทางวัตถุและทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ้ากัดท้าให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงในการท้ามาหากินซึ่งโอกาสของแต่ละบุคคลนั้นมีไม่เท่ากันบางคน
จึงหันไปรวยทางลัดเพ่ือที่จะให้ตนเองมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าเทียมหรือสูงกว่าผู้อ่ืน  เช่น การ
ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ และปล้นทรัพย์ รวมถึงการค้ายาเสพติด ซึ่งการกระท้าดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

การกระท้าผิดหรือการก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาที่อยู่ในทุกสังคมซึ่งผู้กระท้าความผิดมีการ
กระท้าในลักษณะเล็กน้อยตอดจนถึงการกระท้าที่รุนแรงจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะต้องด้าเนินการกับผู้กระท้าผิด โดยน้าผู้กระท้าผิดมาลงโทษทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันความ
ปลอดภัยให้กับสังคม โดยกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่ในการ
ด้าเนินการกับผู้กระท้าความผิด ให้เป็นไปตามค้าพิพากษาและค้าสั่งลงโทษของผู้ มีอ้านาจในการ
ด้าเนินการมีการควบคุม กักขัง กักกัน จ้าคุก และประหารชีวิต ตามขั้นตอนและวิธีการก้าหนดไว้ใน
กฎหมายต่างๆ 

ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  ท้าให้เกิด
ปัญหาผู้ต้องขังมากขึ้นเกินกว่าความจุที่กรมราชทัณฑ์จะรับได้  หรือที่เรียกกันว่าผู้ต้องขังล้นคุกท้าให้
เรือนจ้าและทัณฑสถานทั่วประเทศ มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังป้องกันไม่ให้หลบหนี และการแก้ไข
ฟ้ืนฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ซ่ึงมักจะประสบปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงท้าให้การอบรมแก้ไข
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ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขังไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากต้องเน้นในด้านการควบคุมมากกว่า
การปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้านต่างๆ จึงท้าให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวบางราย 
กระท้าผิดซ้้าหวนกลับเข้าไปในเรือนจ้าอีก ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการกระท้า
ผิดซ้้า ไม่ได้มีเพียงแค่การอบรมแก้ไขพฤตินิสัยของทางราชการที่ไม่สามารถกระท้าได้เต็มที่เพียงอย่างเดียว 
ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุภายนอกอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญอีก ด้วยเหตุนี้  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา
สาเหตุของการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี ว่าเหตุใดจึงได้มีการกระท้าผิดซ้้าอีก เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข้การกระท้าผิดซ้้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ลดน้อยลง และเป็นการลดปัญหาความแออัดใน
เรือนจ้าและลดปัญหาอาชญากรรมในสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเกี่ยวกับสาเหตุการกระท้าความผิด 

ทฤษฎีแนวชีววิทยา 

ทฤษฎีอาชญาแนวชีววิทยา (The Biological Theories of Crimes) มีสมมุติฐานเกี่ยวกับสาเหตุ
การกระท้าผิด ของพฤติกรรมอาชญากรรมลักษณะเดียวกันกับทฤษฎีแนวปฏิฐานนิยมคือทฤษฎีกลุ่มนี้มี
สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมอาชญากรรมร่วมกันคือ พฤติกรรมอัชญากรรมจากกระบวนการทางชีวภาค
ซึ่งอาจเกิดเป็นผลสืบเนื่องมาจากพันธุกรรมของมนุษย์หรือเกิดจากอาหารหรือสารที่มนุษย์เสพเข้าไป 

ซีซ่าร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso,1835-1909 อ้างถึงใน สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว,2546,หน้า
9) ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาอาชญาวิทยาเนื่องมาจากเป็นผู้ริเริ่มน้าหลักการของวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรม ลอมโบรโซ มีชื่อเสียงมาจากหนังสือเรื่อง  “อาชญากร” ซึ่งมี
เนื้อหาสาระส้าคัญว่าพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลมีสาเหตุเนื่องมาจากความผิดปกติทางร่างกายของ
บุคคลแต่ต่อมาภายหลัง ลอมโบโซ่ยังมีความเชื่อเพ่ิมขึ้นว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลส้าคัญมากกว่าปัจจัย
ทางด้านชีววิทยาในการท้าให้บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรม ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้แก่ ภูมิอากาศ ฝน 
เพศ การแต่งงาน กฎหมายอาญาการธนาคาร การภาษี ฯลฯ ลอมโบรโซ ได้แบ่งอาชญากรรมทั้งหมดเป็น 
4 ประเภท คือ 

1. อาชญากรโดยก้าเนิด (Born Criminals) ซึ่งเป็นที่มีลักษณะทางกายภาพ บกพร่องต่างๆและ
ความบกพร่องนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษดึกด้าบรรพ์บุคคลจ้าพวกนี้มีการพัฒนาร่างกายล้าหลัง
หรือช้ากว่ามนุษย์ปกติมีพฤติกรรมโหดร้ายป่าเถื่อน ชอบรังแก เบียดเบียนรวมทั้งชอบฆ่าหรือสังหารชีวิต
ของบุคคลอื่น 
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2. อาชญากรวิกลจริต (Insane Criminals) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ ตัวอย่างเช่นมีโรคร้าย มีอารมณ์ผิดปกติ ปัญญาอ่อน วิตกจริต 

3. อาชญากรที่กระท้าผิดเพราะความกดดันทางอารมณ์ (Criminaloids) เป็นอาชญากรที่ไม่มี
ลักษณะบกพร่องทางชีวภาพหรือจิตใจแต่อย่างใด แต่หากเป็นบุคคลที่มีภาวะจิตใจและอารมณ์ในลักษณะ
ที่สามารถถูกกระตุ้นหรือจูงใจให้ประกอบอาชญากรรมได้โดยง่าย 

4. อาชญากรที่กระท้าผิดเป็นครั้งคราว (Occasional Criminals) โดยทั่วไปจะไม่มีพฤติกรรม
อาชญากรรม หากแต่บางครั้งได้กระท้าผิดไปอาจเนื่องจากถูกเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมบังคับ 

ในปี ค.ศ. 1901 ชาร์ล กอริ่ง และคณะ(Goring, 1931) ได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทาง
กายวิพากษ์ของอาชญากรท่ีถูกจ้าคุกกับบุคคลธรรมดาทั่วไป พบว่าโดยทั่วไปแล้วสรีระร่างกายของอาชญา
กรกับบุคคลธรรมดาจะไม่แตกต่างกันยกเว้นแต่โครงสร้างของร่างกายและน้้าหนักตัวอย่างไรก็ดี  กอริ่ง 
(Goring, 1931) ได้ยืนยันว่าการที่อาชญากรมีรูปร่างแตกต่างจากบุคคลธรรมดาไม่ได้แสดงว่าอาชญากร
เป็นบุคคลที่ผิดปกติแต่อย่างไร แต่เป็นเพียงบุคคลธรรมดากลุ่มหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็นอาชญา
กร กอริ่ง (Goring, 1931) เชื่อว่า ลักษณะของอาชญากรนั้นเป็นพันธุกรรมและสามารถถ่ายทอดกันได้ 

ในปี ค.ศ. 1939 นักมนุษย์วิทยาชาวสหรัฐชื่อ ฮูตัน (Hooton, 1939) ได้เสนอผลการศึกษาวิจัยที่
ท้าการทดสอบทฤษฎีของกอริ่ง พบว่าโดยทั่วไปแล้วนักโทษมีสรีระร่างกายแตกต่างจากบุคคลธรรมดา 
และความแตกต่างนี้จะปรากฏอยู่ในร่างกายของอาชญากรพร้อมกับความบกพร่องทางจิต อีกทั้งยังสรุปว่า
ความด้อยกว่านี้เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ฮูตันได้สรุปว่าบุคคลรูปร่างผอมสูงมีแนวโน้มที่จะเป็น
ฆาตกรและนักโจรกรรม บุคคลที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นนักฆ่าหรือนักหลอกลวง ส่วนบุคคลที่มี
รูปร่างเล็กมักจะเป็นพวกนักย่องเบา และบุคคลที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยมักจะชอบท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืนและชอบ
ข่มขืนผู้อืน่ 

ทฤษฎีแนวจิตวิทยา 

1. ทฤษฎีแนวจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 
1856-1939 อ้างถึงใน สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว, 2546, หน้า10) จิตแพทย์และศาสตราจารย์ทางประสาท
วิทยาชาวออสเตรีย เป็นผู้ริเริ่มและสร้างหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานว่า
พฤติกรรมของบุคคลส่วนมากเกิดจากพลังจิตภาพและชีวภาค (จิตใต้ส้านึกหรือสัญชาตญาณ) ซึ่งบุคคลเอง
ก็อาจไม่รู้หรือไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ ตามทัศนะของฟรอยด์โครงสร้างบุคลิกภาพที่อยู่ภายใต้
จิตส้านึกของบุคคลมี 3 ส่วน คือ อิด (Id) อัตตา (Ego) และอภิอัตตา (Superego) ฟรอยด์ได้ให้
ความหมายของอิดคือ พลังสัญชาตญาณทางชีวภาคที่กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรมที่มีลักษณะ
เป็นการตอบสนองความต้องการของความสุขความเพลิดเพลิน และอภิอัตตาหมายถึงส่วนของบุคลิกภาพ
ที่ท้าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมและลงทัณฑ์บุคคล อัตตาหมายถึงส่วนที่ตระหนักถึงความเป็นจริงที่บุคคล
อาศัยอยู่และคอยประสานงานระหว่างความต้องการของอิดกับข้อห้ามของอภิอัตตา ส้าหรับสิ่งที่ช่วยให้
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อัตตาคอยท้าหน้าที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของบุคคลคือความรู้สึกผิด บุคคลถูกกระตุ้นจากความต้องการ
ความสุขของอิด แต่ว่าความรู้สึกผิดนั้นจะห้ามพฤติกรรมดังกล่าวโดยอภิอัตตา ซึ่งบุคคลก็มีวิธีการในการ
ตอบสนองต่อแรงกระตุ้นเหล่านี้หลายวิธีคือ วิธีการแรกเรียกว่าการระงับแรงกระตุ้นซึ่งขบวนการนี้ร่างกาย
จะเปลี่ยนแรงกระตุ้นของอิดเป็นพฤติกรรมที่ได้รับจากอภิอัตตา หากอิดแข็งแรงกว่าจะท้าให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามใจชอบของตนเองโดยไม่ค้านึงถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม 
ในทางตรงกันข้ามหาก อภิอัตตามีความแข็งแรงกว่าอิดความต้องการของอิดก็จะถูกผลักเข้าไปในจิตใต้
ส้านึก 

โดยสรุปทฤษฎีแนวนี้อธิบายสาเหตุของความผิดปกติทางด้านจิตใจว่ามาจากสาเหตุ 2 ประการ 
คือ ประการแรกเกิดจากการที่บุคคลไม่เจริญเติบโตตามธรรมชาติหรือการขาดความควบคุมสัญชาตญาณ
ของมนุษย์ การขาดความรักความเอ็นดูจากบิดาหรือมารดา การขาดการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ประการ
ที่สองเกิดจากการไม่พัฒนาอภิอัตตาถูกรบกวนเนื่องจากการขาดความรักความอุ่นจากบิดามารดา หรือ
การที่บิดามารดามีนิสัยดุร้ายไม่รักบุตร 

2. ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนี้ไม่ได้ให้ความส้าคัญกับแรงกระตุ้นภายใต้
จิตส้านึก หรือสัญชาติญาณของมนุษย์ว่าเป็นสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมหากแต่มุ่งเน้นไปที่
บุคลิกภาพของบุคคลว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมสมมติฐาน ของทฤษฎีแนวนี้มีอยู่ว่า
อาชญากรมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติแตกต่างจากบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมก็ได้ 
พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพที่แตกต่างจากบุคคลปกติ เช่น การขาด
ความสามารถในการระงับอารมณ์ ความก้าวร้าว การชอบหาเรื่อง  ใส่ตัวเอง การชอบเป็นศัตรูกับผู้อ่ืน 
การมองโลกในแง่ร้าย หรือการไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นต้น 

ทฤษฎีแนวสังคม 

1. ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Social Strain Theory) 

โรเบิร์ท เค เมอร์ตัน (Merton,1938; 1957) ได้น้าหลักการสังคมไร้บรรทัดฐานของเดอร์คามมาสร้างเป็น
ทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีของเมอร์ตันได้กล่าวว่า วัฒนธรรมของสังคมจะเป็นตัวก้าหนดจุดมุ่งหมายหรือความ
ต้องการ (Culture Goals) ของคนในสังคมที่บุคคลควรจะต้องไขว่คว้าหรือหามาให้ได้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
แต่ละสังคมก็แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรม และเนื่องจากบุคคลทุกคนไม่สามารถที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายของสังคมได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่วัฒนธรรมจะต้องเน้นในเรื่องวิธีการในการน้าไปสู่
จุดมุ่งหมายและความจ้าเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามบุคคลที่ได้รับความร่้ารวยแม้ว่าอาจใช้วิธีการที่ขัดกับ
วัฒนธรรมก็ยังได้รับสถานะภาพทางสังคมหรือได้รับการยกย่อง สถานการณ์เช่นนี้ได้สร้างความกดดัน
ให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายทางสังคมโดยวิธีการที่วัฒนธรรมหรือสังคมยอมรับ ความกดดัน
ทางสังคมนี้จะเกิดกับบุคคลหลากหลายในสังคมแต่มักจะเกิดกับบุคคลที่มีสถานะภาพทางสังคมต่้าหรือชน
ชั้นล่างสุดของสังคม บุคคลประเภทนี้ไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ เนื่องจากถูกจ้ากัดด้วยความสามารถ
และความพยายาม นอกจากนี้ยังถูกจ้ากัดด้วยโครงสร้างทางสังคมด้วย 
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 ทฤษฎีของเมอร์ตัน ใช้โครงสร้างทางสังคมเป็นตัวอธิบายถึงสาเหตุที่ชนชั้นล่างของสังคมมีอัตรา
การกระท้าผิดสูงกว่าชนชั้นกลางหรือสูง ทั้งนี้ก็เนื่องจากการมีอยู่หรือกระจัดกระจายของโอกาสที่จะสร้าง
ฐานะอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามโครงสร้างของสังคม ซึ่งชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงจะมีโอกาสเหล่านี้
มากกว่าชนชั้นล่าง ในขณะเดียวกันสังคมก็เน้นถึงจุดมุ่งหมายทางสังคมมากกว่าวิธีการที่ได้รับมันมา   
เมอร์ตันได้เสนอแนวทางท่ีบุคคลจะตอบโต้ต่อความกดดันนี้ 5 แนวทาง คือ  

1. การปฏิบัติตาม (Comformity) บุคคลที่ยึดถือจุดมุ่งหมายทางสังคมและวิธีการที่ได้การ 
ยอมรับ แม้ว่าบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับความกดดันที่เน้นให้ตนเองสร้างฐานะความร่้ารวย แต่พวกนี้ก็ยังเลือก
วิธีการที่ได้รับการยอมรับทางสังคม ไม่ว่าจะบรรลุจุดมุ่งหมายทางสังคมหรือไม่ก็ตาม กล่าวคือยังคงมีความ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประกอบอาชีพการงานอย่างสุจริต ซึ่งจะพบได้มากในสภาวะที่สังคมมีสภาพปกติ 

2. การเปลี่ยนแปลง (Inovation) บุคคลพวกนี้จะยอมรับจุดมุ่งหมายทางสังคมในด้านการสร้าง 
ความร่้ารวย แต่พวกเขากลับพบว่าไม่สามารถท้าได้โดยวิธีการที่ได้รับการยอมรับดังนั้น พวกเขาจึงหา
วิธีการใหม่ในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ โดยไม่ค้านึงว่าจะเป็นการผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่อย่างใด นักธุรกิจอาจจะใช้วิธีการฉ้อโกงหรือหลอกลวง ต่างๆ ส่วนพวกคนจน
อาจจะหาวิธีการสร้างความร่้ารวยที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่น ขายยาเสพติด เป็นโสเภณี หรือตั้งแก๊งค์ลัก
ทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ เป็นต้น 

           3. การยึดถือวัฒนธรรมใหม่ (Ritualism) เป็นการปรับตัวของบุคคลที่เลิกยึดถือจุดมุ่งหมายของ
วัฒนธรรมเดิม แต่ในขณะเดียวกันต้องการให้ตนเองปลอดภัยจากการละเมิดกฎระเบียบของสังคม บุคคล
เหล่านี้จะไม่เสียใจกับการไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเนื่องจากเขาได้ละทิ้งมันไปแล้ว บุคคลนี้ส่วนมากจะมาจาก
ชนชั้นกลางระดับต้น พวกเขาได้รับความส้าเร็จไม่มากนักจากการที่ปฏิบัติตามวิธีการของสังคมแต่ก็ไม่ได้
หวังว่าจะได้รับอะไรมากไปกว่านี้ 

         4. การล่าถอยหรือยอมแพ้ (Ritualism) เป็นการไม่ยอมรับหรือล่าถอยจากการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ทางสังคมหรือการปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการยอมรับ จึงหนีตัวออกจากแรงกดดันหรือความต้องการของ
สังคม ตัวอย่างของบุคคลพวกนี้ได้แก่คนที่มีอาการโรคจิต คนนอกคอก คนจรจัด คนติดยาเสพติด 

         5. การปฏิวัติ (Rebellion) บุคคลกลุ่มนี้รู้สึกผิดหวังกับจุดมุ่งหมายทางสังคม จึงได้เปลี่ยน
จุดมุ่งหมายนี้ใหม่ซึ่งอาจเป็นจุดมุ่งหมายทางการเมือง ซึ่งวิธีการอาจต้องใช้ก้าลังปฏิวัติหรืออาจเป็นวิธีการ
อย่างสันติ บุคคลพวกนี้จะหยุดการเป็นสมาชิกของสังคมและเริ่มที่จะอาศัยอยู่ภายใต้วัฒนธรรมใหม่ที่ ตน
เห็นว่าเหมาะสมกว่า 
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สรุปรูปแบบการปรับตัวของบุคคลในสังคม 

                                                              เป้าหมาย                วิถีทาง 

 1.COMFORMITY      +     + 

           2.INOVATION       +     - 

3.RITUALISM       -     + 

4.RITREATISM         -     - 

5.REBELLION        ±     ± 

จากรูปแบบดังกล่าวอธิบายได้ว่า ผู้ที่กระท้าผิดซ้้านั้น เนื่องจากมีรูปแบบปรับตัวแบบ 
INOVATION คือการยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สังคมก้าหนด แต่ไม่ยอมรับวิถีทางที่ถูกต้องของ
สังคม กล่าวคือ ยอมรับการมีฐานะร่้ารวย มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ไม่ยอมรับการ
ประกอบอาชีพสุจริต จึงเดินทางเข้าสู่การประกอบอาชญากรรม เช่นลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ รับจ้างฆ่าคน 
เป็นต้น และแม้จะถูกจับได้และถูกลงโทษจ้าคุกแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนได้ 
เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วก็ยังคงหวนกลับไปกระท้าผิดซ้้าแล้วซ้้าอีกซึ่งพวกนี้หากจะจัดเป็นประเภทแล้ว
ได้แก่ พวกอาชญากรอาชีพ อาชญากรติดนิสัย 

ส้าหรับผู้เสพยาเสพติดที่กระท้าผิดซ้้าก็เช่นกัน เนื่องจากมีรูปแบบการปรับตัวแบบ RITREATISM 
เป็นผู้ที่หลีกหนีสังคม ไม่ยอมรับทั้งเป้าหมายและวิถีทางที่สังคมก้าหนด แต่หันไปหาโลกแห่งความเป็นจริง
ของตนเองใหม่โดยการเสพยาเสพติด หากถูกจับได้ก็จะถูกจ้าคุกเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อพ้นโทษแล้วก็จะ
กลับไปสู่ชีวิตเช่นเดิมอีก และก็อาจจะถูกจับมาเข้าคุกอีกซ้้าแล้วซ้้าเล่า โดยไม่เกรงกลัว เพราะในชีวิตไม่ได้
ค้านึงถึงอนาคต และไม่ได้คาดหวังต่อสิ่งใดอีก 

2.ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential associations theory) 

    เอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์ (1883-1950) ได้น้าเสนอว่า กระบวนการส้าคัญและเฉพาะเจาะจงที่
พัฒนาพฤติกรรมอาชญากรรมของมนุษย์ก็คือ การคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้าน
ความเป็นอาชญากรรมและความเป็นพลเมืองดี สาเหตุของการคบหาสมาคมกับบุคคลที่แตกต่างกันนั้นมา
จากสังคมที่ไร้ระเบียบและสังคมที่มีความขัดแย้งกัน กระบวนการที่บุคคลจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมอาชญากรรม มีดังต่อไปนี้คือ 

               1. พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ 

               2. พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ ในการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืนตาม
กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
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               3. หลักการส้าคัญในส่วนของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลที่
สนิทสนมใกล้ชิดกัน 

               4. เมื่อพฤติกรรมอาชญากรรมได้รับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้นี้จะรวม (1) เทคนิคใน
การ กระท้าความผิด ซึ่งบางครั้งก็สลับซับซ้อนแต่บางครั้งก็ง่าย (2) ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจ
แรงผลักดัน การใช้เหตุผลตลอดทัศนะคติเกี่ยวกับการกระท้าความผิด 

                5.ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจและแรงผลักดัน จะถูกเรียนรู้จากการท้าให้เห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับกฎหมาย ในบางสังคมบุคคลอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่บุคคล
อ่ืนอยู่ในกลุ่มที่เห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมาย 

               6.หลักการส้าคัญของการคบหาสมาคมกับบุคคลที่แตกต่างกันก็คือบุคคลจะกลายเป็น
ผู้กระท้าผิด เพราะว่าความเห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมายมีมากกว่าความเห็นด้วยกับการไม่ละเมิด
กฎหมาย 

               7.การคบหาสมาคมกับบุคคลที่แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันในด้านความถี่ ระยะเวลาการให้
ความส้าคัญและความเข้มข้น ซึ่งหมายความถึงลักษณะของความแตกต่างกันของการคบหาสมาคม
ระหว่างพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรม 

                8.กระบวนการของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม โดยการคบหาสมาคมกับรูปแบบของ
อาชญากรรมและต่อต้านอาชญากรรม จะมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการท้างานที่ เหมือนกับการเรียนรู้
ทั่วไป 

                9.ในขณะที่พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมทั่วไป แต่
ก็ไม่จ้าเป็นต้องอธิบายโดยความต้องการและค่านิยมนั้น เนื่องจากพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรมก็มีความ
ต้องการและค่านิยมเดียวกัน บุคคลลักทรัพย์ก็เพ่ือต้องการความมั่นคงในการเงินเช่นเดียวกันกับกรรมกร 
ที่ท้างานหนักเพ่ือความมั่นคงในการเงิน 

 โดยสรุป ทฤษฎีความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกัน เป็นทฤษฎีที่ให้ความสนใจในเรื่อง
ความถี่ ความเข้ม และความสัมพันธ์ของการติดต่อกันในสังคมมากกว่าที่จะให้ความสนใจในเรื่องลักษณะ
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยมองว่าความถ่ี ความเข้ม และการติดต่อสื่อสารของบุคคลกับบุคคลที่มีพฤติกรรม
กระท้าผิด โอกาสที่บุคคลคิดจะกระท้าผิดจะมีมากข้ึน 

          3.ทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond Theory) 

              ทฤษฎีควบคุมที่นับว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการอาชญาวิทยาก็คือ ทฤษฎี ความ
ผูกพันทางสังคม ของ Herschi (1969 อ้างถึงใน ศุภกานดา  สุขศรีวงษ์, 2550, หน้า 30-32) ที่ กล่าวว่า 
ไม่มีความจ้าเป็นต้องอธิบายแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นของพฤติกรรมอาชญากรรม เนื่องจาก มนุษย์เป็น
สัตว์โลกที่มีความสามารถโดยธรรมชาติที่จะประกอบอาชญากรรมอยู่แล้ว โดยเฮอร์ชิได้ น้า เสนอทฤษฎี
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ควบคุมโดยมีใจความส้าคัญว่า บุคคลที่มีความผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคม ซึ่งได้แก่ ครอบครัว 
โรงเรียน และเพ่ือนฝูง มักจะมีแนวโน้มที่จะไม่ประกอบอาชญากรรม  

          หลักการส้าคัญของทฤษฎีนี้   คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม (Social 
Bond) ที่ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความผูกพัน (Attachment) ข้อผูกมัด (Commitment)  การ
เข้าร่วม (Involvement) และความเชื่อ (Belief) ทฤษฎีนี้ มีสมมุติฐานว่า “บุคคลที่มีความผูกพัน ทาง
สังคมน้อยจะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอาชญากรรม” องค์ประกอบของความผูกพันทางสังคม มี 4 
ประการคือ 

 1.  ความผูกพัน (Attachment) หมายความถึง การที่บุคคลมีความผูกพันหรือความรักใคร่ 
กับบุคคลอ่ืนหรือมีความสนใจกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซึ่งความผูกพันนี้  เป็นองค์ประกอบ 
พ้ืนฐานที่ส้าคัญที่สุดที่จะท้าให้บุคคลมีพัฒนาการการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้
บุคคลสร้างความรู้สึกที่จะควบคุมตนเองให้เป็นบุคคลที่ดีในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึง เป็นองค์ประกอบ
ด้านอารมณ์หรือด้านความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคม 

   2. ข้อผูกมัด (Commitment) หมายความถึง การที่บุคคลผูกมัดกับการด้าเนินชีวิตตาม 
ท้านองคลองธรรมของสังคม กล่าวคือ ได้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตและ เพ่ือที่จะได้
ประสบความส้าเร็จในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลไม่อยากกระท้าผิดกฎหมาย เนื่องจาก    จะเป็นการเสี่ยง
ต่อการสูญเสียความส้าเร็จในชีวิต ดังนั้นข้อผูกมัดจึงเป็นองค์ประกอบด้านความมี  เหตุมีผลของพันธะหรือ
สัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคม  

  3. การเข้าร่วม (Involvement) หมายความถึง การที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสังคมเป็นเหตุให้บุคคลถูกจ้ากัดเวลาที่จะไปประกอบอาชญากรรม เนื่องจากเวลาส่วนมากได้ถูกใช้ ไป
กับกิจกรรมของสังคม ดังนั้นการเข้าร่วมจึงเป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมของพันธะหรือสัญญา ผูกมัดที่
บุคคลมีต่อสังคม  

           4. ความเชื่อ (Belief) หมายความถึง ระดับของความเชื่อถือที่บุคคลมีต่อค่านิยมและ บรรทัดฐาน
ของสังคม หากบุคคลมีระดับความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานในสังคมสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่กระท้า
ผิดกฎระเบียบของสังคม ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรม ของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่
บุคคลมีต่อสังคม 

สรุปได้ว่า การกระท้าผิดของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืน ฐานส่วนบุคคลความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว ความใกล้ชิด การมีพันธะ รวมถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันทางสังคมต่าง ๆ นอกจากนี้
สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายก็ต้องออกกฎหมายที่มีความ
ยุติธรรมกับบุคคลทุกกลุ่ม ไม่เลือกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความส้าคัญต่อการที่
บุคคลจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม การกระท้าผิดก็จะไม่เกิดขึน้ 
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4.ทฤษฎีประทับตรา (Labeling Theory) 

แนวคิดนี้ มีสาระส้าคัญ คือการกระท้าผิดที่เกิดขึ้นเพราะสังคมเป็นผู้ก้าหนดหรือเป็น              
ผู้ประทับตรา การประทับตรานั้นจะเกิดขึน้เมื่อมีการกระท้าผิดครั้งแรกและผู้กระท้าผิดได้เข้าไป เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ในสังคม สถาบันเหล่านี้ เป็นผู้ก้าหนดว่าเขามีพฤติกรรมเป็น
อาชญากร เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้กระท้าผิดก็ยอมรับการประทับตราและเริ่มก้าหนดทิศทาง แห่งความประพฤติ
ของตนในอนาคต ให้สอดคล้องกับการรับรู้ของสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าการ กระท้าผิดเกิดขึ้นเพราะ
ปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสังคม (Silver, 1981 อ้างถึงใน มนตรี บุนนาค, 2542, หน้า 25)  

Schrag (1983 อ้างถึงใน มนตรี บุนนาค, 2542, หน้า 25-26) ได้สรุปทฤษฎีตราหน้าเพ่ือ 
ชี้ให้เห็นถึงลักษณะหรือองค์ประกอบของทฤษฎีนี้ สรุปได ้9 ประการ  

1. พฤติกรรมอาชญากรไม่มีความชั่วร้ายอยู่ภายใน  
         2. นิยามของพฤติกรรมอาชญากรถูกก้าหนดโดยผลประโยชน์ของผู้มีอ้านาจในสังคม 

3. บุคคลกลายเป็นอาชญากรเพราะกระบวนการตราหน้า  
         4. กระบวนการยุติธรรมจัดกลุ่มอาชญากรและกลุ่มที่ไม่ใช่อาชญากรแตกต่างจากข้อมูล           
ในโลกความจริง 

5. ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งถูกจับกุมมีเพียงเล็กน้อย ส่วนผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งไม่ถูกจับกุม
มีจ้านวนมาก และมักกระท้าผิดมาแล้วไม่น้อยกว่าพวกแรก  

6. การที่บุคคลจะถูกจับกุมหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น ไม่ใช่จาก              
ฐานความผิด  

7. ความรุนแรงในการลงทัณฑ์ขึน้อยู่กับบุคลิกภาพของบุคคลเช่นกัน  
8. การวินิจฉัยสั่งการของกระบวนการยุติธรรม ขึ้นอยู่กับแบบผังในความคิดของบุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับผู้กระท้าผิด  
         9. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลถูกตราหน้าจากสังคมว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  บุคคลนั้น จะตกอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถกอบกู้ภาพพจน์ของตนในฐานะพลเมืองดีกลับคืนมา 
วิธีด้าเนินงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้รูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary researgh) และวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth interview) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary researgh) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค้าสั่ง เอกสารที่เก่ียวข้องกับสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง 
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2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบแบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการที่จะศึกษาและครอบคลุมใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี เป็นกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่มี
ประวัติการกระท้าผิดซ้้า 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
sampling) เป็นผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่มีประวัติการกระท้าผิดซ้้า 
จ้านวน 7 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
          สาเหตุการกระกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 

(1) ค่านิยมของผู้ต้องขังต่อการกระท้าความผิด 
(2) การคบเพื่อน 
(3) สังคมไม่ให้โอกาสเริ่มใหม ่

         ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 
(1) ปัจจัยทางภูมิหลัง 
(2) ปัจจัยทางสังคม  
(3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
(4) ปัจจัยทางครอบครัว  
(5) ปัจจัยที่เก่ียวกับการรับการฝึกและอบรมในเรือนจ้า 
การกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือท้าการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษ
มีนบุรี โดยมีแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี  

          ตอนที่ 4 แนวทางแก้ไขการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ได้
แสดงความคิดอย่างอิสระ 
          ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 



91 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

            ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง ด้าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญโดยตรง
แบบเฉพาะเจาะจง และแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การบันทึกข้อมูลจดบันทึก ตลอดจนการ
สังเกตเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2561 – ตุลาคม 2561 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปประเด็นน้าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาสาระ 
(Content Analysis) โดยการสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
น้าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลทั่วไป 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง กรณีศึกษาเรือนจ้า
พิเศษมีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีน
บุรี ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี และแนวทางแก้ไขการกระท้าผิดซ้้า
ของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 

โดยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
researgh) และการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ก้าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสัมภาษณ์ จ้านวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี ที่
เป็นนักโทษเด็ดขาดท่ีมีประวัติการกระท้าผิดซ้้า โดยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ จดบันทึก ตลอดจนการสังเกตกลุ่ม
ตัวอย่างและได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น เพื่ออภิปรายผลที่ศึกษาตามสภาพความเป็นจริง 

สรุปผลการศึกษา 

จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขัง ซึ่งผลการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

กรรณิการ์ มณเฑียร (2544) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขังชาย ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ้าพิเศษธนบุรี  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เป็นแรงผักดันให้หวนกลับมากระท้าผิดซ้้าอีก และศึกษาความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวกับการกระท้าผิดซ้้า พบว่า ปัจจัยทางครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันให้หวนกลับมากระท้า
ผิดซ้้าอีกได้แก่ความเอาใจใส่ของพ่อแม่การใช้เวลาว่างร่วมกัน ประวัติการใช้สารเสพติดในครอบครัว การ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และเศรษฐกิจของครอบครัว 



92 
 

สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว (2546) ได้ท้าการศึกษาเรื่องสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้า
พิเศษธนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 25 ปี กระท้าผิดเป็นครั้งที่ 2 มีการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา อาชีพรับจ้างรายวัน เคยเสพยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนลักษณะของแหล่งที่อยู่
อาศัยเป็นชุมชนแออัด ชอบเที่ยวเตร่ เรียนรู้พฤติกรรมการกระท้าผิดจากเพ่ือนมากท่ีสุด 

อรรถชนะ บูรณธร (2549) ที่ได้ศึกษาการติดคุกซ้้า ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด : ศึกษากรณีเรือน
จาจังหวัดภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการการกระท้าผิดซ้้า ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด เกิดจาก
การขยายเครือข่ายยาเสพติดจากในเรือนจ้า ครอบครัวยากจน หางานท้าไม่ได้ ไม่มีอาชีพ  และเงินไปใช้
จ่ายในชีวิตประจ้าวัน จึงหันมาขายยาเสพติดเพ่ือหารายได้ การไม่เกรงกลัวต่อการติดคุกเป็นเงื่อนไขที่ท้า
ให้ผู้ต้องขังบางกลุ่ม กลับมากระทาผิดซ้้า เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้
เสพและผู้ค้ายาเสพติดซึ่ง   คลุกคลีอยู่กับผู้ที่ติดยาเสพติด ของมึนเมาและการพนัน ซึ่งท้าให้ถูกชักจูง และ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้ง่าย 

สุธาสินี ดอกชะเอม (2552) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ้าจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางสังคมของผู้ต้องขังกระท้าผิดซ้้า
และเพ่ือน้าผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ้้า ซึ่งการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ต้องขังกระท้าผิดซ้้าจ้านวน 108 
คน และผู้ต้องขังกระท้าผิดครั้งแรก จ้านวน 155 คน รวมจ้านวนทั้งสิ้น  263 คน ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ต้องขังกระท้าผิดซ้้าส่วนใหญ่กระท้าผิดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปและมีสถานภาพโสด ส่วนกลุ่มผู้ต้องขัง
กระท้าผิดครั้งแรกส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว โดยที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 นั้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมี
อายุ 20-29 ปี มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพ
โสด มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่แล้วต้องคดียาเสพติด และมักจะกระท้าผิด 2 ครั้งขึ้นไป มีสาเหตุการ
กระท้าผิดเพ่ือต้องการหารายได้โดยมีอาชีพก่อนการกระท้าผิดคือรับจ้างทั่วไป  และได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการเงินจากบิดามารดา ฐานะความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน มีความต้องการเงินเพ่ือใช้จ่ายใน
ครอบครัวมากที่สุด 

มนตร์ รักษ์ศรี (2553) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง การกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังในเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 41 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สมรสแล้ว มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือนต่้ากว่า 10,000 บาท มีสมาชิกในบ้านจานวน 3 คน กระทา
ความผิดเป็นครั้งที่ 2 กระท้าความผิดคดีพระราชบัญญัติยาเสพติด ได้รับการปล่อยตัวโดยได้รับการลดวัน
ต้องโทษจาคุก ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อค่านิยมในการกระท้าความผิดระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายได้ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าสังคมยกย่อง นับถือผู้มีฐานะร่้ารวยมากกว่าคนดี มี
คุณธรรมแต่ยากจน และสังคมในปัจจุบันเป็นแบบวัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
ว่าในชุมชนมีคนติดยาเสพติด เช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน หรือสูบดมสารระเหย ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
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ความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นว่าในวัยเด็ก บิดามารดาของตนเองมักจะไม่ให้ความสนใจ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการคบเพ่ือนในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเพ่ือนของ
ตนเคยกระทาความผิดในคดียาเสพติด ผู้ศึกษาได้สรุป ผลการศึกษาการกระทาผิดซ้้า ของผู้ต้องขังในเรือน
จาพิเศษธนบุรีในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการการกระทาผิดซ้้า  ในระดับ
ปานกลาง 

นุชนาฏ  มุกุระ (2554) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าในคดียาเสพ
ติดของผู้ต้องขังเรือนจ้ากลางเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าในคดียา
เสพติดของผู้ต้องขังดังกล่าว มาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ทั้งด้านครอบครัว สังคม ชุมชน การคบ
เพ่ือน และเศรษฐกิจ คือ ด้านครอบครัว หากครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ ท้า
ให้ง่ายต่อการถูกชักจูงจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การคบเพ่ือน สภาพ
ของสังคมและชุมชน เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกมา ต้องประสบกับปัญหาด้านสภาพจิตใจ ความวิตกกังวล
กลัวสังคมไม่ให้การยอมรับ การตกงาน ถูกปฏิเสธจากสถานที่ท้างาน ท้าให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว ส่งผลให้กลับไปกระท้าผิดซ้้า นอกจากนั้น ปัจจัยด้านบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
และแบบแสดงออก ต่างมีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าเช่นกัน ส้าหรับปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ล้วนมีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าด้วย ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและจ้านวนบุตร 
ไม่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้า 

ทรรศพล ขุนรัง (2556) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง สาเหตุการกระท้าผิดซ้้าคดีเกี่ยวกับทรัพย์: ศึกษา
เฉพาะกรณีความผิดฐานลักทรัพย์นักโทษเด็ดขาดฝ่ายควบคุมแดน 8 เรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครผล
การศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังที่กลับมากระท้าผิดซ้้ามีสาเหตุมาจาก ปัจจัยทางสังคมปัจจัยด้านจิตวิทยาโดย
ปัจจัยทางสังคมมีส่วนผลักดันที่ท้าให้ผู้ต้องขังกลับมากระท้าผิดซ้้ามากที่สุดและมีปัจจัยที่สนับสนุน คือ 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนและสังคมภาวะทางเศรษฐกิจ และ  การติดต่อ
สัมพันธ์กับอาชญากร ทั้งยังพบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยามีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมอย่างมากโดยมี
ปัจจัยที่สนับสนุน คือ การถูกชักจูงใจให้กระท้าความผิดความไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทัศนคติต่อการถูก
ลงโทษ ลักษณะนิสัยและความรับผิดชอบส่วนตัวตลอดจนสังคมภายนอกที่มีทัศนคติทางลบต่อผู้ต้องขังที่
พ้นโทษท้าให้การสมัครงานและหางานท้าที่สุจริตเป็นไปได้ยากจนเป็นเหตุกดดันให้ต้องกลับมากระท้าผิด
ซ้้า 

 จากผลงานวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้ศึกษารวบรวมประเด็นข้อค้นพบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาที่ต่้ามี
สถานะภาพโสด ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งก่อนต้องโทษนั้นอาศัยอยู่กับบิดามารดา และไม่ได้อาศัย
อยู่ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ ไม่ดี  เมื่อเกิดปัญหาไม่มีการปรึกษากันในครอบครัว 
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สภาพแวดล้อมอยู่ในชุมชนเมืองที่แออัด ซึ่งเป็นแหล่งอบายมุขและแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดมีการ
คบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมประกอบอาชญากรรม ท้าให้ถูกชักจูงได้ง่าย 

 สาเหตุที่ท้าให้เกิดการกระท้าผิดซ้้า พบว่า เกิดจากการต้องการใช้เงิน เพ่ือที่จะท้าให้ตนเอง
ทัดเทียมกับผู้อ่ืน ในสภาวะสังคมท่ีแข่งขันกันสูง อีกทั้งเม่ือพ้นโทษออกมาสังคมไม่ให้การยอมรับท้าให้ไม่มี
งานท้า ขาดรายได้หรือรายได้ไม่พอใช้จ่ายในการด้าเนินชีวิต รวมทั้งปัญหาหนี้สินมีการคบเพ่ือนที่ชักจูงกัน
ไปในทางท่ีผิด และมีการเรียนรู้การกระท้าผิดจากสื่อ ไม่กลัวการติดคุก 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้า พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระท้าผิดซ้้าทั้งทางปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อการกระท้าผิดซ้้า ซึ่งการกระท้าผิดซ้้านั้นเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน  

สรุปผลการศึกษาจาการวิจัยภาคสนามตามวัตถุประสงค์การศึกษา 

วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ต้องขังที่การท้าผิดซ้้าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากค่านิยมของผู้ต้องขังต่อการ
กระท้าความผิด การคบเพื่อน  สังคมไม่ให้โอกาสเริ่มใหม ่ 

ค่านิยมของผู้ต้องขังต่อการกระท้าความผิด ผู้ต้องขังมีค่านิยมในการกระท้าความผิดซึ่งให้มองว่า
สังคมในปัจจุบันเป็นแบบวัตถุนิยม และสังคมยกย่อง นับถือผู้มีฐานะร่้ารวย มากกว่าคนดี มีคุณธรรมแต่
ยากจน และผู้ต้องขังยังเห็นว่าการกระท้าผิดในสังคมเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากสังคมไทยมีความเหลื่อมล้้า
ระหว่างคนรวยกับคนจนมาก จึงท้าให้เกิดการประกอบอาชญากรรมขึ้นเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะท้าให้
ตนเองทัดเทียมกับผู้อ่ืนได ้

การคบเพ่ือน ผู้ต้องขังมีเพ่ือนซึ่งเพ่ือนของตนนั้นเคยกระท้าความผิด ซึ่งแสดง ให้เห็นว่าการคบ
เพ่ือนที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิด จะท้าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนประกอบกับตนเองเป็นผู้มีรายได้
น้อย และการศึกษาต่้า จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เกี่ยวข้องกับการ กระท้าผิด 

สังคมไม่ให้โอกาสเริ่มใหม ่เมื่อผู้ต้องขังเคยผ่านการกระท้าผิดและได้รับโทษจ้าคุกมาแล้วครั้งหนึ่ง 
ท้าให้สังคมตีตราว่าคนที่ผ่านการติดคุกมาแล้วจะต้องเป็นคนไม่ดีไปตลอด ใครอยู่ใกล้ก็หวาดกลัว ไปสมัคร
งานที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนรับเข้าท้างาน ท้าให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเมื่อสิ้นหนทางจึงหวนกลับไปกระท้าผิด
ซ้้าอีก 

วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิดซ้้าของผู้ตู้องขังในเรือนจ้า
พิเศษมีนบุรี 

        1. ปัจจัยภูมิหลังของผู้ต้องขัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และประวัติ
การได้รับโทษจ้าคุก มีรายละเอียดดังนี้ 
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            ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิล้าเนาอยู่ภาคกลาง มีสถานะภาพโสดก่อนการกระท้าผิดครั้งที่ 2 ขึ้นไป 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 

             การได้รับโทษจ้าคุก เป็นการกระท้าผิดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่ การกระท้าผิด
ในครั้งนี้เป็นความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติด 

        2. ปัจจัยทางสังคม ลักษณะที่อยู่อาศัยก่อนที่จะจ้าคุกนั้น อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งการเรียนรู้ใน
การประกอบอาชญากรรมนั้นเรียนรู้จากเพ่ือนสนิท โดยเพ่ือสนิทนั้น ว่างงาน และเคยประกอบ
อาชญากรรมมาก่อนซึ่งมีทั้งเพ่ือนที่เคยจ้าคุกและไม่เคยจ้าคุก ซึ่งเมื่อพ้นโทษครั้งแรกส่วนใหญ่กลับไปอยู่
กับครอบครัว  

        3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผู้ต้องขังมีรายได้ในการประกอบอาชีพก่อนที่จะกระท้าผิดซ้้านั้น
เป็นรายได้ที่ต่้า ไม่พอใช้ มีหนี้สิน ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะการเงินค่อนข้างต่้า  

        4. ปัจจัยทางครอบครัว ผู้ต้องขังส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ บิดา – มารดา ก่อนถูกจ้าคุก ชีวิต
สมรสของบิดามารดาอย่าร้างกันและแยกกันอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนั้นเมื่อเผชิญกับปัญหาไม่
เลือกที่จะปรึกษาบิดามารดา ส่วนใหญ่มีสถานะโสด สมาชิกในครอบครัวไม่เคยถูกจ้าคุก 

        5. การรับการฝึกและอบรมในเรือนจ้า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวครั้งล่าสุด
เนื่องจากพ้นก้าหนดโทษ ซึ่งได้รับการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยขณะถูก
จ้าคุกในเรือนจ้า ขณะที่ถูกจ้าคุกในเรือนจ้ากิจกรรมยามว่างคือ อ่านหนังสือ เล่นกีฬา และงานที่ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่ท้าขณะอยู่ในเรือนจ้าคือ ท้างานแรงงานรับจ้าง 

วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังเรือนจ้า
พิเศษมีนบุรี 

        จากผลการศึกษา ผู้ต้องมีค่านิยมในการกระท้าความผิด การคบเพ่ือนเป็นการเลียนแบบ
พฤติกรรม และสังคมไม่ให้โอกาสเริ่มใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการใช้เงิน เนื่องจากมีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ 
ไม่พอใช้ ดังนั้นเรือนจ้าพิเศษมีนบุรี ควรก้าหนดนโยบายในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ด้านการใช้แรงงาน
ผู้ต้องขังในการฝึกวิชาชีพ และด้านการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ   ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้ต้องขัง สนับสนุนในการสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง เพ่ือน้าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยให้
ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนในการรับสมัครผู้ต้องขังเข้าท้างานภายหลังพ้นโทษ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง ในหลายปี  ที่
ผ่านมา รวมถึงการศึกษาการวิจัยภาคสนาม โดยผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบแบบเจาะลึก พบว่า สาเหตุการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังและปัจจัยที่มีผลต่อการกระท้าผิด
ซ้้าของผู้ต้องขังไม่มีความแตกต่างกัน 
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การอภิปรายผล 

ซึ่งผลการจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถชนะ บูรณธร 
(2549) ที่ได้ศึกษาการติดคุกซ้้า ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด : ศึกษากรณีเรือนจาจังหวัดภาคใต้ผลการศึกษา 
พบว่า กระบวนการการกระท้าผิดซ้้า ของผู้ต้องขังคดียาเสพติด เกิดจากการขยายเครือข่ายยาเสพติดจาก
ในเรือนจ้า ครอบครัวยากจน หางานท้าไม่ได้   ไม่มีอาชีพและเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน จึงหันมาขาย
ยาเสพติดเพ่ือหารายได้ การไม่เกรงกลัวต่อการติดคุกเป็นเงื่อนไขที่ท้าให้ผู้ต้องขังบางกลุ่ม กลับมากระทา
ผิดซ้้า เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดซึ่ง คลุกคลีอยู่
กับผู้ที่ติดยาเสพติด ของมึนเมาและการพนัน ซึ่งท้าให้ถูกชักจูง และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้
ง่าย กรรณิการ์ มณเฑียร (2544) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าของ
ผู้ต้องขังชาย ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ้าพิเศษธนบุรี  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้าน
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เป็นแรงผักดันให้หวนกลับมากระท้าผิดซ้้าอีก และศึกษาความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวกับการกระท้าผิดซ้้า พบว่า ปัจจัยทางครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันให้หวนกลับมากระท้า
ผิดซ้้าอีกได้แก่ความเอาใจใส่ของพ่อแม่การใช้เวลาว่างร่วมกัน ประวัติการใช้สารเสพติดในครอบครัว การ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และเศรษฐกิจของครอบครัว นุชนาฏ  มุกุระ (2554) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจ้ากลางเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้าในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังดังกล่าว มาจากปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม   ทั้งด้านครอบครัว สังคม ชุมชน การคบเพ่ือน และเศรษฐกิจ คือ ด้านครอบครัว หาก
ครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ ท้าให้ง่ายต่อการถูกชักจูงจากกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ การคบเพ่ือน สภาพของสังคมและชุมชน เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษออกมา 
ต้องประสบกับปัญหาด้านสภาพจิตใจ ความวิตกกังวลกลัวสังคมไม่ให้การยอมรับ การตกงาน ถูกปฏิเสธ
จากสถานที่ท้างาน ท้าให้ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ส่งผลให้กลับไปกระท้าผิดซ้้า 
นอกจากนั้น ปัจจัยด้านบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงออก ต่างมีอิทธิพลต่อการ
กระท้าผิดซ้้าเช่นกัน ส้าหรับปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะการศึกษา อาชีพ และรายได้ ล้วนมีอิทธิพลต่อการ
กระท้าผิดซ้้าด้วย ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและจ้านวนบุตร ไม่มีอิทธิพลต่อการกระท้าผิดซ้้า  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถน้าประเด็นส้าคัญที่ค้นพบ มาเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ครอบครัวเป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดที่จะท้าให้เกิดการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง เรือนจ้าควรให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่ผู้ต้องขังจะพ้นโทษออกไปสู่สังคมเพ่ือสร้าง
ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว 

          2. เรือนจ้าควรอบรมพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อสังคม
ให้ดีขึ้น 
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 3. เรือนจ้าควรจัดโปรแกรมหรือโครงการ โดยมุ่งเน้นในการฝึกวิชาชีพ เพ่ือน้าไปประกอบวิชาชีพ
หลังพ้นโทษ 

          4. ภาครัฐ หรือผู้น้าชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้แก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี เพ่ือป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระท้าผิด 

  5. ผู้ต้องขังที่กระท้าผิดซ้้าส่วนใหญ่ มาจากการคบเพ่ือนที่ยุ่งเกี่ยวกับการกระท้าผิด ดังนั้นควรมี
กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมให้กับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะการคบเพ่ือน เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดการกระท้าผิดซ้้า
อีก 

 6. ภาครัฐ ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยการสร้างสวนสาธารณะ สถานที่ออกก้าลัง
กาย สถานที่นันทนาการ เพ่ือให้เยาวชนมีกิจกรรมร่วมกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

ไม่ควรมีการท้าวิจัยที่เกี่ยวกับการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขังอีก เนื่องจากผลการศึกษาที่ผ่านมา
ย้อนหลังในรอบหลายปีมีผลการศึกษาที่ไม่แตกต่างกันและมีความคลายคลึงกันและไม่มีการพบข้อค้นพบ
ใหม่เกิดขึ้น 
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