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บทคัดย่อ 

  

โทษปรับ (Fine) เป็นการลงโทษทีมุ่งประสงค์จะบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด

และเป็นการลงโทษทีศาลนาํมาบงัคบัใช้มากทีสุด ทงัยงัเป็นโทษทีนาํไปใชคู่้กบัโทษจาํคุกในความผิด 

เกือบทุกประเภทอีกดว้ย แต่ระบบการลงโทษปรับของไทยในปัจจุบันมิไดท้าํให้การลงโทษปรับเป็นไป

ตามวตัถุประสงคเ์ท่าทีควร เนืองจากการลงโทษปรับของไทยใชร้ะบบกาํหนดโทษปรับแบบตายตวั 

 (Fixed Sum System) ซึงให้อาํนาจศาลในการใช้ดุลพินิจกาํหนดจาํนวนค่าปรับ โดยศาลจะพิจารณา

กาํหนดโทษปรับจากความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ทาํให้เกิดความไม่เสมอภาคในการลงโทษ 

เนืองจากผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถชาํระค่าปรับไดก้็จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

การลงโทษไม่เกรงกลัวต่อการบังคับโทษปรับและมีแนวโน้มในการกระทําความผิดซํา 

ส่วนผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจนก็จะไดร้ับผลกระทบจากการบงัคบัโทษปรับทีรุ่นแรง เนืองจาก

หากไม่มีเงินชาํระค่าปรับศาลก็จะบงัคบัโทษปรับด้วยวิธีการยึดทรัพยสิ์นแทนค่าปรับหรือกกัขงั

แทนค่าปรับ ซึงในทางปฏิบติัการบงัคบัคดีในเรืองการบงัคบัโทษปรับ เมือศาลมีคาํพิพากษาแล้ว 

หากผู้ตอ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับศาลก็จะสังกักขงัแทนค่าปรับทนัที ส่งผลให้ผูต้อ้งโทษปรับ 

ตอ้งสูญเสียอิสรภาพ ทาํให้บุคคลในครอบครัวไดรั้บเดือดร้อนและรัฐตอ้งรับภาระเลยีงดูผูต้อ้งขงัเพิมขนึ  

แมใ้นปัจจุบนัจะไดมี้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยกาํหนดให้ผูต้้องโทษปรับทีไม่มี

เงินชําระค่าปรับสามารถร้องขอต่อศาลเพือขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ 

แทนค่าปรับไดก้็ตาม แต่มาตรการทีให้ผู้ตอ้งโทษทาํงานแทนค่าปรับนนัก็นาํมาใช้แก้ปัญหาให้กบั 

คนยากจน เท่านัน สําหรับผู้ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถชําระค่าปรับได้ มาตรการให้ทํางาน 

แทนค่าปรับก็มิไดมี้บทบาทในการควบคุมปรับปรุงแกไ้ขบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ทาํให้มาตรการ

ให้ทาํงานแทนค่าปรับของไทยไม่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องต่อหลกั 

ความเสมอภาคและไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของการให้ทาํงานแทนค่าปรับ ซึงมุ่งทีจะแก้ไขฟืนฟู 

และสร้างจิตสํานึกทีดีใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผิด ปัญหาอีกประการคือศาลไม่สามารถนาํมาตรการให้ทาํงาน

บริการสังคมแทนค่าปรับมาใช้ปฏิบติัต่อผู ้กระทาํความผิดได้อย่างเป็นอิสระ เนืองจากข้อจาํก ัด 
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ทางกฎหมายทีกําหนดให้ผู ้กระทําความผิดทีไม่มีเงินชาํระค่าปรับเท่านันทีจะสามารถยืนคาํร้องขอ 

เพือทาํงานแทนค่าปรับต่อศาลได ้ภายใตเ้งือนไขวา่จาํนวนเงินทีศาลพิพากษาปรับต้องไม่เกินแปดหมืนบาท 

ซึงต่างกบัการสังใหท้าํงานบริการสังคมในต่างประเทศซึงกฎหมายเปิดกวา้งใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจ

ปรับใช้มาตรการให้ทาํงานบริการสังคมกับผู ้กระทาํความผิดได้อย่างเป็นอิสระโดยคํานึงถึง 

หลักการลงโทษทีเหมาะสม อีกทงั ในต่างประเทศได้มีการกําหนดให้การทาํงานบริการสังคม 

มีสภาพบงัคบัเป็นโทษตามกฎหมาย ซึงต่างจากประเทศไทยทีกําหนดให้การทาํงานบริการสังคมแทน

ค่าปรับเป็นเพียงมาตรการแทนการลงโทษกักขงัแทนค่าปรับ มิไดมี้สภาพบงัคบัเป็นโทษทางกฎหมาย 

แต่อย่างใด 

ฉะนนั เพือพฒันาใหก้ารทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับในไทย สามารถนาํมาบงัคบัใช ้

ไดโ้ดยเหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิด ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการลงโทษและมุ่งถึงการ

ฟืนฟูแก้ไขพฤติกรรมของผู ้กระทาํความผิด จึงเป็นการสมควรอย่างยิงทีจะมีการแก้ไขปรับปรุง 

ใหก้ารทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับมีผลในทางบงัคบักับผูก้ระทาํความผิดอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

โดยกาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสังคมมีผลบงัคบัเป็นโทษทางอาญาหรือกาํหนดให้การทาํงานบริการ

สังคมเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษปรับหรือกําหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทดแทนหรือ

มาตรการเสริมโทษปรับ 
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ABSTRACT 

 

Fine is imposed for the purpose to enforce for getting properties of offenders and it is 

punishment that the court enforces in using the punishment the most of all. Fine is also 

punishment in pair with imprisonment in almost every type of offence. However, Thai fine 

punishment system presently does not make fine punishment to comply with the objectives 

reasonably, because Thaifine punishment uses fixed fine system making courts of law to have 

jurisdiction to determine fine amount. Courts of law will consider to determine fine from severity 

of offence causing inequality in punishment, because offender having rich economic status who 

can pay the fine, will not be affected by punishment and will not fear fine punishment and he/she 

will have trend to commit offence repeatedly. An offender who has poor status is affected  

by severe penalty, because if there is no money for paying fine, courts of law will enforce fine, 

by confiscating his/her properties instead of fine or imprisoning to replace fine. Practically, legal 

execution by enforcing fine, when courts of law had judgment, if punished person does not have 

money to pay for the fine, courts of law will order to detain instead of paying fine immediately; 

resulting in punished person who has to pay the fine shall lose freedom, making his/her family 

members to suffer from trouble and the government must have burden to take care and support 

inmates increasingly. 

Even though presently there is modifying of the Criminal Code, determining that 

persons paying fine who do not have money to pay for the fine can request to the court in order 

for them to do social service work or to work for public benefit instead of paying fine, measures 

for persons paying fine who do not have money to do social service work instead of paying fine, 

are used to solve problems of poor people only. For any person who has rich economic status  
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who can pay fine, measures for working for social service instead of fine do not have role for 

controlling, improving or modifying such person. Thai measures for working in social service 

instead of fine cannot be used effectively, cannot be consistent with principles of fairness and 

cannot achieve the objectives of working in social service instead of fine, which aim to modify, 

rehabilitate and create good consciousness to offenders. Another problem is that the court cannot 

use the measures for social service work instead of fine for offender freely, because there is legal 

limitation determining for person committing offence having no money for paying fine only to be 

able to submit application to the court of law for working instead of fine, under the condition that 

the amount that court of law judges for getting fine must be not more than eighty thousand Baht. 

This is different from orders for social service work in foreign countries where law opens widely 

for court of law to be able to use discretion to adjust for using measures for social service work 

with offender freely, by realizing the principles of proper punishment. In foreign countries, there 

is also determining that social service work has enforcing condition to be punishment according 

to the laws. This is different from Thailand where there is determining for social service work 

instead of fine to be only measure instead of punishment to detention instead of fine. There is no 

enforcing condition to be punishment according to the laws.  

Therefore, to develop work to serve society instead of fine in Thailand, in order to be 

able to enforce appropriately to offenders and respond to objectives of punishment, as well as aim 

to rehabilitate and correct behavior of offenders, it is strongly worthy to modify social service 

work instead of fine to be imposed on offenders equally and fairly, by determining for social 

service work to enforce as criminal punishment, or determining for social service work to be 

ancillary punishment of penalty, or determining for social service work to be replacement 

punishment or supplemental measure for fine punishment. 
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กรุณาชีแนะแนวทางทีเป็นประโยชน์จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดี ผูเ้ขียนรู้สึกภาคภูมิใจ

และถือวา่เป็นเกียรติกบัผูเ้ขียนอย่างยงิ 
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จนทาํให้วทิยานิพนธ์ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ สุดท้ายผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านทีมีส่วนร่วมในการ 

ให้ความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาในการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี หากมีขอ้บกพร่องประการใด
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บทท ี1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 “โทษ” หมายถึง การกระทาํทีเป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ทีได้รับโทษ 

โทษจะมีลกัษณะรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดขึนอยู่กบัลกัษณะของการกระทาํความผิดวา่มีความร้ายแรง

และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายหรือรัฐมากน้อยเพียงใด โทษจึงเป็นมาตรการทีก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยรัฐจาํเป็นตอ้งกาํหนดโทษเพือป้องกนัมิให้มีการกระทาํ

ความผิดและป้องกนัสังคมจากการก่ออาชญากรรม จึงกล่าวไดว้่าโทษถูกใช้เป็นเครืองมือในการ

ข่มขู่บุคคลมิใหก้ระทาํความผิด 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้มีการบญัญติัประเภทของโทษไวใ้นมาตรา 18  

โดยได้กําหนดโทษไว ้5 ประเภท คือ โทษประหารชีวิต โทษจาํคุก โทษกกัขงั โทษปรับ และโทษริบ

ทรัพยสิ์น โดยโทษประหารชีวติเป็นโทษทีบงัคบัเอากบัชีวติ อนัเป็นโทษทีมีความมุ่งหมายเพือตดัโอกาส 

ในการกระทําความผิดของผูก้ระทาํความผิดเป็นการถาวรและทดแทนนการกระทาํความผิดที 

ผูก้ระทาํความผิดไดก้่อขึน โทษจาํคุกและโทษกักขงั เป็นโทษทีบงัคบัเอากับเสรีภาพ อนัเป็นโทษทีมี 

ความมุ่งหมายเพือตดัโอกาสในการกระทาํความผิดของผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมเป็นการชวัคราว

หรืออาจจะถาวรในกรณีจาํคุกตลอดชีวติ และสุดทา้ยโทษปรับและโทษริบทรัพยสิ์น เป็นโทษทีบงัคบั 

เอากบัทรัพยสิ์น ซึงมุ่งประสงคที์จะบงัคบัเอากบับรรดาทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด เพือให้เกิด 

ความเข็ดหลาบไม่กลา้กระทาํความผิดอีก โดยมีวตัถุประสงคใ์นการลงโทษเพือข่มขู่ยบัยงั  (Deterrence) 

ไม่ใหผู้ก้ระทาํความผิดกระทาํความผิดขึนอีกและมีผลเป็นการยบัยงับุคคลอืนเพือไม่ใหเ้กิดการลอกเลียน

กระทาํความผิดขนึอีกดว้ย 

 ในปัจจบุนัพบวา่โทษปรับเป็นโทษทีศาลนาํมาใชบ้งัคบัมากทีสุด และยงัเป็นโทษทีนาํไปใช ้

คู่กับโทษจําคุกในความผิดเกือบทุกประเภท ทงันี เพราะการลงโทษปรับเป็นวิธีการลงโทษทีสะดวก 

รัฐเสียค่าใช้จ่ายนอ้ย และไม่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิด อีกทงั ไม่ก่อให้เกิดผลร้าย

เหมือนการลงโทษจาํคุก เนืองจากโทษจาํคุกนนักระทบต่อเสรีภาพ ทาํให้ผู ้ตอ้งโทษถูกสังคมเกลียดชงั

หรือถูกประณาม แต่เนืองจากโทษปรับตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือการข่มขู่หรือยบัยงั 

(Deterrence) โดยตรงเพียงประการเดียว โทษปรับจงึไม่อาจจะตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ของการลงโทษ 
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ในปัจจบุนัตามหลกัอาชญาวทิยา กล่าวคือ โทษทีจะลงต่อผูก้ระทาํความผิดนนั นอกจากจะตอ้งเป็นการ

บงัคบัผูก้ระทาํความผิดให้เกิดความเกรงกลวัไม่กลา้กระทาํความผิดซําอีก ยงัต้องเป็นโทษทีมุ่งถึงการ 

แก้ไขฟืนฟู (Rehabilitation) เพือจะทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดสามารถกลบัคืนสู่สังคมไดด้ว้ย  

 จากการศึกษาพบวา่ระบบการลงโทษปรับของประเทศไทยในปัจจุบนัใชร้ะบบการกาํหนด

โทษปรับแบบตายตวั (Fixed Sum System) ซึงใหอ้าํนาจศาลในการใช้ดุลพินิจกําหนดจาํนวนค่าปรับ โดยศาล

จะพิจารณากําหนดค่าปรับจากความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ซึงระบบการลงโทษปรับของไทย 

ในปัจจุบนัมิไดท้าํใหก้ารลงโทษเป็นไปโดยเท่าเทียม เนืองจากโทษปรับทีกาํหนดแบบตายตวัทีไทย 

ใชอ้ยู่นนัทาํใหเ้กิดความไม่เสมอภาคในการลงโทษ กล่าวคือ ผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจ 

ซึงสามารถชาํระค่าปรับไดจ้ะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการลงโทษหนักเท่าผู ้ทีมีฐานะยากจน ทาํให้

ผูก้ระทาํความผิดไม่เกรงกลวัต่อการบงัคบัโทษปรับและมีแนวโน้มกระทาํความผิดซาํในอนาคต 

ต่างกบัผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจน หากไม่สามารถชาํระค่าปรับได ้ก็จะไดรั้บผลกระทบจาก

การลงโทษปรับอย่างรุนแรง  เนืองจากหากไม่มีเงินชาํระค่าปรับก็จะถูกศาลบงัคบัใช้ค่าปรับโดยวิธีการ 

ยึดทรัพยม์าชาํระค่าปรับหรือไม่ก็ตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับ ซึงในปัจจุบนัการบงัคบัคดีในเรืองการ

บงัคบัโทษปรับหากศาลมีคาํพิพากษาแลว้ผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชําระค่าปรับศาลก็จะสังลงโทษกักขงั

แทนค่าปรับทนัที เนืองจากการยึดทรัพย์สินมาชําระค่าปรับนนัมีขนัตอนทีซับซ้อนยุ่งยากและไม่มี

หน่วยงานซึงรับผิดชอบโดยตรง จึงเห็นไดว้า่การบงัคบัคดีในการบงัคบัโทษปรับไม่เป็นไปตามขนัตอน

ทีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 บญัญติัไว ้มีการสังกกัขงัแทนค่าปรับในทนัทีทงัทียงัอยู่ในกาํหนด

ระยะเวลา 30 วนันบัแต่ศาลมีคาํพิพากษา ทาํใหผู้ต้อ้งโทษปรับตอ้งสูญเสียอิสรภาพ ครอบครัวได้รับ

ความเดือดร้อน และทาํใหรั้ฐตอ้งสินเปลืองงบประมาณในการใช้เลยีงดูผูต้อ้งโทษ และประการสําคญั

การกกัขงัแทนค่าปรับนนัเป็นการบงัคบัเอากบัเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิดจึงไม่สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของการบงัคบัโทษปรับทีมุ่งประสงคบ์งัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด ประกอบกบั

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28 กาํหนดใหผู้ต้อ้งโทษปรับตอ้งชําระเงินค่าปรับตามคาํพิพากษาต่อศาล 

ทาํใหศ้าลมีหนา้ทีเป็นเจา้พนกังานบงัคบัคดีในการบงัคบัโทษปรับซึงเมือพิจารณาแลว้จะเห็นวา่อาํนาจ

ตุลาการเป็นอาํนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ส่วนการบงัคบัคดีไม่เกียวกบัอาํนาจตุลาการโดยตรง 

จึงทาํใหไ้ม่มีการตรวจสอบอาํนาจของศาลในการบงัคบัคดี ซึงต่างจากต่างประเทศหลายประเทศทีมีการ

กาํหนดใหมี้เจา้หนา้ทีบงัคบัคดีอาญาไวโ้ดยเฉพาะหรือไม่ก็กาํหนดใหพ้นกังานอยัการทาํหนา้ทีเป็น 

เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาญา จึงทาํใหมี้กระบวนการในการตรวจสอบการบงัคบัโทษทาํใหก้ารบงัคบั

โทษปรับเป็นไปโดยถูกตอ้งตามขนัตอนของกฎหมาย 
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 ทงันี ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เช่น เยอรมนี ไอซ์แลนด์  

ไดแ้ก้ไขปัญหาเรืองความไม่เสมอภาคของการลงโทษปรับ โดยการนาํระบบปรับตามวนัและรายได ้

(Day Fine) มาใช้บงัคบั โดยการปรับในระบบปรับตามวนัและรายไดนี้จะกําหนดอตัราค่าปรับให้มี

ความสัมพันธ์กับรายได้โดยเฉลียในแต่ละวนัของผู ้กระทาํความผิด เพือให้การลงโทษปรับ 

ต่อผูก้ระทาํความผิดมีประสิทธิภาพในการยบัยงัมิใหผู้ก้ระทาํความผิดกระทาํความผิดอีกและช่วยให้ 

การลงโทษปรับบรรลุวตัถุประสงค์ของการลงโทษไม่ว่าผูก้ระทาํความผิดจะมีฐานะรํารวยหรือ 

ฐานะยากจนก็สามารถนาํมาใช้บงัคบัไดอ้ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัทุกชนชนั แต่วธีิการดงักล่าวก็ไม่อาจ

นาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาการกาํหนดโทษปรับไดก้บัทุกประเทศ  เนืองจากในแต่ละประเทศมีระบบการ 

ชาํระค่าปรับรวมถึงพืนฐานทางระบบเศรษฐกิจทีแตกต่างกนั อย่างเช่นประเทศไทยทีไม่สามารถนาํ

ระบบการปรับตามวนัและรายไดม้าใช้กบัการกาํหนดโทษปรับได ้เนืองจากระบบในการคาํนวณรายได้

ของบุคคลในประเทศไทยยงัไม่มีศกัยภาพ ฐานขอ้มูลในการจดัเก็บรายได้ประชากรของรัฐยงัขาด

ประสิทธิภาพ และในมุมมองแนวคิดของคนไทยยงัมองว่าหากกระทาํความผิดอย่างเดียวกนัควรได้รับโทษ

เหมือนกนัจึงจะยุติธรรม  

 แมใ้นปัจจุบนัจะไดมี้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยกาํหนดให้ผูต้้องโทษปรับทีไม่มี

เงินชาํระค่าปรับสามารถร้องขอต่อศาลเพือทาํงานแทนค่าปรับ ตามมาตรา 30/1 ไดก้็ตาม แต่มาตรการทีให้

ผูต้อ้งโทษปรับทาํงานแทนค่าปรับนนัก็นาํมาใช้ไดเ้ฉพาะกบัผูที้มีปัญหาทางเศรษฐกิจทีไม่สามารถชาํระ

เงินค่าปรับไดเ้ท่านนั คือมาตรการดงักล่าวนีนาํมาใช้แกปั้ญหาให้กบัคนทีมีฐานะยากจนแต่เพียงทางเดียว 

สําหรับผูที้มีฐานะรํารวยสามารถชาํระค่าปรับได ้มาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับก็มิได้มีบทบาท 

ในการควบคุมปรับปรุงแก้ไขบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ทาํให้มาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับของไทย 

ไม่สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ ไม่สอดคลอ้งต่อหลกัความเสมอภาคและไม่บรรลุวตัถุประสงค์

ของการใหท้าํงานแทนค่าปรับ ซึงมุ่งทีจะแกไ้ขฟืนฟูและสร้างจิตสํานึกทีดีให้แก่ผู้กระทาํความผิด 

เพือใหเ้ขา้มามีบทบาทช่วยเหลือสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและไม่หวนกลบัไปกระทาํความผิดซาํอกี 

จึงอาจทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดทีตอ้งโทษปรับซึงสามารถชําระเงินค่าปรับได้ไม่รู้สํานึกถึงการกระทาํ

ความผิดทีตนเองไดก้่อขนึอนัจะนาํไปสู่การกระทาํความผิดซาํซากต่อไป  
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 ปัญหาทีเป็นข้อจาํกัดอีกประการ ซึงทําให้การนํามาตรการให้ทํางานแทนค่าปรับมาใช ้

ไม่บรรลุวตัถุประสงคเ์ท่าทีควรก็คือ ปัญหาทีศาลไม่สามารถใชดุ้ลพินิจสังใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงาน

แทนค่าปรับตามทีเห็นสมควรได้อย่างแทจ้ริง กล่าวคือ ศาลมีหน้าทีเพียงพิจารณาสังอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

ใหท้าํงานแทนค่าปรับหรือไม่เท่านนั เนืองจากมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายทีกําหนดใหผู้้กระทาํความผิด

ทีไม่มีเงินชาํระค่าปรับเท่านนัทีจะสามารถยืนคาํร้องขอเพือทาํงานแทนค่าปรับต่อศาลได ้ภายใต้

เงือนไขวา่จาํนวนเงินทีศาลพิพากษาปรับตอ้งไม่เกินแปดหมืนบาท และผู้ต้องโทษปรับนนัตอ้งไม่ใช่ 

นิติบุคคล ซึงขอ้จาํกดัดงักล่าวเป็นการสร้างเงือนไขมากกวา่จะเป็นการแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด 

อย่างแทจ้ริง ซึงต่างกบัการสังให้ทาํงานแทนค่าปรับในต่างประเทศทีกฎหมายเปิดกวา้งให้ศาลสามารถ 

มีดุลพินิจปรับใชม้าตรการใหท้าํงานบริการสังคมกับผูก้ระทาํความผิดไดเ้ลย โดยคาํนึงถึงหลกัการลงโทษ 

ทีเหมาะสมเป็นรายบุคคล 

 จากปัญหาดงักล่าวเพือพฒันากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคในการ

นาํมาใชบ้งัคบั และตรงกบัวตัถุประสงค์แนวคิดเกียวกบัการลงโทษผู้กระทาํความผิดในปัจจุบนัทีมุ่งจะ

แก้ไขฟืนฟูตวัผู ้กระทาํความผิดให้มีจิตสํานึกทีดีไม่หวนกลบัไปกระทาํผิดซาํ และเพือเป็นการพฒันา

สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างปกติสุข จึงเห็นควรแก้ไขเรืองมาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับ

ใหเ้หมาะสมยงิขนึโดยแกไ้ขใหม้าตรการทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญาชนิดหนึง ซึงสามารถ

นาํมาใชบ้งัคบัแทนโทษปรับหรือแทนโทษจาํคุกระยะสัน หรือแกไ้ขใหก้ารทาํงานบริการสังคมเป็น

โทษอุปกรณ์หรือโทษทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษปรับอนัจะเป็นการเพิมทางเลือกให้แก่ศาล 

ในการใชดุ้ลพินิจกาํหนดโทษทีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดไดเ้หมาะสมขึนและตรงกบัวตัถุประสงค์

ของการลงโทษมากกวา่การใชม้าตรการกกัขงัแทนค่าปรับดงัเช่นทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และยงัทาํให้

ศาลสามารถปรับใช้มาตรการให้ทาํงานบริการสังคมกับผู ้กระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจ 

ซึงมีเงินชาํระค่าปรับได ้หากศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่การลงโทษปรับไม่ส่งผลร้ายทาํให้ผู้กระทาํความผิด

รู้สึกเข็ดหลาบหรือสํานึกในการกระทาํความผิด โดยศาลสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาสังใหผู้ก้ระทาํ

ความผิดทาํงานบริการสังคมไดท้นัทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผูต้ ้องโทษก่อนดงัเช่นทีใช้ใน

องักฤษ ทงันี เพือให้การบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคแก่บุคคลทุกชนชนั 

อย่างเท่าเทียมและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษอย่างแทจ้ริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีของการลงโทษปรับทางอาญา 

2. เพือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์ในการนาํมาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับมาใช ้

และแนวคิดในการบงัคบัให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับ 

3. เพือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงการนาํมาตรการใหท้าํงานแทนค่าปรับมาบงัคบัใช้กบั

ผูก้ระทาํความผิดตามกฎหมายของไทยและกฎหมายของต่างประเทศ 

4. เพือศึกษาใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันากฎหมายอาญาของไทย นาํไปสู่การแก้ไขกฎหมาย

เพือพฒันาใหก้ารทาํงานบริการสังคมมีสภาพบงัคบัเป็นโทษทางอาญาหรือโทษอุปกรณ์ของโทษปรับ 

หรือโทษทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษปรับ  

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 เนืองจากระบบการลงโทษปรับของประเทศไทยใช้ระบบการกาํหนดโทษปรับแบบตายตวั 

(Fixed Sum System) ทีใหอ้าํนาจศาลในการใช้ดุลพินิจกาํหนดจาํนวนค่าปรับ ซึงศาลจะกาํหนดโทษปรับ

โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ทาํใหก้ารบงัคบัใช้โทษปรับเกิดความไม่เสมอภาค

และเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยการบงัคบัโทษปรับจะส่งผลกระทบต่อผูที้มีฐานะยากจน ซึงจะ

รุนแรงกวา่ผูที้มีฐานะรํารวย เพราะหากไม่มีเงินชาํระค่าปรับในทางปฏิบติัศาลจะมีคาํสังให้กักขัง

แทนค่าปรับ โดยการบงัคบัโทษปรับดว้ยวธีิกกัข ังแทนค่าปรับนีเป็นการลงโทษทีผิดเจตนารมณ์ 

ของการลงโทษปรับซึงมุ่งประสงค์ทีจะบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด และแมก้ฎหมาย

จะกาํหนดใหส้ามารถทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับไดต้ามมาตรา 30/1 ก็ตาม แต่การให้ทาํงานบริการ

สังคมแทนค่าปรับทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัก็เป็นเพียงมาตรการซึงนาํมาใช้แทนการกกัขงัแทนค่าปรับเท่านนั 

ดงันนั เพือให้การทาํงานบริการสังคมบรรลุวตัถุประสงค์ของการลงโทษมีผลเป็นการฟืนฟูแก้ไข

ผูก้ระทาํความผิดและนาํมาใช้บงัคบักับผูก้ระทาํความผิดได้อย่างเสมอภาค จึงต้องพฒันาให้การทาํงาน

บริการสังคมเป็นโทษทางอาญาชนิดหนึง หรือเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษปรับ หรือโทษทดแทนหรือ

มาตรการเสริมโทษปรับ 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ทาํการศึกษาในเรืองทีเกียวกบัการลงโทษปรับของศาล โดยเฉพาะกรณีการกําหนดให ้

ผูต้ ้องโทษปรับทาํงานแทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 โดยศึกษาถึงหลกัเกณฑ ์

แนวทางและสภาพปัญหาในการนาํมาใชใ้นทางปฏิบติั ซึงศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ 

ทงัในประเทศทีใช้ระบบจารีตประเพณี (Common  Law ) และในประเทศทีใช้ระบบลายลกัษณ์อกัษร 

(Civil Law) เพือแสวงหาแนวทางและพฒันาการทาํงานแทนค่าปรับใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดความเสมอภาค

ในการนาํมาใชบ้งัคบั 

 

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 

 การศึกษานีจะทาํการศึกษาจากเอกสาร โดยการค้นควา้จากเอกสารทงัภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบของหนงัสือทางกฎหมายและบทความทางกฎหมาย ตลอดถึงข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ตในแง่ผลกระทบในทางปฏิบติัและปัญหาทางกฎหมายในการนาํมาตรการให้ทาํงานแทน

ค่าปรับมาใช้บังคับโดยนําข้อมูลทีได้มาประกอบการศึกษาและนํามาเปรียบเทียบ เพือสรุป 

เป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการนาํมาบงัคบัใช้

ต่อไป 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหท้ราบถึงแนวคิดและทฤษฎีของการลงโทษปรับทางอาญา 

2. ทาํให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัเกณฑ์ของมาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับและ

แนวคิดในการบงัคบัใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับ 

3. ทาํให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการนาํมาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับมาใช้บงัคบั 

4. ทาํใหท้ราบถึงแนวทางในการพฒันามาตรการใหท้าํงานแทนค่าปรับ เพือปรับปรุง แกไ้ข 

ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการนาํมาบงัคบัใช ้และนาํมาปรับใชก้บัประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

DPU



 

 

บทท ี2 

แนวคิดทฤษฎีเกียวกับโทษปรับ และการทํางานแทนค่าปรับ 

 

 เนืองจากความผิดเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึงของสังคม1 ฉะนนั สังคมซึงเกิดจากการ

รวมตวักนัของคนส่วนใหญ่จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม เพือให้

สามารถอยูร่่วมกนัไดโ้ดยสงบสุขในสังคม  ซึงเดิมในสังคมยุคแรกๆ นนั การลงโทษต่อผูก้ระทาํ

ความผิดมีล ักษณะเป็นการแก้แค้นส่วนตวั เช่น การกระทําเพือทดแทนความโกรธแค้นของ 

ผูถู้กทาํร้าย โทษทีลงแก่ผูก้ระทาํผิดก็เป็นโทษทีรุนแรง เช่น ฆ่าผูก้ระทาํความผิดหรือขบัไลอ่อกจาก

ชุมชน ต่อมาเมือมีการปกครองชุมชนเป็นระเบียบชดัเจนขึนอาํนาจปกครองเป็นของหัวหนา้ชุมชน

เด่นชดัเจนขึน การแก้แค้นเป็นส่วนตวัก็ลดลงกลายมาเป็นการลงโทษโดยหวัหน้า และพฒันาเรือยมา 

จนในทีสุดก็กลายมาเป็นระบบการลงโทษโดยรัฐในปัจจุบนั2 โดยใช้กฎหมายบงัคบัแก่สมาชิกใน

สังคม หากมีการละเมิดกฎหมายซึงถือว่าเป็นความผิด ก็จะต้องมีการลงโทษ การลงโทษจึงเป็น

เครืองส่งเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายอย่างหนึง และเป็นการใช้อาํนาจบงัคบัโดยรัฐ อนัเป็น

มาตรการบงัคบัทางอาญา  

 เพือให้ทราบถึงขันตอนและมาตรการบังคับทางอาญาดังกล่าว จึงควรศึกษาถึง

แนวความคิดเกียวกบัการลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางอาญา วา่มีแนวคิด ทฤษฎีและวตัถุประสงค์

ของการลงโทษทางอาญาอยา่งไร ตลอดถึงศึกษาถึงแนวคิดเรืองการบงัคบัคดีและการบงัคบัโทษ

ทางอาญา เพือใหท้ราบถึงหลกัเกณฑแ์ละขนัตอน กระบวนการของการบงัคบัคดแีละการบงัคบัโทษ

วา่มีขนัตอนทีแตกต่างกนัอยา่งไร ซึงเป็นพืนฐานสร้างความเขา้ใจอนัจะนาํไปสู่การศึกษาเพือให้ทราบถึง

แนวคิดเกียวกับการลงโทษปรับและการบงัคบัโทษปรับ และแนวคิดเกียวกับการทาํงานแทน

ค่าปรับทีใช้กนัอยู่ในประเทศต่างๆ ในปัจจุบนั โดยจะศึกษาถึงความหมาย รูปแบบ วตัถุประสงค ์

และประโยชน์ทีจะได้รับจากการทาํงานแทนค่าปรับ เพือนํามาพฒันาและปรับใช้กับกฎหมาย 

ของไทยต่อไป 

 

 

                                                        
1 จิตติ  ติงศภทัิย ์ก. (2515).  คาํอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 1. หนา้ 6. 
2 จิตติ  ติงศภทิัย ์ข.  (2525).  กฎหมายอาญาภาค 1. หน้า 8. 
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2.1 แนวคิดเกียวกับการลงโทษผู้กระทําความผิดทางอาญา 

 ในคดีอาญาเมือมีการกระทําความผิดเกิดขึนย่อมต้องมีการลงโทษบุคคลผู้กระทํา

ความผิด เพือป้องกันมิให้มีการก่ออาชญากรรมและเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาํความผิด

เกิดขนึอีก เพือใหค้นสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข ทงันี การลงโทษทางอาญานนัมีทงัโทษทีบงัคบั

เอากบัชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด ซึงมีจุดประสงคใ์นการลงโทษทแีตกตา่งกนัไป 

และในการลงโทษนนัจะตอ้งมีการบงัคบัคดีเป็นขนัตอนสุดทา้ยภายหลงัทีศาลมีคาํพิพากษาถงึทีสุดดว้ย

ไม่วา่จะเป็นการบงัคบัคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่ง หรือการบงัคบัคดีอาญา

ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา แต่ก็มีจุดประสงค์เหมือนกนั คือ เพือให้ลูกหนีตาม 

คาํพิพากษาหรือจาํเลยตอ้งถูกบงัคบัชาํระหนีหรือไดรั้บโทษสําหรับความผิดทีตนไดก่้อขนึ 

 ทงันี ในส่วนนีผู้เขียนจะขออธิบายถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในการลงโทษบุคคล

ผูก้ระทาํความผิด แนวคิดการบงัคบัคดีอาญาและแนวคิดเกียวกบัการบงัคบัโทษปรับ เพือใช้เป็น

ขอ้มูลในการศึกษาต่อไป 

 “โทษ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานในความหมายทวัไปจะหมายถึง 

ความผิด ผลแห่งความผิดทีต้องรับผลร้าย ส่วนความหมายในทางกฎหมายจะหมายถึง มาตรการที

กฎหมายกําหนดไวส้ําหรับลงโทษผู ้กระทาํความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ 

การประหารชีวิต การจาํคุก การกกัขงั การปรับ และการริบทรัพย์สิน3 

 โทษทางอาญา คือ ผลร้ายซึงผูก้ระทาํความผิดไดรั้บเนืองจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา 

โดยแนวคิดในการกําหนดโทษและความผิดทีมีโทษทางอาญา อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน

ตามแต่สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละประเทศ  

 การลงโทษอาญานนัเป็นการลงโทษทีรุนแรง และกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

ร่างกาย และทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด จึงเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปวา่ โทษอาญาควรใช้กับ

การกระทาํทีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนอย่างร้ายแรง เท่านนั 

ศาสตราจารย์ Herbert L. Packer แห่งมหาวทิยาลยัแสตนฟอร์ด เสนอหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดโทษ

อาญาซึงเป็นทียอมรับอย่างกวา้งขวางไวด้งันี4 

 (1) คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าการกระทาํนนัคุกคามหรือเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อการ 

อยู่ร่วมกนัของคนในสังคม โดยมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทีมีผลกระทบต่อความปลอดภยั

ของบุคคลและสังคม เช่น การฆ่าผูอ้ืน การข่มขืน การใช้กาํลงัการประทุษร้าย การชิงทรัพย ์เป็นตน้ 
                                                        

3 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. ( 2525). หน้า 414. 
4 Herbert L. Packer . (1968).  The Limits of the Criminal Sanction. p.296. 

 (อา้งถึงใน วีระพงษ์  บุญโญภาส, 2551, หน้า 6). 
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 (2) การลงโทษทางอาญาตอ้งทาํใหก้ระทาํความผิดนนัๆ ลดนอ้ยลง 

 (3) การลงโทษอาญาตอ้งไม่ทาํใหพ้ฤติกรรมทีพึงประสงค์ของสังคมตอ้งลดน้อยลง 

 (4) หากเป็นความผิดอาญาแล้ว จะสามารถบังคบัใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกนั ทงัโดยตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจบักุมผูก้ระทาํความผิดเป็นสําคญั 

 (5) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอ้งมีประสิทธิภาพในการพิสูจน์ความผิดและลงโทษ

ผูก้ระทาํความผิด โดยไม่ก่อให้เกิดภาระแก่การดาํเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตทงัด้านคุณภาพ

และปริมาณ 

 (6) ไม่มีทางเลือกอืนทีเหมาะสมกว่าการลงโทษทางอาญา 

 ทงันี เนืองจากโทษเป็นวธีิการบงัคบั (Sanction) ทีรัฐใชป้ฏิบติัต่อบุคคลผูก้ระทาํความผิด

อาญาและเป็นส่วนหนึงของกฎหมายอาญาจึงตอ้งอยู่ในบงัคบัของหลกัทวัไป 3 ประการ5 ดงันี 

 1. โทษตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย หมายความวา่ การจะลงโทษบุคคลใดจะต้องมีกฎหมาย

บญัญติัวา่การกระทาํนนัมีโทษ และโทษทีจะลงแก่ผูน้นัจะตอ้งมีวธีิการและจาํนวนโทษซึงเป็นไป

ตามกฎหมายกาํหนด หลกันีเป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนอนัมาจากภาษิตในภาษา

ละตินทีวา่ “Nullum crimen nulla poena sine lege” หรือทีแปลเป็นภาษาไทยวา่ “ไม่มีกฎหมายก็ไม่

มีความผิดและไม่มีโทษ” ซึงหลกันีบญัญตัิรองรับไวใ้นประมวลกฎหมายอาญษ มาตรา 2 วรรคแรก 

บญัญติัว่า “ บุคคลจะตอ้งรับโทษในทางอาญาต่อเมือไดก้ระทาํการอนักฎหมายทีใช้ในขณะนนั

บญัญติัเป็นความผิดและกําหนดโทษไว ้และโทษทีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดนนัตอ้งเป็นโทษที

บญัญติัไวใ้นกฎหมาย”  

 2. โทษตอ้งเป็นไปโดยเสมอภาค หมายความวา่ การลงโทษบุคคลผูก้ระทาํความผิด 

ในฐานใดฐานหนึงจะต้องกระทาํโดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าผู ้นนัจะมีความแตกต่างกนัในฐานะ 

สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัอืนใด เมือกระทาํความผิดฐานเดียวกันจะตอ้งไดรั้บโทษในอตัราเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามโทษจะตอ้งเป็นไปโดยเสมอภาคนีไม่จาํเป็นตอ้งถึงขนาดทีว่าทุกคนทีกระทําผิดฐาน

เดียวกันต้องรับโทษจาํนวนเท่ากัน เพราะเป็นดุลพินิจของศาลทีจะกําหนดโทษโดยคํานึงถึง

พฤติการณ์หรือความร้ายแรงแห่งความผิดเป็นรายคดีไป 

 

 

 

                                                        
5 จิตติ  ติงศภทัิย ์. (2525). กฎหมายอาญา ภาค 1. หน้า 1014 – 1024. 
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 3. โทษมีลกัษณะเป็นการเฉพาะตวับุคคล หมายความว่า โทษนนัเป็นเรืองทีจะกระทาํต่อ

ตวับุคคลผูก้ระทาํผิดโดยตรงเท่านนั จะไม่มีการตกทอดไปยงัทายาทดงัเช่นสิทธิและหนา้ทีอนัเกียวดว้ย

ทรัพยสิ์นตามกฎหมายมรดก ดงันี เมือบุคคลผูก้ระทาํผิดถึงแก่ความตาย ความผิดและโทษก็เป็นอนั

ระงบัไปตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) และประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 38 

 ดงันนั จึงเห็นได้วา่โทษทางอาญาทีลงแก่บุคคลผู้กระทําความผิดนนั ตอ้งมีกฎหมาย

บญัญติัว่าการกระทาํนนัมีโทษและวิธีการลงโทษอย่างไร และต้องมีความเสมอภาคไม่วา่ผู ้ใด 

จะกระทาํผิดก็ย่อมไดรั้บโทษตามทีกฎหมายบญัญติัเช่นกนั 

 ฉะนนั โทษทางอาญาก็คือ มาตรการอย่างหนึงทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายอาญาเพือใช้บงัคบักบั

ผู ้กระทาํความผิด และโทษยงัเป็นมาตรการบงัคบัทางอาญาดงัเดิมและจนบดันียงัไม่มีสิงอืน 

มาทดแทนโทษ โทษจะมีลกัษณะรุนแรงมากหรือน้อยขึนอยู่กบัลกัษณะของการกระทาํความผิด 

ว่ามีความร้ายแรงและเกิดความเสียหายต่อผู ้เสียหายหรือรัฐมากน้อยเพียงใด ตามกฎหมายไทย 

มีการกาํหนดโทษไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา 5 ประเภท ได้แก่ ประหารชีวิต จาํคุก กกัขงั ปรับ

และริบทรัพยสิ์น6 โทษประหารชีวิตเป็นโทษทีรุนแรงทีสุดจะลงแก่ผูก้ระทาํผิดทีกระทาํความผิด

ร้ายแรง เช่น ฆ่าผูอ้ืน หรือความผิดทีเป็นอนัตรายต่อความมนัคงของประเทศ และโทษทีเบาทีสุดคือ

โทษปรับ ซึงเป็นโทษทีใชก้บัความผิดทีมีลกัษณะไม่รุนแรง เช่น การไม่เสียภาษีใหร้ัฐ การกระทาํความผดิ

อาญาเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นตน้ ทงันี ในบางประเทศก็ไดย้กเลิกโทษประหารชีวติไปแลว้ เช่น เยอรมนี และ 

บางประเทศก็ไดก้ําหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษชนิดหนึง เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

โทษจึงหมายถึงการกระทาํทีเป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ทีได้รับโทษ และด้วยเหตุที

การลงโทษนนัเป็นการกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล จึงจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้และ

ตอ้งกระทาํโดยบุคคลผูมี้อาํนาจ เป็นตวัแทนโดยชอบธรรมของรัฐ สังคม หรือชุมชน อีกนยัหนึง

กล่าวไดว้า่ การลงโทษเป็นการทีรัฐกาํหนดภาวะอย่างหนึงอย่างใดอนัเป็นผลร้ายหรือไม่พึงปรารถนา

ต่อผู ้กระทาํผิด โดยมีสาเหตุเนืองมาจากบุคคลนนัได้กระทาํความผิดตามกฎหมายทีใช้บงัคบัอยู่ใน

ขณะทีเกิดการกระทําความผิดขึนและได้กําหนดโทษไว ้โดยลกัษณะดงักล่าวจะเห็นว่า แม้จะเป็นการ

กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน การลงโทษผู ้กระทาํความผิดเป็นสิงทีผู้มีอาํนาจในรัฐ 

จกัตอ้งกระทาํเพือรักษาความสงบของรัฐ อีกทงัการลงโทษยงัเป็นเครืองมือส่งเสริมประสิทธิภาพของ

กฎหมายอีกประการหนึงดว้ย 

                                                        
6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18. 
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 ปัจจบุนัประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยไดบ้ญัญติัในเรืองโทษทางอาญาไวใ้น

มาตรา 18 ซึงสามารถจาํแนกโทษทางอาญาออกเป็น 5 ประเภท คือ 

 1. โทษประหารชีวิต 

 2. โทษจาํคุก 

 3. โทษกกัขงั 

 4. โทษปรับ 

 5. โทษริบทรัพยสิ์น 

 โทษทางอาญาทีบงัคบักบัชีวิต ไดแ้ก่ โทษประหารชีวติ โทษดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ทีจะ

ตดัโอกาสในการกระทาํความผิดของอาชญากรใหห้มดไปจากสังคมอยา่งถาวรและเป็นการทดแทน

การกระทาํความผิดทีบุคคลดงักล่าวไดก่้อขึนแก่สังคม ซึงโทษประหารชีวติมกัจะใช้กบัผู ้กระทาํ

ความผิดทีประกอบอาชญากรรมทีมีลกัษณะรุนแรง มีผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมค่อนขา้งสูง 

เช่น ความผิดเกียวกบัชีวติ หรือความผิดเกียวกบัความมนัคงของรัฐ เป็นตน้ 

 โทษทางอาญาทีบงัคบักบัเสรีภาพ ไดแ้ก่ โทษจาํคุกและโทษกักขงัโดยโทษดงักล่าวจะมี

วตัถุประสงค์ไปในทางแก้แค้นทดแทนผู ้กระทําความผิดให้แก่ผู ้เ สียหายและสังคมทีได้รับ

ผลกระทบจากการกระทาํความผิด และเป็นการตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมเป็นการชวัคราว 

ทงันี ระหวา่งทีผู้กระทาํความผิดได้รับโทษอยู่นันก็จะมีมาตรการในการฟืนฟูสภาพจิตใจของ 

ผูต้อ้งโทษ รวมทงัการฝึกอาชีพและอบรมความรู้เพือให้บุคคลดงักล่าวสามารถกลบัเขา้สู่สังคมได้

อีกครังหนึง 

 โทษทางอาญาทีบงัคบัการทรัพย์สิน ได้แก่ โทษปรับและโทษริบทรัพย์สิน ซึงโทษ 

ริบทรัพย์สินนนั มุ่งประสงค์ทีจะบงัคบัเอากบับรรดาทรัพยสิ์นทีผูก้ระทาํความผิดได้มาจากการ

กระทาํความผิด โดยถือว่าทรัพยสิ์นเงินทองเหล่านัน ผู ้กระทําความผิดไม่ควรได้รับเพราะเป็น

ทรัพย์สินทีไดม้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทงัทรัพย์สินบางประเภทยงัเป็นสิงทีโดยสภาพของตวั

ทรัพยสิ์นนนัเองเป็นของทีผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธสงคราม สือลามกอนาจาร เป็นตน้ หรือใน

ความผิดบางประเภททีมีล ักษณะไม่รุนแรงก็อาจบงัคับใช้โทษปรับแก่ผู ้กระทาํความผิดเพือให้เกิด 

ความเข็ดหลาบ เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตาม เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขนึในสังคม สังคมจะตอ้งหาวธีิการอย่างใดอยา่งหนึง

ในการจดัการกบัคนทีกระทาํความผิด หรือละเมิดกฎเกณฑข์องสังคม เพราะหากสังคมไม่จดัการกบัคนที 

กระทาํความผิด หรือละเมิดกฎเกณฑข์องสังคม เพราะหากสังคมไม่จดัการกบัคนเหล่านีก็เท่ากบัว่า

สังคมยอมรับการกระทาํความผิดดังกล่าว แต่การทีสังคมจดัการอย่างไรนนั ขึนอยู่กับความเชือ 

ของสังคมในแต่ละยคุแต่ละสมยัเกียวกบัสาเหตุของการกระทาํความผิดและเหตุผลทีจะต้องจดัการ
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หรือปฏิบตัิกับคนทีทาํผิด ซึงจะเปลียนไปตามยุคตามสมยั ตามสถานการณ์ โดยสังคมแต่ละยุค 

แต่ละสมยัจะมีจุดเน้นในวตัถุประสงค์ของการลงโทษและวิธีการทีจะปฏิบติัต่อคนทีทาํผิด หรือ 

การลงโทษผู ้กระทําความผิดทีแตกต่างกันไป ซึงวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิหรือการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผิดทางอาญาทีเกิดขนึในยุคต่างๆ ทีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 
 

 2.1.1 การลงโทษเพือการแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) 

 การลงโทษเพือการทดแทนเป็นการลงโทษต่อผูก้ระทาํความผิดมาตงัแต่ในสมยัโบราณ 

ซึงปรากฏให้เห็นจากหลกั “ตาต่อตาและฟันต่อฟัน” (an eye for an eye and a tooth for a tooth)  

ซึงภายใต้หลกันี บุคคลผู ้กระทาํความผิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติั 

ในทาํนองเดียวกนักบัทีบุคคลนนัไดก้ระทาํต่อผู้เคราะห์ร้าย7 ทงันีเนืองจากสัญชาตญาณแห่งการ 

แก้แค้นของมนุษย์และสัตวซึ์งมีมาแต่ครังดึกดาํบรรพ์ประการหนึง และอีกประการหนึงมาจาก

ความคิดทีวา่ จะเป็นการไม่ยติุธรรมเลยหากว่าผูก้ระทาํความผิดจะไม่ได้รับผลร้ายอนัเนืองมาจาก

การทีตนกระทาํความผิดนนั สาเหตุประการทีสองนีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดระบบศีลธรรมทีเห็นว่า 

ถา้รัฐมีอาํนาจในการลงโทษเนืองมาจากหลกัความยุติธรรมดงักล่าวการลงโทษเพือทดแทนนี 

ก็ควรเป็นโทษทีหนกัสาสมกบัความผิดทีได้กระทาํขึนตามทฤษฎี Free Will โดย Cesare Beccaria 

ซึงมีความเห็นว่า กฎหมายควรกาํหนดโทษให้เหมาะสมกบัความผิด (The punishment should fit the crime) 

และควรกาํหนดลกัษณะของโทษไวห้ลายๆ ประเภท เพราะวา่โทษอย่างเดียวกนัจะใหเ้หมาะสมกบั

ความผิดทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้8 

 ดงันนั วตัถุประสงค์ของการลงโทษเพือการแก้แค้นทดแทน จะเน้นการลงโทษให้สาสม

กบัการกระทาํความผิด รูปแบบการลงโทษจึงมีลกัษณะรุนแรง ป่าเถือน เช่น การเฆียน การแขวนคอ 

การทรมาน การประหารชีวติ โดยการลงโทษเพือการแก้ไขทดแทนนีตงัอยู่บนหลกัทีว่า ถา้การ

กระทาํความผิดร้ายแรงเพียงใด โทษทีผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บก็จะรุนแรงเช่นกัน เป็นการลงโทษทีมี

วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัความรู้สึกของประชาชนผูเ้สียหายและประชาชนโดยทวัไปทีตอ้งการจะ

เห็นคนทีทาํร้ายผูอ้ืนไดรั้บผลร้ายเช่นกนั 

 

 

                                                        
7 Norman A. Carison, Kären M Hess. And Christine M.H. Orthmann. (1999). Corrections in the 21th 

century :A practical approach. p.15. (อา้งถึงใน วีระพงษ์  บุญโญภาส, 2551, หน้า 9). 
8 Sue Titus Reid. Crime and Criminology. p. 62. (อา้งถึงใน วีระพงษ์  บุญโญภาส, 2551, หน้า 11). 
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 สําหรับโทษปรับก็มีวตัถุประสงค์เพือเป็นการทดแทนความเสียหายทีเกิดขึนอย่างหนึง 

ซึงทาํไดโ้ดยการบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด แต่การทดแทนนีก็ไม่เหมือนกบัการ 

แก้แคน้เสียทีเดียว เพราะการแกแ้คนเป็นการตอบแทนเพือใหส้าสมกบัความรู้สึกเคียดแคน้ของผูที้

ไดรั้บความเสียหาย ส่วนการทดแทนแม้จะทาํให้เกิดความพอใจกับผูเ้สียหายอยู่บา้ง แต่ก็ไม่ได้

กระทาํไปเพือระงบัอารมณ์ของผูเ้สียหาย แต่เป็นการกระทาํเพือความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามใน

ปัจจุบนันีการลงโทษปรับไม่มีวตัถุประสงคเ์ป็นการทดแทน เนืองจากในปัจจุบนัเมือผูต้อ้งหาหรือ

จาํเลยชาํระค่าปรับแลว้ เงินค่าปรับนนัจะตกเป็นของหลวงมิไดมี้การแบ่งให้กบัผู ้เสียหายเพือเป็น

การชดเชยความเสียหายทีเกิดขนึแต่อยา่งใด  
 

 2.1.2 การลงโทษเพือเป็นการข่มขู่หรือยบัยงั (Deterrence) 

 การลงโทษเพือการข่มขู่ เป็นการลงโทษเพือข่มขู่ผูก้ระทาํความผิดใหเ้ข็ดหลาบไม่กล้า 

จะกระทาํความผิดซาํอีก ทงัยงัเป็นตวัอย่างให้คนทวัไปเห็นจะไดไ้ม่มีการเลียนแบบหรือเอาอย่าง 

สมมติฐานภายใต้วตัถุประสงค์นีมีว่า ถ้าสังคมไม่สามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาสู่ระบบงาน

ยุติธรรมและลงโทษผูน้นัไดแ้ลว้ ก็เท่ากบัว่าสังคมนนัไดส่้งเสริมอาชญากรรม เพราะฉะนนัการลงโทษ

จึงมุ่งทีจะหยุดหรือลดอาชญากรรมมิใหเ้กิดขึน และให้มีผลยบัยงัพฤติกรรมทีผิดกฎหมายดว้ย 

 แม้ว่าการลงโทษเพือการข่มขู่จะเป็นสิงทีสามารถลดการก่ออาชญากรรมลงได้ แต่มี 

ผูที้ไม่เห็นดว้ยกบัวตัถุประสงคด์งักล่าว โดยให้เหตุผลวา่ การลงโทษเพือการข่มขู่ทาํใหเ้กิดผลเสียมากกวา่

ผลดี เช่น ทาํใหบุ้คลิกภาพของบุคคลเสือมเสียลงไป เนืองจากตอ้งไปรับโทษอยูร่่วมกบันกัโทษคนอืน  ๆ

ทงั  ๆทีผูน้นัไดก้ระทาํความผิดเป็นครังแรก หรือโดยมิไดจ้งใจก็ตาม นอกจากนนั การลงโทษเพือการข่มขู่

มิไดค้าํนึงถึงการปรับปรุงตวับุคคลและไม่ไดค้าํนึงถึงการช่วยเหลือหลงัจากพน้โทษ แต่อย่างไรก็ดี 

ไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งคาํนึงถึงแต่การลงโทษเพือการข่มขู่แต่เพียงประการเดียว เพราะอาจใช้

วิธีการแก้ไขปรับปรุงและช่วยเหลือหลงัพ้นโทษไปพร้อมๆ กับการลงโทษเพือการข่มขู่ได้ ทงันี 

การแก้ไขปรับปรุงย่อมขึนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น การแยกขงัผู ้ต้องโทษตาม 

ความรุนแรงของความผิด การอบรมความประพฤติ เป็นตน้ สิงเหล่านีย่อมกระทาํได้แม้ผูต้อ้งโทษ

จะไดรั้บโทษหนกัหรือถูกจาํคุกมาเป็นเวลานานก็ตาม และหากปรากฏว่าผูต้ ้องโทษสามารถแก้ไข

ปรับปรุงตนเองไดแ้ลว้ ก็อาจปล่อยตวัผูน้นัใหพ้น้โทษก่อนกาํหนดเวลาก็ได้ จะเห็นไดว้่า การลงโทษ

เพือการข่มขู่อาจใช้พร้อมไปกบัการลงโทษเพือการแกไ้ขปรับปรุงและการช่วยเหลือหลงัจากพน้โทษ 

ไดโ้ดยไม่ขดัแยง้กนัแต่อยา่งใด9 

                                                        
9 สมยศ  วฒันภิรมย.์ (2536). การรอการลงโทษและการรอการกาํหนดโทษปรับ. หน้า 19-20. 
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 สําหรับการลงโทษปรับในปัจจบุนันนั จะเห็นไดว่้ามีลกัษณะเป็นการข่มขู่โดยเฉพาะหาก

เป็นการลงโทษกบัผู้ทีมีฐานะยากจนดว้ยแลว้ การลงโทษปรับย่อมกระทบกระเทือนถึงตวับุคคล

ผูก้ระทาํความผิดและรวมตลอดถึงครอบครัวของบุคคลดงักล่าวนนัด้วย อย่างไรก็ดีในกรณีที

ลงโทษปรับในจาํนวนเงินอย่างเดียวกนัยอ่มไม่มีผลกระทบถึงบุคคลผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจทีดี โทษปรับก็อาจก่อใหเ้กิดความไม่ยุติธรรมต่อบุคคลผูถู้กลงโทษได้ในกรณีทีจาํนวน

เงินค่าปรับเป็นจาํนวนเงินเท่ากนั ดงันนัจุดประสงค์ของการลงโทษเพือการข่มขู่ไม่อาจใช้ไดก้บั 

การลงโทษปรับแก่บุคคลผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดี ประกอบกบัการลงโทษปรับ 

ส่วนใหญ่เป็นความผิดเล็กน้อยก็ไม่อาจทาํให้ผูก้ระทาํความผิดเดือดร้อนทางดา้นเศรษฐกิจและ 

ไม่อาจทาํใหเ้สียชือเสียงเกียรติยศของตนไปได ้
 

 2.1.3 การลงโทษเพือการตดัโอกาสการกระทาํความผิด (Incapacitation) 

 มีวตัถุประสงคเ์พือไม่ใหผู้ก้ระทาํความผิดทีถูกลงโทษมีโอกาสกระทาํความผิดซําอีก 

แม้การลงโทษตามวตัถุประสงค์ในข้อนีคล้ายกับวตัถุประสงค์เพือการข่มขู่หรือยับยงัและ

วตัถุประสงคเ์พือการปรับปรุงแกไ้ขในขอ้ทีวา่มุ่งหมายจะไม่ให้ผูก้ระทาํความผิดไดก้ระทาํความผิดซาํ 

แต่ต่างกนัทีวา่วตัถุประสงคเ์พือการข่มขู่หรือยบัยงัมุ่งใหผู้ก้ระทาํความผิดเกิดความเกรงกลวัไม่กลา้

กระทาํความผิดขึนอีก ส่วนวตัถุประสงค์เพือการปรับปรุงแก้ไขมุ่งอบรมให้ผู ้กระทาํความผิด 

ไม่กระทาํความผิดอีกโดยสมคัรใจและปรับปรุงแก้ไขให้ตวัเขาสามารถงดเวน้การกระทาํความผิดได ้

 อนึง การลงโทษตามทฤษฎีทีกล่าวมาขา้งตน้บางอยา่งก็มกัจะมุ่งไปในทางข่มขู่มากกวา่ 

มุ่งไปในทางตดัโอกาสอย่างแทจ้ริง เช่น โทษประหารชีวติก็ตงัไวใ้หพ้อเหมาะกบัความรุนแรงของ

การกระทาํความผิด เพือข่มขู่ไม่ให้คนกล้ากระทาํความผิดเช่นนนั ไม่ได้ตงัไวโ้ดยประสงค์จะตดั

ผูก้ระทาํความผิดไม่ใหม้ีโอกาสกระทาํความผิดขึนอีกโดยแท้จริงหรือการเพิมโทษแก่ผู้กระทาํความผิด

หลายครังไม่เขด็หลาบก็ดูจะมุ่งไปในทางข่มขู่ไวว้า่ถา้กระทาํความผิดขึนอีกจะถูกควบคุมตวัไวน้าน 

การทีไดผ้ลเป็นการทาํใหผู้น้นัไม่มีโอกาสกระทาํความผิดไปอีกนานดูจะเป็นเพียงผลพลอยไดเ้ท่านนั10 

 สําหรับโทษปรับนัน จะเห็นไดว่้าหากมองเพียงผิวเผินอาจไม่ใช่โทษทีใช้ลงแก่ผู้กระทํา

ความผิดเพือตดัโอกาสในการกระทําความผิด เนืองจากเมือชําระค่าปรับแล้วผู้นนัก็เป็นอนัพ้นโทษ 

แต่ในกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับเป็นผูม้ีฐานะยากจน การลงโทษปรับอาจจะเป็นการตดัโอกาสไม่ให้กระทาํ

ความผิดในลกัษณะชวัคราว เนืองจากการลงโทษปรับมีมาตรการให้กกัขงัแทนค่าปรับได้ หากปรากฏวา่

บุคคลนนัไม่มีเงินหรือทรัพยสิ์นทีสามารถยดึมาชาํระค่าปรับได ้

 
 

                                                        

 10 เชษฐภทัร  พรหมชนะ. (2546). การนาํมาตรการอืนมาใช้บังคับนอกเหนือจากการกักขงัแทนค่าปรับ. หนา้ 16-17. 
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 2.1.4 การลงโทษเพือเป็นการปรับปรุงแก้ไข (Rehabilitation) 

 การลงโทษเพือการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดนี เป็นการลงโทษเพือวตัถุประสงค ์

ในอนาคต มีลกัษณะคลา้ยกบัการลงโทษเพือการข่มขู่ แต่มีความแตกต่างกนั การลงโทษเพือการ

แก้ไขปรับปรุงนนั ส่งผลเป็นการเฉพาะตวัแก่ผูก้ระทาํความผิด กล่าวคือเมือผูก้ระทาํความผิดไดรั้บ

โทษแลว้จะเปลียนแปลงพฤติกรรมและกลบัตวัเป็นคนดี เพือเข้าสู่สังคมไดอ้ีกครังโดยไม่เกิดปมดอ้ยว่า

ตนได้เคยกระทาํความผิดและได้รับโทษ11 ทฤษฎีการลงโทษเพือแก้ไขปรับปรุงหรือฟืนฟูจิตใจ

ผูก้ระทาํความผิดตงัอยู่บนพืนฐานความเชือทีว่า ผู้กระทาํความผิดสามารถเปลียนแปลงได้ภายใต้

การบาํบดัดูแลทีเหมาะสม  

 จะเห็นไดว้า่วตัถุประสงคข์องการลงโทษเพือแกไ้ขปรับปรุงนนัเป็นความคิดสมยัใหม่ 

มุ่งฟืนฟูผู ้กระทําความผิดทงัทางด้านจิตใจร่างกาย เช่น การลงโทษปรับแทนโทษจาํคุก หรือการคุม

ประพฤติแทนการจาํคุกในความผิดทีไม่ร้ายแรง เป็นต้น แต่หากมีการกระทาํความผิดทีร้ายแรง 

การลงโทษเพือแก้ไขปรับปรุงเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการลงโทษได ้

แต่อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงคข์องการลงโทษในสมยัปัจจุบนัไดเ้ปลียนแปลงไปจากสมยัก่อน คือ 

มุ่งประสงค์ใหเ้ป็นการแกไ้ขปรับปรุงตวับุคคลเพือใหก้ลบัตวัเป็นพลเมืองดีและเพือเป็นการป้องกนั

สังคมให้ปลอดภยัจากการประกอบอาชญากรรมเนืองจากเห็นว่าการลงโทษเพือเป็นการแก้แค้น

ทดแทนนนั นอกจากจะไม่เกิดผลดีแก่สังคมแลว้ยงักลบัเป็นโทษแก่สังคมอีกดว้ย จึงไดมี้การแก้ไข

ปรับปรุงในดา้นการคุมประพฤติและการดูแลนกัโทษในทณัฑสถานและการพกัการลงโทษ เป็นตน้ 

 ในส่วนของการลงโทษปรับนนั ถือไดว้า่เป็นการลงโทษเพือเป็นการแก้ไขปรับปรุงได้เช่นกัน 

เนืองจากโทษปรับเป็นโทษทีบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิดและถือวา่เป็นการหลีกเลียงการ

ลงโทษจาํคุกระยะสันซึงไม่มีผลดีแก่ต ัวผู้กระทําความผิดและครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย 

นอกจากนีในปัจจุบันการลงโทษปรับได้มีการนําเอามาตรการการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงาน

สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับมาใช ้เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดไดมี้โอกาสตอบแทนสังคมบ้าง และยงัช่วย

ให้ผู ้กระทาํความผิดรู้สึกมีคุณค่าและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิงหรือรู้สึก 

แปลกแยกจากสังคม และยงัช่วยพฒันาศกัยภาพของผูก้ระทาํความผิดทาํใหเ้ขาเห็นถึงคุณค่าของตนเอง 

 

 

                                                        
 11 สหธน  รัตนไพจิตร. (2527). ความประสงค์ของการลงโทษอาญา : ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้

กฎหมายลกัษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา. หน้า 60. 
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 จากวตัถุประสงค์ในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางอาญาดงักล่าว ซึงเดิมกฎหมายอาญา 

ส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคห์ลกัไปในทางแก้แคน้ทดแทน การลงโทษในระยะแรกจึงเป็นการลงโทษที

รุนแรงเด็ดขาดและขดัต่อหลักมนุษยธรรมอยู่บ้าง แต่ต่อมาเมือรัฐเข้ามาจดัการเรืองความยุติธรรม 

การลงโทษก็มีลกัษณะไปในทางข่มขู่ และเป็นการลงโทษเพือตดัโอกาสการกระทาํความผิดตามลาํดบั

ต่อมาการลงโทษทางอาญาก็ได้มีการพัฒนาโดยได้มองถึงแนวความคิดเพือประโยชน์ในอนาคต 

ในดา้นการปรับปรุงแก้ไขฟืนฟู เพือให้ผูก้ระทาํความผิดมีโอกาสกลบัตนเป็นคนดี การใช้ความรุนแรง 

แต่อย่างเดียวโดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ทีทาํให้ผูน้นักลายเป็นผู ้กระทาํความผิดติดนิสัย อนัเป็นการ

ลงโทษทีไม่บงัเกิดผลดีต่อสังคม หลักการลงโทษเพือทดแทนและข่มขู่ จึงไม่สามารถทาํให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางอาญาอยา่งแทจ้ริง ทาํใหแ้นวคิดในการลงโทษเริมเปลียนแปลงไป โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือการปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดและเป็นการป้องกันสังคมแทน ซึงจะทาํให้ 

ผูก้ระทาํความผิดสามารถกลบัเขา้สู่สังคมไดแ้ละทาํใหค้นสังคมอยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุข 

 

2.2 แนวคิดเกียวกับการบังคับคดีและการบังคับโทษทางอาญา 

 ในการดาํเนินคดีภายหลงัจากทีศาลไดต้ดัสินชีขาดว่าจาํเลยเป็นผูก้ระทาํความผิดแล้ว ศาลจะ

กาํหนดโทษทีจะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดในคาํพิพากษา และคาํพิพากษาซึงเสร็จเด็ดขาดแล้วนนัจะนาํไปสู่

การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามคาํพิพากษาทีเรียกวา่ “การบงัคบัคดี” ซึงการบงัคบัคดีในประเทศไทยมีทงัการ

บงัคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และการบงัคบัคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา โดยในการศึกษานีจะมุ่งเน้นศึกษาถึงการบงัคบัคดีอาญาเท่านนั 

 การดาํเนินคดีอาญาเป็นหน้าทีโดยตรงของรัฐ โดยทวัไปการดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

มีโครงสร้างเป็น 4 ขนัตอน12 คือ 

 1) การดําเนินคดีอาญาชันก่อนฟ้องคดี (Vorverfahren) คือ การดาํเนินงานทังปวงของ 

เจ้าพนักงานก่อนยืนฟ้องคดี อันได้แก่ การสอบสวนของพนกังานสอบสวนและการดําเนินการของ

พนกังานอยัการก่อนการยืนฟ้อง กระบวนการดาํเนินคดีอาญาในขนัตอนนีเป็นกระบวนการเดียวกนัแมว่้า

เจา้พนกังานผูท้าํหนา้ทีจะมีหลายฝ่ายก็ตาม 

 2) การดาํเนินคดีอาญาชนัการประทบัรับฟ้อง คือ เมือมีการยืนฟ้องคดีอาญาต่อศาลแลว้ตอ้งมี

การดาํเนินคดีอีกขนัตอนหนึงคือ  “การดาํเนินคดีอาญาชนัประทบัรับฟ้อง” (Zwischenverfahren) กล่าวคือ 

ศาลจะตอ้งพิจารณาในเบืองแรกว่าจะสมควรประทบัรับฟ้องนนัไวพิ้จารณาต่อไปหรือไม่ ในขนันีศาลจะ

พิจารณาเพียงมูลคดีเท่านนั ซึงโดยปกติในคดีทีพนกังานอยัการยนืฟ้องศาลอาจจะเห็นว่าคดีมีมูลแลว้และ

                                                        
12 คณิต  ณ นคร. (2547). กฎหมายอาญาภาคทัวไป. หน้า 44-45.  
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สังประทบัฟ้องก่อนเสมอจึงจะสังประทบัฟ้องนนัได ้เนืองจากการไต่สวนมูลฟ้องในคดีทีผู้เสียหายฟ้อง

เป็นกระบวนการบงัคบัตามกฎหมาย หากไม่กระทาํย่อมทําให้การประทบัฟ้องนนัเสียไป ดงัทีศาลฎีกา 

ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “บทบญัญติัเกียวกบัการไต่สวนมูลฟ้องเป็นบทบญัญติัทีเกียวกบัความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอนัดีของประชาชน” กล่าวคือ เป็นกระบวนการทีเป็นเงือนไขบงัคบัใหต้อ้งกระทาํก่อน 

 3) การดาํเนินคดีอาญาชันการพิจารณา (Hauptverfaren) คือ กระบวนการของการดาํเนินคดี

อาญาในศาลหลงัจากศาลสังประทบัฟ้องแลว้ การพิจารณาเป็นขันตอนดาํเนินคดีอาญาทีมีเป้าหมาย 

เพือวินิจฉัยเกียวกับการกระทําและความชัวของจาํเลย กล่าวคือ วินิจฉัยว่าจําเลยได้กระทําตามที 

ถูกกล่าวหาในฟ้องนนัหรือไม่ ในกรณีทีศาลเห็นวา่จาํเลยไดก้ระทาํผิดจริง ศาลก็จะพิพากษาลงโทษจาํเลย

และศาลอาจกาํหนดใชว้ธีิการเพือความปลอดภยั หรือมาตรการบงัคบัทางอาญาอืนดว้ยแลว้แต่กรณี 

การพิจารณาอาจกระทาํเฉพาะในศาลชนัตน้เพียงศาลเดียว หรืออาจจะกระทาํในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา 

ก็ได ้

 4) การดาํเนินคดีอาญาชนับงัคบัคดี (Vollstreckungsverfahren) คือ การบงัคบัตามคาํพิพากษา

อนัถึงทีสุดของศาล การบงัคบัคดีอาญาเป็นขนัตอนของการดาํเนินคดีเมือคดีถึงทีสุดแล้ว ในการบงัคบั

คดีอาญาโดยทวัไปกระทาํโดยการออกหมายบงัคบัคดี โดยเฉพาะอย่างยิงคือการออกหมายจาํคุก จึงทาํให้

การบงัคบัคดีอาญาเป็นเรืองของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึงแตกต่างกบั “การบงัคบัโทษอาญา” 

กล่าวคือ การบงัคบัโทษอาญาเป็นเรืองของกฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัโทษหรือกฎหมายราชทณัฑ ์

 ดงันนั จึงกล่าวไดว้า่การดาํเนินคดีอาญาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ตอนใหญ่  ๆคือ การดาํเนินคดีอาญา

ชนักาํหนดคดี และการดาํเนินคดีอาญาชนับงัคบัคดี และสิงทีเชือมโยงให้การดาํเนินคดีอาญาทงัสองชนั

ดงักล่าวติดต่อกนั คือ “คาํพิพากษาถึงทีสุด” 

 จากโครงสร้างการดาํเนินคดีอาญาโดยทวัไปจะเห็นไดว้า่ การบงัคบัคดีอาญาเป็นขนัตอน

สุดท้ายในการดําเนินคดีอาญา เพือนาํตวัผู้กระทาํความผิดมาลงโทษ โดยมีคาํพิพากษาถึงทีสุด 

เป็นตวัเชือมโยงการดาํเนินคดีอาญาในชนักาํหนดคดีและการดาํเนินคดีในชนับงัคบัคดีเข ้าด้วยกนั 

กฎหมายวา่ดว้ยการบงัคบัคดีอาญาเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึงมีบญัญตัิในมาตรา 245  

ถึงมาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 การบงัคบัคดีอาญา หมายถึง กระบวนการทีกระทาํไปเพือให้มีการบงัคบัให้เป็นไปตาม

คาํพิพากษาทีถึงทีสุด รวมตลอดทังการวินิจฉัยสังการอันเกียวกับการบังคบัให้เป็นไปตาม 

คาํพิพากษาทีถึงทีสุดนันด้วย และไม่ไดห้มายถึงเฉพาะการดาํเนินการตามคาํพิพากษาทีถึงทีสุด 

ใหล้งโทษประหารชีวติ จาํคุก หรือกกัขงัเท่านนั แต่รวมถึงการดาํเนินการตามคาํพิพากษาทีถึงทีสุด
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ให้ลงโทษปรับและอืนๆ ดว้ย เช่น วธีิการเพือความปลอดภยั เป็นตน้13 การบงัคบัคดีอาญา เช่น  

การออกหมายจาํคุก การสังปรับ และการวนิิจฉัยวา่ควรทุเลาการลงโทษหรือไม่ ดงันนั จึงเห็นไดว่้า 

การบงัคบัคดีอาญาจึงเป็นเรืองทีต้องมีการบงัคบัให้เป็นไปตามคาํพิพากษา และผูที้จะทาํหน้าที

ดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํพิพากษาเรียกว่า “เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาญา” ซึงเจา้พนกังานบงัคบั

คดีอาญาในประเทศไทยก็คือ ศาล  

 ส่วนการบงัคบัโทษอาญานนั เป็นมาตรการในการดาํเนินการเกียวกบัโทษจาํคุก โทษกักขงั

หรือวิธีการเพือความปลอดภัยอนัเป็นการจาํกดัเสรีภาพของบุคคล  เพราะฉะนนั การบงัคบัโทษ 

จึงเป็นเรืองทีอยู่นอกกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา14 เช่น การทีจะตอ้งจาํคุกผู ้ตอ้งคาํพิพากษา 

ถึงทีสุดไว ้ณ ทีใด การปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัอย่างไร การพกัโทษ การปล่อยก่อนกําหนด รวมทงัการ

ดาํเนินการเกียวก ับการประหารชีวิตด ้วย โดยมีเ จา้พน ักงานราชทณัฑ์ กรมราชทณัฑ์เป็น 

เจ ้าพน ักงานผู ้มีหน้าทีในการบังคับโทษ จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ 

เป็นกฎหมายทีบญัญติัขึนมาเพือกาํหนดวธีิปฏิบติัในการทีจะจดัการกบัผูก้ระทาํความผิดในขนัตอน

สุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม โดยการควบคุมผู ้กระทาํความผิดไวต้ามคาํพิพากษาของศาล 

เพือแก้ไขและปรับปรุงผูก้ระทาํความผิดใหเ้ปลียนแปลงพฤติกรรมทีไม่ดีเสียใหม่จนสามารถกลบั

เข้าสู่สังคมและอยู่ร่วมกับผู ้อืนได้อย่างปกติสุข โดยกฎหมายดงักล่าวนีจะกําหนดลกัษณะและ

วธีิการบงัคบัโทษจาํคุก โทษกกัขงั และกาํหนดลกัษณะและวิธีการเพือความปลอดภยัชนิดทีเป็นการ

จาํกดัสิทธิเสรีภาพทีกระทาํในเรือนจาํและทณัฑสถานทงัหลายนนัเอง 

 

2.3 แนวคิดเกียวกับโทษปรับและการบังคับโทษปรับ 

 โทษปรับเป็นโทษทีมีมาตงัแต่สมยัโบราณ เมือไดผ้่านยุคของการแกแ้คน้ทดแทนมาไดไ้ม่นาน

นกักฎหมายในระยะต่อมาก็ไดก้าํหนดโทษปรับและริบทรัพย์สินขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีที

ผูเ้สียหายไม่สามารถแกแ้คน้ทดแทนไดเ้อง ในกรณีนีกฎหมายจะกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดตอ้ง

เสียเงินค่าปรับหรือให้บริการอยา่งใดอย่างหนึงแก่ผูเ้สียหายเป็นการตอบแทนการกระทาํความผิด 

 ศาสตราจารยเ์กอฮารท ์เกรบิง (Gerhard Grebing) กล่าววา่โทษปรับมีขึนเพือลดท่าทีในการที

ผูเ้สียหายจะทาํร้ายผูก้ระทาํความผิดเป็นการแก้แคน้ทดแทนในสมยัทีแกแ้คน้ทดแทนยงัแพร่หลายอยู่ 

ขอ้นีเห็นไดแ้มใ้นกฎหมายฮมัมูราบี กฎหมายอินเดียโบราณ กฎหมายอียิปต์โบราณ และกฎหมาย

กรีกโบราณ15 
                                                        

13 แหล่งเดิม. หน้า 416-418. 
14 แหล่งเดิม.  
15 โกเมน  ภทัรภิรมย.์ (2534). “โทษปรับ.” วารสารอัยการ, 163(14). หนา้ 455. 

DPU



19 

 

 เมืออาํนาจรัฐในการบริหารความยุติธรรมไดม้นัคงขึน จนในทีสุดก็สามารถเลิกลม้ระบบ

ความยุติธรรมโดยเอกชน และนาํเอาระบบความยุติธรรมโดยมหาชนเขา้มาแทนทีได ้รัฐก็ไดบ้ญัญติัให้

ความผิดทีเสียหายแก่ผลประโยชน์ของสังคมเป็นความผิดต่อมหาชน เช่น การทรยศต่อชาติ และ

ความผิดร้ายแรงประเภทอืนๆ ส่วนระบบการไถ่โทษนนัก็ยงัคงอยู่ แต่รัฐได้บงัคบัให้คู่พิพาท 

จ่ายส่วนหนึงของค่าไถ่โทษใหแ้ก่รัฐ เป็นการตอบแทนการทีรัฐเขา้มาจดัการดูแลความยุติธรรมให ้

อนัมีลกัษณะเป็นค่าขึนศาลและเป็นภาษีไปในตวัดว้ย ในส่วนทีเป็นค่าตอบแทนของรัฐในกรณีทีรฐั

ดาํเนินความยุติธรรมใหน้นัมีแนวโนม้สูงขนึทุกที แต่ส่วนทีผูเ้สียหายไดรั้บนอ้ยลงเรือยๆ จนในทีสุด

ผูเ้สียหายคงไดเ้พียงแต่ค่าชดใชค้วามเสียหายเท่านนั ในส่วนทีรัฐบงัคบัเอามานนั ส่วนหนึงใช้เป็น

ค่าธรรมเนียมศาลอีกส่วนหนึงใชเ้ป็นค่าปรับ 

 ต่อมากฎหมายเยอรมนัโบราณไดส้ร้างกฎเกณฑ์เกียวกบัโทษปรับหลายประการโดยเฉพาะ

อย่างยิงทีกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน จึงได้แยกโทษปรับออกจากการชดใช้ค่าเสียหาย 

นอกจากนียงัมีการนาํเอาโทษปรับมาใชค้วบคู่กบัโทษจาํคุกโดยใหศ้าลลงโทษทงัสองอย่างหรือใช้

ดุลพินิจลงโทษอย่างใดอย่างหนึงได้ เพือให้ผู้กระทําผิดรู้สึกหวาดกลัวต่อการลงโทษ นับว่า 

การพัฒนาข้อนีทาํให้การลงโทษปรับห่างไกลจากความมุ่งหมายว่าเป็นการแก้แค้นทดแทน 

แต่กลบักลายเป็นการข่มขู่ผูก้ระทาํความผิดให้เข็ดหลาบหวาดกลัวมากยิงขึน เพราะผู ้กระทาํความผิด 

อาจไม่รู้สึกเดือดร้อนเท่าไรนักถ้าตนจะถูกจาํคุกเนืองมาจากการกระทาํความผิดบางอย่าง เช่น 

การลกัทรัพย ์ปลน้ทรัพยผ์ูอื้น เป็นตน้  แต่ถา้ถูกจาํคุกและปรับดว้ยก็จะดูเป็นเรืองทีน่ากลวัและรุนแรงขนึ 

เช่น ปรับสีเท่าหรือสิบเท่าของมูลค่าทรัพย์สินทีตนปล้นหรือลกัขโมยมา ในหลายกรณีผู ้กระทาํ

ความผิดอาจถูกปรับเสียขนัหนึงก่อนถูกลงโทษประหารชีวติก็ได ้

 ก่อนศตวรรษที 19 กฎหมายโรมาโน-เยอรมนันิค ก็พฒันาไปอีกขนัหนึง โดยนาํโทษปรับ 

มาใชใ้นการลงโทษสถานเบาสําหรับความผิดเล็กๆ น้อยๆ อย่างทีเรียกกันวา่ “ความผิดลหุโทษ” 

(petty crimes) เพือใชใ้นกรณีทีเห็นวา่ผูก้ระทาํความผิดไม่ควรได้รับโทษประการอืนเพราะเห็นว่า 

เป็นการทารุณโหดร้ายเกินไป เช่น การกระทาํความผิดเลก็ๆ นอ้ยๆ ทีกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

ของสังคมแต่ไม่เกิดอนัตรายต่อผูใ้ด ซึงทาํให้โทษปรับเป็นโทษทีอยู่ในระบบกฎหมายอาญาทีสมบูรณ์

และมีกฎเกณฑใ์นตวัเอง เช่นเดียวกับโทษประหารชีวิตและโทษจาํคุกซึงต่างมีระบบการลงโทษ

และหลกัการเหตุผลของตนเองแยกออกไป16 

 สําหรับประเทศไทย โทษปรับก็ไดมี้การพฒันาโดยเริมแรกมีการปรับเป็น “สินไหมพินยั” 

โดยการแบ่งสภาพของการปรับ ถา้ปรับเป็น “สินไหม” ก็จะให้แก่ผู ้เสียหาย หากปรับเป็น “พินยั”  

                                                        
16 แหล่งเดิม. หนา้ 455-456. 
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ก็จะให้แก่หลวง ต่อมาเมือมีการบัญญัติใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 โทษปรับได้ถูก

เปลียนแปลง โดยถือว่าโทษปรับเป็นการชําระโทษให้แก่รัฐจึงต้องตกเป็นของหลวงทังหมด 

ส่วนสินไหมนนั ต่อมาได้กลายเป็นค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง และหากผูเ้สียหายตอ้งการให้มี 

การชดใช้ค่าเสียหายก็จะต้องไปดาํเนินการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายลกัษณะ

ละเมิดเอง  
 

2.3.1 วตัถุประสงคข์องโทษปรับ 

 วตัถุประสงคข์องกฎหมายอาญามีหลายประการแต่ทุกประการมีวตัถุประสงค์เหมือนกนั คือ

ตอ้งการลงโทษผูก้ระทาํความผิด ซึงการลงโทษนนัอาจเป็นไปเพือแก้แค้นทดแทน (Retribution) 

หรือเพือการข่มขู่ (Deterrence) หรือเพือการตดัโอกาสในการกระทาํความผิด (Incapacitation) หรือ

เพือการปรับปรุงแก้ไข (Reformation) ผู ้กระทําความผิดก็ได้ ทงันีขึนอยู่กับว่ากฎหมายอาญา

ตลอดจนการบงัคับใช้กฎหมายอาญาในประเทศนนัๆ จะใช้ทฤษฎีใดเป็นหลกัในการแก้ปัญหา

อาชญากรรมในประเทศ  

 จากการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นอาชญาวทิยาทีกา้วหนา้ขึน ทาํใหว้ตัถุประสงคข์องการลงโทษ 

มีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมยั ปัจจุบนัวตัถุประสงค์ของการลงโทษมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม 

ดงันนั การแก้แคน้ทดแทนย่อมไม่สมเจตนารมณ์ของการลงโทษในปัจจุบัน ซึงมีแนวคิดทีต้องการ 

จะเปลียนแปลงนโยบายเป็นการนาํเอาตวัผูก้ระทาํความผิดกลบัคืนสู่สังคมใหม้ากทีสุด และเห็นว่า

การลงโทษทีเหมาะสม การอบรมบ่มนิสัย การฝึกฝนอาชีพในระหว่างตอ้งขัง เป็นวิธีหนึงในการ 

นาํมาตรการอืนมาใชเ้พือให้การลงโทษเกิดความเหมาะสมมากยิงขึน 

 ในลกัษณะทาํนองเดียวกบัการกาํหนดโทษปรับไวใ้นมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

ก็เพือให้มีการลงโทษผู ้กระทาํความผิดอาญาสําหรับคดีความผิดเล็กน้อย ต่อมาแนวคิดในเรืองการ

ลงโทษปรับไดเ้ปลียนแปลงไป โดยรัฐจะลงโทษผูก้ระทาํความผิดเพือปิดกนัอนัตรายทีจะเกิดขนึกบัสงัคม 

ซึงเป็นอันตรายทีไม่รุนแรงมากนัก และเพือเป็นการทดแทนโทษทีได้กระทําต่อ เสรีภาพ 

ต่อชีวิต หรือต่อร่างกาย โดยกฎหมายเห็นว่าขนาดของความผิดทีผู้กระทําได้รับเมือเทียบกับ

บทลงโทษแลว้ไม่มีความจาํเป็นถึงกบัต้องจาํกัดเสรีภาพด้วย นอกจากนี การลงโทษจาํคุกหรือกกัขงั 

มีขึนก็เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดเกิดความหลาบจาํ อย่างไรก็ตาม การลงโทษจาํคุกในระยะเวลาน้อย

อาจไม่เพียงพอทีจะใหผู้ก้ระทาํความผิดเกิดความหลาบจาํ เพราะเมือผู้กระทาํความผิดถูกตราหน้า

จากสังคมทาํให้เกิดปมดอ้ย และเมือออกจากคุกบุคคลนนัก็อาจทาํใหส้ังคมไดรั้บความเดือนร้อนอีก17 

                                                        
17 สมพร  พรหมหิตาธร. “โทษปรับ.” อัยการนิเทศ, 31(4). หน้า  443. 
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 ดงันนั ในการกระทาํความผิดอาญาในคดีเลก็นอ้ย ซึงจาํเลยหรือผู้ตอ้งหาไม่ควรได้รับ 

โทษจาํคุกนนั ไดมี้การเสนอโทษปรับ ซึงเป็นการลงโทษในทางทรัพยสิ์นและเป็นทางออกทีดีทีสุด 

ในการหลีกเลียงโทษจาํคุกระยะสัน18 และนอกจากนี การทีรัฐใช้การลงโทษปรับแทนโทษจําคุก 

ระยะสันนัน ย ังเป็นผลทําให้รัฐประหยัดงบประมาณในการเลียงดูผู้ต้องโทษอีกด้วย ฉะนัน

วตัถุประสงคด์า้นการนาํโทษปรับมาใช้บงัคบักบับุคคลผูก้ระทาํความผิดก็เพือประโยชน์ดงัต่อไปนี 

 1)  เพือใหค้วามสะดวกแก่รัฐโดยไม่จาํเป็นตอ้งจดัหาสถานทีกกัขงัหรือจาํคุกใหก้บันกัโทษอีก 

 2) เพือเป็นการประหยดังบประมาณ 

 3) เพือใหศ้าลสามารถใชดุ้ลพินิจทีจะกาํหนดอตัราโทษให้เหมาะสมกบัความร้ายแรง

ของการกระทาํความผิด ตลอดจนความสามารถในทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํความผิดดว้ย 

 4) เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดไม่มีมลทิน 

 5) โทษปรับจะยงิมีประสิทธิภาพขนึเมือใชบ้งัคบัผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจน 

 6) ทาํใหรั้ฐมีรายไดเ้พิมมากขนึ19 
 

 2.3.2 ลกัษณะของโทษปรับ 

 โทษปรับถือเป็นโทษทีบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์น โดยในมาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

บญัญติัวา่ “ผูใ้ดตอ้งโทษปรับ ผู ้นนัตอ้งชาํระเงินตามจาํนวนทีกําหนดไวใ้นคาํพิพากษาของศาล” 

โทษปรับจึงไดแ้ก่ โทษซึงผูต้อ้งคาํพิพากษาจะต้องนาํเงินตามจาํนวนทีกําหนดไวใ้นคาํพิพากษามาชําระ 

ต่อศาล20 โดยโทษปรับมีลกัษณะสําคญัดงัต่อไปนี 

 1) โทษปรับเป็นโทษทีบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด ทรัพยสิ์นทีจะบงัคบัเอานนั 

คือ เงิน หากเป็นการบงัคบัเอาจากทรัพยสิ์นอืนๆ ก็ไม่ใช่โทษปรับ ถา้ทรัพยสิ์นนันเกียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผิด ก็ถือวา่เป็นโทษเกียวกบัการริบทรัพยสิ์น 

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีผูก้ระทาํความผิดไม่มีเงินเสียค่าปรับ อาจถูกยึดทรัพยสิ์นได้ การยึด

ทรัพยสิ์นจึงมิใช่การริบทรัพยสิ์น เพราะมิไดก้ระทาํต่อทรัพยอ์นัเกียวกบัการกระทาํความผิด 

 2) ค่าปรับตอ้งตกเป็นของแผ่นดิน แนวความคิดนีมาจากความคิดทีว่า “ระบบความยติุธรรม

โดยรัฐ” กล่าวคือ รัฐเขา้มาเป็นผูเ้สียหายหรือรัฐเข้ามาเป็นผู้จดัการแทนผู้เสียหาย ซึงแนวคิดเรือง 

เงินค่าปรับในทางอาญามีความแตกต่างจากแนวคิดเรืองเงินค่าสินไหมในทางแพ่ง ดงันี21 

                                                        
 18 วีรพล  ปานะบุตร. (2522). “โทษปรับในสวีเดน.” วารสารอัยการ, 14(2). หน้า 27. 

19 เชษฐภทัร  พรหมชนะ. เล่มเดิม. หนา้ 23 – 24. 
20 หยดุ  แสงอทุยั. กฎหมายอาญา ภาค 1. หน้า 191. 
21 สุวรรณ  ทองเนือแขง็. (2539). การบังคับโทษปรับ. หนา้ 13. 
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 ประการแรก ค่าสินไหมในทางแพ่งเป็นการเพือชดใช้ความเสียหายแก่เอกชนผูไ้ดรั้บ

ความเสียหาย แต่การปรับในทางอาญาเป็นการปรับเพือเป็นการลงโทษผูก้ระทาํความผิด 

 ประการทีสอง ค่าสินไหมในทางแพ่งนนั คู่กรณีสามารถตกลงกนัได ้แต่เงินค่าปรับ

ในทางอาญากฎหมายไดก้าํหนดไว ้

 ประการทีสาม ค่าสินไหมในทางแพ่งจะบงัคบัให้ผู้ถูกปรับกกัขงัแทนค่าปรับไม่ได ้

แต่เงินค่าปรับในทางอาญาบงัคบัใหผู้ถู้กปรับถูกกกัขงัแทนเงินค่าปรับได ้

 ประการทีสี การปรับในทางอาญาเป็นโทษ เมือเป็นโทษก็ย่อมเป็นการเสือมเสีย

เกียรติยศชือเสียงแก่ผูถู้กปรับอยู่ในตวั แต่การปรับในทางแพ่งไม่ใช่โทษจึงไม่เป็นการเสือมเสีย

เกียรติยศแก่ผูถู้กปรับแต่อย่างใด 

 ประการทีห้า เงินค่าปรับในทางอาญาทีผู ้กระทาํความผิดตอ้งชาํระนนัตกเป็นของรัฐ 

ส่วนในทางแพ่ง เช่น ในกรณีละเมิดนนัมีวตัถุประสงคเ์พือใหคู้่กรณีผูไ้ดร้ับความเสียหายไดก้ลบัคืน

สู่สถานะเดิมก่อนมีการกระทาํความผิดอนัเป็นละเมิดนนัใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได้22 ดงันัน เงินค่าปรับ 

ทีผูก้ระทาํความผิดตอ้งชาํระนนัจะตกเป็นของรัฐ  

 3) โทษปรับเป็นโทษทีอาจใชเ้ป็นเอกเทศโดยไม่มีโทษอืน หรืออาจใชค้วบคู่ไปกบัโทษ

สถานอืนก็ได ้ในต่างประเทศนิยมใชโ้ทษปรับสถานเดียวสําหรับความผิดเล็กน้อย ตามกฎหมายไทย

โทษปรับสถานเดียวสําหรับความผิดทีสมควรมีโทษเล็กน้อย หรือมิฉะนนัก็มกัจะนิยมใช้กับ

ความผิดใหม่ๆ ซึงเพิงสร้างขึนเป็นความผิดอาญา ตวัอย่างจะเห็นไดช้ดัในกรณีความผิดอาญาทาง

เศรษฐกิจ ความผิดเกียวกบัการคุม้ครองผู ้บริโภค ความผิดเกียวกบัการคา้ทีไม่เป็นธรรม ความผิด

ของกรรมการในกรณีนิติบุคคลรับโทษทางอาญา23 แต่โทษปรับเมือมีการนาํมาใชก้บัความผดิใหม่ๆ 

เช่นนีมกัมีการบญัญติัโทษปรับใหเ้ป็นโทษทีรุนแรงมีปริมาณมากในทาํนองว่าถ้าจะลงโทษจาํคุก 

ก็เห็นว่าอาจจะเป็นโทษทีหนักเกินไป จึงลงโทษปรับแทนแต่เมือมีการกําหนดโทษปรับแล้ว 

ก็กาํหนดค่าปรับให้สูงสมกบัทีความผิดนนัเป็นความผิดทางเศรษฐกิจ เรียกไดว่้าเป็นการลงโทษ 

ทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํความผิดก็วา่ได้24 

 

 

                                                        
 22 เกียรติขจร  วจันะสวสัดิ. คาํอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1.  หน้า 10. 

23 รองพล  เจริญพนัธุ์. (2521). “การใชโ้ทษปรับเป็นตามมาตรการคุมครองผูบ้ริโภคในเรืองพรรณา

คุณภาพสินคา้หรือการโฆษณาทีไม่เป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภค.” วารสารนิติศาสตร์, 10(2). หนา้ 319. 

 24 พิรุฬห์  โตศกุลวรรณ์. (2532). การลงโทษปรับทางอาญา. หน้า 16. 
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 ตามประมวลกฎหมายอาญาในปัจจบุนั โทษปรับจดัเป็นโทษทีอยู่อนัดบัสีของความรุนแรง 

ซึงถือวา่เป็นโทษทีหนกัรองมาจากโทษประหารชีวติ โทษจาํคุกและโทษกกัขงัซึงเป็นทีบงัคบัต่อชีวิต

ต่อร่างกาย ต่อเสรีภาพ โทษปรับและโทษริบทรัพย์สินจดัอยู่ประเภทของการลงโทษต่อทรัพย์สิน

ของผูก้ระทาํความผิดจึงจดัอยู่ในสถานเบา 

 โทษปรับจึงเหมือนกบัเป็นโทษทีใชแ้ทนโทษทีเกียวกบัเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิด 

โดยกฎหมายเห็นวา่ ถา้ผูก้ระทาํความผิดไม่ควรถูกลงโทษถึงขนาดตดัรอนเสรีภาพก็ให้ลงโทษ 

ต่อทรัพยสิ์น คือ โทษปรับแทน 
 

 2.3.3 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดโทษปรับ 

 โดยหลกัแล้วโทษปรับ (Fine) เป็นโทษทีกําหนดขึนเพือตอบสนองวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษ กล่าวคือ เป็นการใหผ้ลร้ายต่อทรัพยสิ์นของผูถู้กลงโทษ โดยผูถู้กลงโทษจะตอ้งเสียค่าปรับ

เป็นจาํนวนตามทีศาลพิจารณาในความผิดนนัๆ ซึงการลงโทษปรับนีเป็นโทษหลกัทีใช้มากทีสุด 

โดยเฉพาะกรณีทียงัมีปัญหาเคลือบคลุมว่าควรจะลงโทษจาํคุกหรือไม่ แต่การกําหนดโทษปรับก็มีขอ้ดี 

เพราะในความเป็นจริงนนัโทษปรับเป็นโทษทีมีภาระแก่สังคมน้อยทีสุด โดยหลกัทวัไปการกาํหนดโทษ

ปรับตอ้งอยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัการลงโทษทางอาญา กล่าวคือ25  

 1) หลกัความยุติธรรม 

 ในการทีจะลงโทษผู ้ฝ่าฝืนกฎหมายตอ้งคาํนึงถึงหลกัความยุติธรรมดว้ย ไม่วา่จะเป็น 

ความยุติธรรมต่อผูเ้สียหาย หรือผูก้ระทาํความผิดก็ตามในแง่ของหลกัสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากล

วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ขอ้ 11 (2) กล่าวคือ “จะถือวา่บุคคลใดมีความผิดอาญาเพราะเหตุการณ์กระทาํ

หรืองดเวน้การกระทาํใดอนัยงัมิไดถื้อว่าเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายแห่งชาติ หรือกฎหมาย

ระหว่างประเทศในขณะกระทาํการนนัหาไดไ้ม่และจะลงโทษให้หนกัไปกวา่โทษทีใช้ในขณะ

กระทาํความผิดหาได้ไม่” จากหลกันีเองย่อมแสดงอยู่ในตวัว่า กฎหมายทีกาํหนดโทษปรับเป็น

กฎหมายอาญา จึงไม่อาจกําหนดความผิดและกําหนดโทษบุคคลใดในทางทีขดักบัปฏิญญาสากล

ดงักล่าว กล่าวคือ จะออกกฎหมายทีมีโทษปรับยอ้นหลงัไม่ไดแ้ละทีสําคญัโทษจะตอ้งบงัคบัใช้ต่อ

ผูก้ระทาํความผิดโดยองคก์ร หรือกระบวนการทีเป็นกลางและไดรั้บมอบหมายไวโ้ดยเฉพาะเท่านนั 

ซึงโดยปกติทวัไปก็คือศาลนนัเอง แต่หลกัขอ้นีน่าจะหมายถึงวา่ เป็นการห้ามผู้เสียหายมิให้เป็น 

ผูล้งโทษหรือเป็นผูบ้งัคบัคดีเองเท่านนั แต่การลงโทษบางชนิดเช่นโทษปรับ อาจมอบให้หน่วยงานอนื

นอกจากศาลเป็นผูบ้งัคบัไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑที์กาํหนดดงัทีเรียกวา่ “การเปรียบเทียบ” 

 

                                                        
25 แหล่งเดิม. หนา้ 28. 
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 2) หลกัมนุษยธรรม 

 นอกจากหลกัความยุติธรรมแล้ว โทษทางอาญาต้องสอดคล้องกับหลกัมนุษยธรรมด้วย 

กล่าวคือ โทษตอ้งไม่ทารุณโหดร้าย ไม่วา่ประเภทของโทษหรืออตัราโทษรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

บทแก้ไข บทที 8 ได้บญัญัติในทํานองเดียวกันว่า “จะกําหนดโทษปรับให้เกินสมควรไม่ได ้

(Excessive fine) และจะลงโทษอย่างทารุณโหดร้ายและวติถารผิดปกติไม่ได”้ ทีเป็นเช่นนีเพราะถือว่า 

การลงโทษปรับทีเกินสมควรจะถือเป็นเรืองทารุณโหดร้ายหรือไม่ก็ตาม แต่ถา้กาํหนดเกินสมควร

เสียแลว้ ย่อมตดัโอกาสของผูก้ระทาํผิดไม่ให้ตอ้งรับโทษปรับ ซึงอาจเป็นเหตุให้ตอ้งไปรับโทษอืน

แทนและเป็นการลงโทษทางเศรษฐกิจทีมีผลกระทบกวา้งขวางทาํนองเดียวกับการเรียกประกัน 

เกินสมควร (Excessive Bail) ซึงเท่ากบัวา่เป็นการตดัโอกาสไม่ใหมี้ทางไดรั้บประกนัตวันนัเอง 

 หลกัมนุษยธรรมทีสําคญัหลกัต่อไปคือ บุคคลจะถูกลงโทษ 2 ครังในการกระทาํเดียวกนัไม่ได ้

ขอ้นีเกิดจากหลกัทีวา่ โทษทางอาญายอ่มทาํใหบุ้คคลตกอยู่ในทุกข์ทรมาน ฉะนนัหากจะฟ้องร้อง

ลงโทษใครก็ควรทีจะทาํให้เสร็จในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะลงโทษกีสถานก็ตาม เมือคดีเสร็จสินไปแล้ว 

ไม่วา่ผูน้นัจะพน้โทษหรือรับโทษอยู่ย่อมฟ้องร้องลงโทษเป็นครังที 2 เนืองจากการกระทาํความผิดเดิม

ในครังก่อนไม่ได้ หลกันีเรียกวา่หลกั privilege against double jeopardy ซึงตรงหลกัการฟ้องซาํ 

ในคดีอาญานนัเอง 

 3) หลกัความแน่นอนแต่ยืดหยุน่ของโทษ 

 ความแน่นอน (Certainty) คือความแน่ชดั แต่มกันาํไปสู่หลกัเกณฑ์ทีตายตวัซึงดูจะสวนทางกบั

ความยืดหยุ่น หรือผ่อนปรน แต่ทีจริงหลกัทงัสองใช้ควบคู่กนัได ้เพราะความแน่นอนของโทษ 

ก็คือความชดัเจน เมือบุคคลใดกระทาํความผิดจะตอ้งสามารถกาํหนดโทษไดแ้น่นอนวา่เขาจะไดร้บั

โทษประเภทใด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนทีทาํผิดอย่างเดียวกนัจะต้องได้รับโทษเท่ากัน 

หากแต่หมายความวา่ทุกคนทีทาํผิดอย่างเดียวกนัจะตอ้งไดรั้บโทษภายในกรอบหรือระวางโทษนนั 

ย่อมขึนอยู่กบัปัจจยัอีกหลายประการ การคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ นีเองทีเรียกวา่ ความยืดหยุ่น 

 4) หลกัการกาํหนดโทษใหส้มกบัผูก้ระทาํความผิด 

 ในการลงโทษไม่วา่สถานใดก็ตามศาลตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ อีกหลายขอ้ในทางปฏิบติั 

ไม่วา่ในประเทศใดๆ ก็ตาม ศาลมกัใช้ดุลพินิจกาํหนดโทษความผิดทวัๆ ไป ในทางทีไม่สูงเกินไปนกั 

ในสหรัฐอเมริกาโทษประหารชีวติจะมีใชน้อ้ยในขณะทีศาลมกัลงโทษจาํคุกหรือปรับ มิฉะนนัก็ใช้

วธีิคุมประพฤติซึงแพร่หลายทีสุด ในไทยโทษทีศาลนิยมใช้มากทีสุด คือโทษปรับและโทษจาํคุก 

ส่วนโทษอืน  ๆอยู่ในลาํดบัรองลงมา โดยเฉพาะโทษกกัขงันนัใช้น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเรืองการกกัขงั

แทนโทษปรับ เพราะไม่มีกฎหมายทีใหอ้าํนาจศาลใหล้งโทษกกัขงัโดยตรง 
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 2.3.4 ประเภทของโทษปรับ 

 การกาํหนดโทษปรับและการลงโทษปรับทางอาญานันในหลายประเทศไดพ้ัฒนา

ระบบการลงโทษเพือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ออกมาใช้บงัคบัในหลายรูปแบบ 

เพือใหไ้ดม้าซึงรูปแบบในการลงโทษปรับทีเหมาะสมกบัประเทศของตนมากทีสุด โดยพิจารณาถึง

ตวัผู ้กระทาํความผิด ผู้เสียหาย ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ทีเกิดขึนกับสังคม ซึงการลงโทษปรับใน

ปัจจบุนัสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท ดงันี 

 1) การปรับตามจาํนวนทีกฎหมายกาํหนด (Ordinary Fine) โดยแยกออกเป็นขนัสูงสุด

และขนัตาํสุด 

 การลงโทษปรับตามอตัราขนัสูงสุดและตาํสุด ทีมีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา

เป็นการกาํหนดอตัราโทษปรับทีแน่นอน (Fixed Sum) กล่าวคือ จะปรับไดไ้ม่ตาํกวา่อตัราทีกฎหมาย

กาํหนดและตอ้งไม่เกินอตัราทีกฎหมายกาํหนด โดยการกาํหนดจาํนวนของค่าปรับดงักล่าวเปิดโอกาส 

ใหศ้าลไดใ้ช้ดุลพินิจ ซึงศาลจะตอ้งกาํหนดอตัราโทษปรับดงักล่าวให้ไดสั้ดส่วนและเหมาะสมกบั

ผูก้ระทาํความผิดแต่ละบุคคล ดังนนั การลงโทษแบบดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาถึงความเป็นอยู่ 

ฐานะทางการเงินของผูก้ระทาํความผิดแต่ละบุคคล เพือทีจะใหก้ารลงโทษปรับบรรลุวตัถุประสงค์

ทงัในบรรดาผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะรํารวยหรือฐานะยากจน การกําหนดโทษปรับดงักล่าวจงึตอ้งให้ได้

สัดส่วนกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละบุคคล มิฉะนนัแลว้การลงโทษปรับโดยวธีินี อาจไม่มีผลกระทบ

ต่อสภาวะทางเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของบุคคลนนัๆ สมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรืองการ

ลงโทษปรับ สําหรับผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรืออาจส่งผลเกินวตัถุประสงค์ของ

การลงโทษสําหรับผูก้ระทาํความผิดทีฐานะยากจนไม่มีเงินพอจะชําระค่าปรับและยอมรับโทษ

กกัขงัแทนโทษปรับ ซึงการลงโทษปรับใหไ้ดส้ัดส่วนเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่รายละเอียด 

ก็ยงัคงมีปัญหาในเรืองการใชดุ้ลพินิจของศาลวา่จะมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไรทีจะกาํหนดอตัราโทษปรับ

สําหรับผูก้ระทาํความผิดแต่ละคนซึงโดยปกติควรจะมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาสัดส่วนของอตัรา

โทษปรับกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละบุคคล ดงันี26 

 ก) การกําหนดสัดส่วนหรืออตัราโทษปรับให้ได้สัดส่วนกับภยนัตรายหรือความผิด 

(Proportionment according to Harm and Guilt) 

 เกณฑใ์นการกาํหนดโทษปรับใหไ้ดส้ัดส่วนนนั อาจใชห้ลกัการเดียวกนักบัการกาํหนด

โทษจาํคุกให้ไดส้ัดส่วนกบัความรุนแรงของการกระทาํความผิด อย่างไรก็ตามการกาํหนดอตัรา

โทษอาจคาํนึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนประกอบการพิจารณากาํหนดโทษปรับดว้ย 

                                                        
26 พิรุฬห์  โตศกุลวรรณ์. เล่มเดิม. หน้า 46-69. 

DPU



26 

 

 ข) การกาํหนดสัดส่วนตามภาวะทางเศรษฐกิจและการเงิน (proportionment according 

to Economy or Financial Circumstances) 

 Filangieri และ Bentham เสนอความคิดว่า การปรับตอ้งไดส้ัดส่วนกบัฐานะการเงินของ

ผูก้ระทาํความผิดโดยนกันิติศาสตร์ทงั 2 ท่าน มีความเห็นวา่ บุคคลสองคนทีกาํหนดความผดิร้ายแรง

เท่ากันจะไดรั้บโทษเสมอภาคกัน แม้ว่าผูก้ระทาํความผิดทงัสองจะถูกปรับในจาํนวนทีไม่เท่ากัน 

แต่เทียบสัดส่วนของทุนทรัพยที์มีอยู่แลว้กนั เช่น โทษในการกระทาํความผิดอาญาอาจถูกกาํหนดให้เป็น

โทษปรับ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของจาํนวนทรัพยสิ์นทีผูต้้องหามีอยู่ ซึงวิธีการดงักล่าวมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงการลงโทษปรับตามวนัและรายได้ (Day Fine) ซึงจะไดก้ล่าวในลาํดบัถดัไป แต่อย่างไร 

ก็ตาม วธีิการดงักล่าวก็อาจมิใช่วธีิการทีทาํใหเ้กิดความเสมอภาคในการลงโทษ ด้วยเหตุทีวา่ 1 ใน 10 

ของผู ้ตอ้งหาทีมีเงินหนึงลา้นบาท ย่อมมีค่าต่างจาก 1 ใน 10 ของผูต้ ้องหาทีมีเงินหนึงแสนบาท  

ซึงมีผู้โต้แย้งความเห็นของสํานักนิติศาสตร์นีว่า การลงโทษดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้กับผูก้ระทาํ

ความผิดทีไม่มีเงิน 

 2) การปรับโดยกาํหนดตามวนัและรายได ้(Day Fine) 

 แนวคิดการลงโทษปรับตามวนัและรายไดเ้ป็นแนวคิดในการลงโทษปรับทีกาํหนดอตัรา

ค่าปรับใหมี้ความสัมพนัธ์กบัรายได้โดยเฉลียในแต่ละวนัของผูก้ระทาํความผิดเพือให้การลงโทษปรับ 

แก่ผูก้ระทาํความผิดมีประสิทธิภาพในการยบัยงัมิใหผู้ก้ระทาํความผิดกระทาํความผิดอีก ตามทฤษฎี 

การลงโทษเพือข่มขู่หรือยบัยงั (Deterrence) โดยแนวความคิดการลงโทษปรับตามวนัและรายไดเ้ป็น

แนวคิดใหม่ทีนอกจากจะช่วยหลีกเลียงการลงโทษจาํคุกสําหรับผู้กระทําความผิดทีไม่สามารถ 

ชาํระค่าปรับไดต้ามการลงโทษปรับแบบกาํหนดอตัราแน่นอนตายตวัแลว้ แนวคิดการลงโทษปรับ

ตามวนัและรายได้ยงัช่วยให้การลงโทษปรับบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษไม่ว่าผู ้กระทํา

ความผิดจะมีฐานะทางเศรษฐกิจรํารวยหรือยากจนก็ตาม เพราะเป็นการคาํนวณค่าปรับจากรายได ้

โดยเฉลียในแต่ละวนัของผูก้ระทาํความผิดดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้27 

 ระบบการลงโทษปรับตามวนัและรายไดมี้หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 3 ขอ้ คือ28 

 (1) รายไดต่้อวนัของผู้ทีจะถูกปรับ (day income) ศาลโดยความช่วยเหลือของพนกังานอยัการ

จะพิจารณารายไดต่้อวนัของจาํเลยในคดีนนัๆ มีรายไดว้นัละเท่าใด 

                                                        
27 พิชยนต ์ นิพาสพงษ.์ (2542). โทษปรับโดยกาํหนดตามวันและรายได้ (Day Fine). หนา้ 17. 
28 แหล่งเดิม. หน้า 18. 
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 (2) จาํนวนวนั (amount of day) จาํนวนวนัทีศาลเห็นสมควรจะปรับโดยพิจารณาจาก

ความร้ายแรงของความผิด หากความผิดทีก่อมีความร้ายแรงจาํนวนวนัก็จะสูงขึน โดยจาํนวนวนัจะ

เป็นตวัตงัเพือนาํไปคูณกบัรายไดต่้อวนัของจาํเลย 

 (3) จาํนวนค่าปรับ (amount of fine) คือผลลพัธ์ทีไดจ้ากการนาํจาํนวนวนัไปคูณกบัจาํนวน

รายไดต่้อวนัของจาํเลย อนัจะเป็นค่าปรับในแต่ละคดีความผิด 

 ในส่วนของปริมาณวนั กฎหมายอาจกาํหนดปริมาณขนัสูงสําหรับความผิดแต่ละฐาน 

ทีจะมีการปรับก็ได ้เช่น ในประเทศฟินแลนดใ์หป้รับไดไ้ม่เกิน 120 วนั และตาํสุด 1 วนั หรือในประเทศ

เดนมาร์กทีกาํหนดใหป้รับไดไ้ม่เกิน 60 วนั 

 อย่างไรก็ตาม ระบบการลงโทษปรับตามวนัและรายไดก็้มีผูโ้ต้แยง้ว่ารายไดที้แทจ้ริงของ

ผูก้ระทาํความผิดมีรายได้เท่าใด ในสังคมอุตสาหกรรม ประชาชนจะมีรายได้ทีแน่นอน ดังนนั 

การคาํนวณรายได้ต่อวนัจึงอาจไม่ยุ่งยากมาก โดยเฉพาะในประเทศทีมีการจดัเก็บภาษีของรัฐได้ผลดี 

สามารถตรวจสอบรายไดแ้ละการหกัภาษี ณ ทีจ่ายไดก้็สามารถทีจะตรวจสอบรายไดที้แท้จริงได ้

การคาํนวณรายได้ต่อวนัของผู ้กระทาํความผิดก็อาจทําได้ง่ายกว่าประเทศทีไม่ มีระบบการ

ตรวจสอบภาษีดงักล่าว ซึงโดยสรุปแล้วรายไดต่้อวนัของจาํเลยในระบบนีอาจจะพิจารณาจาก 

  ก) รายไดจ้ริง (Strict income) 

  ข) รายไดเ้ฉลีย (Average income) 

  ค) รายไดป้ระมาณการ (Potential income) 

 จะเห็นไดว้า่ ระบบการลงโทษปรับตามวนัและรายไดเ้ป็นระบบการลงโทษปรับโดยพิจารณา 

ถึงรายไดข้องผูก้ระทาํความผิดประกอบกบัความร้ายแรงของความผิดทีผูก้ระทาํไดก่้อขนึ ซึงจะเห็น

ไดว้า่เป็นการลงโทษปรับทีสร้างเกณฑม์าตรฐานทีจะกาํหนดจาํนวนวนัและกาํหนดจาํนวนค่าปรับ 

เป็นเกณฑเ์ดียวกนัและใกลเ้คียงกนัเพือใชก้บัผูก้ระทาํความผิดทุกคนโดยคาํนึงถึงความแตกตา่งของ

แต่ละบุคคล (Individualization) หรือผูก้ระทาํความผิดแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์สําคญั จึงกล่าวได้วา่ 

ระบบการลงโทษปรับตามวนัและรายไดเ้ป็นระบบการลงโทษปรับทีมีความยุติธรรมทงัต่อสังคม

และต่อผู ้กระทาํความผิดแต่ละคน และมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการลงโทษปรับแบบอืนๆ 

ซึงในปัจจุบนัระบบการลงโทษปรับตามวนัและรายไดไ้ดเ้ริมมีการบงัคบัใช้กันในประเทศต่างๆ 

มากขนึ ทงัในกลุ่มประเทศทีใช้แนวคาํพิพากษาศาลเป็นบรรทดัฐานในการพิจารณาพิพากษาตดัสิน

ในคดี เช่น ประเทศในระบบ Common Law อย่างสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ และประเทศ 

ในระบบ Civil Law เช่น เยอรมนี และฝรังเศส เป็นต้น อย่างไรก็ดี ประเทศต่างๆ เหล่านนัจะมีระบบ 
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การลงโทษปรับตามวนัและรายไดเ้หมือนกนัในการบงัคบัแก่ผูก้ระทาํความผิดทีตอ้งชําระค่าปรับ 

แต่หลกัเกณฑใ์นการคิดคาํนวณค่าปรับตามวนัและรายได้ของในแต่ละประเทศยงัมีรายละเอียดที

แตกต่างกนัไป29 

 3) การปรับตามจาํนวนเท่าของผลประโยชน์ทีไดรั้บจากการกระทาํความผิด 

 การลงโทษปรับตามจาํนวนเท่าของผลประโยชน์ทีไดรั้บจากการกระทาํความผิดจะมีกําหนดไว้

ตามกฎหมายทีมีเจตนารมณ์ในการคุ ้มครองความมนัคงทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ของ

สาธารณะ เช่น ตามมาตรา 296 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 บญัญตัิว่า 

“ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตอ้งระวางโทษจาํคุก 

ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ทีบุคคลนนัๆ ไดรั้บไว ้หรือพึงจะได้รับ 

เพราะการกระทาํฝ่าฝืนดงักล่าว แต่ทงันีค่าปรับดงักล่าวตอ้งไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ”

จะเห็นไดว้า่ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดบทลงโทษแก่

ผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติัดงักล่าว โดยกาํหนดค่าปรับเป็นจาํนวนเท่าของผลประโยชนที์

ผูก้ระทาํความผิดจะไดรั้บ โดยมุ่งหมายทีจะคุ ้มครองความมนัคงทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ  

การกาํหนดบทลงโทษปรับทีหนกัเพือให้ผูก้ระทาํความผิดเข็ดหลาบไม่กลา้ทีจะกระทาํความผิด

หรือไม่กระทาํความผิดซาํอีก อนัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทฤษฎีการลงโทษเพือข่มขู่หรือยบัยงั

อาชญากรรม (Deterrence) ทังนี การลงโทษปรับโดยกําหนดตามจาํนวนเท่าของผลประโยชน์ 

ทีไดรั้บดงักล่าว เป็นการกาํหนดอตัราโทษปรับเพือมุ่งคุม้ครองผลประโยชน์ของมหาชนเป็นหลกั 

โดยมิไดค้าํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํความผิดแต่อยา่งใดวา่จะมีเงินพียงพอชาํระค่าปรับ

หรือไม่30 

 

 2.3.5 วิธีการกาํหนดโทษปรับ 

 โทษปรับเป็นโทษทีลงแก่สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํผิด การกาํหนดโทษปรับ

ในทางกฎหมายจึงถือเป็นเรืองนโยบายทางอาญา (Criminal Policy) ซึงฝ่ายนิติบญัญติัหรือผู้ออกกฎหมาย

ตอ้งคาํนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวมดว้ย เช่น การกาํหนดเพดานขนัสูงสุดของจาํนวนค่าปรับ 

ตอ้งสัมพนัธ์กบัสภาพทางเศรษฐกิจ ค่าของเงินในประเทศ รวมทงัมีความยืดหยุ่นพอทีจะให้ศาลใช้

กฎหมายนนั กาํหนดค่าปรับมากนอ้ยเพือใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดได้31 

                                                        
29 แหล่งเดิม. หนา้ 18-19. 
30 แหล่งเดิม. หนา้ 14. 
31 สุวรรณ  ทองเนือแขง็. เล่มเดิม. หนา้ 21. 
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 การกาํหนดโทษปรับไวใ้นกฎหมายเท่าทีปรากฏจะมีอยู่ 3 แนวทาง คือ การกําหนดโทษปรับ

ไวอ้ย่างเด็ดขาด การกําหนดโทษปรับไวอ้ย่างสัมพนัธ์ และการกาํหนดโทษปรับแต่ไม่ระบุอตัราโทษ 

ทีแน่นอน 

 1) การกาํหนดโทษปรับไวอ้ย่างเดด็ขาด 

 การกาํหนดโทษปรับไวอ้ย่างเด็ดขาด (definite) คือ ระบุจาํนวนค่าปรับไวต้ายตวั ศาลไม่มี

โอกาสใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดค่าปรับได ้เช่น ตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 29 

แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัศุลกากร (ฉบบัที 10) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 ซึงกาํหนดใหป้รับ 4 เท่า

ของราคาของและค่าอากรรวมกนั32 

 2) การกาํหนดโทษปรับไวอ้ย่างสัมพนัธ์ 

 การกาํหนดโทษปรับไวอ้ย่างสัมพนัธ์ (relative) หมายถึง การกาํหนดกรอบของโทษปรับไว ้

เพือให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกาํหนดอตัราค่าปรับภายในกรอบทีกฎหมายกาํหนดไว ้เช่น การกําหนด 

ขนัสูงแต่ไม่กาํหนดขนัตาํ หรือการกาํหนดขนัตาํแต่ไม่กาํหนดขนัสูง ตลอดกาํหนดทงัขนัสูงและ 

ขนัตาํก็ได้33 

 3) การกาํหนดโทษปรับแต่ไม่ระบุอตัราโทษทีแน่นอน 

 การกาํหนดโทษปรับแต่ไม่ระบุอตัราโทษทีแน่นอน เช่น การกาํหนดโทษปรับแต่ไม่ระบุ

อตัราโทษไวว้า่ปรับเท่าใด กฎหมายทีจะกาํหนดโทษปรับไวเ้ช่นนีมกัจะเป็นโทษสถานเบา 
 

 2.3.6 ขอ้ดีและขอ้เสียของโทษปรับ 

 ในการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการนาํมาตรการอืนมาใชแ้ทนการปรับ ผูเ้ขียนจึงขอ 

นาํขอ้ดีและขอ้เสียของโทษปรับมาพิจารณา เพือให้สามารถแก้ไขปัญหาเรืองการบงัคบัโทษปรับ 

ไดต้รงจุด และสามารถกาํหนดแนวทางในการนาํมาตรการอืนมาใชแ้ทนการปรับไดอ้ย่างเหมาะสม 

รายละเอียดดงันี 

 1) ขอ้ดีของโทษปรับ 

(1) โทษปรับใช้แทนการลงโทษจาํคุกระยะสัน โทษปรับถือว่าเป็นทางออกทีดีทีสุด 

ทางหนึงในการหลีกเลียงการลงโทษจาํคุกระยะสันซึงไม่มีประโยชน์ต่อผูก้ระทาํความผิดเองไม่ว่า 

ในทางใด34 เนืองจากนกัอาชญาวทิยามีความเห็นวา่โทษจาํคุกระยะสันไม่ก่อให้เกิดความเข็ดหลาบ 

ไม่วา่ในดา้นปราบปรามหรือข่มขู่ หรือแมแ้ต่การปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระทาํความผิดก็ตาม ในทางตรงกนั

                                                        
32 แหล่งเดิม. 
33 แหล่งเดิม. 
34 วีระพล  ปานบุตร. “โทษปรับในสวเดน.” วารสารอัยการ, 2(14). หน้า  27. 
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ขา้มโทษจาํคุกระยะสันอาจทาํให้จิตใจแข็งกระด้างและเกิดปมด้อย เนืองจากเขา้ไปอยู่ในแวดวงสังคม 

ของผูก้ระทาํผิด โทษจาํคุกอาจทาํใหผู้ต้อ้งโทษเกิดความเคยชินกบัสังคมคุก หนกัเขา้ก็เกิดความชาชิน 

ไม่รู้สึกเป็นความเสียหายน่าอบัอาย ซึงไม่วา่จะเป็นในทางใดก็ตามย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีเท่าทีควร 

ส่วนโทษปรับนนั ผูถู้กลงโทษย่อมไม่เกิดความเคยชินเพราะถูกปรับเมือใดก็เป็นความเสียหาย

ส่วนตวัเมือนนั35 ทีวา่เป็นความเสียหายก็คือตอ้งชาํระเสมอไป ทีว่าส่วนตวัก็คือไม่ก่อใหเ้กิดความอบัอาย 

หรือจิตใจแขง็กระดา้ง และเกิดความเคยชินแก่สังคมผูก้ระทาํความผิด 

ดงันนั โทษปรับนอกจากจะมีผลดีในการป้องกันการกระทาํความผิดซาํแลว้ยงัสามารถ

บรรเทาความเสียหายในทางสังคมแก่ผู ้กระทาํความผิดได้โดยตรง เฮอร์แมนน์ แมนน์ไฮม์ (Hermam 

Mannhiem) นกัอาชญาวิทยา ผูว้างรากฐานการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาในประเทศองักฤษไดใ้ห้ความเห็น

สรุปวา่ “การลงโทษปรับมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการรอการลงอาญาดว้ยการคุมความประพฤติ (Probation) 

ในทศันะทีว่าต่างก็เป็นวธีิการลงโทษทีส่งผลกระทบหรือสร้างรอยมลทินทางสังคม (Social Stigma)  

แก่ผูก้ระทาํความผิดนอ้ยทีสุด”36 

(2) โทษปรับสามารถกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิดเป็นรายๆ ไป กลา่วคือ 

ในการลงโทษปรับนนั สามารถกําหนดจาํนวนเงินให้เหมาะสมกบัฐานะของผู ้กระทาํความผิด 

ผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ลงโทษปรับน้อยลง ส่วนผูก้ระทาํความผิดทีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจดีลงโทษปรับรุนแรงขึน37 

(3) โทษปรับเป็นการลงโทษตรงจุด หรือต้นเหตุแห่งการกระทาํความผิดโดยเฉพาะเมือ

นาํมาใชก้บัความผิดทางเศรษฐกิจ หรือกบัความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของผูอ้ืนหรือความผิดที

ทาํดว้ยความโลภ การลงโทษผูก้ระทาํความผิดโดยการปรับนนั ผู ้ถูกปรับจะรู้สึกว่าแทนทีจะได้ทรัพย ์

ของคนอืนมา กลบัตอ้งเสียทรัพยข์องตนใหค้นอืน ถือไดว่้าเป็นการแกน้ิสัยโลภไดอ้ยา่งหนึง38 

(4) โทษปรับเป็นโทษทีสามารถแกไ้ขได้ในภายหลงัในกรณีทีการพิพากษาตดัสินผิดพลาด 

กล่าวคือ หากปรากฏพยานหลกัฐานวา่ผูที้ถูกลงโทษปรับนนั มิไดก้ระทาํความผิดก็ยงัมีทางแกไ้ขได้

โดยการคืนค่าปรับใหไ้ด้39 

                                                        
35 โกเมน  ภทัรภิรมย.์ เล่มเดิม. หน้า 457. 
36 ประเสริฐ  เมฆมณี. (2532). หลักทัณฑวิทยา. หนา้ 34. 
37 สุวรรณ  ทองเนือแขง็. เล่มเดิม. หนา้ 17. 
38 โกเมน  ภทัรภิรมย.์ เล่มเดิม. หนา้ 457. 
39 แหล่งเดิม. 
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(5) รายไดจ้ากการปรับรัฐสามารถนําไปใชใ้นกิจการอืนได ้เช่น ปัจจุบนัมีเสียงเรียกร้องวา่

รายไดจ้ากโทษปรับควรนาํมาใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะ เช่น การนาํมาเป็น

กองทุนเพือการนีโดยเฉพาะ40 

(6) โทษปรับมีผลดีในทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยรัฐไม่ตอ้งขาดรายได ้และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

สร้างสถานทีคุมขงั ค่าเลียงดูผูต้อ้งขงั41 

(7) โทษปรับนนัสามารถจดัให้ยืดหยุ่นได้ เช่น การผ่อนชาํระ การจดัเป็นระบบวนัปรับ 

(day-fine) หรือการรอการลงโทษ หรือการรอการกําหนดโทษปรับ เป็นตน้ ซึงก็สุดแท้แต่กฎหมายของ

แต่ละประเทศจะกําหนดความยืดหยุ่นดงักล่าว โดยไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผูถู้กลงโทษ และไม่ส่งผล

เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม42 

 2) ขอ้เสียของโทษปรับ 

(1) โทษปรับเป็นโทษทีไม่เสมอภาค เพราะคนยากจนเมือถูกปรับจะเดือดร้อนมากกว่า 

ผูมี้ฐานะดี 

(2) โทษปรับทีเลก็นอ้ย หรือแมแ้ต่โทษปรับทีรุนแรง ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดความเขด็หลาบ

หวาดกลวั แต่ถา้ผูก้ระทาํความผิดมีความรํารวยมงัคงัมากก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ในทางตรงกันขา้ม

การจาํคุกผูมี้ฐานะดีสัก 5-10 วนั น่าจะทาํให้เกิดความเข็ดหลาบหวาดกลวัยงิกว่าโทษปรับ แต่การรับโทษ

ปรับมกัไม่มีผูรู้้แพร่หลาย ผูต้อ้งโทษและสังคมมกัจะไม่รู้สึกเป็นความเสียหาย ซึงหากมองในแง่ว่า

ผูรั้บโทษไม่เกิดจุดด่างพร้อย แต่ในอีกแง่หนึงก็แสดงว่าผูต้อ้งโทษอาจไม่รู้สึกเขด็หลาบหวาดกลวัก็ได ้

(3) ในทางปฏิบติัระบบโทษปรับลม้เหลวในหลายประเทศ เนืองจากเมือลงโทษปรับ 

ไปแล้วมกัจะเก็บค่าปรับไม่ได ้จึงมกัจะเปลียนโทษปรับมาเป็นโทษจาํคุก หรือกกัขงัแทนโทษปรับ 

(imprisonment in default of payment) อนัจะนาํให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของคาํพิพากษา 

และในทีสุดผูต้ ้องโทษปรับก็ต้องรับโทษจาํคุกระยะสัน ซึงความมุ่งหมายของการมีโทษปรับตอ้งการ 

จะหลีกเลียงอยู่แลว้นนัเอง 

(4) โทษปรับในระบบประมวลกฎหมายอาจแขง็เกินไป เนืองจากไม่อาจจะเดินตามระบบ

เศรษฐกิจ และค่าของเงิน ทาํใหมี้การปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ซึงการปรับปรุงแกไ้ขประมวลกฎหมาย

เหล่านนัไม่อาจทาํไดง่้ายนกั 

                                                        
40 Gerhardt Grebing. (1982). The Fine in Comparative Law : A Survey of 21 Countries. p 23.  

(อา้งถึงใน โกเมน  ภทัรภิมรมย,์ 2534, หน้า 457). 
41 แหล่งเดิม. 
42 แหล่งเดิม. 
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(5) การลดความศกัดิสิทธิของโทษปรับ ความพยายามทีจะให้บุคคลภายนอกชาํระ

โทษปรับแทนหรือการผ่อนชาํระโทษปรับ43 ต่างก็มีส่วนทาํให้ความศกัดิสิทธิของโทษปรับมีค่าลดลง

เพราะโทษปรับเป็นโทษในทางอาญา และการลงโทษปรับก็เป็นการเฉพาะตวัของผูก้ระทาํความผิด

เท่านนั ไม่อาจรับโทษแทนกนัได ้

(6) โทษปรับมกัถูกกล่าวหาอยู่เหมือนกนัวา่รัฐแสวงหาประโยชน์หรือรายได้เขา้หารัฐ 

โดยรัฐมีมาตรการเข้มงวดกวดขนัทีจะเอาค่าปรับ เป็นเหตุให้บ่อยครังทีผูต้อ้งโทษไม่อยู่ในฐานะทีจะ

ชาํระใหแ้ก่ผูเ้สียหายได้44 

(7) โทษปรับมีผลทาํใหเ้ศรษฐกิจของผูเ้กียวขอ้งกบัผูก้ระทาํความผิดถูกกระทบไปดว้ย 

เช่น เงินรายไดแ้ทนทีจะนาํมาใช้จุนเจือครอบครัวก็ถูกแบ่งไปใช้เป็นค่าปรับ45 

 จากการศึกษาดงัทีได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่การลงโทษปรับ (Fine) เป็นการลงโทษทีมุ่ง

ประสงค์จะบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด ซึงการนาํลงโทษปรับมาบงัคบัใช้ยงัมีผลดี

หลายประการ เช่น ใชแ้ทนการลงโทษจาํคุกระยะสนั ทาํให้รัฐมีรายได ้โดยรัฐไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสร้าง

สถานทีคุมขงั ค่าเลียงดูผูต้อ้ง ประหยดัค่าใช่จ่าย เป็นตน้ แต่ทงันี ระบบการลงโทษปรับของไทยใน

ปัจจุบนัมิไดท้าํใหก้ารลงโทษปรับเป็นไปตามวตัถุประสงค์เท่าทีควร เนืองจากโทษปรับทีกําหนด

แบบตายตวัดงัทีไทยใช้อยู่ในปัจจุบนันนั ทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคในการลงโทษ 

เนืองจากผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะสามารถชาํระค่าปรับได ้ทาํให้การลงโทษ

ปรับไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ไม่มีผลเป็นการยบัยงัการกระทาํความผิด ไม่เกรงกลวัต่อการบงัคบัโทษ

ปรับและมีแนวโนม้ในการกระทาํความผิดซําอีกในอนาคต ส่วนผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจน

ซึงไม่สามารถชาํระค่าปรับได้จนตอ้งถูกศาลบังคบัใช้ค่าปรับโดยวิธีการยึดทรัพยม์าชําระค่าปรับ

หรือไม่ก็ต้องถูกกักข ังแทนค่าปรับ ซึงในไทยนันหากผู ้ต้องโทษปรับไม่มีเ งินชําระค่าปรับ 

ศาลก็มักจะสังลงโทษกักขงัแทนค่าปรับไปเลยทนัที เนืองจากการยึดทรัพย์มาชําระค่าปรับนัน 

มีขนัตอนทีซับซ้อนและยุ่งยากกว่าการกักขังแทนค่าปรับ จึงจะเห็นได้ว่าการบงัคบัโทษปรับ 

ไม่เป็นไปตามทีกฎหมายบญัญตัิไวต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ส่วนการทีไทยจะนํา 

โทษปรับตามวนัและรายได้ (Day Fine) มาปรับใช้บังคบักบัไทยอย่างเช่นทีต่างประเทศนาํมาใช้

บงัคบันนัก็เป็นไปไดย้าก เนืองจากระบบในการคาํนวณรายได้บุคคลของไทยนนัยงัไม่มีศกัยภาพ

เพียงพอ ฐานในการเก็บข้อมูลรายได้ประชากรของรัฐยงัขาดประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายของไทยได้มีการบญัญตัิถึงการทาํงานแทนค่าปรับไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 

                                                        
43 โกเมน  ภทัรภิมรมย.์ เล่มเดิม. หนา้ 457. 
44 แหล่งเดิม. 
45 แหล่งเดิม. 
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เรืองการทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับหรือการทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ มาใช้

แก้ปัญหากรณีทีผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับ ซึงถือวา่เป็นประโยชน์อย่างยิงและยงัเป็นไป

ตามแนวความคิดทีต่างประเทศหลายประเทศนํามาใช้บังคบั เช่น องักฤษ ฝรังเศส เป็นต้น 

แต่เนืองจากบญัญติัดงักล่าวยงัคงมีข้อจาํก ัดในการนํามาบงัคบัใช้ในเรืองตัวบุคคลทีจะร้องขอ 

เพือทาํงานแทนค่าปรับ ซึงตอ้งเป็นผูที้ไม่มีเงินชาํระค่าปรับและจาํนวนเงินทีถูกปรับ ซึงกฎหมาย

บญัญติัไวว้่าตอ้งไม่เกินแปดหมืนบาท และอาํนาจในการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณาสัง 

กล่าวคือ ศาลจะมีอาํนาจพิจารณาเรืองการร้องขอทาํงานแทนค่าปรับไดก้็ต่อเมือมีการร้องขอเขา้มา

เท่านนั ฉะนนั เพือใหก้ารทาํงานแทนค่าปรับมีผลบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด อนันํามาซึงการพฒันาแกไ้ขกฎหมายของไทยในเรืองการทาํงานแทนค่าปรับให้มีผลบงัคบั

ใชเ้ต็มประสิทธิภาพ จึงควรศึกษาถึงประโยชน์ของการทาํงานแทนค่าปรับ โดยแนวคิดให้ผูก้ระทาํ

ความผิดทาํงานแทนค่าปรับนนั สอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian theory) 

และการพิจารณาเพือใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับนนัยงัสอดคล้องกับหลกัการลงโทษ 

ใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล (Individualization) อีกดว้ย โดยผูเ้ขียนขออธิบายถึงทฤษฎีอรรถประโยชน ์

(Utilitarian theory) และหลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล ( Individualization)  

 

2.4 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian theory)  

 ตามแนวคิดในปัจจุบนั วตัถุประสงค์ของการลงโทษจะแตกต่างไปตามค่านิยมของสังคม 

ความเจริญกา้วหนา้ของบา้นเมือง  วฒันธรรมและจารีตประเพณีของแต่ละชุมชนทีมีต่ออาชญากรรม

ซึงจะแตกต่างกันออกไป จากเดิมทีมีล ักษณะทารุณโหดร้าย ตอบแทนแก้แคน้ และข่มขู่ผู ้กระทาํ

ความผิดให้เกรงกลวัต่อการลงโทษไดเ้ปลียแปลงไป โดยปัจจุบนัไดเ้น้นหลกัการป้องกนัภยัของ

สังคม และการแกไ้ขพฤติกรรมของผู ้กระทาํความผิดให้กลบัมาประพฤติตนเป็นคนดีอนัเป็นการ 

คืนคนดีสู่สังคม 

 การลงโทษเป็นการทาํให้ผู ้กระทาํความผิดไดรั้บผลร้ายจากการกระทาํของตน ซึงมี

ลกัษณะไปในทางลบ (negative) แมล้กัษณะดงักล่าวนีจะลดลงในปัจจุบนั โดยไดมี้การพฒันาและนาํเอา

การอบรมแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดมาใช้ แต่อย่างไรก็ตามเจตนาทีจะให้ผูก้ระทาํความผิดไดรั้บ

ผลร้ายจากการกระทาํของตนก็ยงัคงเป็นสาระสําคญัของการลงโทษอยู่ จึงมีปัญหาวา่การลงโทษ

กระทาํไปเพือประโยชน์อะไร ปัญหานีมีผลไม่แต่เฉพาะในทางทฤษฎีหรือทางปรัชญาเท่านนั แต่ยงัมีผล

ต่อการปฏิบตัิกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิงเกียวกบัวิธีการปฏิบตัิต่อผูก้ระทาํความผิดดว้ย46  

                                                        
46 คณิต ณ นคร. (2547). กฎหมายอาญาภาคทัวไป. หนา้ 365. 

DPU



34 

 

ซึงในปัจจุบนัไดมี้ทฤษฎีต่างๆ อธิบายถึงเหตุผลของการลงโทษและวตัถุประสงค์ของการลงโทษ 

และไม่ว่าจะพิจารณาจากทฤษฎีหรือวตัถุประสงค์ในการลงโทษย่อมจะมีผลต่อผูก้ระทําความผิด 

ซึงแต่ละทฤษฎีจะสนองตอบต่อวตัถุประสงคใ์นการลงโทษทีแตกต่างกนั  

 ทฤษฎีการลงโทษโดยรัฐในปัจจบุนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีใหญ่ๆ คือ47 ทฤษฎีทดแทน 

(Retributive theory) และทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian theory) การแบ่งแยกความแตกต่างของ

ทฤษฎีทงัสองนี เคยมีผู้เสนอวา่ ทฤษฎีทดแทนเป็นทฤษฎีทีมองในอดีต โดยลงโทษเพือทดแทนสิงที

ผูก้ระทาํผิดไดก้ระทาํแลว้ ในขณะทีทฤษฎีอรรถประโยชน์เป็นเรืองเกียวพนักบัอนาคตโดยมุ่งทีผล

ของการลงโทษ ซึงทฤษฎีอรรถประโยชน์ถือว่าการลงโทษก่อให้เกิดผลดี เพราะรากฐานของ

แนวคิดตามทฤษฎีอรรถประโยชน์เชือกนัว่าการแก้แคน้หรือลงโทษบุคคลไม่ควรจะพิจารณาถึง

ความร้ายแรงอนัเกิดจากความน่าตาํหนิของผูน้นัในอดีต แต่ควรพิจารณาถึงผลดีทีสุดทีตามมาจาก

การลงโทษดว้ย การลงโทษตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ก่อใหเ้กิดผลดี ดงันี  

 1) เพือการข่มขู่หรือยบัยงั (Deterrence) 

 2) เพือตดัโอกาสมิใหผู้น้นักระทาํผิด (incapacitation) 

 3) เพือแก้ไขและฟืนฟูผูก้ระทาํผิด (reformation an rehabilitation)  

 การลงโทษผูก้ระทาํความผิด โดยวตัถุประสงค์ของการแก้ไขปรับปรุงฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด 

มีความจาํเป็นตอ้งใช้วิธีการหลากหลายและเป็นการเฉพาะรายไป เพราะสาเหตุของการทีบุคคล

กระทาํความผิด แมว้า่จะเป็นการกระทาํความผิดฐานเดียวกนั แต่อาจมีสาเหตุทีแตกต่างกนัออกไป

ขนึอยู่กบัสภาพจิตใจและสภาพแวดล้อมของผูน้นั ดว้ยเหตุนีจึงมีความจาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งบาํบดั

แก้ไขเป็นการเฉพาะราย โดยใช้ผูเ้ชียวชาญทงัดา้นสังคม จิตวทิยา และทณัฑวทิยา และต้องใช้เวลา

ตลอดจนงบประมาณทีเหมาะสม แต่ในปัจจุบนันีเรือนจาํมีสภาพปัญหาผู ้ตอ้งขงัล้นคุก การขาด

บุคลากรและความเข้าใจของเจ้าหน้าที โดยเฉพาะในเ รือ งแนวคิดอาชญาวิทยา จิต วิทยา 

และสังคมสงเคราะห์ รวมถึงงบประมาณในการจดัการไม่เพียงพอต่อการดูแลผูต้อ้งโทษเฉพาะรายนนั 

ทาํให้การแก้ไขบาํบดัผู้กระทาํความผิดไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายเท่าทีควร48 ไม่อาจ

ป้องกันการกลบัมากระทาํความผิดซําไดอ้ีก และไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรืองคนลน้คุกได ้

จึงส่งผลใหร้ะบบการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิดในเรือนจาํไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร 

 

                                                        
47 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. (2549). การศึกษาความเป็นไปได้ในการกาํหนดชันโทษและการนาํไปปรับใช้

ในประมวลกฎหมายอาญา. หนา้ 20. 
48 ประเสริฐ  เมฆมณี. เล่มเดิม. หนา้ 24. 
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 เมือนาํแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน์มาปรับใช้กบัการบงัคบัใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงาน

แทนค่าปรับแล้วจะเห็นไดว้่า การให้ผูก้ระทาํความผิดซึงมีความผิดเพียงเล็กน้อยอนัมีโทษทางอาญา 

ทีไม่รุนแรงทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับนัน จะเป็นการมุ่งเน้น 

แก้ไขฟืนฟูตัวผู ้กระทาํความผิดมากกว่าการพิจารณาสังลงโทษปรับแต่เพียงทางเดียว เนืองจาก 

บุคคลแต่ละคนนนัย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ไม่จะเป็นด้านชาติกําเนิด ความเป็นอยู่ ฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ และประสบการณ์ทีพบเจอ เป็นต้น ฉะนัน การพิจารณาสังลงโทษโดยคํานึงถึง 

ความแตกต่างในดา้นต่างๆ ของตวับุคคลย่อมเป็นการลงโทษทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการแก้ไข

ฟืนฟูตวัผู ้กระทาํความผิด ให้สามารถกลบัเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมไม่หวนกล ับไปกระทาํความผิดซําอีก 

ทงัยงัเกิดประโยชน์ต่อสังคมเพราะความผิดเพียงเล็กนอ้ยซึงมีโทษปรับสถานเดียวนนั มิไดม้ีผลเป็นการ

ตดัตวัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมแต่อยา่งใด 

 

2.5 หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคล (Individualization) 

 หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล (Individualization) ไดเ้กิดขึนครังแรกในฝรังเศส 

โดยมีววิฒันาการออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกในยุคก่อนมีการปฏิวติัฝรังเศส ปี ค.ศ.1789 ซึงการ

กาํหนดโทษยงัมีลกัษณะเป็นการลงโทษตามอําเภอใจไม่มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษและในช่วง

ต่อมาหลงัการปฏิวตัิฝรงัเศส หลงัจากการมีประมวลกฎหมายใชแ้ลว้ไดมี้การบญัญติัถึงอตัราโทษไว้

ตายตวัทาํใหผู้พิ้พากษาตอ้งลงโทษภายในกรอบของกฎหมายเท่านนั ไม่อาจใช้ดุลพินิจในการกําหนด

โทษเป็นอย่างอืนไดเ้ลย จนเข้าสู่ช่วงทา้ยหลงัจากใช้ประมวลกฎหมายไประยะหนึงไดเ้กิดปัญหา 

อนัเนืองมาจากการกําหนดโทษของศาลทีต้องจาํกัดตายตวัเคร่งครัดไม่อาจพิจารณาโทษยืดหยุ่น 

ตามความเหมาะสมได้ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายโดยกําหนดอตัราโทษขนัตาํไว ้

เพือเปิดโอกาสให้ผู ้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามหลัก 

“Individualization” ตงัแต่นนัเป็นตน้มา และไดถู้กนาํไปใชอ้ย่างแพร่หลายในประเทศอืน  ๆในเวลาต่อมา  

 การลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผิดและตวัผูก้ระทาํผิดตามหลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบั

ตวับุคคล (Individualization) จะตอ้งมีการกาํหนดโทษใหเ้หมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํผิด (Punishment to Fit 

the Criminal) โดยมีแนวความคิดตงัอยู่บนพืนฐานของความจริงทีว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถ 

ไม่เท่าเทียมกันในการรับผิดชอบ อนัเนืองมาจากบุคลิกลักษณะอุปนิสัยตลอดจนพฤติการณ์

ภายนอกของตวัผูก้ระทาํผิด ซึงปัจจยัเกียวกับสิงแวดล้อมรอบตวัผู้กระทาํผิดนนัมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของบุคคลในการทีจะกระทาํผิด ยกตวัอยา่งเช่น การทีบุคคลมีทีพกัอาศยัอยู่ในชุมชนแออดั 

พบเห็นการกระทาํความผิดฐานวงิราวทรัพย์อยู่เป็นประจาํจนเกิดความเคยชิน จึงทาํให้เกิดพฤติกรรม

การเลียนแบบอาชญากรขึน โดยไดล้งมือกระทาํความผิดเช่นนนับ้าง ประกอบกบัความมีอิสระและ
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เสรีภาพในการกระทาํของแต่ละบุคคล จึงทาํใหก้ารทีจะเลือกวา่กระทาํความผิดหรือไม่นนัขึนอยู่กบั

เจตจํานงอิสระของตนเป็นสําคญั ดงันันบุคคลจึงต้องพยายามปรับปรุงบุคลิกลกัษณะของตน 

ให้เข้ากับสิงแวดล้อมเสมอ อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละคนย่อมไม่สามารถทีจะปรับตวัให้เขา้กับ

สิงแวดลอ้มหรือสภาวการณ์ (Situations) ต่างๆ ไดเ้หมือนกนั เพราะแต่ละบุคคลย่อมมีคลิกลกัษณะ

หรือส่วนทีประกอบเขา้เป็นบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนั ดงันนัแบบแห่งความประพฤติของบุคคล 

(pattern of behavior) ย่อมมีลกัษณะแตกต่างกนัไปดว้ย ซึงอาจเป็นไปในทางเขา้กบัสังคมและเป็น

ปฏิปักษ์ต่อสังคมอยู่ในตวับุคคลทุกคน ซึงการลงโทษตามหลกัการนีจะมุ่งเน้นทีตวัผูก้ระทาํผิด

โดยตรงหาได้ต้องการให้มีผลถึงบุคคลอืนไม่ โดยมุ่งทีจะปรับปรุงแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด

เพือใหผู้ก้ระทาํความผิดสามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดีและกลบัคืนสู่สังคมได ้เพราะการลงโทษ

โดยการทําให้ผู ้กระทําความผิดได้รับความยากลําบากหรือได้รับผลร้ายนนั ในบางกรณีก็ไม่

เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํผิด และไม่สามารถทาํใหผู้ก้ระทาํผิดประพฤติตวัดีขึนได ้

 ดงันนั การลงโทษนนัจะต้องเป็นการลงโทษโดยคาํนึงถึงธรรมชาติของตวัผู ้กระทาํผิด

หรืออาชญากรเป็นสําคญั มิใชก้ารลงโทษโดยคาํนึงถึงความเสียหายทีเกิดขนึเป็นสําคญั โดยการลงโทษ

ให้เหมาะสมกับความผิดและตวัผูก้ระทาํความผิด มีความมุ่งหมายเพือให้ได้มาซึงพฤติการณ์แวดล้อม

ของคดี และไม่ใช่เพียงแต่ขอ้กฎหมายอย่างยอ่โดยละเลยขอ้เท็จจริงทีมีความแตกต่างกนัในแต่ละคดี 

ซึงการลงโทษโดยมีความมุ่งหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลกัษณะของผู ้กระทาํผิดจึงตรงกนัขา้ม

กบัการลงโทษทีมุ่งจะแก้แคน้ทดแทนโดยไม่คาํนึงถึงการกระทาํในอดีตและสิงทีจะเกิดขึนต่อไป 

ในอนาคต และการทีจะใหค้วามมุ่งหมายในเรืองการลงโทษสามารถนาํมาใช้กบัผูก้ระทาํผิดไดอ้ย่าง

เหมาะสม จาํเป็นตอ้งยอมรับเอาธรรมชาติของบุคลิกลกัษณะและอุปนิสยัใจคอของผูก้ระทาํผดิแต่ละคน

มาใช้บงัคบัเพือให้เกิดความเป็นธรรมในการลงโทษ และสามารถแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของ

ผูก้ระทาํผิดใหก้ลบัตนเป็นคนดีโดยไม่กลบัไปกระทาํความผิดซาํขนึอีก  

 การปรับปรุงวตัถุประสงค์ของการลงโทษบุคคลใหเ้หมาะสมกบัความผิด และตวัผูก้ระทาํผิด

จึงมีความสําคญัต่อการปรับปรุงแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด และเป็นการป้องกนัสังคมจากอาชญากรรม

ทีจะเกิดขึนในอนาคต ซึงปัจจุบนัไดเ้รียกหลกัการลงโทษดงักล่าวนีวา่ “หลกัการลงโทษให้มีความ

เหมาะสมกบัตวับุคคล” (Individualization)  
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 กล่าวไดว่้าการลงโทษตาม “หลักลงโทษให้มีความเหมาะสมกับตวับุคคล (Individualization)” 

นนัเป็นการลงโทษซึงตอ้งพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งคดี ประวติัการกระทาํความผิด อายุ สุขภาพ

ทางร่างกายและภาวะแห่งจิต ประวติัการศึกษาและครอบครัว สิงแวดลอ้ม ภูมิหลงั ประวติัการทาํงาน 

สถานะทางการเงิน นิสัย สภาวะแห่งจิตและความประพฤติเป็นอาจิณ ปัจจยัอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นตน้ 

ทงันีเป็นไปตามหลกัความเป็นจริงทีว่ามนุษย์แต่ละคนมีความสามารถและความรับผิดชอบทีไม่ 

เท่าเทียมกนัซึงบุคลิกลกัษณะนิสัยการแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก จึงตอ้งมุ่งเน้นตวัผูก้ระทาํ

ความผิดโดยตรง เพือการปรับปรุงแก้ไขบุคลิกนิสัย (Character Building) ผูก้ระทาํความผิดให้

สามารถกลบัตนเป็นพลเมืองดีและสามารถอยู่ได้ในสังคม ดงันนั ข้อเท็จจริง 2 ส่วนสําคญัในการ

พิจารณาลงโทษผูก้ระทาํความผิด คือ 

 1) ขอ้เทจ็จริงทีเป็นพฤติการณ์ของการกระทาํความผิด 

 2) ขอ้เทจ็จริงทีเป็นส่วนบุคคล กล่าวคือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติเป็น

อาจิณของผูก้ระทาํความผิด  

 ซึงทงั 2 ส่วนนีจะนาํไปสู่การพิจารณาโทษและการบงัคบัโทษทีเหมาะสมกบัตวับุคคล49 

 ฉะนนั เมือนําหลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัตวับุคคล (Individualization) มาปรับใช้กับ

แนวคิดในการบงัคบัให้ผู้กระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับแล้วจะเห็นไดว้่า การให้ผูก้ระทาํความผิด 

ซึงมีโทษปรับสถานเดียวสามารถทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนการลงโทษปรับ

ซึงอยู่ภายใตดุ้ลพินิจของศาลในการพิจารณาสัง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูก้ระทาํความผิดเป็น

รายบุคคลไป ยอ่มจะมีประโยชน์และเป็นการมุ่งเนน้แก้ไขฟืนฟูตวัผูก้ระทาํความผิดมากกว่าการพิจารณา

สังลงโทษปรับ ซึงหากผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับจึงสังลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับอย่างทีไทย 

ใช้อยู่ในปัจจุบนัอย่างมาก เนืองจากเป็นการลงโทษทีเหมาะกบัตัวบุคคลและยงัทําให้การทาํงานแทน

ค่าปรับนีมีประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้อีกดว้ย 

 

2.6 แนวคิดเกียวกับการทํางานแทนค่าปรับ 

 การใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับพฒันามาจากแนวคิดให้ผูก้ระทาํความผิด

ทาํงานบริการสังคม ซึงมีแนวความคิดพืนฐานมาจากการใช้แรงงานทาสใหไ้ปทาํงานในอาณานิคม

ขององักฤษ50 ซึงเป็นวิธีทีถือปฏิบติักนัมาช้านานในสมยันพระนางเจา้อลิซาเบ็ธที 1 ไดม้ีการส่ง

ผูก้ระทาํความผิดทีมีจิตใจชวัร้าย หรือกระทาํความผิดร้ายแรงมากลกัษณะต่างๆ ไปเป็นทาสใชง้านหนกั
                                                        

49 ธานี  วรภทัร์. (2555). การลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจาํศึกษามาตรการทางกฎหมายในชัน 

บังคับโทษจาํคกุ. หนา้ 34. 
50 Ken Peade and William Mcwilliams. Loc. Cit. (อา้งถึงใน เชษฐภทัร  พรหมชนะ, 2546, หน้า 42). 
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ในหนา้ทีพลกรรเชียงสําหรับเรือเดินทะเล ต่อมาในยุคทีองักฤษแสวงหาอาณานิคม องักฤษไดต้รา

กฎหมายวา่ด้วยการส่งตวัผูก้ระทาํผิดไปต่างแดน(The First Modern Legalization of Transportation) 

กาํหนดให้ส่งผูก้ระทาํความผิดประเภททุจริต คดโกง คนจรจดั หัวขโมย และบุคคลจาํพวกภิขาจาร 

ไปอยู่ในดินแดนซึงเป็นอาณานิคมขององักฤษระหวา่งการเดินทางมีการลงโทษผูก้ระทาํความผิด

แบบทรมาน51 วธีิการนีชาวองักฤษรู้สึกต่อตา้นและคดัคา้นกนัอย่างมาก ต่อมาในปี ค.ศ. 1821 องักฤษ

ไดเ้ปลียนมาใช้วิธีการลงโทษให้นกัโทษทาํงานหนัก (hard Lab our) ทดแทนการส่งผูก้ระทาํผิด 

ไปต่างแดน แต่วธีิการลงโทษนีไดถู้กยกเลิกไปในทีสุด 

 ต่อมาภายหลงัสงครามโลกครังที 2 ไดเ้กิดความร่วมมือระหวา่งประเทศขึน ซึงกระทาํโดย

การรวมตวัของนกัทณัฑวทิยาในกลุ่มประเทศยุโรป เพือคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเกียวกบัการลงโทษ 

หรือทีเรียกว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทงันีทาํให้เกิดการเปลียนแนวความคิดแบบ

ดงัเดิม โดยเฉพาะหลกัการลงโทษต่อเสรีภาพ ต่างมีความเห็นพอ้งตอ้งกันว่ารูปแบบและวิธีการ

ลงโทษไม่ควรมีลกัษณะเป็นการทารุณโหดร้าย หรือมีสภาพความเลวร้ายเกินความจาํเป็นตาม

วตัถุประสงคข์องการลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิงการลงโทษทีมีวตัถุประสงคเ์พือการปรับปรุงแกไ้ข

ตวับุคคลผูก้ระทาํความผิดไม่อาจบรรลุผลได ้หากการลงโทษมีลกัษณะทารุณโหดร้าย ความเคียดแค้น

ชิงชงัต่อสังคม นกัทณัฑวทิยาทงัหลายจึงเห็นควรใหย้กเลิกการลงโทษในลกัษณะเป็นการทรมาน

โดยการนาํรูปแบบและวธีิการลงโทษทีมีการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดอย่างมีมนุษยธรรมมาใช้

ทดแทนการลงโทษแบบดงัเดิม 

 แนวความคิดการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมไดเ้ป็นทีรู้จกัแพร่หลายองักฤษ

และเวลส์ ความสําเร็จทีองักฤษประสบอยู่ทาํใหบ้รรดาผูเ้กียวขอ้งในสหรัฐอเมริกาสนใจ และนาํมา

พิจารณาประยุกต์ใชก้บักระบวนการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาโดยในปี ค.ศ. 1891 มลรัฐต่างๆ 

ของสหรัฐอเมริกา เช่น รัฐเวอร์จิเนีย รัฐโอไฮโอ และโคลมัเบีย ไดมี้การพิพากษาให้ผูก้ระทาํผิด 

ซึงกระทาํผิดในฐานความผิดต่างๆ กนั ทาํงานเพือสาธารณะประโยชน์บนถนนและตามตรอกซอกซอย

ทงัในเมืองใหญ่ๆ  และหมู่บา้นเล็กๆ ตามแต่กรณี 

 สําหรับแนวความคิดการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมในไทยนนั เริมตน้จาก

การคุมความประพฤติ โดยมีจุดมุ่งหมายก็เพือแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดในชุมชนให้กลบัตนเป็น

คนดีมีประโยชน์ต่อสังคมไม่หวนกลบัไปกระทาํความผิดอีก ซึงเป็นการให้โอกาสผูก้ระทาํความผิด 

ให้มีอิสรภาพภายใต้เงือนไขการคุมประพฤติทีมุ่งให้ผูก้ระทาํความผิดได้สํานึกตน ตระหนกัถึง

หนา้ทีและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทงัยงัเป็นการหลีกเลียงโทษจาํคุกระยะสัน ซึงมี

                                                        
51 ประเสริฐ  เมฆมณี. เลม่เดิม. หน้า 68. 
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ผลกระทบต่อผูก้ระทาํความผิดและครอบครัว การแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํความผิดจึงเป็นภารกิจหลกั

ของการคุมประพฤตินอกเหนือไปจาการรายงานข้อมูลของผู ้กระทาํความผิดต่อศาลและการควบคุม

สอดส่องใหผู้ก้ระทาํความผิดปฏิบติัตามเงือนไขทีศาลกาํหนด โดยนบัตงัแต่ไทยมีการนาํเอาวธีิการ

คุมความประพฤติผู ้ใหญ่มาใช้ตงัแต่ปี พ.ศ. 2522 ไดมี้การพฒันารูปแบบและวิธีการแก้ไขฟืนฟู 

ผูก้ระทาํความผิดเรือยมา เช่น การใหผู้ถู้กคุมประพฤติทาํงานบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึงเป็นมาตรการ

แก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํความผิดแบบหนึง ซึงการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ใน

ปัจจุบันได้ถูกนาํมาบญัญติัเป็นวิธีการบงัคบัชาํระค่าปรับอีกวิธีหนึง ซึงปรากฏอยู่ในพระราชบญัญติั

แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที 15) พ.ศ. 2545 โดยบญัญติัใหเ้ป็นหลกัการบงัคบัชาํระ

ค่าปรับเพิมเติมจากการกกัขงัแทนค่าปรับไวต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 ซึงก็คือการทาํงาน

แทนค่าปรับโดยการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์นนัเอง 

 ดงันนั เพือให้ทราบถึงประโยชน์และตระหนกัถึงคุณค่าของการให้ผูก้ระทาํความผิด

ทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้ว ผู้เ ขียนจึงขอนําเสนอถึง

ความหมายของการใหท้าํงานแทนค่าปรับ  วตัถุประสงค์ ลกัษณะ และหลกัเกณฑ์ของการทาํงาน

แทนค่าปรับ ตลอดจนประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับ 
 

 2.6.1 ความหมายของการทาํงานแทนค่าปรับ 

 การทาํงานแทนค่าปรับก็คือ การทาํงานบริการสังคมหรือการทาํงานสาธารณประโยชน์

แทนค่าปรับตามความในมาตรา 30/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา การทาํงานบริการสังคมนนัถือว่า

เป็นสิงทีกระบวนการยุติธรรมนนันํามาใช้ตงัแต่ประมาณ พ.ศ.2530 แล้ว แต่ยงัไม่ค่อยจะเป็น 

ทีแพร่หลาย เพราะว่าการทาํงานบริการสังคมนนัถือวา่เป็นการลงโทษแนวใหม่แก่ผูก้ระทาํความผิดในศาล 

หรือกรมคุมประพฤตินนัเลือกมาเพือใชก้บัผูก้ระทาํความผิดทีไม่สมควรตอ้งไดรั้บโทษหนกัอาจจะ

เป็นเพราะวา่ฐานความผิด หรือเจตนาในการกระทาํความผิด เป็นตน้ ซึงความหมายของการบริการ

สังคมนนัก็มีอยู่หลายความดว้ยกนั  

 การทาํงานบริการสังคม หมายถึง มาตรการการลงโทษผูก้ระทาํความผิดแนวใหม่ซึงใช้

วธีิการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดทีศาลสงัพร้อมทงักาํหนดเงือนไขทาํงานบริการสังคมแทนวิธีการ

จาํคุก 

 การทาํงานบริการสังคม หมายถึง รูปแบบการใช้แรงงานของผูก้ระทาํความผิด โดยมี

ความมุ่งหมายเพือหลีกเลียงผลเสียของการจาํคุกระยะสนั โดยการจดัใหผู้ก้ระทาํความผิดในคดีทีมี

โทษเล็กนอ้ยใหท้าํงานสาธารณประโยชน์ทดแทนการถูกลงโทษจาํคุก ซึงเป็นมาตรการทีสอดคลอ้ง
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กบัปรัชญาพืนฐานของการปฏิบติัต่อผู้กระทาํความผิดโดยไม่ใช้เรือนจาํ52 สําหรับผู้ทีได้รับการ 

รอการลงโทษหรือรอการกาํหนดโทษและกําหนดเงือนไขเพือคุมความประพฤติไว ้ให้ทาํงาน

ชดเชยการกระทาํความผิดของตนเองทีไดล้่วงละเมิดต่อสังคม นอกเหนือจากเงือนไขการรายงานตวั

ตามปกติ เพือเป็นมาตรการในการแกไ้ขฟืนฟูพฤติกรรมและจิตใจของผูถู้กควบคุมความประพฤติ 

โดยสร้างจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทงัให้รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทงัยงั

เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ให้ประชาชนและสังคมยอมรับว่าเขา 

รู้สํานึกในการกระทาํความผิดแลว้ยงัทาํประโยชน์ต่อผูอ้ืนได้53 

 นกักฎหมายและนกัอาชญาวิทยาต่างได้ให้ความหมายของการทาํงานบริการสังคม 

โดยผูก้ระทาํความผิด54 ดงันี 

 การทาํงานบริการสังคม (Community Service Order) หมายถึง มาตรการการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผิดแนวใหม่รูปหนึงทีศาลสังใหใ้ชว้ธีิการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิด พร้อมทงักาํหนด

เงือนไขใหท้าํงานบริการสังคมแทนวธีิการจาํคุก 

 การทาํงานบริการสังคม Community Service Order) หมายถึง การทีผูก้ระทาํความผิด

ทาํงานทีเป็นการใหบ้ริการแก่ชุมชน หรือองคก์ารสาธารณกุศลโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้ง

ในช่วงเวลาตามทีศาลเห็นสมควรกาํหนด 

 การทาํงานบริการสังคมหรือบริการสาธารณประโยชน์ จึงหมายถึง การทีผูถู้กควบคุม

ความประพฤติทาํงานทีเป็นการใหบ้ริการแก่สังคม ชุมชน หรือองคก์ารสาธารณกศุล ฯลฯ โดยไม่ไดรั้บ

ค่าตอบแทนหรือค่าจา้งภายในระยะเวลาทีศาลเห็นสมควร55 

 การทาํงานแทนค่าปรับโดยการทาํงานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ 

เป็นวธีิการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการแก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสาธารณกุลศล โดยไม่ได้

รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างภายในระยะเวลาทีศาลเห็นสมควร การทาํงานบริการสังคมในแต่ละ

ประเทศอาจจะมีรูปแบบ วธีิการ กระบวนการ หรือความเชือพนืฐานเกียวกับการทาํงานบริการสังคม

แตกต่างกนั ปัจจุบนัแนวความคิดพืนฐานในการให้ผู้กระทาํความผิดทํางานบริการสังคมแทนโทษปรับ

หรือโทษจาํคุกระยะสันในประเทศต่างๆ สามารถจาํแนกออกเป็น 3 แนว ดงันี 

                                                        
52 อนุลกัษณ์  สารีกบุตร. (2537). การให้ผู้ถกูคมุความประพฤติทาํงานบริการสังคมในฐานะเงือนไขของ

การคุมความประพฤติ : ศึกษากรณีเฉพาะกรณีสํานักงานคมุประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร. หน้า 35. 
53 อรรถนิติ  ดิษฐอาํนาจ. (2534). “มาตรการใหมข่องการคมุประพฤติผูใ้หญ่ : การให้ผูค้มุความประพฤติ

ทาํงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์.” จุลสาร อ.ส.ค. สัมพันธ์, 3. หน้า 4. 

 54 Warren Young. (1979). Community Service Orders.  p.9. (อา้งถึงใน เสมอแข  เสนเนียม, 2536, หน้า 29-30). 
55 กองกิจกรรมชุมชน 2538, หน้า 1. 
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 1) การทาํงานบริการสังคมเป็นมาตรการลงโทษ (Punishment) 

 Warren Young ได้กล่าวว่า การทาํงานบริการสังคมเป็นทางเลือกสําหรับศาลทีจะตดัสิน

ผูก้ระทาํความผิดบางประเภททีมีโทษจาํคุกระยะสันโดยใชม้าตรการทีกระทาํต่อเวลาพกัผ่อนของ

ผูก้ระทาํความผิด โดยศาลจะสงัให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมทดแทนการลงโทษจาํคุก

และหากกระทาํความผิดฝ่าฝืนเงือนไขของศาล ศาลอาจเพิกถอนคาํสังนนัได ้และกาํหนดโทษเป็น

อย่างอืน56 

 การให้ผู ้กระทําความผิดทํางานบริการสังคมเป็นการลงโทษอย่างหนึง โดยเป็น

ทางเลือกสําหรับศาลทีจะตัดสินผู้กระทาํความผิดบางประเภทโดยเลียงโทษจาํคุกในระยะสัน 

เพียงแต่รูปแบบหรือลกัษณะของการลงโทษจะแตกต่างจากมาตรการลงโทษอืนๆ อย่างเช่นการลงโทษ

จาํคุกทีทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดสูญเสียอิสรภาพ และการลงโทษปรับซึงทาํให้ผูก้ระทาํความผิดสูญเสีย

ทรัพยต์ามจาํนวนทีศาลสังปรับ แต่การทาํงานบริการสังคมจะทาํให้ผูก้ระทาํความผิดสูญเสียเวลาว่าง

และเวลาพกัผ่อนส่วนตวั รวมทงัจะตอ้งเหน็ดเหนือยจากการทาํงาน หากผู ้กระทาํความผิดฝ่าฝืน

คาํสังของศาล ศาลอาจเพิกถอนคาํสังการทาํการลงโทษงานบริการสังคมนนัแลว้กาํหนดโทษอย่าง

อืนแทนก็ได้ นอกจากนีในบางประเทศศาลอาจจะสังให้ผู้กระทําผิดทํางานบริการสังคม 

เพือเป็นมาตรการทดแทนการลงโทษปรับได้ หากเห็นว่าจาํเลยเป็นบุคคลยากจนไม่มีเงินชําระ

ค่าปรับหรือแมแ้ต่กรณีทีจาํเลยมีฐานะรํารวย การลงโทษปรับจะไม่มีผลทาํให้จาํเลยรู้สึกเข็ดหลาบ

หรือสํานึกในการกระทาํผิดของตน ในกรณีนี ศาลก็อาจใช้วธีิการสังให้จาํเลยไปทาํงานบริการสังคม

เพือทดแทนการลงโทษปรับก็ได ้

 2) การทาํงานบริการสังคมเป็นมาตรการแกไ้ขฟืนฟู (Rehabilitation) 

 จุฑารัตน์  เอืออ ํานวย กล่าวไวว้่า การทํางานบริการสังคมเป็นมาตรการแทนการลงโทษ 

จาํคุกหรือโทษปรับ ทีถือเป็นการฟืนฟูบาํบดั (Rehabilitation) ชนิดหนึงทีเรียกว่า “อาชีวบาํบดั” 

(Occupational Therapy) ซึงหมายถึงการฟืนฟูบุคคลทีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจติใจตลอดจน

นิสัยและความประพฤติให้สามารถกลับคืนสู่สังคม กลับไปประกอบอาชีพได้ดีตามกําล ัง 

ความสามารถ แนวความคิดดงักล่าวมีมาตงัแต่ประมาณปี ค.ศ. 172 โดย “กาเล็น” แพทยช์าวกรีก  

ไดใ้ช้วิธีการทาํงานในการบาํบดัรักษาอาการเจบ็ป่วยของบุคคลผูม้ีความบกพร่องทางจิตใจและปรากฏว่า

ไดผ้ลดียงิจึงจดบนัทึกไวว้า่“การทาํงานเป็นหมอธรรมชาติทีดีทีสุด และมีความสําคญัต่อความสุข

ของมนุษยชาติ”57
 

                                                        
56 Warren Young. (1976). Community Service Order. p. 1. (อา้งถึงใน เสมอแข  เสนเนียม, 2536, หน้า 58-61). 
57 จุฑารัตน์  เอืออาํนวย.(2534). การทาํงานคือการแก้ไขฟืนฟูอย่างแท้จริง. หนา้ 80-82.  
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 การให้โอกาสแก่ผูก้ระทาํความผิดได้รับใช้สังคมด้วยการมอบหมายงานให้ทาํ จะส่งผลให้

ผูก้ระทาํความผิดรู้สึกว่าตนเองยงัมีคุณค่าต่อสังคม มีความนับถือในตนเอง มีการใช้ทกัษะและ

ศกัยภาพของตวัเองในการทําประโยชน์เพือสังคม ทาํให้ทศันคติและความประพฤติของผู ้กระทาํ

ความผิดเปลียนแปลงไปในทางทีดีในอนาคต ซึงจะส่งผลถึงการลดอตัราการเกิดการกระทาํผิดซาํ 

ในทีสุด การทาํงานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสผูก้ระทาํผิดไดพ้ฒันาความมีวนิัย 

ความรับผิดชอบ ทกัษะในการประกอบอาชีพ และการได้สร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลจนมี 

ความพร้อมทีจะกลบัไปใชชี้วติอยูใ่กลชิ้ดกบัเพือนร่วมสังคมไดอ้ยา่งสนิทใจอีกครังหนึง 

 3) การทาํงานบริการสังคมเป็นมาตรการชดเชยหรือทดแทนความผิดแก่ผูเ้สียหาย (Restitution) 

 Stephen Schater กล่าววา่ การชดใช้ค่าเสียหายในแง่ทณัฑวิทยาถือเป็นความรับผิดชอบของ

ผู ้กระทําผิด ต่อความเสียหายทีตนได้ก่อขึนและเป็นส่วนหนึงในกระบวนการแก้ไขฟืนฟู 

ผูก้ระทาํความผิดดว้ยความมุ่งหวงัวา่การชดใชค้่าเสียหายโดยผูก้ระทาํความผิด นอกจากจะเป็นการ

ช่วยผูเ้สียหายและแก้ไขความยุติธรรมไดค้ืนมาแลว้ ยงัช่วยใหผู้ก้ระทาํความผิดไดคื้นมาซึงอตัมโนทศัน์ 

(Self-Image) และรู้จกัเคารพในบรรทดัฐานของสังคม เคารพสิทธิของผู ้อืน พฒันาความรู้สึกผิดชอบต่อ

สังคมและศีลธรรม ซึงการชดใช้ค่าเสียหายของผู้กระทําความผิดปัจจุบันมีรูปแบบทีสําคัญ 

3 ประการ คือ การชดใช้ด้วยเงิน การชดใช้ด้วยการบริการชุมชน และการชดใช้ดว้ยการทาํงาน

ใหก้บัผูเ้สียหาย58 

 การชดใช้ค่าเสียหายไม่วา่จะในรูปแบบใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู ้กระทาํความผิด 

ต่อความเสียหาย ซึงนอกจากจะเป็นการช่วยเยียวยาความเสียหายแก่ผูเ้สียหายแล้วยงัช่วยให้ผู้กระทาํ

ความผิดรู้ถึงคุณค่าของตนเอง และรู้จกัเคารพในบรรทดัฐานของสังคมดว้ย ซึงรูปแบบของการ

ชดใชค้่าเสียหายในปัจจุบนัมีรูปแบบทีสําคญั 3 ประการ คือ การชดใช้ด้วยเงิน การชดใช้ด้วยการ

บริการโดยตรงแก่ผูเ้สียหาย เช่นการขอขมา หรือทาํงานให้แก่ผู้เสียหาย และการชดใช้ด้วยการ

ใหบ้ริการแก่สังคมหรือชุมชน เช่น ดูแลเด็ก ทาํความสะอาดในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณกุศล 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

                                                        
58 Slephen Schafer. (1960). Restitution Vitim of Crime. pp. 3-7 (อา้งถึงใน อรศรี  อาธิกิจ, 2552, หน้า 58-61). 
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 จากแนวคิดพืนฐานดงักล่าวขา้งตน้ การให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับโดยการ

ใหท้าํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ โดยคาํนึงถึงวตัถุประสงคข์องการลงโทษเพือเป็น

การแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดนนัมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของงานบริการสังคม 

มากทีสุด เพราะเป็นการให้ผูก้ระทาํความผิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ชุมชนและสังคมโดยตรง 

โดยเป็นการลงโทษทางดา้นแรงกายและเวลา อีกทงัสังคมสามารถรับรู้ไดถ้ึงการชดใชค้วามเสียหาย

ดว้ยวธีิดงักล่าวอีกดว้ย 
 

 2.6.2 วตัถุประสงคข์องการงานแทนค่าปรับ 

 การทาํงานแทนค่าปรับโดยการใหท้าํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ 

เป็นการให้ผู้กระทําความผิดทํางานทีเ ป็นการให้บริการแก่สังคมและชุมชนโดยไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน ภายในระยะเวลาทีศาลกาํหนด ซึงเงือนไขของการทาํงานบริการสังคมมีวตัถุประสงค์59 

ดงันี 

 1) เพือกระตุ้นให้ผู ้ถูกคุมความประพฤติ ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง 

ขณะทีเป็นผูถู้กคุมความประพฤติ และมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอื้นและสังคมมากขึน 

 2) เพือให้ผูถู้กคุมความประพฤติได้พฒันาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ ความสนใจ 

ความมีวนิยัตลอดจนการรู้จกัใช้เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 3) เพือให้ผู ้ถูกคุมความประพฤติเกิดความภาคภูมิใจ และสร้างภาพพจน์ทีดีสําหรับ 

ตนเองวา่ยงัมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 4) เพือให้ผูถู้กคุมความประพฤติ ไดช้ดเชยความเสียหายทีก่อขึนด้วยการทาํงานเป็น 

ประโยชน์ต่อผูอ้ืนและสังคม 

 5) เพือให้ผูถู้กคุมความประพฤติ สามารถกลบัคืนสู่สังคมและอยู่ร่วมกับบุคคลอืน 

ไดอ้ย่างปกติสุขเหมือนบุคคลทวัไป เพราะสังคมยอมรับวา่ผูถู้กคุมความประพฤติมีความสํานึกตน

และยงัทาํคุณประโยชน์ต่อผูอ้ืน 

 6) เพือเป็นการนาํมาตรการอืนมาใช้แทนวิธีการลงโทษ โดยการจาํกัดเสรีภาพจาํกัด 

เวลาพกัผ่อนส่วนตวั และบงัคบัให้ชดใช้เพือสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ซึงถือวา่เป็นวธีิตอบ

แทนการละเมิดกฎหมายวธีิหนึง 

 

 
 

                                                        
59 กฤติศิลป์  กนกนาท. (2553, พฤศจิกายน – ธันวาคม). “มาตรการคุมประพฤติ, เงือนไขคุมประพฤติและ

มาตรการให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม.” ดลุพาห, 6(37). หน้า 42-43. 
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 2.6.3 ลกัษณะของการทาํงานแทนค่าปรับ 

 ลกัษณะของการทาํงานแทนค่าปรับโดยการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมหรือ

ทาํงานสาธารณประโยชน์นนั โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการสังคม ชุมชน องค์กรการกุศล หรือ 

องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมไปถึงสถานศึกษาและสถานพยาบาลดว้ย โดยผูน้นัจะไม่ไดรั้บคา่จา้ง

หรือค่าตอบแทนใดๆ อย่างไรก็ตามงานบริการสังคมทีกาํหนดให้ผูก้ระทําความผิดทาํแทนโทษ 

ทางอาญานนัจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูก้ระทาํความผิดดว้ย ทงันีเพือใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย

ในการแก้ไข และรู้สึกสํานึกถึงความผิดทีตนกระทาํ เมือพิจารณาตามแนวทางปฏิบติัของสํานักงาน

ควบคุมความประพฤติแลว้ การทาํงานบริการสังคมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 1) การทาํงานบริการสังคมแบบเฉพาะราย คือ จดัใหผู้ก้ระทาํความผิดซึงทาํงานบริการ

สังคมแทนโทษปรับแต่ละคนทีไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่า ควรไดรั้บการแก้ไขฟืนฟูพฤติกรรมใด 

เป็นพิเศษ นอกจากนียงัรวมไปถึงผู ้ทีร่วมกระทําความผิดด้วยกันได้ทาํงานชินใดชินหนึงร่วมกัน 

จนแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาทีสมควรอีกด้วย รูปแบบและวิธีการทาํงานบริการสังคมแบบเฉพาะรายนี 

จึงเหมาะสมสําหรับผูก้ระทาํความผิดทีตอ้งการระยะเวลาในการฟืนฟูค่อนขา้งมาก 

 2) การทาํงานบริการสังคมแบบเป็นกลุ่มหรือบาํเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม เป็นการ 

จดัใหผู้ก้ระทาํความผิดจาํนวนมากกวา่ 1 คน ร่วมกนัทาํงานบริการสังคม หรือบาํเพญ็ประโยชน์ต่อ

สังคม หรือชุมชน เช่น การทาํงานพัฒนาทําความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน ศาลาประชาคม 

สวนสาธารณะหรือสถานทีสาธารณะอืน  ๆรูปแบบและวธีิการทาํงานบริการสังคมเป็นกลุ่มจึงเหมาะสม

กบัผูก้ระทาํความผิดทีควรไดรั้บการฟืนฟูระยะสันหรือผู้กระทาํความผิดทีไม่สามารถให้ทาํงาน

เฉพาะรายได ้เนืองจากอาจก่อใหเ้กิดปัญหากบัหน่วยงานทีเขา้ทาํงาน เช่น ผูที้ติดยาเสพติด เป็นตน้  

 รูปแบบของการทาํงานบริการสังคมทีเหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิดก็เป็นสิงสําคญั 

ในการใชม้าตรการดงักล่าวลงโทษผูก้ระทาํความผิด เพือก่อใหเ้กิดประโยชน์ ซึงแยกพิจารณาไดด้งันี 

 1) การทาํงานบริการสังคมทีอาศยัความรู้เฉพาะ หมายความถึง ผูท้าํงานบริการสังคมมี

ความรู้ในอาชีพหรือวชิาชีพเป็นการเฉพาะ ดงันนัรูปแบบของการทาํงานบริการสังคมอาจเป็นการ

สอนหนงัสือในสถานศึกษา การทาํงานในหอ้งสมุด การช่วยงานใหก้ารบริการขอ้มูลเพือประโยชน์

ในการศึกษา 

 2) การทาํงานบริการสังคมทีไม่จาํเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะ หมายความว่า ตวัผูท้าํงาน

บริการสังคมอาจมิไดมี้ความรู้ในวชิาชีพดา้นใดดา้นหนึงพิเศษ เพราะฉะนนัการทาํงานบริการสงัคม

จึงมีลกัษณะเป็นงานบริการเป็นส่วนใหญ่ เช่น การขบัรถพยาบาลให้กับสถานพยาบาลของรัฐ 

บูรณะดูแลสถานทีสาธารณะ ดูแลความปลอดภยัดา้นการจราจร รวมตลอดไปถึงการรณรงค์ให้แก่

องค์กรทีบาํเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
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 2.6.4 หลกัเกณฑข์องการทาํงานแทนค่าปรับ 

 หลกัเกณฑ์ทางกฎหมายทีเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับโดยใช้มาตรการให้ทาํงาน

บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์นัน ในแต่ละประเทศทีมีการนํามาตรการดังกล่าวมาใช ้

ต่างก็มีหลกัการทางกฎหมายทีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและในหลายประเทศต่างก็มี

ประสบการณ์ ในการส่งเสริมการใช้มาตรการให้ทาํงานบริการสังคมในแนวทางต่างๆ กนัไป แต่ก็มี

วตัถุประสงคที์ไปในทิศทางเดียวกันและการทีจะนํามาตรการดงักล่าวมาใช้กับผูก้ระทาํความผิดได้นนั 

ตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาให้ทาํงานบริการสังคมนนัเหมาะกับผูก้ระทาํความผิดทีมีปัญหา 

ในดา้นการขาดความสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ืน ผูที้ไม่สามารถแสดงบทบาท หรือารมณ์ที

เหมาะสม รวมทงัผูที้ขาดความเอาใจใส่ หรือขาดทกัษะในการทาํงานอาชีพ ทงันี เพราะการให้

ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการทาํงาน 

ทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือผูเ้สียหาย ซึงเป็นการเสริมสร้างทศันคติทีดีทงัต่อตนเองและ

ต่อบุคคลอืนช่วยในการเรียนรู้ให้มีมนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน การแก้ไขปัญหาขณะทาํงาน 

สําหรับผูที้ยงัไม่มีอาชีพ ก็สามารถใหเ้ขา้รับการฝึกงานและจดัให้ทาํงานทีอาจเป็นอาชีพต่อไปได ้

โดยมีแนวทางในการพิจารณาจดัให้ทาํงานบริการสังคม60 ดงันี 

 1) พิจารณาจากฐานความผิด เงือนไข หรือคาํสังของศาล รวมทงัพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกับ

การกระทาํความผิด 

 2) พิจารณาลกัษณะของแต่ละบุคคล เช่น นิสัย ความประพฤติ ความสนใจ ความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถพิเศษ รวมทงัการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 3) งานทีจดัใหท้าํจะตอ้งไม่เป็นงานทีเสียงภยั เช่น การทาํงานในทีสูง หรือเกียวข้องกบั

เครืองจกัรหรือสารเคมีทีเป็นอนัตราย 

 4) การรายงานการสืบเสาะทางสังคม ซึงโดยทวัไปแล้วจุดเริมตน้ประการแรกของการจะ

ใชม้าตรการใหท้าํงานบริการสังคม คือ ตอ้งมีรายงานการสืบเสาะทางสังคม 

 5) ความยินยอมของผูก้ระทาํความผิด ในเรืองของการใหค้วามยินยอมนนัมีแนวคิดมาจาก

การทีตอ้งการจะหลีกเลียงปัญหาขอ้โตแ้ยง้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึงแต่เดิมอาจต้องได้รับ

ความยินยอมจากผูก้ระทาํความผิดก่อน แต่ในปัจจุบนัหลายประเทศก็ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑ ์

ในเรืองนีใหม่วา่ไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมของผูก้ระทาํความผิดก่อน 

 

                                                        
60 กิตติพงษ์  กิตติยารักษ์. (2552). “มาตรการให้ทาํงานบริการสงัคม.” วารสารอัยการ, 22(251). หนา้ 27-35. 
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 พิจารณาตามกาํหนดมาตรฐานขนัตาํของสหประชาชาติวา่ด้วยมาตรการไม่ควบคุมตวั  

(The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures: The Tokyo Rules 190) 

ขอ้ 3.4 กาํหนดว่า “การจะใช้มาตรการไม่ควบคุมตวัในขนัตอนก่อนการพิจารณาคดีหรือเพือแทนการ 

ดาํเนินคดีในศาลตามปกตินนั พึงไดรั้บความยินยอมของผูก้ระทาํความผดินนัก่อน” แต่เมือพิจารณาแลว้

กฏดงักล่าวไม่ไดใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีเป็นคาํพิพากษาของศาล ดงันนัศาลจึงไม่อยู่ในบงัคบัทีจะต้อง

ไดรั้บความยินยอมจากจาํเลยในกรณีทีจะมีคาํพิพากษาใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคม 

 6) อตัราจาํนวนชวัโมงทีจะให้ทาํงานบริการสังคม ดว้ยวตัถุประสงค์หลกัของมาตรการ

ให้ทาํงานบริการสังคม เป็นไปเพือแก้ไขฟืนฟูผู ้กระทาํความผิด ดงันนัการกําหนดระยะเวลาให้

ทาํงานจึงต้องคาํนึงถึงระยะเวลาทีเหมาะสม เพือให้เกิดมรรคผลตามวตัถุประสงค์ของการใช้

มาตรการดงักล่าว ถา้กําหนดระยะเวลาทํางานทีตาํเกินไปก็อาจจะไม่มีผลในทางแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํ

ความผิด แต่ถา้มีการกาํหนดใหมี้อตัราจาํนวนชวัโมงสูงสุดไวน้นัจะเป็นการเปิดทางใหศ้าลสามารถ

ใชดุ้ลพินิจกาํหนดจาํนวนชวัโมงทีจะใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมนนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยคาํนึงถึงทงัลกัษณะของการกระทาํความผิด และตวัผูก้ระทาํความผิด อย่างไรก็ดี ยงัขึนอยู่กบั

ความเหมาะสมของแต่ละประเทศด้วย ทงันีการกําหนดจาํนวนชวัโมงทีสูงเกินไป อาจสร้างภาระ 

ทงัแก่ผูก้ระทาํความผิดและพนกังานคุมประพฤติมากเกินความจาํเป็น แต่อย่างน้อยทีสุดจาํนวน

ชวัโมงทีศาลกาํหนดใหท้าํงานบริการสังคม ควรสะทอ้นถึงระดบัความร้ายแรงของโทษทีผูก้ระทาํ

ความผิดนนัสมควรจะไดรั้บ โดยทวัไปแลว้ ศาลซึงกาํหนดใหผู้้กระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม

จะกําหนดเพียงจาํนวนชัวโมงทีผู ้กระทาํความผิดต้องทาํงานบริการสังคมนัน ส่วนประเภท 

ของงานบริการสังคมทีตอ้งทาํจะเป็นเรืองทีพนกังานคุมประพฤติจะกาํหนดให้เหมาะสมกับขอ้มูล

เกียวกบัผูก้ระทาํความผิดและปัจจยัแวดลอ้มทีเกียวขอ้ง ทีจะรองรับการทาํงานบริการสังคมนนัเอง 

 7) พิจารณาคุณสมบติัของผูท้าํงานบริการสังคม และหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึงในการพิจารณา

ถึงคุณสมบตัิ ตอ้งคํานึงความเหมาะสมของสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และภาวะทางเศรษฐกิจของ 

ผูท้าํงานบริการสังคมประกอบดว้ย เพือไม่ใหก้ารทาํงานบริการสังคมมีผลกระทบต่อช่วงเวลาของ

การประกอบอาชีพ และต่อหน้าทีในการเลียงดูหรือความรับผิดชอบต่อครอบครัวของผู ้ทาํงาน

บริการสังคม โดยตอ้งมีการพิจารณาเป็นรายกรณีโดยพิจารณาทงัความสามารถและความเหมาะสม

ของบุคคลนนัต่อการทาํงานแต่ละประเภท 
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 2.6.5 ประโยชน์ทีไดร้ับจากการทาํงานแทนค่าปรับ 

 สําหรับการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับไม่วา่จะเป็นการทาํงานบริการสังคม 

หรือสาธารณประโยชน์นนั จะมีประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงันี 

 1) ประโยชน์ต่อผูก้ระทาํความผิด 

(1) เป็นมาตรการทางกฎหมายทีปฏิบตัิต่อผูก้ระทาํความผิดเพือหลีกเลียงการลงโทษ

จาํคุกในระยะสัน มิใหผู้ก้ระทาํความผิดในคดีความผิดเพียงเล็กนอ้ยมีมลทินติดตวักลายเป็นคนไม่

พึงปรารถนาของสังคม 

(2) สําหรับผูก้ระทาํความผิดทีว่างงาน การทํางานบริการสังคมจะช่วยเสริมสร้าง

ประสบการณ์ในการทาํงานและเปิดโอกาสใหฝึ้กฝนทกัษะ ฝึกหดัการทาํงาน เพือนาํไปใช้ประกอบ

อาชีพได ้

(3) การทาํงานบริการสังคมจะช่วยให้ผูก้ระทาํความผิดได้รับประสบการณ์จาก

สิงแวดลอ้มใหม่ๆ และให้ผูก้ระทาํความผิดไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของทกัษะในการทาํงานภายหลงั

ผ่านกระบวนการทาํงานมาแลว้ 

(4) การทาํงานบริการสังคมมิใช่การมุ่งเน้นปมดอ้ยปัญหาของผูก้ระทาํความผิด แต่

เพือเสริมสร้างทศันคติทีดีของผูก้ระทาํความผิดใหป้รากฏออกมาในรูปของการใหบ้ริการผูอ้ืนหรือสังคม 

(5) เพือให้ผู้กระทาํความผิดกลบัตนเป็นคนดีและรู้สึกสํานึกผิดและการทาํงาน

บริการสังคมจะมีส่วนช่วยใหผู้ก้ระทาํความผิดรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(6) ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจทีไดก้ระทาํความดีและพฒันา

ตวัเองใหรู้้คุณค่าจากการทีไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ืน 

 2) ประโยชน์ต่อผูเ้สียหาย 

(1) เพือเป็นการชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหายทีสามารถมองเห็นผลงานเป็นรูปธรรม 

(2) ทาํใหผู้เ้สียหายรู้สึกพึงพอใจบา้งจากการทีไดต้อบโตต้่อการกระทาํความผิดโดย

ทีผูก้ระทาํความผิดไม่สามารถหลบหนีจากความรับผิดชอบต่อผลกรรมทีไดก้ระทาํไป 

 3) ประโยชน์ต่อสังคม 

 สังคมไดร้ับประโยชน์จากผลงานของผูก้ระทาํความผิดโดยตรง เช่น การใหบ้ริการของ

ผูก้ระทาํความผิด การทาํงานบริการสังคมของผูก้ระทาํความผิดปรากฏผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

ต่อชุมชนมากกวา่มาตรการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดโดยไม่ใช้เรือนจาํ 
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 4) ประโยชน์ต่อศาล 

(1) เป็นทางเลือกของการพิพากษาคดีทีประหยดัและไดป้ระโยชน์มากกวา่ทางเลือกอืน  ๆ 

(2) ศาลสามารถกาํหนดเงือนไขคุมความประพฤติอืนใดเพือทีจะแกไ้ขฟืนฟู ทดแทน

ความเสียหายทีก่อขนึใหก้ลบัคืนสู่สังคม 

 5) ประโยชน์ต่อราชทณัฑ ์

(1) เพือลดความแออดัของนกัโทษในเรือนจาํใหน้อ้ยลงอนัเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา

ต่อเนืองในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 

(2) ช่วยรัฐประหยดังบประมาณ ค่าใชจ่้าย และลดภาระการเลยีงดูผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

 นอกจากนี ถา้พิจารณาในแง่ทณัฑวทิยาการให้ทาํงานการบริการสังคม ถือเป็นการชดใชค้า่

เสียซึงเป็นความรับผิดชอบของผูก้ระทาํความผิดต่อความเสียหายทีตนไดก้่อขนึและเป็นส่วนหนึงใน

กระบวนการแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดดว้ยความมุ่งหวงัว่าการชดใชค้่าเสียหายโดยผูก้ระทาํความผดิ

นอกจากจะเป็นการช่วยผูเ้สียหายและแกไ้ขความยุติธรรมคืนมาแลว้ยงัช่วยให้ผู้กระทาํผิดมีความเชือมนั

ในตนเอง รู้จกัเคารพบรรทดัฐานของสังคม เคารพสิทธิของผูอ้ืน พฒันาความรู้สึกผิดชอบต่อสังคม

และศีลธรรม ซึงการชดใช้อาจจะทาํไดโ้ดย การขอขมาต่อผู้เสียหาย การทาํงานให้แก่ผู ้เสียหาย 

การทาํงานเพือใหบ้ริการแก่สังคมหรือชุมชนก็เป็นการชดใช้ความผิดและทดแทนความผิดให้แก่

ผูเ้สียหายอีกรูปแบบหนึง 
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บทท ี3 

มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทํางานแทนค่าปรับในต่างประเทศ 

 

 สําหรับแนวความคิดเกียวกบัการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับ พฒันามาจาก

แนวคิดการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม โดยการทาํงานบริการสังคมนีมีความเป็นมา

เริมตน้ทีองักฤษ1 ในปี ค.ศ.1972 รัฐสภาองักฤษไดบ้ญัญติักฎหมายให้อาํนาจศาลใช้วิธีแก้ไขฟืนฟู

พฤติกรรม และจิตใจผู ้กระทาํความผิดโดยสังให้ทํางานบริการให้แก่สังคม หรือชุมชน ทังนี 

สืบเนืองจากองักฤษและเวลลต์อ้งเผชิญปัญหานกัโทษลน้คุก จากการสํารวจของกระทรวงมหาดไทย 

(Home Office)2 พบวา่ 1/3 ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเป็นผูก้ระทาํความผิดอาญาประเภทลหุโทษ หรือ

ความผิดเล็กนอ้ยทีตอ้งรับโทษจาํคุกระยะสนัต่อผูก้ระทาํความผิดประเภทนีแลว้ พบวา่การลงโทษ

ดว้ยวธีิจาํคุกไม่มีประสิทธิภาพทีจะยบัยงัไม่ใหมี้การกระทาํความผิดเกิดขึนอีก กล่าวคือ ประมาณ

ครึงหนึงของผูต้อ้งโทษทีเป็นผูใ้หญ่จะหวนกลบัไปกระทาํความผิดขึนอีกภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี

หลงัจากทีพน้โทษไปแลว้ ซึงรัฐเองก็ตอ้งสูญเสียงบประมาณไปเป็นจาํนวนมาก เพือทีจะควบคุม 

คนเหล่านนัไวใ้นเรือนจาํ3 คณะกรรมการทีปรึกษาว่าดว้ยระบบการลงโทษ (The Advisory Council on 

The Penal ystem) ไดค้น้หาทางเลือกอืนทีเหมาะสมแทนการลงโทษจาํคุกในเรือนจาํ วธีิการหนึงก็คือ 

การสังให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม (Community Service by Order) โดยเชือวา่มาตรการ

ดงักล่าวจะช่วยลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไดใ้นทีสุด 

 แต่อย่างไรก็ตาม มีผูก้ล่าวว่าการให้ผู้กระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมมีแนวคิดพืนฐาน 

มาจากการใชแ้รงงานทาสใหไ้ปทาํงานในอาณานิคมขององักฤษ4 ซึงเป็นวิธีทีถือปฏิบติักนัมาช้านานใน

สมยัพระนางเจา้อลิซาเบธที 1 ไดมี้การส่งผู ้กระทาํความผิดทีมีจิตใจชวัร้าย หรือกระทาํความผิด 

                                                        
 1 เสมอแข  เสนเนียม. เล่มเดิม. หน้า 17. 

 2 กระทรวงมหาดไทย (Home Office) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีหน้าทีควบคุมกิจการบริหารส่วน

ทอ้งถินตาํรวจ และหน่วยงานอืนๆ ของรัฐในองักฤษ และเวลล์ โดยมีรัฐมนตรี หรือทีเรียกว่า Home Secretary 

หรือ Secretary of State of Home Affaires เป็นผูบ้ริหารสูงสุด  

 3 ชาญณรงค ์ ชาญลิขิต. (2530). การศึกษาระบบการทํางานสาธารณะของผู้ต้องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณี

ผู้ต้องขงัในเรือนจาํและทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานคร. หนา้ 28-29. 

 4 Ken Pease and William Mewilliams. (1980). Community Service by Orders. p. 19. 

(อา้งถึงใน วนัทนี  กีรติพิบูล, 2547, หน้า 50-52). 
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ร้ายแรงลกัษณะต่างๆ ไปเป็นทาสใช้งานหนกัในหนา้ทีพลกรรเชียงสําหรับเรือเดินทะเล ต่อมาในยุคที 

องักฤษแสวงหาอาณานิคม องักฤษไดต้รากฎหมายวา่ดว้ยการส่งตวัผูก้ระทาํผิดไปต่างแดน (The First 

Modern Legalization of transportation) กาํหนดให้ส่งตวัผูก้ระทาํความผิดประเภททุจริต คดโกง 

คนจรจดั หวัขโมย และบุคคลจาํพวกภิกขาจาร ไปอยู่ในดินแดนซึงเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

ระหวา่งการเดินทางมีการลงโทษผู้กระทาํความผิดแบบทรมาน5 วิธีการนีชาวองักฤษรู้สึกต่อต้าน 

และคัดค้านกนัอย่างมาก ต่อมาในปี ค.ศ.1821 ประเทศองักฤษไดเ้ปลียนมาใช้วิธีการลงโทษให้

นกัโทษทาํงานหนกั (Hard Lab our) ทดแทนการส่งตวัผูก้ระทาํผิดไปต่างแดน แต่วธีิการลงโทษนีได้

ถูกยกเลิกไป 

 ต่อมาภายหลงัสงครามโลกครังที 2 ไดเ้กิดความร่วมมือระหว่างประเทศขนึ โดยการรวมตวัของ

นกัทณัฑวิทยาในกลุ่มสหภาพยุโรป เพือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกียวกับการลงโทษ หรือทีเรียกว่า

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน โดยหา้มมิใหบุ้คคลใดๆ ถูกลงโทษในลกัษณะทีเป็นการทรมาน 

หรือถูกลงโทษในลกัษณะทีเป็นการโหดร้ายผิดมนุษย ์โดยปราศจากความยินยอม และบุคคลทุกคน

จะตอ้งถูกปลดปล่อยจากการถูกบงัคบัใช้แรงงาน หรือถูกเกณฑ์แรงงาน ซึงมาตรการต่อผูก้ระทาํความผิด

โดยอาศยัการทาํงานบริการสังคมเป็นมาตรการทีมีหลักเกณฑ์สอดคลอ้งกับหลกัปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิบติัต่อผู ้กระทาํความผิดอย่างมีมนุษยธรรม ภายใตเ้งือนไขแห่งความยินยอม 

ของผูก้ระทาํความผิด 

 จากแนวความคิดการให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมทีกล่าวมาแลว้ข้างต้น 

ไดเ้ป็นทีรู้จกัแพร่หลายทวัองักฤษและเวลล์ ความสําเร็จทีองักฤษประสบอยู่ทาํใหบ้รรดาผูเ้กียวขอ้ง

ในสหรัฐอเมริกาสนใจ และนาํมาพิจารณาประยุกต์ใช้กับกระบวนการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา 

โดยในปี ค.ศ.1891 มลรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา เช่น รัฐเวอร์จิเนีย โอไฮโอ โคลมัเบีย ไดมี้การ

พิพากษาให้ผูก้ระทาํผิดในฐานะความผิดต่างๆ กนั ทาํงานเพือสาธารณประโยชน์บนถนน และตาม

ตรอกซอกซอยทงัในเมืองใหญ่ๆ และหมู่บา้นเล็กๆ ตามแต่กรณี ทงันีแนวความคิดทีกล่าวมานี 

ไดส่้งอิทธิพลมาถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเช่นเดียวกนั ในบทนีผู ้เขียนจะทาํการศึกษาถึง

การบงัคบัใช้โทษปรับในต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับ

ในต่างประเทศ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มประเทศทีใช้ระบบ Common  Law และกลุ่มประเทศ 

ทีใชร้ะบบ Civil  Law ดงันี 

 

 

                                                        
 5 ประเสริฐ  เมฆมนี. เล่มเดิม. หน้า 68. 
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3.1 ระบบจารีตประเพณี (Common Law) 

 สําหรับการบงัคบัใช้โทษปรับและมาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทาํงานแทนค่าปรับ 

ในกลุ่มประเทศในระบบจารีตประเพณี (Common Law) จะแบ่งศึกษาออกเป็น 2 ประเทศ คือ องักฤษและ

สหรัฐอเมริกา โดยแต่ละประเทศผู้เขียนจะแยกทําการศึกษาออกเป็นการกําหนดโทษปรับ การบงัคบั 

โทษปรับ การใชม้าตรการอืนแทนการลงโทษปรับ และมาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทาํงาน

แทนค่าปรับ 
 

 3.1.1 องักฤษ 

 ในองักฤษแบ่งประเภทความผิดโดยถือตามวิธีพิจารณาโดยแยกเป็น ความผิดทีตอ้ง

พิจารณาในศาล Crown Court ซึงมีคณะลูกขุนเป็นผูพิ้จารณาปัญหาข้อเท็จจริงเรียกว่า Offences 

triable only Indictment กบัความผิดทีพิจารณาโดยรวบรัดโดยศาล Magistrate เรียกว่า Offences 

triable Summarily และประเภททีสามารถพิจารณาโดยรวบรัดหรือโดย Indictment ก็ได้ เรียกว่า 

Offences triable either way 

 แนวคิดในการลงโทษทางอาญาขององักฤษมีกฎหมายหลกัทีกําหนดหลกัเกณฑ์การลงโทษ

ของศาลในปัจจุบนัดว้ยกัน สามฉบบัคือ The Criminal Justice Act 1991 (หรือ CJA 1991) กฎหมายนี

กาํหนดหลกัเกณฑ์การกาํหนดโทษของศาล โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ในการพิจารณาว่าโทษที

ร้ายแรงควรไดรั้บการลงโทษร้ายแรงตามสัดส่วน กฎหมายฉบบัทีสอง คือ The Powers of Criminal 

Courts (Sentencing) Act 2000 (หรือ PCC(S)A 2000) โดยประมวลมาตรการในการบงัคบัใช้

กฎหมายอาญาให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน เพือให้การบงัคบัโทษเป็นไปโดยเหมาะสมกับ

ความผิดและผูก้ระทาํความผิดและในทา้ยทีสุดมีการปรับปรุงกระบวนการกําหนดโทษฉบับล่าสุด 

ซึงมีหลักเกณฑ์ทีแก้ไขหลกัเกณฑ์การลงโทษและดุลพินิจในการกําหนดโทษทีกาํหนดไวใ้น 

กฎหมายสองฉบบัและมีผลใชท้วัสหราชอาณาจกัร โดยขยายหลกัเกณฑบ์างเรืองไปใช้กับความผิด

ในไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์ด้วย ส่วนกฎหมายฉบบัทีสาม คือ The Criminal Justice  

Act 2003 (CJA 2003)6 โดยถือเป็นกฎหมายหลกัทีมีอยู่ในปัจจบุนัในการกาํหนดโทษทีมีในองักฤษ 

 

 

 

 

 

                                                        
 6  Criminal Justice Act 2003. (อา้งถึงใน เชษฐภทัร  พรหมชนะ,2546, หน้า 41-45). 
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3.1.1.1 การกาํหนดโทษปรับ 

 การบงัคบัใช้โทษปรับในองักฤษ ศาลสามารถลงโทษปรับไดก้บัการกระทาํความผิดทุกสถาน 

โดยระบบการลงโทษปรับของอังกฤษในปัจจุบันได้พัฒนามาใช้ระบบการปรับเป็นหน่วย 

(Units – fine system) ซึงเป็นระบบทีมีรากฐานมาจากแนวความคิดทีว่าผูที้มีฐานะทางเศรษฐกิจที

ดีกวา่สมควรทีจะตอ้งจ่ายค่าปรับมากกวา่ผูที้มีฐานะทางเศรษฐกิจทีตาํกวา่ ในความผิดอยา่งเดียวกนั

และในระบบเดียวกนั โดยระบบปรับเป็นหน่วยนีศาลไดแ้ยกความผิดออกเป็นระดบั โดยในแต่ละ

ระดบัจะมีอตัราค่าปรับทีเพิมขนึเป็นทวคีูณ ซึงจะคาํนวณจากรายไดที้ผูก้ระทาํความผิดต้องสูญเสีย

ไปในแต่ละสัปดาห์7 จากหลกัดงักล่าวนีเองทาํให้ผูก้ระทาํความผิดทีมีรายไดน้อ้ยจะตอ้งเสียค่าปรับ

ในอตัราทีตําลงมาตามส่วน และทาํให้การบงัคบัใช้ค่าปรับทาํได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย ทงันี 

การบงัคบัใช้โทษปรับยอ่มขึนอยูก่บัดุลพินิจของศาล โดยศาลนนัจะตอ้งพิจาณาถึงรายได้ทีแท้จริง

ของผูก้ระทาํความผิด และในการประมาณการรายไดข้องผูก้ระทาํความผิดเพือกาํหนดค่าปรับนนั

ศาลจะต้องพิจารณาถึงความเป็นจริงของรายได้ในช่วงเวลาทีเขาต้องจ่ายค่าปรับประกอบ ทาํให ้

การบงัคบัชาํระค่าปรับทาํไดอ้ย่างสมเหตุสมผลด้วย 

 วตัถุประสงคข์องโทษปรับ คือโทษทีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผูก้ระทาํความผิด 

ในกฎหมายองักฤษนนัความผิดทีไม่อาจลงโทษปรับคือ ความผิดฐานฆ่าผู้อืนโดยเจตนา (Murder) 

และความผิดตามมาตรา 109 - 111 แห่ง PCC(S), 2000 หรือในกรณีทีศาลมีคาํสังอืนทีไม่อาจลงโทษปรับ 

เช่น ส่งไปบาํบดัรักษาในโรงพยาบาลหรือยกฟ้อง ส่วนความผิดอืน  ๆศาล Magistrate และศาล Crown Court  

มีอาํนาจลงโทษปรับได้8 ในการกาํหนดค่าปรับศาลจะตอ้งพิจารณาถึงความสามารถทางการเงินของ

ผูก้ระทาํความผิดทีจะชาํระค่าปรับดว้ย สําหรับคดีทีพิจารณาแบบ Indictment ศาลมีอาํนาจกาํหนด

ค่าปรับไดโ้ดยไม่มีจาํนวนจาํกดั ส่วนการพิจารณาแบบ Summary ศาลจะกําหนดค่าปรับไดต้าม

ตารางมาตรฐานทีมีอยู่ 5 ระดบัและโทษสูงสุดไม่เกิน 5,000 ปอนด์9  

 ขอ้สําคญัอีกประการหนึงในการกาํหนดโทษปรับขององักฤษ คือการใช้ดุลพินิจของศาล

นอกจากจะตอ้งคาํนึงถึงรายไดที้แทจ้ริงแลว้ ศาลยงัต้องพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มแห่งข้อหาและ

ประวตัิของผูก้ระทาํความผิดประกอบกันดว้ย และทีสําคญัทีสุดศาลจะต้องคาํนึงวา่ผู้กระทาํความผิด

สามารถชาํระค่าปรับไดห้รือไม่ประกอบกนัเสมอ ซึงการกาํหนดโทษปรับแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

                                                        
7 Gary Slapper & David Kelly. English Legal System 2 nd Edition. (London : Cavendish Publishing . 1995) p. 76. 

 8 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม. หนา้ 94. 

 9 แหล่งเดิม. หน้า 79. 
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 1) โทษปรับในคดีทีพิจารณาแบบ Summary โดยศาล Magistrate10 นนั ส่วนใหญ่จะเป็น

ความผิดทีกาํหนดอตัราค่าปรับไวใ้นแต่ละความผิด แต่อตัราค่าปรับทีกาํหนดดงักล่าวไม่สอดคลอ้ง

กบัค่าของเงินทีเปลียนไปโดยเฉพาะอตัราเงินเฟ้อในประเทศ ดงันนักฎหมายองักฤษจงึเปลียนระบบ 

ารลงโทษปรับใน ค.ศ. 1982 โดยกาํหนดอตัราค่าปรับเป็นระดบัชันโทษปรับ (Standard Scale)  

เพือใชก้บัความผิดทีพิจารณาแบบ Summary trial ซึงแต่ละระดบัชนัโทษปรับนนัจะกําหนดอตัรา 

โทษปรับขนัสูงไว ้ซึงอตัราดงักล่าวกระทรวงมหาดไทยขององักฤษ (Home Office) สามารถปรับ

เพิมหรือลดลงได ้ก่อนปี ค.ศ. 1997 ระดบัโทษปรับขนัสูงแต่ละขนัมีดงันี 

   ระดบั 1      200  ปอนด ์

   ระดบั 2      500  ปอนด ์

   ระดบั 3   1,000  ปอนด ์

   ระดบั 4   2,500  ปอนด ์

   ระดบั 5   5,000  ปอนด ์

 ต่อมาไดม้ีการนาํเสนอแนวทางการกาํหนดอตัราโทษปรับใหม่ ตาม The Criminal Justice 

Act 1991 โดยศาล Magistrate จะตอ้งกาํหนดระดบัความร้ายแรงของความผิดทีจาํเลยกระทาํลงว่า 

มีความร้ายแรงในระดบัใด และจึงบวกค่าของระดบัดงักล่าวด้วยรายรับของจาํเลยโดยการประเมินรายได ้

โทษปรับจึงแปรผนัตามฐานะของผูก้ระทาํความผิด หากเป็นผูย้ากจนจะถูกปรับเป็นจาํนวนน้อยกว่าผู ้ทีมี

รายไดสู้งกวา่ในความผิดระดบัเดียวกนั อยา่งไรก็ดีการปรับโดยพิจารณารายไดข้องผูก้ระทาํความผิดนนั 

มีผลใชบ้งัคบัตงัแต่เดือนตุลาคม 1992 และถูกยกเลิกไป เพราะมีผูว้จิารณ์ว่าผูก้ระทาํผิดอาจถูกปรับ

สูงเท่ากบัความผิดร้ายแรงแมว้า่ไดก้ระทาํความผิดเลก็นอ้ย หากผูน้นัมีฐานะดี ดงันนัจึงไดป้รับปรุง

แก้ไขการกาํหนดโทษปรับ โดยแก้ไขเพิมเติมมาตรา 18 ของ The Criminal Justice Act 1991 

โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การลงโทษปรับวา่ ศาลจะต้องคาํนึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจของผู ้กระทาํความผิด  

และค่าปรับจะตอ้งกาํหนดตามความร้ายแรงของความผิดทีศาลพิจารณา อยา่งไรก็ดีศาลมีอาํนาจลด

หรือเพิมอตัราโทษปรับได้โดยพิจารณาจากฐานะของผูก้ระทาํความผิดและมีเหตุอืนอนัควรลด

ค่าปรับ เช่น การชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหาย ซึงส่วนใหญ่ศาลจะลดค่าปรับดว้ยเหตุผลนี 

 สมาคมผูพิ้พากษา Magistrate ไดก้าํหนดแนวทางการกาํหนดอตัราโทษปรับในความผิด 

แต่ละลกัษณะไว ้เพือให้ศาลได้นาํมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดโทษปรับ เพือก่อให้เกิด 

ความเหมาะสมในการลงโทษอย่างเสมอภาคและได้สัดส่วนกบัความร้ายแรงของความผิดแนวทางดงักล่าว 

                                                        
 10 แหล่งเดิม. หน้า 94-96.  
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ไดมี้การปรับปรุงในปี 1993 และพิจารณาจากรายไดข้องผูก้ระทาํความผิดโดยเฉลีย ซึงมีตวัอย่าง

ของแนวทางการกาํหนดโทษปรับไว ้ดงันี 
 

 ลกัษณะของความผดิ อตัราโทษปรับ 

 เมาสุราและไม่อาจครองสติได ้

 ขบัรถโดยประมาท 

 ทาํใหเ้สียทรัพย ์

 ลกัทรัพยใ์นร้านคา้ 

 ไม่หยุดเพือรายงานเมือมีอุบติัเหตุ 

 ขบัรถโดยไม่มีประกนัภยั 

  90  ปอนด ์

180  ปอนด ์

270  ปอนด ์

270  ปอนด ์

360  ปอนด ์

540  ปอนด ์
 

 2) โทษปรับในคดีทีพิจารณาแบบ Indictment โดยศาล Crown Court11 ตามกฎหมาย 

ศาล Crown Court มีอํานาจกําหนดโทษปรับได้โดยไม่มีอตัราโทษขนัสูง (The Criminal Law 

Act 1977, section 32(1)) นอกจากนี ใน PCC(A) 2000, section 3 ไม่ได้จาํกัดอ ํานาจศาล Crown Court  

ทีจะลงโทษปรับไม่เกินกาํหนดเช่นเดียวกบัศาล Magistrate หากศาลไดพิ้จารณาคดี Indictment trial 

ในคดีทีอาจพิจารณาไดท้งั Summary และ Indictment trial อยา่งไรก็ดีศาลอาจถูกจาํกดัมิใหล้งโทษปรับ 

ในเหตุดงันี 

(1) ผูก้ระทาํความผิดถูกลงโทษในกระบวนการพิจารณา Indictment ในคดีทีพิจารณา

ในแบบ Summary ไดต้าม The Criminal Justice Act 1988 section 40 

(2) ผูก้ระทาํความผิดถูกลงโทษในความผิดเล็กน้อย (minor offence) ตามThe Criminal 

Justice Act 1988 section 56 

(3) ศาล Crown Court ไดพิ้จารณากลบัคาํพิพากษาของศาล Magistrate ในคดีทีพิจารณา

แบบ Summary ซึงศาลไดย้กฟ้องหรือใหล้งโทษโดยชุมชนหรือยกฟ้องโดยมีเงือนไขทีศาลกาํหนด 

(4) เมือศาลสงัให้ปรับเพราะมีการอุทธรณ์เกียวกบัคาํวนิิจฉัยในเรืองทีตดัสินวา่จาํเลยผิด

หรืออุทธรณ์โตแ้ยง้คาํวนิิจฉยัลงโทษของศาล Magistrate 

 ต่อมาเมือมีการนาํ The Criminal Justice Act 2003 มาใช้บงัคบั ใน The Criminal Justice 

Act 2003 Section 162-165 ไดก้าํหนดถึงหลกัเกณฑข์องโทษปรับไวด้งันี 

 

                                                        
 11 แหล่งเดิม. 
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 มาตรา 162 อาํนาจในการบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์น12 

(1) ผูใ้ดกระทาํความผิดก่อนการลงโทษจาํคุกศาลอาจลงโทษบงัคบัเอากับทรัพย์สิน

ของผูก้ระทาํความผิด 

(2) ศาลมาจิสเตรทอาจสงัใหล้งโทษบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูน้นัไดแ้มว่้าเขาจะไม่มาศาล 

(3) ศาลอาจสงัใหผู้น้นัแสดงบญัชีทรัพยสิ์นเพือใหศ้าลบงัคบั ภายในเวลาทีกาํหนดแก่ศาล 

โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละราย 

(4) ผูใ้ดไม่แสดงบญัชีทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัควร ศาลอาจสังให้ผู ้นนัไดรั้บ

โทษปรับในระดบั 3 ของอตัรามาตรฐาน 

(5) ผูใ้ดแสดงเอกสารเท็จเกียวกบับญัชีทรัพย์สินโดย (a) จงใจ (b) ประมาทเลินเล่อ หรือ (c) 

รู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นการแสดงบญัชีทรัพย์สินเท็จ ผู้นนัต้องได้รับโทษปรับในระดบั 4 ของอตัรา

มาตรฐาน 

                                                        
12 Section 162 Powers to order statement as to offender’s financial circumstances  

(1) Where an individual has been convicted of an offence, the court may, before sentencing him, 

make a financial circumstances order with respect to him.  

(2) Where a magistrates' court has been notified in accordance with section 12(4) of the 

Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) that an individual desires to plead guilty without appearing before the 

court, the court may make a financial circumstances order with respect to him.  

(3) In this section “a financial circumstances order” means, in relation to any individual, an order 

requiring him to give to the court, within such period as may be specified in the order, such a statement of his 

financial circumstances as the court may require.  

(4) An individual who without reasonable excuse fails to comply with a financial circumstances 

order is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.  

(5) If an individual, in furnishing any statement in pursuance of a financial circumstances order— 

(a) makes a statement which he knows to be false in a material particular,  

(b) recklessly furnishes a statement which is false in a material particular, or  

(c) knowingly fails to disclose any material fact,  

he is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 4 on the standard scale. 

(6) Proceedings in respect of an offence under subsection (5) may, notwithstanding anything in 

section 127(1) of the Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) (limitation of time), be commenced at any time 

within two years from the date of the commission of the offence or within six months from its first discovery by 

the prosecutor, whichever period expires the earlier.  
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(6) คาํสังของศาลดงักล่าวอาจกระทาํไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัฟ้อง หรือภายในหกเดือน

นบัแต่วนัทีอยัการเริมดาํเนินคดี 

 มาตรา 163 อาํนาจของศาล Crown Court ในการกาํหนดโทษปรับ13 

 ผู ้ใดกระทาํความผิดตามฐานความผิดนอกเหนือจากทีก ําหนดโทษปรับไวต้ายต ัว 

ศาล Crown Court อาจลงโทษปรับมากกวา่อตัรามาตรฐานทีกาํหนดก็ได ้และอาจลงโทษปรับอยา่งเดียว

แทนการลงโทษประการอืนก็ได ้

 มาตรา 164 การกาํหนดโทษปรับ14 

                                                        
13 Section 163 General power of Crown Court to fine offender convicted on indictment  

Where a person is convicted on indictment of any offence, other than an offence for which the 

sentence is fixed by law or falls to be imposed under section 110(2) or 111(2) of the Sentencing Act or under 

any of sections 225 to 228 of this Act, the court, if not precluded from sentencing an offender by its exercise of 

some other power, may impose a fine instead of or in addition to dealing with him in any other way in which 

the court has power to deal with him, subject however to any enactment requiring the offender to be dealt with 

in a particular way. 
14 Section 164 Fixing of fines  

(1) Before fixing the amount of any fine to be imposed on an offender who is an individual, a 

court must inquire into his financial circumstances.  

(2) The amount of any fine fixed by a court must be such as, in the opinion of the court, reflects 

the seriousness of the offence.  

(3) In fixing the amount of any fine to be imposed on an offender (whether an individual or other 

person), a court must take into account the circumstances of the case including, among other things, the 

financial circumstances of the offender so far as they are known, or appear, to the court.  

(4) Subsection (3) applies whether taking into account the financial circumstances of the offender 

has the effect of increasing or reducing the amount of the fine.  

(5) Where— 

(a) an offender has been convicted in his absence in pursuance of section 11 or 12 of the 

Magistrates' Courts Act 1980 (c. 43) (non-appearance of accused), or  

(b) an offender—  

(i) has failed to furnish a statement of his financial circumstances in response to a request which 

is an official request for the purposes of section 20A of the Criminal Justice Act 1991 (c. 53) (offence of making false 

statement as to financial circumstances),  

(ii) has failed to comply with an order under section 162(1), or  
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(1) ก่อนการกาํหนดโทษปรับ จะตอ้งพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของผู้กระทาํความผิด

เสียก่อน 

(2) จาํนวนเงินทีศาลจะปรับขนึอยู่กบัดุลพินิจของศาล และต้องสอดคลอ้งความหนกัเบา

ของแต่ละฐานความผิด 

(3) การพิจารณากาํหนดโทษปรับจากฐานะของผู้กระทาํความผิด จะตอ้งพิจารณาตาม

เอกสารบญัชีทรัพยสิ์นทีผูน้นัยืนต่อศาล 

(4) เอกสารตามขอ้ (3) อาจทาํใหโ้ทษปรับเพิมขนึหรือลดลงจากอตัรามาตรฐานทีกําหนด

ก็ได ้

(5) เมือผูก้ระทาํความผิด (a) ไม่มาศาลตามหมายเรียก หรือ (b) ไม่ยืนบญัชีทรัพย์สินต่อ

ศาล ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษปรับแก่ผูน้นัตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องอาศัยการ

พิจารณาจากบญัชีทรัพยสิ์นอีก 

 มาตรา 165 วธีิการลงโทษปรับ15 

(1) ศาลมีอาํนาจในการกาํหนดโทษปรับแก่ผูก้ระทาํความผิด รวมทงัมาตรการบงัคบั

เอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิดอยา่งอืนดว้ย 

                                                                                                                                                               
(iii) has otherwise failed to co-operate with the court in its inquiry into his financial 

circumstances,  

and the court considers that it has insufficient information to make a proper determination of the 

financial circumstances of the offender, it may make such determination as it thinks fit. 
15 Section 165 Remission of fines  

(1) This section applies where a court has, in fixing the amount of a fine, determined the 

offender’s financial circumstances under section 164(5).  

(2) If, on subsequently inquiring into the offender’s financial circumstances, the court is satisfied 

that had it had the results of that inquiry when sentencing the offender it would— 

(a) have fixed a smaller amount, or  

(b) not have fined him,  

it may remit the whole or part of the fine. 

(3) Where under this section the court remits the whole or part of a fine after a term of 

imprisonment has been fixed under section 139 of the Sentencing Act (powers of Crown Court in relation to 

fines) or section 82(5) of the Magistrates' Courts Act 1980 (magistrates' powers in relation to default) it must 

reduce the term by the corresponding proportion.  

(4) In calculating any reduction required by subsection (3), any fraction of a day is to be ignored. 
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(2) เมือผู ้กระทาํความผิดได้รับการบงัคบัเอากับทรัพย์สินอยู่แล้ว ศาลจะลงโทษปรับ 

โดย (a) ปรับจาํนวนน้อยกวา่อตัราทีกาํหนดไว ้หรือ (b) ไม่ลงโทษปรับเลยก็ได ้

(3) เมือผูก้ระทาํความผิดตอ้งโทษจาํคุกอยู่แลว้ ศาลจะลงโทษปรับน้อยกวา่อตัราที

กาํหนดไวเ้พียงใดก็ได ้

(4) ในการพิจารณาโทษปรับ จะไม่นาํจาํนวนวนัตอ้งโทษมาพิจารณาร่วมดว้ย 

 3.1.1.2 การบงัคบัโทษปรับ 

 เมือศาล Crown Court หรือ Magistrate Court ลงโทษปรับแลว้ โดยหลกัผูต้อ้งโทษปรับ

ตอ้งนาํเงินมาชาํระต่อศาล โดยเงินสดหรือเช็ค อย่างไรก็ดีหากผูก้ระทาํผิดเป็นเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี 

ศาลอาจสังให้บิดามารดาช ําระค่าปรับแทนได้ หากไม่ได้ช ําระต่อศาลในทันทีศาลมีดุลพินิจ

กาํหนดเวลาใหช้าํระค่าปรับไดต้ามทีเห็นสมควร หากไม่ชาํระค่าปรับเลยศาลมีอาํนาจออกคาํสังให้

บงัคบัค่าปรับจากทรัพยสิ์นอืน หรืออาจสังใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจ (ซึงตอ้งเป็นเพศเดียวกบัผูต้อ้งโทษปรับ) 

คน้ตวัผู ้ตอ้งโทษปรับและหากพบเงินในตวัผู ้นันก็ให้นํามาชาํระค่าปรับได้ หรืออาจผ่อนชําระค่าปรับ

ใหก้บัผูต้อ้งโทษปรับได ้และหากบงัคบัโดยทางอืนไม่ไดก้็อาจสังกักขงัแทนค่าปรับแทน ในกรณี 

ทีศาลอนุญาตใหผ้่อนชาํระค่าปรับ โดยทวัไปศาลจะใหผ้่อนไดภ้ายใน 12 เดือน แต่มีบางคดีทีศาล

อนุญาตให้ผ่อนชาํระค่าปรับเกินกว่า 1 ปีได ้แต่หากพิจารณาวา่จะให้ผ่อนไดน้านถึง 2 หรือ 3 ปี 

จะตอ้งเป็นกรณีทีเป็นความผิดร้ายแรงซึงตอ้งโทษปรับเป็นจาํนวนมาก16 

 ในกรณีทีผูต้้องโทษปรับไม่อาจชาํระค่าปรับหรือผ่อนชําระค่าปรับ ศาลมีอาํนาจสังจาํคุก

หรือกกัขงัได ้(Pcc(S)A 2000 section 139(2)) ถ้าผูน้นัมีอายกุวา่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ศาลมีอาํนาจใช้

การกกัขงัแทนค่าปรับได้จะใช้โทษจาํคุกไม่ได ้(PCC(S)A 2000 section 108) ระยะเวลาที Crown Court 

 จะกาํหนดใหจ้าํคุกหรือกกัขงัแทนค่าปรับนนั ต้องมีกาํหนดไม่เกินกว่าที (PCC(S)A 2000 section 

139(4)) กาํหนด ดงันี17 
 

  จาํนวนโทษปรับ ระยะเวลาขนัสูง 

  ไม่เกิน 200 ปอนด ์

   เกิน 200 แต่ไม่เกิน 500 ปอนด ์

   เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ปอนด ์

   เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 2,500 ปอนด์ 

   เกิน 2,500 แต่ไม่เกิน 5,000 ปอนด์ 

       7  วนั 

      14  วนั 

      28  วนั 

       45 วนั 

      3  เดือน 

                                                        
 16 Martin Wasik. (2001). Emmins on Sentencing. p. 213.(อา้งถึงใน สกุลรัตน์  ทิพยบ์ุญทรัพย,์ 2552, หน้า 53-54). 

 17 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม. หน้า 97. 
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   เกิน 5,000 แต่ไม่เกิน 10,000 ปอนด ์

   เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 20,000 ปอนด ์

   เกิน 20,000 แต่ไม่เกิน 50,000 ปอนด ์

   เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 ปอนด ์

   เกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 250,000 ปอนด ์

   เกิน 250,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 ปอนด ์

   เกิน 1,000,000 ปอนด ์

      6  เดือน 

    12  เดือน 

    18  เดือน 

      2  ปี 

      3  ปี 

      5  ปี 

     10 ปี 

 มาตรการทีกาํหนดไวใ้น The Criminal Justice Act 2003 (CJA 2003)  เกียวกบัการกําหนด

โทษปรับนนัไม่ไดเ้ปลียนแปลงหลกัการเดิม แต่มีการปรับปรุงวิธีการบงัคบัค่าปรับในกรณีทีผูน้นั

ไม่มีเงินเสียค่าปรับหรือหลีกเลียงไม่ชาํระค่าปรับ โดยกําหนดไวใ้นมาตรา 300-301 ซึงใช้กบัการ

ชาํระค่าปรับทงัศาล Magistrate และศาล Crown Court ทีจะใช้ไม่ใช่การลงโทษจาํคุกแทนค่าปรับ 

โดยอาจออกคาํสังอย่างใดอย่างหนึง ดงันี18 

 1) ศาลสังให้ทาํงานบริการโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 199 ของ CJA 2003 หรือ 

สังหา้มออกนอกสถานที Curfew order ตามมาตรา 204 แทนการชาํระค่าปรับ หรืออาจขยายเวลาในการ

ชาํระค่าปรับให้แก่ผูก้ระทาํความผิดไดใ้นเวลาทีคาดวา่เขาจะมีเงินทีจะชาํระไดห้รือใชผ้่อนชาํระค่าปรับ 

 2) ในกรณีทีมีคาํสังใหท้าํงานโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือการสังห้ามออกนอกสถานทีแล้ว 

หากผูน้นัฝ่าฝืนการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น Schedule 8, 9, 10 

 3) ศาลมีอาํนาจสังเพิกถอนใบอนุญาตขบัรถตาม The Road Traffic Act 1988 

 สําหรับหลักเกณฑ์การคาํนวณจาํนวนวนัทีทาํงานหรือวนัทีถูกห้ามออกนอกสถานที 

จะเทียบกบัจาํนวนค่าปรับในอตัราเท่าใด กาํหนดไวใ้น Schedule 31 ดงันี 

(1) จาํนวนวนัทีศาลจะสังให้ทาํงานโดยไม่จ่ายค่าแรง ตอ้งไม่น้อยกวา่ 20 ชวัโมง 

โดยมีเกณฑใ์หท้าํงานโดยไม่จ่ายค่าแรง ไม่เกินกาํหนดดงันี 
 

  จาํนวนโทษปรับ ชวัโมงทีทาํงาน 

  ไม่เกิน 200 ปอนด ์

  เกิน 200 แต่ไม่เกิน 500 ปอนด ์

  เกิน 500 ปอนดขึ์นไป 

40   ชวัโมง 

60   ชวัโมง 

100  ชวัโมง 

 

 

                                                        
 18 แหล่งเดิม. หน้า 98. 
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(2) ในกรณีทสีังหา้มออกนอกสถานทีแทนการชาํระค่าปรับ มีเกณฑค์าํนวณ ดงันี 
 

  จาํนวนโทษปรับ ระยะเวลาขนัสูง 

  ไม่เกิน 200 ปอนด ์

  เกิน 200 แต่ไม่เกิน 500 ปอนด ์

  เกิน 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ปอนด ์

  เกิน 1,000 แต่ไม่เกิน 2,000 ปอนด ์

  เกิน 2,500 ปอนด ์ขึนไป 

20  วนั 

30  วนั 

60  วนั 

90  วนั 

180 วนั19 
 

 3.1.1.3 การใชม้าตรการอืนแทนการลงโทษปรับ 

 ในองักฤษมีการใชม้าตรการลงโทษทางสังคม (Community Penalties) กบัผูก้ระทาํความผดิ 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือการแก้ไขฟืนฟูและจิตใจของผู้กระทาํความผิดโดยการกาํหนดให้ทาํงาน

บริการแก่สังคมและชุมชน ซึงองักฤษเป็นประเทศแรกทีนําเอารูปแบบการให้ผู้กระทาํความผิด

ทาํงานบริการสังคมมาใช ้ทงันีเพราะในปี ค.ศ. 1972 รัฐสภาองักฤษได้บญัญติักฎหมายให้อาํนาจ

ศาลใช้วธีิการแก้ไขฟืนฟูพฤติกรรมและจิตใจผูก้ระทาํความผิดโดยสังให้ทาํงานบริการแก่สังคม

หรือชุมชน เหตุผลก็เนืองมาจากในขณะนนัองักฤษและเวลล์ต้องเผชิญกบัปัญหานกัโทษล้นคุก 

จากการสํารวจข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย (Home Office)20 พบว่า 1 ใน 3 ของผู้ต ้องขังบนเรือนจํา 

เป็นผูก้ระทาํความผิดอาญาประเภทลหุโทษหรือความผิดเลก็น้อยทีตอ้งรับโทษจาํคุกในระยะสัน 

 อย่างไรก็ตามเมือคาํนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบจากการจาํคุกระยะสันทีไม่มี

ประสิทธิภาพในการทีจะยบัยงัไม่ใหเ้กิดการกระทาํความผิดขึนอีก กล่าวคือประมาณครึงหนึงของ 

ผูต้ ้องโทษจาํคุกระยะสันทีเป็นผู ้ใหญ่จะหวนกลบัไปกระทาํความผิดขึนอีกภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี 

หลงัจากทีพน้โทษไปแลว้ ซึงรัฐเองก็ตอ้งสูญเสียงบประมาณไปเป็นจาํนวนมากเพือทีจะควบคุม 

คนเหล่านีไวใ้นเรือนจาํ ในทีสุดคณะกรรมการทีปรึกษาระบบการลงโทษ (The Adversary Council 

on The penal System) ไดพ้ยายามหาทางเลือกอืนทีเหมาะสมแทนการลงโทษจาํคุกในเรือนจาํและวธีิการหนึง 

ก็คือการสังให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม (Community Service by Order) โดยเชือวา่

มาตรการดงักล่าวจะช่วยลดจาํนวนผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไดใ้นทีสุด 

                                                        
 19 แหล่งเดิม. 

 20 Home Office (กระทรวงมหาดไทย) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีหน้าทีควบคมุการบริหารส่วนทอ้งถิน 

ตาํรวจและหน่วยงานอืนๆ ของรัฐในองักฤษและเวลล์ โดยรัฐมนตรีมหาดไทยเรียกว่า Home Secretary หรือ 

Secretary of States for Home Affairs เป็นผูบ้ริหารสูงสุด 
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 มาตรการทาํงานบริการสังคมในระยะแรกองักฤษไดน้าํมาทดลองใช้ใน 5 เขตพืนที ได้แก่ 

เมืองลอนดอน (London) เมืองนอตติงแฮม (Nottinghamshire) เมืองเดอร์แฮม (Durham) เมืองเคนท์ 

(Kent) เมืองแลนคาสเซีย (Lancashire) เมือประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจํา 

จึงไดมี้การขยายการบงัคบัใช้ไปสู่เมืองต่างๆ ขององักฤษ 

 “การทาํงานบริการสังคม” หมายถึง การใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานทีเป็นการให้บริการ 

แก่สังคม ชุมชน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ภายในระยะเวลาทีศาลกาํหนด ซึงเงือนไขการทาํงาน

บริการสังคม มีวตัถุประสงค ์ดงันี  

1) เพือแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด (rehabilitation) การทาํงานทีเป็นประโยชน์ให้แก่

สังคมจะมีส่วนช่วยสร้างจิตสํานึกของผูก้ระทาํความผิดใหรู้้จกัรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและ

เป็นการใช้เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ รวมทงัเสริมสร้างความสามารถและทกัษะในการทาํงาน 

2) เพือชดใชค้วามผิดทีไดก้ระทาํ (restitution) เป็นการชดใช้ความผิดทีเขาไดก้ระทาํใหเ้กิด

ความเสียหายแก่สังคม ทงันีเพือให้ผูก้ระทาํความผิดไดช้ดใชบ้รรเทาความเสียหาย 

3) เพือเป็นการชดใชค้วามเสียหาย (reparation) 

4) เพือเป็นการลงโทษ (punishment) ด้วยการจาํกัดเสรีภาพส่วนบุคคล เพือให้ใช้เวลา 

ในการทาํงานเพือประโยชน์สาธารณะ ซึงถือเป็นเงือนไขการควบคุมความประพฤติของผูก้ระทาํความผิด 

 สําหรับกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการนาํเอามาตรการบริการสังคมมาใช้กบัผู้กระทาํความผิด 

ทีสําคญัมีอยู่สองฉบบั คือ 

1) พระราชบญัญติักาํหนดอาํนาจศาลอาญา ค.ศ. 1973 (The Power of Criminal Courts Act 1973) 

เป็นกฎหมายทีให้อาํนาจศาลอาญาในการจดัให้ผูก้ระทาํความผิดซึงถูกศาลสังคุมประพฤติให้ทาํงาน

บริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์ให้กบัชุมชนหรือสังคมโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน โดยมีหลกัการ

สําคญั คือ 

เมือบุคคลทีมีอายุ 16 ปี หรือกว่า 16 ปีถูกพิพากษาว่ากระทําความผิดอาญา ก่อนทีศาล 

จะทาํคาํพิพากษา ศาลจะให้จาํเลยทาํงานบริการสังคม ซึงเป็นคาํสังให้จาํเลยทาํงานโดยไม่ไดรั้บค่าจ้าง 

ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายนี จาํนวนชวัโมงทีบุคคลจะตอ้งทาํงานบริการสังคมตามคาํสังศาลจะมี

จาํนวนชวัโมงไม่นอ้ยกวา่ 40 ชวัโมง และไม่เกิน 240 ชวัโมง  

ศาลจะไม่ทาํคาํสงัใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคม เวน้แต่ศาลจะไดไ้ต่สวนและรับฟังความเห็น

จากเจา้หนา้ทีคุมประพฤติ (Probation officer) ว่าจาํเลยเป็นบุคคลทีเหมาะสมทีจะทาํงานบริการสังคม

ภายใตค้าํสังศาลได ้และศาลจะไม่ทาํคาํสังใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคม เวน้แต่ ความจะปรากฏเป็นที

พอใจแก่ศาลว่าจาํเลยสามารถทาํงานบริการสังคมภายใตก้ารสังการของเจา้หน้าที โดยศาลจะกําหนดให้

จาํเลยทาํงานบริการสังคมในบริการใกลท้ีพกัอาศยั หรือใกลภู้มิลาํเนาของจาํเลย 
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เมือศาลทาํคาํสงัใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคมในความผิดตงัแต่ 2 ฐานความผิดขึนไปซึงศาล

ไดมี้คาํพิพากษาวา่จาํเลยกระทาํความผิดจริงในฐานความผิดทีฟ้องต่อศาล ศาลอาจกาํหนดจาํนวน

ชวัโมงทาํงานให้จาํเลยโดยชัวโมงทีให้จาํเลยทาํงานจะต้องสอดคล้องกับคาํสังศาลและจาํนวน

ชวัโมงทาํงานบริการสังคมทีศาลสัง เมือรวมกนัแลว้จะตอ้งไม่เกิน 240 ชวัโมง 

ก่อนทีศาลจะทาํคาํสังใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคม ศาลตอ้งอธิบายให้จาํเลยฟังในเรือง

ดงัต่อไปนี 

(ก) วตัถุประสงคแ์ละผลของคาํสงัโดยเฉพาะสิงทีตอ้งทาํตามคาํสัง 

(ข)  ผลทีจะเกิดขึนเมือจาํเลยไม่ปฏิบติัตามคาํสังศาล และศาลมีอาํนาจในการตรวจสอบ

คาํสังวา่จาํเลยไดป้ฏิบติัตามคาํสังหรือไม่หรือเจา้หนา้ทีดูแลการทาํงานของจาํเลยหรือไม่ 

งานทีกําหนดให้จาํเลยทํางานเพือบริการสังคมจะต้องเป็นงานทีท ําเสร็จภายใน

ระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัทีศาลมีคาํสังและคาํสังดงักล่าวจะมีผลบงัคบัจนกว่าจาํเลยได้ทาํงาน

บริการสังคมจนครบตามทีศาลกาํหนด เวน้แต่จะมีการยกเลิกคาํสังศาล และคาํสังทาํงานบริการ

สังคมตอ้งไม่ขดักบัหลกัของศาสนา และไม่ขดักบัเวลาทาํงานปกติทีจะเลยทาํงานหรือไปโรงเรียนหรือ 

อยู่สถาบนัการศึกษา 

 2) พระราชบญัญติัการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 1972 (Criminal Justice Act 1972) 

เป็นกฎหมายทีวางแนวปฏิบติัสําหรับศาลและกระทรวงมหาดไทย (Home Office) 

 สําหรับระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานภายใตโ้ครงการบริการสังคมผูรั้บผิดชอบคือ 

“Secretary of State” โดยจะมีอาํนาจตราพระราชกาํหนด กฎ และระเบียบ สําหรับการปฏิบตัิงาน 

และจดัให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทาํงานบริการสังคม ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู ้ทีมีสิทธิ

ไดรั้บเลือกใหท้าํงานบริการสังคมนนัเป็นไปตามพระราชบญัญตัิกาํหนดอาํนาจศาลอาญามาตรา 14(1) คือ 

(ก) จะตอ้งเป็นผูก้ระทาํความผิดทีมีอายุไม่ตาํกวา่ 17 ปีบริบูรณ์ และต้องคาํพิพากษาของ

ศาลให้ลงโทษจาํคุก แต่ศาลรอการกาํหนดโทษ และศาลเห็นสมควรให้จาํเลยทาํงานบริการสังคม

แทนการลงโทษจาํคุก 

(ข) ตอ้งสอบถามความยินยอมจากผูก้ระทาํความผิด 

 ในการใชม้าตรการทาํงานบริการสังคมขององักฤษนนัตอ้งเป็นคดีทีศาลมีคาํพิพากษา 

ให้ลงโทษจาํคุกจาํเลยและเป็นโทษจาํคุกในคดีเล็กน้อย (Minor Offences) ทังนี ศาลจะสังให ้

คุมประพฤติจาํเลยดว้ยหรือไม่ก็ได้ ศาลจะนาํวิธีการทาํงานบริการสังคมแทนการลงโทษจาํคุกมาใช้ได ้

โดยไม่ผูกติดกบัเงือนไขการคุมความประพฤติ กล่าวคือศาลอาจจะสงัใหท้าํงานบริการสังคมไดเ้ลย 

หรืออาจสังใหคุ้มประพฤติจาํเลยโดยศาลจะกาํหนดเงือนไขการลงโทษดว้ยการทาํงานบริการสังคม

ควบคู่ไปดว้ยและถือวา่เป็นเงือนไขหนึงของการคุมความประพฤติก็ได ้
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 มาตรการบริการสังคมเป็นมาตรการทีใหอ้าํนาจศาลในการจดัใหผู้ก้ระทาํความผิดทีมีอายุ 16  ปี

ขนึไป ซึงศาลสังใหคุ้มประพฤติ ใหท้าํงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือสงัคม 

โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชัวโมง และไม่เกิน 240 ชวัโมงและ

จะต้องทาํงานให้เสร็จสินภายใน 12 เดือน21 ทังนี ไม่ว่าผู ้กระทาํความผิดดังกล่าวจะต้องโทษ 

ตามคาํพิพากษาใหจ้าํคุกหรือไม่ก็ตาม22 

 คาํสังใหท้าํงานบริการสังคมในส่วนทีเกียวกับค่าปรับนนั นบัแต่วนัทีศาล Magistrate 

มีคาํสังออกหมายให้จาํคุกจาํเลยซึงผิดนดัชาํระค่าปรับ ศาลอาจมีคาํสังให้จาํเลยทาํงานบริการสังคม

แทนทีการสังจาํคุกจาํเลยได ้คาํสังใหจ้ะเลยทาํงานบริการสังคมจะสินผลไปเมือจาํเลยนาํเงินก้อน 

มาช ําระค่าปรับให้กบัเจา้หน้าทีผู้มีอาํนาจรับเงินค่าปรับจนครบ แต่ถ้าจาํเลยชําระเงินค่าปรับบางส่วน

จะตอ้งลดจาํนวนชวัโมงทีจาํเลยต้องทาํงานลงไปตามอตัราส่วนและศาลจะออกคาํสังให้ผูก้ระทาํความผิด 

ทีถูกลงโทษปรับอยู่ภายใตก้ารสอดส่องดูแลควบคุมความประพฤติโดยบุคคลทีศาลกําหนดคือ 

พนกังานคุมประพฤติ23 

 โดยทีก่อนมีคาํสังใหท้าํงานบริการสังคม ศาลจะตอ้งอธิบายใหผู้้กระทําความผิดทราบถึง

กรณีดงันีดว้ย 

(1) อธิบายถึงวตัถุประสงค์และผลรวมทงัเงือนไขของคาํสังดงักล่าว 

(2) ผลทีเกิดขนึในภายหลงัหากผูก้ระทาํความผิดไม่ปฏิบติัตามเงือนไขดงักล่าว 

(3) ศาลมีอาํนาจทบทวนคาํสังทีได้สังไปแลว้ตามคาํขอของผูก้ระทาํความผิดหรือ

เจา้หนา้ทีคุมประพฤติ 

 เดิมการทาํงานบริการสังคมตามคาํสังศาลจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากจาํเลยต่อมา 

หลกัความยินยอมดงักล่าวไดถู้กยกเลิกโดย The Crime (sentence) Act 1997 section 38(2)(b) ทาํให้

ในปัจจุบนัศาลไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากจาํเลยในการทาํคาํสังใหท้าํงานบริการสังคมและไม่ว่า

ศาลใดจะเป็นผูอ้อกคาํสังใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคม กระบวนการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคาํสังศาล 

จะดาํเนินการโดยศาล Magistrate ทีจาํเลยมีภูมิลาํเนา และจาํเลยมีหน้าทีตอ้งทาํงานบริการสังคม 

ในเมืองทีจาํเลยมีภูมิลาํเนา ถ้าจาํเลยได้รับคําสงัให้ทํางานบริการสังคมแลว้ละเลยไม่ปฏิบติัตาม

คาํสังของศาล พนักงานคุมประพฤติจะรายงานศาลทราบ เพือให้ศาลออกหมายเรียกผู้กระทาํความผิด 

มาชีแจงต่อศาล24 

                                                        
 21 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม.หน้า 98. 

 22  Section 14(I) the Power of Criminal Courts Act 1973. 

 23 กรกฎ  ทองขะโชค.(2547). การใช้มาตรการอืนก่อนการลงโทษกักขงัแทนค่าปรับ. หนา้ 40. 

 24 แหล่งเดิม. หนา้ 41. 
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 เมือศาล Crown Court หรือ Magistrate Court กําหนดค่าปรับแลว้ การบงัคบัค่าปรับเป็นหน้าที

ของศาล Magistrate กล่าวคือถา้ศาลทีกาํหนดอตัราค่าปรับคือศาล Magistrate การบงัคบัเรียกคา่ปรับ

อยู่ในความรับผิดชอบของศาล Magistrate ทีออกคาํสังปรับนนัและถา้ศาลทีกาํหนดค่าปรับคือศาล 

Crown Court หน้าทีบงัคับการให้เป็นไปตามโทษปรับเป็นของศาล magistrate ทีมีการกระทําความผิด 

เกิดขนึในเขตศาลนนั ในกรณีทีผูก้ระทาํความผิดอาศยัอยู่นอกเขตอาํนาจศาลทีมีอาํนาจบงัคบัโทษปรับ 

คาํสังศาลนนัอาจโอนไปยงัศาลทอ้งถินทีผูก้ระทาํความผิดอยู่ได้25 ศาลอาจอนุญาตให้ระยะเวลา 

การชาํระค่าปรับไดห้รือกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดแบ่งชาํระปรับเป็นงวดก็ได้26 

 โทษปรับ หรือโทษทีให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือริบทรัพย ์กฎหมายองักฤษ มีแนวโน้ม 

ทีเปิดโอกาสใหศ้าลใชดุ้ลพินิจในการปรับ และมีการเปลียนแปลงมาตรการบงัคบัโทษปรับ จากเดิมทีให้

จําคุกแทนค่าปรับเป็นการให้ทาํงานบริการสังคม หรือทํางานแทน ซึงทําให้ไม่ต้องถูกจาํคุก 

เพราะเหตุไม่มีเงินเสียค่าปรับ ส่วนการกําหนดโทษปรับทีไม่ใช่โทษปรับทีกําหนดไว้เป็นระวาง 

โทษปรับในความผิด summary ศาลมีอํานาจกําหนดโทษปรับโดยค ํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของผูก้ระทาํความผิดประกอบ แต่ไม่ถึงขนัปรับ แบบ day fine ซึงใชใ้นกฎหมายเยอรมนั 

 3.1.1.4 มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับ 

 มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทาํงานแทนค่าปรับทีใช้ในองักฤษ ก็คือ การให้ 

ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม (community order) ซึงถือเป็นมาตรการอืนแทนการลงโทษปรับและ 

ถือเป็นมาตรการทางสังคมประการหนึง ซึงองักฤษนํามาใช้ตงัแต่ปี ค.ศ. 1972 โดยมีวตัถุประสงค ์

เพือแก้ไขฟืนฟูพฤติกรรมและจิตใจของผูก้ระทาํความผิดโดยการผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการแก่

สังคมและชุมชนโดยไม่ไดรั้บค่าตอบแทน ซึงปัจจุบนักฎหมายองักฤษเปิดโอกาสให้ศาลใชดุ้ลพินิจ 

ในการปรับ และมีการเปลียนแปลงมาตรการบงัคบัโทษปรับมาเป็นให้ผู้กระทําความผิดทํางาน

บริการสังคม โดยศาลสามารถสังใหจ้าํเลยทาํงานบริการสังคมไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

จาํเลยอีก และไม่วา่ศาลใดจะเป็นผูอ้อกคาํสงัใหท้าํงานบริการสังคม กระบวนการบงัคบัตามคาํสังศาลจะ

ดาํเนินการโดยศาลแขวงทีจาํเลยมีภูมิลาํเนา และจาํเลยก็มีหน้าทีทาํงานบริการสังคมในเมือง 

ทีจาํเลยมีภูมิลาํเนา ถา้บุคคลไดรั้บคาํสังให้ทาํงานบริการสังคมแลว้ ละเลยไม่ปฏิบตัิตามคาํสังของศาล 

เจา้หนา้ทีคุมประพฤติจะส่งขอ้มูลของบุคคลดงักล่าว ไปยงัศาลแขวงทีมีเขตอาํนาจเหนือบุคคลนนั  

 

                                                        
 25 Peter Hungerford. (1995). Criminal Litigation & Sentencing. p. 354.(อา้งถึงใน สกุลรัตน์  ทิพยบ์ุญทรัพย,์  552, หนา้   58). 

 26 Section 75 of the Magistrates’ Courts Act 1980. 
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เพือใหศ้าลออกหมายเรียกผูก้ระทาํความผิดมาชีแจงต่อศาล เมือผูก้ระทาํความผิดมาศาล ศาลจะถาม

ว่าเขาจะทาํตามหรือปฏิเสธไม่ทาํตามคาํสังศาล ถ้าผู ้กระทาํความผิดปฏิเสธข้อกล่าวหาศาลทาํไดเ้พียง

ตดัสินวา่บุคคลนนัละเมิดต่อศาล 

 สําหรับการกําหนดประเภทของงานทีถือเป็นงานบริการสังคมนัน ศาลจะกําหนด 

โดยคาํนึงถึงสถานภาพ การทาํงาน ความถนดั ประสบการณ์ คุณสมบติั และความสนใจ ซึงมกัจะ

เป็นการทาํงานร่วมกนักับส่วนสังคมสงเคราะห์ และในคาํสังให้ทาํงานบริการสังคม ศาลมกัจะ

กาํหนดเขตพืนทีทาํงานบริการสังคมในเขตทีอยู่อาศยัหรือคาดวา่จะอาศยั และส่งสําเนาคาํสงัศาลให้

พนกังานคุมประพฤติหรือเจา้หน้าทีทีเกียวข้องทราบคาํสังศาล ทงันี ผู้กระทาํความผิดมีหน้าทีรายงาน

การทาํงานให้พนกังานคุมประพฤติหรือเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งทราบเกียวกับระยะเวลาการทาํงาน 

สถานทีทาํงาน การทาํงาน และหากยา้ยทีอยู่จะต้องแจ้งให้พนกังานคุมประพฤติหรือเจ้าหน้าที 

ทีเกียวข้องทราบทันทีเช่นกัน เพือความสะดวกในการติดตามผลของการทาํงานบริการสังคม 

อย่างไรก็ตาม หากสามารถแสดงให้เห็นและไวใ้จไดว้่าสามารถทาํงานได้ดว้ยตนเอง ศาลก็อาจ

พิจารณาใหท้าํงานตามความเหมาะสมได ้
 

 3.1.2 สหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกา ถือเป็นประเทศทีมีการบงัคบัใชโ้ทษปรับทงัในชนัก่อนการพิจารณาของศาล 

(Pre-Sentence) และหลงัการพิจารณาของศาล (Post-Sentenced) และภายใตช้นัก่อนการพิจารณา

ของศาล แบ่งออกเป็นการลงโทษปรับก่อนคดีขึนสู่ศาล (Pre-Court Fine) และการลงโทษปรับ

ระหว่างการพิจารณาคดีในชนัศาล และมาตรการโทษปรับของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นวิธีการ

ลงโทษทีมีประโยชน์ เนืองจากเป็นการลดปริมาณคดีในชนัศาลและลดจาํนวนผูต้้องขงัทีตอ้งเขา้

ทณัฑสถานของรัฐได้ และสามารถลดความแออดัของเรือนจาํของรัฐได้มาก โดยส่วนใหญ ่

โทษปรับในสหรัฐอเมริกาจะบงัคบัใช้กบัฐานความผิดทีถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย (Misdemeanors) 

และความผิดทีเกียวข้องกบัทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes) เช่น ความผิดเกียวกบั Antitrust  ส่วนใน

ความผิดทีเป็นอาชญากรรมระดบัปานกลาง (Felony) กับอาชญากรรมอุฉกรรจ์ (Treasons) นัน  

พบว่าไม่นิยมบงัคบัใช้โทษปรับ แต่จะใช้โทษอย่างอืน เช่น ประหารชีวิต (Capital Punishment) 

จาํคุก (Imprisonment) หรือกกัขงั (Incarceration) มากกวา่ 
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 3.1.2.1 การกาํหนดโทษปรับ 

 การบงัคบัใช้โทษของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐ คือ US Code Title 18 ในส่วนของ 

Sentence โดยหลักทวัไปในการบังคับใช้ตาม US Code นัน จะใช้บังคับกับผู ้กระทําความผิดตาม

กฎหมายสหรัฐเวน้แต่การกระทาํความผิดทีอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกระบวนยุติธรรมทหาร 

(Uniform Code of  Military Justice) และกรณีการกระทาํของรัฐสภาทีใช้บงัคับเฉพาะแต่ใน 

District of Columbia ทงันีตามทีกฎหมายบญัญตัิ27 โดยได้แยกการกําหนดโทษออกเป็นโทษที

กาํหนดไวส้ําหรับผู้กระทาํความผิดทีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึงโทษปรับและคุมประพฤติ

เป็นโทษทีลงไดท้งับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ส่วนโทษจาํคุกลงไดเ้ฉพาะกบัผูก้ระทาํความผิด 

ทีเป็นบุคคลธรรมดาเท่านนั 

 วธีิการบงัคบัโทษปรับในสหรัฐอเมริกา ไดรั้บการบญัญตัิไวใ้น Title 18 Part II Chapter 227 

Subchapter C Section 3571 โดยมีเงือนไขในการกาํหนดค่าปรับตามมาตราดงักล่าวดงัต่อไปนี 

 (a) โทษปรับจะสามารถใช้ได้ต่อเมือจาํเลยไดรั้บการพิพากษาว่ามีความผิดในฐานความผิด

ฐานใดฐานหนึงและไดรั้บการพิพากษาใหไ้ดรั้บโทษปรับ 

 (b) การปรับเป็นรายบุคคล (Individual) ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปนี28 
                                                        
 27 18 U.S.C. Section 3551 (a) In General.- 

 Except as otherwise specifically provided, a defendant who has been found guilty of an offense 

described in any Federal statute, including sections 13 and 1153 of this title, other than an Act of Congress 

applicable exclusively in the District of Columbia or the Uniform Code of Military Justice, shall be sentenced in 

accordance with the provisions of the chapter so as to achieve the purposes set forth in subparagraphs (A) 

through (D) of section 3553(a)(2) to the extent that they are applicable in light of all the circumstances of the case. 
28 Section 3571. Sentence of fine 

(a) In General.— A defendant who has been found guilty of an offense may be sentenced to pay a fine.  

(b) Fines for Individuals.— Except as provided in subsection (e) of this section, an individual 

who has been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of—  

(1) the amount specified in the law setting forth the offense;  

(2) the applicable amount under subsection (d) of this section;  

(3) for a felony, not more than $250,000;  

(4) for a misdemeanor resulting in death, not more than $250,000;  

(5) for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than $100,000;  

(6) for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more than $5,000; or  

(7) for an infraction, not more than $5,000.  
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(1) ใหป้รับตามอตัราทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายโดยเฉพาะ 

(2) สําหรับความผิดอาญาระดบัปานกลาง (Felony) จะต้องปรับไม่เกิน 250,000 

เหรียญสหรัฐ 

(3) ความผิดอาญาระดบัเลก็นอ้ย (Misdemeanors) ทีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต ปรับ

ไม่เกิน 250,000 เหรียญสหรัฐ 

(4) ความผิดอาญาเล็กนอ้ยทีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติ ปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญ  

(5) ความผิดอาญาเล็กน้อยทีก่อให้เกิดอนัตรายแก่กายหรือเสรีภาพ ให้ปรับไม่เกิน 

5,000 เหรียญ 

 (c) การปรับเป็นรายองคก์ร (Organization) ใหเ้ป็นไปตามอตัราต่อไปนี29 

(1) ใหป้รับตามอตัราทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายโดยเฉพาะ 

(2) สําหรับความผิดอาญาระดบัปานกลาง (Felony) จะต้องปรับไม่เกิน 500,000 

เหรียญสหรัฐ 

(3) ความผิดอาญาระดบัเลก็นอ้ย (Misdemeanors) ทีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต ปรับ

ไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ 

(4) ความผิดอาญาเล็กนอ้ยทีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติ ปรับไม่เกิน 200,000 เหรียญ  

(5) ความผิดอาญาเล็กน้อยทีก่อให้เกิดอนัตรายแก่กายหรือเสรีภาพ ให้ปรับไม่เกิน 

10,000 เหรียญ 

 

 

 

                                                        
29 (c) Fines for Organizations.— Except as provided in subsection (e) of this section, an organization 

that has been found guilty of an offense may be fined not more than the greatest of—  

(1) the amount specified in the law setting forth the offense;  

(2) the applicable amount under subsection (d) of this section;  

(3) for a felony, not more than $500,000;  

(4) for a misdemeanor resulting in death, not more than $500,000;  

(5) for a Class A misdemeanor that does not result in death, not more than $200,000;  

(6) for a Class B or C misdemeanor that does not result in death, not more than $10,000; and  

(7) for an infraction, not more than $10,000. 
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 (d) กระบวนการปรับแบบทางเลือกโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ทีได้และความเสียหาย 

ทีเกิดขึน (Alternative Fine Based on Gain or Loss30) เมือจาํเลยได้รับผลกําไรจากการกระทาํความผิด

หรือการกระทาํความผิดนนัทาํใหผู้อ้ืนนอกจากโจทก์ไดรั้บความเสียหาย จาํเลยจะต้องไดรั้บการบงัคบั

โทษปรับทีหนกัขนึ กล่าวคือ ตอ้งไดร้ับโทษปรับเป็นมูลค่าสองเท่าของผลประโยชน์ทีได ้หรือสองเท่า

ของความเสียหายทีเกิดขนึกบับุคคลอืนนอกจากโจทก์ผูเ้สียหาย แลว้แต่กรณี 

 (e) อย่างไรก็ดี กรณีทีมีบทบญัญตัิแห่งกฎหมายยกเวน้โทษปรับหรือปรับนอ้ยกวา่อตัรา

ทีกาํหนดไวป้กติ ให้ใช้บงัคบัโทษปรับตามนนั และผูก้ระทาํความผิดจะไดรั้บการบงัคบัโทษปรับ

สูงกวา่อตัราทีกฎหมายกาํหนดไม่ได้31 

 ส่วนใน Title 28 Part IV Chapter 85 Section 1355 ไดบ้ญัญตัิเกียวกับการบงัคบัโทษปรับ 

โทษประการอืน และการบงัคบัทรัพยสิ์นวา่ หน่วยงานทีสามารถวินิจฉยัลงโทษปรับ โทษประการอืน 

และการบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ศาลประจาํเขต (District Court)32  

 ทงันี การกาํหนดโทษปรับในสหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบการกาํหนดโทษปรับแบบตายตวั 

(Fixed Sum System) เนืองจากตาม US Code Title 18 ไดก้าํหนดอตัราค่าปรับในความผิดต่างๆ  

ไวอ้ย่างชดัเจน เพือให้ศาลไดพิ้จารณากําหนดโทษปรับไดไ้ม่เกินกว่าจาํนวนทีกฎหมายกาํหนดไว ้

 ซึงศาลจะพิจารณากําหนดจํานวนค่าปรับ เวลาชําระค่าปรับและวิธีการชําระค่าปรับโดยอาศ ัย 

ปัจจยัต่างๆ ดงันี33 

 

                                                        
30 (d) Alternative Fine Based on Gain or Loss.— If any person derives pecuniary gain from the 

offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than the defendant, the defendant may be 

fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the gross loss, unless imposition of a fine under 

this subsection would unduly complicate or prolong the sentencing process.  
31 (e) Special Rule for Lower Fine Specified in Substantive Provision.— If a law setting forth an 

offense specifies no fine or a fine that is lower than the fine otherwise applicable under this section and such 

law, by specific reference, exempts the offense from the applicability of the fine otherwise applicable under this 

section, the defendant may not be fined more than the amount specified in the law setting forth the offense.  
32 Section 1355. Fine, penalty or forfeiture 

(a) The district courts shall have original jurisdiction, exclusive of the courts of the States, of any 

action or proceeding for the recovery or enforcement of any fine, penalty, or forfeiture, pecuniary or otherwise, 

incurred under any Act of Congress, except matters within the jurisdiction of the Court of International Trade 

under section 1582 of this title.  
33 US Code Title 18 Section 3572. 
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1) รายได ้ความสามารถในการหารายได ้และแหล่งเงินไดข้องจาํเลย 

2)  ภาระทีเกิดจากค่าปรับทีมีต่อจาํเลย บุคคลซึงตอ้งพึงพาจาํเลยดา้นการเงินหรือบุคคลอนืใด 

(รวมทงัรัฐ) ทีต้องรับผิดชอบต่อสวสัดิการของบุคคลซึงตอ้งพึงพาจาํเลยด้านการเงิน รวมทงัภาระทีเกิด

จากการลงโทษทีเป็นทางเลือกอืน 

3) การสูญเสียทางการเงินทีเกิดจากผูอื้นอนัเนืองมาจากความผิดนนั 

4)  มีการออกคาํสงัใหคื้นทรัพย ์หรือมีการคืนทรัพยห์รือไม่ รวมทงัจาํนวนทรัพยที์คืนดว้ย 

5) ความจาํเป็นในการยึดคืนทรัพยสิ์นทีจาํเลยไดม้าจากการกระทาํความผิดนนั 

6) ค่าใช้จ่ายทีคาดว่ารัฐจะต้องเสียไป (พิจารณาประกอบกับการลงโทษจาํคุก การ

ปล่อยตวั และการคุมประพฤติ) 

7) จาํเลยสามารถผลกัภาระเรืองค่าใช้จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคหรือบุคคลอืนใดไดห้รือไม่ 

8)  หากจาํเลยเป็นนิติบุคคลตอ้งพิจารณาถึงขนาดของนิติบุคคลและมาตรการทีออกโดยนิติ

บุคคลเพือลงโทษทางวนิัยต่อเจา้หน้าที กรรมการลูกจา้ง หรือตวัแทนของนิติบุคคลทีรับผิดชอบต่อ

ความผิดนนั เพือป้องกนัมิใหเ้กิดความผิดนนัขนึอีก 

 3.1.2.2 การบงัคบัโทษปรับ 

 สําหรับการลงโทษปรับบุคคลธรรมดานนั จะมีตารางกําหนดโทษปรับ (Fine Table) ตามระดบั

ความร้ายแรงของความผิด โดยจาํแนกออกเป็นชนัของโทษปรับทงัสิน 16 ชนั ดงันี34 

(1)  ระดบั 3 ลงมา       ขนัตาํ $ 100  ขนัสูง $ 5,000 

(2)  ระดบั 4-5      ขนัตาํ $ 250  ขนัสูง $ 5,000 

(3)  ระดบั 6-7      ขนัตาํ $ 500  ขนัสูง $ 5,000 

(4)  ระดบั 8-9       ขนัตาํ $ 1,000 ขนัสูง $ 10,000 

(5)  ระดบั 10-11       ขนัตาํ $ 2,000 ขนัสูง $ 20,000 

(6)  ระดบั 12-13       ขนัตาํ $ 3,000 ขนัสูง $ 30,000 

(7)  ระดบั 14-15        ขนัตาํ $ 4,000 ขนัสูง $ 40,000 

(8)  ระดบั 16-17        ขนัตาํ $ 5,000 ขนัสูง $ 50,000 

(9)  ระดบั 18-19        ขนัตาํ $ 6,000 ขนัสูง $ 60,000 

(10) ระดบั 20-22         ขนัตาํ $ 7,500 ขนัสูง $ 75,000 

(11)  ระดบั 23-25         ขนัตาํ $ 10,000 ขนัสูง $ 100,000 

                                                        
 34  United States Sentencing Commission Guidelines Manual. (November 2001). p.360.  

(อา้งถึงใน ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ,2549, หน้า 124-125). 
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(12)  ระดบั 26-28         ขนัตาํ $ 12,500 ขนัสูง $ 125,000 

(13)  ระดบั 29-31         ขนัตาํ $ 15,000 ขนัสูง $ 150,000 

(14)  ระดบั 32-34         ขนัตาํ $ 17,500 ขนัสูง $ 175,000 

(15)  ระดบั 35-37         ขนัตาํ $ 20,000 ขนัสูง $ 200,000 

(16)  ระดบั 38 ขนึไป    ขนัตาํ $ 25,000 ขนัสูง $ 250,000 

 ไม่วา่กรณีใดหากคาํพิพากษาลงโทษปรับไดถู้กระงบัไว ้ศาลอาจพิจารณาออกคาํสังให้

จาํเลยวางหลกัประกนัต่างๆ ดงันี35 

 1) กาํหนดใหจ้าํเลยฝากเงินค่าปรับทีถึงกาํหนดไวท้ีฝ่ายทะเบียนของศาล หรือ 

 2) กาํหนดใหจ้าํเลยออกพนัธบตัรหรือหลกัประกนัอืน เพือเป็นประกนัต่อการชาํระค่าปรับ หรือ 

 3) หา้มมิให้จาํเลยใชห้รือจาํเลยโอนทรัพยสิ์น 

 นอกจากทีกล่าวมาขา้งตน้การบงัคบัใชโ้ทษปรับในสหรัฐอเมริกายงัไดมี้วิธีการเยียวยา

ให้แก่จาํเลยทีไม่อาจชําระค่าปรับไดห้ลังจากทีได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มทีแล้วโดยศาลอาจ

กระทาํดงัต่อไปนี 

 1) ยกหนีใหท้งัหมดหรือแต่บางส่วนของค่าปรับทียงัมิไดช้ําระต่อศาล รวมทงัดอกเบียและ

เบียปรับ 

 2) เลือนการชาํระค่าปรับออกไป 

 3) ขยายเวลาจากทีกาํหนดหรือจากตารางการผ่อนชาํระทีศาลกาํหนดไวท้ีแรก 

 หากเป็นกรณีทีจาํเลยมีเจตนาไม่ชําระค่าปรับ ศาลจะมีคําสังให้ชาํระค่าปรับเพิมเติม 

โดยกาํหนดค่าปรับได้ไม่เกิน 2 เท่าของจาํนวนค่าปรับทียงัคงค้างชาํระอยู่ หรือไม่เกิน 10,000  ดอลลาร์สหรัฐ 

หรือศาลอาจลงโทษจาํคุกจาํเลย แต่ทงันีไม่เกิน 1 ปี หรือทงัปรับทงัจาํคุก36 

 จากรายละเอียดทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่สหรัฐอเมริกามีหลกัเกณฑ์ในการบงัคบัใช้

โทษปรับตามทีกาํหนดใน Model Penal Code ซึงบญัญตัิโดยสถาบันกฎหมายอเมริกา (The American 

Law Institute) ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

 1) การลงโทษปรับทีเหมาะสม จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและพฤติการณ์

ของอาชญากรรม ตลอดจนประวติัและลกัษณะนิสัยของจาํเลยประกอบดว้ย เพือบ่งชีว่าการลงโทษปรับ 

มีประสิทธิผลเพียงพอต่อการป้องกนัภยัทีจะเกิดขึนในสังคมได้เพียงใด 

                                                        
 35 US Code Title 18 Section 3572 (g).  

 36 Us Code Title 18 Section 3573. 
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 2) การลงโทษปรับเพิมเติมโดยควบคู่ไปกบัการลงโทษจาํคุกหรือการคุมประพฤติเป็นสิงที

ควรหลีกเลียง เวน้แต่ในกรณีทีจาํเลยมีเจตนามุ่งแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากการประกอบ

อาชญากรรมนนั หรือเป็นกรณีทีศาลมุ่งประสงคจ์ะใช้มาตรการดงักล่าวเพือปราบปรามหรือยงัยงั

อาชญากรรมและแกไ้ขทีตวัผูก้ระทาํความผิดโดยตรง 

 3) การลงโทษปรับจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัความสามารถในการชาํระค่าปรับของจาํเลยและ

โทษปรับนันจะต้องไม่เป็นการปิดกนัจาํเลยจากการชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู ้เสียหายหรือเหยือ

อาชญากรรม 

 4) การกาํหนดจาํนวนเงินค่าปรับและวธีิการชาํระค่าปรับ ศาลจะตอ้งคาํนึงถึงฐานะและ

ความเป็นอยู่ของจาํเลยประกอบดว้ย 

 5) รัฐจะตอ้งใหป้ระโยชน์แก่จาํเลยผู้ทีมีความตงัใจจริงทีจะชําระค่าปรับ โดยการผ่อนปรน

กฎระเบียบบางขอ้ และลงโทษผูจ้งใจไม่ชาํระค่าปรับอยา่งเด็ดขาด 

 3.1.2.3 การใชม้าตรการอืนแทนการลงโทษปรับ 

 ในสหรัฐอเมริกานอกจากโทษปรับและโทษจาํคุกแลว้ ยงัมีรูปแบบการลงโทษทีเกิดขนึ

ใหม่และใช้อย่างแพร่หลาย ทีเรียกวา่ “โทษระดบักลาง” (Intermediate Punishment) ซึงมีดงัต่อไปนี 

 1) การคุมประพฤติแบบเขม้ (Intensive Supervision Probation: ISP)  

 เป็นมาตรการทีพฒันาขึนมาตงัแต่ช่วงตน้ทศวรรษที 80 โดยมีวตัถุประสงค์เบืองตน้ทีจะ

เสริมสร้างการแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดและความปลอดภยัสาธารณะ ดว้ยการใหมี้การติดต่อพบปะกนั

ระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับผู้ถูกคุมประพฤติ แต่วตัถุประสงค์ของโปรแกรมในปัจจุบนั 

มุ่งลดตน้ทุนและแกปั้ญหานกัโทษลน้เรือนจาํ ทงัยงัเป็นประโยชน์ต่อสังคมในแง่ทีว่าผู ้กระทาํความผิด 

ไม่ตอ้งถูกจาํคุก จงึยงัมีโอกาสทีจะสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว มีโอกาสทาํงานและไม่ถูกตราหนา้

จากสังคม แต่ผูก้ระทาํความผิดก็ยงัถือวา่ถูกข่มขู่ยบัยงัไม่ใหก้ระทาํความผิดอีก เพราะตอ้งอยู่ภายใต้

การดูแลสอดส่องอยา่งใกลชิ้ดจากเจา้หนา้ที37 

 2) การคุมประพฤติแบบทาํให้ตกใจกลวั (Shock Probation, Shock Incarceration) และการใช้

ค่ายทหาร (Boot Camps) 

 การคุมประพฤติแบบทาํใหต้กใจกลวั หมายถึง การจาํคุกในช่วงระยะเวลาสันๆ ก่อนทีจะ 

มีการคุมประพฤติ โดยหวงัวา่ประสบการณ์จากการถูกจาํคุกจะช่วยข่มขู่ยบัยงัไม่ให้กระทาํผิดอีก 

ในอนาคต ซึงมีหลายรูปแบบและมีหลายชือ เช่น การลงโทษแบบแยกส่วน (Split Sentence) การใช้

                                                        
 37 Paul F. Cromwell and Rolando V. del Carmen. (1999). Community-based Corrections. pp. 256-260.  

(อา้งถึงใน สกุลรัตน์  ทิพยบ์ุญทรัพย,์ 2552, หน้า 64-65). 
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ค่ายทหาร เป็นตน้ กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนผู้กระทาํผิดทีไม่มีประวติัการถูกจาํคุกมาก่อนส่วน 

Shock Probation คือ การลงโทษจาํคุกเป็นระยะเวลาสัน (the Shock) หลังจากนันปล่อยตัวแล้ว

ส่งไปคุมประพฤติ สําหรับ Boot Camps คือ การกําหนดให้ผู้กระทาํความผิดอยู่ในสถานทีคุมขงั 

และถูกฝึกวินยัในลกัษณะของทหารในช่วงเวลาหนึงประมาณ 90 - 120 วนั หลงัจากนนัจะถูกปล่อยตวั

ออกมาโดยมีการคุมประพฤติ38 

 3) การกกัขงัในบา้น (House Arrest) 

 การกกัขงัในบา้น เป็นวธีิการระบายความแออดัในเรือนจาํ วธีิปฏิบติัของมาตรการนี 

อาจแตกต่างกนัออกไป แต่สวนใหญจ่ะกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดถูกจาํกดัเสรีภาพอยู่ภายในบา้น 

ในช่วงเวลาทีกาํหนดซึงอาจเป็นตลอด 24 ชวัโมงหรือเฉพาะเวลากลางคืน บางรัฐอาจกาํหนดให้

ตอ้งรวมในโปรแกรมพิเศษอืนๆ เช่น ให้มีงานทาํ ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายฝึกทกัษะ

ชีวิตอืนๆ ทาํงานบริการสังคม ทังนีจะมีเจ้าหน้าทีคอยดูแลสอดส่อง เช่น ใน Florida ก ําหนดว่า

เจา้หนา้ทีจะไปพบเดือนละอย่างนอ้ย 28 ครัง ถา้ไปแลว้ไม่พบผูก้ระทาํผิด เจา้หนา้ทีจะรายงานต่อศาล39 

 4) การสอดส่องโดยใชเ้ครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) 

 เป็นเทคโนโลยีทีนาํมาใช้ไดต้งัแต่ในช่วงการประกันตวัก่อนฟ้องจนถึงการพกัการลงโทษ 

โดยใชร่้วมกบัการกกัขงัในบา้นและใช้แพร่หลายในหลายมลรัฐ ซึงระบบจะประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์

ควบคุมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณซึงติดตงัไวที้ตวัผูก้ระทาํผิด (ขอ้มือ/ขอ้เทา้) โดยมีการพฒันาเทคโนโลยี

อย่างต่อเนือง ในช่วงแรกมีการโตแ้ยง้วา่วธีิการนีขดักบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ศาลไดว้นิิจฉยัแลว้ว่า

ไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญและมีการใชม้ากขนึ40 

 5) การชดใช้ความเสียหาย (Restitution) 

 หมายถึงการใหผู้ก้ระทาํผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือราคาทรัพย์ทีเสียหายให้แก่ผูเ้สียหาย 

ซึงเป็นโทษระดบักลางทีใชก้นัแพร่หลาย เพราะเป็นการใหผู้ก้ระทาํผิดไดแ้สดงออกซึงความสํานึกผิด 

มกัจะใช้เป็นเงือนไขของการคุมประพฤติหรือการพักการลงโทษ หรือใช้เป็นมาตรการการ

กลนักรองคดี (Diversion) วิธีการนีมีประโยชน์หลายประการ กล่าวคือมีความรุนแรงน้อย มีมนุษยธรรม 

ช่วยแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํผิด เป็นประโยชน์ต่อระบบ ช่วยลดความตอ้งการการแก้แค้นของผู ้เสียหาย

และผูเ้สียหายไดรั้บการเยียวยา41 

 

                                                        
 38 แหล่งเดิม.  

 39 แหล่งเดิม.  

 40 แหล่งเดิม.  

 41 แหล่งเดิม.  
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 6) การทาํงานบริการสังคม (Community Service) 

 เป็นการชดเชยความเสียหายในเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Restitution) กล่าวคือ ใหผู้ก้ระทาํผิด

ชดเชยความเสียหายทีเกิดขึนจากการกระทําผิดให้สังคมด้วยการทาํงานให้หน่วยงานหรือ 

องค์การต่างๆโดยไม่รับค่าตอบแทน โทษระดบักลางรูปแบบนีมีลกัษณะทงัในเชิงลงโทษและแก้ไข

ฟืนฟูผูก้ระทาํผิด ลกัษณะในเชิงลงโทษคือเป็นการจาํกดัเวลาและเสรีภาพของผูก้ระทาํผิดไวจ้นกว่า

จะทาํงานเสร็จส่วนลกัษณะของการแก้ไขฟืนฟูคือเปิดโอกาสให้ผูก้ระทาํผิดได้ทาํในสิงทีสร้างสรรค์

สร้างความเคารพตนเอง ลดความแปลกแยกจากสังคม ซึงในทีสุดแลว้สังคมจะได้รับประโยชน์ 

ดว้ยวธีิการนีศาลสามารถใช้เป็นทางเลือกในการชดเชยความเสียหายสําหรับผู้กระทาํผิดทียากจน

หรือทีมีฐานะรํารวยมากจนกระทงัการกาํหนดให้ชดเชยค่าเสียหายด้วยเงินไม่มีผลทงัในเชิงลงโทษ

และแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด42 

 7) บา้นกึงวิถี (Half-Way House) และศูนยเ์ลียงโทษจาํคุก (Diversion Center) 

 บางครังเรียกวา่ศูนยแ์กไ้ขฟืนฟูในชุมชนหรือศูนย์กกัขงัในชุมชน หมายถึง สถานทีทีใช้

ควบคุมผูถู้กคุมประพฤติหรือพกัการลงโทษ โดยมีลกัษณะเป็นทีพกั ผูก้ระทาํผิดจะออกไปเฉพาะ

เวลาทาํงาน เรียนหรือกิจกรรมอืน ระหวา่งทีอยู่ในสถานทีก็จะตอ้งทาํงาน ทาํงานบริการสังคมหรือ

เขา้ร่วมกิจกรรมทีกาํหนด 

 มาตรการทาํงานบริการสังคมเป็นทางเลือกแทนการลงโทษปรับตามกฎหมายของ 

สหรัฐอเมริกา กาํหนดไวใ้นรัฐบญัญติัควบคุมอาชญากรรม (Comprehensive Crime Control Act 1984) 

การนํามาตรการทํางานบริการสังคมมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมต้องอยู่บนพืนฐานของ 

ความสมคัรใจ เนืองจากมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญเป็นหลกัประกนัคุ้มครองมิให้จาํเลยถูกบงัคบัใช้

แรงงาน ศาลสามารถใชดุ้ลพินิจกาํหนดเงือนในการทาํงานบริการสังคมใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิด

แต่ละราย เพราะฉะนนั ในคดีทีศาลพิพากษาใหช้าํระค่าปรับแลว้หากพิจารณาไดว้่าจาํเลยอยู่ในฐานะ 

ทีจะชาํระค่าปรับได ้ศาลจะไม่ใชท้างเลือกใหท้าํงานบริการสังคม แต่หากศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่ 

การลงโทษดว้ยเงินไม่มีผลเป็นการลงโทษก็สามารถให้ทาํงานบริการสังคมไดเ้พือเป็นการชดใช้

ความเสียหาย และการทํางานบริการสังคมขึนอยู่กับกฎหมายของแต่ละมลรัฐ อย่างไรก็ดี 

ในสหรัสอเมริกามาตรการทํางานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์มิใช่เป็นเพียง

มาตรการแทนโทษปรับแต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นมาตรการบงัคบัซึงกําหนดเป็นโทษควบคู่ไปกับ

การลงโทษปรับ หรือทาํงานบริการสังคมหรือลงโทษปรับอย่างใดอย่างหนึงไวด้ว้ย 

                                                        
 42 แหล่งเดิม.  
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 ในสหรัฐอเมริกาหลงัจากศาลไดท้าํคาํพิพากษาไปแลว้เป็นระยะไม่เกิน 10 วนั ศาลจะตอ้งส่ง

สําเนาคาํพิพากษาหรือคาํสังศาลไปยงัพนักงานอยัการ ซึงทาํหน้าทีเก็บเงินค่าปรับโดยพนกังานอยัการ 

(The Attorney General) รับผิดชอบเกียวกบัการจดัเก็บค่าปรับทีค้างชําระหรือค่าสินไหมทดแทน 

ทีจ่ายใหแ้ก่ผูเ้สียหายตามทีปรากฏในสําเนาคาํพิพากษา 

 มาตรการทาํงานบริการสังคมแทนการลงโทษปรับซึงเป็นทางเลือกแทนการลงโทษปรับ 

ในกฎหมายสหรัฐอเมริกา ได้กาํหนดไวใ้นรัฐบญัญตัิควบคุมอาชญากรรม (Comprehensive Crime 

Control Act of 1984) สาระสําคญัของกฎหมายฉบบันีได้กาํหนดให้ศาลมีอาํนาจกําหนดเงือนไข 

การทาํงานบริการสังคมไดใ้นความผิดฐานใดบา้ง นอกจากนี ยงักาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสังคม

เป็นทางเลือกแทนการลงโทษปรับไวด้ว้ย ศาลมีอาํนาจสังเงือนไขใหผู้ถู้กคุมประพฤติทาํงานบริการ

สังคมแทนการลงโทษจําคุกได้และรูปแบบการทํางานบริการสังคมยงัได้ถูกพัฒนาให้ใช ้

แทนโทษปรับไดด้ว้ย ซึงกาํหนดไวใ้นบทบญัญติั 18 U.S.C. มาตรา 3563 (a) (2) กาํหนดใหศ้าลสามารถ

กาํหนดเงือนไขคุมประพฤติอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ดงัต่อไปนีคือ ชาํระค่าปรับ (Fine) การทาํงานชดใช้

ความผิด (Restitution) หรือการทาํงานบริการสังคม (Community Service) แต่อยา่งไรก็ตามทีศาลจะ

มีคําสังอย่างหนึงอย่างใดนันต้องอยู่ในดุลพินิจของศาลทีกําหนดเงือนไข โดยพิจารณาจาก

ความหมาะสมของผูก้ระทาํความผิดเป็นกรณีๆ ไป 

 3.1.2.4  มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับ 

 มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทาํงานแทนค่าปรับในสหรัฐอเมริกา คือ การให้ผูก้ระทาํ

ความผิดทาํงานชดใช้ความผิด (Restitution) หรือการทาํงานบริการสังคม (Community Service) 

ซึงกาํหนดไวใ้นบทบญัญติั 18 U.S.C. มาตรา 3563 (a) (2) ทงันีศาลจะมีคาํสังอย่างหนึงอย่างใดนนั

ตอ้งอยู่ในดุลพินิจของศาลทีกาํหนดเงือนไข โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผูก้ระทาํความผิด

เป็นกรณีๆ ไป ซึงการทาํงานบริการสังคมโดยทวัไปจะเป็นการใหบ้ริการสาธารณะในองค์กรทีไม่มี

การแสวงหารายได ้และมีรูปแบบทีหลากหลาย เช่น การลา้งถงัขยะขา้งถนน การบาํรุงรักษาสนามหญา้ 

ของหน่วยงานราชการ การซ่อมแซมบ้านพักสาธารณะและการทํางานเป็นอาสาสมัครใน

โรงพยาบาล เป็นตน้ 
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3.2 ระบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 

 สําหรับการบงัคบัใช้โทษปรับและมาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับในกลุ่ม

ประเทศในระบบลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) จะแบ่งศึกษาออกเป็น 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐฝรังเศส 

และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยแต่ละประเทศผูเ้ขียนจะแยกทาํการศึกษาออกเป็นการกําหนด

โทษปรับ การบงัคบัโทษปรับการใช้มาตรการอืนแทนการลงโทษปรับ และมาตรการทางกฎหมาย

เกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับ 
 

 3.2.1 สาธารณรัฐฝรังเศส 

 ลาํดบัชนัของโทษในกฎหมายฝรังเศส (L’échelle des peines) อตัราโทษทีกําหนดไวใ้น

ประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศสนนั มีความสัมพนัธ์กบัการแบ่งประเภทความผิดอยา่งชดัเจน ฝรังเศสเป็น

ประเทศทีมีการแบ่งประเภทความผิดอาญาไวอ้ย่างมีเอกลกัษณ์และเป็นระบบเรียกว่า การแบ่ง 

ประเภทความผิดแบบไตรภาค (Tripartite Classification) โดยแบ่งประเภทความผิดออกเป็นกลุ่ม 

3 กลุ่มใหญ่ดว้ยกนั ต่างกับระบบการแบ่งประเภทความผิดของประเทศส่วนใหญ่ทีแบ่งประเภท

ความผิดแบบทวภิาค (Bipartite Classification) 

 ประเภทความผิดทีประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศสแบ่งออกเป็นไตรภาค ดงันี 

1) ความผิดอุกฤษฏ์โทษ (Les crimes) 

2) ความผิดมชัฌิมโทษ (Les délits) 

3) ความผิดลหุโทษ (Les contraventions) 

 ซึงการแบ่งกลุ่มประเภทความผิดแบบไตรภาคดงักล่าว ทาํให้ผูศ้ึกษากฎหมายอาญาฝรังเศส

สามารถทราบทนัทีทีดูอตัราโทษสําหรับความผิดฐานใดฐานหนึงว่า ความผิดฐานนันจะจดัอยู่ใน

กลุ่มประเภทความผิดอุกฤษฏ์โทษ มัชฌิมโทษ หรือลหุโทษ และสามารถทราบได้ทนัทีว่า 

การดาํเนินคดีดงักล่าวจะเริมตน้ทีใคร และมีกระบวนการดาํเนินคดีอย่างไร ศาลไหนเป็นศาลทีมีอาํนาจ

พิจารณาคดีนนั  ๆและมีกระบวนพิจารณาคดีในศาลอย่างไร 

 สําหรับโทษปรับนนัถือเป็นโทษหลกัหนึงทีสามารถใชล้งแก่ผูก้ระทาํความผิดอุกฤษโ์ทษ

และความผิดมชัฌิมโทษทีเป็นบุคคลธรรมดาได ้ซึงโทษปรับอาจใชเ้ป็นโทษแทนทีโทษจาํคุกได้ในกรณี

ทีความผิดทีกระทาํลงเป็นความผิดเลก็น้อย เนืองจากการลงโทษจาํคุกระยะสันจะก่อให้เกิดผลเสีย

มากกวา่ผลดี ดงันนัโทษปรับจึงเป็นโทษทางเลือกประเภทหนึงสําหรับโทษจาํคุก  

 ส่วนความผิดลหุโทษเป็นความผิดทีไดก้าํหนดขนึมาโดยมีวตัถุประสงค์ เพือรักษาความมีวินยั

ของส่วนรวมซึงส่วนมากมกัเป็นความผิดทีมีลกัษณะไม่ร้ายแรงและเป็นความผิดทีเกิดจากข้อห้าม 
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(Mala Prohibita) โดยโทษสําหรับความผิดลหุโทษมี 2 ประเภท คือ โทษปรับและโทษทีห้ามหรือ

จาํกดัสิทธิบางประการ 

 3.2.1.1 การกาํหนดโทษปรับ 

 การลงโทษปรับ (L’ Amende) คือ การทีรัฐบงัคบัใหม้ีการลงโทษโดยการชาํระค่าปรับให้แก่รัฐ 

และการลงโทษปรับไม่เป็นการทาํให้ผูก้ระทาํความผิดเกิดความเสือมเสียเหมือนโทษจาํคุก และ

สามารถทีจะข่มขู่ผู ้กระทาํความผิดได้ถา้มีการนําไปใช้อย่างเหมาะสม โทษปรับจึงเป็นโทษที

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประโยชน์มากกวา่ให้โทษ นอกจากนีโทษปรับอาจมีการปรับเปลียนให้เหมาะสม

กบัลกัษณะของความผิด อีกทงัยงัเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายสําหรับรัฐ ทาํให้รัฐไม่ต้องเสียรายได ้

ของแผ่นดินไปใชใ้นการดูแลผูต้อ้งขงัในเรือนจาํดว้ย43 ในฝรังเศสโทษปรับมีกาํหนดไวใ้นความผิด

แต่ละประเภทดงันี 

 1) โทษปรับสําหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษ 

 ประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศส (French Penal Code) มาตรา 131-2 บญัญติัไวว้า่ แม้ศาล

จะลงโทษจาํคุกและกกัขงัสําหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษแลว้ ก็ไม่ห้ามในการลงโทษปรับหรือโทษ

เสริมอยา่งใดอยา่งหนึงหรือหลายอย่างดงัทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 131-1044 

 อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่าสังเกตว่าในประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศสมาตรา 131-1 นนั

บญัญติัไวแ้ต่โทษจาํคุกสําหรับความผิดอุกฤษฏ์โทษไม่ไดก้ล่าวถึงโทษปรับเลย ต่างกับบทบญัญติั 

ในประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศส มาตรา 131-3 โทษทีกาํหนดไวสํ้าหรับความผิดมชัฌิมโทษ มีทงั

โทษปรับและโทษแทนทีหรือโทษเสริมอืนๆ ด้วย นอกจากนียงัมีบทบญัญติัซึงกําหนดความผิด

อุกฤษฏ์โทษและกาํหนดโทษไวแ้ต่เพียงโทษจาํคุกโดยไม่กาํหนดโทษปรับไวด้ว้ย 

 2) โทษปรับสําหรับความผิดมชัฌิมโทษ 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศส มาตรา 131-3 กาํหนดประเภทของโทษทีใช้ลงแก่

ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นบุคคลธรรมดาดงันี45 

                                                        
43 เชษฐภทัร  พรหมชนะ. เล่มเดิม. หน้า 58-59. 
44 Article 131-2  The penalties of criminal imprisonment or criminal detention do not preclude 

the imposition of a fine and of one ormore of the additional penalties set out under article 131-10. 
45 Article 131-3 The penalties incurred by natural persons for the commission of misdemeanours are 

(1) imprisonment 

(2) a fine 

(3) a day-fine 

(4) a citizenship course 
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 (1)  โทษจาํคุก 

  (2)  โทษปรับ 

  (3)  โทษปรับรายวนั 

  (4)  โทษการทาํงานบริการสาธารณะ 

  (5)  โทษหา้มหรือจาํกดัสิทธิตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 131-6 

  (6)  โทษเสริมตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 131-10 

 จะเห็นไดว้า่ ความผิดมชัฌิมโทษจะมีโทษหลกัคือ โทษจาํคุกและโทษปรับตาม (1) และ (2) 

ส่วนโทษตาม (3) - (5) เป็นโทษทางเลือก (Les Peines alternatives) หรือทีเรียกอีกชือหนึงว่าโทษแทนที 

(Les peines de substitution) และโทษใน (6) เป็นโทษเสริม (Les peines complémentaires 

 การกาํหนดชนัของโทษปรับสําหรับความผิดมชัฌิมโทษ (L’échelle de I’amende) โทษปรับ 

ถือเป็นโทษหลกัโทษหนึงทีสามารถใช้ลงแก่ผู ้กระทาํความผิดมัชฌิมโทษทีเป็นบุคคลธรรมดาได ้

แต่สําหรับผูก้ระทาํความผิดทีเป็นนิติบุคคลนนั โทษปรับเป็นโทษหลกัประเภทเดียวทีสามารถลงโทษ 

แก่ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นนิติบุคคลได ้

 โดยหลกัทวัไปการกําหนดชันของโทษปรับนันจะมีความสัมพันธ์เป็นสัดส่วนกับ 

โทษจาํคุก กล่าวคือ หากโทษจาํคุกสูง โทษปรับก็จะสูงดว้ย ถา้หากโทษดงักล่าวกําหนดไวสํ้าหรับ

ความผิดทีอยูใ่นหมวดเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในบางครังความสัมพนัธ์ทีเป็นสัดส่วนระหว่างโทษจาํคุก 

กบัโทษปรับดงักล่าวอาจไม่สามารถนาํมาเป็นเกณฑก์าํหนดอตัราโทษสําหรับความผิดบางฐานได ้

หากปรากฏวา่ความผิดเหล่านนัตอ้งการเนน้ใหโ้ทษปรับเป็นโทษทีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม 

 3) โทษปรับสําหรับความผิดลหุโทษ 

 ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศสกาํหนดโทษสําหรับความผิดลหุโทษไว ้2 ประการคือ โทษปรับ

และโทษทีหา้มหรือจาํกดัสิทธิบางประการ สําหรับโทษปรับนนัได้บญัญตัิไวใ้นประมวลกฎหมาย

อาญาฝรังเศส มาตรา 131-3346 ซึงกําหนดจํานวนเงินค่าปรับของโทษปรับตามลําดับชันไว้เป็นเงิน 

สกุลยูโรโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงันี  

 

                                                                                                                                                               
(5) community service 

(6) penalties entailing a forfeiture or restriction of rights, set out under article 131-6 

(7) the additional penalties set out under article 131-10. 
46 Article 131-33 Mandatory closure of an establishment entails the prohibition to exercise on such 

premises the activity that occasioned the commission of the offence. 
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(1)  ปรับไม่เกิน 38 ยูโร สําหรับความผิดลหุโทษชนัที 1 

(2)  ปรับไม่เกิน 150 ยูโร สําหรับความผิดลหุโทษชนัที 2 

(3)  ปรับไม่เกิน 450 ยูโร สําหรับความผิดลหุโทษชนัที 3 

(4)  ปรับไม่เกิน 750 ยูโร สําหรับความผิดลหุโทษชนัที 4 

(5)  ปรับไม่เกิน 1,500 ยูโร สําหรับความผิดลหุโทษชนัที 5 ในกรณีทีเป็นการกระทาํ

ความผิดซาํและมีกฎหมายกาํหนดไวใ้หเ้พิมอตัราโทษสูงสุดเป็น 3,000 ยูโร 

 อย่างไรก็ตามมาตรา 131-15 บญัญติัห้ามการลงโทษปรับพร้อมกบัโทษทีหา้มหรือจาํกดัสิทธิ

ตามทีบญัญตัิไวใ้นมาตรา 131-14 แต่ไม่ห้ามการลงโทษเสริมอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง

ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 131-16 และ 131-1747 

 สําหรับรูปแบบในการกาํหนดโทษปรับจะพิจารณาจากรายได้ทีเกียวขอ้งทงัหมดของ

ผูก้ระทาํความผิด โดยจะมีการนาํรายไดด้งักล่าวมากาํหนดในรูปแบบร้อยละและนาํรายไดม้าแบ่ง

ออกเป็นส่วน  ๆเพือนาํส่วนหนึงมาใชใ้นการชาํระค่าปรับ โดยวธีิในการดาํเนินการดงักล่าวอาจจะเป็นไป

ในช่วงระยะเวลาหนึง ยกตัวอย่างเช่น การต้องโทษปรับร้อยละ 5 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน 

ซึงเป็นการจ่ายค่าปรับเป็นรายเดือน หรือการต้องโทษปรับร้อยละ 20 ของรายได้ประจําปี 

เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึงเป็นการจ่ายค่าปรับเป็นรายปี กรณีเช่นนีก็จะสามารถทาํไดแ้ละประโยชน์ดา้นหนึง

เป็นการหลีกเลียงปัญหาการมีหนีสินล้นพน้ตวั หรือการล้มละลายซึงจะทาํให้การปรับสามารถ 

ตกลงเป็นพบัได ้แมว้่าโทษปรับสามารถทีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ อย่างไรก็ตามโทษปรับก็ไม่

สามารถปรับเปลียนไดก้บัความผิดบางกรณีโดยเฉพาะเรืองความผิดทีมีความรุนแรง ในกรณีทีโทษปรับ

เป็นการลงโทษเพียงอยา่งเดียวทีจะกาํหนดไดส้ําหรับความผิดนนั เช่น การละเมิดโดยการใช้ความรุนแรง 

โดยเจตนาต่อบุคคล48 แต่ในกรณีทีผู ้กระทาํความผิดเป็นนิติบุคคลนนั ประมวลกฎหมายอาญา

ฝรังเศส มาตรา 131-38 ไดก้าํหนดอตัราโทษปรับไวสู้งถึง 5 เท่าของโทษทีกาํหนดไวส้ําหรับบุคคลธรรมดา 

และการกาํหนดโทษอยูใ่นดุลพินิจของผูพิ้พากษาซึงสามารถปรับใหเ้หมาะสมกบัสถานะทางการเงินของ

นิติบุคคลผูก้ระทาํความผิดได้49 

 

 

 

                                                        
 47 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม. หน้า 176. 

 48 Michéle – Laure Rassat. (อา้งถึงใน เชษฐภทัร  พรหมชนะ,2547, หน้า 60). 

 49 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม. หน้า 184.  
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 3.2.1.2 การบงัคบัโทษปรับ 

 หากผูต้อ้งโทษปรับไม่ชําระค่าปรับตามคาํพิพากษาของศาล กฎหมายไดก้ําหนดมาตรการ

บงัคบัเอากบัเนือตวัร่างกาย (la contrainte par corps) ของผูต้้องโทษปรับได้มาตรการดงักล่าวคือ 

การจาํกัดเสรีภาพของจาํเลยเป็นเวลาตงัแต่ 5 วนั ถึง 4 เดือน ซึงระยะเวลาดงักล่าวขึนอยู่กบัจาํนวนเงิน

ค่าปรับทีจาํเลยไม่ชาํระตามทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 750 

ดงันี50 

 1)  5 วนั ถา้ค่าปรับหรือการลงโทษทางการเงินเป็นจาํนวนตงัแต่ 150 ยูโร แต่ไม่เกิน 450 ยูโร 

 2)  10 วนั ถา้ค่าปรับหรือการลงโทษทางการเงินเป็นจาํนวนสูงกวา่ 450 ยูโร แต่ไม่เกิน

1,500 ยูโร 

 3)  20 วนั ถา้ค่าปรับหรือการลงโทษทางการเงินเป็นจาํนวนสูงกว่า 1,500 ยูโร แต่ไม่เกิน  

3,000 ยูโร 

 4)  1 เดือน ถา้ค่าปรับหรือการลงโทษทางการเงินเป็นจาํนวนสูงกวา่ 3,000  ยูโร แต่ไม่เกิน 

6,000 ยูโร 

 5)  2 เดือน ถา้ค่าปรับหรือการลงโทษทางการเงินเป็นจาํนวนสูงกวา่ 6,000  ยูโร แต่ไม่เกิน 

12,000 ยูโร 

 6) 4 เดือน ถา้ค่าปรับหรือการลงโทษทางการเงินเป็นจาํนวนสูงกว่า 12,000 ยูโร 

 การบงัคบัเอากบัเนือตวัร่างกายในกรณีไม่ชาํระโทษปรับนี ไม่สามารถกระทาํได้ในกรณี

ดงัต่อไปนี51 

 1) เป็นความผิดทางการเมือง 

 2)  เป็นความผิดเกียวกบัการพิมพ์ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรังเศส มาตรา 749) 

 3) หากผูต้อ้งโทษเป็นผูเ้ยาวห์รือบุคคลทีมีอายุตงัแต่หกสิบปีขนึไป (ประมวลกฎหมาย 

วธีิพิจารณาความอาญาฝรังเศส มาตรา 751) 

 4) หากผูต้อ้งโทษอยูใ่นฐานะทีไม่สามารถชาํระหนีได ้(ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ

อาญาฝรังเศส มาตรา 752) 

 5) หากเป็นการบงัคบัเอากบัสามีภริยาในขณะเดียวกนั (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาฝรังเศส มาตรา 753) 

 6) ผูแ้ทนของนิติบุคคลซึงไม่สามารถชาํระค่าปรับได ้

                                                        
 50 แหล่งเดิม. หน้า 169-170.  

 51 แหล่งเดิม. 
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 แมว้า่การบงัคบัเอากบัเนือตวัร่างกายในกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับไมส่ามารถชาํระโทษปรับได้

นีจะเป็นมาตรการทีมีลกัษณะทางอาญา แต่มาตรการดงักล่าวไม่ใช่โทษ ซึงศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า

มาตรการดงักล่าวมีฐานะเป็นมาตรการบงัคบัเอากับโทษทางทรัพยสิ์นแต่ไม่ใช่โทษ (คาํพิพากษา 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา เมือวนัที 24 กนัยายน ค.ศ. 1996 เลขที 328)52 

 3.2.1.3 การใชม้าตรการอืนแทนโทษปรับ 

 ในฝรังเศสนอกจากโทษปรับและโทษจาํคุกแลว้ ยงัมีรูปแบบการลงโทษทีเกิดขึนใหม่ 

ทีเรียกวา่ “โทษทางเลือกหรือโทษแทนที” (Les peines alternatives หรือ Les peines de substitution) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้โทษประเภทนีในการลงโทษแทนโทษจาํคุกระยะสันและเป็นโทษทีมี

รูปแบบพิเศษจากโทษหลกั ซึงการใช้โทษทางเลือกเป็นโทษแทนทีโทษหลกันนั มีความหมายเขา้ใจ

โดยนัยว่าศาลจะลงโทษหลกัไปพร้อมกับโทษทางเลือกไม่ได้ กล่าวคือจะลงโทษจาํคุกหรือ 

โทษปรับพร้อมกบัลงโทษทางเลือกไม่ได้53  

 โทษทางเลือกสําหรับความผิดมชัฌิมโทษ (Les peines correctionnelles alternatives) 

 โทษทางเลือกเกิดขึนมาตงัแต่ครังทีมีการออกรัฐบญัญติัฉบบัลงวนัที 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 

โดยมีวตัถุประสงค์เพือใช้โทษประเภทนีในการลงโทษแทนโทษจาํคุกระยะสัน โทษทางเลือก 

จึงเป็นโทษทีมีรูปแบบพิเศษจากโทษหลกัอนัเป็นโทษดงัเดิมทวัไป รูปแบบของโทษประเภทนี คือ 

การห้ามหรือการจาํกดัสิทธิต่างๆ ของผู้กระทาํความผิด ต่อมาเมือได้มีการประกาศใช้รัฐบญัญติั

ฉบบัลงวนัที 10 มิถุนายน ค.ศ. 1983 ได้มีการบญัญัติประเภทของโทษทางเลือกให้สมบูรณ์ 

โดยแกไ้ขเพิมเติมโทษใหม่ๆ เขา้ไปอีก คือการทาํงานสาธารณะและโทษปรับรายวนั 

 ต่อมาเมือไดมี้การประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัใหม่เมือปี ค.ศ. 1993 แล้ว 

โทษทางเลือกก็ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131-3(3)-(5) เรียงตามลาํดบัดงันี คือ 

(1) ..... 

(2) ..... 

(3) โทษปรับรายวนั (Le jour-amende) 

(4) โทษทาํงานบริการสาธารณะ (Le travail d’intérét général) 

(5) โทษหา้มหรือจาํกดัสิทธิตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 131-1 

                                                        
 52 แหล่งเดิม.  

53 แหล่งเดิม. หน้า 171. 
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 การใชโ้ทษทางเลือกเป็นโทษแทนทีโทษหลกันนั มีความหมายเขา้ใจโดยนัยว่าศาลจะ

ลงโทษหลกัพร้อมไปกับโทษทางเลือกไม่ได้ กล่าวคือ จะลงโทษจาํคุกหรือโทษปรับพร้อมกับ

ลงโทษทางเลือกไปพร้อมกนัไม่ได้54 

 ในหวัขอ้นีจะไดศ้ึกษารายละเอียดของโทษทางเลือกเรียงตามลาํดบั ดงันี 

 1) โทษปรับรายวนั (Le jour-amende) 

 โทษปรับรายวนัมีการนาํมาใช้ในกฎหมายฝรังเศสโดยรัฐบญัญติัฉบบัลงวนัที 10 มิถุนายน 

ค.ศ. 1983 เพือเป็นโทษทีใช้แทนทีโทษจาํคุก ต่อเมือมีการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศส 

ไดก้าํหนดใหโ้ทษปรับรายวนักลายเป็นโทษเสริมทวัไปและเป็นโทษทีสามารถใช้แทนทีโทษปรับ

ตามทีบญัญติัไวใ้นมาตรา 131-5 และ 131-2555 

 โทษปรับรายวนัให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกาํหนดจาํนวนค่าปรับในแต่ละวนั โดยคาํนึงถึง

ฐานะทางเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบของจาํเลย ซึงจะต้องไม่เกิน 300 ยูโรต่อหนึงวนั และการ

กําหนดจํานวนวนัทีจะต้องรับโทษปรับรายวนันันจะต้องค ํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมแ ห่ง 

การกระทําความผิดแต่ต้องไม่เกิน 360 วนั (ประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศส มาตรา 131-5) 

ตวัอย่างเช่น จาํเลยถูกลงโทษปรับรายวนั 30 ยูโรต่อหนึงวนัเป็นระยะเวลา 100 วนั รวมเป็นเงิน 

3,000 ยูโร อย่างไรก็ตามจาํนวนเงินค่าปรับทงัหมดทีกําหนดไวส้ําหรับโทษปรับรายวนัจะตอ้งไม่เกิน 

จํานวนเงินสูงสุดของค่าปรับต่อวนั คือ 300 ยูโร คูณด้วยจาํนวนวนัสูงสุดของโทษปรับรายวนั 

คือ 360 วนั (300 x 360) เท่ากับ 108,000 ยูโร คิดเป็นเงินไทยประมาณ (108,000 x 50) เท่ากับ 

5,400,000 บาท56 

 2) โทษการทาํงานบริการสาธารณะ (Le travaild’ intérét général) 

 โทษการทาํงานบริการสาธารณะถูกบญัญติัใช้เมือวนัที 10 มิถุนายน ค.ศ. 1983 มีวตัถุประสงค์

เพือใชแ้ทนการลงโทษหลกั ดงันนัประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศสมาตรา 131-9  จึงห้ามการลงโทษ

การทาํงานบริการสาธารณะพร้อมกบัโทษจาํคุก และยงัหา้มการลงโทษการทาํงานบริการสาธารณะ

พร้อมกับการลงโทษอืนๆ เช่น โทษห้ามหรือจาํกัดสิทธิของผู้กระทาํความผิด โทษปรับ โทษปรับ

รายวนั57 

 

                                                        
54 อุทยั  อาทิเวช.(2554). รวมบทความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรังเศส. หนา้ 17-18. 

 55 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม. หน้า 171. 

 56 แหล่งเดิม. หน้า 172.  

 57 แหล่งเดิม.  
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 การทาํงานบริการสาธารณะเป็นโทษทีจะใชใ้นขนัตอนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ฝรังเศส โดยจะใชก้บัคดีอาญาทีเกิดขึนจากอุบติัเหตุ การกระทาํความผิดในคดีเล็กๆ น้อยๆ ทีมีการ

ทาํซาํแลว้ซาํอีก หรือความผิดปานกลาง ความผิดเกียวกบัการจราจรหรือการคมนาคม ซึงเป็นทีน่าสังเกตวา่

ส่วนใหญ่ศาลอุทธรณ์จะเป็นผูน้ ําวิธีการดงักล่าวมาใช้มากกว่าศาลชนัต้น ซึงศาลจะพิพากษาเมือสินสุด 

การพิจารณาคดี โดยในทางปฏิบตัิจะมีผู ้ทาํหน้าทีบงัคบัโทษ (Le juge de l’application des peines (JAP)) 

ซึงจะเป็นผูพิ้พากษาในศาลทีจาํเลยมีภูมิลาํเนาอยู่ หรือผู ้พิพากษาในศาลทีมีคาํพิพากษาแต่งตงัให้เป็น 

ผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษ ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษจะตรวจสอบประวติัและความประพฤติของผู้ตอ้งโทษ 

เพือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลียนโทษ หากพิจารณาแลว้สมควรจะไดร้บัการเปลยีนโทษ 

ผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษจะเป็นผูร้้องขอใหศ้าลเปลียนโทษจาํคุกไม่เกิน 6 เดือน เป็นการทาํงานบริการ

สาธารณะภายในระยะเวลาทีศาลกําหนด หรือรอการลงโทษพร้อมกับการใช้ทาํงานบริการ

สาธารณะตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายอาญาฝรังเศส มาตรา 132 – 5458 

 ลกัษณะงานบริการสาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นการทาํงานในด้านการรักษาสิงแวดลอ้ม 

เนืองจากเป็นการทาํงานทีมีความเสียงนอ้ย ในกรณีทีผูต้อ้งโทษนนัมีงานทาํอยู่แลว้จะตอ้งบงัคบัใช้

การทาํงานบริการสาธารณะนอกเวลาของการทาํงานปกติโดยหน่วยงานทีผูต้้องโทษไปทาํงาน

จะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าอาหาร ค่าเดินทาง และเงินประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการทาํงาน59 

 ในการเปลียนโทษจาํคุกเป็นการทาํงานบริการสาธารณะนนั มาตรา 131 -22 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาฝรังเศสไดก้ําหนดว่า ผูพิ้พากษาบงัคบัโทษจะเป็นผู ้กาํหนดวธีิการและระยะเวลา 

ในการใชบ้งัคบัการทาํงานบริการสาธารณะ โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาการทาํงานเป็นเวลา 40 – 200 

ชวัโมง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน โดยไม่มีค่าตอบแทน และภายใต้ขอ้จาํกัดตามทีศาล

กําหนด ระยะเวลาดังกล่าวจะสินสุดลงเมือผู ้ต้องโทษได้ทํางานบริการสังคมเสร็จสมบูรณ์ 

โดยระยะเวลาดงักล่าวอาจสะดุดหยุดลงไดใ้นกรณีทีผูต้อ้งโทษประสบปัญหาทีร้ายแรงและเร่งด่วน 

เช่น ปัญหาเกียวกบัสุขภาพ60 

 ตามมาตรา 131 – 23  ในบางกรณีอาจจะมีกรณีทีการทาํงานบริการสาธารณะจะตอ้งอยู่ภายใต้

ขอ้กาํหนดหรือกฎระเบียบแห่งกฎหมายในเรืองต่อไปนี61 

                                                        
 58 เชษฐภทัร  พรหมชนะ. เล่มเดิม. หน้า 63-65.  

 59 แหล่งเดิม.  

 60 แหล่งเดิม.  
61 Article 131-23 Community service work is governed by the legal and regulatory prescriptions 

concerning night work, hygiene and security, as well as those relating to women and young persons at work. 

Community service work may be executed at the same time as a professional activity. 
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(1) งานกลางคืน 

(2) ความสะอาด 

(3) ความปลอดภยั 

(4) งานของสตรีและงานของเด็ก  

 เพือใหส้อดคลอ้งกบังานประเภทนี การทาํงานบริการสาธารณะอาจจะกาํหนดให้สามารถ

ทาํงานปกติและทาํงานบริการสาธารณะดว้ยก็ได ้ในกรณีทีตวัจาํเลยประกอบวิชาชีพอยู่จะทาํงาน

บริการสาธารณะภายหลงัจากงานปกติของตนเอง 

 3) โทษห้ามหรือการจาํกดัสิทธิต่างๆ ของผูก้ระทาํผิด62 

 ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา 131 – 6 ไดบ้ญัญตัิโทษห้ามหรือจาํกัดสิทธิของ

ผูก้ระทาํความผิดไวจ้าํนวน 11 ประการตามลาํดบัความหนักเบา โดยเกือบครึงหนึงของโทษ

ดงักล่าวมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิทธิมนุษยชนทีสําคัญยิงนันก็คือ การห้ามขบัขี

ยานพาหนะ  

 เมือศาลพิพากษาลงโทษปรับแลว้ ในฝรังเศสอาํนาจหนา้ทีในการจดัให้มีการปฏิบติัตาม 

คาํพิพากษาเป็นของอยัการ (le ministére public) ซึงตามความหมายในภาษาฝรังเศส หมายถึง 

เจา้พนกังานซึงไดรั้บแต่งตังให้ประจาํอยู่ตามศาล เพือเป็นผู้แทนของสังคมมีอาํนาจและหน้าที

ดาํเ นินการในนามของสังคมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวกับความเรียบร้อย โดยเป็น 

ผู ้ฟ้องร้องดํา เนินคดีและจัดให้มีการปฏิบัติตามคําพิพากษา โดยอ ัยการของฝรังเศสมิได ้

มีอาํนาจทีจาํกดัเฉพาะในการดาํเนินคดีอาญาในศาลเท่านัน แต่นอกศาลอยัการก็ยงัมีหน้าทีต่างๆ  

ซึงในทางอาญา ทางแพ่งและพาณิชย ์ทางระเบียบวนิยัและทางดา้นปกครองอกีมากมายหลายประการ 

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้เห็นไดว้า่ ในฝรังเศสศาลจะกาํหนดโทษปรับควบคู่กับโทษจาํคุก 

และมีสัดส่วนสัมพนัธ์กนั เมือจาํเลยไม่ชาํระค่าปรับกฎหมายไดก้าํหนดมาตรการในการบงัคบัเอากบัเนือ

ตวัร่างกายของผู้ต ้องโทษโดยการจาํกัดเสรีภาพได้ แต่มาตรการดงักล่าวไม่ใช่โทษเป็นเพียง

มาตรการบงัคบัเอาทรัพย์สินเท่านนั นอกจากนียงัมีโทษทางเลือกหรือโทษแทนทีมาใช้แทนที 

โทษปรับได ้และในการบงัคบัค่าปรับเป็นอาํนาจของอัยการ เนืองจากการดาํเนินคดีอาญาเป็น

กระบวนการเดียวตงัแต่เมือมีการกระทาํความผิดเกิดขนึไปจนถึงการบงัคบัให้เป็นไปตามคาํพิพากษา 

 

 

 

                                                        
 62 ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ. เล่มเดิม. หน้า 172-173.  
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 3.2.1.4 มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับ 

 มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทาํงานแทนค่าปรับในฝรังเศส คือ การให้ผู ้กระทาํความผิด

ทาํงานบริการสังคม โดยในช่วง ปี ค.ศ. 1994 มีการเปลียนแปลงนโยบายทางการเมืองของฝรังเศส 

โดยเฉพาะหลงัการประกาศใชบ้งัคบัประมวลกฎหมายอาญาฉบบัแกไ้ขเพิมเติมเกียวกบัหลกัการใช้

มาตรการบริการสังคม จากเดิมศาลจะใหม้าตรการบริการสังคมในลกัษณะทีเป็นทางเลือกของศาล 

ต่อมาศาลจะใชม้าตรการลงโทษจาํคุกไดเ้ฉพาะกรณีทีจาํเป็นเท่านนั และตอ้งอธิบายเหตุผลประกอบการ

พิจารณาลงโทษจําคุกด้วย หล ังการเปลียนแปลงหลกัการใช้ดุลพินิจของศาลดงักล่าวมาแล้ว 

ปรากฏว่าในช่วงปี ค.ศ. 1984-1994 อตัราการลงโทษจาํคุกและจาํนวนนกัโทษในเรือนจาํมแีนวโนม้ทีจะ 

ลดจาํนวนลง แต่จากการศึกษาพบว่า การลงโทษจาํคุกนนัมีระยะเวลาเฉลียนานขึน โดยการกําหนด

เงือนไขใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับนนัจะให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการ 

กาํหนดเงือนไข โดยในฝรังเศสจะมีการแต่งตงัผูพิ้พากษาบงัคบัโทษในการพิจารณาถึงความเหมาะสม 

และเป็นผูก้าํหนดวธีิการและระยะเวลาในการใชบ้งัคบัมาตรการบริการสังคม โดยการสังให้ทาํงาน 

บริการสังคมแทนค่าปรับในฝรังเศสยงัคงต้องไดร้ับความยินยอมจากผูก้ระทาํความผิดก่อน ทงันี 

ผูก้ระทาํความผิดสามารถปฏิเสธไม่ยอมรับมาตรการบริการสังคมได ้

 ลกัษณะงานบริการสังคมส่วนใหญ่จะเป็นการทาํงานในด้านการรักษาสิงแวดล้อม 

เนืองจากเป็นการทาํงานทีมีความเสียงน้อย และในกรณีทีผูต้้องโทษนันมีงานทําอยู่แล้วจะตอ้ง

บงัคบัใช้มาตรการบริการสังคมนอกเวลาของการทาํงานปกติโดยหน่วยงานทีผู้ตอ้งโทษไปทาํงาน

จะตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าอาหาร ค่าเดินทาง และเงินประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการทาํงาน 
 

 3.2.2 สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ระบบการลงโทษของเยอรมนีในปัจจุบนัไดใ้หค้วามสําคญัในเรืองสิทธิมนุษยชน โดยไดน้าํ

หลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ (German Constitutional Law) กับอนุสัญญายุโรปว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(The European Convention of Human Rights) ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัในการพิจารณากําหนดโทษทางอาญา 

โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมนีได้ห้ามการลงโทษประหารชีวิต (มาตรา 102GG) ซึงสอดคล้องกับ

อนุสัญญาฯ พิธีสารฉบบัที 6 (Nov 1994) ทีวา่ “ห้ามการลงโทษประหารชีวติอย่างน้อยทีสุดก็ในยามสันติ” 

นอกจากนนัยงัได้กําหนดห้ามการลงโทษทีเป็นการทรมานชัวร้ายโหดเหียมและปฏิบติัทีตาํช้า 

(มาตรา 3) ซึงความดงักล่าวไดเ้ป็นกุญแจสําคญันาํไปสู่การบงัคบัใช้โทษในเยอรมนี เช่น ในคดี Tyrer  

ในส่วนของการลงโทษต่อร่างกาย ศาล Strasbourg ไดเ้ขา้มาผลกัดนันโยบายดงักล่าวให้เด่นชดัยิงขึน 

โดยกล่าววา่ “ในส่วนของความเชือทีวา่การลงโทษต่อร่างกายของศาลนนัจะเป็นการป้องปราบ

อาชญากรรมจะต้องถูกชีให้เห็นว่า การลงโทษนนัไม่ได้ลดลกัษณะทีตาํช้าของมนัเลย และการ
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ลงโทษนันเป็นการป้องปราบหรือการช่วยเหลือทีมีประสิทธิผลในการควบคุมอาชญากรรม”  

แสดงให้เห็นถึงแนวทางของศาลในการบงัคบัใช้โทษว่าการทีศาลจะลงโทษจําคุกอันเป็นการจาํก ัด

เสรีภาพของบุคคลใด ศาลจะต้องมีเหตุผลมากพอในการอนุญาตให้จาํคุกบุคคลนนั โดยศาลจะตอ้ง

คาํนึงถึงหลกัสําคัญสองประการ คือ หลกัความเท่าเทียมกัน ซึงหมายถึงการใช้เหตุผลทีดีโดยจะตอ้ง 

มีการพิจารณาอยา่งละเอียดเกียวกบัเนือหาเฉพาะแต่ละคดีไปและหลกัความไดส้ัดส่วน ซึงหมายถึง 

การลงโทษทีไม่สาหสัจนเกินไป 

 จากแนวความคิดดงักล่าวทาํใหเ้กิดโครงสร้างของการบงัคบัใช้โทษในประมวลกฎหมาย 

อาญาเยอรมนี (German Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB)) ในส่วนที 3 ว่าด้วยการลงโทษ 

ซึงแยกการลงโทษตามกฎหมายนีออกเป็น 2 ระบบคือ 1. ระบบการลงโทษ และ 2. มาตรการฟืนฟู 

แก้ไขและความปลอดภยั 

 ในส่วนแรกคือระบบการลงโทษ กฎหมายเยอรมนีจาํกดัอยู่แค่การจาํคุกและการปรับ

เท่านัน โดยได้อนุญาตให้มีการจําคุกตลอดชีวิตได้ แต่จะกระทําได้เ พียงแต่อาชญากรรม 

ทีร้ายแรงเท่านนั และไดก้าํหนดกฎเกณฑใ์นเรืองของการกกัขงัระยะสนัไวด้ว้ย63 พร้อมทงักาํหนด

บทบญัญติัยอ่ยพิเศษเกียวกบัการคุมประพฤติการปล่อยตวัไว้64 เพือลดการลงโทษในรูปแบบดงักล่าว 

                                                        
 63 Section 47 Short Terms of Imprisonment only in Exceptional Cases 

 (1)  A court may impose imprisonment for less than six months only when special circumstances 

exist, either in the act or the personality of the perpetrator, which make the imposition of imprisonment 

indispensable to exert influence on the perpetrator of to defend the legal order. 

 (2)  If the law does not provide for a fine and a term of imprisonment of six months or more has been 

ruled out, the court shall impose a fine if the imposition of imprisonment is not indispensable pursuant to 

subsection (1) IF the law provides for an increased minimum term of imprisonment, the minimum fine in cases 

covered by sentence 1 is determined by the minimum prescribed term of imprisonment;  thirty daily rates shall 

thus correspond to one month imprisonment. 

 64 Section 56 Suspended Execution of Punishment  

 (1)  Upon a sentence of imprisonment of no more than one year the court shall suspend the execution 

of the punishment and grant probation if it can be expected that the sentence will serve the convicted person as 

a warning and he will commit no further no further crimes in the future even without the influence exerted by 

serving the sentence.  Particularly to be considered are the personality of the convicted person, his previous 

history, the circumstances of his act, his conduct after the act, his living conditions and the effects which can be 

expected as a result of the suspension. 
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โดยศาลอาจมีคาํสังให้คุมประพฤติผู ้กระทาํความผิดได้ ทงันีจํากัดอยู่แต่เพียงการลงโทษจาํคุก 

ไม่เกิน 2 ปี และอาจได้รับการปล่อยตวัโดยมีเงือนไขคุมประพฤติในกรณีทีได้รับโทษไปแลว้ 2 ใน 3  

หรืออาจไดรั้บการปล่อยตวัภายใตเ้งือนไขพิเศษในกรณีทีได้รับโทษไปแลว้ 1 ใน 2 และก่อนทีจะ

กล่าวถึงการลงโทษปรับ ซึงเป็นสาระสําคญั จะขอกล่าวถึงส่วนทีสอง คือมาตรการฟืนฟูแก้ไข 

และความปลอดภยั อนัเป็นรูปแบบของการบงัคบัใช้โทษอย่างหนึง มาตรการดงักล่าวไดแ้ยกออกเป็น 

2 ประการ คือ มาตรการ กกัขงั ซึงไดแ้ก่การนาํตวัไปไวใ้นโรงพยาบาล โดยมาตรการนีใช้บงัคบัต่อ

ผูก้ระทาํความผิดทีมีปัญหาทางจิตรุนแรง และมาตรการทีมิไดก้กัขงั ไดแ้ก่การเพิมถอนใบอนุญาต

ขบัขีรถยนต์65 ซึงเป็นกระบวนการทีใช้บงัคบักบัผูก้ระทาํความผิดทางจราจร 

 3.2.2.1 การกาํหนดโทษปรับ 

 ในการกาํหนดโทษปรับของเยอรมนีนาํรูปแบบการลงโทษปรับในระบบปรับโดยกําหนด

ตามวนัและรายได ้(Day Fine) ซึงเป็นระบบของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมาใช้ เนืองจากเห็นว่า 

เงินและทรัพย์สินของบุคคลไม่ได้มี เท่าเ ทียมกัน และจะต้องไม่ทําให้ผู้กระทําผิดทีมีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจด้อยกว่าจะต้องรับโทษทีรุนแรงกว่าผู ้กระทําผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า 

ซึงเป็นไปตามแนวคิดในเรือง “การเป็นเหยือทีเท่าเทียมกนั” (Opfergleichheit) ดงันันโทษปรับจะไม่ถูก

กาํหนดเป็นจาํนวนเงินทีแน่นอนมาตงัแต่แรก หากแต่จะแบ่งโทษปรับออกเป็นจาํนวนวนัของ 

โทษปรับและอตัราของโทษปรับ ในขณะทีการกาํหนดจาํนวนวนัของโทษปรับจะเป็นไปตามหลกั

ทวัไปว่าด้วยการใช้ดุลพินิจกําหนดโทษ กล่าวคือตามระดับความมิชอบด้วยกฎหมายของการกระทาํผิด 

                                                                                                                                                               
 (2)  The court may also suspend the execution of a longer term of imprisonment which does not 

exceed two years under the provisions of subsection (1) and grant probation if a comprehensive evaluation of 

the act and personality of the convicted person reveals the existence of special circumstances.  In making the 

decision the efforts of the convicted person to make restitution for the harm caused by the act should 

particularly be considered. 

 (3)  The execution of a sentence of imprisonment of no less than six months shall not be suspended 

when defense of the legal order so requires.  

 (4)  A suspended execution of punishment may not be limited to a part of the punishment.  It shall not 

be excluded by the crediting of time served in remand detention or any other deprivation of liberty. 

 65 Section 63 Placement in a Psychiatric Hospital 

 If someone committed an unlawful act and at the time lacked capacity to be adjudged guilty (Section 20) 

or was in a state of diminished capacity (Section 21), the court shall order placement in a psychiatric hospital if 

a comprehensive evaluation of the perpetrator and his act reveals that, as a result of his condition serious 

unlawful acts can be expected of him and he therefore presents a danger to the general public. 
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ทีสามารถตาํหนิได ้ในการกาํหนดอตัราโทษปรับจะเป็นไปตามความสัมพนัธ์ในทางส่วนตวัและ

ฐานะในทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํผิด การแยกความแตกต่างดงักล่าวจะทาํใหใ้นกรณีทีผูก้ระทาํผิด 

ทีมีฐานะในทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน (อตัราโทษปรับทีแตกต่างกัน) แต่กระทําความผิดทีมี 

ความน่าตาํหนิพอๆ กนั (จาํนวนวนัของโทษปรับทีเท่าๆ กนั) จะไดรั้บผลกระทบจากการลงโทษ

ปรับทีเท่าๆ กนัแมว้า่จะตอ้งชาํระจาํนวนค่าปรับโดยรวมแตกต่างกนัก็ตาม66 

 โดยในประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมณี มาตรา 40 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบั 

การลงโทษปรับรายวนัไวด้งันี67 

 1) โทษปรับจะถูกกาํหนดเป็นอตัรารายวนัอย่างนอ้ยทีสุดเป็นเวลา 5 วนั ในกรณีทีไม่มี

กฎเกณฑก์าํหนดเอาไวเ้ป็นอยา่งอืน และอยา่งมากทีสุดจะเป็นเวลา 360 วนั 

 2) ศาลเป็นผูพิ้จารณาอตัราค่าปรับในแต่ละวนัโดยคาํนึงถึงลกัษณะส่วนตวัและสภาพ

ทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํผิด โดยศาลจะพิจารณาจากรายไดสุ้ทธิโดยเฉลียทีผูก้ระทาํผดิมีหรืออาจมี 

ในหนึงวนัเป็นจุดเริมตน้ โดยค่าปรับรายวนัจะถูกกาํหนดขนัตาํเป็นเงินจาํนวน 1 ยูโร และขนัสูง

เป็นจาํนวน 5,000 ยูโร 

 3) ในการพิจารณาค่าปรับรายวนั ศาลอาจนาํรายไดข้องผูก้ระทาํผิด ทรัพย์สินหรือพืนฐานอืน  ๆ

มาประเมินร่วมดว้ย 

 4) จาํนวนเงินและอตัราค่าปรับรายวนัจะตอ้งระบุไวใ้นคาํพิพากษาดว้ย 

 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวการใช้ดุลพินิจในการกาํหนดโทษปรับรายวนัจะแบ่งเป็น 2 ขนัตอน 

คือ ขนัตอนแรกเป็นการกาํหนดจาํนวนวนัของโทษปรับ ซึงจะถูกกาํหนดจากความรุนแรงของการ

กระทาํความผิด ซึงเป็นไปตามหลกัการใช้ดุลพินิจกําหนดโทษทีพิจารณาจากความมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ของการกระทาํผิดและความน่าตาํหนิของตวัผูก้ระทาํผิด รวมทงัทฤษฎีการลงโทษเรืองการป้องกัน 

ส่วนขนัตอนทีสองเป็นการกาํหนดอตัราโทษปรับรายวนั ซึงในขนัตอนนีจะกระทาํไดต่้อเมือได้มี 

การกาํหนดจาํนวนวนัของโทษปรับแลว้ โดยในขนัตอนนีศาลจะกาํหนดค่าปรับรายวนัใหเ้หมาะสม

กบัรายไดเ้ฉลียสุทธิต่อวนัของผูก้ระทาํผิด โดยพิจารณาจากลกัษณะส่วนตวัและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตลอดจนอาจนาํรายได ้ทรัพยสิ์นหรือขอ้พิจารณาอืนๆ มาใช้ประกอบในการคาํนวณอตัราค่าปรับต่อวนัได ้

โดยการกําหนดอัตราค่าปรับรายวนัจะต้องไม่กําหนดให้สูงเกินไปจนกระทังกระทบกระเทือนต่อ 

การใชชี้วติในสังคมของผูก้ระทาํผิดจนทาํใหไ้ม่อาจบรรลุเป้าหมายของโทษได ้

 

                                                        
 66 Meier. (อา้งถึงใน ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ, 2549, หน้า 206).  

 67 German Criminal Code section 40.  
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 3.2.2.2 การบงัคบัโทษปรับ 

 เมือมีคาํพิพากษาลงโทษปรับและผูก้ระทาํความผิดจะตอ้งชําระค่าปรับตามจาํนวนที

กาํหนดให้แก่รัฐ แต่ถา้ผู้กระทาํผิดไม่สามารถชําระค่าปรับได้ทนัที เนืองจากสภาพส่วนตวัหรือ

สถานทางเศรษฐกิจแลว้ ศาลจะกาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดชาํระค่าปรับเป็นงวดๆ ได ้และศาล 

มีอาํนาจทีจะเพิกถอนคําสังให้ชําระค่าปรับเป็นงวดได้ หากปรากฏว่าผู ้กระทาํความผิดไม่ชาํระ

ค่าปรับรายงวดไดต้ามเวลาทีกาํหนด68 และหากผูก้ระทาํความผิดไม่ชาํระเงินค่าปรับภายในกาํหนด 

และไม่สามารถจ่ายเงินตามจาํนวนทีศาลมีคาํสังปรับไวไ้ดแ้ล้ว ผู ้กระทาํความผิดจะต้องถูกกกัขัง

แทนการชาํระค่าปรับ โดยถืออตัราระยะเวลาหนึงวนัของค่าปรับรายวนัเท่ากับหนึงวนัของโทษ

จาํคุก69 

 การกกัขงัแทนค่าปรับ (Ersatzfreiheitsstrafe) การกักขงัแทนค่าปรับถือว่าเป็นโทษทางอาญา

โดยแท้ ไม่ใช่เป็นเพียงวิธีการบงัคบัให้มีการบงัคบัชําระค่าปรับ การกักขงัแทนค่าปรับจึงเป็น 

ไปตามบทบญัญติัวา่ดว้ยการบงัคบัโทษจาํคุก เงือนไขของการกักขงัแทนค่าปรับคือ การไม่ชาํระค่าปรับ

ดว้ยเหตุนีทาํให้ผูต้อ้งคาํพิพากษาใหช้าํระค่าปรับไม่มีสิทธิทีจะเลือกระหว่างการชาํระค่าปรับหรือ 

จะยอมใหก้กัขงัแทนค่าปรับ เนืองจากหากมีการกกัขงัแทนค่าปรับแลว้ก็จะไม่มีการเก็บเงินค่าปรับ 

อีกต่อไป และในกรณีทีผูต้อ้งคาํพิพากษาใหช้าํระค่าปรับไดช้าํระค่าปรับไปแลว้บางส่วนก็จะมีการ 

หกัวนัทีตอ้งโทษกกัขงัแทนค่าปรับไปตามส่วนเกณฑข์นัตาํของโทษกกัขงัแทนค่าปรับคือ 1 วนั70 

 3.2.2.3 การใชม้าตรการอืนแทนการลงโทษปรับ 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนัไดบ้ญัญติักรณีของโทษปรับไวใ้นมาตรา 40 ถึงมาตรา 43 

โดยมาตรา 40 เป็นการกาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการลงโทษปรับรายวนั ซึงมีทงัหมด 4 อนุมาตรา 

ส่วนมาตรา 41 เป็นกรณีของการลงโทษปรับนอกเหนือจากการลงโทษจาํคุก มาตรา 42 เป็นกรณี

เกียวกบัการผ่อนชาํระค่าปรับและมาตรา 43 เป็นกรณีของการจาํคุกแทนค่าปรับในกรณีทีไม่อาจ 

ทีจะชาํระค่าปรับได ้

 

 

 

 

                                                        
 68 German Criminal Code section 42.  

 69 German Criminal Code section 43.  
70 Meier. (อา้งถึงใน ณรงค ์ ใจหาญ และคณะ, 2549, หน้า 220). 

DPU



89 

 

 ทงันี เมือปรากฏวา่ผูก้ระทาํความผิดไม่ชาํระเงินค่าปรับตามจาํนวนและภายในเวลาทีศาล

กําหนดแล้วผู ้นนัจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ ทงันี รัฐบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา 

Introductory Act to the Criminal Code (EGStGB) มาตรา 293 ไดบ้ญัญติัทางเลือกของการกกัขงัแทน

ค่าปรับไว ้ดงันี71 

 1) รัฐบาลของรัฐท้องถินมีอํานาจทีจะปรับใช้มาตรการตามกฎหมายซึงกําหนดให้

หน่วยงานทีมีหน้าทีบงัคบัใช้กฎหมายบังคบัโทษแก่จาํเลยทีตอ้งคาํพิพากษาให้ตอ้งกักขงัภายใต้

บงัคบัของประมวลกฎหมายอาญานีวา่ดว้ยการทาํงานแบบใหเ้ปล่า ถา้บุคคลทีตอ้งคาํพิพากษานนัได้

ทาํงานแบบให้เปล่าแลว้ เป็นอนัทดแทนการจาํคุกได ้การทาํงานนนัตอ้งไม่มีค่าตอบแทนใด ทงัไมมี่

วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาผลกาํไรจากการทาํงานให้บริการนนั ทงันี ใหใ้ชถ้ึงหน่วยงานของรัฐอืนที

รับโอนตวับุคคลทีตอ้งคาํพิพากษานนัดว้ย 

 2) ด ้วยเป็นการทํางานแบบให้เปล่าจึงไม่มีความสัมพนัธ์ในทางการจ้างงานภายใต้

ความหมายของกฎหมายแรงงาน และไม่มีความสัมพนัธ์ในทางการจา้งงานตามความหมายของ

กฎหมายประกนัสังคม รวมไปถึงการประกนัการวา่งงาน หรือฐานทีตงัของภาษี กฎหมายอืนทีเป็น

การคุม้ครองแรงงานใหน้าํบงัคบัใช้ในการนีโดยอนุโลม 

 จากบทบญัญติัดงักล่าวจึงทาํให้เห็นไดว่้าการบงัคบัคดีในส่วนของการกักขงัแทนค่าปรับ

สามารถแทนทีไดด้้วยการทาํงานบริการสังคม (การทาํงานนอกทีคุมขงั) โดยผูก้ระทาํความผิดสามารถ 

ทีจะทาํงานบริการสังคมเพือทดแทนการทีจะตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับ ซึงการทาํงานบริการสงัคมนี

จะตอ้งไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและจะตอ้งไม่มีวตัถุประสงคเ์พือการแสวงหาผลประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจ 

และผู้ต้องโทษจะไปทํางานในสถานทีที เป็นสาธารณประโยชน์หรือทีเกี ยวกับสิงแวดล้อม 

และเมือผูก้ระทาํความผิดไดท้าํงานบริการสังคมแล้ว การกักขงัแทนค่าปรับก็เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้

                                                        
71 Type 293  avert the enforcement of the custodial sentence and provision of Work performance 

 (1) The Land governments are authorized to adopt by ordinance provisions that require the  

Enforcement authority may authorize the offender, the enforcement of a custodial sentence under §  Avert 43 of 

the Criminal Code by free labor.  If the convicted person has made free labor,  is done the replacement of 

imprisonment.  The work must be free of charge;  they must not profit-making   Serve purposes.  The state 

governments, the authorization by ordinance to the  Transfer state justice departments.  

(2) Due to the free labor is no employment relationship within the meaning of labor law and no  

Employment relationship within the meaning of social insurance, including unemployment insurance, or  Tax 

law founded.  The legislation on worker protection shall apply by analogy.  
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ทาํงานแย่หรือไม่ทาํงานหรือไม่มาทาํงานโดยไม่มีขอ้แกต้วั ก็จะถูกบงัคบัโทษปรับและบงัคบัโทษ

กกัขงัแทนค่าปรับต่อไป 

 โดยทีประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนีมีหลกัสําคญั คือ จะไม่นาํเอาการลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาใช้บงัคบัแก่ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเดก็และเยาวชน ดงันนั ศาลเยาวชนจะ

นาํมาตรการอืนๆ มาใชแ้ทนการลงโทษทางอาญา 3 มาตรการดว้ยกนัคือ 

 1) มาตรการให้การศึกษา (Educational Measures) เช่น การให้บริการสังคม (Community Service) 

หรือการเขา้ร่วมโครงการฝึกหดัทางสังคม (Participation in Sanction System) เป็นตน้ 

 2) มาตรการทางวินัย (Disciplinary Measures) รวมถึงการกักขงัระยะสันเป็นระยะเวลา  

4 สัปดาห์ (Shot Term Detention up to 4 week) 

 3) การจาํคุกเยาวชน (Youth Imprisonment) ซึงมีการจาํคุกขนัตาํคือ 6 เดือน และการ

จาํคุกขนัสูงคือ 5 ปี สําหรับกรณีทีมีการกระทาํความผิดทีรุนแรงมาก ผูก้ระทาํความผิดอาจถูกจาํคุก

ขนัสูงถึง 10 ปีก็ได ้

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้เห็นได้วา่ ในเยอรมนีการลงโทษปรับผูก้ระทาํความผิดเป็นระบบปรับ 

โดยกาํหนดตามวนัและรายได ้โดยศาลตอ้งคาํนึงถึงความน่าตาํหนิของผูก้ระทาํผิด เนืองจากผลร้าย 

ทีผู้กระทาํผิดจะไดรั้บคือ การสูญเสียเงินซึงส่งผลให้ผู ้กระทาํผิดจะตอ้งสละการจบัจ่ายใช้สอย 

ในขณะหนึงไป และจุดเนน้ของโทษปรับอยูต่รงทีการเตือนและการขู่ทีเกียวขอ้งกบัการสูญเสียเงินทอง 

และเมือศาลมีคาํพิพากษาแลว้ การบงัคบัคดีจะทาํไดต่้อเมือมีคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากผู้นนั 

ไม่ชําระค่าปรับจะได้รับการเตือน และถ้าไม่ชาํระจะถูกกกัขงัแทนค่าปรับ และการกักขงัแทน

ค่าปรับสามารถแทนทีไดด้ว้ยการทาํงานบริการสังคม โดยมีเจา้หนา้ทีในการบงัคบัคดีเป็นผู้วนิิจฉัย

วา่จะใช้มาตรการใดในการบงัคบัคดี 

 3.2.2.4 มาตรการทางกฎหมายเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับ 

 มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการทาํงานแทนค่าปรับในเยอรมนี คือ การให้ผูก้ระทาํความผิด

ทาํงานบริการทางสังคม (community service) แทนค่าปรับ ทงันี หากปรากฏวา่ผู้กระทาํความผิด 

ไม่ชาํระเงินค่าปรับตามจาํนวนภายในเวลาทีศาลกาํหนด ผูน้นัจะตอ้งถูกกกัขังแทนค่าปรับ โดยใน 

มาตรา 293 แห่งพระราชบัญญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา (EGStGB) ได้บัญญติัทางเลือก 

ของการกกัขงัแทนค่าปรับไวว้า่การบงัคบัคดีในส่วนของการกกัขงัแทนค่าปรับสามารถแทนทีได้ดว้ย

การทาํงานบริการสังคม (การทาํงานนอกทีคุมขงั) โดยผูก้ระทาํความผิดสามารถทีจะทาํงานบริการ

สังคมเป็นเวลา 6 ชัวโมง เพือทดแทนการทีจะต้องถูกกกัขงัแทนค่าปรับหนึงวนั ซึงการทาํงาน

บริการสังคมนีจะตอ้งไม่ไดรั้บค่าตอบแทนและจะต้องไม่มีวตัถุประสงค์เพือการแสวงหาผลประโยชน์ 

ในทางเศรษฐกิจ และผู้ตอ้งโทษจะไปทาํงานในสถานทีทีเป็นสาธารณประโยชน์หรือทีเกียวกับ
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สิงแวดลอ้ม และเมือผูก้ระทาํความผิดไดท้าํงานบริการสังคมแลว้ การกกัขงัแทนค่าปรับก็เป็นอนัระงบัไป 

แต่ถา้ทาํงานแย่หรือไม่ทาํงานหรือไม่มาทาํงานโดยไม่มีขอ้แกต้วั ก็จะถูกบงัคบัโทษปรับและบงัคบั

โทษกกัขงัแทนค่าปรับต่อไป โดยในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมณีมีหลักสําคญั คือ จะไม่นาํเอา

การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบ้งัคบัแก่ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นเดก็และเยาวชน ดงันนั

ศาลเยาวชนจะนาํมาตรการอืนๆ มาใช้แทนการลงโทษทางอาญา หนึงในมาตรการแทนโทษคือ 

การใหท้าํงานบริการสังคม (Community Service)  

 DPU



 

 

บทท ี4 

วเิคราะห์ปัญหาของการทํางานแทนค่าปรับในประเทศไทย กับแนวคิด 

การบังคับให้ทํางานแทนค่าปรับ 

 

 จากการศึกษาถึงววิฒันาการและแนวคิด เกียวกับการทาํงานแทนค่าปรับ โดยใช้มาตรการ 

ให้ทํางานบริการสังคมหรือการให้ทํางานสาธารณประโยชน์ทีได้วิวฒันาการมาจากทฤษฎี 

การลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางอาญา ทีมุ่งเน้นถึงการแก้ไขฟืนฟูผู ้กระทาํความผิดเป็นสําคญั 

ซึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ทีจะได้รับจากการลงโทษด้วยการให้ทํางานบริการสังคม อ ันเป็น

แนวความคิดตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian theory) และหลกัการลงโทษใหเ้หมาะสมเป็น

รายบุคคล (Individualization) ซึงเป็นแนวความคิดทีมิไดมุ่้งเน้นแต่เพียงการให้ผู้กระทาํความผิด

ไดรั้บผลร้ายจากการลงโทษเท่านนั แต่ยงัพิจารณาถึงประโยชน์จากการลงโทษและความเหมาะสม

ทีผูก้ระทาํความผิดไดรั้บดว้ย โดยการทีจะลงโทษดว้ยวธีิการดงักล่าวนนัไม่เพียงแต่จะตอ้งพิจารณา

ถึงตวัผูก้ระทาํความผิดเท่านนั หากแต่ตอ้งพิจารณาถึงประเภทและลกัษณะของความผิดตลอดจน

พฤติการณ์อืนๆ ประกอบดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้มีการนาํมาตรการทีให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับ

โดยการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์มาใช้ในประมวลกฎหมายอาญา และใน

กฎหมายอืน  ๆตามแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ ดงันนั ในบทนีจะศึกษาถึงหลกัเกณฑ์การทาํงานแทนค่าปรับ

ในประเทศไทย วเิคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนในการกาํหนดและการบงัคบัใช้โทษปรับ

และการทาํงานแทนค่าปรับทีประเทศไทยใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั รวมทงัวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

ใหเ้ห็นถึงหลกัเกณฑข์องการทาํงานแทนค่าปรับในต่างประเทศวา่มีหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ

บงัคบัใช้อย่างไร ตลอดถึงการศึกษาถึงแนวความคิดเกียวการบงัคับให้มีการทาํงานแทนค่าปรับ 

ในประเทศไทย ทงันี เพือนาํมาประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการพฒันามาตรการ

ดงักล่าวต่อไป 
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4.1 หลักเกณฑ์ของการทํางานแทนค่าปรับในประเทศไทย 

 เนืองจากการกาํหนดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยเป็นระบบการกาํหนดอตัรา

โทษปรับแบบตายตวั (Fixed Sum System) โดยให้อาํนาจศาลในการใช้ดุลพินิจกาํหนดอตัราโทษ

ปรับภายในระวางโทษปรับทีกฏหมายกาํหนด โดยศาลจะกําหนดค่าปรับทีจะลงแก่ผู้กระทาํความผิด 

ใหส้ัมพนัธ์กบัความร้ายแรงของการกระทาํความผิด โดยมิไดพิ้จรณาถึงความสามารถในการชําระ

ค่าปรับของผูก้ระทาํความผิด ทาํให้เกิดปัญหาและขาดหลกัเกณฑที์แน่นอนในการกาํหนดอตัรา

ค่าปรับให้เหมาะสมกบัผู้กระทาํความผิดแต่ละราย เนืองจากศาลไม่ได้พิจารณาถึงพนืฐานทาง

เศรษฐกิจและฐานะความเป็นอยู่ของผู ้กระทาํความผิดแต่ละรายว่ามีความสามารถในการชําระ

ค่าปรับไดห้รือไม่ จึงทาํใหว้ธีิบงัคบัค่าปรับทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 29 ยงัมิใช่มาตรการทีตอบสนอง

วตัถุประสงคก์ารบงัคบัโทษปรับได ้เพราะการยึดทรัพยเ์พือใช้ค่าปรับนนั แมจ้ะเป็นมาตรการทีตรง

กบัเจตนารมณ์ของการลงโทษปรับทีเป็นการลงโทษทางทรัพยสิ์นก็ตาม แต่เนืองจากในทางปฏิบติั

ศาลจะสังลงโทษยึดทรัพยสิ์นแทนค่าปรับเฉพาะกบัผูต้อ้งโทษปรับทีเป็นนิติบุคคลเท่านนั โดยมิได้

นาํมาใช้กับผูต้้องโทษปรับทีเป็นบุคคลธรรมดา จึงทาํให้มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับนีไม่มี

ประสิทธิภาพในทางปฏิบติั ส่วนการกักขงัแทนค่าปรับนัน เดิมทีกําหนดให้มีมาตรการนีก็เพือ 

เป็นการบงัคบัใหผู้ต้อ้งโทษปรับนาํเงินมาชาํระค่าปรับเท่านนั  แต่ปัจจบุนักลายเป็นว่าเมือผูต้อ้งโทษปรับ

ไม่มีเงินชําระค่าปรับในวนัทีศาลพิพากษาลงโทษปรับ ศาลก็จะสังกกัขงัแทนค่าปรับในทนัที 

อนัเป็นการไม่ตรงต่อเจตนารมณ์ของการกาํหนดวธีิการบงัคบัค่าปรับของกฎหมาย ประกอบกับ 

การลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางอาญามีหลกัการสําคญัประการหนึง คือ เพือแก้ไขให้ผู้นนัสามารถ

กลบัตวัเป็นพลเมืองดี ดงันนั โทษทีผูก้ระทาํความผิดควรจะไดรั้บจึงตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพ

ความผิด  

 ซึงในปัจจบุนันีมีผูต้อ้งโทษปรับถูกกกัขงัแทนค่าปรับเป็นจาํนวนมาก อนัทาํให้ผูต้อ้งโทษ 

ตอ้งสูญเสียอิสรภาพโดยไม่สมควร ทาํให้บุคคลในครอบครัวต้องเดือดร้อนและรัฐตอ้งรับภาระ 

ในการดูแลเพิมขึน จึงสมควรปรับเปลียนมาตรการลงโทษ โดยกําหนดมาตรการให้ผูต้ ้องโทษปรับ

ทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับไดอ้ีกทางหนึง และในกรณีทีอาจตอ้ง 

ถูกกกัขงัอยู่นนั บุคคลดงักล่าวสมควรไดรั้บความคุม้ครองมิให้ต้องถูกเปลียนโทษจากกกัขงัเป็นจาํคุก 

อนัเป็นโทษทีหนกัยิงกวา่ รวมทงัมิให้ต้องถูกคุมขงัรวมกบัผูต้อ้งหาในคดีอาญาทีมีอตัราโทษสูง 

ประกอบกบัสมควรปรับปรุงบทบญัญติัเกียวกบัอตัราเงินในการกกัขงัแทนค่าปรับใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน นอกจากนีสมควรเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการ 
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รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษมากขึน1 จึงมีความจาํเป็นต้องตราพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที 15) พ.ศ. 2545 ทีไดบ้ญัญติัหลกัการใหม่เกียวกบักรณีทีผูต้อ้งโทษปรับ

ไม่มีเงินชาํระค่าปรับ โดยกฎหมายบญัญติัให้มีการขอทาํงานบริการสังคม หรือทาํงาสาธารณประโยชน์

แทนค่าปรับไวใ้นมาตรา 30/1 – 30/3  

 มาตรา 30/1 กฎหมายบญัญติัไวว่้า 

 “ในกรณีทีศาลพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมืนบาท ผูต้อ้งโทษปรับซึงมิใช่นิติบุคคลและ

ไม่มีเงินชําระค่าปรับอาจยืนคาํร้องต่อศาลชนัต้นทีพิพากษาคดีเพือขอทาํงานบริการสังคมหรือ

ทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 

 การพิจารณาคาํร้องตามวรรคแรก เมือศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวติัและสภาพ

ความผิดของผูต้อ้งโทษปรับแลว้ เห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะมีคาํสังใหผู้น้นัทาํงานบริการสงัคม

หรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได ้ทงันี ภายใตก้ารดูแลของพนกังานคุมประพฤติ 

เจา้หนา้ทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึงมีวตัถุประสงค์เพือการบริการสังคมการกุศล

สาธารณะ หรือสาธารณประโยชน์ทียินยอมรับดูแล 

 กรณีทีศาลมีคาํสังใหผู้ต้อ้งโทษปรับทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์

แทนค่าปรับ ใหศ้าลกาํหนดลกัษณะหรืประเภทของงาน ผูดู้แลการทาํงาน วนัเริมทาํงาน ระยะเวลาทาํงาน 

และจาํนวนชวัโมงทีถือเป็นการทาํงานหนึงวนั ทงันี โดยคาํนึงถึงเพศ อายุ ประวติั การนบัถือศาสนา 

ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิงแวดล้อม หรือสภาพ

ความผิดของผู ้ตอ้งโทษปรับประกอบด้วย และศาลจะกําหนดเงือนไขอย่างหนึงอย่างใดให้ผู้ตอ้ง 

โทษปรับปฏิบติัเพือแก้ไขฟืนฟูหรือป้องกนัมิใหผู้น้นักระทาํความผิดขนึอีกก็ได ้

 ถา้ภายหลงัความปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการณ์เกียวกับการทาํงานบริการสังคม หรือทาํงาน 

สาธารณประโยชนของผู้ต้องโทษปรับไดเ้ปลียนแปลงไป ศาลอาจแก้ไขเปลียนแปลงคาํสังที

กาํหนดไวน้นัก็ไดต้ามทีเห็นสมควร 

 ในการกาํหนดระยะเวลาการทาํงานแทนค่าปรับตามวรรคสาม ให้นําบทบญัญตัิมาตรา 30 

มาใช้บังคับโดยอนุโลมและในกรณีทีศาลมิได้กําหนดให้ผู้ต้องโทษปรับทํางานติดต่อกันไป 

การทาํงานดงักล่าวตอ้งอยู่ภายในกาํหนดระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัเริมทาํงานตามทีศาลกาํหนด 

 เพือประโยชน์ในการกาํหนดจาํนวนชวัโมงทาํงานตามวรรคสาม ให้ประธานศาลฎีกา 

มีอาํนาจออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกาํหนดจาํนวนชวัโมงทีถือเป็นการทํางานหนึงวนั 

สําหรับงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทไดต้ามทีเห็นสมควร” 

                                                        
1เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที 15) พ.ศ. 2545. 
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 มาตรา 30/2 กฎหมายบญัญติัไวว้า่ 

 “ถา้ภายหลงัศาลมีคาํสังอนุญาตตามมาตรา 30/1 แล้ว ความปรากฏแก่ศาลเองหรือความ

ปรากฏตามคาํแถลงของโจทก์หรือเจา้พนกังานวา่ผูต้อ้งโทษปรับมีเงินพอชาํระค่าปรับได้ในเวลาที

ยืนคาํร้องตามมาตรา 30/1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสังหรือเงือนไขทีศาลกาํหนด ศาลจะเพิกถอน

คาํสังอนุญาตดงักล่าวและปรับ หรือกกัขงัแทนค่าปรับ โดยให้หกัจาํนวนวนัทีทาํงานมาแล้วออกจาก

จาํนวนเงินค่าปรับก็ได ้

 ในระหว่างการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ หากผู ้

ตอ้งโทษปรับไม่ประสงค์ทาํงานดงักล่าวต่อไป อาจขอเปลียนเป็นรับโทษปรับ หรือกักขังแทน

ค่าปรับก็ได้ ในกรณีนี ให้ศาลมีคาํสังอนุญาตตามคาํร้อง โดยให้หักจาํนวนวนัทีทาํงานมาแล้ว 

ออกจากจาํนวนค่าปรับ” 

 มาตรา 30/3 กฎหมายบญัญติัไวว้า่ 

 “คาํสังศาลตามมาตรา 30/1 และมาตรา 30/2 ใหเ้ป็นทีสุด” 

 จากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  

(ฉบบัที 15) พ.ศ. 2545 ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว่้าการใหผู้ต้อ้งโทษปรับทาํงานบริการสังคมแทน

ค่าปรับนนั ถือเป็นทางเลือกหนึงสําหรับผูที้ไม่มีเงินชาํระค่าปรับ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นมาตรการ

แทนโทษปรับ โดยมีแนวคิดในการทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับและหลกัเกณฑ์การทาํงาน

บริการสังคมแทนค่าปรับ ดงันี 
 

 4.1.1 แนวคิดการทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 

 การใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมตามมาตรา 30/1 นนั สืบเนืองมาจากการ

ลงโทษปรับทางอาญา ซึงเป็นโทษทีกาํหนดขึนโดยมีวตัถุประสงค์ในการลงโทษทางทรัพยสิ์นและเมอื 

ผูต้อ้งโทษชาํระเงินค่าปรับตามจาํนวนทีศาลกาํหนดแลว้ ก็ถือวา่ผูต้อ้งโทษไดรั้บโทษเสร็จสินแลว้ 

แต่ในกรณีผู ้ต้องโทษไม่สามารถชําระค่าปรับ และเพือให้เกิดสภาพบังคับในการลงโทษตาม

วตัถุประสงคข์องการลงโทษทางอาญา จึงตอ้งมีการนาํมาตรการอืนมาใช้บงัคบั และส่วนมากแลว้

ศาลมกัใช้วิธีการกักข ังแทนค่าปรับ ซึงมาตรการนีเป็นการจําก ัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

เช่นเดียวกับโทษจําคุก ถือเป็นการจําคุกในระยะสัน ซึงไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้กระท ําความผิด 

ต่อครอบครัวและต่อผูเ้สียหาย หรือชุมชนและสังคม เกิดปัญหาความแออดัสถานทีคมุขงั และส่งผล

ในการบริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รัฐตอ้งเสียงบประมาณดูแลบุคคลเหล่านี 

และดว้ยการจาํคุกในระยะเวลาอนัสัน ไม่ไดส่้งผลดีต่อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมผูก้ระทาํความผิด

เท่าทีควร อีกทงั วิธีการบังคับค่าปรับทีกําหนดไวใ้นมาตรา 29 ยงัไม่เป็นมาตรการทีสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงค์การกําหนดโทษปรับได้ เพราะการยึดทรัพย์เพือ ใช้ค่าปรับนัน 
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แมจ้ะเป็นมาตรการทีตรงกบัเจตนารมณ์ของการลงโทษปรับทีเป็นการลงโทษทางทรัพย์สินก็ตาม 

แต่ในทางปฏิบติัมกัจะนํามาใช้บงัคบักับเฉพาะผู ้ต้องโทษปรับทีเป็นนิติบุคคลเท่านนั สําหรับ 

การกกัขงัแทนค่าปรับนนัเมือศาลมีคาํสังลงโทษปรับ หากผู้ตอ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับใน

วนัทีศาลมีคาํพิพากษา ในทางปฏิบติัศาลก็จะมีคาํสังใหก้กัขงัผูต้อ้งโทษปรับแทนค่าปรับโดยทนัที 

ซึงเป็นการปฏิบติัทีไม่เป็นไปตามขนัตอนของกฎหมายและไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการกําหนด

วธีิการบงัคบัค่าปรับอนัมุ่งจะลงโทษผูก้ระทาํความผิดในทางทรัพยสิ์น 

 เมือประมวลสภาพปัญหาต่างๆ เหล่านีแล้ว จึงมีแนวความคิดทีจะกําหนดมาตรการ 

ให้ผู ้ต้องโทษปรับทีไม่มีเงินชําระค่าปรับ สามารถทีจะร้องขอทาํงานบริการสังคมหรือทาํงาน

สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ แทนทีจะนําไปกักขงัแทนค่าปรับ ซึงมาตรการดงักล่าวเริมมีผล 

ใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 มกราคม 2546 ซึงเป็นการวางหลกัเกณฑว์ธีิการเกียวกบัการให้ผู ้ต้องโทษปรับ

ร้องขอทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ได้2 ทังนี มาตรการให้ผูก้ระทาํความผิด

ทาํงานแทนค่าปรับนีถือเป็นมาตรการทีมีประโยชน์สอดคลอ้งกบัหลกัอาชญาวทิยาทีมุ่งเน้นถึงการ

แก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํความผิดและปรับพฤติกรรมผู้กระทําความผิดให้เห็นคุณค่าของตนเองและ

สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อืนในสังคมได้ โดยมาตรการนีมีการเปลียนแปลงหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

รูปแบบให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจสังคมอยู่ตลอดเวลา 
 

4.1.2 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทางกฎหมาย 

 พิจารณาหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญาในเนือหาของมาตรา 30/1 แล้ว 

วตัถุประสงคข์องการใหผู้ต้อ้งโทษปรับร้องขอทาํงานบริการสังคมนนั ถือเป็นทางเลือกหนึงของ

ผูก้ระทาํความผิดทีเป็นบุคคลทวัไป มิใช่นิติบุคคล บริษทั หา้งร้าน ซึงถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ

ไม่เกิน 80,000 บาท แต่ไม่มีเงินชําระค่าปรับ สามารถยืนร้องขอทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 

ต่อศาลได ้โดยไม่ต้องถูกนาํตวัไปกักขงัแทนค่าปรับ ซึงการกกัขงัหนึงวนั เทียบกบัค่าปรับในอตัรา 

วนัละ 200 บาท ซึงสามารถแยกอธิบายหลกัการ ไดด้งันี 

 1) ขนัตอนการยืนคาํร้อง ผู้ทีจะมีสิทธิยืนคาํร้องไดต้้องเขา้หลกัเกณฑ์ตามวรรคแรกคือ  

เป็นบุคคลทวัไปมิใช่นิติบุคคล บริษทั หา้งร้าน ซึงถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท  

แต่ไม่มีเงินชําระค่าปรับ จึงสามารถยืนคําร้องขอทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับต่อศาลได ้

ผูต้อ้งโทษปรับตอ้งยืนคาํร้องขอต่อศาลชนัตน้ทีพิพากษาคดีเพือขอทาํงานบริการสังคม โดยเจา้หนา้ทีศาล

จะใหก้รอกคาํร้องขอทาํงานบริการสังคมเพือยนืต่อศาล 

 

                                                        
 2 เชษฐภทัร  พรหมชนะ. เลม่เดิม. หน้า 83. 
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 2) หลกัการพิจารณาของศาลพิจารณาจากฐานะการเงิน รายได ้ทรัพยสิ์น และหนีสินต่างๆ 

ประวติัและสภาพความผิด ความรุนแรงของการกระทาํความผิด เจตนา ตลอดจนความเสียหาย 

ทีเกิดขึน (ความผิดทีไม่อนุญาต เช่น ฉ้อโกงประชาชน คา้ยาเสพติด การฟอกเงิน ฯลฯ) ประวติัส่วนตวั 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ครอบครัว นิสัย สุขภาพ สภาพแวดล้อม รวมทงัข้อมูลอืนๆ หากเห็นสมควร 

ศาลจะมีคาํสังให้ผู ้นนัทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับก็ได้ ซึงในกรณีทีมีคาํสังอนุญาต ศาลจะ

กาํหนดลกัษณะหรือประเภทของงาน ผูดู้แลการทาํงาน วนัเริมทาํงาน ระยะเวลาทาํงานและจาํนวนชวัโมง 

ทีถือเป็นการทํางานหนึงวนัในคาํสังด้วย โดยให้อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ 

เจา้หน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรซึงมีวตัถุประสงค์เพือบริการสังคมการกุศลสาธารณะ  

หรือสาธารณประโยชน์ทียินยอมรับดูแลก็ได้ และในกรณีทีศาลไม่ไดก้าํหนดให้ผูต้ ้องโทษปรับ

ทาํงานติดต่อกันไป การทาํงานบริการสังคมตอ้งอยู่ภายในกําหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัเริม

ทาํงานตามทีศาลกาํหนด 

 3) ผูดู้แลให้ผูต้อ้งโทษปรับทาํงานบริการสังคม ศาลจะมีคาํสังแจง้ให้สํานกังานคุมประพฤติ

เป็นผูดู้แลการทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึงพนกังานคุมประพฤติสามารถจดัให้ทาํงานและดูแลเอง 

หรือส่งต่อไปทาํงานบริการสังคมยงัหน่วยงานภาคี เช่น วดั โรงเรียนก็ได้ นอกจากนีศาลสามารถ 

มีคําสังแจ้งให้หน่วยงานหรือองค์กรอืนๆ เป็นผู ้ดูแลได้ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมนัคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน องค์กรส่วนท้องถิน หรือหน่วยงานทีมีวตัถุประสงค ์

เพือการบริการสังคม หรือการกุศล 

 เมือพนกังานคุมประพฤติ หรือหน่วยงานทียินยอมรับดูแลการทาํงานบริการสังคมของ 

ผูต้อ้งโทษปรับ เมือพนกังานคุมประพฤติได้รับคาํสังศาลแลว้จะตอ้งดาํเนินการทาํความเขา้ใจกับ 

ผูต้อ้งโทษปรับเกียวกบัขอ้กาํหนดของศาล และจดัทาํกาํหนดการนดัการทาํงานบริการสงัคม เพือให ้

ผูต้อ้งโทษปรับไดท้ราบวา่จะตอ้งทาํงานเมือใด พร้อมทงัประสานงานกบัหน่วยงานรองรับทีจะส่ง 

ผูต้ ้องโทษปรับไปทาํงานบริการสังคมดว้ย ซึงในการทาํงานบริการสังคมของผู้ตอ้งโทษปรับนี

หน่วยงานรองรับจะตอ้งใหผู้ต้อ้งโทษปรับลงเวลาทาํงาน และลงลายมือชือไวทุ้กครัง และในการ

ทาํงานจะมีผู ้ดูแลด้วย โดยผู ้ดูแลอาจเป็นเจา้หน้าทีของหน่วยงานรองรับ หรืออาสาสมคัรคุม

ประพฤติก็ได ้และเมือผูต้อ้งโทษปรับทาํงานครบถว้น ตามจาํนวนชวัโมงทีกําหนดแล้ว หน่วยงาน

รองรับจะส่งเอกสารรายงานผลให้แก่พนักงานคุมประพฤติ หรือหน่วยงานทียินยอมรับดูแล  

เพือนาํไปรายงานใหศ้าลทราบต่อไป 

 ถา้ภายหลงัปรากฏวา่ผู้ต้องโทษปรับมีเงินพอชาํระค่าปรับ ผูต้้องโทษปรับสามารถยืนคาํร้อง 

ต่อศาลเพือขอยติุการทาํงานได ้ซึงศาลจะหกัจาํนวนวนัทีไดท้าํงานมาแลว้ออกจากจาํนวนเงินค่าปรบั 
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 ถ ้าหากภายหลังมีการผิดเงือนไข คือไม่ทํางานบริการสังคมตามทีศาลกําหนด คือ 

ถ้าผู ้ต ้องโทษปรับทีศาลมีค ําสังอนุญาตให้ทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับแล้วไม่ยอมทาํงาน 

ศาลสามารถเพิกถอนคาํสังอนุญาต และหากไม่ชําระค่าปรับก็จะตอ้งถูกนาํตวักลบัไปกกัขงัแทน

ค่าปรับ 

 4) การกาํหนดระยะเวลาทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับ สําหรับแนวปฏิบัติในการ 

มีคาํสังให้ทาํงานบริการสังคมหรือคาํสังให้ทาํงานสาธารณประโยชน์นนั ให้ยึดถือตามระเบียบ

ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมวา่ดว้ยการกาํหนดจาํนวนชวัโมง ทีถือเป็นการทาํงานหนึงวนัและ

แนวปฏิบตัิในการใหท้าํงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และเปลียนสถานทีกักขงั 

พ.ศ. 2546 ซึงมีผลใชบ้งัคบั ตงัแต่วนัที 10 มกราคม 2546 เป็นตน้ไป โดยระเบียบดงักล่าวไดก้าํหนด

หลกัเกณฑใ์นเรืองจาํนวนชวัโมงทีถือวา่เป็นการทาํงานหนึงวนัไวด้งันี3 

(ก) การทาํงานช่วยเหลือดูแลอาํนวยความสะดวก หรือให้ความบนัเทิงแก่คนพิการ 

คนชรา เดก็กาํพร้าหรือผูป่้วยในสถานสงเคราะห์หรือสถานพยาบาล งานวชิาการหรืองานบริการ

ดา้นการศึกษา เช่น การสอนหนงัสือ การคน้ควา้วจิยั หรือการแปลเอกสาร เป็นตน้ จาํนวน 2 ชวัโมง 

เป็นการทาํงานหนึงวนั 

(ข) การทาํงานวิชาชีพ งานช่างฝีมือ หรืองานทีจะตอ้งใช้ความรู้ความเชียวชาญ เช่น 

งานช่างฝีมือเครืองยนต์ ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ หรือวิชาชีพอย่างอืน เป็นต้น จาํนวน 3 ชวัโมง 

เป็นการทาํงานหนึงวนั 

(ค) การทาํงานบริการสังคม หรือบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์อืนทีไม่ตอ้งใช้ความรู้

ความเชียวชาญ หรืองานอืนนอกจากทีกาํหนดไว ้เช่น งานทาํความสะอาด หรือพฒันาสถานทีสาธารณะ 

งานปลูกป่า หรือดูแลสวนป่า หรือสวนสาธารณะ งานจราจร เป็นตน้ จาํนวน 4 ชวัโมงเป็นการทาํงานหนึงวนั 

 ในกรณีทีมีเหตุอนัสมควร ศาลอาจกาํหนดจาํนวนชวัโมงการทํางานให้ลดน้อยลงได้ ทังนี

ระยะเวลาการทํางานของผู้ต ้องโทษปรับในแต่ละวนัไม่ควรกําหนดให้เกินวนัละ 6 ชัวโมง 

การกาํหนดระยะเวลา สถานที และประเภทของการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ 

ศาลควรพิจารณาดว้ยวา่การทาํงานนนั ตอ้งไม่ก่อความเสียหายแก่สังคมหรือบุคคลอืน และตอ้งไม่

ก่อใหเ้กิดภาระเกินสมควรแก่ผูต้้องโทษปรับ ทงันีให้พิจารณาจากวิถีชีวิต การดาํรงชีพ การศึกษาเล่าเรียน 

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทาํงาน ความเป็นผูป่้วยเจ็บหรือ

                                                        
 3 ระเบียบราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรมวา่ดว้ยการกาํหนดจํานวนชวัโมงทีถือเป็นการทํางานหนึงวนั 

และแนวปฏิบติัในการทาํงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลียนสถานทีกกัขัง  

พ.ศ. 2546 ขอ้ 3, ขอ้ 7, ขอ้ 8, ขอ้ 11. 
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เป็นโรคติดต่อร้ายแรง การติดยาเสพติดหรือสุราเรือรัง ประวติัในการกระทาํความผิดทางเพศ พฤติกรรม

ในทางกา้วร้าวรุนแรง ปัญหาทางอารมณ์ หรือความบกพร่องทางจิตของผูต้อ้งโทษปรับดว้ย 

 นอกจากนี เมือศาลไดส้งัใหผู้ต้อ้งโทษปรับทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ 

ศาลอาจกาํหนดเงือนไขใหผู้ต้อ้งโทษปรับปฏิบติัเพือแก้ไขฟืนฟูหรือป้องกันมิให้ผูน้ ันกระทาํความผิด

ขนึอีกก็ได ้เช่น การใหเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมทางศีลธรรมหรือฝึกวนิยั หรือโครงการอืนตามทีศาล

เห็นสมควร การให้ละเวน้การคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิด 

ในทาํนองเดียวกนัอีก หรือการหา้มเสพสิงเสพติดทุกชนิด เป็นตน้ 

 

4.2 วิเคราะห์ปัญหาของการบังคับโทษปรับและการทํางานแทนค่าปรับในประเทศไทย 

 การทาํงานแทนค่าปรับทีใชอ้ยู่ในประเทศไทยก็คือ การทาํงานบริการสังคมหรือการทาํงาน

สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 30/1 ซึงการทํางานบริการสังคมในประเทศไทยนัน เริมต้นมาจาก 

การนาํเอาเงือนไขหนึงของการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 มาปรับใช้

และไดรั้บการพฒันาเรือยมาเพือให้สอดคล้องกบัสภาพสังคมไทยทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ซึงได้มีการนํามาเป็นแนวคิดในการกําหนดให้ เป็นมาตรการแทนโทษปรับในเวลาต่อมา 

ดว้ยจุดประสงคเ์พือเป็นการชดใชแ้ละเยียวยาความเสียหายใหแ้ก่ผูเ้สียหายและสังคม ทงัยงัเป็นการ 

แก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดไปในตวั แต่อย่างไรก็ดี โดยทวัไปแลว้การใช้วธีิการให้จาํเลยทาํงาน

แทนค่าปรับ โดยการทาํงานบริการสังคมดงักล่าวในประเทศไทยอาจยงัไม่เป็นกิจจะลกัษณะ และยัง 

ไม่เต็มรูปแบบทีจะใช้อย่างโทษทางอาญาเหมือนในต่างประเทศ อีกทงัยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ทีเป็น

มาตรฐานชดัเจนในกฎหมายไทย เช่น ในเรืองเกียวกบัจาํนวนชวัโมงทีจะให้จาํเลยทาํงานบริการ

สังคม และหลกัเกณฑป์ระกอบอืนๆ ซึงวเิคราะห์ไดด้งันี 
 

 4.2.1 ปัญหาของการบงัคบัโทษในประเทศไทย 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์หลกักฎหมายทีใช้บงัคบัโทษปรับของไทยนันสามารถ

วเิคราะห์ปัญหาบางประการเกียวกบัการบงัคบัใช้โทษปรับในปัจจุบนั ดงัต่อไปนี 

 1) ปัญหาการกกัขงัแทนค่าปรับ 

 หากวตัถุประสงค์ของการลงโทษปรับ คือ การบงัคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู ้กระทาํ

ความผิด และเพือเป็นการหลีกเลียงการจาํคุกระยะสัน การนาํมาตรการเสริมหรือโทษทดแทนใน

การไม่ชาํระค่าปรับโดยวิธีการกกัขงัแทนค่าปรับมาใชน้นั เห็นไดว้า่เป็นการเปลียนเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย การทีศาลลงโทษปรับก็เพือพิจารณาบงัคบัเอาแก่ทรัพยสิ์นของผู้กระทาํความผิดเท่านนั 

แต่หากปรากฎว่าผู ้กระทําความผิดไม่สามารถชําระค่าปรับ ไม่ว่าโดยเหตุแห่งความยากจนหรือ 
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เหตุประการอืนใดก็ตามทําให้ต้องถูกกักข ังแทนค่าปรับ อันเ ป็นการบังคับเอาแก่เสรีภาพ 

ซึงจดัวา่เป็นโทษทีหนกักว่า ในขณะทีผูก้ระทาํความผิดทีมีความสามารถในการเสียค่าปรับย่อมมี

ทางเลือกใหก้ฎหมายบงัคบัเอากบัทรัพย์สินแทนการบงัคบัเอาแก่เสรีภาพ อาจจะเป็นเหตุให้เกิด

ความไม่เสมอภาคในผลของการกาํหนดโทษระหว่างผูก้ระทาํความผิดทีต่างฐานะกนั 

 ความมุ่งหมายของโทษปรับอีกประการหนึง คือการหลีกเลียงการจาํคุกระยะสนั แต่การบงัคบั

เอาแก่เสรีภาพโดยกักขงัไวใ้นสถานทีราชการโดยใช้หลกัเช่นเดียวกับผูต้ ้องขงัทวัไปในทีสุดผลของ

สภาพการรับโทษกกัขงัแทนค่าปรับอาจไม่แตกต่างจากการลงโทษจาํคุก 

 ในปัจจุบนัเกือบทุกประเทศยอมรับว่า การใช้มาตรการจาํคุกแก้ไขผูก้ระทาํความผิด 

ไม่บงัเกิดผลดี เนืองจากเป็นการทาํลายทรัพยากรมนุษย์แล้วยงัเป็นภาระต่อรัฐในการเลียงดู 

ผูต้อ้งขงัในระยะยาวอีกดว้ย เกียวกบัเรืองนีองคก์รสหประชาชาติไดมี้มติให้ประเทศสมาชิกนาํไป

ปฏิบติับนหลกัการวา่ 

 “การปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดนนัการใชเ้รือนจาํควรเป็นมาตรการสุดทา้ย ซึงหมายถึงวา่ 

ใหทุ้กประเทศพึงหาทางลดจาํนวนผูต้อ้งขงัลงให้มากทีสุด” 

 นอกจากนี การนาํผูก้ระทาํความผิดมาสู่กระบวนยุติธรรมโดยการบงัคบัเอาแก่เสรีภาพ 

โดยจาํคุกหรือกกัขงันนั ทาํให้เกิดการเรียนรู้การกระทาํความผิดระหวา่งกนัได ้และจากขอ้เท็จจริง

ทีไดศึ้กษาพบว่ายงัมีผูต้อ้งขงัอีกจาํนวนไม่นอ้ยตอ้งหวนกลบัไปกระทาํความผิดซําอีก ซึงอธิบายได้

โดยหลกัการของทฤษฎีตราหน้า (Labeling Theory) ซึงมีหลกัว่าบุคคลทีเคยต้องโทษจาํคุกมานนั 

มกัถูกตราหน้าจากสังคมซึงไม่ยอมรับคนประเภทนีกลบัมาสู่สังคมใหม่ไม่ว่าจะเป็นการคบหาสมาคม

หรือการประกอบอาชีพและอาจนาํไปสู่การกระทาํความผิดซาํไดอ้ีกต่อไป 

 มีเหตุสําคญัอีกประการหนึงของการกกัขงัแทนค่าปรับ คือ การไม่สามารถนาํมาบงัคบัใช้

แก่นิติบุคคลได ้ทางปฏิบตัิในการบงัคบัเอาแก่นิติบุคคลในกรณีไม่ชาํระค่าปรับคือการยึดทรัพยสิ์น 

ใช้แทนค่าปรับ แต่การใช้มาตรการเสริมเช่นนีย่อมใช้ได้ภายในเงือนไขอนัจาํกัด ซึงเห็นได้ว่า

มาตรการบงัคบักรณีไม่ชาํระค่าปรับในปัจจุบนัยงัมีไม่เพียงพอ ประเทศไทยควรมีมาตรการเสริม

สําหรับโทษปรับให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายทีกวา้งขึนและมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบนั เช่น 

การคุมประพฤติรวมทงัการผ่อนชาํระค่าปรับ และการทาํงานบริการสังคมและทาํงานสาธารณประโยชน์ 

ของนิติบุคคลด้วย เป็นตน้ 
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 2) ปัญหาการกาํหนดอตัราโทษโดยไม่คาํนึงความสามารถในการชาํระค่าปรับ 

 การกาํหนดจาํนวนค่าปรับสูงไม่ไดช่้วยให้การกระทาํความผิดฐานนนัๆ หมดไปหรือ 

ลดน้อยอย่างจริงจงั การวางโทษไม่ควรเป็นระบบทีรุนแรงเกินควร เพราะจะทาํให้เป็นการทารุณต่อ 

ผูต้้องโทษเกินไปและไม่ยุติธรรมจนผูต้อ้งโทษไม่อาจชําระค่าปรับไดน้นั ก่อให้เกิดปัญหาทาง 

เศรษฐกิจของผูต้อ้งโทษตลอดจนผูที้เกียวขอ้ง เช่น บุคคลในครอบครัวย่อมได้รับผลกระทบด้วย 

ผลของโทษปรับทีหนกัเกินไป จึงอาจไม่ใช่เป็นการลงโทษต่อผูก้ระทาํความผิดเท่านนั การกาํหนด 

จาํนวนค่าปรับนีควรกําหนดให้จาํนวนค่าปรับสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจของบุคคลผู ้กระทาํ

ความผิดเป็นสําคัญ เพือตรงตามวตัถุประสงค์การลงโทษและการบังคับคดีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3) ปัญหาความไม่มีมาตรฐานในการกาํหนดอตัราโทษปรับ 

 จากการศึกษาพบวา่อตัราโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาตงัแต่เริมใช้จนถึงปัจจุบนั 

ก็ยงัมิไดเ้ปลียนแปลงแกไ้ข คงใชใ้นอตัราเดิมทีกําหนดโดยเป็นสัดส่วนกบัโทษจาํคุก นอกจากนี

ปัจจุบนัโทษปรับตามกฎหมายอืนทีมีโทษทางอาญาโดยเฉพาะกฎหมายทีเกียวกับเศรษฐกิจยอมให้ปรับ

โดยสัมพนัธ์กบัความเสียหายหรือผลกระทบทีเกิดขึน เช่น ให้ปรับเป็นจาํนวนเงินเท่านัน ปรับเท่าราคา

ของทรัพยสิ์นอนัเป็นวตัถุแห่งความผิด หรือให้ปรับเป็นวนั เดือน ปี จนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 ซึงเห็นได้ว่าวตัถุประสงค์ของการลงโทษปรับไม่ว่าจะบัญญติัในบทกฎหมายใดๆ 

ต่างตอ้งการใหมี้ผลกระทบกระเทือนทางเงินของผู้ตอ้งโทษปรับทงัสิน แม้ยากทีจะสรุปไดว่้าจะนาํ 

หลกัเกณฑ์ใดมาถือเป็นมาตรฐานในการวดัคุณค่ามาตรฐานของอตัราค่าปรับ แต่หลกัเกณฑ์ที

กําหนดขึนบนหลกัการของวตัถุประสงค์การลงโทษมากทีสุด คือการกําหนตอัตราค่าปรับ 

โดยคาํนวณจากอัตรารายได้ของผู้กระทําความผิด ซึงน่าจะเป็นหลักเกฑณ์ทีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพมากทีสุดในปัจจุบนั 
 

 4.2.2 ปัญหาเกียวกบัการทาํงานแทนค่าปรับในประเทศไทย 

 ทฤษฎีการลงโทษเพือแก้ไขให้ผูก้ระทาํความผิดกลบัตนเป็นคนดีน่าจะใชไ้ม่ไดผ้ลกบัการ

ลงโทษปรับ ในบรรดาทฤษฎีทงัหลายของการลงโทษ การลงโทษปรับเข้ากนัไดดี้ทีสุดกับทฤษฎี

การลงโทษเพือการข่มขู่ยบัยงั (Deterrence) เพราะจะทาํให้ผู ้กระทาํความผิดยบัยงัชงัใจไม่กล้าทาํผิดอีก 

โดยเฉพาะหากใช้ในสภาพเศรษฐกิจเป็นตวักําหนดสถานภาพทางสังคม ดงันนัการลงโทษปรับ 

ทีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัจุดอ่อนของผูก้ระทาํความผิดยอ่มก่อให้เกิดผลในทางป้องปรามไดอ้ย่างดี 

ทีสุดและถา้จะหยบิยกปัจจยัความแตกต่างระหวา่งฐานะทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํความผิด 2 คน 

มาเป็นตวัแปรแลว้ สมมติฐานทีวา่ผูก้ระทาํความผิดแต่ละคนมีฐานะทางเศรษฐกิจทีไม่เท่าเทียมกนั 
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คนยากจนอาจไดรั้บผลกระทบกระเทือนมากกวา่คนรํารวยในการลงโทษปรับเท่ากนั ในความผิดฐานเดียวกัน 

ในขณะทีคนรํารวยอาจไม่ไดร้ับผลกระทบกระเทือนจากการลงโทษ ซึงไม่ทาํให้เกิดความหลาบจาํ 

หรือสํานึกในการลงโทษ  

 จอร์ช รูสซ (Gorge Rusche) และออตโต เคิร์ชไฮเมอร์ (Otto Kircheimer) นกัอาชญาวทิยาไดใ้ห้

ความเห็นวา่ “การลงโทษปรับเป็นวธีิการปฏิบติัทีมีประโยชน์สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจสังคม

แบบอุตสาหกรรมและผูมี้รายไดพ้อทีจะเสียค่าปรับได ้จะมีผลเสียแต่เฉพาะกรณีทีผูก้ระทาํความผดิ

เป็นคนรํารวย และคนชนัสูงเท่านนั” ซึงอธิบายความหมายได้วา่โทษปรับอาจไม่ส่งผลร้ายในการ

ลงโทษในผูก้ระทาํความผิดบางประเภท เช่น คนรํารวยหรือบุคคลทีมีความสามารถในการจ่ายค่าปรับ 

โดยไม่กระทบกระเทือนในผลของโทษแต่อย่างใด อาจนาํมาซึงความไม่เสมอภาคในการลงโทษ

ระหวา่งผูต้อ้งโทษปรับ ทีมีฐานะต่างกัน เช่น เมือปรับคนยากจน 1,000 บาท จะดูเป็นโทษทีรุนแรง

เมือเทียบกบัปรับคนรํารวยในอตัราเดียวกนั 

 นบัแต่ไดมี้การนาํมาตรการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํความผิดโดยอาศยัการให้ทาํงานแทนค่าปรับ 

โดยการทาํงานบริการสังคมมาใชใ้นประเทศไทย โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟืนฟู

ผูก้ระทาํความผิดตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 2533 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั จาํนวนผู้ถูกคุมประพฤติ 

ทีศาลมีคําสังให้ทํางานบริการสังคมนับว่าย ังมีจ ํานวนน้อยเมือเปรียบเทียบกับจํานวนผู ้ถูก 

คุมประพฤติทงัหมด เงือนไขการทาํงานบริการสังคมโดยผู ้กระทาํความผิดยงัคงเป็นเรืองใหม่ 

ถึงแม้จะได้มีระเบียบและแนวทางในการปฏิบตัิของศาลทีได้มีการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม 

มากยงิขนึแลว้ก็ตาม และถึงแม้ว่ากฎหมายในปัจจุบนัจะเปิดโอกาสให้ผู้ตอ้งโทษปรับทีไม่มีเงิน

ชาํระค่าปรับสามารถร้องขอต่อศาลเพือขอทาํงานแทนค่าปรับ โดยหกัค่าปรับออกจากการทาํงานแทนค่าปรับ 

ในอตัราวนัละ 200 บาท ได้ก็ตาม แต่วิธีการดงักล่าวก็ยงัคงมีข้อจาํกัดอยู่หลายประการ เช่น 

ขอ้จาํกดัดา้นอตัราค่าปรับซึงจะตอ้งเป็นกรณีทีศาลสังลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท และจะต้อง

เป็นกรณีทีผู ้ตอ้งโทษปรับร้องขอต่อศาลเท่านนัศาลจึงจะสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาสังให ้

ผู ้ต้องโทษปรับสามารถทาํงานแทนค่าปรับได้ ซึงเ ห็นได้ว่ากฎหมายมิได้เปิดโอกาสให้ศาล 

ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสังลงโทษให้เหมาะสมกับผู ้กระทาํความผิดได้อย่างเต็มที คาํสังให้

ทาํงานแทนค่าปรับจึงมิได้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟืนฟูผู้กระทําความผิดได้อย่างเช่นที 

นานาอารยประเทศไดใ้ชก้นั และประการสําคญัคือการบงัคบัโทษปรับในประเทศไทยมิได้มุ่งถึง

การลงโทษเพือการปรับปรุงแก้ไข (Rehabilitation) อนัเป็นหลักการลงโทษทีนานาประเทศ 

ต่างยึดเ ป็นหล ัก สําคัญเท่าทีควร และนอกจากนีผู ้กระทําความผิดหลายรายก็ไม่ทราบว่า 

มีหลกัเกณฑเ์กียวกบัให้การทาํงานแทนค่าปรับจึงไม่ไดร้้องขอเข้ามาเพือขอทาํงานแทนค่าปรับ 

ตามมาตรา 30/1 
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 นอกจากทีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จากการศึกษายงัพบว่าการทาํงานแทนค่าปรับใน 

ประเทศไทยยงัมีอุปสรรค และปัญหาในการดาํเนินงานในโครงการทีให้ผู้กระทาํความผิดทาํงาน 

แทนค่าปรับก็คือ ความคิดของคนในสังคม (ทียงัไม่ยอมรับผูที้กระทาํความผดิเขา้สู่สังคมอยา่งสนิทใจ) 

เป็นจาํนวนมากทีไม่ยอมรับ หรือไม่เห็นดว้ย ขาดความไวว้างใจทีจะให้โอกาสผู้กระทาํความผิด

ทาํงานบริการสังคมแทนการลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับ ทงันี เพราะบุคคลเหล่านียงัคงมีความเชือ  

และเห็นดว้ยกบัการลงโทษผูก้ระทาํความผิดตามทฤษฎีเพือแกแ้คน้ตอบแทนการกระทาํความผิด 

และชดเชยความเสียหายอย่างสาสมกับความผิดของตนเองทีได้ก่อขึน ผู ้เสียหายยงัมีความโกรธแค้น 

และต้องการให้มีการลงโทษผู ้กระทาํความผิดด้วยชีวิตหรือทรัพย์สินจะเป็นการสาสมกว่า 

การทาํงานบริการสังคมหรือบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ และมีบุคคลบางส่วนยงัคงมีความเชือ 

ตามแนวความคิดทีใหผู้ก้ระทาํความผิดควรออกไปจากสังคมตามหลกัการลงโทษเพือการป้องกัน 

โดยตงัขอ้รังเกียจไม่ปรารถนาจะให้ผูก้ระทาํความผิดมาใช้ชีวิตร่วมในสังคม โดยมิไดค้าํนึงวา่เป็น

ผูก้ระทาํความผิดในคดีทีมีอตัราโทษเพียงเล็กนอ้ยเท่านนั 

 จากปัญหาของการทาํงานแทนค่าปรับในประเทศไทยดงักล่าว จึงเห็นว่าเป็นการสมควร

อย่างยิงทีประเทศไทยจะต้องพฒันามาตรการให้ทาํงานบริการสังคม หรือการให้ทาํงานแทน

ค่าปรับ ตามมาตรา 30/1 ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน โดยการนาํศกัยภาพของมาตรการดงักล่าวมาใช้

ให้เกิดประโยชน์มากกว่าทีใช้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบัน โดยการกําหนดให้

มาตรการทาํงานบริการสังคมเป็นโทษชนิดหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกาํหนดให้

มาตรการทาํงานบริการสังคมเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษปรับ หรือกําหนดให้มาตรการทาํงานบริการ

สังคมเป็นโทษทดแทนหรือโทษเสริมโทษปรับ ตามมตรา 29 แทนทีการกกัขงัแทนค่าปรับ เนืองจาก

มาตรการให้ทํางานบริการสังคมนันนอกจากจะเป็นมาตรการทีมีผลเป็นการลงโทษผู ้กระทํา

ความผิดแลว้ยงัเป็นมาตรการการลงโทษทีมีผลในการยบัยงัและฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดในความผิดทีถูก

ลงโทษจาํคุกระยะสันหรือโทษปรับและสอดคลอ้งกบัหลกัการลงโทษทีเหมาะเป็นรายบุคคล  

 

4.3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบการทํางานแทนค่าปรับในต่างประเทศกับประเทศไทย 

 จากการศึกษาพบว่า องักฤษซึงใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Low) นนั 

ใชร้ะบบในการกาํหนดโทษปรับแบบระบบการปรับเป็นหน่วย (Units – Fine System) โดยผูก้ระทาํ

ความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะต้อ งจ่ายค่าปรับมากกว่าผู ้ทีมีฐานะยากจนในความผิด 

อย่างเดียวกันและในระบบเดียวกนั ทาํให้การปรับเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ทงันี เป็นไปตาม

ดุลพินิจของศาล โดยในการบงัคบัโทษปรับทางอาญาขององักฤษนนั ศาลจะคาํนึงถึงความสามารถ

ในการชาํระค่าปรับเป็นสําคญั ดงันนั หากศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่อาจชาํระค่าปรับไดศ้าลจะ
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พิจารณาถึงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาความผิด รวมทงัประวติัของผู้กระทาํความผิด  

เพือพิจารณาวา่สมควรจะลงโทษจาํคุกตามทีกาํหนดโทษไวห้รือไม่ ซึงหากเห็นว่าสมควรบรรเทาโทษให้

ก็อาจหลีกเลียงโดยการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Community Penalties) แทน ซึงการใช้มาตรการ

ลงโทษทางสังคมถือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผูอื้นในการทาํงาน

บริการสาธารณะ และยงัเป็นการพฒันาพฤติกรรมและจิตใจผูก้ระทาํความผิดให้สามารถกลบัคืนสู่

สังคมและยงัช่วยใหส้ังคมปลอดจากอาชญากรรมอีกทางหนึงดว้ย  

 จึงเห็นไดว้า่กฎหมายองักฤษเปิดโอกาสใหศ้าลใช้ดุลพินิจในการปรับ และมีการเปลยีนแปลง

มาตรการบงัคบัโทษปรับจากเดิมทีให้จาํคุกแทนค่าปรับเป็นการใหท้าํงานบริการสังคม หรือทาํงาน

แทนค่าปรับ กล่าวคือ ศาลสามารถนาํมาตรการบริการสังคมมาใชแ้ทนโทษปรับไดห้ากศาลเห็นวา่

เหมาะสมกับตัวผู้กระทาํความผิดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่ตอ้งถามความยินยอมจาก

ผูก้ระทาํความผิด ซึงทาํใหไ้ม่ตอ้งถูกจาํคุกแทนค่าปรับ ส่วนการกําหนดโทษปรับทีไม่ใช่โทษปรับที

กาํหนดไวเ้ป็นระวางโทษปรับในความผิด summary ศาลมีอาํนาจกําหนดโทษปรับโดยคาํนึงถึงฐานะ 

ทางเศรษฐกิจของผูก้ระทาํความผิดประกอบ แต่ไม่ถึงขนัปรับแบบ day fine ซึงใชใ้นกฎหมายเยอรมนั 

 ส่วนสหรัฐอเมริกาซึงใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Low) เช่นเดียวกบัองักฤษ 

มีระบบการกําหนดโทษปรับเป็นระบบแบบตายตวั หรือ Fixed sum System ซึงศาลจะเป็น 

ผูพิ้จารณากําหนดค่าปรับแบบพิกัดอตัรา โดยคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ของผูก้ระทาํความผิดภายใต้

กฎหมายกาํหนด เช่น รายได ้ความสามารถในการหารายได ้ภาระทีเกิดจากค่าปรับทีมีต่อจาํเลย เป็นตน้ 

ซึงระบบโทษปรับแบบตายตวันีมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการทีทาํให้การบงัคบัใช้ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าทีควร อาทิเช่น การปรับในอตัราเดียวกนัในความผิดเดียวกันอาจไม่ยุติธรรมสําหรับผูก้ระทาํ

ความผิดซึงมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกนัในการบงัคบัโทษปรับ

หรือการลงโทษจาํคุกแทนค่าปรับ ซึงก่อใหเ้กิดปัญหาอืนๆ ตามมาอีกมากมาย ปัญหาต่างๆ เหล่านี

จึงทําให้สหรัฐอเมริกาหนัมาสนใจการบงัคบัโทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและรายได้ (Day Fine) 

ซึงเป็นระบบทีนิยมใช้กนัมากในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวยี 

 มาตรการทาํงานบริการสังคมนนัถือเป็นทางเลือกแทนการลงโทษปรับตามกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา ซึงกาํหนดไวใ้นรัฐบญัญตัิควบคุมอาชญากรรม (Comprehensive Crime Control Act 1984) 

การนาํมาตรการทาํงานบริการสังคมมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมตอ้งอยู่บนพืนฐานของความสมคัรใจ 

เนืองจากมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันคุ ้มครองมิให้จาํเลยถูกบงัคบัใช้แรงงาน 

โดยไม่สมคัรใจ โดยศาลสามารถใช้ดุลพินิจกาํหนดเงือนในการทํางานบริการสังคมให้เหมาะสมกับ

ผูก้ระทาํความผิดแต่ละรายได ้ 
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 ฉะนนั ในคดีทีศาลพิพากษาให้ชาํระค่าปรับแลว้หากพิจารณาได้ว่าจาํเลยอยู่ในฐานะทีจะชาํระ

ค่าปรับได ้หากศาลพิจารณาแลว้เห็นเป็นการเหมาะสมศาลสามารถใชม้าตรการทาํงานบริการสังคม 

เป็นทางเลือกในการชดเชยความเสียหายสําหรับผู ้กระทาํผิดทียากจน หรือผูที้มีฐานะรํารวยมาก

จนกระทังการกําหนดให้ชดเชยค่าเสียหายด้วยเงินไม่มีผลทงัในเชิงลงโทษและแก้ไขฟืนฟูผู ้กระทาํ

ความผิดได ้การทาํงานบริการสังคมขึนอยู่กบักฎหมายของแต่ละมลรัฐ อย่างไรก็ดีในสหรัฐอเมริกา 

มาตรการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์มิใช่เป็นเพียงมาตรการแทนโทษปรับ 

แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นมาตรการบงัคบัซึงกําหนดเป็นโทษควบคู่ไปกับการลงโทษปรับ หรือ

ทาํงานบริการสังคมหรือลงโทษปรับอยา่งใดอยา่งหนึงดว้ย 

 ส่วนในประเทศทีใชร้ะบบลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) อนัไดแ้ก่ สาธารณรัฐฝรังเศส

และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึงฝรังเศสใช้ระบบการลงโทษปรับโดยพิจารณาจากรายได้ที

เกียวขอ้งทงัหมดของผูก้ระทาํความผิด โดยจะมีการนาํรายไดด้งักล่าวมากาํหนดในรูปแบบร้อยละ

และนาํรายไดม้าแบ่งออกเป็นส่วน  ๆเพือนาํส่วนหนึงมาใชใ้นการชําระค่าปรับ ส่วนเยอรมนีมีการบงัคบั

โทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและรายได ้ซึงระบบปรับตามวนัและรายไดเ้ป็นระบบการลงโทษปรับ

ทีไม่กาํหนดแน่นอนตายตวั โดยอตัราค่าปรับจะกาํหนดจากปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินซึงจะแปร

ตามสภาพเศรษฐกิจของผูต้อ้งโทษปรับโดยคิดคาํนวณจากรายไดต่้อวนัของผูต้อ้งโทษแต่ละรายและ

ปริมาณวนัปรับซึงกาํหนดตามความหนกัเบาของความผิดทีไดก้ระทาํ จากการศึกษาพบวา่การบงัคบั

โทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและรายไดน้นัมีความมุ่งหมายเพือแก้ไขปัญหาการจาํคุกระยะสัน

อนัเนืองมาจากการผิดนัดชําระค่าปรับซึงมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก โดยในเยอรมนีมีการลด 

การลงโทษจาํคุกลงเป็นอย่างมากและหนัมาใช้การลงโทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและรายไดแ้ทน 

ซึงสัมฤทธิผลจากการบงัคบัใช้โทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและรายไดน้นั พบวา่ผู้กระทาํความผิด 

ทีไดรั้บการลงโทษปรับจะหวนกลบัมากระทาํความผิดซําน้อยกว่าผูก้ระทาํความผิดทีไดรั้บโทษจาํคุก 

ซึงสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการป้องปรามอาชญากรรมได ้

 สําหรับการกาํหนดเงือนไขใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับในฝรังเศสนนั

จะใหศ้าลเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจในการกาํหนดเงือนไข โดยจะมีการแต่งตงัผูพ้ิพากษาบงัคบัโทษในการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นผูก้าํหนดวธีิการและระยะเวลาในการใช้บงัคบัมาตรการบริการสังคม 

ซึงการสังใหท้าํงานบริการสังคมแทนค่าปรับในฝรังเศสยงัคงตอ้งได้รับความยินยอมจากผู้กระทาํ

ความผิดก่อน ทงันีผูก้ระทาํความผิดสามารถปฏิเสธไม่ยอมรับมาตรการบริการสังคมได ้
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 ส่วนเยอรมนีในรัฐบัญญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา (EGStGB) มาตรา 293 ไดบ้ญัญติั

ทางเลือกของการกกัขงัแทนค่าปรับไวว้า่การบงัคบัคดีในส่วนของการกกัขงัแทนค่าปรับสามารถแทนที

ไดด้ว้ยการทาํงานบริการสังคม (การทาํงานนอกทีคุมขงั) ได ้โดยผูก้ระทาํความผิดสามารถทีจะทาํงาน

บริการสังคมเป็นเวลา 6 ชวัโมง เพือทดแทนการทีจะต้องถูกกักขงัแทนค่าปรับหนึงวนั และเมือ

ผูก้ระทาํความผิดไดท้าํงานบริการสังคมแลว้ การกกัขงัแทนค่าปรับก็เป็นอนัระงบัไป 

 จากการศึกษาเรืองการบงัคบัโทษปรับของประเทศต่างๆ ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่ 

แต่ละประเทศต่างก็นําเอามาตรการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ มาเป็น 

โทษทดแทนหรือใช้เป็นมาตรการเสริม หรือกําหนดให้เป็นโทษทางเลือก เช่น ฝรังเศส เยอรมนี 

เป็นตน้ เพือใหศ้าลนาํมาใชน้อกเหนือจากโทษจาํคุกหรือโทษปรับ ซึงมีผลใหผู้ก้ระทาํความผิดได้รับ

การฟืนฟู ผูเ้สียหายไดรั้บการเยียวยา และใชเ้พือป้องกนัสังคม โดยการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานแทน

ค่าปรับนนั แต่ละประเทศก็มีรายละเอียดทีแตกต่างกนับา้งในเรืองความยินยอมของผู ้กระทาํความผิด

ระดบัอายุของผูก้ระทาํควมผิด เป็นตน้ แต่ทุกประเทศต่างก็กาํหนดใหก้ารสังหรือกาํหนดเงือนไขให้

ผูก้ระทาํความผิดทาํงานแทนค่าปรับเป็นดุลพินิจของศาลโดยแทจ้ริง โดยศาลจะพิจารณาจากความ

เหมาะสมกับตัวผู ้กระทาํความผิดและพิจารณาถึงประโยชน์ทีสังคมจะได้รับ ทงันี อังกฤษเป็น

ประเทศแรกทีนาํเอารูปแบบการใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมมาใช ้ 

 ส่วนประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยนนั ไทยใชร้ะบบการกาํหนดโทษปรับ

แบบตายตวั (Fixed Sum System) โดยให้อาํนาจศาลในการใช้ดุลพินิจกาํหนดจาํนวนค่าปรับ กล่าวคือ 

ศาลจะปรับไดไ้ม่ตาํกวา่อตัราทีกฎหมายกาํหนดและจะตอ้งไม่เกินอตัราทีกฎหมายกาํหนดโดยศาล

จะตอ้งกาํหนดอตัราค่าปรับให้เหมาะสมและไดส้ัดส่วนกบัความร้ายแรงของการกระทาํความผิด 

โดยมิไดพิ้จารณาถึงความสามารถในการชาํระค่าปรับของผูก้ระทาํความผิด 

 สําหรับการให้ทาํงานแทนค่าปรับในไทยนนั แมป้ระเทศไทยจะรับเอามาตรการให้ทาํงาน

แทนค่าปรับมาใชอ้ยา่งเช่นนานาอารยประเทศก็ตาม แต่การทาํงานแทนค่าปรับของไทยจะเปิดโอกาสให ้

ผู ้ต้องโทษปรับทีไม่มีเงินชําระค่าปรับเท่านนัทีจะสามารถทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับได ้

โดยตอ้งร้องขอต่อศาลเพือขอทาํงานแทนค่าปรับ ซึงจะหกัค่าปรับออกจากการทาํงานแทนค่าปรับ

ในอตัราวนัละ 200 บาท โดยวิธีการดังกล่าวยงัคงมีข้อจาํกดัอยู่หลายประการ เช่น ขอ้จาํกัดดา้น

อตัราค่าปรับซึงจะตอ้งเป็นกรณีทีศาลสังลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท และจะต้องเป็นกรณีที 

ผูต้อ้งโทษปรับซึงไม่มีเงินชาํระค่าปรับร้องขอต่อศาลเท่านนั ศาลจงึจะสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา

สังใหผู้ต้อ้งโทษปรับสามารถทาํงานแทนค่าปรับได ้อนัจะเห็นไดว้า่กฎหมายมิไดเ้ปิดโอกาสใหศ้าล 

ใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาสังลงโทษให้เหมาะกบัผูก้ระทาํความผิดไดอ้ย่างเต็มทีดงัเช่นทีกฎหมาย

ในต่างประเทศนาํมาใช ้เนืองจากในต่างประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนี  เป็นตน้ กฎหมายเปิดโอกาส
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ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกําหนดค่าปรับโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิด 

ความสามารถในการชําระค่าปรับของผู้กระทาํความผิด และพฤตินิสัยของผู้กระทําความผิด 

มาประกอบการพิจารณาสังลงโทษ คาํสังให้ทาํงานแทนค่าปรับของไทยจึงยงัไม่มีประสิทธิภาพ

ในทางนาํมาบงัคบัใช้เท่าทีควร ยงัไม่มีผลเป็นการยบัยงัและแกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผดิไดอ้ย่างเตม็ 

ประสิทธิภาพดงัเช่นทีนานาประเทศไดใ้ชก้นั และนอกจากนีผูก้ระทาํความผิดหลายรายก็ไม่ทราบ

วา่มีหลกัเกณฑเ์กียวกบัให้การทาํงานแทนค่าปรับจึงไม่ได้ร้องขอเข้ามาเพือขอทาํงานแทนค่าปรับ 

ตามมาตรา 30/1 ทาํใหต้อ้งเสียสิทธิดงักล่าวไป 

 จากการศึกษาพบว่าการใช้มาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับของไทยจะแตกต่างจากองักฤษ

สหรัฐอเมริกา ฝรังเศส และเยอรมนี ซึงประเทศเหล่านีจะกาํหนดให้มาตรการการทาํงานบริการ

สังคมหรือทาํงานบริการสาธารณะเป็นโทษชนิดหนึง โดยเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ

พิจารณาสังใหผู้ต้อ้งโทษปรับทาํงานแทนค่าปรับไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีการยืนคาํร้องขอเขา้มา และแม้

ผูต้อ้งโทษปรับจะมีเงินชาํระค่าปรับหากศาลเห็นวา่การลงโทษดว้ยการให้ทาํงานแทนค่าปรับนนัเป็น

การเหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิดและสามารถแก้ไขปรับปรุงมิให้ผู้กระทาํความผิดหวนกลบัไป

กระทาํความผิดซาํอีก ศาลก็จะใช่มาตรการใหท้าํงานแทนค่าปรับโดยการทาํงานบริการสังคมหรือ

ทาํงานสาธารณประโยชน์แทนการลงโทษปรับ เช่นในองักฤษหรือสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ซึงต่างจาก

การพิจาณาสังให้ทาํงานแทนค่าปรับของไทย เนืองจากมาตรการให้ทาํงานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับของไทย มิไดมี้สภาพบงัคบัเป็นโทษทางอาญาหรือเป็นโทษอุปกรณ์

หรือโทษทดแทนหรือโทษเสริมแทนโทษปรับหรือโทษจาํคุกระยะสัน เป็นแต่เพียงมาตรการ 

ทีนาํมาใช้แทนการกกัขงัแทนค่าปรับในกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับต่อศาลเท่านนั 

  

4.4 แนวคิดเกียวกับการบังคับให้ทํางานแทนค่าปรับ 

 เหตุผลในการบญัญติัมาตรา 30/1 ก็เพือเป็นทางเลือกใหก้บัผูก้ระทาํความผิดซึงไม่มีเงิน

ชาํระค่าปรับทาํงานแทนค่าปรับ เนืองจากในการลงโทษผูก้ระทาํความผิดทางอาญามีหลกัการสาํคญั

ประการหนึงคือ เพือแก้ไขให้ผูน้นัสามารถกลบัตวัเป็นพลเมืองดี ดงันี โทษทีผู้กระทาํความผิด 

ควรจะไดรั้บจึงตอ้งมีความเหมาะสมกบัสภาพความผิด อย่างไรก็ตาม ปรากฏวา่ในปัจจุบนัมีผูไ้ดรั้บ

โทษปรับตอ้งถูกกักขงัแทนค่าปรับเป็นจาํนวนมากขึน ซึงผูรั้บโทษนนั ๆ ต้องสูญเสียอิสรภาพ 

โดยไม่สมควร ทาํใหบุ้คคลในครอบครัวตอ้งเดือดร้อนและรัฐตอ้งรับภาระในการดูแลเพิมมากขึน 

จึงเห็นเป็นการสมควรปรับเปลียนมาตรการลงโทษเสียใหม่ โดยกาํหนดมาตรการให้ผูต้อ้งโทษปรบั

ทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับไดอ้ีกทางหนึง และในกรณีทีอาจ
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ตอ้งถูกกกัขงัอยูน่นับุคคลดงักล่าวสมควรไดรั้บความคุม้ครองมิใหต้อ้งถูกเปลียนโทษจากกกัขงัเป็น

จาํคุก อนัเป็นโทษทีหนกัยิงกวา่ รวมทงัมิใหต้อ้งถูกคุมขงัรวมกบัผูต้อ้งหาในคดีอาญาทีมีอตัราโทษสูง”4 

 จากเหตุผลดงักล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดย มาตรา 7 

แห่งพระราชบญัญติัแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที 15) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดให ้

ผู ้ต้องโทษปรับทีไม่มีเงินช ําระค่าปรับอาจยืนคําร้องต่อศาลเพือขอทํางานแทนค่าปรับได ้

โดยมาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับนี เป็นมาตรการการลงโทษทีมีวตัถุประสงค์เพือแก้ไขฟืนฟู

ผู ้กระทาํความผิดในความผิดเล็กน้อยหรือความผิดลหุโทษทีมีประโยชน์ต่อสังคมและต่อต ัว

ผูก้ระทาํความผิดมากกวา่การปรับหรือการกกัขงัแทนค่าปรับ แต่เป็นทีน่าเสียดายทีการทาํงานแทน

ค่าปรับนีใช้แก้ปัญหาไดเ้ฉพาะผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจนทีไม่มีเงินชาํระค่าปรับเท่านนั แต่กับ

ผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี การใหท้าํงานแทนค่าปรับไม่อาจนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้

เนืองจากมีขอ้จาํกดัแห่งบทบญัญติัแห่งกฎหมายซึงขดัต่อหลกัความเสมอภาค และสะทอ้นให้เห็นวา่

ระบบการลงโทษของประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพ มิไดมุ่้งถึงกราลงโทษเพือการปรับปรุงแก้ไข 

(Rehabilitation) ผูก้ระทาํความผิดเพือใหก้ลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ย่างแทจ้ริง 

 ฉะนนั เพือให้การลงโทษเป็นไปโดยเหมาะสมต่อตวัผูก้ระทาํความผิด ตามหลกัการ

ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัตวับุคคล (Individualization) และเนน้ถึงการยบัยงัการกระทาํความผิดและ

มุ่งแก้ไขฟืนฟูผู ้กระทาํความผิดในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ทีมีโทษปรับหรือโทษจาํคุกระยะสัน 

จึงเห็นวา่เป็นการสมควรอย่างยงิทีประเทศไทยจะตอ้งพฒันามาตรการให้ทาํงานบริการสังคม หรือ

การใหท้าํงานแทนค่าปรับ ใหมี้ประสิทธิภาพอย่างยิงขนึ โดยการนาํศกัยภาพของมาตรการดังกล่าว

มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าทีใช้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบนั โดยการกําหนดให ้

ทาํงานบริการสังคมมีผลบงัคับเป็นโทษชนิดหนึงตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกําหนดให้

มาตรการทาํงานบริการสังคมเป็นโทษอุปกรณ์ หรือโทษทดแทนหรือโทษเสริมโทษปรับ ตามมตรา 29 

แทนทีการกกัขงัแทนค่าปรับ อนัเป็นการเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษผูก้ระทาํความผิด 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ ในการพิจารณากําหนดโทษปรับของศาลนอกจากศาลจะ

พิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิดของผูก้ระทําความผิดแล้ว ศาลยงัต้องพิจารณาถึง

ความสามารถในการชาํระค่าปรับของผู ้กระทาํความผิด และพฤติกรรมของผู ้กระทาํความผิดว่า 

การลงโทษนนัๆ สามารถแก้ไขปรับปรุงผูก้ระทาํความผิดให้กลบัคืนสู่สังคมอนัเป็นการคนืคนดีใหแ้ก่

สังคมไดห้รือไม่ โดยแยกเป็นหวัขอ้เพือการศึกษาดงันี 

 

                                                        
4 คณิต ณ นคร. (2553). ประมวลกฎหมายอาญา : หลักกฎหมายและพืนฐานการเข้าใจ .หน้า 207-208. 
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 4.4.1 แนวคิดในการกาํหนดให้การทาํงานเป็นโทษทางอาญา 

 เนืองจาก “โทษ” เป็นมาตรการอย่างหนึงทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายอาญา เพือใชบ้งัคบักบั

ผู ้กระทําความผิด โทษจึงหมายถึง การกระทําทีเป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือ

ผลกระทบต่อผูที้ไดรั้บโทษ โดยโทษจะมีลกัษณะรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัลกัษณะของการ

กระทาํความผิดว่ามีความร้ายแรงและเกิดความเสียหายต่อผูเ้สียหายหรือต่อรัฐมากน้อยเพียงใด 

ซึงตามกฎหมายไทยมีการกาํหนดเรืองโทษทางอาญาไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 อนัได้แก่ 

โทษประหารชีวิต โทษจาํคุก โทษกักขงั โทษปรับและโทษริบทรัพยสิ์น ซึงมีทงัหมด 5 ประเภท 

โดยแบ่งประเภทโทษทีบงัคบัเอากบัชีวติ คือ โทษประหารชีวติ โทษทีบงัคบัเอากบัเสรีภาพ  คือ โทษจาํคุก

และโทษกักขัง และสุดท้ายโทษทีบังคับเอากับทรัพย์สิน คือ โทษปรับและโทษริบทรัพย์สิน 

วิธีการอืนทีกาํหนดนอกเหนือไปจากบทบัญญติัแห่งมาตรา 18 นนั จึงมิใช่โทษทางอาญาตามที

กฎหมายบญัญติั ส่วนการใหท้าํงานบริการสังคมตามประมวลกฎหมายอาญาทีบัญญติัไวใ้นมาตรา 

30/1 และมาตรา 56 นนั เป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึงอนัมีวตัถุประสงคเ์พือแก้ไขฟืนฟู

ผูก้ระทาํความผิดในความผิดทีมีโทษจาํคุกระยะสันหรือในความผิดทีศาลสังลงโทษปรับและ 

ผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับ เท่านนั 

 ดงันนั จงึมีแนวคิดว่าหากมีการกําหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญา 

อีกประเภทหนึงทีสามารถใช้ลงโทษผูก้ระทาํความผิดไดจ้ะก่อใหเ้กิดผลดีต่อกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาเป็นอย่างยิง เนืองจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาขอ้จาํกัดของมาตรา 30/1 และมาตรา 56 

ทงัยงัเป็นการเพิมทางเลือกใหศ้าลในการใช้ดุลพินิจเพือลงโทษผูก้ระทาํความผิดให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะของการกระทาํความผิดและตวัผูก้ระทาํความผิดนนัๆ โดยไม่จาํตอ้งติดกบัเงือนไขของ

จาํนวนเงินซึงตอ้งโทษปรับ หรือเงือนไขของการคุมประพฤติแต่อยา่งใด และยงัช่วยแกปั้ญหาเรือง 

คนลน้คุกทีประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนีเนืองจากการทาํงานบริการ

สังคมเป็นการลงโทษทีมุ่งเน้นแก้ไขฟืนฟูผู ้กระทาํความผิดโดยไม่ส่งตวัผู้กระทาํความผิดเขา้สู่เรือนจาํ 

แต่ยงัคงปล่อยให้ผูก้ระทาํความผิดใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทีเคยอยู่อาศัย จึงทาํให้ผู ้กระทาํความผิด 

ไม่ถูกตราหนา้วา่เป็นคนคุก ทงันีการทาํงานบริการสังคมยงัทาํให้ผู้กระทาํความผิดรู้สึกเข็ดหลาบ

และเห็นถึงคุณค่าของตนเอง จึงมีความเป็นไปไดสู้งทีผูก้ระทาํความผิดจะไม่กลบัไปกระทาํความผิดซาํอีก 

 ดงันนั หากกาํหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญาเพิมขึนมาอีกประเภทหนึง

นอกเหนือจากทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 เมือมีการจดัเรียงลาํดบัชนัของโทษ

ตามความเป็นผลร้ายต่อตวัผูก้ระทาํความผิด การทาํงานบริการสังคมจึงควรเป็นโทษทางอาญาทีอยู่ใน

ลาํดบัตาํกวา่โทษจาํคุก โทษกกัขงัและโทษปรับ เนืองจากการการทาํงานบริการสังคมส่งผลต่อเวลา

ว่างของผู ้กระทําความผิด จึงมีล ักษณะทีเบากว่าโทษทงัสามประการข้างต้น แนวคิดในการ
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กาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญาเพิมขนึอีกประภทหนึงนนัจะช่วยลดขอ้จาํกัด

ของการลงโทษผู ้กระทําความในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึงมีโทษจาํคุกระยะสันหรือโทษปรับ 

ได้อย่างมีปรสิทธิภาพ เนืองจากทําให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษได้กวา้งและ

เหมาะสมกบัความผิดทีผูก้ระทาํความผิดไดก้ระทาํลงไปมากกวา่ทีใช้อยู่ในปัจจุบนั 
 

 4.4.2 แนวคิดในการกาํหนดให้การทาํงานเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษปรับ 

 แนวคิดในการกําหนดให้การทํางานบริการสังคมเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษปรับนี 

กล่าวคือ นอกจากศาลจะใชดุ้ลพินิจสังลงโทษปรับผูก้ระทาํความผิดแลว้ ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึงศาล

เห็นว่าเป็นการสมควรและเป็นการเหมาะสมในการกําหนดให้ผู้กระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม 

เพือแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมหรือความประพฤติของผู ้กระทาํความผิด ศาลยงัสามารถใช้ดุลพินิจ 

สังลงโทษผูก้ระทาํความผิดโดยการสังให้ผู ้นนัทาํงานบริการสังคมควบคู่ไปกบัการสังลงโทษปรับได ้

โดยถือว่ามีโทษปรับเป็นโทษประธาน และโทษให้ทํางานบริการสังคมนันเป็นโทษอุปกรณ์ 

โดยในการกําหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษอุปกรณ์ของโทษปรับนี จะช่วยให้ศาล

สามารถใช้ดุลพินิจเลือกใช้โทษในการลงต่อผู้กระทาํความผิดได้กวา้งขึนและเหมาะสมกับ 

ตวัผูก้ระทาํความผิดมากกวา่การสังลงโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ

เลือกว่าในการกระทาํความผิดในรายนันๆ ศาลจะพิจารณากําหนดโทษโดยลงเพียงโทษปรับ

ประการเดียวหรือลงทงัโทษปรับและโทษให้ทาํงานบริการสังคมดว้ย โดยเปิดโอกาสให้ศาลใช้

ดุลพินิจพิจารณาถึงตวัผู ้กระทาํความผิดและพฤตินิสัยของผู้กระทาํความผิดว่าผู้กระทาํความผิด 

เป็นผูมี้ความสามารถในการชาํระค่าปรับไดห้รือไม่ มีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร อายุ เพศ การศึกษา 

พฤติกรรม และประวติัของตวัผูก้ระทาํความผิดมาประกอบในการพิจารณากาํหนดโทษทีจะลงกบั

ผูก้ระทาํความผิดอนัจะทาํให้การลงโทษเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษมากขึน คือ 

นอกจากการลงโทษจะเป็นการทดแทนความผิดและข่มขู่ยบัยงัใหผู้ก้ระทาํความผิดเขด็หลาบไม่กลา้

กระทาํความผิดแล้วการลงโทษยงัเป็นการแก้ไขฟืนฟูตวัผู ้กระทําความผิดอีกด้วย เนืองจาก 

ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึงศาลสังลงโทษปรับนนัมิได้มีวตัถุประสงค์ของการลงโทษทีเป็นการ 

ตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมแต่อยา่งใด ในทีสุดแลว้เมือมีการชาํระค่าปรับหรือพน้จากโทษกกัขงั

แทนค่าปรับบุคคลดังกล่าวก็ต้องกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมเช่นเดิม จึงเห็นว่าจะเป็นการดีกว่า 

หากเนน้ถึงระบบของการลงโทษทีมุ่งแกไ้ขพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิดดงักล่าวดว้ย เพือประโยชน์

ต่อตวัผูก้ระทาํความผิดและบุคคลทุกคนทีอยู่ร่วมกนัในสังคม 
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 ดงันนั แนวคิดในการแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาโดยกาํหนดให้การลงโทษใหท้าํงาน

บริการสังคมเป็นอุปกรณ์ของโทษปรับ แทนการลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับในกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับ

ไม่มีเงินชําระค่าปรับอนัเป็นการลงโทษทีมุ่งต่อเสรีภาพของผู ้กระทาํความผิด จึงมีประโยนช์ต่อ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมากกวา่ระบบซึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั กล่าวคือ ในการลงโทษ

ปรับตามมาตรา 29 นนั นอกจากศาลจะพิจารณาแต่เฉพาะความร้ายแรงของการกระทาํความผิด 

ซึงหากผู ้กระทําความผิดไม่มี เงินมาชําระค่าปรับศาลก็จะพิจารณากักขังแทนค่าปรับและ

กระบวนการใหท้าํงานแทนค่าปรับก็จะเกิดขึนภายหลงัโดยการร้องขอของผูก้ระทาํความผิดภายใต้

หลกัเกณฑ์ของมาตรา 30/1 อนัมีขอ้จาํกดัมากมายนนั การแก้ไขกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ศาล 

ไดใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาสังลงโทษโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิดและพิจารณา

ถึงความสามารถในการชาํระค่าปรับและพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิดมากาํหนดโทษทีจะลงต่อ

ผู ้กระทาํความผิดจึงเป็นการลงโทษทีเหมาะต่อตัวผู ้กระทาํความผิดมากกว่า ทงัยงัสอดคล้องกับ

หลกัเกณฑ์ในการกาํหนดโทษในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึงมีโทษจาํคุกระยะสัน ทีนานาประเทศ 

ใชก้นัดว้ย ยกตวัอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ในการกาํหนดโทษปรับซึงจะลงแก่ผูก้ระทาํความผิดนนั 

นอกจากศาลจะพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิดแล้วศาลยงัต้องพิจารณาถึง

ความสามารถในการชําระของผู ้กระทาํความผิดด้วยและถึงแม้ว่าผู้กระทําความผิดจะมีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจซึงมีเงินชําระค่าปรับ หากศาลพิจารณาเห็นว่าการลงโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียว 

จะไม่ส่งผลต่อผูก้ระทาํความผิดทาํให้รู้สึกเขด็หลาบศาลก็จะลงโทษดว้ยการสังใหผู้ก้ระทาํความผิด

ทาํงานบริการสังคมเพิมอีกสถานหนึงดว้ย 
 

 4.4.3 แนวคิดในการกาํหนดให้การทาํงานเป็นโทษทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษปรับ 

 โทษทดแทนหรือมาตรการเสริม (Substitute Punishment) ของการชําระค่าปรับ ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 29 คือ การยึดทรัพยสิ์นใชค้่าปรับและการกกัขงัแทนค่าปรับ ซึงจะเห็นไดว่้า

ในปัจจุบนักรณีทีศาลสังลงโทษปรับบุคคลธรรมดา หากผูต้้องโทษปรับไม่มีเงินมาชําระค่าปรับ 

ศาลก็จะใชโ้ทษทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษปรับโดยการลงโทษกกัขงัผูก้ระทาํความผิดแทนค่าปรับ

ทนัที ซึงจะเห็นได้วา่โทษกกัขงัแทนค่าปรับนีวตัถุประสงค์ของการลงโทษกกัขงั คือ การบงัคบัเอากบั

เสรีภาพของผูก้ระทาํความผิด ส่วนการลงโทษปรับนนัวตัถุประสงค์ของการลงโทษ คือ การบงัคบัเอากับ

ทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด ซึงเห็นไดว้า่การสังลงโทษกกัขงันนัรุนแรงกวา่การสังลงโทษปรับ 

ดงันนั การใช้โทษทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษแทนโทษปรับดว้ยการกกัขงัแทนค่าปรับจึงเป็น

การใชโ้ทษแทนทีไม่ยุติธรรมและไม่เหมาะสมต่อการนาํมาใชล้งโทษผูก้ระทาํความผิดซึงตอ้งโทษปรบั 
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 จากปัญหาดงักล่าวนีทาํให้เกิดแนวความคิดในการในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 

โดยกําหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทดแทนหรือมาตรการเสริม (Substitute Punishment)  

โทษปรับ เนืองจากมาตรการใหท้าํงานบริการสังคมนนัมีวตัถุประสงค์ในการลงโทษ คือการบงัคบั

เอากับเวลาว่างของผู ้กระทาํความผิด อนัอยู่ในลําดบัทีตาํกว่าการลงโทษปรับซึงมีวตัถุประสงค ์

ของการลงโทษเพือบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด อีกทงั การใหท้าํงานบริการสังคมนนั 

ยงัมีวตัถุประสงค์ในการลงโทษเพือแกไ้ขปรับปรุงพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิด ทาํให้ผูก้ระทาํ

ความผิดเห็นถึงคุณของตนเอง ให้ความเคารพต่อสังคมหลาบจาํไม่หวนกลบัไปกระทาํความผิดซาํ 

ทงัยงัเป็นการลงโทษทีไม่สินเปลืองงบประมาณรายจ่ายของรัฐอย่างเช่นการกักขงัแทนค่าปรับ 

ซึงรัฐจะตอ้งเสียค่าใช่จ่ายในการเลียงดูผูต้อ้งขงัและยงัตอ้งเสียค่าใช่จ่ายในการจดัหาสถานทีกกัขงั 

ทงัยงัทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดมีมลทินติดตวัวา่เป็นคนคุก จากคุณประโยชน์ของการให้ทาํงานบริการ

สังคมดงักล่าวมานนั จึงเกิดแนวความคิดว่าการนาํมาตรการให้ทาํงานบริการสังคมมาเป็นโทษทดแทน

หรือมาตรการเสริมโทษปรับแทนการกกัขงัแทนค่าปรับน่าจะเกิดประโยชน์กวา่การสังลงโทษปรับ

แลว้เมือผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับแลว้จึงมีคาํสังให้กกัขงัแทนค่าปรับหรือเมือผู้ตอ้งโทษ

ปรับไม่มีเงินชําระค่าปรับแลว้จึงยืนคาํร้องขอทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์แทน

ค่าปรับ ตามมาตร 30/1 เนืองจากการขอทาํงานแทนค่าปรับตามมาตร 30/1 นนั เป็นเพียงมาตรการที

นาํมาใชแ้ทนการกกัขงัแทนค่าปรับเท่านัน โดยมีขอ้จาํกดัหลายประการ กล่าวคือ ศาลจะหยิบยก

มาตรการดงักล่าวเพือสังให้ผูก้ระทาํความผิดแทนค่าปรับโดยไม่มีการยืนคาํร้องขอมาในชนัศาล

ไม่ได ้และกรณีทีจะขอทาํงานแทนค่าปรับได้นันต้องเป็นกรณีทีผูต้้องโทษปรับไม่มีเ งินชําระ

ค่าปรับและจาํนวนเงินค่าปรับต้องไม่เกิน 80,000 บาท เท่านนั จึงเห็นไดว้่าตามกฎหมายไทยนนั

มิได้มีการนํามาตรการให้ทํางานบริการสังคมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดดังเช่นที 

นานาประเทศใช้บังคับกันอยู่ในปัจจุบนั ดังนนัเพือให้การบงัคบัใช้โทษเกิดประสิทธิภาพและ 

การลงโทษเหมาะสมต่อตวัผูก้ระทาํความผิดและเป็นประโยชน์สังคม เนืองจากการลงโทษในการกระทาํ

ความผิดเล็ก  ๆนอ้ย  ๆนนั มิไดเ้ป็นการตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคม และเพือให้การลงโทษมุ่งถึง

วตัถุประสงค์ในการแก้ไขฟืนฟูผู้กระทาํความผิดอันตรงกับหลกัอาชญาวิทยาในปัจจุบนั จึงเกิด

แนวความคิดในการกําหนดให้การทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทดแทนหรือมาตรการเสริม 

(Substitute Punishment) โทษปรับ โดยให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเลือกการกําหนดโทษให้เหมาะกับ

ผูก้ระทาํความผิดโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ความสามารถในการชาํระค่าปรับ

และพฤตินิสัยของผูก้ระทาํความผิด แล้วพิจารณากําหนดโทษทีจะลงกบัผู้กระทาํความผิดว่าในการ

กระทาํความผิดนนัๆ ผูก้ระทาํความผิดสมควรรับโทษโดยเสริมโทษใหท้าํงานบริการสังคมไปด้วย 

หรือรับเพียงโทษปรับหรือลงโทษทดแทนโดยการใหท้าํงานบริการสังคมอย่างใดอย่างหนึง 
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บทท ี5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 “โทษ” เป็นมาตรการอย่างหนึงทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายอาญา เพือใชบ้งัคบักบัผูก้ระทาํ

ความผิด โทษจึงหมายถึงการกระทาํทีเป็นผลร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ทีได้รับโทษ 

โทษจะมีลกัษณะรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดขึนอยู่กบัลกัษณะของการกระทาํความผิดวา่มีความร้ายแรง

และก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายหรือรัฐมากน้อยเพียงใด โทษจึงเป็นมาตรการทีก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยรัฐจาํเป็นตอ้งกาํหนดโทษเพือป้องกนัมิให้มีการกระทาํ

ความผิดและป้องกนัสังคมจากการก่ออาชญากรรม จึงกล่าวไดว้่าโทษถูกใช้เป็นเครืองมือในการข่มขู่บุคคล 

มิใหก้ระทาํความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดม้ีการบญัญติัประเภทของโทษไวใ้นมาตรา 18  

โดยได้กําหนดโทษไว ้5 ประเภท คือ โทษประหารชีวิต โทษจาํคุก โทษกกัขงั โทษปรับ และโทษริบ

ทรัพย์สิน โดยโทษประหารชีวิตเป็นโทษทีบงัคบัเอากับชีวิต โทษจาํคุกและโทษกกัขงั เป็นโทษที

บงัคบัเอากบัเสรีภาพ ส่วนโทษปรับและโทษริบทรัพยสิ์น เป็นโทษทีบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์น  

 โดยโทษปรับ (Fine) เป็นโทษทางอาญาประเภทหนึง ซึงจากการศึกษาพบวา่โทษปรับเป็นโทษ

ทีศาลนาํมาใชบ้งัคบัมากทีสุด และยงัเป็นโทษทีนาํไปใชคู่้กบัโทษจาํคุกในความผิดเกือบทุกประเภท 

ทงันี เพราะการลงโทษปรับเป็นวธีิการลงโทษทีสะดวกรัฐเสียค่าใช้จ่ายนอ้ย และไม่ส่งผลกระทบต่อ

เสรีภาพของผูก้ระทาํความผิด อีกทงัยงัไม่ก่อใหเ้กิดผลร้ายเหมือนการลงโทษจาํคุกทีส่งผลร้ายกระทบต่อ

เสรีภาพของผูก้ระทาํความผิด โดยโทษปรับเป็นโทษทีมุ่งประสงค์จะบงัคบัเอากับบรรดาทรัพยสิ์นของ

ผูก้ระทาํความผิดเพือใหเ้กิดความเข็ดหลาบไม่กลา้กระทาํความผิดอีก ซึงมีวตัถุประสงค์ของการลงโทษปรับ 

ก็เพือข่มขู่ยบัยงั (Deterrence) ทาํให้ผูก้ระทาํความผิดทีต้องชาํระค่าปรับไดรั้บความเสียหายทางดา้น

เศรษฐกิจ เกิดความกลวัและเขด็หลาบไปกลา้ทีจะกระทาํความผิดซาํอีก 

 ระบบการลงโทษปรับของประเทศไทยในปัจจบุนั ไทยใชร้ะบบการกาํหนดโทษปรับแบบตายตวั 

(Fixed Sum System) ซึงให้อ ํานาจศาลในการใช้ดุลพินิจกําหนดจํานวนค่าปรับ โดยศาลจะพิจารณา

กาํหนดโทษปรับจากความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ซึงระบบการลงโทษปรับของไทยในปัจจุบนั

มิไดท้าํให้การลงโทษปรับเป็นไปตามวตัถุประสงค์เท่าทีควร เนืองจากโทษปรับทีกําหนดแบบตายตัว

ดงัทีไทยใชอ้ยู่ในปัจจุบนันนั ทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคในการลงโทษ กล่าวคือ 

ผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจซึงสามารถชําระค่าปรับไดจ้ะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการ
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ลงโทษหนกัเท่าผูที้มีฐานะยากจน ทาํใหผู้ก้ระทาํความผิดไม่เกรงกลวัต่อการบงัคบัโทษปรับและมีแนวโน้ม

กระทาํความผิดซาํในอนาคต ต่างกบัผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจนหากไม่สามารถชําระค่าปรับได ้

ก็จะได้รับผลกระทบจากการลงโทษปรับอย่างรุนแรง เนืองจากหากไม่มีเงินชาํระค่าปรับก็จะถูกศาล

บงัคบัใช้ค่าปรับโดยวิธีการยึดทรัพยม์าชาํระค่าปรับหรือไม่ก็ตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับ ซึงในไทยนนั

หากผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับศาลก็มกัจะสังลงโทษกกัขงัแทนคา่ปรับไปเลยทนัที เนืองจาก

การยดึทรัพยม์าชาํระค่าปรับนนัมีขนัตอนทีซับซ้อนและยุ่งยากกวา่การกักขังแทนค่าปรับ อนัทาํให้

การบงัคบัคดีอาญาไม่ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เนืองจากการกกัขงั

แทนค่าปรับนนัเป็นการบงัคบัเอากบัเสรีภาพของผูก้ระทาํความผิดจึงไม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ 

ของการบงัคบัโทษปรับทีมุ่งประสงค์บงัคบัเอากบัทรัพย์สินของผูก้ระทาํความผิด จึงเห็นไดว่้า 

การบงัคบัโทษปรับไม่เป็นไปตามทีกฎหมายบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 กล่าวคือ  

หากผู้ต้อ งโทษปรับไม่ชําระค่าปรับโทษทดแทนซึงศาลต้องนํามาบังคับใช้แทนค่าปรับคือ 

โทษยึดทรัพยสิ์นและโทษกักขงัแทนค่าปรับ ซึงศาลจะต้องดาํเนินการบงัคบัโทษตามลาํดบัทีกฎหมาย

บญัญติัไว ้จากสภาพการณ์ดงักล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นวา่การบงัคบัโทษปรับของไทยในปัจจุบนั

ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของการลงโทษปรับทีมุ่งบงัคบัเอากับทรัพยสิ์นของ

ผูก้ระทาํความผิดและเพือหลีกเลียงโทษการจาํคุกระยะสนั 

 ส่วนการทีไทยจะนาํโทษปรับตามวนัและรายได ้(Day Fine) มาปรับใช้บงัคับกบัไทยอย่างเช่น 

ทีต่างประเทศนาํมาใช้บงัคบันนัก็เป็นไปไดย้าก เนืองจากระบบในการคาํนวณรายไดบุ้คคลของไทยนนั

ยงัไม่มีศกัยภาพเพียงพอ ฐานในการเก็บขอ้มูลรายไดป้ระชากรของรัฐยงัขาดประสิทธิภาพและในมุมมอง

แนวความคิดของคนไทยยงัมองวา่หากกระทาํความผิดอย่างเดียวกนัควรไดรั้บโทษเหมือนกนัจึงจะ

ยุติธรรม 

 อย่างไรก็ตามปัจจุบนัได้มีการแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยพระราชบญัญติั

แก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที 15) พ.ศ. 2545 มาตรา 30/1 ถึงมาตรา 30/3 โดยกาํหนดให ้

ผูต้อ้งโทษปรับทีไม่มีเงินชาํระค่าปรับสามารถร้องขอต่อศาลเพือขอการทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

หรือการทาํงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ตามความในมาตรา 30/1 มาใชแ้กปั้ญหากรณีทีผูต้อ้งโทษปรับ

ไม่มีเงินชาํระค่าปรับ โดยหกัค่าปรับออกจากการทาํงานแทนค่าปรับในอตัราวนัละ 200 บาท ซึงถอืว่าเป็น

ประโยชน์ต่อผูต้อ้โทษปรับทีมีฐานะยากจนและการนํามาตรการให้ทาํงานบริการสังคมมาบงัคบั 

ยังเป็นไปตามแนวความคิดทีต่างประเทศหลายประเทศนํามาใช้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

บญัญติัดงักล่าวยงัคงมีขอ้จาํกดัในการนาํมาใช้บงัคบัอยู่หลายประการ เช่น ขอ้จาํกดัดา้นอตัราค่าปรับ 

ซึงจะตอ้งเป็นกรณีทีศาลสังลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท และจะต้องเป็นกรณีทีผู้ต้องโทษปรับ 
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ร้องขอต่อศาลเท่านนัศาลจึงจะสามารถใชดุ้ลพินิจพิจารณาสังให้ผูต้อ้งโทษปรับสามารถทาํงานแทน

ค่าปรับไดห้รือไม่ ซึงเห็นไดว้า่กฎหมายมิไดเ้ปิดโอกาสใหศ้าลใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสังลงโทษ

ใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดไดอ้ย่างเตม็ที คาํสังใหท้าํงานแทนค่าปรับจึงไม่มีประสิทธิภาพในการ

แก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดไดอ้ยา่งแทจ้ริงดงัเช่นทีนานาอารยประเทศไดใ้ชก้นัและประการสําคญัคอื 

การบงัคบัโทษปรับในประเทศไทยมิไดมุ่้งถึงการลงโทษเพือการปรับปรุงแก้ไข (Rehabilitation)  

อนัเป็นหลกัการลงโทษทีนานาประเทศต่างยึดเป็นหลกัสําคญัเท่าทีควร นอกจากนีผูก้ระทาํความผดิ

หลายรายก็ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑเ์กียวกับให้การทาํงานแทนค่าปรับจึงมิไดย้ืนร้องขอเข้ามา 

เพือขอทาํงานแทนค่าปรับตามมาตรา 30/1 และจากการศึกษายงัพบวา่มาตรการทีใหผู้ต้อ้งโทษปรับ

ทาํงานแทนค่าปรับนนั ก็นาํมาใชไ้ดเ้ฉพาะกบัผูที้มีปัญหาทางเศรษฐกิจทีไม่สามารถชาํระเงินค่าปรับได้

เท่านนั กล่าวคือ มาตรการดงักล่าวนีนาํมาใช้แก้ปัญหาให้กับคนยากจนเต่เพียงทางเดียว สําหรับผูที้มี

ฐานะทางเศรษฐกิจสามารถชาํระค่าปรับได ้มาตรการใหท้าํงานบริการสังคมแทนค่าปรับก็มิได้มีบทบาท 

หรือมีผลทีจะนาํมาใชใ้นปรับปรุงแกไ้ขบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ทาํให้มาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับ

ของไทยไม่สามารถนาํมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาคและไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ของการให้ทํางานแทนค่าปรับซึงมุ่งทีจะแก้ไขฟืนฟูและสร้างจิตสํานึกทีดีให้แก่

ผูก้ระทาํความผิด เพือใหเ้ขา้มามีบทบาทช่วยเหลือสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและไม่หวนกลบัไปกระทาํ

ความผิดซาํ จึงอาจทาํให้ผูก้ระทาํความผิดทีตอ้งโทษปรับทีมีความสามารถชาํระเงินค่าปรับไดไ้ม่รู้สํานึก

ถึงการกระทาํความผิดทีตนเองได้ก่อขึนอนัจะนาํไปสู่การกระทาํความผิดซาํซากและเป็นปัญหา 

ต่อสังคม 

 จากการศึกษาคน้ควา้ถึงกระบวนการบงัคบัคดีในเรืองการบงัคบัโทษปรับและมาตรการแทน

โทษปรับในต่างประเทศพบวา่ อ ังกฤษใช้ระบบในการกาํหนดโทษปรับแบบระบบการปรับเป็นหน่วย 

(Units – Fine System) โดยผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะตอ้งจ่ายค่าปรับมากกว่าผูที้มี

ฐานะยากจนในความผิดอย่างเดียวกนัและในระบบเดียวกนั ทาํให้การปรับเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

ทงันี เป็นไปตามดุลพินิจของศาล โดยในการบงัคบัโทษปรับทางอาญาขององักฤษนนั ศาลจะคาํนึงถึง

ความสามารถในการชาํระค่าปรับเป็นสําคญั ดงันนั หากศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่อาจชาํระค่าปรับได ้

ศาลจะพิจารณาถึงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาความผิด รวมทงัประวตัิของผูก้ระทาํความผิด 

เพือพิจารณาวา่สมควรจะลงโทษจาํคุกตามทีกาํหนดโทษไวห้รือไม่ ซึงหากเห็นว่าสมควรบรรเทาโทษให้ 

ก็อาจหลีกเลียงโดยการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Community Penalties) แทน ซึงการใช้มาตรการ

ลงโทษทางสังคมถือเป็นการสร้างจิตสํานึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผูอื้นในการทาํงาน

บริการสาธารณะ และยงัเป็นการพฒันาพฤติกรรมและจิตใจผูก้ระทาํความผิดให้สามารถกลบัคืนสู่ 
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สังคมและยงัช่วยใหส้ังคมปลอดภยัจากอาชญากรรมอีกทางหนึงดว้ย ซึงเห็นได้ว่ากฎหมายองักฤษ

เปิดโอกาสใหศ้าลใชดุ้ลยพินิจในการปรับ และมีการเปลียนแปลงมาตรการบงัคบัโทษปรับจากเดิมทีให้

จาํคุกแทนค่าปรับเป็นการใหท้าํงานบริการสังคมหรือทาํงานแทนค่าปรับ กล่าวคือ ศาลสามารถนาํ

มาตรการบริการสังคมมาใช้แทนโทษปรับไดห้ากศาลเห็นวา่เหมาะสมกบัตวัผูก้ระทาํความผิดและ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ตอ้งถามความยินยอมจากผูก้ระทาํความผิด ซึงทาํให้ไม่ตอ้งถูกจาํคุก

แทนค่าปรับ โดยในองักฤษกาํหนดใหม้าตรการบริการสังคมเป็นโทษประเภทหนึงตามกฎหมาย อยู่ใน

เรืองการลงโทษโดยชุมชน (Community Sentences) โดยใช้เป็นมาตรการเลียงโทษจาํคุกหรือโทษปรับ 

 สหรัฐอเมริกาใช้ระบบการกาํหนดโทษปรับเป็นระบบแบบตายตวั (Fixed sum System) 

ซึงศาลจะเป็นผู้พิจารณากาํหนดค่าปรับแบบพิกดัอตัรา โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ของผู้กระทาํความผิด

ภายใตก้ฎหมายกาํหนด เช่น รายได ้ความสามารถในการหารายได ้ภาระทีเกิดจากค่าปรับทีมีต่อจาํเลย 

ซึงระบบโทษปรับแบบตายตวันีมีขอ้จาํกดัอยูห่ลายประการทีทาํให้การบงัคบัใช้ไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าทีควร สหรัฐอเมริกาหนัมาสนใจการบงัคบัโทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและรายได้ (Day Fine) 

ซึงเป็นระบบทีนิยมใช้กันมากในประเทศกลุ่มสแกนดิ เนเวีย ส่วนมาตรการทํางานบริการสังคม 

ในสหรัฐอเมริกานันถือเป็นทางเลือกแทนการลงโทษจาํคุกหรือโทษปรับ โดยกฎหมายกําหนดให้

มาตรการบริการสังคมใช้เป็นโทษระดับกลาง (Intermediate Punishment) ซึงกําหนดไว้ในบทบัญญติั 

18 U.S.C. มาตรา 3563 (a) (2) ทงันีศาลจะมีคาํสงัอย่างหนึงอยา่งใดนนัตอ้งอยู่ในดุลพินิจของศาลทีกาํหนด

เงือนไขโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของผู้กระทาํความผิดเป็นกรณีๆ ไป ซึงการทาํงานบริการสงัคม

โดยทวัไปจะเป็นการใหบ้ริการสาธารณะในองคก์รทีไม่มีการแสวงหารายได้ และมีรูปแบบทีหลากหลาย

ซึงการนาํมาตรการทาํงานบริการสังคมมาใชต้อ้งอยู่บนพืนฐานของความสมคัรใจ เนืองจากมีบทบญัญติั 

ในรัฐธรรมนูญเป็นหลกัประกันคุ้มครองมิให้จาํเลยถูกบงัคบัใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ โดยศาล

สามารถใชดุ้ลพินิจกาํหนดเงือนในการทาํงานบริการสังคมใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละรายได ้ 

 สาธารณรัฐฝรังเศส ใชร้ะบบการลงโทษปรับโดยพิจารณาจากรายไดที้เกียวขอ้งทงัหมด

ของผูก้ระทาํความผิด โดยจะมีการนาํรายไดด้งักล่าวมากาํหนดในรูปแบบร้อยละและนาํรายไดม้าแบ่ง

ออกเป็นส่วน  ๆเพือนาํส่วนหนึงมาใชใ้นการชาํระค่าปรับ ซึงอตัราค่าปรับจะกาํหนดจากปัจจยั 2 ประการ 

ไดแ้ก่ ปริมาณเงินซึงจะแปรตามสภาพเศรษฐกิจของผูต้้องโทษปรับ โดยคิดคาํนวณจากรายไดต่้อวนั

ของผูต้อ้งโทษแต่ละรายและปริมาณวนัปรับซึงกาํหนดตามความหนกัเบาของความผิดทีไดก้ระทาํ 

โดยมีความมุ่งหมายเพือแก้ปัญหาการจาํคุกระยะสันอนัเนืองมาจากการผิดนัดชาํระค่าปรับ ซึงมี

ประสิทธิภาพเป็นอยา่งมาก โดยการใหท้าํงานบริการสังคมหรืองานบริการสาธารณะในฝรังเศสนนั 
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ถือเป็นโทษ ซึงเรียกวา่ “โทษทางเลือกหรือโทษแทนที” (Les peines alternatives หรือ Les peines de 

substitution) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือใชโ้ทษประเภทนีในการลงโทษแทนโทษจาํคุกระยะสนัหรือโทษปรบั

และเป็นโทษทีมีรูปแบบพิเศษจากโทษหลกั การให้ผูก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 

ในฝรังเศสศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการกําหนดเงือนไขโดยจะมีการแต่งตงัผู้พิพากษาบงัคบัโทษ 

ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นผูก้าํหนดวิธีการและระยะเวลาในการใช้บงัคบัมาตรการบริการสงัคม 

ซึงการสงัใหท้าํงานบริการสังคมแทนค่าปรับในฝรังเศสตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูก้ระทาํความผิดก่อน 

ทงันี ผูก้ระทาํความผิดสามารถปฏิเสธไม่ยอมรับมาตรการบริการสังคมได ้

 ส่วนสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใช้ระบบการบงัคบัโทษปรับแบบระบบปรับตามวนัและ

รายได้ (Day Fine) โดยการปรับในระบบปรับตามวนัและรายได้นีจะกําหนดอตัราค่าปรับให้มี

ความสัมพนัธ์กับรายได้โดยเฉลียในแต่ละวนัของผู้กระทาํความผิดเพือให้การลงโทษปรับต่อ

ผูก้ระทาํความผิดมีประสิทธิภาพในการยบัยงัมิให้ผูก้ระทาํความผิดกระทาํความผิดอีกและช่วยให้การ

ลงโทษปรับบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการลงโทษไม่ว่าผูก้ระทาํความผิดจะมีฐานะรํารวยหรือ

ฐานะยากจนก็สามารถนาํมาใช้บงัคบัไดอ้ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัทุกชนชนั โดยการใช้ระบบบงัคบั

โทษปรับตามวนัและรายได้ในเยอรมนีนนัมีประสิทธิภาพสูงลดการลงโทษจาํคุกลงได้เป็นอย่างมาก 

และยงัพบว่าผูก้ระทาํความผิดทีไดรั้บการลงโทษปรับจะหวนกลบัมากระทาํความผิดซาํนอ้ยกว่าผูก้ระทาํ

ความผิดทีไดรั้บโทษจาํคุก ซึงสามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการป้องปรามอาชญากรรมได ้

ส่วนทางเลือกทีนํามาใช้แทนโทษปรับนัน ในรัฐบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา (EGStGB) 

มาตรา 293 ไดบ้ญัญติัทางเลือกของการกกัขงัแทนค่าปรับไวว้า่การบงัคบัคดีในส่วนของการกกัขัง 

แทนค่าปรับสามารถแทนทีได้ด้วยการทาํงานบริการสังคมได ้โดยผู้กระทาํความผิดสามารถทีจะ

ทาํงานบริการสังคมเป็นเวลา 6 ชวัโมง เพือทดแทนการทีจะตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับหนึงวนั และ

เมือผูก้ระทาํความผิดไดท้าํงานบริการสังคมแลว้ การกกัขงัแทนค่าปรับก็เป็นอนัระงบัไป ซึงมาตรการ

ใหท้าํงานบริการสังคมของเยอรมนีนนัถือเป็นโทษทดแทน 

 จากการศึกษาพบว่าการใช้มาตรการให้ทาํงานแทนค่าปรับของไทยจะแตกต่างจากองักฤษ 

สหรัฐอเมริกา ฝรังเศส และเยอรมนี ซึงประเทศเหล่านีจะกาํหนดให้มาตรการการทาํงานบริการสังคม

หรือทาํงานบริการสาธารณะเป็นโทษชนิดหนึง โดยเปิดโอกาสใหศ้าลสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณา

สังใหผู้ต้อ้งโทษปรับทาํงานแทนค่าปรับไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีการยืนคาํร้องขอเขา้มา และแมผู้ต้อ้งโทษปรับ 

จะมีเงินชาํระค่าปรับหากศาลเห็นวา่การลงโทษดว้ยการให้ทาํงานแทนค่าปรับนันเป็นการเหมาะสมกบั 

ตวัผูก้ระทาํความผิดและสามารถแกไ้ขปรับปรุงมิใหผู้ก้ระทาํความผิดหวนกลบัไปกระทาํความผิดซําอีก 

ศาลก็จะใช่มาตราใหท้าํงานแทนค่าปรับโดยการทาํงานบริการสังคมหรือทาํงานสาธารณประโยชน์ 
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แทนการลงโทษปรับ เช่นในองักฤษหรือสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ซึงต่างจากการพิจาณาสังให้ทาํงาน

แทนค่าปรับของไทย เนืองจากมาตรการใหท้าํงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

ของไทยมิไดมี้สภาพบงัคบัเป็นโทษทางอาญาหรือเป็นโทษทดแทนหรือโทษเสริมโทษปรับแต่อย่างใด 

เป็นแต่เพียงมาตรการทีนาํมาใช้แทนการกกัขงัแทนค่าปรับในกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับ

ต่อศาลเท่านนั 

 จากปัญหาดงัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงสรุปไดว่้า การกาํหนดค่าปรับของไทยในปัจจุบนัไม่อาจ

สร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูก้ระทาํความผิดซึงมีฐานะทางเศรษฐกิจทีแตกต่างกัน กล่าวคือ การบงัคบัใช้

โทษปรับกบัผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะรํารวยไม่ส่งผลกระทบเป็นการยบัยงัให้เกรงกลวัไม่กล้า

กระทาํความผิดซาํ เนืองจากบุคคลดงักล่าวมีเงินชาํระค่าปรับจึงไม่รู้สึกเขด็หลาบ ส่วนการบงัคบัใช้

โทษปรับกบัผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะยากจนกลบัมีผลกระทบอย่างรุนแรง เนืองจากหากบุคคลดงักล่าว

ไม่มีเงินมาชาํระค่าปรับก็ตอ้งถูกกกัขงัแทนค่าปรับ จึงทาํให้เกิดความไม่เสมอภาคระหวา่งบุคคล 

ซึงต่างชนชันกัน ประการต่อมาการบงัคบัโทษปรับของไทยก็ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการ

ลงโทษ กล่าวคือ หากผู้กระทาํความผิดไม่มีเงินชาํระค่าปรับแนวปฏิบติัศาลก็จะนาํวิธีการกกัขัง 

แทนค่าปรับมาใชล้งโทษผูก้ระทาํความผิด ซึงจะเห็นไดว้า่การลงโทษดว้ยวธีิกกัขงัแทนค่าปรับนนั

เป็นการลงโทษทีผิดเจตนารมณ์ของการลงโทษปรับทีมุ่งจะบงัคบัเอากบัทรัพย์สินของผูก้ระทาํความผิด

มิใช่บงัคบัเอากบัเสรีภาพของผู้กระทาํความผิด ประการสุดทา้ยแม้ไทยจะนาํเอามาตรการให้ทาํงานบริการ

สังคมมาใชบ้งัคบัเพือหลีกเลียงการกกัขงัแทนค่าปรับในกรณีทีผูก้ระทาํความผิดไม่มีเงินชําระค่าปรับ 

ก็ตาม แต่มาตรการให้ทาํงานบริการแทนค่าปรับทีใช้บงัคบัอยู่ก็มีขอ้จาํกัดในการนาํมาใช้บงัคบั 

อยู่หลายประการ กล่าวคือ การจะยืนคาํร้องขอต่อศาลเพือขอทาํงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

แทนค่าปรับไดน้นั ตอ้งเป็นกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับโดยอตัราค่าปรับทีศาลสงัลงโทษ 

ตอ้งไม่เกิน 80,000 บาท และจะต้องเป็นกรณีทีผู้ตอ้งโทษปรับร้องขอต่อศาลเท่านนั ศาลจึงจะสามารถ 

ใชดุ้ลพินิจสังได ้จึงเห็นไดว้า่การนาํมาตรการใหท้าํงานบริการสังคมทีนาํมาใช้ในไทยไม่มีประสิทธิภาพ 

ในการแก้ไขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดไดอ้ย่างแทจ้ริง อีกทงัมาตรการดงักล่าวนาํมาใช้ไดเ้ฉพาะกบั

ผูก้ระทาํความผิดซึงไม่มีเงินชาํระค่าปรับเท่านนั ซึงก็คือผูที้มีฐานะยากจน ทาํใหก้ารนาํมาตรการดงักล่าว

มาบงัคับใช้เกิดความไม่เสมอภาคและเป็นธรรม จากข้อจาํกัดดงักล่าวผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า 

สมควรมีการแก้ไขกฎหมายเพือพฒันาให้สามารถนํามาตรการทาํงานบริการสังคมมาใช้ได้อย่าง

หลากหลายไร้ซึงขอ้จาํกดั มีประสิทธิภาพมุ่งถึงการลงโทษเพือการปรับปรุงแก้ไขผูก้ระทาํความผิด

ไดอ้ย่างแทจ้ริง 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 เพือใหส้ามารถนาํมาตรการใหท้าํงานบริการสังคมแทนค่าปรับมาปรับมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

กบัตวัผูก้ระทาํความผิด ตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องการลงโทษในการยบัยงัการกระทาํความผิด

และแก้ไขฟืนฟูผู้กระทําความผิดในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ทีมีโทษปรับหรือโทษจาํคุกระยะสัน 

 จึงเห็นวา่เป็นการสมควรอย่างยงิทีประเทศไทยจะตอ้งพฒันามาตรการใหท้าํงานบริการสังคม หรือ

การใหท้าํงานแทนค่าปรับให้มีประสิทธิภาพอยา่งยิงขึน โดยการนาํศกัยภาพของมาตรการดงักล่าว

มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกวา่ทีใชอ้ยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบนั โดยผูเ้ขียนขอเสนอแนะ 

ใหมี้การปรับปรุงแก้ไขและพฒันามาตรการใหท้าํงานบริการสังคม ดงันี 

 1. กําหนดให้มาตรการทํางานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญาเพิมขึนอีกประเภทหนึง 

โดยแกไ้ขเพิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  ทงันี โดยกาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสังคมมีชนัโทษ

ทีตาํกวา่โทษกกัขงัและโทษปรับ เนืองจากการใหท้าํงานบริการสังคมนนัมีผลบงัคบัเอากบัเวลาว่าง

ของผูก้ระทาํความผิด ทงันี การกาํหนดใหก้ารทาํงานบริการเป็นโทษทางอาญานนั จะเป็นการแก้ไข

ปัญหาขอ้จาํกดัของมาตรา 30/1 และมาตรา 56 และยงัเป็นการเพิมทางเลือกใหศ้าลในการใชด้ลุพินิจ 

เพือลงโทษผูก้ระทาํความผิดให้เหมาะสมกบัลกัษณะของการกระทาํความผิดและตวัผูก้ระทาํความผิด 

โดยไม่จาํต้องติดกับเงือนไขของจาํนวนเงินซึงต้องโทษปรับทาํให้ศาลสามารถนาํมาตรการให้ทาํงาน

บริการสังคมมาบงัคบัใหก้บัผูต้อ้งโทษปรับไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัช่วยแก้ปัญหาเรืองคนลน้คุก 

ทีประเทศไทยกําล ังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนีเนืองจากการทํางานบริการสังคม 

เป็นการลงโทษทีมุ่งเนน้แกไ้ขฟืนฟูผูก้ระทาํความผิดโดยไม่ส่งตวัผูก้ระทาํความผิดเขา้สู่เรือนจาํ จึงทาํให้

ผูก้ระทาํความผิดไม่ถูกตราหนา้ว่าเป็นคนคุก ทงันี การทาํงานบริการสังคมยงัทาํให้ผู้กระทาํความผิด

รู้สึกเข็ดหลาบและเห็นถึงคุณค่าของตนเอง จึงมีความเป็นไปได้สูงทีผู ้กระทาํความผิดจะไม่กลับไป

กระทาํความผิดซาํอีก หรือ 

 2. กาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสังคมเป็นโทษอุปรณ์ของโทษปรับ โดยแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญาโดยกาํหนดใหก้ารลงโทษใหท้าํงานบริการสังคมเป็นอุปกรณ์ของโทษปรับ แทนการ

ลงโทษกกัขงัแทนค่าปรับในกรณีทีผูต้อ้งโทษปรับไม่มีเงินชาํระค่าปรับอนัเป็นการลงโทษทีมุ่งต่อ

เสรีภาพของผูก้ระทาํความผิด จึงมีประโยนช์ต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมากกวา่

ระบบซึงใช้อยู่ในปัจจุบนั กล่าวคือ ในการลงโทษปรับตามมาตรา 29 นนั นอกจากศาลจะพิจารณา

แต่เฉพาะความร้ายแรงของการกระทาํความผิด ซึงหากผูก้ระทาํความผดิไมมี่เงินมาชาํระค่าปรบัศาลกจ็ะ

พิจารณากกัขงัแทนค่าปรับและกระบวนการให้ทาํงานแทนค่าปรับก็จะเกิดขนึภายหลงัโดยการ 

ร้องขอของผูก้ระทาํความผิดภายใตห้ลกัเกณฑข์องมาตรา 30/1 อนัมีขอ้จาํกดัมากมายนนั การแก้ไข 
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กฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ศาลไดใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาสังลงโทษโดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการ

กระทาํความผิดและพิจารณาถึงความสามารถในการชําระค่าปรับและพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิด 

มากาํหนดโทษทีจะลงต่อผูก้ระทาํความผิด จึงเป็นการลงโทษทีเหมาะต่อตวัผูก้ระทาํความเป็นมากกวา่ 

นอกจากศาลจะพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทาํความผิดแล้วศาลยงัต้องพิจารณาถึง

ความสามารถในการชาํระของผูก้ระทาํความผิดดว้ย และถึงแมว่้าผูก้ระทาํความผิดจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ซึงมีเงินชําระค่าปรับ หากศาลพิจารณาเห็นว่าการลงโทษปรับแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่ส่งผลต่อ

ผูก้ระทาํความผิดทาํใหรู้้สึกเข็ดหลาบศาลก็จะลงโทษดว้ยการสงัใหผู้ก้ระทาํความผิดทาํงานบริการสังคม

เพิมอีกสถานหนึงดว้ย หรือ 

 3. กาํหนดใหก้ารทาํงานบริการสังคมเป็นโทษทดแทน (Substitute Punishment) หรือมาตรการ

เสริมโทษปรับ โดยแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพือให้เป็นทางเลือกแก่ศาลในการนํามาใช้ลงโทษ

ผูก้ระทาํความผิดแทนการลงโทษปรับ หรือการยึดทรัพย์สินหรือการกกัขงัแทนค่าปรับตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 29 เพือแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการให้ทาํงานบริการสังคมแทนค่าปรับในปัจจุบนั

ทีต้องมีการยืนคาํร้องขอจากผู ้ต้องโทษปรับและยึดติดอยู่กับจาํนวนเงินค่าปรับและฐานะของ 

ผูต้ ้องโทษปรับ การเสนอให้การทํางานบริการสังคมเป็นโทษทดแทน (Substitute Punishment) หรือ

มาตรการเสริมโทษปรับนี เป็นการเพิมรูปแบบของมาตรการให้ทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับ 

ตามมาตรา 30/1 จากเดิมซึงยงัมีข้อจาํก ัดให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยจากเดิมทีมาตรการให้ทาํงาน

บริการสังคมเป็นเพียงมาตรการเสริมโทษกกัขงัแทนค่าปรับ ก็เพิมประสิทธิภาพโดยกาํหนดให้มาตรการ

ใหท้าํงานบริการแทนสังคมมาใชท้ดแทนโทษปรับ โทษยึดทรัพยสิ์น หรือโทษกกัขงัแทนค่าปรับ หรือ 

ใชเ้สริมกบัโทษปรับ 
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