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บทคัดยอ 
 โทษปรับ (Fine) เปนการลงโทษท่ีมุงประสงคจะบังคับเอากับทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดและเปนการลงโทษท่ีศาลนํามาบังคับใชมากท่ีสุด ท้ังยังเปนโทษท่ีนําไปใชคูกับโทษจําคุก

ในความผิดเกือบทุกประเภทอีกดวย แตระบบการลงโทษปรับของไทยในปจจุบันมิไดทําใหการลงโทษปรับ

เปนไปตามวัตถุประสงคเทาท่ีควร เนื่องจากการลงโทษปรับของไทยใชระบบกําหนดโทษปรับแบบ

ตายตั ว(Fixed Sum System) ซึ่งใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจกําหนดจํานวนคาปรับ โดยศาลจะ

พิจารณากําหนดโทษปรับจากความรายแรงของการกระทําความผิด ทําใหเกิดความไมเสมอภาคใน

การลงโทษ เนื่องจากผูกระทําความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถชําระคาปรับไดก็จะไมไดรับ

ผลกระทบจากการลงโทษไมเกรงกลัวตอการบังคับโทษปรับและมีแนวโนมในการกระทําความผิดซ้ํา 

สวนผูกระทําความผิดท่ีมีฐานะยากจนก็จะไดรับผลกระทบจากการบังคับโทษปรับท่ีรุนแรง 

เนื่องจากหากไมมีเงินชําระคาปรับศาลก็จะบังคับโทษปรับดวยวิธีการยึดทรัพยสินแทนคาปรับหรือ

กักขังแทนคาปรับ ซึ่งในทางปฏิบัติการบังคับคดีในเร่ืองการบังคับโทษปรับ เม่ือศาลมีคําพิพากษา

แลวหากผูตองโทษปรับไมมีเงินชําระคาปรับศาลก็จะส่ังกักขังแทนคาปรับทันที สงผลใหผูตองโทษปรับ

ตองสูญเสียอิสรภาพ ทําใหบุคคลในครอบครัวไดรับเดือดรอนและรัฐตองรับภาระเล้ียงดูผูตองขัง

เพ่ิมข้ึน  

 แมในปจจุบันจะไดมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญา โดยกําหนดใหผูตองโทษปรับท่ีไมมี

เงินชําระคาปรับสามารถรองขอตอศาลเพื่อขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทน

คาปรับไดก็ตาม แตมาตรการท่ีใหผูตองโทษทํางานแทนคาปรับก็นํามาใชแกปญหาใหกับคนยากจน

เทานั้น สําหรับผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถชําระคาปรับได มาตรการใหทํางานแทนคาปรับก็มิไดมี

บทบาทในการควบคุมปรับปรุงแกไขบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทําใหมาตรการใหทํางานแทนคาปรับ

ของไทยไมสามารถนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ ไมสอดคลองตอหลักความเสมอภาคและไมบรรลุ

วัตถุประสงคของการใหทํางานแทนคาปรับ ซึ่งมุงท่ีจะแกไขฟนฟูและสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแก

ผูกระทําความผิด ปญหาอีกประการคือศาลไมสามารถนํามาตรการใหทํางานบริการสังคมแทน

คาปรับมาใชปฏิบัติตอผูกระทําความผิดไดอยางเปนอิสระ เนื่องจากขอจํากัดทางกฎหมายท่ี

กําหนดใหผูกระทําความผิดท่ีไมมีเงินชําระคาปรับเทานั้นท่ีจะสามารถยื่นคํารองขอเพื่อทํางานแทน

คาปรับตอศาลได ภายใตเง่ือนไขวาจํานวนเงินท่ีศาลพิพากษาปรับตองไมเกินแปดหมื่นบาท ซึ่งตางกับการ
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ส่ังใหทํางานบริการสังคมในตางประเทศ ซึ่งกฎหมายเปดกวางใหศาลสามารถใชดุลพินิจปรับใช

มาตรการใหทํางานบริการสังคมกับผูกระทําความผิดไดอยางเปนอิสระโดยคํานึงถึงหลักการลงโทษท่ี

เหมาะสม อีกท้ัง ในตางประเทศไดมีการกําหนดใหการทํางานบริการสังคมมีสภาพบังคับเปนโทษ 

ตามกฎหมายซึ่งตางจากประเทศไทยที่กําหนดใหการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับเปนเพียง

มาตรการแทนการลงโทษกักขังแทนคาปรับ มิไดมีสภาพบังคับเปนโทษทางกฎหมายแตอยางใด 

 ฉะนั้น เพ่ือพัฒนาใหการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับในไทย สามารถนํามาบังคับ

ใชไดโดยเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิด ตอบสนองตอวัตถุประสงคของการลงโทษและมุงถึง

การฟนฟูแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิด จึงเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีจะมีการแกไขปรับปรุง

ใหการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับมีผลในทางบังคับกับผูกระทําความผิดอยางเสมอภาคและเทา

เทียม โดยกําหนดใหการทํางานบริการสังคมมีผลบังคับเปนโทษทางอาญาหรือกําหนดใหการ

ทํางานบริการสังคมเปนโทษอุปกรณของโทษปรับหรือกําหนดใหการทํางานบริการสังคมเปนโทษ

ทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษปรับ 

 
1. บทนํา 
 จากการศึกษาพบวาระบบการลงโทษปรับของประเทศไทยในปจจุบันใชระบบการ

กําหนดโทษปรับแบบตายตัว (Fixed Sum System) ซึ่งใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจกําหนดจํานวน

คาปรับ โดยศาลจะพิจารณากําหนดคาปรับจากความรายแรงของการกระทําความผิด ซึ่งระบบการ

ลงโทษปรับของไทยในปจจุบันมิไดทําใหการลงโทษเปนไปโดยเทาเทียม เนื่องจากโทษปรับท่ีกําหนด

แบบตายตัวท่ีไทยใชอยูนั้นทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการลงโทษ กลาวคือ ผูกระทําความผิดท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถชําระคาปรับไดจะไมไดรับผลกระทบจากการลงโทษหนักเทาผูท่ีมี

ฐานะยากจน ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอการบังคับโทษปรับและมีแนวโนมกระทํา

ความผิดซ้ําในอนาคต ตางกับผูกระทําความผิดท่ีมีฐานะยากจน หากไมสามารถชําระคาปรับได ก็จะ

ไดรับผลกระทบจากการลงโทษปรับอยางรุนแรง  เนื่องจากหากไมมีเงินชําระคาปรับก็จะถูกศาล

บังคับใชคาปรับโดยวิธีการยึดทรัพยมาชําระคาปรับหรือไมก็ตองถูกกักขังแทนคาปรับ ซึ่งในปจจุบัน

การบังคับคดีในเร่ืองการบังคับโทษปรับหากศาลมีคําพิพากษาแลวผูตองโทษปรับไมมีเงินชําระ

คาปรับศาลก็จะส่ังลงโทษกักขังแทนคาปรับทันที เนื่องจากการยึดทรัพยสินมาชําระคาปรับนั้นมี

ข้ันตอนท่ีซับซอนยุงยากและไมมีหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบโดยตรง จึงเห็นไดวาการบังคับคดีในการ

บังคับโทษปรับไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 บัญญัติไวมีการส่ังกักขัง

แทนคาปรับในทันทีท้ังท่ียังอยูในกําหนดระยะเวลา 30 วันนับแตศาลมีคําพิพากษา ทําใหผู

ตองโทษปรับตองสูญเสียอิสรภาพ ครอบครัวไดรับความเดือดรอน และทําใหรัฐตองส้ินเปลือง

งบประมาณในการใชเล้ียงดูผูตองโทษ และประการสําคัญการกักขังแทนคาปรับนั้นเปนการบังคับ

เอากับเสรีภาพ|ของผูกระทําความผิดจึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของการบังคับโทษปรับท่ีมุง

ประสงคบังคับเอากับทรัพยสินของผูกระทําความผิด ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 28 
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กําหนดใหผูตองโทษปรับตองชําระเงินคาปรับตามคําพิพากษาตอศาลทําใหศาลมีหนาท่ีเปนเจา

พนักงานบังคับคดีในการบังคับโทษปรับ ซึ่งเม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาอํานาจตุลาการเปนอํานาจ

ในการพิจารณาพิพากษาคดี สวนการบังคับคดีไมเก่ียวกับอํานาจตุลาการโดยตรงจึงทําใหไมมีการ

ตรวจสอบอํานาจของศาลในการบังคับคดีซึ่งตางจากตางประเทศหลายประเทศที่มีการกําหนดใหมี

เจาหนาท่ีบังคับคดีอาญาไวโดยเฉพาะหรือไมก็กําหนดใหพนักงานอัยการทําหนาท่ีเปนเจา

พนักงานบังคับคดีอาญา จึงทําใหมีกระบวนการในการตรวจสอบการบังคับโทษทําใหการบังคับโทษ

ปรับเปนไปโดยถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย 

 แมในปจจุบันจะไดมีการแกไขประมวลฎหมายอาญาโดยกําหนดใหผูตองโทษปรับท่ีไมมีเงิน 

ชําระคาปรับสามารถรองขอตอศาลเพื่อทํางานแทนคาปรับ ตามมาตรา 30/1 ไดก็ตาม แตมาตรการท่ี

ใหผูตองโทษปรับทํางานแทนคาปรับนั้นก็นํามาใชไดเฉพาะกับผูท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจท่ีไมสามารถ

ชําระเงินคาปรับไดเทานั้น คือมาตรการดังกลาวนี้นํามาใชแกปญหาใหกับคนท่ีมีฐานะยากจนแตเพียง

ทางเดียว สําหรับผูท่ีมีฐานะรํ่ารวยสามารถชําระคาปรับได มาตรการใหทํางานแทนคาปรับก็มิไดมี

บทบาทในการควบคุมปรับปรุงแกไขบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทําใหมาตรการใหทํางานแทน

คาปรับของไทยไมสามารถนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ ไมสอดคลองตอหลักความเสมอภาคและ

ไมบรรลุวัตถุประสงคของการใหทํางานแทนคาปรับ ซึ่งมุงท่ีจะแกไขฟนฟูและสรางจิตสํานึกท่ีดี

ใหแกผูกระทําความผิดเพ่ือใหเขามามีบทบาทชวยเหลือสรางคุณประโยชนแกสังคมและไมหวน

กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก จึงอาจทําใหผูกระทําความผิดท่ีตองโทษปรับซึ่งสามารถชําระเงินคาปรับ

ไดไมรูสํานึกถึงการกระทําความผิดท่ีตนเองไดกอข้ึนอันจะนําไปสูการกระทําความผิดซ้ําซากตอไป 

ปญหาท่ีเปนขอจํากัดอีกประการซึ่งทําใหการนํามาตรการใหทํางานแทนคาปรับมาใชไมบรรลุ

วัตถุประสงคเทาท่ีควรก็คือ ปญหาท่ีศาลไมสามารถใชดุลพินิจส่ังใหผูกระทําความผิดทํางานแทน

คาปรับตามท่ีเห็นสมควรไดอยางแทจริง กลาวคือ ศาลมีหนาท่ีเพียงพิจารณาส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาต

ใหทํางานแทนคาปรับหรือไมเทานั้น เนื่องจากมีขอจํากัดทางกฎหมายท่ีกําหนดใหผูกระทํา

ความผิดท่ีไมมีเงินชําระคาปรับเทานั้นท่ีจะสามารถย่ืนคํารองขอเพื่อทํางานแทนคาปรับตอศาลได 

ภายใตเง่ือนไขวาจํานวนเงินท่ีศาลพิพากษาปรับตองไมเกินแปดหม่ืนบาทและผูตองโทษปรับนั้นตอง

ไมใชนิติบุคคล ซึ่งขอจํากัดดังกลาวเปนการสรางเง่ือนไขมากกวาจะเปนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด

อยางแทจริง ซึ่งตางกับการส่ังใหทํางานแทนคาปรับในตางประเทศท่ีกฎหมายเปดกวางใหศาลสามารถ

มีดุลพินิจปรับใชมาตรการใหทํางานบริการสังกับผูกระทําความผิดไดเลยโดยคํานึงถึงหลักการ

ลงโทษท่ีเหมาะสมเปนรายบุคคล 

 จากปญหาดังกลาวเพ่ือพัฒนากฎหมายใหมีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคในการนาํมาใช

บังคับ และตรงกับวัตถุประสงคแนวคิดเก่ียวกับการลงโทษผูกระทําความผิดในปจจุบันท่ีมุงจะ

แกไขฟนฟูตัวผูกระทําความผิดใหมีจิตสํานึกท่ีดีไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา และเพ่ือเปนการพัฒนา

สังคมใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข จึงเห็นควรแกไขเร่ืองมาตรการใหทํางานแทนคาปรับ

ใหเหมาะสมย่ิงข้ึนโดยแกไขใหมาตรการทํางานบริการสังคมเปนโทษทางอาญาชนิดหนึ่งซึ่งสามารถ
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นํามาใชบังคับแทนโทษปรับหรือแทนโทษจําคุกระยะส้ัน หรือแกไขใหการทํางานบริการสังคมเปน

โทษอุปกรณหรือโทษทดแทนหรือมาตรการเสริมโทษปรับอันจะเปนการเพิ่มทางเลือกใหแกศาล

ในการใชดุลพินิจกําหนดโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดไดเหมาะสมข้ึนและตรงกับวัตถุประสงคของ

การลงโทษมากกวาการใชมาตรการกักขังแทนคาปรับดังเชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน และยังทําใหศาล

สามารถปรับใชมาตรการใหทํางานบริการสังคมกับผูกระทําความผิดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งมีเงิน

ชําระคาปรับไดดวยหากศาลพิจารณาแลวเห็นวาการลงโทษปรับไมสงผลรายทําใหผูกระทําความผิดรูสึก

เข็ดหลาบหรือสํานึกในการกระทําความผิด โดยศาลสามารถใชดุลพินิจพิจารณาส่ังใหผูกระทําความผิด

ทํางานบริการสังคมไดทันทีโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูตองโทษกอนดังเชนท่ีใชในอังกฤษ ท้ังนี้ 

เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคแกบุคคลทุกชนช้ันอยางเทาเทียมและ

ตรงกับวัตถุประสงคของการลงโทษอยางแทจริง 

 
2. แนวคิดในการบังคับใหทํางานแทนคาปรับ 
 การใหผูกระทําความผิดซึ่งมีความผิดเพียงเล็กนอยอันมีโทษทางอาญาท่ีไมรุนแรงทํางาน 

บริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ เปนการมุงเนนแกไขฟนฟูตัวผูกระทําความผิด

มากกวาการพิจารณาสั่งลงโทษปรับแตเพียงทางเดียว ซึ่งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน 

(Utilitarian theory)ท่ีมองวาการลงโทษไมควรพิจารณาถึงผลรายอันเกิดจากความนาตําหนิของผูนั้น

แตเพียงทางเดียว หากแตควรพิจารณาถึงผลดีท่ีตามมาจากการลงโทษดวย เนื่องจากบุคคลแตละ

คนนั้นยอมมีความแตกตางกันออกไป ฉะนั้น การพิจารณาส่ังลงโทษโดยคํานึงถึงความแตกตางในดาน

ตางๆ ของตัวบุคคลยอมเปนการลงโทษท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนในการแกไขฟนฟูตัวผูกระทํา

ความผิดใหสามารถกลับเขามาใชชีวิตในสังคมไมหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ท้ังยังเกิดประโยชน

ตอสังคม เพราะความผิดเพียงเล็กนอยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวนั้น มิไดมีผลเปนการตัดตัวผูกระทํา

ความผิดออกจากสังคมแตอยางใด 

 และเม่ือนําหลักการลงโทษใหมเหมาะสมกับตัวบุคคล (Individualization) มาปรับใชกับ

แนวคิดในการบังคับใหผูกระทําความผิดทํางานแทนคาปรับแลวจะเห็นไดวาการใหผูกระทําความผิดซึ่ง

มีโทษปรับสถานเดียวสามารถทํางานบริการสังคมหรือทํางานาธารณประโยชนแทนการลงโทษปรับ 

ซึ่งอยูภายใตดุลพินิจของศาลในการพิจารณาส่ัง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูกระทําความผิด 

เปนรายบุคคลไป ยอมมีประโยชนและเปนการมุงเนนแกไขฟนฟูตัวผูกระทําความผิดมากกวาการ

พิจารณาส่ังลงโทษปรับเพียงอยางเดียว ซึ่งหากผูตองโทษปรับไมมีเงินชําระคาปรับศาลจะส่ังลงโทษกักขัง

แทนคาปรับอยางท่ีไทยใชอยูในปจจุบันอยางมาก เนื่องจากเปนการลงโทษท่ีเหมาะกับตัวบุคคลและยังทํา

ใหการทํางานแทนคาปรับนี้มีประสิทธิภาพในการบังคับใชอีกดวย 

 การทํางานแทนคาปรับโดยการทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนเปน

วิธีการใหผูกระทําความผิดทํางานบริการแกสังคม ชุมชน หรือองคกรสาธารณกุลศล โดยไมไดรับ

คาตอบแทนหรือคาจางภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร การทํางานบริการสังคมในแตละ
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ประเทศอาจจะมีรูปแบบ วิธีการ กระบวนการ หรือความเช่ือพ้ืนฐานเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม

แตกตางกัน ปจจุบันแนวความคิดพ้ืนฐานในการใหผูกระทําความผิดทํางานบริการสังคมแทนโทษปรับ

หรือโทษจําคุกระยะส้ันในประเทศตางๆ สามารถจําแนกออกเปน 3 แนว ดังนี้ 

 1) การทํางานบริการสังคมเปนมาตรการลงโทษ (Punishment) แนวคิดนี้เห็นวาผูกระทํา

ความผิดทํางานบริการสังคมเปนการลงโทษอยางหนึ่ง โดยเปนทางเลือกสําหรับศาลท่ีจะตัดสิน

ผูกระทําความผิดบางประเภทโดยเล่ียงโทษจําคุกในระยะส้ัน เพียงแตรูปแบบหรือลักษณะของการลงโทษ

จะแตกตางจากมาตรการลงโทษอ่ืนๆ อยางเชน การลงโทษจําคุกท่ีทําใหผูกระทําความผิดสูญเสีย

อิสรภาพ และการลงโทษปรับซึ่งทําใหผูกระทําความผิดสูญเสียทรัพยตามจํานวนท่ีศาลส่ังปรับ แตการ

ทํางานบริการสังคมจะทําใหผูกระทําความผิดสูญเสียเวลาวางและเวลาพักผอนสวนตัว รวมท้ังจะตอง

เหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน  

 2) การทํางานบริการสังคมเปนมาตรการแกไขฟนฟู (Rehabilitation) แนวคิดนี้เห็นวาการ

ใหโอกาสแกผูกระทําความผิดไดรับใชสังคมดวยการมอบหมายงานใหทําจะสงผลใหผูกระทําความผิด 

รูสึกวาตนเองยังมีคุณคาตอสังคม มีความนับถือในตนเอง มีการใชทักษะและศักยภาพของตัวเองใน

การทําประโยชนเพ่ือสังคม ทําใหทัศนคติและความประพฤติของผูกระทําความผิดเปล่ียนแปลงไป

ในทางที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงการลดอัตราการเกิดการกระทําผิดซ้ําในท่ีสุด 

 3) การทํางานบริการสังคมเปนมาตรการชดเชยหรือทดแทนความผิดแกผู เสียหาย 

(Restitution) แนวคิดนี้เห็นวาการชดใชคาเสียหายไมวาจะในรูปแบบใด ถือเปนความรับผิดชอบของ

ผูกระทําความผิดตอความเสียหาย ซึ่งนอกจากจะเปนการชวยเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหายแลวยัง

ชวยใหผูกระทําความผิดรูถึงคุณคาของตนเอง และรูจักเคารพในบรรทัดฐานของสังคมดวยซึ่งรูปแบบ

ของการชดใชคาเสียหายในปจจุบัน มีรูปแบบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การชดใชดวยเงิน การชดใช

ดวยการบริการโดยตรงแกผูเสียหาย เชน การขอขมาหรือทํางานใหแกผูเสียหาย และการชดใช

ดวยการใหบริการแกสังคมหรือชุมชน เชน ดูแลเด็ก ทําความสะอาดในหนวยงานของรัฐหรือองคกรสา

ธารณกุศล เปนตน 

 จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกลาวขางตนการใหผูกระทําความผิดทํางานแทนคาปรับโดยการให

ทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของการลงโทษเพ่ือเปนการ

แกไขฟนฟูผูกระทําความผิดนั้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและลักษณะของงานบริการสังคมมาก

ท่ีสุด เพราะเปนการใหผูกระทําความผิดชดใชความเสียหายใหแกชุมชนและสังคมโดยตรง 

 
3. วิเคราะหและเปรียบเทียบการใหทํางานแทนคาปรับในตางประเทศกับประเทศ
ไทย 
 ในอังกฤษเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการปรับและมีการเปล่ียนแปลงมาตรการบังคับ

โทษปรับจากเดิมท่ีใหจําคุกแทนคาปรับเปนการใหทํางานบริการสังคมหรือทํางานแทนคาปรับ 

กลาวคือศาลสามารถนํามาตรการบริการสังคมมาใชแทนโทษปรับไดหากศาลเห็นวาเหมาะสมกับตัว
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ผูกระทําความผิดและเปนประโยชนตอสังคมโดยไมตองถามความยินยอมจากผูกระทําความผิด ซึ่ง

ทําใหไมตองถูกจําคุกแทนคาปรับ โดยในอังกฤษกําหนดใหมาตรการบริการสังคมเปนโทษประเภท

หนึ่งตามกฎหมาย อยูในเร่ืองการลงโทษโดยชุมชน (Community Sentences) โดยใชเปนมาตรการ

เล่ียงโทษจําคุกหรือโทษปรับ  

ในสหรัฐอเมริกา มาตรการทํางานบริการสังคม ถือเปนทางเลือกแทนการลงโทษจําคุกหรือ

โทษปรับ โดยกฎหมายกําหนดใหมาตรการบริการสังคมใชเปนโทษระดับกลาง (Intermediate 

Punishment) ซึ่งกําหนดไวในบทบัญญัติ 18 U.S.C. มาตรา 3563 (a) (2) ท้ังนี้ ศาลจะมีคําส่ัง

อยางหนึ่งอยางใดนั้นตองอยูในดุลพินิจของศาลท่ีกําหนดเงื่อนไข โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ

ผูกระทําความผิดเปนกรณีๆ ไป ซึ่งการนํามาตรการทํางานบริการสังคมมาใชตองอยูบนพ้ืนฐานของ

ความสมัครใจ เนื่องจากมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนหลักประกันคุมครองมิใหจําเลยถูกบังคับใช

แรงงานโดยไมสมัครใจ โดยศาลสามารถใชดุลพินิจกําหนดเง่ือนไขในการทํางานบริการสังคมใหเหมาะสม

กับผูกระทําความผิดแตละรายได  

 ในฝร่ังเศสการใหทํางานบริการสังคมหรืองานบริการสาธารณะถือเปนโทษ  ซึ่งเรียกวา 

โทษทางเลือกหรือโทษแทนที่ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชโทษประเภทนี้ในการลงโทษแทนโทษจําคุกระยะ

ส้ันหรือโทษปรับและเปนโทษท่ีมีรูปแบบพิเศษจากโทษหลัก การใหผูกระทําความผิดทํางานบริการสังคม 

แทนคาปรับในฝร่ังเศสศาลเปนผูใชดุลพินิจในการกําหนดเงื่อนไขโดยจะมีการแตงตั้งผูพิพากษา

บังคับโทษในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนผูกําหนดวิธีการและระยะเวลาในการใชบังคับ

มาตรการบริการสังคม ซึ่งการส่ังใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับในฝร่ังเศสตองไดรับความยินยอม

จากผูกระทําความผิดกอน  

 สวนในเยอรมนีทางเลือกท่ีนํามาใชแทนโทษปรับนั้น ในรัฐบัญญัติใหใชประมวล

กฎหมายอาญา (EGStGB) มาตรา 293 ไดบัญญัติทางเลือกของการกักขังแทนคาปรับไววาการบังคับ

คดีในสวนของการกักขังแทนคาปรับสามารถแทนท่ีไดดวยการทํางานบริการสังคมไดโดยผูกระทํา

ความผิดสามารถที่จะทํางานบริการสังคมเปนเวลา 6 ช่ัวโมง เพ่ือทดแทนการที่จะตองถูกกักขังแทน

คาปรับหนึ่งวัน และเม่ือผูกระทําความผิดไดทํางานบริการสังคมแลว การกักขังแทนคาปรับก็เปนอัน

ระงับไป ซึ่งมาตรการใหทํางานบริการสังคมของเยอรมนีนั้นถือเปนโทษทดแทน 

 มาตรการใหทํางานแทนคาปรับของไทยจะแตกตางจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส 

และเยอรมนี ซึ่งประเทศเหลานี้จะกําหนดใหมาตรการการทํางานบริการสังคมหรือทํางานบริการ

สาธารณะเปนโทษชนิดหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหศาลสามารถใชดุลพินิจพิจารณาส่ังใหผูตองโทษปรับทํางาน

แทนคาปรับไดเองโดยไมตองมีการยื่นคํารองขอเขามา และแมผูตองโทษปรับจะมีเงินชําระคาปรับหาก

ศาลเห็นวา การลงโทษดวยการใหทํางานแทนคาปรับนั้นเปนการเหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิดและ

สามารถแกไขปรับปรุงมิใหผูกระทําความผิดหวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ศาลก็จะใชมาตรการ

ใหทํางานแทนคาปรับโดยการทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนการลงโทษปรับ 

เชนในอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งตางจากการพิจาณาส่ังใหทํางานแทนคาปรับของไทย 
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เนื่องจากมาตรการใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับของไทยมิไดมีสภาพบังคับเปนโทษทางอาญา

หรือเปนโทษทดแทนหรือโทษเสริมโทษปรับแตอยางใด เปนแตเพียงมาตรการท่ีนํามาใชแทนการกักขัง

แทนคาปรับในกรณีท่ีผูตองโทษปรับไมมีเงินชําระคาปรับตอศาลเทานั้น จึงทําใหมาตรการ

ดังกลาวไมมีประสิทธิภาพดังเชนของตางประเทศ 

 
4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากการกําหนดคาปรับของไทยในปจจุบันไมอาจสรางความเปนธรรมใหแกผูกระทํา

ความผิดซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน กลาวคือ การบังคับใชโทษปรับกับผูกระทําความผิดท่ีมี

ฐานะรํ่ารวยไมสงผลกระทบเปนการยับย้ังใหเกรงกลัวไมกลากระทําความผิดซ้ํา เนื่องจากบุคคล

ดังกลาวมีเงินชําระคาปรับจึงไมรูสึกเข็ดหลาบ สวนการบังคับใชโทษปรับกับผูกระทําความผิดท่ีมี

ฐานะยากจนกลับมีผลกระทบอยางรุนแรง เนื่องจากหากบุคคลดังกลาวไมมีเงินมาชําระคาปรับก็

ตองถูกกักขังแทนคาปรับจึงทําใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางบุคคลซึ่งตางชนช้ันกัน และแมไทยจะ

นําเอามาตรการใหทํางานริการสังคมมาใชบังคับเพ่ือหลีกเล่ียงการกักขังแทนคาปรับในกรณีท่ี

ผูกระทําความผิดไมมีเงินชําระคาปรับก็ตาม แตมาตรการใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับท่ีใช

บังคับอยูก็มีขอจํากัดในการนํามาใชบังคับอยูหลายประการ กลาวคือ การจะย่ืนคํารองขอตอศาลเพื่อ

ขอทํางานบริการสังคมแทนคาปรับไดนั้น ตองเปนกรณีท่ีผูตองโทษปรับไมมีเงินชําระคาปรับโดยอัตรา

คาปรับท่ีศาลส่ังลงโทษตองไมเกิน 80,000 บาทและจะตองเปนกรณีท่ีผูตองโทษปรับรองขอตอศาล

เทานั้น จึงเห็นไดวาการนํามาตรการใหทํางานบริการสังคมท่ีนํามาใชในไทยไมมีประสิทธิภาพในการ

แกไขฟนฟูผูกระทําความผิดไดอยางแทจริงอีกท้ัง มาตรการดังกลาวนํามาใชไดเฉพาะกับผูกระทํา

ความผิดซึ่งมีฐานะยากจนเทานั้น ทําใหการนํามาตรการดังกลาวมาบังคับใชเกิดความไมเสมอภาคและ

เปนธรรมจากขอจํากัดดังกลาว ผูเขียนจึงมีความเห็นวาสมควรมีการแกไขกฎหมายเพื่อพัฒนาให

สามารถนํามาตรการทํางานบริการสังคมมาใชไดอยางหลากหลายไรซึ่งขอจํากัด มีประสิทธิภาพมุงถึง

กราลงโทษเพื่อการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดไดอยางแทจริงโดยมีขอเสนอแนะ ดงันี้ 

 1) กําหนดใหมาตรการทํางานบริการสังคมเปนโทษทางอาญาเพ่ิมข้ึนอีกประเภทหนึ่ง 

โดยแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18  ท้ังนี้ โดยกําหนดใหการทํางานบริการสังคมมีช้ัน

โทษท่ีต่ํากวาโทษกักขังและโทษปรับ เนื่องจากการใหทํางานบริการสังคมนั้นมีผลบังคับเอากับเวลา

วางของผูกระทําความผิด ท้ังนี้ การกําหนดใหการทํางานบริการเปนโทษทางอาญานั้น จะเปนการ
แกไขปญหาขอจํากัดของมาตรา 30/1 และมาตรา 56 และยังเปนการเพ่ิมทางเลือกใหศาลในการ

ใชดุลพินิจเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดใหเหมาะสมกับลักษณะของการกระทําความผิดและตัว

ผูกระทําความผิดโดยไมจําตองติดกับเง่ือนไขของจํานวนเงินซึ่งตองโทษปรับทําใหศาลสามารถนํา

มาตรการใหทํางานบริการสังคมมาบังคับใหกับผูตองโทษปรับไดอยางเหมาะสม และยังชวยแกปญหา

เร่ืองคนลนคุกท่ีประเทศไทยกําลังประสบปญหาอยูในปจจุบัน 
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 2) กําหนดใหการทํางานบริการสังคมเปนโทษอุปรณของโทษปรับ โดยแกไขประมวล 

กฎหมายอาญา โดยกําหนดใหการลงโทษใหทํางานบริการสังคมเปนโทษอุปกรณของโทษปรับ 

แทนการลงโทษกักขังแทนคาปรับในกรณีท่ีผูตองโทษปรับไมมีเงินชําระคาปรับอันเปนการลงโทษท่ี

มุงตอเสรีภาพของผูกระทําความผิด ซึ่งมีประโยนชตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

มากกวาระบบท่ีใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ ในการลงโทษปรับตามมาตรา 29 นั้น นอกจากศาลจะ

พิจารณาแตเฉพาะความรายแรงของการกระทําความผิด ซึ่งหากผูกระทําความผิดไมมีเงินมาชําระ

คาปรับศาลก็จะพิจารณากักขังแทนคาปรับและกระบวนการใหทํางานแทนคาปรับก็จะเกิดข้ึน

ภายหลังโดยการรองขอของผูกระทําความผิดภายใตหลักเกณฑของมาตรา 30/1 อันมีขอจํากัด

มากมายนั้น การแกไขกฎหมายโดยเปดโอกาสใหศาลไดใชดุลพินิจพิจารณาส่ังลงโทษโดยพิจารณาถึง

ความรายแรงของการกระทําความผิดและพิจารณาถึงความสามารถในการชําระคาปรับและ

พฤติกรรมของผูกระทําความผิดมากําหนดโทษท่ีจะลงตอผูกระทําความผิด จึงเปนการลงโทษท่ี

เหมาะตอตัวผูกระทําความผิดเปนมากกวา นอกจากศาลจะพิจารณาถึงความรายแรงของการกระทํา

ความผิดแลวศาลยังตองพิจารณาถึงความสามารถในการชําระของผูกระทําความผิดดวย และ

ถึงแมวาผูกระทําความผิดจะมีฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งมีเงินชําระคาปรับ หากศาลพิจารณาเห็นวา

การลงโทษปรับแตเพียงอยางเดียวจะไมสงผลตอผูกระทําความผิดทําใหรูสึกเข็ดหลาบศาลก็จะ

ลงโทษดวยการสั่งใหผูกระทําความผิดทํางานบริการสังคมเพ่ิมอีกสถานหนึ่งดวย หรือ 

 3) กําหนดใหการทํางานบริการสังคมเปนโทษทดแทน (Substitute Punishment) หรือ

มาตรการเสริมโทษปรับ โดยแกไขประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือใหเปนทางเลือกแกศาลในการนํามาใช

ลงโทษผูกระทําความผิดแทนการลงโทษปรับ หรือการยึดทรัพยสินหรือการกักขังแทนคาปรับตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 เพ่ือแกไขปญหาการใชมาตรการใหทํางานบริการสังคมแทน

คาปรับในปจจุบันท่ีตองมีการยื่นคํารองขอจากผูตองโทษปรับและยึดติดอยูกับจํานวนเงินคาปรับ

และฐานะของผูตองโทษปรับ การเสนอใหการทํางานบริการสังคมเปนโทษทดแทน (Substitute 

Punishment) หรือมาตรการเสริมโทษปรับนี้ เปนการเพิ่มรูปแบบของมาตรการใหทํางานบริการสังคม

แทนคาปรับ ตามมาตรา 30/1 จากเดิมซึ่งยังมีขอจํากัดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจากเดิมท่ี

มาตรการใหทํางานบริการสังคมเปนเพียงมาตรการเสริมโทษกักขังแทนคาปรับก็เพ่ิมประสิทธิภาพโดย

กําหนดใหมาตรการทํางานบริการสังคมมาใชทดแทนโทษปรับโทษยึดทรัพยสิน หรือโทษกักขังแทน

คาปรับ หรือใชเสริมกับโทษปรับ 
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