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‘โทษป รั บ ’ เป็ น โ ทษอ าญาฐ านห นึ่ ง ซึ่ ง ใช้ ล งโทษ
ผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา นอกเหนือไปจาก
โทษปรับในประมวลกฎหมายอาญาแล้ว โทษปรับนี้ยัง
บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับอ ื่นๆ ด้วย เช่น ประมวลรัษฎากร
หรือพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2553 ศาลชั้นต ้น
ในกรุงเทพฯ และศาลในภาค 1-9 ตัดสินล งโทษจำเลยโดย
การปรับอย่างเดียว 219,339 คดี และลงโทษโดยทั้งจำ
ทั้งปรับ 30,918 คดี คิดเป็นร้อยละ 35.5 และร้อยละ 5.0
ของคดีที่มีการตัดสินลงโทษทั้งหมดตามลำดับ (สำนักงาน
ศาลยุติธรรม, 2554)
เมื่อเปรียบเทียบโทษปรับกับโทษจำคุกแล้ว โทษ
ปรับมีข้อดีกว่าหลายประการ ประการแรก การใช้โทษปรับ
มีต้นทุนในการบริหารจัดการต่ำกว่าโทษจำคุก รวมถึงการ
คุมประพฤติและการกักบริเวณ ประการที่สอง สังคมไม่
ต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากแรงงานที่ต้องโทษจำคุก
และ ประการที่สาม โทษปรับไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบ หรือ ‘ตราบาป’ (Social Stigma) แก่ผ ู้กระทำผิดเหมือน
โทษจำคุก ดังนั้น การใช้โทษปรับแทนโทษจำคุก โดยเฉพาะ
ในกรณีท มี่ ไิ ด้เป็นค วามผดิ อ กุ ฉกรรจ์ จึงเป็นท างเลือกหนึง่ ท ี่
ควรพจิ ารณาเพือ่ ก ารปฏิรปู ก ระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญา
ของไทย (สมเกียรติ, ธราธร และทรงพล, 2554)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของการใช้โทษปรับใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในปัจจุบัน คือ วิธี
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การกำหนดคา่ ป รับในกฎหมายฉบับต า่ งๆ นัน้ ไม่มมี าตรฐาน
ที่ชัดเจน ในกฎหมายหลายฉบับกำหนดให้ลงโทษผู้กระทำ
ความผดิ โดยการจำคกุ หรือป รับ หรือท งั้ จ ำทงั้ ป รับ กฎหมาย
ที่กำหนดบทลงโทษในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความลักลั่นกัน
ระหว่างกฎหมายที่ออกต่างเวลากัน โดยกฎหมายที่ตราขึ้น
ภายหลังม กั ก ำหนดคา่ ป รับไว้ส งู ก ว่า แม้จ ะกำหนดโทษจำคุก
ไว้ไม่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
269/5 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2547 บัญญัติว่า “ผู้ใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือท ั้งจ ำทั้งปรับ”
ขณะทมี่ าตราอนื่ ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
เช่น มาตรา 117 วรรค 3 มาตรา 140 วรรคแรก ฯลฯ ซึ่ง
กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีเท่ากันนั้น กำหนดโทษปรับไว้
ไม่เกิน 1 หมื่นบาทเท่านั้น เป็นต้น
นอกจากนี้ โทษปรับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับ
ต่างๆ มักเป็นโทษปรับที่ระบุจำนวนเงินค่าปรับไว้ชัดเจน
การกำหนดโทษปรับโดยมิได้คำนึงถึงเงินเฟ้อทำให้ค่าปรับ
ทีแ่ ท้จ ริงเมือ่ ป รับด ว้ ยเงินเฟ้อ (Inflation-adjusted Fines) มีค า่
ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยเหตุนี้ ผลในการป้องปรามการ
กระทำผิด (Deterrence) จึงลดลงตามไปด้วย และมักนำ
ไปสู่การลงโทษด้วยการจำคุกเป็นหลัก โดยในปี 2550
ประเทศไทยมนี ักโทษในเรือนจำ 165,316 คน หรือค ิดเป็น
สัดส่วนนักโทษ 253 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งสูงกว่า
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ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ จำนวนนักโทษดังกล่าวนมี้ าก
เกินกว่าความสามารถที่เรือนจำจะรองรับได้ ทำให้นักโทษ
ต้ อ งอ ยู่ กั น อ ย่ า งแ ออั ด และเ ป็ น แรงก ดดั น ต่ อ ก ารเ พิ่ ม
งบประมาณเพือ่ เพิม่ ค วามสามารถของเรือนจำในการรองรับ
นักโทษ (สมเกียรติ, ธราธร และทรงพล, 2554)
จากปั ญ หาทั้ ง ส องป ระการข้ า งต้ น ทำให้ มี ความ
จำเป็นท จี่ ะต้องปฏิรูปร ะบบค่าป รับ เพื่อล ดความลักล ั่นข อง
ค่าป รับในกฎหมายฉบับต ่างๆ และเพื่อให้ส ามารถปรับเพิ่ม
ค่าปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ และรักษามูลค่า
ที่แท้จ ริงของค่าป รับไว้
ในงานศึกษาฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนแรก คือ บทนำ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่สอง
กล่าวถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบค่าปรับทางอาญาใน
ประเทศไทย ส่วนที่สาม กล่าวถึงประสบการณ์และบทเรียน
จากต่างประเทศว่าด้วยการสร้างระบบค่าปรับ และ ส่วน
สุดท้าย เป็นข ้อเสนอเพื่อก ารปฏิรูปร ะบบค่าป รับท างอาญา
ในประเทศไทย
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2
สภาพปัญหาเกี่ยวกับระบบค่าปรับ
ทางอาญาในประเทศไทย

อิสร์กุล อุณหเกตุ

ผู้ ท ำการศึ ก ษาร วบรวมโ ทษป รั บ ท างอ าญาจ าก
กฎหมายฉบับต ่างๆ ทั้งป ระมวลกฎหมายอาญา รวมไปถึง
พระราชบัญญัตอิ ื่นๆ ที่มีความสำคัญ รวมทั้งสิ้น 46 ฉบับ
(ดูภ าคผนวก)1 ซึง่ ป ระกอบดว้ ยขอ้ บ ททมี่ โี ทษปรับท างอาญา
จำนวน 1,1322 มาตรา เพื่อใช้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบคา่ ป รับท างอาญาในประเทศไทย โดยเนือ้ หาในสว่ นนี้
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ส่วนแรก กล่าวถึงภาพรวม
ของโทษปรับท างอาญา ส่วนทสี่ อง เป็นการอธิบายปัญหา
เกี่ยวกับความลักลั่นระหว่างค่าปรับในกฎหมายที่ออกต่าง
เวลากัน และ ส่วนสุดท้าย เป็นการอธิบายปัญหาเกี่ยวกับ
โทษปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจนโดยมิได้คำนึงถึง
เงินเฟ้อ

2.1 ภาพรวมของโทษปรับท างอาญาในประเทศไทย
จากการรวบรวมโทษปรับทางอาญาจากกฎหมาย
ฉบับต่างๆ ทั้งประมวลกฎหมายอาญา รวมไปถึงพระราช
บัญญัติอื่นๆ ที่มีความสำคัญ รวมทั้งสิ้น 46 ฉบับ พบว่า
1 การเลือกกฎหมายดงั ก ล่าวอา้ งอิงจ ากการจำแนกขอ้ หาทขี่ นึ้ ส กู่ าร
พิจารณาในศาลชั้นต้นตามรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร
(สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554) โดยในปี 2553 นั้น กฎหมาย
ที่เลือกมาทำการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา
ในศาลชั้นต้น 616,986 คดี คิดเป็นประมาณร้อยละ 96.9 ของ
จำนวนคดีที่ขึ้นสศู่ าลชั้นต้นท ั้งหมด
2 กรณีที่ในแต่ละวรรคของมาตรามีการกำหนดโทษต่างกัน ผู้ทำ
การศึกษาจะนับแยกแต่ละวรรคออกเป็นหนึ่งมาตรา
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รูปแ บบการบญ
ั ญัตโิ ทษปรับท างอาญาสามารถแบ่งอ อกเป็น
3 ประเภท ได้แก่ โทษปรับทใี่ช้ทดแทนโทษจำคุก โทษปรับที่
ใช้ควบคู่กับโทษจำคุก และโทษปรับเพียงอย่างเดียว
(1) โทษปรับที่ใช้ทดแทนโทษจำคุก
ในกฎหมายฉบับต า่ งๆ ทีเ่ ลือกมาทำการศกึ ษานนั้ รูป
แบบหลักของโทษปรับ คือ โทษปรับทใี่ช้ทดแทนโทษจำคุก
โดยใช้ค ำวา่ ‘หรือ’ ในการบญ
ั ญัตโิ ทษ เช่น มาตรา 117 วรรค
แรก แห่งประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า “ผูใ้ดยุยงหรือ
จัดให้เกิดก ารรว่ มกนั ห ยุดง าน การรว่ มกนั ป ดิ ง านงดจา้ ง หรือ
การรว่ มกนั ไม่ย อมคา้ ขาย หรือต ดิ ต่อท างธรุ กิจก บั บ คุ คลใดๆ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับ
รัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
เจ็ดป ี หรือป รับไม่เกินห นึง่ ห มืน่ ส พี่ นั บ าท หรือท งั้ จ ำทงั้ ป รับ”
ในฐานความผิดที่กฎหมายบัญญัติโทษไว้เช่นนี้ โทษปรับจึง
ถือเป็นโทษที่ใช้ทดแทน (Substitution) โทษจำคุก
โทษปรับที่ใช้ทดแทนโทษจำคุกอาจเป็นได้ทั้งโทษ
ปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน หรือเป็นค่าปรับตาม
จำนวนเท่าของความผิด เช่น มาตรา 27 ตรี วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร บัญญัติว่า “ห้ามมิให้เรือขนถ่าย
สิ่งของใดๆ ในทะเลนอกเขตท่าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ
ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้านายเรือ หรือ
บุคคลใดฝ่าฝืน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี
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หรือป รับเป็นเงินส ามเท่าข องราคาของ หรือป รับเป็นเงินห นึง่ 
แสนบาทแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หรือทั้งจำทั้งปรับ”
(2) โทษปรับที่ใช้ควบคู่กับโทษจำคุก
ในบางฐานความผิดนั้น กฎหมายอาจบัญญัติให้ใช้
โทษปรับควบคู่ไปกับโทษจำคุก โดยใช้คำว่า ‘และ’ ในการ
บัญญัตโิ ทษ เช่น มาตรา 135/4 แห่งป ระมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งม ีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
กำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการ
ร้ า ยแ ละรั ฐ บาลไ ทยไ ด้ ป ระกาศใ ห้ ค วามรั บ รองม ติ ห รื อ
ประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
เจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท” ในฐานความผิด
ที่กฎหมายบัญญัติโทษไว้เช่นนี้ โทษปรับจึงถือเป็นโทษที่ใช้
ควบคู่หรือประกอบกับ (Complement) โทษจำคุก
โทษปรับที่ใช้ควบคู่กับโทษจำคุกอาจเป็นได้ทั้งโทษ
ปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน หรือเป็นค่าปรับตาม
จำนวนเท่าข องความผดิ เช่น มาตรา 14 แห่งพ ระราชบญ
ั ญัติ
ไพ่ บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสิบปี และปรับตามจำนวนไพ่ของกลางเป็นเงินสี่เท่า
ของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกัน แต่
ในกรณีทำไพ่ต้องไม่ต่ำกว่าสองพันบาท”
(3) โทษปรับเพียงอย่างเดียว
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นอกเหนือไปจากการใช้โทษปรับเพื่อทดแทนหรือ
เพื่อควบคู่ไปกับโทษจำคุกแล้ว ในบางฐานความผิดนั้น
กฎหมายอาจบัญญัติให้ใช้โทษปรับเพียงอย่างเดียว มาตรา
3 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งเจ้าพนักงานประเมิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
ความในมาตรา 3 ฉ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท”
เช่นเดียวกันกับการใช้โทษปรับเพื่อทดแทนหรือเพื่อ
ควบคู่ไปกับโทษจำคุก โทษปรับบางฐานความผิดอาจมิได้
เป็นโทษปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับชัดเจน แต่เป็นค่าปรับ
ตามจำนวนเท่าของความผิด เช่น มาตรา 91 แห่งพ ระราช
บัญญัติศุลกากร บัญญัติว่า “ของใดปรากฏว่าได้เก็บไว้ใน
คลังสินค้า และเป็นของยังมิได้ตรวจและส่งมอบถูกต้อง
ถ้าผู้ปกครองคลังสินค้าไม่แสดงของนั้นในเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ศุลกากรร้องขอไซร้ ท่านว่าผู้ปกครองคลังสินค้า
นัน้ ม คี วามผดิ ต อ้ งระวางโทษปรับค รัง้ ห นึง่ ๆ ไม่เกินห นึง่ ห มืน่ 
บาท สำหรับหีบห่อหนึ่งๆ ที่ไม่ได้แสดง นอกจากค่าภาษี
ที่ต้องเสียส ำหรับของนั้น”
ข้อส งั เกตเบือ้ งตน้ ข องการใช้โทษปรับในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมท างอ าญาข องไ ทยใ นปั จ จุ บั น จ ากก ารศึ ก ษา
กฎหมายต่างๆ ข้างต้นมี 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก เมื่ อ พิ จ ารณาแ ยกต ามรู ป แ บบก าร
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บัญญัติโทษปรับทางอาญาแล้วจะพบว่า กฎหมายจำนวน
ประมาณ 500 มาตรา หรือป ระมาณร้อยละ 44 ของโทษ
ปรับที่ทำการศึกษา กำหนดให้ลงโทษผู้กระทำความผิดโดย
การจำคกุ หรือป รับ หรือท งั้ จ ำทงั้ ป รับ กฎหมายทกี่ ำหนดบท
ลงโทษในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
ที่ออกต่างเวลากัน โดยกฎหมายที่ตราขึ้นทีหลังมักกำหนด
ค่าปรับไว้สูงกว่า แม้จะกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่ต่างกัน ซึ่ง
ผู้ทำการศึกษาจะได้อธิบายเพิ่มเติมต่อไปในหัวข้อ 2.2
ประการที่สอง โทษปรับทางอาญาจำนวน 1,086
มาตรา หรือป ระมาณรอ้ ยละ 96 ของโทษปรับท ที่ ำการศกึ ษา
เป็นโทษปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน การกำหนดค่า
ปรับโดยมิได้ค ำนึงถ ึงเงินเฟ้อทำให้ค ่าป รับที่แท้จริงเมื่อปรับ
ด้วยเงินเฟ้อ (Inflation-adjusted Fines) มีค่าล ดลงเมื่อเวลา
ผ่านไป ด้วยเหตุน ี้ ผลในการปอ้ งปรามการกระทำผดิ (Deterrence) จึงลดลงตามไปด้วย และมักนำไปสู่การลงโทษด้วย
การจำคุกเป็นหลัก ซึ่งผู้ทำการศึกษาจะได้อธิบายเพิ่มเติม
ต่อไปในหัวข้อ 2.3
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ตารางท่ี 1 สรุปจำนวนมาตราในกฎหมายทม่ี โี ทษปรับทางอาญา
ที่มา: รวบรวมโดยผู้ทำการศึกษา
รูปแบบการบัญญัติโทษปรับทางอาญา

จำนวนมาตรา

โทษปรับที่ใช้ทดแทนโทษจำคุก
✓ โทษปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน

488

✓ ค่าปรับตามจำนวนเท่าของความผิด

15

โทษปรับที่ใช้ควบคู่กับโทษจำคุก
✓ โทษปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน

217

✓ ค่าปรับตามจำนวนเท่าของความผิด

10

โทษปรับเพียงอย่างเดียว
✓ โทษปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน

381

✓ ค่าปรับตามจำนวนเท่าของความผิด

21

2.2 ปัญหาเกี่ยวกับความลักลั่นระหว่างโทษปรับในกฎหมาย
ที่ออกต่างเวลากัน
ปัญหาเรื่องความลักลั่นระหว่างโทษปรับในกฎหมาย
ที่ออกต่างเวลากัน เกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดค่าปรับใน
กฎหมายฉบับต า่ งๆ นัน้ ไม่มมี าตรฐานทชี่ ดั เจน ทำให้ค า่ ปรับ
มีก ารกระจายตัวส ูง โดยค่าป รับท เี่ป็นต ัวเงิน (Nominal Fine)
เทียบเท่าโทษจำคุก 1 ปี มีค่าตั้งแต่ 1,000-3,000,000
บาท (ดูภาพที่ 1 และตารางที่ 2) แม้ก ระทั่งค ่าปรับทอี่ อก
ในปีเดียวกันก็อาจมีค่าแตกต่างกันมาก เช่น ในปี 2550
ค่าป รับท เี่ ป็นต วั เงินเทียบเท่าโทษจำคกุ 1 ปี มีค า่ ต งั้ แต่ 2,0003,000,000 บาท (ดูภาพที่ 2)
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2.3 ปัญหาเกี่ยวกับโทษปรับท ี่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจนโดย
มิได้คำนึงถึงเงินเฟ้อ
ภาพที่ 1 การกระจายตัวของค่าปรับที่เป็นตัวเงิน
ในกฎหมายฉบับต่างๆ

ภาพที่ 2 ค่ามัธยฐาน และพิสัยของค่าปรับที่เป็นต ัวเงิน
(Fominal Fine) เทียบเท่าโทษจำคุก 1 ปีของกฎหมายที่
ออกในปีต่างๆ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าปรับต่ำสุดและสูงสุดของ
กฎหมายที่กำหนดโทษจำคุกไว้เท่ากัน
ที่มา: รวบรวมโดยผู้ทำการศึกษา

ค่าปรับต่ำสุด

โทษ
จำคุก

กฎหมาย

ไม่เกิน
1 ปี

ประมวล
กฎหมายอาญา
หลายมาตรา

โทษปรับ

กฎหมาย
กฎหมาย

ไม่เกิน
2,000
บาท

พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง
• มาตรา 35

โทษปรับ
ไม่เกิน
3,000,000
บาท

ไม่เกิน
2 ปี

พ.ร.บ.การพนัน
• มาตรา 14
(2)

ไม่เกิน
2,000
บาท

พ.ร.บ.หลักทรัพย์
• มาตรา 281/1 วรรคสอง
• มาตรา 281/10
• มาตรา 285 ทวิ วรรคสี่
• มาตรา 285 ตรี วรรคสอง ไม่เกิน
• มาตรา 286 ทวิ วรรคสอง 500,000
พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว
บาท
• มาตรา 80
• มาตรา 84
พ.ร.บ.ฟอกเงิน
• มาตรา 63

ไม่เกิน
3 ปี

ประมวล
กฎหมายอาญา
หลายมาตรา

ไม่เกิน
6,000
บาท

พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า
มาตรา 51

ไม่เกิน
6,000,000
บาท

ไม่เกิน
4 ปี

ประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา 139

ไม่เกิน
8,000
บาท

พ.ร.บ.โรงงาน
มาตรา 50 วรรคสอง
มาตรา 52 วรรคสอง

ไม่เกิน
400,000
บาท

ไม่เกิน
5 ปี

ประมวล
กฎหมายอาญา
หลายมาตรา

ไม่เกิน พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์
10,000 มาตรา 26
บาท

ไม่เกิน
5,000,000
บาท
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โทษปรับทางอาญาจำนวน 1,086 มาตรา หรือ
ประมาณร้อยละ 96 ของโทษปรับที่ทำการศึกษา เป็นโทษ
ปรับที่ระบุจำนวนค่าปรับไว้ชัดเจน การกำหนดค่าปรับโดย
มิได้คำนึงถึงเงินเฟ้อทำให้ค่าปรับที่แท้จริงเมื่อปรับด้วย
เงินเฟ้อมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะกฎหมายที่มี
ผลบังคับใช้มาเป็นเวลานาน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา
ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2499 หรือเกินกว่า 50 ปีมาแล้ว
เป็นต้น
ผูท้ ำการศกึ ษาสำรวจโทษปรับท างอาญาในกฎหมาย
ฉบับต ่างๆ พบว่า ค่าป รับทางอาญาในกฎหมายซึ่งบัญญัติ
ขึน้ ภ ายหลังม แี นวโน้มท จี่ ะเพิม่ ข นึ้ ต ามเวลา โดยคา่ ม ธั ยฐาน
ของคา่ ป รับท เี่ ป็นต วั เงิน (Nominal Fine) เทียบเท่าโทษจำคุก
1 ปี3 เพิ่มข ึ้นจ าก 2,000 บาทในปี 2499 เป็น 20,000 บาท
ในปจั จุบนั (ดูภ าพที่ 2) อย่างไรกต็ าม แม้วา่ ค า่ ป รับด งั ท กี่ ล่าว
มาขา้ งตน้ จ ะเพิม่ ส งู ข นึ้ แต่ในกฎหมายบางฉบับค า่ ป รับย งั ค ง
อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ ค่าปรับในกฎหมายซึ่งบัญญัติ
ขึ้นก่อน กลับมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วยแต่อย่างใด

3 เนือ่ งจากในแต่ละปอี าจมกี ารออกกฎหมายทมี่ โี ทษปรับท างอาญา
มากกว่า 1 ฉบับ ผู้ทำการศึกษาจึงใช้ค่ามัธยฐานเพื่อเป็นค่ากลาง
สำหรับค่าป รับในปีนั้นๆ
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ผูท้ ำการศกึ ษาใช้ด ชั นีร าคาผลิตภัณฑ์ม วลรวมภายใน
ประเทศ (GDP deflator)4 เพื่อปรับค่าปรับที่เป็นตัวเงินใน
กฎหมายฉบับต่างๆ ให้เป็นค่าปรับที่แท้จริง (Real Fine)
เมือ่ เปรียบเทียบคา่ ป รับท เี่ ป็นต วั เงินก บั ค า่ ป รับท แี่ ท้จ ริง พบ
ว่า ค่าปรับที่แท้จริงในปัจจุบันมีมูลค่าต่ำกว่าค่าปรับที่เป็น
ตัวเงินค่อนข้างมาก เช่น ค่าป รับ 2,000 บาทในกฎหมายที่
ออกเมื่อป ี 2499 มีมูลค่าที่แท้จ ริงในปัจจุบันป ระมาณ 225
บาทเท่านั้น โดยวิธีการคำนวณค่าปรับที่แท้จริง มีสูตรการ
คำนวณดังนี้
ค่าปรับที่แท้จริง (real GDP) = ค่าปรับที่เป็นตัวเงิน (nominal GDP)
		
GDP deflator

เพือ่ เปรียบเทียบคา่ ป รับท เ่ี ป็นต วั เงินก บั ค า่ ป รับท แ่ี ท้จ ริง
ในปัจจุบันให้เห็นภ าพชัดเจน ผูท้ ำการศึกษาจึงเปรียบเทียบ
ค่าป รับท แี่ ท้จ ริงในปจั จุบนั ให้เป็นส ดั ส่วนรอ้ ยละของคา่ ป รับ
ที่เป็นตัวเงิน (ดูภาพที่ 3) พบว่า ค่าป รับท ี่แท้จริงในปัจจุบัน
ของกฎหมายที่ออกก่อนปี 2535 มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน
เพียงประมาณรอ้ ยละ 10-50 ของคา่ ป รับท เี่ ป็นต วั เงินเท่านัน้
การบงั คับใช้โทษปรับในกฎหมายเหล่าน จี้ งึ เป็นไปอย่างไม่มี
4 เช่นเดียวกันก บั ง านของ สมเกียรติ, ธราธร และทรงพล (2554) งาน
ศึกษานใี้ ช้ GDP deflator ในการคำนวณแทนทีจ่ ะเป็นดัชนีราคา
ผ บู้ ริโภค ซึง่ ม คี วามเหมาะสมกว่าใ นทางทฤษฎี เนือ่ งจากขอ้ มูลด ชั นี
ราคาผู้บริโภคในประเทศไทยมิได้มีอนุกรมที่ยาวเพียงพอเท่ากับ
GDP deflator

อิสร์กุล อุณหเกตุ

ประสิทธิภาพ เนือ่ งจากผลของเงินเฟ้อท ำให้ค า่ ป รับท แี่ ท้จ ริง
ต่ำล งทกุ ๆ ปี ผลในการปอ้ งปรามการกระทำผดิ (Deterrence)
จึงลดลงจากช่วงเวลาที่ออกกฎหมาย และมักนำไปสู่การ
ลงโทษด้วยการจำคุกเป็นหลัก
ภาพที่ 3 สัดส่วนร้อยละของค่าปรับที่แท้จริงในปัจจุบัน
เมื่อเทียบกับค่าปรับที่เป็นตัวเงินของกฎหมายที่ออกใน
ปีต่างๆ

เนื้ อ หาใ นส่ ว นต่ อ ไ ป ผู้ ท ำการศึ ก ษาจ ะท บทวน
ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศว่าด้วยการสร้าง
ระบบคา่ ป รับ เพือ่ ห าแนวทางทเี่ หมาะสมในการปฏิรปู ร ะบบ
ค่าปรับในประเทศไทย
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3

ประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศ
ว่าด้วยการสร้างระบบค่าป รับ
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การแ ก้ ไ ขปั ญ หาใ จกลางข องร ะบบค่ า ป รั บ ใ น
ประเทศไทยประกอบด้วยประเด็นหลัก 2 ประเด็น ประเด็น
แรก คือ จะแก้ไขปัญหาความลักลั่นของค่าปรับในแต่ละ
ฐานความผิดได้อย่างไร และ ประเด็นที่สอง จะแก้ไขปัญหา
ค่าปรับท ี่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเงินเฟ้อได้อ ย่างไร คำตอบต่อ
ปัญหาทั้งสองประเด็นดังก ล่าว คือ การปฏิรูประบบค่าปรับ
ซึ่งสามารถกระทำได้ 2 แนวทาง คือ การใช้ร ะบบมาตรฐาน
ค่าปรับ (Standard Fine System) หรือ การใช้ระบบค่าป รับ
แบบแปรผัน (Variable Fine System)
เนือ้ หาในสว่ นนจี้ ะกล่าวถงึ ป ระสบการณ์แ ละบทเรียน
ว่าด้วยการสร้างระบบค่าป รับจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย และเยอรมนี โดยแบ่งเนื้อหาออก
เป็น 3 ส่วนย่อย ส่วนแรก กล่าวถึงระบบมาตรฐานค่าปรับ
ส่วนที่สอง กล่าวถึงระบบค่าปรับแบบแปรผัน และ ส่วน
สุดท้าย เป็นการอภิปรายเปรียบเทียบขอ้ ดี-ข้อเสียข องระบบ
ค่าปรับท ั้งสองดังกล่าว

3.1 ระบบมาตรฐานค่าปรับ (Standard Fine System)
ระบบมาตรฐานค่าปรับเป็นระบบที่ใช้กันโดยทั่วไป
ในน านาป ระเทศ เช่ น สหร าชอ าณาจั ก ร ออสเตรเลีย
เนเธอร์ แ ลนด์ และเ บลเยี ย ม เป็ น ต้ น การส ร้ า งร ะบบ
มาตรฐานค่าปรับอาจกระทำได้ 2 วิธี วิธีแรก เป็นการจัด
ทำดัชนีค่าป รับผ ่านการจำแนกระดับ (Level) หรือห มวดหมู่
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(Category)5 และ วิธีที่สอง เป็นกำหนดหน่วยการลงโทษ
(Penalty Unit) สูงสุดสำหรับแ ต่ละฐานความผิด แทนทีก่ าร
กำหนดค่าป รับส ูงสุด
• การจัดทำดัชนีค่าปรับผ่านการจำแนกระดับหรือ
หมวดหมู่
ตั ว อย่ า งข องร ะบบม าตรฐานค่ า ป รั บ ที่ ใช้ ก ารจั ด
ทำดัชนีค่าปรับผ่านการจำแนกระดับหรือหมวดหมู่ คือ
มาตราส่วนคา่ ป รับม าตรฐาน (Standard Scale) ในกฎหมาย
ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปร ะบบ
ค่าปรับในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ถึงช่วงต้นคริสต์
ทศวรรษ 1980
การปฏิรูประบบค่าปรับของสหราชอาณาจักรเริ่มต้น
ขึ้นจากการออกพระราชบัญญัติกฎหมายอาญา ค.ศ. 1977
(Criminal Law Act 1977) ซึ่งน ับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโทษ
ปรับทางอาญาครั้งใหญ่ มาตรา 30 และ 31 แห่งพระราช
บัญญัติกำหนดให้มีการแก้ไขค่าปรับสำหรับความผิดฐาน
ต่างๆ จำนวนมาก โดยกระทำเป็นรายมาตรา ซึ่งปรากฏ
อยู่ในตารางรายการ (Schedules) ที่ 1 และ 6 แห่งพระราช
บัญญัติ
5 ในกรณีของประเทศไทยนั้น ตามมาตรา 5 แห่งพ ระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มีการจัดกลุ่มค่าปรับ
สำหรับค วามผดิ ฐ านตา่ งๆ เช่นก นั แต่ก ำหนดไว้เฉพาะสำหรับค วาม
ผิดลหุโทษ ที่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท หรือท ั้งจำทั้งปรับ เท่านั้น
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ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมค่าปรับดังกล่าว ระบบค่า
ปรับของสหราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบค่าปรับ
มาตรฐานจากการออกพระราชบัญญัติความยุติธรรมทาง
อาญา ค.ศ. 1982 (Criminal Justice Act 1982) ระบบ
ดังก ล่าวเป็นการจดั ท ำดชั นีค า่ ป รับส ำหรับค วามผดิ แ ต่ละฐาน
ความผิดตามระดับความรุนแรง6 เพื่อใช้แทนที่การกำหนด
ค่าปรับสูงสุด โดยหลักการสร้างระบบมาตรฐานค่าปรับ
มาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว อาจสรุปได้
4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแรก กำหนดระดับมาตราส่วนค่าปรับไว้ 5
ระดับ และกำหนดค่าปรับที่เป็นตัวเงินสูงสุดสำหรับแต่ละ
ระดับ ดังนี้
ระดับมาตราส่วนค่าปรับ
1
2
3
4
5

จำนวนค่าปรับ
25 ปอนด์
50 ปอนด์
200 ปอนด์
500 ปอนด์
500 ปอนด์

6 ฐานความผิดที่อยู่ภายใต้มาตราส่วนค่าปรับมาตรฐานนี้กำหนด
ไว้เฉพาะฐานความผดิ ซ งึ่ ส ามารถพจิ ารณาคดีโ ดยรวบรัดไ ด้ (Summary Offences) เท่านั้น
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ค่ า ป รั บ สู ง สุ ด ส ำหรั บ ค วามผิ ด แ ต่ ล ะร ะดั บ นี้ ถู ก
ออกแบบมาเพื่อสะท้อนระดับความรุนแรงของความผิด
กล่าวคือ ความผิดลหุโทษ (Minor Offences) จะถูกจัดไว้ใน
ระดับต่ำสุด (ระดับที่ 1) และความผิดท ี่รุนแรงที่สุดเท่าท ยี่ ัง
ควรใช้โทษปรับจะถูกจัดไว้ในระดับสูงสุด (ระดับที่ 5) โดย
การจัดทำดัชนีค่าปรับนี้วัดระดับความรุนแรงของความผิด
จากจำนวนค่าปรับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่กำหนดความ
ผิดนั้นๆ
ขั้นตอนที่สอง สำหรับค่าปรับที่ยังมิได้รับการแก้ไข
ภายใต้พ ระราชบญ
ั ญัตกิ ฎหมายอาญา ค.ศ. 1977 (Criminal
Law Act 1977) หรือในกฎหมายฉบับอื่นที่ออกหลังจาก
นั้น ให้ปรับเพิ่มค ่าป รับนั้นๆ ให้อยูส่ ูงขึ้นจากเดิมหนึ่งร ะดับ
เช่น หากค่าป รับเท่ากับ 400 ปอนด์ห รือมากกว่า แต่ไม่เกิน
500 ปอนด์ (ระดับท ี่ 4) ให้เพิ่มค่าป รับเป็น 1,000 ปอนด์
(ระดับที่ 5)
ขั้นตอนที่สาม เมื่อกำหนดระดับมาตราส่วนค่าปรับ
และค่าปรับที่เป็นตัวเงินสำหรับแต่ละระดับแล้ว จึงแทนที่
การกำหนดค่าปรับส ูงสุดด้วยระดับม าตราส่วนค่าปรับ และ
ใช้ระดับมาตราส่วนค่าปรับนี้เป็นดัชนีอ้างอิงค่าปรับสำหรับ
ฐานความผิดนั้นๆ
ขั้นตอนสุดท้าย สร้างกลไกในการปรับปรุงจำนวนค่า
ปรับ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าป รับที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเงินเฟ้อ
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นั้น โดยกำหนดให้ร ัฐมนตรี (Secretary of the States)7 มี
อำนาจในการออกคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าปรับ
ในแต่ละระดับต ามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงิน
การปรับเพิ่มจำนวนค่าปรับภายใต้ระบบมาตราส่วน
ค่าป รับม าตรฐานของสหราชอาณาจักรนี้เกิดขึ้น 2 ครั้ง ใน
ปี ค.ศ. 1984 และ 1991 โดยการปรับเพิ่มจำนวนค่าป รับ
ครั้งแรกเกิดขึ้นจากการออกคำสั่งการลงโทษทางอาญา
และอื่นๆ (เพิ่มโทษ) ค.ศ. 1984 (Criminal Penalties etc.
(Increase) Order 1984) โดยแก้ไขจำนวนค่าปรับสูงสุดใน
แต่ละระดับ ดังนี้
ระดับมาตราส่วนค่าปรับ
1
2
3
4
5

จำนวนค่าปรับ
50 ปอนด์
100 ปอนด์
400 ปอนด์
1,000 ปอนด์
2,000 ปอนด์

7 พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ว่า รัฐมนตรีผู้รักษา
การตามพระราชบัญญัติคือรัฐมนตรีกระทรวงใด แต่จากการออก
คำสงั่ ก ารลงโทษทางอาญาและอนื่ ๆ (เพิม่ โ ทษ) ค.ศ. 1984 (Criminal Penalties etc. (Increase) Order 1984) นั้นประกาศโดย
Leon Brittan ซึ่งด ำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย
ในขณะนั้น
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ขณะที่การปรับเพิ่มจำนวนค่าป รับครั้งทสี่ อง เกิดขึ้น
จากการออกพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา ค.ศ.
1991 (Criminal Justice Act 1991) โดยกำหนดให้ม กี ารแก้ไข
จำนวนค่าปรับส ูงสุดสำหรับแ ต่ละระดับ ดังนี้
ระดับมาตราส่วนค่าปรับ
1
2
3
4
5

จำนวนค่าปรับ
200 ปอนด์
500 ปอนด์
1,000 ปอนด์
2,500 ปอนด์
5,000 ปอนด์

• การกำหนดหน่วยการลงโทษ
โทษปรับในกฎหมายอาญาของออสเตรเลีย เป็น
ตัวอย่างของระบบมาตรฐานค่าปรับที่ใช้การกำหนดหน่วย
การลงโทษ (Denalty Unit) การกำหนดหน่วยการลงโทษ
เริ่มต้นขึ้นค รั้งแรกในรัฐวิคตอเรีย เมื่อปี ค.ศ. 1981 ผ่านการ
ออกพระราชบัญญัติการลงโทษและการตัดสินลงโทษ ค.ศ.
1981 (Penalties and Sentences Act 1981) และถูกนำไป
ใช้ในรัฐแทสเมเนียในเวลาต่อมา
ในปี ค.ศ. 1988 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่ง
ออสเตรเลีย (Australian Law Reform Commission) เสนอ
รายงานว่าด้วยการตัดสินลงโทษ (Report on Sentencing)
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โดยระบุว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการใช้โทษปรับ
คือ ผลของเงินเฟ้อท ำให้ม ูลค่าของค่าป รับลดลง ทำให้ต้อง
มีการแก้ไขเพิ่มเติมค ่าปรับในกฎหมายฉบับต่างๆ อยูเ่สมอ
คณะกรรมการชุดดังกล่าวเห็นว่า การกำหนดหน่วยการ
ลงโทษจะทำให้การแก้ไขโทษปรับง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถ
กระทำได้โดยการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขค่าปรับต่อหน่วย
การลงโทษเพียงฉบับเดียว จึงเสนอให้นำระบบหน่วยการ
ลงโทษที่ใช้อยู่ในรัฐวิคตอเรียและรัฐแทสเมเนีย มาใช้กับท ั้ง
ในสหพันธรัฐแ ละมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (Australian
Capital Territory) รายงานฉบับดังกล่าวนำไปสู่การออก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทางอาญา ค.ศ.
1992 (Crimes Legislation Amendment Act 1992) เพื่อ
บังคับใช้ในเครือรัฐออสเตรเลีย ก่อนที่จะเริ่มออกกฎหมาย
เพื่อใช้ในแต่ละรัฐ
การกำหนดหน่วยลงโทษนเี้ ป็นการแทนทีก่ ารกำหนด
ค่าป รับส งู สุดส ำหรับแ ต่ละฐานความผดิ ด ว้ ยการระบุจ ำนวน
หน่วยการลงโทษ ซึ่งแปรผันไปตามระดับความร้ายแรงของ
ความผิด และกำหนดมาตรฐานค่าปรับสำหรับความผิดต่อ
หน่วยการลงโทษ ซึ่งวิธีการคำนวณค่าปรับภายใต้ระบบ
มาตรฐานคา่ ป รับท ใี่ ช้ก ารกำหนดหน่วยการลงโทษอาจเขียน
เป็นสูตรการคำนวณได้ ดังนี้
ค่าป รับ =

จำนวนหน่วยการลงโทษ X
ค่าปรับสำหรับความผิดต่อหน่วย
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วิธีการกำหนดหน่วยลงโทษของรัฐวิคตอเรียและของ
เครือรัฐออสเตรเลียน ั้นมีความแตกต่างกัน โดยการกำหนด
หน่วยการลงโทษภายใต้พ ระราชบัญญัตกิ ารลงโทษและการ
ตัดสินล งโทษ ค.ศ. 1981 ของรฐั ว คิ ตอเรียน นั้ ใช้ว ธิ กี ารเทียบ
ความรา้ ยแรงของการกระทำผดิ จ ากโทษจำคกุ โดยกำหนดให้
โทษจำคุก 1 เดือนเท่ากับห น่วยการลงโทษ 5 หน่วย โทษจำ
คุก 6 เดือนเท่ากับห น่วยการลงโทษ 25 หน่วย ฯลฯ และ
กำหนดค่าป รับต ่อหน่วยการลงโทษไว้เท่ากับ 100 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ขณะที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทาง
อาญา ค.ศ. 1992 ของเครือรัฐออสเตรเลียใช้วิธีการเทียบ
ความร้ายแรงของการกระทำผิดจากค่าปรับที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่กำหนดความผิดนั้นๆ โดยกำหนดมาตรฐาน
ค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษเริ่มต้นไว้เท่ากับ 100 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย และนำไปหารจำนวนคา่ ป รับในแต่ละฐานความผดิ
เพื่อแปลงเป็นจ ำนวนหน่วยการลงโทษ เช่น ฐานความผิดที่
กำหนดค่าป รับไว้เท่ากับ 1,000 ดอลลาร์อ อสเตรเลีย จะมี
หน่วยการลงโทษเท่ากับ 10 หน่วย เป็นต้น
แม้ว่าค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษจะสามารถนำไป
ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาค่าปรับที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเงินเฟ้อได้
แต่การออกกฎหมายเพื่อแก้ไขค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษ
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กลับไม่เกิดข ึ้น จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2004 เมื่อร ัฐวิคตอเรีย
ออกพระราชบัญญัติหน่วยเงิน ค.ศ. 2004 (Monetary Units
Act 2004) เพื่อสร้างกลไกการปรับเพิ่มค่าป รับโดยอัตโนมัติ
โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Treasurer)
ประกาศคา่ ป รับต อ่ ห น่วยการลงโทษภายในวนั ท ี่ 1 มิถนุ ายน
ของทุกปี กลไกการปรับเพิ่มค่าปรับโดยอัตโนมัตินี้ ทำให้
มูลค่าที่แท้จริงของค่าปรับยังคงรักษามูลค่าเดิมไว้เมื่อเวลา
ผ่านไป โดยไม่จ ำเป็นต อ้ งออกกฎหมายเพือ่ แ ก้ไขคา่ ป รับต อ่ 
หน่วยการลงโทษ (ดูภ าพที่ 4)
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษของรัฐวิคตอเรีย
กับดัชนีราคาผู้บริโภค ช่วงปี ค.ศ. 2004-2011
ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics)
และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษารัฐวิกตอเรีย (Victoria Government Gazette)
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3.2 ระบบค่าปรับแบบแปรผัน (variable fine system)
ระบบค่าปรับแบบแปรผันเป็นระบบที่แตกต่างไป
จากระบบมาตรฐานค่าปรับ เนื่องจากมิได้มีการกำหนด
จำนวนค่าปรับไว้ชัดเจนดังเช่นในระบบมาตรฐานค่าปรับ
หากแต่ใช้วิธีการกำหนดโทษเป็นหน่วยความผิด และนำ
รายได้ของผู้กระทำความผิดมาใช้คำนวณค่าปรับควบคู่ไป
ด้วย การนำรายได้ต่อวันของผู้กระทำความผิดมาใช้ในการ
คำนวณนี้ทำให้ระบบค่าปรับแบบแปรผันรู้จักกันโดยทั่วไป
ในชื่อ ‘ระบบค่าปรับ ตามรายได้’ (Day-fine System) ระบบ
ค่าป รับด งั ก ล่าวเริม่ ต น้ ใช้ในประเทศแถบสแกนดเิ นเวีย ได้แก่
ฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 และแพร่ห ลายในประเทศแถบยุโรปในเวลาต่อมา
ระบบค่าปรับแบบแปรผันมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบ
มาตรฐานคา่ ป รับท ใี่ ช้ก ารกำหนดหน่วยการลงโทษทไี่ ด้ก ล่าว
มาข้างต้น กล่าวคือ ระบบค่าป รับแบบแปรผันใช้วิธีการระบุ
จำนวนหน่วยความผิดซึ่งแปรผันไปตามระดับความร้ายแรง
ของความผดิ แต่ส ว่ นทแี่ ตกตา่ งออกไปกค็ อื แทนทีจ่ ะกำหนด
ค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษให้เป็นมาตรฐานดังเช่นระบบ
มาตรฐานค่าปรับที่ใช้การกำหนดหน่วยการลงโทษ ระบบ
ด งั ก ล่าวใช้ว ธิ กี ารนำรายได้ข องผกู้ ระทำความผดิ ม าใช้ค ำนวณ
ค่าปรับ ค่าปรับจึงแปรผันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของ
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ผู้กระทำความผิด ซึ่งวิธีการคำนวณค่าปรับภายใต้ระบบ
ค่าป รับท แี่ ปรผันต ามรายได้ต อ่ ว นั ข องผกู้ ระทำความผดิ อาจ
เขียนเป็นส ูตรการคำนวณได้ ดังนี้
ค่าปรับ =

จำนวนหน่วยความผิด (วัน) X
รายได้ส ุทธิต่อวันของผกู้ ระทำความผิด

ค่ า ป รั บ ที่ แ ปรผั น ไ ปต ามฐ านะท างเ ศรษฐกิ จ ข อง
ผู้ ก ระทำค วามผิ ด นี้ มี จุ ด เ ด่ น ต รงที่ ส ามารถส ร้ า งค วาม
เป็นธรรม (Fairness) ในการลงโทษคนทมี่ ีระดับรายได้ต่างๆ
กันได้ดีกว่าระบบค่าปรับแบบอื่นๆ และป้องปรามการ
กระทำความผิดของคนทุกระดับรายได้อย่างเท่าเทียมกัน8
ตัวอย่างของระบบค่าปรับแบบแปรผันที่จะกล่าวถึงในที่นี้
คือ ระบบคา่ ป รับต ามรายได้ข องเยอรมนี รากฐานของการใช้
ระบบคา่ ป รับต ามรายได้ในเยอรมนีเริม่ ต น้ จ ากการแก้ไขเพิม่ 
เติมประมวลกฎหมายอาญาในปี ค.ศ. 1962 โดยอนุญาต
ให้ใช้โทษปรับในการลงโทษแทนการจำคุกระยะสั้นได้ โดย
การใช้โทษปรับนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณ
ค่าป รับร ายวัน
การปฏิรปู ร ะบบกฎหมายดงั ก ล่าวปรากฏเป็นร ปู ธ รรม
ชัดเจนจากการผ่านรัฐบัญญัติการปฏิรูปกฎหมายอาญา
8 ดูรายละเอียดใน สมเกียรติ และสุนทร (2554)
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(Criminal Law Reform Act) 2 ฉบับในปี ค.ศ. 1969 โดยรัฐ
บัญญัติฉบับแรกเป็นการกำหนดให้ศาลสามารถใช้โทษปรับ
ทดแทนการลงโทษจำคุกระยะสั้นได้ ขณะที่รัฐบัญญัติฉบับ
ต่อมาวางกรอบสำหรับศาลในการคำนวณค่าปรับรายวัน
โดยเปิดช อ่ งให้ศ าลแต่ละแห่งส ามารถพฒ
ั นาแนวทางในการ
กำหนดจำนวนวันปรับและการออกแบบวิธีการคำนวณค่า
ปรับร ายวนั ได้เอง รัฐบ ญ
ั ญัตทิ งั้ ส องฉบับน ำไปสกู่ ารใช้ร ะบบ
ค่าปรับต ามรายได้โดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1975
แม้ ว่ า ห ลั ก ก ารข องร ะบบค่ า ป รั บ ต ามร ายไ ด้ ใ น
เยอรมนีจะคล้ายคลึงกับในประเทศต้นแบบ เช่น สวีเดน
แต่วิธีการใช้ระบบค่าปรับดังกล่าวในทั้งสองประเทศมีความ
แตกต่างสำคัญที่สมควรกล่าวถึง 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ นแรก ระบบค่าปรับตามรายได้ในทั้งสอง
ประเทศเริ่มต้นจากแนวคิดพื้นฐานที่ต่างกัน โดยสวีเดนใช้
โทษปรับตามรายได้กับการกระทำความผิดที่ไม่รุนแรงนัก
ซึ่งสามารถยุติได้ในชั้นพนักงานอัยการ โดยไม่จำเป็นต้อง
ขึน้ ส ศู่ าล แนวคิดด งั ก ล่าวทำให้จ ำนวนวนั ป รับไม่ม ากนกั คือ
อยู่ระหว่าง 1-120 วัน (180 วัน สำหรับก ารกระทำความผิด
ซ้ำ) ขึ้นอ ยู่กับความร้ายแรงของการกระทำความผิด ขณะที่
เยอรมนีใช้โทษปรับตามรายได้กับการกระทำความผิดที่มี
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ความรนุ แรงมากขนึ้ เพือ่ เป็นท างเลือกแทนการตดั สินล งโทษ
จำคุก จำนวนวันปรับจึงอาจสูงถึง 360 วัน
ประเด็นที่สอง การคำนวณรายได้สุทธิต่อวันของ
ผู้กระทำความผิดในสวีเดนนั้นมีความซับซ้อน9 มากกว่าใน
เยอรมนี เนื่องจากศาลสามารถเข้าถึงข้อมูลรายได้และการ
จ่ายภาษีของผู้กระทำความผิดได้ ในเยอรมนีนั้นศาลจะใช้
การประมาณการรายได้สุทธิจากรายงานข้อมูลผู้กระทำ
ความผิดของเจ้าห น้าทีต่ ำรวจ และการซักถาม
การบังคับใช้ระบบค่าปรับตามรายได้เพื่อทดแทน
การลงโทษด้วยการจำคุกในทั้งส องประเทศค่อนข้างประสบ
ความสำเร็จ โดยในสวีเดนนนั้ ก ารลงโทษดว้ ยการปรับค ดิ เป็น
สัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของการลงโทษผู้กระทำความผิด
ทัง้ ในคดีค วามผดิ ต อ่ ท รัพย์สนิ แ ละความผดิ ต อ่ บ คุ คล ขณะที่
ในเยอรมนีค ิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 ของการลงโทษ
ผู้กระทำความผิดในคดีค วามผิดต่อทรัพย์สิน และประมาณ
2 ใน 3 ในคดีค วามผิดต ่อบุคคล (Hillsman, 1990)

9 เช่น หากผู้กระทำความผิดมีสถานภาพสมรส จะหักรายได้สุทธิ
ท นี่ ำมาคำนวณออกรอ้ ยละ 20 แต่ห ากคสู่ มรสของผกู้ ระทำความผดิ
ม งี านทำ จะบวกเพิม่ ร ายได้ข องคสู่ มรสรอ้ ยละ 20 เข้าก บั ร ายได้ส ทุ ธิ
เป็นต้น

33

34

ระบบค่าปรับทางอาญา

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระบบค่าปรับตามรายได้ของ
สวีเดนและเยอรมนี
ที่มา: สรุปจาก Hillsman (1990)

สวีเดน
ค.ศ. 1931

เยอรมนี
ค.ศ. 1975

แนวคิดพื้นฐาน

ใช้กับการกระทำ
ความผิดที่ไม่รุนแรงนัก
ซึ่งส ามารถยุติได้ใน
ชั้นพนักงานอัยการ โดย
ไม่จำเป็นต้องขึ้นสู่ศาล

ใช้ก บั ก ารกระทำความผดิ 
ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
เพื่อเป็นทางเลือกแทน
การตัดสินลงโทษจำคุก

จำนวนวันปรับ

1-120 วัน (180 วัน
สำหรับการกระทำ
ความผิดซ้ำ)

5-360 วัน

การคำนวณรายได้
สุทธิต่อวันของ
ผู้กระทำความผิด

มีวิธีการคำนวณที่ซับซ้อน
เนื่องจากศาลสามารถ
เข้าถ ึงข้อมูลรายได้และ
การจ่ายภาษีข อง
ผู้กระทำความผิดได้

ใช้การประมาณการ
รายได้สุทธิ จากรายงาน
ข้อมูลผกู้ ระทำความผิด
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และการซักถามโดย
ผู้พิพากษาในศาล

สัดส่วนการลงโทษ
ผู้กระทำความผิด
ด้วยการปรับ

ประมาณครึ่งหนึ่งของ
ผกู้ ระทำความผิด ทั้งใน
คดีความผิดต่อท รัพย์สิน
และความผิดต่อบ ุคคล

ประมาณ 3 ใน 4 ของ
ผู้กระทำความผิดในคดี
ความผิดต่อทรัพย์สิน
และประมาณ 2 ใน 3
ในคดีความผิดต่อบุคคล

ปีทเี่ริ่มต้นใช้
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นอกจากค่าปรับที่แปรผันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้กระทำความผิดนี้จะสามารถสร้างความเป็นธรรม
ในการลงโทษคนทม่ี รี ะดับร ายได้ต า่ งๆ กันด งั ท ไ่ี ด้ก ล่าวมาขา้ งตน้ 
แล้ว ระบบค่าปรับแปรผันนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาค่าปรับ
ทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงตามเงินเฟ้อได้ เนือ่ งจากรายได้ส ทุ ธิต อ่ ว นั
ของผู้กระทำความผิดย่อมสะท้อนค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
ในตัวมันเอง

3.3 วิวาทะว่าด้วยระบบมาตรฐานค่าปรับกับระบบค่าปรับ
แบบแปรผัน
ระบบม าตรฐานค่ า ป รั บ แ ละร ะบบค่ า ป รั บ แ บบ
แปรผันท ี่กล่าวมาข้างต้น ต่างสามารถนำมาปรับใช้เพื่อการ
ปฏิรูประบบโทษปรับในประเทศไทยได้ เนื้อหาในส่วนนี้
จะเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของระบบค่าปรับดังกล่าวใน
ประเด็นปัญหาหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ การแก้ไขปัญหา
ความลักลั่นของค่าปรับในแต่ละฐานความผิด และการ
แก้ไขปัญหาค่าปรับที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเงินเฟ้อ เพื่อนำ
ข้อค้นพบดังกล่าวไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูประบบโทษปรับ
ในประเทศไทยในเนื้อหาส่วนต่อไป
• การแก้ไขปัญหาความลักลั่นของค่าปรับในแต่ละ
ฐานความผิด
การจัดทำดัชนีค่าป รับ โดยวัดระดับความรุนแรงของ
ความผดิ จ ากจำนวนคา่ ป รับท บี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายทกี่ ำหนด
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ความผิดนั้นๆ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด จากตัวอย่าง
ที่ ก ล่ า วม าข้ า งต้ นนั้ น สหร าชอ าณาจั ก รเ ลื อ กใช้ วิ ธี ก าร
ด งั ก ล่าวเพือ่ แ ก้ไขปญ
ั หาความลกั ล น่ั ข องคา่ ป รับ ทำให้ค า่ ป รับ
สำหรับค วามผิดฐานต่างๆ ถูกจ ัดกลุ่มให้เหลือเพียง 5 กลุ่ม
ตามระดับความรุนแรงของความผิด ซึ่งง่ายต่อการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าปรับตามเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม วิธีการ
ดังกล่าวสามารถกระทำได้เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมโทษปรับทางอาญาครั้งใหญ่ก่อนหน้าการ
จัดทำดัชนีค่าปรับแล้ว การจัดทำดัชนีค่าปรับโดยไม่มีการ
ตรวจชำระคา่ ป รับท มี่ อี ยูเ่ ดิมอ าจไม่ช ว่ ยแก้ไขปญ
ั หาดงั ก ล่าว
เนื่องจากมิได้คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จ ริงในปัจจุบันของค่าป รับ
ตัวอย่างหนึ่งของวิธีการแก้ไขปัญหาดังก ล่าว คือ ข้อ
เสนอในการจัดทำดัชนีค่าปรับของไอร์แลนด์ ตามรายงาน
ว่าด้วยการจัดทำดัชนีค่าปรับ (Report on the Indexation
of Fines) ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (Law Reform
Commission) ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 1991 (Law Reform
Commission of Ireland, 1991) โครงร่างข้อเสนอดังกล่าว
เป็นการจัดทำดัชนีค่าปรับซึ่งม ีความซับซ้อนมากขึ้น โดยวัด
ระดับความรุนแรงของความผิดจากจำนวนค่าปรับที่จำแนก
ตามช่วงเวลาที่ออกกฎหมาย
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ตารางที่ 4 โครงร่างข้อเสนอการจัดทำดัชนีค่าปรับของไอร์แลนด์ของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ที่มา: Law Reform Commission of Ireland (1991)

ปี ค.ศ.
ที่ออกกฎหมาย
19801975-1979
1965-1974
1945-1964
1915-1944
-1914

หมวด A
(ไม่เกิน 100
ปอนด์)
100 ปอนด์
หรือน้อยกว่า
50 ปอนด์
หรือน้อยกว่า
25 ปอนด์
หรือน้อยกว่า
10 ปอนด์
หรือน้อยกว่า
5 ปอนด์
หรือน้อยกว่า
2 ปอนด์
หรือน้อยกว่า

หมวด B
(ไม่เกิน 500 ปอนด์)

หมวด C
(ไม่เกิน 1,500
ปอนด์)

100-500 ปอนด์

มากกว่า 500 ปอนด์

50-250 ปอนด์

มากกว่า 250 ปอนด์

25-125 ปอนด์

มากกว่า 125 ปอนด์

10-50 ปอนด์

มากกว่า 50 ปอนด์

5-25 ปอนด์

มากกว่า 25 ปอนด์

2-10 ปอนด์

มากกว่า 10 ปอนด์

ขณะที่ระบบมาตรฐานค่าปรับที่ใช้การกำหนดหน่วย
การลงโทษและระบบค่าปรับแบบแปรผัน สามารถแก้ไข
ปัญหาความลักลั่นของค่าปรับ โดยการระบุจำนวนหน่วย
ความผิดซึ่งแปรผันไปตามระดับความร้ายแรงของความผิด
วิธีการนี้อาจยุ่งยากและซับซ้อนกว่าการจัดทำดัชนีค่าปรับ
แต่เหมาะสมกว่าในกรณีท คี่ า่ ป รับในกฎหมายฉบับต า่ งๆ นัน้ 
ไม่ได้รับก ารตรวจชำระมาเป็นเวลานาน
การกำหนดหน่วยการลงโทษอาจทำได้ 2 วิธี ได้แก่
(1) เทียบความรา้ ยแรงของการกระทำความผดิ จ ากโทษจำคกุ
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หรือ (2) แปลงจำนวนค่าปรับในแต่ละฐานความผิดให้เป็น
จำนวนหน่วยการลงโทษ ในช่วงการเริ่มต้นปฏิรูประบบ
ค่าปรับน ั้น การกำหนดหน่วยการลงโทษด้วยวิธีเทียบความ
ร้ายแรงของการกระทำความผิดจากโทษจำคุกเป็นวิธีที่
เหมาะสมกว่าวิธีแปลงจำนวนค่าปรับในแต่ละฐานความผิด
เพราะวิธีแปลงจำนวนค่าปรับในแต่ละฐานความผิดให้เป็น
จำนวนหน่วยการลงโทษ ดังเช่นที่ใช้ในเครือรัฐออสเตรเลีย
นั้น สามารถกระทำได้เนื่องจากมีมาตรฐานค่าปรับต่อ
หน่วยการลงโทษที่ใช้ในรัฐวิคตอเรียเป็นค่าปรับอ้างอิงอยู่
ก่อนแล้ว
• การแ ก้ ไขปั ญ หาค่ า ป รั บ ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลงต าม
เงินเฟ้อ
ระบบโทษปรับแก้ไขปัญหาค่าปรับที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ตามเงินเฟ้อในระบบค่าปรับข้างต้น สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การกำหนดอำนาจหน้าทีใ่นการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าปรับ (2) การสร้างกลไกการปรับเพิ่ม
ค่าปรับโดยอัตโนมัติ และ (3) กลไกการปรับเพิ่มค่าป รับโดย
อัตโนมัติตามรายได้
การกำหนดอำนาจหน้าทีใ่ นการแก้ไขเปลีย่ นแปลงคา่ 
ปรับดังเช่นในระบบมาตรฐานค่าปรับของสหราชอาณาจักร
มีจุดอ่อนสำคัญตรงที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตาม
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อมิได้มีการ
กำหนดคาบเวลาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวนค่าปรับ
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จึงมิได้ส ะท้อนมูลค่าในปัจจุบันอ ย่างแท้จริง
ขณะที่ ก ารส ร้ า งก ลไกก ารป รั บ เ พิ่ ม ค่ า ป รั บ โ ดย
อัตโนมัติ ดังเช่นระบบค่าปรับของรัฐวิคตอเรีย น่าจะเป็น
แนวทางทเี่ หมาะสมกว่า เนือ่ งจากกลไกการปรับเพิม่ ค า่ ป รับ
โดยอัตโนมัตินี้ทำให้มูลค่าที่แท้จริงของค่าปรับยังคงรักษา
มูลค่าเดิมไว้เมือ่ เวลาผา่ นไป โดยไม่จ ำเป็นต อ้ งออกกฎหมาย
เพือ่ แ ก้ไขคา่ ป รับต อ่ ห น่วยการลงโทษ แต่ห ากเลือกการปฏิรปู 
โดยการสร้างระบบค่าป รับต ามรายได้ ระบบดังก ล่าวจะเป็น
กลไกการปรับเพิม่ ค า่ ป รับโดยอตั โนมัติ เนือ่ งจากรายได้ส ทุ ธิ
ต่อวันของผู้กระทำผิดย่อมสะท้อนค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไป
ในตัวเอง
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระบบมาตรฐานค่าปรับกับระบบ
ค่าปรับแบบแปรผัน
ปัญหา/
ระบบค่าป รับ

ระบบมาตรฐานค่าปรับ

ปัญหาความ
จัดทำดัชนีค ่าปรับ
ลักลั่นของค่าปรับ การ
ผ่
า
น
ารจำแนกระดับ
ในแต่ละฐานความ หรือหกมวด
หมู่
ผิด
ปัญหาค่าปรับที่ไม่ • ปรับเพิ่มค ่าปรับใน
เปลี่ยนแปลงตาม แต่ละหมวดหมู่ หรือ
• ปรับเพิ่มค่าปรับต่อ
เงินเฟ้อ
หน่วยการลงโทษ

ระบบค่าปรับแบบแปรผัน
ใช้การกำหนดหน่วยการ
ลงโทษ หรือจำนวนวัน
ปรับสูงสุดส ำหรับแต่ละ
ฐานความผิด แทนที่การ
กำหนดค่าปรับสูงสุด
ค่าปรับจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามรายได้ของผู้กระทำ
ความผิดโดยอัตโนมัติ จึง
ไม่จำเป็นต้องปรับเพิ่ม
ค่าปรับ
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4
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบค่าปรับ
ทางอาญาในประเทศไทย
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จากประสบการณ์และบทเรียนจากต่างประเทศว่า
ด้วยการสร้างระบบค่าปรับที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุปทางเลือกในการปฏิรูประบบโทษปรับทางอาญาใน
ประเทศไทยได้ ดังนี้
(1) มาตราส่ ว นค่ า ป รั บ ม าตรฐานข องส หร าช
อาณาจักร
(2) ระบบก ารก ำหนดห น่ ว ยก ารล งโทษข อง
ออสเตรเลีย
2.1) ระบบก ารก ำหนดห น่ ว ยก ารล งโทษข องรั ฐ
วิคตอเรีย
2.2) ระบบการกำหนดหน่วยการลงโทษของเครือรัฐ
ออสเตรเลีย
(3) ระบบค่าปรับตามรายได้
สิง่ ท มี่ คี วามจำเป็นอ ย่างยงิ่ ในการปฏิรปู ก ระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา คือ การลดบทบัญญัตทิ กี่ ำหนดโทษทาง
อาญาให้เหลือเท่าท ี่จำเป็น (Decriminalization)10 การปฏิรูป
ระบบคา่ ป รับท างอาญาเป็นข นั้ ต อนตอ่ ม า เพือ่ ส ร้างเสริมให้
สามารถใช้โทษปรับเพือ่ เป็นท างเลือกในการลงโทษผกู้ ระทำ
ความผดิ ได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพมากขนึ้ โดยแนวทางในการ
ปฏิรูประบบโทษปรับทางอาญาอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้น
ตอน (ดูภาพที่ 4) ดังนี้
10 ดูรายละเอียดใน สมเกียรติ, อิสร์กุล และทรงพล (2554)
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ขัน้ ต อนแรก เป็นข นั้ ต อนการเลือกวธิ กี ารแก้ไขปญ
ั หา
ความลักล ั่นของค่าป รับที่มีอยูใ่นปัจจุบัน ระหว่างการจัดทำ
ดัชนีค า่ ป รับ ดังเช่นในกรณีข องสหราชอาณาจักร หรือใช้ก าร
กำหนดหน่วยการลงโทษ
ขั้นตอนที่สอง ในกรณีที่เลือกการกำหนดหน่วยการ
ลงโทษนนั้ ขัน้ ตอนตอ่ มา คือ การเลือกวธิ ีการกำหนดหน่วย
การลงโทษสำหรับความผิดฐานต่างๆ ระหว่างวิธีการเทียบ
ความร้ายแรงของการกระทำความผิดจากโทษจำคุก ดังเช่น
กรณีของรัฐวิคตอเรีย หรือวิธีการแปลงจำนวนค่าปรับใน
แต่ละฐานความผิดให้เป็นจำนวนหน่วยการลงโทษ ดังเช่น
กรณีข องเครือรัฐอ อสเตรเลีย
ขั้นตอนที่สาม เมื่อกำหนดหน่วยการลงโทษสำหรับ
ความผิดฐานต่างๆ แล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การเลือกว่าจ ะ
ใช้โทษปรับตามรายได้หรือไม่ หากใช้โทษปรับตามรายได้
ค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษจะแปรผันไปตามรายได้ของ
ผกู้ ระทำความผิด แต่หากไม่ใช้โทษปรับตามรายได้ จะต้อง
กำหนดมาตรฐานค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษ
ขั้นตอนสุดท้าย ในกรณีทมี่ ิได้ใช้โทษปรับตามรายได้
ทั้งกรณีการจัดทำดัชนีค่าปรับ และกรณีการกำหนดหน่วย
การลงโทษ จำเป็นท ี่จะต้องมีกลไกการปรับเพิ่มค่าปรับ ซึ่ง

อิสร์กุล อุณหเกตุ

อาจเป็นได้ทั้งการให้อำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแก้ไข
เพิ่มเติมค่าปรับ ดังเช่นในกรณีของสหราชอาณาจักร หรือ
การสร้างกลไกการปรับเพิม่ ค า่ ป รับโดยอตั โนมัติ ดังเช่นก รณี
ของรัฐวิคตอเรีย
ภาพที่ 4 ทางเลือกในการปฏิรูประบบโทษปรับทางอาญา
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จากข้อดี-ข้อเสียที่ได้ก ล่าวมาในหัวข้อท ี่ 3.3 ข้างต้น
ผู้ทำการศึกษาเห็นว่า ระบบค่าปรับตามรายได้น่าจะเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากระบบดังกล่าวช่วยสร้างความ
เป็นธรรมในการลงโทษผู้กระทำความผิดที่มีระดับรายได้
ต่างกนั ทัง้ ย งั ส ามารถแก้ไขปญ
ั หาความลกั ล นั่ ข องคา่ ป รับใน
แต่ละฐานความผดิ และปญ
ั หาคา่ ป รับท ไี่ ม่เปลีย่ นแปลงตาม
เงินเฟ้อได้ อย่างไรก็ตาม การนำระบบค่าปรับตามรายได้
มาใช้เพื่อปฏิรูประบบโทษปรับในประเทศไทยในปัจจุบัน
อาจประสบปัญหาสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะปัญหา
เกี่ ย วกั บ ก ารป ระมาณก ารร ายไ ด้ ข องผู้ ที่ ท ำงานใ นภ าค
เศรษฐกิจนอกระบบ11 ดังนั้น ผู้ทำการศึกษาจึงเสนอให้
เริ่มต้นปฏิรูประบบค่าปรับโดยใช้วิธีการกำหนดหน่วยการ
ลงโทษ (ซึง่ ส ามารถเปลีย่ นแปลงไปสรู่ ะบบคา่ ป รับต ามรายได้
ในอนาคต) โดยมีขั้นต อนดังนี้
ขั้นตอนแรก นำวิธีการกำหนดหน่วยการลงโทษมาใช้
แทนที่การกำหนดค่าปรับสูงสุดสำหรับแต่ละฐานความผิด
เพื่อแก้ไขปัญหาความลักลั่นของค่าปรับในแต่ละฐานความ
ผิด ซึง่ ผ ทู้ ำการศกึ ษาเห็นว า่ วิธกี ารกำหนดหน่วยการลงโทษ
น่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าการจัดทำดัชนีค่า
ปรับ เนื่องจากค่าปรับในกฎหมายฉบับต่างๆ นั้นไม่ได้รับ
11 ดูรายละเอียดใน สมเกียรติ และสุนทร (2554)
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การตรวจชำระมาเป็นเวลานาน
ขัน้ ต อนทสี่ อง กำหนดหน่วยการลงโทษ โดยใช้ว ธิ กี าร
เทียบความรา้ ยแรงของการกระทำความผดิ จ ากโทษจำคกุ ซึง่ 
วิธีการดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าวิธี
การแปลงจำนวนคา่ ป รับในแต่ละฐานความผดิ ให้เป็นจ ำนวน
หน่วยการลงโทษ เนือ่ งจากยงั ไม่มมี าตรฐานคา่ ป รับต อ่ ห น่วย
ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์อ ้างอิงส ำหรับป ระเทศไทยได้
ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดหน่วยการลงโทษสามารถ
ปรับใช้ได้ก บั ร ะบบคา่ ป รับต ามรายได้ในอนาคต อาจกำหนด
หน่วยการลงโทษเป็นจ ำนวนวนั ป รับ โดยเทียบความรา้ ยแรง
ของการกระทำความผิดจ ากโทษจำคุก เช่น กำหนดให้โทษ
จำคุก 1 เดือนเท่ากับหน่วยการลงโทษ 30 วันปรับ โทษจำ
คุก 6 เดือนเท่ากับหน่วยการลงโทษ 180 วันป รับ โทษจำคุก
1 ปีเท่ากับห น่วยการลงโทษ 360 วันป รับ ฯลฯ
ตัวอย่างเช่น มาตรา 295 แห่งป ระมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติว่า “ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
กาย หรือจ ติ ใจของผอู้ นื่ น นั้ ผูน้ นั้ ก ระทำความผดิ ฐ านทำร้าย
ร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” จะถูกแก้ไขเป็น “ผู้ใดทำร้ายผู้
อืน่ จ นเป็นเหตุให้เกิดอ นั ตรายแก่ก าย หรือจ ติ ใจของผอู้ นื่ น นั้
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำ
คุกไม่เกินส องปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบ าท หรือปรับไม่เกิน
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720 หน่วยวันป รับ หรือทั้งจำทั้งป รับ” เป็นต้น
อย่างไรกต็ าม ตัวอย่างทยี่ กมาขา้ งตน้ ม ไิ ด้ห มายความ
ว่า การกำหนดหน่วยการลงโทษนั้นจำเป็นจะต้องแก้ไข
โทษปรับในกฎหมายต่างๆ ทีละมาตรา ทีละฉบับ หากแต่
สามารถออกพระราชบัญญัติเพียงฉบับเดียวเพื่อกำหนด
วิธีการแก้ไขโทษปรับท ั้งหมดได้
ขั้นตอนที่สาม กำหนดค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษ
โดยคำนวณค่าปรับจากต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้กระทำ
ความผิดจากโทษจำคุก หากผู้กระทำความผิดได้รับค่าจ้าง
เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทต่อวัน และทำงานทั้งสิ้น
240 วันในแต่ละปี ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการได้รับโทษจำ
คุกอ ย่างนอ้ ยจะเท่ากับ 72,000 บาทตอ่ ป ี ดังน นั้ ค่าป รับต อ่ 
หน่วยการลงโทษจะเท่ากับ 200 บาทต่อหน่วย
ค่าปรับที่กำหนดขึ้นจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับ
ค่าปรับท ี่แท้จริงในปีที่ออกกฎหมาย ทั้งนี้ โทษปรับจำนวน
ประมาณ 1 ใน 3 ของโทษปรับท ี่เลือกมาทำการศึกษานั้น
เป็นโทษปรับที่บัญญัติตั้งแต่ปี 2499 โดยมีค่าปรับที่เป็น
ตัวเงินเทียบเท่าโทษจำคุก 1 ปีอยู่ที่ 2,000 บาท เมื่อปรับ
ค่าปรับที่เป็นตัวเงินดังกล่าวให้เป็นค่าปรับที่แท้จริงโดยใช้
ดัชนีร าคาผลิตภัณฑ์ม วลรวมภายในประเทศแล้วจ ะพบวา่ ค่า
ปรับที่แท้จริงเท่ากับป ระมาณ 18,000 บาท ดังน ั้น ค่าปรับ
ต่อหน่วยการลงโทษอย่างน้อยที่สุดควรจะเท่ากับ 50 บาท
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ต่อหน่วย จากวิธีการคำนวณข้างต้น ผู้ทำการศึกษาเสนอ
ให้กำหนดค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษเริ่มต้นที่ 200 บาท
ต่อหน่วย หรืออย่างน้อยที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อ
หน่วย
นอกจากนี้ จากการกำหนดค่าปรับต่อหน่วยการ
ลงโทษข้างต้นจ ะพบว่า โทษปรับจำนวนประมาณ 1 ใน 6
ของโทษปรับท ี่เลือกมาทำการศึกษานั้น จะมีค่าป รับที่ลดลง
กว่าค า่ ป รับในปจั จุบนั ซึง่ อ าจจำเป็นต อ้ งพจิ ารณาแก้ไข หรือ
กำหนดให้เป็นข ้อยกเว้น
ขั้นตอนสุดท้าย สร้างกลไกการปรับเพิ่มค่าปรับโดย
อัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าปรับที่ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
เงินเฟ้อ โดยกำหนดให้ร ฐั มนตรีป ระกาศคา่ ป รับต อ่ ห น่วยการ
ลงโทษทกุ ป ี กลไกดงั ก ล่าวจะทำให้ม ลู ค่าท แี่ ท้จ ริงข องคา่ ป รับ
ยังคงรักษามูลค่าเดิมไว้เมื่อเวลาผ่านไป โดยไม่จำเป็นต้อง
ออกกฎหมายเพื่อแ ก้ไขค่าปรับต่อหน่วยการลงโทษ
แนวทางการปฏิรูประบบค่าปรับในงานศึกษาฉบับนี้
เป็นข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาของโทษปรับที่ใช้
ทดแทนโทษจำคุกเท่านั้น ขณะที่โทษปรับที่ใช้ควบคู่กับ
โทษจำคกุ และโทษปรับเพียงอย่างเดียวกค็ วรใช้แ นวทางการ
ปฏิรูปด ังกล่าวเช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบค่าปรับเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เท่านั้น โดยในขั้นต อนก่อนการปฏิรูประบบค่าป รับนั้น การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในส่วนอื่นๆ มีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการลดบทบัญญัติที่กำหนดโทษ
ทางอาญาให้เหลือเท่าท ี่จำเป็น (Decriminalization) ขณะที่
ในขั้นตอนหลังจากการปฏิรูประบบค่าปรับนั้น สิ่งที่จำเป็น
ต้องคิดและหาแนวทางในการปฏิรูปต่อไป คือ การสร้าง
ระบบการจัดเก็บค่าปรับที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้าง
มาตรการทางเลือกในการลงโทษอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก
มาตรการกักขัง ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่สามารถจ่าย
ค่าปรับได้
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ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจ ำกัด สมาคม และ
มูลนิธิ พ.ศ. 2499 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมร วม 4 ฉบับ
(ปีล่าสุด 2551)
13. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และ
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 9 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2543)

14. พระราชบญ
ั ญัตกิ ารทะเบียนคนตา่ งด้าว พ.ศ. 2493 และ
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 3 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2497)
15. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539
16. พระราชบญ
ั ญัตยิ าเสพตดิ ให้โทษ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 5 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2545)
17. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 3 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2542)
18. พระร าชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น ำเ ที่ ย วแ ละมั ค คุ เ ทศก์ พ.ศ.
2551
19. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
พ.ศ. 2534
20. พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
21. พระราชบญ
ั ญัตมิ าตราชงั่ ต วงวดั พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 2 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2549)
22. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
23. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 2 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2550)
24. พระราชบัญญัตโิรคติดต่อ พ.ศ. 2523
25. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2523 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 3 ฉบับ (ปี
ล่าสุด 2535)
26. พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และ พ.ร.บ.

แก้ไขเพิ่มเติมร วม 2 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2542)
27. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
28. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่ม
เติมร วม 7 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2525)
29. พระราชบญ
ั ญัตปิ า่ ส งวนแห่งช าติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 3 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2528)
30. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งช าติ พ.ศ. 2504
31. พระราชบญ
ั ญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2490 และ พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมรวม 3 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2528)
32. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่ม
เติมร วม 5 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2545)
33. พระราชบัญญัติควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514
34. พระราชบญ
ั ญัตกิ ารขนส่งท างบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 11 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2550)
35. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 8 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2551)
36. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมร วม 2 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2549)
37. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมรวม 15 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2551)
38. พระราชบัญญัติการค้าน ้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 2 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2550)

39. พระร าชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใช้ ป ระมวลก ฎหมายที่ ดิ น พ.ศ.
2497 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 12 ฉบับ (ปีล ่าสุด
2551)
40. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 4 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2550)
41. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
42. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และ พ.ร.บ.
แก้ไขเพิ่มเติมร วม 4 ฉบับ (ปีล ่าสุด 2546)
43. พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และ พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมร วม 7 ฉบับ (ปีล่าสุด 2550)
44. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
45. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 3 ฉบับ (ปี
ล่าสุด 2552)
46. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2544 และ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมรวม 2 ฉบับ (ปีล่าสุด
2551)

