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ABSTRACT 
This research aims to: (1) study and analyze the fine punishment, (2) to study and analyze the 

objectives, problems and obstacles of the implementation of fine punishment, and (3) to propose the 

fine system that is suitable with the crime condition as stipulated in the Thai legislation, and as the 

deterrent for those who commit the crime not to recommit it. It was found that most of the developed 

countries tend to use fine punishment more than other means. The fine punishment is more effective to 

deter the people to commit or recommit the crimes. This is because both of incomes and social status of 

the offenders are brought in to consideration for the fine punishment in the developed countries is day 

fine in which the social status and incomes of the offenders are brought into consideration to set the 

fine rates. This means that the offenders with different social status and incomes but commit the same 

crime will have the equal economic impact from the equal fine payment. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห์โทษปรับท่ีบังคับใช้อยู่ในประเทศไทย (2) ศึกษา

วเิคราะห์ถงึวัตถุประสงค์ของการลงโทษ ตลอดถงึปัญหาและอุปสรรคของการบังคับโทษปรับในประเทศไทย 

และ (3) แสวงหาโทษปรับรูปแบบใหมท่ี่เหมาะสมกับฐานความผิดตามกฎหมายสารบัญญัติของประเทศไทย 

ท่ีก่อให้ผู้กระท้าความผิดรู้สึกเข็ดหลาบ ไม่กลับมากระท้าความผิดซ้้า และความเสมอภาคในการลงโทษแก่

ผู้กระท้าความผิดทุกฐานะ ผลการวจิัยพบวา่ ประเทศท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราการลงโทษปรับมากกว่า

การลงโทษชนิดอื่น และโทษปรับมีประสิทธิภาพในการป้องปรามไม่ให้ประชาชนกระท้าความผิด หรือไม่

กลับมากระท้าความผิดซ้้าอกี เพราะในการค้านวณคา่ปรับมกีารน้าฐานะหรือรายได้ของผู้กระท้าความผิดแต่

ละรายมาประกอบการพิจารณา ซึ่งรูปแบบของโทษปรับท่ีประเทศพัฒนาแล้วน้ามาใช้ลงโทษผู้กระท้า

ความผิด คือ โทษปรับระบบ day fine ท่ีมีการน้าฐานะหรือรายได้ของผู้กระท้าความผิดมาพิจารณาร่วมกับ
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ความร้ายแรงในการกระท้าความผิดมาเพื่อก้าหนดค่าปรับ ดังนั้นผู้กระท้าความผิดท่ีมีฐานะไม่เท่ากัน แต่

กระท้าความผิดในฐานความผิดเดียวกัน จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการน้าเงินมาช้าระค่าปรับ

อย่างเท่าเทียมกัน 

 

ค าส าคัญ: โทษปรับ; โทษปรับตามจ้านวนท่ีกฎหมายก้าหนด; การลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคล; รายได้ต่อ

วันของผู้ต้องโทษปรับ 

 

 

บทน า 

สังคมเกิดจากการรวมตัวของบุคคลหลาย

คน ซึ่งการอยู่รวมกันมักจะเกดิปัญหาต่างๆ ตามมา 

ดังนั้นเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ และเพื่อ

ป้องกันการเกิดปัญหาจึงต้องมีมาตรการเข้ามา

ควบคุม ดังนั้นกฎหมายจึงต้องบัญญัติบทลงโทษ

ส้าหรับผู้ท่ีกระท้าความผิดต่อกฎเกณฑ์ของสังคม 

การลงโทษถือเป็นการปฏิบัติการให้ผู้กระท้า

ความผิดได้รับผลร้ายจากสิ่งท่ีตนได้ฝ่าฝืนแนว

ปฏบัิตอิันเป็นกตกิาของสังคม ซึ่งการลงโทษถือเป็น

รูปแบบหนึ่งของการป้องกันสังคมจากผู้กระท้า

ความผิด (ธานี วรภัทร์, 2553, หน้า 31) โดย

ประมวลกฎหมายอาญาไทยมีการบัญญัติการ

ลงโทษท่ีเป็นการท่ัวไป ไว้ในมาตรา 18 ได้แก่ โทษ

ประหารชีวิต โทษจ้าคุก โทษกักขัง โทษปรับ และ

โทษริบทรัพย์สนิ จากมาตรา 18 พบว่าโทษปรับเป็น

โทษทางอาญาชนิดหนึ่ง โดยโทษปรับถือเป็นโทษท่ี

บังคับเอากับทรัพย์สินของผู้กระท้าความผิด หรือท่ี

เรียกกันว่า “มาตรการทางทรัพย์สิน” ซึ่งเป็น

มาตรการทางกฎหมายท่ีบังคับเอากับทรัพย์สินของ

ผู้กระท้าความผิดท้ังท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และนิติ

บุคคล มาตรการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ผู้กระท้า

ความผิดได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการ

ถูกบังคับเอากับทรัพย์สนิและเกิดความเข็ดหลาบไม่

กลับมากระท้าความผิดซ้้าอีก การลงโทษปรับ

พบว่ามีข้อดีหลายประการ คือ สามารถบังคับโทษ

ปรับได้อย่างประหยัด รวดเร็ว และผู้ต้องโทษปรับ

ไม่ต้องไปปะปนกับผู้กระท้าความผิดในฐานอื่นๆ ท่ี

ร้ายแรง รัฐได้เงินค่าปรับมาใช้พัฒนาประเทศ และ

ยังสามารถเป็นโทษแทนท่ีการลงโทษจ้าคุกระยะสั้น

อกีด้วย 

โทษปรับท่ีประเทศไทยใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นโทษปรับตามจ้านวนท่ีกฎหมายก้าหนด (fixed 

fines) ซึ่งมีแนวทางในการลงโทษปรับโดยผู้กระท้า

ความผิดทุกคนท่ีกระท้าความผิดฐานความผิด

เดียวกันจะต้องถูกปรับในอัตราท่ีเท่ากัน เพราะ

จ้านวนค่าปรับจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการ

กระท้าความผิดและความน่าต้าหนิของผู้กระท้า

ความผิด โดยไม่ค้านึงถึงฐานะหรือรายได้ของ

ผู้กระท้าความผิด โทษปรับตามจ้านวนท่ีกฎหมาย

ก้าหนดมักจะก้าหนดอัตราเพดานขั้นต่้าสุดหรือ

สูงสุดของจ้านวนเงินค่าปรับเอาไว้ ดังนั้นในการ

ลงโทษปรับ ศาลจะต้องเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการ

ก้าหนดค่าปรับ โดยต้องปรับไม่ต่้ากว่าหรือเกินกว่า
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อัตราท่ีกฎหมายก้าหนด จึงมักเกิดปัญหาในการใช้

ดุลพินิ จของศาลว่ าจ้ านวนค่าปรับเ ท่า ไรถึ ง

เหมาะสมกับการลงโทษผู้กระท้าความผิดได้และ

จ้านวนเงินค่าปรับเท่าไรท่ีผู้กระท้าความผิดแต่ละ

รายจะสามารถช้าระค่าปรับได้ เพราะหากผู้กระท้า

ความผิดไม่สามารถช้าระค่าปรับ ก็จะเป็นการเกิน

ขอบเขตในการป้องปรามการกระท้าความผิด 

ในทางกลับกันหากค่าปรับมีอัตราน้อยเกินไป

ส้าหรับผู้กระท้าความผิดท่ีมีฐานะดี ค่าปรับจะไม่

สามารถป้องปรามการกระท้าความผิดได้ ผู้กระท้า

ความผิดเหลา่นีอ้าจกลับมากระท้าความผิดซ้้า 

โทษปรับในประเทศไทยเป็นโทษท่ีถูกบัญญัติ

ไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาแทบจะทุกฐาน

ความผิด และมักบัญญัติควบคู่กับโทษจ้าคุก โดยให้

ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการลงโทษ จากสถิติ ท่ี

ปรากฏของส้านักงานศาลยุติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2546 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า ศาลไทยน้าโทษปรับ

มาลงโทษผู้กระท้าความผิดมากที่สุด แตก่็มีแนวโน้ม

ในการน้าโทษปรับมาใช้ลงโทษผู้กระท้าความผิด

ลดลง ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 สถิติประเภทของการก้าหนดโทษท่ีมีค้าพิพากษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2558 โทษจ้าคุก

เปรียบเทียบโทษปรับ 

 
ท่ีมา: ส้านักงานศาลยุตธิรรม. รายงานประจ้าปงีบประมาณ 2546-2558 
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จากตารางจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 

มีอัตราการน้าโทษปรับมาใช้ลงโทษร้อยละ 52.21 

และมีอัตราการน้าโทษปรับมาใช้ลงโทษลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือเพียงร้อย

ละ 35.50 จากนั้นก็มีการน้าโทษปรับมาใช้ลงโทษ

ผู้กระท้าความผิดเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป จนใน

ปี พ.ศ. 2558 มกีารน้าโทษปรับมาใช้ลงโทษร้อยละ 

41.64 

จากปัญหาดังกล่าวพบว่าศาลไทยเลือกน้า

โทษปรับมาใช้ลงโทษผู้กระท้าความผิดน้อยลง 

ในทางกลับกันมีแนวโน้มใช้โทษจ้าคุกลงโทษ

ผู้กระท้าความผิดมากขึ้น อาจมาจากสาเหตุท่ีอัตรา

ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามีอัตราท่ีต่้า

กว่าระดับท่ีเหมาะสม เพราะประมวลกฎหมาย

อาญาบังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ซึ่ง

บทลงโทษส่วนใหญ่ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตาม

ยุคปัจจุบัน ตามนิติเศรษฐศาสตร์มีการค้านวณ

ค่าปรับตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหากค่าปรับถูกปรับ

ตามอัตราเงนิเฟอ้ โทษปรับจะสูงขึ้นเป็น 8 เท่า ของ

โทษปรับท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 

(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , 2554, หน้า 12) เช่น 

มาตรา 334 ฐานความผิดลักทรัพย์ ควรเพิ่มโทษ

ปรับจาก 6,000 บาทเป็น 48,142 บาท เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการน้าโทษ

ปรับตามจ้านวนท่ีกฎหมายก้าหนด (fixed fines) มา

ใช้ ยังส่งผลให้ผู้กระท้าความผิดท่ีมีฐานะยากจนไม่

สามารถช้าระค่าปรับได้ เพราะค่าปรับในระบบ

ดังกล่าวไม่น้ารายได้ของผู้กระท้าความผิดมาใช้

พจิารณาค่าปรับ ท้าให้ผู้กระท้าความผิดกลุ่มนี้ต้อง

ถูกกักขังแทนค่าปรับ จึงท้าให้การบังคับคดีอาญา

ในกรณีท่ีศาลลงโทษปรับไม่ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ และขัดตอ่วัตถุประสงค์ของการลงโทษปรับ 

เพราะโทษปรับเป็นโทษท่ีถูกก้าหนดขึ้นเพื่อใช้กับ

การกระท้าความผิดท่ีศาลไม่ประสงค์จะลงโทษ

จ้าคุก แต่เมื่อเปลี่ยนจากโทษปรับมาเป็นโทษกักขัง

ซึ่งเป็นโทษท่ีมุ่งต่อเสรีภาพของผู้กระท้าความผิด จึง

เป็นการขัดต่อความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของ

การลงโทษปรับท่ีมุ่งประสงค์บังคับเอากับทรัพย์สิน

ของผู้กระท้าความผิดเป็นส้าคัญ อีกท้ังการลงโทษ

ปรับตามจ้านวนท่ีกฎหมายก้าหนด (fixed fines) ยัง

ขัดต่อหลักการลงโทษให้ เหมาะสมกับบุคคล 

(individualization of punishment) เนื่องจาก

หลักการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย คือ การด้าเนินการ

ลงโทษทางอาญาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และได้

สัดส่วนต่อผู้กระท้าความผิดแต่ละบุคคล (Versavia 

Brutaru, 2009) เพราะการลงโทษบุคคลใด สิ่งท่ี

จ้า เป็นอย่างยิ่ ง คือต้อง รู้จักลักษณะนิสัยของ

ผู้กระท้าความผิด ดังนั้นสิ่งท่ีจ้าเป็นท่ีสุดคือการ

บัน ทึกลักษณะนิสั ยของผู้ ก ระ ท้าความผิด ท่ี

ประกอบด้วยมุมมองทางด้านกายภาพ จิตใจ และ

ชีวภาพของผู้กระท้าความผิด (Saeed Gohari and 

etc.,2013, pp. 41-422) โดยการน้าสภาพแห่งคดี 

ประวัติการกระท้าความผิด อายุ สุขภาพทางกาย

และจิตใจ ประวัติการศึกษา ภูมิหลัง ประวัติการ

ท้างาน สถานภาพทางการเงิน นิสัย และความ

ประพฤติเป็นอาจิณ มาใช้ประกอบการพิจารณา

การลงโทษ (ธานี วรภัทร์, 2555, หน้า 34) เพราะ

การลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคลจะส่งผลให้การ

ลงโทษได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด ดังนั้น

ผู้กระท้าความผิดจะเกิดความเข็ดหลาบ และเร่ิม
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ไตร่ตรองในการกระท้าความผิดในคร้ังต่อไป เช่น 

ในการลงโทษปรับ หากมีการน้าสถานภาพทางการ

เงินของผู้กระท้าความผิดแต่ละรายมาใช้พิจารณา

ลงโทษ จะท้าให้ผู้ ท่ีกระท้าความผิดท่ีมีรายได้ไม่

เท่ากัน แต่กระท้าความผิดฐานเดียวกัน ต้องช้าระ

ค่าปรับท่ีต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสมอภาคใน

ผลกระทบท่ีผู้กระท้าความผิดแต่ละรายได้รับอย่าง

เท่าเทียมกัน 

จากปัญหาอัตราค่าปรับท่ีประเทศประสบ 

พบว่ามีหลายประเทศเคยประสบเช่นเดียวกั น 

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งประเทศ

เหล่านั้นแก้ปัญหาด้วยการน้าโทษปรับระบบ day 

fine มาปรับใช้ โดยประเทศแรกท่ีน้าโทษปรับใน

ระบบดังกล่าวมาใช้คือ สาธารณฟินแลนด์ ซึ่ง

น้ามาใช้ในปีค.ศ. 1921 (Justice Policy Institute, 

2011, pp. 3-14, pp. 6) เหตุผลท่ีสาธารณฟินแลนด์

น้า day fine มาใช้ เพราะประสบปัญหาการลดลง

ของคา่เงนิอยา่งรวดเร็ว หรือท่ีเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ 

(Argentinian National Report, p. 269 see in 

Gerhardt Grebing, 1982, p. 65) และต่อมา

ประเทศต่างๆ เร่ิมมีการน้า day fine มาใช้บังคับ 

เช่น ราชอาณาจักรสวีเดน สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพราะการ

ลงโทษปรับโดยน้ารายได้หรือฐานะของผู้กระท้า

ความผิดมาใช้ค้านวณค่าปรับมีข้อดีคือสามารถ

แก้ไขปัญหาอัตราในการก้าหนดคา่ปรับให้เหมาะสม

กับผู้กระท้าความผิดแตล่ะรายได้ ผู้กระท้าความผิด

แตล่ะรายท่ีกระท้าความผิดในฐานความผิดเดียวกัน 

จะได้รับผลกระทบจากการลงโทษอย่างเท่าเทียมกัน 

และ day fine ยังสามารถป้องกันผู้กระท้าความผิด

ใช้เงินเป็นเคร่ืองมือในการซื้อสิทธิในการกระท้า

ความได้อีกดว้ย 

 

การน า day fine มาปรับใช ้

โทษปรับระบบ day fine มแีนวคิดท่ีส้าคัญว่า 

โดยปกติกฎหมายอาญาจะประกอบด้วยระดับของ

อาชญากรหรือผู้กระท้าความผิดท่ีมีความร้ายแรง

ต่างกัน และระดับความอันตรายท่ีแตกต่างกัน ใน

ท้านองเดียวกันสั งคมประกอบด้วยผู้ กระท้า

ความผิดท่ีมีรายได้และความร้ายแรงของการ

กระท้าความผิดท่ีแตกต่างกัน (Cyrus C.Y. Chu, 

Naville Jiang, 1993, p. 392) ดังนั้นเพื่อความเสมอ

ภาคในการลงโทษปรับ เพื่อให้ผู้กระท้าความผิด

ได้รับผลกระทบท่ีเท่าเทียมกันจากการลงโทษ การ

ลงโทษปรับจึงต้องค้านึงถึงรายได้ของผู้กระท้า

ความผิดแตล่ะราย 

อัตราค่าปรับของ day fine ขึ้นอยู่กับความ

รุนแรงของการกระท้าความผิดและสถานะทางการ

เงินของผู้กระท้าความผิด ซึ่งการพิจารณาการ

ก้าหนดคา่ปรับ แบง่ได้ 3 ขั้น ตอน ดังนี ้

1. รายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษปรับ (day 

income) ศาลจะเป็นผู้พิจารณารายได้ของผู้กระท้า

ความผิดแต่ละราย โดยรายได้ท่ีน้ามาใช้ค้านวณ

ค่าปรับต้องเป็นรายได้ต่อวันท่ีหักค่าใช้จ่ายท่ีจ้าเป็น

ในการด้ารงชีพ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีศาล

เห็นว่าส้าคัญ ของผู้ตอ้งโทษปรับก่อน 

2. จ้านวนวันท่ีจะปรับ (amount of day) จะ

ก้าหนดจากความร้ายแรงของความผิด ดังนั้นฐาน

ความผิดใดมีความรุนแรงมาก จ้านวนวันท่ีจะปรับก็

จะสูงขึน้ 
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3. จ้านวนค่าปรับ (amount of fine) คือ

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการน้ารายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษ

ปรับ (day income) ไปคูณกับจ้านวนวันท่ีจะปรับ 

(amount of day) จึงจะเป็นจ้านวนค่าปรับในแต่ละ

คดี เชน่ นาย ก. มีรายได้ต่อวัน 500 บาท หากศาล

ก้าหนดรายได้ตอ่วันท่ีน้ามาค้านวณ 250 บาท และ

กฎหมายก้าหนดความร้ายแรงของฐานความผิดท่ี

นาย ก. ได้กระท้าความผิดไว้ 10 วันปรับ ดังนั้น

ค่าปรับท่ีนาย ก. ต้องช้าระเท่ากับ 250 x 10 = 

2500 บาท ในทางกลับกัน นาย ข. กระท้าความ

เช่นเดียวกับนาย ก. แต่นาย ข. มีรายได้ 300 บาท 

ตอ่วัน หากศาลก้าหนดรายได้ต่อวันท่ีน้ามาค้านวณ 

150 บาท ดังนั้นค่าปรับท่ีนาย ข. ต้องช้าระเท่ากับ 

150 x 10 = 1500 บาท เป็นต้น 

โทษปรับระบบ day fine พบว่ามีข้อดี คือใน

การก้าหนดค่าปรับมีการน้าความรุนแรงของการ

กระท้าความผิดและสถานะทางการเงินของผู้

ตอ้งโทษปรับมาใชพ้จิารณา ซึ่งท้ังสองปัจจัยนี้ท้าให้

ค่าปรับมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะทางการ

เงินของผู้ต้องโทษปรับ อัตราค่าปรับของผู้ต้องโทษ

ปรับแตล่ะรายจึงมอีัตราที่สูงเพยีงพอท่ีจะยับยั้งการ

กระท้าความผิดอาญาได้ แต่ day fine ก็มีข้อจ้ากัด

ท่ีเป็นไปได้ คือ อาจประสบกับข้อผิดพลาดของ

ค่าปรับท่ีสูงเกินไป (high error costs) กล่าวคือ 

ระบบโทษปรับ day fine ท่ีไม่ได้ก้าหนดถึงขอบ

เพดานขั้นสูงของค่าปรับไว้ ท้าให้เสี่ยงต่อการ

ผิดพลาดของอัตราค่าปรับท่ีสูงมาก ดังนัน้เมื่อระบบ

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่สมบูรณ์จึงมี

โอกาสเกิดข้อผิดพลาดของการลงโทษผู้กระท้า

ความผิดได้ 

นอกจากนี้ในบริบทของ day fine ผู้ต้องโทษ

ปรับยังคงเป็นผู้ถือครองข้อมูลท่ีใช้ในการพิจารณา

รายได้และทรัพย์สินของตัวผู้ต้องโทษปรับเอง ซึ่ง

ศาลไม่สามารถน้าข้อมูลของผู้ต้องโทษปรับมาได้

โดยปราศจากค่าใช้จ่าย ท้ังท่ีข้อมูลเหล่านั้นเป็น

ข้อมูลท่ีใช้ ในการพิจารณารายได้ต่อวันของผู้

ต้องโทษปรับ (day income) เพราะหากขาดข้อมูล

ดังกล่าวนี ้การพิจารณาลงโทษปรับก็จะอาศัยความ

รุนแรงของการกระท้าความผิดเพียงอย่างเดียว ซึ่ง

ไม่ต่างจากการลงโทษปรับตามจ้านวนท่ีกฎหมาย

ก้าหนด (fixed fines) ดังนั้นในการแก้ปัญหา

ดังกล่าวหลายประเทศมักบัญญัติถึงวิธีปฏิบัติใน

การใช้โทษปรับท่ีก้าหนดวันกักขังและก้าหนด

ค่าปรับ (day fine) ไว้ เช่น ก้าหนดให้ศาลเป็นผู้

ประเมินสถานทางการเงินของผู้ต้องโทษปรับจาก

บัญชีทางการเงิน หรือก้าหนดให้ศาลสามารถน้า

ข้อมูลจากรายงานการเสียภาษีของผู้ต้องโทษปรับ

มาใช้ในการพิจารณา หรือให้เป็นหน้าท่ีของต้ารวจ

เป็นผู้จัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องโทษปรับให้แก่ศาล 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีวิธีการบัญญัติในการ

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผู้ต้องโทษปรับไว้

อย่างชัดเจน แต่ก็มคีวามเป็นไปได้ว่าผู้ต้องโทษปรับ

จะรายงานขอ้มูลทางการเงินของตนไม่ตรงกับความ

เป็นจริงหรือคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง 

 

การแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของ

ผู้กระท าความผิดในระบบ day fine 

จากปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน

ของผู้กระท้าความผิดเพื่อน้ามาใชค้้านวณค่าปรับใน

ระบบ day fine เนื่องจากผู้กระท้าความผิดยังเป็นผู้
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ท่ีถือครองข้อมูลทางการเงินของตน ดังนั้นเพื่อการ

ได้มาของข้อมูลทางการเงินของผู้ต้องโทษปรับท่ี

ถูกต้อง การน้ามาตรการลงโทษการให้ข้อมูลทาง

การเงินท่ีคลาดเคลื่อนจากความจริงจึงเป็นสิ่ง

ส้าคัญ การแก้ปัญหาการรายงานข้อมูลทางการเงินท่ี

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสามารถกระท้าได้โดย

การน้ามาตรการโทษปรับล้าดับรอง (secondary fines) 

Elena Kantorowicz-Reznichenko, Maximilian Kerk, 

2015, pp. 11-12) มาใช้ เนื่องจากโทษปรับล้าดับรอง 

(secondary fines) จะมีความสัมพันธ์กับผู้กระท้า

ความผิดต่อเมื่อผู้กระท้าความผิดถูกพิพากษาว่ามี

ความผิดในการกระท้าความผิดคร้ังแรก และโทษ

ปรับล้าดับรอง (secondary fines) มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ต้องโทษปรับให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้

ของผู้ต้องโทษปรับท่ีถูกต้องเพื่อน้ามาก้าหนด

จ้านวนค่าปรับในคร้ังแรกได้ และเพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้

ต้องโทษปรับรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการทาง

อาญาท่ีเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน

หรือผิดพลาดเกิดขึ้นเสมือนกับเป็นการกระท้า

ความผิดในคร้ังท่ีสองท่ีจะต้องถูกลงโทษด้วยการ

เพิ่มค่าปรับ และเพื่อ ท่ีจะตรวจสอบผู้กระท้า

ความผิดได้ 

แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ โ ท ษ ป รั บ ล้ า ดั บ ร อ ง 

(secondary fines) แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1. โทษ

ปรับล้าดับรองในอัตราตายตัว (fixed secondary 

fines) เป็นการลงโทษผู้กระท้าความผิดทุกคนท่ี

รายงานข้อมูลทางการเงินของตนเองคลาดเคลื่อน

จากความเป็นจริงอย่างเท่าเทียมกันท้ังท่ีรายได้ของ

ผู้กระท้าความผิดและความร้ายแรงในการรายงาน

ข้อมูลทางการเงินของผู้กระท้าความผิดแต่ละคน

ต่างกัน อย่างไรก็ตามโทษปรับดังกล่าวกลับขัดต่อ

ประสิทธิภาพของการลงโทษเพื่อข่มขู่  เพราะ

ผู้กระท้าความผิดท่ีมีฐานะร้่ารวยจะได้รับการป้อง

ปรามท่ีต้่ากว่าผู้กระท้าความผิดท่ีมีฐานะยากจน 2. 

โทษปรับ day fine ล้าดับรอง (secondary day-fine) 

เป็นการปรับท่ีค้านึงถึงรายได้ต่อวันของผู้ต้องโทษ

ปรับ และความเปลี่ยนแปลงของค่าปรับท่ีขึ้นอยู่กับ

จ้านวนของการรายงานข้อมูลท่ีไม่ตรงกับความเป็น

จรงิของผู้กระท้าความผิด ดังนั้นโทษปรับในรูปแบบ

ดังกล่าวจะสามารถข่มขู่และป้องปรามการรายงาน

ข้อมูลทางการเงินท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ

คลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงได้ 

ขั้นตอนของโทษปรับ day fine ล้าดับรอง 

(secondary day-fine) คือ ผู้ต้องโทษปรับ day fine 

จะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของตนให้ศาล

ทราบ หากศาลตรวจสอบบัญชีของผู้กระท้าความ

โดยพิจารณาถึงความน่าจะเป็นในข้อมูลด้าน

การเงินของผู้กระ ท้าความผิด หากผู้ กระท้า

ความผิดถูกจับได้ว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของ

ตนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงต่อศาล ผู้กระท้า

ความผิดผู้นั้นจะถูกลงโทษ ซึ่งวิธีการลงโทษจะ

กระท้าโดยการลงโทษปรับคร้ังแรกท่ีเป็นโทษเดิมท่ี

ผู้กระท้าความผิดต้องโทษอยู่แล้ว และผู้กระท้า

ความผิดยังถูกลงโทษปรับ day fine ล้าดับรอง 

(secondary day-fine) ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 อย่าง 

กล่าวคือ 1. สถานะทางการเงินคามความเป็นจริง

ของผู้กระท้าความผิด 2. ความส้าคัญในการ

รายงานข้อมูลทางการเงินท่ีคลาดเคลื่อนของ

ผู้กระท้าความผิดต่อศาล หากผู้กระท้าความผิด
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รายงานข้อมูลทางการเงินของตนคลาดเคลื่อนจาก

ความเป็นจริง โทษปรับ day fine ล้าดับรอง 

(secondary day-fine) จะท้าหน้าท่ีเสมือนการข่มขู่

ผู้กระท้าความผิด 3. ความรุนแรงของโทษปรับ day 

fine ท่ีผู้กระท้าความผิดต้องโทษปรับในคร้ังแรก 

องค์ประกอบในข้อนี้เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่า

ผู้กระท้าความผิดจะถูกยับยั้งโดยไม่ได้พิจารณาถึง

ความรุนแรงของโทษปรับในค ร้ังแรก ดังนั้ น

ความสัมพันธ์ระหว่างโทษปรับ day fine หรือโทษ

ปรับในคร้ังแรก กับโทษปรับ day fine ล้าดับรอง 

(secondary day-fine) หรือโทษปรับคร้ังท่ีสอง จะ

ถูกก้าหนดด้วยกฎหมายและความเป็นไปได้ในการ

ตรวจสอบบัญชี ซึ่งโทษปรับ day fine ล้าดับรอง 

(secondary day-fine) ถือเป็นการลงโทษโดย

เฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มการป้องปรามการกระท้า

ความผิดเพื่อไมใ่ห้มีการรายงานข้อมูลทางด้านการเงิน

ท่ีคลาดเคลื่อนของผู้กระท้าความผิด (Elena 

Kantorowicz-Reznichenko, Maximilian Kerk, 2015, 

pp. 11-12) ค่าปรับของโทษปรับ day fine ล้าดับรอง 

(secondary day-fine) ประกอบด้วย จ้านวนวันท่ีจะ

ปรับ (amount of day) คูณกับรายได้ต่อวันของ

ผู้กระท้าความผิด (day income) เช่นเดียวกับโทษปรับ 

day fine ซึ่งเป็นโทษปรับในคร้ังแรก แต่จ้านวนวันท่ีจะ

ปรับ (amount of day) ส้าหรับค่าปรับในคร้ังท่ีสอง ถูก

ก้าหนดโดยการน้าร้อยละของการรายงานข้อมูลทาง

การเงินท่ีคลาดเคลื่อนกับความจริงคูณกับจ้านวน

วันท่ีจะปรับของการปรับในคร้ังแรก ส่วนรายได้ต่อ

วันของผู้กระท้าความผิด (day income) เป็นรายได้ท่ี

ก้าหนดไว้เช่นเดียวกับการต้องโทษปรับในคร้ังแรก 

แต่เป็นรายได้ท่ีได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องกับความ

เป็นจริงหลังจากท่ีมีการตรวจสอบแลว้ 

ตัวอยา่ง: นาย ก. มีรายได้วันละ 1,000 บาท 

ต้องโทษปรับในฐานความผิดท่ีก้าหนดจ้านวนวันท่ี

จะปรับไว้ 200 วันปรับ ดังนั้นหากนาย ก. ให้ข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้ของตนตามความเป็นจริง 

นายก. จะตอ้งช้าระค่าปรับดังนี้ 

รายได้ 1,000 บาท ต่อวัน หักค่าใช้จ่ายท่ี

จ้าเป็นต่อวัน ร้อยละ 50 ดังนั้น เหลือรายได้ท่ี

น้ามาใชค้้านวณค่าปรับ 500 บาท 

500 บาท x 200 วัน = 100,000 บาท 

หากนาย ก. ให้ขอ้มูลอันเป็นเท็จว่าตนรายได้

ต่อวันเพียง 800 บาท ดังนั้นรายได้ท่ีน้ามาใช้

ค้านวณค่าปรับของนาย ก. คือ 400 บาท 

400 บาท x 200 วัน = 80,000 บาท 

ดังนัน้ นาย ก. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้

ของตนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไป 20,000 

บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้ท่ีแท้จริง 

ดังนั้นนาย ก. ต้องถูกลงโทษปรับท่ีก้าหนดวันกักขัง

และก้าหนดคา่ปรับอันดับรอง ดังนี้ 

รายได้ที่ตรงกับความเป็นจริง x (จ านวน

วันที่จะปรับในครั้งแรก x อัตราร้อยละของการ

รายงานข้อมูลทางการเงินที่คลาดเคลื่อน) = 

ค่าปรับที่ก าหนดวันกักขังและก าหนดค่าปรับ

ล าดับรอง 

500 บาท x (200 วัน x 20) = 2,000,000 

บาท 

จากโครงสร้างของโทษปรับ day fine ล้าดับ

รอง (secondary day-fine) พบวา่ ผู้กระท้าความผิด

ต้องเผชิญเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างค่าปรับท่ี
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สู ง ในค ร้ังแรกห รือค่ าป รับ ท่ีสู ง ในค ร้ั ง ท่ีสอง 

กล่าวคือ ถ้าผู้กระท้าความผิดตัดสินใจรายงาน

รายได้ของตนท่ีตรงกับความเป็นจริง ค่าปรับในคร้ัง

แรกจะมีอัตราสูง แต่ค่าปรับในคร้ังท่ีสองมีความ

เป็นไปได้เท่ากับศูนย์ ในทางกลับกันถ้าผู้กระท้า

ความผิดรายงานข้อมูลทางการ เงิ นของตน

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ก็จะเสี่ยงท่ีโดน

ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและถูกปรับในคร้ังท่ีสอง

ซึ่งมีอัตราค่าปรับท่ีสูงมาก 

 

สรุป 

โทษปรับท่ีบังคับใช้อยู่ ท่ัวไปในโลกรวมถึง

ประเทศไทย คือ โทษปรับตามอัตราท่ีกฎหมาย

ก้าหนด (fixed fines) ส่วนใหญ่โทษปรับชนิดนี้จะ

บัญญัติอัตราค่าปรับตามความร้ายแรงของการ

กระท้าความผิด โดยไม่น้าปัจจัยอื่นของผู้กระท้า

ความผิด เช่น รายได้ ฐานะ มาใช้พิจารณาค่าปรับ

ด้วย ดังนัน้มักเกิดปัญหาตามมา คือ แม้ค่าปรับตาม

เพดานขั้นสูงท่ีก้าหนดในบทกฎหมาย แต่เมื่อเทียบ

กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ถือว่าอัตราของ

ค่าปรับต่้ามาก จนบางครัง้ไมส่ามารถท้าให้ผู้กระท้า

ความผิดเกิดความเกรงกลัว ผู้กระท้าความผิด

กลับมากระท้าความผิดซ้้า หรือบางรายตัดสินใจ

ช้าระค่าปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการกระท้า

ความผิดท่ีอาจมผีลประโยชนส์ูงกว่า ในทางกลับกัน

ผู้กระท้าความผิดท่ีมีฐานะยากจนไม่สามารถช้าระ

ค่าปรับได้ จึงต้องถูกกักขังหรือถูกจ้าคุกแทน

ค่าปรับ ท้าให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันใน

ผลกระทบท่ีผู้กระท้าความผิดจะได้รับจากการ

ลงโทษปรับ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหากมีการน้าโทษ

ปรับท่ีก้าหนดวันกักขังและก้าหนดค่าปรับ (day 

fine) มาใช้ โดยโทษปรับในลักษณะดังกล่าวมีการ

ค้านวณค่าปรับโดยพิจารณาจากรายได้ของ

ผู้กระท้าความผิดและความร้ายแรงจากการกระท้า

ความผิด มาปรับใชน้า่จะสามารถแก้ปัญหาความไม่

เท่าเทียมกันในผลกระทบจากการลงโทษปรับ 

เพราะอัตราของค่าปรับจะสูงพอท่ีสามารถยับยั้ง

หรือป้องปรามการกระท้าความผิดได้ กล่าวคือ ผู้ท่ี

มีรายได้มาก จะต้องช้าระค่าปรับมากกว่าผู้ ท่ีมี

รายได้น้อย แต่ผู้กระท้าความผิดทุกรายจะได้รับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการน้าเงินมาช้าระ

ค่าปรับท่ีเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามแม้โทษปรับ

ระบบ day fine จะสามารถแก้ไขปัญหาในความเท่า

เทียมกันได้ แต่อาจประสบภาวะอัตราค่าปรับท่ีสูง

เกินไป เพราะไม่ได้ก้าหนดขอบเพดานขั้นสูงของ

ค่าปรับเอาไว้ จึงส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาไมส่มบูรณ์เพราะมีโอกาสเกิดความผิดพลาด

ของการตัดสินลงโทษผู้กระท้าความผิด อีกท้ังใน

บริบทของ day fine ผู้กระท้าความผิดเป็นผู้ถือ

ครองข้อมูลรายได้ของตน ดังนั้นประสิทธิภาพของ

การถ่ายโอนข้อมูลรายได้ของผู้กระท้าความผิดจึง

เป็นสิ่งส้าคัญ มาตรการลงโทษผู้ต้องโทษปรับ day 

fine ท่ีให้ข้อมูลทางการเงินของตนท่ีคลาดเคลื่อน

จากความเป็นจริงจึงต้องน้ามาใช้เพื่อให้ผู้ต้องโทษ

ปรับให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้ต้องโทษ

ปรับท่ีถูกต้องเพื่อน้ามาก้าหนดค่าปรับในคร้ังแรกได้ 

และเพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้ต้องโทษปรับรายงานข้อมูล

ทางการเงินท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง 
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