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บทคัดย่อ

การลงโทษทางอาญา	 เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ 

ตอ่ตวัผูก้ระทำาผดิในเรือ่งของสทิธเิสรภีาพในชวีติ	รา่งกาย	

และทรัพย์สินของผู้กระทำาผิด	 แต่จะลงโทษอย่างไร 

จงึจะเหมาะสมกบัสภาพความผดิ	และตวัผูก้ระทำาผดิเปน็

เรื่องที่ค่อนข้างยาก	ดังนั้น	 การพัฒนาทางเลือกในการ

ปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่มีความ

สำาคัญ	 ด้วยวัตถุประสงค์ของการลงโทษในปัจจุบันที่ 

มุง่เนน้ถงึการลงโทษเพือ่เปน็การแกไ้ขฟืน้ฟแูละปรบัปรงุ

พฤติกรรมเพื่อให้ผู้กระทำาผิดกลับเข้าสู่สังคมได้อย่าง

ปกติ	 แต่ด้วยโทษที่เป็นโทษหลักซึ่งนิยมนำามาปฏิบัติ 

ต่อผู้กระทำาผิดอย่างโทษจำาคุก	หรือโทษปรับ	 ไม่สามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษในกรณีดังกล่าว	

และไม่อาจนำามาใช้ได้กับความผิดทุกประเภท	จึงได้เกิด 

รูปแบบการลงโทษด้วยวิธีใหม่ๆ	 อย่างเช่น	 การคุม

ประพฤติ	การลงโทษโดยชุมชน	การจำาคุกในวันหยุด	การ

ปรับรายวัน	 เป็นต้น	 และมาตรการทำางานบริการสังคม	

(The	Community	Service	Order)	กเ็ปน็มาตรการลงโทษ

แนวใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งจะกำาหนดให้ผู้กระทำาผิด

ทำางานบริการแก่สังคม	ชุมชน	หรือองค์การสาธารณกุศล	

โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนภายในระยะเวลากำาหนด	 โดย

ไม่มีการควบคุมตัวในเรือนจำาหรือสถานที่กักขัง	 และการ

ลงโทษดว้ยมาตรการดงักลา่ว	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การ

แก้ไขฟื้นฟูผูก้ระทำาความผดิโดยมสี่วนชว่ยสรา้งจติสำานกึ

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 เพื่อเป็นการชดใช้ความ

ผิดที่ได้กระทำา	 เพื่อเป็นการทดแทนให้แก่เหยื่อ	 และ

มาตรการเสริมโทษทางอาญา: ศึกษากรณี

การให้ทำางานบริการสังคม

เพื่อเป็นการลงโทษโดยถูกจำากัดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

ในเรื่องของแรงกายและเวลา	 ในประมวลกฎหมายอาญา

ของไทย	 ได้นำามาบัญญัติไว้ในกรณีเป็นส่วนหนึ่งของ

เงื่อนไขการคุมประพฤติตาม	มาตรา	56	มีวัตถุประสงค์

เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำาคุกระยะสั้น	 และกรณีนำามาใช้เป็น

มาตรการแทนโทษปรับเพื่อหลีกเลี่ยงการนำาผู้ต้องโทษ

ปรับไปกักขังแทนค่าปรับตาม	มาตรา	30/1				

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ถึงมาตรการทำางานบริการสังคม	 โดยผู้เขียนจะทำาการ

ศึกษา	 วิเคราะห์ถึงการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว 

ในประมวลกฎหมายอาญา	 ว่ามีหลักเกณฑ์ในการบังคับ

ใช้	 	 อย่างไรมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร	 เพื่อพิจารณา 

หาแนวทางในการพัฒนาให้การทำางานบริการสังคม

สามารถนำามาใช้ในลักษณะของโทษทางอาญาประเภท

หนึ่ง	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย	Civil	 Law	คือประเทศ

ฝรั่งเศส	และประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	

คอื	ประเทศองักฤษ	เปน็กรณศีกึษาการบงัคบัใชม้าตรการ

ทำางานบรกิารสงัคม	ในรปูแบบและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะ

ทีเ่ปน็โทษทางอาญาประเภทหนึง่	ซึง่ใชเ้ปน็โทษแทนทีห่รอื

เป็นโทษเสริมและด้วยประเภทของโทษที่มีความหลาก

หลาย	สามารถใช้แทนโทษหลักอย่างเช่น	 โทษจำาคุกและ

โทษปรับได้	 เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำาคุกระยะสั้น	หรือการ

กักขังกรณีไม่สามารถบังคับค่าปรับได้	 ศาลจึงสามารถ 

ใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
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ความผิดและตัวผู้กระทำาผิด	ทำาให้การลงโทษด้วยวิธีการ

ดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลร้ายกับตัวผู้กระทำาความผิด

แล้ว	 ยังเกิดประโยชน์ในด้านการแก้ไขฟื้นฟู	 ปรับปรุง

พฤติกรรมผู้กระทำาผิด	 และสังคมได้รับรู้ถึงค่าของการ

บังคับใช้กฎหมาย	อีกทั้งยังส่งผลดีในด้านการบริหารงาน

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	

จากการศึกษาพบว่า	ตามประมวลกฎหมายอาญา

ของไทยมีประเภทของโทษที่จำากัด	มีการนำาการทำางาน

บริการสังคมมาใช้ในกรณีเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการ

คุมประพฤติ	 เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำาคุกระยะสั้นเท่านั้น	 

ศาลไม่อาจเลือกใช้บังคับในลักษณะของโทษได้	 และ 

ในกรณีผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำาระค่าปรับ	 เพื่อเป็นการ

หลีกเลี่ยงการนำาตัวผู้ต้องโทษปรับไปกักขังแทนค่าปรับ	 

จึงให้ผู้ต้องโทษปรับร้องขอทำางานบริการสังคมแทน

ค่าปรับ	 ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่า

ปรับเป็นส่วนใหญ่	 ในขณะที่นานาประเทศได้พัฒนา 

ใหม้าตรการดงักลา่ว	เปน็โทษทางอาญาประเภทหนึง่และ

สามารถใช้ควบคู่กับโทษเสริมประเภทอื่นๆ	ได้	หรือเป็น

โทษแทนที่โทษจำาคุกและสามารถใช้ควบคู่กับการรอการ

ลงโทษโดยไม่ผูกติดกับการคุมประพฤติ	เป็นเงื่อนไขของ

การสัง่ชะลอฟอ้ง	เปน็มาตรการใชแ้ทนโทษปรบั	หรอืเปน็

เงื่อนไขของการพักการลงโทษจำาคุกเป็นต้น	ดังนัน้จึงเป็น

เรื่องที่ควรศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการบังคับ

ใช้มาตรการดังกล่าววิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย	 เพื่อหา

แนวทางในการพฒันาใหก้ารทำางานบรกิารสงัคมมลีกัษณะ

เป็นโทษทางอาญาประเภทหนึ่งและสมารถปรับใช้กับ

กฎหมายของไทยได้อย่างเหมาะสม	เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดจากการลงโทษต่อไป	

1.  บทนำา
การพัฒนากฎหมายเพื่อให้มีกลไกที่เพียงพอ 

มารองรับการลงโทษผู้กระทำาผิดให้ เหมาะสมนั้น	 

ในปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง	 จากแนวคิดที่

ว่าการลงโทษนั้น	นอกจากจะเป็นผลร้ายต่อตัวผู้กระทำา

ผิดแล้ว	 จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ	 ได้อีกหรือ

ไม่	 จึงเกิดแนวคิดในเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูและปรับปรุง

พฤตกิรรมผูต้อ้งโทษ	และไดน้ำาการใหท้ำางานบรกิารสงัคม	

(The	Community	Service	Order)	มาเป็นการลงโทษอีก 

รูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งจุดมุ่งหมายที่สำาคัญของการลงโทษด้วย

วิธีการดังกล่าว	ก็เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำาผิด

อันเป็นสาระสำาคัญที่จะได้รับประโยชน์จากการลงโทษ	

และประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการลงโทษดว้ยการใหท้ำางาน

บริการสังคมนั้น	มีดังนี้

1)	 ประโยชน์ต่อผู้กระทำาความผิด	เนื่องด้วยการ

ทำางานบรกิารแกช่มุชนเปน็การฟืน้ฟคูวามสมัพนัธท์ีด่กีบั

สงัคม	ทัง้เปน็การหลกีเลีย่งการลงโทษจำาคกุโดยไมจ่ำาเปน็	

เพื่อมิให้ผู้ต้องโทษในคดีเล็กๆ	น้อยๆ	หรือกรณีต้องโทษ

กักขัง	หรือกรณีที่ไม่มีเงินเสียปรับ	ต้องถูกนำาตัวเข้าเรือน

จำา	ชว่ยใหรู้จ้กัรบัผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม	ไมห่วนกลบั

มากระทำาความผดิซ้ำาอกี	ทัง้การลงโทษดงักลา่วไมก่ระทบ

ต่อเวลางานปกติของผู้ต้องโทษด้วย

2)	 	 ประโยชน์ต่อผู้เสียหายและสังคม	 กล่าวคือ

สามารถรบัรูถ้งึการลงโทษไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม	ทัง้เลง็เหน็

ถึงคุณค่าในสภาพบังคับของตัวบทกฎหมาย

3)			 ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	

กล่าวคือ	 เป็นทางเลือกหนึ่งของการพิพากษาคดีที่ได้

ประโยชน์มากกว่าทางเลือกอื่นๆ	 โดยศาลสามารถใช้

ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาผิดเป็น

รายบคุคลได	้ชว่ยแกไ้ขปญัหาความแออดัในเรอืนจำาหรอื

สถานทีก่กัขงัลดภาระคา่ใชจ้า่ยในการเลีย้งดผููต้อ้งโทษใน

เรือนจำา

4)		 ประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนความเชื่อของ

คนในสังคม	 ให้เห็นว่าการลงโทษนั้นมีทางเลือกที่หลาก

หลาย	โดยไม่ยึดติดกับโทษจำาคุกเพียงอย่างเดียว

	 กฎหมายอาญาของไทยได้นำาการทำางาน

บรกิารสงัคม	มาบงัคบัใชใ้นสองกรณ	ีคอื	กรณเีปน็เงือ่นไข

หนึ่งของการคุมประพฤติ	ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา	

56	พื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโทษจำาคุกระยะสั้น	 ซึ่งพบว่า

มาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์และประสบความ

สำาเร็จเท่าที่ควร	 สามารถช่วยลดจำานวนคนเข้าคุกและ

ทำาให้ผู้กระทำาผิดได้ฝึกฝนทักษะไปในตัวด้วย	แต่การนำา

มาตรการดังกล่าวมาใช้	 ต้องเป็นการสั่งประกอบการรอ

การลงโทษ	หรือรอการกำาหนดโทษโดยจะสั่งคุมประพฤติ

ด้วยก็ได้เท่านั้น	 ไม่อาจนำามาใช้ในลักษณะของโทษได้	

และยังพบปัญหาความขัดแย้งในด้านแนวคิด	ซึ่งบุคคล 

ในสังคมไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับการให้โอกาส 

ผู้กระทำาผิดทำางานบริการสังคม	 เพราะเชื่อว่าการลงโทษ	

คือ	การนำาเอาผู้กระทำาผิดไปจำาคุกเท่านั้นโดยไม่ได้คำานึง
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ว่าเป็นโทษเพียงเล็กน้อย	ส่วนกรณีที่สอง	คือการร้องขอ

ทำางานบริการสังคมแทนค่าปรับ	ภายใต้เงื่อนไขมาตรา	

30/1	 ซึ่งโดยหลักแล้วเมื่อชำาระค่าปรับแล้วถือว่าโทษ

เป็นอันเสร็จสิ้นไป	แต่ในกรณีไม่มีเงินชำาระค่าปรับ	และ

เพื่อให้เกิดสภาพบังคับในการลงโทษจึงให้ศาลสามารถ

สั่งกักขังแทนค่าปรับได้	 จึงเกิดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ต้องโทษ

ปรับที่ไม่มีเงินชำาระค่าปรับ	 ร้องขอทำางานบริการสังคม

แทน	ซึง่ศาลไมอ่าจใชด้ลุพนิจิสัง่ใหผู้ต้อ้งโทษปรบัทำางาน

บรกิารสงัคมในลกัษณะของโทษได้	ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข

ชนชัน้ทางสงัคมและฐานะทางการเงนิ	โดยตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมและสมัครใจจากผู้กระทำาผิดก่อน	 จึงกลายเป็น

ว่าผู้ที่ไม่มีเงินชำาระค่าปรับก็จะยอมถูกกักขังแทนค่าปรับ	

หรือร้องขอทำางานบริการสังคมแทนค่าปรับ	 ไม่สามารถ

นำามาใช้บังคับกับผู้ที่มีเงินชำาระค่าปรับแล้วโทษก็เสร็จ

สิ้นไป	หรืออาจกล่าวได้ว่าเกิดความไม่เสมอภาคในการ

บังคับใช้กฎหมาย	

เนื่องด้วยประเภทของโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา	18	 ได้กำาหนดประเภทของโทษที่เป็นโทษ

หลักไว้	 คือ	 ประหารชีวิต	 จำาคุก	 และปรับ	 สำาหรับโทษ 

ข้างเคียง	คือ	กักขัง	 และริบทรัพย์สิน	 ซึ่งมีประเภทของ

โทษค่อนข้างจำากัด	 จึงทำาให้ในการพิพากษาคดีศาล 

ไมส่ามารถเลอืกใชโ้ทษทีเ่หมาะสมกบัสภาพความผดิและ

ตัวผู้กระทำาผิดได้	 และโทษที่ศาลเลือกใช้เป็นส่วนใหญ่

คือโทษจำาคุกและปรับ	ดังนั้นการพัฒนารูปแบบโทษทาง

อาญาจึงมีความสำาคัญ	เพราะประเภทของโทษที่ใช้บังคับ

อยู่ในปัจจุบัน	 ไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ

การลงโทษที่เน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดได้เท่าที่ควร	

และไม่สามารถนำามาใช้กับความผิดทุกประเภท	และด้วย

กฎหมายอาญาของไทย	 ได้มีการนำามาตรการดังกล่าวมา

บังคับใช้	แต่เพียงขอบเขตที่จำากัดเท่านั้น	ไม่อาจนำามาใช้

อย่างเต็มรูปแบบ	และไม่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นการกำาหนด

มาตรฐานที่ชัดเจน	 จึงควรมีการพัฒนาให้การทำางาน

บริการสังคมนั้น	 สามารถนำามาบังคับใช้ในลักษณะของ

โทษทางอาญาประเภทหนึ่ง	 โดยให้เป็นมาตรการเสริม

แทนโทษจำาคุก	หรือเป็นมาตรการเสริมโทษปรับ	นอก

เหนือจากประเภทของโทษทางอาญาที่บังคับใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน				

  

2. แนวคิดการให้ผู้กระทำาผิดทำางาน

บริการสังคม
แนวคดิและวธิกีารแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำาผดิ	ไมใ่ชก่าร

มุ่งลงโทษต่อผู้กระทำาผิด	ตามความผิดที่ได้ก่อขึ้นเท่านั้น	

แต่จะเป็นการลงโทษที่จะมีผลในการแก้ไขพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์	 อันเป็นสาเหตุของการกระทำาความ

ผิด	 และเมื่อสามารถแก้ไขพัฒนาตนเองได้แล้วก็จะส่ง

กลับเข้าสู่สังคมปกติต่อไป	ทั้งนี้ตามแนวคิดของทฤษฎี

อรรถประโยชน์	 (Utilitarian	 theory)	ถือว่าการลงโทษ 

ก่อให้เกิดผลดี	 โดยเชื่อว่าการลงโทษไม่ควรจะพิจารณา

ถึงความร้ายแรงอันเกิดจากความน่าตำาหนิของผู้นั้นใน

อดตี	แตค่วรพจิารณาถงึผลดทีีส่ดุทีต่ามมาจากการลงโทษ	 

ดงันัน้	การลงโทษจะกระทำาไดเ้ฉพาะแตใ่นกรณทีีจ่ะแกไ้ข

ผู้กระทำาผิด	หรือตักเตือนมิให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่างเท่านั้น	

ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำางานบริการ

สังคมนั้น	 เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากแนวคิดของการ

ลงโทษอันเป็นการรับเอาแนวคิดของทฤษฎีการลงโทษ

เพือ่เปน็การยบัยัง้	เพือ่เปน็การชดใชค้วามผดิ	และทฤษฎี

การลงโทษเพือ่เปน็การแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำาผดิผสมผสาน

เข้าด้วยกัน	 รูปแบบและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดมุ่ง

เน้นการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมและจิตใจ	 โดยวิธีการสร้าง

จิตสำานึกให้เกิดรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมด้วยการ

ทำางานบรกิารสงัคมหรอืสาธารณประโยชน	์วธิกีารดงักลา่ว

เปน็การลดจดุตงึเครยีดของการลงโทษทีม่คีวามมุง่หมาย

แก้แค้นผู้กระทำาผิด	มาเป็นวิธีการแก้ไขฟื้นฟูในรายซึ่ง

สมารถแก้ไขได้	 ให้ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจ

จนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้	 ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดเกี่ยว

กับการทำางานบริการสังคมสามารถจำาแนกออกเป็น	 	 	 3	

แนวคิด	ดังนี้

1)	 	 การทำางานบริการสังคมเป็นมาตรการแก้ไข

ฟื้นฟู	 (Rehabilitation)	 แนวคิดนี้ถือว่าการให้โอกาสผู้

กระทำาผิดได้รับใช้สังคม	ด้วยการมอบหมายงานให้ทำา	จึง

เกดิความรูส้กึวา่ตนเองยงัมคีณุคา่ตอ่สงัคม	เปดิโอกาสให้

ผู้กระทำาผิดได้ฝึกหัด	 เรียนรู้	 ทดสอบและพัฒนาความมี

วินัย	ความรับผิดชอบ	ความพอใจ	ความรักในงาน	สมาธิ	

ทกัษะในการประกอบอาชพีและสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่ง

บคุคล	กอ่ใหเ้กดิผลดทีัง้ทางดา้นรา่งกาย	จติใจ	สงัคม	และ

เศรษฐกิจ
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2)	 	 การทำางานบริการสังคมเป็นมาตรการชดใช้

หรือทดแทนความผิดแก่ผู้เสียหายและสังคมในคดีอาญา

ทั่วไป	(Restitution)	แนวคิดนี้ถือว่าการชดใช้ค่าเสียหาย	

เป็นความรับผิดชอบของผู้กระทำาผิดต่อความเสียหาย	

ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยา

และกลับคืนสู่สภาพเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้ว	

ยังช่วยให้ผู้กระทำาผิดได้เห็นคุณค่าของตนเอง	และรู้จัก

เคารพในบรรทัดฐานของสังคม	และพัฒนาความรู้สึกผิด

ชอบต่อสังคมและศีลธรรม

3)	 	การทำางานบริการสังคมเป็นมาตรการลงโทษ	

(Punishment)	แนวคิดนี้เห็นว่าการให้ผู้กระทำาผิดทำางาน

บริการสังคมเป็นการลงโทษอย่างหนึ่ง	 เพียงแต่รูปแบบ

หรือลักษณะการลงโทษแตกต่างจากมาตรการลงโทษ

อื่นๆ	เช่น	การลงโทษจำาคุกจะทำาให้ผู้กระทำาความผิดสูญ

เสียอิสรภาพ	และการลงโทษปรับจะทำาให้ผูก้ระทำาผดิสญู

เสยีทรพัยต์ามจำานวนทีศ่าลสัง่ปรบั	สว่นการทำางานบรกิาร

สังคมจะทำาให้สูญเสียเวลาว่างและเวลาพักผ่อนส่วนตัว	

รวมทั้งต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำางาน	

อย่างไรก็ตาม	การลงโทษที่ทำาให้เกิดผลเป็นการ

แก้ไขฟื้นฟูหรือปรับปรุงพฤติกรรม	 ผู้กระทำาผิด	 ต้อง

พจิารณาตวัผูก้ระทำาผดิเปน็สำาคญัวา่สามารถเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมได	้ดว้ยวธิกีารและระยะเวลากำาหนดทีเ่หมาะสม	

รวมทั้งสภาพจิตใจและสิ่งแวดล้อมของผู้กระทำาผิด	และ

เหมาะสมกับสภาพแห่งความผิด

 

3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวความคิดใน

ต่างประเทศกับประเทศไทย
การนำามาตรการทำางานบริการสังคมมาปฏิบัติ

ต่อผู้กระทำาผิดนั้น	 ในแต่ละประเทศจะมีการนำามาใช้ใน

ลักษณะที่แตกต่างกัน	แต่มีแนวคิดพื้นฐานที่มาจากการ

เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการลงโทษด้วยวิธีการดังกล่าว	

จึงได้มีการพัฒนาและนำามาใช้ในหลายแนวทางด้วยกัน	

ดังจะกล่าวต่อไปนี้

1)	 หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย	กล่าวคือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับมาตรการทำางานบริการสังคม	แต่ละประเทศ

ต่างก็มีกฎหมายที่ให้อำานาจไว้	 ในประเทศฝรั่งเศสได้

มีการกำาหนดมาตรการดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญา	 (Code	 Penal)	ค.ศ.	 1993	มาตรา	131-3(4)	 

ในส่วนของเรื่องโทษ	และกำาหนดให้เป็นโทษทางอาญา

ในลำาดับชั้นของความผิดมัชฌิมโทษ	หรือโทษระดับกลาง	

ในประเทศอังกฤษมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่สองฉบับ	คือ	

พระราชบัญญัติกำาหนดอำานาจศาลอาญา	 (The	 Power	 

of	Criminal	Court	Act	1973)	 เป็นกฎหมายหลัก	และ

มีพระราชบัญญัติการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม	

(Criminal	 Justices	Act	1972,	 section	15-19)	 เป็น

กฎหมายที่วางแนวปฏิบัติสำาหรับศาลในการมีอำานาจ

กำาหนดให้ผู้กระทำาผิดทำางานบริการสังคม	 และจัดให้

เป็นโทษทางอาญาประเภทหนึ่ง	 หรือเรียกว่าประเภท

ของการลงโทษโดยชุมชน	 หรือใช้เป็นมาตรการทาง

เลือกแทนการบังคับโทษปรับในบางกรณี	 หรือในกรณี

ประเทศนวิซแีลนดจ์ะมพีระราชบญัญตับิรกิารสงัคม	(The	 

Community	Service	Order	Act	1979)	ขึ้นมาโดยเฉพาะ

	 	สำาหรับประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คือ	

ประมวลกฎหมายอาญา	ในมาตรา	56	และมาตรา	30/1	

ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายที่กำาหนดหลักเกณฑ์ของการ

ใช้มาตรการบริการสังคมขึ้นโดยเฉพาะ	แต่ในทางปฏิบัติ

เจ้าพนักงานคุมประพฤติคงใช้อำานาจหน้าที่ตามพระราช

บัญญัติวิธีดำาเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมาย

อาญา	พ.ศ.	2522	และในกรณีการร้องของทำางานบริการ

สังคมแทนค่าปรับจะมีกำาหนดไว้ในระเบียบราชการฝ่าย

ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำาหนดจำานวนชั่วโมง 

ที่ถือเป็นการทำางานหนึ่งวัน	 และแนวปฏิบัติในการให้

ทำางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง	พ.ศ.	 2546	 ซึ่งศาลไม่มี

อำานาจสั่งให้ทำางานในลักษณะของโทษได้	

2)	 สถานะทางกฎหมาย	 ในประเทศอังกฤษ	 เดิม

เป็นเพียงมาตรการทางเลือกที่ใช้แทนโทษจำาคุก	แต่ต่อ

มาพัฒนาเป็นโทษทางอาญาประเภทหนึ่งในตัวเอง	ต่อมา	

The	Criminal	Justice	Act	1991	ไดท้ำาใหเ้กดิความชดัเจน

ขึ้นว่ามาตรการให้ทำางานบริการสังคมเป็นโทษทางอาญา

ประเภทหนึ่งในตัวเอง	 ในกลุ่มที่เรียกว่าการลงโทษใน

ชมุชน	(Community	sentence)	ซึง่จะใชไ้ดต้อ่เมือ่ความผดิ

นั้นมีระดับความร้ายแรงพอที่จะใช้โทษประเภทนี้ได้	และ

จากการทีไ่ดเ้ปลีย่นชือ่เรยีกจาก	The	Community	Service	

Order	เป็น	The	Community	Punishment	Order	เป็นการ

ยืนยันโดยชัดแจ้งมากขึ้นว่าตามกฎหมายอังกฤษ	ถือว่า

มาตรการดงักลา่วเปน็โทษทางอาญาประเภทหนึง่และอาจ

ใช้ผสมกับการลงโทษประเภทอื่นๆ	บางประเภทได้ด้วย	
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และศาลอาจกำาหนดให้ทำางานบริการสังคมแทนในกรณี

ที่ผู้ต้องโทษปรับไม่ชำาระค่าปรับนั้นได้	 ส่วนในประเทศ

ฝรั่งเศส	ก็ได้มีการพัฒนาให้การทำางานบริการสังคมเป็น

โทษทางอาญาประเภทหนึ่งเช่นกัน	

สำาหรับประเทศไทย	 จะมีสถานะทางกฎหมาย	

คือ	 ไม่ได้นำามาใช้ในลักษณะที่เป็นโทษทางอาญาในตัว

เอง	 จะนำามาใช้ในกรณีประกอบการสั่งคุมประพฤติใน

กรณีศาลสั่งรอการลงโทษหรือกำาหนดโทษ	และนำามาใช้

เป็นทางเลือกในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำาระค่า

ปรับหรือแทนการถูกกักขังแทนค่าปรับ	 แต่ก็ต้องด้วย

ความยินยอมหรือความสมัครใจของผู้ต้องโทษปรับก่อน	 

ด้วยการร้องขอทำางานแทนต่อศาลที่พิพากษาคดี	 โดยที่

ศาลไม่มีอำานาจสั่งให้ทำางานบริการสังคมแทนค่าปรับได้

โดยไม่ต้องมีคำาร้องขอดังกล่าว	

3)	 รูปแบบของมาตรการทำางานบริการสังคม	 

ซึ่งแต่ละประเทศมีการนำามาใช้ที่แตกต่างกัน	 ในประเทศ

ฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการลงโทษแทนการ

ลงโทษหนัก	ดังนั้นกฎหมายจะห้ามการลงโทษการทำางาน

บรกิารสงัคมพรอ้มกบัโทษอืน่ๆ	ในคราวเดยีวกนั	และการ

สั่งเช่นนี้ถือว่าเป็นคำาพิพากษาหลัก	 ในประเทศอังกฤษ	

ศาลอาจจะกำาหนดให้ทำางานบริการสังคมพร้อมกับโทษ

เสริมประเภทอื่นๆ	ด้วยก็ได้	 เช่น	พร้อมกับมีคำาสั่งให้

ชดใช้ค่าเสียหาย

	 สำาหรบัประเทศไทย	นำามาใชผ้กูตดิกบัเงือ่นไข

การคมุประพฤต	ิโดยศาลจะมคีำาสัง่ใหท้ำางานบรกิารสงัคม

เพียงอย่างเดียว	 หรือในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับร้องขอ

ทำางานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยไม่ได้มีการสั่งให้

ปฏิบัติพร้อมกับเงื่อนไขอื่นๆ	หรือพร้อมกับการลงโทษ

ประเภทอื่นแต่อย่างใด		

4)	 การกำาหนดเงื่อนไข	 ในหลายประเทศกำาหนด

ให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการกำาหนดเงื่อนไข	ประเทศ

องักฤษ	ศาลจะเปน็ผูก้ำาหนดใหจ้ำาเลยทำางานบรกิารสงัคม

ตามเงือ่นไขทีศ่าลกำาหนด	เชน่	สัง่ใหท้ำางานใกลท้ีพ่กัอาศยั	

หรอืกำาหนดเวลาการทำางานใหไ้มก่ระทบกบัเวลาปกตขิอง

ผู้ต้องโทษ	 โดยก่อนที่ศาลจะใช้คำาสั่งดังกล่าว	ต้องมีการ

พิจารณารายงานสืบเสาะเกี่ยวกับตัวจำาเลยประกอบการ

ลงโทษดว้ย	ในประเทศฝรัง่เศส	จะมกีารแตง่ตัง้ผูพ้พิากษา

บงัคบัโทษในการพจิารณาถงึความเหมาะสม	เปน็ผูก้ำาหนด

วิธีการและระยะเวลาในการใช้บังคับมาตรการดังกล่าว

	 ส่วนการกำาหนดเงื่อนไขของประเทศไทย	 

ก็กำาหนดให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาประกอบ

กบัรายงานการสบืเสาะและพนิจิของพนกังานคมุประพฤติ	

และส่วนใหญ่พบว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประเทศใด	การ

กำาหนดเงือ่นไขดงักลา่วตอ้งผา่นกระบวนการทางศาล	และ

สำาหรบัการคดัเลอืกหรอืจดัวางบคุคลใหเ้หมาะสมกบังาน

นั้นให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ	

5)	 	 การกำาหนดระยะเวลาการทำางาน	 จาก

ประสบการณ์ของหลายประเทศที่นำาวิธีการดังกล่าวมาใช้

มีจุดที่เหมาะสมที่แตกต่างกัน	พบว่าประเทศอังกฤษและ

ประเทศฝรั่งเศส	กฎหมายจะกำาหนดระยะเวลาขั้นสูงขั้น

ต่ำาเอาไว	้ซึง่จดุทีเ่หมาะสมจะอยูท่ีต่อ้งไมต่่ำากวา่	40	ชัว่โมง	

และจะต้องไม่เกิน	240	ชั่วโมง	 เพราะหากต่ำาเกินไปอาจ

ไม่ทำาให้เกิดผลในทางการแก้ไขฟื้นฟู	และหากสูงเกินไป

กอ็าจกลายเปน็ภาระหนกัของตวัผูต้อ้งโทษเองและตอ่เจา้

พนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

	 สำาหรบัการกำาหนดระยะเวลาการทำางานบรกิาร

สังคมของกฎหมายไทยนั้น	 พบว่ายังไม่มีกฎหมายที่

กำาหนดระยะเวลาการทำางานขั้นสูงหรือขั้นต่ำาไว้เช่นต่าง

ประเทศ	เพยีงแตก่ำาหนดวา่ทำางานกีช่ัว่โมงถอืเปน็หนึง่วนั	

ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน	และพบว่าระยะเวลาทำางานบริการ

สังคมจะอยู่ที่	 10-40	ชั่วโมง	 จึงมีข้อที่ต้องพิจารณาว่า

ระยะเวลาการทำางานดังกล่าวน้อยเกินไป	หรือเหมาะสม

แล้วหรือไม่เพียงใด	ที่จะให้เกิดผลเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้

กระทำาผิด

6)		การบงัคบัใช้	ในประเทศฝรัง่เศสซึง่จะมอีงคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 ผู้พิพากษาบังคับโทษและมีหน่วยงาน

บริการสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานของศาล	มีสมาคมอาสา

สมัครที่เป็นความร่วมมือจากเอกชน	 ในทางปฏิบัติผู้

พิพากษาบังคับโทษ	 จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะ

สมในการเปลี่ยนโทษ	หากเห็นสมควร	ผู้พิพากษาบังคับ

โทษจะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลที่พิพากษาคดีเปลี่ยนโทษจำา

คุกไม่เกิน	6	 เดือนเป็นมาตรการบริการสังคมแทน	หรือ

รอการลงโทษพร้อมกับการใช้มาตรการทำางานบริการ

สังคม	 โดยไม่ต้องสั่งคุมประพฤติ	 ในประเทศอังกฤษจะ

อยู่ภายใต้การควบคุมของสำานักงานคุมประพฤติ	และจะ

มีเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณะทำาหน้าที่ในการสอดส่อง

ดูแลการทำางานบริการสาธารณะ	 โดยต้องเป็นคดีที่ศาล

มีคำาพิพากษาให้ลงโทษจำาคุกในคดีเล็กน้อย	และศาลจะ
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สั่งคุมประพฤติด้วยหรือไม่ก็ได้	 กล่าวคือ	ศาลอาจสั่งให้

ทำางานบริการสังคมได้เลยหรืออาจสั่งคุมประพฤติโดย

กำาหนดให้ทำางานบริการสังคมด้วยก็ได้	 หรือสั่งในกรณี 

ที่ผู้ต้องโทษปรับผิดนัดไม่ชำาระค่าปรับ	 ซึ่งผู้เขียนจะขอ

ยกตัวอย่างการบังคับใช้	ในการตัดสินคดีของศาลอังกฤษ	

คือ	ในคดีของ	Jon	Paul	Collins,	R	v.	(1997)	EWCA	

Crim	3131	(2th	December,	1997)	คดีดังกล่าวจำาเลย

ได้ให้การรับสารภาพในข้อหาลักทรัพย	์ศาลของประเทศ

อังกฤษได้ตัดสินให้จำาเลยทำางานบริการสังคมแทนโทษ 

จำาคุกเป็นเวลา	140	ชั่วโมง

ในประเทศไทยศาลจะแจ้งให้สำานักงานคุม

ประพฤติเป็นผู้ดูแลทั้งการทำางานภายใต้เงื่อนไขคุม

ประพฤต	ิและในกรณทีำางานบรกิารสงัคมแทนคา่ปรบั	และ

ศาลสามารถมคีำาสัง่แจง้ใหห้นว่ยงานหรอืองคก์รอืน่ๆ	เปน็

ผู้ดูแลได้	 แต่ในทางปฏิบัติพบว่าสำานักงานคุมประพฤติ

เป็นผู้ดูแลควบคุมเป็นหลักเพียงหน่วยงานเดียว	 การมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นๆ	หรือประชาชนยังไม่ได้เข้า

มามสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงั	กลา่วคอืยงัไมม่กีารพฒันาอาสา

สมคัรคมุประพฤตหิรอืเครอืขา่ยชมุชนซึง่มอียูท่ัว่ประเทศ

ให้สามารถจัดการ	หรือคอยดูแลการทำางานบริการสังคม

ในพื้นที่โดยลำาพังได้					

4.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในปัจจุบันแนวคิดการลงโทษทางอาญานั้น	จำาเป็น

ต้องมีประเภทของโทษที่หลากหลายให้สามารถเลือก

ปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดได้อย่างเหมาะสม	 เพราะขอบเขต 

ที่จำากัดของโทษในอดีตทำาให้เห็นว่าโทษในบางประเภท

นั้นไม่สามารถนำามาใช้ได้ทุกกรณี	 ทำาให้ความมุ่งหมาย

หรอืผลทีไ่ดจ้ากการลงโทษนัน้	ไมเ่ปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของการลงโทษ	 ในประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส

หรือในหลายๆ	ประเทศ	ต่างได้มีแนวคิดในการพัฒนา

ประเภทของโทษให้มีความหลากหลาย	 โดยได้มีการนำา

เอาการทำางานบรกิารสงัคมมากำาหนดในกฎหมายของตน	

ในลักษณะที่เป็นโทษแทนที่โทษจำาคุกหรือโทษปรับ	หรือ

ใชใ้นกรณเีปน็โทษเสรมิ	ดว้ยมาตรการลงโทษทางอาญาที่

หลากหลาย	สง่ผลดใีนดา้นทีไ่มจ่ำาตอ้งนำาคนไปเขา้คกุโดย

ไม่จำาเป็น	 เพราะมีมาตรการลงโทษที่สามารถเป็นกลไก

รองรับการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยที่รัฐไม่จำาต้องเสีย 

งบประมาณในการสร้างอาคารสถานที่สำาหรับรองรับ 

ในการกักขังผู้ต้องโทษ	 แต่ควรหามาตรการที่เป็นการ

ลงโทษโดยมจีดุมุง่หมายทีจ่ะลดจำานวนคนเขา้คกุมากกวา่	

ในการบงัคบัใชม้าตรการทำางานบรกิารสงัคมนัน้	ไม่

วา่จะเปน็กฎหมายของประเทศใดพบวา่ตา่งมวีตัถปุระสงค์

เพื่อใช้เป็นการลงโทษและเพื่อเป็นการชดใช้	 และเพื่อ

เปน็การแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำาผดิ	ใหก้ลบัมาใชช้วีติในสงัคม

ไดอ้ยา่งปกต	ิตา่งมแีนวทางในการพฒันาในการปรบัใชใ้ห้

เหมาะสมกับกฎหมายของตนเพื่อการนำามาใช้อย่างเต็ม

รูปแบบและแพร่หลาย	ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้

รับจากการลงโทษด้วยวิธีดังกล่าว	 ในนานาประเทศได้มี

การพัฒนาและนำามาใช้อย่างกว้างขวาง	แม้จะมีหลักการ

ทางกฎหมายและแนวทางปฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนัไป	พอสรปุ 

ได้เป็น		3	แนวทาง	ดังนี้	

แนวทางที	่1	คอื	ใชเ้ปน็มาตรการทางเลอืกแทนการ

ลงโทษจำาคกุ	เปน็เงือ่นไขของการรอการลงโทษจำาคกุ	เปน็

เงือ่นไขของการคมุประพฤติ	เปน็เงือ่นไขของการสัง่ชะลอ

ฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในชั้นพนักงานอัยการ

แนวทางที่	 2	คือ	มีการพัฒนาเป็นโทษทางอาญา

ประเภทหนึ่งในตนเอง	 โดยที่สามารใช้มาตรการดังกล่าว

ผสมกับโทษทางอาญาประเภทอื่น	ๆ	

แนวทางที่	3	คือ	 เป็นมาตรการทางเลือกที่ใช้แทน

โทษปรับ	เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการพักการลงโทษจำาคุก

สำาหรับกฎหมายของไทยนั้น	ยังไม่ได้มีการพัฒนา

ให้มาตรการดังกล่าวนั้นสามารถนำามาใช้ในลักษณะ

ของโทษได้	 เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการ

คุมประพฤติเท่านั้น	 และในกรณีเป็นโทษปรับก็ต้องได้

รับความยินยอมหรือความสมัครใจจากผู้ต้องโทษก่อน	

โดยที่ศาลไม่อาจสั่งในลักษณะของโทษได้	 จากการศึกษา

วิเคราะห์แนวคิดกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย

ต่างประเทศ	 ทำาให้มีแนวคิดในการพัฒนาการทำางาน

บริการสังคมที่มีใช้อยู่ในกฎหมายของไทยนั้นได้นำามา

บังคับใช้ในลักษณะของการเป็นมาตรการเสริมโทษทาง

อาญา	ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือแก้ไข

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้			

1)	 	ควรมีการบัญญัติมาตรการเสริมเพื่อเป็นทาง

เลือกในการลงโทษเพิ่มเติม	 โดยการให้ทำางานบริการ

สังคม	 ซึ่งเป็นวิธีการลงโทษแนวใหม่ที่มีความหลาก

หลายเหมาะสมกับการกระทำาความผิดแต่ละประเภท	ทั้ง

เป็นการมุ่งเน้นหลักในเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความ
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ผิดให้กลับคืนสู่สังคมได้	 อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของ

สังคม	 ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

ทีม่คีณุคา่	โดยถอืวา่ผูก้ระทำาความผดิทีร่า้ยแรงมากเทา่นัน้

ที่มีความจำาเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบเรือนจำา		

2)		ควรกำาหนดให้เป็นมาตรการเสริมแทนโทษจำา

คุกระยะสั้น	 นอกเหนือจากการใช้เป็นเงื่อนไขของการ

คุมประพฤติ	ตามมาตรา	56	 โดยเพิ่มการทำางานบริการ

สังคมให้เป็นโทษทางเลือกแทนโทษจำาคุกและกำาหนด

ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา	 ให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ 

สั่งให้ผู้กระทำาผิดทำางานบริการสังคมในลักษณะของโทษ

ได้	 หรือมีการใช้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้

เงื่อนไขการคุมประพฤติเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งใช้ในกรณี 

ที่เป็นคดีในความผิดเล็กน้อย	หรือประมาท	หรือลหุโทษ	

และควรใช้โทษกักขังในกรณีที่จำาเป็นเท่านั้น	 เพื่อช่วย

แก้ไขปัญหาผู้ต้องโทษล้นเรือนจำา	 ซึ่งน่าจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมได้มากกว่าการนำาเขาไปกักขังไว้

3)		ควรกำาหนดใหเ้ปน็มาตรการเสรมิแทนโทษปรบั	

เพราะวธิกีารบงัคบัคา่ปรบันัน้มกัเกดิปญัหาในทางปฏบิตั	ิ

โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องโทษไม่เงินชำาระค่าปรับ	ก็จะต้อง

ถกูลงโทษกกัขงัแทนคา่ปรบันัน้	หรอืรอ้งขอทำางานบรกิาร

สังคมแทน	ดังนั้นจึงเสนอว่าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่อาจบังคับค่าปรับได้	หรือศาลเห็นว่าไม่สมควรให้ปรับ	

กใ็หศ้าลมอีำานาจใชด้ลุพนิจิสัง่ใหท้ำางานบรกิารสงัคมแทน

ค่าปรับนั้นได้	โดยพิจารณาสภาพความผิดประกอบ	หาก

ร้ายแรงหรือส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเป็นอย่างมาก	

เห็นควรไม่อนุญาตให้ทำางานแทนค่าปรับ	ศาลก็อาจจะใช้

ดลุพนิจิสัง่ใหก้งัขงัแทนคา่ปรบักไ็ดเ้มือ่มขีอ้สงสยัวา่ผูน้ัน้

จะหลีกเลี่ยงไม่ชำาระค่าปรับ	แต่หากเป็นความผิดในคดี

เล็กน้อยและศาลเห็นว่าไม่อาจบังคับค่าปรับได้	 หรือศาล

เหน็วา่ไมส่มควรปรบั	กส็ัง่ใหท้ำางานบรกิารสงัคมแทนกไ็ด	้

โดยไม่ต้องรอให้มีคำาร้องขอจากจำาเลยก่อน

4)	 	 ควรมีการร่างกฎหมายที่ว่าด้วยการทำางาน

บรกิารสงัคมโดยเฉพาะ	และมกีารกำาหนดกรอบระยะเวลา

ทำางานขั้นต่ำาและขั้นสูงไว้ให้เหมาะสมสำาหรับการแก้ไข

ฟืน้ฟผููก้ระทำาผดิ	รวมทัง้กำาหนดรปูแบบและลกัษณะของ

งานให้เป็นหมวดหมู่ว่าเหมาะสมกับความสภาพความ

ผิดประเภทใด	 ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้

สามารถรองรับกับการนำามาตรการทำางานบริการสังคม

มาบังคับใช้ต่อไป	
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