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ผลทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษต่อการกักขังแทนค่ าปรับ
LEGAL EFFECT OF THE ROYAL PARDON DECREE
ON THE CONFINEMENT IN LIEN
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บทคัดย่ อ
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลท�ำให้ ผ้ ถู กู กักขังแทนค่าปรับได้ รับการปล่อยตัว
แต่ไม่เป็ นการลบล้ างโทษปรับที่ได้ รับตามค�ำพิพากษา เนื่องจากเป็ นมาตรการเสริ มที่กฎหมายก�ำหนด
ให้ ศาลสามารถน�ำมาใช้ ได้ ตามมาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่ผ้ ูต้องโทษปรับ
แต่ไม่มีทรัพย์สินหรื อสิทธิเรี ยกร้ องอื่นใดในอันที่จะช�ำระค่าปรับได้ รัฐย่อมมีอ�ำนาจในการบังคับให้ มี
การช�ำระค่าปรับตามค�ำพิพากษาได้
บทความนี ้มุง่ ศึกษาถึงปั ญหาที่ตามมาภายหลังจากผู้ถกู กักขังแทนค่าปรับได้ รับการอภัยโทษ
แต่ไม่มีทรัพย์สนิ หรื อสิทธิเรี ยกร้ องอื่นใดในการช�ำระค่าปรับได้ ข้ อปั ญหาที่ส�ำคัญคือ ศาลจะสามารถ
สัง่ กักขังแทนค่าปรับได้ อีกหรื อไม่และเพียงใดหากไม่มีการช�ำระค่าปรับ
ผลจากการศึก ษาพบว่า การตี ค วามให้ ส อดคล้ อ งกับ เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนูญ และ
การตราพระราชกฤษฎีกาในการพระราชทานอภัยโทษนัน้ ศาลไม่สามารถมีค�ำสัง่ กักขังแทนค่าปรับ
ได้ อีก ท�ำได้ แต่เพียงการสัง่ ให้ ท�ำงานบริ การสังคมหรื อท�ำสาธารณะประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
อาญาเท่านัน้
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ทางรัฐธรรมนูญ

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา*kritz.wo@ssru.ac.th
อัยการจังหวัดผู้ชว่ ย ส�ำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน จังหวัดชุมพร ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

1
2

348

วารสารสังคมศาสตร์ วิจยั

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ABSTRACT
The royal pardon decree has consequence to remit offenders who incarcerated
from confinement in lien. However, a remaining fine under the judgment is not revoked.
The confinement in lien is an additional measure prescribed in section 30 of the Criminal
Code, in case the offender fails to pay the fine or have no property or other right of claim
to be seized to pay for the fine. The government has power to force the payment according
to the judgment.
This article aimed to study problems after emancipation from incarceration by an
effect of royal pardon and still have no property or other right of claim to pay the
remaining fine. Whether the court has the power to order the offender to carry out
confinement in lien and, if yes, how much of a prison sentence must be served.
The result of this study revealed that to interpret according to the spirit of the
constitution and the royal decree establishment, the court has no power to impose a
confinement in lien on offenders again and the court can only give a measure to the defendant
to provide community service or public contribution as prescribed in the Criminal Code.
Keywords: royal pardon decree, confinement in lien, fine, general principleof constitutional law

1. บทน�ำ

การกักขังแทนค่าปรับเป็ นมาตรการหนึง่ ที่ประมวลกฎหมายอาญาก�ำหนดไว้ ในกรณีที่จ�ำเลย
ไม่อาจช�ำระค่าปรับจนครบถ้ วนได้ ตามค�ำพิพากษา อย่างไรก็ตามในวโรกาสอันส�ำคัญเกี่ยวข้ องกับ
สถาบันพระมหากษัตริ ย์มกั มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษออกใช้ บงั คับ เป็ นผล
ให้ บรรดาผู้ต้องโทษทังหลายได้
้
รับผลดีจากการพระราชทานอภัยโทษไม่ว่าจะเป็ นการลดโทษ หรื อ
ปล่อยตัวจากที่คุมขัง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกกักขังแทนค่าปรั บก็ได้ รับการปล่อยตัวโดยผลแห่ง
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษด้ วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาทางกฎหมายว่าผู้ถูกกักขังแทนค่าปรั บที่ได้ รับการปล่อยตัว
ด้ วยเหตุได้ รับพระราชทานอภัยโทษนี ้ หากความยังคงปรากฏว่า จ�ำเลยไม่มีทรัพย์สนิ สิทธิเรี ยกร้ องใด
ทีจ่ ะสามารถช�ำระค่าปรับได้ ผลจะเป็ นเช่นไรในทางกฎหมาย ซึง่ บทความนี ้มุง่ หมายพิจารณา วิเคราะห์
การตีความเพื่อน�ำเสนอแนวทางที่สอดคล้ องกับทฤษฎีและนิตวิ ิธีในทางกฎหมายต่อไป
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การกักขังแทนค่าปรับเป็ นมาตรการหนึ่งในการบังคับคดีโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ตู ้ องโทษปรับ
ไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจในการช�ำระค่าปรับจึงต้ องถูกกักขังแทนจ�ำนวนค่าปรับที่ต้องช�ำระ
จนหมดสิ ้นแต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
2.1 วิวัฒนาการของการกักขังแทนค่ าปรั บในระบบกฎหมายไทย
วิวัฒนาการของการกักขังแทนค่าปรั บเริ่ มปรากฏชัดขึน้ จากกฎหมายลักษณะอาญา
ร.ศ. 127 ซึ่งเป็ นประมวลกฎหมายสมัยใหม่ (modern law) ฉบับแรกของไทย โดยบัญญัติไว้ ใน
มาตรา 18 มีสาระส�ำคัญว่า ผู้ที่ต้องค�ำพิพากษาให้ ปรับ และไม่ได้ ช�ำระภายใน 15 วัน ให้ ยดึ ทรัพย์
มาใช้ คา่ ปรับ หรื อให้ จ�ำคุกแทนค่าปรับ และก�ำหนดให้ การจ�ำคุก 1 วัน แทนจ�ำนวนค่าปรับ 1 บาท
(หยุด แสงอุทยั , 2548: 95)
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ได้ มีการก�ำหนดโทษ
กักขังขึน้ และมีการก�ำหนดการกักขังแทนค่าปรั บไว้ แทนการจ�ำคุกแทนค่าปรั บ โดยก� ำหนดอัตรา
การกักขังแทนค่าปรับไว้ ที่ 5 บาท ต่อการกักขัง 1 วัน และได้ มีการเพิ่มอัตราการกักขังแทนค่าปรับ
เรื่ อยมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั โดยก�ำหนดอัตราการกักขังแทนค่าปรับไว้ ที่ 20 บาท ต่อการกักขัง 1 วัน
ตามพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 ก�ำหนดอัตราการกักขัง
แทนค่าปรั บไว้ ที่ 70 บาท ต่อการกักขัง 1 วัน ตามพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2530 ก�ำหนดอัตราการกักขังแทนค่าปรับไว้ ที่ 200 บาท ต่อการกักขัง 1 วัน
ตามพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 และในปั จจุบนั ก�ำหนด
อัตราการกักขังแทนค่าปรับไว้ ที่ 500 บาท ต่อการกักขัง 1 วัน ตามพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 ซึง่ เหตุผลส�ำคัญในการแก้ ไขเพิ่มเติมอัตราการกักขังแทน
ค่าปรับให้ เพิ่มขึ ้นตามที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา
ดังกล่าว คือ การปรับมูลค่าของเงินให้ สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ณ เวลานัน้
โทษกั ก ขัง เป็ นโทษที่ บัญ ญั ติ ขึ น้ ครั ง้ แรกในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
โดยเปลี่ยนโทษจ�ำคุกแทนค่าปรับเป็ นการกักขังแทนค่าปรับ ซึง่ ผู้ร่างมองว่าจะเป็ นผลดีตอ่ ผู้ต้องโทษ
มากกว่าโทษจ�ำคุก (สกุลรัตน์  ทิพย์บญ
ุ ทรัพย์, 2552: 94) แม้ วา่ โทษกักขังจะเป็ นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
คล้ ายโทษจ� ำคุกแต่มีลักษณะความรุ นแรงและรู ปแบบการควบคุมที่ น้อยกว่า ผู้ที่ต้องโทษกักขัง
จะกักตัวไว้ ในสถานที่กกั ขังอันมิใช่เรื อนจ�ำเหมือนโทษจ�ำคุก โทษกักขังไม่ได้ เป็ นโทษที่ลงแก่ผ้ กู ระท�ำ
ความผิดโดยตรงแต่เป็ นโทษที่เปลี่ยนมาจากโทษอื่น เช่น เปลี่ยนมาจากโทษจ�ำคุกระยะสัน้ หรื อ
โทษปรับ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 859)
อย่า งไรก็ ต ามผู้วิ จัย เห็ น ว่า การกัก ขัง แทนค่า ปรั บ เป็ นเพี ย งมาตรการในการบัง คับ
คดีอาญาในโทษปรับเท่านัน้ ไม่ใช่โทษด้ วยวัตถุทปี่ ระสงค์ของโทษปรับเป็ นการบังคับจากฐานทรัพย์สนิ
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ของผู้กระท�ำความผิดเพื่อไม่ให้ ผ้ ูกระท�ำผิดได้ รับผลก�ำไรจากการกระท�ำผิดและเมื่อผู้ต้องโทษไม่มี
ความสามารถในการช�ำระ จึงต้ องใช้ มาตรการบังคับอื่นเพื่อบังคับผลแห่งโทษปรับ
2.2 การบังคับโทษปรั บโดยการกักขังแทนค่ าปรั บตามประมวลกฎหมายอาญา
กระบวนการในการกักขังแทนค่าปรั บตามประมวลกฎหมายอาญา เริ่ มจากเมื่อศาล
มีค�ำพิพากษาลงโทษปรั บแล้ ว จ�ำเลยจะต้ องน�ำเงินตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดมาช�ำระต่อศาลภายใน
30 วัน หากไม่ ช� ำ ระภายในระยะเวลาดัง กล่า วจะต้ อ งถูก ยึด ทรั พ ย์ สิ น หรื อ อายัด สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อง
ใช้ ค่าปรับหรื อมิฉะนัน้ จะต้ องถูกกักขังแทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30
ซึง่ หากพิจารณาตามตัวบทกฎหมายแล้ ว ผู้ต้องโทษปรับจะต้ องหาเงินมาช�ำระภายใน 30 วัน หาก
ไม่ช�ำระจะต้ องน�ำมาตรการยึดทรัพย์สนิ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29/1 มาใช้ คา่ ปรับก่อน
หากไม่ป รากฏทรั พ ย์ สิน หรื อ สิท ธิ เ รี ย กร้ องที่ จ ะถูก ยึด อายัด จึง จะใช้ ม าตรการกัก ขัง แทนค่า ปรั บ
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551: 863) แต่ในทางปฏิบตั ิ เมื่อศาลพิพากษาให้ ลงโทษปรับ ศาลจะสัง่
ในค�ำพิพากษาว่า “ถ้ าจ�ำเลยไม่น�ำเงินมาช�ำระให้ จดั การตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30”
และศาลจะออกหมายกักขังแทนค่าปรับทันทีหากผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินเสียค่าปรับในวันดังกล่าว
(คณิต ณ นคร, 2548: 64)
หลักเกณฑ์การกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
2.2.1 ถืออัตรา 500 บาท ต่อ 1 วัน และห้ ามกักขังเกิน 1 ปี เว้ นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษา
ให้ ปรับตังแต่
้ 200,000 บาท ขึ ้นไป ศาลจะสัง่ ให้ กกั ขังเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ได้ แต่ศาลจะต้ องระบุ
ไว้ อย่างชัดแจ้ งในค�ำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30
2.2.2 สถานที่กกั ขังแทนค่าปรับ ให้ กกั ตัวไว้ ในสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่เรื อนจ�ำ  สถานีต�ำรวจ
หรื อสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพักงานสอบสวน (สถานที่กกั ขังแทนค่าปรับไม่มีบทกฎหมายก�ำหนด
ไว้ โดยเฉพาะ จึงต้ องใช้ รูปแบบของโทษกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 24 แต่ไม่สามารถ
กักขังไว้ ในที่อาศัยของผู้นนเองหรื
ั้
อผู้อื่นที่ยินยอมหรื อสถานที่อื่นที่อาจกักขังได้ )
2.2.3 การกั ก ขั ง แทนค่ า ปรั บ ไม่ ส ามารถใช้ กั บ ผู้ ต้ องโทษปรั บ ที่ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คลได้
โดยสภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1
2.3 การบังคับโทษปรับโดยการท�ำงานบริการสังคมหรือท�ำงานบริการสาธารณประโยชน์
นอกจากการบัง คับ โทษปรั บ ด้ ว ยการยึด ทรั พ ย์ สิ น ใช้ ค่า ปรั บ และกัก ขัง แทนค่า ปรั บ
ในปั จจุบนั ผู้ต้องโทษปรับสามารถยื่นค�ำร้ องต่อศาลชันต้
้ นที่พิพากษาคดีเพื่อขอท�ำงานบริ การสังคม
หรื อท� ำงานบริ การสาธารณประโยชน์ หรื อหากมี ข้อเท็จจริ งปรากฏแก่ศาลในขณะพิพากษาคดี
ว่าผู้ต้องโทษปรั บอยู่ในเกณฑ์ ที่จะท� ำงานดังกล่าวได้ และผู้ต้องโทษปรั บยินยอม ศาลจะมี ค�ำสั่ง
ให้ ผ้ นู นท�
ั ้ ำงานบริ การสังคมหรื อท�ำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ ซึง่ การท�ำงานแทนค่าปรับ
จะแก้ ไขฟื น้ ฟูผ้ กู ระท�ำความผิดให้ กลับเป็ นคนดีต่อสังคม อย่างไรก็ตามการท�ำงานบริ การสังคมหรื อ
ท�ำงานสาธารณประโยชน์ไม่สามารถใช้ กบั ผู้ต้องโทษปรับที่เป็ นนิติบคุ คลได้ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 30/1
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การลงโทษปรับเป็ นการป้องปราม (deterrence) ผู้กระท�ำความผิด ผ่านการลงโทษ
ที่เป็ นตัวเงิน (monetary sanction) ซึ่งจะไม่มีผลดีเพียงพอในการแก้ ไขพฤติกรรมของผู้กระท�ำผิด
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง และจะเป็ นผลเสียยิ่งต่อผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต�่ำ  ที่ไม่มีทรัพย์สินหรื อ
สิทธิเรี ยกร้ องใด และไม่ได้ รับการท�ำงานบริ การสังคมหรื อบริ การสาธารณประโยชน์ เพราะจะท�ำให้
บุคคลดังกล่าวต้ องถูกบังคับคดีอาญาโทษปรับโดยการกักขังขังแทนค่าปรับ ที่ต้องใช้ ลกั ษณะเดียวกับ
โทษกักขัง โดยการถูกจ�ำกัดสิทธิเสรี ภาพซึง่ มีสภาพที่รุนแรงกว่าโทษปรับยิ่ง

3. การอภัยโทษเป็ นการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

3.1 แนวคิดเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการอภัยโทษ
อ�ำนาจในการอภัยโทษเป็ นอ�ำนาจดังเดิ
้ ม (traditional prerogative) ของประมุขของรัฐ
(Ardant & Mathieu, 2013: 395) ในประเทศที่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขอ�ำนาจดังกล่าวถือว่า
เป็ นพระราชอ�ำนาจของกษัตริ ย์ (royal prerogative) เช่น ในประเทศอังกฤษ พระราชอ�ำนาจในการ
อภัยโทษ (the prerogative of mercy) เป็ นของสมเด็จพระราชินีซงึ่ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งประมุขของรัฐ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ สอดคล้ องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์อยู่ใต้
รัฐธรรมนูญ แม้ การอภัยโทษจะเป็ นพระราชอ�ำนาจของกษัตริ ย์ แต่กษัตริ ย์องั กฤษมิได้ ทรงใช้ อ�ำนาจ
ด้ วยพระองค์เอง และมิได้ ทรงมีสว่ นได้ เสียเป็ นการส่วนพระองค์ในกระบวนการพระราชทานอภัยโทษนี ้
(Bernett, 2013: 36) โดยการด�ำเนินการทังหลายจะเป็
้
นไปโดยค�ำแนะน�ำและด�ำเนินการตามหน้ าทีข่ อง
The Secretary of State for the Home Department (อาจเทียบเคียงโดยอนุโลมกับรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยในระบบบริ หารราชการแผ่นดินไทย)
ในระบบกฎหมายประเทศอังกฤษยอมรับเป็ นที่ยตุ ิวา่ พระราชอ�ำนาจในการอภัยโทษ
(the prerogative of mercy) ไม่อาจถูกควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการได้ (unreviewable)
ดัง ที่ ป รากฏในความเห็ น ทางกฎหมายของลอร์ ด ดิ พ ล๊ อ ค (Lord Diplock) ในคดี De Freitas
v Benry ซึ่งเขาให้ ความเห็นว่า พระราชอ�ำนาจในการอภัยโทษต้ องถือว่าเป็ น “ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ทางรัฐธรรมนูญ” (constitutional convention) ไม่ใช่เรื่ องประเด็นในทางกฎหมายที่ศาลจะเข้ ามา
พิจารณาตัดสินได้ (Herling & Lyon, 2004: 63-64)
กระนันก็
้ ตาม ในคดี Bentley ในปี 1994 (Bernett, 2013: 96, Herling & Lyon,
2004: 64-65) ได้ มีการยื่นฟ้องต่อศาลในประเด็นเกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจในการอภัยโทษอีกคราหนึง่
โดยข้ อเท็จจริ งสืบเนื่องมาจาก นายดิเร็ ก เบนเลย์ (Derek Bentley) และนายคริ สโตเฟอร์ เคร็ ก
(Christopher Craig) ได้ ถกู ฟ้องร้ องต่อศาลว่าร่วมกันสังหารนายต�ำรวจผู้หนึง่ ศาลในคดีได้ พิพากษา
ตัดสินว่าทังสองมี
้
ความผิดจริ ง ซึง่ ตามกฎหมายอังกฤษมีโทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอ อย่างไร
ก็ตามด้ วยเหตุที่วา่ นายเคร็ กมีอายุต่�ำกว่า 16 ปี ตามกฎหมายอังกฤษจึงได้ รับความคุ้มครองไม่ต้อง
โทษประหารชี วิ ต แต่ ไ ด้ รั บ โทษจ� ำ คุก ตลอดชี วิ ต แทน แต่ น ายเบนเลย์ มี อ ายุ 19 ปี จึ ง มิ ไ ด้ รั บ
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ความคุ้มครองในการห้ ามมิให้ ประหารชีวิตเช่นเดียวกับนายเคร็ ก จึงต้ องรับโทษประหารชีวิตด้ วย
การแขวนคอ ต่อมามีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไปยัง Home secretary ซึง่ ได้ รับการปฏิเสธ
ที่จะน�ำความขึ ้นทูลเกล้ าถวายค�ำแนะน�ำให้ สมเด็จพระราชินีทรงพระราชทานอภัยโทษ  เป็ นผลให้ มี
การบังคับโทษประหารโดยการแขวนคอนายเบนเลย์ในเวลาต่อมา ครอบครัวเบนเลย์จึงยื่นค�ำฟ้อง
ต่อศาลเกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจในการอภัยโทษในคดีนี ้
Council for the Home secretary ได้ ยกข้ อต่อสู้ขึน้ ว่า พระราชอ�ำนาจอภัยโทษ
ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้ โดยศาล ซึง่ ศาลในคดีได้ พิจารณาและให้ เหตุผลว่า จริ งอยูพ่ ระราชอ�ำนาจ
ในการอภัยโทษไม่อยู่ในขอบเขตที่จะถูกตรวจสอบโดยศาล แต่ส�ำหรับการด�ำเนินการของ Home
secretary ศาลสามารถพิจารณาได้ และเห็นว่าเป็ นข้ อบกพร่ องที่มิได้ น�ำความขึน้ ทูลเกล้ าถวาย
ค�ำแนะน�ำให้ สมเด็จพระราชินีนาถทรงพระราชทานอภัยโทษแก่นายเบนเลย์
มีข้อสังเกตว่า ในคดีนีศ้ าลหลีกเลี่ยงที่จะเข้ าไปควบคุมตรวจสอบพระราชอ� ำนาจ
อภัยโทษโดยตรง แต่กลับใช้ เทคนิควิธีในการตรวจสอบโดยเลี่ยงไปตรวจสอบการกระท�ำของ Home
secretary แทน และต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ได้ มีการพระราชทานอภัยโทษแก่นายเบนเลย์แม้ ว่า
เขาจะถูกด�ำเนินการประหารชีวติ ไปแล้ ว โดยเรี ยกการอภัยโทษในลักษณะนี ้ว่า “การอภัยโทษภายหลัง
วายชมน์” (posthumous pardon)
ในประเทศที่มิได้ มีกษั ตริ ย์เป็ นประมุขของรั ฐ อาทิ ประเทศฝรั่ งเศส และประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อ�ำนาจในการอภัยโทษเป็ นของประธานาธิ บดี เช่น ในประเทศฝรั่งเศสรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐที่ 5 ซึง่ เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ได้ บญ
ั ญัติไว้ ไนมาตรา 17 ซึง่ ได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติม
ในปี ค.ศ. 2008 ความว่า  “ประธานาธิบดีมสี ทิ ธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการอภัยโทษ”  (Le Président
de la République a le droit de faire grâce à titreindividuel) ซึ่งจะท�ำโดยการประกาศรัฐ
กฤษฎีกาอภัยโทษ (décret de grâce) ลงนามโดยประธานาธิบดี  ซึง่ มีผ้ ลู งนามรับสนองรัฐกฤษฎีกา
(contresigné) คือ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุตธิ รรม อย่างไรก็ตามรัฐกฤษฎีกานี ้
จะไม่มีการประกาศเป็ นการทัว่ ไปในรัฐกิจจานุเบกษา(Journal Officiel) เป็ นเพียงแต่แจ้ งไปยังผู้ได้ รับ
การอภัยโทษโดยตรงเป็ นการเฉพาะ (DILA, 2016)
อนึ่ง มี ข้ อ สัง เกตว่า การใช้ อ� ำ นาจอภัย โทษของประธานาธิ บ ดี ต ามมาตรา 17 นี ้ เป็ น
การอภัยโทษเฉพาะรายบุคคล มิใช่การอภัยโทษเป็ นการทัว่ ไป (grâces collectives) ซึ่งแตกต่าง
จากอ�ำนาจของรัฐสภาในการออกรัฐบัญญัตนิ ริ โทษกรรม (amnistie) ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 34
ซึง่ เดิมเป็ นธรรมเนียมสาธารณรัฐ (La tradition républicaine) มาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1959 ถือปฏิบตั ิวา่
ทุกครัง้ ที่มีการขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ของประธานาธิบดี รัฐบาลจะยื่นเสนอร่ างกฎหมายนิรโทษเป็ น
การทัว่ ไปต่อรัฐสภา โดยมีการก�ำหนดความผิดที่จะอภัยไว้ เป็ นประเภท อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิดงั
กล่าวได้ สิ ้นสุดลงในสมัยประธานาธิบดีนิโกลาส ซาโกซี (Nicolas Sarkozy) ในปี ค.ศ. 2007 (Gicquel
& Gicquel, 2013: 613)
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ส�ำหรับประเทศสหรัฐอเมริ กา อ�ำนาจในการอภัยโทษ (power to pardon) เป็ นของประธานาธิบดี
ซึง่ เป็ นประมุขของรัฐเช่นกัน โดยในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริ กา มาตรา 2 ส่วนที่ 2 ความบัญญัติว่า
“...(ประธานาธิบดี) มีอ�ำนาจในการยกเว้ นโทษ (reprieves) หรื ออภัยโทษ (pardon) ความผิดที่
กระท�ำต่อสหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เกี่ยวกับการถอดถอนออกจากต�ำแหน่ง (impeachment)”
ประธานาธิ บ ดี มี ดุล พิ นิ จ ในการก� ำ หนดรู ป แบบของการอภัย โทษ แต่ โ ดยส่ ว นมากมัก จะเป็ น
การอภัยโทษรายบุคคล (Chemerinsky, 2006: 363-364)
3.2 การอภัยโทษเป็ นการทั่วไปในระบบกฎหมายไทย
		
3.2.1 ความเป็ นมา
แต่ เ ดิ ม ในประเทศไทยอ� ำ นาจอภั ย โทษเป็ นพระราชอ� ำ นาจเด็ ด ขาดของ
องค์พระมหากษัตริ ย์ ต่อ มาภายหลัง เปลี่ ย นแปลงการปกครองจากสมบูร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ เ ป็ น
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข ของประเทศภายใต้
รั ฐ ธรรมนูญ พระราชอ� ำ นาจที่ ท รงมี ม าแต่ เ ดิ ม บางประการได้ ถูก รั บ รองไว้ โ ดยบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ ซึง่ พระราชอ�ำนาจในการอภัยโทษก็ได้ ถกู บัญญัติรับรองไว้ รัฐธรรมนูญด้ วยเช่นเดียวกัน
โดยการพระราชทานอภัยโทษเป็ นการทั่วไปจะกระท�ำในรู ปแบบของพระราชกฤษฎีกามีผ้ ูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรี
เมื่ อ พิ เ คราะห์ ถึ ง ลัก ษณะของพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษแล้ ว
พบว่า ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2517 การตราพระราชกฤษฎี กาพระราชทานอภัยโทษเป็ นการทั่วไป
มีการอ้ างอิงฐานทีม่ าแห่งอ�ำนาจมาจากรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้ อยูใ่ นขณะนันโดยตรง
้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีม่ ี
การประกาศใช้ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ซึง่ มีคา่ บังคับเป็ นรัฐธรรมนูญ
ได้ มีจ�ำนวนบทบัญญัติเพียง 20 มาตรา เพียงเท่านัน้ และมิได้ มีการบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษเอาไว้ แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2504 และ 2506 อันเป็ นช่วงเวลาที่ธรรมนูญ
การปกครองฯ ฉบับ นี ม้ ี ผ ลใช้ บัง คับ อยู่ ก็ ไ ด้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษ
เป็ นการทัว่ ไป และไม่ปรากฏการอ้ างอิงแหล่งที่มาในการตราพระราชกฤษฎีกาว่ามาจากบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญดังเช่นฉบับที่ผา่ น ๆ มา
ต่อมามีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 ซึง่ บัญญัติ
รับรองพระราชอ�ำนาจในการพระราชทานอภัยโทษเอาไว้ เฉกเช่นที่ผา่ นมา ในการตราพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษในช่วงเวลาการใช้ บังคับของรั ฐธรรมนูญฉบับนี ้ ก็ กลับมาอ้ างอิงฐานที่ มา
ในการตราพระราชกฤษฎีกาจากรัฐธรรมนูญเช่นเดิม
ในปี พ.ศ. 2515 มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม และมีการประกาศใช้ ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 ซึง่ ก็มไิ ด้ มีบทบัญญัตริ ับรองพระราชอ�ำนาจในการพระราชทาน
อภัยโทษเอาไว้ แต่อย่างไร แต่ทว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ ได้ มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษ พ.ศ. 2515 ซึ่งอ้ างอิงบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515
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มาตรา 16 ที่บัญญัติว่า “พระมหากษั ตริ ย์ทรงไว้ ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย”  แทน
พัฒนาการในเชิงรู ปแบบของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครัง้ ใหญ่
อันส่งผลถึงปั จจุบนั เกิดขึ ้นด้ วยเหตุที่ว่า เมื่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2517 แม้ มีการบัญญัติรับรองเกี่ยวกับพระราชอ�ำนาจในการพระราชทานอภัยโทษไว้ ก็ตาม
แต่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการตราพระราชกฤษฎีกาแตกต่างไปจากรั ฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
กล่ า วคื อ มาตรา 192 บั ญ ญั ติ ว่ า “พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระราชอ� ำ นาจในการตรา
พระราชกฤษฎีกา ตามทีก่ �ำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ” จากแต่เดิมทีร่ ัฐธรรมนูญจะบัญญัติ
เพียงว่า “พระมหากษัตริ ย์ทรงไว้ ซงึ่ พระราชอ�ำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา” เท่านัน้ การเพิ่มเติม
ถ้ อยค�ำ  “ตามที่ก�ำหนดในรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายอื่น” ก่อให้ เกิดปั ญหาในทางกฎหมายตามมา
ว่าการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนัน้ แม้ รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองพระราชอ�ำนาจ
ในการพระราชทานอภัยโทษไว้ ก็ตาม แต่มิได้ บญ
ั ญัติว่าให้ สามารถออกเป็ นพระราชกฤษฎีกาได้
ดังนัน้ รัฐบาลในขณะนันจึ
้ งได้ เสนอร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ.... เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 261ทวิ โดยมีความว่า
“ในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรี เห็นเป็ นการสมควรจะถวายค�ำแนะน�ำต่อพระมหากษัตริย์
ขอให้ พระราชทานอภัยโทษแก่ผ้ ตู ้ องโทษก็ได้
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึง่ ให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา”
ในการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติท�ำหน้ าที่รัฐสภา ครัง้ ที่ 19 วันที่ 19 ธันวาคม
พ.ศ. 2517 (2517, น. 631-645) เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายแก้ ไขเพิ่มฉบับดังกล่าวนี ้ ได้ มีการอภิปราย
กันอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติที่เป็ นนักนิติศาสตร์ อาทิ
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายปรี ดี เกษมทรัพย์ นายไพโรจน์ ชัยนาม นายพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย
นายสมภพ โหตระกิ ต ย์ และนายเฉลิม ชัย วสี น นท์ เป็ นต้ น โดยหลายฝ่ ายมี ค วามเห็น คัด ค้ า น
ร่างกฎหมายฉบับนี ้ แต่ก็มีรายละเอียดซึง่ แตกต่างกันอยูห่ ลายแนวทางดังนี ้
					 ความเห็นในแนวทางแรกเห็นว่า ไม่จำ� เป็ นต้ องแก้ ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาแต่อย่างใด เนื่องด้ วยการพระราชทานอภัยโทษแต่เดิมมาก็ด�ำเนินการโดย
ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาในทุกครัง้ การปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาเช่นนี ้ถือว่าเป็ นประเพณีการปกครอง
(Kritz Wongvisadethorn, 2016) เป็ นจารี ตประเพณีแล้ ว แม้ รัฐธรรมนูญมิได้ บญ
ั ญัตใิ ห้ ตราพระราชกฤษฎีกาเอาไว้ ก็ตาม ก็ยอ่ มสามารถตราออกใช้ ได้
					 ความเห็น ในแนวทางที่ ส องไม่เ ห็น ด้ ว ยกับ ร่ า งกฎหมายฉบับ นี โ้ ดยมองว่า
การพระราชทานอภัยโทษไม่จ�ำต้ องกระท�ำในรู ปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังที่เคยปฏิบตั ิกันมา
เมื่อรั ฐธรรมนูญให้ อ�ำนาจพระมหากษัตริ ย์ที่จะพระราชทานอภัยโทษได้ แล้ ว ย่อมกระท�ำได้ เช่น
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ด� ำ เนิ น การออกเป็ น “พระบรมราชโองการ” การที่ รั ฐ ธรรมนูญ ได้ ใ ห้ อ� ำ นาจพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ว้
แต่กลับต้ องมาใช้ พระราชอ�ำนาจโดยกฎหมายล�ำดับที่เล็กกว่าย่อมไม่นา่ จะถูกต้ อง
				 ความเห็ น ในแนวทางที่ สามเสนอโดยนายปรี ดี เกษมทรั พ ย์ เห็ น ว่ า
การอภัยโทษเป็ นการทัว่ ไป แท้ ท่ีจริ งแล้ วคือการนิรโทษกรรม (amnesty) ประเภทหนึ่งซึ่งส่งผลให้
เป็ นการยกเว้ น กฎหมายที่ อ อกโดยสภา ดัง นัน้ สมควรพระราชทานอภัย โทษโดยการตราเป็ น
พระราชบัญญัตเิ พือ่ จะด�ำเนินการพิจารณาโดยรัฐสภาว่าจะยกเว้ นกฎหมายนันหรื
้ อไม่ การตราออกเป็ น
พระราช-กฤษฎีกานันเป็
้ นเรื่ องของฝ่ ายบริ หาร ไม่สมควรให้ เป็ นอ�ำนาจของฝ่ ายบริ หารในการพิจารณา
ว่าจะยกเว้ นกฎหมายใด ซึง่ กลายเป็ นเรื่ องที่ไม่มีขอบเขต
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ มี ค วามเห็ น คัด ค้ า นอยู่ห ลายแนวทาง แต่ส ภานิ ติ บัญ ญัติ
แห่งชาติ โดยผลการลงมติมีสมาชิกเสียงข้ างมากเห็นชอบจ�ำนวน 80 คน และไม่เห็นชอบ 10 คน และมี
การประกาศใช้ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2517 ส่งผลให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา 261ทวิ ใช้ บังคับมาจนถึงปั จจุบัน ในทุกครั ง้ ที่
การพระราชทานอภัยโทษเป็ นการทัว่ ไปจะมีการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอ�ำนาจตามความ
ในบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและมาตรา 261ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาเสมอ
		
3.2.2 การพระราชทานอภัยโทษผู้ถูกกักขังแทนค่ าปรั บ
นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็ นต้ นมา ประเทศไทยมี
การอภัยโทษเป็ นการทัว่ ไปจนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) ทังสิ
้ ้น 35 ครัง้ โดยกระท�ำในวโรกาสอันส�ำคัญ
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์ เมื่อพิจารณาเนื ้อความตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
นับ แต่อ ดี ต มา พบว่า มี ก ารอภัย โทษให้ แ ก่ ผ้ ูถูก กัก ขัง แทนค่า ปรั บ ด้ ว ย โดยในพระราชกฤษฎี ก า
พระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2478 มาตรา 3 ข้ อ 3 (ก) ซึง่ เป็ นฉบับแรก ได้ มีความบัญญัติวา่
ผู้ที่ต้องจ�ำแทนเงินค่าปรั บให้ ปล่อยตัวไป แม้ ในปั จจุบนั ค�ำว่า “จ�ำแทนเงินค่าปรั บ” ได้ เปลี่ยนมา
ใช้ ค� ำ ว่า “กัก ขัง แทนค่า ปรั บ ” แล้ ว แต่ก็ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกัน นั่น เอง ย่อ มแสดงให้ เ ห็ น ว่า
ผู้ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับได้ รับผลจากการพระราชทานอภัยโทษมาโดยตลอดในทุกครัง้ ที่ผา่ นมา
ผลของการอภัย โทษผู้ต้ อ งถูก กัก ขัง แทนค่ า ปรั บ คื อ การกัก ขัง แทนค่ า ปรั บ
ตามค� ำสั่งศาลเป็ นอันสิน้ สุดลง โดยผู้นัน้ ได้ รับการปล่อยตัวไป อย่างไรก็ ตามพระราชกฤษฎี กา
พระราชทานอภัยโทษมีผลเพียงแค่ผ้ ูต้องถูกกักขังแทนค่าปรั บได้ รับการปล่อยตัวไปเท่านัน้ มิได้
หมายความว่าโทษปรับตามค�ำพิพากษาที่มีมาแต่เดิมนันสิ
้ ้นสุดลงไปด้ วย บุคคลผู้นนยั
ั ้ งต้ องช�ำระ
ค่าปรับตามค�ำพิพากษา ดังที่ปรากฏในค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18280/2557 และบันทึกส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่ องกรมราชทัณฑ์ ขอหารื อกรณี การพระราชทานอภัยโทษในส่วนของ
การกักขังแทนค่าปรับ เรื่ องเสร็จที่ 1161/2559 ซึง่ มีประเด็นปั ญหาในทางข้ อกฎหมายบางประการซึง่
จะได้ พิจารณาวิเคราะห์ในหัวข้ อถัดไป
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4.1 สภาพปั ญหา
ตามที่ได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อที่แล้ วว่า ผลจากการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาพระราช
อภัยโทษนัน้ การกักขังแทนค่าปรั บตามค�ำสัง่ ศาลถื อว่าสิ ้นสุดลงและให้ ปล่อยตัวจ� ำเลยในคดีไป
ดังเช่นตัวอย่างที่ปรากฏตามค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18280/2557
		 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18280/2557 จ�ำเลยเป็ นนักโทษเด็ดขาดและยังไม่ได้ ถกู กักขัง
แทนค่าปรับก่อนที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553 ใช้ บงั คับ ซึง่ มาตรา 5 วรรคหนึง่
แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว บัญญัติวา่ “ผู้ต้องโทษ ดังต่อไปนี ้ ให้ ได้ รับพระราชทานอภัยโทษปล่อย
ตัวไป (1) ผู้ต้องกักขัง...” และมาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติว่า “กรณีผ้ ตู ้ องกักขังตามวรรคหนึ่ง (1)
ซึ่งเป็ นนักโทษเด็ดขาดและยังไม่ได้ รับโทษกักขังแทนโทษจ�ำคุกหรื อยังไม่ได้ ถูกกักขังแทนค่าปรั บ
ให้ ผ้ ูต้องกักขังนัน้ ได้ รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปในส่วนของโทษกักขังแทนโทษจ�ำคุกหรื อ
ในส่วนของการกักขังแทนค่าปรั บ แล้ วแต่กรณี ” ดังนัน้ จ� ำเลยจึงได้ รับประโยชน์ ตามมาตรา 5
วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่ไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรั บหากจ�ำเลย
ยัง ไม่ช� ำ ระค่าปรั บ แต่พ ระราชกฤษฎี กาดังกล่าวไม่ได้ ใ ห้ จ� ำ เลยพ้ น จากโทษปรั บด้ วย โทษปรั บ
ตามค�ำพิพากษาของจ�ำเลยยังคงมีอยู่ เมื่อจ�ำเลยไม่ช�ำระค่าปรับ โจทก์จงึ ขอให้ ศาลออกหมายบังคับ
คดีอายัดสิทธิเรี ยกร้ องเงินของจ�ำเลยจ�ำนวน 100,000 บาท ได้ กรณีไม่มีเหตุที่จะยกเลิกหมายบังคับ
คดีและคืนเงินดังกล่าวให้ แก่จ�ำเลย
ค�ำพิพากษาดังกล่าวนี ้ก่อให้ เกิดผลอย่างน้ อยสองประการ คือ
		
ประการแรก พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็ นผลเฉพาะการกักขังแทนค่าปรับ
เท่านัน้ แต่ไม่มีผลเป็ นการอภัยโทษส�ำหรับโทษปรับซึง่ เป็ นฐานโทษหลักของคดี จ�ำเลยยังคงต้ องรับผิด
ช�ำระค่าปรับตามค�ำพิพากษาของศาลอยูต่ ามเดิม
		
ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากผลในประการแรกซึ่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน
อภัยโทษไม่มีผลเป็ นการลบล้ างโทษปรับ ส่งผลให้ การยึดทรัพย์หรื ออายัดสิทธิเรี ยกร้ องที่ได้ กระท�ำลง
เพือ่ ช�ำระค่าปรับไปแล้ วบางส่วน ภายหลังการอภัยโทษจ�ำเลยไม่มสี ทิ ธิในการขอเงินค่าปรับหรือทรัพย์สนิ
ที่ตีใช้ เป็ นค่าปรับคืนหรื อไม่อาจขอถอนหมายอายัดได้
อย่างไรก็ตาม ผลจากค�ำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี ้ก่อให้ เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ริ าชการ
ของกรมราชทัณฑ์ จึงมีหนังสือหารื อมายังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารื อว่ากรณี โทษปรั บได้
ถูกเปลี่ยนเป็ นการกักขังแทนค่าปรับตามค�ำพิพากษาและหมายจ�ำคุกเมื่อคดีถึงที่สดุ แล้ ว ภายหลัง
เมื่อนักโทษได้ รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2553
ส�ำหรับนักโทษกักขังแทนค่าปรับแล้ ว นักโทษยังมีหน้ าที่ต้องช�ำระค่าปรับอีกหรื อไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ประชุมพิจารณาและตอบข้ อหารื อตาม บันทึกคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่ อง กรมราชทัณฑ์ขอหารื อกรณีการพระราชทานอภัยโทษในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับ
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เรื่ องเสร็ จที่ 1161/2559 ความสรุปได้ วา่ “...การกักขังผู้ต้องโทษปรับเป็ นเพียงมาตรการเสริ มในกรณี
ที่ไม่มีการช�ำระค่าปรับและไม่อาจบังคับเอาจากทรัพย์สนิ ของผู้ต้องโทษปรับได้ เท่านัน้ การกักขังแทน
ค่าปรับมิใช่เป็ นการเปลี่ยนโทษปรับเป็ นการกักขังอันจะท�ำให้ โทษปรับยุติลง หากมีการกักขังแทน
ค่าปรับจะหักค่าปรับให้ ในอัตราห้ าร้ อยบาทต่อหนึ่งวันในระหว่างที่ถูกกักขัง และเมื่อช�ำระค่าปรับ
ส่วนที่เหลือจนครบผู้ต้องโทษปรับจะได้ รับการปล่อยตัวไป ฉะนัน้ หากในระหว่างที่ผ้ ตู ้ องโทษปรับ
ถูกกักขังแทนค่าปรับได้ มีการอภัยโทษแก่ผ้ ตู ้ องกักขังโดยไม่มีการอภัยโทษปรับ ผู้ต้องกักขังจะได้ รับ
การปล่อยตัวไป แต่โทษปรับที่ยงั ช�ำระไม่ครบยังคงอยู”่
เมื่อพิจารณาตามแนวทางข้ อหารื อของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มองว่าการกักขังแทน
ค่าปรับเป็ นเพียงมาตรการเสริ มมิใช่การเปลีย่ นฐานโทษจากโทษปรับเป็ นโทษกักขัง เมื่อมีการประกาศ
ใช้ พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษจึงมีเฉพาะการอภัยโทษกักขังแทนค่าปรับเท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นการยุติโทษ
ปรับ จ�ำเลยยังคงต้ องช�ำระค่าปรับอยูต่ ามเดิมนัน้ ก่อให้ เกิดปั ญหาทางกฎหมายตามมาว่า หากจ�ำเลย
ยังคงไม่มีเงินช�ำระค่าปรับตามค�ำพิพากษาได้ จะด�ำเนินการเช่นไรต่อไป โดยเรื่ องนี ้อาจพิจารณา
ได้ เป็ นสองแนวทาง คือ
แนวทางแรก ศาลสามารถน�ำกระบวนการตามมาตรา 30 ประมวลกฎหมายอาญา เรื่ อง
การกักขังแทนค่าปรับมาใช้ ได้ อีกครัง้ หนึง่ กล่าวคือ จ�ำเลยมีหน้ าที่ช�ำระค่าปรับในส่วนที่เหลือให้ หมด
สิ ้นภายใน 30 วัน และหากจ�ำเลยไม่ช�ำระค่าปรับดังกล่าว ศาลสามารถสัง่ ยึดทรัพย์สนิ หรื ออายัดสิทธิ
เรี ยกร้ องในทรัพย์สินเพื่อใช้ ค่าปรับหรื อมิฉะนันจะต้
้
องถูกกักขังแทนค่าปรับอีกได้ ทังนี
้ ้รวมถึงจ�ำเลย
อาจร้ องขอต่อศาลเพื่อท�ำงานบริ การสังคมหรื อท�ำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ แล้ วแต่ศาล
จะพิจารณา กล่าวโดยสรุปคือ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลเพียงเฉพาะการกักขังแทน
ค่าปรับทีก่ �ำลังด�ำเนินการอยูแ่ ต่ไม่สง่ ผลไปถึงการตัดอ�ำนาจศาลในอันทีจ่ ะด�ำเนินการพิจารณาสัง่ กักขัง
แทนค่าปรับได้ อีก หากจ�ำเลยไม่ช�ำระค่าปรับ
แนวทางที่สอง ศาลไม่สามารถน�ำกระบวนการตามมาตรา 30 ประมวลกฎหมายอาญา
เรื่ องการกักขังแทนค่าปรับมาใช้ ได้ อีก แม้ จ�ำเลยยังคงต้ องช�ำระค่าปรับจนครบจ�ำนวนก็ตาม
4.2 บทวิเคราะห์
จากปั ญหาดังกล่าวผู้วิจยั เห็นว่าสามารถวิเคราะห์ได้ 3แง่มมุ ด้ วยกันกล่าวคือ
4.2.1 แง่ มุมในทางกฎหมาย
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าอ�ำนาจในการอภัยโทษเป็ นอ�ำนาจของประมุขของรัฐ
(Head of state) ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐอ�ำนาจในการอภัยโทษเป็ นของ
ประธานาธิบดีและส�ำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุขของรัฐอ�ำนาจในการพระราชทาน
อภัยโทษย่อมเป็ นของพระมหากษัตริ ย์หลักการดังกล่าวนี ้มีฐานะเป็ น “หลักทัว่ ไปในทางรัฐธรรมนูญ”
หรื อ “ประเพณีการปกครอง” ซึ่งบรรดากฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญหรื อการกระท�ำ
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ขององค์กรอื่นใดของรัฐย่อมไม่อาจกระท�ำขัดหรื อแย้ งต่อหลักการดังกล่าวได้ มิเช่นนันย่
้ อมต้ องถือว่า
กฎหมายหรื อการใช้ อ�ำนาจนัน้ “ขัดต่อรัฐธรรมนูญ” (unconstitutional)
ดังนัน้ ผู้วิจยั เห็นว่าหากตีความตามแนวทางแรกจะก่อให้ เกิดผลอย่างน่าประหลาด
กล่ า วคื อ การที่ จ� ำ เลยถู ก กั ก ขั ง แทนค่ า ปรั บ ในคราวแรกย่ อ มชั ด แจ้ งอยู่ ใ นที ว่ า จ� ำ เลยไม่ มี
ความสามารถในการช� ำ ระค่า ปรั บ ได้ จึง ยอมถูก กัก ขัง แทนค่า ปรั บ ต่อ มาเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้
พระราชกฤษฎี กาพระราชทานอภัยโทษ แม้ จ� ำ เลยได้ รั บการปล่อ ยตัวแต่ก็ ยัง ไม่สามารถหาเงิ น
มาช� ำ ระค่ า ปรั บ ได้ อ ยู่ดี หากศาลสั่ง กัก ขัง แทนค่ า ปรั บ ย่ อ มเท่ า กับ ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว นัน้ จ� ำ เลย
ไม่ ไ ด้ รั บ ผลดี ข องพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษแม้ แ ต่ น้ อ ย คงมี ผ ลเพี ย งแต่ ก ารพัก
การกั ก ขัง แทนค่ า ปรั บ เอาไว้ ชั่ว ระยะเวลาไม่ เ กิ น 30 วัน เท่ า นัน้ หลัง จากนัน้ จ� ำ เลยย่ อ มถู ก
กัก ขัง แทนค่ า ปรั บ เช่ น เดิ ม ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง เป็ นการขัด ต่ อ วัต ถุป ระสงค์ ข องพระราชกฤษฎี ก า
พระราชทานอภัยโทษและเป็ นการตีความที่ขดั ต่อหลักทัว่ ไปทางรัฐธรรมนูญ (unconstitutional)
ที่ให้ อ�ำนาจพระมหากษั ตริ ย์ทรงไว้ ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการพระทานอภัยโทษและหากพิจารณา
อย่ า งลึก ซึง้ แล้ ว จะพบว่ า การตี ค วามในลัก ษณะที่ ใ ห้ ศ าลสามารถสั่ง ลงโทษกัก ขัง แทนค่ า ปรั บ
ได้ อี ก คราวหนึ่ ง นัน้ ย่ อ มเท่ า กับ ว่ า เป็ นการใช้ อ� ำ นาจตุล าการกระทบต่ อ สารั ต ถะหรื อ แก่ น ของ
หลักทัว่ ไปทางรัฐธรรมนูญก้ าวล่วงไปเป็ นการสร้ าง “ข้ อยกเว้ น” ของการใช้ พระราชอ�ำนาจในทาง
รัฐธรรมนูญ (contra constitutionem) ไปก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ (constitutional
change) ซึง่ ไม่อาจกระท�ำได้
แม้ การตีความตามแนวทางที่สองจะเป็ นการตัดทอนอ�ำนาจในการสัง่ กักขังแทน
ค่าปรับของศาล หากจ�ำเลยไม่มีทรัพย์สนิ หรื อสิทธิเรี ยกร้ องอื่นใดในการบังคับโทษปรับ จะเหลือเพียง
การสัง่ ให้ ท�ำงานบริ การสังคมหรื อท�ำงานสาธารณะประโยชน์เพียงประการเดียวก็ตาม แต่คณะผู้วิจยั
เห็นว่าการตีความตามแนวทางนี ้ ไม่ก่อให้ เกิดผลอันน่าประหลาดและสอดคล้ องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายมากที่สดุ กล่าวคือ จ�ำเลยได้ รับผลดีจากการพระราชทานอภัยโทษให้ พ้นจากการกักขัง
แทนค่าปรับ ย่อมเป็ นการไม่สมควรที่จะน�ำจ�ำเลยไปกักขังแทนค่าปรับซ� ้ำจ�ำเดิมอีก เพราะเท่ากับว่า
พระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งแท้ จ ริ ง ต่อ ผู้ถูก กัก ขัง แทนค่า ปรั บ
ซึ่ ง ไม่ น่ า จะเป็ นเรื่ อ งที่ ถู ก ต้ องนั ก อี ก ทั ง้ หากเที ย บกั บ กรณี ผ้ ู ต้ องโทษจ� ำ คุ ก ในคดี อ าญาอื่ น
ที่ เข้ าเกณฑ์ ได้ รับการอภัยโทษ พบว่าบุคคลเหล่านี พ้ ้ นจากโทษจ� ำคุกโดยสิน้ เชิ ง มี สิทธิ เสรี ภาพ
ในการด�ำรงชีวิตตามปกติ ในขณะที่ผ้ ถู กู กักขังแทนค่าปรับยังคงต้ องช�ำระค่าปรับ และหากตีความ
ไปในแนวทางแรก บุค คลผู้นัน้ อาจถูก กัก ขัง แทนค่ า ปรั บ ได้ อี ก อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ สมอภาค
ในการรั บ โทษ เพราะโดยทั่ว ไปแล้ ว นัน้ คดี ที่ มี อัต ราโทษปรั บ รุ น แรงมัก เป็ นความผิ ด ที่ ล ะเมิ ด
คุณ ธรรมทางกฎหมาย (rechtsgut) หรื อ ส่ง ผลกระทบกับ สัง คมไม่ม ากนัก มิ ใ ช่ ค ดี อุก ฤษโทษ
ที่ต้องกันพื ้นที่บคุ คลผู้กระท�ำความผิดออกจากสังคมอย่างเช่นในคดีท่ีมีโทษจ�ำคุก การที่ผ้ ตู ้ องโทษ
จ� ำ คุ ก ได้ รั บ การลดโทษหรื อ ปล่ อ ยตั ว ในขณะที่ ผ้ ู ต้ องโทษปรั บ และไม่ มี ท รั พ ย์ สิ น หรื อ สิ ท ธิ
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เรี ย กร้ องอื่ น ใดพอจะช� ำ ระค่ า ปรั บ จึ ง ถูก กัก ขัง แทนค่ า ปรั บ เมื่ อ พ้ น จากการกัก ขัง โดยผลแห่ ง
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษกลับอาจถูกกักแทนค่าปรับได้ อีกทัง้ ๆ ที่มิใช่เป็ นการกระท�ำ
ความผิ ด ขึ น้ ใหม่ แ ต่ อ ย่ า งใด ย่ อ มไม่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก ความเสมอภาคและหลัก พื น้ ฐานแห่ ง
สิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ งและเห็นประจักษ์
4.2.2. แง่ มุมในทางกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
เมื่ อศาลมี ค�ำพิพากษาให้ ลงโทษปรั บ จ� ำเลยจะต้ องช�ำระค่าปรั บให้ ครบถ้ วน
ภายในสามสิบวันนับแต่มีค�ำพิพากษา หากจ�ำเลยไม่ช�ำระค่าปรับ จึงจะด�ำเนินการยึดทรัพย์สินหรื อ
อายัดสิทธิเรี ยกร้ องในทรัพย์สนิ ของจ�ำเลยใช้ แทนค่าปรับ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จ�ำเลยไม่มีทรัพย์สนิ
หรื อสิทธิเรี ยกร้ องใดในทรัพย์สินอยู่เลยหรื อมีทรัพย์สินหรื อสิทธิเรี ยกร้ องแต่ไม่เพียงพอต่อการช�ำระ
ค่าปรับ จะเข้ าสูก่ ระบวนการใช้ การกักขังแทนค่าปรับในการบังคับค่าปรับต่อไป ซึง่ ในความเป็ นจริ ง
นัน้ บุคคลย่อมหวงแหนเสรี ภาพของตน และยินยอมสูญเสียทรัพย์สนิ มากกว่าเสรี ภาพในการด�ำรงชีวติ
การกักขังแทนค่าปรับจึงเป็ นทางเลือกสุดท้ าย (ultima ratio) ของบุคคลเนื่องมาจากไม่สามารถ
หาทรัพย์สนิ มาช�ำระค่าปรับได้ แล้ วอย่างแท้ จริ ง
ผู้วิ จัย เห็ น ว่า หากผู้ถูก กัก ขัง ได้ รั บ การปล่อ ยตัว โดยผลของพระราชกฤษฎี ก า
พระราชทานอภัยโทษ ผู้ถกู กักขังย่อมไม่มีความสามารถในทางเศรษฐกิจที่จะช�ำระค่าปรับได้ เช่นเดิม
หากศาลสามารถน�ำมาตรการกักขังแทนค่าปรับมาใช้ บงั คับได้ อีกตามแนวทางแรกจะส่งผลให้ จ�ำเลย
ได้ รับผลร้ ายจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ� ้ำซ้ อนขัดต่อหลักนิติธรรมทางอาญาที่ว่า “บุคคล
ย่อมไม่อาจรับผลร้ ายซ� ้ำซ้ อนจากการกระท�ำครัง้ เดียวของตน” (non bis in idem) โดยเหตุที่พระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีผลแต่เพียงท�ำให้ การกักขังแทนค่าปรับในครัง้ แรกสิ ้นสุดลงเท่านัน้
แต่ไ ม่ ท� ำ ให้ โ ทษปรั บ สิ น้ ผลลงไปด้ ว ย การที่ ศ าลสามารถใช้ ดุล พิ นิ จ สั่ง กัก ขัง แทนค่า ปรั บ ซ� ำ้ อี ก
ครัง้ หนึง่ ย่อมเท่ากับจ�ำเลยได้ รับผลร้ าย (ในเสรี ภาพ) ซ� ้ำจ�ำเดิมในมูลเหตุเดียวกัน ทัง้ ๆ ที่เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
มุง่ ประสงค์ให้ จ�ำเลยพ้ นจากสภาวะทุกข์ร้อนที่เป็ นอยูใ่ นเรื อนจ�ำหรื อที่กกั ขัง
หากพิจารณาในทางกลับกันตามแนวทางที่สอง ได้ จ�ำกัดอ�ำนาจศาลในการน�ำ
มาตรการกักขังแทนค่าปรั บมาใช้ ท�ำให้ การด� ำเนิ นกระบวนยุติธรรมทางอาญาเป็ นไปในทิ ศทาง
ที่สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยจ�ำเลยอาจร้ องขอต่อศาลหรื อศาลพิจารณาข้ อเท็จจริ ง
ที่ปรากฏเอง ให้ จ�ำเลยท�ำงานบริ การสังคมหรื อท�ำงานบริ การสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ อันเป็ น
มาตรการบังคับโทษปรั บอื่นที่เหลืออยู่เท่ากับว่าจ� ำเลยได้ รับผลดีตามความมุ่งหมายของพระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ และมิได้ รับผลร้ ายซ� ้ำในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
4.2.3. แง่ มุมในทางสังคมและเศรษฐกิจ
แง่มมุ ในทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าโทษปรับ มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องปราม
ผู้กระท�ำความผิดผ่านการลงโทษที่เป็ นตัวเงินโดยการถ่ายโอนอ�ำนาจทางเศรษฐกิจจากผู้ต้องโทษ
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มาที่รัฐ ก่อให้ เกิดรายได้ แก่รัฐ ซึง่ สร้ างรอยมลทินทางสังคม (social stigma) แก่ผ้ กู ระท�ำความผิด
น้ อยที่ สุด ในขณะที่ การกักขังแทนค่าปรั บในฐานะมาตรการเสริ ม กลับส่งผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกิจในเชิงลบมากกว่าโทษปรับ โดยปกติในกรณีที่จ�ำเลยไม่มีความสามารถในการช�ำระ
ค่าปรับศาลมักจะมีค�ำสัง่ กักขังแทนค่าปรับจ�ำเลยก่อนพิจารณาใช้ มาตรการอื่น เมื่อพิจารณาในมิติ
ทางเศรษฐกิจจะพบว่าการกักขังแทนค่าปรับส่งผลให้ รัฐสูญเสียรายได้ จากการช�ำระค่าปรับ ไม่ก่อให้
เกิดมูลค่าอย่างใด ๆ ในทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทังรั้ ฐจะมีต้นทุนเพิ่มในการบริ หารจัดการควบคุม
ตัวจ�ำเลยในสถานที่กกั ขัง รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงดู ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างผู้ควบคุม นอกจากนี ้
รัฐต้ องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากตลาดแรงงาน เกิดต้ นทุนค่าเสียโอกาสจากก�ำลังแรงงานที่หายไป
จากระบบเศรษฐกิจ และยิง่ ไปกว่านัน้ การน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดเข้ าสูก่ ระบวนการกักขัง ย่อมหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ที่จะส่งผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจในครอบครัวของจ� ำเลย อีกทัง้ ในทางสังคม ภายหลัง
พ้ นจากการกักขังแทนค่าปรับแล้ ว จ�ำเลยจะมีรอยมลทินทางสังคม (social stigma) จากการถูก
กักขังเป็ นอันมาก ประกอบกับสังคมยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการถูกจ�ำคุกและ
การถูกกักขังได้ ท�ำให้ การได้ รับโอกาสในการท�ำงานน้ อยลงและมีโอกาสกระท�ำความผิดซ� ้ำ นอกจากนี ้
ปฏิ กิ ริ ย าทางสัง คมอาจส่ง ผลให้ ผ้ ูถูก กัก ขัง สูญ เสี ย ความภูมิ ใ จในตนเองและน� ำ ไปสู่ผ ลกระทบ
ในทางจิตใจในที่สดุ
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั เห็นว่า การตีความตามแนวทางที่สอง อันเป็ น
การตัดอ�ำนาจศาลในการใช้ มาตรการกักขังแทนค่าปรับในการบังคับโทษปรับซ� ้ำอีกครัง้ เป็ นแนวทาง
ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกว่าแนวทางแรกโดยทังนี
้ ้ ให้ ศาลมีอ�ำนาจเพียงสัง่ ใช้ มาตรการท�ำงานบริ การ
สังคมหรื อท�ำงานบริ การสาธารณประโยชน์ แก่จ�ำเลยแทนค่าปรั บ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสังคม
และเศรษฐกิจในเชิงลบน้ อยกว่าการกักขังแทนค่าปรับ

5. สรุ ป

ตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจซึง่ เป็ นพื ้นฐานของการปกครองในระบอบนิติรัฐประชาธิปไตย
แล้ ว นั น้ องค์ ก รอธิ ป ไตยย่ อ มมี ส ถานะที่ เ ท่ า กั น สามารถตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ซึ่ ง กั น และกั น ได้
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระหว่างองค์กรอธิ ปไตยย่อม “สามารถใช้ อ�ำนาจหนึ่งหยุดอีกอ�ำนาจหนึ่งได้ ”
แม้ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมีลกั ษณะจ�ำกัดดุลพินจิ ในการสัง่ กักขังแทนค่าปรับของศาล
เป็ นครัง้ ที่สองและท�ำให้ ศาลถูกบังคับโดยปริ ยายว่าสามารถสัง่ ได้ เพียงให้ จ�ำเลยท�ำงานบริ การสังคม
หรือท�ำงานสาธารณะประโยชน์ แต่ทว่าก็เป็ นไปตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ กล่าวคือ การตราพระราช
กฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็ นการใช้ อำ� นาจของฝ่ ายบริหารแบบหนึง่ ทีถ่ ว่ งดุลกับการใช้ อำ� นาจของ
ตุลาการในการบรรเทาความเดือดร้ อนของจ�ำเลยที่มีโทษปรับในจ�ำนวนที่สงู การที่จ�ำเลยไม่มีทรัพย์สนิ
หรื อสิทธิเรี ยกร้ องอย่างใด ๆ ในอันที่จะช�ำระค่าปรับได้ ย่อมแสดงในข้ อเท็จจริ งแล้ วว่า จ�ำเลยมีฐานะ
ขัดสนจนยาก การกักขังแทนค่าปรับย่อมมิใช่ทางออกทีค่ ้ มุ ค่า มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากนัก
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ในทางตรงกันข้ าม การท�ำงานบริการสังคมหรือท�ำงานสาธารณะประโยชน์ นอกจากจะเป็ นการลดต้ นทุน
ค่าใช้ จา่ ยของรัฐในการจัดหาที่กกั ขัง จัดหาอาหารไม่ก่อให้ เกิดมลทินแก่จ�ำเลย ยังก่อให้ เกิดประโยชน์
เพิ่มแก่ตวั จ�ำเลยให้ เกิดความนับถือตนเอง สร้ างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงความประพฤติ มีคณ
ุ ค่า
ต่อสังคมส่วนรวมมากกว่า และสุดท้ ายจะได้ คนดีกลับคืนสูท่ ้ องถิ่นต่อไป
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