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I. แนวคิดการลงโทษคลาสสิค 
ทฤษฎีการลงโทษ  
. Retribution  
. Intimidation, Deterrence  
. Incapacitation  
. Rehabilitation  
.Resocialisation 

  
. Retribution 

- ถกูใชใ้น primitive society  
- Talionlaw (Lextalionis) 
"Criminal should receive as punishment precisely those injuries and damages they had 
inflicted upon their victims. Many early societies applied this "eye-for-and-eye" 
principle." 
 

. Intimidation or deterrence 
- ป้องกนัอาชญากรรม 
- การลงโทษทีรุนแรงยบัยงัอาชญากรรม. 
- ยบัยงัคนทาํผิดแลว้ไม่ใหท้าํผิดอีก และ ยบัยงัคนทียงัไม่เคยกระทาํความผิด 
- capital punishment, long time imprisonment, 
- Caning? 
 
- Article  of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, inparticular, no one shall be subjected without his free consent to medical 
or scientific experimentation." 
 

. Incapacitation 



- ตดัอาชญากรออกจากสงัคม 
 

. Rehabilitation 
- เห็นอาชญากรเป็นผูป่้วยทางจิต (a psycho patient).  
- ปรบัปรุง criminal's behavior. 
 

. Resocialization 
- คลา้ยกบั rehabilitation 
- ไม่เพียงแต่ปรบัปรุงแกไ้ขอาชญากร แต่เตรียมอาชญากร กบัสงัคมใหพ้รอ้มในการอยูร่ว่มกนั 
 
II. แนวคิดการลงโทษร่วมสมัย 
- ใชท้ฤษฏีดงัเดิมมาผสมกบัแนวทางการวิเคราะหแ์นวใหม่หลายศาสตร ์
- หลกักฎหมายอาญา หลกัอาชญาวิทยา หลกัทณัฑวิทยา หลกัเศรษฐศาสตร ์
 

.  การกาํหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิติบญัญตั ิ

.  การลงโทษโดยคาํพิพากษาของฝ่ายตลุาการ 
 

.  การกาํหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิติบญัญตั ิ
- "อาชญากรใหญ่" (Le grand criminel) 
- "อาชญากรเล็ก" (Le petit criminel) 
 

ประเภท ผลกระทบ วตัถุประสงคใ์นการ
ลงโทษ 

รปูแบบของการ
ลงโทษหลกั 

อาชญากรใหญ่ กระทบต่อรฐัมากกวา่
ผูเ้สียหาย 

ขม่ขู ่ยบัยงั จาํคุกระยะยาว 

อาชญากรเล็ก กระทบต่อผูเ้สียหาย
มากกวา่รฐั 

ฟืนฟูผูก้ระทาํความผิด 
และเยยีวยาผูเ้สียหาย 

จาํคุกระยะสนั และ
ปรบั 

 
 

. การลงโทษโดยคาํพิพากษาของฝ่ายตุลาการ 

. การคาํนึงถึงเหตุภาววิสยัในการลงโทษ 

. การคาํนึงถึงเหตุสตัวิสยัในการลงโทษ 
 



.  การคาํนึงถงึเหตุภาวะวิสยัในการลงโทษ 
-ในสหรฐัอเมริกา ศาลฎีกาและศาลมลรฐัใชก้ารทดสอบนีเรียกวา่"proportionality test" เพือ
นํามาใชป้ระกอบดุลพินิจในการลงโทษในความผิดต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความไดส้ดัสว่น 
-การลงโทษทีไม่ไดส้ดัสว่นในสหรฐัอเมริกาถือวา่ขดัรฐัธรรมนูญในการ แกไ้ขรฐัธรรมนูญครงัที 
 ทีบญัญติัวา่ "หลกัประกนัทีสงูเกินสว่น ค่าปรบัทีสงูเกินสว่น และการลงโทษทีโหดรา้ยและไม่

จาํเป็นตอ้งไม่ถกูนํามาใช"้ (Excessive bail shall not be required, nor excessive fines 
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted) 
 
เกณฑ ์  ขอ้ของหลกั proportionality test 
( )ความรุนแรงของการกระทาํความผิดหมายถึงใหศ้าลพิจารณาวา่ผูก้ระทาํไดก้ระทาํความผิด
ทีรุนแรงเพียงใด 
( )การเปรียบเทียบกบัคดีอืน หมายถึง ใหศ้าลทีพิจารณากาํหนดโทษคดีนีไปเปรียบเทียบกบั
คดีอืนวา่ในคดีอืนทีมีลกัษณะการกระทาํทีรุนแรงทวา่คดีนี ศาลในคดีนันลงโทษรุนแรงเพียงใด 
ซึงศาลในคดีนีควรจะลงโทษไม่เกินไปกวา่คดีอืนทีรุนแรงกวา่คดีนี 
( )การเปรียบเทียบกบัศาลอืนหมายถึง ใหศ้าลพิจารณาวา่ในคดีแบบเดียวกนันีในศาลอืน
ลงโทษเพียงใด ซึงศาลควรจะลงโทษใกลเ้คียงกนักบัทีศาลอืนลงโทษในคดีลกัษณะเดียวกนั 
William Hughes Mulligan, Cruel and Unusual Punishments: The Proportionality Rule,  
Fordham L. Rev.  ( )., http://ir.lawnet.fordham.edU/flr/vol /iss / , pp. 

- , สืบคน้เมือ  กรกฎาคม  
 
การนาํ "โอกาส" และ "ขนาด" มาพิจารณา 
 
 ความผิดฐาน ก. ความผิดฐาน ข. 
ความเสียหาย (harm) ,   
โอกาสในการก่อความเสียหาย
(probability of harm) 

.  
( %) 

.  
( %) 

ความเสียหายทีแทจ้ริง 
(actual harm) 

 
( , x . ) 

 
(  X . ) 

 
.  การคาํนึงถึงเหตุอตัวิสยัในการลงโทษ 

"หลกัการใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกับผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน" 
. ชว่งศาลตดัสินลงโทษ (Personnalisationdes peines) 
. ชว่งขณะผูก้ระทาํความผิดกาํลงัรบัโทษ (individualization des peines) 

 



ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา -  วรรคสอง 
และวรรคสาม 
"โทษทางอาญาทุกสถานทีกาํหนดโดยศาลจะตอ้งถกูนํามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัผูก้ระทาํความผิดแต่
ละราย  
ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย ศาลพิจารณาลกัษณะความรุนแรง และรปูแบบการลงโทษ โดย
พิจารณาจากพฤติการณข์องความผิด และลกัษณะสว่นตวัของผูก้ระทาํความผิด เชน่เดียวกนักบั
สถานะทางกายภาพทางครอบครวั ทางสงัคมของผูก้ระทาํความผิด เพือใหก้ารลงโทษผูก้ระทาํ
ความผิดนัน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษทีกาํหนดไวใ้นมาตรา - " 
 
ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา -  

"เพือทีจะคุม้ครองสงัคม ปองกนัมิใหเ้กิดการกระทาํความผิดครงัใหม่ และรกัษาสมดุล
ของสงัคม ในลกัษณะทีเคารพประโยชน์ของผูเ้สียหาย โทษทางอาญาตอ้งมีหนา้ทีเพือ 

1.การลงโทษผูก้ระทาํความผิด 
2. ชว่ยในการปรบัปรุงผูก้ระทาํความผิดและนําผูก้ระทาํความผิดกสบัสูส่งัคม" 



 
ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา -  

"เมือความผิดถกูลงโทษดว้ยโทษปรบั ศาลสามารถ กาํหนดโทษปรบัดว้ยจาํนวน
ค่าปรบัทีนอ้ยกวา่ทีกาํหนดในกฎหมายได ้

จาํนวนค่าปรบัทีศาลกาํหนดใหค้าํนึงถึงรายไดแ้ละภาระค่าใชจ้่ายของผูก้ระทาํ
ความผิด" 
 
แนวคิดร่วมสมัยในการกาํหนดบทลงโทษ โดยใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร ์
economic analysis of criminal law 
 



- เศรษฐศาสตร์กระแสหลักมีพืนฐาน คือ การวิเคราะหต์น้ทุนและผลประโยชน์" 
(Costs BenefitsAnalysis)หรือ C.B.A. 

- กฎหมายหลกัการพืนฐานคือ ความยุติธรรม(Justice) 
-ใช ้C.B.A.กบัJusticeตอบเหตุการณเ์ดียวกนฺัอาจไตค้าํตอบ "เหมือนกนั" หรือ 

"ต่างกนั" ก็ได ้
 
รูปแบบทางเศรษฐศาสตรข์องอาชญากรรม (The economic model of crime) 
"ผลประโยชน์คาดหมาย" (expected gain) 
"การลงโทษคาดหมาย" (expected punishment) 
O = C >B 
 คือ ขนาดของการยบัยงัอาชญากรรมทีเหมาะสม (optimal deterrence) 

C คือ ตน้ทุนคาดหมายของผูก้ระทาํความผิด (expected costs) 
B คือ ผลประโยชน์คาดหมายทีผูก้ระทาํความผิดจะไดร้บั (expected benefits) 
 
หากนายก.ตอ้งการลกัรถยนต์  คนัมลูค่า , , บาท นาย ก. จะคิดแบบมีเหตุผลถึง 
ตน้ทุน (costs)และผลประโยชน์(benefits)ทีตนจะไดร้บักลา่วคือ ประโยชน์ทีอาจจะไตร้บัคือ
การขายรถยนตไ์นตลาดมีดสมมติวา่ไตร้าคา ,  บาท โทษทีนาย ก.จะไตร้บัขอ้หาลกั
ทรพัยคื์อจาํคุกไม,เกิน  ปี และปรบัไม่เกิน , บาท 
benefits , บาท 
costs , บาท 

,  คือ (  X  X ) + ,  
 

C = M xP 
Cคือ ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิด(costs) 
Mคือ ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of the punishment) 
Pคือ โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผิด (probability of apprehension) 
(Gary Becker, Crime and punishment: an economic approach, ) 
 
แนวคิด C=M x Pกับบริบทประเทศไทย 
C=M x P 
Cคือ ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิด(costs) 
Mคือ ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of the punishment) 
Pคือ โอกาสในการถกูลงโทษ(probability of punishment) 



 
P = A x I 
P คือ โอกาสในการถกูลงโทษ (probability of punishment) 
Aคือ โอกาสในการจบักุม (arrest) 
I คือ โอกาสในการมีความเทียงธรรมของกระบวนการยุติธรรม (impartiality) 
 
ผูใ้ดฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดงตอ้งระวางโทษปรบั  บาท 
C=MxP 
(C=?) = 1,000 x (P=?) 
P = A x 1 
 = x  
= x  
= x  
= x  

 
Thai equation 
 C = M x P 
 P = A x I 
SO C = M x (A x I) 
 

 
 
เพราะเหตุใดการลงโทษทีรุนแรงไม่สามารถยบัยงัอาชญากรรม? 
-Victimless crime (รบัสินบน, ขายยาเสพติด) 
-Complex crime (องคก์รอาชญากรรม, ยกัยอกในสถาบนัการเงิน) 
- โอกาสในการจบัดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผิดมีนอ้ย 
- ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิดมีนอ้ย 



 C = M x P 
 
การใชโ้ทษปรบั 
• Becker "โทษปรบัควรนํามาใชก้ับผูก้ระทําความผิด เพราะเป็นโทษทีไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนกับ
สงัคม (social costs) เนืองจากเป็นเพียงการโอนทรพัยสิ์นจากบุคคลสู่รฐั แต่โทษจําคุกเป็น
โทษทีสรา้งตน้ทุนกบัสงัคมอยา่งมาก" 
 
ปัญหาการใชโ้ทษปรบัในประเทศไทย 
1. นอ้ยเกินไป ลา้สมยั 
2.ไม่เป็นธรรม สาํหรบัคนจน คนรวย 
3.ไม่อาจยบัยงัการกระทาํความผิดทีผูก้ระทาํไดร้บัผลประโยชน์สงูได ้
 
แนวทางการใชโ้ทษปรบัแบบใหม่ 
1.Penalty Units 
2. Day-fine 
3. การปรบัตามผลประโยชน์ทีผูก้ระทาํไดร้บัจากการกระทาํความผิด 
 
การใชโ้ทษจาํคุก 
 
Shavellแนะนําวา่การจาํคุกควรจะถกูนํามาใช ้  กรณี  
กรณีทีหนึง เมือผูก้ระทาํความผิดเป็นคนไม่มีทรพัยเ์พียงพอสาํหรบัโทษปรบั 
กรณีทีสอง เมืออตัราการหลบหนีจากการถกูดาํเนินคดีมีมากขึน 
กรณีทีสาม เมือผลประโยชน์ส่วนตัวของผูก้ระทําความผิด (private benefits) ทีไดร้บัจากการ
กระทาํความผิดมีจาํนวนมหาศาล 
กรณีทีสี เมืออาชญากรรมมีความเป็นไปไดส้งูทีจะก่อใหเ้กิดความเลียหาย ต่อสงัคม 
กรณีทีหา้ ต่อเนืองจากกรณีทีสี เมือความขนาดความเสียหายต่อสงัคม (magnitude of harm) 
มีสงูมาก 
 
เมือใดควรหยุดการจาํคุก 
- วตัถุประสงคข์องการจาํคุกคือ การตดัความสามารถในการ กระทาํความผิด (incapacitation) 
- การจาํคุกนักโทษทีเหมาะสม (optimal incarceration) จะเกิดขึนเมือความเสียหายทีนักโทษ 
อาจจะก่อขึนมีประมาณมากกวา่ตน้ทุนของการจาํคุก 
- พกัการลงโทษ 
 



 
ชือไฟล ์"กราฟ - .jpg" 
 
การลงโทษจาํคุกผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะราํรวย 
• ศาลอเมริกนัเคยลงโทษปรบั ,  เหรียญสหรฐั และจําคุก  เดือนกับผูสื้อข่าวทีกระทํา
ความผิดอาญาเกียวกบัตลาดหลกัทรพัยฐ์าน insider trading 
-เพราะอาญาทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ รฐัตอ้งใชต้น้ทุน
มหาศาลในการติดตามแกะรอยความผิด ลักษณะเฉพาะ เมือความเลียหายทีเกิดจาก
อาชญากรรมมีสงูมากและโอกาสในการหลบหนีจากการถูกลงโทษมีสูงมากเช่นเดียวกัน โทษ
ปรบัจึงไม่เพียงพอทีจะยบัยงัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 
การยบัยงัส่วนเพิม,' (marginal deterrence) 
"-ในความผิดทีการจบัคุมนอ้ย รฐัตอ้งเพิมบทลงโทษตามสมการ (C=M x P)เพือรกัษาตน้ทุน
ของผูก้ระทาํความผิดไวใ้หส้งู 
-แต่ตอ้งระวงัไม่ใหบ้ทลงโทษสงูเท่ากนัหมด มิเชน่นันจะไม่เกิดการยบัยงัสว่นเพิม (marginal 
deterrence) 
-ดงันันการกาํหนดโทษตอ้งเป็นลาํดบัขนัตามลกัษณะของความผิด 
 
 
 
 
 



Marginal deterrence in robbery 
 

 
 

Lack of Marginal deterrence in robbery 



 
 

 
Marginal deterrenceกับการกระทาํหลายกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
 
มาดรา  เมือปรากฏวา่ผูใ้ดไดก้ระทาํการอนัเป็นความผิดหลายกรรมต่างกนั ใหศ้าลลงโทษผู้
นันทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแตไ่มว่า่จะมีการเพิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราสว่นโทษ
ดว้ยหรือไมก็่ตาม เมือรวมโทษทุกกระทงแลว้ โทษจาํคุกทงัสิน ตอ้งไม่เกินกาํหนดดงัต่อไปนี 
( ) สิบปี สาํหรบักรณีความผิดกระทงทีหนักทีสุดมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสงูไม่เกินสามปี 
( ) ยีสิบปี สา่หรบักรณีความผิดกระทงทีหนักทีสุดมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสงูเกินสามปีแตไ่ม่
เกินสิบปี 
(3) หา้สิบปีสาํหรบักรณีความผิดกระทงทีหนักทีสุดมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสงู เกินสิบปีขึนไป 
เวน้แตก่รณีทีศาลลงโทษจาํคุกตลอดชวีิต 



 
Marginal deterrence between rape and sexual assault before  

 

 
 
 
 

Marginal deterrence between rape and sexual assault after  
 

 
 
 
เมือตอ้งเลือกวิธีการเพิมตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิดเพือยบัยงัอาชญากรรม 
- เพิมไดส้องลกัษณะคือ เพิมขนาดบทลงโทษ หรือ เพิมอตัราการจบักุม เพราะการเพิมทงัสอง
จะทาํใหด้น้ทุนของผูก้ระทาํความผิดเพิมขึน 
- Beckerกลา่ววา่ควรจะเพิมขนาดของการลงโทษ เพราะมีผลกระทบกระเทือนนอ้ยตอ่ดน้ทุน
ของสงัคม (social costs) 
- แต่อาจใชไ้มไ่ดก้บัประเทศไทย 
 



C= MX P 
Cคือ ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิด (costs) 
Mคือ ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of the punishment) 
Pคือ โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผิด (probability of apprehension) 
B = VxE 
Bคือ ผลประโยชน์ของผูก้ระทาํความผิด (benefits) 
V คือ มลูค่าทรพัย◌์ส◌ินท◌ี◌่ผ◌ู◌้กระทาํความผิดไดร้บัจากการกระทาํความผิด (Value) 
Eคือ โอกาสในการหลบหนีจากกระบวนการย◌ุต◌ิธรรม (probability of escape) 
 
โทษริบทรพัย(์confiscation) 
Confiscation = Confiscatio 
  =joining to the fiscus 
  =transfer to the treasury 
 
Confiscation  
 .conviction-based 
  -property based 
  - value based 
 2. non conviction-based 
 

มาตรา  ในการริบทรพัยสิ์น นอกจากศาลจะมีอาํนาจริบตามกฎหมายทีบญัญ◌ัติ
ไวโ้ดยเฉพาะแลว้ใหศ้าลมีอาํนาจสงัใหริ้บทรพัย◌์ส◌ินดงัต่อไปนีอีกดว้ย คือ 

(1) ทรพัยสิ์นซึงบุคคลไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พีอใชใ้นการกระทาํความผิด หรือ 
(2) ทรพัยสิ์นซึงบุคคลไดม้าโดยไดก้ระทาํความผิด 
เวน้แต่ทรพัยสิ์นเหลา่นีเป็นทรพัยสิ์นของผ◌ู◌้อ◌ื◌่นซึงมิไดรู้เ้ห็นเป็นใจดว้ยในการ

กระทาํความผิด 
 

.ริบทรพัยที์ไดใ้ชห้รือมีไวเ้พือใชใ้นการกระทาํความผิด  

.ริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิด 
 

. ริบทรพัยที์ไดใ้ชห้รือมีไวเ้พือใชไ้นการกระทาํความผิด 
แนวปัจจุบนัทรพัยที์ไดใ้ชใ้นการกระทาํความผิดโดยตรง ริบได ้



ฎีกาที / จาํเลยกบัพวกรว่มกนักระทาํความผิดฐานพยายามปลน้ ทรพัยร์ถยนต์
บรรทุก  ลอ้ ทีบรรทุกสินคา้โดยพวกจาํเลยขบัรถยนตก์ระบะตามหลงัรถบรรทุกทีจะปลน้ไป
ในระยะกระชนัชดิ แลว้จาํเลยไดปี้นจากรถกระบะขณะทีแลน่ดามหลงัรถบรรทุกขึนไปบน
รถบรรทุกเห็นไดว้า่ จาํเลยไดใ้ชร้ถกระบะเป็นยานพหนะเพือกระทาํผ◌ิดฐานพยายามปลน้ 
ทรพัยร์ายนีแลว้และถือไดว้า่รถยนตก์ระบะนันเป็นทรพัย◌์ส◌ินซึงจาํเลยไดใ้ช ้ในการกระทาํ
ผ◌ิดศาลจึงมีอาํนาจสงัริบเลียได ้
 
• ฎีกาที / รถจกัรยานยนตข์องกลางทีจาํเลยที  กบัพวกใชแ้ลน่ไลต่ามและขบัปาด

หน◌้ารถจกัรยานยนตผ์ูเ้สียหายไหห้ยุดเพือทาํการปลน้ทรพัยผ์ูเ้ลียหาย ถือไดว้า่เป็น
ทรพัย◌์ส◌ินทีไดใ้ชใ้นการกระทาํผ◌ิดฐานปลน้ ทรพัยศ์าลมีอาํนาจสงัริบตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา  

• ฎีกาที /  จาํเลยรว่มกบั ม.วางแผนฆา่ผูเ้สียหายโดยใชร้ถยนตก์ระบะไปดกัรอ
ผูเ้สียหายทีสถานีบริการนํามนัและขบัรถดงักลา่วตามรถผูเ้สียหายไป แลว้ ม. ใชอ้าวุธปืนยิง
ผูเ้สียหายขณะรถยนตก์ระบะกาํลงัแซงรถของผูเ้สียหายขึนไป ดงันีรถยนตก์ระบะดงักลา่วจึง
เป็นทรพัยที์ใชใ้นการกระทาํผ◌ิด ศาลมีอาํนาจสงัริบไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

 
 
ทรพัยที์ไม่ไดใ้ชใ้นการกระทาํความผิดโดยตรง ริบไมได ้

ฎีกาที /  จาํเลยขบัขีรถจกัรยานยนตโ์ดยมีคนรา้ยอีกคนหนึงนังซอ้นทา้ยไป 
เวียนรอบผูเ้สียหาย -  รอบก่อน แลว้ออ้มไปหยุดขา้งหลงัผูเ้สียหาย ต่อจากนันคนรา้ยทีนัง
ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตจึ์งลงจากรถไปใชอ้าวุธปืนจีชงิทรพัยผ์ูเ้สียหายไดแ้ลว้ กลบัมาขึนนัง
ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตใ์หจ้าํเลยขบัขีหลบหนีไป เมือไม่ปรากฏขดัวา่ทีจาํเลยขบัขี
รถจกัรยานยนตเ์วยีนรอบผูเ้สียหายนันเป็นการกระทาํเพือวตัถุประสงคใ์ด พฤติการณข์องจาํเลย
กบัพวกคงฟังไดเ้พียงวา่ เป็นการใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะไปและกลบัจากการกระทาํ
ความผิดเท่านันไม่เป็นการไขร้ถจกัรยานยนต ์ในการกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ( ) จึงริบรถจกัรยานยนต ์นันไมไ่ด ้
 
 
ขอ้เสนอในการใชก้ฎหมายริบทรพัยที์ไดใ้ชห้รือมีไวเ้พือใชใ้นการกระทาํความผิด 
. ใชแ้นวทางในการพิจารณาวา่ควรตอ้งริบเพือยบัยงัมิใหมี้การกระทาํความผิด 

1. ความผิดอุกฉกรรจ ์(จาํคุกสงัแต่  ปี) 
2. ผูก้ระทาํความผิดซาํ 
3. ความผิดทีผูก้ระทาํไดผ้ลประโยชน์มาก 



4. ความผิดทีโอกาสเกิดขึนบ่อย 
5. ความผิดทีโอกาสจบักุมนอ้ย เชน่ victimless crime หรอ complex crime 

. ใหอ้ยัการ ศาล แสดงเหตุผลในการริบหรือไม่ริบ เพือความโปรง่ใส ตรวจลอบไต ้
 

. ริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิด 
-ศาลไทยริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิดทีถกูพอ้งเท่านัน ไม่สามารถริบทรพัยที์ไดม้า

จากการกระทาํความผิดอืนทีไมไ่ดถ้กูฟ้อง 
-การริบทรพัยด์งักลา่วไมอ่าจยบัยงัอาชญากรทาํผิดซาํ(recidivist) 
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เสพติดอีกครงัเพือไดเ้งินอีก  ลา้นบาท 
-หาก ก. ถกูจบัไดใ้นครงัที  ศาลไทยสามารถริบเงิน ก. ไดเ้พียง  ลา้นบาทจากการขายยา
ครงัที  ทีถกู ฟ้อง 



 
วิเคราะหต์น้ทุนและผลประโยชนข์อง ก. 
Costs of D =  million baht  
cumulative benefits of D =  millions baht 
- หากเป็นเชน่นี ก.ตดัสินใจทีจะกระทาํความผิดครงัที  อยา่งแน่นอน 
 
ทางแกปั้ญหา = a confiscation order 
-A confiscation order คือ คาํสงัศาลทีอยัการขอหลงัจากทีมีคาํพิพากษาลงโทษจาํเลยใน
คดีอาญาแลว้ โดยศาลอาจสงัใหจ้าํเลยทีมี "วิถีชีวติเป็นอาชญากร" (criminal lifestyle) ตอ้ง
จ่ายเงินผลประโยชน์ทีไดจ้ากการกระทาํความผิดใหร้ฐัยอ้นหลงัไดม้ากทีสุด  ปี โดยไม่ตอ้ง
คาํนึงวา่เป็นทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิดหรือไม่ 
-A confiscation order ต่างจากโทษริบทรพัย ์เพราะจะไมริบทีทรพัยสิ์นทีไดม้าจากการกระทาํ
ความผิดโดยตรง แต่จะเป็นการกาํหนดจาํนวนหนีใหจ้าํเลยตอ้งขดใชก้บัรฐั 
-มีใชใ้น The proceeds of crime act  (U.K.) 
 



• หากศาลเห็นวา่จาํเลยมี a criminal lifestyleศาลประเมินไดว้◌่า จาํเลยไดริ้บทรพัยสิ์นจาก
การกระทาํความผิดยอ้นหลงั  ปีเป็นจาํนวนเท่าใด 
• หากศาลเห็นวา่จาํเลยไม่มี a criminal lifestyleศาลมีอาํนาจริบทรพัยที์ไดจ้ากการกระทาํ

ความผิดทีถกูฟ้องเท่านัน 
 
Criminal lifestyle 
• ทาํผิดครงัเดียวในฐานความผิดทีอยูใ่นบญัชีทา้ยกฎหมาย 
• ทาํผิดสามกรรมในหนึงคาํฟ้อง 
• ทาํผิดหนึงกรรมหนึงคาํฟ้อง และภายในหกปีก่อนฟ้อง ไดเ้คยทาํผิดมาแลว้สองกรรม 
• ทาํผิดเป็นอาจิณตลอดเวลาอยา่งนอ้ยหกเดือน 
 
 
หากไทยใช ้a confiscation order, cost and 
benefitของ ก. จะเป็นดงันี 
Cost =  millions baht 
cumulative Benefits =  millions baht 
-สถานการณอ์าจจะยบัยงั ก. จากการกระทาํความผิดครงัที  ได ้
 


