ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ธนาทร บุญโสภาคย์ 
บทนา
ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันสารวจครั้ง
ล่าสุด (1 กันยายน พ.ศ.2553) ประเทศไทยมีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 65.9 ล้านคน ซึ่งอัตราการ
เพิ่มของประชากร (Population growth) ของประเทศไทยอยู่ในลักษณะอัตราทวีคูณ (Exponential
Growth) เมื่อประชากรของประเทศไทยมีจานวนมากขึ้นความต้องการอุปโภคบริโภคย่อมเพิ่มมากขึ้น
ทั้งความต้องการด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์
รวมทั้งความต้องการด้านพลังงาน ดังนั้น จึงมีทาให้มี การขยายตัวในภาคการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทาให้
โรงงานอุตสาหกรรมมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อุตสาหกรรมนั้นมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย
เช่น คุณประโยชน์ในด้านของเศรษฐกิจ ทาให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) สูงขึ้น ส่งผลให้ประชากรในประเทศ
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และทาให้มีการพัฒนาประเทศโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมไม่ได้เพียงก่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่ได้ทาให้เกิดผลเสียด้วย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเป็น
สาเหตุหลักในการก่อให้เกิดผลเสีย ในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว โดย
ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมขึ้นในหลายๆด้าน เช่น ก่อให้เกิด ปัญหาโลกร้อน ซึ่งสาเหตุของการเกิด
ภาวะโลกร้อน คือ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ
นอกจากนี้การที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม มากขึ้นยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงและก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมอื่นอีกหลายด้าน ทั้งมลพิษทางอากาศ
ทางน้า ทางเสียง และทางอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น
เดิมประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม
คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายแม่บท
ของมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิกและมีการตรา
กฎหมายขึ้นมาแทนคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่


เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุม
มลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้ อ ม” ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2559.

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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ปรากฏว่า ปัญ หามลพิษ ที่เ กิด ขึ้น ในสิ่ง แวดล้อ มไม่ไ ด้ล ดน้อ ยลง แต่ก ลับ มีค วามรุน แรงมากขึ้น
โดยปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหามลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปัญหาการลดลงของปริมาณทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ปัญหาการเสียสมดุลของระบบนิเวศน์ ซึ่งสาเหตุที่สาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วน
มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของอัตราการอุปโภคบริโภคของประชากร
การแก้ไขปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนอกจากจะต้องใช้มาตรการทางด้าน
เทคโนโลยี มาตรการทางด้านสังคมแล้ว ยังจะต้องใช้มาตรการทางด้านกฎหมายด้วย แม้ประเทศไทย
มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งนับถึง
ปัจจุบันเป็นเวลานานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ มาตรการทางอาญา ซึ่งมาตรการทางอาญาที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมให้ลดน้อยลงได้ ในปัจจุบันปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานในภาคการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนิติบุคคล แต่การที่
จะดาเนินคดีกับผู้แทนนิติบุคคลในฐานะเป็นผู้กระทาความผิดทางอาญาร่วมกับนิติบุคคลไม่สามารถ
ทาได้ และโดยสภาพแล้วจะนาโทษทางอาญามาใช้ลงโทษแก่นิติบุคคลได้เพียงโทษปรับ และโทษริบ
ทรัพย์สินเท่านั้น และเมื่อนิติบุคคลถูกลงโทษปรับ นิติบุคคลมักมีศักยภาพสูงในทางเศรษฐกิจและ
ฐานะทางการเงิน จึงสามารถชาระค่าปรับได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อน นิติบุคคลจึงมักจะไม่เกรงกลัว
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มแก่ นิ ติ บุ ค คลจึ ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาหลักของมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ผลของการศึกษา
1. โทษอาญาที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ยังไม่เหมาะสม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพสูงขึ้น ป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม
และให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป ดังนั้น เมื่อมีการกระทาความผิดที่เป็นอันตราย
หรือก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจึงจาเป็นต้องมีบทลงโทษแก่ผู้ กระทาความผิดนั้น โดยโทษทาง
อาญาในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวดที่ 7 มาตรา
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98 ถึงมาตรา 111 มีทั้งโทษจาคุกและโทษปรับ โดยมีโทษจาคุกตั้งแต่จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนถึงจาคุก
ไม่เกินห้าปี และโทษปรับตั้งแต่ปรับไม่เกินห้าพันบาทจนถึงปรับไม่เกินห้าแสนบาท
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดอัตรา
โทษสาหรับความผิดฐานต่าง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) ความผิ ด ฐานฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ขั ด ขวางการกระท าตามค าสั่ ง ของ
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ หรือต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แล้วแต่กรณี (มาตรา 9 และมาตรา 98)
(2) ความผิดฐานบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐอันเป็นการทาลายระบบนิเวศน์ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 99)
(3) ความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรการคุ้มครองพื้นที่ต้นน้า
ลาธารหรือพื้นที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 100)
(4) ความผิดฐานแพร่หรือไขข่าวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหล่งกาเนิด
มลพิษ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 101)
(5) ความผิดฐานฝ่าฝืนคาสั่งห้ามใช้ยานพาหนะอันก่อให้เกิดมลพิษ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท (มาตรา 102)
(6) ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกคาสั่งให้ยานพาหนะ
หยุด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา
103)
(7) ความผิดฐานไม่จัดให้มีระบบกาจัดน้าเสีย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 104)
(8) ความผิดฐานรับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือให้บริการบาบัดน้าเสียโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 105)
(9) ความผิดฐานไม่ทาบันทึกรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดอากาศเสียหรือ
ระบบบาบัดน้าเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกาหนด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 106)
(10) ความผิดฐานแสดงข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกหรือรายงานที่ตนมีหน้าที่ต้องทา
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 107)
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(11) ความผิดฐานขัดวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 108)
(12) ความผิดฐานเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ควบคุมการให้บริการบาบัดน้าเสียหรือกาจัด
ของเสียฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 109)
(13) ความผิดฐานจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมการทางานของระบบบาบัด
อากาศเสีย ระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสียให้ควบคุมการทางานของระบบบาบัดอากาศ
เสีย ระบบบาบัดน้าเสียหรือระบบกาจัดของเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 110)
และ
(14) ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดนั้น
การกระทาความผิดฐานต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกระทาความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
ของสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นภยันตรายร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนจะมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร จะมี สุ ข ภาพดี ห รื อ ไม่ อ ย่ า งไร และจะมี ชี วิ ต ยื น ยาวได้ แ ค่ ไ หนเพี ย งใด มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพและคุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.
2535 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว แต่ปรากฏว่าก็ยังมีบุคคลซึ่งไม่มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ กระทาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้จานวน
มาก สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยยังคงถูกทาลายให้มีคุณภาพลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด
มา บุคคลจานวนมากไม่เกรงกลัวกฎหมายฉบับนี้และไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลที่ขาดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเกิดความยาเกรงกฎหมาย ไม่กล้ากระทาความผิด
ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติห้ามไว้ จึง
ควรเพิ่ ม อั ต ราโทษที่ จ ะใช้ ล งโทษผู้ ก ระท าความผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษา คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด และเป็นการป้องกัน
สังคมให้ปลอดภัยจากการกระทาความผิด
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โทษอาญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มี
ทั้งโทษจาคุกและโทษปรับ ซึ่งกาหนดไว้ในบทกาหนดโทษในหมวด 7 ตั้งแต่มาตรา 98 ถึงมาตรา 111
โทษอาญาดังกล่าวนี้ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยกาหนดโทษจาคุกไว้ตั้งแต่จาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนถึงจาคุกไม่เกินห้าปี และโทษปรับตั้งแต่ปรับไม่เกินห้าพันบาทจนถึงปรับไม่เกินห้าแสนบาท
โดยไม่ได้แยกจากกันระหว่างโทษที่ จะใช้แก่บุคคลธรรมดากับโทษที่จะใช้แก่นิติบุคคล การกาหนด
โทษปรับโดยไม่ได้แยกโทษที่จะใช้แก่บุคคลธรรมดากับโทษที่จะใช้แก่นิติบุคคลนั้นไม่ทาให้เกิดความ
เป็ น ธรรม (fairness) และไม่ ไ ด้ สั ด ส่ ว นกั บ ความเสี ย หายและความร้ า ยแรงแห่ ง ความผิ ด
(proportionality of punishment) เนื่ อ งจากการกระท าความผิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
สิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ส่ ว นใหญ่ นิ ติ บุ ค คลเหล่ า นั้ น มั ก จะเป็ น โรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งยังมีนักลงทุนรายใหญ่จ ากต่างประเทศมาลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนมาก
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากและรุนแรงกว่าการกระทาความผิดของบุคคลธรรมดา ประกอบกับ
เมื่อพิจารณาถึงค่าของเงินในปัจจุบันรวมทั้งสถานภาพของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน
อุ ต สาหกรรมส่ ว นมากเป็ น นิติ บุ ค คลประเภทบริ ษัทจ ากั ด หรื อ บริษั ทมหาชนจากั ด ซึ่ ง มี ทุน ทรัพย์
มากมาย ในกรณีที่นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมถูกลงโทษปรับ ตามโทษที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน
เพียงห้าพันบาทจนถึงห้าแสนบาทนั้นไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของนิติบุคคล
เหล่านั้นได้ โทษปรับที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ในปัจจุบันจึงไม่ทาให้นิติบุคคลเกิดความเกรงกลัวกฎหมายและไม่กล้ากระทาความผิด
เป็นโทษที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษอาญาที่ว่าเพื่อข่มขู่ไม่ให้มีการกระทาความผิด
(Deterrence) และเพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระทาความผิด (Community Protection)
ดังนั้น จากการศึกษานี้พบว่า การกาหนดโทษปรับเพื่อใช้ในการลงโทษผู้กระทาความผิดฐานต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จึงควรกาหนดโทษ
ปรับให้แตกต่างกันสาหรับผู้กระทาความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้กระทาความผิดที่เป็นนิติบุคคล
2. โทษปรั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิได้กาหนดไว้ให้เป็นโทษปรับแบบผันแปรตามจานวนวันที่กระทาความผิด
และรายได้ของผู้กระทาความผิด
ปัจจุบันประเทศไทยได้ใช้มาตรการในการกาหนดโทษปรับแบบตายตัว (fix fine) ซึ่งการ
กาหนดอัตราโทษปรับดังกล่าวจะระบุอัตราโทษขั้นสูงสุดและต่าสุดไว้ เช่น ในความผิดฐาน มาตรา
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ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ.... จากการศึกษาพบว่าการกาหนดอัตราโทษปรับแบบตายตัวดังกล่าว
ของไทยนี้ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะยั บ ยั้ ง หรื อ ข่ ม ขู่ มิ ใ ห้ เ กิ ด การกระท า
ความผิดขึ้นอีกได้เนื่องจากมีข้อจากัดหลายประการ เช่น ขาดความยืดหยุ่นและไม่เป็นไปตามยุคสมัย
และสภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงศึกษาถึงวิธีการกาหนดโทษปรับแบบผันแปรตามวัน
และรายได้ ข องผู้ ก ระท าความผิ ด (Day Fine) เพิ่ ม เติ ม ไปจากโทษปรั บ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนี้
โทษปรั บ แบบผั นแปรตามวั น และรายได้ ของผู้ก ระทาความผิ ด (Day Fine) เป็ น การ
กาหนดโทษปรับอย่างหนึ่งที่ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศสนิยมนามา
เป็นมาตรการในการลงโทษทางอาญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการลงโทษปรับที่เป็นภาระแก่สังคมน้อยเมื่อ
เทียบกับโทษรูปแบบอื่น และเป็นวิธีการลงโทษที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดค่าปรับแบบผันแปรตามรายได้ ข อง
ผู้กระทาความผิด (Day Fine) นี้มีต้นแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาการกาหนดค่าปรับ
แบบผันแปรตามวันรายการของผู้กระทาความผิด (Day Fine) ก็ได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศใน
ทวีปยุโรป เนื่องจากการกาหนดค่าปรับแบบอัตราตายตัว (Fixed Fine) ทาให้เกิดช่องว่างในการใช้
บังคับระหว่างผู้ กระทาความผิดทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง
เข้มแข็งกับผู้กระทาความผิดที่มีฐานะทางการเงินยากจนจึงทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน โดยหาก
ผู้กระทาความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นประชาชนทั่ว ๆ ไปจะต้องเสียค่าปรับในอัตราดังกล่าว
อาจทาให้ได้รับความเดือดร้อนและกระทบกระเทือนต่อฐานะทางการเงินและครอบครัวของบุคคลนั้น
และเมื่อไม่สามารถชาระค่าปรับได้จะต้องถูกจาคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งการจาคุกหรือกักขังนั้นไม่
อาจยับยั้งหรือป้องปรามปัญหาการกระทาความผิดได้ แต่หากผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคลซึ่ งส่วน
ใหญ่มีฐานะทางกระเงินที่ดีและเข้มแข็ง อัตราค่าปรับดังกล่าวอาจไม่ทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับ
ความเสี ยหายหรือผลกระทบทางการเงินและไม่ เกิดความเกรงกลัว ต่อกฎหมายและอาจกระท า
ความผิดซ้าอีกได้ และจะกลับมากระทาความผิดอีกเนื่องจากคุ้มค่าในด้านผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
มากกว่าการชาระค่าปรับ จากการศึกษาพบว่าการกาหนดค่าปรับแบบอัตราตายตัวตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทาให้เกิดช่องว่างในการลงโทษผู้กระทา
ความผิดที่มีฐานะแต่ต่างกันและทาให้ไม่เกิดความยุติธรรม และไม่สามารถป้องกันและควบคุม มลพิษ
ในสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ได้ ลักษณะของโทษปรับโดยกาหนดค่าปรับผันแปรตามรายได้ของผู้กระทาความผิด
(Day Fine) นั้นเป็นโทษปรับที่กาหนดให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกาหนดจานวนค่าปรับในแต่ละ
วันเป็นวันไปโดยพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบทางการเงินของจาเลยได้
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ด้วย และยังสามารถกาหนดจานวนวันที่จะต้องนามาคิดในการชาระค่าปรับ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
พฤติการณ์แวดล้อมแห่งการกระทาความผิดด้วย อนึ่ง ข้อดีของการลงโทษปรับ แบบผันแปรตาม
รายวันและรายได้ของผู้ กระท าความผิด ดั งกล่าว คือ ศาลสามารถกาหนดจานวนของค่า ปรั บ ให้
สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของจาเลยได้อีกด้วย
การให้ศาลกาหนดโทษปรับแบบผันแปรตามวันและรายได้ของผู้กระทาความผิดนี้จะทา
ให้ผู้กระทาความผิดได้รับโทษพอเหมาะกับการกระทาความผิดและสถานภาพของผู้กระทาความผิด
แต่ละคน ไม่ว่าผู้กระทาความผิดเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีหรือเป็นคนยากจนก็ตาม การลงโทษ
ปรับในลักษณะนี้จะมีผลให้ผู้กระทาความผิดไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เกิดความเกรงกลัว
กฎหมายและไม่กล้ากระทาความผิด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่ว่า
(1) เพื่อตอบแทนผู้กระทาความผิดในสาสมกับความผิดที่เขาได้กระทาลง (Retribution)
(2) เพื่อข่มขู่ไม่ให้มีการกระทาความผิด (Deterrence)
(3) เพื่ อ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด สามารถกลั บ คื น สู่ สั ง คมได้ ต ามปกติ
(Rehabilitation) และ
(4) เพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระทาความผิด (Community Protection)
จากการศึกษาพบว่าโทษปรับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ควรกาหนดให้เป็นโทษปรับแบบผันแปรตามวันและรายได้ของผู้กระทาความผิด
(Day Fine) ซึ่งจะส่งผลให้การใช้บังคับพระราชบัญญั ติฉบับนี้ เป็นธรรมอย่างทั่วถึงแก่ประชาชน
โดยทั่วไปและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
3. มาตรการอย่างอื่นที่อาจนามาใช้ในการป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม
วิธีการเพื่อความปลอดภัย (Measures of Safety)
วิธีการเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่โทษอาญา แต่เป็นมาตรการบังคับ (Sanction) ทางอาญา
อีกอย่างหนึ่งซึ่งประมวลกฎหมายอาญากาหนดให้มีขึ้นเพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัย โดยมีแนวคิด
พื้นฐานมาจากทฤษฎีป้องกันสั งคม (Social Defense Theory) ประมวลกฎหมายอาญาก าหนด
วิธีการเพื่อความปลอดภัยไว้ 5 วิธีดังนี้
(1) กักกัน คือ การควบคุมผู้กระทาความผิ ดติดนิสัยไว้ภายในเขตกาหนด เพื่อป้องกัน
การกระทาความผิด เพื่อดัดนิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ
(2) ห้ามเข้าเขตกาหนด คือ การห้ามมิให้เข้าไปในท้องที่หรือสถานที่ที่กาหนดไว้ในคา
พิพากษา
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(3) เรียกประกันทัณฑ์บน เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กับบุคคลที่อาจจะก่อเหตุร้ายหรืออาจจะ
กระทาการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ โดยกาหนดจานวนเงินไม่
เกินกว่าห้าหมื่นบาท ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือจะไม่กระทาความผิดตลอดเวลาที่ศาลกาหนดแต่ไม่
เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
(4) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล เป็นมาตรการในกรณีที่ศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิต
บกพร่องหรือจิตฟั่นเฟือนซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษจะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน
(5) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่อาจนามาใช้ใน
กรณีที่ศาลเห็นว่าบุคคลใดกระทาความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือ
เนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากบุคคลนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไป
อาจจะกระทาความผิดนั้นขึ้นอีก ศาลมีอานาจออกคาสั่งในคาพิพากษาห้ามมิให้บุคคลนั้นประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกาหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วได้
โดยสภาพแล้ววิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จะนามาใช้แก่นิติบุคคลได้มีเพียงการห้าม
ประกอบอาชีพบางอย่างและการเรียกประกันทัณฑ์บนเท่านั้น โดยการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
นั้ น เมื่ อ น ามาใช้ กั บ นิ ติ บุ ค คลที่ ก ระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อาจเป็นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการตลอดไปหรือการ
ยกเลิ ก ชั่ ว คราวตามระยะเวลาที่ ศ าลก าหนดก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ ใน
สิ่งแวดล้อมกระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 192 ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก ในการท าคา
พิพากษาหรือคาสั่งของศาลไว้ว่า ห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคาขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง โดย
มีข้อยกเว้นดังนี้
1. หากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดั่งที่กล่าวในฟ้องโดย
ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสาคัญและจาเลยมิได้ห ลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษจาเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้
ความจากการพิจารณาคดีนั้นก็ได้
2. ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อที่กล่าวไว้ในคาฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้
ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลลงโทษจาเลยในข้อเท็จจริงนั้น
3. ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสม แต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบท
มาตราผิด ศาลมีอานาจลงโทษจาเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้
4. ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทาหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้
อยู่ในตัวเอง ศาลจะลงโทษจาเลยในการกระทาความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้
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เนื่องจากกฎหมายยกเว้นให้ศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคาขอหรือนอกเหนือจากที่โจทก์
บรรยายในคาฟ้องเพียง 4 กรณีดังกล่าว ในการพิพากษาหรือสั่งของศาล ศาลจึงเคร่งครัดมากที่จะไม่
พิพากษาหรือสั่งเกินคาขอหรือนอกคาฟ้อง ศาลจะพิพากษาหรือสั่งเฉพาะในประเด็นที่โจทก์บรรยาย
ในคาฟ้องและขอมาในคาขอท้ายฟ้องเท่านั้น ดังนั้น การที่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยแก่จาเลยก็ต่อเมื่อในคาฟ้องโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุสมควรให้ใช้วิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยแก่จาเลย และในคาขอท้ายฟ้อง โจทก์ขอให้ศาลมีคาสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
แก่จาเลยด้วย
ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลกระท าความผิ ด ตามกฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ใน
สิ่งแวดล้อม ถ้ามีการใช้ทั้งมาตรการลงโทษและมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยควบคู่กัน นอกจาก
จะทาให้นิติบุคคลซึ่งกระทาความผิดเกิดความเกรงกลัวและเข็ดหลาบไม่กล้ากระทาความผิดซ้าอีก ยัง
เป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยด้วย กล่าวคือ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทาความผิดตามกฎหมาย
นอกจากการลงโทษปรั บ นิ ติ บุ ค คลในอั ต ราสู ง กว่ า การลงโทษปรั บ บุ ค คลธรรมดาแล้ ว ผู้ ศึ ก ษามี
ความเห็นว่าควรใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยบังคับแก่จาเลยด้วย โดยห้ามมิให้นิติบุคคลนั้นประกอบ
อาชีพอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตลอดไปหรือการยกเลิกชั่วคราวตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกาหนด แล้วแต่กรณี
การให้ผู้กระทาความผิดทางานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่ง ที่อาจ
นามาใช้เสริมการลงโทษอาญา มาตรการนี้เป็นมาตรการที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ สภาพเศรษฐกิจ
และทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งมีผลกระทบต่อ
บุคลากรของนิติบุคคลนั้นที่จะต้ องร่วมทากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเป็นสาคัญ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทาความผิดได้ชดใช้เยียวยาความ
เสียหายที่ตนได้ก่อให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายให้กลับมา
อยู่ในสภาพที่ดที ี่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นบุคคลธรรมดา อาจเป็นการกาหนดให้ผู้กระทาความผิด
ทาความสะอาดถนนหรือแม่น้าลาคลองหรือบริเวณที่บุคคลผู้กระทาความผิดนั้นก่อให้เกิดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมขึ้น หรือในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล อาจเป็นการกาหนดให้นิติบุคคลผู้กระทา
ความผิดมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานหรือโครงการเพื่อฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมที่นิติบุคคลนั้นได้
ทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพลงไป หรืออาจเป็นการกาหนดหน้าที่ให้นิติบุคคลผู้กระทาความผิดจัดตั้ง
กองทุนเพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อมหรือจัดตั้ง กองทุนเพื่ออากาศสะอาดหรือจัดทา
โครงการปลู ก ป่ า ในพื้ น ที่ ห รื อ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ ที่ นิ ติ บุ ค คลนั้ น ปล่ อ ยมลพิ ษ ออกมาสู่
สิ่งแวดล้อม หรือจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในลักษณะอื่นใด การ
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กาหนดให้ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทางาน
เพื่อสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษได้รับ
การแก้ไขและฟื้นฟูสภาพให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิมได้
ข้อเสนอแนะ
ผู้ ศึ ก ษามี ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้
1. ควรเพิ่มอัตราโทษปรับที่กาหนดไว้ในมาตรา 98 ถึงมาตรา 110 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดย
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มโทษปรับเป็น
สองเท่าของอัตราโทษปรับที่กาหนดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับค่าของเงินที่
ลดลงตามสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน และ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้เพิ่มอัตราโทษปรับเป็นสี่
เท่าของอัตราโทษปรับสาหรับผู้กระทาความผิดที่ เป็นบุคคลธรรมดา เพื่อให้มีผลให้นิติบุคคลซึ่งมี
สถานะทางเศรษฐกิจสูงกว่าบุคคลธรรมดาเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทาความผิดในเรื่องนี้อีก
2. ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในบทกาหนดโทษของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีสาระสาคัญว่า ในการกาหนดโทษปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ศาลมี
อานาจกาหนดโทษปรับแบบผันแปรตามวันและรายได้ของผู้กระทาความผิด (Day Fine) ได้ตามที่ศาล
เห็นสมควร เพื่อให้การลงโทษปรับเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจและภาระความรับผิดชอบทางการ
เงินของจาเลยแต่ละคน
3. ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในบทกาหนดโทษของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 อี ก มาตราหนึ่ ง มี ส าระส าคั ญ ว่ า ในการฟ้ อ งคดี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2535 ถ้ า พนั ก งานอั ย การ
เห็นสมควรขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้ใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างใดแก่จาเลยหรือ
พิพากษาหรือสั่งให้จาเลยทางานเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างใด ให้พนักงานอัยการบรรยายข้อเท็จจริง
อันเป็นเหตุสมควรที่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งให้ใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่างใดแก่จาเลย
หรือพิพากษาหรือสั่งให้จาเลยทางานเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างใดในคาบรรยายฟ้องและมีคาขอท้าย
คาฟ้องด้วย.
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