
191 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษอย่างรุนแรง เนื่องจาก การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายจึงได้ก าหนดมาตรการ
ทางอาญาเป็นโทษปรับหรือโทษริบทรัพย์สินไว ้แต่เนื่องจากการก าหนดอัตราโทษปรับนั้น ยังมีความรุนแรงไม่มาก
พอที่จะควบคุมการก่อมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น มาตรการที่มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้
ควบคู่กับการลงโทษปรับหรือริบทรัพย์ก็ได้ คือ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ 1) การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 และ 2) การเรียกประกันทัณฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 46-
47 
ค าส าคัญ: วิธีการเพื่อความปลอดภัย/ สิ่งแวดล้อม/ นิติบุคคล/ การลงโทษ/ มลพิษ 
 

Abstract 
 A Thailand is currently face up to environmental and pollution problem, as a result of 
country development in the way of industry. An industrial factory control,  in order to,  is not 
illegal to the environment and pollution. The law establishes a criminal penalty or measures for 
the confiscation of property. That determining penalty, however, is not serious enough to control 
industries pollution, so the measures are appropriate and enforceable with penalties and 
forfeiture are the measure of safety, including the prohibition of certain occupations in 
accordance with article 50 and insurance parole in accordance with article 46-47 of the penal 
code 
Keyword: measure of safety / environmental / Juristic persons / punishment / pollution 
 

บทน า 
 ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 โลกได้ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ท าให้
ประชาชนทุกฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น ภาวะโลกร้อน              
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเล สภาพอากาศที่แปรปรวน การเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก การเกิดฝนกรด การเกิด
ช่องโหว่ของช้ันบรรยากาศ รวมทั้งการเกิดโรคร้ายแรงอันเกิดจากสภาวะมลพิษเป็นเหตุให้ผู้คนล้มตายเป็นจ านวน
มาก เป็นต้น จากปัญหาต่างๆเหล่านี้ เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของการพัฒนาอุตสาหกรรม และกิจกรรมของ
มนุษย์ที่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างให้เกิดมลพิษ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มี
การคิดมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมการท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ท้ายที่สุดก็ยังพบว่า ยังมีการท าลาย
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542) 
 ในส่วนของประเทศไทย สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากผลของการพัฒนาประเทศ    
มีความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น โดยเปลี่ยน
จากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศอุตสาหกรรม จึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจ านวนมาก และกระจัด
กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ โดยเพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในส่วนของด้านการเกษตรกรรมนั้น    
ก็มีการพัฒนาการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วย โดยเกษตรกรส่วน
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ใหญ่หันมาใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วและส่งขายได้
ทันเวลา แต่การใช้สารเคมีเหล่านั้นจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ทั้งในดินและแหล่งน้ า อีกทั้งยังคงตกค้างสะสมเป็น
เวลานาน จึงส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย (บุญธิดา  เปล่งแสง, 2551) 
 กิจกรรมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าส่วนใหญ่
แล้วผู้ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ ไม่ว่าจะมลพิษทางน้ า ทางอากาศ หรือเสียงนั้น คือโรงงานอุตสาหกรรม หาก
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมปริมาณสารเคมี ที่ปล่อยสู่แหล่งน้ า ดิน หรือทางอากาศ 
ไม่ให้เกินกว่าปริมาณที่ก าหนด และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน
มลพิษ ย่อมต้องรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีประเด็นน่าจะพิจารณาว่ากรณีนิติบุคคลเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมนั้น แม้จะมีการลงโทษนิติบุคคลที่กระท าความผิด แต่นิติบุคคลไม่เกรงกลัวหรือเข็ดหลาบจากการได้รับโทษ  
จึงจะพบได้บ่อยครั้งว่านิติบุคคลได้กระท าผิดซ้ าอีก เพราะการลงโทษนิติบุคคลมีข้อจ ากัดเรื่องของสภาพบังคับทางอาญา 
กล่าวคือ การจะลงโทษนิติบุคคลได้นั้น จะกระท าได้เพียงลงโทษเป็นโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินเท่านั้น  ส่วนโทษสถาน
อื่นสภาพไม่เปิดช่องให้ใช้กับนิติบุคคลได้ เช่น จะให้นิติบุคคลถูกสั่งกักกัน หรือจ าคุกก็ไม่สามารถท าได้ ซึ่งโทษปรับและ
โทษริบทรัพย์สินที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจป้องกันและป้องปรามการกระท าความผิดและไม่อาจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนิติบุคคลได้เท่าที่ควร เนื่องจากนิติบุคคลมักจะมีวิทัศน์ว่าการด าเนินการโดยค านึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น 
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในค านวณต้นทุน ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ฉะนั้น นิติบุคคลจึงยอมที่จะเสียค่าปรับตาม
กฎหมายมากกว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าอัตราค่าปรับตามกฎหมายอาญาของไทยนั้นไม่สูงมากนัก 
และเป็นอัตราเดียวที่ใช้กับบุคคลธรรมดา ซึ่งในการที่นิติบุคคลจะเสียค่าปรับนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเสีย
ค่าปรับนั้นเลย ดังนั้น มาตรการลงโทษทางอาญาแก่นิติบุคคลของไทยในปัจจุบันจึงไม่สามารถป้องปรามการกระท า
ความผิดต่อสิ่งแวดล้อมได้ และยังไม่อาจเข้ามาแก้ไขความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลได้อีกด้วย  
 ตัวอย่าง สถานการณ์มลพิษทางน้ าในลุ่มน้ าปิง ณ ปัจจุบัน (ผลการตรวจคุณภาพน้ าเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561) 
พบว่า จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า  ลุ่มน้ าปิง  มีดัชนีคุณภาพน้ าเฉลี่ย 60 อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม 

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง สถานการณ์มลพิษทางน้ าในลุ่มน้ าปิง 
ที่มา : ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2561 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่าง สถานการณ์มลพิษทางน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ณ ปัจจุบัน (ผลการตรวจคุณภาพน้ าเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2561) พบว่า จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า ลุ่มน้ าเจ้าพระยา  มีดัชนีคุณภาพน้ าเฉลี่ย 56 อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม 
(ที่มา : ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

 
ดังนั้น ในบทความนี้ ผู้เขียนมุ่งที่จะน าเสนอมาตรการที่จะป้องกันและปราบปรามการก่อให้เกิดปัญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง นั่นคือมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัย เนื่องจาก
มาตรการนี้มีข้อดีคือมีความเหมาะสมที่น ามาใช้กับนิติบุคคล อาจจะน ามาใช้ควบคู่กับการลงโทษปรับ หรือในกรณีที่
พิเคราะห์แล้วว่า นิติบุคคลนั้นเป็นผู้เกิดให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
 
2. ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 2.1 ความหมายของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” 
 “สิ่งแวดล้อม” นั้นมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะเป็นสิ่งที่ ช้ีให้เห็นถึงกรอบหรือขอบเขตแห่งปัญหา
สิ่งแวดล้อมว่าครอบคลุมไปในเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมบ้าง The Canadian Environmental Protection Act, 
1988 ได้ให้ความหมายของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” คือ ส่วนประกอบของโลกและรวมถึง  อากาศ พื้นดินน้ า 
บรรยากาศทุกช้ัน   อินทรีย์และอนินทรีย์สาร และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และระบบทางธรรมชาติที่รวมส่วนประกอบ
อากาศ พ้ืนดินและน้ าด้วย (สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542) 
 “สิ่งแวดล้อม” ตามความหมายทั่วไป จะมีความหมายที่กว้างครอบคลุมถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบถึงตัวเราในแง่ใดแง่หนึ่ง แต่หาก พิจารณาในความหมายของกฎหมายค าว่า  
“สิ่งแวดล้อม” จะมีความหมายครอบคลุมเฉพาะเรื่องใดเรือ่งหนึ่งและมีขอบเขตที่แคบกว่า กล่าวคือ จะมีความหมาย
เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็น ที่จะต้องก าหนด
กรอบหรือขอบเขตของค าว่า “สิ่งแวดล้อม” ให้ชัดเจนว่ามีความหมายครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง เช่น เรื่องน้ าเสีย 
อากาศเป็นพิษ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จ าเป็นต้องพิจารณาความหมายของค าเหล่านี้จ ากค านิยามของ
กฎหมาย และปรับเข้ากับหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้ความหมายของค าว่า 
“สิ่งแวดล้อม” ไว้ในมาตรา 4 ว่าหมายถึง “สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและ ชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น” จากค านิยามดังกล่าวเรา สามารถแยกประเภทของสิ่งแวดล้อมตาม
ความหมายของกฎหมายออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (อุดมศักดิ์  สนธิพงษ์, 2556) 
  1) สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Natural Environment) 
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      สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตซึ่งจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ
และสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ โดยทั้ง ๒ ประการดังกล่าวจะต้อง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ อาทิ พืช สัตว์ แร่ธาตุ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
  2) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ท าขึ้น (Man-made Environment) 
      สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ท าขึ้น หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกส าหรับการด ารงชีวิต เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน สะพาน รถยนต์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
และสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์และการค้นคว้าทาง วิทยาศาสตร์ เช่น การตัดต่อทางพันธุกรรม
และการผสมพันธ์ุพืชและสัตว์ เป็นต้น 
 
 2.2 มลพิษทางน้ า 
 มลพิษทางน้ า หมายถึง สภาวะที่น้ าเสื่อมคุณภาพ หรือมีคุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสิ่ง
แปลกปลอมที่ไม่พึงปรารถนาปนเปื้อน เช่น สารเคมี เช้ือโรค สารกัมมันตรังสี ความร้อน เป็นต้น ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อการใช้ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ 
 น้ าเสีย หมายถึง น้ าที่ผ่านกิจกรรมการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ แล้ว จาก ชุมชน บ้าน เรือน สถาน
ประกอบการต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
3. มาตรการบังคับทางปกครองในคดีสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการบังคับทางปกครอง เป็นสภาพบังคับที่เกิดจากการกระท าทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็น
มาตรการที่ใช้วิธีการออกค าสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ หากมีการฝ่าฝืนค าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวเจ้าหน้าที่
ที่มีอ านาจอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปรับผู้กระท าความผิดได้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งจะมีผลต่อผล
ประกอบการของผู้กระท าความผิด การปรับในทางปกครองนี้ต่างจากการปรับในทางอาญา เนื่องจากการปรับทาง
ปกครองเป็นการปรับท่ีต่างการการปรับในทางอาญา เพราะเป็นการปรับที่เกิดจากฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง  
 การน ามาตรการบังคับทางปกครองมาใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นมาตรการที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของการประกาศการก าหนดค่ามาตรฐานต่างๆ การออกค าสั่งให้ต้องปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติ การออก
ใบอนุญาต การระงับใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยมากจะเป็น
มาตรการที่น ามาใช้เป็นอันดับต้นๆ ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่หากมีผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งหรือประกาศท่ีก าหนดไว้ ก็ชอบที่ใดมาตรการทางอาญามาบังคับใช่เป็นล าต่อไป  โดยถือว่าการกระท าความผิด
ต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการกระท าความผิดทางอาญาจงต้องลงโทษทางอาญาต่อไป  
 แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการทางปกครองที่น ามาใช้ยังมีปัญหาหลายประการ อาทิเช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ
เจ้าพนักงานไม่อาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดตามที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ได้ เนื่องจากการกดดันจากบุคคลอื่นที่มี
อิทธิพลเหนือกว่า เช่น หากมีการกระท าความผิดที่ก่อให้ก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยโรงงานที่เป็นนิติบุคคล 
ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งหรือประกาศปิดโรงงาน ซึ่งจะเกิดผลกระทบคือคนตกงานจ านวน
มาก เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจจะถูกคนเหล่านั้นเดินประท้วงกดดันเพื่อไม่ให้ปิดโรงงานหรือเพื่อ
กดดันให้มีค าสั่งเปิดโรงงานใหม่ก็เป็นได้ หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากสาเหตุการทุจริตใน
หน้าที่ก็เป็นอีกประการหนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้การใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่ได้ผลเท่าที่ควรและอาจจะ
ส่งผลให้การกระท าความผิดนั้น ไม่ถูกน ามาด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย  
 
4. วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการน าวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ในคดีอาญา ในทางอาญาเมื่อมีการ
กระท าความผิดเกิดขึ้น สิ่งที่สังคมมีต่อการกระท าความผิด จะมีทั้งในด้านการปราบปรามและในด้านการป้องกัน 
ส าหรับปฏิกิริยาในด้านการปราบปรามก็คือ การลงโทษผู้กระท าความผิด ส่วนในด้านการป้องกัน ได้แก่ การบังคับใช้
วิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าผิด วิธีการเพื่อความปลอดภัยจึงถูก
ก าหนดขึ้นตามสภาพที่เป็นอันตรายซึ่งบุคคลนั้นแสดงออกมาว่าน่าจะกระท าผิดขึ้นในอนาคต รัฐจึงต้องหาวิธีการมิ
ให้ความผิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมเกิดขึ้นหรือมิให้เกิดขึ้นอีกอันเป็นการป้องกันการกระท าความผิดที่จะเกิดขึ้นใน
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อนาคต ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพบังคับ กล่าวคือ โทษเป็นสภาพบังคับท่ีรัฐจะบังคับใช้
แก่บุคคลภายหลังจากที่บุคคลนั้นได้กระท าความผิดแล้ว แต่วิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรการที่รัฐน ามาใช้
ก่อนท่ีจะมีการกระท าความผิดหรือมีการกระท าความผิดแล้วไม่ให้กลับมากระท าผิดอีก (วินัย ล้ าเลิศ, 2551)  
 
 4.1 ความหมายของวิธีการเพ่ือความปลอดภัย  
  ค าว่า “วิธีการเพื่อความปลอดภัย” ในความหมายโดยทั่วไปนั้น คือ วิธีการต่างๆ ที่บุคคล 
สถาบันต่าง ๆ หรือรัฐ น ามาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวเอกชน สถาบัน ทรัพย์สิน สังคม ในการกินอยู่ การ
ประกอบอาชีพ การคมนาคม การปกครอง การบริหาร ฯลฯ แต่วิธีการเพื่อความปลอดภัยนัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 
คือ วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยความหมายทางกฎหมาย ในฐานะที่เป็นมาตรการซึ่งใช้บังคับต่อผู้กระท าผิด
หรือผู้ที่มีสภาพน่ากลัวว่าจะกระท าผิดแทนโทษหรือเป็นมาตรการที่ใช้บังคับต่อผู้กระท าผิดผนวกกับโทษ (พัฒนไชย  
ยอดพยุง, 2533) 
  มูลเหตุที่ต้องมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยที่จะกล่าวถึงนี้ ก็เนื่องจากการป้องกันมิให้เกิด
การกระท าผิดโดยเพ่งเล็งเฉพาะบุคคล เพราะยังมีบุคคลเฉพาะรายที่โทษไม่อาจกีดกันการกระท าของเขาได้อยู่ หรือ
โทษไม่อาจกระท าแก่บุคคลเหล่านั้นได้ เช่น คนกระท าความผิดติดนิสัย คนจรจัดไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมิได้
ประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพ ผู้กระท าผิดเพราะเสพสุราเป็นอาจิณ เพราะเสพยาเสพย์ติดให้โทษ ผู้กระท าผิดโดย
อาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เด็กท่ีไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายคนวิกลจริต นอกจากน้ี การลงโทษ
จะท าได้ต่อเมื่อได้มี การกระท าความผิดขึ้นแล้วก่อนท่ีผูใ้ดจะได้กระท าผิดขึ้นแม้จะมีพฤติการณ์น่ากลัวอันตรายแสดง
ว่าผู้นั้นจะกระท าความผิดขึ้นก็ดี ยังไม่มีทางจะลงโทษผู้นั้นได้ จึงต้องมีวิธีการเพื่อความปลอดภัยขึ้นเพื่อป้องกันและ
ปฏิบัติต่อผู้ที่มีสภาพเป็นอันตรายต่อสังคมมิให้กระท าผิดขึ้นในอนาคต (วิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งใช้บังคับต่อผู้
น่าจะก่อเหตุร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46, ต่อบุคคลผู้เป็นภัยต่อสังคมตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 22 สั่ง ณ วันท่ี 13 ตุลาคม 2519 การริบทรัพย์ไม่ว่าเป็นของผู้กระท าผิดและมีผู้ถูกลงโทษ
ตามค าพิพากษาหรือไม่ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32)  
  ดังนั้น ความหมายของวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามนัยความหมายทางกฎหมาย คือ มาตรการ
ที่รัฐใช้บังคับแก่บุคคลเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันผู้ที่มีสภาพน่ากลัวว่าจะกระท าผิดหรือ ผู้ที่มองในแง่อาชญาว่าเป็น   
ผู้ที่มีสภาพเป็นอันตรายต่อสังคม มิให้กระท าผิดหรือกระท าผิดขึ้นอีก 
  
 4.2 หลักเกณฑ์วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
  ในปัจจุบันมาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ตาม
ความในมาตรา 12 บัญญัติว่า “วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะ ใช้บังคับแก่บุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ให้ใช้บังคับได้เท่านั้น...” (วินัย ล้ าเลิศ, 2551) ซึ่งในหลักเกณฑ์วิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น ระบุไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา ตามความในมาตรา 39 บัญญัติถึงวิธีการเพื่อความปลอดภัยไว้ 5 ชนิด ด้วยกัน คือ  
   1) กักกัน (ป.อ.มาตรา 40 ถึงมาตรา 43)  
   2) ห้ามเข้าเขตก าหนด (ป.อ.มาตรา 44, 45 และ 46 วรรคสอง)  
   3) เรียกประกันทัณฑ์บน (ป.อ.มาตรา 46, 47)  
   4) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล (ป.อ.มาตรา 48, 49)  
   5) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (ป.อ.มาตรา 50) 
 
  4.2.1 กักกัน ความหมายของค าว่า “กักกัน” ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 40 บัญญัติว่า 
“กักกัน คือ การควบคุม ผู้กระท าความผิดติดนิสัยไว้ภายในเขตก าหนด เพื่อป้องกันการกระท าความผิด เพื่อคัด นิสัย
และเพื่อฝึกหัดอาชีพ” ตามบทบัญญัตินี้กักกันเป็นเรื่องป้องกันสังคมให้ปลอดภัย ดังนั้น การกักกันจึงก าหนดไว้เพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดต่อไปอีก อันเป็นการท าให้สังคมหรือ ผู้อื่นปลอดภัยจากการกระท าของผู้นั้น เพื่อดัดนิสัย 
อันเป็นการเปลี่ยนความเคยชินต่อการกระท าผิดให้เป็น ความเคยชินในทางที่ ถูกต้องและเหมาะสมแก่อุปนิสัย 
ทัศนคติและวิถีของผู้นั้น และเพื่อฝึกหัดอาชีพ โดยน าผู้ถูกกักกันมาฝึกหัดอาชีพ  เพื่อจะได้รู้คุณประโยชน์ของการ
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ท างาน รักงานและรู้จักประกอบอาชีพเพื่อได้ใช้อาชีพเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีพของตนและครอบครัวภาย
หลังจากกักกันแล้ว (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2556) 
 
 
  4.2.2 หลักเกณฑ์การห้ามเข้าเขตก าหนด มีดังนี้ 
   1) ต้องเป็นคดีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้กระท าความผิดนั้นโดยไม่จ ากัดความผิด 
   2) ต้องมีพฤติการณ์ที่สมควรจะสั่งห้ามเข้าเขตก าหนด เพื่อความปลอดภัยแก่
ประชาชน 
   3) ก าหนดเวลาห้ามเข้าไปต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากวันพ้นโทษ 
   4) ค าสั่งห้ามนั้นศาลต้องสั่งในค าพิพากษาที่ลงโทษ จะสั่งภายหลังที่มีค าพิพากษาแล้ว
ไม่ได้ 
   5) ศาลมีอ านาจสั่งห้ามได้เองโดยโจทก์ไม่ต้องมีค าขอให้ห้าม 
  
  4.2.3 เรียกประกันทัณฑ์บน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ได้บัญญัติถึงเหตุที่ศาลจะ
สั่งให้ใช้ บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย 2 กรณีคือ 
   1) ถ้าความปรากฏแก่ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการว่าผู้ใดจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
ภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะกระท าการใดให้เกิด ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
   2) ในการพิจารณาความผิดใด ถ้าศาลไม่ลงโทษผู้ถูกฟ้อง แต่มีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ถูก
ฟ้องน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะการกระท าทั้งสองกรณีนี้ถ้าเป็นการ
กระท าของบุคคลทีม่ีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีแล้ว ศาลจะสั่งดังนี้ 
    - สั่งผู้นั้นให้ท าทัณฑ์บนว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายดังกล่าวตลอดเวลาที่ศาล 
ก าหนดไม่เกิน 2 ปี ถ้าผิดทัณฑ์บนยอมให้ใช้เงินตามที่ศาลก าหนดไม่เกินห้าหมื่นบาท และศาลจะสั่งให้มีประกัน
ทัณฑ์บนนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 
    - ถ้าผู้นั้นไม่ยอมท าทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ศาลมีอ านาจสั่งกักขังผู้นั้น
จนกว่าจะยอมให้ท าทัณฑ์บนหรือหาประกันได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือมิฉะนั้นศาลจะสั่งห้าม   ผู้นั้นเข้าไปในเขตก าหนด
ตามมาตรา 45 ก็ได้ โดยศาลจะสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง จะสั่งทั้งสองอย่างไม่ได้ 
    - ถ้าผู้นั้นยอมท าทัณฑ์บนและท าผิดทัณฑ์บน ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นช าระ
เงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในทัณฑ์บน ถ้าผู้นั้นไม่ช าระจะถูกบังคับเช่นเดียวกับ ค่าปรับตามมาตรา 29 และมาตรา 
30 (ป.อ.มาตรา 47) 
   ข้อสังเกต การกระท าของบุคคลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 46 ที่ ศาลจะสั่ง
ให้ท าทัณฑ์บนได้นั้น ต้องปรากฏว่าการกระท าน้ันยังไม่ถึงขึ้นเป็นความผิดตามกฎหมาย 
  
  4.2.4 คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล กรณีศาลจะสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยสั่งคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาล มีเหตุกระท าได้ 2 กรณีคือ 
   1) ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟันเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับ
โทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ใน
สถานพยาบาลก็ได้และค าสั่งนี้ศาลจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ (ป.อ.มาตรา 48) 
   2) ผู้กระท าความผิดเป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและศาล
ได้ก าหนดในค าพิพากษาว่าบุคคลนั้นจะต้องไม่เสพสุรา เสพยาเสพติดให้โทษภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วัน
พ้นโทษหรือวันปล่อยตัว เพราะรอการก าหนดโทษ 
 
  4.2.5 ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 บัญญัติว่า “เมื่อ
ศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้าศาลเห็นว่าผู้นั้นกระท าความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
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หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือ วิชาชีพนั้นต่อไปอาจจะ
กระท าความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค าพิพากษาห้ามการ ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีก าหนดเวลาไม่
เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้” ตามมาตรานี้ศาลจะสั่งห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1) ผู้ใดกระท าความผิดใด ๆ โดยอาศัยโอกาสหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ 
   2) ศาลได้พิพากษาให้ลงโทษผู้นั้นตามความผิดนั้นแล้ว 
   3) ศาลเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอีก อาจจะกระท า
ความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก 
   4) ศาลจะสั่งห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพไว้ในค าพิพากษาที่ลงโทษนั้น ก็ได้มี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันพ้นโทษน้ัน 
   5) ผู้ฝ่าฝืนค าสั่งศาลเช่นนี้ มีความผิดตามมาตรา 196 ด้วย 
  ตัวอย่าง เช่น การตั้งสถานพยาบาลรักษาโรคเป็นอาชีพ แต่กลับรับจ้างท าแท้ง  ศาลจะพิพากษา
ให้ห้ามการประกอบอาชีพอีกตามระยะที่ศาลก าหนด หรือมีอาชีพขับรถรับจ้าง (TAXI) แต่ฉวยโอกาสขู่เข็ญชิงเอา
ทรัพย์ของผู้โดยสาร หรือมีอาชีพเป็นยามแต่รู้เห็นเป็นใจให้คนร้ายเข้ามาโจรกรรมทรัพย์ เป็นต้น เมื่อศาลพิพากษา
ให้ลงโทษ ส าหรับความผิดนั้นแล้ว ศาลเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันต่อไปอีก อาจกระท าความผิด
เช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค าพิพากษาห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน
พ้นโทษไปแล้วก็ได้ (วินัย  ล้ าเลิศ, 2551) 
  
5. วิธีการเพ่ือความปลอดภัยในคดีสิ่งแวดล้อม 
 เจตนารมณ์ของการลงโทษทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งยังมีความแตกต่างจาก 
เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาทั่วไป ดังนั้น โทษทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงไม่ได้มีเพื่อลงโทษผู้กระท า
ความผิดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและป้องกันมิให้ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ท าลายหรือได้รับความเสื่อมโทรม จึงได้มีการน ามาตรการอื่นมาใช้เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การริบ
ทรัพย์สิน การยึดทรัพย์ การบริการสังคม เป็นต้น แม้ว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้มีเจตนาในการลงโทษบุคคล แต่
เป็นการมุ่งคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อมีการกระท าความผิดก็ย่อมต้องมีการลงโทษและโทษที่จะลงได้นั้น ก็ต้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนของการยับยั้งไม่ให้มีการกระท าความผิด หรือห้ามมิให้มีการกระท าความผิดซ้ าอีก การ
แก้ไขผู้กระท าความผิดและการป้องกันไม่ให้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น อันเป็นเครื่องมือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
วิธีหนึ่งรวมไปถึงมาตรการเสรมิ เช่น หลัก Command and Control จึงอาจกล่าวได้ว่าในการน ามาตรการต่างๆ มา
ใช้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นจ าเป็นต้องมีความหลากหลายและหนักเบาไปตามสถานการณ์ เพื่อให้การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากที่สุด (สายใจ อุชชิน, 2551) 
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า วิธีการเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่โทษทางอาญา แต่เป็นมาตรการบังคับอีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาก าหนดให้มีขึ้น เพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัย ฉะนั้น ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น นิติบุคคลก็ย่อมต้องรับโทษตามที่กฏหมายก าหนด ซ่ึงจะเป็นในลักษณะของ
โทษปรับหรือโทษริบทรัพย์สิน แต่เนื่องจากการก าหนดโทษปรับนั้นมีอัตราค่าปรับเท่ากับผู้กระท าความที่เป็น
บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราที่ยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเสียที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม นิติบุคคลที่ขาดจิตส านึก 
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และคิดว่าการดูแลรักษาหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็น
ต้นทุน และเป็นต้นทุนที่มีมูลค่ามาก นิติบุคคลจึงมักใช้วิธีการที่จะเสียค่าปรับเป็นโทษทางอาญาที่ได้รับจากการ
กระท าความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ธนาทร บุญโสภาคย์, 2559)   
  
 5.1 ความหมายของนิติบุคคล 
 บุคคลซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา และค าว่าบุคคล ยังหมายถึงกลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ท่ีไม่ใช่บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิ และหน้าที่
ตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล และบุคคล มี 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล            
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 บุคคลธรรมดา หมายถึง คนหรือมนุษย์ปุถุชนซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น นักศึกษา ครู 
อาจารย์ ผู้เขียนบทความ ผู้อ่านบทความ 
 นิติบุคคล คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ มีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบได้ตาม
กฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดา แม้ว่านิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่สามารถ
กระท าการเหมือนกับบุคคลธรรมดาได้ทุกเรื่อง เนื่องจากนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมติที่ไม่มี ชีวิต ร่างกาย และ
สติปัญญาเหมือนกับบุคคลธรรมดา ดังนั้น นิติบุคคลจึงต้องมี “ผู้แทนนิติบุคคล” เพื่อแสดงออกถึงสิทธิ หน้าที่ และ
ความประสงค์ของนิติบุคคล 
 
 5.2 มาตรการทางอาญาที่ใช้กับนิติบุคคล 
 นิติบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญา สามารถแบ่งออกเป็นนิติบุคคลตามนิติบุคคลเอกชนและกฎหมายมหาชน 
ซึ่งนิติบุคคลเอกชนนั้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งและขอจดทะเบียนและได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บริษัท สมาคม มูลนิธิเป็นต้น โดยเกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มของบุคคลเพื่อด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่ได้ก าหนดหรือตกลงกันไว้ เช่น การจัดตั้ง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจการค้าแสวงหา
ก าไร เป็นต้น  
 นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน เป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์
เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ถึงอย่างไรก็ตาม นิติบุคคลทั้ง 2 ประเภทน้ีจะมีที่มาจากกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่นิติบุคคลทั้ง 2 ประเภท 
เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นต่างก็ต้องรับผิดทางอาญาเหมือนกัน เพราะไม่มีกฎหมายก าหนดให้ไม่ต้องรับผิด  

ตามปกติทั่วไปแล้ว แม้นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนจะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐในลักษณะ
ต่างๆ เมื่อกระท าความผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น กรณีหน่วยงานราชการปล่อยน้ า เสีย หรือ
โรงพยายบาลของรัฐกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งอธิบดีผู้อ านวยการกองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อาจจะต้องรับผิดในทางอาญา เพราะถือว่าเป็นผู้แทนของนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งในทางปฏิบัติถือกันว่าหน่วยงาน
ราชการจะไม่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและส่งผลให้ความรับผิดของผู้แทนเหล่านี้ตกไปด้วย อาจจะเพราะผู้ที่ฟ้องคดีก็คือ
รัฐ  โดยผ่านทางอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ในขณะเดียวกันผู้กระท าความผิดก็เป็นหน่วยงานราชการที่ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐเช่นกันท าให้เกิดเป็นมิติที่แปลก ประหลาดหากเทียบว่ารัฐคือบุคคลหนึ่งการฟ้องตัว เองจึงเป็น
เรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ อีกทั้งหากมี การลงโทษโดยการปรับเช่นเดียวกับนิติบุคคลเอกชนค่าปรับที่จ่ายไปก็จะไม่
ต่างกับกับการย้ายเงิน จากกระเป๋าซ้ายไปไว้ที่กระเป๋าขวา เพราะค่าปรับที่เสียไปก็ต้องถูกส่งกลับมายังรัฐตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ รัฐยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลสิ่งแวดล้อมโดยตรงอยู่แล้วเมื่อเกิด ความ
เสียหายอย่างใดขึ้น รัฐก็ต้องเข้าไปฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการกระท าจากผู้ใด เพียงแต่รัฐ
มีสิทธิเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ก่อให้เกิดมลภาวะนั้นได้เท่านั้น แต่หากจะไม่มีการลงโทษการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมาย
เลยนั้น ก็อาจจะท าให้หน่วยราชการขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มุ่งจะคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อีก
ทั้ง ราชการก็เป็นหน่วยงานใหญ่ มีหน่วยงานมากมาย หากหน่วยงานเหล่านั้นกระท าการโดยขาดจิตส านึกก่อให้เกิด
ความเสียหาย แต่ไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูจะไม่เป็นธรรมแก่สังคมเช่นกัน (สายใจ  อุชชิน, 2551. หน้า 
125-126) 

 
 5.3 มาตรการบังคับทางอาญาด้านการลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อมที่ใช้กับนิติบุคคลในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย 
 มาตรการบังคับทางอาญาด้านโทษถือเป็นมาตรการที่น ามาใช้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมทุกฉบับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการข่มขู่และยับยั้งไม่ให้มีการกระท าความผิด แต่เนื่องจากโทษที่มีอยู่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ
บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นบุคคคลตามธรรมชาติ จะสามารถรับการลงโทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง จึงถือเป็นโทษที่มี
ความรุนแรงเพราะโทษ เหล่านั้นส่งผลต่อชีวิต ร่างกายและเสรีภาพที่เจ้าของชีวิตย่อมต้องหวงแหนมาก แม้โทษปรับ
และริบทรัพย์สินจะมีผลกระทบต่อผู้กระท าความผิดเช่นกัน แต่ก็ยังน้อยกว่าโทษที่กล่าวมา เพราะหากยังมีชีวิตและ
เสรีภาพก็ยังมีโอกาสที่จะแสวงหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นใหม่  
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 แต่ในกรณีของนิติบุคคลนั้นจะแตกกต่างออกไปจากบุคคลธรรมดา เนื่องจากสภาพของนิติบุคคลนั้น     
เป็นเพียงบุคคลที่ถูกสมมติขึ้นตามกฎหมาย จึงไม่มีชีวิตและเนื้อตัวร่างกายอย่างคนธรรมดา ท าให้ไม่อาจน าโทษที่มี
อยู่มาลงโทษแก่นิติบุคคลได้ทุกอย่าง เพราะโทษที่จะลงถูกจ ากัด  โดยสภาพของนิติบุคคลนั้นเอง (สายใจ  อุชชิน, 
2551. หน้า 127) 
 
  มาตรการบังคับจากความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวท าให้ สามารถศึกษาได้จากตัวอย่าง ดังนี้ 
   5.3.1 ในกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียมีการก าหนดโทษ
และอัตราโทษที่จะใช้แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแตกต่างกันโดยโทษที่จะใช้แก่บุคคลธรรมดานั้นประกอบไปด้วย
โทษจ าคุกและโทษ ปรับ ส่วนนิติบุคคลจะใช้โทษปรับเพียงอย่างเดียวแต่โทษปรับส าหรับนิติบุคคลนั้นจะมีอัตราสูง
กว่าบุคคลธรรมดามาก เช่น ตามกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด (The Clean Air Act หรือ CAA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีการก าหนดโทษในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องถูก ปรับสูงถึง 100,000 
เหรียญสหรัฐและจ าคุก 1 ปี ส่วนกรณีนิติบุคคลอาจถูกปรับถึง 500,000 เหรียญสหรัฐและอาจถูกปรับเพิ่มเป็นสอง
เท่าหากเป็นการกระท าความผิดซ้ า หรือในประเทศออสเตรเลียก็ใช้อัตราโทษปรับอย่างสูงแก่นิติบุคคลเช่นกัน 
ตัวอย่าง ในรัฐ     New South Wales ที่ก าหนดให้กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระท าความผิดอาจต้องถูกลงโทษเป็นเงิน
สูงถึง 1,000,000 เหรียญออสเตรเลียส่วนบุคลธรรมดาอาจถูกจ าคุก 7 ปีและโทษปรับ 250,000 เหรียญออสเตรเลีย 
ส าหรับข้อหาที่มีความผิดร้ายแรง ซึ่งจะเห็นได้ว่า อัตราโทษปรับส าหรับนิติบุคคลนั้นสูงกว่าบุคคลธรรมดาถึง 5 เท่า
ส าหรับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 4 เท่าส าหรับประเทศออสเตรเลีย        
   5.3.2  ในส่วนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ก็มีการแยกโทษท่ีใช้แก่นิติบุคคลออก
จากบุคคลธรรมดา เช่นเดียวกันแต่ประเทศสิงคโปร์ยังมีการน าไปใช้เฉพาะในกฎหมายว่าด้วยของเสียอันตราย หรือ 
The Hazardous waste ( Control of Export, Import and Transit) Act ซึ่งได้เอาแม่แบบมาจากกฎหมายของ
ประเทศออสเตรเลีย 
   5.3.3 ส าหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีการแยกโทษที่จะใช้แก่บุคคลธรรมดาและ        
นิติบุคคลออกจากกัน ท าให้โทษที่ใช้แก่บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเป็นอย่างเดียวกัน โดยโทษท่ีน ามาใช้นั้นประกอบ
ไปด้วยโทษจ าคุก ปรับและริบทรัพย์สิน  
          ในกรณีโทษปรับที่น ามาใช้กับนิติบุคคลนั้นในบาง พระราชบัญญัติอาจมีอัตรา
ค่าปรับสูงถึง 500,000 บาท ความผิดที่จะมีอัตราค่าปรับสูงเช่นนี้ก็มีน้อยมาก  
           ส่วนการริบทรัพย์สินนั้น แม้จะเปิดโอกาสให้รับทรัพย์สินที่ เป็นเครื่องมือ 
อุปกรณ์หรือ เครื่องจักรที่ใช้ในการกระท าความผิดพระราชบัญญัตินี้กลับใช้ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น ป่าไม้หรือประมงแต่ในส่วนของผู้ก่อมลพิษที่สร้างปัญหามลภาวะอย่างรุนแรงในรูปของการประกอบ
อุตสาหกรรมมีเพียงในส่วนของปิโตรเลียมและแร่เท่านั้นและเฉพาะบางความผิดเท่านั้นที่จะริบได้ (สายใจ อุชชิน , 
2551. หน้า 128) 
     
6. การน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อพิจารณาถึงโทษที่ใช้แก่นิติบุคคลตามกฎหมายไทยแล้วเห็นว่าโทษที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับ
การกระท าความผิดของนิติบุคคลเนื่องจากอัตราโทษที่ใช้นั้น ยังถือว่าต่ ามาก เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
สภาพแวดล้อม สังคม และถึงแม้มีการลงโทษนิติบุคคลที่ก่อมลพิษแล้ว ก็ไม่สามารถยังยั้งการกระท าความผิดของ   
นิติบุคคลได้  
 ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า หากน ามาตรการวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ควบคุมไปด้สยพร้อมกับการ
ลงโทษ หรือบังคับใช้มาตรการก่อนมีความผิดเกินขึ้นจะเป็นการดี ท้ังนี้ วิธีการเพื่อความปลอดภัยสามารถน าไปใช้ได้
กับการกระท าความผิดอาญาได้ทุกประเภท แต่มีข้อจ ากัดบางอย่างเกี่ยวกับการน าไปใช้แก่นิติบุคคล โดยสภาพแล้ว
วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จะน ามาใช้แก่นิติบุคคลได้นั้น คงจะน ามีเพียง 1) การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างและ  
2) การเรียกประกันทัณฑ์บนเท่านั้น  
  6.1 การห้ามประกอบอาชีพบางอย่างนั้น เมื่อน ามาใช้กับนิติบุคคลที่กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีผลอาจจะท าให้นิติบุคคลนั้นถูกยกเลิก
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ใบอนุญาตประกอบกิจการตลอดไปหรือการยกเลิกช่ัวคราวตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดก็ได้  หรืออาจจะถูกห้ามมิให้
เข้าเขตพื้นท่ีที่ประกอบการได้อีกซึ่งตามมาตรการดังกล่าวมา จะช่วยให้ลดการกระท าความซ้ าขึ้นอีก กล่าวคือ ท าให้
นิติบุคคลเกิดความเข็ดหลาบได้มากกว่าการยอมรับเสียค่าปรับ อีกทั้ง มาตรการนี้ยังก่อเกิดการป้องกันและควบคุม
มลพิษในสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายให้กลับมา อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด    
ซึ่งผลดีของการบัญญัติไว้เช่นนี้  วิเคราะห์ได้ว่าการบัญญตัิไว้ในวิธีการเพื่อความปลอดภัยท าให้ไม่ต้องมีการบัญญัติใน
เรื่องของการด าเนินกิจการอีกก็ได้ แต่สิ่งส าคัญก็คือการที่ศาลจะใช้อ านาจในส่วนของวิธีการเพื่อความปลอดภัยนี้
หรือไม่เท่านั้น 
  6.2 การเรียกประกันทัณฑ์  วิธีการเพื่อความปลอดภัยในส่วนของการเรียกประกันทัณฑ์บนและ
การห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง ยังมีความเหมาะสมกับการน ามาใช้แก่นิติบุคคลในคดีสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการ
ประกันทัณฑ์บนนั้น ยังไม่จ าเป็นต้องมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น เพียงแต่จะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะกระท าการใดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ศาลก็สั่งให้ผู้นั้นท าประกันทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินไม่
เกินห้าหมื่นบาท ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือจะไม่กระท าความผิดดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ศาลก าหนดและจะสั่ง
ให้มีประกันหรือไม่ก็ได้  
 ทั้งนี้ การเรียกประกันทัณฑ์บนดังกล่าว ย่อมท าให้ผู้ที่จะกระท าความผิดไม่กล้ากระท าความผิดได้ในระดับ
หนึ่ง ซึ่งถือว่าการบัญญัติไว้เช่นนี้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง  
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