การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัตติ ามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
Civic Participation in Environment Law Compliance
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุมมลภาวะที่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่ยังคงพบการละเมิดกฎหมายส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แหล่งกาเนิด
ของมลภาวะที่สาคัญได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยข้อจากัดของหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นข้อจากัดด้านบุคลากร
หรืองบประมาณ ทาให้การบังคับใช้กฎหมาย ทาให้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่และทวีความรุนแรง
มากขึ้น
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะทาให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ โดยใช้รูปแบบของบรรทัดฐานสังคม (Social Norm) เป็นตัวแปรที่
สาคัญในการสร้างความตระหนักของการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้สึกผูกพันต่อถิ่นที่อยู่อาศัย ตระหนัก
รู้และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดเป็นสังคมพลเมืองที่มีความเข้มแข็ง เกิดร่วมมือภายในชุมชน
ในท้องถิ่นในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน
คาสาคัญ การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมภาคพลเมือง การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
Abstract
At present, environmental problems are a major problem that affects the
community up to the nation level. Although there are environmental laws to control
pollution that impact to environmental. But still found violations of the law, and cause
environmental problem. Major sources of pollution come from the residence and
industry in the area. Limitation of law enforcement from government agencies such as
personnel or budget constraints make enforcement gap. As a result, environmental
problems remain and severe.
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Civic participation is another tool that will make voluntary compliance with
environment law. Social Norms are important variables to build awareness and relation
of civic. Relative of community will be aware and make social responsibility.
Sustainable society with strong civic society and community cooperate.
Keywords: Participation, Civic Participate, Law Compliance
บทนา
ในปัจจุบันพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สาคัญที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ประเทศไทย
เองก็ ก าลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ท วี ค วามรุ น แรงไปพร้ อ มๆ กั บ การเติบ โตทางเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่มี การขยายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญ และส่งเสริม การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา ซึ่งภาครัฐก็ตระหนักถึงปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กาลังส่งผลกระทบไปในวงกว้าง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นสาคัญใน
ลาดับต้นๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ถึงฉบับปัจจุบันปี
พ.ศ.2560 ซึ่งได้กาหนดถึงสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมในการจัดการ การ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล สิทธิในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแสดงให้เห็น ถึงสิทธิของประชาชน ชุมชน ในระดับ
ท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วม มีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการ ดูแล บารุงรักษา และใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีภาครัฐมี
ส่ ว นในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มไว้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารออก
พระราชบัญญัติเพื่อการอนุรักษณ์ สิ่งแวดล้อมหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในมาตราที่ (7) ที่ได้กาหนดให้มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุก
ท้องถิ่น ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ และมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งกาเนิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่ 1) การปล่อยของเสีย ขยะมูลฝอย จากแหล่งที่อยู่อาศัย 2) การ
ปล่อยมลพิษ จากอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นมลพิ ษทางน้า มลพิษทางอากาศ ซึ่งพบว่ามีการละเมิด
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ลักลอบในการทิ้งขยะมูลฝอย ปล่อยน้าเสีย อากาศเสีย ออกสู่พื้นที่สาธารณะ
ก่อให้เกิดมลภาวะส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัญหาสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายเช่น การขาดแคลนบุคลากรในการติดตามการบังคับใช้
กฎหมาย ทรัพยากร และงบประมาณในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างจากัด
ทาให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ต้องอาศัยความศรัทธา ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
สาคัญ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบทลงโทษที่รุนแรงไม่ได้เป็นหลักประกันได้ว่าจะมี
การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยความตระหนักของสิทธิ
และหน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคมเป็นสาคัญ การสร้างแรงจูงใจพลเมือง (Civic Motive) และแรงจูงใจ
จากสังคม (Social Motive) ให้เห็นถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มีความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
พื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ พลเมื อ ง ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายด้ ว ยความสมั ค รใจ (Law
Compliance) และเมื่อ สังคมมีพลเมืองที่ดีแล้ว พลเมืองที่ดีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็ง มีพลังและศักยภาพในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันกาหนด
นโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมในสังคมและท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็นพลเมือง
พลเมือง หมายถึง ประชาชนที่มีสิทธิและหน้าที่ กระทาแต่สิ่งดี อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ
สงบสุข พลเมืองจึงเป็นสมาชิกภายในสังคมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งรวมกัน เช่นพลเมืองไทย ที่
อาศัยในประเทศไทยมีสิทธิตามกฎหมายที่กาหนด พลเมืองที่ดีในสังคมจะต้องมีคุณสมบัติที่จะส่งเสริม
ให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ซึ่งคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีในระบบควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555, น. 31-36)
1. พลเมืองต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และพึ่งตนเองได้ เพราะพลเมืองมีสิทธิ และ
เสรีภาพในบ้านของตน จึงต้องรับผิดชอบตนเองก่อนเป็นอันดับแรก
2. พลเมืองที่ดีต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เพราะทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพเท่าเทียมกัน ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันตามกฎหมาย
3. พลเมืองที่อยู่ร่วมกันต้องเคารพในความแตกต่าง และยอมรับในความหลากหลายในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของอาชีพ วิถีชีวิต ความเชื่อ รวมถึงความคิดเห็นทางการเมือง
4. พลเมืองในสังคมมีความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน ในฐานะของเจ้าของประเทศ
ไม่ว่าพลเมืองจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
5. พลเมืองต้องเคารพกฎ กติกา ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐได้
บัญญัติขึ้น เพื่อบังคับใช้ในสังคมและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม
6. พลเมืองต้องมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบร่วมกันในสังคมในฐานะของการเป็นสมาชิก
ในสังคม จะต้องรับผิดชอบและไม่สร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อสังคมที่อยู่อาศัย
ลักษณะของพลเมืองว่าจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน (Joel Westheimer and Joseph
Kahne, 2004, p. 241)
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1. พลเมืองจะต้องรับผิดชอบส่วนตน และรับผิดชอบชุมชนที่ตนเองอยู่ โดยเริ่มจากความ
สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง โดยการเข้าร่วมสมาชิกภายในชุมชน ร่วมพัฒนาชุมชน
ร่วมดูแลสนับสนุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. พลเมืองต้องมีจิตสานึกแห่งสังคม หรือจิตสาธารณะ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
จากแนวคิดของการเป็นพลเมืองที่ดี จะเห็นได้ว่าสังคมที่เข้มแข็งและสังคมที่มีความยั่งยืน
มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นพลเมืองที่ดีและการเป็นพลเมืองที่ดีนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมเป็นหลัก พลเมืองที่ดีจึงมีความสาคัญ และเป็นกาลังในการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและ
ประเทศ ความตระหนักในหน้าที่และสิทธิของการเป็นพลเมืองจะส่งผลให้พลเมือง มีความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในที่อยู่อาศัย มีความผูกพันต่อถิ่นที่อยู่อาศัย และอยากเห็นท้องถิ่ นของตนเองมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยินดีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมของความเป็น
พลเมืองที่ดสี ามารถสร้างสังคมที่ดีได้อย่างไร แสดงไว้ใน ภาพที่ 1
สั งคมที่ดี

พลเมืองทีด่ ี







มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
พึงพาตนเองได้
อยูร่ ่ วมกันด้วยความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
มีจิตสานึกแห่งสังคม






สร้างสังคมสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย
สังคมเอื้ออาทร
สังคมไม่เกิดความขัดแย้ง
และการแบ่งแยก

ภาพที่ 1 พลเมืองที่ดี สร้างสังคมที่ดี ดัดแปลงจาก ลักษณะของพลเมืองของ Joel Westheimer
and Joseph Kahne, 2004, p. 241 และ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555, น. 31-36
การส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้อง
ดาเนิน การและเริ่ ม ปลู ก ฝั งตั้ ง แต่เ ด็ ก เพื่ อเป็ น ผู้ใ หญ่ ที่ มี ค วามเป็น พลเมื อ งที่ ดี ใ นอนาคต โดยจั ด
กิจกรรมสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง เช่น กิจกรรมการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย กิจกรรมจิตสาธารณะต่างๆ เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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การมีส่วนร่วมของพลเมือง
การมีส่วนร่วมเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นในสังคมประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ประเทศไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดเรื่องของสิทธิของพลเมืองในมาตราที่ 66 ถึงสิทธิแห่งการ
อนุรักษ์และการมีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีเป้าหมายเพื่อให้ พลเมืองในชุมชนหรือสังคมนั้นมีสิทธิและอานาจร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ของตนเอง พลเมืองที่มีการรวม
ตัวอย่างเข้มแข็ง และรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในการอนุรักษ์ จะส่งเสริมให้ มีการปกป้องสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง และมาตราที่ 67 ของรัฐธรรมนูญ กาหนดให้พลเมืองมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการที่จะดารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพ
กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็นกระบวนการที่สาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ด้วย
ความตระหนัก ถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม มีความเป็น เจ้าของร่วมในสังคม โดยการมีส่วนร่วมนี้
ประกอบไปด้วยหลายส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางกายภาพ หมายถึง การร่วมมือร่วมแรงในการ
ทางานร่วมกัน เช่นการมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะมูลฝอยในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการปลูกป่า การ
ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาในการมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วม
ปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมตัดสิ นใจ ระหว่างพลเมืองในท้องถิ่น เป็น การสร้างความผูกพัน
ระหว่างพลเมือง และความผูกพันในสังคม ทาให้เกิดแรงผลักดันในการเกิดการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ
โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ดีแก่สังคมในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่เกิดเป็นสังคมที่ดี
ผลจากการมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในสังคมของตนเอง และทาให้พลเมืองต่างมี
ความรับผิดและรับชอบทั้งประโยชน์ และโทษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทาของคนภายในสังคม
เดียวกัน เมื่อมีการรวมกันเป็นกลุ่ม หรือสังคม จะต้องอยู่รวมกันอย่างมีเป้าหมาย และมีส่วนร่วมด้วย
ความสมั ค รใจ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ปั จ จั ย มาจาก 1) การให้ ข้ อ มู ล
(inform) ซึ่งข้อมูลนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า และเผยแพร่ผ่านสื่อที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ และสามารถนามาใช้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจควรจะต้องมีความรู้
มีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และตัดสินใจบนพื้นฐานผลผประโยชน์
ต่อส่วนรวม
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
กฎหมายที่มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานั้นก็เพื่อจัดระเบียบให้กับสังคม ช่วยรักษาความมั่นคง
ให้รัฐ ระงับข้อพิพาท ประสานผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือใน
การรักษาระเบียบของสังคม เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และการ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
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กฎหมายที่ตราขึ้นมาและประกาศมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่น กัน การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การเฝ้าติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจจับผู้ ละเมิดกฎหมายเป็น หน้าที่ของผู้รักษากฎหมายโดยตรง
แต่ด้วยข้อจากัดหลายประการ ทั้งด้านกาลังคน งบประมาณ ทาให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดเป็นช่อง
โหว่ และมีการละเมิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
จากข้อจากัดในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทาให้เกิดมุมมองที่ว่า หากผู้เกี่ยวข้องสมัครใจ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่ต้องบังคับ และมีการติดตามเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมายโดย
ภาคสังคมแล้ว ปริมาณการละเมิดกฎหมายจะลดลง ซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความสมัครใจนี้
ต้องเริ่มจากความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม กล่าวคือ ต้องมี ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม มีความต้องการและยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโปร่งใส
และยินดีให้มีการตรวจสอบ
ปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Compliance) ได้แก่ 1) ความชัดเจน
ของกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้ 2) กฎหมายไม่ทาลายชีวิตความเป็นอยู่
ดั่งเดิม 3) ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ความพร้อมของงบประมาณในการดาเนินการเพื่อให้สามารถ
จัดสรรทรัพยากรให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ 4) ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม วัฒนธรรม
และความผูกพันทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญในการชักนาให้องค์การมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ด้วยความรู้สึกผูกพันที่มีต่อสังคมย่อมต้องการให้สังคมปกติสุขเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน
(อาคม ใจแก้ว, 2533: หน้า65)
ทฤษฎีของการปฏิบัติตามสามารถจัดรูปแบบของการปฏิบัติตามได้สองกลุ่มดังนี้ (Grossman,
Dave and Zaelke, Durwood, 2005: p.74)
1. การปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งมี เ หตุ แ ละผล (Rationalist) ซึ่ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามที่ มี แ นวโน้ ม
ไปทางการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากไม่ปฏิบัติตามแล้วย่อมส่งผลให้ได้รับการลงโทษ โดยผู้
บังคับใช้กฎหมาย หรือผู้ดูแลผลประโยชน์จากการบังคับใช้กฎหมายนั้น
2. การปฏิบัติต ามบรรทั ดฐาน (Normative) เป็ นการมุ่งเน้ นเพื่อ ขอความร่ว มมือในการ
ปฏิบัติ (Cooperation) และให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ ซึ่งเน้น
รูปแบบของการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายมากกว่าการตรวจจับผิดและนาไปสู่การลงโทษ
การปฏิบัติตามในหลัก ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theories) นี้ มีค่านิยมในสังคม
เป็นตัวแปรที่สาคัญในการเลือกที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนโยบาย หรือ กฎหมายที่สาคัญ และปัจจัย
ที่เกื้อหนุนให้เกิดการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคือ ความน่าเชื่อถือ และการชักจูงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
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ซึ่งมีอิทธิพลมาจาก ข้อตกลงที่มีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
ที่เป็นข้ อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามโดยอาศัยบรรทัดฐานเป็นตัวแปร
จึงต้องใช้พลังมวลชนในการผลักดัน และโน้มน้าวให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในกรอบการยอมรับ
ของภาครัฐ การสร้างบรรทัดฐานส่วนบุคคล และบรรทัดฐานของสังคมซึ่งเป็นที่มาของพฤติกรรมที่มี
อิทธิพลต่อการเชื่อฟังและปฏิบัติตาม มีหลักฐานยืนยันว่า จริยธรรมส่วนบุคคล และจริยธรรมสังคม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การจู ง ใจเป็ น การสร้ า งความปรารถนาระดั บ บุ ค คล
(Individual’s Desire) ที่อยู่ภายในจิตใจที่มีความรู้สึกมีภาระผูกพัน และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เช่นตารวจจะไม่ประพฤติผิดกฎหมาย เพราะภายในจิตใจมีความผูกพันกับภาระกิจที่เป็น
ผู้รักษากฎหมาย (Jon G Sutinen and K. Kuperan, 1999: p 174-175)

ภาพที่ 2 ปัจจัยที่ทาให้มีการปฏิบัติตาม (Determinant of compliance)
จาก A socio-economic theory of regulatory compliance, 1999: p183
จากภาพที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย 3 แนวทาง ได้ แ ก่
1) การป้อมปราม (Deterrence) มีการตรวจจับและเข้าแทรกแซง เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
การลงโทษจะเป็นสิ่งที่บังคับให้ เกิดการปฏิบัติตามเพราะเกรงกลั วการลงโทษและจะไม่กระทาผิด
2) การให้ผลตอบแทนหากไม่มีการละเมิดกฎหมาย (illegal gains) และ 3) ภาระผูกพันทางศิลธรรม
และอิทธิพลของสังคม (Moral Development & Personal Values) ได้แก่การสร้างกระบวนการ
ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย (Legitimacy) ย่ อ มให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเป็ น ธรรม
การกระทาที่ถูกต้อง และผู้นากฎหมายไปบังคับใช้มีความเข้มแข็งส่งผลให้ สังคมยอมรับและพร้อมที่
จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายมีความชอบธรรม ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจะมี
ความยินดีที่จะปฏิบัติตาม การพัฒนาศิลธรรม จริยธรรม และสร้างคุณค่าให้กับบุคคลในสังคม (Moral
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Development and Personal Value) เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมในการปฏิบัติตาม หากสามารถ
พั ฒ นาศิ ล ธรรมและคุ ณ ค่ า ในตั ว บุ ค คลได้ ก็ มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ผู้ นั้ น จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หรื อ
ปฏิบัติตามกฎของสั งคม พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลเป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคล สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทัศนคติส่วนบุคคลมีผลต่อการแสดงออกในสังคม โดยการโน้มน้าวให้มีความเชื่อ และยึด
มั่นในคุณธรรม การให้ความรู้ ข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นสิ่งที่ช่วยปรับทัศนคติและสร้าง
ค่านิยมในความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นได้
สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนี้เป็นกฎหมายที่ต้อง
อาศัยความศรัทธาในการร่วมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อความเป็นอยู่ในสังคม ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม
และไม่เป็นผู้ทาลาย การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงต้องสร้างแรงจูงใจจากพลเมือง (Civic
Motive) แรงจูงใจจากสังคม (Social Motive) เพื่อดึงพลังร่วมในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และ
นอกจากต้องการแรงจูงใจแล้ว ปัญหาที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อีกประเด็น
หนึ่งก็คือ ตัวกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน ยากต่อการทาความเข้าใจและนาไป
ปฏิบัติ ผู้ประกอบการจึงต้องมีการเสริมความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าใจว่าธุรกิจของตนเอง
มีโอกาสสร้างมลภาวะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้เข้าใจและวางแผนให้ปฏิ บัติได้สอดคล้อง
ตามที่กฎหมายกาหนด
สรุปการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของพลเมืองในประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย และอยู่ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ เดี ย วกั น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Law Enforcement)
การเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ยังเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการ แต่กฎหมายจะถูกนาไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องเกิดจากการสมัครใจในการนาไปปฏิบัติด้วยความรับความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคมอย่างแท้จริง
การมีส่วนร่วมภาคพลเมืองเป็นหัวใจที่สาคัญในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Law Compliance) โดยจะตัวแปรที่สาคัญคือ 1) ความเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งพลเมืองที่ดีจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) การมีส่วนร่วมของ
พลเมือง ตั้งแต่เริ่มรับข้อมูลข่าวสาร (Information) การมีส่วนร่วมในการคิด ปรึกษาการมีส่วนร่วม
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมดาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามผล 3) การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับการยกย่องจากสังคม การได้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจเช่น การลดหย่อนภาษี เป็นต้น
แนวทางในการสร้างสังคมพลเมือง (Civic Society) ที่มีความเข้มแข็ง ต้องมีการตั้งแต่ระดับ
เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสังคมพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ตั้งแต่ในชั้นเรียน การสร้างประชาคม
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พลเมื อ งที่ ดี มี จิ ต สาธารณะ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในส่ ว นของกิ จ กรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม และการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักของการเป็นพลเมืองที่ดี ในสังคมที่มีความยั่งยืน
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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