ดุลพินิจการลงโทษอาญาในคดีสิ่งแวดล้ อม
บทนา
ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในทุกวันนี้นบั วันจะมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นสื บเนื่ องมาจากปั ญหาดังกล่าวทวีความรุ นแรงและน่ากลัวมากขึ้นเรื่ อยๆ เช่น ปั ญหาชั้น
บรรยากาศของโลกที่ถูกทาลาย ปัญหาอากาศวิปริ ตแปรปรวน เหตุการณ์น้ าท่วม ตลอดจนคลื่น
อากาศร้อน เป็ นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ได้เริ่ มเกิดขึ้นในปัจจุบนั มิใช่เหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก
ต่อไป ซึ่งหากยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุ งปั ญหาสิ่ งแวดล้อมนี้อย่างจริ งจังแล้ว เหตุการณ์หายนะต่าง
ๆ ที่มนุษย์ได้จินตนาการไว้อาจจะเกิดขึ้นจริ งในเร็ ววันนี้
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าปัญหาสิ่ งแวดล้อมจะเป็ นเพียงเรื่ องที่มีการศึกษาหรื อกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวาง แต่การปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น หรื อแก้ไขปั ญหาที่มีอยูใ่ ห้เสร็ จสิ้ นไปกลับ
ยังดูเหมือนจะไม่เป็ นไปในเชิงรู ปธรรมอย่างจริ งจัง ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดไม้ทาลายป่ า หรื อการทิ้ง
ขยะสร้างมลพิษให้แก่ธรรมชาติเป็ นหลักฐานที่อาจชี้ให้เห็นได้วา่ ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
แก้ไขให้ลุล่วงไป
วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะมีอยูห่ ลายประการ แต่ที่เห็นเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนในปัจจุบนั วิธี
หนึ่ง คือการที่รัฐออกกฎหมายห้ามมิให้กระทาการในลักษณะที่จะก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และ
แน่นอนว่าหากผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวย่อมจะต้องถูกลงโทษ โดยวิธีน้ ี ศาลจะเข้ามามี
บทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม เพราะศาลจะเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจในการลงโทษคดีดงั กล่าว ซึ่ง
การลงโทษที่เหมาะสม ย่อมจะทาให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
การใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะเป็ นเรื่ องที่ประกอบด้วย
เงื่อนไขหลายประการ ศาลอาจจะได้เปรี ยบในส่วนของความรู ้ความเข้าใจในทฤษฎีการลงโทษ
ตลอดจนประสบการณ์ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งข้อกฎหมายแห่งคดี แต่ศาลก็จะต้องมีความเข้าใจ
ที่ชดั เจนในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะความรุ นแรงของปั ญหาด้วย มิเช่นนั้นแล้ว
ดุลพินิจในการลงโทษดังกล่าวอาจจะคลาดเคลื่อนไม่เหมาะสมจนทาให้การแก้ไขปัญหาไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งนอกจากศาลเองแล้ว สังคมก็จะต้องมีความเข้าใจในปั ญหาสิ่ งแวดล้อมนี้
อย่างชัดเจนเช่นกัน มิเช่นนั้นแล้วปัญหาก็ยากที่จะแก้ไขได้ ดังนี้ ศาลอาจจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
------------------------------------------------------* นายวินยั เรื องศรี . ผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
นายไชยยศ วรนันท์ศิริ. ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาลประจากองผูช้ ่วยศาลฎีกา
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แนวคิดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมีการศึกษาและนาเสนอมาแล้ว โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการใช้มาตรการกฎหมาย เช่น ณรงค์ ใจหาญ, “ความผิดและการดาเนินคดีอาญากับผูก้ ่อ
มลพิษ” วารสารนิติศาสตร์ (ธันวาคม ๒๕๔๔) ๓๑ : ๔ หน้า ๗๕๓ ถึง ๗๗๔.
บทบาทของตนในการใช้ดุลพินิจลงโทษอาญาในคดีสิ่งแวดล้อมว่า ศาลจะต้องชี้นาความคิดที่
เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่อสังคมด้วยหรื อไม่
คดีสิ่งแวดล้อม
คาว่า “สิ่ งแวดล้อม” เป็ นคาที่กว้างมาก โดยทัว่ ไปจะมีความหมายถึงสิ่ งต่าง ๆ ทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคมที่อยูร่ อบ ๆ มนุษย์ มีท้ งั ที่ดีและไม่ดี ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้นิยามศัพท์คาว่า “สิ่ งแวดล้อม” ว่า สิ่ งต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะในทางกายภาพและชีวภาพที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์ได้ทา
ขึ้น คนทัว่ ไปจึงอาจยังไม่เข้าใจแน่ชดั ว่า “สิ่ งแวดล้อม” นี้ จะหมายถึงอะไรบ้าง และหากพิจารณา
เรื่ องสิ่ งแวดล้อมในเวทีระหว่างประเทศ จะเห็นว่า ประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเคยถูกยกเป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญอย่างมากในระดับโลก เช่นเดียวกับกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมองว่าการ
สร้างปัญหาสิ่ งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าเช่นกัน ในลักษณะเช่นนี้ คาว่าสิ่ งแวดล้อมอาจถูก
ใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับการค้าด้วย
เมื่อเป็ นเช่นนี้ คดีสิ่งแวดล้อมจึงอาจมีความหมายถึงคดีที่มีการฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมนัน่ เอง ส่ วนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมจะมีเพียงใดและได้แก่กฎหมายฉบับใดนั้น ไม่
อาจจะพิจารณาจากชื่อของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว คงจะต้องพิจารณาในรายละเอียดและเนื้อหา
ของกฎหมายแต่ละฉบับ เพราะไม่อาจแบ่งแยกได้ชดั เจนว่ากฎหมายในลักษณะใดเป็ นกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมโดยตรง แต่อาจยกตัวอย่างกฎหมายที่ถือว่าเป็ นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ได้ เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.
๒๕๒๖ หรื อพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นต้น ซึ่งบทความนี้เน้นที่
จะกล่าวถึงคดีสิ่งแวดล้อมในทางอาญาเท่านั้น เนื่องจากเป็ นการชี้ให้เห็นประเด็นในเรื่ องของการใช้
ดุลพินิจลงโทษทางอาญา
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การให้ความหมายของคาว่า “สิ่ งแวดล้อม” ปรากฏอยูใ่ นเอกสารหลายแห่ง เช่น สุนีย ์ มัลลิกะ
มาลย์ การบังคับใช้กฎหมายสิ่ งแวดล้อม สานักพิมพ์นิติธรรม (กรุ งเทพฯ : ๒๕๔๒) หน้า ๓. พรชัย
ด่านวิวฒั น์, “ประเทศไทยกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศในปัจจุบนั ” วารสารนิติศาสตร์

(มีนาคม ๒๕๔๓) ๓๐ : ๑ หน้า ๓๔.
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑๑๙๑.
4
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔.
5
S. Charnovitz. “The World Trade Organization and Social Issues”, Journal of World Trade
(1994) 28 : 3 pp. 17 – 33. และ H. Ward. “Common But Differentiated Debates : Environment,
Labour and the World Trade Organization”, International and Comparative Law Quarterly (1996)
July Vol.45 pp.592 – 633. นอกจากนี้ โปรดดู พิมพ์ชนก วอนขอพร, “การเจรจาเรื่ องการค้าและ
สิ่ งแวดล้อม : มิติใหม่ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ” วารสารกฎหมาย (กันยายน ๒๕๔๒) ๑๙ : ๓
หน้า ๘๗ ถึง ๑๐๘.
ในอนาคตอันใกล้ การจาแนกว่าคดีใดเป็ นคดีสิ่งแวดล้อมจะมีความสาคัญมาก เพราะคดี
ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากศาลซึ่งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างดี อันจะ
ทาให้การพิจารณาคดีดงั กล่าว รวมตลอดถึงการใช้ดุลพินิจในการกาหนดโทษเป็ นไปอย่างเหมาะสม
ดังจะเห็นได้จากความพยายามเตรี ยมความพร้อมของศาลยุติธรรมในเรื่ องนี้
ดุลพินิจการลงโทษอาญาในคดีสิ่งแวดล้ อม
ตามกฎหมายไทยนั้น การลงโทษจะมีอยู่ ๕ ประการ คือ การประหารชีวิต การจาคุก การกักขัง
การปรับ และการริ บทรัพย์สิน ซึ่งการลงโทษอาญาคดีสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับโทษดังกล่าว และ
โดยมากจะเป็ นโทษจาคุกหรื อโทษปรับ ส่วนโทษริ บทรัพย์จะใช้สาหรับทรัพย์ที่ใช้ในการกระทา
ความผิด หรื อทรัพย์ที่มีไว้เป็ นความผิด และโทษกักขังจะถูกนามาใช้ในกรณีที่จาเลยไม่อาจชาระ
ค่าปรับได้ โดยศาลจะเลือกใช้โทษดังกล่าวที่กาหนดไว้ในกฎหมายตามดุลพินิจในการลงโทษ
เพื่อให้เหมาะสมกับการกระทาผิดนั้น ๆ
สาหรับดุลพินิจในการลงโทษซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญ เพราะมีส่วนผลักดันให้การลงโทษ
สามารถบรรลุเป้าหมายของการลงโทษนั้น ตามประวัติศาสตร์แล้ว การลงโทษในสมัยโบราณจะมี
ลักษณะของการแก้แค้น (Retribution) ซึ่งอาจจะไม่มีหลักเกณฑ์หรื อเหตุผลที่ชดั เจน เช่น การทา
ร้ายร่ างกายอาจถูกลงโทษถึงชีวิตก็ได้ หรื อเป็ นการลงโทษในลักษณะตาต่อตา ฟันต่อฟัน (Lex
talionis) ซึ่งเป็ นการลงโทษที่ใกล้เคียงกับความผิดที่ได้กระทาลง แต่ก็ยงั ไม่สามารถใช้อธิบายการ
ลงโทษในความผิดบางประการได้อย่างชัดเจน เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรื อความผิดในกรณีที่
ไม่มีผเู ้ สี ยหายโดยตรงเช่นในกรณี คดีสิ่งแวดล้อมนี้ เป็ นต้น ในยุคต่อมาแนวคิดของการลงโทษตาม
สัดส่วน (Proportionality) เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศ นอกจากนี้ มีแนวคิด
ในการลงโทษเพื่อให้เกิดประโยชน์ (Utility theory) เช่น การป้องปราม (Deterrence) การตัดโอกาส

ไม่ให้กระทาผิดอีก (Incapacitation) หรื อการฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิด (Rehabilitation) เป็ นต้น
นอกจากแนวคิดการลงโทษเพื่อให้เกิดประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการลงโทษเพื่อให้
ความรู ้ดว้ ย ซึ่งการลงโทษเพื่อให้สังคมได้เรี ยนรู ้ (Educating approach) มีแนวคิดว่า การลงโทษมาก
น้อยแตกต่างกันจะทาให้แยกแยะความผิดที่รุนแรงมากน้อยออกจากกันได้ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
การลงโทษเพื่อป้ องปรามโดยทัว่ ไป (General deterrence) ต่างกันที่วา่ การ
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑
7
ในส่ วนของข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการลงโทษอาญานี้ โปรดดู M. Cavadino et. al. The Penal
System 2nd edition. SAGE Publications. (London : 1997) pp.32 – 57.
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แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๘ โดยนักกฎหมายอังกฤษชื่อ Sollum Emlyn อ้างใน N. Walker.
Why Punish? Oxford University Press. (Oxford : 1991) p.21.
ลงโทษเพื่อให้ความรู ้มุ่งที่จะให้สังคมเรี ยนรู ้และสมัครใจที่จะไม่กระทาผิด ในขณะที่การลงโทษ
เพื่อป้องปรามโดยทัว่ ไปนั้นจะสร้างความกลัวในโทษที่จะได้รับ เพื่อไม่ให้สมาชิกในสังคมกระทา
ผิด โดยในกรณี หลังนี้ บุคคลอาจเลือกกระทาผิด หากมีโอกาสและคิดว่าจะไม่มีผใู ้ ดรู ้เห็น
นอกจากนี้ อัตราโทษสาหรับแนวคิดเพื่อป้ องปรามอาจจะรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ ได้เพราะเป็ นการสม
ประโยชน์ในการทาให้สังคมกลัว แต่การลงโทษเพื่อให้ความรู ้น้ นั อัตราโทษที่จะลงย่อมจะมี
ขอบเขตจากัดอยูเ่ พียงเพื่อให้สังคมรับทราบ ประการสาคัญ คือ การลงโทษเพื่อให้ความรู ้จะอธิบาย
การลงโทษในรู ปแบบที่หลากหลายได้ชดั เจนกว่า เช่น การรอการลงโทษ หรื อการกาหนดโทษ
เพราะโดยทฤษฎีแล้ว การลงโทษเพื่อป้ องปรามนั้นอาจจะต้องมีการลงโทษจริ ง ๆ มิเช่นนั้นแล้ว
อาจจะไม่สามารถทาให้สังคมกลัวได้
แนวคิดการลงโทษเพื่อให้ความรู ้น้ ีน่าจะสามารถนามาใช้ในสังคมได้ เพราะศาลจะสามารถ
ใช้การลงโทษเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อให้ความรู ้ที่ถูกต้องแก่สังคม ถึงแม้จะยังไม่เป็ นที่ยอมรับว่าจะ
ใช้เป็ นแนวคิดหลักในการลงโทษ ก็อาจประยุกต์ใช้เป็ นแนวคิดในการลงโทษควบคู่ไปกับการ
ลงโทษตามสัดส่วน และหากจาเลยยังกระทาผิดซ้ าซาก ศาลก็อาจใช้แนวคิดอื่นในการลงโทษเพื่อ
ป้องปรามในการกระทาผิดครั้งต่อ ๆ มาได้ เพราะไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ การให้ความรู ้เพื่อป้องกันมิ
ให้มีการกระทาผิดย่อมจะเป็ นสิ่ งที่ดีกว่าการลงโทษ หรื อป้องกันการกระทาผิดโดยการทาให้บุคคล
เกิดความกลัว หรื อยอมรับเพียงชัว่ ขณะ แต่น่าเสี ยดายว่าแนวคิดการลงโทษเพื่อให้ความรู ้ใน
ลักษณะนี้แม้จะมีการพัฒนาต่อมา แต่ยงั ได้รับความสนใจน้อยมากเมื่อเทียบกับแนวคิดการลงโทษ
อื่น จึงแทบจะไม่มีการกล่าวถึงเลยในปัจจุบนั
ปัจจุบนั นี้ แนวคิดของการลงโทษตามสัดส่วน และการลงโทษเพื่อให้เกิดประโยชน์ดูจะเป็ น

แนวคิดที่ใช้อยูท่ วั่ ไปรวมทั้งในคดีสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดดังกล่าวจะถูกใช้ในลักษณะผสมผสาน
กัน ซึ่งจะพิจารณาตามข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในแต่ละสานวน เช่น การลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิดที่ได้กระทา (Proportionality) หรื อการลงโทษเพื่อป้องปราม (Deterrence) เป็ นต้น และดู
เหมือนว่าจะมีการลงโทษจาคุก และปรับเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น
คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖/๒๕๔๖ ไม้ที่จาเลยแปรรู ปและไม้แปรรู ปของกลางที่จาเลยมีไว้ใน
ครอบครองเป็ นไม้สัก มีจานวนถึง ๑๔๔ แผ่น/เหลี่ยม ปริ มาตร ๑.๔๕ ลูกบาศก์เมตร นับว่าเป็ นไม้
จานวนมาก ถือได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้มีผตู ้ ดั ไม้ทาลายป่ า ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดต้น
น้ าลาธารและเป็ นทรัพยากรธรรมชาติอนั มีค่าประมาณราคาไม่ได้ แม้จาเลยจะเป็ นเพียงลูกจ้าง แต่ก็
------------------------------------------------------9
C. Beccaria. On Crimes and Punishments (Translated by D. Young) Hackett Publishing
Company, Inc. (Indiana : 1986) p.79.
10
ปัจจุบนั มีการนาเสนอแนวคิดสาหรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย คือ แนวคิดความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ดู กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : หลักการและ
แนวคิด” วารสารกฎหมาย (กันยายน ๒๕๔๕) ๒๑ : ๓ หน้า ๑๓๓ ถึง ๑๔๒.
แนวคิดดังกล่าวมีพ้นื ฐานจากแนวคิดของการฟื้ นฟู (Restoration) ซึ่งจะผ่อนคลายออกจากแนวคิด
ของการลงโทษเพื่อป้องปราม (Deterrence)
เพื่อการค้า ไม่สมควรรอการลงโทษ ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษให้จาเลยนั้น
เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรู ปคดีแล้ว
คาพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๔/๒๕๔๒ จาเลยยึดถือครอบครองแผ้วถางป่ าสงวนแห่งชาติ เป็ นเนื้อ
ที่ ๒๓ ไร่ เศษ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่รัฐเป็ นเงินถึง ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท และใช้เครื่ องเลื่อยยนต์ใน
การกระทาผิด พฤติการณ์แห่งคดีนบั ว่าร้ายแรง ทั้งการตัดไม้ทาลายป่ า นอกจากส่ งผลเสี ยหายแก่ป่า
ไม้ซ่ ึงเป็ นทรัพยากรสาคัญของประเทศชาติแล้ว ยังเป็ นการทาลายแหล่งต้นน้ าลาธาร ส่ งผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อคุณภาพของสิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพสมควรที่จะปราบปราม
อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องปรามมิให้ผอู ้ ื่นกระทาผิดเช่นนี้อีก การไม่รอการลงโทษจาคุกให้จาเลยนั้นจึง
เป็ นการลงโทษที่เหมาะสมแก่ความผิดของจาเลยแล้ว
เกี่ยวกับดุลพินิจการลงโทษนี้ เมื่อพิจารณาจากประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ จะเห็นว่า
มีการให้ความสนใจในการลงโทษอาญาคดีสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะมองว่าเป็ นเรื่ องที่จะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายและเวลาในการแก้ไขปั ญหามาก มี
การทาการวิจยั ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี้ โดยตรง และมีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจอยูห่ ลายประการ เช่น
ในช่วงคริ สต์ศกั ราชที่ ๑๙๙๗ และ ๑๙๙๘ นั้น ในกรณี ที่ผกู ้ ระทาผิดเป็ นบุคคลธรรมดา โทษปรับจะ

ถูกใช้ถึงร้อยละ ๗๑ เมื่อเทียบกับโทษจาคุกซึ่งจะมีการใช้ในอัตราร้อยละ ๔ เท่านั้น การลงโทษปรับ
ก็เพื่อที่จะไม่ให้บุคคลใดได้รับประโยชน์จากการกระทาผิด ดังนั้น ศาลต้องพิจารณาการได้มาในเชิง
เศรษฐกิจ (Economic gain) ของผูก้ ระทาผิดด้วย นอกจากนี้ ค่าปรับจะต้องรุ นแรงเมื่อเทียบกับ
เจตนาร้ายของผูก้ ระทาผิด แม้ผลร้ายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่รุนแรงมาก (เนื่ องจากมีการป้ องกันได้
ทันท่วงที) ส่วนโทษจาคุกจะใช้กบั การกระทาผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ หรื อเมื่อพิจารณาว่า
ผูก้ ระทาผิดดังกล่าวสมควรที่จะถูกลงโทษจาคุก ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริ งในแต่ละสานวน เช่น
เจตนาของผูก้ ระทาผิด สุขภาพของมนุษย์ถูกทาร้ายหรื ออยู่ในภาวะเสี่ ยง หรื อเกิดมลภาวะเป็ นพิษ
แพร่ กระจาย หรื อก่อให้เกิดผลยาวนาน เป็ นต้น
สาหรับประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศออสเตรเลียนั้น จะมีแนวคิดในการลงโทษที่
เรี ยกว่า “การลงโทษในเชิงสร้างสรรค์” (Creative sentencing) โดยนาเอาวิธีการคุมประพฤติมาใช้
ควบคู่กนั เป็ นมาตรการเสริ ม เพื่อให้การลงโทษผูก้ ระทาผิดในคดีสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคล รวมทั้งผูแ้ ทนหรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล มีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น เป็ นการให้ความสาคัญต่อการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คาสัง่ ให้ผกู ้ ระทาผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการ
สอบสวนความผิด คาสั่งให้ชาระเงินตามมูลค่าผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการกระทาผิด
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ข้อมูลนี้เป็ นของคณะที่ปรึ กษาเกี่ยวกับการลงโทษในหัวข้อ Environmental Offences: The
Panel’s Advice to The Court of Appeal ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จาก http://www.sentencingadvisory-panel.gov.uk
คาสั่งให้ผกู ้ ระทาผิดที่เป็ นนิติบุคคลลงประกาศโฆษณาพฤติการณ์การกระทาผิดของตนในสื่ อต่าง ๆ
หรื อคาสั่งให้ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
สรุป
หากพิจารณาจากสภาพปัญหาที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั การเสนอปัญหาสู่สังคม แนวคิดในการแก้ไข
ปัญหา รวมตลอดถึงความกังวลของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกแล้ว ปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมดูเหมือนจะ
ถูกมองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนเป็ นส่วนใหญ่ ทาให้รัฐมีบทบาทอย่างมากใน
การแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงที่สุด หากการมองปัญหายังวนอยูใ่ นกับดักของความคิดเช่นนี้ รัฐ
อาจมองถึงการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มโทษอาญาคดีสิ่งแวดล้อมให้รุนแรงยิง่ ขึ้นซึ่งในความเป็ น
จริ งแล้ว คงต้องยอมรับว่า การแก้ไขปัญหาโดยการกาหนดโทษอาญาให้หนักขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหานี้ได้ ปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมจึงควรถูกมองในมิติที่กว้างขึ้น เช่น รัฐอาจต้องปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในเรื่ องนี้วา่ การบังคับใช้กฎหมายจะยังคงอยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดการป้ องปรามหรื อไม่
และประการสาคัญ ควรจะมองการแก้ไขปัญหาในตัวเอกชน กล่าวคือ การให้ความเข้าใจใน
ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม และผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยซึ่งสิ่ งแวดล้อม
การแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมในปัจจุบนั วิธีหนึ่ง คือ การใช้มาตรการทางอาญา ซึ่งศาลจะมีบทบาท
ในการใช้ดุลพินิจลงโทษอาญาในคดีสิ่งแวดล้อม การใช้ดุลพินิจในการลงโทษที่เหมาะสมจะช่วย
ให้การแก้ไขปัญหาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งหากมองว่า การลงโทษน่าจะสื่ อหรื อชี้ให้เห็นถึง
ความหมายที่แท้จริ งของวัตถุประสงค์ในการลงโทษ นัน่ คือ การส่ งเสริ มให้สมาชิกในสังคมปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม มากกว่าที่จะมุ่งลงโทษบุคคลสาหรับการกระทาผิดแล้ว แนวคิดของการ
ลงโทษเพื่อให้ความรู ้น่าจะถูกพิจารณาว่าสมควรที่จะนามาใช้ในการลงโทษคดีสิ่งแวดล้อม
หรื อไม่ เพราะคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมไม่ใช่เรื่ องที่ประชาชนส่ วน
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ข้อมูลจากรายงานคณะที่ปรึ กษาคณะกรรมการการลงโทษของสหรัฐอเมริ กา ในหัวข้อ Report
from Advisory Group on Environmental Sanction และข้อมูลจาก Guidelines for seeking
environmental court orders และกฎหมายคุม้ ครองการดาเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมฉบับใหม่
The Protection of the Environment Operations Act 1997 (POEO Act) ของรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จาก http://www.ussc.gov และ
http://www.epo.nsw.gov.au
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มีขอ้ น่าสังเกตว่า การปรับเปลี่ยนความคิดของมนุษย์ในปัญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อมนี้ อาจไม่ใช่เรื่ อง
ง่าย เพราะการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั มีสภาพเป็ นการถอยห่างออกจากสิ่ งแวดล้อมหรื อ
ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว เพื่อไปหาความสะดวกสบายจากสิ่ งต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น จนบางครั้งดู
เหมือนจะเป็ นแนวคิดที่ฝืนธรรมชาติไม่นอ้ ย หากมนุษย์ส่วนใหญ่ยงั ตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของการ
ถอยห่างออกจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ การใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก็ยากที่จะ
ประสบความสาเร็จ
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แนวคิดการชี้นาสังคมนี้มีปรากฏอยูห่ ลายแห่ง เช่น ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล กับพวก. กฎหมาย
ศีลธรรม และความรับผิดชอบของนักกฎหมาย สานักพิมพ์นิติธรรม (กรุ งเทพฯ : ๒๕๔๗) หน้า
๒๓. สาหรับในต่างประเทศนั้น ศาลอังกฤษเคยวินิจฉัยในคดี R. v. Sargeant (1974) 60 Cr. App.
Rep. 74 , “… The courts do not have to reflect public opinion. On the other hand the courts must
not disregard it. Perhaps the main duty of the courts is to lead public opinion.”
ใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและดีพอมาแต่แรก ประชาชนส่วนหนึ่งกระทาผิดโดยไม่

เข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง การให้ความรู ้จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ และดีกว่าการกระทาให้กลัวโดยไม่ทราบ
เหตุผลที่ถูกต้อง

