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ค�ำน�ำ

สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ถือเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานที่บุคคลควรได้รับการคุ้มครอง ตามหลักของปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สทิธมินษุยชน อนัจะแสดงให้เห็นถงึการเคารพถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และ
ความเท่าเทียมกัน ภายใต้การกล่าวอ้างว่าปกครองด้วยหลักประชาธิปไตย 
การลงโทษผูก้ระทำาความผดิทางอาญา ควรมกีารพิจารณาความผดิของบคุคล
ด้วยความระมัดระวัง และพึงระลึกเสมอว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเพียงผู ้ที่ 
ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำาความผิดเท่าน้ัน หากยังไม่มีหลักฐานใดแน่ชัดและ 
มีคำาตัดสินถึงที่สุดว่ามีความผิดจริง บุคคลนั้นย่อมได้รับการสันนิษฐาน 
ว่าเป็นผู้ไม่มีความผิดหรือยังคงบริสุทธิ์อยู่ 

แม้มีหลกัการและขัน้ตอนทางกฎหมายรองรบั แต่ด้วยหลกัการดงักล่าว
ต้องนำามาปฏิบตัด้ิวยมนษุย์ทีม่ดีลุพนิจิและมาตรฐานทีแ่ตกต่างกนั จงึมสิามารถ
รบัประกันได้ว่าผูต้้องหาหรือจำาเลยในคดอีาญาจะได้รับการปฏบิตัติามวธิกีาร
และมาตรฐานทีก่ฎหมายรองรับไว้อย่างเหมาะสม ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงถือเป็นเครื่องมือขั้นพื้นฐานท่ีสำาคัญ 
ในการเรียกร้องสิทธิกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำาความผิด

โดยเฉพาะกรณขีองทรพัยากรทีด่นิและป่าไม้ ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ำาคญั
และมีมูลค่าทางเศรษฐกจิ การบรหิารและการจดัการการครอบครองทรัพยากร
ดงักล่าวบางครัง้มองข้ามหรอืถกูละเลยความเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำารงชวีติ  



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้

ที่อย่างน้อยทุกคนจะต้องได้รับที่อยู ่อาศัยและท่ีดินทำากิน หรือบางกรณ ี
แม้ประชาชนหรือชุมชนจะมีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิม แต่ท่ีอยู่อาศัยและท่ีทำากิน
ดังกล่าวกลับถูกแย่งการครอบครองไปด้วยการกล่าวอ้างความชอบธรรม 
ด้วยกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวจากภาครัฐ ด้วยเหตุผลว่าเพ่ือผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนใหญ่ เช่นกรณีการเวนคืนท่ีดินการสร้างสิ่งปลูกสร้าง  
หรือกรณีการควบคุมพื้นที่ป่าไม้เพื่อปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ ์
การมอบนำ้าหนักความสำาคัญท่ีไม่เท่ากันเช่นว่านี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อ 
สทิธขิัน้พืน้ฐานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีผู่ถ้กูกล่าวหาควรจะได้รบั

ทางศนูย์พทิกัษ์และฟ้ืนฟสูทิธชุิมชนท้องถิน่ ได้เล็งเหน็ถงึความจำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ความรู้กฎหมายเบ้ืองต้นในส่วนของสิทธิบุคคล 
ในทางอาญาโดยเฉพาะกรณีปัญหาท่ีดินและป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ 
ถึงสิทธิที่ตนพึงมี และสามารถนำาความรู้ในสิทธิดังกล่าวเพ่ือปกป้องตนเอง 
ครอบครัว หรือบุคคลในชุมชน ไม่ให้ตกเป็นผู้เสียเปรียบจากการกระทำา 
ทีถ่กูต้องและไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายคุม้ครองจงึได้จดัทำาเอกสารฉบบันี ้
เผือ่เผยแพร่ โดยหวงัว่าผูท้ีไ่ด้รบัจะนำาไปศกึษาและปรบัใช้กับปัญหาทีเ่กดิขึน้
ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากความรูท้างกฎหมายเบือ้งต้นดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เร่ืองการนำาเสนอ 
พยานหลักฐานก็เป็นองค์ประกอบสำาคญัของกระบวนการยตุธิรรม ทีจ่ะนำาไป
สู่ข้ันตอนการพิจารณาคดีอาญาท้ังในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
และศาล เน่ืองจากความชดัเจนและความน่าเชือ่ถอืของพยานหลกัฐานนำาไปสู่ 
ดุลพินิจในการมีความเห็นสั่งคดีของพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ 
ตลอดจนการพิจารณาของศาลว่าจะพิพากษาตามฟ้อง หรือยกฟ้องคดี  
หากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน หรือหากในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคืออีกฝ่าย 
ยกพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จข้ึนมากล่าวอ้าง แต่อีกฝ่าย 
กลบัไม่สามารถหาพยานหลักฐานหรอืข้อเทจ็จรงิมาโต้แย้งข้อเทจ็จริงดังกล่าวได้ 
อาจนำาไปสู่คำาพิพากษาที่คลาดเคลื่อนต่อความจริงในท้ายที่สุด
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กรณีการต่อสู้เร่ืองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพยากรที่ดิน 
หรือทรพัยากรป่าไม้กเ็ช่นกนั จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การต่อสูไ้ม่ว่าระหว่าง
ชาวบ้านกับนายทุน หรือชาวบ้านกับรัฐบาล เมื่อไม่สามารถเจรจาตกลงกัน
และนำาไปสู่การฟ้องร้องกันจนกลายเป็นคดีขึ้นสู่ศาล การนำาข้อเท็จจริงเพื่อ
พิสูจน์ว่าชาวบ้านครอบครองผืนดินดังกล่าวมาก่อนการเข้าครอบครองของ
นายทุน หรือรัฐบาลมักจะมีปัญหา เนื่องด้วยระยะเวลาเร่ิมต้นที่เข้ามา 
ครอบครองของชุมชนผ่านมาเป ็นระยะเวลาท่ียาวนาน ข ้อมูลหรือ 
พยานหลกัฐานทีแ่สดงถงึการครอบครองของชมุชนไม่ได้ถูกจัดเกบ็เอาไว้ หรือ
หากเกบ็ไว้ก็มไิด้มกีารเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทำาให้การนำาเสนอพยานหลักฐาน
ของทนายความผู้ว่าคดีไม่สามารถทำาให้ศาลมองเหน็ได้ว่าชมุชนได้เข้าอยูอ่าศยั
และทำาประโยชน์ในผืนดินดังกล่าวมาโดยสุจริต ดังเช่น กรณีบ้านห้วยม่วง 
ตำาบลสบเตีย๊ะ อำาเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซ่ึงชาวบ้านในพืน้ทีถ่กูนายทนุ
ฟ้องขับไล่ต ่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนได้ฟ้องแย้งกลับว่าตน 
ได้เข้าครอบครองมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความสุจริต หรืออาศัยเหตุ
แห่งการครอบครองปรปักษ์

ด้วยความจำาเป็นดังกล่าว ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น 
ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการเก็บข้อมูลของพื้นท่ีที่มีปัญหาเรื่องการจัดการ
พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเข้าทำาประโยชน์ในผืนดิน จึงได ้
จดัทำาคูม่อืการแสวงหาข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานฉบบันีข้ึน้มา โดยมเีนือ้หา
เกี่ยวกับลักษณะและการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล  
ตลอดจนลักษณะเฉพาะในการเก็บพยานหลักฐานและข้อมูลในคดีเกี่ยวกับ
ที่ดินและป่าไม้ เพื่อให้ชุมชนเก็บข้อมูลดังกล่าวสำาหรับเป็นเคร่ืองมือ 
ในการยืนยันสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในผืนดินและผืนป่าของตนต่อไป
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บทที่ 1 

หลักกำรแสวงหำข้อเท็จจริง 
ในคดีอำญำ
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ควำมส�ำคัญของกำรแสวงหำข้อเท็จจริงในคดีอำญำ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจัดให้มีขึ้น
เพ่ือจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคม อันเนื่องมาจาก 
ความหลากหลายทางด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง ศาสนา ความเช่ือ หรือปัจจัยอ่ืนใด กระบวนการยุติธรรม 
ในปัจจบุนัจงึพยายามสร้างวธิกีารทีเ่หมาะสมเพือ่ทีจ่ะป้องกนัหรือลดจำานวน
ของปัญหาที่เกิดข้ึนให้น้อยลงท่ีสุด อันจะนำาพาไปสู ่ความสงบสุขและ 
ความสบายใจของสังคม เนื่องด้วยบทเรียนที่พบเจอในอดีตทำาให้มนุษย ์
ได้เรยีนรูว่้าการจดัการกบัปัญหาโดยให้อำานาจในการตัดสนิใจตกอยูใ่นมอืของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเพียงกลุ่มเดียวโดยเฉพาะในการตัดสินคดีความ 
ท่ีมบีทลงโทษหรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่าคดอีาญา อาจนำามาซ่ึงการใช้อำานาจ
ตามอำาเภอใจ และทำาให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับการแก้ไข 
ให้เป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย ยังอาจสร้างปัญหาที่มากกว่าเดิม

ในสังคมระหว่างประเทศ มีการวางมาตรฐานสากลหรือที่เรียกกัน 
โดยทัว่ไปว่าหลกัสทิธมินษุยชน เพือ่สร้างคณุค่าและหลกัประกนัในการดำาเนนิชวีติ 
ท่ีทกุคนควรทีจ่ะเลง็เหน็คณุค่าความเป็นมนษุย์ของบคุคลอืน่ และเป็นแนวทาง
หลักในการดำาเนินการของผู้ปกครอง หรือสังคมรัฐ ทั้งน้ีหลักสิทธิมนุษยชน 
ได้มีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงหลักประกันทางด้านกระบวนการยุติธรรม  
เม่ือประชาชนเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการกระทำาของรัฐก็ดี หรือด้วย 
ความขัดแย้งระว่างการกระทำาของประชาชนด้วยกันก็ดี บุคคลดังกล่าวก็มี
สิทธิในการเรียกร้องในสิทธิและเสรีภาพของตนที่พึงได้รับผ่านอำานาจของ
กระบวนการยุติธรรมหรือศาล โดยการดำาเนินกระบวนพิจารณาของศาล 
จะต้องคำานึงถึงความสอดคล้องในหลักการดังกล่าว

ประเทศไทย ได้มีการดำาเนินการระงับข้อพิพาทผ่านทางกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ หรือท่ีประชาชนเรียกกันท่ัวไปว ่ากระบวนการศาล  
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โดยมีการปรับวิธีพิจารณาความให้มีมาตรฐานตามกฎหมายสากลกำาหนด  
โดยเฉพาะในคดีข้อพิพาทที่เป็นคดีที่มีความผิดทางอาญา ประเทศไทยซ่ึง 
เป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ได้พยายามปรบับทบัญญตัขิองกฎหมายภายในประเทศให้คุม้ครองและประกนั
สทิธใินการดำาเนินคดขีองจำาเลยในคดอีาญาเอาไว้ให้สอดคล้องกบับทกฎหมาย
ระหว่างประเทศดังกล่าวอยู่ในหลายมาตรา 

แต่กระนั้นก็ตาม แม้จะมีหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของจำาเลย 
ในคดีอาญา แต่ก็มิได้หมายความว่าจำาเลยจะได้รับหลักประกันว่าจะได้รับ 
การพิพากษาด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเสมอไป เนื่องด้วยการดำาเนินคดี 
ของประเทศไทยมีรูปแบบของระบบกล่าวหาที่โจทก์และจำาเลยมีหน้าท่ีนำา 
พยานหลกัฐานมาหกัล้างข้อเทจ็จรงิของแต่ละฝ่าย จึงทำาให้จำาเลยในคดีอาญา
บางกรณี มีภาระหน้าที่ในการนำาสืบข้อเท็จจริงที่ตนได้กล่าวอ้าง หรือเพ่ือ 
ลดทอนนำ้าหนักพยานที่โจทก์ได้นำาเสนอแก่ศาล อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการตดัสนิใจในการลงความเหน็เพือ่วนิจิฉยัชีข้าดคำาพพิากษาว่าจำาเลย
ได้กระทำาความผิดจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งหากจำาเลยไม่สามารถ
นำาเสนอพยานหลักฐาน หรือข้อมูลที่จะทำาให้ศาลสงสัยได้ว่าจำาเลยไม่ได้เป็น
ผู้กระทำาความผิด จำาเลยก็อาจต้องรับโทษทางอาญาโดยที่ตนไม่ได้กระทำา 
ความผิด 

ดังนั้น การแสวงหาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นของโจทก์และจำาเลย 
จึงมีส่วนสำาคัญต่อผลคำาวินิจฉัยของผู้พิพากษา ว่าคำาตัดสินดังกล่าวจะเข้าถึง
ข้อเท็จจริงอันเป็นผลมาจากพยานหลักฐานของฝ่ายใดมากกว่ากัน

หนังสือคู ่มือเล่มนี้จึงมุ ่งที่จะอธิบายถึงหลักการและการแสวงหา 
ข้อเท็จจริงในคดี การถามพยาน การหาหลักฐาน และความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นประโยชน์ทัง้ต่อตัวผูป้ฏบิตักิารในพืน้ท่ี และทนายความทีจ่ะนำาข้อเทจ็จรงิ
ดังกล่าวไปใช้ในการต่อสู้คดี โดยในส่วนแรกจะเป็นการกล่าวถึงหลักเบื้องต้น
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ในการพิจารณาคดีของประเทศไทย เพื่อเป็นการปูแนวทางไปสู่การแสวงหา
ข้อเทจ็จริงในคดอีาญาทีเ่หมาะสมภายใต้ระบบการพิจารณาของศาล กฎเกณฑ์
ในการรบัฟังหรอืไม่รบัฟังพยานหลักฐาน ตลอดถงึการชัง่นำา้หนกัพยานหลักฐาน 
ว่ามีความน่าเชื่อถือและมีนำ้าหนักที่ควรเชื่อรับฟังมากน้อยเพียงใด

1. ระบบกำรแสวงหำข้อเท็จจริงในคดีอำญำ

รูปแบบการพิจารณาในช้ันศาล หากมองตามทฤษฎีแล้วสามารถแบ่ง
การดำาเนินการพิจารณาออกเป็นระบบใหญ่ๆ ได้ 2 ระบบ คือ ระบบไต่สวน 
(inquisitorial system) และระบบกล่าวหา (accusatorial system)

1.1 ระบบไต่สวน จะเป็นระบบการสืบพยานที่มีลักษณะสำาคัญคือ

(1)  เปิดช่องให้ศาลมอีำานาจในการดำาเนินการค้นหาข้อเทจ็จรงิ
ด้วยตนเอง

(2)  เปิดโอกาสให้เสนอพยานหลักฐานทุกชนิดมาสู่ศาลได้ 
(3)  ไม่มหีลกัเกณฑ์ในการตดัพยานหรือทีเ่รียกว่าบทตัดพยาน

ที่เคร่งครัด เมื่อเทียบกับระบบกล่าวหา
แนวคิดที่ว่ามาทำาให้ศาลมีอำานาจในการใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง 

การดำาเนินการต่างๆ ในศาลเองไม่ว่าจะเป็นการสืบพยาน การซักถามพยาน 
ศาลจะเป็นผู้ดำาเนินการเองโดยตลอด ซึ่งระบบดังกล่าวประเทศไทยได้ใช ้
ในกรณขีองกระบวนพิจารณาคดใีนศาลปกครอง หรอืในกรณกีารพิจารณาคดี
ผู้บริโภค

1.2 ระบบกล่าวหา เป็นระบบทีใ่ช้ในการดำาเนนิกระบวนพิจารณาของ
ศาลยุติธรรมเป็นหลัก ท้ังกระบวนการทางแพ่งและทางอาญา โดยในระบบ 
ดังกล่าวการพิจารณาจะมีลักษณะสำาคัญคือ
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(1)  มุ่งเน้นไปท่ีคู่ความเป็นหลัก หากฝ่ายใดยกประเด็นใด 
มากล่าวอ้าง ผู้นั้นก็ต้องเป็นฝ่ายนำาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความถูกผิด 
ของข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(2)  การพิจารณาคดีจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด 
(3)  ศาลจะวางตวัเป็นกลางไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวโดยไม่จำาเป็น แม้ว่า

กฎหมายจะให้อำานาจไว้ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง (ป.ว.ิพ.) 
มาตรา 1021 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.)  
มาตรา 2282 ก็ตาม

ในทางการพจิารณาคดอีาญา ผูท้ีก่ล่าวอ้างข้อกล่าวหาใดขึน้มาในศาล 
ฝ่ายนัน้จะมภีาระในการพสิจูน์เสมอ ดงันัน้หากโจทก์กล่าวอ้างข้อกล่าวหาใด
แก่จำาเลย แม้จำาเลยจะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพข้อกล่าวหานั้นก็ตาม 
โจทก์จะมีหน้าที่นำาสืบก่อนเสมอ โดยโจทก์จะต้องนำาพยานมาสืบให้เชื่อว่า
จำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดจริง เว้นแต่เป็นกรณีความผิดที่กฎหมายกำาหนด
อัตราโทษขัน้ตำา่ไม่ถงึ 5 ปี หากจำาเลยรบัสารภาพตามฟ้องศาลอาจจะวนิจิฉัย
ตดัสนิคดลีงโทษจำาเลยโดยไม่สบืพยานต่อไป เมือ่พยานหลกัฐานโจทก์พอฟังได้
แล้วว่าจำาเลยกระทำาผิดตามฟ้อง หรืออาจไม่รับฟังพยานหลักฐานจากโจทก์ 
โดยพิพากษายกฟ้องก็ได้หากพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่พอฟังได้ว่าจำาเลย
กระทำาความผดิ ตามท่ีระบุไว้ใน ป.วิ.อ. มาตรา 176 ท้ังนีห้ากโจทก์ไม่สามารถ
นำาพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นได้ว่าจำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดตามท่ี 
กล่าวอ้าง ศาลก็ต้องยกฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 ที่ว่า “ถ้าศาลเห็นว่า
จำาเลยมิได ้กระทำาผิดก็ดี การกระทำาของจำาเลยไม ่เป ็นความผิดก็ ดี  

1 มาตรา 102 ให้ศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้สืบพยานหลักฐาน โดยจะสืบในศาลหรือนอกศาล 
ณ ที่ใดๆ ก็ได้ แล้วแต่ศาลจะสั่งตามที่เห็นสมควรตามความจำาเป็นแห่งสภาพของพยานหลักฐานนั้น

2 มาตรา 228 ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอำานาจสืบพยาน
เพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้
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คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จำาเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี  
ให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำาเลยไป…”

จะเห็นได้ว่าหากโจทก์ไม่สามารถนำาสืบให้ศาลเห็นได้ว่าจำาเลย 
เป็นผู้กระทำาความผิด ศาลจะต้องปล่อยตัวจำาเลยให้เป็นอิสระ แต่ทั้งนี้ก็มิได้
หมายความว่าภาระการนำาสืบจะเป็นของโจทก์แต่เพียงเท่านั้น ในบางกรณี
จำาเลยอาจมีหน้าที่ต้องนำาสืบในข้อกล่าวอ้างที่ตนเป็นฝ่ายยกขึ้นมาเพื่อต่อสู้
กบัโจทก์ เช่นกรณีการออกเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิของโจทก์เป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือกรณีเพื่อทำาให้มีข้อสงสัยว่าจำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาผิดตามที่
โจทก์กล่าวอ้าง เช่นการขาดองค์ประกอบในการการกระทำาความผิดว่าด้วย
เรื่องเจตนา หรือการนำาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เพื่อให้พยานหลักฐานของ
โจทก์มีนำ้าหนักและความน่าเชื่อถือลดน้อยลง 

การยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำาเลย (benefit of doubt) 
หรอืการให้สนันิษฐานว่าบุคคลบรสิทุธิจ์นกว่าจะได้รบัการพสิจูน์โดยปราศจาก
ข้อสงสยัว่ามคีวามผดิ (presumption of innocence until proven guilty 
beyond a reasonable doubt) มีบัญญัติรับรองไว้ตั้งแต่กฎหมายในระดับ
สากล ทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11(1)3 และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(2)4 ส่วนใน
ประเทศไทยเองก็ได้มีการรับรองบทบัญญัติดังกล่าวไว้ในส่วนการพิจารณา
วนิิจฉยัชัง่นำา้หนกัพยานหลกัฐานของศาล ทีม่ใิห้มกีารพิพากษาลงโทษจำาเลย
จนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำาผิดจริงและจำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดนั้น 

3 ทกุคนทีถู่กกล่าวหาว่ากระทำาผดิทางอาญามสีทิธทิีจ่ะได้รบัการสนันิษฐานไว้ก่อนว่า บริสทุธิ์
จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผยซึ่งตนได้รับหลักประกัน 
ที่จำาเป็นทั้งปวงสำาหรับการต่อสู้คดี

4 บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทำาผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
จนกว่า จะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด
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และเม่ือไม่มีพยานหลกัฐานมาพิสจูน์ได้ หรอืมปีระเด็นทีน่่าสงสยัในพฤตกิารณ์
หรือพยานหลักฐาน ไม่ว่าจะด้วยความผิดพลาดจากการนำาสืบของโจทก์เอง 
หรือการโต้แย้งหรือลดทอนนำ้าหนักพยานจากฝ่ายจำาเลย ก็ต้องยกประโยชน์
แห่งความสงสัยดังกล่าวให้แก่จำาเลยไป ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 

2. สทิธขิองผูต้้องหำหรือจ�ำเลย กบักำรแสวงหำข้อเทจ็จรงิในกำรต่อสูค้ดี

เมื่อการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เหมาะสมแก่ศาลถือเป็น 
สิ่งสำาคัญในการต่อสู้คดี การให้ข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่เหมาะสม 
ในกระบวนพจิารณาไม่ว่าจะเป็นในช้ันของพนักงานสอบสวน พนกังานอยัการ 
หรือศาลก็ตาม กฎหมายจึงได้กำาหนดคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจำาเลย 
เอาไว้ในการให้ข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสิทธิในการแสวงหา 
ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีความระหว่างการดำาเนินกระบวนพิจารณา 
ไว้ใน ป.วิ.อ. ดังเช่น
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(1)  การที่ผู ้ต ้องหาจะไม่ถูกควบคุมตัวเกินกว่าที่จำาเป็น เพื่อทำา 
การสอบสวนหรือเหตุจำาเป็นอื่น ตามมาตรา 87

(2)  การท่ีพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและ 
ที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ตามมาตรา 134

(3)  สิทธิท่ีผู ้ต้องหาจะได้รับการบอกกล่าวจากพนักงานสอบสวน 
ให้ทราบก่อนว่าผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ หากผู้ต้องหาให้การ 
ถ้อยคำาดงักล่าวทีผู่ต้้องหาให้การอาจถกูใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา
คดี นอกจากนี้ผู้ต้องหายังมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง 
การสอบปากคำาตน ตามมาตรา 134/4

(4)  การห้ามให้พนักงานสอบสวนทำาหรือจัดให้ทำาการใดๆ ในระหว่าง
การสอบถามคำาให้การผู ้ต้องหา โดยให้คำามั่นสัญญา ขู ่เข็ญ หลอกลวง  
ทรมาน ใช้กำาลงับงัคบั หรอืกระทำาโดยมชิอบประการใดๆ เพือ่จงูใจให้ผูต้้องหา 
ให้การตามที่พนักงานสอบสวนต้องการ ตามมาตรา 135

(5)  สิทธิในการที่ผู ้ต้องหาหรือจำาเลยจะได้รับการจัดหาล่ามหรือ 
ล่ามภาษามือ ทั้งในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา เพื่อให ้
ผูต้้องหาหรอืจำาเลยสามารถเข้าใจสิง่ทีส่อบถาม ให้การโต้ตอบในส่ิงท่ีสอบถามได้  
ตลอดจนเข้าใจถึงสิ่งที่สื่อสารในระหว่างการดำาเนินกระบวนพิจารณา  
ตามมาตรา 13 

(6)  สิทธิที่ผู ้ต ้องหาหรือจำาเลยจะร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือ 
ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการประกันตัว ไม่ว่าจะถูกควบคุมตัวหรือขังตาม 
หมายศาลในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล ซ่ึงการยื่นคำาร้องขอ 
ปล่อยตัวช่ัวคราว ถือเป็นหลักประกันท่ีสำาคัญในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ที่จะช่วยให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้มีโอกาสไปแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอื่นใด เพื่อมาหักล้างข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายโจทก์ได้กล่าวอ้าง
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3. กำรรับฟังพยำนหลักฐำนและกำรชั่งน�้ำหนักพยำน

การพจิารณาคดีเพือ่วนิจิฉยัหาข้อเท็จจรงิของศาลไม่ว่าจะระบบไต่สวน
หรือกล่าวหาก็ตาม ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความ
นำามาเสนอต่อศาล ไม่ว่าจะเป็น พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือ
พยานผูเ้ช่ียวชาญ โดยการรบัฟังพยานหลกัฐานดังกล่าวกฎหมายวางมาตรฐาน
เกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานเอาไว้ว่าพยานหลักฐานชิ้นนั้นจะสามารถ 
รับฟังตามที่คู ่ความประสงค์จะนำาสืบได้หรือไม่ แล้วจึงมาพิจารณาถึง 
พยานหลกัฐานช้ินดงักล่าวว่ามคีวามน่าเชือ่ถอื หรอืทีเ่รยีกกนัว่าการชัง่นำา้หนกั
พยานว่ามีผลต่อคดีมากน้อยเพียงใด
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3.1 ความหมายของการรับฟังพยานหลักฐาน (admissibility of 
evidence)

การนำาพยานหลักฐานเข้าสู่การนำาสืบของคู่ความ มิได้หมายความว่า
ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานทุกชิ้นเสมอไป พยานหลักฐานชิ้นดังกล่าว
อาจจำาเป็นต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็น
ของคดีนั้น และต้องเป็นพยานหลักฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าจำาเลยเป็นผู้กระทำา
ความผิดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การลดโทษ การบรรเทาโทษ หรือเหตุอันควรรอการลงโทษของจำาเลยด้วย 
ท้ังนี้พยานหลักฐานดังกล่าวที่ว่ามาจะต้องไม่ถูกห้ามรับฟังโดยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์อื่น

3.2 การชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐาน (weighting of evidence)

เมือ่พยานหลักฐานช้ินดงักล่าวไม่ต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 
กระบวนการต่อมาคือศาลต้องนำาพยานหลักฐานทุกประเภทที่คู่ความนำาสืบ 
ทัง้พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ รวมถงึพยานผู้เช่ียวชาญ มาวเิคราะห์
ว่าสามารถเชื่อถือได้ตามที่คู่ความกล่าวอ้างเพียงใด โดยในการพิจารณาคดี
ความอาญาน้ันมาตรฐานการพิสูจน์ของโจทก์จะต้องทำาถึงขนาดที่จะให้ศาล
เชือ่ได้ว่าจำาเลยเป็นผูก้ระทำาผดิจรงิโดยไม่มข้ีอสงสัยแม้แต่เล็กน้อยดังทีก่ล่าว
มาแล้วในเรื่องของการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำาเลย ซึ่งแตกต่าง 
จากการดำาเนินคดีทางแพ่งท่ีศาลสามารถตัดสินให้โจทก์ชนะคดีได้แม  ้
พยานหลกัฐานของโจทก์จะมคีวามน่าเชือ่ถอืกว่าของจำาเลยเพียงเล็กน้อยกต็าม

พยานหลักฐานท่ีเหมาะสมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำาคัญ  
2 อย่าง คือ เป็นพยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าเช่ือถือ  
โดยความมปีระสทิธภิาพของพยานหลกัฐานคอื การทีค่วามสามารถของพยาน
หลักฐานโดยตัวเองสามารถพิสูจน์ความจริงได้อย่างถูกต้อง หรือใกล้เคียง 
กับความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนความน่าเชื่อถือของหลักฐาน คือการที่ 



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้ 11

พยานหลกัฐานดังกล่าวต้องสร้างการยอมรบั สร้างความเป็นธรรม และไม่สร้าง
ความไม่น่าเชื่อถือในตัวมันเอง เช่น พยานหลักฐานต้องไม่ได้มาหรือเกิดขึ้น
เนื่องจากการบังคับ ขู ่ เข็ญ หลอกลวง ให้คำามั่นสัญญา หรือละเมิด 
สทิธิส่วนบคุคล ดงันัน้แล้วพยานหลกัฐานทีด่จีงึต้องประกอบไปด้วยส่วนสำาคญั
ทัง้สองอย่างคอื ความมปีระสทิธภิาพของพยานหลกัฐานทีจ่ะสามารถควบคมุ
อาชญากรรม และการให้หลักประสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่บุคคลหรือ 
ผู้ต้องหาในคดีอาญาด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการยอมรับจาก 
ทุกฝ่าย

4. แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดเก็บและแสวงข้อเท็จจริง
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หลังจากทำาความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการนำาเสนอข้อเทจ็จริงในกระบวน
พิจารณาของศาลในส่วนที่ผ่านมา ต่อไปจะอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ในพืน้ทีเ่พือ่ให้ได้มาซึง่ข้อเทจ็จรงิทีค่รบถ้วนและเหมาะสม เพ่ือให้การนำาเสนอ
พยานหลักฐานในช้ันศาลเป็นไปด้วยความชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดสับสน 
ทั้งจากฝ่ายผู้ต้องหา ผู้ปฏิบัติงาน และทนายความ 

4.1 การจดรายละเอียดของเหตุการณ์

เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น ผู้เสียหายหรือโจทก์จะยื่นข้อกล่าวหาต่อศาลว่า
อกีฝ่ายหนึง่ทีเ่รยีกว่าผูต้้องหาหรอืจำาเลย ได้กระทำาการบางอย่างอนัก่อให้เกดิ
ความเสียหายแก่ตน ดังนั้นสิ่งสำาคัญอย่างแรกที่ควรเริ่มต้นในการเก็บ 
ข้อเทจ็จริงสำาหรบัสูค้ดสีำาหรบัฝ่ายผูต้้องหาหรือจำาเลย คอืการพยายามแสวงหา
ข้อเท็จจริงว่าสถานท่ีหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีลำาดับเหตุการณ์เป็นอย่างไร 
เพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์สามารถรับรู้ได้ว่ามีบุคคลหรือสิ่งใดบ้าง
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ดังนั้นหากเป็นไปได้จึงควรจดบันทึกข้อเท็จจริง 
และรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดเท่าท่ีจะทำาได้นับแต่ 
เกิดเหตุการณ์เพื่อป้องกันความผิดพลาด และการสูญหายของข้อมูล

ตัวอย่างหัวข้อที่ควรจดบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น
ก. เวลา วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
ข. ใครคือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด
ค. ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดปฏิบัติอย่างไรบ้างในช่วงเวลา 

ที่ถูกกล่าวอ้าง อธิบายอย่างละเอียดที่สุดที่สามารถจะกล่าวได้
ง. ใครบ้างที่เป็นพยานยืนยันการกระทำาหรือไม่ได้กระทำาของ 

ผู้ถูกกล่าวหา เขาอยู่ที่ใด จึงรู้เห็น
จ. พยานที่อยู ่ ในเหตุการณ์อยู ่ ร ่วมในเหตุการณ์นานเท ่าใด  

เห็นผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลอื่นใดทำาอะไรที่สำาคัญในเหตุการณ์
ฉ. มีการต่อต้านหรือการปะทะจากบุคคลใดในที่เกิดเหตุหรือไม่
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ช. มพียานเอกสารหรอืพยานวตัถอุะไรบ้างทีเ่กีย่วข้องทีต้่องรวบรวม
ซ. ทำาแผนทีส่ถานทีเ่กิดเหตุ ระบสุถานทีแ่ละเหตกุารณ์ต่างๆ ทีส่ำาคญั

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
ฌ. ควรถ่ายภาพสถานทีเ่กดิเหตใุนสภาพทีไ่ม่ถูกเปลีย่นแปลงภายหลงั

จากเกิดเหตุ

4.2 การจดรายละเอียดของพัฒนาการในการเข้าทำาประโยชน์

นอกจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในคดีข้อพิพาทเก่ียว
กับการครอบครองทำาประโยชน์บนที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ มักจะมีการยกถึง
พฒันาการเข้าทำาประโยชน์เข้ามาเป็นข้อต่อสูอ้ยูบ่่อยครัง้ การเข้าทำาประโยชน์
ในพืน้ทีอ่าจจะมลีกัษณะการเข้าทำาในลกัษณะปัจเจกชน หรอืเข้าทำาประโยชน์
ในลกัษณะการรวมกลุม่ของชมุชนเพือ่เข้าไปปฏริปูทีด่นิทีร่กร้างว่างเปล่า หรอื
อาจเป็นกรณกีารเข้าทำาประโยชน์อยูบ่นผนืดนิดงักล่าวมาก่อนทีจ่ะถกูประกาศ
เป็นพื้นที่ภายใต ้กรรมสิทธ์ิของนายทุนหรือของรัฐโดยไม ่ชอบธรรม  
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาและการใช้ประโยชน์ในที่ดินจึงมีความหมาย
อย่างสำาคัญในการที่จะบ่งบอกถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ในการเข้าทำาประโยชน ์
ในที่ดิน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
ส่วนของการเข้าทำาประโยชน์ของบุคคลโดยอาจเป็นชาวบ้านผู้ถูกกล่าวหา 
ว่ากระทำาความผิดหรือชาวบ้านท่ีเข้าทำาประโยชน์รายอื่นในพื้นที่ก็ได้ และ 
ส่วนของการตั้งถิ่นฐาน การเข้าทำาประโยชน์ กฎระเบียบ และการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน โดยในทางปฏิบัติการสอบถามข้อมูลทนายความ 
อาจสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของชุมชน  
เพือ่ให้เหน็ภาพรวมของการเข้าทำาประโยชน์ของชมุชนและวางแนวการต่อสู้คดี  
ไปพร ้อมกับสอบถามรายละเอียด และพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
การเข้าทำาประโยชน์ของผู้ถูกกล่าวว่ากระทำาความผิด
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การเข้าทำาประโยชน์และประวัติการจัดการของชุมชน

จุดมุ่งหมายของทนายความในการสอบถามประวตักิารเข้าทำาประโยชน์
และการจัดการทรัพยากรของชุมชน ก็เพื่อต้องการหาพยานหลักฐาน 
การเข้าทำาประโยชน์และยึดถือครอบครองท่ีดินเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะแก้ต่างว่าจ�ำเลยได้อำศัยท�ำกินและท�ำประโยชน์อยู่ในพื้นที่ดังกล่ำว 
มำตลอดด้วยควำมบริสุทธ์ิใจและมิได้มีเจตนำในกำรเข้ำบุกรุกพื้นที่ของรัฐ 
หรือของบุคคลอื่น พยานหลักฐานที่สำาคัญที่จะนำาเสนอในชั้นศาลจึงควรเป็น
ข้อมูลที่มุ ่งบอกว่าชุมชนมีสิทธิในการตั้งถิ่นฐานในบริเวณดังกล่าวไม่ว่า 
จะเป็นการอนุญาต หรือการยกเว้นการทำาประโยชน์ในที่ดินจากหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือการระบุเจตนาอันบริสุทธิ์ในการครอบครองพ้ืนท่ีโดยมิได้จงใจ 
ท่ีจะละเมิดสิทธิการครอบครองของรัฐหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น การเข้ามา 
ทำาประโยชน ์ในที่ดินดังกล ่าวโดยเห็นว ่าเป ็นที่ดินรกร ้างว ่างเปล ่า  
หรือการเข้าสืบทอดที่ดินดังกล่าวมาจากบรรพบุรุษ 

ในทางปฏิบัติเมื่อเริ่มรับคดีความ ทนายความอาจสอบถามประวัติ 
การจัดการของชุมชนผ่านคำาบอกเล่าของผู้นำาชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เพื่อทราบถึงรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อวางแนวทางในการต่อสู้คดีว่าควรไป
ทิศทางใด แต่ทั้งน้ีหากชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดเก็บข้อมูลและ 
พยานหลักฐานของชุมชนไว้เป็นเอกสารตั้งแต่ก่อนที่จะมีคดีความเกิดขึ้น  
จะถอืเป็นการดต่ีอการรวบรวมพยานหลกัฐานและการต่อสูค้ดคีวามในช้ันศาล
เป็นอย่างมาก เนือ่งจากการต่อสูค้ดคีวามเกีย่วกบัการครอบครองทำาประโยชน์
ในทีด่นิและป่าไม้ในหลายครัง้ ปัญหาทีส่ำาคญัในการจดัเกบ็ประวัติข้อมูลชุมชน
คือชุมชนบางแห่งได้มีการเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา
นานโดยทีม่ไิด้มกีารบันทึกหรอืจดัเกบ็รายละเอียดข้อมลูของชมุชนอย่างชดัเจน 
ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่เกี่ยวกับชุมชนจะเป็นไปในลักษณะของการบอกเล่า
ผ่านทางผู้นำา ทำาให้เกิดปัญหาในเรื่องความชัดเจนของประวัติ รวมไปถึง 
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พยานหลักฐานที่จะมาสนับสนุนข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล
และพยานหลักฐานไว้ตั้งแต่ต้น จึงถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยยืนยันสิทธิของ
ชุมชนในการทำาประโยชน์ในพื้นที่ ท้ังนี้ในกรณีที่การเริ่มต้นจัดเก็บข้อมูลได้
กระทำาภายหลังที่ชุมชนได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน การจัดเก็บข้อมูลและ
พยานหลักฐานที่ประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าวควรพยายามคัดกรองข้อมูลท่ี 
น่าเชือ่ถอื และใกล้เคียงกบัข้อเท็จจรงิให้มากท่ีสดุ เพือ่สะดวกแก่การนำาเสนอ
ข้อเท็จจริงและการชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานของศาล

นอกเหนือจากประโยชน์ในการวางแนวทางและสนับสนุนการในการ
ต่อสู้ทางคดี การจัดเก็บข้อมูลของชุมชน บุคคลในชุมชนหรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในพืน้ทีอ่าจเก็บข้อมลูส่วนอืน่ๆ ทีส่ำาคญัของชมุชนเอาไว้ เพือ่ในภายหลงัข้อมูล
ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน หรือเรียกร้องสิทธิของชุมชน 
ในการจัดการกับทรัพยากรของชุมชนในด้านต่างๆ ในอนาคตโดยข้อมูล 
ดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลการจัดการด้านทรัพยากร ประเพณี หรือวัฒนธรรม 

ข้อมูลชุมชนทั้งหมดที่ควรจัดเก็บ อาจแบ่งได้ดังนี้

ก. ประวัติข้อมูลชุมชน 

(1) ข้อมลูทัว่ไปของชมุชน เช่น ชือ่หมูบ้่าน หมูท่ี่ ตำาบล อำาเภอ จังหวดั
(2) จำานวนประชากรในชุมชน จำาแนกเป็น จำานวนครัวเรือน และ

ประชากรรวม ทั้งนี้หากมีการระบุจำานวนประชากรแยกเป็นปีที่ก่อตั้งและ 
ปีปัจจุบันได้ก็ควรระบุลงไปให้ชัดเจน

(3) ประวัติความเป็นมาของชุมชน ปีที่ก่อตั้ง และสถานที่ตั้งเดิม  
รวมไปถงึเอกสารหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์อืน่ท่ีสนบัสนุนข้อเทจ็จรงิดงักล่าว

(4) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือการแบ่งพื้นท่ีการจัดการ โดยอาจแบ่ง
เป็นพืน้ทีป่่าไม้ เช่น พืน้ทีป่่าใช้สอย พืน้ทีป่่าทำากนิ พืน้ท่ีป่าหวงห้าม และพ้ืนท่ี
การทำาประโยชน์รายบุคคล
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การยกเว้นให้ท�าประโยชน์ในพ้ืนที่ หากมีกรณีการยกเว้นให้ทำา
ประโยชน์ในพืน้ทีด่งักล่าวได้โดยหน่วยงานรัฐ องค์กรอืน่ใด หรอืมข้ีอเท็จจรงิใด 
ที่ทำาให้ชุมชนเข้าใจว่าสามารถทำาประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวได้ ไม่ว่ากรณี 
ท่ีได้รบัการยกเว้นดงักล่าวจะเป็นสาเหตอุนัเนือ่งมาจากการเรียกร้องจากขบวน
ปฏริปู องค์กร หน่วยงานภาคประชาชน การปฏิรูปทีดิ่นจากทางราชการ หรือ
ข้อยกเว้นกรณีอื่นใดก็ตามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรระบุข้อยกเว้น 
ดงักล่าวให้ชดัเจนท้ังวันเวลาท่ีได้รบัการยกเว้น บรเิวณพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัการยกเว้น 
โดยระบุเอกสารทางราชการหรือหลักฐานอื่นให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ต่อสู้คดี

ข. การจัดการของชุมชน จะเป็นการระบุถึงกฎระเบียบการจัดการ
ของชุมชนในด้านต่างๆ โดยข้อมูลในส่วนนี้สามารถช่วยเป็นพยานหลักฐาน
สนบัสนนุว่าการเข้าถอืครองทำาประโยชน์ของชุมชนมีระยะเวลาและพัฒนาการ
จนมีลักษณะเป็นองค์กรชุมชนมิใช่เพียงการยึดถือครอบครองในลักษณะ
ปัจเจกบุคคล ข้อมูลในส่วนนี้ ยกตัวอย่างเช่น

(1) กฎระเบียบโดยทั่วไปของชุมชน
(2) คณะกรรมการชุมชน หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น
(3) กฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันในการจัดการทรัพยากร ในส่วน

ทรัพยากรที่สำาคัญ เช่น ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนำ้า
(4) การจัดการกองทุนรวม ท่ีตั้งข้ึนมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือ 

การจัดการด้านต่างๆ ในชุมชน

ค. ประวัติการเข้าทำาประโยชน์ของบุคคล

ประโยชน์ของการบนัทกึการทำาประโยชน์ของบคุคลจะทำาให้เราทราบ
ได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนที่ในช่วงเวลาใด โดยอาจ 
แบ่งการพิจารณาการเข้าทำาประโยชน์ได้เป็นสองแนวทาง คือกรณีที่พ้ืนที ่
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การทำาประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวอยู่ในแนวเขตที่ได้รับการอนุญาตหรือ
ยกเว้นของชมุชนจากหน่วยงานของรฐั และกรณีท่ีพืน้ทีท่ำาประโยชน์ของบคุคล
ได้อยูภ่ายนอกพืน้ทีไ่ด้รบัการยกเว้นซ่ึงกรณีนีอ้าจรวมไปถงึกรณทีีพ่ืน้ทีช่มุชน
ทั้งหมดไม่ได้รับสิทธิหรือยกเว้นให้ทำาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

ในการต่อสู้คดี การจัดเก็บข้อมูลพื้นที่การทำาประโยชน์ของบุคคลหาก
มีการระบุให้แน่ชัดว่าพื้นท่ีดังกล่าวได้รับการยกเว้นหรือไม่ได้รับการยกเว้น
หรือไม่ย่อมช่วยให้ทนายความวางแนวทางในการต่อสู้คดีได้ง่ายขึ้น โดยหาก
พืน้ทีด่งักล่าวเคยได้รบัอนญุาตหรอืยกเว้นจากหน่วยงานของรฐักจ็ะดำาเนนิไป
โดยอ้างองิข้อมลูและพยานหลกัฐานของชมุชนตามทีไ่ด้กล่าวไปในส่วนก่อนหน้า  
แต่ท้ังนี้หากพื้นที่การทำาประโยชน์อยู่ภายนอกหรือไม่ได้รับการยกเว้นให้เข้า
ทำาประโยชน์แล้ว ทนายความก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพ่ือพิสูจน ์
ถึงเจตนาบริสุทธิ์ของจำาเลยในการเข้าทำาประโยชน์ต่อไป

ข้อสังเกตสำาหรับกรณีการเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า  
การจัดเก็บข้อมูลประวตักิารทำาประโยชน์ของบคุคล หากมกีารเกบ็ข้อมลูของ
พืน้ทีก่่อนการเข้าทำาประโยชน์และหลงัการเข้าทำาประโยชน์จะถอืเป็นประโยชน์
ต่อการต่อสู้คดีเป็นอย่างมาก โดยหากเป็นไปได้ผู้เข้าทำาประโยชน์ควรบันทึก
วนัและเวลาทีต่นได้เข้าทำาประโยชน์ในพืน้ทีไ่ว้ อาจมกีารบนัทกึภาพประกอบ
ทั้งก่อนที่เข้าทำาประโยชน์และหลังการทำาประโยชน์เพ่ือให้เห็นโดยรอบว่า 
ที่ดินดังกล่าวได้ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่มีการเข้าทำาประโยชน์ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการอ้างสทิธิครอบครองในท่ีดนิท่ีถูกทิง้ร้างของเอกชนได้ตาม
กรณ ีแต่ทัง้นีห้ากมไิด้มกีารเกบ็ข้อมลูตัง้แต่เริม่ต้นแต่ต้องมาเร่ิมเกบ็ภายหลัง
จากที่ถูกฟ้องร้องเป็นเหตุพิพาทกันแล้ว อาจพยายามเสาะหาพยานหลักฐาน
ท่ีทีส่ามารถระบชุ่วงเวลาทีเ่ข้าครอบครองทำาประโยชน์ในทีดิ่นให้ได้มากทีส่ดุ
เท่าที่จะสามารถหาได้
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4.3 พยานหลักฐานและหมุดเวลา

ปัญหาที่สำาคัญอย่างหนึ่งเมื่อนำาข้อเท็จจริงท่ีได้รับจากชุมชนข้ึนสู่ศาล 
คือ ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลบอกเล่าที่ไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงหรือระบุ 
วันเวลาที่กล่าวอ้างกับประวัติการเข้าทำาประโยชน์ของชุมชนหรือของบุคคล
ที่ถูกกล่าวได้อย่างชัดเจน ทำาให้การนำาเสนอข้อเท็จจริงในชั้นศาลถูกลดทอน
ความน่าเชื่อถือลง 

การจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมนอกจากจะเก็บข้อเท็จจริงของเร่ืองราว 
ที่เกิดขึ้นแล้ว ควรมีการหาหลักฐานที่พอจะระบุได้ว่าข้อเท็จจริงดังกล่าว 
ได้มีการเกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังกล่าวมาประกอบด้วย เพื่อเพิ่มนำ้าหนักของ
คำาให้การในช้ันศาลให้มากขึ้น หมุดเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกช่วงเวลาที่มีอยู่ 
ของพยานหลักฐานชิ้นนั้น ยิ่งหมุดเวลามีความชัดเจนและเกี่ยวโยงกับ 
พยานหลกัฐานเท่าไหร่จะช่วยให้การพสิจูน์ถงึความชอบธรรมในการครอบครอง 
ทำาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยหมุดเวลาในที่นี้อาจจะเป็น
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(1) เหตุการณ์ท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น ชุมชนย้าย 
เข้ามาทำาประโยชน์เนือ่งจากมเีหตกุารณ์นำา้ท่วมครัง้ใหญ่, การเข้าทำาประโยชน์
ภายหลังปัญหาภัยธรรมชาติในพื้นที่เดิม, การรุกไล่ที่ของรัฐ เป็นต้น แต่ทั้งนี้
เหตกุารณ์ดงักล่าวต้องมคีวามเช่ือมโยงกบัการเข้าทำาประโยชน์ของชุมชนเสมอ

(2) การเจรญิเตบิโตของพชืผลทางเศรษฐกิจเจ้าของพืน้ทีป่ลกู 
(3) ภาพถ่าย ภาพถ่ายวิดีโอ ก่อนเข้าทำาประโยชน์ 
(4) การโต้ตอบหรือส่งข้อความทางอินเตอร์เน็ต
(5) การส่งหนงัสอืร้องเรยีน หรอืเอกสารทางราชการต่างๆ ฯลฯ

ข้อส�ำคัญที่ควรทรำบ
จากการทำาความเข้าใจในส่วนท่ี 2 ว่าด้วยการจดรายละเอียดของ

พัฒนาการในการเข้าทำาประโยชน์ การเตรียมข้อมูลตามที่ระบุไว้ล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะมกีารดำาเนนิคดถีอืเป็นตวัช่วยทีส่ำาคญัท่ีจะส่งผลต่อการพสิจูน์สทิธิ
และการเข้าทำาประโยชน์ของจำาเลยและส่งผลต่อแนวโน้มในการชนะคดี
ของจำาเลย 

ทั้งนี้หากกรณีพื้นที่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลในส่วนของประวัติและ
พัฒนาการของชุมชนไว้ล่วงหน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำาคัญที่ควรจัดเก็บเพื่อให้
ทนายความสามารถต่อสู้คดีในเบื้องต้น มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ 

(1)  ประวัติความเป็นมาของชุมชน ปีท่ีก่อตั้ง และสถานที่ตั้งเดิม 
รวมไปถึงเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นท่ีสนับสนุนข้อเท็จจริง 
ดังกล่าว และ

(2)  การยกเว้นให้ทำาประโยชน์ในพื้นที่ ไม่ว่าจะโดยหน่วยงานรัฐ 
องค์กรอืน่ใด หรือมข้ีอเท็จจรงิใดทีท่ำาให้ชมุชนเข้าใจว่าสามารถทำาประโยชน์
ในบริเวณดังกล่าวได้

โดยข้อมูลทัง้สองส่วนหากเป็นไปได้ควรมหีมดุเวลากำากบัทัง้ในส่วน
ของข้อมูล และพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อใช้ในการอ้างอิงประกอบ
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5. ตัวอย่ำงกรณีศึกษำกับกำรแสวงหำข้อเท็จจริง

กรณีศึกษาทีจ่ะนำามาเป็นตวัอย่าง เป็นกรณกีารแย่งชงิการครอบครอง
การทำาประโยชน์ในทีด่นิในพืน้ทีบ้่านห้วยม่วง ตำาบลสบเตีย๊ะ อำาเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างชุมชนท่ีเข้ามาทำาประโยชน์ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
ไม่มีผู้ใดทำาประโยชน์มาเป็นเวลากว่าปีในพื้นท่ีจำานวน 46 ไร่ แต่ภายหลัง 
กลบัมีนายทนุเจ้าของทีด่นิมาอ้างกรรมสทิธิค์วามเป็นเจ้าของในทีด่นิดงักล่าว
จึงฟ้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา

ประเด็นปัญหาท่ีสำาคัญในการแสวงหาพยานหลักฐานในการเข้าทำา
ประโยชน์ของชุมชนในการต่อสู้คดีก็คือ การกล่าวอ้างการทำาประโยชน์โดย
ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาการเข้าทำาประโยชน์และพยานหลักฐานที่จะพอเป็นหมุด
เวลาได้ชัดเจน ทำาให้การรวบรวมพยานหลักฐานอันที่จะนำาเสนอในชั้นศาล
เนื่องจากระยะเวลาในการเข้าทำาประโยชน์จนถึงเวลาท่ีถูกฟ้องดำาเนินคดี 
ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน 
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ในการยกตัวอย่างในส่วนนี้ เนื่องจากไม่มีการทำาประวัติของชุมชนมา
ตั้งแต่ต้น จึงขอยกตัวอย่างข้อเท็จจริงและตัวอย่างการอ้างพยานหลักฐาน 
ในการต่อสู้คดี เพื่อทำาให้ผู้ศึกษาทำาความเข้าใจถึงการเก็บพยานหลักฐาน 
และการกำากับหมุดเวลาของพยานหลักฐานเพ่ือนำามาปรับใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและพยานหลักฐานที่จำาเป็นต้องใช้ในอนาคต

5.1 สรุปประเด็นการต่อสู้คดีของกลุ่มชาวบ้านห้วยม่วง

ข้อพิพาทของคดีเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2556 นายบุรุษรัฐซึ่งเป็นทายาท 
ของนายประกอบ อ้างว่าเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์เดิมในพื้นที่ 46 ไร่ ได้ฟ้องดำาเนิน
คดอีาญากบัชาวบ้านห้วยม่วงจำานวน 65 ราย แต่ภายหลงัการต่อสูค้ดชีาวบ้าน
ได้พิสูจน์จนศาลเห็นว่าการเข้าอยู่อาศัยและทำาประโยชน์ของชุมชนเป็นไป 
โดยบริสุทธิ์ มิได้มีเจตนาในการบุกรุกพื้นที่เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวไม่ม ี
การกระทำาหรือสิ่งของใดท่ีสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีบุคคลอาศัยหรือ 
ทำาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่จนศาลมีคำาพิพากษายกฟ้องดังกล่าว

ภายหลังการยกฟ้องคดีอาญา ในปี พ.ศ. 2557 นายบุรุษรัฐได้ยื่นฟ้อง
ดำาเนินคดีกับชาวบ้านในพื้นที่เดิมเป็นคดีแพ่งเพื่อขับไล่และเรียกค่าเสียหาย
จากการไร้ประโยชน์ในทีด่นิดังกล่าว จำานวน 32 ราย ชาวบ้านผู้ถกูฟ้องคดีจึง
ยื่นฟ้องแย้งกลับเพื่อกล่าวอ้างสิทธิ์ในการครอบครองพ้ืนท่ีดังกล่าวโดยเหตุ 
การครอบครองปรปักษ์ โดยโต้แย้งว่าในขณะทีเ่คลือ่นย้ายเข้ามาอยูอ่าศัยและ
ทำากินในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2545 พื้นท่ีพิพาทเป็นเพียงป่ารกร้างที่มี
เพียงต้นไม้ใหญ่และไม่มีคนดูแล จนบางครั้งในฤดูร้อนมักเกิดไฟไหม้จนลาม
เข้าไปในพืน้ทีข้่างเคยีงส่งผลให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ประชาชนในชมุชนบ้าน
ห้วยม่วงเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจงึได้มกีารประชมุกนัหลายคร้ังเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทีด่นิอนัเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าดงักล่าว จนมมีตข้ิอตกลงภายในทีป่ระชุมของ
ชุมชนว่าจะให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากิน 
เข้าไปจัดการและปฏิรูปที่ดินผืนดังกล่าว
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5.2 รายละเอียดและข้อเท็จจริงท่ีสำาคัญในการพิสูจน์การเข้าทำา
ประโยชน์ของชุมชน

รายละเอียดข้อเท็จจริงในการต่อสู้คดีเพื่อแสดงเจตนาในการเข้าทำา
ประโยชน์ของชมุชนว่าได้เข้าทำาประโยชน์ จะแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกนัคอื 

(1) รายละเอียดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะแสดงถึงเจตนา 
การเข้าครอบครองการทำาประโยชน์ของชุมชนว่าได้กระทำาโดยสงบ มิได้มี
การบกุรกุหรือแย่งการครอบครองของบคุคลอืน่โดยมชิอบ และการเข้าครอบครอง 
ทำาประโยชน์เช่นว่านั้นก็ได้กระทำากันอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด ซึ่งหากพื้นที่
ดงักล่าวมีบคุคลอาศยัและทำาประโยชน์มาอยูก่่อนจรงิจะต้องมกีารคดัค้านและ
การโต้แย้งสทิธขิองบคุคลนับแต่ระยะเวลาอนัใกล้ทีชุ่มชนได้เข้าไปทำาประโยชน์
แล้ว

(2) รายละเอยีดข้อเท็จจรงิและพยานหลกัฐานทีแ่สดงถึงความพยายาม
ที่ชุมชนพยายามเรียกร้องสิทธิในการจัดการ ตลอดจนถึงข้อยกเว้นหรือ 
การผ่อนผนัให้ประชาชนสามารถเข้าอยูอ่าศยัหรอืทำาประโยชน์ในทีด่นิดงักล่าว 
โดยข้อยกเว้นหรอืการผ่อนผนัเช่นว่านี ้ในบางครัง้อาจมิได้นำาไปสู่การให้กรรมสิทธิ์ 
ของชมุชนในการจดัการพืน้ทีด่งักล่าวโดยสมบรูณ์แต่กถื็อเป็นพยานหลกัฐาน
ที่สำาคัญในการยกเป็นข้อต่อสู้หากชุมชนโดนฟ้องร้องดำาเนินคดีทางอาญา

การอธบิายรายละเอยีดของข้อเทจ็จรงิ จะมกีารทำาตวัเอยีงและขดีเส้นใต้ 
ข้อความในบางส่วนท่ีสำาคัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอ้างอิงพยานบุคคล  
พยานเอกสาร และหมุดเวลาที่สำาคัญของคดี

5.2.1 รายละเอียดการเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่

สภาพทีด่นิบริเวณดงักล่าวมสีภาพเป็นป่าแพะ คอื พืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า 
มีต้นไม้ใหญ่สลับอยู่เพียงเล็กน้อย ดูเหมือนไม่เคยมีผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์  
ในฤดูแล้งจะแห้งแล้งและมักจะเกิดเหตุไฟไหม้แรงจนทำาให้เกิดความกลัว 
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แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับท่ีดินดังกล่าวว่าจะลามมายังชุมชน นอกจากน้ี
ชุมชนยังใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น วัว หรือควาย

เมื่อปีประมาณปี พ.ศ. 2544 – 2545 ชาวบ้านได้มีการประชุมกันเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาการขาดไร้ทีด่นิทำากนิ ได้มกีารสำารวจพืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า
ในบรเิวณชมุชน พบว่าพืน้ท่ีพพิาทนี ้มสีภาพเป็นป่าแพะ รกร้างว่างเปล่า ไม่มี
ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทราบเพียงคร่าวๆ ว่าแต่เดิม ที่ดินดังกล่าวเป็นของ นาย
ประกอบ นุดล หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า อาจารย์ประกอบ แต่ชาวบ้าน
ไม่เคยพบเหน็ ทัง้ได้สอบถามผูใ้หญ่บ้านและสมาชกิ อบต.ในท้องถ่ินกไ็ม่มใีคร
เคยพบเห็นนายประกอบ นุดล ในระหว่างน้ีมีตวัแทนสมาชกิจากกลุม่แนวร่วม
เกษตรกรภาคเหนอื คอื นำยสแุก้ว ฟงุฟ ูได้เข้ามาประชมุและแนะนำาแนวทาง
วิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน จากนั้นชาวบ้านจึงได้มีการประชุม 
อีกหลายครั้ง โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมาประชุมกันที่บ้านของนำงเรณู  
ซึ่งขณะนั้นมีต�ำแหน่งเป็นสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล หมู ่ 11  
ตำาบลสบเตี๊ยะ และได้ตกลงกันว่าจะเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่พิพาท 
ดังกล่าว

ต่อมาเมื่อกลางปี 2545 หลังจากการที่ได้ประชุมตกลงกัน (ไม่มีบันทึก
กำรประชุมเป็นเอกสำร และไม่สำมำรถระบุวนัเวลำทีป่ระชมุ) ชาวบ้านทีต่กลง
จะเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่พิพาท และได้มีการทำาข้อตกลงร่วมกันว่าในที่ดิน
พพิาทนัน้ จะใช้ประโยชน์ร่วมกนัแบบเป็นกรรมสทิธิร์วม โดยมคีณะกรรมการ
คอยดแูล โดยจะมกีารจดัสรรแบ่งการใช้ประโยชน์ จากการทีไ่ด้ตกลงกนัแล้ว
ชาวบ้านในหมูบ้่านห้วยม่วงจำานวน กว่า 70 หลงัคาเรอืน จงึได้พร้อมกนัเข้าไป
แผ้วถางโดยใช้ มีด พร้าฯ ก่อนในเบ้ืองต้น หลังจากนั้นได้ใช้รถแทรกเตอร ์
ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์(พื้นที่บางส่วน) เมื่อแผ้วถาง 
เสรจ็เรยีบร้อย ได้มกีารจดัสรรทีดิ่นแบ่งออกเป็นรายแปลงตามความเหมาะสม 
กบัจำานวนเนือ้ทีท่ีแ่ผ้วถาง และได้มกีารจบัฉลากในทีดิ่นเพือ่แบ่งการทำาประโยชน์ 
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เป็นรายแปลง โดยผู้ใดได้ท่ีดินแปลงใดก็ให้ทำาประโยชน์ในที่ดินที่จับฉลาก 
ได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ หลังจากท่ีจัดสรรที่ดิน 
กันแล้วชาวบ้านจึงได้เข้าไปใช้ประโยชน์โดยการปลูกพืช ผัก ผลไม้ อาทิเช่น 
ปลูกมะม่วง ลำาไย มะพร้าว ต่อมามีการพัฒนาระบบประปาไฟฟ้าตาม 
ความต้องการของชุมชนจนถึงปัจจุบัน โดยทรัพย์สินอันเกิดจากการพัฒนา 
ดังกล่าวจะถือเป็นเจ้าของร่วมกัน

การดำาเนินการจัดสรรท่ีดิน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
ดำาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด (อ้ำงเอกสำรรำยชื่อ
และระยะเวลำกำรเข้ำรบัต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั) 
โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการประชุมกฎระเบียบการเข้าทำาประโยชน์ขึ้นมา
บังคับใช้เพิ่มเติม (อ้ำงตำมบันทึกกำรตั้งกฎระเบียบของชุมชน)

หลังจากน้ันประมาณ พ.ศ. 2555 นายชินธันย์ เริ่มเข้ามาแสดงตัว 
ว่าเป็นเจ้าของทีด่นิและจงึได้เริม่มกีารโต้แย้งสทิธกิารครอบครอง การคดัค้าน 
และฟ้องร้องดำาเนินคดีตามมา

5.2.2 รายละเอยีดการเรยีกร้องสิทธกิารครอบครองการทำาประโยชน์
ในพื้นที่ของชุมชน

การเรียกร้องสิทธิในการครอบครองทำาประโยชน์ในที่ดินพิพาทของ
ชุมชนบ้านห้วยม่วงในอดีต ได้กระทำาผ่านกระบวนการเรียกร้องในลักษณะ
การรวมกลุ่มเกษตรกรนาม สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)

สกน. เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่ดิน 
ทำากินได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่ายชาวบ้าน เริ่มรวมตัวกันอย่างชัดเจน 
เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 2544-2545 เพือ่เข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า
ของนายทุนที่ทิ้งร ้างไม่ทำาประโยชน์และออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ  
การเข้าทำาประโยชน์ในพืน้ทีข่อง สกน. ก่อให้เกดิปัญหาความขัดแย้งกบันายทุน
ทีด่นิ สกน. และเครอืข่ายองค์กรภาคประชาชนจงึรวมตัวกนัเรยีกร้องให้รฐับาล
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แก้ไขปัญหาการถือครองท่ีดิน รวมท้ังได้มีการชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาล 
อยู่เสมอมา

เมื่อวันที่ 17, 18, 24 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2545 มีการเจรจากรณี
ปัญหาการถอืครองทีด่นิกรณปัีญหาของ สกน. พืน้ทีท่ีม่กีรณปัีญหาการถอืครอง 
ทีด่นิของ สกน. มี 23 หมูบ้่านทีข่อให้รฐับาลดำาเนินการนำาร่องการปฏริปูทีด่นิ
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำาพูน เป็นอันดับแรก โดยให้รัฐบาล
ดำาเนินการนำาร่องปฏิรูปท่ีดินโดยมีส่วนร่วมของประชาชนตามชื่อหมู่บ้าน  
ซึ่งใน 23 หมู่บ้านนี้ ในลำาดับที่ 16 มีบ้านคานาอัน หมู่ที่ 15 ตำาบลสบเตี๊ยะ 
อำาเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่ รวมอยู ่(อ้ำงตำมบันทกึกำรเจรจำกรณปัีญหำ
กำรถือครองที่ดินกรณีปัญหำของสหพันธ์เกษตรกรภำคเหนือ)

จากการเจราดังกล่าวนำามาสู่การออกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2545 ให้รัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา โดยกำาหนด 
ให้เดินทางไปเจรจากับผู้ได้รับความเดือดร้อน (อ้ำงตำมมติ ครม. 9 เมษำยน 
2545) หลงัจากนัน้รฐัมนตรท่ีีเก่ียวข้องหรือผูแ้ทนได้เดินทางไปจังหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อเจรจากับกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เมื่อเจรจาเบื้องต้นเสร็จแล้ว
รัฐบาลได้ออกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2545 เรื่อง  
การชุมนุมเรียกร้องของ สกน. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา 
สกน. และเครือข่ายองค์กรประชาชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต 
ยงใจยทุธ เป็นประธาน เพือ่ทำาหน้าทีต่ดิตามแก้ไขปัญหาของกลุม่ฯ ให้เป็นไป
ตามผลของการเจรจา (อ้ำงตำมมติ ครม. 9 เมษำยน 2545)

จากนั้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ณ ศาลากลาง จังหวัด
เชียงใหม่ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ สกน. กรณี 
ปัญหาการถือครองที่ดิน ครั้งที่ 2 / 2545 (อ้ำงตำมสรุปผลกำรประชุมคณะ
อนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภำคเหนือ กรณี ปัญหำ
กำรถือครองที่ดิน ครั้งที่ 2 / 2545) มีมติเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้ง
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คณะทำางานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 4 กรณี จึงได้แต่งตั้ง
คณะทำางานแก้ไขปัญหาทีด่นิ ซึง่ใน 4 กรณนีัน้มกีรณีพ้ืนท่ีบ้านคานาอนัตำาบล 
สบเตี๊ยะ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมอยู่ด้วย โดยนายมณเฑียร  
กิติลังการ์ ราษฎรบ้านคานาอันได้เป็นคณะทำางานร่วม (อ้ำงตำมส�ำเนำค�ำสั่ง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2268 / 2545 ลงวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2545)

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีหนังสือที่ ชม0019 / 27202  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งต้ังอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ 
กลุ่ม สกน. และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ ได้มีการส่งแบบสรุป 
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน (อ้ำงตำมส�ำเนำ
คู่ฉบับหนังสือที่ ชม0019 / 27202) 

ชาวบ้านห้วยม ่วงเป ็นกลุ ่มเกษตรกรที่มี ดินทำากินไม ่เพียงพอ  
มีฐานะยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ได้รับความเดือดร้อน จึงได้
เข้าร่วมเป็นสมาชกิ สกน. แต่การเข้าร่วมกลุม่ของชุมชนห้วยม่วงไม่มีการบนัทกึ
ไว้เป็นหลกัฐานชดัเจน เนือ่งจากแต่เดมิบ้านห้วยม่วง บ้านศรชุีม บ้านคานาอัน  
เป็นหมู่บ้านเดียวกัน คือ หมู่ที่ 11 ต.สบเตี้ย อ.จอมทอง หลังจากนั้น 
จึงมีการแยกบ้านศรีชุม กับบ้านคานาอัน ออกไปตั้งหมู่บ้านใหม่ (สอบถำม
ผู้ใหญ่บ้ำนในช่วงเวลำดังกล่ำว) ซึ่งเมื่อบ้านคานาอันเข้าทำาประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าว ต่อมาประมาณ 3-4 เดือน บ้านห้วยม่วงก็เข้าแผ้วถางทำาประโยชน์
และได้เข้าร่วมการชุมชุมเจรจาเสมอมา

6. ข้อควรรู้เกี่ยวกับพยำนหลักฐำนที่ต้องห้ำมมิให้รับฟัง

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพยานหลักฐานท่ีดีควรมีประสิทธิภาพ และ 
มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำาหนดลักษณะของพยานหลักฐาน 
บางอย่างทีต้่องห้ามมใิห้ศาลรบัฟังขึน้มา ซึง่แม้จะมกีารกล่าวอ้างพยานดังกล่าว 
ขึ้นมาในชั้นพิจารณาของศาลไม่ว่าจะมาจากคู่ความฝ่ายใดก็ตาม ก็ต้อง 
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ห้ามไม่ให้ศาลรับฟังหรือนำาพยานหลักฐานดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึง 
ในการวินิจฉัยตัดสินคดี เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายระบุเป็นการเฉพาะ 
เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่คดีซึ่งจะได้อธิบายในภายหลัง พยานหลักฐานที ่
ต้องห้ามมิให้รับฟังนี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 

พยานหลักฐานที่ต้องห้ามโดยกฎหมายว่าด้วยการยื่นพยานหลักฐาน 
เป็นพยานหลกัฐานอนัเกดิจากความผดิพลาดในช่วงของการดำาเนนิการส่งหรอื
ยืน่พยานหลกัฐานในขัน้ตอนของกระบวนพจิารณา เช่น การต้องยืน่บญัชรีะบุ
พยานล่วงหน้าก่อนการสืบพยาน หรือการส่งสำาเนาเอกสารล่วงหน้าเป็นต้น

ส่วนอกีประเภทหน่ึงคอื พยานหลกัฐานท่ีต้องห้ามโดยกฎหมายว่าด้วย
การรบัฟังพยานหลกัฐาน เนือ่งด้วยพยานหลกัฐานดงักล่าวไม่สามารถรบัฟังได้
ตามลกัษณะ หรอืคณุค่าของพยานหลกัฐานเอง ดงัทีร่ะบไุว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ

6.1 พยานหลักฐานที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสมัครใจ ได้แก่

ก.  ตามมาตรา 134/4 การให้ถ้อยคำาของผูต้้องหาแก่พนกังานสอบสวน
ก่อนที่จะมีการแจ้งสิทธิและปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 

(1)  ในคดทีีม่อีตัราโทษประหารชวีติ หรอืในคดทีีผู่ต้้องหามอีายุ
ไม่เกิน 18 ปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา พนักงานสอบสวนต้องถาม
ผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ต้องจัดหาทนายความให้

ส่วนในคดทีีม่อีตัราโทษจำาคุก ก่อนเริม่ถามคำาให้การให้พนกังาน
สอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ
ทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้

หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
ให้พนกังานสอบสวนทราบ หรอืแจ้งแต่ไม่มาพบผูต้้องหาภายในเวลาอนัสมควร 
ให้พนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอทนายความ 
แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสำานวนการสอบสวนด้วย
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(2)  ผูต้้องหามสิีทธท่ีิจะให้การหรอืไม่กไ็ด้และถ้าผู้ต้องหาให้การ 
ถ้อยคำาที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

(3)  ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง
การสอบปากคำาตนได้หรือไม่ก็ได้

(4)  กรณีผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ในความผิดบางกรณ5ี  
ผูต้้องหามสีทิธร้ิองขอให้สอบปากคำาแยกต่างหากในสถานทีท่ีเ่หมาะสมกับเด็ก 
โดยมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงาน
อัยการร่วมอยู ่ด ้วยในการสอบถาม และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนัก
สงัคมสงเคราะห์เหน็ว่าการถามคำาถามใด อาจกระทบต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง 
ให้พนักงานสอบสวนสอบถามผ่านทางนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
เฉพาะประเด็นไป โดยมิให้เด็กได้ยินคำาถามของพนักงานสอบสวน และมิให้
ถามเด็กซำ้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุผล

ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอบุคคลข้างต้น
เพื่อร่วมการถามปากคำาพร้อมกันได้ ให้พนักงานสอบสวนถามปากคำาเด็ก 
โดยมีเพียงบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่กล่าวมาอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหต ุ
ที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในสำานวนการสอบสวน

5 ความผดิเกีย่วกบัเพศ ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกายอนัมใิช่ความผดิทีเ่กดิจากการชุลมนุ
ต่อสู้ 

ความผดิเกีย่วกับเสรภีาพ ความผิดฐานกรรโชก ชงิทรพัย์และปล้นทรพัย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำาคุก
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(ข)  การที่พนักงานสอบสวนทำาหรือจัดให้ทำาการใดๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การให้คำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กำาลังบังคับ หรือกระทำา 
โดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ต้องหาให้การตามที่พนักงานสอบสวน
ต้องการ ตามมาตรา 135

(ค)  พยานวตัถ ุพยานเอกสาร หรอืพยานบคุคล ท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าจำาเลย
กระทำาผดิหรอืจำาเลยเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ แต่ได้มาด้วยการจูงใจ มคีำามัน่สญัญา ขูเ่ขญ็ 
หลอกลวงหรือการกระทำาที่ไม่ชอบใดๆ ตามมาตรา 226
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6.2 พยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำาที่มิชอบ

พยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 226/1 ถือเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย  
แต่ด้วยสาเหตุแห่งการได้มาของพยานหลักฐานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบ เช่น พยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ  
ค้น โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตามกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน  
หรือหลอกลวงด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยไม่เหมาะสม เช่น เจ้าหน้าที่ชักจูง 
ผู้กระทำาผิดบอกข้อมูลโดยสัญญาว่าจะไม่ดำาเนินคดี แล้วนำาข้อมูลดังกล่าว 
ทีไ่ด้รับมาดำาเนนิคดกีบัผูต้้องหาอีกคนหน่ึง หรอืกรณทีีมี่การบงัคบัให้สารภาพ 
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แล้วนำาคำาสารภาพดังกล่าวไปตรวจยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำาความผิด 
แม้ระหว่างการตรวจยึดของกลางตามเบาะแสท่ีได้มาจะได้ดำาเนินการ 
ออกหมายค้นอย่างถูกต้องก็ตาม การยึดของกลางท่ีได้มาจากการบังคับให ้
รับสารภาพกฎหมายก็มิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว 

กรณีพยานหลักฐานที่ได้มาโดยการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมายนี้  
มีข้อยกเว้นของกฎหมายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการที่จะรับฟัง 
พยานหลกัฐานช้ินดงักล่าวได้ โดยข้อยกเว้นทีว่่านี ้จะให้ศาลชัง่นำา้หนกัระหว่าง
การรบัฟังพยานหลกัฐานทีไ่ด้มาโดยการกระทำาทีไ่ม่ชอบจะก่อให้เกดิผลประโยชน์ 
ในด้านของการอำานวยความยุติธรรมมากกว่าการส่งผลเสียต่อมาตรฐานของ
กระบวนยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

การใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าจะรับฟังพยาน
หลักฐานที่ได้มาจากการกระทำาท่ีผิดกฎหมายข้างต้น ศาลจะพิจารณาถึง
พฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดีในปัจจัยต่างๆ โดยถือว่าการพิจารณาว่าหลักฐาน
ช้ินใดควรรับฟังหรือไม่รับฟังไม่ได้มีมาตรฐานท่ีระบุไว้ตายตัว หลักเกณฑ ์
การพจิารณาจงึขึน้อยูก่บัดุลพนิจิของศาลแต่ละบคุคลไป ผ่านปัจจยัทีก่ฎหมาย
ระบุไว้คร่าวๆ ดังนี้

(ก)  คุณค่าในการพิสูจน์ ความสำาคัญ และความน่าเชื่อถือของพยาน
หลักฐาน

(ข)  พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี
(ค)  ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาโดยมิชอบของ 

เจ้าพนักงาน
(ง)  ผู้ที่กระทำาการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้น 

ได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด
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7. หลักเกณฑ์ที่ศำลน�ำมำใช้ในกำรชั่งน�้ำหนักพยำน

เม่ือพยานหลักฐานที่คู ่ความนำาเสนอสามารถรับฟังได้ ไม่เป็น 
พยานหลักฐานต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด ส่ิงท่ีพึงทำา 
ความเข้าใจต่อมาคือหลักเกณฑ์ในการชั่งนำ้าหนักพยานของศาลว่ามีนำ้าหนัก
เพียงพอที่จะเชื่อถือและส่งผลต่อคำาวินิจฉัยของคดี หากผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าใจถงึหลกัเกณฑ์ดงักล่าว กจ็ะทำาให้การเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานในพืน้ที่
โดยมุง่เน้นเพือ่ตอบสนองหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนดเพือ่เพิม่นำา้หนกัพยานหลกัฐาน
ที่เก็บรวบรวมมาให้มีประสิทธิภาพ ไม่เก็บข้อมูลมามากและซำ้าซ้อนโดย 
ไม่จำาเป็น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการตกหล่นของข้อมูลที่สำาคัญในคดี  
ซึ่งหลักเกณฑ์สำาคัญที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงที่ควรศึกษา 
ในเบื้องต้น มีดังนี้ 

7.1 หลักแห่งธรรมชาติ
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เป็นกฎเกณฑ์ที่ดำารงอยู่เป็นปกติของมันเอง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ล่วงรู้
โดยทัว่ไป ศาลจะนำาหลกัดงักล่าวมาใช้ในการตดัสนิคดีว่าเม่ือมข้ีอเทจ็จริงหน่ึง
เกิดขึ้นผลที่ตามมาควรจะเป็นเช่นไร ยกตัวอย่างเช่น 

การสอบปากคำาผู้ต้องหาเป็นเวลานานติดต่อกัน 10 ชั่วโมง ย่อมทำาให้
ผูต้้องหามสีภาพจติใจและร่างกายท่ีอ่อนเพลยี จงึส่งผลต่อความน่าเช่ือถอืของ
คำารบัสารภาพว่ามาจากความสมคัรใจจรงิๆ หรอืกรณท่ีีพยานอ้างว่าเหน็หน้า
ผูก้ระทำาผดิ แต่ในคนืดงักล่าวกลบัเป็นคนืเดอืนมดื ท่ีมฝีนยงัตกและมเีมฆมาก 
นอกจากนี้ที่บริเวณดังกล่าวไม่มีแสงสว่างอื่นใดท่ีเพียงพอจะทำาให้เห็นหน้า 
ผู้กระทำาความผิดได้ชัด

7.2 หลักแห่งความสมดุล

เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนแล้วมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา เหตุการณ์ทั้งสอง
ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอ จึงจะรับฟังได้ว่าข้อเท็จจริงทั้งสองเป็น
เรือ่งทีค่วรรบัฟังและน่าจะเป็นความจรงิ แต่ถ้าเรือ่งทัง้สองมคีวามไม่เหมาะสม 
หรือขัดแย้งซึ่งกันและกัน ก็ไม่อาจที่จะรับฟังได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นจริง 
ตัวอย่างเช่น

การที่ในช้ันสอบสวนตำารวจบันทึกการสอบสวนว่าจำาเลยยอมรับ
สารภาพและเป็นผูแ้จ้งตำาแหน่งทีน่ำาของกลางของผูเ้สยีหายไปทิง้ แต่ข้อเทจ็จรงิ 
ท่ีนำาสืบได้ปรากฏว่าจำาเลยมิได้เป็นคนแจ้งตำาแหน่งที่นำาของกลางไปทิ้ง  
แต่ตำารวจได้นำาตัวเพื่อนของจำาเลยไปชี้สถานที่ทิ้งของกลางแทนท่ีจะเป็น 
ตัวจำาเลย ทั้งๆ ท่ีเพื่อนจำาเลยเป็นเพียงผู้ไปส่งจำาเลยเท่านั้น มิได้รู้และเห็น
สถานที่ที่จำาเลยนำาของกลางไปท้ิงแต่อย่างใด จึงทำาให้เกิดความสงสัยใน 
คำารับสารภาพและการมีส่วนร่วมในการกระทำาความผิดของจำาเลย
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7.3 หลักความขัดแย้ง

เป็นหลักที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับหลักแห่งความสมดุล แต่จะแตกต่าง
ตรงทีห่ลกัความขดัแย้งจะใช้ในกรณทีีมี่ข้อเทจ็จรงิหลายกรณทีีเ่กีย่วข้องกบัคดี  
แต่เหตุการณ์ต่างๆ กลับมีความขัดแย้งกันในตัวของมันเองในสาระสำาคัญ  
โดยส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีการเบิกความของพยานหลายคน หรือที่เรียกว่า
พยานคู่ คือหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดโกหกหรือพูดความจริงไม่ครบถ้วน  
ศาลมักจะถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดข้ึนจริงและเป็นเหตุนำาไปสู ่
การยกฟ้อง ตัวอย่างเช่น

พยานคือนายดำากล่าวว่า ตนกับนายแดงได้ขับไล่จำาเลยภายหลัง 
เกดิเหตุ จำาเลยจงึลนลานและได้ใช้รถยนต์คนัสขีาวแต่ตนไม่ทราบป้ายทะเบยีน
หลบหนีไป ภายหลังนายดำากลับเปลี่ยนคำาให้การเป็นว่าตนจำาได้ว่าจำาเลย 
ใช้รถกระบะสีดำาป้ายทะเบียน 123 กรุงเทพฯ อันเป็นของกลางที่ตำารวจ 
ยึดได้และยื่นต่อศาลเป็นเครื่องมือในการหลบหนีแทน นอกจากนี้เมื่อเปลี่ยน
เป็นนายแดงเบิกความกลับบอกว่าขณะที่ไล่จำาเลยไปจำาเลยหนีไปด้วย
มอเตอร์ไซค์มิได้กล่าวถึงการหลบหนีโดยรถยนต์แต่อย่างใด คำาเบิกความ 
ของพยานทั้งสองจึงดูมีพิรุธและไม่น่าเชื่อถือ

7.4 หลักแห่งความเป็นไปได้

เป็นการพิจารณาถึงความเป็นได้ในเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนว่าพยาน 
จะสามารถรับรู ้ถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้เพียงใด ผ่านทางการรับรู ้ของ 
ทางการมองเหน็ การได้ฟัง การรบัรส การได้กลิน่ หรอืการสมัผสั ตัวอย่างเช่น

ตามภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุไม่มีเสาไฟฟ้าตามที่พยานบอกเล่ากล่าว
อ้าง หากจะมีก็มีเลยจากจุดเกิดเหตุไปอีกในระยะทางที่ค่อนข้างไกล บริเวณ
ที่เกิดเหตุจึงไม่มีแสงสว่างมากนัก นอกจากที่ที่ผู้เสียหายอ้างว่าก่อนจำาเลย 
เข้ามาลอ็กคอผูเ้สยีหายได้มกีารพดูคยุกนัเล็กน้อย จงึทำาให้จดจำาบคุลิกลักษณะ
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ของจำาเลยได้ แต่จากการนำาสบืพบว่าผูเ้สยีหายไม่สามารถระบตัุวคนร้ายทันที
ที่เจ้าพนักงานสอบสวนนำาแฟ้มประวัติอาชญากรรมมาให้ดูในชั้นสอบสวน  
การที่ผู้เสียหายจำาคนร้ายได้ก็มาจากการทีผู่้เสยีหายจดจำาการไวเ้ล็บยาวและ
ผูกด้ายสีขาวที่ข้อมือเท่านั้น นอกจากนี้การกล่าวอ้างว่าผู้เสียหายจำาลักษณะ
การมองและสายตาของคนร้ายได้ กไ็ม่ปรากฏว่าลกัษณะการมองและสายตา
ของจำาเลยมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นแตกต่างจากบุคคลทั่วไปอย่างไร  
คำาเบกิความของผู้เสยีหายจงึมคีวามน่าสงสยัตามสมควรไม่สามารถชีชั้ดได้ว่า
จำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิด

8. ประเภทของพยำนหลักฐำน

เมือ่เราได้ทำาความเข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะคร่าวๆ ของระบบการพจิารณา
คดี ลักษณะการรับฟังพยานหลักฐาน รวมไปถึงลักษณะของหลักฐานที่ 
ต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังแล้ว ส่วนต่อมาที่จะทำาความเข้าใจจะระบุลึกลงไปถึง
ประเภทและนำ้าหนักความน่าเชื่อถือของพยานประเภทต่างๆ ซ่ึงสามารถ 
แยกและอธิบายประเภทของพยานหลักฐานได้ดังนี้

8.1 พยานเอกสาร

หมายถึง การถ่ายทอดลกัษณะของตวัอกัษร รปูภาพ หรอืเครือ่งหมาย
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการเขียน การพิมพ์ การแกะสลัก ลงบนกระดาษหรือ
วัตถปุระเภทชนดิใดก็ได้ไม่จำากัด เพือ่ใช้เป็นเครือ่งหมายแทนคำาพดู การสือ่สาร 
หรือตามความหมายอื่นที่ต้องการ พยานเอกสารส่วนมากมีความสำาคัญ 
อย่างมากในคดแีพ่ง เน่ืองด้วยเป็นเอกสารทีต้่องกระทำาในลกัษณะของคู่สญัญา
จึงทำาให้ต้องมีเอกสารคู ่สัญญาเก็บไว้ท้ังสองฝ่าย การปลอมแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการอาจสามารถตรวจสอบได้ด้วยการใช ้
คู่สัญญาของอีกฝายประกอบ แตกต่างจากในทางอาญา ที่พยานเอกสาร 
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ส่วนใหญ่ทีม่กัเป็นการกระทำาทางฝ่ายเดยีวไม่มกีารยนิยอมหรอืการทำาสำาเนา
คูฉ่บบัของเอกสารไว้ทีอ่กีฝ่ายไว้อ้างองิ จงึทำาให้เกดิการปลอมแปลงหรือแก้ไข
เอกสารได้ค่อนข้างง่ายกว่า

ตัวอย่างของพยานเอกสาร ได้แก่ จดหมาย หนังสือ สัญญา เอกสาร
ราชการ โฉนดท่ีดิน บันทึกคำาให้การ แม้กระทั่งกำาแพง หรือแผ่นกระดาน 
ที่ปรากฏข้อความที่สามารถเข้าใจและสื่อความหมายได้

พยานเอกสารทีศ่าลจะรบัฟังและให้นำา้หนกัในการรบัฟังทีค่่อนข้างมาก
คือพยานเอกสารที่เป็นเอกสารราชการ เนื่องจากพยานเอกสารบางอย่าง 
ต้องผ่านกระบวนการหลายขัน้ตอนกว่าทีจ่ะสำาเรจ็ออกมา นอกจากนีเ้อกสาร
บางอย่างกฎหมายกำาหนดคุณค่าการรับฟังที่ชัดเจน เช่นกรณี โฉนดท่ีดิน  
หากได้มกีารจดทะเบยีนไว้ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าบคุคลผู้มชีือ่ในทะเบยีนเป็น
ผู้มีสิทธิครอบครอง ตามมาตรา 1373 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
นอกจากน้ีตามมาตรา 127 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ยังให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้อง เป็นหน้าที่ของคู่ความฝ่าย 
ที่อ้างว่าเอกสารนั้นไม่ถูกต้อง ต้องนำาสืบความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้อง
ของเอกสารนั้น

8.2 พยานวัตถุ

หมายถึง วัตถุ สิ่งของที่คู่ความอ้างต่อศาลเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐาน 
โดยวัตถุดังกล่าวจะต้องให้ศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ 
เพื่อให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคดี ตัวอย่างเช่น อาวุธปืน มีด รถยนต์ 
ยาเสพติด ของกลางที่ใช้ในการกระทำาความผิด บาดแผลที่เกิดขึ้นบนเนื้อตัว
ร่างกายอนัเนือ่งมาจากการต่อสูขั้ดขืน ทรพัย์สนิท่ีถกูทำาลายหรอืแย่งชงิไปอนั
เนื่องมาจากการกระทำาความผิด ฯลฯ
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8.3 พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

เป็นวัตถุหรือสิ่งของท่ีใช้เทคโนโลยีและกระบวนการวิทยาศาสตร ์
เข้าช่วย เพือ่ยนืยนัและพิสจูน์ความถูกต้องของหลกัฐาน ได้แก่ ดเีอน็เอ (DNA) 
ลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint) ฯลฯ ความเห็นจากพยานหลักฐานลักษณะนี้
จะเป็นการให้ถ้อยคำาเพือ่ยนืยนัลกัษณะของสิง่ต่างๆ ผ่านทางการบอกเล่าของ
ของบุคคลซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ แต่จะเป็นการช่วยเสริมอธิบายข้อมูล
ทางวิชาการ ทางนิติวิทยาศาสตร์ หรือศาสตร์เฉพาะอื่นใด เพ่ือขยายความ
พยานหลักฐานและคำาให้การอื่นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาจะเรียกพยานหลักฐานลักษณะนี้ว ่า “พยาน 
ผู้เชี่ยวชาญ” อันเป็นการเบิกความถึงถ้อยคำาที่ศาลไม่อาจรู้เองได้

8.4 พยานบุคคล

เป็นการให้ถ้อยคำาของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่เกิดขึ้นผ่านการรับรู้ 
ของตนในข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัคด ีไม่ว่าจะเป็นการรบัรูอ้นัเนือ่งมาจากการได้เหน็  
ได้ฟัง ได้รับรส และได้รู้สึก โดยหลักทั่วไปของพยานบุคคลที่จะมาให้ถ้อยคำา
ต้องมีลักษณะที่สำาคัญ 2 ประการคือ

(1)  เป็นบุคคลที่สามารถเข้าใจและตอบคำาถามได้
(2)  เป็นผู ้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความที่เก่ียวข้องกับสิ่งที ่

จะให้การเป็นพยานมาด้วยตนเองโดยตรง
พยานบุคคลถือเป็นพยานหลักฐานโดยตรง (direct evidence)  

และเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นพยานหลักฐานที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตกุารณ์ และสามารถระบถุงึผูก้ระทำาความผดิได้ชดัเจนทีส่ดุ แต่ในทางกลบักนั 
พยานบคุคลกอ็าจเป็นพยานหลกัฐานท่ีสามารถรบัฟังได้น้อยทีส่ดุเช่นเดยีวกนั
เน่ืองจากพยานบุคคลมีความจำากัดในการจดจำาข้อมูล บางครั้งอาจเกิด 
การสับสนหรือลำาดับเหตุการณ์ผิดพลาด นอกจากนี้อาจมีการให้ข้อมูล 
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ท่ีบดิเบอืนหรอือาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจากข้อเท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ ดังนัน้การรบัฟัง 
พยานบคุคลในปัจจบุนัโดยเฉพาะในคดอีาญา จงึจำาเป็นต้องพึง่พยานหลกัฐาน
อื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย

8.4.1. ลักษณะของพยานบุคคล

พยานบคุคลถือเป็นพยานท่ีใช้กนัมากในคดเีกีย่วกบัทีด่นิป่าไม้ เนือ่งจาก
พยานบุคคลสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำาประโยชน์ของชุมชน 
หรือบุคคลผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำาความผิดเอง ในท่ีนี้จึงขออธิบาย 
เพิ่มเติมเนื้อหาของพยานบุคคลในส่วนรายละเอียดบางประการ เพื่อสะดวก
ต่อการจัดเตรียมข้อมูลและพยานบุคคลให้มีความสอดคล้องและเอ้ือต่อ 
การเพิ่มนำ้าหนักพยานหลักฐานเพื่อชนะคดี

พยานบุคคลสามารถแบ่งรายละเอียดที่จะทำาการศึกษาได้ออกเป็น
ลักษณะต่างๆ ดังนี้

ก. พยานคู่

เหตุการณ์หนึ่งอาจมีผู้เห็นเหตุการณ์ร่วมกันได้ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  
เราจึงเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวร่วมกันว่าเป็นพยานคู่ พยานคู่มี 
ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ

(1)  พยานคู่หมายถึงช่วงที่อยู่เหตุการณ์ด้วยกันเท่านั้น แม้ว่าพยาน
ทั้งหมดอาจอยู่ในเหตุการณ์ช่วงเดียวกันแต่หากไม่ได้มีส่วนร่วมหรือพบเห็น
เหตุการณ์ที่กล่าวอ้างพร้อมกันก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นพยานคู่ ตัวอย่าง
เช่น แม้เจ้าพนกังานตำารวจจะอยูใ่นเหตกุารณ์เข้าจับกมุผู้ต้องหาคดีการพนนั 
แต่ในขณะทีต่ำารวจ ก. และ ข.วิง่ไล่จบัคนร้ายเผอญิเหน็บคุคลอกีกลุม่ลกัลอบ
ซ้ือขายยาเสพติดอยู่จึงรีบดำาเนินการจับกุม ดังนี้จะถือว่าตำารวจนายอื่นท่ี 
เข้าร่วมจับกุมคดีการพนันจะเป็นพยานคู่ในเหตุการณ์คดียาเสพติดท้ังหมด 
ไม่ได้ จะมีเพียงตำารวจ ก. และตำารวจ ข. ท่ีเห็นและทำาการจับกุมเท่านั้น 
ที่เป็นพยานคู่ในกรณียาเสพติดดังกล่าว
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(2)  พยานคูไ่ม่จำาเป็นต้องอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั พร้อมกนั ขอเพยีงแต่สามารถ
ระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างได้ก็เพียงพอ

(3)  พยานคู่ไม่จำาต้องรู้จักกันมาก่อน
(4)  พยานคู่ไม่จำาเป็นต้องรับรู้ถึงพยานอีกคนในระหว่างท่ีเหตุการณ์

ดำาเนินอยู่
การเบิกความพยานคู่มักจะนำาสืบเบิกความในชั้นศาลนิยมกระทำา 

ตดิต่อกันไปในคราวเดยีว ไม่เว้นระยะห่างระหว่างการเบกิความของแต่ละคน 
มากนักเพื่อกันบุคคลที่ เข ้าเบิกความก่อนหน้ามีโอกาสตระเตรียมถึง 
เร่ืองทีเ่บกิความ หรอืเรือ่งทีคู่ค่วามอกีฝ่ายหนึง่ซกัถามในห้องพจิารณา อนัจะ 
ส่งผลต่อการชั่งนำ้าหนักพยานคู่ของศาล

การพจิารณาว่าคำาให้การของพยานคูว่่าสมควรรบัฟังหรอืไม่ ไม่สามารถ
ระบุได้ชัดเจนว่าต้องเหมือนกันหรือแตกต่างกันทั้งหมด สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ของดุลพินิจและความเหมาะสมในการวินิจฉัยคดีของศาล เนื่องจากในบาง
ครั้งข้อเท็จจริงที่เหมือนกันมากจนเกินไปก็ทำาให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ในคำาให้การของพยานคู่ได้ เช่น การที่คำาเบิกความของพยานทุกคนสามารถ
ระบุได้ว่าท่อนไม้ที่จำาเลยใช้ในการกระทำาความผิดมีขนาดประมาณ 1 นิ้ว 
เหมือนกันหมด ทั้งท่ีในความเป็นจริงการประมาณขนาดของแต่ละบุคคล 
ไม่เหมือนกัน การประมาณน่าจะออกมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากกว่า

นอกจากนี้แม้การเบิกความจะแตกต่างกัน แต่หากเป็นความแตกต่าง
ในสิ่งซึ่งไม่ใช่สาระสำาคัญแล้ว ศาลมักจะไม่หยิบยกข้อแตกต่างเหล่านี้มาเป็น
เหตุสงสัยและยกฟ้อง ดังเช่น พยานคนแรกเบิกความว่าจำาเลยใส่กางเกงสีดำา 
แต่พยานคนถัดมาเบิกความว่าจำาเลยใส่กางเกงสีนำ้าเงินเข้ม กรณีเช่นนี ้
ศาลอาจไม่คำานึงถึงความแตกต่างของสีระหว่างพยานมากนัก หากไม่ได้แตก
ต่างกันจนเกินไปดังเช่นดำากับขาว เนื่องจากพยานแต่ละคนอาจมีการรับรู้  
การจดจำา และการถ่ายทอดที่ไม่เหมือนกันทำาให้ส่งผลต่อการกระประมาณ
และคำาตอบของแต่ละคน
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ข. พยานเดี่ยว

พยานเดี่ยวถือเป็นพยานที่มีนำ้าหนักน้อยกว่าพยานประเภทอื่น 
เนื่องจากพยานเด่ียวเป็นการเบิกความของบุคคลคนเดียวไม่สามารถนำา 
พยานบุคคลอื่นเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเทียบเคียงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 
พยานลักษณะนี้จึงมีจุดบอดในเรื่องของการถามค้านพยานในชั้นศาล

ทั้งนี้ใช่ว่าการเบิกความของพยานเดี่ยวจะไม่มีนำ้าหนักในการรับฟังไป
ทกุกรณ ีในบางกรณศีาลอาจรบัคำาเบิกความของพยานเดีย่วบ้างหากเป็นกรณี
ที่มีพยานหลักฐานอ่ืนประกอบและศาลเห็นว่าคำาเบิกความของพยานสมเหตุ
สมผล เป็นไปตามธรรมชาติ รวมไปถึงพยานไม่มีเหตุโกรธเคืองจำาเลยมาก่อน 
ดังเช่นกรณีพยานเพียงปากเดียวเป็นผู ้เสียหายที่ถูกข่มขืนกระทำาชำาเรา  
เมื่อจำาเลยเป็นเด็ก ประกอบจำาเลยท้ังสี่ให้การรับสารภาพ นอกจากนี้พยาน
ไม่เคยมีเหตโุกรธเคอืงใดๆ กบัจำาเลยมาก่อน ศาลจงึเหน็ว่าพยานน่าจะให้การ
ตามความเป็นจริง

ค. พยานบอกเล่า 

เป็นพยานทีไ่ม่ได้เหน็เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้โดยตรง แต่อาจรับรู้เหตุการณ์
ดังกล่าวผ่านการบอกเล่าของบุคคลอ่ืนอีกทอดหน่ึง เช่น พยานเบิกความว่า
นายแดงมาเล่าให้ตนฟังว่าเห็นนายขาวแทงนายดำา อย่างไรก็ตามการรับฟัง
เร่ืองราวมาบุคคลอื่นอาจเป็นเป็นประจักษ์พยานมิใช่พยานบอกเล่าก็ได้  
ในกรณีที่การบอกเล่านั้นเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ตนประสบพบเจอ เช่น 
พนักงานสอบสวนได้เบิกความว่าจำาเลยได้รับสารภาพโดยสมัครใจต่อหน้า 
การสอบสวนของตน การยืนยันข้อเท็จจริงที่จำาเลยให้การรับสารภาพโดย 
สมคัรใจจึงถอืเป็นประจกัษ์พยานมใิช่พยานบอกเล่า แต่หากกรณเีป็นว่าตำารวจ
เบิกความว่าจำาเลยได้รับสารภาพว่าจำาเลยได้ใช้มีดแทงนายขาว กรณีเช่นนี ้
ถือเป็นพยานบอกเล่าท่ีพนักงานตำารวจฟังมาจากจำาเลยอีกทอดหนึ่งมิใช่
เหตุการณ์ที่ประสบด้วยตนเอง
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นำา้หนกัของพยานบอกเล่า เมือ่เทียบกบัพยานประเภทอืน่หากมพียาน
หลายปากเบิกความใกล้เคยีงกนั หรอืมหีลกัฐานอืน่ประกอบกอ็าจทำาให้พยาน
บอกเล่ามีนำา้หนักเชือ่ถอืได้ ในทางตรงกนัข้ามหากพยานทีเ่บกิความเป็นพยาน
บอกเล่าแล้วยังเป็นพยานเดี่ยวด้วยแล้ว นำ้าหนักของพยานที่ศาลจะรับฟัง 
จึงค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับพยานหลักฐานอื่น

เมื่อพิจารณาถึงพยานบุคคลในลักษณะต่างๆ ที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่า 
การจำาแนกประเภทของพยานถือเป็นส่ิงที่ค่อนข้างสำาคัญ เนื่องจากพยาน
บคุคลแต่ละประเภทส่งผลต่อนำา้หนกัความน่าเชือ่ของศาลในการพิจารณาว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงตามที่พยานกล่าวอ้างหรือไม่ การสอบถาม 
ข้อเท็จจริงและการหาพยานบุคคลเพื่อให้การในกระบวนพิจารณาในศาล 
ของผู้ปฏิบัติงานจึงควรคำานึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวข้างต้นประกอบเสมอ

9. ตัวอย่ำงโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลชุมชน

ดังที่ได้กล่าวไปว่าการเตรียมรับมือการฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญา หรือ
การพัฒนาความเข็มแข้งของชุมชน การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ถือเป็นการดำาเนินการที่จำาเป็นในเอกสารฉบับนี้ จะขอยกตัวอย่างการบันทึก
ข้อมลูของชมุชนโดยอาศยัโปรแกรมประยกุต์ Microsoft Access เข้ามาช่วย
เพือ่ให้ผูศ้กึษาสามารถมองเหน็ภาพรวมของการออกแบบรูปแบบการจัดเกบ็
ข้อมูลและนำาไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งนี้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวถูกจัดทำาขึ้นเพื่อช่วยในการรองรับการจัดเก็บข้อมูลของชุมชนของ 
ผู้ปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการดึงข้อมูลออกมาใช้ 
อันจะส่งผลต่อการนำาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาองค์กรในระดับชุมชน  
การวางแผนการดำาเนินคดี หรือการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายต่อไป
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ฐานข้อมูลจะแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 ส่วน คือ รายละเอียดพ้ืนท่ี 
และรายการข้อมูลคดี 

ข้อมูลในแต่ละส่วนทั้งรายละเอียดพื้นที่และรายละเอียดข้อมูลคดี 
จะสามารถเข้าใช้ได้ใน 2 ลักษณะคือ การค้นหาเพื่อดูข้อมูลโดยท่ัวไปซึ่งจะ 
ไม่สามารถทำาการแก้ไขข้อมูลได้ และการเข้าดูข้อมูลแบบสามารถแก้ไข 
รายละเอียดของข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขข้อมูลแล้วจะปรากฏช่องให้กรอก 
UserName และ Password ให้ใส่รหัสท่ีถูกต้องและจะเข้าไปสูห่น้าการแก้ไข
ข้อมูล โดยหากกรอกรหัสผิด 3 ครั้งโปรแกรมจะปิดการทำางานลง
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การอธิบายรายละเอียดการใช้งานทั้ง 2 ส่วนจะขออธิบายในลักษณะ
ของผู ้ที่จะแก้ไขข้อมูลเป็นหลักเนื่องจากเนื้อหาของการใช้งานของผู ้ที ่
ไม่สามารถแก้ไขข้อมลูได้จะคล้ายคลงึกนั เพยีงแต่จะตัดทอนปุม่คำาสัง่บางอย่าง 
ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลออกไป เช่น คำาสั่งเพิ่มข้อมูล หรือลบข้อมูล 

1. รายละเอียดพื้นที่
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หน้าค้นหาข้อมูลพื้นท่ีจะแสดงข้อมูลของพื้นที่ต่างๆ เอาไว้ โดยเรา
สามารถค้นหาข้อมูลพื้นท่ีท่ีต้องการได้โดยการใส่คำาค้นหาที่ช่องว่างด้านล่าง 
แล้วค้นปุ่มค้นหารายการที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมจะแสดงเฉพาะคำาค้นหา 
ที่ตรงกับคำาที่ต้องการออกมา ทั้งนี้สามารถใส่คำาค้นหาได้มากกว่า 1 คำา ต่อ
หนึ่งการค้นหา โดยโปรแกรมจะแสดงผลเฉพาะท่ีตรงตามจำานวนคำาค้นหา
ทั้งหมด เท่านั้น เช่น

หากใส่คำาค้นหาในช่องชือ่อำาเภอ และจงัหวดั เมือ่กดปุม่ค้นหารายการ
ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรายการข้อมูลที่มีทั้งสองคำาอยู่ด้วย คือ บ้านห้วยนกกก 
และบ้านนอแล แต่หากเพิ่มคำาค้นหาในช่องตำาบลว่าม่อนปิ่น รายการค้นหา 
ที่พบจะมีเพียงบ้านห้วยนกกกเท่านั้น

ผู้ค้นหาสามารถล้างช่องค้นหาด้วยปุ่มคำาสั่ง 

1.1 การเพิ่มข้อมูล การแก้ไข และการลบข้อมูล ในหน้าค้นหาพื้นที่
จะมีคำาสั่ง ดังต่อไปนี้

การเพิ่มข้อมูล ทำาได้โดยกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลพื้นที่ 
การแก้ไขข้อมูล ทำาได้โดยกดที่รหัสพื้นที่ข้อมูลที่ต้องการ
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การลบข้อมูล ทำาได้ 2 ลักษณะ คือการลบข้อมูลทั้งหมด โดยกดคำาสั่ง
ลบข้อมลูทัง้หมดในหน้าค้นหา  หรอือกีลกัษณะหนึง่ คอืการลบข้อมลู 
แต่ละส่วนโดยกดเข้าไปท่ีหน้าข้อมูลเพื่อทำาการแก้ไขตามที่กล่าวไว้ด้านบน 
และกดที่ปุ่มลบข้อมูลพื้นที่ 

1.2 รายละเอียดข้อมูลพ้ืนที่ เมื่อทำาการเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูล  
จะพบหน้าต่างรายละเอียดข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ

ประวัติ :  ประวัติและข้อมูลทั่วไปของชุมชน
การจัดการ :  กฎระเบียบการจัดการและคณะกรรมการ 

   ของชุมชน
สภาพปัญหา :  สภาพปัญหาที่สำาคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน
ข้อมูลรายคดี :  เป็นรายละเอียดการช่วยเหลือคดีในพื้นที่

รายละเอียดที่โปรแกรมต้องการจัดเก็บมีค่อนข้างมาก ซึ่งแต่ละชุมชน
อาจมิได้มีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดเช่นนี้ ดังนั้นแล้วข้อมูลท่ีจะจัดเก็บจึงอาจ
ปรบัเปลีย่นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ี แต่หากเป็นไปได้การจดัเกบ็ 
ข้อมูลตามที่กำาหนดจะช่วยสนับสนุนการต่อสู ้คดีและการขับเคลื่อนทาง
นโยบาย
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การลงข้อมลูโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามหวัท่ีกำาหนดให้ไว้ในแต่ละส่วน
จงึไม่ขออธบิายในรายละเอียด ท้ังน้ีมรีายละเอียดสำาคญับางส่วนทีจ่ะขออธบิาย
เพิ่มเติม ดังนี้ 

1.2.1 ประวัติ 

ข้อมูลรหัสพื้นที่ เป็นข้อมูลที่ถูกกำาหนดขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดการซำ้าซ้อน
ของข้อมูลแต่ละพื้นที่ รหัสข้อมูลในแต่ละพื้นที่จึงไม่สำมำรถก�ำหนดเลข 
ให้ซ�้ำกันได้ ยกตัวอย่างเช่น บ้านห้วยนกกกใช้รหัสพื้นที่ 0001 ไปแล้ว พื้นที่
ที่จะใส่ข้อมูลในภายหลังจะต้องใช้รหัสอื่นท่ีไม่ใช่ 0001 หากใส่รหัสซำ้าเมื่อ 
ปิดหน้าต่างหรือทำาการบันทึกโปรแกรมจะเตือนให้เปลี่ยนรหัสใหม่ 

กด Ok

หากกด Yes โปรแกรมจะกลบัไปทีห่น้าต่างค้นหา และไม่บนัทกึข้อมลู
ที่ป้อนเอาไว้ หำกจะด�ำเนินกำรต่อและบันทึกข้อมูลให้กด No จะปรากฏ



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้ 47

หน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้กด Stop All Macros จากนั้นให้เปล่ียนหมายเลข 
รหัสพื้นที่เสียใหม่

1.2.2 ข้อมูลรายคดี เป็นข้อมูลของผู ้ที่มาขอรับการช่วยเหลือ  
โดยโปรแกรมจะให้กำาหนดรหัสข้อมูลคดีแยกต่างหากจากรหัสพื้นที่เพื่อ 
ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง 

รหัสข้อมูลคดีจะมีลักษณะเช่นเดียวกับรหัสพ้ืนท่ีคือไม่สามารถป้อน
ค่าท่ีซำา้กันกับรหัสข้อมลูในพืน้ทีเ่ดยีวกันหรอืพืน้ทีอ่ืน่ ดงันัน้ผูจ้ดัทำาโปรแกรม
จึงกำาหนดตวัเลขของรหสับคุคลคอื รหสัพืน้ท่ีตามด้วยรหสัทีก่ำาหนดขึน้มาใหม่ 
เช่น รหัสพื้นที่ 58001 ก็ให้ใส่ 58001 ตามด้วยรหัสที่กำาหนดขึ้นมาใหม่  
เช่น 001 ดังนั้นรหัสข้อมูลคดีที่ได้ คือ 58001001
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การเพิ่มเติมข้อมูลใหม่สามารถกระทำาได้โดยการพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
ลงในช่องว่างที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงกด Double Click ในช่องรหัสข้อมูล 
เพื่อลงรายละเอียดของคดีเพิ่มเติม

เม่ือ Double Click ท่ีรหัสข้อมลู โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างรายละเอียด
ท่ีตรงกบัข้อมลูทีเ่รยีก ซึง่ในหน้ารายละเอยีดข้อมลูคดจีะไม่สามารถเปลีย่นแปลง 
ข้อมูลได้ 2 ส่วน คือรหัสพื้นท่ี และช่ือหมู่บ้านเนื่องจากข้อมูลคดีดังกล่าว 
จะถูกเชื่อมโยงไว้กับข้อมูลของพื้นที่เสมอ

การลบข้อมูลคดีจะกระทำาเหมือนการลบข้อมูลพื้นที่โดยการกดปุ่ม 
ลบข้อมูลคดี  ในหน้าต่างรายละเอียดข้อมูลคดี แต่ทั้งนี้ข้อมูลคดี
ต้องลบทีละรายการไม่สามารถลบทั้งหมดดังเช่นกรณีข้อมูลพื้นที่
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2. รายการข้อมูลคดี

การเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลคดีสามารถกระทำาได้ทั้ง 2 ทาง คือ การเข้า 
เพิ่มเติมรายละเอียดผ่านรายละเอียดของพื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาในส่วนก่อน  
และการเข้าค้นหาผ่านทางปุ่มรายการข้อมูลคดี

หมายเหตุ แม้การเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลคดีจะสามารถค้นหาและแก้ไข
เพ่ิมเติมผ่านทางปุ่มรายการข้อมูลคดี แต่ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลส่วนดังกล่าว
ควรใช้ในกรณกีารค้นหาและแก้ไขข้อมลูบคุคลเท่านัน้ หากเป็นกรณีที ่ต้องกำร
เพ่ิมเติมข้อมูลคดีใหม่ในพื้นที่ ควรใช้กำรเพิ่มเติมผ่ำนส่วนของข้อมูลพื้นที่ 
เนื่องจำกดังที่กล่ำวไปแล้วว่ำข้อมูลบุคคลจะเชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นที่เสมอ

เมื่อกดปุ่มรายการข้อมูลคดี หรือแก้ไขข้อมูลคดีจะมีลักษณะหน้าต่าง
เหมือนกรณีการเข้าค้นหารายการข้อมูลพื้นที่ โดยจะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้

รายละเอียดของการค้นหา การแก้ไข และการลบข้อมูลจะเหมือน 
ในส่วนของข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด
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ข้อสำาคัญ จากเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของการใช้โปรแกรมประยุกต ์
Microsoft Access ในการจัดเก็บข้อมูล สิ่งที่พึงระวังที่สุดเพียงอย่างเดียว 
คือการต้ังค่ารหัสข้อมูลและรหัสพื้นท่ีท่ีซำ้าซ้อนกัน ดังนั้นแล้วหากกรณ ี
หลายหน่วยงานร่วมกันประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว จึงควรที่จะตกลง 
รปูแบบของรหัสการจดัเกบ็เพือ่ให้ง่ายต่อการประยกุต์ใช้และการประมวลผล
ในภายหลัง
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บทที่ 2  

กระบวนกำรยุติธรรม 
กับคดีที่ดินและป่ำไม้
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ส่วนที่ 1 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ

1. ควำมหมำยของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ

กระบวนการยุติธรรม หมายความถึง ขั้นตอนหรือการดำาเนินการ 
ของบุคคลผู้ที่ประสบกับปัญหาโต้แย้งทางด้านกฎหมาย โดยอาศัยองค์กร  
และบุคลากรที่กฎหมายให้อำานาจ เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายทีเ่กดิขึน้ กระบวนการยตุธิรรมทีส่ำาคญัทีรู่จ้กักนัโดยส่วนใหญ่ เช่น 
กระบวนยุติธรรมทางอาญา แพ่งและพาณิชย์ แรงงาน เด็กและเยาวชน ภาษี
อากร เป็นต้น

กฎหมายอาญา หมายถงึ กฎหมายทีร่ฐับญัญัติขึน้ เพ่ือกำาหนดลักษณะ
การกระทำาทีถ่อืว่าเป็นความผดิ และมบีทลงโทษทางอาญาเอาไว้ โดยลักษณะ
การกระทำาดังกล่าวนี้อาจอยู่ในรูปของการกระทำา หรือละเว้นการกระทำา 
บางอย่างท่ีกฎหมายกำาหนดให้ทำา เช่น การไม่ยอมเสียภาษี การไม่ยอม 
ช่วยเหลือบุคคลเมื่อสามารถช่วยเหลือ เป็นต้น
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จากนิยามความหมายข้างต้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึง 
หมายถึง กระบวนการที่บุคคลซึ่งกำาลังประสบปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
การกระทำาความผิดท่ีมีบทลงโทษทางอาญาต้องการหาข้อยุติของปัญหา 
ดังกล่าวโดยอาศัยองค์กร และบุคลากรที่กฎหมายได้กำาหนดให้อำานาจไว้  
โดยเมื่อได้ข้อสรุปของปัญหาแล้ว หากผู้ถูกกล่าวหาถูกพิสูจน์ได้ว่ากระทำา 
ความผิดจริงก็ต้องรับโทษตามกฎหมายต่อไป

กฎหมายเกีย่วกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา จึงเป็นกฎหมายท่ีจะ
บอกถงึวธิกีารและขัน้ตอนในการดำาเนนิการเกีย่วกบักฎหมายอาญาโดยเฉพาะ 
ท้ังในส่วนของการจับกุมผู ้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด สิทธิของผู ้ถูก 
กล่าวหาว่ากระทำาความผิดวิธีการลงโทษผู้กระทำาความผิด ตลอดจนวิธีการ
ดำาเนินการต่างๆ ขององค์กรและหน่วยงานที่กฎหมายได้กำาหนดให้อำานาจไว้

2. บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม 
ทำงอำญำ

ในการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รัฐได้ให้อำานาจบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทตั้งแต่ชั้นดำาเนินการสืบสวน สอบสวน 
จับกุม พิจารณาและการดำาเนินการตามคำาพิพากษา

2.1 กรณีความผิดทั่วไป

ศาล  มี 2 ความหมาย คือ ผู้พิพากษาท่ีทำาหน้าท่ีชี้ขาด 
ตัดสินคดีความ และอาจหมายความรวมถึงตัวอาคาร 
สถานท่ีท่ีใช้ในการพจิารณาคดีความ เช่น ศาลจงัหวดั
เชียงใหม่  
ในคดีอาญาศาลจะเริ่มพิจารณาท่ีศาลชั้นต้น เป็น
อันดับแรก หากคู่ความไม่พอใจในคำาพิพากษาอาจ 
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ยื่นขอคำาพิพากษาจาก ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  
ได้ตามลำาดับ

ผู้เสียหาย คือ บุคคลที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การกระทำาความผิดของบคุคลอืน่ ทัง้นีอ้าจหมายความ
รวมถึงบุคคลผู ้มีอำานาจจัดการแทน เช่น กรณ ี
ผู้เสียหายตาย ถือว่ากรณีดังกล่าวบิดามารดาของ 
ผู้ตายจะเป็นผู้เสียหาย

ผู้ต้องหา คอื บุคคลผูถ้กูกล่าวว่าว่าได้กระทำาความผดิ แต่ยงัมไิด้
ถูกฟ้องต่อศำลแม้บุคคลดงักล่าวจะถูกจบักมุและแจ้ง
ข้อหาแล้วก็ตาม 

จำาเลย คือ บุคคลที่ถูกนำาตัวมาฟ้องต่อศาลตามข้อหา 
ที่ได้กระทำาความผิด เมื่อผู้ต้องหาได้ถูกจับกุม และ
พนักงานสอบสวนนำาการสอบสวนและรวบรวม 



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้ 55

พยานหลกัฐานเสรจ็ จะทำาความเหน็ส่งต่อให้พนกังาน
อัยการ เมื่อพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้อง ก็จะยื่น
ฟ้องพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาล เมื่อศาลรับคำาฟ้อง
บุคคลดังกล่าวจะถูกเรียกแทนว่าจำาเลยมิใช่ผู้ต้องหา

โจทก์ คือ ผู้เสียหายที่ฟ้องคดีศาล หรือพนักงานอัยการ  
ในบางกรณผีูเ้สยีหายอาจขอเป็นโจทก์ร่วมกบัอยัการ
ในคดีเดียวกัน

พนักงานสอบสวน คือ เจ้าพนักงานที่กฎหมายให้อำานาจในการ
สอบสวนข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ ได้แก่ พนักงานสอบสวน
ประจำาสถานีตำารวจ เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ให้มีอำานาจและหน้าที่ทำาการสอบสวน

การสืบสวน คือ การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรอืตำารวจ ไดป้ฏิบตัไิปตามอำานาจและ
หน้าท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

การสอบสวน คอื การรวบรวมพยานหลกัฐานและการดำาเนนิการอืน่
ใดตามบทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมายพิจารณาความ
อาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนทำาไปเกี่ยวกับความผิด 
ที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง พิสูจน์ความผิด 
และเอาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ

พนักงานอัยการ คือ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล 
แทนรัฐหรือแทนผู้เสียหาย

2.2 กรณีความผิดเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้

ความผดิเกีย่วกบัทีด่นิ บคุคลและองค์กรทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องในกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาจะมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้56

ในส่วนความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดินจะที่มีรายละเอียดเพ่ิมเติมเข้ามา
เล็กน้อย คือ การจับกุมผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ หรือในพื้นที่ป่าสงวน 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จะมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะที่มีอำานาจทางกฎหมายอาญาในการตรวจตราและ 
เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระทำาความผิดแทนพนักงานตำารวจ โดยทางปฏิบัติ
ช่ือเรียกพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ 
ตนรับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ป่าสงวน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

3. กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำกรณีควำมผิดเกี่ยวกับที่ดินและป่ำไม้
ว่ำด้วยคดีสิ่งแวดล้อม

การดำาเนนิคดอีาญาเกีย่วกบัทีด่นิและป่าไม้ในปัจจุบนัจะมคีวามแตกต่าง 
จากการดำาเนินคดีอาญาทั่วไปอยู่บ้าง เนื่องจากการตีความว่าปัญหาที่ดิน 
และป่าไม้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญและนับวันจะยิ่งทวี 
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ภายหลงัวนัที ่18 มถินุายน พ.ศ. 2546 จากการประชมุร่วมกนัระหว่าง
ผู้แทนจากศาลฎกีาของผูน้ำาหลายประเทศในภูมภิาคลุม่แม่นำา้โขง ณ สำานกังาน
แผนงานสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัฒนา
บุคลากรทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า “Bangkok  
Statement” ประกอบกับหลักการโจฮันเนสเบิร์ก ว่าด้วยบทกฎหมายและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Johannesburg Principles on the Role of Law 
and Sustainable Development) ที่กล่าวว่า “ความเป็นอิสระของ
กระบวนการทางศาลเป็นความจำาเป็นที่จะนำามาใช้พัฒนาและบังคับใช ้
กฎหมายสิง่แวดล้อม ผูพ้พิากษาและผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการศาล ในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและโลกถือเป็นหุ้นส่วนสำาคัญที่จะส่งเสริมให้มีการปฏิรูปกฎหมาย 
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และการนำาเอากฎหมายสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศและภายในประเทศมาใช้
และบังคับใช้”จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำางานวิจัย โดยให้ทำาการศึกษาและ
วิเคราะห์คดีสิ่งแวดล้อมในทุกระดับชั้นของศาลยุติธรรม

จนได้มีการขยายผลการวิจัยดังกล่าวและจัดต้ังแผนกคดีส่ิงแวดล้อม 
(Green Bench) เป็นหน่วยงานหนึ่งในการพิจารณาของศาล มีจุดเร่ิมต้น 
ที่ศาลฎีกา เป็นตัวอย่างเนื่องด้วยต้องการให้คำาพิพากษาคดีส่ิงแวดล้อมของ
ศาลฎีกาเป็นบรรทดัฐานในแนวทางเดยีวกนัสำาหรบัการตดัสนิคดด้ีานสิง่แวดล้อม 
ในทกุชัน้ศาล จากนัน้จงึได้มีการขยายแผนกคดสีิง่แวดล้อมลงไปสู่ ศาลอทุธรณ์ 
ศาลอุทธรณ์ภาค และศาลชั้นต้น และได้มีการประกาศจัดตั้งแผนกคด ี
สิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 

3.1 นิยามคำาว่าคดีสิ่งแวดล้อม

คำาว่า “สิ่งแวดล้อม” (Environment, ambient) ถือเป็นที่มี 
ความหมายค่อนข้างกว้าง โดยท่ัวไปจะหมายถึงธรรมชาติและสังคมที่อยู ่
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รอบตัวเรา ท้ังที่ดี ไม่ดี มีชีวิต และไม่มีมีชีวิตกฎหมายส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้นิยามศัพท์ดังกล่าวว่า สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะ 
ในทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ 
สิ่งที่มนุษย์ได้ทำาขึ้น 

ด้วยเหตุน้ีคำาว่า “คดีสิ่งแวดล้อม” จึงมีความหมายท่ีค่อนข้างกว้าง  
โดยจะหมายถึงข้อพพิาทหรือความขดัแย้งทีเ่ก่ียวกบัสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเรา 
อันจะกินความหมายไปถึงคดีความทุกประเภทจนไม่มีข้อจำากัดที่ชัดเจน 

การตีความหมายเช่นนี้ จึงเป็นปัญหาในการนิยามคดีส่ิงแวดล้อม 
ท่ีจำาเป็นต้องตีความให้มีความหมายท่ีแคบลงและชัดเจนยิ่งขึ้นหลักเกณฑ ์
ในการพิจารณาจึงมุ่งไปท่ีแนวคิดพื้นฐานท่ีต้องการที่จะอนุรักษ์และคุ้มครอง 
สิง่แวดล้อมเป็นสำาคญั ซึง่หลกัการดงักล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ในประเทศไทย ภายหลังจากที่เล็งเห็นถึงปัญหาการทำาลายและลดลง
ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง ปัญหามลพิษ ตลอดจนการเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้อม อันเนือ่งมาจากลงทนุและเพิม่ผลผลติทัง้ในด้านเกษตรกรรม 
และอตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง โดยกลุม่งานระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศ 
กองติดตามประเมินผล สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้สรุปปัญหาที่สำาคัญที่สมควรได้รับการแก้ไข ดังนี้

(1)  ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาต ิเช่นทรพัยากรป่าไม้ ทรพัยากรดิน 
ทรัพยากรนำ้า ทรัพยากรธรณีจำาพวก แร่ เชื้อเพลิง แร่อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและทรัพยากรพลังงาน

(2)  ปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อมจากแหล่งธรรมชาติและแห่งศลิปกรรม 
จำาพวก เมืองเก่าและเมืองโบราณ

(3)  ปัญหาด้านภาวะมลพิษ จำาพวกมลพิษทางนำ้า มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางเสียง ขยะ สารอันตราย ของเสียอันตราย

(4)  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชน จำาพวก ผังเมือง 
ชุมชนแออัด การจราจร
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การตีความคดีความสิ่งแวดล้อมจึงมุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดงักล่าว โดยมุ่งเน้นไปทีก่ฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมเป็นสำาคญั โดยคำาจำากัด
ความของ “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” จะหมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การคุ้มครองเร่ืองสาธารณสุขและธรรมชาติ ตลอดจนถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ 
สร้างขึ้นโดยกฎหมายนั้นมุ่งเน้นที่จะป้องกัน แก้ไข บรรเทา เยียวยา หรือ
ลงโทษผลจากการกระทำาท่ีก่อให้เกดิความเสียหายและคกุคามต่อสิง่แวดล้อม 
สาธารณสุข และความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ดังนั้นกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมจึงกระจายอยู ่ท่ัวไปไม่เป็นระบบ ทั้งระดับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมายท้ังกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง

3.2 ขอบเขตคดีสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม

ในศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญา ได้จำากัดขอบเขตของ
คดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาเอาไว้ ว่าหมายความถึงคดีอาญาและคดีแพ่งที่มี
ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมตามกลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ นอกจากนี้ประธานศาลฎีกาได้กำาหนด
จำาพวกคดีที่เป็นคดีสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในคำาสั่งศาลฎีกาที่ 30/2547 อันมี
กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านมลพิษถึง 24 ฉบับ 
ด้วยกันซึ่งในกฎหมายกลุ่มดังกล่าวมีกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดินที่น่าสนใจ 
ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
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แม้การกระทำาความผิดทางอาญาอันเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว 
ข้างต้นจะถอืเป็นคดีสิง่แวดล้อมแต่กรณกีารดำาเนนิการทางอาญากบัผูก้ระทำา
ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังมิได้มีแนวทางปฏิบัติสำาหรับการจัดการ 
เรือ่งดงักล่าวอย่างชดัเจนอนัแตกต่างจากการดำาเนนิคดีทางแพ่งท่ีมคีำาแนะนำา
ของประธานศาลฎกีาเก่ียวกบัการดำาเนนิคดสีิง่แวดล้อมเพ่ือให้การดำาเนนิกระบวน 
พิจารณาคดีแพ่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปในระเบียบเดียวกัน 

การพิจารณาคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และที่ดิน จะแตกต่างจากกรณี
ความผดิทางอาญาทัว่ไปกม็เีพยีงการจำาแนกว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีส่ิงแวดล้อม 
และจำาต ้องพิจารณาโดยคำานึงถึงผลประโยชน ์ในด ้านสิ่ งแวดล ้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ

ส่วนที่ 2 สิทธิ เสรีภำพ และหลักประกันพื้นฐำนในคดีอำญำ
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1. สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ

ก่อนจะศกึษาเนือ้หาเกีย่วกบัสทิธแิละหลกัประกนัขัน้พืน้ฐานของบคุคล
ในคดอีาญา จะขอยกเนือ้หาในส่วนของสทิธแิละเสรภีาพอันเป็นการทัว่ไปเพือ่
ให้ตระหนักและเข้าใจถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่กฎหมายรับรองไว้ อันจะ
ทำาให้มองเห็นความสำาคัญของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลที่ได้กระทำา
ความผิดในคดีอาญาตามมา

โดยในส่วนนี้แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรมาบังคับใช้ แต่ผู้เขียนขอยกกรณีบทบัญญัติ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัล่าสดุ คอื พ.ศ. 2550 มานำาเสนอ
เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาหากภายหลังได้มีรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ถูกใช้บังคับ

หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องหาและจำาเลยในคดีอาญา สามารถ
แยกหมวดหมู่ได้ ดังนี้

1.1 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

มนุษย์ทุกคนย่อมอยากมีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย และอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการดำารงชวีติอย่างมคีวามสขุ การกระทำาใดทีเ่ราไม่ปรารถนา
ให้เกิดกับตนก็ควรที่จะไม่กระทำาการดังกล่าวอันจะเป็นการรบกวนหรือ 
ลดทอนความสขุของบุคคลอืน่ด้วยการรบัรองศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ถอืเป็น
หลกัการสำาคญัทีจ่ะทำาให้มนษุย์มองคนอืน่เฉกเช่นเดียวกบัตน และไม่ลดทอน
คุณค่าของบุคคลอื่นลงเยี่ยงสัตว์หรือเยี่ยงทาส โดยบทบัญญัติที่รองรับ 
หลักการดังกล่าว ประกอบด้วย

มาตรา 4 ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สทิธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
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มาตรา 26 การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง  
โดยปรยิายหรือโดยคำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู ย่อมได้
รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ
โดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และ
การตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน

   บคุคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี ้
รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อ 
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

   บคุคลย่อมสามารถใช้สิทธทิางศาลเพือ่บงัคบัให้รฐั
ต้องปฏบิตัติามบทบญัญติัในหมวดนีไ้ด้โดยตรงหากการใช้
สทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งใดมกีฎหมายบญัญติัรายละเอยีด
แห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตาม 
ที่กฎหมายบัญญัติ

   บคุคลย่อมมสีทิธิได้รบัการส่งเสริม สนบัสนนุ และ
ช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
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มาตรา 29 การจำากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้  
จะกระทำามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เฉพาะเพือ่การท่ีรฐัธรรมนญูนีก้ำาหนดไว้และเท่า
ท่ีจำาเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคญัแห่งสทิธแิละ
เสรีภาพนั้นมิได้

   กฎหมายตามวรรคหนึ่ งต ้องมีผลใช ้บั งคับ 
เป็นการทัว่ไป และไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคับแก่กรณใีดกรณหีนึง่ 
หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ท้ังต้องระบุ
บทบัญญตัแิห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อำานาจในการตรากฎหมาย
นั้นด้วย

   บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำามาใช้
บังคับกับกฎท่ีออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายด้วยโดยอนุโลม

1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล

เมื่อมนุษย์มีคุณค่าที่เท่าเทียมกันแล้ว มนุษย์ทุกคนก็ไม่ควรที่จะถูก 
แบ่งแยกออกจากกนัด้วยเหตแุห่งความแตกต่าง ไม่ว่าจะด้วย เชือ้ชาติ ศาสนา 
เพศ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมตลอดจน
เหตุอื่นใดอันจะยกมากล่าวอ้างต่อกัน โดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรองรับ 
หลักการดังกล่าว ดังนี้

มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำาเนิด เพศ หรือศาสนาใด 
ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
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   การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำามิได้

   มาตรการท่ีรัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ 
ส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใช้สทิธิและเสรภีาพได้เช่นเดยีวกบั 
บุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามวรรคสาม

1.3 สิทธิในชีวิตและร่างกาย 

การคุม้ครองตามกฎหมายมใิห้ชวีติและร่างกายของบคุคลใดถูกกระทำา
ให้ทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
ประกอบด้วย

มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
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   การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธี
การโหดร้ายหรอืไร้มนุษยธรรม จะกระทำามไิด้แต่การลงโทษ
ตามคำาพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ไม ่ถือว ่าเป ็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร ้
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

   (หมายเหตุ มาตรา 32 วรรคที่เหลือจะเป็นเนื้อหา
ในส่วนของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและหลักประกัน
สทิธขิัน้พืน้ฐานของผูก้ระทำาความผดิทางอาญาอนัจะกล่าว
ในหัวข้อถัดไป)

2. สทิธใินกระบวนกำรยตุธิรรมและหลกัประกนัสทิธขิัน้พืน้ฐำนของผู้กระท�ำ
ควำมผิดทำงอำญำ

เนื่องด้วยเสรีภาพของบุคคลถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคน
พึงได้รับเพื่อการดำารงชีวิตอย่างสันติสุขปราศจากการรบกวนจากบุคคลอื่น 
การถกูกล่าวหาว่าบคุคลใดกระทำาความผดิอาญากเ็ปรียบเสมือนการล่วงเข้าไป
กระทำาการตรวจสอบ จบักมุ ควบคุม หรอืดำาเนนิการใดๆ อนัเป็นเหตุให้บคุคล
นัน้สญูเสยีอสิรภาพ โดยทีย่งัไม่มข้ีอวนิจิฉยัท่ีชดัเจนว่าบคุคลดงักล่าวได้กระทำา
ความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ดังนั้นจึงมีการกำาหนดหลักการและ 
ขั้นตอนในการพิจารณาพิสูจน์ความผิดของจำาเลย ให้กระทบเทือนแต่สิทธ ิ
และเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำาเลยให้น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็ต้อง 
เอื้อประโยชน์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือศาลสามารถตรวจสอบ เข้าถึงหรือ
ป้องกันการเข้าถึง ทำาลาย พยานหลักฐานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

2.1 ตามรัฐธรรมนูญ

ดังในส่วนของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จะขอยกหลักการ 
การรับรองสิทธิที่ประเทศไทยเคยรับหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญมา 
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เพื่อทำาการศึกษาโดยจะขออธิบายรายละเอียดในส่วนสิทธิของผู้ต้องหาหรือ
จำาเลยในคดีอาญาที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดหลักการที่สำาคัญไว้ ดังนี้

(1)  การจับหรือการคุมขังบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะสามารถกระทำาได้ 
กต่็อเมือ่มคีำาสัง่หรอืหมายของศาล หรอืมเีหตอุย่างอืน่ทีจ่ำาเป็นตามทีก่ฎหมาย
บญัญตัเิท่านัน้ หากไม่เข้ากรณดีงักล่าวการจบักมุหรอืคมุขังถือว่าได้กระทำาไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 32 วรรค 3

(2)  การเข้าค้นตวัหรอืกระทำาการใดซึง่กระทบต่อเสรภีาพ จะไม่สามารถ
กระทำาได้ เว้นแต่เป็นกรณีเฉพาะท่ีกฎหมายบัญญัติเท่านั้นตาม มาตรา 32 
วรรค 3

(3)  การลงโทษจำาเลยในคดีอาญา จะต้องเป็นกรณีที่ในขณะกระทำา
ความผิดได้มีบทบัญญัติว่าการกระทำาของจำาเลยนั้นเป็นความผิดและกำาหนด
โทษเอาไว้ และหากแม้ภายหลังมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้ และ
กำาหนดว่าการกระทำาของจำาเลยต้องรับโทษหนักขึ้น ก็จะลงโทษจำาเลย 
หนักกว่าที่กำาหนดไว้ในกฎหมายท่ีใช้อยู่ขณะกระทำาความผิดไม่ได้ ตาม 
มาตรา 39 วรรค 1

(4)  ในคดอีาญาต้องสนันษิฐานไว้ก่อนว่าจำาเลยบรสิทุธิ ์ตามมาตรา 39 
วรรค 2

(5)  ก่อนมีคำาพพิากษาถงึทีส่ดุว่าบคุคลใดได้กระทำาความผดิ จะปฏบิตัิ
ต่อบุคคลนั้นเหมือนว่าเป็นผู้กระทำาความผิดไม่ได้ ตามมาตรา 39 วรรค 3

2.2 ตามพระราชบัญญัติ

กฎหมายในลำาดับพระราชบัญญัติที่ใช้เป็นหลักในการรับรองสิทธ ิ
และหลักประกันสิทธิ ข้ันพื้นฐานของผู ้กระทำาความผิดทางอาญาคือ 
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญาโดยผูเ้ขียนจะขอยกเนือ้หาบทบญัญตัิ
ที่สำาคัญมาทั้งหมดในคราวเดียวก่อนท่ีจะขอสรุปใจความสำาคัญของสิทธิและ 
หลักประกันดังกล่าวทั้งหมด ตามลำาดับชั้นพิจารณาในคราวเดียว
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มาตรา 7 ในการสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้องหรอืพจิารณาคดีทีน่ติิบคุคล
เป็นผู้ต้องหาหรือจำาเลย ให้ออกหมายเรียกผู้จัดการหรือ 
ผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลนั้น ให้ไปยังพนักงานสอบสวน
หรือศาล แล้วแต่กรณี

   ถ้าผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตาม
หมายเรียก จะออกหมายจับผู้นั้นมาก็ได้ แต่ห้ามมิให้ 
ใช้บทบัญญัติว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว ขัง หรือจำาคุก 
แก่ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล ในคดีที่นิติบุคคลนั้นเป็น 
ผู้ต้องหาหรือจำาเลย

มาตรา 7/1 ผูถ้กูจบัหรอืผู้ต้องหาท่ีถกูควบคุมหรอืขงั มสีทิธ ิดงัต่อไปนี้
(1)  พบและปรกึษาผูท่ี้จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(2)  ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบ

ปากคำาตนได้ในชั้นสอบสวน
(3)  ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(4)  ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

   ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจซ่ึงรับมอบตัว
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
นั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 8 นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้ว จำาเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1)  ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง  

เป็นธรรม
(2)  แต่งทนายแก้ต่างในช้ันไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา

ในศาลชั้นต้น ตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
(3)  ปรึกษาทนายความหรือผู ้ ซ่ึงจะเป็นทนายความ

เป็นการเฉพาะตัว
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(4)  ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสำาเนา 
หรือถ่ายรูป สิ่งนั้นๆ

(5)  ตรวจดสูำาเนาการไต่สวนมลูฟ้องหรอืพจิารณาของศาล
และคัด สำาเนาหรือขอสำาเนาที่รับรองว่าถูกต้อง 
โดยเสียค่าธรรมเนียม

(6)  ตรวจหรอืคดัสำาเนาคำาให้การของตนเองในชัน้สอบสวน
หรือเอกสารประกอบคำาให้การของตน

  ถ้าจำาเลยมีเสมียนทนายความ ทนายความนั้น
ย่อมมีสิทธิทำานองเดียวกับจำาเลยดังกล่าวมาแล้วนั้น
ด้วย

มาตรา 13  การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรอืพิจารณาให้ใช้ ภาษาไทย
แต่ถ้ามกีารจำาเป็นต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ก็ให้ใช้ล่ามแปล

   เมื่อมีล่ามแปลคำาให้การ คำาพยานหรืออื่นๆ ล่าม
ต้องแปลใหถ้กูต้อง ล่ามตอ้งสาบานหรอืปฏิญาณตนว่าจะ
ทำาหน้าที่โดยสุจริตใจ จะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปล

   ให้ล่ามลงลายมือชื่อในคำาแปลนั้น
   ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำาเลย หรือพยาน 

ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้และไม่มีล ่าม  
ให้พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาลจัดหาล่าม
ให้โดยมิชักช้า

   ให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล 
สั่งจ ่ายค ่าป ่วยการแก ่ล ่ามที่จัดหาให ้ตามมาตรานี้ 
ตามระเบยีบทีก่ระทรวงมหาดไทย สำานกังานอยัการสงูสดุ 
หรือกระทรวงยุติธรรมแล้วแต่กรณีกำาหนด โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง
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สรุปกรณีสิทธิของผู้ต้องหาและจ�าเลยในคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะขอแยกอธิบายถึงสิทธิของผู้ต้องหาและ
จำาเลยในคดีอาญาออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) กรณีถูกหมายเรียกจากพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายแล้ว
พนักงานสอบสวนมีสิทธิออกหมายเรียก โดยอาศัยอำานาจตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 526 เมื่อรับหมายเรียกแล้วให้ผู้ที่มีรายชื่อในหมาย 
เรียกดังกล่าว ไปพบพนักงานสอบสวนตามวันเวลาที่กำาหนดในหมาย ทั้งนี้ 
แม้การที่ผู้ได้รับหมายเรียกของพนักงำนสอบสวน ไม่ไปตามหมายเรียกจะ 
ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าการกระทำาดังกล่าวเป็นกล่าวผิด  
แต่พนักงานสอบสวนก็มีสิทธิขอเสนอให้ศาลออกหมายจับบุคคลดังกล่าว 
แทนหมายเรียกได้

(2) กรณีถูกหมายค้นและหมายจับ เมื่อพนักงานสอบสวนสืบสวน 
จนทราบว่าบคุคลใดต้องสงสยัว่ากระทำาความผิดกจ็ะรวบรวมพยานหลกัฐาน
ที่สืบมาได้นำาเสนอต่อศาล เพื่อขออนุมัติออกหมายจับ และกรณีมีภูมิลำาเนา
ชัดเจนก็จะขออนุมัติออกหมายค้นไปพร้อมกันด้วย เมื่อศาลมีคำาสั่งให้ออก
หมายจบัและหมายค้นแล้ว พนกังานสอบสวนมอีำานาจทีจ่ะไปดำาเนนิการตาม
หมายจับได้

สิ่งที่ควรกระทำาสำาหรับผู้ที่ได้รับหมายค้นหรือหมายจับ คือ ต้องขอให้
พนักงานตำารวจแสดงหมายดังกล่าว และอ่านรายระเอียดของหมายที่นำามา 
เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของบุคคลที่มีอำานาจในการเข้าค้นการกระทำาที่

6 มาตรา 52 การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตำารวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอย่าง
อ่ืนตามบทบญัญัตแิห่งประมวลกฎหมายนีจ้กัต้องมหีมายเรยีกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำารวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาล แล้วแต่กรณี...
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สามารถกระทำาได้ สถานทีใ่นการค้น บคุคลผูข้อออกหมาย สาเหตใุนการออก
หมายบุคคลที่ใช้อำานาจในการออกหมาย เพื่อพิสูจน์ว่ำหมำยดังกล่ำวได้ออก
มำอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย และผูถ้อืหมำยใช้อ�ำนำจอย่ำงถูกต้องตำมท่ีระบุ
ไว้ในหมำย

(3) กรณถีกูจับกมุ เมือ่ถกูจบักุมผูต้้องหามสีทิธทิีจ่ะแจ้งญาตหิรอืผูซ้ึง่
ผู้ถูกจับกุมไว้วางใจให้ทราบและการจับกุมพนักงานตำารวจมีสิทธิควบคุมตัว 
ผู้ถูกจับกุมได้เพียง 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำาตัวมาที่สถานีตำารวจ
เท่านั้นภายหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวตำารวจต้องรีบนำาตัวผู้ต้องหาส่งฟ้อง 
ต่อศาลมิเช่นนั้นแล้วตำารวจต้องปล่อยตัวจำาเลยไป

กรณเีมือ่ควบคมุตวัครบ 48 ชัว่โมงแล้ว พนกังานสอบสวนหรอืพนกังาน
อัยการยังต้องการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ต่อเพื่อสอบสวนหรือเห็นว่าไม่ควร
ปล่อยตัวผู้ต้องหาไป พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจำาเป็นต้อง 
มเีหตสุดุวสิยั หรอืเหตจุำาเป็นอ่ืนอันมอิาจก้าวล่วงได้และยืน่เหตดุงักล่าวพร้อม
คำาร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ หรือที่เรียกว่าหมายขัง

ในการระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกคุมขัง หรือฝากขัง ไม่ว่าจะในชั้นตำารวจ 
อัยการ หรือศาล ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีสิทธิที่จะย่ืนคำาขอปล่อยตัวชั่วคราว 
หรือที่เรียกกันว่าขอประกันตัวต่อศาลได้เสมอ

(4) กรณีการให้คำาให้การในชั้นสอบสวน ระหว่างการสอบสวน  
ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลใดที่เป็นโทษต่อตนเองในภายหลังหรือมีสิทธิ 
ที่จะไม่ให้การใดๆ เลยก็ได้นอกจากนี้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะมีทนายความหรือ 
ผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวน ซึ่งสิทธิดังกล่าวท้ังหมดที่ว่า 
มาพนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนทำาการสอบสวน มิฉะนั้น
จะถอืว่าการสอบสวนเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถรบัฟังได้
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3. กำรยื่นขอปล่อยตัวชั่วครำวหรือกำรประกันตัว

การขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่าการประกันตัวถือเป็น
สทิธขิัน้พืน้ฐานในคดอีาญาของผูต้้องหาหรอืจำาเลยทีส่ำาคญั เน่ืองจากดังท่ีกล่าว 
ไปแล้วว่าก่อนที่ศาลจะมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่าจำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิด 
โดยหลกัการต้องถอืว่าบุคคลดงักล่าวยงัคงเป็นผูบ้รสิทุธิอ์ยูเ่สมอ ผู้ต้องหาหรือ
จำาเลยควรมีอิสรภาพในการดำาเนนิชวีติอย่างปกตสิขุตราบเท่าทีไ่ม่ไปขดัขวาง
ความสะดวกและการแสวงหาความยุติธรรมทางคดี นอกจากนี้การจับกุม  
คุมขังผู้ต้องหาหรือจำาเลยก็ถือเป็นการริดรอนสิทธิในการท่ีจะแสวงหาพยาน
หลักฐานเพื่อนำามาใช้ในการพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของตนในอีกทางหนึ่งด้วย

การขอปล่อยตัวชั่วคราวจึงกลายเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีถูกรับรองไว้ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอยู่หลายฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา 40 (7)7

3.1 ความหมายและบุคคลที่สามารถยื่นคำาขอปล่อยตัวชั่วคราว

การขอปล่อยตัวชั่วคราว คือ การขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหรือจำาเลย 
จากการถกูคุมขงั หรอืจบักุมในช่วงระยะเวลาหนึง่เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้กูจบักมุ 
ผู ้ต้องหา หรือจำาเลยมีสิทธิหาพยานหลักฐานมาต่อสู ้คดีได้อย่างเต็มที่  
การปล่อยตัวชั่วคราวสามารถกระทำาได้ตั้งแต่ช้ันพนักงานสอบสวนจนถึง 
ชัน้ศาลโดยพนกังานสอบสวน อยัการหรอืศาลแล้วแต่กรณจีะมคีำาส่ังปล่อยตัว
ชั่วคราวโดยตั้งเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวเอาไว้

บุคคลที่สามารถยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ได้แก่

7 “ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยาน 
หลักฐานตามสมควร การได้รับการช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว
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(1)  ผู้ต้องหาหรือจำาเลย
(2)  ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน สามี ภริยา 

ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส บุคคล 
ทีศ่าลเหน็ว่ามคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิเสมอืนเป็นญาตพ่ีิน้อง หรือมคีวามสัมพันธ์
ทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้

3.2 ประกันและหลักประกัน

การขอปล่อยตวัช่ัวคราวสามารแยกออกเป็นประเภทได้ 3 ประเภท คือ
(1)  การปล่อยตวัชัว่คราวโดยไม่มหีลกัประกนั คอื การปล่อยตัวชัว่คราว

โดยที่ไม่ต้องมีการทำาสัญญาประกันและไม่ต้องมีหลักประกันใดมาวางเป็น
ประกัน ผู้ต้องหาหรือจำาเลยกระทำาเพียงการสาบานว่าจะมาตามกำาหนดนัด
หรือหมายเรียกของศาล

(2)  การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดย
ผู้ต้องหาหรือจำาเลยต้องลงลายมือชื่อและมีการทำาสัญญาไว้ต่อศาลว่าจะมา
ศาลตามกำาหนดนดัหรอืหมายเรยีกของศาลแต่ยงัไม่ต้องมกีารวางหลกัประกนั
ใดพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อถึงกำาหนดนัดและผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มาศาล  
จะต้องถูกปรับตามจำานวนเงินที่กำาหนดไว้ในสัญญาประกัน

(3)  การปล่อยตวัชัว่คราวโดยมปีระกนัและหลกัประกนั คอื การปล่อย
ตัวชั่วคราว โดยผู้ขอประกันหรือผู้มีหลักประกันต้องลงลายมือชื่อในสัญญา
ประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามกำาหนดนัดหรือหมายเรียกของศาล และม ี
การวางหลักประกันไว้ต่อศาลเพื่อกรณีที่ผิดสัญญาประกันศาลก็จะบังคับเอา
กับหลักประกันได้ทันที

3.3 หลักประกันที่สามารถยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว

หลักประกันที่จะใช้ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวแบ่งได้ 3 กรณี คือ
(1)  เงินสด
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(2)  หลักทรัพย์อื่นอาทิเช่น
-  โฉนดที่ดิน / น.ส.3 / น.ส. 3 ก.
-  สมุดเงินฝากประจำา หรือใบฝากประจำาของธนาคาร
-  สลากออมสนิ / สลากออมทรพัย์ทวสีนิของ ธกส. / พันธบตัร

รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(3)  บุคคลประกันโดยใช้ตำาแหน่ง
หมายถึง ข้าราชการพลเรือนหรือเทียบเท่า พนักงานรัฐ และพนักงาน

รฐัวสิาหกจิ ตวัอย่างกลุม่บคุคลทีส่ามารถใช้ตำาแหน่งเป็นหลักประกนัได้ อาทิ 
ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน สมาชิกสภาตำาบล ครู อาจารย์ พนักงานป่าไม้ พนักงาน
การไฟฟ้า พนักงานไปรษณีย์

โดยบุคคลดังกล่าวสามารถนำาตำาแหน่งมาประกันได้ในวงเงิน 10 เท่า
ของเงินเดือนสุทธิ (เงินเดือนที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว)

3.4 เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำาขอปล่อยตัวชั่วคราว

หลักฐานเบื้องต้นในการปล่อยตัวชั่วคราวได้แก่
-  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านของ 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลย
-  กรณีมีนายประกันให้แนบเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม

• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้าน  
ของนายประกัน

• กรณีนายประกันมีคู่สมรส ให้แนบสำาเนาบัตรประจำาตัว
ประชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้าน ของคูส่มรส และหนงัสอื
แสดงความยินยอมของคู่สมรส

• กรณีนายประกันเป็นหม้าย ให้แนบใบสำาคัญการหย่าหรือ 
ใบมรณะบัตรของคู่สมรส หรือมีหมายเหตุในทะเบียนบ้าน
หน้าชื่อนั้นว่า “ตาย”
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นอกเหนือจากหลักฐานดังกล่าวน เอกสารอื่นที่จะต้องแนบเข้าไป 
เพิ่มเติมสามารถแยกเป็นกรณี ดังนี้

(1) กรณีการใช้ที่ดิน เอกสารที่ต้องแนบ ได้แก่
-  โฉนดที่ดิน, น.ส. 3, น.ส.3 ก ฯลฯ
-  หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดินจากสำานักงานที่ดินที่  

ที่ดินตั้งอยู่ ระยะเวลารับรองไม่เกิน 1 เดือน
-  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินหรือภาพถ่าย

(2) กรณีการสลากออมสิน/ สลากออมทรัพย์ทวีสินของ ธกส/
พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

-  สลากออมสนิ / สลากออมทรพัย์ทวสีนิของ ธกส. / พันธบตัร
รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(3) กรณีการใช้เงินฝากประจำา
-  สมุดบัญชีหรือใบรับฝากประจำาพร้อม
-  หน้งสือรับรองยอดเงินของธนาคารที่เปิดบัญชี ระยะเวลา 

ไม่เกิน 1 เดือน

(4) กรณีการใช้ตำาแหน่งบุคคล
-  หนังสือรับรองของหน่วยงาน (รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ) ระบุชื่อ

หน่วยงาน สถานที่ทำางาน ชื่อ ตำาแหน่ง อัตรา เงินเดือน
ปัจจุบันรายละเอียดภาระผูกพันในการปล่อยตัวชั่วคราว 
ผู้ต้องหาหรือจำาเลยรายอื่นของนายประกัน

   หมำยเหต ุหนังสอืรบัรองของหน่วยงานกรณมีช่ีวง
ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งต้องระบรุะยะเวลาในการดำารง
ตำาแหน่งด้วย เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล
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-  หนังสอืรับรองเงนิรายได้สทุธิ (สลิปเงนิเดอืน) จากเจ้าหน้าที่
การเงนิของหน่วยงานต้นสงักดัของนายประกัน เดือนสดุท้าย

-  บัตรประจำาตัวข้าราชการ / พนักงาน

3.5 การติดต่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นต่างๆ

การยื่นขอปล่อยตัวช่ัวคราว จะยื่นแตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน 
ของกระบวนพิจารณา โดยสามารถแบ่งการยื่นคำาขอออกได้เป็น 3 กรณี คือ

(1) ชั้นพนักงานสอบสวน (ตำารวจ) นับแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมโดย
ตำารวจจนกระทั่งก่อนนำาตัวส่งอัยการ แบ่งได้ 2 กรณี คือ

-  กรณผีูต้้องหาถกูควงคมุตวัโดยพนกังานสอบสวน ให้ยืน่คำาขอ
ต่อพนกังานสอบสวนทีส่ถานตีำารวจท่ีผู้ต้องหาถูกควบคมุตัว

-  กรณีพนักงานสอบสวนนำาตัวผู้ต้องหาขออนุญาตฝากขัง  
ให้ยื่นคำาขอต่อศาลที่ออกหมายขัง

(2) ช้ันพนักงานอัยการ นับแต่ผู้ต้องหาถูกส่งตัวให้พนักงานอัยการ 
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

-  กรณีผู้ต้องหาถูกส่งตัวให้พนักงานอัยการ ให้ยื่นคำาขอต่อ
พนักงานอัยการที่สำานักงานอัยการ

-  กรณีพนักงานอัยการนำาตัวผู้ต้องหาขออนุญาตศาลฝากขัง 
ให้ยื่นคำาขอต่อศาลที่ออกหมายขัง

(3) ชั้นกระบวนพิจารณาของศาล นับแต่ผู้ต้องหาถูกยื่นฟ้องต่อศาล
จนกระทั่งมีคำาพิพากษาถึงที่สุด

-  การยื่นคำาขอให้ยื่นต่อศาลท่ีจำาเลยถูกฟ้องคดี และเมื่อ 
มคีำาพพิากษาในแต่ละชัน้ เช่น ศาลชัน้ต้น ศาลอุทธรณ์ หรือ
ศาลฎีกา ก็ต้องทำาการยื่นคำาขอใหม่ โดยเอกสารที่จะยื่นขอ
ในศาลแต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน
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ข้อสำาคัญท่ีควรทราบ การยื่นคำาขอฯ มีผลในเฉพาะแต่ละช้ันที่ยื่น
เท่านั้น

การยื่นคำาขอปล่อยตัวช่ัวคราวของผู้ต้องหาหรือจำาเลย หากได้รับ 
การอนญุาตให้ปล่อยตวัชัว่คราว การอนญุาตดังกล่าวถือเป็นการอนุญาตเฉพาะ
ในช่วงเวลาที่ผู ้ต้องหาหรือจำาเลยถูกควบคุมตัวอยู ่ในชั้นนั้นเท่านั้นเมื่อ 
การดำาเนินคดีขึ้นสู่อีกชั้นหนึ่ง ถือว่าหน่วยงานในชั้นเดิมไม่มีสิทธิควบคุมตัว
จำาเลยได้อีกต่อไป คำาขออนญุาตจงึยกเลกิไปโดยปรยิาย เมือ่เข้าสูก่ารพจิารณา
ในลำาดับช้ันใหม่หากผู้ต้องหาหรือจำาเลยประสงค์ที่จะได้รับการปล่อยตัว
ช่ัวคราว ก็จำาเป็นต้องยื่นคำาขอใหม่ต่อหน่วยงานที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยถูก
ควบคุมตัวอยู่ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อนาย ก. ถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน นาย ก. 
จึงย่ืนคำาขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนและได้รับอนุญาตแล้ว  
ต่อมาเมื่อตำารวจส่งตัวนาย ก. ให้แก่พนักงานอัยการ คำาขอปล่อยตัวชั่วคราว
ในช้ันตำารวจจึงสิ้นสุดลง พนักงานอัยการจึงต้องควบคุมตัวนาย ก. ไว้ต่อไป
หากนาย ก. ต้องการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอัยการก็จำาเป็นต้อง 
ยื่นคำาขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอัยการใหม่

3.6 ขั้นตอนในการยื่นคำาขอปล่อยตัวชั่วคราว สามารถแบ่งได้เป็น 
3 กรณี ได้แก่

(1) การขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวน (ตำารวจ)

(1.1)  ผู ้ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวเข้าพบและยื่นหลักฐาน
ประกอบการขอปล่อยตวัชัว่คราวต่อพนกังานสอบสวนทีก่ำาลงัปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่  
โดยพนักงานสอบสวนที่รับคำาขอยื่นดังกล่าวไม่จำาเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของคดี
ก็ได้
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(1.2)  ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะจัดการพิมพ์คำาร้องขอปล่อย
ตัวชั่วคราวให้ ผู้ขอประกันเพียงเตรียมเอกสารประกันและลงชื่อในคำาร้อง

(1.3)  เม่ือพนักงานสอบสวนรับคำาร้องแล้ว ให้ขอหลักฐาน 
การปล่อยตัวชั่วคราวซ่ึงต้องลงเวลากำากับ และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณา 
และแจ้งผลให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลารับคำาร้อง ตามระเบียบ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

(1.4)  หากมีปัญหา เช่น ไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า  
ให้เข้าพบและรีบแจ้งเหตุดังกล่าวต่อสารวัตรของสถานีนั้นโดยทันที

(2) การขอประกันตัวต่อพนักงานอัยการ

(2.1)  ผู ้ขอยื่นประกันติดต่อเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของ
สำานักงานอัยการ แจ้งความประสงค์ว่าต้องการขอยื่นประกันตัวผู้ต้องหา

(2.2)  ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะพิมพ์คำาร้องประกันตัวให้  
ผูข้อประกนัเพยีงเตรยีมเอกสารและหลกัฐานประกอบการประกนัตัวและลงชือ่
ในคำาร้อง

(2.3)  รอฟังคำาสั่งออกมาภายในวันที่ยื่นคำาร้อง หากยังไม่ม ี
ถือว่าล่าช้าเกินไปควรขอเข้าพบอัยการจังหวัด

(3) การขอประกันตัวในชั้นศาล

(3.1)  ผู ้ที่จะขอประกันตัวติดต่อประชาสัมพันธ์ของศาล 
เพื่อขอรับแบบคำาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว, สัญญาประกัน และบัญชีทรัพย์ 
มากรอกข้อมูล

-  คำาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต้องให้จำาเลยหรือผู้ต้องหาลง
ลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เรือนจำา (กรณีถูกขังที่เรือนจำา) 
หรือเจ้าพนักงานควบคุมตัว (กรณีถูกขังในสถานที่ควบคุม)
โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองลายมือชื่อหรือลายพิมพ์น้ิวมือ 
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ในเอกสารคำาร้องด้วย และให้นายประกันและคู่สมรสลงชื่อ
ในคำาร้อง (กรณีนายประกันมีคู่สมรส)

-  สญัญาประกนัและบญัชทีรพัย์ ให้นายประกนั ลงชือ่ต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล

-  กรณีนายประกันมีคู่สมรส และคู่สมรสไม่ได้มาด้วย ต้องขอ
แบบฟอร์มหนงัสอืให้ความยนิยอมของคูส่มรสจากเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์

(3.2)  ยื่นแบบคำาร้องพร้อมหลักฐานเอกสารการขอประกันตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล และรอฟังคำาสั่งภายในวันที่ยื่นคำาฟ้อง

(3.3)  กรณศีาลมคีำาสัง่อนญุาตตามคำาร้องขอปล่อยตวัชัว่คราว 
หากผู้ต้องหาหรือจำาเลยถูกควบคุมตัวท่ีเรือนจำาก็จะมีการปล่อยตัวท่ีเรือนจำา
โดยปกติมีรอบกำาหนดในการปล่อยตัวในช่วงเวลาเย็นซึ่งสามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำาแต่ละแห่ง

3.7 ข้อปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกันตัว

กรณีผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้รับการประกันตัวจะต้องมาพบพนักงาน
สอบสวน อัยการ หรือศาล ตามนัดหมายที่กำาหนด หากไม่มาตามกำาหนดนัด
นายประกนัจะถกูปรบัตามสญัญาประกนัทีไ่ด้ทำาไว้และจะมหีมายจับผู้ต้องหา
หรอืจำาเลยซึง่หลบหนดีงันัน้แล้วหากกรณมีเีหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถมาตาม
นัดหมายได้ ให้แจ้งล่วงหน้าประกอบเหตุผลก่อนวันนัดหรือในวันนัด

กรณีศาลปฏเิสธคำาขอในการประกนัตวั สามารถอทุธรณ์คำาสัง่ดงักล่าว
ไปยังศาลอทุธรณ ์หากคำาสัง่ศาลอทุธรณ์ยนืตามคำาพพิากษาศาลชัน้ตน้ให้ถือ
เป็นทีส่ดุ เว้นแต่กรณผีูร้้องขอเหน็ว่าคำาสัง่ดงักล่าวไม่ถูกต้องหรือมเีหตุไม่ชอบ
ประการอื่น สามารอุทธรณ์คำาสั่งดังกล่าวไปยังศาลฎีกาได้
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คำาสัง่ไม่อนญุาตให้ปล่อยตวัชัว่คราวไม่ว่าจะเป็นศาลชัน้ต้น ศาลอทุธรณ์ 
หรือศาลฎีกา ไม่ตัดสิทธิที่ยื่นคำาร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวใหม่

3.8 หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกันตัว

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ถูกจัดต้ังโดยอาศัยอำานาจ 
พระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2549 เป็นกลไกหลัก 
ท่ีสำาคัญที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอันได้รับปัญหาจากการดำาเนินของ
กระบวนการยุติธรรมโดยแนวคิดของกองทุนยุติธรรมต้องการท่ีจะช่วยให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม 
ผ่านการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางด้านกฎหมาย การคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

(1) ขอบเขตในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม

การให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมไม่ได้สนับสนุนแต่เพียง 
เงินหรือค่าใช้จ ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้น 
การให้ความช่วยเหลอืของกองทนุยตุธิรรมยงัให้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในด้าน
อื่นๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยสามารถแยกได้ 8 กรณี

(1.1)  การประกันตัว/การปล่อยชั่วคราว
(1.2)  การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดี

ปกครอง ตลอดจนการบังคับคดี
(1.3)  การวางค่าธรรมเนียมข้ึนศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง
(1.4)  การดำาเนินคดีเก่ียวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
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(1.5)  เงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น อันได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ที่พัก 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำาเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของ 
กองทุน

(1.6)  การคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจาก 
การก่ออาชญากรรม

(1.7)  เงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิด 
จากการกระทำาความผิดทางอาญา การกระทำาโดยมิชอบทางปกครองหรือ
การกระทำาละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน

(1.8)  สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน

(2) บุคคลและหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ยุติธรรม

บคุคลทีจ่ะขอรบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายจากกองทนุยตุธิรรมคอืบคุคล
ธรรมดา โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นประกอบอาทิ

(2.1)  ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือของกองทุน
(2.2)  พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ขอรับการสนับสนุน 

ต้องเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วน
รวมของประชาชน

(2.3)  ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน 
(ฐานะยากจน)

(2.4)  การไม่ได้รบัการสนบัสนนุดงักล่าวอาจส่งผลลักษณะและ
โอกาสในการแพ้หรือชนะของคดี (กรณีค่าธรรมเนียมศาล/ค่าทนายความ)

(2.5)  กรณกีารขอเงนิประกนัเพือ่ขออนญุาตปล่อยตวัชัว่คราว 
อาจพิจารณาถึงความประพฤติและพฤติการณ์จะหลบหนีประกอบ
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(2.6)  ลักษณะของการกระทำาผิดหรือการกระทำาละเมิด 
ที่ถูกกล่าวหาอาทิ 

-  กระทบต่อประชาชนให้ได้รับความเสียหายหรือเกิดภัย
พิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของประเทศ

-  กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนหรือกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ

-  กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

(2.7)  การสนับสนุนของกองทุนนี้ให้คำานึงถึงโอกาสท่ีผู้ขอรับ
การสนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมาย
อื่นด้วย

(3) หลักฐานท่ีใช้ประกอบการย่ืนคำาขอรับเงินสนับสนุนกองทุน
ยุติธรรม

เอกสารที่จะยื่นประกอบคำาขอแบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่
(3.1) กรณีการขอความช่วยเหลือเรื่องทั่วไป

-  สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน/บตัรประจำาตวัเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

-  สำาเนาทะเบียน
- สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
-  หนังสือรับรองรายได้/เงินเดือน (ถ้ามี)

(3.2) กรณีขอรับการรสนับสนุนค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าจ้าง
ทนายความ

- หลักฐานเกี่ยวกับเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิ
- สำาเนาคำาฟ้อง (ถ้ามี)
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-  สำาเนาใบแต่งทนายความ (ถ้ามี)
(3.3) กรณขีอรบัการสนบัสนนุใช้เป็นหลกัประกนัในการปล่อยตวั 

ชั่วคราว
-  คำาสั่งศาลเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกันตัว/สำาเนา 

หมายจับ 
- หลกัฐานเก่ียวกบัคดเีช่น รายงานความประพฤตขิองผูต้้องหารายงาน

การสอบสวนหรอืรายงานการจบักมุสำาเนาคำาฟ้อง, คำาร้องขอฝากขงัของตำารวจ 
หรือสำาเนาหมายขังในระหว่างพิจารณา

(4) การติดต่อขอรับบริการ

(4.1) กรุงเทพมหานคร
กองพทัิกษ์สทิธแิละเสรภีาพ ชัน้ 2 ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจะแบ่งเป็น
-  ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย โทร. (02)1412924–25, 

(02)-141 5100
-  รับเรื่องราวร ้องทุกข ์ โทร. (02)1412905–14,  

(02) 141 2900
-  สนับสนุนกองทุนยุติธรรม โทร. (02)1412915–20
- การส่งเสริมสิทธิผู ้ต ้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา  

โทร. (02)1412933–34
-  ศนูย์คุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ (หน่วยปฏบิตักิารเชงิรกุ) 

โทร. (02)1412927 โทรสาร (02)1439669
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(4.2) ส่วนภูมิภาค
คลินิกยุติธรรมท่ีตั้งอยู่ในสำานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77

3.9 หลักเกณฑ์ในการกำาหนดวงเงินประกัน

การกำาหนดอัตราวงเงินประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราวจะถือตาม
โทษจำาคุกเป็นหลกั โดยจากข้อบังคบัของประธานศาลฎกีา8 ได้กำาหนดเกณฑ์
อัตราเอาไว้ดังนี้

(1) กรณีคดีความผิดลหุโทษที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้ปล่อย
ตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจำาเป็นก็กำาหนดเงินประกันได ้
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงที่ความผิดนั้นกำาหนดไว้

(2)  กรณคีดทีีม่โีทษจำาคกุอย่างสงูไม่เกนิ5 ปี ศาลอาจใช้ดุลพินิจ
ให้ปล่อยตัวช่ัวคราวโดยไม่มีประกัน หากจำาเป็นก็กำาหนดเงินประกันได ้
ไม่เกิน 100,000 บาทเว้นแต่มีเหตุอันสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น

(3)  กรณคีดท่ีีมโีทษจำาคกุอย่างสงูเกนิ 5 ปี การปล่อยตัวชัว่คราว
จะต้องมีประกันเสมอ และจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่วงเงินประกัน
ต้องไม่สูงเกินสมควร โดยการกำาหนดเงินประกันในกรณีดังกล่าวจะเป็นไป 
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

-  คดีท่ีมีโทษจำาคุกแต่ไม่มีโทษอย่างอื่นที่หนักกว่าโทษจำาคุก
รวมอยู่ด้วย ให้กำาหนดวงเงินประกันโดยถือเกณฑ์ไม่เกิน 
20,000 บาท ต่อระวางโทษจำาคุก 1 ปี ทั้งในส่วนที่เป็น 
อัตราโทษขั้นสูงและขั้นตำ่า

8 ข้อบงัคบัของประธานศาลฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขเกีย่วกบัการเรียกประกนั
หรือหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548
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-  คดีที่มีโทษจำาคุกตลอดชีวิต ให้กำาหนดวงเงินประกันไม่เกิน 
600,000 บาท

-  คดีที่มีโทษประหารชีวิตให้กำาหนดวงเงินประกันไม่เกิน 
800,000 บาท

ข้อสำาคัญที่ควรทราบ การกำาหนดอัตราวงเงินประกันเป็นแนวทาง 
ในการกำาหนดอัตราเท่านัน้ จำานวนเงนิประกนัทีแ่น่นอนในแต่ละช้ันพจิารณา
ไม่ว่าจะเป็นพนกังานสอบสวน อยัการ และศาล หรอืแม้แต่หน่วยงานดังกล่าว
ในชัน้เดยีวกนัแต่อยูใ่นพืน้ทีต่่างกนั กก็ำาหนดจำานวนเงินทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
จำานวนเงินที่แน่นอนที่ต้องใช้ในการประกันจึงอาจสอบสวนเพ่ิมเติมจาก 
หน่วยงานแต่ละแห่งที่จะยื่นคำาขอประกันตัว

3.10 ตัวอย่างเงินประกันตัวที่ควรทราบ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

ข้อหำ/ฐำนควำมผิด
วงเงิน
ประกัน 
(บำท)

- ยึดถือครอบครอง ทำาประโยชน์ อยู่อาศัย ก่นสร้าง  
แผ้วถาง เผาป่า ทำาไม้ เก็บของป่าในเขตป่าสงวน
•  กรณีกระทำาเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ หรือ

(1)  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้สักไม้ยาง ไม้สน
เขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข

(2)  ไม้อื่นเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตร
เกินกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร

(3)  ต้นนำ้าลำาธาร

100,000

200,000
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พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

ข้อหำ/ฐำนควำมผิด
วงเงิน
ประกัน 
(บำท)

-  มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดย 
ไม่เสียค่าภาคหลวง
•  กรณีถ้าไม้ในครอบครอง

(1) เป็นไม้สัก, ไม้ยางหรือไม้หวงห้ามประเภท 
ข.ปริมาตรไม้ไม่เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้
อื่นเกิน 20 ต้น หรือท่อน หรือปริมาตรไม้เกิน 
4 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เมตร

(2) ปริมาตรเกินจำานวนที่กล่าวใน (1)

100,000

150,000

200,000

- แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้ แปรรูป มี
ไม้สกัแปรรปู หรอืไม้แปรรูปชนดิอืน่ เกิน 0.20 ลกูบาศก์
เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต
•  กรณกีระทำาความผดิดงักล่าวต่อไม้สกั ไม้ยาง ไม้หวง

ห้ามประเภท ข.หรอืไม้อืน่เกิน 20 ต้นหรอืท่อน หรอื
ปริมาตรเกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือไม้แปรรูปแล้ว
ปริมาตรเกิน 2 ลูกบาศก์เมตร

100,000

150,000
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พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2508

ข้อหำ/ฐำนควำมผิด
วงเงิน
ประกัน 
(บำท)

- กระทำาการ
(1)  ยึดถือครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือ 

เผ่าป่า
(2)  เก็บหา นำาออกไปฯ ซึ่งไม้ ยางไม้ นำ้ามันยาง แร่ฯ
(3)  นำาออกไปหรือทำาด้วยประการใดๆ ให้สัตว์เป็น

อันตราย
(4)  ทำาให้เป็นอันตรายหรือทำาให้เสื่อมสภาพแก่ดิน  

หิน กรวดฯ
(5)  เปลี่ยนแปลงนำ้าหรือทำาให้นำ้าเหือดแห้ง

100,000

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ข้อหำ/ฐำนควำมผิด
วงเงิน
ประกัน 
(บำท)

-  ยึดถือครอบครองท่ีดินฯในเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า  
ล่าสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

100,000
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4. กำรร้องเรียนและกำรร้องขอควำมเป็นธรรม

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกเหนือจากการถูกฟ้องร้องและ 
การจับกุมแล้ว บางครัง้อาจเกดิกรณคีวามเสยีหายอนัเนือ่งมาจากความล่าช้า
ในการดำาเนนิคด ีการละเลยการปฏิบัตหิน้าท่ี การปฏบิตัหิน้าทีล่่าช้าเกนิสมควร 
การปฏิบัติหน้าที่โดยการเลือกปฏิบัติหรือการกระทำาที่ก่อให้เกิดการละเมิด
อืน่ใดอนัเนือ่งมาจากการกระทำาของพนกังานเจ้าหน้าทีร่ฐัการร้องเรยีนจงึเป็น
วธิกีารเรยีกร้องสทิธ ิหรอืเป็นการปกป้องสทิธทิีป่ระชาชนทกุคนควรจะได้รบั
หากสิทธิของประชาชนถูกกระทบด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว
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4.1 กฎหมายที่สนับสนุนสิทธิในการรับรู ้และร้องเรียนกรณ ี
เกิดความเสียหายจากหน่วยงานรัฐ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนแก่ประชาชนไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
ประชาชนมีสทิธทิีจ่ะได้รบัรูถึ้งข้อมลูข่าวสารของการดำาเนนิการของบุคลากร
หรือหน่วยงานรัฐดำาเนินการอยู่ กฎหมายในประเทศไทยที่รองรับสิทธิของ
ประชาชนในการดำาเนินการของรัฐในที่นี้จะขอยกมา 3 ฉบับ ดังนี้

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมาบังคับใช้  
แต่จะขอกล่าวหลักการของกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะได้รับ
การคุ้มครอง การรับรู้และร้องเรียนถึงการกระทำาของหน่วยงานทางภาครัฐ  
ที่น่าสนใจไว้ในหมวด 3 ดังนี้

1.  การใช้อำานาจและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
ต้องปฏิบัติโดยคำานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก

2.  ทกุคนมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นชายหรือ
หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

3.  สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม บคุคลต้องได้รบัการคุม้ครอง
และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง

ตามแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายปกครองคือเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ควบคุมตรวจสอบการกระทำาของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐอัน
กระทบต่อสิทธิของประชาชน และท่ีสำาคัญคือการเยียวยาความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจากกระทำาของหน่วยงานของรัฐ เช่น การชดใช้ค่าเสียหายอันเกิด
จากกระปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ด้วยเหตุนี้การกระทำาใดก็ตามที่เห็นว่ากระทบหรืออาจกระทบต่อ 
การดำาเนินชีวิตของตัวเราหรือต่อชุมชน เราก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนหรือร้องขอ
ความเป็นธรรมได้

(3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นกฎหมายที่เอื้อ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการดำาเนนิการ
ต่างๆ ของรัฐที่จำาเป็น อันจะส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ 
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะนำาไปสู่การส่งเสริมให้รัฐบาล 
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นไปเพื่อประชาชนมากขึ้น

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้กำาหนดให ้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ 
โดยวธีิการและรปูแบบต่างๆโดยประชาชนทีอ่ยากรูข้้อมลูข่าวสารใดทีร่ฐับาล
ที่สามารถยื่นคำาขอเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยการขอข้อมูลจาก 
หน่วยงานของรัฐกฎหมายมิได้กำาหนดว่าจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่เพียง
อย่างเดียว บุคคลทั่วไปก็สามารถใช้สิทธิขอดู ตรวจดู หรือขอสำาเนาข้อมูล
ข่าวสารจากหน่วยงานของรฐัได้เว้นแต่ข้อมลูข่าวสารบางประเภททีก่ฎหมาย
ให้สิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะไม่เปิดเผยได้ ตามหมวด 2 มาตรา 14-20 ของ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจ 

4.2 รูปแบบการร้องเรียน

การร้องเรียนสามารถกระทำาได้ 2 กรณี คือ
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(1) การร้องเรียนด้วยวาจา

โดยทั่วไปกฎหมายกำาหนดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนด้วยวาจาได้ 
และการร้องเรยีนดงักล่าวประชาชนเพยีงแต่บอกเล่าเรือ่งราวทีจ่ะมาร้องเรยีน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ฟัง เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียนก็จะต้องเป็นผู ้บันทึก 
รายละเอียด ข้อเท็จจริงที่รับฟังนั้นไว้

แต่ในทางปฏิบัติเรื่องที่จะร้องเรียนด้วยวาจาส่วนใหญ่เป็นความผิด 
ทางอาญาจึงถูกเรียกอีกอย่างว่าการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
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(2) การร้องเรียนด้วยการทำาเป็นหนังสือ

กรณีที่จะต้องร้องเรียนเป็นหนังสือโดยส่วนมากจะเป็นกรณีการร้อง
เรียนที่เกิดจากคำาสั่งหรือการถูกละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่น เช่น 
แพทย์โรงพยาบาลสบเมยปฏิเสธการรักษาชาวบ้านที่มาหาในวันหยุด

4.3 วิธีการและขั้นตอนการเขียนหนังสือร้องเรียน

(1)  เขียนหนังสือร้องเรียนโดยระบุว่าเราได้รับความเดือดร้อน 
หรือถูกละเมิดเรื่องใดบ้าง

(2)  ส่งหนงัสอืแจ้งเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวไปยังผู้ทีม่อีำานาจหน้าที่
ดูแลเรื่องที่เราได้รับความเดือดร้อน

(3)  การทำาหนังสือร้องเรียนควรมีสำาเนาไว้ฉบับหนึ่งสำาหรับ 
ให้เจ้าหน้าทีป่ระทบัตรา หรือเซน็รบัว่าได้รบัหนงัสอืร้องเรียนดังกล่าวเรียบร้อย



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้92

แล้วพร้อมลงวันที่กำากับโดยสำาเนาดังกล่าวให้นำากลับมาเก็บไว้เพ่ือใช้เป็น 
หลักฐานว่าได้มีการส่งและรับเรื่องดังกล่าวแล้ว

(4)  การทำาหนังสือร้องเรียนควรระบุระยะเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดท่ีได้ร้องเรียนไป เช่น ขอให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการแก้ไข
เรื่องราวดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

4.4 กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิเสธรับคำาร้องหรือมีคำาสั่งไม่เห็นด้วย

เมื่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับเรื่องปฏิเสธการรับเร่ืองหรือปฏิเสธ
การดำาเนินการตามท่ีร้องขอ ผู้ร้องเรียนสามารถอุทธรณ์ไปยังหน่วยงาน 
ที่ปฏิเสธเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้มีการทบทวนคำาสั่งอีกครั้ง โดยการอุทธรณ ์
มีข้อสังเกต ดังนี้

(1)  คูก่รณผีูม้สีทิธอิทุธรณ์คำาสัง่ คือผูท้ีเ่ข้ามามีส่วนในกระบวนพิจารณา
ดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ผู้ยื่นคำาขอเอง ผู้คัดค้านคำาขอ หรือผู้ถูกกระทบ
สิทธิ

(2)  การอุทธรณ์โต้แย้งคำาสั่ง ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำาคำาสั่ง
(3)  กำาหนดเวลาอุทธรณ์ ถ้าไม่มีกฎหมายกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

จะต้องอุทธรณ์คำาสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(4)  รูปแบบของการอุทธรณ์ กำาหนดให้ทำาเป็นหนังสือและจะต้อง

ประกอบด้วยเนื้อหาสาระทีเ่ป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อธบิายว่าไม่เห็น
ด้วยเพราะเหตใุด ส่วนไหน เรือ่งทีโ่ต้แย้งเป็นเรือ่งข้อเทจ็จรงิหรอืข้อกฎหมาย 
หรือไม่เห็นด้วยทั้งข้อเท็จจริงและกฎหมายรายละเอียดดังกล่าวนี้ต้องเขียน 
ให้ชัดเจนครบถ้วนในคำาอุทธรณ์

(5)  การพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับคำาอุทธรณ์ต้องพิจารณา
ปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย และต้องรีบทำาคำาสั่งทันทีที่ได้รับ 
คำาอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าท่ีมีระยะเวลาในการพิจารณาคำาอุทธรณ์และแจ้งผล 
การพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันอุทธรณ์โดยต้องระบุให้ชัดเจน
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ว่าผลคำาอุทธรณ์เป็นอย่างไร มีการเพิกถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับ
เปลี่ยนสิ่งใดหรือไม่

(6)  ผลของการพิจารณาอุทธรณ์กฎหมายได้ให้สิทธิเจ้าหน้าที่ไว ้
อย่างกว้าง โดยอาจมีการเพิกถอนคำาสั่งเดิม เปลี่ยนแปลงคำาสั่งนั้นไปในทาง
ใดทางหน่ึงโดยไม่จำาเป็นต้องแก้ไขตามคำาอุทธรณ์ ซึ่งหากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ
การตัดสินดังกล่าวก็ต้องนำาเรื่องดังกล่าวฟ้องศาลเพื่อแก้ไขเป็นการต่อไป

4.5 ตัวอย่างรายละเอียดในหนังสือร้องเรียน

(1)  ชื่อ-สกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
(2)  ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน
(3)  ระบขุ้อร้องเรยีนการกระทำาความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่การกระทำาผดิ 

ต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม

(4)  บรรยายการกระทำาความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ต่อไปนี้
-  การกระทำาความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
-  มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำาความผิดอย่างไร
-  มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ อย่างไร
-  มีการร้องเรียนใดมาบ้าง ต่อหน่วยงานหรือยื่นฟ้องต่อศาล 

ควรระบุวันเวลา และผลที่เกิดขึ้น

4.6 หนังสือร้องขอความเป็นธรรม

หนังสือร้องขอความเป็นธรรมโดยส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีร้องขอความ
เป็นธรรมต่อหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กรณีที่ประชาชนผู้ถูกดำาเนินคดีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าว 
รูส้กึไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จึงทำาหนงัสือร้องขอความ
เป็นธรรมจากหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้พิจารณาผลของการกระทำาเสียใหม่ 
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ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนท่ีอาศัยอยู่มาหลายช่ัวอายุคนในเขตป่าสงวน วันหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าทำาการจับกุมโดยอ้างว่าการอยู่อาศัยในพื้นท่ีดังกล่าวเป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญา เมื่อเรื่องเข้าสู่ชั้นพนักงานสอบสวนหรืออัยการ
ก็ให้ทำาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมย่ืนต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการเพื่อให้ขอชะลอการส่งฟ้อง การมีคำาสั่งไม่ฟ้องคดี หรือการดำาเนินอื่น
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชุมชน

รปูแบบการเขยีนหนงัสอืร้องขอความเป็นธรรม จะมีลกัษณะแบบเดยีว
กับการเขียนหนังสือร้องเรียน แตกต่างกันเพียงการเปลี่ยนหัวเร่ืองจากเร่ือง 
ท่ีร้องเรียนเป็นเรื่องขอความเป็นธรรม โดยระบุรายละเอียดว่าไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมอย่างไร ต้องการให้เจ้าหน้าที่สั่ง หรือดำาเนินการอย่างไร

5. กำรเยียวยำผู้เสียหำยและจ�ำเลยในคดีอำญำ

การเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา เป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานที่
ถกูบญัญตัริบัรองไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยเพ่ือเป็นหลักประกนั
แก่ผู ้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 
ความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนอนัเนือ่งมาจากการกระทำาความผดิทางอาญาของบคุคล
อ่ืนที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิดและไม่มีโอกาสได้รับ 
การบรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืได้รบัผลแก่งความเสยีหายโดยทางอืน่
ส่วนอกีส่วนหนึง่กเ็พือ่รบัรองสทิธใินการรบัค่าทดแทนกรณบีคุคลใดซึง่ตกเป็น
จำาเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี หากกรณีคดีที่ฟ้องร้อง
จำาเลยปรากฏคำาพิพากษาถึงท่ีสุดเป็นท่ียุติทางข้อเท็จจริงว่าจำาเลยมิได้เป็น 
ผู้กระทำาความผิดหรือการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิดจำาเลยก็มีสิทธิ 
ท่ีจะได้รบัการทดแทนการถูกคมุขังและการขาดไร้รายได้จากการจำากดัเสรภีาพ
ดังกล่าว
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การเยียวยาความเสียหายแก่ผู ้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
ในคดีอาญาโดยรัฐและการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา 
มีกฎหมายสำาคัญที่ใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าว คือพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
อันมีเงื่อนไข วิธีการ และข้อสังเกตของการขอรับค่าตอบแทนของผู้เสียหาย
ในคดีอาญาที่สำาคัญ ดังนี้

5.1 บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าคุ้มครอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

(1)  ผู้เสียหายจากการกระทำาความผิดอาญาอันหมายถึง ผู้ท่ีได้รับ 
ความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย หรอืจติใจ อนัเนือ่งมาจากการกระทำาความผิด
อาญาของบคุคลอืน่ และผูเ้สยีหำยมไิด้มส่ีวนเก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผดิ
นั้น และไม่มีโอกาสบรรเทาความเสียหายที่เกิดขั้นด้วยวิธีการอื่นใด เช่น  
ไม่สามารถจับผู้ต้องหา หรือจับผู้ต้องหาได้แต่ผู้ต้องหาไม่มีทรัพย์สินเพียงพอ
ในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

(2)  จำาเลยในคดีอาญา หมายถึง ผู้ที่ถูกส่งฟ้องดำาเนินคดีและถูกคุมขัง
ระหว่างพิจารณาคดีต่อมาภายหลังปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำาเลยมิได้เป็น
ผูก้ระทำาความผดิ มกีารถอนฟ้องระหว่างดำาเนนิคด ีหรอืมคีำาพพิากษาถงึทีส่ดุ
ว่าไม่ได้กระทำาความผิดหรือการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิด

กรณีทีผู่มี้สทิธไิด้รบัค่าคุม้ครองทัง้ 2 กรณไีม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทน 
ผู้เสียหาย หรือกรณีค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญาหาก 
ผู้เสียหายเสียชีวิตเพราะเหตุแห่งการกระทำาความผิด หรือจำาเลยถึงแก่ความ
ตายก่อนได้รบัค่าทดแทนหรอืค่าใช้จ่ายกฎหมายให้ทายาทของบคุคลดังกล่าว
เป็นผูม้สีทิธดิำาเนนิยืน่คำาขอต่อคณะกรรมการพจิารณาแทนบคุคลดังกล่าวได้

นอกเหนือจากทายาท พระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ยังกำาหนดให้
บุคคลต่อไปนี้สามารถยื่นคำาขอตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด
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-  ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล บุพการี ผู้สืบสันดาน  
สามีหรือภริยา กรณีจำาเลยหรือทายาทได้รับความเสียหาย
เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรอืไม่สามารถยืน่คำาขอได้ด้วยตนเอง

-  บคุคลซึง่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นหนงัสอืจากจำาเลย หรอืทายาท
ซึ่งได้รับความเสียหายให้เป็นผู้ยื่นคำาขอแทน

5.2 อัตราค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

(1) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา แบ่งเป็น 2 กรณี 
(1.1) กรณีทั่วไป 
-  ค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นในการรกัษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าทีจ่่ายจริง

แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
-  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่าย

จริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท
-  ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ในระหว่างทีไ่ม่สามารถประกอบ

การงานได้ ตามปกติจ่ายในอัตราวันละไม่เกิน 200 บาท  
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบ
กิจการงานได้ตามปกติ

-  ค ่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) 

(1.2) กรณีเสียชีวิต 
-  ค่าตอบแทนตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
-  ค่าจัดการศพ จำานวน 20,000 บาท
-  ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 30,000 บาท
-  ค่าเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 

30,000 บาท 
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(2) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา แบ่งเป็น 2 กรณี 
(2.1) กรณีทั่วไป 
-  ค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นในการรกัษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าทีจ่่ายจริง

แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท หากความเจ็บป่วยน้ันเป็นผลโดยตรง
จากการถูกดำาเนินคดี

-  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่าย
จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท หากความเจ็บป่วยนั้นเป็นผล
โดยตรงจากการถูกดำาเนินคดี

-  ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ในระหว่างถูกดำาเนินคดีอัตรา
วันละไม่เกิน 200 บาท นับแต่วันท่ีไม่สามารถประกอบ
กิจการงานได้ตามปกติ

-  ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการดำาเนินคดี ได้แก่ 
•	ค่าทนายความ เท่าท่ีจ่ายจรงิในอตัราไม่เกนิกฎกระทรวง

กำาหนด
•	ค่าใช้จ่ายอื่น เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

(2.2) กรณีเสียชีวิต 
-  ค่าทดแทน จำานวน 100,000 บาท
- ค่าจัดการศพ จำานวน 20,000 บาท
-  ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำานวนไม่เกิน 30,000 บาท
-  ค่าเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 

30,000 บาท

5.3 ความผิดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จะต้องเป็นผลเสียหายอันเนื่องมาจากประเภทความผิดดังต่อไปนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(2) ความผิดต่อชีวิต
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(3) ความผิดต่อร่างกาย
(4) ความผิดฐานทำาให้แทงลูก
(5) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก

5.4 กำาหนดเวลาในการยื่นคำาขอ

(1)  กรณีผูเ้สยีหาย ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีผู้เสียหายได้รู้ถงึการกระทำา 
ความผิด

(2)  กรณีจำาเลย ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทีศ่าลมคีำาสัง่อนญุาตให้ถอนฟ้อง 
เพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด หรือวันที่มี
คำาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำาเลยไม่ได้เป็น

- ผู้กระทำาความผิด หรือ 
-  การกระทำาของจำาเลย ไม่เป็นความผิด 

กรณีผู้เสียหายหรือจำาเลยในคดีอาญาไม่สามารถยื่นคำาขอด้วยตนเอง 
อาจให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือ
ภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย
หรือจำาเลย สามารถยื่นคำาขอแทน

5.5 สถานที่ในการยื่นคำาขอ

(1)  ส่วนกลาง ยื่นคำาขอ ณ สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ 
ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม

(2)  ส่วนภูมิภาค ยื่นคำาขอ ณ สำานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

5.6 เอกสารที่จำาเป็นประกอบการยื่นคำาขอ

(1)  ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
(1.1)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน / บัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ (ของผู้เสียหายและผู้ยื่นคำาขอ)
(1.2)  สำาเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เสียหายและผู้ยื่นคำาขอ)
(1.3) สำาเนาทะเบียนสมรส
(1.4)  สำาเนาสูติบัตร
(1.5)  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล
(1.6)  หนังสือมอบอำานาจ
(1.7)  หนังสือให้ความยินยอมของทายาทอื่นในการยื่นคำาขอ 

รบัค่าตอบแทนผูเ้สยีหายกรณมีทีายาทผูม้สีทิธยิืน่คำาขอใน
กรณีเดียวกันหลายคน 

(1.8)  ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 
(1.9)  สำาเนาใบรับรองแพทย์ 
(1.10)  รายงานการสอบสวนของสถานีตำารวจ และบันทึก 

ประจำาวันการแจ้งความ
(1.11)  สำาเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย)
(1.12)  สำาเนาใบชันสูตรแพทย์ หรือใบชันสูตรพลิกศพ
(1.13)  หลักฐานการมีรายได้ในกรณีประกอบอาชีพ
(1.14)  หลักฐานการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากหน่วยงานอื่น

(2) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา
(1.1)  สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน / บัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐ (ของผู้เสียหายและผู้ยื่นคำาขอ)
(1.2)  สำาเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เสียหายและผู้ยื่นคำาขอ)
(1.3)  สำาเนาทะเบียนสมรส
(1.4)  สำาเนาสูติบัตร
(1.5)  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล
(1.6)  หนังสือมอบอำานาจ
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(1.7) หนังสือให้ความยินยอมของทายาทอื่นในการยื่นคำาขอรับ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญากรณี 
มีทายาทผู้มีสิทธิยื่นคำาขอในกรณีเดียวกันหลายคน

(1.8) ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ ถ้ามี
(1.9) สำาเนาใบรับรองแพทย์
(1.10) คำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำาเลย

มิได้เป็นผู้กระทำาผิด หรือการกระทำาของจำาเลยไม่เป็น
ความผิด หรือปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าจำาเลยมิได้เป็น 
ผูก้ระทำาความผดิและมกีารถอนฟ้องในระหว่างดำาเนนิคดี

(1.11)  หมายขังและหมายปล่อย
(1.12)  หนังสือรับรองคำาพิพากษาถึงที่สุด
(1.13) สัญญาจ้างว่าความหรือหนังสือรับรองว่าจ้างว่าความ
(1.14) สำาเนาใบแต่งทนาย (รับรองโดยเจ้าหน้าที่ศาล)
(1.15)  สำาเนาใบมรณะบัตร (กรณีจำาเลยถึงแก่ความตาย)
(1.16)  สำาเนาใบชันสูตรแพทย์
(1.17)  หลักฐานการมีรายได้
(1.18)  หลักฐานการได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากทางอื่น

5.7 การยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จ

หากผูย้ืน่คำาขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แสดงข้อความ
หรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ จะต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ 
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ภำคผนวก 1

ประเทศไทย ให้กำรบญัญติัและรบัรอง สทิธชิมุชน ในรฐัธรรมนญูฯ 
ไว้สำมฉบับ คือ

w	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบบั พ.ศ. 2540 ได้บญัญตัใิน
•	 มาตรา 46 ได้รับรองว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน 

ท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ศลิปะหรอืวฒันธรรมอนัดีของท้องถิน่และ
ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

•	 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง ได้รับรองว่า “สิทธิของบุคคลที่จะ 
มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ือง  
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
สวัสดภิาพ หรอืคณุภาพชีวิตของตน ย่อมได้รบัความคุม้ครอง 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

แต่ภายหลงัการรฐัประหารเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2549 ได้มกีารประกาศ 
ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท้ังฉบับ และได้ม ี
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแทน
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w	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบบั พ.ศ. 2550 ซึง่รฐัธรรมนญู 
ฉบับนี้ได้บัญญัติรับรอง “สิทธิชุมชน” เอาไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ 2540 
โดยบัญญัติไว้ในส่วนที่ 12 เรื่องสิทธิชุมชน

•	 มาตรา 66 ได้รับรองว่า “บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟ้ืนฟจูารตีประเพณ ีภมูปัิญญาท้องถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดี
งาม ของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบำารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อม รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดุล 
และยั่งยืน”

•	 มาตรา 67 ได้รับรองว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับ
รฐัและชมุชนในการอนรุกัษ์ บำารงุรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ  
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุมครองตาม 
ความเหมาะสม

  การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง ท้ังด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต ่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดัให้มกีระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน 
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอยด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน
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อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด ้านสิ่ งแวดล ้อมหรือ
ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืด้านสขุภาพ ให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดำาเนินการดังกล่าว”

w	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 
•	 มาตรา 4 ได้บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ และตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้
รับการคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญนี้”

w	ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 
ซึ่งเป็นฉบับลงประชามติ เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ได้ประกาศ 

ออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญที่มีอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 21 คน โดยใช้
เวลาร่างทั้งสิ้น 6 เดือน (180 วัน) โดยการรับรองเรื่องสิทธิไว้ในหมวดที่ 1  
บทโดยทั่วไป ในมาตรา 4 และหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของ ปวงชน 
ชาวไทย ตั้งแต่มาตรา 25 จนถึง มาตรา 49

ในหมวดที่ 1 บทโดยทั่วไป 
•	 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ 

ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชน
ชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
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ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
•	 มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก

ที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การ
ใดทีม่ไิด้ห้ามหรอืจำากดัไว้ในรฐัธรรมนญูหรอืในกฎหมายอืน่ 
บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำาการนั้นได้และได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือ
เสรภีาพเช่นว่านัน้ไม่กระทบกระเทอืนหรอืเป็นอนัตราย ต่อ
ความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดีของ
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

  สทิธหิรอืเสรภีาพใดท่ีรฐัธรรมนญูให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย 
บญัญตั ิหรอืให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารทีก่ฎหมาย
บัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคล
หรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

  บุคคลซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพทีไ่ด้รบัความคุม้ครอง
ตามรฐัธรรมนญู สามารถยกบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูเพือ่
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดี ในศาลได้

  บคุคลซึง่ได้รบัความเสยีหายจากการถกูละเมดิสิทธหิรือ
เสรีภาพหรือจากการกระทำาความผิดอาญาของบุคคลอื่น 
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ จากรัฐตาม
ที่กฎหมายบัญญัติ 

•	 มาตรา 26 การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว ้
ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้ 
กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระ
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หรือจำากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร แก่เหตุ 
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้  
รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำาเป็น ในการจำากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วย 

  กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมผีลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป 
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 

•	 มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
  การเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ไม่ว่าด้วยเหตุ

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา  
การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำามิได้ 

  มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออำานวยความสะดวกให้แก่เด็ก  
สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร หรือผูด้้อยโอกาส ย่อมไม่ถอืว่าเป็น 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 

•	 มาตรา 28 บคุคลย่อมมีสทิธแิละเสรภีาพในชวิีตและร่างกาย 
  การจบัและการคุมขังบุคคลจะกระทำามไิด้ เว้นแต่มคีำาสัง่

หรอืหมายของศาล หรอืมเีหตอุย่างอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
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  การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำาใดอันกระทบกระเทือน
ต่อสทิธหิรอืเสรภีาพในชวีติ หรอืร่างกายจะกระทำามไิด้ เว้น
แต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการ 
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำามิได้

•	 มาตรา 41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามทีก่ฎหมายบญัญติั 
(2) เสนอเรือ่งราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรฐัและได้รบัแจ้ง

ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำาหรือ

การละเว้นการกระทำาของข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

•	 มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น 

  การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้ เว้นแต่
โดยอาศยัอำานาจ ตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ เพือ่รักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือ
ขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

•	 มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ 
ท้องถิ่นและของชาติ 
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(2) จัดการ บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และ ความหลากหลายทางชวีภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

(3) เข้าชือ่กนัเพือ่เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำาเนินการใด 
อนัจะเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้น
การดำาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่าง 
สงบสุข ของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาโดยรวดเร็ว ท้ังนี้ หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ 

(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและ
ชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถงึสทิธทิีจ่ะร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดำาเนินการ 
ดังกล่าวด้วย 

•	 มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ 

  การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น 
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 

•	 มาตรา 46 สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง 
  บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ของผู้บริโภค 
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  องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง 
เป็นองค์กรทีมี่ความเป็นอิสระ เพือ่ให้เกดิพลังในการคุม้ครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และวิธกีารจดัตัง้ อำานาจในการเป็นตวัแทน
ของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงิน จากรัฐ ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สิทธิชุมชนกับกำรจัดกำรทรัพยำกรของชุมชน

ตัวอย่าง การจัดการป่าชุมชนโดยอาศัยภูมิปัญญาของชาวปาเกอญอ 
ตามวิถีดังเดิม ที่สามารถจัดการได้โดยมีผลสัมฤทธิ์ มีความอุดมสมบูรณ์ 

“การทำาไร่หมุนเวียนจะรักษาป่าให้คงอยู่ เรามี 10 แปลง เราปลูก 
แค่ปีละแปลง นอกนั้นมองดูมันก็มีพื้นที่สีเขียว มีช้างอยู่ สัตว์ป่า ชาวบ้าน 
ไม่ได้มทีีท่ำากนิอย่างเดียว เรายงัมท่ีีอยูอ่าศยั การล่าสตัว์ เราจะมคีวามเชือ่เดิมๆ  
ที่เราเชื่อว่าเราเลี้ยงไก่ไว้หนึ่งฝูง เรากิน 1-2 ตัวมันจะไม่หมด เรามีต้นผักกาด
หนึ่งต้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่กินเลย เรากินแต่เรามีวิธีที่จะกินแล้วไม่ให้มันหมด 
เรามีวิถีชีวิตและความเชื่ออยู่ 

ส่วนเรื่องการพิสูจน์สิทธิ ผมจะพิสูจน์ได้อย่างไร เพราะผมไม่มีโฉนด 
สุดท้ายพวกผมก็เป็นคนผิด และการทำาไร่หมุนเวียนกฎหมายก็ไม่รองรับ  
อย่างที่อาจารย์ศศินกล่าวว่า การทำาไร่หมุนเวียนจะรักษาป่าให้คงอยู่ เรามี  
10 แปลง เราปลูกแค่ปีละแปลง นอกนั้นมองดูมันก็มีพ้ืนท่ีสีเขียว มีช้างอยู่ 
สัตว์ป่า แต่กันเขตแล้ว โครงการหรือ NGOs ที่เข้ามาดูแลและยับยั้งก็มาได้
เพียงชั่วคราว เป็นหัวหน้ามาจับเราเพราะว่าต้องการผลงานส่งเจ้านาย 
มีเข้ามาเรือ่ยๆ เมือ่ถกูจบั ศาลกต็ดัสนิ ถ้ากระบวนการศาลเข้าใจประวติัชมุชน 
และใช้วิถชุีมชนตดัสนิด้วยพวกผมกก็ลายเป็นคนบกุรกุป่า มาส่งเสรมิให้เสรมิ
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ให้พวกผมเข้าใจกฎหมายแล้วพวกผมจะเข้าใจได้อย่างไรครับ เพราะว่าเขา
ออกกฎหมายมาทับหัวพวกผม ผมเดินลงจากบันไดก็ผิดแล้ว”

นายพฤ โอโดเชา ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ
งานเสวนา “เรื่องสิทธิชุมชนกับการอนุรักษ์ป่าไม้ :  

เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ ?
31 สิงหาคม 2559

กำรปฏิรูประบบกำรจัดกำรทรัพยำกร โดยใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น1

สิทธิของชุมชนในการจัดการและใช้ทรัพยากรในผืนป่าตาม
ภูมิปัญญา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เรียกส้ันๆ ว่า สิทธิ
ชุมชน ซึ่งเป็นได้ทั้งสิทธิของปัจเจกชนหรือสิทธิของกลุ่มชนการจัดการ และ
ใช้ทรัพยากรผืนป่า ต้นนำ้า ลำาธาร ทะเล มหาสมุทร หรือผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ 
ตามภูมิปัญญา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตนเอง ที่เป็น 
การสะท้อนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื โดยอาศยัการมส่ีวนร่วม  
และยอมรบัความสำาคญัของภมูปัิญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินของคนในชมุชน
อีกด้วย

ดังนั้น การรับรองสิทธิชุมชน โดยใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบการจัดการร่วมกันของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ 
การปรับบทบาทและและเสริมสร้างความสามารถขององค์กรชุมชน และ

1 อ้างอิงจากเอกสาร  
นายพฤ โอโดเชา, ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ กบัสทิธชุิมชนและการปฏิรูประบบการจดัการทรัพยากร 

,มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ
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สามารถคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรร่วมกันกับรัฐ โดยผ่าน
กระบวนการขับเคลื่อนดังนี้

1. กระบวนการหารือถึงเป้าหมาย โดยให้ชุมชนวิเคราะห์
สถานการณ์ความเป็นไปได้ และกำาหนดความคาดหวังใน
การขับเคลื่อนข้อบัญญัติ ตลอดจนการร่วมกันกำาหนด
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในชุมชน 
กระบวนการปรกึษาหารอืแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกนั ดำาเนนิการ 
จนเกิดการตกผลึก

2. การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูอย่างมส่ีวนร่วม เป็นกระบวน
การการศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลู ทัง้ในการจัดทำาแผนที ่จัด
ทำาพิกัดป่า ท่ีดินทำากินร่วมของชุมชน ที่ดินรายแปลงของ
ครัวเรือน ร่วมไปถึงการศึกษาแนวเขตของชุมชน โดยใช้
เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic  
information system หรอื GIS) ซึง่เป็นกระบวนการทำางาน
เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเป็น
เอกสารหลักฐานสำาคัญแนบท้ายประกาศข้อบัญญัติ

3. กระบวนการยกร่างข้อบัญญัติแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเริ่มต้น
จากกระบวนการของชุมชน แล้วเสนอเข้าไปผ่านการ
ประสานงานกับสมาชิกสภา อบต. หรือเทศบาล โดยมีการ
ยกร่าง นำาเสนอ และอภปิรายอย่างกว้างขวาง มรการหารือ
ท้ังภายในและภายนอกสภาอย่างทั่วถึง ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีบทบาทสำาคัญในการเป็นองค์กรนำาในการ
ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

4. กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
เป็นกระบวนการปรึกษาหารือ กับหน่วยงานทางราชการ 
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เมื่อเกิดร่างข้อบัญญัติ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะส่งร่างไปขอความเหน็ชอบทางอำาเภอ จงัหวดั ตามลำาดบั
ขัน้ตอนต่อไปของระเบยีบ และประสาน ขอความเหน็ไปยงั
หน่วยงานป่าไม้ หรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในพ้ืนท่ีด้วย เป็นกระบวนการท่ีดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ของชมุชนและหน่วยงานราชการ ในการทำางานเพือ่แก้ปัญหา
ในพื้นที่ด้วย

หนังสือส�ำคัญต่ำงๆ ที่ออกเป็นหลักฐำนเกี่ยวกับกำรใช้ที่ดิน2

โฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความว่า หนังสือ 
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง 
และตราจองที่ตราว่า ได้ทำาประโยชน์

โฉนดแผนที่ คือ โฉนดที่ออกโดยพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน  
ร.ศ. 127

โฉนดตราจอง คือ โฉนดที่ออกโดยพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง 
ร.ศ. 127 ซึง่พระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ช้เฉพาะในมณฑลพิษณโุลกเท่านัน้ ปัจจุบนั
อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิจิตร

ใบจอง หมายถงึ หนงัสอืแสดงการยอมให้เข้าครอบครองทีด่นิชัว่คราว 
ซ่ึงผูท้ีจ่ะเข้าครอบครองทีด่นิช่ัวคราวได้นี ้กม็ไีด้ในกรณทีีไ่ด้รับการจัดสรรทีดิ่น
จากคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติหรือจากอธิบดีกรมที่ดิน

ใบไต่สวน หมายความว่า หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนด
ที่ดินและให้หมายความรวมถึงใบนำาด้วย

2 อ้างอิง มะอีซอ โซมะตะ งามพล จะปะกียา, วลัยลักษณ์  ทรงศิริ, เรื่องเล่าจากหมู่บ้าน 
เชิงเขาบูโด : กรณีบ้านตะโหนด  หน้า 40-41
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หนงัสอืแจ้งการครอบครองทีด่นิ หรือ ส.ค.1 คอื หนงัสอืทีผู่ท้ีไ่ด้ครอบ
ครองและทำาประโยชน์ในที่ดิน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 อันเป็นวันที่
ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยยังไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  
ได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำาเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5

หนงัสอืรบัรองการทำาประโยชน์ หรอื น.ส.3 หมายถงึ หนงัสอืคำารบัรอง
จากพนักงานเจ้าหน้าทีว่่า ได้ทำาประโยชน์ในทีด่นิแล้ว ผูท่ี้ม ีน.ส.3 ย่อมมสีทิธิ์
ขอให้ออกโฉนดทีด่นิได้ หากทีด่นิอยูใ่นเขตท้องทีซ่ึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตท้องที่ที่จะทำาการสำารวจ
รงัวดั ทำาแผนท่ีเพือ่อกโฉนด ทีด่นิและไม่เป็นท่ีดนิทีร่าษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกนั  
เช่น ทางนำ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่งหรือไม่เป็นที่เขา ที่ภูเขา ที่สงวน
หวงห้ามหรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ

ทีด่นิมอืเปล่า หมายถึง ท่ีดนิซึง่เจ้าของมแีต่เพยีงกรรมสทิธิค์รอบครอง
เท่านัน้ เรยีกว่า ทีย่งัไม่มโีฉนดท่ีดนิ เป็นท่ีซึง่ได้มาก่อนวนัประกาศใช้กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ วันที่ 1 เมษายน 2475
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ภำคผนวก 2

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation : CrCF)  
ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์และฟื ้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น : ศพช. (Center for  
Protection and Revival of Local Community Rights : CPCR) ริเริ่ม
และดำาเนินโครงการ “ส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดิน 
และป่าไม้” โดยประสานความร่วมมือกับกรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ 

ทีม่าของโครงการดังกล่าวสบืเนือ่งจากปัญหาการประกาศเขตป่าสงวนและ
อุทยานแห่งชาติ ทำาให้กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์จำานวนมากในภาคเหนือ
ของไทยกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายและต้องเผชิญกับการสูญเสีย
ทีด่นิและการละเมดิสทิธมินษุยชนอนัเนือ่งจากกฎหมายป่าไม้และทีด่นิของไทย ซึง่
มคีวามซบัซ้อน นับเป็นปัญหาท้าทายทีส่ำาคญัต่อชนเผ่าพืน้เมืองและกลุม่ชาตพินัธุ์
ในการดำารงชีวิตตามจารีตประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

โครงการส่งเสรมิความเขม็แขง็ภาคประชาชนในเรือ่งสทิธท่ีิดนิและป่าไม้ จงึ
มเีป้าหมายสำาคญัเพ่ือสนบัสนนุให้ชนเผ่าพืน้เมอืงและชาตพินัธุใ์นจงัหวดัภาคเหนอื
ของไทยสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า
หลายชุมชนยังขาดศักยภาพ ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ไม่สามารถปกป้อง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของตนเอง และไม่สามารถแก้ต่างในคดีท่ีถูกฟ้องร้องได้
อย่างเป็นผล โดยเฉพาะคดีที่ถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานของรัฐอย่างเช่น กรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคดีอาญาเกี่ยวกับการบุกรุกใน
ท่ีดินของตนเอง นับแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา นโยบายของรฐับาลทหารเกีย่วกบั
ทีด่นิและป่าไม้กลายเป็นภยัคกุคามใหม่ต่อการดำารงชวีติและสวสัดภิาพของชมุชน
ทีเ่รียกร้องสิทธิในทีด่นิและป่าไม้ทีถ่กูประกาศเป็นเขตคุม้ครองดงักล่าว อย่างไรกด็ี  
ความอยตุธิรรมด้านทีดิ่นและป่าไม้ไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะสทิธทิีจ่ะไม่ถกูบงัคบัโยกย้าย 
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หากยังเกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายที่เลือกปฏิบัติในแง่สัญชาติและอคติเกี่ยวกับ
ชุมชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์ ทั้งยังอาจรวมถึงการละเมิดสิทธิด้านอาหาร ที่อยู่
อาศัย การมีงานทำา และสิทธิด้านสุขภาพและการศึกษา

ทั้งน้ี โครงการดังกล่าวเป็นการทำางานร่วมกับชุมชนในท้องถ่ินโดยตรง 
ประกอบด้วยกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ 

1.  การพัฒนาการจัดทำาข้อมูลและฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การเข้าถงึความยตุธิรรม โดยการจดัอบรมเพิม่ศกัยภาพให้กับหน่วยงาน นกักฎหมาย 
ผูช่้วยทนายความ และผูน้ำาหรือตัวแทนชมุชน ในพืน้ที ่เพือ่ให้สามารถบันทึกข้อมลู
และใช้ฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งทักษะการจัดการข้อมูล 

2.  สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นผลต่อชุมชน 
ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3.  ประสานงานให้มีการเจรจาและความร่วมมือกับภาครัฐ โดยเป็น 
การเจรจาอย่างเปิดเผยและเป็นความร่วมมือกับภาครัฐทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค 
และระดับชาติ เพื่อให้เกิดการร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ
เพือ่สนบัสนนุกระบวนการเพือ่สทิธใินการบรหิารจัดการทีด่นิ ป่าไม้ ในประเทศไทย 
ซึ่งจะส่งผลให้มีการคุ้มครองในเบ้ืองต้นแก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา
ทีเ่กิดขึน้ และการสร้างความเข้มแขง็ให้กับองค์กรในท้องถิน่ เพือ่สนบัสนนุให้ชุมชน
สามารถจัดการกับคดีความได้ด้วยตนเองในอนาคต และเพื่อลดความขัดแย้ง
เนื่องจากข้อพิพาทในที่ดินระหว่างการจัดการของรัฐกับการจัดการของชุมชน



หลักการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีอาญา
กระบวนการยุติธรรมกับคดีที่ดินและป่าไม้ 117

จัดพิมพ์และดำาเนินโครงการโดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation : CrCF)

89 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร 02-1015481 แฟกซ์ 02-1015482 

อีเมล์ crcf.justice@gmail.com

ร่วมดำาเนินโครงการโดย
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.)

(Center for Protection and Revival of Local Community Rights : CPCR)
ที่อยู่ 199/332 หมู่ที่ 2 ตำาบลบลหนองจ๊อม อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ (+66)-053-230072
https://www.facebook.com/CPCR.Page




