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บทคัดย่อ 

  ปัญหาข้อพิพาทเกี�ยวกับที�ดินและป่าไม้เป็นปัญหาที�สําคญัของสังคมไทยมายาวนาน     
แต่กระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดีที�ดินและป่าไม้ยงัมีข้อบกพร่อง   ทําให้ไม่อาจสร้างความเป็นธรรมให้แก่
คู่พิพาทและยงัไม่เอื )อต่อการปกป้องคุ้มครองที�ดินและป่าไม้ที�เป็นสาธารณสมบตัิร่วมกันของแผ่นดินได้
อยา่งที�ควรจะเป็น  การศกึษาให้รู้และเข้าใจถึงปัญหาและอปุสรรคที�เกิดขึ )นในกระบวนการพิสจูน์สิทธิในคดี
ที�ดินและป่าไม้จากมุมมองของผู้ ที� มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวจากมุมมองของทนายความ  
นักพัฒนาเอกชน และชาวบ้านที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดิน  ย่อมทําให้ภาคส่วนต่าง ๆ        
ที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเข้าใจปัญหาในอีกมมุมองหนึ�งและสามารถเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  จากการศกึษานกัวิจยัพบปัญหาที�เกิดขึ )นในกระบวนการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน
หลายประการ  และจากปัญหาดงักล่าวนกัวิจยัได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการพิสจูน์สิทธิในคดี
ป่าไม้และที�ดิน  เพื�อให้นําไปสู่การอํานวยความยตุิธรรมและสามารถปกป้องรักษาที�ดินและป่าไม้ที�เป็นสา
ธารณสมบตัสิว่นรวมได้จริง  โดยแยกข้อเสนอออกเป็นสองสว่น  ดงันี )   

1.  ข้อเสนอในประเดน็ปัญหาเกี�ยวกับวิธีพจิารณา 

  1.1)  ในคดีที�เป็นการฟ้องเพื�อปกป้องสาธารณสมบตัิของแผ่นดินที�ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนั ให้มีบทบญัญตัยิกเว้นคา่ใช้จา่ยในการพิสจูน์พยานหลกัฐาน  
  1.2) การเข้าถึงพยานหลกัฐาน ควรมีองค์กรหรือหน่วยงานที�จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชน
ในการรวบรวมพยานหลกัฐานให้แก่ประชาชนในการต่อสู้คดี และมีอํานาจในการเข้าถึงพยาน หลกัฐาน
ราชการได้โดยตรง  
  1.3) ให้คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารใช้อํานาจตาม พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของทาง
ราชการมาตรา 9 (8) ประกาศกําหนดให้ข้อมลูขา่วสารเกี�ยวกบัการพิสจูน์สิทธิในป่าไม้และที�ดิน  เป็นข้อมลู
ขา่วสารที�ต้องจดัให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้  
  1.4) กรณีมีประเด็นเรื�องการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน ให้ศาลมีหน้าที�ต้องเรียก
หลกัฐานที�เกี�ยวข้องกบัการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดนิ โดยไมจํ่าเป็นต้องให้คูก่รณีร้องขอ 
  1.5) กรณีที�ศาลไมท่ราบวา่ต้องใช้วิธีการพิสจูน์อยา่งไรจึงจะได้ความจริง  ให้ศาลมีอํานาจ
เรียกผู้ เชี�ยวชาญมาให้ความเห็นตอ่ศาลถึงวิธีการพิสจูน์สิทธิ 
  1.6) ให้ศาลนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86, 87, 99, 129, 130 
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 มาใช้อย่างเคร่งครัด  โดยอาจออกเป็น
คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเชน่เดียวกบัการดําเนินคดีสิ�งแวดล้อม  



  1.7) ให้มีองค์กรระดับประเทศ  ทําหน้าที�ส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน  โดยให้มีกองทุนสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที�ไม่
แสวงหากําไรเพื�อดําเนินการตามภารกิจดงักลา่วด้วย  

1.8) ให้มีการจดัหาลา่มอยา่งครอบคลมุเพียงพอโดยเฉพาะภาษาถิ�นและให้มีระบบการ 
พฒันาลา่มให้มีคณุภาพทั )งด้านภาษาและความรู้ทางกฎหมาย             

1.9) ในคดีแพง่เกี�ยวกบัป่าไม้และที�ดนิควรกําหนดให้เป็นหน้าที�ของรัฐในการจดัหาลา่ม 
ให้แก่คูค่วามเชน่เดียวกบัคดีอาญา 

1.10) ให้กําหนดให้การฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที�ออกทบัที�ดินสาธารณะหรือฟ้องว่ามี
การกําหนดเขตที�ดนิของรัฐทบัที�ดนิเอกชนโดยมิชอบด้วยกฎหมายอยูใ่นเขตอํานาจของศาลปกครอง 

1.11) ให้รัฐออกฎหมายวิธีพิจารณาที�กําหนดให้ประชาชนที�รวมตวักนัเป็นชมุชนและสิทธิ
ของบคุคลในฐานะปัจเจกตามรัฐธรรมนญูแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 มีอํานาจฟ้องเพื�อปกป้อง
ที�ดนิและทรัพย์สินสาธารณะได้   

1.12 ) เกี�ยวกบัป่าไม้ที�ดนิที�มีการยกเรื�องสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูขึ )นเป็นประเด็นโต้แย้ง
ในคดีให้พนกังานสอบสวนมีหน้าที�รวบรวมพยานหลกัฐานทั )งปวงที�เกี�ยวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฯ 
ประกอบในการพิจารณาสั�งคดี หากไมมี่การดําเนินการดงักลา่ว ถือวา่การสอบสวนไมช่อบด้วยกฎหมาย 

1.13) การพิสูจน์เป็นภาระร่วมกันของทุกฝ่ายศาลต้องมีบทบาทเชิงรุกในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงนอกจากพยานหลักฐานที�คู่ความนําสืบเช่น  ให้ศาลซักถามพยานเพิ�มเติมหรือเรียก
พยานหลกัฐานมาสืบเอง   

1.14) ทั )งในคดีแพ่งและคดีอาญาในกระบวนการพิจารณาคดีป่าไม้ที�ดินให้ยกเว้นข้อ
สนันิษฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 127 มาใช้เพื�อเปิดช่องให้ทั )งสองฝ่ายนําสืบ
พิสจูน์สิทธิได้อยา่งเทา่เทียมกนั  

1.15) ศาลควรมีการจดัทําบญัชีรายชื�อผู้ เชี�ยวชาญที�เกี�ยวกับการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้
และที�ดนิอยา่งครอบคลมุ  และประกาศให้สาธารณชนเข้าถึงง่าย  

1.16) ในคดีป่าไม้ที�ดนิที�มีการยกเรื�องสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูขึ )นเป็นประเด็นโต้แย้งใน
คดีให้ศาลนํามาตรการตา่งๆ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเฉพาะการเดินเผชิญสืบตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาตรา 99 มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง  

2 ข้อเสนอที�เกี�ยวเนื�องกับปัญหาการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน 

  2.1) การเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมเป็นสิทธิขั )นพื )นฐานให้มีกฎหมายให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย  และให้มีกองทนุสนบัสนนุ 



            2.2) ให้มีการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เป็นระบบเดียวโดยมี
กองทนุฯ ที�บริหารจดัการโดยองค์กรที�เป็นอิสระหรือจดัให้มีพระราชบญัญตัหิลกัประกนัความยตุธิรรมฯ ขึ )น  
             2.3) ให้ค่าฤชาธรรมเนียมในคดีป่าไม้และที�ดินกรณีที�ชาวบ้านฟ้องนายทุนเป็นสิทธิทาง
แพง่ ได้รับการยกเว้น 

2.4) ต้องพิจารณาเรื�องการปล่อยตวัชั�วคราวว่าเป็นเรื�องสิทธิที�ประชาชนต้องได้รับก่อน
หากต้องการควบคมุตวัหรือกักตวัไว้รัฐมีหน้าที�ต้องแสดงหลกัฐานที�ชดัแจ้งและมีเหตผุลที�เพียงพอว่าการ
ปลอ่ยตวัจะเกิดความเสียหาย หลกัประกนัจะต้องไมจํ่ากดัแตเ่พียงหลกัทรัพย์ที�ตีราคาเป็นเงินได้หรือบคุคล
ที�เป็นข้าราชการเท่านั )น ต้องเปิดให้สามารถยื�นหลกัประกนัอื�นๆ ที�มากกว่าหลกัทรัพย์และข้าราชการ เช่น 
ผู้ นําชมุชน เครือขา่ยองค์กร สมาคม ฯลฯ ที�จะเข้ามาเป็นหลกัประกนัได้ด้วย   
  2.5) ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายที�ดิน, พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484, พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507, พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และ
พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 ให้รับรองสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญู  
  2.6) ให้มีกระบวนการจดัให้บคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
และศกึษาสภาพปัญหาความเป็นจริงเกี�ยวกบัความไมเ่ป็นธรรมในสงัคมให้มากขึ )น ไม่ยึดติดอยู่เพียงตวับท
กฎหมาย แตค่วรมุง่สูก่ารแสวงหาความยตุธิรรม 
 

 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุ ดร.สนุทรียา  เหมือนพะวงศ์  และคณุกฤติกา  เลิศสวสัดิ&  ผู้ ริเริ'ม

แลกเปลี'ยนพดูคยุในปัญหาการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้ที'ดินกับทีมผู้ วิจยัและผลกัดนัให้เกิดงานวิจยัฉบบันี / 

รวมทั /งเป็นผู้สนบัสนนุในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่การทํางานอย่างดีตลอดการทํางานวิจยั และ

ขอขอบคณุตอ่บคุคลและองค์กรหลายภาคสว่นที'ได้ร่วมกนัสนบัสนนุและให้ความชว่ยเหลือเป็นอยา่งดี  

ขอขอบคุณชาวบ้าน นักพัฒนาเอกชนและทนายความทุกท่านที'ได้สละเวลาในการให้

สัมภาษณ์ และได้กรุณาให้ความร่วมมืออย่างจริงใจและเต็มใจในการถ่ายทอดข้อมูล ความเห็นและ

ประสบการณ์ที'มีคุณค่ายิ'งต่องานวิจัยนี / ขอขอบคุณผู้ ช่วยสัมภาษณ์ในพื /นที'ต่างจังหวัดทุกคน และ

เจ้าหน้าที'โครงการนิติธรรมสิ'งแวดล้อมทกุท่านสําหรับความช่วยเหลือในการสมัภาษณ์ หาข้อมลู และการ

ประสานงานตา่งๆ ในแตล่ะพื /นที'เป็นอยา่งดี 

ขอขอบคณุคณาจารย์ นกัวิชาการ ข้าราชการเจ้าหน้าที' ตลอดจนผู้ เข้าร่วมการสมัมนา

ระดมความคิดเห็นต่องานวิจัยทุกท่าน ที'ได้เล็งเห็นความสําคัญของงานวิจัยนี /และสละเวลาเข้าร่วม

อภิปรายแลกเปลี'ยนความคดิเห็น รวมทั /งให้ข้อคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานวิจยันี /ให้สมบรูณ์

ยิ'งขึ /น  

ขอขอบคุณมูลนิธิอาสาสมคัรเพื'อสงัคม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สําหรับสถานที'และการอํานวยความสะดวกตา่งๆ ในการจดัเวทีสมัมนาระดมความคดิเห็นตอ่งานวิจยั 

สดุท้ายนี / คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุ แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที'ดี (นสธ.) และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที'กรุณาให้การสนับสนุนทุนในการทําวิจัย 

ตลอดจนความช่วยเหลือและการประสานงานอย่างดีตลอดมา และคณะผู้ วิจัยต้องขออภัยต่อความ

ผิดพลาด และข้อบกพร่องที'อาจมีในการนําเสนองานวิจยัฉบบันี /  

 

        คณะผู้ วิจยั 

         สิงหาคม 2554 
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นักวิจัย 

นางสาวสุภาภรณ์  มาลัยลอย 
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คาํนํา 

 

   ปัญหาความเหลือมลํ �าไม่เป็นธรรมทางสังคมทีกําลังโผล่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ �นใน

สงัคมไทยและในสงัคมโลกอยู่เวลานี � ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนอย่างมากมาย ดงัปรากฏ

จากรายงานของสถาบนัต่างๆ ทางวิชาการและทางเศรษฐกิจ สาเหตทีุมาของความไม่เป็นธรรมนี �เกิดขึ �น

จากการพฒันาทีเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทนุนิยม ทีเน้นการแข่งขนัในตลาดเสรี ที

ลดข้อจํากดัในทกุด้านลงเพือขจดัอปุสรรคขดัขวางการขบัเคลือนทางเศรษฐกิจ และแน่นอนด้วยสนามแห่ง

การแข่งขนัย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะเสมอ และดเูหมือนสถานการณ์ทีเป็นอยู่นี �ผู้แพ้จะไม่มีวนัชนะ และผู้ชนะ

จะไม่มีวนัแพ้ในสนามแข่งขนันี � เพราะกฎกติกาทั �งหลายถูกสร้างขึ �นโดยผู้ชนะ และสร้างเครืองมือขึ �นมา

สร้างความชอบธรรมและปกป้องชยัชนะนี �เอาไว้  การแข่งขนัอนัโหดร้ายนี �กําลงัสร้างและส่งผลกระทบมาก

ขึ �นเรือยๆ ความขดัแย้งจากการแพ้ชนะในเกมนี �กําลงัถูกตั �งคําถาม กรณีการแย่งชิงทรัพยากรโดยเฉพาะ

ทีดินทํากินของชาวบ้าน เกษตรกรรายย่อย ผู้ ด้อยโอกาสและยากจน ซึงเป็นผู้แพ้ในเกมการแข่งขนันี �กําลงั

ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีไมอ่าจยอมจํานนตอ่ความพ่ายแพ้ตอ่ไปอีกได้ และตา่งกําลงัออกมาส่งเสียงตอ่ผู้ ทีมี

อํานาจทีเป็นผู้คมุกฎอยูใ่นเวลานี �ให้หนัมาสนใจและมองเห็นถึงปัญหาทีกําลงับม่เพาะความขดัแย้งทีนบัวนั

จะรุนแรงขึ �น 

  คดีทีดินและป่าไม้ คือผลของเกมแห่งการแข่งขนัทีสร้างความเหลือมลํ �าไม่เป็นธรรมทาง

สงัคม ทีสง่ผลให้คนยากคนจนเกษตรกรรายย่อยทีเป็นผู้แพ้ในสนามแข่งขนันี �อยู่แล้ว ตกอยู่ในชะตากรรมที

ยากลําบากลงไปอีกจนแทบเอาชีวิตรอดตอ่ไปไมไ่ด้ ผลกระทบทีเกิดขึ �นส่งผลในทางสงัคมเป็นวงกว้าง และ

กําลงัสันสะเทือนจิตสํานึกและจิตใจของผู้คนส่วนใหญ่ทีอยู่ในชะตากรรมเดียวกนั แตที่น่าเศร้ามากไปกว่า

นี � สถาบนัทีน่าจะเป็นทีพึงให้กบัคนยากคนจนให้สามารถจะตอ่สู้กบัชะตากรรมนี �ได้ หรือสามารถมีชีวิตอยู่

รอดต่อไปได้กลับไม่เข้าใจ ซํ �าร้ายยงัมองไม่เห็นความไม่เป็นธรรมทีตั �งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ทําให้ทีพึง

สดุท้ายกลายเป็นแดนประหารไปในทีสดุ 

  ด้วยคําบรรยายเชิงพรรณนาในสองวรรคแรก แม้จะฟังดเูศร้าไปสกัหน่อยแตก็่สะท้อนให้

เห็นถึงสภาพของปัญหาทีเข้าขั �นวิกฤตอิยูไ่มน้่อยในเวลานี � เพือจะทําให้เห็นว่าความพยายามในการทํางาน

วิจัยชิ �นนี � แม้จะเป็นความพยายามเล็กๆ ของคณะทํางานของทีมวิจัย รวมทั �งผู้ ทีเกียวข้องทั �งหมดของ

งานวิจัย ตั �งแต่ตัวชาวบ้านทียากจนและเป็นเหยือของความไม่เป็นธรรมทีเกิดขึ �น คนทํางานพัฒนาที

พยายามเข้าไปรับรู้ปัญหา ศึกษาและหาทางออกให้กับชาวบ้าน รวมทั �งทนายความนกักฎหมายทีเข้าไป



ชว่ยเหลือ ตา่งพยายามสะท้อนมมุมอง ความคดิเห็นและประสบการณ์ในการทําคดีป่าไม้ทีดินออกมาอย่าง

เปิดเผยและจริงใจ ด้วยสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม ซึงเป็นเรืองราวทีเกิดขึ �นจริงผ่านบุคคลทีอยู่กับปัญหา

จริงๆ ประสบการณ์และภาพสะท้อนทั �งหมดทีถ่ายทอดออกมาผ่านการสมัภาษณ์ จึงเป็นการเปิดเสียงแห่ง

ความเงียบทีถกูกดทบัและปิดกั �นไว้ภายใต้สงัคมทีบชูาการแขง่ขนัและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ  

  งานวิจัยฉบบันี �เป็นเพียงส่วนหนึงของความพยายามทีจะศึกษาถึงปัญหาข้อขัดข้องใน

ระบบการค้นหาความจริงในการพิจารณาคดีป่าไม้และทีดินในกระบวนการยุติธรรมของไทยผ่าน

ประสบการณ์ของผู้ ทีเกียวข้องโดยตรง เพือนําไปสู่การปฏิรูประบบการพิจารณาคดีป่าไม้และทีดิน โดย

คณะผู้ วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบบันี �จะสามารถผลกัดนัประเด็นข้อเสนอเรืองวิธีพิจารณาคดีด้านป่าไม้และ

ทีดินในเข้าสู่การร่างพระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีสิงแวดล้อมตอ่ไป และประสบการณ์จากงานวิจยัชิ �นนี �

จะยงัคงเป็นเสียงแห่งความเงียบทีจะเป็นแรงบนัดาลใจในการก้าวต่อไปในการทํางานเพือสร้างความเป็น

ธรรมในสงัคมของคณะผู้ วิจยัทกุคน 

 

ด้วยความศรัทธาและเชือมันพลงัแหง่ความดีในตวัมนษุย์ 

        คณะผู้ วิจยั 

           สิงหาคม 2554 
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บทที� 1  
บทนํา 

 
1.1. ความเป็นมาและความสาํคัญ 

ปัญหาข้อพิพาทเกี�ยวกบัป่าไม้และที�ดินเป็นปัญหาสําคญัของสงัคมไทย แตก่ระบวนการ
พิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดนิยงัไมมี่ประสิทธิภาพเท่าที�ควร ทําให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสงัคม
เกี�ยวกับการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรที�ดินและป่าไม้ ปัญหานี -ส่งผลให้ภาครัฐสญูเสียทรัพยากรป่าไม้และ
ที�ดินจํานวนมากของรัฐไปให้แก่ภาคเอกชนที�กระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีอิทธิพล 
นายทนุ หรือผู้ มีตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งราชการที�สามารถเข้าถึงทรัพยากรป่าไม้และที�ดินของ
รัฐได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายในขณะที�ประชาชนที�มีสิทธิดั -งเดิมในทรัพยากรธรรมชาติและที�ดินนั -นอาจ
ต้องเสียสิทธิของตนเองไป เนื�องจากไมส่ามารถพิสจูน์สิทธิในป่าไม้และที�ดนิได้ตามกฎหมาย 

ดงันั -น การรวบรวมปัญหา ตวัอย่างคดี และการจัดกลุ่มประเภทคดีที�เกี�ยวข้อง รวมทั -ง
การศึกษาระบบการจดัการคดีที�เกี�ยวข้อง เพื�อนําไปสู่การปฏิรูประบบการค้นหาความจริงในคดีที�ดินและ
สิ�งแวดล้อม จึงเป็นเรื�องสําคญัทั -งในประเด็นของการพฒันาบทบาทของศาลในการไต่สวนคดีในเชิงรุก 
การพฒันาการใช้มาตรการคุ้มครองชั�วคราวในคดี รวมถึงการพฒันาระบบการสืบพยาน การเดินเผชิญสืบ 
การทํางานร่วมกับผู้ เชี�ยวชาญในลกัษณะต่างๆ เป็นต้น จึงเป็นเรื�องที�มีความสําคญัจะช่วยทําให้รัฐและ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสามารถสร้างความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง ทั -งต่อ
ประโยชน์ของสว่นรวม และตอ่ประชาชน 

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื�อศึกษาให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและปัญหาข้อขดัข้องในระบบค้นหาความจริงใน
การพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิในปัจจบุนั 

2. เพื�อปฏิรูประบบการค้นหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดนิ ทั -งในสว่นของการพฒันาบทบาทของ
ศาลในการไตส่วนคดีในเชิงรุก การพฒันาการใช้มาตรการคุ้มครองชั�วคราวในคดี รวมถึง การ
พฒันาระบบการสืบพยาน การเดนิเผชิญสืบ การทํางานร่วมกบัผู้ เชี�ยวชาญในลกัษณะ ตา่งๆ  
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1.3. กรอบคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอวิธีพิจารณาคดีประเด็น ป่าไม้
ที� ดิ น  ต่ อ ร่ า ง วิ ธี พิ จ า ร ณ า ค ดี
สิ�งแวดล้อม ประกอบด้วย 

a. การดํา เ นินการทั -งปวงก่อนการ
เริ�มต้นคดี  

b. การเจรจาไกลเ่กลี�ย 
c. การฟ้อง การเข้าเป็นคู่ความในคดี 

อํานาจฟ้องคดี 
d. วิธีการชั�วคราวก่อนฟ้องและก่อน

พิพากษา 
e. การดําเนินกระบวนพิจารณา   
f. การรับฟังพยานหลักฐาน /พยาน

ผู้ เชี�ยวชาญ 
g. การเดนิเผชิญสืบ 
h. การเรียกร้องค่าเสียหายและการ

ลงโทษ 
i. การพิพากษาคดีสิ�งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรคในการใ ช้

กลไกทางกฎหมายในปัญหา

ป่าไม้ที�ดิน 

ปัญหาอปุสรรคในการเข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรม 

บทเรียนการต่อสู้ คดีป่าไม้
ที�ดนิ 

ผู้ เกี�ยวข้อง ประเดน็การศกึษา 
สรุปและวิเคราะห์ 

ทนายความ 

นกัพฒันา 

ผู้ เสียหายในคดี 



 

 

 

บทที� 2 

ระเบียบวิธีวิจยั 
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บทที� 2  

ระเบียบวิธีวิจัย 

   วิธีการศึกษาวิจยัประกอบด้วย ศึกษาวิจยัเอกสาร งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง บทความต่างๆ       
ที�เกี�ยวข้อง การเก็บข้อมลูและค้นหาแนวทางในการพฒันาระบบระบบการค้นหาความจริงในคดีป่าไม้และ
ที�ดนิโดย 
 
  2.1. การศึกษาเอกสาร 
  กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
   - รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  - ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
  - ประมวลกฎหมายอาญา 
  - ประมวลกฎหมายที�ดิน 
  - พระราชบญัญัตจิดัตั -งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  - พระราชบญัญัตป่ิาไม้ พ.ศ.2484 
  - พระราชบญัญัตป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.2507 
  - พระราชบญัญัตอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ.2504 
  - พระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 
  งานวิจัย บทความต่างๆ และเอกสารอื�นๆ  
  - รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ ในการจัดการที�ดินและป่า ปี 2545-2548           
โดยคณะอนกุรรมการสิทธิในการจดัการที�ดนิและป่า คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ 
    - เสียงจากประชาชน การต่อสู้ เพื�อสิทธิในที�ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550 และบทเรียน
การตรวจสอบของคณะอนกุรรมการสิทธิในการจดัการที�ดนิและป่า   
  - ข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป เรื�องข้อเสนอปฏิรูปการจดัการที�ดนิเพื�อการเกษตร   
(พิมพ์ มีนาคม 2554) 
  - คําพิพากษาคดีป่าไม้ที�ดนิ 
 
  2.2. สัมภาษณ์เชิงลึก 
   เพื�อตอบคําถามที�วา่ระบบการค้นหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดินในปัจจบุนัมีหลกัเกณฑ์ 
รูปแบบและวิธีการอยา่งไร  ที�เป็นปัญหา อปุสรรค และข้อขดัข้องในการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน  ผู้ วิจยั
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ได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวข้องกบัระบบการแสวงหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดิน โดยคดัเลือก
จากเครือข่ายที�ทํางานด้านงานคดีป่าไม้และที�ดินจาก 3 กลุ่ม โดยจะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ 
เนื�องจาก  แตล่ะภมูิภาคอาจมีลกัษณะคดี และปัญหาที�แตกตา่งกนัไปในประเดน็ป่าไม้และที�ดนิ คือ 

1. ทนายความที�มีประสบการณ์ในการทําคดีป่าไม้และที�ดนิ จํานวน 13 คน ได้แก่ 
1.1 นายสทิุน บรมเจต       

 รองประธานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ ประสบการณ์ 10 ปี  
1.2  นางสาวเยาวลกัษ์  อนพุนัธ์           

สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ ประสบการณ์ 7 ปี 
1.3  นางสาวศริิวรรณ  ว่องเกียรตไิพศาล          

สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ                       
สํานกังานกฎหมาย  เอส.อาร์.ประสบการณ์ 8 ปี 

1.4  นายสรไกร ศรศรี            
สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ         
สํานกังานกฎหมายเอส.อาร์. 

1.5  นางสาว ส.รัตนมณี พลกล้า            
สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ ประสบการณ์ 8 ปี 

1.6  นายวิโรจน์  ชา่งสาร              
สํานกังานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม สภาทนายความ         
สํานกังานกฎหมายพฤตธิรรมมาณตั ิประสบการณ์ 5 ปี 

1.7  นายวีระ  ชมพนัธุ์             
สํานกังานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม สภาทนายความ         
สํานกังานกฎหมายวีระ ชมพนัธุ์ ประสบการณ์ 5 ปี 

1.8  นายสมชาย  อามีน                       
สํานกังานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม สภาทนายความ         
สํานกังานกฎหมายเอกนิต ิประสบการณ์ 4 ปี 

1.9  นายสมนกึ  ตุ้มสภุาพ               
สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ ประสบการณ์ 15 ปี 

1.10  นายสมภพ  โชติวงษ์ สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ  
สํานกังานกฎหมายอรวรรณและสหาย ประสบการณ์ 9 ปี 
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1.11 นายแสงชยั รัตนเสรีวงษ์        
อนุก ร ร ม ก า ร ด้ า น สิ ท ธิ ชุม ช น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ ม นุษ ย ช น แ ห่ ง ช า ต ิ    
ประสบการณ์ 14 ปี        

1.12  นางอําพร  สงัข์ทอง ประสบการณ์ 7 ปี 
1.13  นายสุมิตรชัย  หัตถสาร ที�ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที�ดินแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ ด้านที� ดินและป่า  คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ประสบการณ์ 9 ปี 

2. นักพัฒนาที�ช่วยเหลือด้านงานคดีหรืองานกฎหมายขององค์กรพัฒนาเอกชนที�ทํา
ประเดน็ป่าไม้ที�ดนิ จํานวน  6  คน ได้แก่ 
2.1 นายธน ูแนบเนียน 

ความร่วมมือเพื�อการฟื-นฟทูรัพยากรธรรมชาตอินัดามนั 
2.2 นางสาวศยามล ไกยรูวงศ์  

โครงการเสริมสร้างจิตสํานกึนิเวศวิทยา 
      2.3 นางสาวพงศ์ทิพย์ สําราญจิต                 
            Local act กลุม่ปฏิบตังิานท้องถิ�น 
      2.4 นางสาวมณฑิกา ตรีรณวฒันกลุ                 

มลูนิธิพฒันาภาคเหนือ 
                  2.5 นายปราโมทย์ ผลภิญโญ                               

ศนูย์นิเวศชมุชนศกึษา 
      2.6 นายสืบสกลุ กิจนกุร                        

นกัพฒันาเอกชนอิสระ 
   3. ประชาชนผู้ เสียหายในคดีป่าไม้และที�ดินทั -งผู้ ที�ถกูฟ้องคดี หรือผู้ ที�ใช้สิทธิในการฟ้องคดี
เกี�ยวกบัประเดน็ป่าไม้ที�ดนิ จํานวน 3 คน ได้แก่ 
        3.1 นางคํา นายนวล จงัหวดัเชียงใหม ่

      3.2 นายสแุก้ว ฟงุฟ ูจงัหวดัลําพนู 
3.3 นายจอนิ โอโ่ดเชา จงัหวดัเชียงใหม ่

   4. ประเดน็และแนวคําถาม เพื�อสมัภาษณ์แตล่ะกลุม่เป้าหมาย ดงันี - 
  4.1  ทนายความ  

   1) ข้อมลูสว่นตวั ชื�อ – สกลุ อาย,ุ สมาชิกในครอบครัว, พื -นที�การทํางาน (จงัหวดั), 
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ประเด็นการตอ่สู้ ในพื -นที�/ วตัถุแห่งคดี เป็นที�ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ หรือที�ดินเอกชน หรือที�ดิน     
เขตป่า สิทธิชุมชนจดัการป่า หรือ การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน, ประสบการณ์เกี�ยวกับคดีป่าไม้  
และที�ดนิ 
   2) ข้อมูลทั�วไปในการทํางานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน ท่านทํางานในองค์กรหรือ
ด้านคดีป่าไม้และที�ดินตั -งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด, ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้ที�ดิน,   
ทา่นมีวิธีการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอยา่งไร 

    3) ข้อมลูเกี�ยวกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ  
    3.1) ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดนิ การเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม  
      - ลกัษณะของผู้ละเมิด กรณีเป็นผู้ ต้องหาหรือจําเลย 
      - เหตกุารณ์และสาเหตใุนคดี 
     - การให้ความชว่ยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื -องต้น 
     - คา่ใช้จา่ยดําเนินคดี 
      - ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิตามกฎหมาย  
    3.2) การดําเนินคดี 
     - ลกัษณะของพยานหลกัฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลกัฐาน 
      - พยานบคุคลในพื -นที�เลือกอยา่งไร ปัญหาที�เกิดคืออะไร 
      - พยานเอกสาร มีปัญหาอยา่งไร 
      - การเจรจาไกลเ่กลี�ย 
      - การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพิสจูน์ และการเดนิเผชิญ 

   สืบของศาล 
      - ระบบศาล 
      - การพิสจูน์ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้ เชี�ยวชาญ 
      - การรับฟังพยานผู้ เชี�ยวชาญ 
         - การใช้วิธีการชั�วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษา 
     - ความรู้ความเข้าใจของผู้พิพากษาที�พิจารณาคดี 
      - การเยียวยาความเสียหาย หรือ โทษที�ชาวบ้านได้รับ 
      - ผลของคดีและการบงัคบัคดี 
      - ทางเลือกในการระงบัข้อพิพาท เชน่ การไกลเ่กลี�ย , กองทนุด้านคดี    

   ป่าไม้และที�ดนิ 
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    3.3) ทา่นมีความเห็นอยา่งไรตอ่ผลของคดีในความรับผิดชอบของทา่น 
    3.4) ในมมุมองนกักฎหมายทา่นมีความเห็นอยา่งไรในการดําเนินคดีป่าไม้และ 
ที�ดนิในปัจจบุนั  เชน่ เป็นธรรมหรือไมเ่ป็นธรรม เพราะอะไร 
    3.5) กระบวนการยตุธิรรมที�ดีในเรื�องการบงัคบัใช้กฎหมาย กระบวนวิธีพิจารณา 
คดี และตวับทกฎหมายเป็นอยา่งไร  ในความเห็นของทา่น    
     3.6) ข้อสงัเกตอื�นๆ ตอ่วิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ 

   4.2 นกัพฒันา/องค์กรพฒันาเอกชน 
     1) ข้อมลูสว่นตวั ชื�อ – สกลุ อาย,ุ สมาชิกในครอบครัว, พื -นที�การทํางาน (จงัหวดั), 

ประเด็นการตอ่สู้ ในพื -นที�/ วตัถุแห่งคดี เป็นที�ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ หรือที�ดินเอกชน หรือที�ดิน    
เขตป่า สิทธิชมุชนจดัการป่า หรือ การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน, ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้
และที�ดนิกี�ปี  
     2) ข้อมลูทั�วไปขององค์กรและการทํางาน องค์กรของทา่นทํางานเกี�ยวกบัอะไร, 
ทา่นทํางานในองค์กรนี -ตั -งแตเ่มื�อปีพ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด, โครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดนิคืออะไร, 
มมุมองข้อเสนอของทา่นเกี�ยวกบัประเดน็เรื�องปัญหาป่าไม้และที�ดนิ 
     3) ข้อมลูเกี�ยวกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ 
    3.1) ประสบการณ์ของทา่นในการชว่ยเหลือชาวบ้านเกี�ยวกบัคดีป่าไม้และที�ดิน 
     3.2) ระหวา่งการพิจารณาคดี และผลของคําพิพากษา ส่งผลตอ่วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที�ทา่นเข้าไปชว่ยเหลืออย่างไร 
    3.3) ทา่นมีความเห็นตอ่กระบวนการยตุธิรรมและคําพิพากษาในการตดัสินคดี 
ป่าไม้และที�ดนิอยา่งไร 
    3.4) กระบวนการยตุธิรรมที�ดีในความเห็นของทา่นเป็นอยา่งไร 
    3.5) ข้อสงัเกตอื�นๆ ตอ่วิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ   

     4.3 ผู้ เสียหายในคดี/ชาวบ้าน 
      1) ข้อมลูสว่นตวั ชื�อ – สกลุ อาย,ุ สมาชิกในครอบครัว, พื -นที�การทํางาน (จงัหวดั), 

ประเด็นการตอ่สู้ ในพื -นที�/ วตัถแุห่งคดี เป็นที�ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุหรือที�ดินเอกชน หรือที�ดินเขต
ป่า สิทธิชมุชนจดัการป่า หรือ การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 
    2) ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับชุมชน ชื�อชุมชน, ท่านและครอบครัวย้ายมาตั -งถิ�นฐาน   
ในชมุชนตั -งแตเ่มื�อปีพ.ศ.ใด, ชมุชนของทา่นมีประวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร, ท่านดํารงชีพหรือประกอบอาชีพ
อะไร, ท่านครอบครองที�ดินมากี�ปีและใช้ประโยชน์ในที�ดินอย่างไร, ท่านทราบเรื�องการรับรู้เกี�ยวกบัสถานะ
ของที�ดนิตั -งแตเ่มื�อใด อยา่งไร  
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    3) ข้อมลูเกี�ยวกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ    
     3.1) ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิกี�ปี 
    3.2) ทา่นมีประสบการณ์เกี�ยวกบัคดีป่าไม้และที�ดินอย่างไร เชน่ เหตกุารณ์และ
สาเหตทีุ�ถกูจบักมุดําเนินคดี (กรณีเป็นผู้ ต้องหาหรือจําเลย) 

    3.3) ผลของคดีเป็นอยา่งไร  
    3.4) ระหวา่งการพิจารณาคดี และผลของคําพิพากษาสง่ผลตอ่วิถีชีวิตของทา่น
อยา่งไร 
    3.5) ทา่นมีความรู้สกึตอ่กระบวนการยตุธิรรม และคําพิพากษาคดีของทา่น
อยา่งไร   
    3.6) กระบวนการยตุธิรรมที�ดีในความเห็นของทา่นเป็นอยา่งไร   
    3.7) ข้อสงัเกตอื�นๆ ตอ่วิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 

2.3. ทีมวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื 5องต้นที�ได้มา และเรียบเรียงเอกสารทั 5งหมดจัดทํา
รายงาน 

2.4. จัดประชุมนําเสนอผลงานรวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที� เกี�ยวข้องกับการ
พจิารณาคดีด้านป่าไม้และที�ดนิ 2 ครั5ง 

2.5. จัดทํารายงานผลการศึกษารวมถึงความคิดเห็นจากผู้ที� เกี� ยวข้อง และส่ง
รายงาน 

 



 

 

 

บทที� 3 

ข้อมลูพื �นฐานของ 

ประเด็นปัญหาด้านป่าไม้ที#ดิน 
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บทที� 3 
ข้อมูลพื 5นฐานของประเด็นปัญหาด้านป่าไม้และที�ดิน 

 
  ที�ดนิ คือทรัพยากรที�จําเป็นในการยงัชีพของมนษุย์ ที�เป็นทั -งที�อยู่อาศยัและปัจจยัการผลิต 
ที�สร้างรายได้และความมั�นคงทางอาหารให้แก่มนษุย์ แต่ที�ผ่านมาสงัคมไทยได้เปลี�ยนวิธีการมองที�ดินจาก
ทรัพยากรอันจําเป็นและมีจํากัดในการดํารงชีวิตของผู้ คนในสังคมกลายเป็นทรัพย์สินที� มีมูลค่า              
ทางเศรษฐกิจที�สามารถซื -อขายแลกเปลี�ยนได้ โดยรับเอาแนวคิดระบบการบริหารจดัการที�ดินในรูปแบบ
กรรมสิทธิ[โดยไม่การจํากดัการถือครอง ทําให้ที�ดินกลายเป็นสินค้าถกูผลกัเข้าสู่ระบบตลาด เกิดการกว้าน
ซื -อที�ดินเพื�อสร้างความมั�งคั�ง เก็งกําไร จนทําให้เกิดการกระจกุตวัในการถือครองที�ดินอยู่ในมือคนส่วนน้อย 
ทําให้คนส่วนใหญ่ซึ�งเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีที�ดินหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการยังชีพ และต้องดิ -นรน   
หาทางออกด้วยการบุกเบิกพื -นที�ป่าไม้หรือบุกรุกเข้าไปในที�ดินของรัฐเพื�อเป็นที�ทํากิน กระทั�งบุกรุกเข้าไป   
ในที�ดนิของเอกชนที�ถือครองที�ดนิไว้แตไ่ม่ทําประโยชน์ ก่อให้เกิดความขดัแย้งแย่งชิงที�ดินเป็นคดีความขึ -นสู่
ศาลเป็นจํานวนมาก จนกลายเป็นคดีคนจนที�สร้างความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม     
อนัเป็นประเด็นทางสงัคมอยู่ในเวลานี - นอกจากนี -นโยบายป่าไม้ของรัฐภายใต้กฎหมายป่าไม้ 5 ฉบบัที�ให้
อํานาจรัฐในการประกาศเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติ โดยไม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการตดัสินใจ ทําให้มีชุมชนท้องถิ�นดั -งเดิมที�อยู่มาก่อนถูกประกาศเขตป่าทบัที�อยู่อาศยัของคนในชุมชน 
กลายเป็นคนทําผิดกฎหมายต้องถกูบงัคบัให้อพยพโยกย้าย หรือถกูจบักมุดําเนินคดีเป็นจํานวนมากเช่นกนั 
กลายเป็นคนชายขอบที�รัฐไม่ให้ความสําคญั อีกทั -งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกตดัไม้ทําลายป่า ตกเป็นจําเลย
ของสงัคม 

 เมื�อวิเคราะห์ถึงรากฐานความขดัแย้งเรื�องที�ดินพบว่ามีปัญหาหลายระดบั  ระดบัความคิด
ระบบเศรษฐกิจทนุนิยมเสรีได้เปลี�ยนคณุคา่ที�ดินจากฐานชีวิตมาเป็นสินค้า กําหนดทิศทางการพฒันาที�ให้
ความสําคญัแก่การเติบโตเศรษฐกิจของกลุ่มทนุรายใหญ่มากกว่าความมั�นคงทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
เกษตรกรรายยอ่ยตลอดจนความมั�นคงทางอาหารและฐานทรัพยากร  และระดบัโครงสร้างที�ให้ความสําคญั
กบัระบบกรรมสิทธิ[แบบปัจเจกที�ผกูติดกบักลไกตลาด รวมทั -งการครอบครองและจดัการที�ดินแบบรวมศนูย์
อํานาจของรัฐเข้ามาเบียดขับระบบการจัดการที�ดินและทรัพยากรร่วมกันของชุมชนหรือสิทธิชุมชน           
ในท้องถิ�นรวมทั -งการกระจายการถือครองที�ดนิที�ได้บญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญู  

 คณะกรรมการปฏิรูป1 ได้มีข้อเสนอเบื -องต้นเพื�อปฏิรูปโครงสร้างการจัดการที�ดิน           
เพื�อการเกษตรทั -งระบบ2 โดยเสนอให้โอกาสและสิทธิคนจนที�ถกูดําเนินคดีที�ดินเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม 

                                                           
1 คณะกรรมการปฏิรูป เป็นคณะบคุคลที�รัฐบาลนายอภิสทิธิ[ เวชชาชีวะ แตง่ตั -งขึ -นมาเพื�อหาแนวทางในการปฏิรูปประเทศ                            
โดยมีนายอานนัท์  ปันยารชนุ เป็นประธาน 
2คณะกรรมการปฏิรูป, ข้อเสนอปฏิรูปการจดัการที�ดินเพื�อการเกษตร โดยคณะกรรมการปฏิรูป, มีนาคม 2554 
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เพราะจากสภาพปัญหาที�ผา่นมาเกษตรกรในชนบทจํานวนมากประสบปัญหาอยู่อาศยัทํากินในพื -นที�ของรัฐ
โดยไมช่อบด้วยกฎหมายและถกูจบักมุดําเนินคดีในข้อหาบกุรุกที�ดนิของรัฐและของเอกชนอย่างไม่เป็นธรรม 
เกษตรกรถูกดําเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้ว 836 ราย (ข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2553)  ประชาชน        
ที�เกี�ยวข้องกบัคดีที�ดินคนจนที�อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและที�ยงัไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมมีเป็น
จํานวนหลายแสนครอบครัว  
  นอกจากนี - แม้การแก้ไขความไม่เป็นธรรมปัญหาป่าไม้และที�ดินจําเป็นต้องมีการแก้ไข
อย่างเป็นระบบทั -งเชิงนโยบายและการแก้ไขระเบียบกฎหมายรวมถึงการกําหนดมาตรการในเชิงปฏิบตั ิ      
ที�เกี�ยวข้อง แตก่ารแก้ไขปัญหาในสว่นของกระบวนการยตุธิรรมโดยเฉพาะกระบวนวิธีพิจารณาคดีก็ถือได้ว่า
เป็นกลไกสําคญัที�จะคุ้มครองและรับรองสิทธิในการจดัการที�ดนิและทรัพยากรป่าไม้ร่วมกนัของชมุชนตามที�
บญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนญูเชน่เดียวกนั 
   และจากผลการศึกษาของ คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที�ดินและป่าไม้  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ3  สถานการณ์สิทธิในการจดัการที�ดินและป่าไม้ของอนุกรรมการฯ 
ตั -งแต่ปี  พ.ศ.2554 - 2550  (สิ -นสุด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2550) คณะอนกุรรมการฯ ได้รับเรื�องร้องเรียน 
กรณีละเมิดสิทธิในการจดัการที�ดนิและป่าไม้รวมจํานวน 271 กรณี  โดยมีลกัษณะปัญหาตามประเภทที�ดิน 
ดงัตอ่ไปนี - 
 
   1)  ที�ดินในเขตป่าและที�ดินในพื -นที�สวนป่าของรัฐและเอกชน จํานวนสถิติกรณีร้องเรียน
ตามประเภทที�ดินมีมากที�สุดคือ  ที�ดินเขตป่ามีจํานวน 91 กรณี  เป็นลักษณะการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติ  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตป่าชายเลนทบัซ้อนที�ดินทํากินและที�อยู่อาศยั
ของประชาชน  ทําให้ประชาชนไม่ได้เอกสารสิทธิที�ดิน  ไม่มีความมั�นคงในการทําประโยชน์ที�ดิน  ถกูจบักมุ  
ดําเนินคดี  และกรณีโค่นไม้ยางในภาคใต้  ห้ามดําเนินการโค่นไม้ยางซึ�งเป็นการทํามาหากินปกติของ
ชาวสวนยาง  ปัญหาดงักล่าวได้สร้างความขดัแย้งระหว่างเจ้าหน้าที�ป่าไม้กับประชาชน  นอกจากนี -ยงัมี
ปัญหาจากโครงการสร้างถนน  สร้างเขื�อน  โรงงาน  และโครงการที�ทําลายป่า  โดยที�ประชาชนในพื -นที�มี
ความประสงค์ที�จะรักษาป่าธรรมชาติ  สําหรับการทําสวนป่าในพื -นที�ขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้  และ
ของกรมป่าไม้  ที�เป็นป่าสงวนแหง่ชาตทีิ�เสื�อมโทรม  ปัญหาที�เกิดขึ -นคือการแย่งชิงที�ดินทํากินของประชาชน
อยูเ่ดมิ  และมีการทําลายป่าธรรมชาตเิพื�อทําสวนป่า  โดยมีเรื�องร้องเรียนปัญหาที�ดนิป่าไม้ 5 ลกัษณะ คือ 
                                                           

3 รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ ในการจดัการที�ดินและป่า ปี 2545-2548  โดยคณะอนกุรรมการสิทธิในการจดัการที�ดินและป่า 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ, ธันวาคม 2550  และเสียงจากประชาชน การตอ่สู้ เพื�อสิทธิในที�ดิน กรณีร้องเรียน 2545-2550 และ
บทเรียนการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการสิทธิในการจดัการที�ดินและป่า, มีนาคม 2551   
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             - เขตอทุยานแหง่ชาตทิบัที�ทํากิน 
             - เขตป่าสงวนทบัที�ทํากิน  
              - ออป. และการขอเชา่สวนป่า  
             - เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าทบัที�ทํากิน 
              - ปลกูป่าทบัที�ทํากินของชาวบ้าน  
    2) ที�ดินสาธารณประโยชน์  จํานวนสถิติกรณีร้องเรียนมีทั -งหมด 74 กรณี ในภาคอีสาน    
มีปัญหาประเภทนี -มากที�สดุ ในสมยัก่อนชุมชนได้หวงห้ามที�สงวนเลี -ยงสตัว์ไว้ให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เป็นที�ดินของส่วนรวม แต่เมื�อที�ดินมีราคาสูงขึ -น จํานวนประชากรเพิ�มมากขึ -น จึงทําให้หน่ายงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และเอกชนมายึดที�สาธารณะประโยชน์ไปสร้างสถานที�ราชการ หรือมีการ
ประกาศแนวเขตที�สาธารณะประโยชน์ไมช่ดัเจน  โดยมีเรื�องร้องเรียน 4 ลกัษณะ คือ  
            - การประกาศที�สาธารณประโยชน์  
          - นายทนุยดึที�ดนิสาธารณประโยชน์  
          - ถกูกลา่วหาบกุรุกที�สาธารณประโยชน์          
           - การปิดทางสาธารณะ  
   3) ที�ราชพสัดุ จํานวนของกรณีร้องเรียนในที�ราชพสัดุมี 29 กรณีส่วนใหญ่เป็นที�ดินของ
ทหารและที�ดนิของสว่นราชการ  ปัญหาความขดัแย้งในที�ราชพสัด ุมี 5 ลกัษณะ คือ 
     - ประชาชนเช่าทําประโยชน์ในที�ราชพัสดุ แต่เมื�อหน่วยงานของรัฐต้องการใช้ประโยชน์    
จงึเกิดข้อพิพาทระหวา่งประชาชนกบัรัฐ 
    - ประชาชนทํากินและอยู่อาศยัมาก่อนการกําหนดเป็นที�ราชพสัด ุ ซึ�งต้องมีการพิสจูน์สิทธิ
ที�ทํากินและอยูอ่าศยั 
    - การแลกเปลี�ยนที�ดนิรัฐกบัเอกชน 

- การทบัซ้อนที�ราชพสัดกุบัที�สาธารณประโยชน์ที�ประชาชนใช้ร่วมกนั  เชน่ ที�ดนิมสัยิด 
   - พื -นที�ความมั�นคงชายแดน 
 
  อย่างไรก็ดีคณะผู้ วิจยัตระหนกัดีว่าปัญหาการจดัการทรัพยากรป่าไม้และที�ดินที�มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชนนั -นบางส่วนมีสาเหตมุาจากการกว้านซื -อที�ดินบกุรุกเขตป่าอนุรักษ์เพื�อ
สร้างผลกําไรทางธุรกิจของผู้ประกอบการที�ขาดความรับผิดชอบต่อสงัคม งานวิจยันี -จึงให้ความสําคญักับ
การศึกษาสภาพปัญหาและทางออกของชุมชนในการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเพื�อปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาตด้ิวย 
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3.1. คดีที�เกี�ยวข้องกับการพสูิจน์สิทธิป่าไม้และที�ดนิ  
   นับตั -งแต่พระราชบัญญัติจัดตั -งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542         
มีผลใช้บงัคบัทําให้เกิดลักษณะคดีปกครองซึ�งอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง นอกจากคดีแพ่งและ
คดีอาญาโดยทั�วไปที�อยู่ในเขตอํานาจของศาลยตุิธรรม ดงันั -นคดีที�เกี�ยวข้องกบัการพิสจูน์สิทธิในส่วนป่าไม้
และที�ดนิตามงานศกึษานี -จงึอาจแบง่ประเภทได้ดงันี - 

1) คดีอาญา เป็นการดําเนินคดีที�มีวตัถปุระสงค์ให้ผู้กระทําความผิดหรือจําเลยได้รับโทษ
ทางอาญา เช่น จําคกุ กักขงั หรือปรับ ตามการกระทําความผิดและโทษที�บญัญัติไว้  
ในกฎหมาย เช่น การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที�ดินของรัฐหรือเอกชนโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติ
อทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 และตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น คดีพนกังานอยัการ
ฟ้องชาวบ้านชนเผ่ากะเหรี� ยงหมู่บ้านคลิตี -ล่าง จ.กาญจนบุรี  ในข้อหาบุกรุก 
ครอบครอง แผ้วถาง ตามพระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.25074 เป็นต้น 

2) คดีแพ่ง โดยส่วนใหญ่ในคดีป่าไม้และที�ดินเป็นการดําเนินคดีเมื�อมีข้อโต้แย้งสิทธิ     
ในการครอบครองใช้ประโยชน์ในที�ดินระหว่างเอกชนกบัเอกชน เพื�อให้ศาลมีคําบงัคบั
ให้ผู้กระทําความผิดกระทําหรืองดเว้นการกระทําอนัเป็นละเมิด และชดใช้คา่เสียหาย
อนัเป็นผลจากการกระทําดงักล่าว หรือให้ศาลมีคําพิพากษายกเลิก เพิกถอน การออก
เอกสารสิทธิที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในบางกรณีเป็นเรื�องที�รัฐเรียกคา่เสียหายจาก
เอกชนจากการทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายตามกฎหมายด้วย เช่น คดีที�         
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ฟ้องชาวบ้านที�อาศัยอยู่ในเขตป่าภูผาแดง จ.เพชรบูรณ์ 
เรียกร้องค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตาม พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษา
คณุภาพสิ�งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ. 25355 เป็นต้น 

3) คดีปกครอง ในคดีป่าไม้ที�ดนิสว่นใหญ่เป็นการฟ้องหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐ
ที�มีการกระทําทางปกครองไปกระทบต่อสิทธิและหน้าที�ของประชาชน เพื�อให้ศาล       
มีคําบังคับเพิกถอนคําสั�งทางปกครองหรือระงับหรือหยุดการกระทําทางปกครอง       
ที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย เชน่ คดีชาวประมงหมู่บ้านในไร่ฟ้องกรมที�ดินและเจ้าพนกังาน
ที�ดนิ จ.พงังา ขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ[ที�ออกทบัพื -นที�ป่าชายเลนของชมุชน6 เป็นต้น  

                                                           
4คดีอาญาหมายเลขแดงที� 230/2552 ศาลจงัหวดัทองผาภมิู  ระหวา่งพนกังานอยัการจงัหวดัทองผาภมิู โจทก์ กบั นายประชา อรุณศรีสวุรรณ 
จําเลย  
5คดีแพ่งหมายเลขแดงที� 789/2552ศาลจงัหวดัหล่มสัก ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช โจทก์ กับ นางขันทอง  พิมพ์เสนา 
จําเลย  
6คดีปกครองหมายเลขดําที� 39/2553 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ระหว่างนายบัณฑิต  หลีบํารุง กับพวกรวม 46 คน ผู้ ฟ้องคดี กับ              
เจ้าพนกังานที�ดินจงัหวดัพงังาสาขาท้ายเหมือง กบัพวกรวม 2 คน ผู้ถกูฟ้องคดี  
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  ซึ�งโดยสภาพข้อเท็จจริงในกรณีพิพาทด้านป่าไม้และที�ดินบางเรื�องอาจมีส่วนทับซ้อน
ระหว่างคดีแพ่งและคดีปกครอง เช่น กรณีการฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิของเอกชนที�ออกทบัซ้อนกับที�ดิน
สาธารณะที�ใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ซึ�งเป็นการออกคําสั�งทางปกครองของเจ้าหน้าที�ของรัฐและมี
ผลกระทบตอ่กรรมสิทธิ[และสิทธิครอบครองของเจ้าของผู้ มีเอกสารสิทธิ ซึ�งเมื�อเกิดความขดัแย้งกนัเกี�ยวกบั
เขตอํานาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี -ขาดอํานาจหน้าที�
ระหว่างศาล พ.ศ.2542 ได้กําหนดกลไกวิธีการในการแก้ไขปัญหาและกําหนดให้มี คณะกรรมการวินิจฉัย   
ชี -ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลเพื�อทําหน้าที�ในการวินิจฉัยชี -ขาดว่าคดีใดควรอยู่ในอํานาจการพิจารณา
พิพากษาของศาลยตุธิรรมหรือศาลปกครอง 
 
   3.2. ความสาํคัญของการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดนิ 
  ภายหลงัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 รับรองสิทธิชมุชนไว้ในมาตรา 467

และต่อมารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้รับรองและขยายสิทธิชุมชนไว้ในมาตรา 668

โดยมีเจตนารมณ์ให้สิทธิดงักล่าวมีผลบงัคบัได้ทนัที โดยไม่จําต้องมีกฎหมายระดบัพระราชบญัญัติ ส่งผล
ให้บุคคลที�รวมตัวกันเป็นชุมชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม รวมทั -งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั�งยืน ดงันั -นการ
พิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดนิจงึต้องคํานงึถึงสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูดงักลา่วด้วย 
  เมื�อพิจารณาถึงคดีแพ่งและคดีปกครองกรณีที�มีข้อพิพาทในสิทธิการใช้ประโยชน์ในที�ดิน
ป่าไม้ทั -งในส่วนที�เป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ปัจเจกชนของประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะมีข้อพิพาทกับเอกชนซึ�งอ้างการถือครองกรรมสิทธิ[หรือสิทธิ
ครอบครองตามเอกสารสิทธิที�รัฐเป็นผู้ ออกให้ หรือข้อพิพาทกับรัฐในฐานะผู้ มีอํานาจออกเอกสารสิทธิ      
ซึ�งเป็นคําสั�งทางปกครอง หรือข้อพิพาทกับรัฐซึ�งอ้างกฎหมายในการกําหนดเขตป่าไม้และที�ดิน ที�สงวน  
หวงห้ามเป็นที�ดินของรัฐและมีการทับซ้อนกับสิทธิการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนหรือของประชาชน     
ในพื -นที�ป่าไม้ที�ดินดงักล่าว การพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายเป็นประเด็น      
ข้อพิพาทที�สําคัญแห่งคดีและเป็นฐานในการชี -ขาดสิทธิและหน้าที�ของประชาชนที�เกี�ยวข้อง เช่น คดี      

                                                           
7  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 บุคคลที�รวมตวัเป็นชมุชนท้องถิ�นดั -งเดิมย่อมมีสิทธิอนรัุกษ์และฟื-นฟจูารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ�น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ�นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอยา่งสมดลุ และยั�งยืน ทั -งนี - ตามที�กฎหมายบญัญัติ 
8  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 66  บคุคลซึ�งรวมกนัเป็นชมุชน ชมุชนท้องถิ�น หรือชมุชนท้องถิ�นดั -งเดิม ย่อมมีสิทธิ
อนรัุกษ์หรือฟื-นฟจูารีตประเพณี ภมิูปัญญาท้องถิ�น ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ�นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบํารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม รวมทั -งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยั�งยืน 
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บ้านในไร่ จ.พงังา หรือคดีชาวประมงชมุชนเขาตะเกียบ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ฟ้องกรมที�ดินขอให้เพิกถอน
เอกสารสิทธิที�ออกทบัพื -นที�ป่าชายเลนของชมุชน9 
  สําหรับในคดีอาญาแม้โดยหลกัแล้วโจทก์มีหน้าที�ต้องพิสจูน์ว่าจําเลยกระทําความผิดตาม
กฎหมายที�บญัญตัมีิโทษทางอาญาแตห่ากจําเลยพิสจูน์ข้อโต้แย้งได้ว่า จําเลยหรือชมุชนมีสิทธิใช้ประโยชน์
ในป่าไม้ที�ดินซึ�งเป็นประเด็นข้อพิพาทหรือมีเหตุที�ทําให้เชื�อได้ว่าจําเลยมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ในพื -นที�
ดงักลา่วซึ�งเป็นกรณีไมมี่การกระทําความผิดหรือขาดเจตนาในการกระทําความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญา
ตามฟ้องหรือมีเหตอุนัควรบรรเทาโทษตามกฎหมายแล้วแตก่รณี 
  นอกจากนี -ในกฎหมายเกี�ยวกับทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่นอกจากการกําหนดโทษ    
ทางอาญาสําหรับผู้กระทําความผิดตอ่ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว กฎหมายดงักล่าวยงักําหนดวิธีการอปุกรณ์
ของโทษให้ศาลสามารถออกคําสั�งให้จําเลยต้องออกจากพื -นที�ที�มีการบกุรุกกระทําความผิดตามคําขอของ
โจทก์ได้ด้วย เชน่ พระราชบญัญตัป่ิาสงวน พ.ศ. 2507 มาตรา 31 ประกอบมาตรา1410 รวมทั -งเป็นฐานที�รัฐ
และเอกชนเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการกระทําความผิดนั -นด้วย ดังนั -นการพิสูจน์สิทธิในการใช้
ประโยชน์ป่าไม้และที�ดินในคดีอาญานอกจากจะเป็นฐานการโต้แย้งความรับผิดและโทษในทางอาญาตาม
คําฟ้องแล้ว ยังเป็นการใช้สิทธิโต้แย้งเพื�อมิให้ถูกขับไล่ออกจากพื -นที�ตลอดจนต้องชดใช้ค่าเสียหาย         
โดยไมเ่ป็นธรรมอีกประการหนึ�งด้วย   

 
 

 

                                                           
9  คดีแพง่หมายเลขแดงที� 628/2553 ศาลแพง่ ระหวา่งนายสมศกัดิ[  เขียวขํา ที� 1 กบัพวกรวม 39 โจทก์ กบั กรมที�ดิน กบัพวกรวม 2 คน จําเลย  
10  พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 มาตรา 31 “ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจําคกุตั -งแต่ หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั -งแต ่        
ห้าพนับาทถึงห้าหมื�นบาท 
           ในกรณีความผิดตามมาตรานี - ถ้าได้กระทําเป็นเนื -อที�เกินยี�สิบห้าไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
           (1) ไม้สกั ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ตาม กฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ หรือ 
           (2) ไม้อื�นเป็นต้นหรือเป็นทอ่นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือทั -งสองอยา่ง รวมกนัเกินยี�สิบต้น หรือทอ่น หรือรวมปริมาตรไม้เกินสี�ลกูบาศก์เมตร 
หรือ    (3) ต้นนํ -าลําธาร 
           ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษจําคกุตั -งแตส่องปีถึงสิบห้าปี และ ปรับตั -งแตส่องหมื�นบาทถึงหนึ�งแสนห้าหมื�นบาท 
           ในกรณีที�มีคําพิพากษาชี -ขาดวา่บคุคลใดกระทําความผิดตามมาตรานี - ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั -นได้ยึดถือครอบครองที�ดินในเขตป่าสงวน
แหง่ชาติ ศาลมี อํานาจสั�งให้ผู้กระทําผิด คนงาน ผู้ รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทําผิด ออกจากเขตป่าสงวนแหง่ชาติได้ด้วย” 
 
    พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ ครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศยั
ในที�ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการเสื�อมเสียแก่สภาพ ป่าสงวนแหง่ชาติ เว้นแต ่
           (1) ทําไม้หรือเก็บหาของป่าตามมาตรา 15 เข้าทําประโยชน์ หรืออยู่อาศยัตามมาตรา 16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการ 
ตามมาตรา 17 ใช้ประโยชน์ตามมาตรา 18 หรือกระทําการตามมาตรา 19หรือมาตรา 20 
           (2) ทําไม้หวงห้ามหรือเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมาย วา่ด้วยป่าไม้” 



 

 

 

บทที� 4 

ผลการวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

 

 

 

 



 15

บทที� 4  
ผลการวิจัยเชิงสาํรวจ 

 
  เพื�อตอบคําถามที�วา่ระบบการค้นหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดินในปัจจบุนัมีหลกัเกณฑ์ 
รูปแบบและวิธีการอย่างไรที�เป็นปัญหาอุปสรรค และข้อขดัข้องในการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน ผู้ วิจัย     
ได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์บคุคลที�เกี�ยวข้องกับระบบการแสวงหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดิน  โดยคดัเลือก
จากเครือขา่ยที�ทํางานด้านงานคดีป่าไม้และที�ดนิจาก 3 กลุม่ คือ 
  1) ทนายความที�มีประสบการณ์ในการทําคดีป่าไม้และที�ดนิ จํานวน 13 คน 

2) นกัพฒันาที�ช่วยเหลือด้านงานคดีหรืองานกฎหมายขององค์กรพฒันาเอกชนที�ทํางาน
ประเดน็ป่าไม้และที�ดนิ จํานวน 6 คน 

3) ประชาชนผู้ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีป่าไม้และ
ที�ดนิ จํานวน 3 คน 

  ในการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทั -ง 3 กลุ่มนั -นผู้ วิจยัเน้นการสัมภาษณ์ทนายความที�มี
ประสบการณ์ในการทําคดีป่าไม้และที�ดินมากที�สุด คือ 13 คน  เนื�องจากเห็นว่าเป็นกลุ่มบุคคลที�มี
ประสบการณ์โดยตรงในการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน  ที�สามารถให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
หลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและปัญหาข้อขัดข้องที�เกิดขึ -นในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินได้ดีที�สุด  
ในขณะที�สมัภาษณ์ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถกูฟ้องเป็นจําเลยในคดีป่าไม้และที�ดิน
น้อยที�สุด คือ 3 คน  เนื�องจากเห็นว่าประเด็นเกี�ยวกับหลกัเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและปัญหาข้อขัดข้อง       
ที�เกี�ยวข้องกับระบบการแสวงหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดินเป็นเรื�องที�ยุ่งยากซบัซ้อน  ยากที�ประชาชน
ทั�วไปจะสามารถอธิบายได้ทั -งกระบวนการ  คงให้ได้เพียงข้อมลู ข้อเท็จจริงที�เป็นประสบการณ์ตรงเท่านั -น   
ส่วนนกัพฒันาในองค์กรพฒันาเอกชนที�ช่วยเหลือด้านงานคดีงานกฎหมายในประเด็นป่าไม้และที�ดินนั -นมี
ส่วนสําคญั  เนื�องจากเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที�มีปัญหาเกี�ยวกบัป่าไม้และที�ดินทั -งก่อน ระหว่าง
และหลงัสิ -นสุดการดําเนินคดี   จึงเป็นกลุ่มบคุคลที�สามารถให้ข้อมลูที�เกี�ยวกับหลกัเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ
และปัญหาข้อขดัข้องที�เกิดขึ -นได้  
  ผู้ ให้ข้อมูล 2 กลุ่มแรกจะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เนื�องจากแต่ละภูมิภาคอาจมี
ลกัษณะคดี และปัญหาในประเด็นป่าไม้และที�ดินที�แตกต่างกันไป ส่วนกลุ่มประชาชนที�ผู้ วิจยัสมัภาษณ์
ทั -งหมดอาศยัอยูใ่นภาคเหนือ  เนื�องจากเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และมีประสบการณ์
ตรงจากการถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดี  อีกทั -งเป็นผู้ นําชุมชนที�เกี�ยวข้องกับปัญหาป่าไม้และที�ดินมาอย่าง
ตอ่เนื�องยาวนาน  จงึสามารถให้ข้อมลูเกี�ยวกบัปัญหาข้อขดัข้องที�เกิดขึ -นในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดนิได้ 
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  4.1. สรุปผลการสัมภาษณ์ 
        จากการสมัภาษณ์บุคคลที�เกี�ยวข้องกบัระบบการแสวงหาความจริงในคดีป่าไม้และที�ดิน
จํานวน 13 คน ผู้ วิจยัได้ทําการสรุปข้อมลูที�ได้จากการสมัภาษณ์แบง่ตามกลุม่บคุคล  ดงันี -11 
  4.1.1.  สรุปบทสัมภาษณ์กลุ่มทนายความ 
   1) ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี 

  ทนายความส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าประชาชนที�ถูกดําเนินคดีไม่ว่าจะถูกดําเนิน
คดีอาญา คดีแพ่ง หรือแม้แตเ่ป็นผู้ ฟ้องคดีปกครองเพื�อปกป้องที�ดินสาธารณะ  ต้องเป็นผู้แบกรับคา่ใช้จ่าย
ในการต่อสู้ คดี  ทั -งที�ประชาชนที�ถูกดําเนินคดีส่วนใหญ่เป็นผู้ มีฐานะยากจนอยู่แล้ว  เมื�อต้องแบกรับ
คา่ใช้จ่ายที�เพิ�มขึ -นจากการถูกดําเนินคดีจึงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมาก  โดยค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ -น
จากการถูกดําเนินคดีแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ ค่าใช้จ่ายที�ต้องจ่ายจริงจากการดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็น    
คดีแพ่ง คดีอาญาหรือคดีปกครอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล  ค่าใช้จ่ายในการแสวงหา
พยานหลกัฐานมาใช้ในการต่อสู้คดี เป็นต้น  ค่าใช้จ่ายประเภทที�สองมีเฉพาะในคดีอาญา คือ ค่าใช้จ่าย   
ในการประกันตัวจําเลยในคดีอาญา ซึ�งศาลตั -งวงเงินประกันตัวไว้สูงทําให้ประชาชนไม่สามารถ               
หาหลักทรัพย์มาประกันตวัได้  หรือในบางกรณีศาลไม่ยอมรับนายประกันที�ไม่ใช่ญาติ  ทําให้ประชาชน      
ที�ยากจนถกูควบคมุตวัระหวา่งพิจารณาเป็นเวลานานสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ�งด้วย  

ทนายบางคนให้ข้อมูลว่า  แม้จะมีกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที�ถูก
ดําเนินคดีจากองค์กรต่างๆ บ้าง เช่น การจดัหาทนายขอแรงของศาลในคดีอาญา  การจดัหาทนายความ   
ให้ความช่วยเหลือของสภาทนายความ เป็นต้น แต่การช่วยเหลือดังกล่าวก็ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย          
ที�เกิดขึ -นจริงทั -งหมด  และแม้ปัจจบุนัจะมีกองทนุยตุิธรรมของกระทรวงยตุิธรรมซึ�งเริ�มใช้ พ.ศ. 2549 (อยู่ใน
การดแูลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตั -งแต่ พ.ศ. 2552)  แต่การเข้าถึงก็เป็นเรื�องยาก ไม่ทั�วถึงและ     
มีขั -นตอนการพิจารณาตามเงื�อนไขที�ระเบียบกําหนดไว้เท่านั -น  การถูกดําเนินคดียังส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวของผู้ถูกดําเนินคดีในด้านต่าง ๆ เช่น หากไม่ได้รับการปล่อยตวัชั�วคราวจะทําให้สูญเสียโอกาส   
ในการทํามาหากินเลี -ยงดคูรอบครัว ปัญหาหนี -สิน ความเครียดจนบางครั -งนําไปสูก่ารแตกแยกในครอบครัว 

  สําหรับปัญหาคา่ใช้จ่ายในการพิสูจน์พยานหลกัฐานในที�ดินสาธารณะ จากการ
สมัภาษณ์ พบว่า ภาระในการออกคา่ใช้จ่ายเพื�อพิสจูน์สิทธิในที�ดินสาธารณะ เช่น การรังวดัขอบเขตที�ดิน
พิพาท กลับตกแก่ประชาชนทั -งที�ประชาชนฟ้องคดีเพื�อปกป้องสาธารณะสมบตัิของแผ่นดิน ไม่ใช่เพื�อ
ประโยชน์ส่วนตน ยกตวัอย่างคดีกบินทร์บุรี12 กรณีชาวบ้านที�ใช้ประโยชน์ในที�ดินฟ้องกรมที�ดินและเจ้า
พนกังานที�ดนิจงัหวดัปราจีนบรีุ ขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที�ออกทบัที�ดนิสาธารณะสมบตัขิองแผน่ดนิ 

                                                           
11รายละเอียดบทสมัภาษณ์โปรดดภูาคผนวก 1  
12 คดีแพง่ หมายเลขแดงที� 906/2551 ศาลจงัหวดักบินทร์บรีุ ระหวา่งนายประสิทธิ[ พนาพิศาล ที� 1 กบัพวก โจทก์ และเจ้าพนกังานที�ดินจงัหวดั
ปราจีนบรีุ สาขากบนิทร์บรีุ ที� 1 กบัพวกรวม 4 คน จําเลย 
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   2) ปัญหาการเข้าถงึเอกสารและพยานหลักฐาน 
   ทนายความส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินนั -น  ไม่ว่า     
จะเป็นคดีระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานรัฐหรือระหว่างเอกชนกบัเอกชน  พบว่าเอกสารสําคญัที�จําเป็นใน
การพิสจูน์ความจริงในคดี เช่น สารบบที�ดิน แผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที� มติคณะรัฐมนตรี การ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิของเอกชน การตรวจสอบที�เขตป่า ฯลฯ ส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานรัฐซึ� งประชาชนเข้าถึงพยานหลักฐานดังกล่าวได้ยาก แม้ประชาชนจะอ้างสิทธิตาม
พระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ก็ตามแตห่น่วยงานรัฐมกัอ้างกฎระเบียบราชการ
มากมายที�จะไม่ยอมให้เอกสารหรือทําให้การเข้าถึงเอกสารเป็นไปอย่างล่าช้า ประชาชนจึงจําเป็นต้อง
แสวงหาพยานหลกัฐานด้วยวิธีอื�น เช่น การขอข้อมลูจากองค์กรตรวจสอบต่างๆ อาทิ กรรมาธิการวุฒิสภา 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิผู้ตรวจการแผน่ดนิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ   
   นอกจากประชาชนจะเข้าถึงพยานหลักฐานที�อยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานรัฐได้ยากแล้ว  บางกรณีประชาชนก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เอกสารใดเพื�อเป็นหลักฐานการพิสูจน์สิทธิ     
ไม่เพียงเท่านั -น ประชาชนยังไม่มีโอกาสที�จะโต้แย้งคัดค้านเอกสารที�หน่วยงานรัฐจัดทําขึ -นตั -งแต่ต้น         
อนัเนื�องมาจากความไม่รู้สิทธิของตนหรือโครงสร้างกฎหมายที�ไม่เอื -อต่อการใช้สิทธิของประชาชน ทําให้
เอกสารที�ราชการทําขึ -นไมส่อดคล้องกบัความเป็นจริง 

  3) ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื�องสิทธิในกระบวนการ
ยุตธิรรม 

  ทนายความส่วนใหญ่เ ห็นตรงกันว่าประชาชนส่วนใหญ่ที� ถูก ดํา เ นินคดี            
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิตามกฎหมายของตนเองทั -งสิทธิและหน้าที�ในขั -นตอนก่อนพิจารณาคดี
ของศาล และในขั -นตอนการพิจารณาคดีของศาล   ทําให้ประชาชนไม่สามารถปกป้องสิทธิตวัเองได้อย่าง
เต็มที�  เช่น สิทธิที�จะให้การปฏิเสธ  สิทธิในการมีทนายความ สิทธิในการมีล่าม สิทธิในการขอปล่อยตวั
ชั�วคราว เป็นต้น  อีกทั -งประชาชนยงัไม่รู้ขั -นตอนระเบียบปฏิบตัิของระบบราชการ  ทําให้เสียสิทธิในการ
โต้แย้งคดัค้านและถกูปิดปากโดยกฎหมาย  เชน่  เมื�อได้รับหนงัสือจากทางราชการก็ไม่รู้ว่าต้องอทุธรณ์หรือ
ดําเนินการอย่างใดต่อ  ภายในกําหนดเวลาเท่าใด ทําให้กว่าจะรู้ตวัหรือรู้เรื�องก็เสียสิทธิไปแล้ว หรือเลย
กําหนดเวลาไปแล้ว 

นอกจากนี -ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ที�ถูกดําเนินคดียังไม่
สามารถเข้าใจภาษากฎหมายหรือภาษาราชการที�หน่วยงานรัฐใช้  ทําให้เกิดความเข้าใจที�ผิดพลาดและ
นําไปสู่การไม่สามารถใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิของตนเองได้ตามความเป็นจริง เช่น ชาวบ้านไม่เข้าใจว่า  
การรับสารภาพหมายความว่าอย่างไร และผลที�ตามมาเป็นอย่างไร หรือไม่เข้าใจข้อกล่าวหาตามคําฟ้อง  
ทําให้ไมส่ามารถปกป้องหรือให้การโต้แย้งคดัค้านได้  เป็นต้น 
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  4) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื� องเขตอํานาจระหว่างศาลยุติธรรมและ      
ศาลปกครองในคดีเกี�ยวกับที�ดนิสาธารณะ 
   ทนายความหลายคนเห็นตรงกันว่า  ผู้ ที� เ กี� ยวข้องกับการพิจารณาคดีทั -ง
ทนายความและศาลตีความเรื�องเขตอํานาจระหว่างศาลแตกต่างกัน  โดยทนายความเห็นว่าหากเป็นการ
ฟ้องเรื�องที�หนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐละเลยตอ่หน้าที�ในการดแูลที�ดินสาธารณะ หรือฟ้อง
ว่ามีการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื�องจากเป็นการออกเอกสารสิทธิในที�ดินสาธารณะ  
ลักษณะดังกล่าวควรเป็นคดีที�อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง  แต่ศาลปกครองและศาลยุติธรรม        
กลับเห็นว่าหากเป็นกรณีที�ศาลจะต้องวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติเสียก่อนว่าที�พิพาทในคดีนี -เป็นที�สาธารณะ
ประโยชน์หรือเป็นกรรมสิทธิ[ของเอกชน จึงเป็นข้อพิพาทเกี�ยวกับสิทธิในที�ดิน ถือว่าเป็นคดีที�อยู่ในเขต
อํานาจศาลยุติธรรม  ความไม่ชัดเจนดงักล่าวทําให้ทนายความฟ้องคดีไปยงัศาลปกครองและส่วนใหญ่   
ถูกโอนคดีมายังศาลยุติธรรม  ซึ�งกว่ากระบวนการชี -ขาดเรื�องเขตอํานาจศาลจะยุติต้องใช้เวลายาวนาน      
ทําให้การพิจารณาคดีเป็นไปอยา่งลา่ช้า 
   5) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื�องอาํนาจฟ้องของประชาชนในคดีเกี�ยวกับ
ที�ดนิสาธารณะในศาลยุติธรรม 

  ทนายความหลายคนเห็นตรงกนัวา่  ในส่วนที�เกี�ยวกบัคดีที�ดินสาธารณะประโยชน์  
การตีความเรื�องอํานาจฟ้องคดีโดยประชาชนเพื�อคุ้มครองที�ดินสาธารณะของศาลยุติธรรมยังมีความ         
ไม่ชดัเจน  โดยบางคดีศาลยุติธรรมตีความว่าประชาชนที�ใช้ประโยชน์ในที�ดินสาธารณะแตไ่ม่มีกรรมสิทธิ[

หรือสิทธิครอบครอง  ไม่ใช่ผู้ เสียหายโดยนิตินัยที�จะมีอํานาจฟ้องคดีเพื�อให้หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที�ของรัฐปฏิบตัหิน้าที�เกี�ยวกบัที�ดนิสาธารณะประโยชน์ได้ ศาลจึงมีคําพิพากษายกฟ้องด้วยเหตไุม่มี
อํานาจฟ้อง  ในขณะที�อีกคดีหนึ�งประชาชนที�ใช้ประโยชน์ในที�ดินชายหาดสาธารณะประกอบอาชีพประมง
ฟ้องว่าหน่วยงานรัฐออกเอกสารสิทธิทบัที�ดินสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ขอให้เพิกถอนเอกสาร
สิทธิดงักลา่ว  ศาลยตุิธรรมกลบัวินิจฉัยประเด็นเรื�องอํานาจฟ้องว่าประชาชนมีอํานาจฟ้อง  เป็นต้น ทั -งสอง
คดีมีลกัษณะข้อเท็จจริงที�ใกล้เคียงกนัแตศ่าลยตุิธรรมกลบัตีความเรื�องอํานาจฟ้องแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน  
ซึ�งการตีความอํานาจฟ้องของประชาชนในคดีที�ดินสาธารณะอย่างแคบนั -นทําให้ประชาชนซึ�งต้องการใช้
สิทธิปกป้องทรัพยากรธรรมชาตไิมอ่าจใช้สิทธิปกป้องสาธารณะสมบตัขิองแผน่ดนิได้ 

  6) ปัญหาภาระการพสูิจน์  
  เกี�ยวกับเรื�องภาระการพิสูจน์ในคดีป่าไม้และที�ดิน  ทนายความส่วนใหญ่เห็นว่า

คดีที�อยู่ในศาลยุติธรรมทั -งคดีแพ่งและคดีอาญา  ศาลยังคงใช้เพียงวิธีพิจารณาคดีแบบระบบกล่าวหา
เชน่เดียวกบัคดีแพง่ทั�วไป  คือ  ให้ภาระการพิสจูน์ตกอยูก่บัฝ่ายที�กลา่วอ้างข้อเท็จจริงและศาลทําหน้าที�เป็น
เพียงคนกลางควบคุมการดําเนินคดีเท่านั -น ไม่มีบทบาทในการแสวงหาความจริงเพิ�มเติมจากที�คู่ความ
นําเสนอ  ทั -งๆ ที�กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็เปิดช่องให้ศาลสามารถทําหน้าที�เชิงรุกได้  การที�ศาลใช้
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ระบบกล่าวหาในคดีที�ประชาชนตกเป็นคูก่รณีกบัรัฐและพยานหลกัฐานส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของ
หน่วยงานรัฐ  ซึ�งรัฐอยู่ในฐานะที�เหนือกว่า ทั -งอํานาจตามกฎหมายและทรัพยากร จึงเป็นการยากที�
ประชาชนจะสามารถพิสูจน์ข้ออ้างของตนหักล้างข้อกล่าวอ้างของรัฐได้  การใช้ระบบกล่าวหาในการ
พิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิของศาลยตุธิรรมจงึทําให้ศาลไมไ่ด้ข้อเท็จจริงในการชี -ขาดคดีที�ครบถ้วนสมบรูณ์
เพียงพอ 

7)  ปัญหาการรับฟังและชั�งนํ 5าหนักพยานหลักฐาน 
  เกี�ยวกบัการรับฟังและการชั�งนํ -าหนกัพยานหลกัฐาน  ทนายความส่วนใหญ่เห็นว่า

ศาลมกัจะรับฟังและให้นํ -าหนกักบัพยานหลกัฐานของราชการเป็นหลกั เช่น ศาลมกัรับฟังตามเอกสารของ
ทางราชการเกี�ยวกับขั -นตอนการประกาศเขตป่าสงวน หรือกระบวนการออกเอกสารสิทธิที�ออกโดยรัฐเป็น
หลกั และไม่เปิดโอกาสให้จําเลยนําสืบพยานหลกัฐานของชมุชนเพื�อหกัล้างพยานหลกัฐานดงักล่าว  โดย
วินิจฉยัวา่ไมใ่ชเ่ป็นประเดน็ที�เกี�ยวข้องกบัการพิจารณาคดีทําให้จําเลยไม่มีโอกาสพิสจูน์ข้อเท็จจริงเกี�ยวกบั
การครอบครองทําประโยชน์ในที�ดินที�หน่วยงานรัฐอ้างว่าเป็นเขตป่า  ตลอดจนไม่มีโอกาสนําสืบถึงวิถี
วฒันธรรมประเพณีของชาวบ้านอนัจะแสดงให้เห็นถึงสิทธิชมุชนที�ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนญูและเป็น
สิทธิดั -งเดิมตามธรรมชาติ รวมทั -งศาลไม่ให้นํ -าหนักพยานหลักฐานที�จําเลยนําเสนอเพื�อพิสูจน์ถึงความ      
ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือการประกาศเขตที�ดินของรัฐ เช่น การนําสืบเกี�ยวกับข้อมูลว่า
ชาวบ้านตั -งชมุชนอยูใ่นพื -นที�มาก่อนการประกาศเขตป่าสงวน  ป่าสงวนดงักล่าวประกาศทบัที�ดินของชมุชน
จงึเป็นประกาศที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 

  8)  ปัญหาในการแจ้งสิทธิจาํเลยในการรับสารภาพในคดีอาญา  
   ทนายความหลายคนให้ความเห็นว่า ในคดีอาญาหลายคดีจําเลยได้ตัดสินใจ    
รับสารภาพบนฐานข้อมูลที�ไม่ถูกต้องครบถ้วนถึงผลทางกฎหมายของการรับสารภาพในคดีอาญา  
เนื�องจากในการให้คําแนะนําหรือแจ้งสิทธิของจําเลยโดยอยัการหรือศาลนั -นจะมีการพดูถึงเฉพาะผลดีของ
การรับสารภาพ  เชน่  การรับสารภาพจะเป็นเหตลุดโทษ หรือเป็นเหตใุนการรอลงอาญา  เป็นต้น  แตไ่ม่ได้มี
การอธิบายรายละเอียดของผลทางกฎหมายที�จะตามมาหลงัจากที�ศาลมีคําพิพากษา  ที�ศาลจะสั�งให้จําเลย
ออกจากพื -นที�ที�พิพาท   อันจะส่งผลให้จําเลยไม่สามารถเข้าอยู่อาศยัและทํากินในที�ดินของตนได้ดงัเดิม  
การตดัสินใจรับสารภาพของจําเลยเป็นไปเพียงเพื�อให้การดําเนินคดียตุิไปโดยเร็ว  โดยในความเป็นจริงแล้ว
จําเลยอาจไมไ่ด้กระทําความผิดตามฟ้องแตป่ระการใด 
   9) ปัญหาพยานผู้เชี�ยวชาญ 
   เกี�ยวกับพยานผู้ เชี�ยวชาญ ทนายความหลายคนเห็นว่าทั -งศาลยุติธรรมและ     
ศาลปกครองไม่มีระบบพยานผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเกี�ยวกับการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน         
อย่างครอบคลุมเพียงพอ เช่น การอ่านแผนที� ลักษณะพื -นที�ป่าชายเลน  การออกเอกสารสิทธิไม่ชอบ    
ความเป็นชุมชนดั -งเดิม ฯลฯ ทั -งๆ ที�ในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินจําเป็นต้องใช้ผู้ เชี�ยวชาญในการ
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สืบพยานเสมอ  นอกจากนี -ในบรรดาผู้ เชี�ยวชาญที�มีอยู่ส่วนใหญ่ก็สงักดัหน่วยงานรัฐ  ซึ�งไม่สามารถมาให้
ข้อมูลที�เป็นอิสระต่อศาลได้อย่างแท้จริง  และผู้ เชี�ยวชาญก็ไม่ต้องการที�จะมาเป็นพยานให้กับชาวบ้าน  
ประเทศไทยขาดนกัวิชาการที�เป็นอิสระจากหน่วยงานราชการ  ยงัไม่มีระบบตรวจสอบพยานผู้ เชี�ยวชาญ   
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี�ยวกับผู้ เชี�ยวชาญว่าในประเทศไทยมีผู้ เชี�ยวชาญอะไรบ้างและ
ผู้ เชี�ยวชาญดงักล่าวอยู่ที�ไหน  จากปัญหาดงักล่าวส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างประชาชนกับ
หนว่ยงานรัฐหรือเอกชนในการพิสจูน์ข้อเท็จจริงในคดี 
   10)  ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายสารบัญญัติ 
   ทนายความส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่าปัญหาการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินนั -น
ไม่อาจแก้ไขได้โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาเพียงอย่างเดียว  เพราะปัญหาที�สําคญัประการ
หนึ�ง คือการที�กฎหมายสารบญัญตัทีิ�กําหนดสิทธิหน้าที�อนัเป็นฐานในการตดัสินคดีของศาลนั -นไม่เป็นธรรม
กบัประชาชนหรือเอื -อให้ที�ดนิกระจกุตวัอยูก่บันายทนุ  เชน่ ประมวลกฎหมายที�ดินไม่จํากดัการถือครองที�ดิน
ของเอกชน สง่ผลให้ที�ดนิจํานวนมากกระจกุตวัอยูก่บันายทนุที�ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อการผลิต หรือกรณี
ที�พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติให้อํานาจรัฐในการประกาศพื -นที�โดยไม่ได้มีการตรวจสอบพื -นที�จริงและ 
กําหนดหน้าที�ให้ประชาชนที�มีสิทธิในที�ดินที�มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนต้องยื�นคําร้องเป็นหนังสือ      
เพื�อแสดงสิทธิของตนภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  ถ้าไม่มีการดําเนินการถือว่าประชาชนสละสิทธิ 
ทั -งที�ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที�ประชาชนจะทราบได้ว่ามีการประกาศเขตป่าสงวนทบัที�ดินของตน  
จึงทําให้เสียสิทธิในที�ดินดงักล่าวหรือกลายเป็นผู้กระทําความผิดกฎหมาย  เป็นต้น  ดงันั -นเมื�อกฎหมาย 
สารบญัญตัเิป็นสว่นหนึ�งที�สร้างปัญหาจงึควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายสารบญัญตัคิวบคูก่นัไปด้วย 
   11)  ปัญหาทัศนคตขิองบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
   ทนายความส่วนใหญ่เห็นว่าในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินนั -น  บุคคลากร     
ในกระบวนการยุติธรรมทั -ง พนักงานสอบสวน  ทนายความ อัยการและศาล  ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกับโครงสร้างปัญหาป่าไม้ที�ดิน  วิถีชีวิต จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที�อยู่กับป่า  ว่ามี
ลกัษณะที�แตกต่างจากคดีอาญาทั�วๆ ไป  ส่งผลให้การดําเนินการเกี�ยวกบัปัญหาป่าไม้และที�ดิน บุคลากร          
ที�เกี�ยวข้องมกัยดึตดิกบักฎหมายสารบญัญตัแิตล่ะฉบบัและดําเนินการไปตามนั -น  โดยไม่คํานึงถึงกฎหมาย
รัฐธรรมนญูที�บญัญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิชมุชนไว้ ตลอดจนไม่ให้ความสําคญักบับริบทแวดล้อมอื�น ๆ 
ที�นําไปสูก่ารดําเนินคดี   
 
  4.1.2  บทสรุปสัมภาษณ์กลุ่มนักพัฒนาเอกชน 

1) ปัญหาค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 
   นกัพฒันาส่วนใหญ่เห็นว่าการที�ชาวบ้านถกูดําเนินคดีทําให้ต้องมีภาระคา่ใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีทั -งคา่เดนิทางและคา่ใช้จ่ายอื�นในกระบวนการตอ่สู้คดี   ซึ�งคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ -นเมื�อเทียบกบั
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รายได้ของชาวบ้านที�ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนอยู่แล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที�สูง  นอกจากปัญหาภาระ
คา่ใช้จ่ายที�เพิ�มขึ -นแล้วการถูกจบักุมดําเนินคดียงัส่งผลให้ครอบครัวขาดรายได้  ยิ�งกรณีที�ผู้ถกูควบคมุตวั
เป็นหัวหน้าครอบครัวสถานการณ์จะยิ�งหนัก  ในบางกรณีทําให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาเพราะขาด
หวัหน้าครอบครัว 

2) การเข้าถงึเอกสารและพยานหลักฐาน 
นกัพฒันาเอกชนหลายคนเห็นวา่  ชาวบ้านที�ได้รับผลกระทบจากการถกูดําเนินคดี

ซึ�งเป็นคนยากจนไม่มีโอกาสเข้าถึงพยานหลกัฐานในคดี  ที�ส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
รัฐ  จงึไมส่ามารถตอ่สู้คดีได้อยา่งเทา่เทียมกบัคูก่รณี  ทําให้พยานหลกัฐานที�ถกูนําเสนอตอ่ศาลไม่ครบถ้วน
เพียงพอในการพิจารณาคดี  ทําให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมกบัประชาชน 

  3)  ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื�องสิทธิในกระบวนการ
ยุตธิรรม 

นักพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาสําคัญประการหนึ�งคือการที�ชาวบ้าน  
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื� องสิทธิตามกฎหมายเกี�ยวกับป่าไม้และที�ดินตลอดจนสิทธิ            
ในกระบวนการยตุธิรรม  ทําให้ไมส่ามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้เมื�อถกูจบักมุดําเนินคดี 
   4)  ปัญหาการรับฟังและชั� งนํ 5าหนักพยานหลักฐาน 
   นักพัฒนาเอกชนบางคนเห็นว่าปัญหาสําคัญประการหนึ�งในการพิจารณาคดี    
ป่าไม้และที�ดิน คือ  การที�ศาลมักจะไม่บันทึกคําเบิกความของชาวบ้านที� ไปเบิกความในศาล                  
ศาลไมคํ่านงึถึงบริบทของสงัคมปัจจบุนัและไมใ่ห้ความสําคญักบัประเดน็สิทธิชมุชน 
   5)  ปัญหาพยานผู้เชี�ยวชาญ 
   นกัพฒันาเอกชนบางคนเห็นวา่  พยานผู้ เชี�ยวชาญนั -นยากที�ประชาชนจะเข้าถึงได้  
จึงควรที�ศาลจะจดัหาให้คูก่รณี  โดยคูก่รณีมีหน้าที�เรียกร้องเข้าไปในคดี  เนื�องจากศาลอาจไม่รู้ว่าประเด็น
ในคดีมีพยานผู้ เชี�ยวชาญคนใดเกี�ยวข้องบ้าง  โดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการที�ทํางานวิจัยอยู่กับชาวบ้าน       
ในเขตป่าซึ�งมีข้อมลู ข้อเท็จจริงเกี�ยวกบักรณีพิพาทที�นา่เชื�อถือ 
   6) ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายสารบัญญัติ 
   นกัพฒันาเอกชนสว่นใหญ่เห็นวา่  สาเหตหุลกัที�นําไปสู่ปัญหาการดําเนินคดีป่าไม้
และที�ดินคือ  กฎหมายสารบญัญัติที�วางอยู่บนฐานคิดรวมศนูย์อํานาจในการจดัการทรัพยากรไว้ที�รัฐและ 
ให้อํานาจดลุพินิจเจ้าหน้าที�รัฐไว้มาก  เน้นส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจ  เน้นการปราบปราม แตไ่ม่เน้น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  อีกทั -งกฎหมายส่วนใหญ่ก็ประกาศใช้มานานและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ที� เปลี�ยนแปลงไปของสังคม  บางคนเสนอให้ยกเลิกกฎหมายป่าไม้ทั -ง 5 ฉบับ ได้แก่   
พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ.2484, พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507, พระราชบญัญัติอทุยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504, พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, พระราชบญัญัติสวนป่า    
พ.ศ.2535 และระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีวนัที� 30 มิถุนายน 2541 เรื�องการ
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แก้ไขปัญหาที�ดนิป่าไม้ เป็นต้น ดงันั -นหากจะแก้ไขปัญหาการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินจึงจําเป็นต้อง
แก้ไขกฎหมายสาระบญัญตัทีิ�เกี�ยวข้องด้วย 
   7) ปัญหาทัศนคตขิองบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
   นักพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่เห็นว่า  เกี�ยวกับปัญหาป่าไม้และที�ดินนั -นศาลมัก
แนะนําให้ชาวบ้านรับสารภาพ  โดยกล่าวถึงผลดีของการรับสารภาพทําให้ชาวบ้านบางคนรับสารภาพทั -งที�
ไมไ่ด้กระทําความผิด  และศาลมกัมองว่าเมื�อชาวบ้านอยู่ในเขตป่าย่อมเป็นผู้กระทําความผิด  โดยไม่คํานึง
วา่การประกาศเขตป่าดงักลา่วทบัที�ดนิที�ชาวบ้านอยูม่าก่อนหรือไม ่
 

4.1.3 สรุปบทสัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านที�ถูกดาํเนินคดี 
1) ปัญหาค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี 

   ชาวบ้านผู้ถกูดําเนินคดีเกี�ยวกบัประเด็นป่าไม้และที�ดิน  ให้ข้อมลูว่าในหลายกรณี
ผู้ ถูกจับกุมดําเนินคดีเกี�ยวกับป่าไม้และที�ดินเป็นผู้ ชายซึ�งเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นเสาหลักของ
ครอบครัวสง่ผลให้ภรรยาต้องทํางานหนกักวา่เดมิเพื�อหารายได้มาจนุเจือครอบครัว บางครอบครัวต้องให้ลกู
ออกจากโรงเรียนเพื�อมาชว่ยหารายได้เป็นคา่ใช้จา่ยในครอบครัว 

2)  ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื�องสิทธิในกระบวนการ
ยุตธิรรม 
   ชาวบ้านผู้ ถูกดําเนินคดีเกี�ยวกับประเด็นป่าไม้และที�ดินเห็นว่าปัญหาสําคัญ
ประการหนึ�งคือการที�ชาวบ้านส่วนใหญ่ที�ถูกดําเนินคดีหรือเกี�ยวข้องกับคดี  ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัปัญหาที�ดินของตนและของชมุชน  บางส่วนแม้จะรู้ถึงสิทธิของตนและชมุชนแตก็่ไม่ออกมาร่วมมือ
กนัเรียกร้องความเป็นธรรมให้กบัชมุชน   

3)  ปัญหาบทบาทของเจ้าหน้าที�รัฐและศาลในการแสวงหาความจริง 
   ชาวบ้านผู้ ถูกดําเนินคดีเกี�ยวกับประเด็นป่าไม้และที�ดิน  เห็นว่าปัญหาในการ
พิจารณาคดีประการหนึ�ง  มาจากการที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที�ตํารวจ อยัการและศาล  ไม่มีการ
ตรวจสอบสถานที�เกิดเหตจุริง  ไมมี่การศกึษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที�ถกูดําเนินคดีถึงเหตผุลว่าทําไมชาวบ้าน
จึงอาศยัอยู่กับป่า  ศาลต้องพิจารณาประวตัิศาสตร์ชมุชนตั -งแต่อดีตว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีวิถีชีวิตที�
เกื -อกลูกนัระหวา่งสิ�งแวดล้อมและชมุชนอยา่งไร ต้องพิจารณาอดีต ปัจจบุนัและอนาคต   และเห็นว่าในการ
พิจารณาคดีศาลต้องลงไปตรวจสอบพื -นที�จริง  มิใชด่แูตเ่พียงเอกสารในห้องเทา่นั -น 
 

4.2. สรุปข้อคิดเหน็จากการประชุมระดมสมอง 
หลงัจากสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมายทั -งสามกลุม่แล้วเสร็จ  ทีมวิจยัได้ทําการสรุปประเดน็ที� 

ได้จากการสมัภาษณ์  และมีการประชุมระดมสมองจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดิน
เพิ�มเตมิ เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2554 และวนัที� 20 มิถนุายน 2554 ซึ�งผู้ เข้าร่วมแลกเปลี�ยนระดมสมองนั -น 
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ประกอบด้วยทนายความ นักพัฒนา นักวิชาการ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อัยการ และ            
ผู้พิพากษา13 
   

4.3. บทวิเคราะห์ 
1) ปัญหาในการแสวงหาพยานหลักฐาน 

  จากการสมัภาษณ์ผู้ วิจยัพบว่า 
  1.1) คา่ใช้จา่ยในการพิสจูน์สิทธิ เชน่ คา่ตรวจสอบรังวดัที�ดนิ คา่บริการข้อมลูภาพถ่ายทาง
อากาศ  คา่เดนิทางและคา่ตอบแทนพยานผู้ เชี�ยวชาญ 

1.2)  เอกสารสําคญัที�จําเป็นในการพิสูจน์ความจริงในคดี เช่น สารบบที�ดิน แผนที�
ภาพถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที� มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบเอกสารสิทธิของเอกชน การตรวจสอบที�
เขตป่า ฯลฯ   สว่นใหญ่อยูใ่นความครอบครองของหนว่ยงานรัฐ  ซึ�งประชาชนเข้าถึงพยานหลกัฐานดงักล่าว
ได้ยาก 

1.3)  ประชาชนไมรู้่วา่ต้องใช้เอกสารใดเพื�อเป็นหลกัฐานการพิสจูน์สิทธิ 
 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

   - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวดค่าฤชาธรรมเนียม ตาม มาตรา 149   
วรรคหนึ�ง, มาตรา 123 วรรคสอง, มาตรา 128/1 วรรคท้าย14 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวดพยาน 
- พระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-  รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 5615   

                                                           
13 รายละเอียดบนัทกึการประชมุระดมสมองวนัที� 21 พฤษภาคม 2554 และ 20 มิถนุายน 2554 โปรดดภูาคผนวก 2 และ 3   
14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

มาตรา 149 วรรคหนึ�ง ค่าฤชาธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสืบพยานหลกัฐานนอกศาลค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที�พกัของพยาน ผู้ เชี�ยวชาญ ล่ามและเจ้าพนักงานศาล  ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าธรรมเนียมหรือ
คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ บรรดาที�กฎหมายบงัคบัให้ชําระ 

มาตรา 123 วรรคสอง ถ้าต้นฉบบัเอกสารอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก หรือในครอบครองของทางราชการ หรือของ
เจ้าหน้าที� ซึ�งคูค่วามที�อ้างไมอ่าจร้องขอโดยตรงให้ส่งเอกสารนั -นมาได้ ให้นําบทบญัญัติในวรรคก่อนว่าด้วยการที�คู่ความฝ่ายที�อ้างเอกสารยื�น
คําขอ และการที�ศาลมีคําสั�งมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม แต่ทั -งนี -ฝ่ายที�อ้างต้องส่งคําสั�งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั -นล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวนั    
ถ้าไมไ่ด้เอกสารนั -นมาสืบตามกําหนด เมื�อศาลเห็นสมควร ก็ให้ศาลสืบพยานตอ่ไปตามที�บญัญัติไว้ในมาตรา 93 (2) 

มาตรา 128/1 วรรคท้าย (พยานหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์) ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสจูน์ตามมาตรานี - ให้คู่ความฝ่ายที�ร้องขอให้
ตรวจพิสจูน์เป็นผู้ รับผิดชอบโดยให้ถือวา่เป็นสว่นหนึ�งของคา่ฤชาธรรมเนียม แต่ถ้าผู้ ร้องขอไม่สามาถเสียค่าใช้จ่ายได้หรือเป็นกรณีที�ศาลเป็นผู้
สั�งให้ตรวจพิสจูน์ ให้ศาลสั�งจา่ยตามระเบียบที�คณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมกําหนด ส่วนความรับผิดในค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้เป็นไปตาม
มาตรา158 หรือมาตรา 161 
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วิเคราะห์ 
  1.1) ไม่มีบทบญัญัติกฎหมายใดที�กําหนดให้ยกเว้นคา่ใช้จ่ายในการพิสจูน์พยานหลกัฐาน 
ดงันั -น คา่ใช้จา่ยดงักลา่วจงึตกเป็นภาระของประชาชน (คูก่รณี) ทั -งที�บางกรณีเป็นเรื�องการใช้สิทธิของชมุชน
ในการปกป้องสาธารณะสมบตัิที�ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น คดีกบินทร์บุรี ตรวจสอบรังวัดที�ดิน
สาธารณะ ศาลมีคําสั�งให้คูค่วามรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการรังวดัสอบเขตที�ดนิพิพาท 

1.2) มีบทบญัญตัขิองกฎหมายที�กําหนดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของทางราชการ
ได้ แตปั่ญหาที�พบจากงานวิจยัคือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพยานหลกัฐานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการพิสจูน์
สิทธินั -นคืออะไร อยูใ่นความครอบครองของใคร และปัญหาที�พบอีกประการคือ ความล่าช้าในการขอข้อมลู
ไปยงัหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง หรือถกูกีดกนัปกปิดไมย่อมเปิดเผย 
 

2.  ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื�องสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ที�ถูกดําเนินคดี  ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ของตนเองทั -งสิทธิและหน้าที�ในขั -นตอนก่อนพิจารณาคดีของศาล และในขั -นตอนการพิจารณาคดีของศาล   
ทําให้ประชาชนไม่สามารถปกป้องสิทธิตวัเองได้อย่างเต็มที�  เช่น สิทธิที�จะให้การปฏิเสธ  สิทธิในการมี
ทนายความ สิทธิในการมีลา่ม สิทธิในการขอปลอ่ยตวัชั�วคราว เป็นต้น 

 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 81 (1)16 
 
วิเคราะห์ 
แม้รัฐธรรมนูญจะบญัญัติแนวนโยบายพื -นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและการยุติธรรมไว้

อย่างชัดเจนแล้ว แต่ในทางปฏิบตัิยงัไม่เกิดประสิทธิภาพ เนื�องจากภารกิจในการส่งเสริมให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนยงักระจดักระจายไปในหลายองค์กร เช่น สภาทนายความ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ สํานกังานอยัการ เป็นต้น  

                                                                                                                                                                                     
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ�น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารนั -นจะกระทบต่อความมั�นคงของรัฐ 
ความปลอดภยัของประชาชนหรือสว่นได้เสียอนัพงึได้รับความคุ้มครองของบคุคลอื�น หรือเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ทั -งนี - ตามที�กฎหมายบญัญัติ  
16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 81 (1) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยตุธิรรม
ดงัตอ่ไปนี - 

(1) ดแูลให้มีการปฏบิตัิและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งถกูต้องรวดเร็วเป็นธรรม และทั�วถึง สง่เสริมการให้ความชว่ยเหลือ
และให้ความรู้ทางกฎหมายแกป่ระชาชน และจดัระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่งอื�นในกระบวนการยตุิธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีสว่นร่วมในกระบวนการยตุิธรรม และการชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
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ไม่มีองค์กรกลางรับผิดชอบเป็นหลัก ทําให้ ไม่มีแผนการดําเนินงานระดบัชาติที�ชัดเจน  
และไม่สามารถประเมินผลสมัฤทธิ[ได้ ส่วนองค์กรพฒันาเอกชนที�มีวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายก็มีงบประมาณไมเ่พียงพอที�จะให้ความชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้อยา่งทั�วถึง 
  

3. ปัญหาการเข้าไม่ถงึสิทธิในกระบวนการยุตธิรรมเนื�องจากอุปสรรคทางภาษา 
ประชาชนส่วนใหญ่ที�ถูกดําเนินคดียงัไม่สามารถเข้าใจภาษากฎหมายหรือภาษาราชการ  

ที�หน่วยงานรัฐใช้  โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ทําให้เกิดความเข้าใจที�ผิดพลาดและนําไปสู่การไม่สามารถใช้
สิทธิ หรือปกป้องสิทธิของตนเองได้ตามความเป็นจริง เช่น ชาวบ้านไม่เข้าใจว่าการรับสารภาพหมายความ
วา่อยา่งไร และผลที�ตามมาเป็นอยา่งไร หรือไมเ่ข้าใจข้อกลา่วหาตามคําฟ้องทําให้ไมส่ามารถปกป้องหรือให้
การโต้แย้งคดัค้านได้  เป็นต้น 

 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 46 วรรคท้าย17 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1318  
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4019 

                                                           
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคท้าย ถ้าคูค่วามฝ่ายใดหรือบคุคลใดที�มาศาลไมเ่ข้าใจภาษาไทยหรือเป็นใบ้
หรือหหูนวกและอา่นเขียนหนงัสือไมไ่ด้ ให้ให้คูค่วามฝ่ายที�เกี�ยวข้องจดัหาลา่ม 
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 การสอบสวน ไต่สวนมลูฟ้อง หรือพิจารณา ให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความ
จําเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ�นหรือภาษาถิ�นหรือภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทยหรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ�นหรือภาษาถิ�น
หรือภาษาตา่งประเทศให้ใช้ลา่มแปล 

ในกรณีที�ผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา จําเลย หรือพยานไม่สามารถพดูหรือเข้าใจภาษาไทย หรือสามารถพดูหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทย
ท้องถิ�นหรือภาษาถิ�น และไมมี่ลา่ม ให้พนกังานสอบสวนพนกังานอยัการหรือศาลจดัหาลา่มให้โดยมิชกัช้า 

ในกรณีที�ผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา จําเลย หรือพยานไม่สามารถพดูหรือได้ยิน หรือสื�อความหมายได้ และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงาน
สอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล จดัหาลา่มภาษามือให้หรือจดัให้ถาม ตอบ หรือสื�อความหมายโดยวิธีอื�นที�เห็นสมควร 

เมื�อมีล่ามแปลคําให้การ คําพยานหรืออื�น ๆ ล่ามต้องแปลให้ถกูต้อง ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะทําหน้าที�โดยสจุริตใจ  
จะไมเ่พิ�มเติมหรือตดัทอนสิ�งที�แปล ให้ลา่มลงลายมือชื�อในคําแปลนั -น 

ให้พนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาลสั�งจา่ยคา่ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง และค่าเช่าที�พกัแก่ล่ามที�จดัหาให้ตามมาตรา
นี - ตามระเบียบที�สํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุิธรรม สํานักงานอยัการสงูสดุ หรือสํานักงานศาลยตุิธรรมแล้วแต่
กรณี กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
19 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 40 บคุคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ดงัตอ่ไปนี - 

(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมได้โดยงา่ย สะดวก รวดเร็ว และทั�วถึง 
(2) สิทธิพื -นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ�งอย่างน้อยต้องมีหลกัประกันขั -นพื -นฐานเรื�อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้

รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลกัฐานของตน การคดัค้านผู้ พิพากษาหรือ     
ตลุาการ การได้รับการพิจาณาโดยผู้ พิพากษาหรือตุลาการที�นั�งพิจาณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย          
คําพิพากษา หรือคําสั�ง 

(3) บคุคลยอ่มมีสิทธิที�จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอยา่งถกูต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
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ประชาชนจํานวนหนึ�งที�ถูกดําเนินคดีหรือเข้ามาเกี�ยวข้องในคดีป่าไม้และที�ดินเป็น

ประชาชนที�มีฐานะยากจนและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ�งมีภาษาเฉพาะกลุ่มที�แตกต่างจากภาษาราชการ         
ไม่สามารถสื�อสารและทําเข้าใจภาษาที�ใช้ในชั -นศาลได้ ทําให้เกิดความเข้าใจที�ผิดพลาดและนําไปสู่การ    
ไม่สามารถใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิของตนเองได้ตามความเป็นจริง แม้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     
ที�ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัจะกําหนดให้เป็นหน้าที�ของรัฐในการจดัหาล่ามให้แก่คู่ความที�ไม่สามารถเข้าใจ
ภาษาไทย แตใ่นทางปฏิบตัิ ระบบการจดัหาล่ามยงัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถจดัหาล่ามให้แก่คู่ความ   
ได้อยา่งครอบคลมุเพียงพอ โดยเฉพาะกรณีภาษาถิ�นของประชาชนกลุ่มชาติพนัธุ์ และในส่วนของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง่ก็กําหนดไว้เพียงให้เป็นภาระหน้าที�ของคูค่วามที�เกี�ยวข้องเป็นผู้จดัหาล่าม ทั -งที�การมี
ล่ามเป็นสิทธิขั -นพื -นฐานที�จะทําให้บุคคลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 40 

 
4.ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื� องเขตอํานาจระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง    

ในคดีเกี�ยวกับที�ดนิสาธารณะ 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี -ขาดอํานาจหน้าที� ระหว่างศาล พ.ศ. 2542          
มาตรา 1020 

                                                                                                                                                                                     
(4) ผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา โจทก์ จําเลย คูก่รณี ผู้ มีสว่นได้เสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบตัิที�เหมาะสมในการดําเนินการตาม

กระบวนการยตุิธรรม รวมทั -งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไมใ่ห้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ตอ่ตนเอง 
(5) ผู้ เสียหาย ผู้ ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความชว่ยเหลือที�จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ 

สว่นคา่ตอบแทน คา่ทดแทน และคา่ใช้จา่ยที�จําเป็น ให้เป็นไปตามที�กฎหมายบญัญัต ิ
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุหรือผู้ พิการหรือทพุพลภาพ ยอ่มมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยา่ง

เหมาะสม และยอ่มมีสิทธิได้รับการปฏบิตัิที�เหมาะสมในคดีที�เกี�ยวกบัความรุนแรงทางเพศ 
(7) ในคดีอาญา ผู้ ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที�ถกูต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการตอ่สู้

คดีอยา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลกัฐานตามสมควร การได้รับความชว่ยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับ
การปลอ่ยตวัชั�วคราว 

(8) ในคดีแพง่ บคุคลมีสิทธิได้รับความชว่ยเหลือทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 
20 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี 5ขาดอาํนาจระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา 10 ในกรณีที�มีการฟ้องคดีต่อศาลใด ถ้าคู่ความฝ่ายที�
ถกูฟ้องเห็นว่าคดีดงักล่าวอยู่ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ�ง ให้ยื�นคําร้องต่อศาลที�รับฟ้องก่อนวนัสืบพยานสําหรับศาลยตุิธรรมหรือศาลทหาร 
หรือก่อนวนันั�งพิจารณาคดีครั -งแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื�นในการนี -ให้ศาลที�รับฟ้องรอการพิจารณาไว้ชั�วคราว และให้จดัทําความเห็น
สง่ไปให้ศาลที�คูค่วามร้องวา่คดีนั -นอยูใ่นเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเชน่วา่นี -ให้ศาลที�เกี�ยวข้องดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี - 
                    (1) ถ้าศาลที�ส่งความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั -นอยู่ในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที�รับความเห็นมีความเห็นพ้องกับศาล
ดงักลา่ว ให้แจ้งความเห็นไปยงัศาลที�สง่ความเห็นเพื�อมีคําสั�งให้ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั -นตอ่ไป 
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  โดยสภาพข้อเท็จจริงในกรณีพิพาทด้านป่าไม้และที�ดินบางเรื�องอาจมีส่วนทบัซ้อนระหว่าง
คดีแพ่งและคดีปกครอง ซึ�งเมื�อเกิดความขดัแย้งกนัเกี�ยวกับเขตอํานาจของศาลปกครองและศาลยุติธรรม 
พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการวินิจฉยัชี -ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาล พ.ศ.2542 ได้กําหนดกลไกวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาและกําหนดให้มี คณะกรรมการวินิจฉัยชี -ขาดอํานาจหน้าที�ระหว่างศาลเพื�อทําหน้าที�ในการ
วินิจฉยัชี -ขาดวา่คดีใดควรอยูใ่นอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยตุิธรรมหรือศาลปกครอง  แตใ่นทาง
ปฏิบตั ิยงัมีความไม่ชดัเจนในหลกัเกณฑ์ในการกําหนดว่า คดีใดควรฟ้องในศาลปกครอง คดีใดควรฟ้องใน
ศาลยุติธรรม เช่น กรณีการฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิของเอกชนที�ออกทับซ้อนกับที�ดินสาธารณะที�ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ซึ�งเป็นการออกคําสั�งทางปกครองของเจ้าหน้าที�ของรัฐและมีผลกระทบต่อ
กรรมสิทธิ[และสิทธิครอบครองของเจ้าของผู้ มีเอกสารสิทธิ คดีบ้านในไร่ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
พิจารณารับคําฟ้องดงักลา่วไว้พิจารณา ในขณะที� คดีเขาตะเกียบ ซึ�งมีลกัษณะเดียวกนั ศาลปกครองกลาง
และศาลแพง่กลบัเห็นตรงกนัว่า อยู่ในเขตอํานาจของศาลแพ่ง ส่งผลให้การฟ้องเกี�ยวกบัที�ดินสาธารณะนั -น 
ผู้ ฟ้องเกิดความสบัสน ไม่ทราบว่า ควรฟ้องไปที�ศาลใด และก่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดี ทั -งยงั
ส่งผลให้คดีในลักษณะเดียวกันมีการใช้ระบบวิธีพิจารณาคดีที�แตกต่างกันระหว่างศาลปกครองกับ         
ศาลยตุธิรรม  
 

5.ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื� องอํานาจฟ้องของประชาชนในคดีเกี� ยวกับที�ดิน
สาธารณะในศาลยุตธิรรม 

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 5521 
 

                                                                                                                                                                                     
                    (2) ถ้าศาลที�สง่ความเห็นมีความเห็นว่าคดีนั -นอยู่ในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ�งที�คู่ความอ้าง และศาลที�รับความเห็นมีความเห็น
พ้องกบัศาลดงักลา่ว ให้แจ้งความเห็นไปยงัศาลที�สง่ความเห็นเพื�อมีคําสั�งให้โอนคดีไปยงัศาลนั -น หรือสั�งจําหน่ายคดีเพื�อให้คูค่วามไปฟ้องศาลที�
มีเขตอํานาจ ทั -งนี - ตามที�ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม 
                    (3) ถ้าศาลที�สง่ความเห็นและศาลที�รับความเห็นมีความเห็นแตกตา่งกนัในเรื�องเขตอํานาจศาลในคดีนั -น ให้ศาลที�ส่งความเห็นส่ง
เรื�องไปให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี -ขาดให้ 
เสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัที�ได้รับเรื�อง แต่ถ้ามีเหตจํุาเป็นให้คณะกรรมการลงมติให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวนั โดยให้บนัทึก
เหตแุหง่ความจําเป็นนั -นไว้ด้วย 

คําสั�งของศาลตามวรรคหนึ�ง (1) และ (2) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที�เกี�ยวกับเขตอํานาจศาลตามวรรคหนึ�ง (3) ให้เป็นที�สดุ 
และมิให้ศาลที�อยูใ่นลําดบัสงูขึ -นไปของศาลตามวรรคหนึ�งยกเรื�องเขตอํานาจศาลขึ -นพิจารณาอีก 
                  ความในมาตรานี -ให้ใช้บงัคบักบักรณีที�ศาลเห็นเอง ก่อนมีคําพิพากษาด้วยโดยอนโุลม 
21 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เมื�อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ -น เกี�ยวกับสิทธิหรือหน้าที�ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือ
บุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั -นชอบที�จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที�มีเขตอํานาจได้ ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายแพ่งและ
ประมวลกฎหมายนี - 
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ผู้ วิจยัเห็นว่า หลงัรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ.2540 มาตรา 46 และ 56 ตอ่เนื�องมาถึงรัฐธรรมนญูฯ 

พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 มีผลใช้บงัคบั ย่อมส่งผลให้การตีความผู้ เสียหายที�มีอํานาจฟ้องคดี          
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 55 เปลี�ยนแปลงไป โดยศาลต้องตีความผู้ เสียหายโดย
คํานงึถึงรัฐธรรมนญูมาตราดงักลา่วด้วย อยา่งไรก็ตาม ยงัพบว่า ศาลยตุิธรรมยงัตีความ “ผู้ เสียหาย” ในคดี
ฟ้องเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิทับที�ดินสาธารณะแตกต่างกัน เช่น ในคดีกบินทร์บุรี ศาลจังหวัด    
กบินทร์บรีุกลบัพิพากษายกฟ้องโดยอ้างเหตวุ่า ผู้ ฟ้องคดีซึ�งเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากที�ดินสาธารณะมาอย่าง
ตอ่เนื�องนั -น ไม่ใช่ผู้ เสียหายที�จะมีอํานาจฟ้องคดี เพื�อเพิกถอนการออกโฉนดทบัที�ดินสาธารณะได้ แตใ่นคดี
เขาตะเกียบ ซึ�งมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลับตีความว่า โจทก์ซึ�งเป็น
ชาวประมงที�ใช้ประโยชน์ในที�ดนิป่าชายเลน เป็นผู้ เสียหาย  
 

6. ปัญหาภาระการพสูิจน์ 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 3922 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 223 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 84/1, มาตรา 12724  
 
 

                                                           
22 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 39 บคุคลไมต้่องรับโทษอาญา เว้นแตไ่ด้กระทําการอนักฎหมายที�ใช้อยูใ่นเวลาที�
กระทํานั -นบญัญตัิเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษที�จะลงแก่บคุคลนั -นจะหนกักวา่โทษที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�ใช้อยูใ่นเวลาที�กระทํา
ความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา ต้องสนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้ ต้องหาหรือจําเลยไมมี่ความผิด 
ก่อนมีคําพิพากษาอนัถึงที�สดุแสดงวา่บคุคลใดได้กระทาํความผิด จะปฏิบตัติอ่บคุคลนั -นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ 

23 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บคุคลจกัต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื�อได้กระทําการอนักฎหมายที�ใช้ในขณะกระทํานั -นบญัญัติเป็น
ความผิดและกําหนดโทษไว้ และโทษที�จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั -น ต้องเป็นโทษที�บญัญัติไว้ในกฎหมาย 

ถ้าตามบทบญัญัติของกฎหมายที�บญัญัติในภายหลงั การกระทําเช่นนั -นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที�ได้กระทําการนั -นพ้นจากการ
เป็นผู้กระทําความผิด และถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที�สดุให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั -นไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนั -น ถ้ารับโทษ
อยูก็่ให้การลงโทษนั -นสิ -นสดุลง 
24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

มาตรา 84/1คูค่วามฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื�อสนับสนนุคําคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั -นมีภาระการพิสจูน์ข้อเท็จจริงนั -น 
แตถ้่ามีข้อสนันิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสนันิษฐานที�ควรจะเป็นซึ�งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตกุารณ์เป็นคณุแก่คู่ความฝ่ายใด 
คูค่วามฝ่ายนั -นต้องพิสจูน์เพียงวา่ตนได้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขแหง่กาที�ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสนันิษฐานนั -นครบถ้วนแล้ว 

มาตรา 127 เอกสารมหาชนซึ�งพนักงานเจ้าหน้าที�ได้ทําขึ -นหรือรับรอง หรือสําเนาอนัรับรองถกูต้องแห่งเอกสารนั -น และเอกสาร
เอกชนที�มีคําพิพากษาแสดงวา่เป็นของแท้จริงและถกูต้องนั -น ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่เป็นของแท้จริงและถกูต้อง เป็นหน้าที�ของคูค่วามฝ่ายที�ถกู
อ้างเอกสารนั -นมายนั ต้องนําสืบความไมบ่ริสทุธิ[หรือความไมถ่กูต้องแหง่เอกสาร 
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วิเคราะห์ 
คดีอาญา 
ภาระการพิสจูน์ตกแก่รัฐในการนําสืบถึงการกระทําความผิดของจําเลย แตก่ารพิสจูน์สิทธิ

ในที�ดิน เมื�อจําเลยโต้แย้งสิทธิในที�ดินของผู้ เสียหายหรือโจทก์ ภาระการพิสูจน์กลบัตกอยู่กับจําเลย การ
หกัล้างพยานเอกสารที�เป็นเอกสารราชการถกูกําหนดด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 
127 ทําให้การยกประเด็นเรื�องความชอบด้วยกฎหมายของเอกสารสิทธิในที�ดินของผู้ เสียหายหรือโจทก์ ไม่
วา่จะเป็นที�ดนิของรัฐประเภทตา่งๆ ที�ดนิของเอกชนตามกฎหมายที�ดิน เป็นเรื�องยากลําบาก เพราะการออก
ประกาศที�ของรัฐหรือการออกเอกสารสิทธิในที�ดนิตามกฎหมายที�ดิน ส่วนใหญ่เป็นการกระทําฝ่ายเดียวของ
รัฐ ประชาชนไมไ่ด้รับรู้ หรือรับรู้แตไ่มมี่โอกาสโต้แย้งคดัค้าน หรือโต้แย้งคดัค้านแล้วไมไ่ด้รับการพิจารณา  

คดีแพง่ 
ภาระการพิสูจน์ขึ -นอยู่กับคู่ความฝ่ายใดอ้างข้อเท็จจริงใดขึ -นโต้แย้งต่อสู้  ก็ต้องมีภาระ   

การพิสจูน์ แตก่ารพิสจูน์สิทธิในที�ดนิ เป็นเรื�องยากเพราะข้อสนันิษฐานตามกฎหมายให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ มีชื�อในเอกสารสิทธิเป็นผู้ครอบครอง ทําให้ภาระการพิสจูน์วา่ใครมีสิทธิดีกว่า ผู้ ไม่มีชื�อในเอกสารสิทธิต้อง
นําสืบพิสูจน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื� องการสู้ ว่าการออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ครอบครอง         
ทําประโยชน์มาก่อนที�จะมีการออกเอกสารสิทธิ หรือการตอ่สู้กบัที�ดินของรัฐก็ยากที�จะพิสจูน์ว่าอยู่อาศยัมา
ก่อนการประกาศเป็นที�ดนิของรัฐ 

การเรียกค่าเสียหายทางสิ�งแวดล้อมกับเกษตรกรยากจนที�ทําประโยชน์ในที�ดินในเขตป่า
สงวนหรือเขตอุทยาน การพิสูจน์ความเสียหายก็มีปัญหา รัฐกําหนดหลกัเกณฑ์ขึ -นตามอําเภอใจมาใช้ฟ้อง
ประชาชน แม้ว่าพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จะให้อํานาจไว้ 
ก็ตาม เชน่ คดีโลกร้อน 

คดีปกครอง 
การพิสจูน์เป็นภาระร่วมกนัของทกุฝ่าย 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 127 กําหนดข้อสนันิษฐานในการรับฟัง

พยานหลกัฐานของรัฐ โดยประชาชนต้องพิสจูน์หกัล้างเอง 
 

7. ปัญหาการรับฟังและชั�งนํ 5าหนักพยานหลักฐาน 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22725  

                                                           
25 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ให้ศาลใช้ดลุพินิจวินิจฉัยชั�งนํ -าหนกัพยานหลกัฐานทั -งปวง อยา่พิพากษาลงโทษ
จนกวา่จะแน่ใจวา่มีการกระทาํผิดจริงและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั -น  

เมื�อมีความสงสยัตามสมควรวา่จําเลยได้กระทําผิดหรือไม ่ให้ยกประโยชน์แหง่ความสงสยันั -นให้จําเลย 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 10426  
  วิเคราะห์   

การชั�งนํ -าหนกัพยานหลกัฐาน 
คดีอาญาและคดีแพง่ 
การพิสจูน์สิทธิในที�ดินและป่าไม้ ศาลฟังองค์ประกอบภายนอกแล้วก็เชื�อว่าจําเลยกระทํา

ความผิด โดยไม่ฟังข้อเท็จจริงอื�นๆ ประกอบ เช่น การครอบครองทําประโยชน์เพื�อดํารงชีวิต การตั -งถิ�นฐาน
ชุมชน การประกาศพื -นที�ของรัฐ หรือการออกเอกสารสิทธิ[  หรือกล่าวง่ายๆ คือศาลให้นํ -าหนักกับ
พยานหลกัฐานของทางราชการมากกว่าข้อเท็จจริงในพื -นที� หรือสภาพความเป็นจริงในการใช้ประโยชน์จาก
ที�ดนิและป่าไม้ของประชาชน  อนัเป็นผลมาจากข้อสนันิษฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 127 
 

8. ปัญหาพยานผู้เชี�ยวชาญ 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 9827 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 พยานหลกัฐาน หมวด 5 ผู้ เชี�ยวชาญ 
 
วิเคราะห์ 
โดยเหตทีุ�ทั -งศาลยตุธิรรมและศาลปกครองไมมี่ระบบพยานผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะด้านเกี�ยวกบั

การพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินอย่างครอบคลุมเพียงพอประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี�ยวกับ
ผู้ เชี�ยวชาญได้ว่าในประเทศไทยมีผู้ เชี�ยวชาญอะไรบ้างและผู้ เชี�ยวชาญดังกล่าวอยู่ที�ไหน จากปัญหา
ดงักลา่วสง่ผลให้เกิดความไมเ่ทา่เทียมระหวา่งประชาชนกบัหนว่ยงานรัฐหรือเอกชนในการพิสจูน์ข้อเท็จจริง
ในคดี 

 

 
 

                                                           
26 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ให้ศาลมีอํานาจเต็มที�ในอนัที�จะวินิจฉัยว่าพยานหลกัฐานที�คู่ความนํามาสืบนั -น    
จะเกี�ยวกบัประเด็นและเป็นอนัเพียงพอ ให้เชื�อฟังเป็นยตุิได้หรือไม ่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั -น 

ในการวินิจฉัยวา่พยานบอกเลา่ตามมาตรา 95/1 หรือบนัทกึถ้อยคําที�ผู้ ให้ถ้อยคํามิได้มาศาลตามมาตรา 120/1 วรรคสามและวรรคสี� 
หรือบันทึกถ้อยคําตามมาตรา120/2 จะมีนํ -าหนักให้เชื�อได้หรือไม่เพียงใดนั -น ศาลจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังโดยคํานึงถึงสภาพ 
ลกัษณะและแหลง่ที�มาของพยานบอกเลา่หรือบนัทกึถ้อยคํานั -นด้วย 
27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 98 คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ได้เมื�อบุคคลนั -นเป็นผู้ มี
ความรู้เชี�ยวชาญในศิลป วิทยาศาสตร์ การฝีมือ การค้า หรือการงานที�ทําหรือในกฎหมายต่างประเทศ และซึ�งความเห็นของพยานอาจเป็น
ประโยชน์ในการวินิจฉัยชี -ขาดข้อความในประเด็นทั -งนี -ไมว่า่พยานจะเป็นผู้ มีอาชีพในการนั -นหรือไม ่
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9. ปัญหาการเดนิเผชิญสืบ 
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 9928  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 23029 
 
วิเคราะห์ 
ในคดีป่าไม้และที�ดนินั -น  การรวบรวมพยานหลกัฐานในชั -นสอบสวนของพนกังานสอบสวน

ก็จํากัดอยู่เฉพาะข้อเท็จจริงที�เกี�ยวข้องกับสถานที�เกิดเหตเุพียงจุดเดียว  โดยไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง
แวดล้อมอื�นๆ เช่น ข้อเท็จจริงเรื�องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน ข้อมูลสภาพแวดล้อมบริเวณ   
ที�เกิดเหตุ  สภาพที�ตั -งของชุมชน เป็นต้น  เมื�อคดีขั -นสู่การพิจารณาของศาลพนักงานอยัการมักจะนําสืบ
ข้อเท็จจริงเฉพาะสว่นที�ปรากฏในสํานวนการสอบสวนเทา่นั -น ทําให้ศาลไมเ่ห็นสภาพข้อเท็จจริงการดํารงอยู่
ของชุมชนที�ใช้ประโยชน์ และดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ�งไม่อาจพิจารณาได้จากพยานเอกสารหรือ
พยานบคุคลเท่านั -น  แตต้่องไปเห็นสภาพความเป็นจริงด้วยตนเอง  เพราะพยานบุคคลที�ชาวบ้านนําเสนอ
ศาลมกัไมใ่ห้นํ -าหนกัในการรับฟังเทา่กบัเอกสารราชการหรือพยานบคุคลของรัฐ 
 
   10. ประเดน็ปัญหาเกี�ยวเนื�องกับการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดนิ 

1) ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี 
วิเคราะห์ 
คา่ใช้จา่ยที�เป็นปัญหาที�ผู้ วิจยัพบจากการสมัภาษณ์ แบง่ตามประเภทคดีได้ดงันี -  
1. คดีอาญา 
-   คา่ใช้จา่ยและคา่วิชาชีพทนายความ 

                                                           
28 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 ถ้าศาลเห็นว่า จําเป็นที�จะต้องตรวจบุคคล วตัถ ุสถานที�หรือตั -งผู้ เชี�ยวชาญตามที�
บญัญัติไว้ในมาตรา 129 และ 130 เมื�อศาลเห็นสมควร ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะอยู่ในชั -นใด หรือเมื�อมีคําขอของคู่ความฝ่ายใดภายใต้บงัคบั
แหง่บทบญัญัติมาตรา 87 และ88 ให้ศาลมีอํานาจออกคําสั�งกําหนดการตรวจหรือการแตง่ตั -งผู้ เชี�ยวชาญเชน่วา่นั -นได้ 

บทบญัญัติแหง่มาตรานี -ไมต่ดัสิทธิของคูค่วามในอนัที�จะเรียกบคุคลผู้ มีความรู้เชี�ยวชาญมาเป็นพยานฝ่ายตนได้ 
29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 เมื�อคูค่วามที�เกี�ยวข้องร้องขอหรือเมื�อศาลเห็นเป็นการสมควรศาลอาจเดินเผชิญ
สืบพยานหลกัฐาน หรือเมื�อมีเหตจํุาเป็นไมส่ามารถนําพยานหลกัฐานมาสืบที�ศาลนั -น และการสืบพยานหลกัฐานโดยวิธีอื�นไมส่ามารถกระทําได้ 
ศาลมีอํานาจสง่ประเดน็ให้ศาลอื�นสบืพยานหลกัฐานแทน ให้ศาลที�รับประเดน็มีอํานาจและหน้าที�ดงัศาลเดิม รวมทั -งมีอํานาจสง่ประเด็นตอ่ไป
ยงัศาลอื�นได้ 

ภายใต้บงัคบัมาตรา 172 และมาตรา 172 ทวิ ให้ส่งสํานวนหรือสําเนาฟ้อง สําเนาคํา ให้การและเอสารหรือของกลางเท่าที�จํา เป็น
ให้แก่ศาลที�รับประเด็นเพื�อสืบพยานหลกัฐาน หากจําเลยต้องขังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ผู้คมุขังส่งตวัจําเลยไปยงัศาลที�รับประเด็น แต่ถ้า
จําเลยในกรณีตามมาตรา 172 ทวิ ไม่ติดใจไปฟังการพิจารณาจะยื�นคําถามพยานหรือคําแถลงขอให้ตรวจพยานหลักฐานก็ได้ ให้ศาลสืบ
พยานหลกัฐานไปตามนั -น 

เมื�อสืบพยานหลกัฐานตามที�ได้รับมอบหมายเสร็จสิ -นแล้ว ให้สง่ถ้อยคําสํานวนพร้อมทั -งเอกสารหรือของกลางคืนศาลเดิม 
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- หลกัทรัพย์ในการขอปล่อยตวัชั�วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 110 วรรคสาม ประกอบกับข้อบงัคบัของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไข
เกี�ยวกบัการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัในการปลอ่ยชั�วคราวผู้ ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548   

-   คา่ใช้จา่ยในการตอ่สู้คดีอื�นๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ที�พกั คา่คดัถ่ายเอกสาร  
-  ค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สิทธิ เช่น ค่าตรวจสอบรังวัดที�ดิน ค่าบริการข้อมูลภาพถ่าย      

ทางอากาศ คา่เดนิทางและคา่ตอบแทนพยานผู้ เชี�ยวชาญ  
2. คดีแพง่ 
-    คา่ใช้จา่ยและคา่วิชาชีพทนายความ 
- ค่าฤชาธรรมเนียม  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หมวด 3                   

คา่ฤชาธรรมเนียม  
-    คา่ใช้จา่ยในการตอ่สู้คดีอื�นๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ที�พกั คา่คดัถ่ายเอกสาร  
-    คา่ใช้จ่ายในการพิสจูน์สิทธิ เช่น คา่ตรวจสอบรังวดัที�ดิน ค่าบริการข้อมลูภาพถ่าย    

ทางอากาศ คา่เดนิทางและคา่ตอบแทนพยานผู้ เชี�ยวชาญ  
3. คดีปกครอง 
-    คา่ใช้จา่ยและคา่วิชาชีพทนายความ 
-    คา่ธรรมเนียมศาล ตามพระราชบญัญตัจิดัตั -งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ.2542 มาตรา 45 วรรคสี�      
-    คา่ใช้จา่ยในการตอ่สู้คดีอื�นๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ที�พกั คา่คดัถ่ายเอกสาร  
-    คา่ใช้จ่ายในการพิสจูน์สิทธิ เช่น คา่ตรวจสอบรังวดัที�ดิน ค่าบริการข้อมลูภาพถ่าย    

ทางอากาศ คา่เดนิทางและคา่ตอบแทนพยานผู้ เชี�ยวชาญ  
  นอกจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้วยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมอันเป็นผลกระทบจากการเข้าสู่
กระบวนการยตุิธรรม เช่น เมื�อถกูจบักมุในคดีอาญาหากถูกคมุขงัระหว่างพิจารณาคดีก็จะมีผลกระทบต่อ
ครอบครัว ในเรื�องการสญูเสียรายได้จากการประกอบอาชีพหรือต้องกู้หนี -ยืมสินมาเพื�อใช้ตอ่สู้คดี 
  ซึ�งกรณีปัญหาคา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีดงักลา่ว ผู้ วิจยัเห็นว่าปัญหานี -จะต้องพิจารณาว่า
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั -นพื -นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
พ.ศ. 2550 มาตรา 40 ดงันั -น ภาระเรื�องคา่ใช้จา่ยในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม ต้องเป็นหน้าที�ที�รัฐต้อง
ดําเนินการจัดหาให้ประชาชนเข้าถึง อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับสิทธิ          
ในการศกึษาและสิทธิสุขภาพ ซึ�งมีการพฒันาไปจนถึงขั -นที�ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม
และไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น เรียนฟรี 15 ปี  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาฟรี เป็นต้น หรือแม้แต่คดี
คุ้มครองผู้บริโภค และคดีแรงงาน ก็พฒันาไปสู่ขั -นไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ดงันั -น ปัญหาที�ปรากฏ
จากคําสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี - จึงเป็นภาพสะท้อนปัญหาของสังคมไทยที�คนจน หรือคนด้อยโอกาส          
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ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม เนื�องจากค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนของการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที�คนจนต้องแบกรับ จนก่อให้เกิดปัญหาอื�นตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาหนี -สิน  
ปัญหาครอบครัว 

2) ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายสารบัญญัติ 
ทนายความส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่าปัญหาการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินนั -น  ไม่อาจ

แก้ไขได้โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาเพียงอย่างเดียว  เพราะปัญหาที�สําคญัประการหนึ�งคือ
การที�กฎหมายสารบญัญัติที�กําหนดสิทธิ หน้าที�อันเป็นฐานในการตดัสินคดีของศาลนั -นไม่เป็นธรรมกับ
ประชาชนหรือเอื -อให้ที�ดินกระจุกตวัอยู่กับนายทุน  เช่น ประมวลกฎหมายที�ดินไม่จํากัดการถือครองที�ดิน
ของเอกชน ส่งผลให้ที�ดินจํานวนมากกระจุกตัวอยู่กับนายทุนที�ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อการผลิต         
หรือกรณีที� พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติให้อํานาจรัฐในการประกาศพื -นที�โดยไม่ได้มีการตรวจสอบ
พื -นที�จริงและกําหนดหน้าที�ให้ประชาชนที�มีสิทธิในที�ดินที�มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนต้องยื�นคําร้อง    
เป็นหนังสือเพื�อแสดงสิทธิของตนภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  ถ้าไม่มีการดําเนินการถือว่า
ประชาชนสละสิทธิ ทั -งที�ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที�ประชาชนจะทราบได้ว่ามีการประกาศเขตป่า
สงวนทบัที�ดินของตน  จึงทําให้เสียสิทธิในที�ดินดงักล่าวหรือกลายเป็นผู้กระทําความผิดกฎหมาย  เป็นต้น  
ดงันั -นเมื�อกฎหมายสารบญัญตัเิป็นส่วนหนึ�งที�สร้างปัญหาจึงควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายสารบญัญัติควบคู่
กนัไปด้วย 

ประมวลกฎหมายที�ดิน,พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484, พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507, พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504, พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครอง      
สตัว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นเรื�องสิทธิของปัจเจกบคุคลและอํานาจของรัฐในการครอบครองและจดัการ โดยไม่มี
บทบัญญัติใดกล่าวถึงสิทธิของชุมชนในการถือครอง ซึ�งเป็นเหตุให้ยังไม่มีการบังคับใช้ให้เป็นตามที�
รัฐธรรมนญูรับรองและคุ้มครองไว้ 

3) ปัญหาทัศนคตขิองบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 
  ทนายความส่วนใหญ่ เ ห็นว่า ในการพิจารณาคดีป่าไ ม้และที� ดินนั -น   บุคลากร                  
ในกระบวนการยุติธรรมทั -งพนักงานสอบสวน  ทนายความ อัยการและศาล  ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกับโครงสร้างปัญหาป่าไม้ที�ดิน  วิถีชีวิต จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที�อยู่กับป่า  ว่ามี
ลกัษณะที�แตกต่างจากคดีอาญาทั�วๆ ไป   ส่งผลให้ในการดําเนินการเกี�ยวกับปัญหาป่าไม้ที�ดิน บุคลากร     
ที�เกี�ยวข้องมกัยดึตดิกบักฎหมายสารบญัญตัแิตล่ะฉบบัและดําเนินการไปตามนั -น  โดยไม่คํานึงถึงกฎหมาย
รัฐธรรมนญูที�บญัญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิชมุชนไว้ ตลอดจนไม่ให้ความสําคญักบับริบทแวดล้อมอื�น ๆ 
ที�นําไปสูก่ารดําเนินคดี   
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  จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนั -น ผู้ วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาภายในองค์กรของ
กระบวนการยตุธิรรมที�ต้องรับฟังเสียงสะท้อนเหล่านี - ซึ�งแสดงให้เห็นว่าพฤติการณ์ที�แสดงออกของบคุลากร
ดงักลา่ว ทําให้เกิดความรู้สกึวา่กระบวนการยตุธิรรมไมไ่ด้อํานวยให้บรรลถึุงความยตุธิรรมได้อยา่งแท้จริง 
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บทที� 5 
ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อเสนอในประเดน็ปัญหาเกี�ยวกับวิธีพจิารณาคด ี

1) ปัญหาในการแสวงหาพยานหลักฐาน 
- ค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สิทธิ เช่น ค่าตรวจสอบรังวัดที�ดิน ค่าบริการข้อมูล  

ภาพถ่ายทางอากาศ  คา่เดนิทางและคา่ตอบแทนพยานผู้ เชี�ยวชาญ 
- เอกสารสําคญัที�จําเป็นในการพิสูจน์ความจริงในคดี เช่น สารบบที�ดิน แผนที�

ภาพถ่ายทางอากาศ ระวางแผนที� มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบเอกสารสิทธิของเอกชน การตรวจสอบที�
เขตป่า ฯลฯ   สว่นใหญ่อยูใ่นความครอบครองของหนว่ยงานรัฐ  ซึ�งประชาชนเข้าถึงพยานหลกัฐานดงักล่าว
ได้ยาก 

- ประชาชนก็ไมรู้่วา่ต้องใช้เอกสารใดเพื�อเป็นหลกัฐานการพิสจูน์สิทธิ 
  ข้อเสนอ : 
   1.1) ในกรณีที�เป็นการฟ้องเพื�อปกป้องสาธารณะสมบตัิของแผ่นดินที�ประชาชน   
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั ให้มีบทบญัญตัยิกเว้นคา่ใช้จา่ยในการพิสจูน์พยานหลกัฐาน  
    1.2) การเข้าถึงพยานหลกัฐาน ควรมีองค์กรหรือหน่วยงานที�จะเข้ามาช่วยเหลือ
ประชาชนในการรวบรวมพยานหลักฐานให้แก่ประชาชนในการต่อสู้ คดี และมีอํานาจในการเข้าถึง
พยานหลกัฐานราชการได้โดยตรง โดยอาจแก้ไขเพิ�มเติมกรณีนี -เข้าไปใน พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ หรือเพิ�มอํานาจให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ในการเรียกเอกสารราชการมาให้ประชาชน
โดยตรงหากมีกรณีพิพาทเป็นคดีความ เป็นกรณีพิเศษไม่ต้องรอเข้ากระบวนการปกติที�ล่าช้า หรืออาจตั -ง
องค์คณะพิเศษขึ -นมาและออกกฎหมายให้มีอํานาจเลย 
    1.3) ให้คณะกรรมการข้อมลูขา่วสารใช้อํานาจตาม พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร
ของทางราชการมาตรา 9 (8) ประกาศกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับการพิสูจน์สิทธิในป่าไม้และที�ดิน  
เป็นข้อมูลข่าวสารที�ต้องจดัให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ เช่น ระวางแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ สารบบที�ดิน 
การถือครองที�ดนิของบคุคล เป็นต้น 
    1.4) กรณีมีประเด็นเรื�องการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน  ให้ศาลมีหน้าที�ต้อง
เรียกหลักฐานที�เกี�ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน เช่น ระวางแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ     
สารบบที�ดิน เป็นต้น และให้ศาลเรียกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องมาถ้อยคําประกอบการพิจารณาของศาล         
โดยไมจํ่าเป็นต้องให้คูก่รณีร้องขอ 
    1.5) กรณีที�ศาลไม่ทราบว่าต้องใช้วิธีการพิสจูน์อย่างไรจึงจะได้ความจริง  ให้ศาล  
มีอํานาจเรียกผู้ เชี�ยวชาญมาให้ความเห็นตอ่ศาลถึงวิธีการพิสจูน์สิทธิ 
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    1.6) ให้ศาลนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86, 87, 99, 129, 
13030 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22631 มาใช้อย่างเคร่งครัด  โดยอาจออกเป็น
คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเชน่เดียวกบัการดําเนินคดีสิ�งแวดล้อม 

 
2)  ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื�องสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ที�ถูกดําเนินคดี  ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ของตนเองทั -งสิทธิและหน้าที�ในขั -นตอนก่อนพิจารณาคดีของศาล และในขั -นตอนการพิจารณาคดีของศาล   

                                                           
30 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา 86 เมื�อศาลเห็นวา่พยานหลกัฐานใดเป็นพยานหลกัฐานที�รับฟังไมไ่ด้ก็ดีหรือเป็นพยานหลกัฐานที�รับฟังได้ แตไ่ด้ยื�นฝ่าฝืนตอ่
บทบญัญัติแหง่ประมวลกฎหมายนี - ให้ศาลปฏิเสธไมรั่บพยานหลกัฐานนั -นไว้ 

เมื�อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่ มเฟือยเกินสมควร หรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี�ยวแก่ประเด็น ให้ศาลมีอํานาจงดการสืบ
พยานหลกัฐานเชน่วา่นั -น หรือพยานหลกัฐานอื�นตอ่ไป 

เมื�อศาลเห็นว่าเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจําเป็นที�จะต้องนําพยานหลักฐานอื�นอันเกี�ยวกับประเด็นในคดีมาสืบ
เพิ�มเติม ให้ศาลทําการสืบพยานหลกัฐานตอ่ไปซึ�งอาจรวมทั -งการที�จะเรียกพยานที�สืบแล้วมาสืบใหมด้่วย โดยไมต้่องมีฝ่ายใดร้องขอ 

มาตรา 87 ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลกัฐานใดเว้นแต ่
(1) พยานหลกัฐานนั -นเกี�ยวถึงข้อเท็จจริงที�คูค่วามฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดในคดีจะต้องนําสืบ และ 
(2) คูค่วามฝ่ายที�อ้างพยานหลกัฐานได้แสดงความจํา นงที�จะอ้างอิงพยานหลกัฐานนั -นดงัที�บญัญัติไว้ในมาตรา 88 และ 90 แต่ถ้าศาลเห็นว่า 
เพื�อประโยชน์แห่งความยตุิธรรม จําเป็นจะต้องสืบพยานหลกัฐานอนัสําคญัซึ�งเกี�ยวกับประเด็นข้อสําคญัในคดี โดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญัติของ
อนมุาตรานี - ให้ศาลมีอํานาจรับฟังพยานหลกัฐานเชน่วา่นั -นได้ 

 มาตรา 99 ถ้าศาลเห็นวา่ จําเป็นที�จะต้องตรวจบคุคล วตัถ ุสถานที�หรือตั -งผู้ เชี�ยวชาญตามที�บญัญัติไว้ในมาตรา 129 และ130 เมื�อ
ศาลเห็นสมควร ไมว่า่การพิจารณาคดีจะอยูใ่นชั -นใด หรือเมื�อมีคําขอของคูค่วามฝ่ายใดภายใต้บงัคบัแหง่บทบญัญัติมาตรา 87 และ 
88 ให้ศาลมีอํานาจออกคําสั�งกําหนดการตรวจหรือการแตง่ตั -งผู้ เชี�ยวชาญเชน่วา่นั -นได้ 

บทบญัญัติแหง่มาตรานี -ไมต่ดัสิทธิของคูค่วามในอนัที�จะเรียกบคุคลผู้ มีความรู้เชี�ยวชาญมาเป็นพยานฝ่ายตนได้ 
มาตรา129 ในการที�ศาลจะมีคําสั�งให้แต่งตั -งผู้ เชี�ยวชาญดงักล่าวมาในมาตรา99 โดยที�ศาลเห็นสมควรหรือโดยที�คู่ความฝ่ายใด  

ฝ่ายหนึ�งร้องขอนั -น 
(1) การแต่งตั -งผู้ เชี�ยวชาญเช่นว่านั -นให้อยู่ในดลุพินิจของศาล แต่ศาลจะเรียกคู่ความมาให้ตกลงกันกําหนดตวัผู้ เชี�ยวชาญที�จะ

แตง่ตั -งนั -นก็ได้ แตศ่าลจะบงัคบับคุคลใดให้เป็นผู้ เชี�ยวชาญไม่ได้ นอกจากบุคคลนั -นได้ยินยอมลงชื�อเป็นผู้ เชี�ยวชาญไว้ในทะเบียนผู้ เชี�ยวชาญ
ของศาลแล้ว 

(2) ผู้ เชี�ยวชาญที�ศาลแต่งตั -งอาจถูกคัดค้านได้และต้องสาบานหรือปฏิญาณตนทั -งมีสิทธิที�จะได้รับค่าธรรมเนียมและรับชดใช้
คา่ใช้จา่ยที�ได้ออกไปตามที�กําหนดไว้ในกฎกระทรวงวา่ด้วยการนั -น 

มาตรา130 ผู้ เชี�ยวชาญที�ศาลแต่งตั -งอาจแสดงความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ แล้วแต่ศาลจะต้องการ ถ้าศาลยงัไม่เป็นที�
พอใจในความเห็นของผู้ เชี�ยวชาญที�ทําเป็นหนงัสือนั -น หรือเมื�อคูค่วามฝ่ายใดเรียกร้องโดยทําเป็นคําร้อง ให้ศาลเรียกให้ผู้ เชี�ยวชาญทําความเห็น
เพิ�มเติมเป็นหนงัสือ หรือเรียกให้มาศาลเพื�ออธิบายด้วยวาจา หรือให้ตั -งผู้ เชี�ยวชาญคนอื�นอีก  

ถ้าผู้ เชี�ยวชาญที�ศาลตั -งจะต้องแสดงความเห็นด้วยวาจาหรือต้องมาศาลเพื�ออธิบายด้วยวาจา ให้นําบทบญัญัติในลษัณะนี -ว่าด้วย
พยานบคุคลมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
31 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 พยานวตัถ ุพยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ�งน่าจะพิสจูน์ได้ว่าจําเลยมีความผิด
หรือบริสทุธิ[ ให้อ้างเป็นพยานหลกัฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที�มิได้เกิดขึ -นจากการจงูใจ มีคํามั�นสญัญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบ
ประการอื�น และให้สืบตามบทบญัญัติแหง่ประมวลกฎหมายนี -หรือกฎหมายอื�นอนัวา่ด้วยการสืบพยาน 
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ทําให้ประชาชนไม่สามารถปกป้องสิทธิตวัเองได้อย่างเต็มที�  เช่น สิทธิที�จะให้การปฏิเสธ  สิทธิในการมี
ทนายความ สิทธิในการมีลา่ม สิทธิในการขอปลอ่ยตวัชั�วคราว เป็นต้น 
  ข้อเสนอ : 
  เสนอให้มีองค์กรระดบัประเทศ ทําหน้าที�ส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
โดยให้มีกองทุนสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที�ไม่แสวงหากําไร     
เพื�อดําเนินการตามภารกิจดงักลา่วด้วย 
 

3) ปัญหาการเข้าไม่ถงึสิทธิในกระบวนการยุตธิรรมเนื�องจากอุปสรรคทางภาษา 
ประชาชนส่วนใหญ่ที�ถูกดําเนินคดียงัไม่สามารถเข้าใจภาษากฎหมายหรือภาษาราชการ   

ที�หน่วยงานรัฐใช้  โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ทําให้เกิดความเข้าใจที�ผิดพลาดและนําไปสู่การไม่สามารถ     
ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิของตนเองได้ตามความเป็นจริง เช่น ชาวบ้านไม่เข้าใจว่าการรับสารภาพ
หมายความว่าอย่างไร และผลที�ตามมาเป็นอย่างไร หรือไม่เข้าใจข้อกล่าวหาตามคําฟ้องทําให้ไม่สามารถ
ปกป้องหรือให้การโต้แย้งคดัค้านได้  เป็นต้น 

ข้อเสนอ :  
3.1) ให้มีการจดัหาล่ามอย่างครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะภาษาถิ�นและให้มีระบบการ

พฒันาลา่มให้มีคณุภาพทั -งด้านภาษาและความรู้ทางกฎหมาย 
3.2) ในคดีแพ่งเกี�ยวกับป่าไม้และที�ดิน ควรกําหนดให้เป็นหน้าที�ของรัฐในการจดัหาล่าม

ให้แก่คูค่วามเชน่เดียวกบัคดีอาญา 
   

4) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื�องเขตอํานาจระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง   
ในคดีเกี�ยวกับที�ดนิสาธารณะ 

ข้อเสนอ :   
เมื�อพิจารณาจากลักษณะคดีที�มีการฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที�ออกทับที�ดินสาธารณะ

หรือฟ้องวา่มีการกําหนดเขตที�ดนิของรัฐทบัที�ดนิเอกชนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการฟ้องเกี�ยวกบัการ
กระทําทางปกครอง คดีประเภทนี -จึงควรอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ดงันั -น รัฐควรออกกฎหมาย
กําหนดให้คดีพิพาทในลกัษณะดงักลา่วอยูใ่นเขตอํานาจศาลปกครองให้ชดัเจน 

 
   5) ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื� องอํานาจฟ้องของประชาชนในคดีเกี� ยวกับที�ดิน
สาธารณะในศาลยุตธิรรม 
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ข้อเสนอ : 
  ให้รัฐออกฎหมายวิธีพิจารณาที�กําหนดให้ประชาชนที�รวมตวักันเป็นชุมชนและสิทธิของ
บคุคลในฐานะปัจเจกตามรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 มีอํานาจฟ้อง เพื�อปกป้องที�ดินและ
ทรัพย์สินสาธารณะได้  
 

6) ปัญหาภาระการพสูิจน์ 
ข้อเสนอ :  

  ในคดีอาญา 
   6.1) เกี�ยวกบัป่าไม้ที�ดินที�มีการยกเรื�องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญขึ -นเป็นประเด็นโต้แย้ง   
ในคดีให้พนกังานสอบสวนมีหน้าที�รวบรวมพยานหลกัฐานทั -งปวงที�เกี�ยวกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญฯ 
ประกอบในการพิจารณาสั�งคดี หากไมมี่การดําเนินการดงักลา่ว ถือวา่ การสอบสวนไมช่อบด้วยกฎหมาย 

6.2) ในการสั�งฟ้องคดีของอัยการ ให้พนักงานอยัการนําข้อเท็จจริงเกี�ยวกับสิทธิชุมชน      
มาประกอบการฟ้องคดี และแนบตดิท้ายฟ้องด้วย 

6.3) ในการพิจารณารับฟ้องของศาล หากพนกังานอยัการไม่นําข้อเท็จจริงเกี�ยวกับสิทธิ
ชุมชนมาประกอบการฟ้องคดี และแนบติดท้ายฟ้อง ให้ศาลมีอํานาจเรียกให้พนักงานอัยการส่ง
พยานหลกัฐานเกี�ยวกบัสิทธิชมุชนมายงัศาล ประกอบการพิจารณาในชั -นตรวจคําฟ้องได้ 

ในคดีแพง่ 
การพิสจูน์เป็นภาระร่วมกนัของทกุฝ่าย ศาลต้องมีบทบาทเชิงรุกในการแสวงหาข้อเท็จจริง

นอกจากพยานหลกัฐานที�คูค่วามนําสืบเชน่ ให้ศาลซกัถามพยานเพิ�มเตมิหรือเรียกพยานหลกัฐานมาสืบเอง  
 
7) ปัญหาการรับฟังและชั�งนํ 5าหนักพยานหลักฐาน 
ข้อเสนอ :  
ทั -งในคดีแพ่งและคดีอาญา ในกระบวนการพิจารณาคดีป่าไม้ที�ดินให้ยกเว้นข้อสนันิษฐาน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 127 มาใช้ เพื�อเปิดชอ่งให้ทั -งสองฝ่ายนําสืบพิสจูน์สิทธิ
ได้อยา่งเทา่เทียมกนั 
 

  8) ปัญหาพยานผู้เชี�ยวชาญ 
ข้อเสนอ :  

  ศาลควรมีการจดัทําบญัชีรายชื�อผู้ เชี�ยวชาญที�เกี�ยวกบัการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน
อยา่งครอบคลมุ  และประกาศให้สาธารณชนเข้าถึงง่าย 
 

 



 39

9) ปัญหาการเดนิเผชิญสืบ 
  ข้อเสนอ :  
  ในคดีป่าไม้ที�ดินที�มีการยกเรื�องสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนูญขึ -นเป็นประเด็นโต้แย้งในคดีให้
ศาลนํามาตรการต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเฉพาะการเดินเผชิญสืบตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาตรา 99 มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
 
5.2 ข้อเสนอที�เกี�ยวเนื�องกับปัญหาการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดนิ 

1) ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี 
ข้อเสนอ :  
1.1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั -นพื -นฐานเช่นเดียวกับสิทธิทางสุขภาพ  

การศกึษา  ข้อเสนอคือรัฐต้องจดัให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยเสนอให้กฎหมายให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย  และให้มีกองทนุ 

1.2)  ปัญหาเ รื� องค่า ใ ช้จ่ าย  รัฐธรรมนูญฯ กําหนดให้ เ ป็นหน้าที� ของ รัฐ ต้องใ ห้              
ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เปรียบเทียบเฉกเช่นเดียวกับหลักประกัน
สุขภาพ ที�ปัจจุบันรัฐก็สามารถพัฒนาหลักประกันสุขภาพไปถึงขั -นรักษาฟรี มีพระราชบญัญัติสุขภาพ
แหง่ชาตฯิ  ข้อเสนอคือให้มีการปรับปรุงระบบการชว่ยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เป็นระบบเดียว โดยมี
กองทนุฯ ที�บริหารจดัการโดยองค์กรที�เป็นอิสระ หรือจดัให้มีพระราชบญัญัติหลกัประกนัความยตุิธรรมฯ ขึ -น 
คล้ายๆ กบั พระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพ  เพื�อบรูณการการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เป็น
ระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั�วประเทศเพื�อสร้างหลกัประกันในการเข้าถึงความยตุิธรรมของประชาชน  
ไมว่า่จะเป็นเรื�องคา่ใช้จา่ยในการดําเนินคดีทกุประเภท จดัหาทนายความ มีกองทนุประกนัตวั 

1.3) คา่ฤชาธรรมเนียมในคดีป่าไม้และที�ดินกรณีที�ชาวบ้านฟ้องนายทนุ เป็นสิทธิทางแพ่ง 
จึงควรได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับคดีแรงงาน  หรือคดีผู้บริโภคในกรณีที�ผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบการก็ไม่
ต้องเสียคา่ฤชาธรรมเนียม  หลกัการนี -มีในระบบกฎหมายดงักลา่วข้างต้น ซึ�งทําให้ไม่ต้องมีการยื�นขอยกเว้น
คา่ธรรมเนียมศาลและไมข่ึ -นอยูก่บัดลุพินิจศาลเชน่กรณีทั�วไป  
   1.4) สิทธิในการได้รับการปล่อยตวัชั�วคราว เป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ต้องยกเลิกระบบยี�ต๊อก และต้องพิจารณาเรื�องการปล่อยตัวเป็นเรื�องสิทธิที�
ประชาชนต้องได้รับก่อน หากต้องการควบคมุตวัหรือกกัตวัไว้ รัฐมีหน้าที�ต้องแสดงหลกัฐานที�ชดัแจ้งและมี
เหตผุลที�เพียงพอว่าการปล่อยตวัจะเกิดความเสียหาย หากรัฐแสดงหลกัฐานไม่ได้หรือไม่มีเหตผุลเพียงพอ
จะต้องให้ประชาชนได้รับสิทธิในการปล่อยตวัโดยไม่มีเงื�อนไข หรือหลกัประกนัใดๆ  เช่น พนกังานสอบสวน
จะต้องนําหลกัฐานยื�นตอ่ศาลเพื�อขอให้ควบคมุตวัหรือคมุขงัผู้ ต้องหาหรือจําเลยไว้ และศาลต้องให้ผู้ ต้องหา
หรือจําเลยมีสิทธิคดัค้าน หากพนกังานสอบสวนนําสืบถึงความจําเป็นไม่ได้ ศาลก็ต้องปล่อยตวัจําเลยหรือ



 40

ผู้ ต้องหาไปโดยไม่มีหลกัประกันหรือมีหลกัประกันก็ได้ตามความเหมาะสมแต่ละคดี  และหลกัประกันนั -น
จะต้องไม่จํากัดแต่เพียงหลักทรัพย์ที�ตีราคาเป็นเงินได้ หรือบุคคลที�เป็นข้าราชการเท่านั -น ต้องเปิดให้
สามารถยื�นหลกัประกนัอื�นๆ ที�มากกว่าหลกัทรัพย์และข้าราชการ เช่น ผู้ นําชมุชน เครือข่ายองค์กร สมาคม 
ฯลฯ ที�จะเข้ามาเป็นหลักประกันได้ด้วย  นอกจากการปล่อยตัวเป็นสิทธิแล้ว ยังต้องคํานึงถึงได้รับการ
สนันิษฐานวา่บริสทุธิ[และจะปฏิบตัติอ่บคุคลเสมือนกระทําความผิดไมไ่ด้ 

 
  2) ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายสารบัญญัติ 

ทนายความส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่าปัญหาการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินนั -น  ไม่อาจ
แก้ไขได้โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาเพียงอย่างเดียว  เพราะปัญหาที�สําคญัประการหนึ�งคือ
การที�กฎหมายสารบญัญัติที�กําหนดสิทธิ หน้าที�อันเป็นฐานในการตดัสินคดีของศาลนั -นไม่เป็นธรรมกับ
ประชาชนหรือเอื -อให้ที�ดินกระจุกตวัอยู่กับนายทุน  เช่น ประมวลกฎหมายที�ดินไม่จํากัดการถือครองที�ดิน
ของเอกชน ส่งผลให้ที�ดินจํานวนมากกระจุกตวัอยู่กับนายทุนที�ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อการผลิต  หรือ
กรณีที� พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาตใิห้อํานาจรัฐในการประกาศพื -นที�โดยไม่ได้มีการตรวจสอบพื -นที�จริง
และกําหนดหน้าที�ให้ประชาชนที�มีสิทธิในที�ดินที�มีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนต้องยื�นคําร้องเป็นหนงัสือ
เพื�อแสดงสิทธิของตนภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  ถ้าไม่มีการดําเนินการถือว่าประชาชนสละสิทธิ 
ทั -งที�ในความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที�ประชาชนจะทราบได้ว่ามีการประกาศเขตป่าสงวนทบัที�ดินของตน  
จึงทําให้เสียสิทธิในที�ดินดังกล่าวหรือกลายเป็นผู้ กระทําผิดกฎหมาย  เป็นต้น  ดังนั -นเมื�อกฎหมาย          
สารบญัญตัเิป็นสว่นหนึ�งที�สร้างปัญหาจงึควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายสารบญัญตัคิวบคูก่นัไปด้วย 

ข้อเสนอ :   
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ประมวลกฎหมายที�ดิน , พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ.

2484, พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507, พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และ
พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535 ให้รับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ และให้แก้ไข
เรื�องบุกรุก ก่นสร้างแผ้วถางฯ ว่าหากพิสูจน์ได้ว่ามีการตั -งชุมชนอาศยัอยู่และการใช้ประโยชน์จากป่านั -น
เป็นไปตามสิทธิชมุชนที�ได้รับการรับรองโดยชมุชนให้ถือวา่ไมมี่ความผิด 

 
3) ปัญหาทัศนคตขิองบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 
ทนายความส่วนใหญ่ เ ห็นว่า ในการพิจารณาคดีป่าไ ม้และที� ดินนั -น   บุคลากร                  

ในกระบวนการยุติธรรมทั -ง พนักงานสอบสวน  ทนายความ อัยการและศาล  ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกับโครงสร้างปัญหาป่าไม้ที�ดิน  วิถีชีวิต จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที�อยู่กับป่า  ว่ามี
ลักษณะที�แตกต่างจากคดีอาญาทั�วๆ ไป   ส่งผลให้การดําเนินการเกี�ยวกับปัญหาป่าไม้ที�ดินบุคลากร         
ที�เกี�ยวข้องมกัยดึตดิกบักฎหมายสารบญัญตัแิตล่ะฉบบัและดําเนินการไปตามนั -น  โดยไม่คํานึงถึงกฎหมาย
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รัฐธรรมนญูที�บญัญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิชมุชนไว้ ตลอดจนไม่ให้ความสําคญักบับริบทแวดล้อมอื�น ๆ 
ที�นําไปสูก่ารดําเนินคดี   

ข้อเสนอ :  
  ผู้ วิจยัเห็นว่าหากได้มีกระบวนการจดัให้บคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ของชาวบ้าน และศกึษาสภาพปัญหาความเป็นจริงเกี�ยวกบัความไม่เป็นธรรมในสงัคมให้มากขึ -น ไม่ยึดติด
อยู่เพียงตวับทกฎหมาย แต่ควรมุ่งสู่การแสวงหาความยตุิธรรม และควรมีองค์ความรู้ความเข้าใจ  สาเหตุ
ของปัญหาเรื�องป่าไม้และที�ดนิมากกวา่ความรู้ทางกฎหมาย  
 

5.3 ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดีสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิประกอบรายงานการ
วิจัยโครงการการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน 
 

จากข้อเสนอตามข้อ 5.1 และ 5.2 นักวิจัยได้แปลงข้อเสนอดังกล่าวออกมาเป็นร่าง
พระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมวดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีที�ดินและ
ป่าไม้  เพื�อเป็นต้นร่างให้ผู้ ที� เ กี� ยวข้องนําไปพัฒนาเป็นร่างวิ ธีพิจารณาคดีสิ� งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตทีิ�สมบรูณ์ เพื�อผลกัดนัให้เป็นกฎหมายและมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป ดงัมีเนื -อหาตอ่ไปนี - 
 

 
(ร่าง) 

 พระราชบัญญัตวิิธีพจิารณาคดีสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
หมวดที�...... 

ว่าด้วยวิธีพจิารณาคดีที�ดนิและป่าไม้ 
ส่วนที� 1 

หลักทั�วไป 
 

มาตรา 1 ในพระราชบญัญตันีิ - 
 “คดีที�ดนิและป่าไม้” หมายความวา่  
  (1) คดีแพ่งที�พิพาทเกี�ยวกับสิทธิในการอนุรักษ์ การจัดการ บํารุงรักษาหรือได้ประโยชน์จาก
ที�ดินและป่าไม้ของชุมชน รวมทั -งพิพาทเกี�ยวกับกรรมสิทธิ[ สิทธิครอบครองที�ได้มาโดยกฎหมายที�ดินและ
กฎหมายอื�น 
 (2) คดีอาญาที�เกิดจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
ที�ดนิ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวกบัที�ดนิและป่าไม้ทกุฉบบั 
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 “สิทธิชุมชน” หมายความว่า สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 66 
 “ชมุชน” หมายความว่า ถิ�นฐานที�อยู่ ของกลุ่มคน ถิ�นฐานนี -มีพื -นที�อ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี -มี
การอยูอ่าศยัร่วมกนั มีการทํากิจกรรม เรียนรู้ ตดิตอ่สื�อสาร ร่วมมือและพึ�งพา อาศยักนั มีวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาประจําถิ�น มีจิตวิญญาณและ ความผกูพนัอยูก่บั พื -นที�แหง่นั -น อยูภ่ายใต้การปกครองเดียวกนั 
 
มาตรา 2 ในการพิจารณาพิพากษาคดีที�ดินและป่าไม้ ให้ศาลคํานึงถึงความเป็นธรรมทางสงัคม (Social 
Justice) กบัความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อมและนิเวศ (Environmental and Ecological Justice) รวมถึงให้
คํานึงถึงสิทธิของชุมชนและบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ในการจัดการ บํารุงรักษาหรือได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั -งสิทธิที�จะดํารง
ชีพอยู่ได้อย่างปกติและตอ่เนื�องในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยั สวสัดิภาพหรือ
คณุภาพชีวิตของตน ตามรัฐธรรมนญูไทย ควบคูก่นัไป  
 
มาตรา 3 ในคดีอาญาที�เป็นคดีที�ดนิและป่าไม้ตามความหมายในมาตรา 1 และผู้ ต้องหาหรือจําเลยในคดี
ได้ยกสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูขึ -นโต้แย้งตอ่สู้ให้ 
  (1) ให้พนักงานสอบสวนผู้ มีอํานาจและหน้าที�ในการสอบสวนคดีอาญาทําการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�ผู้ ต้องหากล่าวอ้าง โดยให้ทําการสอบคําให้การของผู้ ต้องหา ผู้ นําชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั สมาชิกองค์การบริหารสว่นท้องถิ�นที�ชมุชนอยู่ในเขตรับผิดชอบ รวมทั -งพยานหลกัฐานอื�น
ที�ผู้ ต้องหาอ้างเป็นพยานประกอบการพิจารณาสั�งคดี เมื�อพนกังานสอบสวนสรุปสํานวนคดีและมีคําสั�งฟ้อง
หรือไม่ฟ้องคดีแล้ว ให้พนักงานสอบสวนส่งพยานหลักฐานทั -งหมดที�เกี�ยวกับสิทธิชุมชนไปยังพนักงาน
อยัการด้วย  
  (2) ให้พนกังานอยัการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานเกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�พนกังาน
สอบสวนรวบรวมสง่มาพร้อมสํานวนคดีประกอบการสั�งคดีด้วย หากพบว่าพนกังานสอบสวนไม่ได้สอบสวน
ในประเด็นนี -ไว้ ให้พนกังานอยัการส่งสํานวนกลับไปให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหม่หรือมี
คําสั�งให้พนกังานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ�มเตมิในประเดน็นี -อีกครั -งก่อนจะพิจารณาสั�งคดี 
 (3) หากพนักงานอัยการมีความเห็นสั�งฟ้อง ในการฟ้องคดีต่อศาลให้พนักงานอัยการส่ง
พยานหลกัฐานที�เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนในสํานวนคดีไปพร้อมกบัคําฟ้องในวนัยื�นฟ้องด้วย 
 (4) เมื�อศาลรับคําฟ้องของพนกังานอยัการแล้ว ก่อนมีคําสั�งให้ศาลพิจารณาพยานหลกัฐานที�
เกี�ยวกับสิทธิชุมชนที�ส่งมาพร้อมคําฟ้อง หากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องและพยานหลกัฐานเกี�ยวกับ
สิทธิชุมชนที�ส่งมายังไม่ชัดแจ้ง ให้ศาลมีคําสั�งคืนคําฟ้องและพยานหลักฐานที�ส่งมาพร้อมคําฟ้องให้
พนกังานอยัการทําการสอบสวนเพิ�มเตมิและให้มายื�นฟ้องใหมพ่ร้อมพยานหลกัฐาน 
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มาตรา 4 ในคดีอาญาที�เกี�ยวกบัคดีที�ดินและป่าไม้ที�มีการยกสิทธิชมุชนขึ -นเป็นประเด็นตอ่สู้ เมื�อมีคําร้อง
ขอให้ปลอ่ยตวัชั�วคราว ให้ปฏิบตัดิงันี - 
  (1) ในชั -นสอบสวนให้พนกังานสอบสวนมีคําสั�งอนญุาตให้ปลอ่ยตวัผู้ ต้องหาชั�วคราวในระหว่าง
สอบสวนโดยไม่ต้องมีประกันหรือหลักประกัน โดยให้ผู้ ต้องหามารายงานตัวตามที�พนักงานสอบสวน
กําหนดจนกวา่การสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
  (2) ในชั -นพนกังานอยัการ ให้พนกังานอยัการมีคําสั�งอนญุาตให้ปล่อยตวัผู้ ต้องหาชั�วคราวใน
ระหว่างพิจารณาสั�งคดี โดยไม่ต้องมีประกนัหรือหลกัประกนั โดยให้ผู้ ต้องหามารายงานตวัตามที�พนกังาน
อยัการกําหนดจนกวา่การพิจารณาจะแล้วเสร็จ 
 (3) ในชั -นพิจารณาของศาลชั -นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ให้ศาลมีคําสั�งอนุญาตให้ปล่อย
ตวัจําเลยชั�วคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยไม่ต้องมีประกนัหรือหลกัประกนั โดยให้ผู้ ต้องหามาศาลตาม
กําหนดนดัหรือตามที�ศาลจะกําหนดจนกวา่การพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จ 
หากผู้ ต้องหาไม่ปฏิบตัิตามคําสั�งให้มารายงานตวัของพนกังานสอบสวนตาม (1) และให้พนกังานสอบสวน
ยื�นคําร้องตอ่ศาลให้ออกหมายจบัตวัผู้ ต้องหามาศาล  
  หากผู้ ต้องหามารายงานตวัตามกําหนดตามคําสั�งพนกังานสอบสวนหรือคําสั�งของพนกังาน
อยัการตาม (1) และ (2) ให้พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการยื�นคําร้องตอ่ศาลให้ศาลออกหมายเรียก
หรือหมายจับจําเลยให้มาศาลเพื�อไต่สวน และให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควรว่าเห็นควรให้ปล่อยตัว
ชั�วคราวเช่นเดิม หรือให้ปล่อยตวัชั�วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือให้มีคําสั�งคุมขังไว้ระหว่าง
สอบสวนก็ได้ 
  หากจําเลยไม่มาศาลตามกําหนดนดั ให้ศาลมีคําสั�งให้ออกหมายเรียกหรือหมายจบัจําเลยให้
มาศาลเพื�อไต่สวน และให้ศาลมีคําสั�งตามที�เห็นสมควรว่าเห็นควรให้ปล่อยตวัชั�วคราวเช่นเดิม หรือให้
ปลอ่ยตวัชั�วคราวโดยมีประกนัหรือหลกัประกนั หรือให้มีคําสั�งคมุขงัไว้ระหวา่งสอบสวนก็ได้ 
 
มาตรา 5 ในคดีที�ดินและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะของชมุชน ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา
ให้ 

(๑) บคุคลในชมุชนหรือตวัแทนมีอํานาจฟ้องคดีที�เกี�ยวข้องกบัที�ดนิและป่าไม้ได้ 
(๒) องค์กรพฒันาเอกชนที�มีวตัถุประสงค์เพื�อการอนุรักษ์ที�ดินและป่าไม้ฟ้องคดีป่าไม้และ

ที�ดนิได้ แม้ไมไ่ด้มีภมูิลําเนาอยูใ่นพื -นที�พิพาท 
  ในการพิจารณาเรื� องอํานาจฟ้อง ให้ศาลคํานึงถึงสิทธิของบุคคลที�จะได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั -งสิทธิที�จะดํารงชีพอยูไ่ด้อยา่งปกติและตอ่เนื�อง
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ในสิ�งแวดล้อมที�จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  ตาม
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ค่าเสียหายที�ได้ในคดีแพ่ง ให้นํามาฟื-นฟูสภาพทรัพยากรที�ดินและป่าไม้อันเป็นประโยชน์
สาธารณะนั -นๆ 

 
มาตรา 6 ในคดีที�ดินและป่าไม้ที� เกี�ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ให้ศาลทําหน้าที�ไต่สวนค้นหา
พยานหลกัฐานในเชิงรุก เพื�อให้ได้ความจริงอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์  โดยให้ศาลนําบทบญัญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 86, 87, 99, 129,130 และบทบญัญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 226 มาใช้อยา่งเคร่งครัด  โดยให้เป็นไปตามคําแนะนําของประธานศาลฎีกา 
  กรณีที�ประเด็นโต้แย้งในคดีมีเหตุต้องมีการพิสูจน์สิทธิเกี�ยวกับป่าไม้และที�ดิน  ให้ศาลเรียก
พยานหลกัฐานเกี�ยวกบัการพิสูจน์ เช่น ระวางแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ สารบบที�ดินที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น
และให้ศาลเรียกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องมาให้ถ้อยคําต่อศาลประกอบการพิจารณาได้  โดยคู่ความไม่จําต้อง
ร้องขอ 
 
มาตรา 7 ในคดีที�ดินและป่าไม้ที�เกี�ยวข้องกับสิทธิชุมชนหรือประโยชน์สาธารณะ  ให้ศาลออกเผชิญสืบ
เพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยชดัแจ้ง  สําหรับคดีที�ดินและป่าไม้ที�เป็นข้อพิพาททางแพ่งทั�วไป  ศาลพึงออกเผชิญ
สืบได้ตามความเหมาะสมเพื�อประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม 
 
มาตรา 8 หากคดีใดเป็นข้อพิพาทระหวา่งเอกชน แตมี่ประเดน็วา่ที�ดินหรือป่าไม้นั -นอาจเป็นทรัพย์สินของ
รัฐหรือเป็นคดีเพื�อประโยชน์สาธารณะอื�นๆ  เช่น  ข้อพิพาทเกี�ยวกับการบุกรุกที�ป่า     ที�ริมนํ -าที�ชายหาด 
หรือการบุกรุกที�สาธารณประโยชน์ ให้ศาลเรียกหน่วยงานที�ดูแลรักษาพื -นที�นั -นๆ เข้ามาเป็นคู่ความ  เพื�อ
พิสจูน์ความจริงให้ถึงที�สดุ 
 
มาตรา  9  การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตันีิ -  ให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียม 
 

ส่วนที� 2 
พยานผู้เชี�ยวชาญและผู้เชี�ยวชาญศาลในคดีป่าไม้ที�ดนิ 

 
มาตรา 10 ในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อการพิสูจน์ความจริง ให้ศาลตั -งผู้ เชี�ยวชาญด้านป่าไม้และที�ดิน  
เพื�อให้ความเห็นตอ่ศาลถึงวิธีกาพิสจูน์ความจริง  และร่วมพิสจูน์คดีได้  โดยผู้ เชี�ยวชาญมีสิทธิในการเข้าถึง
เอกสารและข้อมลูที�จําเป็นในคดี  เพื�อให้มีข้อมลูเพียงพอในการเสนอความเห็นได้ 
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มาตรา 11 ในกรณีที�รัฐเป็นคูค่วาม การตั -งผู้ เชี�ยวชาญจากหนว่ยงานของรัฐ จกัต้องคํานึงถึงความเป็นกลาง
ของผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
 
มาตรา 12 ในกรณีที�มีประเดน็เกี�ยวกบัธรรมเนียมปฏิบตัขิองท้องถิ�น ให้มีพยานผู้ เชี�ยวชาญหรือผู้ เชี�ยวชาญ
ศาลด้านนั -นๆ เข้าร่วมหาข้อเท็จจริงในคดีด้วย 
 
มาตรา 13  ในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินไม่ให้ศาลนําข้อสนันิษฐานเรื�องความแท้จริงและถกูต้องของ
เอกสารมหาชนตามที�บญัญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 127 มาใช้  เพื�อเปิดช่อง
ให้คูค่วามทั -งสองฝ่ายสามารถนําสืบพิสจูน์ข้อเท็จจริงได้อยา่งเทา่เทียมกนั 
 
 

ส่วนที� 3 
นิตวิิทยาศาสตร์เกี�ยวกับป่าไม้และที�ดิน 

มาตรา 14 ในคดีที�มีปัญหาเรื�องแนวเขตที�ดิน การใช้แผนที�ทางอากาศ จักต้องดําเนินการอย่างจริงจัง 
เพื�อให้มีการพิสจูน์แนวเขตของพื -นที�อยา่งถกูต้อง โดยสํารวจพิกดัและรหสัพื -นที�ที�ถกูต้อง 

 
 

ส่วนที� 4 
การพัฒนาระบบข้อมูลคดีป่าไม้ที�ดนิ 

มาตรา 15  ให้สํานักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีการเก็บข้อมูลด้านคดีป่าไม้ที�ดิน ในประเด็นที�เกี�ยวข้อง
ดงัตอ่ไปนี - 

(๑) ข้อมลูด้านการกระทําความผิด และการกระทําผิดซํ -า 
(๒) ข้อมลูของผู้กระทําความผิด 
(๓) ข้อมลูพื -นที�พิพาท 
(๔) ข้อมลูด้านพยานผู้ เชี�ยวชาญและผู้ เชี�ยวชาญ 
 

มาตรา 16  ให้ศาลจดัทําและขึ -นบญัชีผู้ เชี�ยวชาญด้านการพิสูจน์สิทธิด้านป่าไม้และที�ดินโดยให้มีการติด
ประกาศและเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก 



 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

บทสัมภาษณ์ทนายความ นักพัฒนาเอกชน 

และชาวบ้านที�เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดิน 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกลุ นายสทิุน บรมเจต    อาย ุ  54   ปี     

องค์กร _รองประธานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน สภาทนายความ__ 

พื %นที�การทํางาน (จงัหวดั) _พื %นที�ภาคใต้ 

ประเด็นการตอ่สู้ในพื %นที�/ วตัถแุหง่คดี   

� ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ

� ที�ดินเอกชน 

   � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ _______________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ ประมาณ 10 ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้ที�ดินตั "งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

  ทํางานในสภาทนายความตั %งแต่ปี 2544 ในฐานะอนกุรรมการคดีสทิธิมนษุยชนสภาทนายความ  ปัจจบุัน

เป็นรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความ  มีหน้าที�ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชนที�ถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนที�ร้องเรียนมายงัสภาทนายความ 

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้ที�ดนิ คือ   

      โครงสร้างปัญหาป่าไม้และที�ดินมีที�มาจากวฒันธรมและประวัติศาสตร์  โดยสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

นั %นที�ดินเป็นของพระมหากษัตริย์  ประชาชนในท้องถิ�นไม่มีส่วนร่วมในการจัดสรรหรือจัดการทรัพยากรป่าไม้

และที�ดินแต่อย่างใดโดยเฉพาะชาวเขาหรือชาวเลแม้แต่ประชาชนที�เคยทํามาหากินในพื %นที�มาก่อนหรือแม้แต่มี
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การจดัตั %งเป็นชมุชนมีทะเบียนบ้านทั %งชมุชนก็ไม่มีสทิธิ   แม้ต่อมาในปี 2475 มีการเปลี�ยนแปลงการปกครอง

เป็นระบอบประชาธิปไตย  แต่แนวคิดที�ว่าที�ดินเป็นของรัฐและถูกจัดการโดยศูนย์กลางก็ยังสืบทอดมาไม่

เปลี�ยนแปลง  ประมวลกฎหมายที�ดินซึ�งลอกมาจากระบบกฎหมายของต่างประเทศนั %นแม้ในช่วงแรกที�มีการ

ประกาศใช้จะค่อนข้างก้าวหน้าเพราะมีการจํากดัการถือครองที�ดินของประชาชนเช่น ที�ดินเกษตรกรรมถือครอง

ได้ไม่เกินคนละ 50 ไร่ อนัแป็นการจํากัดการถือครองซึ�งผู้ ที�ต้องการถือครองเกินต้องไปขออนุญาต  อย่างไรก็

ตามตอ่มาบทบญัญตัิในสว่นดงักลา่วก็ถกูแก้ไขจนข้อจํากดัดงักลา่วหมดไป  ประชาชนสามารถถือครองที�ดินได้

อย่างไม่มีข้อจํากัด  นอกจากนี %ระบบกฎหมายที�เป็นอยู่ก็ไม่เอื %อต่อประชาชนทั�วไป  เพราะระบบจดแจ้งการ

ครอบครองที�กฎหมายกําหนดให้ประชาชนที�ต้องการเอกสารสิทธิเพื�อแสดงสิทธิของตนต้องไปแจ้งการ

ครอบครองต่อทางการนั %นไม่เอื %อต่อประชาชนทั�วไป  แต่เอื %อต่อผู้ มีอํานาจในบ้านเมืองเท่านั %น  ประชาชนจํานวน

มากจงึถกูกีดกนัออกจากที�ดินของตน เพราะไม่ไปแจ้งการครอบครอง 

  ความพยายามของรัฐบาลชดุนี %ก็เป็นไปในแนวทางที�ดีในเรื�องการออกโฉนดชมุชน  หรือความพยายามที�จะ

ออกกฎหมายยกเลิกการสงวนหวงห้ามของรัฐหากไปพบหรือพิสจูน์ได้ว่าเป็นชุมชนอยู่อาศัย  ซึ�งน่าจะผ่าน

เพราะทั %งฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่มีใครคดัค้าน 

2.2 ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้ที�ดนิอย่างไร  

          คดีที�ดินนั %นระบบกฎหมายของเราใช้ระบบกล่าวหา คือผู้ ใดกล่าวอ้างผู้ นั %นนําสืบ  ประชาชนเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้น้อย  เช่นในการสืบพยานนั %นถ้าให้เขาเล่าให้ทนายฟังเขาเล่าได้แต่ถ้าต้องให้ไปเบิก

ความในศาลเขาก็ไม่ถนัด  หรือการรวบรวมพยานหลักฐานและการนําเสนออย่างเป็นระบบประชาชนก็ไม่

ชํานาญ  ระบบการถ่ายทอดความรู้ของชมุชนมกัเป็นแบบวาจา  ดงันั %นพยานหลกัฐานที�จะเป็นประโยชน์ในการ

พิสจูน์คดีจริงๆ จงึเป็นพยานทางชีววิทยา เช่น ต้นไม้ที�อยู่ในชมุชน ก็จะเป็นหลกัฐานที�ยืนยนัว่าชมุชนอยู่ในพื %นที�

ดงักล่าวมานานเพียงใด  โดยต้องใช้พยานผู้ เชี�ยวชาญมาช่วย 

  ทนายสว่นใหญ่คอ่นข้างเคยชินกบัระบบที�ลกูความเป็นผู้จดัหาข้อมลูให้ ทนายมีหน้าที�นําเสนอต่อศาล  แต่

การดําเนินคดีป่าไม้ที�ดินมันต้องการระบบทนายที�ต้องทําหน้าที�ร่วมในการช่วยสืบค้นข้อเท็จจริง  ต้องมีองค์กร

พฒันาเอกชนเข้ามาช่วยเหลือในการดําเนินคดีด้วยเพราะต้องมีการสมัพันธ์กับประชาชนหรือชุมชน  ซึ�งทนาย
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จะมีข้อจํากัด  องค์กรพัฒนาเอกชนจะทําได้ดี  โดยการแสวงหาพยานหลักฐานต้องมีหลายมิติ  จึงต้องมีทีม

องค์กรพฒันาเอกชนช่วยเหลือ 

  พอได้พยานหลกัฐานแล้ว ก็มีการดําเนินการสองทางคือ 1) ทางบริหาร คือ เรียกร้องกับรัฐบาลให้แก้ไข

ปัญหา  ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่กรณี  2) ทางคดี ชาวบ้านมักเสียเปรียบเพราะนกักฎหมายมกัยึดถือกับเอกสาร 

เช่น ศาลมักเชื�อถือเอกสารราชการเช่น โฉนดหรือน.ส.3 ทั %งที�กฎหมายเปิดช่องให้เชื�อได้ทั %งสองฝ่ายเป็นข้อ

สนันิษฐานไม่เดด็ขาด 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดีป่าไม้ที�ดิน คือ (กรุณาพจิารณาตอบตามหวัข้อดังนี ") 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

- ลักษณะของผู้เสียหาย กรณีเป็นโจทก์ 

เป็นโจทก์มกัเป็นกรณีปัจเจก  แต่ถ้าเป็นชมุชนไม่มี  เพราะเขามักไม่คิดถึงเรื�องการถือกรรมสทิธิIอะไร  เขา

มองเพียงการใช้ประโยชน์  คดีสว่นใหญ่ชมุชนจะถกูฟ้อง   

- ลักษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ต้องหาหรือจาํเลย 

เป็นชุมชนที�ถกูดําเนินคดีจากทั %งหน่วยงานรัฐและเอกชนทั %งคดีแพ่งและคดีอาญา  ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที�

ไม่ให้ความสําคญักับเอกสารสิทธิI  มองเพียงการใช้ประโยชน์ในพื %นที�  เมื�อมีข้อโต้แย้งจึงมักเสียเปรียบในทางคดี

เสมอ  กรณีที�ชดัเจนเช่น ชาวเขา ชาวเล 

- เหตุการณ์และสาเหตุในคดี  

   สาเหตุของปัญหาสืบเนื�องมาจากความล่มสลายของชนบททําให้คนชนบทหลั�งไหลกันเข้ามาอยู่ในเมือง  

เข้าบกุเบิกพื %นที�ซึ�งสว่นใหญ่พื %นที�ในเมืองเป็นที�เอกชนไม่มีคนสนใจจะพฒันา    จนเกิดเป็นชมุชนแออดัหลายๆแห่ง 

และประชาชนที�เข้าไปเขาเห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่เป็นผู้บุกเบิก  เมื�อเวลาผ่านไปเอกชนเศรษฐกิจดีขึ %นซึ�งเป็นผู้ ถือ
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กรรมสิทธิIในที�ดินก็ดําเนินการขับไล่และไล่รื %อบ้านเรือนในชมุชนแออัดและเกิดความรุนแรงขึ %นในหลายกรณี  แต่

ประชาชนสว่นใหญ่แม้จะมีสทิธิในการอ้างการครอบครองแต่เขาก็เคารพไม่ได้ใช้สทิธิต่อสู้แต่อย่างใด  พอถกูไลจ่าก

ที�หนึ�งก็ไปบุกรุกที�ใหม่  ซึ�งแต่ก่อนการไล่รื %อมีลักษณะรุนแรง  เพิ�งได้รับความใส่ใจและแก้ไขในรัฐบาลพลเอกชาติ

ชาย ชุณหวัณ อันเป็นรัฐบาลแรกที�ให้ความสนใจปัญหาชุมชนแออัดในเขตเมืองและริเริ�มโครงการบ้านมั�นคง 

  กรณีชนบทก็เป็นการแย่งชิงขบัไล่กนั  กรณี จ.นครสวรรค์ ซึ�งเป็นกรณีพิพาทกับทหารก็มีความรุนแรง  ไม่มี

การเคารพสทิธิกนั  มีการเข้าไปตดัต้นไม้ทําลายทรัพย์สนิของชาวบ้าน 

  กรณีสึนามิก็ไม่แตกต่างกันคือเป็นที�ที�ไม่มีใครสนใจมาก่อนภายหลังเกิดสึนามิจึงมีการมาอ้างสิทธิแต่

ปริมาณมันมากมีการขับไล่เป็นร้อย ๆ ที�มีการอ้างสทิธิครอบครองเหนือที�ดินที�ชมุชนซึ�งได้รับผลกระทบโดยเอกชน  

และมีการดําเนินคดีฟ้องร้องเพื�อขับไล่ชุมชนออกนอกพื %นที�  ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชนะทางคดีแต่ชนะโดยการตกลง 

ทางการบริหาร ทางการดําเนินการของภาคประชาชนร่วมกบัทกุหน่วยงาน  กรณีสนึามิก็ชดัเจน  กลุม่ทนุก็ยอมออก

โฉนดให้  แบ่งให้ประชาชนไปเลย เช่นชมุชนแหลมป้อม ทบัตะวนัและในไร่  โดยอาจจะเป็นที�ดินที�ถัดจากที�เดิม ซึ�ง

ปัจจบุนัก็มีการขายไปจํานวนมากแล้ว  อนัเป็นบทเรียนหนึ�งในขบวนการตอ่สู้เรื�องที�ดินของชมุชน 

- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื "องต้น 

   เมื�อก่อนไม่มีการให้ความช่วยเหลือเบื %องต้นแต่อย่างใด  แต่กรณีที�มีการตกลงกันก็จะให้สร้างที�ใหม่ให้เสร็จ

ก่อนแล้วจงึค่อยย้ายไป เช่น กรณีหมู่บ้านในไร่ จ.พงังา  ชว่งฟ้องคดีที�ยงัสร้างไม่เสร็จก็ยงัอยูที่�เดิมไปก่อน 

- ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี  

  เรื� องค่าใช้จ่ายในทางคดีเป็นปัญหามาก  ส่วนใหญ่ประชาชนก็ต้องพึ�งตนเอง  อย่างทนายของสภา

ทนายความก็ได้น้อย  จึงต้องอาศยัจิตอาสามากในการทํางาน  ต้นทนุในการต่อสู้คดีของชาวบ้านสงูมาก  นายทนุ

จึงได้เปรียบ  ในการพิสจูน์ความจริงต่อศาลมันใช้เงินมาก  บางคดีศาลเรียกประกันสงูก็ต้องไปหาเงินหาทองมา

ประกนัถ้าไม่มีก็ต้องติดคกุ 
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  เกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือของสภาทนายความ ก่อนปี 2544 ต้องเป็นกรณียากจน และไม่ได้รับความ

เป็นธรรม   แต่หลงัปี 2544 ตัดเกณฑ์เรื�องยากจนออก ถ้าเป็นกรณีละเมิดสิทธิและกระทบคนจํานวนมากก็รับ

ช่วยเหลือแม้จะไม่ยากจนก็ตาม 

  ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในคดีประชาชนจะเป็นผู้ รับผิดชอบกันเอง  ทั %งในส่วนค่าใช้จ่ายในการรวบรวม

พยานหลกัฐาน เงินประกนั และค่าใช้จ่ายอื�นๆ  

  สภาทนายความสามารถสนบัสนนุได้เพียงทนายความช่วยเหลือทางคดีเทา่นั %น 

 อย่างไรก็ตาม มีองค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่ง  มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินคดีของประชาชน         

แตป่ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง 

  นอกจากนี %ปัจจบุนัยงัมีช่องทางของกรมคุ้มครองสิทธิที�ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายได้ทั %ง

ค่าใช้จ่ายในการประกนัตวัและค่าใช้จ่ายอื�นๆ ตามที�กฎหมายกําหนดไว้ 

- ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหรือกฎหมายพอสมควร  แต่ยังอยู่ภายใต้การนําขององค์กรพัฒนา

เอกชน  ดังนั %นความรู้ความเข้าใจสิทธิของประชาชนจึงขึ %นอยู่กับว่าองค์กรพัฒนาเอกชนนั %น ๆ ให้ความสําคญักับ

การให้ความรู้ประชาชน รู้สึกร่วมทกุข์ร่วมสขุกับชาวบ้านหรือไม่  แต่ถ้าโชคไม่ดีอาจไปเจอองค์กรพัฒนาเอกชนที�

หวงัใช้ประชาชนเป็นเครื�องมือหรือที�เรียกว่านกัธุรกิจมวลชน 

 3.1.2 การดาํเนินคดี 

- ลักษณะของพยานหลักฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ในการตอ่สู้คดีขาดพยานเอกสารตา่ง ๆที�จําเป็นต้องใช้ในการสืบพยาน  อีกทั %งทศันคติของนกักฎหมายต่าง 

ๆ ที�เกี�ยวข้องในกระบวนการยตุิธรรม  ทั %งศาล อยัการ ตํารวจ และทนายความส่วนใหญ่  ยงัยึดติดกบัตวัหนังสือหรือ

ตวับทกฎหมาย  โดยไม่สนใจจารีตประเพณี หรือหลกัความยติุธรรม  ลืมสภุาษิตกฎหมายที�ว่าประโยชน์สงูสดุของ
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ประชาชนคือกฎหมายสงูสดุ  ไปยึดติดแต่ตวัหนังสือ  อย่างในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีกฎหมายจารีต

ประเพณีแต่ก็ไม่มีการใช้  ทําให้คดีสว่นใหญ่ที�ต่อสู้กนัในชั %นศาลก็จะแพ้ 

- พยานบุคคลในพื "นที�เลือกอย่างไร ปัญหาที�เกิดคืออะไร 

 เนื�องจากในการสืบพยานมีการต่อสู้กันในทางเทคนิคทางกฎหมายอันจะมีผลแพ้ชนะคดี  ดังนั %นในการ

เลือกพยานบุคคลจึงต้องเลือกคนที�มีไหวพริบสามารถตอบคําถามทั %งทนายฝ่ายตนเองและทนายหรืออยัการได้โดย

ไม่หลงประเด็น  เราไม่สามารถเลือกคนซื�อๆ มาเป็นพยานได้เพราะจะไม่มีทางชนะคดี  ซึ�งถ้ามองในมิติของชมุชน

แล้วก็เป็นเรื�องไม่ถกูต้อง 

 พยานเก่าแก่ที�มีอายมุากแม้จะเป็นผู้อวโุสในชมุชนแต่ก็ไม่เหมาะที�จะเลือกเป็นพยานเพราะอาจถกูคําถาม

หลอกลอ่จนตอบผิดและอาจมีผลเป็นการแพ้คดีได้ในทางเทคนิค 

 เพราะระบบของเรามนัเอาชนะกนัในทางเทคนิค  จริง ๆ ระบบของเราก็สามารถนําระบบไต่สวนเข้ามาใช้ได้

เพื�อให้ได้ความจริง  แตเ่ราก็ไม่ได้ใช้กนั  เราก็ใช้ระบบกลา่วหาซึ�งเป็นระบบที�มีการแต่งเติมพยานไม่ใช่ระบบที�จะได้

ความจริง 

- พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 

  สว่นใหญ่ไม่มีพยานเอกสารสนบัสนนุในการสืบพยาน 

- การเจรจาไกล่เกลี�ย 

  ระยะหลังมีการไกล่เกลี�ยมากขึ %นเพราะศาลใช้ระบบไกล่เกลี�ยเข้ามา  เอกชน-ส่วนใหญ่มีการเจรจาไกล่

เกลี�ยกันซึ�งที� เจรจาไกล่เกลี�ยได้เพราะการตั %งรูปคดีของทนายที�ทําให้เอกชนเห็นว่าเขาอาจมีโอกาสแพ้คดี  

โดยเฉพาะกรณีที�ดินเป็นสิทธิครอบครอง น.ส. 3   ส่วนใหญ่ประชาชนจะครอบครองที�ดินมานานก่อนที�เอกชนจะ

ฟ้องคดี จงึทําให้มีการเจรจาไกลเ่กลี�ยกันได้   ซึ�งที�เอกชนยอมไม่ใช่เพราะเขายอมรับข้อเท็จจริงแต่เขาเกรงว่าเขาจะ

แพ้คดี นี�เป็นข้อดีของการร่วมกันระหว่างภาคประชาชน นักกฎหมาย และชาวบ้านที�เพิ�มอํานาจต่อรองให้กับ

ประชาชน 
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 หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เจรจาได้  เพราะประชาชนเข้มแข็งขึ %น โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนช่วย  ทําให้มี

อํานาจต่อรอง  ก็จะมีการผ่อนผนัให้ประชาชนอยู่ในพื %นที�ต่อไปได้  แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะเรื�อง เฉพาะพื %นที�ไป  

แต่ไม่มีการแก้เชิงนโยบายจริง ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนผลกัดัน  กรณีโฉนดชุมชนก็เกิดจากแรงผลกัดันของ

ภาคประชาชน  ซึ�งเป็นนโยบายที�มีผลต่อประชาชนในทางภาพรวมทั %งประเทศ 

- การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพสูิจน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

  ระบบการสืบพยานในศาลยุติธรรมทําให้ไม่ได้ข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ รอบด้านและอย่างลึก  จะได้แค่

ข้อเท็จจริงที�แต่งมา ข้อเท็จจริงที�ได้เป็นข้อเท็จจริงที�ถกูปรับแต่งขึ %นแล้วเพราะปัญหาเรื�องเทคนิคทางกฎหมายจึง

ควรต้องใช้ระบบไตส่วนเพื�อให้ได้ข้อเทจ็จริง   และน้อยมากที�ศาลจะเดินเผชิญสืบในพื %นที�    

  ทศันคติของศาลในการรับฟังก็สําคญัเพราะถ้าไม่เปิดรับฟังก็จะไม่ได้ข้อเท็จจริง  เนื�องจากชาวบ้านหลาย ๆ 

ครั %งก็ไม่สามารถสื�อสารกบัศาลได้ 

- ระบบศาล  

  ระบบไต่สวนเป็นระบบที�เอื %อต่อการค้นหาความจริงมากกว่าระบบกล่าวหา  ยกตวัอย่างคดีอาญาของผู้

ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าระบบไต่สวนผู้ พิพากษาจะทําการบ้านมาก่อนการสืบพยาน

เพราะศาลต้องเป็นคนถามพยานให้ได้ข้อเท็จจริง  อย่างไรก็ตามการที�คดีมากก็เป็นปัญหาต่อการพิสจูน์ความจริง

ทําให้ไม่สามารถตําหนิศาลได้ทั %งหมด  ก็ต้องคิดแก้ปัญหา  ระบบการสืบพยานควรเป็นระบบไต่สวนมากกว่าจะเป็น

ระบบกลา่วหา 

- การพสูิจน์ข้อเทจ็จริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้เชี�ยวชาญ 

 ในคดีสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรมกัมีความจําเป็นต้องใช้พยานผู้ เชี�ยวชาญในคดี  แต่พยานผู้ เชี�ยวชาญใน 

ภาคประชาชนนั %นมีไม่มาก  ส่วนผู้ เชี�ยวชาญของศาลนั %นก็ไม่เป็นจริงและถกูใช้โดยฝ่ายทนุ  ซึ�งผู้ ชํานาญการจริงๆ 

เขาก็ไม่อยากมาให้ซกัไซร้  ต้องเป็นผู้ เชี�ยวชาญที�มีจิตอาสามาก      
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- การรับฟังพยานผู้ เชี�ยวชาญ            

 ในคดีสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรมักมีการอ้างพยานผู้ เชี�ยวชาญเข้ามาในคดีและศาลมีแนวโน้มที�จะเชื�อถือ

พยานผู้ เชี�ยวชาญเพราะถือเป็นพยานคนกลางโดยเฉพาะที�ขึ %นบัญชีกับศาล  ซึ�งในทางปฎิบตัิถ้าผู้ เชี�ยวชาญมีอคติ

หรือไม่สจุริต ข้อเทจ็จริงก็จะถกูบิดเบือน  แต่ปัญหาก็คือไม่มีระบบตรวจสอบพยานผู้ เชี�ยวชาญ              

- การใช้วิธีการชั�วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา                                                                                         

             มีกรณีคดีบกุรุกสวนปาล์มที�จ.สรุาษฏร์ธานี  เป็นกรณีฟ้องขบัไล่ แล้วโจทก์ร้องขอคุ้มครองชั�วคราวให้

ชาวบ้านออกจากพื %นที�  ซึ�งเท่ากบัมีผลให้จําเลยแพ้คดี  ศาลสั�งคุ้มครองชั�วคราวซึ�งมีผลทําให้ต้องมีการรื %อถอน

บ้านเรือนประชาชนออกจากพื %นที�สวนปาล์มทั %ง ๆที�ยงัไม่มีการสืบพยานและวนิิจฉยัในคดี  อีกทั %งการสั�งคุ้มครอง

ชั�วคราวยงัมีผลเป็นการชี %ขาดคดี  อย่างไรก็ตามภายหลงัทนายได้มีการร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาหรือ

คําสั�งที�ผิดพลาดและมีการกดดนั  จนในภายหลงัมีการเพิกถอนคําสั�งดงักล่าว 

- ความรู้ความเข้าใจของผู้พพิากษาที�พิจารณาคดี       

 ผู้พิพากษาสว่นใหญ่ไม่มองมิตด้ิานสงัคม หรือคนในการใช้ทรัพยากร    พิจารณาแต่ตวับทกฎหมายเอาคํา

ว่าถกูกฎหมายผิดกฎหมายมาใช้  เป็นการตดัสนิตามหนงัสือ ศาลมกัตดัพยานแวดล้อมซึ�งทนายเหน็ว่าเป็นส่วน

สําคญัที�จะทําให้ศาลมีความรู้ความเข้าใจปัญหาป่าไม้และที�ดนิอนัจะทําให้ศาลตดัสินคดีได้อย่างเป็นธรรม    เชน่ 

คดีที� จ.กระบี� เราต้องการสืบพยานผู้ เชี�ยวชาญ  ศาลก็จะตดัพยานเพราะเหน็ว่าไม่เกี�ยวกนั  แตเ่ราก็เจรจาจนศาล

ยอมให้สืบซึ�งพอสืบเสร็จศาลถึงกบับอกว่าได้ความรู้จากการสืบพยาน          

- การเยียวยาความเสียหาย หรือ โทษที�ชาวบ้านได้รับ       

 ไม่มีการเยียวยาความเสียหายเบื %องต้น  แต่คดีสว่นใหญ่แม้ในคดีอาญาชาวบ้านจะชนะคดีแตก็่จะถกู

ดําเนินคดีแพ่งอีกรอบหนึ�ง          

 คดีบกุรุกที� จ.ภเูก็ต ชาวบ้านขดัแย้งกบันายทนุศาลพิพากษาจําคกุโดยไม่รอลงอาญา         

- ผลของคดีและการบังคับคดี           

 ในอดีตคดีชมุชนแออดัการบงัคบัคดีก็เป็นการไลรื่ %อเลย  ส่วนในชนบทก็จะต่างออกไป  คดีป่าไม้และที�ดนิ

แม้จะมีคําพิพากษาให้ชาวบ้านแพ้คดีและต้องออกจากที�ดิน  อย่างในหลายพื %นที�ที�ประชาชนมีความเข้มแข็ง เช่นใน

ภาคใต้  ประชาชนจะไม่ยอมออกจากพื %นที�และในหลายกรณีนําไปสูค่วามรุนแรงอนัเกิดจากการปะทะกนัระหว่าง
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กลุม่ประชาชนและเจ้าหน้าที�รัฐ อนัเป็นการใช้วิธีการที�ไม่ถกูต้องแต่ประชาชนที�จนตรอกเขาก็ต้องสู้ทกุทางที�เขาสู้ได้  

ปัจจบุนัในเมืองถ้าเจ้าพนกังานบงัคบัคดีเหน็วา่การบงัคบัคดีอาจจะเกิดความรุนแรงเขาก็จะถอยทําให้ไม่เกิดการ

ปะทะ  ทําให้กระบวนการทางกฎหมายไม่สมัฤทธิIผลในทางปฏิบตั ิ จงึจําเป็นต้องมีการหาวิธีการอื�นในการจดัการ

ปัญหาไม่เช่นนั %นสงัคมก็จะไม่พฒันา 

- ทางเลือกในการระงับข้อพพิาท เช่น การไกล่เกลี�ย , กองทนุด้านคดีป่าไม้และที�ดนิ    

 คดีสว่นใหญ่มีการเจรจาไกล่เกลี�ยและจบกนัได้ในชั %นไกลเ่กลี�ย   ปัจจบุนัมีกองทนุของกระทรวงยตุิธรรมที�

ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของประชาชนอยูแ่ล้ว ซึ�งคดีสรุาษฎร์ก็ได้รีบการสนบัสนนุ  แตย่งัมีการ

ใช้กนัน้อยและอาจได้เงินช้าเพราะเป็นระบบข้าราชการ  นอกจากนี %ประชาชนที�เดือดร้อนหลายกรณีก็ได้รับการ

สนบัสนนุทนุจากองค์กรตา่ง ๆเช่นองค์กรพฒันาเอกชน   

3.2  ท่านมีความเหน็อย่างไรต่อผลของคดีในความรับผิดชอบของท่าน    

 เห็นว่าคดีที�รับผิดชอบประสบความสําเร็จพอสมควร  โดยกระบวนการสนับสนุนทางกฎหมายไปสร้าง

อํานาจต่อรองเรื�องการจดัการทรัพยากรให้กบัประชาชนหรือชมุชนที�ถกูฟ้องคดีทั %งจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนโดย

คดีที�รับผิดชอบประมาณ 90 %สามารถนําไปสูก่ารเจรจาได้       

 ส่วนที�ไม่ประสบความสําเร็จ  เห็นว่าในหลายกรณีแม้การสนับสนุนทางกฎหมายจะนําไปสู่การเจรจา

ต่อรองของประชาชนหรือชุมชนกบัหน่วยงานรัฐหรือเอกชน  แต่กระบวนการดงักล่าวก็ไม่สามารถทําให้ประชาชน

หรือชมุชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรชุมชน ในการจดัการทรัพยากร หรือการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ของประชาชน  คือเราทําให้เขาได้สิทธิแตเ่ราไม่ทําให้เขาเคารพสิทธิ ประเด็นนี %เองที�มีการพยายามเสนอโฉนดชุมชน

อย่างไรก็ตามคดีที�นําไปสู่คําพิพากษาที�ชนะคดีนั %นมีน้อยมาก  เพราะข้อจํากัดเรื�องพยานหลักฐานและระบบ

กฎหมาย ตลอดจนทศันคติของบคุคลากรที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการยตุธิรรม          

3.3 ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเห็นอย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดินในปัจจุบัน เช่น เป็นธรรม

หรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร          

 เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไม่สามารถเป็นที�พึ�งที�จะนําไปสู่ความยุติธรรมได้  อาจจะได้บ้างไม่ถึงกับ

ล้มเหลวทั %งหมด  แต่มนัก็ทําให้ปัญหาไม่นําไปสูค่วามรุนแรง  จากเหตผุลที�กล่าวมาทั %งหมด  แม้แต่ทนายความเองก็

มีปัญหาทั %งเรื�องประสบการณ์และการแสวงหาความรู้  เพราะทนายที�มีประสบการณ์ความรู้ก็ไปอยูภ่าคธรุกิจหมด 
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3.4 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย  กระบวนวิธีพิจารณาคดี และตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไร  ในความเหน็ของท่าน    

เห็นว่าในการบญัญัติกฎหมาย เช่น ประกาศเขตป่า เขตอทุยาน เป็นการดําเนินการโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว

และไม่มีการตรวจสอบอย่างแท้จริง  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น                 

แต่ดําเนินการโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง  เมื�อประกาศออกมาประชาชนจึงกลายเป็นผู้ กระทําผิดกฎหมาย                

ตวักฎหมายจงึเป็นปัญหา 

  การบงัคบัใช้กฎหมาย แบ่งเป็น  

  กฎหมายอาญา  เจ้าหน้าที�ผู้บงัคบัใช้กฎหมายบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้มงวด แข็งแรง เช่น กรณี

บงัคบักฎหมายในคดีอาญาบุกรุก  หลายกรณีเจ้าหน้าที�ใช้อํานาจเข้าไปตดัฟันต้นยางที�ประชาชนหรือคนในชุมชน

ในภาคใต้ใช้เวลาปลกูกว่า 6 ปี หลายกรณีจงึนําไปสูค่วามรุนแรง 

 กฎหมายแพ่ง กรณีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย  ก็ยึดทรัพย์ไม่ได้เพราะไม่มีทรัพย์ให้ยึด  แต่มนัมีผลทางจิตใจ

เขาจะรู้สกึไม่มีความมั�นคงในชีวิต  เพราะโดยวฒันธรรมแล้วชาวบ้านเขาเคารพกฎหมาย เขากลวักฎหมาย  ขณะที�

คนที�มีความรู้เขาไม่กลวักฎหมายและรู้วิธีหลบเลี�ยง 

 

3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวธีิพจิารณคดีป่าไม้และที�ดนิ 

1. ในการพิจารณาคดีควรใช้ระบบไตส่วน 

2. วิธีการคัดเลือกคนมาทํางานด้านนี %  ทั %งศาลและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมควรมี

ความรู้มิตทิางสงัคมด้วย  ควรใช้กฎหมายอยา่งไม่แข็งตวั  มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

3. ทศันคติของผู้เกี�ยวข้องทกุภาคสว่นต้องไม่ยดึติดกบัตวับทกฎหมายเพียงอย่างเดียว  แต่ควรมุ่งไปสูก่าร

แสวงหาความยตุิธรรมในการอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสขุของภาคสงัคม    
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล นางสาวเยาวลกัษ์ อนพุนัธ์    อาย ุ43 ปี     

องค์กร กรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ  พื  นที�การทํางาน (จงัหวดั)_ภาคเหนือและภาคอีสาน 

ประเด็นการตอ่สู้ในพื  นที�/ วตัถแุหง่คดี   

� ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพัสด ุ

� ที�ดินเอกชน 

� ที�ดินเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า  

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ ________________________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ_ประมาณ 7_ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้และที�ดนิตั $งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

เป็นทนายความประจําสํานกังานกฎหมายสทิธิชน  เป็นกรรมการสทิธิมนษุยชนสภาทนายความและเป็น 

ประธานอนกุรรมการสทิธิเด็ก เยาวชน ผู้หญิง ผู้พิการและคนชรา ของสภาทนายความ 

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดิน คือ   

ปัญหาเกิดจากการที�รัฐรวมศนูย์ไว้ที�ส่วนกลาง  และออกกฎหมายมาบังคบัใช้โดยไม่ได้ศึกษาปัญหาอย่าง

แท้จริง  เช่น รัฐคดิว่าจะประกาศเขตป่าก็เหมือนเอาปากกาขีดเอาว่าจะเอาที�ตรงไหนเป็นป่า การประกาศเขตป่าไม้

จงึทบัที�ดนิของประชาชน  ทําให้ประชาชนที�อาศยัมาก่อนในพื  นที�ป่าถกูดําเนินคดีอาญา 
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   ตวัอย่างเช่นคดีที�เกิดในจงัหวดัสริุนทร์  เป็นปัญหาที�มาของการพิสจูน์สิทธิของชาวบ้าน   ชาวบ้านที�อาศยั

อยู่ในพื  นที� ที� รัฐอ้างว่าเป็นที�ของรัฐและประกาศเป็นที�หลวง (นสล.)  เมื�อมีการโต้แย้งกันชาวบ้านก็ขาด

พยานหลกัฐานในการพิสจูน์การครอบครองของตน ไม่มีพยานเพียงพอ ไม่มีพยานบุคคล  ซึ�งปัญหาอีกประการคือ

กองทัพประสงค์จะใช้ประโยชน์ที�ดินที�ชาวบ้านอาศยัอยู่โดยอ้างความมั�นคงเพราะอยู่ใกล้กับประเทศกัมพชูา  จึงมี

การออก นสล.ดังกล่าว  ในคดีนี  ชาวบ้านฟ้องเรียกร้องกรรมสิทธิB ซึ�งศาลได้พิพากษายกฟ้องของชาวบ้านเพราะ

ชาวบ้านไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่าตนมีสทิธิเหนือพื  นที�ดงักล่าวและอยู่มาก่อน พ.ศ. 2467 พยานบุคคล เช่น ผู้อาวโุสที�

จะมายืนยนัเป็นพยานต่อศาลได้ก็ไม่เหลืออยู่แล้ว (เสียชีวิต) จากการแพ้คดีนี  เองทําให้ชาวบ้านที�เหลือกว่า 40 ราย 

ต้องยอมทําสญัญาประนีประนอมยอมความ   โดยทําสญัญาเช่าพื  นที�ดงักลา่วเพื�อให้พวกเขาสามารถอยู่ในพื  นที�

ดงักล่าวต่อไปได้ แต่ปัจจบุนัยงัไม่ได้ทําสญัญาเช่าเพราะขาดความชดัเจนเรื�องใครเป็นผู้ มีอํานาจทําสญัญาเช่ากับ

ชาวบ้าน 

        2.3   ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอย่างไร  

ในการดําเนินคดีต้องมีการลงพื  นที�ปัญหาเพื�อสอบข้อเทจ็จริง ดสูภาพพื  นที�ที�เกิดเหต ุ ซึ�งสว่นใหญ่เป็น 

ชมุชนและมีโจทก์หรือจําเลยจํานวนมาก เป็นการสู้คดีในภาพรวมเพื�อส่วนรวมไม่ใช่ต่อสู้คดีเป็นปัจเจกบุคคล  ใน

การสอบข้อเท็จจริงนั  นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในภาพนรวม  พิจารณาประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของชมุชน   การ

อพยพย้ายถิ�นฐาน  นอกจากพยานหลกัฐานที�ได้จากชุมชนแล้วทนายความต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ�มเติม

ได้แก่เอกสารของทางราชการหรือของรัฐทั  งหมด  เพราะสอบข้อเท็จจริงจากชาวบ้านก็จะได้แต่การบอกเลา่ ถ้อยคํา  

ดงันั  นจึงต้องหาพยานหลกัฐานของรัฐมายืนยนัถ้อยคําของชาวบ้าน เช่น แผนที�จากกรมแผนที�ทหารซึ�งต้องดเูป็นปี 

ๆ ย้อนหลงั    

  ในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินที�ภาคเหนือจะมีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ  ในขณะที�คดีที�

จงัหวดัสริุนทร์ไม่มีองค์กรพฒันาเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ  อย่างไรก็ตามข้อมลูที�องค์กรพฒันาเอกชนช่วยเหลือหามา

ให้นั  นมกัจะเป็นข้อมลูทั�ว ๆ ไปในภาพรวม  แต่ไม่ใช่ข้อมลูที�สามารถนํามาใช้ในทางคดีได้  ทนายความต้องมีหน้าที�

รวบรวมข้อมลูเอกสารของรัฐ สารบบทางทะเบียนเกี�ยวกบัที�ดินทั  งหมด  ถ้าเป็นที�ป่าไม้ก็ต้องค้นมติคณะรัฐมนตรีว่า

ที�ออกมารับรองสิทธิของชาวบ้านนั  นออกมาเมื�อไหร่  ประกาศเขตอุทยาน เขตป่าไม้ เขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่า ก็ต้อง

ตรวจสอบทั  งขอบเขตพื  นที� วนัเวลาที�ประกาศ  อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ติดแน่นอน เพราะออกปี 2484 
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  ในคดีอาญาที�เราเป็นจําเลยนั  น  เรามกัใช้จําเลยและผู้ นําชมุชนเป็นพยานที�รู้เห็นเหตกุารณ์ในคดีนี    และถ้า

เป็นคดีอาญาก็ใช้การซกัค้านพยานของอัยการ  ซึ�งปัญหาที�พบคืออัยการมักถามหลอกล่อทําให้จําเลยเสียเปรียบ  

ซึ�งคดีประเภทนี  เป็นกรณีพิพาทระหว่างเอกชนกบัรัฐซึ�งมีอํานาจไม่เทา่กนัควรใช้ระบบไตส่วนเพื�อให้ได้ความจริง 

  กรณีที�เราเป็นโจทก์เช่นคดีจังหวัดสริุนทร์มีความลําบากเพราะชาวบ้านที�เป็นพยานต้องใช้ถ้อยคําง่าย ๆ   

ในการสืบพยานของเรา  ทนายต้องใช้ภาษาง่าย ๆ โดยการเลือกพยานมักเลือกโจทก์และผู้อาวุโสในชุมชนที�มี

โอกาสรู้เหน็เหตกุารณ์ 

  ในคดีพวกนี  ชาวบ้านจะเสียประโยชน์  เพราะในการถามความอัยการจะถามหลอกล่อ  ชาวบ้านก็จะไหล

ไปตตามที�อยัการอยากให้พดู  เพราะคําถามค้านเป็นคําถามนําชาวบ้านก็จะตอบ ใช่ ๆ ๆ   ลกัษณะคดีประเภทนี  จึง

ไม่ควรมีการถามความแบบนี    แต่ควรเป็นระบบไตส่วนเพื�อให้ได้ความจริงมากที�สดุ 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดิน คือ  

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

  - ลักษณะของผู้เสียหาย กรณีเป็นโจทก์ 

    กรณีเป็นโจทก์พิพาทกับรัฐ  ชาวบ้านเป็นฝ่ายเสียเปรียบหน่วยงานรัฐ ตั  งแต่การต้องวางเงินค่าธรรมเนียม

ศาล  เอกสารต่าง ๆ อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานรัฐ   การที�ชาวบ้านไม่มีเงินค่าธรรมเนียมเพื�อวางศาลเป็น

สาเหตุให้ศาลจําหน่ายคดีของชาวบ้านหลายคดี  ดังนั  นคดีประเภทนี  ควรเป็นคดีปกครอง  เช่นคดีสริุนทร์ ชาวบ้าน

คนหนึ�งมีววัอยู่สองตวัต้องวางเงินคา่ธรรมเนียมศาลถงึ 20,000 บาท ซึ�งเขาก็ลําบากต้องหาทางกู้ เงินมา 

 - ลักษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ ต้องหาหรือจาํเลย 

  กรณีเป็นจําเลยในคดีอาญายังอาจเห็นไม่ชัดในเรื�องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ในคดีอาญาพอเรา

เป็นจําเลยสทิธิขั  นพื  นฐานเราถกูละเมิด  จริง ๆ เราควรได้รับการปล่อยชั�วคราว  เรื�องการประกันตวัต้องมีการกดดนั

จงึจะได้ประกนัตวั  หลายกรณีศาลไม่ให้ประกนัตวัจนต้องมีการกดดนัจึงอนญุาตให้มีการประกันตวั  อย่างไรก็ตาม
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ชาวบ้านก็มีหน้าที�ต้องหาหลกัทรัพย์มาประกันตัว  อย่างกรณีชาวบ้านปางแดง หล่มสัก หรือลําพูน ก็ต้องมีการ

ชมุนมุอยูห่น้าศาลากลางเป็นเวลานานกว่าจะได้สทิธิในการประกนัตวั 

 - เหตุการณ์และสาเหตุในคดี  

 คดีจงัหวดัสริุนทร์  เกิดจากการที�หน่วยงานรัฐประกาศหนังสอืสําคญัที�หลวง (นสล.) ทบัที�ดินที�ชาวบ้าน

อาศยัและทํามาหากิน  ชาวบ้านที�ถกูประกาศดงักลา่วทบัที�ดิน  จงึมีความประสงค์ที�จะได้เอกสารสทิธิและเพิกถอน

การประกาศดงักลา่ว  จึงฟ้องคดีตอ่ศาล 

  คดีภาคเหนือ  เป็นกรณีที�หน่วยงานรัฐดําเนินคดีกับชาวบ้าน  โดยอ้างว่าชาวบ้านบุกรุกที�ดินของรัฐ  ซึ�ง

ข้อเท็จจริงชาวบ้านอยู่อาศยัมาก่อนแล้ว  ส่วนใหญ่เป็นกรณีที�อ้างว่าประชาชนขยายที�ทํากินเพิ�มเติมเข้าไปในเขต

ป่าของรัฐ   

- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื $องต้น 

   ไม่มีการเยียวยาเบื  องต้นแตอ่ยา่งใด   

 - ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี  

  คดีที�รับผิดชอบทั  งที�จังหวัดสุรินทร์และภาคเหนือเป็นการทําในนามสภาทนายความ  ดังนั  นค่าใช้จ่าย

ในทางคดีจงึแบ่งได้ดนีั   

 คดีภาคเหนือ  สภาทนายความรับผิดชอบ ค่าเดินทางตามที�จ่ายจริงคดีต่างจงัหวดัเบิกค่ารถทวัร์ได้แต่เบิก

ค่าเครื�องบินไม่ได้  ค่าเบี  ยเลี  ยงและอาหาร รวม 1,100 บาท ต่อวนั และค่าวิชาชีพส่วนหนึ�ง   ซึ�งน้อยมากเมื�อเทียบ

กับภาวะเศรษฐกิจ ไม่สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทนายความทั�วไปเพราะปัจจุบันคดีนัดต่อเนื�องเราต้อง

เสียเวลาเป็นอาทิตย์ ๆ    สภาทนายความจะไม่สนบัสนนุค่าถ่ายเอกสารหรือค่าใช้จ่ายอื�นๆ นอกจากนี   

  องค์กรพัฒนาเอกชน  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ไม่สามารถเบิกจากสภาทนายความได้ เช่น ค่าถ่าย

เอกสาร หรือการแสวงหาพยานหลกัฐานในการต่อสู้คดี 
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 คดีจงัหวดัสริุนทร์  สภาทนายความรับผิดชอบเช่นเดียวกนั  แต่เนื�องจากไม่มีองค์กรพฒันาเอกชนช่วยเหลือ  

ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ประชาชนจงึต้องรับผิดชอบเองทั  งหมด  โดยเราไปคยุกบัชาวบ้านให้เก็บเงินกันเดือนละห้าสิบบาท  

ซึ�งก็ได้ผลพอสมควร 

- ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

  พื  นที�ที�มีองค์กรพัฒนาเอกชนทํางานในพื  นที�  ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจ  ส่วนในพื  นที�ที�ไม่มีองค์กร

พฒันาเอกชนทํางานในพื  นที� เช่น พื  นที�จงัหวัดสริุนทร์ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านสทิธิและมีความเป็น

ปัจเจกในแตล่ะคน  ทนายความมีหน้าที�ต้องทําให้ชาวบ้านเข้าใจการต่อสู้ว่าเป็นไปเพื�อส่วนรวม เราต้องพดูถึงกลไก

อื�นๆ ด้วย 

 3.1.2 การดาํเนินคดี 

 - ลักษณะของพยานหลักฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  

  คดีป่าไม้และที�ดินมีปัญหาในการเข้าถึงพยานหลกัฐาน  หากทนายความตั  งรูปคดีไม่ดี  พยานหลกัฐานที�มี

อยู่ไม่เพียงพอก็อาจถูกยกฟ้องเพราะเทคนิค   สําหรับในคดีสริุนทร์ยังพอเข้าถึงพยานหลักฐานได้เพราะมีการ

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทําให้มีพยานหลักฐานบางส่วนในการตั  งเรื�องการฟ้องคดี  

เพราะเมื�อคดีไปสูศ่าลยตุิธรรมก็มีประเด็นเรื�องฟ้องเคลือบคลมุ หรือฟ้องผิดคน และอาจแพ้ในทางเทคนิคได้ 

  ส่วนคดีภาคเหนือ  เป็นกรณีที�เราเป็นจําเลย  เรามีหน้าที�พิสูจน์ว่าเราไม่ผิดเราจึงมีพยานหลกัฐานเพียง

พอที�จะสู้คดีได้  แตถ้่าเป็นคดีที�เราต้องตั  งเรื�องยืนยนัสทิธิของตนจะลําบาก 

- พยานบุคคลในพื $นที�เลือกอย่างไร ปัญหาที�เกิดคืออะไร 

   - คดีจงัหวดัสริุนทร์  เราเลอืกโจทก์ในคดีและผู้ นําชมุชน  เพื�อให้มาเบิกความยืนยนัสทิธิของโจทก์ 

  - คดีภาคเหนือเป็นคดีอาญาใช้จําเลยและการถามค้านพยานอยัการ 

- พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 
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  คดีพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ประชาชนเสียเปรียบเพราะพยานหลักฐานมักอยู่ในการครอบครองของ

หน่วยงานรัฐเกือบทั  งหมด  ประชาชนเข้าถึงได้ยากมาก 

-การเจรจาไกล่เกลี�ย 

  คดีอาญา  คดีพิพาทกับรัฐมีความยากในการเจรจาไกล่เกลี�ยเพราะหน่วยงานรัฐจะให้จําเลยรับสารภาพ  

จงึไม่มีการเจรจา 

  คดีจังหวัดสุรินทร์  มีความยากในการเจรจา  แต่ความพิเศษก็คือหัวหน้าศาลลงมาทําหน้าที�ในการช่วย

พดูคยุและช่วยในการเจรจา  จงึสามารถตกลงกันได้ในเรื�องการเช่าได้  หวัหน้าศาลเป็นคนเสนอให้พดูคยุหลงัจากที�

คดีแรกชาวบ้านแพ้ไป 

- การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพิสูจน์ และการเดินเผชิญสืบของศาล 

   คดีป่าไม้และที�ดิน  ศาลควรเดินเผชิญสืบในพื  นที�เกิดเหตุเพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยไม่ใช่ฟังแต่เฉพาะข้อ

โต้แย้งของคู่กรณีเช่น คดีปางแดง รัฐอ้างว่าเราบุกรุกป่า แต่สภาพพื  นที�ก็ไม่ได้เป็นป่าแล้ว มีถนนตัดผ่านกลาง

หมู่บ้าน   โดยคดีที�เคยรับผิดชอบเมื�อมีการร้องขอศาลก็มกัจะลงเดนิเผชิญสืบตามที�มีการร้องขอ   

  เรื�องภาระการพิสจูน์ก็เป็นปัญหา เช่นคดีจังหวดัสริุนทร์  ภาระการพิสจูน์ตกอยู่ที�ชาวบ้านผู้ ฟ้องคดี  ซึ�งไม่

ถกูต้องเพราะอํานาจต่อรองไม่เท่ากัน  ชาวบ้านเข้าถึงพยานเอกสารไม่ได้  ข้อเท็จจริงก็ไม่สามารถนําเสนอได้อย่าง

ครบถ้วน  จงึควรใช้ระบบไต่สวนในการดําเนินคดี  

 - ระบบศาล  

  ควรใช้ระบบไต่สวนเนื�องจากเอื  อต่อการเข้าถึงข้อเท็จจริงมากกว่า และเหมาะสมกว่าเนื�องจากเป็นคดีที�

คู่กรณีมีอํานาจตอ่รองไม่เท่ากนั  ชาวบ้านเสียเปรียบหน่วยงานรัฐ 

-  การพสูิจน์ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้เชี�ยวชาญ 

  ในคดีป่าไม้ ที�ดินมกัมีการใช้พยานผู้ เชี�ยวชาญเสมอ  เช่น คดีสริุนทร์ใช้ผู้ เชี�ยวชาญในการอ่านภาพถ่ายทาง

อากาศ  ซึ�งก็มีความน่าเชื�อถือ 
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- การรับฟังพยานผู้เชี�ยวชาญ 

    ในคดีสริุนทร์ ไม่แน่ใจว่าศาลได้พูดในประเด็นนี  หรือไม่ต้องตรวจสอบจากคําพิพากษา  คดีหล่มสกัก็ใช้

ผู้ เชี�ยวชาญ 

-        การใช้วิธีการชั� วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา 

  ถ้ากรณีเราเป็นจําเลยไม่มีการใช้ ส่วนในคดีแพ่งที�ผ่านมาไม่เคยใช้วิธีการชั�วคราวก่อนฟ้องและก่อน

พิพากษาแตอ่ย่างใด 

- ความรู้ความเข้าใจของผู้พพิากษาที�พิจารณาคดี 

  ในคดีอาญาที�ชาวบ้านขัดแย้งกับรัฐ  เห็นว่าศาลเป็นองค์กรหนึ�งในองค์กรของรัฐ  ดงันั  นศาลจงึมักมองว่า

จําเลยหรือชาวบ้านเป็นผู้บุกรุก ซึ�งเป็นเรื�องความเข้าใจของศาล  คดีอาญาส่วนใหญ่ศาลมักแนะนําให้จําเลยรับ

สารภาพแล้วก็จะรอลงอาญา  ซึ�งแม้จําเลยจะยืนยนัว่าตนอยู่มาก่อนแต่เมื�อถกูต่อรองแบบนี  ก็จะรับสารภาพ 

  ในคดีสริุนทร์  ศาลขาดความรู้ความเข้าใจ  โดยศาลได้พูดกับโจทก์ว่าที�ดินที�พิพาทกันนั  นเป็นที�ดินของ

หลวง 

  ผู้พิพากษาสว่นใหญ่รู้แตก่ฎหมาย  ไม่มีความเข้าใจชีวติ 

- การเยียวยาความเสียหาย หรือ โทษที�ชาวบ้านได้รับ  

 ในคดีภาคเหนือ(ลําพูน) ศาลพิพากษาจําคุกจําเลยโดยไม่รอลงอาญา ทั  งกรณีที�บุกรุกที�รัฐและที�ดินเอกชน  

แม้ในคดีลําพนูเราอ้างว่าผู้ เสียหายได้ที�ดนิมาโดยไม่ชอบแต่ศาลเหน็ว่าไม่เกี�ยวกนักบัคดีอาญา 

- ผลของคดีและการบังคับคดี  

  คดีสุรินทร์  แพ้คดี  และมีการตกลงที�จะทําสญัญาเช่ากับหน่วยงานรัฐ  ปัจจุบันยังไม่ได้ทําสญัญาเช่า

เพราะยงัไม่มีความชดัเจนว่าหน่วยงานรัฐใดเป็นผู้ มีอํานาจทําสญัญาเช่า 

  คดีอาญาภาคเหนือ (ลําพนู)  จําเลยถกูพิพากษาจําคกุโดยไม่รอลงอาญา 
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 - ทางเลือกในการระงับข้อพพิาท เช่น การไกล่เกลี�ย , กองทนุด้านคดีป่าไม้และที�ดิน  

  คดีอาญาไม่มีการไกลเ่กลี�ย 

 คดีแพ่งมีการไกลเ่กลี�ยหลงัจากแพ้คดีแล้ว   

3.2   ท่านมีความเหน็อย่างไรต่อผลของคดีในความรับผิดชอบของท่าน 

  คดีจังหวัดสุรินทร์  เห็นว่าไม่ประสบความสําเร็จในการทําคดี แต่ไม่ทั  งหมด  สาเหตุมาจากการขาด

พยานหลกัฐานในการพิสจูน์สิทธิของประชาชนว่าเราอยู่มาก่อน พ.ศ.2467   ซึ�งตามกฎหมายได้กําหนดเงื�อนไขไว้

ว่าต้องมีเอกสารบางจําพวกเช่น สค.1 ถ้าได้เอกสารนี  มาเราก็อาจจะชนะคดี   กฎหมายนี  หน่วยงานรัฐก็เป็นคน

กําหนดซึ�งชาวบ้านในสมัยนั  นก็ต้องมีการตกหล่น    ทําให้ตดัช่องทางที�ชาวบ้านจะพิสจูน์ถึงกรรมสิทธิBของตน  แม้

เราจะสืบพยานให้เห็นร่องรอยการอพยพย้ายถิ�นฐาน ให้ศาลเห็นได้ก็ตาม   

  คดีภาคเหนือ  เห็นว่าไม่ประสบความสําเร็จ  เพราะกระบวนการทางกฎหมายหรือเครื�องมือทางกฎหมาย

ของหน้าที�ในการดําเนินคดีกบัชาวบ้านเช่นการจบัชาวบ้านเป็นจําเลย และการขึ  นศาล  ได้ไปทําลายขบวนการต่อสู้

ของชาวบ้าน  เมื�อชาวบ้านต้องตกเป็นจําเลยในคดีก็ต้องมายุ่งยากกับการดําเนินคดีจนทําให้ขบวนการเสียไป  ต้อง

มาเสียเวลากบัการขึ  นศาล   เห็นว่ากฎหมายถกูออกแบบมาให้กําหราบไม่ให้ชาวบ้านเรียกร้อง  หลายคดีมากที�เรา

เห็นว่าอยัการพิสจูน์ไม่ได้ว่าจําเลยกระทําความผิดแต่ศาลก็ลงโทษจําเลยเพื�อกําหราบ  หรือในคดีหมู่บ้านปางแดง 

ซึ�งเป็นคดีชนเผ่า  ศาลบีบให้จําเลยรับสารภาพแล้วบอกว่าศาลจะรอลงอาญา  เป็นกระบวนการต่อรอง 

3.3   ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเหน็อย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดินในปัจจุบัน เช่น เป็น

ธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

  กระบวนการยุติธรรมมีปัญหาตั  งแต่ชั  นตํารวจ  เห็นว่าควรต้องมีชุดสอบสวนพิเศษขึ  นมา  เพื�อให้มีการ

พิสจูน์พยานหลกัฐานมากกว่านี    เป็นการกลั�นกรองคดีให้น้อยลง  ไม่ใช่ดแูต่เพียงว่าที�ดินตรงนี  เป็นของใคร  แต่ดู

ที�มาที�ไปของที�ดิน  เพราะจะเห็นได้ว่ารัฐขีดที�ดินผิดพลาดมาโดยตลอด  เห็นว่าเอกสารของรัฐมีปัญหา  มันควรมี

พยานหลกัฐานมากกว่าที�ดําเนินการในปัจจบุนั 

 สว่นชั  นศาลควรใช้ระบบไต่สวน  ไม่ใชใ่ช้ระบบกลา่วหาอย่างที�เป็นอยู่ซึ�งทําให้ภาระการพิสจูน์ตกแก่จําเลย 
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3.4    กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนวิธีพิจารณาคดี และตัวบท

กฎหมายเป็นอย่างไร ในความเหน็ของท่าน    

   ระบบกฎหมายปัจจบุัน  แยกตวัออกจากบริบทอื�นๆ เช่น สงัคมศาสตร์ รัฐศาสตร์  ขาดการมีส่วนร่วมของ

ท้องถิ�น ละเลยวฒันธรรม จารีตประเพณีท้องถิ�น  ระบบกฎหมายควรเปลี�ยนใหม่ให้คนในชุมชนในท้องที�เข้ามามี

สว่นร่วม 

3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวิธีพิจารณคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 -ลดภาระขั  นตอนเพื�อช่วยให้ชาวบ้าน คนจน คนชายขอบ เข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม เช่น ค่าธรรมเนียม

ศาล   

  - ให้ศาลศึกษาทําความเข้าใจสงัคม ชาวบ้านให้มากขึ  น 

  - ระบบคดัเลอืกผู้พิพากษามีปัญหาเพราะคดัเลอืกเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย ซึ�งไม่เพียงพอ    
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกลุ    นางสาวศิริวรรณ วอ่งเกียรติไพศาล    อาย ุ    45    ปี  

ชื�อ-นามสกลุ    นายสรไกร  ศรศรี                                  อาย ุ    38   ปี  

องค์กร   สํานกังานกฎหมายเอส.อาร์,  , สํานกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน สภาทนายความ     

พื -นที�การทํางาน(จงัหวดั)                 ทั�วประเทศ                     ,               

ประเด็นการตอ่สู้ในพื -นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

   � ที�ดนิเอกชน  

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า จดัสวนป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ ที�ดิน สปก. 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ   ตั -งแต่ปี 2546   

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทํางานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้และที�ดินตั -งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

  เริ�มเข้าทําคดีป่าไม้และที�ดินตั -งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในคดีสวนปาล์มที�จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เริ�มต้นจากได้รับ

การติดต่อโดยทีมทนายความในพื -นที� ผ่านทางสภาทนายความ บทบาทคือการทําหน้าที�เป็นทนายในคดี โดยมีการ

แบ่งเป็นทนายที�สามารถลงพื -นที�ได้ และทนายที�ดขู้อกฎหมาย ข้อมลูในพื -นที�เป็นหน้าที�ของคณะทํางานในพื -นที�ใน

การรวบรวม และมีการประชมุคดีกนัระหว่างทีมงานทั -งสองกลุม่ 
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2.2 ทา่นคดิว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดนิ คือ   

- การจดัสรรที�ดินของรัฐไม่เป็นธรรม 
- รัฐไม่มีการตรวจสอบการใช้ที�ดนิของรัฐโดยเอกชนเทา่ที�ควร 
- รัฐปลอ่ยปละละเลยในการตรวจสอบการใช้ที�ดิน 
- เมื�อเกิดข้อพิพาทระหว่างเอกชนกบัชาวบ้าน รัฐไม่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

    

2.3   ทา่นมีวิธีการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอย่างไร  

-   มีกระบวนการในการชี -แจง อธิบาย ทําความเข้าใจให้กบัชาวบ้านในด้านประเด็นทางกฎหมายทั -งก่อน

การสู้คดี และหลงัการยื�นคําให้การแล้ว ให้เห็นถึงข้อดีของการต่อสู้คดี ซึ�งคิดว่าการทําคดีลกัษณะนี -จําเป็นต้อง

อาศยัการรวมตวัของชาวบ้านเช่นกนั ข้อมลูบางอย่างต้องอาศยัชาวบ้านในการหา และเก็บรวบรวม นอกจากนี -การ

ชี -แจง ทําความเข้าใจให้ชาวบ้านยงัเป็นตวัช่วยในการสื�อสาร เพื�อป้องกนัความขดัแย้งระหวา่งชาวบ้านกบัแกนนํา 

-   การวางแผนเพื�อทําคดี จะมีการวางเป้าหมายล่วงหน้า เช่น การทําคดีจะทําให้หน่วยงานรัฐและผู้

พิพากษาเข้าใจประเดน็เรื�องสทิธิในที�ดินทํากินของชาวบ้าน  

-   แนวการทําคดี คือ ต้องยื -อให้ชาวบ้านสามารถอยู่ในที�ดินให้ได้ ห้ามรื -อชมุชน ในระหว่างการต่อสู้คดีของ

ทีมทนายความ  

-   ต้องมีการตรวจสอบแนวนโยบายรัฐของแต่ละพื -นที�ที�มีคดี และให้ชาวบ้านจดัหาข้อมูลเกี�ยวกับการ

ประชุม หรือนโยบายรัฐที�มีการใช้ในพื -นที� ทําให้ทราบว่าแนวนโยบายของรัฐยอมผ่อนผนัให้ชาวบ้านอยู่ในที�ดินได้

เนื�องจากเป็นที� สปก. แสดงวา่ชาวบ้านไม่มีการละเมิด จงึตดัเรื�องการเรียกค่าเสียหายออกไปได้  

-   การดําเนินคดีจะตั -งรับฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องมีการรุกด้วย รวมทั -งการทําคดีอาจมีผลนําไปสู่การปรับ

ทศันคติของศาล เนื�องจากตอนนี -พบว่าทศันคตขิองศาลได้เปลี�ยนแปลงไป โดยคดีแรกศาลมีคําสั�งให้รื -อ แต่ได้มีการ

ยื�นคัดค้าน และศาลยกคําร้องเกือบสิบครั -ง ศาลจึงออกหมายจับชาวบ้านซึ�งไม่ยอมออกจากพื -นที� สุดท้าย
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ทนายความจงึขอเข้าพบผู้พิพากษาเพื�ออธิบายเหตกุารณ์ สถานการณ์ในพื -นที�ให้ศาลทราบ นําไปสูก่ารไต่สวนฝ่าย

ชาวบ้าน และศาลเพิกถอนคําสั�งรื -อ รวมทั -งยกเลกิหมายจบัชาวบ้านทั -งหมด 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดิน คือ (กรุณาพิจารณาตอบตามหวัข้อดงันี -) 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

ลกัษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย 

-   ชาวบ้านที�ถกูฟ้องคดีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ไม่มีที�ดินทํากิน ไม่มีความรู้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย

เพื�อว่าความให้ได้  

เหตกุารณ์และลกัษณะคดี 

-   คดีที�ทําเป็นคดีที�เอกชนฟ้องชาวบ้านทั -งหมด เรียกว่า”คดีสวนปาล์ม” เนื�องจากเป็นกรณีพิพาทเรื�อง

เอกชนอ้างว่าชาวบ้านบุกรุกที�ดินที�มีการปลกูปาล์ม โดยอ้างว่าชาวบ้านเข้าบุกรุก และเก็บกินผลประโยชน์ที�บริษัท

ทําไว้ ประเดน็คือบริษัทขอสมัปทานจากกรมป่าไม้ แต่เมื�อหมดอายสุมัปทาน เอกชนไม่ยอมออกจากพื -นที� ชาวบ้าน

จงึเข้าทําประโยชน์ และเกิดการแย่งที�ดินกนัขึ -นระหวา่งเอกชนที�หมดสมัปทานแล้ว กับชาวบ้านที�เข้าไปทําประโยชน์ 

โดยที�ดนิดงักลา่วเป็นที�ดนิตามพรบ.ป่าไม้ซึ�งกรมป่าไม้มีสิทธิในการให้สมัปทาน  แต่ไม่สามารถออกเอกสารสทิธิได้ 

ชาวบ้านจึงมีการเรียกร้องต่อหน่วยงานรัฐ เพื�อให้ตรวจสอบและดําเนินคดีกับเอกชน ซึ�งเมื�อตรวจสอบพบว่ามีทั -ง

ที�ดินที�เป็นป่าสงวน ป่าไม้ถาวร และ ที� สปก. 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 

-   ค่าใช้จ่ายของชาวบ้านบางส่วนมาจากการรวบรวมกนัเองของชาวบ้าน และจากองค์กรพัฒนาเอกชน 

สว่นสภาทนายความนั -นให้การสนบัสนนุแก่ทนายความ 
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ความรู้ความเข้าใจการใช้สทิธิตามกฎหมาย 

-   ต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการสู้คดี ไม่ใช่การทําให้ได้ที�ดิน เรื�องของสิทธิในที�ดินทํากินนั -น ชาวบ้าน

ต้องเรียกร้องรัฐต่อไป เพื�อนํามาซึ�งนโยบายการจดัสรรที�ดินทํากินให้ชาวบ้าน สดุท้ายจงึนํามาสูก่ารออกโฉนดชมุชน 

 

3.1.2 การดาํเนินคดี 

ลกัษณะของพยานหลกัฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลกัฐาน  

-   การที�ศาลสั�งรื -อชมุชนเนื�องจากเชื�อว่าที�ดินซึ�งชาวบ้านเข้าทําประโยชน์เป็นที�ดิน น.ส.3 แต่ชาวบ้าน

ยืนยนัว่าเป็นที�ดิน สปก. เจ้าหน้าที�กรมที�ดินจงึเป็นพยานผู้ เชี�ยวชาญในการให้ข้อมลูแก่ศาล และการตรวจสอบพิกดั

ที�ดินได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ 

-   การตรวจสอบที�ดินต้องมีการรังวดัที�ดิน ซึ�งศาลให้คู่ความวางค่าธรรมเนียมเพื�อใช้ในการรังวดั จึงเป็น

เรื�องที�ลําบากสําหรับชาวบ้าน คดีแรกศาลจึงให้โจทก์ (บริษัท) วางค่าธรรมเนียมไปก่อน ในคดีหลงันําข้อมลูจากคดี

แรกมาใช้ เนื�องจากเป็นพื -นที�เดียวกนั 

 
พยานหลกัฐานที�ใช้ในการพิสจูน์สทิธิ,  พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 

-   มีการวางแนวต่อสู้  โดยให้ชาวบ้านร้องให้ DSI เข้าตรวจสอบ เนื�องจากหากเป็นการขอข้อมลูจาก

หน่วยงานรัฐโดยทนายความนั -นจะเป็นการยาก จึงใช้วิธีการให้ชาวบ้านร้อง เพื�อให้หน่วยงานอื�นเข้าตรวจสอบ 

จากนั -นจึงนําผลการตรวจสอบมาเป็นหลกัฐาน นอกจากเอกสารแล้วก็จะมีชาวบ้าน และเจ้าหน้าที�หน่วยงานรัฐที�

เกี�ยวข้องมาเป็นพยานบุคคล ภายหลงัการตรวจสอบโดยDSIแล้ว พบว่ารัฐไม่เคยอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื -นที� 

ปัจจบุนัจงึมีการฟ้องขบัไลเ่พื�อให้เอกชนออกจากพื -นที� 

-   ตวัอย่างกรณีชมุชนสนัตพิฒันา อําเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ใช้พยานหลกัฐานเกี�ยวกบัมติ ครม.

เกี�ยวกับการให้จัดสรรพื -นที�ป่าไม้ รายงานการประชุม ประกาศ และเอกสารการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ เช่น 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ กรมพัฒนาที�ดิน แม้ข้อมลูบางส่วนจะหาได้จากชาวบ้าน 

แตท่นายความก็ต้องตรวจสอบเรื�องการอ้างเอกสารของบริษัท และหลกักฎหมายที�เกี�ยวข้อง  
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การนําสืบพยานหลกัฐานต่อศาล  

-   การต่อสู้ เรื�องสทิธิทํากินในที�ดินนั -น จะต่อสู้ในแนวการแย่งสิทธิครอบครองนั -นไม่ได้ เนื�องจากเป็นที�ดิน

ของรัฐ ต้องมองในเชิงคดีแพ่งว่าต่อสู้อย่างไรไม่ให้เกี�ยวพันกับคดีอาญา ต้องใช้หลกัสทิธิตามที�รัฐธรรมนญูรับรอง 

ว่าทําอย่างไรให้กลายเป็นรูปธรรมขึ -นมา ต้องต่อสู้ในเรื�องสิทธิทํากิน การที�บริษัทไม่มีสิทธิในที�ดินของรัฐที�สงวนไว้

ให้แก่ประชาชนซึ�งไม่มีที�ทํากิน ในขณะที�บริษัทใช้ที�ดนิเพื�อการประกอบธรุกิจเชิงพาณิชย์  

-   ต้องเสนอข้อมลูให้ศาลเหน็ว่าประชาชนไม่ได้เข้าไปในที�ดินโดยไม่มีเหตผุล ที�ดินที�ชาวบ้านเข้าไปมีเพียง

ส่วนเล็กน้อย ก่อนที�ประชาชนจะเข้าไปใช้ประโยชน์ก็ได้มีการตรวจสอบในระดับจังหวดัแล้วว่าที�ดินแปลงดงักล่าว 

บริษัทถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเกิดสิทธิของประชาชนในการเข้าไปทํากิน จนกระทั�งปัจจุบันศาลใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ�มมีแนวคิดที�เปิดรับชาวบ้านมากขึ -นในเรื�องสิทธิในที�ดินทํากิน คดีต่อๆมาในพื -นที�จังหวัด        

สรุาษฎร์ธานี เมื�อบริษัทมีการฟ้องชาวบ้าน และขอคุ้มครองชั�วคราว ศาลได้ยกคําร้อง 

มาตรการคุ้มครองชั�วคราว 

-   การขอคุ้มครองชั�วคราว ตามคําขอของบริษัทนั -นขอให้รื -อชุมชน และศาลจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ก็สั�ง

คุ้มครองชั�วคราวโดยการให้รื -อชมุชน แต่การไต่สวนนั -นเป็นการไต่สวนฝ่ายบริษัทเพียงฝ่ายเดียว การทําคดีจงึต้องใช้

หลกัสทิธิชมุชนในการต่อสู้  สทิธิในการมีที�ดินทํากิน ในการไต่สวนของศาลนั -นฝ่ายบริษัทได้อ้างเอกสารสทิธิN น.ส.3 

ซึ�งศาลมิได้มีหน้าที�ในการตรวจสอบเอกสารสทิธิ ศาลจงึสนันิษฐานว่าเป็นเอกสารสิทธิโดยชอบ ซึ�งเมื�อเป็นคดีบุกรุก 

เมื�อฟ้องบุกรุกแล้วศาลให้ออกจากพื -นที� คดีก็จบ แต่เราพยายามให้ศาลไต่สวนคําร้องคัดค้านของฝ่ายชาวบ้าน ซึ�ง

คดัค้านว่าพื -นที�ที�ชาวบ้านเข้าไปทําประโยชน์นั -นเป็นพื -นที� สปก. ซึ�งตามแนวนโยบายของรัฐนั -นต้องการให้ประชาชน

ที�ยากจน ไม่มีที�ดินทํากิน เข้าใช้ประโยชน์เพื�อการทําเกษตรกรรม 

การเจรจาไกลเ่กลี�ย 

-   ในคดีมีการเจรจาไกล่เกลี�ยหลายครั -ง แต่ไม่เป็นผล เนื�องจากมีผลประโยชน์เกี�ยวข้องมหาศาล ศาลเห็น

ว่าความเสียหายเกิดขึ -นแก่เอกชน การไกลเ่กลี�ยโดยไม่พิสจูน์เป็นเรื�องที�ยาก การเจรจามีเงื�อนไขคือให้ออกจากที�ดิน 

แต่เมื�อเอกชนเป็นผู้บุกรุกที�ดินของรัฐเช่นกัน จึงไม่มีความยตุิธรรมที�จะให้ชาวบ้านชดใช้ค่าเสียหาย หรือออกจาก

พื -นที�เพียงฝ่ายเดียว 
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การประกนัตวั 

-   ในส่วนคดีอาญามีการประกันตวั โดยชาวบ้านใช้หลกัทรัพย์ของญาติ หรืออาจารย์มหาวิทยาลยัเข้าให้

ความช่วยเหลือ ซึ�งศาลอนญุาตให้ประกนัตวัโดยใช้หลกัทรัพย์จํานวนปกต ิ

ระบบศาล 

-   การพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินน่าจะมีความแตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีแพ่ง หรือคดีอาญาทั�วไป เช่น 

หากมีประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการออกเอกสารสิทธิ ศาลน่าจะมีคําสั�งเพิกถอนได้เลยโดยไม่ต้องมีการ

ฟ้องเป็นคดีขึ -นใหม่เพื�อเพิกถอนก่อน จงึจะพิจารณาถงึเรื�องสทิธิได้ 

 

ความรู้ความเข้าใจของผู้พิพากษาที�พิจารณาคดี 

-   ประเด็นเรื�องทศันคติศาลนั -น ในช่วงเริ�มต้นทํางานยากมาก ในการทํางานต้องอธิบายต่อศาลให้เข้าใจว่า

ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีเหตผุล   ปัจจบุนัทศันคติของศาลได้เปลี�ยนแปลงไป เนื�องจากการนําเสนอ

พยานหลกัฐานต่างๆในคดี ในพื -นที�สรุาษฎร์ธานีมีแนวนโยบายว่าให้มีการกระจายคดีที�ดินไปในทกุบัลลงัก์ เพื�อให้

ศาลได้มีโอกาสในการเรียนรู้ เพราะคดีที�ดนิในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมีจํานวนมาก 

การเยียวยาความเสียหาย หรือ โทษที�ชาวบ้านได้รับ 

-   การเยียวยาชาวบ้านนั -น มีนกัพฒันาเอกชนในพื -นที�ให้ความช่วยเหลือ ในการเรียกร้อง เสนอนโยบายต่อ

รัฐบาลเพื�อให้ชาวบ้านมีที�ดนิทํากิน 

 

ทางเลือกในการระงบัข้อพิพาท  

การระงบัข้อพิพาททางเลือก คือรัฐต้องเข้ามาเป็นผู้ ไกล่เกลี�ย ไม่ใช่ให้เอกชนกบัชาวบ้านต่อสู้กัน เนื�องจาก

แนวคิดศาลเป็นไปในแนวทางที�ว่า เอกสารที�ออกโดยรัฐเมื�อยงัไม่ถกูเพิกถอนก็ต้องถือว่าเอกชนผู้ครอบครองเป็น

เจ้าของ อีกทั -งในประเดน็เรื�องนโยบายรัฐเกี�ยวกบัการจดัสรรที�ดนิให้ชาวบ้าน ศาลอ้างว่าไม่อาจหยิบยกมาใช้เสมือน

เป็นกฎหมายได้ และยดึเพียงหลกัการที�ว่าผู้ครอบครองอยู่ก่อนยอ่มมีสทิธิที�ดีกว่า ซึ�งเหน็ว่าไม่เป็นธรรม 
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3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวธีิพจิารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ 

ข้อเสนอต่อศาล  

- การบันทึกคําให้การไม่ควรเป็นการสรุปความ แต่ต้องบันทึกโดยตลอดเหมือนคดีอาญา แม้สามารถ

คดัค้านการบนัทึกได้ แตก็่มีผลให้การดําเนินคดียากขึ -น 

- คดีป่าไม้ที�ดนิควรจะมีกระบวนการพิจารณาโดยเฉพาะ  

- การไตส่วนฉกุเฉินของศาลในคดีป่าไม้ที�ดิน ควรมีกระบวนการในการรับฟังการโต้แย้งจากอีกฝ่าย 

- ในคดีที�ดินอยากให้ศาลมีการเผชิญสืบ เพื�อให้เห็นเขตพื -นที�จริง ก่อนการทําคําสั�งหรือมีคําพิพากษาคดี 

แม้จะมีเอกสารที�รัฐรับรองมาอ้างก็ตาม เนื�องจากในบางกรณีข้อมลูข้อเท็จจริงจากเอกสารที�นําเสนอศาลนั -น อาจไม่

ตรงกบัสภาพพื -นที� หรือการใช้ประโยชน์ในพื -นที�จริง 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกลุ   นางสาว ส.รัตนมณี  พลกล้า   อาย ุ    41   ปี  

องค์กร สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สภาทนายความ     

พื %นที�การทํางาน(จงัหวดั)  เชียงใหม่, ลําพนู สริุนทร์, กระบี� (ไม่มีพื %นที�เฉพาะ ขึ %นอยู่กบัคดีที�รับผดิชอบ)   

ประเด็นการตอ่สู้ในพื %นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

   � ที�ดนิเอกชน  

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า จดัสวนป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ ______ที�ดิน สปก._____ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ    ตั %งแต่ปี 2546          .         

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทํางานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้และที�ดินตั %งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

เป็นทนายความในคดีป่าไม้ที�ดนิมาตั %งแต่ปี 2546 โดยเป็นการทํางานในนามของสภาทนายความ ซึ�งใช้รูปแบบ

การตั %งคณะทํางานในแต่ละคดี ประมาณชดุละ 5-7 คน บางคดีได้รับแต่งตั %งเป็นหวัหน้าคณะทํางานด้วย บทบาท

หน้าที�หลกัก็คือ การเป็นทนายความ ว่าความและดําเนินการต่างๆในกระบวนการพิจารณาคดี   นอกจากการว่า

ความในศาลแล้ว การทําคดีป่าไม้ที�ดินช่วยชาวบ้านและชมุชน ทนายความต้องลงพื %นที�รวบรวมและสอบข้อเท็จจริง 

รวมทั %งอธิบายทําความเข้าใจกบัชาวบ้านด้วย บางกรณีทนายความก็เป็นตวักลางในการเจรจาไกลเ่กลี�ยด้วย       
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2.2 ทา่นคดิว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดนิ คือ   

-   ประชากรชาวบ้านส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในภาคเกษตรกรรมและต้องการที�ดินเพื�อใช้ในการทํามาหากิน ที�ดินถือ
เป็นปัจจยัในการดํารงชีพ แต่ปรากฏว่าการถือครองที�ดนิในประเทศไทยกลบักระจกุตวั  เช่น กรณีที�ดินจงัหวดัลําพนู 
เดิมเป็นที�ดนิของเจ้าขนุมลูนายเข้าไปจบัจองที�ดินจํานวนมาก ในขณะที�ชาวบ้านไม่มีสิทธิในที�ดิน มาถึงยคุทนุนิยม
ที�ใครมีกําลงัซื %อมากก็ซื %อได้มาก เกิดการกว้านซื %อที�ดิน รวบรวมที�ดินเป็นแปลงใหญ่ เพราะประเทศไทยไม่มีขอบเขต
ข้อจํากดัการถือครองที�ดนิ ทําให้ที�ดินไม่เกิดการกระจายถึงชาวบ้าน ชาวบ้านที�จนก็ไม่มีที�ดินทํากิน ในขณะที�คนที�มี
ที�ดินก็ไม่ได้ทํากินในที�ดินตวัเอง ซื %อที�ดนิเก็บสะสมไว้เฉยๆ ไว้เก็งราคา โดยไม่มีการทําประโยชน์ในที�ดิน  

-   ที�ดินสปก. ซึ�ง สปก. มีหน้าที�จดัสรรที�ดนิให้เกษตรกร แต่กลบันําที�ดิน สปก. ไปให้เอกชนที�เป็นนายทนุขนาดใหญ่
เช่า เช่นในภาคใต้ ให้เช่าทําสวนปาล์ม การกระจายที�ดนิจงึไม่เป็นจริง 

-   ปัญหาที�ดินในเขตป่า คือ ประเทศไทยออกกฎหมายป่าไม้หลงัจากกฎหมายที�ดิน กฎหมายที�ดินออกมาว่าใคร
เป็นเจ้าของที�ดินต้องไปแจ้งการครอบครอง ที�ดินที�ไม่มีการแจ้งการครอบครองจะถือว่าเป็นที�ดินของรัฐ ปัญหาคือ
ชาวบ้านที�อยู่ในป่า อยู่มาก่อนมีกฎหมายที�ดิน ก็ไม่รู้ว่ามีการประกาศกฎหมายนี % เขาก็ไม่ได้ไปแจ้งสทิธิ ที�ตรงนั %นก็
กลายเป็นที�ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที�ดิน 

-   ต่อมาเมื�อมีกฎหมายป่าไม้ ป่าสงวน รัฐก็ไปขีดขอบป่าสงวน เมื�อพบพื %นที�ป่าสมบูรณ์ ก็คิดว่าจะไม่มีประชาชนอยู ่
จงึขีดแผนที� โดยที�ขีดบนโต๊ะ ไม่เคยไปสํารวจที�จริง ซึ�งจริงๆแล้วตามกฎหมายกําหนดว่าจะต้องไปกนัสว่น กนัเขตให้
ชาวบ้าน เลยเป็นปัญหาว่าที�ป่าไปทับที�คน การขีดเขตป่า บางที�ขีดจากแผนที�ประเทศไทย บางที�ขีดจากภาพถ่าย
ทางอากาศ บางที�สํารวจพบว่าเป็นภเูขาก็เห็นสมควรประกาศเป็นเขตป่าสงวน เขาต่างๆ ทั %งที�มีชาวบ้านอยู่เต็มไป
หมด ชาวบ้านที�เจอปัญหามากที�สดุคือพวกที�อยูบ่นเขา 

-   ปัญหาของที�ดินอีกส่วนคือ เรื�องที�ดินสาธารณประโยชน์ ประเทศไทยเคยมีกฎหมายที�ดินก่อนปี 2497 โดยมีการ
ประกาศจากเจ้าเมืองกําหนดพื %นที�ทุ่งสงวนสําหรับเลี %ยงสตัว์ ปัญหาคือหลายที�ไม่มีหลกัฐาน ไม่มีแนวเขตที�ชดัเจน 
ทําให้ชาวบ้านที�อยูต่รงนั %นตั %งแตก่่อนประกาศ ก่อนปี 2497 ถกูอ้างว่าเป็นที�ดิน น.ส.ล. เป็นที�หลวง สง่ผลให้ชาวบ้าน
ต้องถูกไล่ออก ไล่รื %อ ขับไล่ เพราะเข้าไปอยู่ในที�ดินสาธารณะ ทั %งที�จริงๆแล้วชาวบ้านอยู่มาก่อนกฎหมายที�ดิน 
เพียงแตไ่ม่มีการจดทะเบียน 
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2.3   ทา่นมีวิธีการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดนิอย่างไร  

-  เมื�อชาวบ้านโดนคดี ก็จะร้องมาที�สภาทนายความ สภาทนายความก็จะตั %งคณะทํางานเพื�อช่วยเหลือ 

คณะทํางานก็ต้องลงพื %นที�ไปสอบข้อเทจ็จริงกบัชาวบ้าน แล้วก็ไปดสูถานที�จริง ถ้าสามารถทําแผนที�ได้ก็จะทําแผนที�

ที�เกิดเหต ุมีการทํางานร่วมกับชาวบ้าน ให้ชาวบ้านรวบรวมเอกสารข้อมลู ซึ�งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีหลกัฐานอยู่

บางสว่นแล้ว 

-   กระบวนการทํางานทกุคดีจะทํางานร่วมกบัชาวบ้าน และมี NGOs ในพื %นที�ทํางานร่วมกัน เพื�อให้ได้ข้อมลูมาก
ที�สุด โดยเฉพาะข้อมูลความเป็นมาแต่เดิมของที�ดินนั %น เพื�อให้ในชั %นของการพิสจูน์เพื�อสู้คดี ไม่ใช่เพียงการสู้ ว่า
ชาวบ้านเข้าไปในที�ดินจริงหรือไม่ แต่จะต้องต่อสู้ ด้วยว่าที�ดินบริเวณนั %นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ชาวบ้านมีสิทธิอยู่
ในที�ดินอย่างไร  โดยส่วนใหญ่ก่อนที�คณะทํางานคดีจะเข้าไป ชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันอยู่ก่อนแล้ว และมี 
NGOs ทํางานอยู่ก่อนแล้ว 

-   เมื�อได้ข้อมลูแล้ว จงึนําข้อมลูมาประมวลเพื�อตั %งประเด็นต่อสู้คดี ซึ�งจะไม่ใช่เพียงการสู้แบบคดีอาญาทั�วไป เช่น 
มีพยานเห็นเหตกุารณ์หรือไม่ แต่จะต้องสู้ ด้วยว่า ชาวบ้านเข้าไปเพราะอะไร หรือคนที�ถกูฟ้องเป็นจําเลยมีตําแหน่ง
หน้าที�อะไรพิเศษเกี�ยวกบักระบวนการตรวจสอบของชาวบ้าน เช่น เป็นคนที�เข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านเกี�ยวกับหน้าที�
ของรัฐในการปฏิรูปที�ดิน เป็นคนที�ช่วยเจรจาระหว่างชาวบ้านกบัที�ดนิจงัหวดั 

-   ระหว่างการดําเนินคดี ก็จะมีเรื�องการเจรจาต่อรอง ผลกัดนัให้รัฐเข้ามาดําเนินการแก้ปัญหาด้วย การทํางานของ

ทนายจงึไม่ใช่แคทํ่าคดีให้เสร็จ ทนายบางคนได้เข้าไปเป็นคณะทํางานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที�ดินด้วย (เช่น ทนายสุ

มิตรชัย ทนายแสงชัย) เนื�องจากการแก้ไขปัญหาที�ดิน การทําให้ชาวบ้านได้ที�ดินทํากิน ไม่สามารถจบได้ด้วย

กฎหมาย ไม่สามารถอาศยัแต่ผลของคดีได้ 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดิน คือ 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 
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ลกัษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย 

-   คดีเกือบทั %งหมด ชาวบ้านถกูฟ้องเป็นจําเลย ชาวบ้านที�ถกูฟ้องมีฐานะยากจน ทําอาชีพเกษตรกร และเป็นคน
ท้องถิ�นที�อาศยัอยูใ่นพื %นที�นั %น  

เหตกุารณ์และลกัษณะคดี 

-   กรณีปัญหาที�ดินในจังหวัดลําพูน เป็นเรื�อง สค.บิน หรือการเอาพื %นที�ป่าไปออกเอกสารสิทธิ เป็นปัญหาการ
คอร์รัปชั�น มีเจ้าหน้าที�ที�ดนิเข้าไปมีสว่นช่วยเหลือ เมื�อรู้ว่ามีโครงการออก สค. ที�ไหน ก็แอบเอา สค.อีกพื %นที�มาสวม 

-   ที�ลําพนูมีพื %นที�เรียกว่า ที�จดัสรร 15,000 ไร่ อยู่ใน อ.บ้านโฮ่ง เป็นที�ๆรัฐจะจดัสรรให้ชาวบ้าน เนื�องจากเดิมเป็น ที�
สาธารณประโยชน์ ปรากฏว่าช่วงจัดสรร มีชาวบ้านอยู่ในพื %นที�อยู่ก่อนแล้ว แต่การออกใบจองไม่ตรงกับที�ดินที�
ชาวบ้านอยู่ ชาวบ้านไม่พอใจที�รัฐไม่ตรวจสอบให้ถกูต้องก่อน เหตผุลที�ใบจองออกไม่ตรงกบัที�ดินตามความเป็นจริง 
เพราะรัฐไม่เคยลงพื %นที�จริง แตใ่ช้วิธีตีตารางแบ่งในกระดาษ  ทั %งๆที�ขณะนั %นมีชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว  โครงการจดัสรร
ที�ดินถกูชะลอออกไป แตต่่อมากลายเป็นว่ามีการออกเอกสารสิทธิที�ดินบริเวณนั %นให้นายทนุเอกชน ทบัที�สาธารณะ
ที�จะจัดสรรให้ชาวบ้าน โดยเอกชนอ้างว่ามีชาวบ้านที�ครอบครองที�ดินขายให้ ขายแบบมือเปลา่ แล้วนําไปขอออก 
น.ส.3 แจ้งว่า มีผู้ครอบครองทํากินมาตั %งแต่ก่อนปี 2497 

-   กรณีจงัหวดัลําพนูและกระบี� เรียกว่า “ชาวบ้านปฏิรูปที�ดิน” เนื�องจากรอรัฐไม่ไหว โดยชาวบ้านจะเข้าไปในที�ดิน
เพื�อตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิออกโดยชอบหรือไม่ จากการตรวจสอบของชาวบ้านพบว่าเป็นเอกสารสิทธิ   ที�ออก
โดยไม่ชอบ หรือเอกชนครอบครองโดยไม่ชอบ เพราะเป็นพื %นที�ป่า เป็นที�สาธารณะประโยชน์ เป็นที� สปก. และบาง
พื %นที�เป็นที�ทิ %งร้าง ซึ�งตามประมวลกฎหมายที�ดินกําหนดว่า ที�ดิน ส.ค.1 ทิ %งร้างเกิน 3 ปี รัฐมีอํานาจเพิกถอนคืน 
ชาวบ้านที�อยู่ในพื %นที�นั %นมาตลอดเห็นว่าที�ดินเหลา่นั %นไม่มีการทําประโยชน์มาแล้วเกิน 10 ปี เมื�อชาวบ้านไม่มีที�ดิน
ทํากินและรัฐไม่จดัการให้ ชาวบ้านจงึต้องดําเนินการด้วยตวัเอง แต่ก็ทําให้ชาวบ้านถกูดําเนินคดี  

-   การเข้ายดึและตรวจสอบที�ดินของชาวบ้าน ไม่ใช่การเข้าไปอ้างสทิธิว่าเป็นที�ดินของตนเอง แต่เป็นการตรวจสอบ
เพื�อส่วนรวม ตวัอย่างกรณีที�ดินจงัหวัดกระบี�และลําพูน ชาวบ้านจะทําการศึกษาและตรวจสอบข้อมูลก่อน ไม่ใช่
อยู่ๆก็เข้าไป การตรวจสอบของชาวบ้านก็เพื�อเรียกร้องให้รัฐเข้ามาจัดการ เพื�อคุ้มครองสิทธิของชาวบ้าน ดูแล
ชาวบ้านในเรื�องที�ทํากิน 
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-   สําหรับกรณีพื %นที�ปางแดง จ.เชียงใหม่ เดิมชาวบ้านในพื %นที�อาศยัอยู่อีกอําเภอหนึ�ง แล้วเจ้าหน้าที�ป่าไม้ไปเอา
พวกเขามาอยู่ที�ปางแดงเพื�อช่วยปลูกป่า แต่เมื�อเสร็จสิ %นการปลกูป่าแล้ว ก็ไม่ได้พาชาวบ้านกลบั ชาวบ้านจึงมี
ความจําเป็นต้องอาศยัอยู่ที�ปางแดง ซึ�งเป็นเขตป่า อยู่มานานจนกลายเป็นชมุชนใหญ่ แล้วตอ่มาก็ถกูไลที่�    

-   กรณีที�ดินจงัหวดัสริุนทร์ ชาวบ้านอยู่ในพื %นที�มาแต่เดิม ต่อมาปรากฏกว่าทหารก็มาบอกว่าบริเวณนั %นเป็นที�ดิน
ของทหาร เมื�อตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณนั %นเป็นเขตทุ่งเลี %ยงสตัว์ เป็นที�ดินสาธารณะที�ถกูขอใช้โดยทหาร และ
ทหารมีหน้าที�ต้องคืนที�ดินเมื�อใช้ประโยชน์เสร็จแล้ว แตก่ลบัไปออก สค.1  ครอบครองเป็นที�ของตวัเอง จึงเกิดการ
ขดัแย้งกบัชาวบ้านที�อยู่ในที�ดนิแตเ่ดิม เกิดปัญหาการแยง่ชิงที�ดิน 

 

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื %องต้น 

-   ในส่วนของสภาทนายความให้ความช่วยเหลือเฉพาะเรื�องคดี แต่ทีมทนายความก็จะเสนอให้ชาวบ้านจัดการ
รวมกลุม่กนัและตั %งกองทนุของกลุม่ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี�ยวกับคดี เช่น ค่าเดินทางไปศาล ค่าอาหาร 
ค่าถ่ายเอกสาร บางพื %นที�จะมี NGOs หาทนุมาช่วยสนับสนนุชาวบ้าน ภาระที�เกิดจากคดีนอกจากชาวบ้านจะต้อง
เดินทางไปศาลบ่อยๆแล้ว ยังต้องมาระดมทนุ ทั %งที�ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที�ยากจนอยู่แล้ว สําหรับคดีสริุนทร์เป็น
กรณีพิเศษเนื�องจากเป็นฝ่ายโจทก์ยื�นฟ้อง จึงเพิ�มภาระเรื� องค่าธรรมเนียมศาลด้วย แม้จะมีการขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล แต่บางคนศาลไม่ยกเว้นให้ มีตวัอย่างชาวบ้านคนหนึ�ง ฝ่ายจําเลยนําข้อมลูพิสจูน์ต่อศาลว่า มีววั 
2 ตวั ศาลยงัถือว่ามีทรัพย์สนิ ศาลให้วางเงินคา่ขึ %นศาลสองหมื�นบาท ทีมทนายก็ต้องช่วยหายืมเงินมาวางต่อศาล 

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  

-   เรื�องค่าใช้จ่ายในคดี สว่นที�นอกเหนือจากที�สภาทนายความรับผิดชอบจ่ายให้ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ชาวบ้านต้อง
ระดมทนุกนัเอง ตวัอยา่งคดีสริุนทร์ คา่ถ่ายเอกสารทั %งหมดกว่าสองหมื�นบาท ซึ�งเป็นเงินจํานวนมากสําหรับชาวบ้าน  

-   ค่าเดินทางไปศาล เนื�องจากคดีที�ดินต้องสืบพยานกนัเป็นปีๆ ทําให้ชาวบ้านมีภาระเรื�องค่าเดินทางสงูมาก 
โดยเฉพาะในต่างจงัหวัดที�ไม่ได้มีรถเมล์หรือระบบขนสง่สาธารณะ ก็ต้องเหมารถเข้ามาในเมือง ไปกลบัก็ตกวนัละ
เป็นพันบาท หากสปัดาห์ไหนมีสืบหลายวนั ก็ยิ�งมีภาระหนกัขึ %นมาก 
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ความรู้ความเข้าใจการใช้สทิธิตามกฎหมาย 

-   ก่อนทนายความจะเข้าไปช่วยเหลือ ชาวบ้านยงัไม่รู้เรื�องกระบวนการยตุิธรรม ตั %งแต่การถกูจบั ก็ไม่รู้ว่าสทิธิของ
ผู้ ต้องหามีอะไรบ้าง ก็ให้การไปโดยไม่มีทนายความ หรือกรณีที�ชาวบ้านเป็นชนเผ่า สื�อสารภาษาไทยไม่ได้ แต่ก็มี
การสอบสวนไปโดยไม่มีลา่ม 

-   กระบวนการทํางานของทีมทนายจึงไม่ใช่แค่ลงไปคยุเรื�องคดี แต่มีการให้ความรู้เรื�องสิทธิของชาวบ้านด้วย ทั %ง
สิทธิในกระบวนการยติุธรรม สิทธิในที�ดิน สิทธิชมุชน สทิธิตามรัฐธรรมนญู สว่นการเตรียมความพร้อมก่อนไปศาล 
ก็จะมีการอธิบายว่าอยู่ขั %นตอนใด จะมีการดําเนินการอะไรในศาลบ้าง หลงัจากเสร็จการสืบพยานในแต่ละนัดก็จะ
คุยสรุปและตอบข้อสงสัยเพื�อให้ชาวบ้านเข้าใจประเด็นตรงกัน เป็นการทํางานร่วมกันทุกขั %นตอน ร่วมกันทั %ง
ชาวบ้านที�โดนคดีและคนอื�นๆในครอบครัว ชมุชน 

 
3.1.2 การดาํเนินคดี 

ลกัษณะของพยานหลกัฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลกัฐาน  

-   ถ้าเป็นคดีเกี�ยวกบัที�หลวง ต้องสู้กับหน่วยงานรัฐ การเข้าถึงข้อมลูเอกสารก็เสียเปรียบ เพราะไม่รู้ว่ามีเอกสาร
อะไรอยู่ที�ไหนบ้าง เมื�อไม่มีเอกสารยืนยนัประเด็นที�เราสู้ ว่าไม่ใช่ที�หลวงก็ลําบาก กรณีที�ดิน สปก. ก็เข้าถึงข้อมูล
เอกสารยากเช่นกนั เวลาที�อยัการอ้างพยานเอกสารก็ไม่ระบุว่ามีอะไรบ้าง แต่ใช้คําว่า “บรรดาสรรพเอกสาร” ทนาย
ก็ตรวจสอบยาก แม้ปัจจบุันกฎหมายจะแก้ไขให้ระบุให้ชัดแจ้งแล้ว แต่บางคดีศาลก็ยงัปล่อยให้อยัการใช้ข้อความ
แบบเดมิ สว่นพยานบุคคลก็มีปัญหา เพราะสว่นใหญ่เป็นเจ้าหน้าที�รัฐ 

 
พยานหลกัฐานที�ใช้ในการพิสจูน์สทิธิ,  พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 

ต้องดูระวางแผนที�ของกรมที�ดินเพื�อดูขอบเขตพื %นที�พิพาท ส่วนการดูประวัติของพื %นที�ก็ต้องดูแผนที�
ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ�งประเทศไทยมีการจดัทําภาพถ่ายทางอากาศมาตั %งแต่ประมาณปี 2490 และมีการทําใหม่
ทกุๆ 5 ปี แต่ปัญหาคือแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศมีราคาแพง และบางที�หน่วยงานไม่ยอมให้คดัถ่ายโดยอ้างเรื�อง
ความมั�นคง ก็ต้องขอหมายศาลเรียกมา ให้เจ้าหน้าที�ถือมาเอง แผนที�ภาพถ่ายทางอากาศที�ใช้อยู่เป็นของทหาร แต่
จริงๆแล้วของกรมที�ดินก็มีและละเอียดกว่า แต่เพิ�งทําได้ไม่กี�ปีและยงัทําไม่ครบทกุพื %นที�  พยานหลกัฐานอื�นๆ เช่น 
วดัหรือสสุานในพื %นที�ก็จะช่วยบ่งบอกว่ามีชมุชนอยู่ในพื %นที�นั %นมานานเท่าไหร่ โดยดจูากประวตัิของวดัหรือความเก่า
ของสสุานนั %นๆ  
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การนําสืบพยานหลกัฐานต่อศาล  

-   หากเป็นระวางแผนที�หรือภาพถ่ายทางอากาศ ก็ต้องพาผู้ เชี�ยวชาญการอ่านแผนที�มานําสืบ สว่นวดัหรือสสุานก็
อาจเป็นเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองหรือผู้สงูอายใุนชมุชน 

การรับฟังพยานหลกัฐานของศาล 

-   ศาลรับฟังเอกสารของราชการเป็นหลกั ตวัอย่างคดีสริุนทร์ ทหารนําสืบสําเนาประกาศเขตแผนที�โดยที�ทหารลง
ลายมือชื�อรับรองสําเนาเอง ศาลก็เชื�อตามเอกสารนั %น  

-   การสู้กับที�ดินเอกชน มองว่าศาลยงัมีอคติกับคนที�จะไปแย่งที�ดินคนอื�น แม้กฎหมายยอมรับเรื�องการแย่งการ
ครอบครอง การครอบครองปรปักษ์ แต่มมุที�คนทั�วไปมองคนที�ไปแย่งของคนอื�น เป็นคนผิด ไม่สจุริต แต่ไม่ได้มอง
เบื %องหลังว่าทําไมต้องทํา มีความจําเป็นอะไร ที�ดินนั %นเป็นที�อะไร เช่น คดีที�ดินลําพูน เป็นที�รกร้าง ไม่มีการ
ครอบครองทําประโยชน์เลย แต่ศาลมองว่าการที�มีรั %วล้อมไว้ 30 ปี ถือว่ามีการครอบครองแล้ว การกระทําของ
ชาวบ้านจงึเป็นการบกุรุก การพิจารณาของศาลใช้ทศันคติโดยไม่ได้นํากฎหมายหลายๆฉบับมาคิดรวมกนั เรื�องการ
แยง่การครอบครอง ต้องดูกฎหมายที�ดินเรื�องการทิ %งร้างที�มีกําหนดเวลาไว้ ดเูรื�องการครอบครองตามความเป็นจริง
และหลักตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วจึงมาดูองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายอาญา แต่เมื�อศาล
พิจารณาแต่กฎหมายอาญา เมื�อชาวบ้านเข้าไปในพื %นที�ก็ผิดกฎหมายอาญาทนัที 

 
การเจรจาไกลเ่กลี�ย 

-  คดีปางแดง เชียงใหม่ หลงัจากสืบพยานไปบางสว่นแล้ว ศาลก็เห็นว่าชาวบ้านถกูพามาอยู่ ไม่ได้ตั %งใจบุก
รุก แต่เมื�อข้อเท็จจริงชาวบ้านอยู่ในป่า ก็เข้าองค์ประกอบความผิดบุกรุก ศาลจึงหารือร่วมกับอัยการและทนาย
จําเลยว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อ ทีมทนายจึงแจ้งศาลว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานรัฐให้รับรองให้
ชาวบ้านอยู่ในพื %นที�นั %นตอ่ไปได้โดยกําหนดกรอบไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกป่ามากขึ %น ศาลจึงหาทางออกด้วยการให้เวลา
ไปเจรจา ได้ข้อตกลงแล้วจงึกลบัมาแถลงศาลแต่มีเงื�อนไขว่าต้องรับสารภาพ ทีมทนายส่วนหนึ�งไม่เห็นด้วยกับการ
รับสารภาพเนื�องจากชาวบ้านไม่มีเจตนาบุกรุก แต่เมื�อประเมินทิศทางที�เป็นประโยชน์กับจําเลยและชาวบ้านใน
พื %นที�แล้ว จงึยอมตกลงรับสารภาพ ศาลจงึจําหน่ายคดีไว้รอการอ่านคําพิพากษา จนเมื�อมีการจดัการเรื�องที�ดินที�อยู่
อาศยัของชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ศาลจงึได้อ่านคําพิพากษาให้รอลงอาญาชาวบ้านที�เป็นจําเลย 

-  การเจรจาในคดีสริุนทร์  ศาลได้เสนอให้โจทก์จําเลยลองเจรจาตกลงกันให้ชาวบ้านทําสญัญาเช่าที�ดิน
จากกรมธนารักษ์ เบื %องต้นชาวบ้านไม่ยอมเนื�องจากเห็นว่าเป็นที�ดินของตนเอง ไม่ใช่ที�หลวง แต่หลงัจากทีมทนาย
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ประเมินรูปคดีให้ชาวบ้านฟังว่าคดีเสียเปรียบเรื�องพยานหลกัฐาน ชาวบ้านจงึตกลงเรื�องการเช่า แต่กําหนดเงื�อนไข
ห้ามทหารเข้ามายุ่งเกี�ยวในพื %นที�ที�ชาวบ้านอยู่ โจทก์จําเลยจงึสญัญายอมกันโดยชาวบ้านรับว่าพื %นที�พิพาทเป็นที�
หลวง ที�สาธารณประโยชน์ และชาวบ้านตกลงยินยอมทําสญัญาเช่าที�ดินตามระเบียบของราชการ ศาลจงึพิพากษา
ให้ตามยอมและคืนคา่ธรรมเนียมศาลให้เกือบหมด 

 
การประกนัตวั 
-   คดีลําพูน ชาวบ้านยากจนไม่มีเงิน จงึช่วยกันหานักวิชาการมาประกันตัวให้ ทีแรกศาลไม่ยอมเนื�องจากไม่ใช่
ญาต ิแต่เมื�อมีการเจรจาพดูคยุกบัศาล ศาลจงึยอมให้ใช้นกัวิชาการเป็นนายประกนั  

-   คดีปางแดง เป็นชาวบ้านชนเผ่าซึ�งยากจนเช่นกนั ก็มีการเจรจากบัศาล จนศาลยอมให้ทนายเป็นนายประกันของ
ชาวบ้าน ทั %งที�ทนายบางคนเพิ�งได้รับใบอนญุาตว่าความมาเพียงหนึ�งปี และคดีนี %ศาลเรียกประกันเป็นกลุ่ม ไม่ได้
แยกเป็นรายคน ช่วยให้ภาระของชาวบ้านลดลงมาก 

-   คดีกระบี� นายประกนัเป็น ส.ว. อาจารย์ นกัวิชาการ 

-   อยา่งไรก็ตาม เรื�องการประกนัตวัก็ยงัคงเป็นปัญหาสําหรับชาวบ้าน เมื�อศาลเรียกวงเงินประกนัสงู ชาวบ้านก็หา
ไม่ได้, ความผดิฐานเดียวกนัในคดีแบบเดียวกนั แต่เรียกประกนัไม่เทา่กนั ไม่มีมาตรฐานที�ชดัเจน 

-   ปัญหาเรื�องความเป็นญาติของนายประกัน ไม่ได้มีกฎหมายกําหนดให้ต้องเป็นญาติ  ดงันั %นเมื�อนกัวิชาการหรือ
นกัการเมืองที�เชื�อว่าชาวบ้านไม่ผิดและยินยอมเอาตวัเองเป็นประกัน ศาลก็สมควรต้องให้ประกัน สําหรับปัจจุบัน
ศาลยงัไม่มีแนวทางที�ชดัเจน ต้องอาศยัการเจรจาต่อรองเป็นรายคดี   

 

การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพิสจูน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

-   เนื�องจากส่วนใหญ่ชาวบ้านถกูฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาข้อหาบุกรุก ต้องขึ %นศาลที�มีอํานาจพิจารณาคดีอาญา 
โดยตามหลกั โจทก์มีหน้าที�พิสจูน์ให้ได้ว่าจําเลยกระทําผิดตามฟ้องจริง แต่ในทางปฏิบติัชาวบ้านถกูกฎหมายปิด
ปาก เพราะเมื�อโจทก์พิสจูน์ได้ว่าขณะถกูจบัจําเลยอยู่ในเขตป่า ภาระจะตกแก่จําเลยต้องพิสจูน์ให้ได้ว่าตนเองอยู่
มานานแล้วก่อนมีการประกาศเขตป่า ซึ�งเป็นเรื�องยากที�ชาวบ้านจะหาพยานหลกัฐานมาพิสจูน์โต้แย้งเอกสารของ
ราชการ โดยเฉพาะชาวบ้านในภาคเหนือ บนพื %นที�สงู หรือในภาคอีสานที�ไม่ได้ปลกูไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ยิ�งไม่มีอะไร
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มาพิสจูน์ ศาลไม่ได้พิจารณาว่าชาวบ้านอาจจะอยูม่าก่อนมีการประกาศเขตป่าก็ได้ ศาลพิจารณาเฉพาะกฎหมายที�
ใช้บงัคบัขณะชาวบ้านถกูจบั โอกาสที�จําเลยจะพิสจูน์ให้พ้นผิดข้อหาบุกรุกป่าจงึยากมาก 

-   สําหรับคดีบุกรุกแย่งการครอบครองที�ดินเอกชน ศาลมีทศันคตติ่อคนที�ไปแย่งทรัพย์สนิของคนอื�นว่าไม่สจุริต โดย
ไม่พิจารณาว่าเอกชนมีการครอบครองทําประโยชน์ที�ดินนั %นจริงหรือไม่ การสร้างรั %วลวดหนามล้อมไว้อย่างเดียวหรือ
ปลูกต้นไม้ไว้ริมขอบที�ดินสามารถถือว่ามีการครอบครองทําประโยชน์หรือแสดงการหวงกันแล้วหรือไม่ ศาลไม่
พิจารณาจากสภาพความเป็นจริง หากจะมีคําพิพากษายกฟ้องบ้าง ก็จะเป็นเรื�องว่าโจทก์พิสจูน์ไม่ได้ว่าจําเลยอยู่
ในพื %นที�พิพาทจริง 

-   อีกประเด็นคือ หากศาลมองว่าการเข้าไปยึดครอบครองที�ดินของเอกชนเป็นความผิดบุกรุกเสมอ เรื�องการ
ครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั %งการที�รัฐจะเรียกคืนที�ดินที�มีการปล่อยทิ %งร้างตาม
ประมวลกฎหมายที�ดนิก็จะไม่มีทางบงัคบัใช้ได้จริง 

-   ถ้าศาลยังใช้แนวคิดสีเขียว แนวคิดเรื�องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียวมา
พิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน อย่างไรชาวบ้านก็แพ้ ศาลควรต้องเข้าใจบริบทความเป็นมาเรื�องการประกาศเขตป่า
หรือที�สาธารณประโยชน์ เป็นการประกาศบนโต๊ะ บนแผนที� ไม่ได้มีการลงสํารวจพื %นที�จริงก่อนประกาศและไม่มีการ
กนัเขตที�มีชาวบ้านอยู่อาศยัออกจากพื %นที�ประกาศ 

 
ระบบศาล 

-   คดีเกี�ยวกับที�สาธารณะประโยชน์ ทีมทนายมองว่าเป็นเรื�องระหว่างรัฐกับเอกชน ต้องฟ้องศาลปกครอง แต่ศาล
มองว่าเป็นเรื�องโต้แย้งกรรมสิทธิT ต้องมีการพิสูจน์สิทธิT จึงต้องฟ้องศาลยุติธรรม ประเด็นนี %ยังเป็นปัญหาอยู่ใน
หลายๆคดี ซึ�งในความเป็นจริงแล้ว เมื�อต้องตอ่สู้คดีกับเจ้าหน้าที�รัฐ เอกสารพยานหลกัฐานต่างๆจะอยู่กับเจ้าหน้าที� 
ซึ�งชาวบ้านไม่มีทางรู้ว่าคืออะไร มีเอกสารอะไรบ้าง ถ้าคดีอยู่ที�ศาลปกครอง ศาลมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที�ส่ง
เอกสารทั %งหมดได้ แต่เมื�อเป็นคดีแพ่ง ทนายต้องขอออกหมายเรียกเอกสารเป็นรายการ ซึ�งก็มีเอกสารบางเรื�องที�ไม่รู้ 
ดงันั %นการตอ่สู้คดีเรื�องที�หลวงหรือที�เอกชนจงึไม่ควรอยูก่บัศาลยตุธิรรม  

-   การฟ้องศาลปกครองจะช่วยลดภาระเรื�องค่าธรรมเนียมศาลด้วย นอกจากนี % ถ้าอยู่ศาลยุติธรรม ต้องมี
ค่าธรรมเนียมศาล ซึ�งคิดจากราคาประเมินที�ดินที�พิพาท ปัญหาคือ ในขณะที�กรมที�ดินเป็นผู้ตั %งราคาประเมิน บาง
คดีที�มีการฟ้องกรมที�ดินหรือเจ้าพนักงานที�ดินด้วย ก็อาจเกิดความไม่เป็นธรรม มีการตั %งราคาประเมินที�ดินสูงๆ 
เพื�อให้คา่ธรรมเนียมศาลที�ชาวบ้านต้องวางสงูขึ %นด้วย เป็นอปุสรรคตั %งแตเ่ริ�มฟ้องคดี 
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 ผลของคดีและการบงัคบัคดี 

-   ในส่วนของคดีอาญามีทั %งคดีที�ศาลพิพากษายกฟ้องและพิพากษาจําคกุ ทั %งให้ลงโทษเลยและให้รอลงอาญา ก็มี
การยื�นอุทธรณ์ฎีกาและขอประกันตัวในชั %นอุทธรณ์ฎีกาตามระบบซึ�งส่วนใหญ่จะได้ประกันตัว แต่มีคดีหนึ�งซึ�ง
ต้องห้ามฎีกา จงึมีการขอให้ศาลรับรองอนญุาตให้ฎีกาได้ ปรากฏว่าศาลไม่รับรองให้เนื�องจากเห็นว่าไม่มีประเด็นที�
จะฎีกา แต่ทีมทนายเห็นว่า คดีที�ศาลจะไม่รับรองให้ฎีกาเพื�อไม่ให้รกศาล ไม่ควรเป็นคดีที�เกี�ยวกับเสรีภาพของ
ประชาชน 

 

3.2  ท่านมีความเหน็อย่างไรกับผลคดีในความรับผิดชอบของท่าน  

-   เห็นว่าศาลยงัตดัสินลงโทษหนักเกินไป เพราะเหตใุนคดีไม่ใช่เรื�องฆ่าคนตาย ไม่ใช่การชิงทรัพย์ แต่เป็นเรื�องของ
คนที�ไม่มีที�ดินทํากินจากความบกพร่องของรัฐที�ไม่เข้ามาจัดการแก้ปัญหาให้ ชาวบ้านไม่มีทางเลือกก็ต้องจัดการ
กนัเอง แล้วยงัต้องถกูดําเนินคดีอีก  

3.3 ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเห็นอย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดินในปัจจุบัน  เช่น  เป็น

ธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

-   อํานาจตลุาการถกูรัฐและนายทุนยืมไปใช้เป็นเครื�องมือรังแกกดขี�ชาวบ้าน เป็นเครื�องมือที�ชาวบ้านไม่มีทางต่อสู้

ไหวเพราะนายทุนมีกําลงัที�จะเตรียมพยานหลกัฐานและจ้างทนายความเก่งๆ รัฐก็มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื�องคดี

โดยเฉพาะ และยงัมีตํารวจเจ้าหน้าที�เป็นกําลงัเสริมอีก 

 

3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวธีิพจิารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ 

-   ศาลต้องปรับทศันคติเรื�องป่าไม้ที�ดิน คดีสว่นที�น่าจะลดลงได้ง่ายคือคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับชาวบ้าน สว่นคดี
เกี�ยวกับที�ป่าหรือที�สาธารณะ ศาลต้องเปลี�ยนทัศนคติที�มองชาวบ้านเป็นผู้บุกรุกทําลายป่า ต้องเข้าใจวิถีชีวิตและ
หลกัการใช้ประโยชน์ที�ดิน เช่น การทําไร่หมนุเวียน 

-   รัฐต้องเข้ามาปฏิรูปที�ดิน ต้องดําเนินการสํารวจการใช้ประโยชน์ที�ดินว่าปัจจบุนัมีประชาชนอาศยัอยู่ในพื %นที�ราบ
จํานวนเท่าไหร่ อยู่ในป่าเทา่ไหร่ จดัให้มีการพิสจูน์สทิธิว่าอยู่ในป่ามานานเทา่ไหร่แล้วจดัการให้ชาวบ้านอยู่อาศยัใน
พื %นที�นั %นต่อไปได้ สว่นที�ดินที�ถกูทิ %งร้าง ไม่มีการทําประโยชน์ รัฐก็ต้องตรวจสอบและเพิกถอนเอาที�ดินมาจัดสรรให้
ชาวบ้านแทน ซึ�งอาจใช้แนวทางโฉนดชมุชนเพื�อป้องกนัชาวบ้านขายที�ดนิก็ได้ 

83



 แบบสอบถามปัญหาในวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน กรณีทนายความ 

                                                                        โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม  (EnLAW)  

-   การเอาคดีป่าไม้ที�ดินไปรวมอยู่ในวธีิพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมน่าเป็นห่วงว่า ศาลจะเอาเฉพาะแนวคิดการอนรัุกษ์
ธรรมชาติมาพิจารณา คดีชาวบ้านคงจะแพ้หมด ซึ�งจริงๆแล้วคดีป่าไม้ที�ดินไม่ใช่คดีอนรัุกษ์ธรรมชาติสิ�งแวดล้อม 
อาจจะมีคดีตดัไม้ทําลายป่าแต่ก็ต้องเป็นกรณีตดัไม้ไปขาย ไม่ใช่กรณีชาวบ้านหกัร้างถางพงเพื�ออยู่อาศยัและหาที�
ทํากิน กลา่วคือศาลต้องพิจารณาว่าอะไรคือแรงจงูใจให้ชาวบ้านกระทําการอย่างนั %น 

-   กรณีที�เป็นเรื�องพิพาทในที�ดนิของรัฐ ควรต้องอยู่ในอํานาจศาลปกครอง เช่น การฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที�ออก
ทบัที�ดินสาธารณะ การโต้แย้งสทิธิว่าชาวบ้านอยู่อาศยัในที�ดินมาก่อนการออกประกาศเป็นที�ดนิของรัฐ  

 

ข้อเสนอต่อศาล  

1.ควรกําหนดบงัคบัให้คดีป่าไม้ที�ดิน ต้องมีการเดนิเผชิญสืบ เพื�อให้เห็นสภาพพื %นที�ความเป็นจริง    

2. ศาลควรจัดอบรมและหาวิธีศึกษาปัญหาการจดัการที�ดินของประเทศไทย เพื�อสร้างเสริมความเข้าใจของ
ตวัเอง อาจเป็นการเรียนรู้จากชาวบ้านก็ได้ ไม่ต้องจํากดัเฉพาะนกัวชิาการ   

3. สร้างผู้ เชี�ยวชาญเรื�องการอ่านแผนที� เนื�องจากเป็นพยานหลักฐานสําคัญที�สามารถชี %ขาดคดีได้ และ
ผู้ เชี�ยวชาญควรต้องมีอิสระจากรัฐด้วย     
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกลุ   นายวิโรจน์  ชา่งสาร  อาย ุ 35 ปี  

องค์กร ทนายความอิสระ เจ้าของสํานักงานกฎหมายพฤติธรรมมาณัติ, สํานักงานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม 

สภาทนายความ  

พื .นที�การทํางาน(จงัหวดั)  ทั�วประเทศ  

ประเด็นการตอ่สู้ในพื .นที�/ วตัถแุหง่คดี   

 � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

 (ประเภทคดี -  เพิกถอนโฉนดที�ดนิที�ออกทบัที�ป่าชายเลนนํ .าท่วมถึง คลองสาธารณะ หรือออกโดยคลาดเคลื�อน)  

   � ที�ดนิเอกชน 

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ _____________________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ ตั .งแต่ปี 2548 รวมได้ประมาณ 5  ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้ที�ดินตั "งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

เข้ามาช่วยงานที�สภาทนายความก่อน ต่อมาในปี 2548 เริ�มทําคดีป่าไม้และที�ดิน คดีแรกคือคดีเขาตะเกียบ 

หน้าที�แบ่งเป็นสองสว่น หนึ�งทนายความว่าความในคดีเขาตะเกียบ หวัหินและคดีเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์  

สองเป็นคณะทํางานแต่ไม่ได้ว่าความในคดีโยนกป่าพรุ นครศรีธรรมราช คดีห้วยนํ .าดัง แม่ฮ่องสอน คดีหมอที�
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อดุรธานี  (คดีหมอ มีลกัษณะเจ้าหน้าที�เลือกปฎิบตัจิบัเขาคนเดียวที�เข้าไปอยู่ในอทุยาน ในสภาพที�จะเป็นป่ารกร้าง 

และมีคนไปจบัจองหมดแล้ว มีหมอคนหนึ�งไปซื .อที�ปลกูพืชชีวจิต เพื�อนบ้านข้างเคียงไปร้องที�ป่าไม้ เจ้าหน้าที�ป่าไม้

จงึเข้ามาจบั มายดึที�ดําเนินคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายประมาณล้านกว่าบาท  เลือกทําเรื�องนี .ทั .งๆ ที�มีการบุกรุก

จริง แตค่ล้ายกบัมีการเลือกปฏิบตัคินที�เข้าไปอยู่ในที�อทุยานทั .งหมดแต่ไม่จบั มาจบัหมอคนเดียว) คดีบุกรุกอทุยาน 

ที�ราชบรีุ ไปสร้างสสุานจีนในอ่างเก็บนํ .า  

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้ที�ดนิ คือ   

ป่าบางพื .นที�ปัจจุบันเสื�อมโทรม แต่กลับไม่ได้ถูกเพิกถอน ทําให้ชาวบ้านที�เขาไปใช้ประโยชน์ถูกจับ 

นอกจากนี .ยงัมีการเลือกปฏิบัติไม่ได้จบัทกุคนที�เข้าไปใช้พื .นที� , การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ อทุยานแห่งชาติ 

ทบัที�ชาวบ้าน ซึ�งชาวบ้านไม่รู้มาก่อน มารู้อีกทีก็กลายเป็นผู้บกุรุก , อทุยานบางที�ก็ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว 

        2.3   ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้ที�ดนิอย่างไร  

ก่อนที�ชาวบ้านจะมาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ ชาวบ้านจะไปร้องเรียนต่อองค์กรอื�นก่อน 

เพื�อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น คดีเขาตะเกียบ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเขาตะเกียบ ไปร้องเรียนที�กรรมาธิการ 

วฒิุสภา สมยัคณุถาวร  เสนเนียน (ปัจจบุนัเป็นรัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย) กรรมาธิการไปพบชาวบ้าน 

อธิบาย และให้อ. แสงชม  พจน์สมพงศ์ มาช่วยอ่านภาพถ่ายทางอากาศ โดยให้ชาวบ้านเข้าร่วมฟังการประชมุทุก

ครั .งของกรรมมาธิการ ทางกรรมาธิการออกหนงัสือการตรวจสอบมา ชาวบ้านถึงมาที�สภาทนายความ 

ต่อมาชาวบ้านจงึมาร้องขอความช่วยเหลือที�สภาทนายความ สภาทนายความลงพื .นที�สอบข้อเท็จจริง  2-3 

ครั .ง ลงชื�อในใบมอบอํานาจคดีปกครอง  1 ครั .ง เมื�อดําเนินคดี ลงไปทําความเข้าใจอีก 2-3 ครั .ง เช่น คดีเขาตะเกียบ

หลงัจากที�มีการโอนคดีจากศาลปกครองมาที�ศาลแพ่ง ก็ลงไปทําความเข้าใจกับกลุม่อนรัุกษ์ฯ เรื�องเขตอํานาจศาล

และประเด็นในคดี 2-3 ครั .ง  , ถ้าฟ้องคดีไปแล้วทําให้การรวบกลุม่ของชาวบ้านรวน ชาวบ้านอาจประสานให้สภา

ทนายความลงพื .นที�ทําความเข้าใจอีกครั .ง โดยเฉพาะประเด็นว่า “เขาสามารถฟ้องคดีกลบัชาวบ้านได้หรือไม่”  

สภาทนายความแจ้งความคืบหน้าคดี ทางโทรศพัท์   
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3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดีป่าไม้ที�ดิน คือ (กรุณาพจิารณาตอบตามหวัข้อดังนี ") 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

  - ลักษณะของผู้เสียหาย กรณีเป็นโจทก์ 

เป็นชาวบ้านแท้ ๆ มีที�อยู่เป็นหลกัแหลง่, มีอาชีพประมงที�ไม่เดือดร้อนอะไร และบางส่วนเป็นชาวบ้านที�มี

ความรู้มากขึ .น ในระดับกลางเพียงแต่ไม่ได้เป็นทนายความเท่านั .นหรือจบนิติศาสตร์แต่ไม่ได้ใบอนญุาตว่าความ

เท่านั .น   

- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื "องต้น 

ในคดีเขาตะเกียบ เมื�อสภาทนายความเข้าไปดําเนินการฟ้องคดี เจ้าของที�ที�ถมที�ล้อมรั .วก็หยดุดําเนินการ 

ทําให้ชาวบ้านเขาไปใช้ที�ดงัเดิมได้แต่เพียงบางจดุ และเว้นจดุที�เจ้าของสร้างร้านอาหารไว้  และหลงัจากนั .นที�ตรง

นั .นก็ขายไม่ได้ ดําเนินการไม่ได้เพราะชาวบ้านตอ่ต้านอยู่ ทั .งนี .สภาทนายความก็ไม่มีกระบวนการอื�นๆ   คดีเขาสาม

ร้อยยอดไม่ต้องเข้าไปเยียวยาใด ๆ เพราะ อบต. ไม่อนญุาตให้นายทนุสร้างอาคาร 3 หลงัติดกับชายหาดแล้ว และ

เขาก็หยดุเพราะไม่มีใบอนญุาต ชาวบ้านก็เข้ามาใช้พื .นที�ติดชายหาดในการตากปลา ได้เหมือนเดิม ต่อมาได้ข่าวว่า

เจ้าของที�ฟ้องอบต.อยู่ เนื�องจากคดีป่าไม้ที�ดินไม่ใช่คดีที�มีความเสียหายต่อบุคคล บทบาทของสภาทนายความก็

ไม่ได้เข้าไปดแูลเรื�องนี .  

- ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี  

ชาวบ้านออกค่าใช้จ่ายเรื�องค่าเช่ารถตู้มาสืบพยานกนัเอง ส่วนค่าใช้จ่ายอื�นทนายความก็เบิกตามระเบียบ

สภาทนายความทั�วไป  

- ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิตามกฎหมาย/ชาวบ้านเข้าใจหรือไม่ว่าเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายใน

การปกป้องทรัพยากร หรือเข้าใจเพียงว่าฟ้องเอาที�ดนิคืน 
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ปี 2545-2546 เราลงพื .นที�บ่อยและเชิญแกนนํามาอบรมกฎหมาย บางครั .งถ้าเขามีปัญหาเขาก็เชิญสภา

ทนายความไปนั�งคยุ อธิบาย เรื�องการฟ้องคดี สิทธิทางศาล ถูกฟ้องกลบัได้หรือไม่ การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 

การประเมินคดีอยู่ในศาลใด ดลุพินิจของศาล ชาวบ้านใช้การฟ้องคดีเป็นเครื�องมือหลกั คดีเขาตะเกียบเขามีศนูย์

เรียนรู้เรื�องป่าชายเลนทํางานเชิงรณรงค์ควบคูไ่ป 

3.1.2 การดาํเนินคดี 

 - ลักษณะของพยานหลักฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  

 ยากตรงที�ได้เอกสารมาแล้วจะแปลความ หรือตีความอย่างไร การรวบรวมเอกสารทําได้ไม่ยาก  บางครั .งถ้า

เป็นประเด็นที�ซํ .าศาลก็จะตดัออก บางเรื�องเป็นเรื�องที�องค์กรอื�นทําไว้แล้ว เช่น อ.แสงชมุพยานผู้ เชี�ยวชาญก็มาจาก

กรรมาธิการวฒิุสภา องค์กรที�ชาวบ้านเคยไปร้องเรียน 

- พยานบุคคลในพื "นที�เลือกอย่างไร ปัญหาที�เกิดคืออะไร 

ลกัษณะพยานบุคคลสภาทนายความจะใช้เจ้าหน้าที�ของรัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาที�ดิน ให้

มาช่วยงาน ติดต่อโดยผ่านคุณศรีสวุรรณ จรรยา คณุสมชาย อามีน  ในการสืบพยานถ้าพยานบุคคลของเราแตก 

เราก็พิจารณาว่าไม่สืบบคุคลนั .น  พยานมีองค์กรที�ทําอยู่แล้ว  

คดีเขาตะเกียบ ผู้ ร้องสอด – เจ้าของที�ดิน นําแม่ของตัวเองมาเป็นพยาน อ้างว่าเป็นคนสนิทของภริยา

รัชกาล ที� 5 และเอาภาพถ่ายพื .นที�สมยัก่อนมาประกอบ ศาลปกครองฟังจงึให้โอนคดีมาที�ศาลยตุธิรรม  

- การเจรจาไกล่เกลี�ย 

คดีป่าไม้และที�ดิน ที�มีชาวบ้านจํานวนมาก ชาวบ้านจะไม่ยอมไกลเ่กลี�ย  เพราะชาวบ้านต้องการใช้ที�ดินนี .

ร่วมกนั การให้เงินไกลเ่กลี�ยไม่ได้อยู่ชั�วลกูชั�วหลาน  
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- การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพสูิจน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

ไม่มีปัญหา เรากล่าวอ้างเราก็ต้องสืบอยู่แล้ว  ก่อนที�จะโอนคดีมาที�ศาลยุติธรรมผู้ ร้องสอดขอสืบแม่ของตัวเอง 

(นามสกุล ประณีตโยธิน )มาสืบประเด็นกรรมสิทธิP เอาภาพเก่าๆ มาสืบว่าพื .นที�โล่งกว้าง หม่อมรําไพพรรณีเคย

เสดจ็ไป หลงัฟ้องคดีกว่า 3 ปีกว่าจะเอามาสบื และศาลก็ฟังและให้โอนคดีมาที�ศาลยตุธิรรม  

- ระบบศาล  

การโอนคดี มีผลต่อคดีมาก คดีป่าไม้ที�ดินเมื�อถกูโอนมาที�ศาลยติุธรรมศาลจะยกฟ้องเสมอ โดยวินิจฉยัว่า

ชาวบ้านไม่ใช้ผู้ เสียหาย จงึไม่มีสทิธิฟ้องคดี  

- การพสูิจน์ข้อเทจ็จริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้เชี�ยวชาญ 

ในคดีป่าไม้ที�ดนิ สภาทนายความจะมีผู้ เชี�ยวชาญเป็นเจ้าหน้าที�หรือพนักงานระดบัข้าราชการ  เช่น กรมป่า

ไม้ กรมเจ้าทา่ ผู้ เชี�ยวชาญกรมพฒันาที�ดิน ที�ลาออกจากราชการแล้ว มาอ่านภาพถ่ายทางอากาศและเป็นพยานให้ 

รวมทั .งการเสนอประเด็นคดัค้านคําให้การให้ แล้วทีมทนายความจะมาแปลและเรียบเรียงอีกครั .ง  

คดีเขาตะเกียบเราใช้อ.แสงชมุ ก็ตอบชดัแล้ว ป่าชายเลนประกอบด้วยพืช ปลา ดินประเภทใด โดนซกัค้าน

ว่าทําไม่ถึงไม่ประกาศป่าชายเลน ก็ตอบชดัวา่พื .นที�ไม่ถึงที�ราชการกําหนด 

การติดต่อผู้ เชี�ยวชาญ จะใช้ความสมัพนัธ์สว่นตวัก่อน ส่วนมากถ้าฟ้องแล้ว เราจะสบืพยานที�กรุงเทพเลย 

 - ความรู้ความเข้าใจของผู้พพิากษาที�พจิารณาคดี 

ผมว่าในคดี เขาตะเ กียบ ท่านอาวุธโสพอสมควรและเ ข้า ใจ ว่ าชาวบ้ านฟ้องคดี เ พื� อปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ สะท้อนจากที�ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมให้และท่านวินิจฉัยประเด็นเรื�องชาวบ้านเป็นผู้ เสียหาย

และมีสทิธิฟ้องคดี และยกคําร้องขอให้วนิิจฉยัประเด็นข้อกฎหมายของผู้ ร้องสอด  

 ผมเห็นว่าถ้าศาลตัดสินให้ที�กลบัไปเป็นที�สาธารณะ จะทําให้คดีมาที�ศาลนี .เยอะมากขึ .น และเจ้าหน้าที�

ที�ดินถกูฟ้องเป็นคดีแพ่ง ทําให้ศาลไม่อยากตดัสนิให้ชาวบ้าน มองวา่เป็นเรื�องนโยบายของรัฐ 
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- ทางเลือกในการระงับข้อพพิาท เช่น การไกล่เกลี�ย , กองทนุด้านคดีป่าไม้และที�ดนิ  

ลกัษณะการไกลเ่กลี�ยแบบได้ทั .งสองฝ่าย เช่น คดีเขาตะเกียบ  มีการเสนอพื .นที�รอบที�พิพาทให้ชาวบ้านเข้า

ไปใช้ประโยชน์และเว้นการออกโฉนด ส่วนที�อื�น ๆ ก็ให้มีการออกเอกสารสิทธิไป แต่ประเด็นนี .ไม่ได้มีการคุยกัน

จริงจงัจงึตกไป  

3.2 ท่านมีความเหน็อย่างไรกับการทําคดีในความรับผิดชอบของท่าน – เนื�องจากยังไม่มีคําพิพากษาถึง

ที�สุด จงึขอพูดถึงความเหน็ต่อการทาํคดี 

ผลดีที�ชาวบ้านได้ใช้ที�ดินต่อไป การมาร้องที�สภาทนายความเป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้เกิดการตื�นตวัเรื�องการ

ตรวจสอบที�ดินมากขึ .น แต่ชาวบ้านตื�นตวัมาแล้ว 100 %  จากข้อเท็จจริงในพื .นที�เรื�องการรังวดัที�ดิน ซึ�งเจ้าหน้าที�จะ

เรียกเจ้าของที�ดินข้างเคียงมาไต่ส่วนข้อเท็จจริงด้วย และชาวบ้านจะถามว่าสอบไปเพื�ออะไร  การมาร้องที�สภา

ทนายความมาเป็นร้อย ๆ คน   และเห็นว่าปัญหาการออกโฉนดที�ดินนั .น จะเกิดในสมัยก่อนสมยัที�ชาวบ้านเชื�อผู้ นํา

เท่านั .น  

3.3 ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเห็นอย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดินในปัจจุบัน เช่น เป็นธรรม

หรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะส่วนใหญ่ศาลเชื�อเจ้าหน้าที�ข้าราชการกรมที�ดินมากกว่าข้อเท็จจริง  แทนที�จะ

ให้บุคคลที�สามเช่น กรมพฒันาที�ดนิมาพิสจูน์ถาพถ่ายทางอากาศมากกว่ากรมที�ดิน   

3.4 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนวิธีพิจารณาคดี และตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไร ในความเหน็ของท่าน    

กระบวนพิจารณาที�ดี ต้องดทีู�เนื .อหาของคดี มากกว่าการตั .งธง ตวับทชัดเจนแล้ว การบังคับใช้กฎหมาย 

กรมที�ดินประเมินราคาที�ดินมากไปในการเรียกร้องค่าเสียหายจากชาวบ้าน เป็นล้าน ๆ ชาวบ้านไม่มีเงินเสียค่าปรับ

ก็ตดิคกุไป 
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3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวธีิพจิารณคดีป่าไม้และที�ดนิ 

ผมมองว่าคดีประเภทนี .เป็นนโยบายของรัฐ ว่าให้โอนคดีประเภทนี .มาที�ศาลยุติธรรม เพื�อให้ศาลยกฟ้องให้หมด  

แก้ไขปัญหาได้ที�การทํางานของเราโดยการให้ผู้ เชี�ยวชาญมาให้ความเห็นประเด็นในคดีก่อน เป็นที�ชัดเจนว่า

ผู้ เชี�ยวชาญหมายความว่าอย่างไร และเราก็เลือกเอาที�เป็นประโยชน์กับเรา คดีที�ดินไปลําบากเรื�องทางนโยบาย 

ผลกระทบตกที�ชาวบ้านเรา 

 

 

รายละเอียดคดี 

1. คดีเขาตะเกียบ  

- ลักษณะผู้เสียหาย  กลุ่มอนรัุกษ์ป่าชายเลนเขาตะเกียบ มีนายสมศกัดิP เขียวขํา เป็นหวัหน้า สมาชิกกว่า 100 

คน ส่วนมากประกอบอาชีพประมงพื .นบ้าน ต่อมาเนื�องจากระยะเวลาที�ยาวนานในการฟ้องคดีและการ

ดําเนินงานทางศาลเหลือชาวบ้านประมาณ 49 คน    

- เหตุการณ์และสาเหตุคดี  บุกรุกป่าชายเลน เนื .อที�ประมาณ 50 ไร่ มูลค่าหลายล้านบาท โดยเมื�อปี  2547 

นายทนุออกโฉนดทับป่าชายเลน มีการจ้างให้ชาวบ้านใบจองสิทธิPแล้วออกโฉนดที�ดิน แล้วซื .อต่อจากนั .นก็โอน

เปลี�ยนมือกันไป ชาวบ้านก็คดัค้านกันมาตลอด แต่สู้นายทนุไม่ได้ ลกัษณะที�ดิน ตรงนี .ราคาแพง กระบวนการหา

ข้อมูลลําบาก แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที�ก็ให้ความร่วมมือเพราะมีการออกโฉนดไปแล้ว เจ้าหน้าที�ก็มาเบิกความตาม

เอกสาร ที�ตรงนี .ชาวบ้านมีใบจองและไปขอออกโฉนดไม่ได้เลย แต่เมื�อนายทุนมาซื .อต่อจากชาวบ้านกลบัออก

โฉนดได้ มีพยานบุคคลที�ไปขอออกโฉนดได้คนแรก เขาไปจ้างให้ชาวบ้านไปออกใบจองและชาวบ้านก็โอนขายไป

จองให้เขา เขาจึงไปดําเนินการขอออกโฉนดที�ดินแต่ออกไม่ได้ และเขาก็ร้องคดัค้านมาตลอด แต่เจ้าหน้าที�ก็ตอบ

ว่าเขาออกเอกสารโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะเจ้าหน้าที�เข้าข้างกนัเอง 

- การฟ้องคดี เริ�มต้นฟ้องคดีที�ศาลปกครอง ศาลยกฟ้องและโอนคดีไปที�ศาลแพ่ง โดยวินิจฉัยว่าคดีเป็นการ

โต้แย้งกรรมสทิธิPในที�ดนิ  

- ผลของคดี  ศาลปกครองพิพากษาว่าเป็นการโต้แย้งกรรมสทิธิP หลงัเจ้าของที�ดินร้องสอดเข้ามา  
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ศาลแพ่งยกฟ้องเพราะเห็นว่าผลการแปลภาพถ่ายของอ. แสงชมุ ที�แสดงว่าที�พิพาทเป็นป่าชายเลนที�นํ .าท่วมถึง

และเป็นที�สาธารณะ  ไม่สามารถออกโฉนดทับที�ตรงนี .ได้ การแปลภาพถ่ายนี .จึงเป็นเพียงความเห็นของ

นกัวิชาการทา่นหนึ�งเท่านั .น ทั .งๆ ที�อ.แสงชมุเป็นผู้ เชี�ยวชาญที�สอนการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ มีใบอนญุาต 

แตค่ดีนี .พิพากษาเรื�องความเป็นผู้ เสียหายไว้ดี คือวินิจฉยัว่ากลุ่มอนรัุกษ์ป่าชายเลนเขาตะเกียบและชาวบ้าน เป็น

ผู้ เสียหายในคดี มองว่าเป็นเพราะเราฟ้องคดีตามรัฐธรรมนญู ปี 2550 ซึ�งกําหนดให้ใช้เรื�องชมุชนมีสิทธิPได้โดยไม่

ต้องรอกฎหมายลกู  วินิจฉัยว่าที�ดินไม่ใช่ป่าชายเลน เพราะไม่มีการขึ .นทะเบียน อ.แสงชมุให้เหตผุลว่าการที�ที�ดิน

ไม่ถกูขึ .นทะเบียนเพราะเนื .อที�ดินมีไม่ถึง 100 ไร่ ตามแนวปฎิบติัจะไม่มีการประกาศเขตป่าชายเลน เพราะจะทํา

ให้สิ .นเปลืองงบประมาณการจดัทํา และการบํารุงรักษา  ซึ�งศาลไม่ได้ฟังตรงนี .  

- ต่อมาคดีถูกโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของนายนิติธร ลํ .าเหลือ เพราะนายสมศกัดิP เขียวขํา หัวหน้ากลุ่มไป

สมคัรเป็นนกัการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ และถอนคดีไปจากสภาทนายความ    

 

2. คดีเขาสามร้อยยอด คาํฟ้องหมายเลขดาํที� 1943/2551 – ฟ้องมา 2 ปี อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเทจ็จริง 

- ลักษณะผู้ เสียหาย  เป็นชาวประมงพื .นบ้าน  

- เหตุการณ์และสาเหตุคดี นายทนุรุกลํ .าที�ดินสาธารณะติดกบัทะเล และขอออกโฉนดที�ดินลํ .าเข้าไปในเขตชาด

หาด ขอเพิกถอนเพราะมีการออกโฉนดโดยคลาดเคลื�อน เจ้าหน้าที�มีเจตนาที�จะดงึโฉนดออกให้ตดิทะเลมากที�สดุ  

- อบต. มารู้ว่ามีการบุกรุกที�ตอนที�มีการขออนุญาตสร้างอาคารที�ริมทะเล อบต.จึงระงับการก่อสร้าง ต่อมา

ชาวบ้านก็มาฟ้องคดีขอเพิกถอนโฉนด 

 

  3. คดีอุทยานแห่งชาติห้วยนํ "าดัง อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน  ปี 2552 เป็นเรื�องเกี�ยวกับการสร้างคฤหาสน์ราคา

หลงัละกว่า 20 ล้าน บนยอดเขา คล้ายกับเป็นบ้านเจ้าหน้าที�ระดบัสงู ชาวบ้านอ้างว่าสร้างบ้านแล้วทิ .งขยะ ทําให้

ต้นนํ .าเน่าเสีย พื .นที�ลําบากในการเข้าไปถึงมาก  ไม่ได้ฟ้องคดีชาวบ้านหายกนัไปเอง   
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4. คดีโยนก ป่าพรุ นครราชสีมา 

- ลักษณะผู้เสียหาย   เป็นกลุ่มชาวบ้าน ระหว่างที�มีการเตรียมฟ้องคดีแกนนําถูกลอบยิง แต่ไม่เสียชีวิต ใน

กระบวนการฟ้องคดีที�ผ่านมาชาวบ้านบางส่วนก็ไม่กล้าปรากฎตัว คุณกฤษดา ถูกยิงระหว่างจะฟ้องแต่ไม่

เสียชีวิต  ช่วงแรกมาฟ้องเยอะ แต่ตอนนี .ไม่ปรากฎตวั  

- เหตุการณ์และสาเหตุคดี เจ้าหน้าที�ที�ดิน ออกโฉนดบนที�ป่าอุทยานแห่งชาติโยนก ให้นายทุนรุกที�ไปปลูก

ปาล์มช่วงที�ปาล์มราคาแพง พื .นที�คาบเกี�ยวหลายจงัหวดั ชาวบ้านไม่รู่ว่าออกเอกสารได้อย่างไร จงึมาร้องที�สภา

ทนายความ 

- การฟ้องคดี ฟ้องไปแล้ว ศาลนดัไต่สวนคําฟ้องเมื�อวนัที� 23 พ.ย. 2553  
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล   นายวีระ  ชมพนัธ์ุ  อาย ุ 58 ปี  

องค์กร ทนายความอิสระ เจ้าของสํานกังานกฎหมายวีระ ชมพนัธุ์, สํานกังานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม สภา

ทนายความ    พื *นที�การทํางาน(จงัหวดั)  ทั�วประเทศ  

ประเด็นการตอ่สู้ในพื *นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

   (ประเภทคดี -  ที�สาธารณะที�เอกชนไปขอออกเอกสารสิทธิ เราฟ้องที�สาธารณะให้กลบัมาเป็นของรัฐ)  

   � ที�ดนิเอกชน 

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า 

 � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ _________________________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ ตั *งแต่ปี 2548 รวมได้ประมาณ 5  ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้และที�ดนิตั $งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

เข้ามาช่วยงานที�สภาทนายความตั *งแต่ปี 2544 ต่อมาในปี 2548 เริ�มทําคดีป่าไม้และที�ดิน  คดีในความ

รับผิดชอบ คือ คดีป่าพรุโยนก นครศรีธรรมราช , คดีเขาตะเกียบ หัวหิน, คดีเขาสามร้อยยอด ที�ชายหาดแล้วออก

เอกสารสิทธิ, คดีดอยแม่ออกรู สมัปทานเหมืองหิน ดอยไม่ใหญ่มากแต่มีนํ *าไหลเป็นตานํ *า คดีป่าพรุแม่รําพึง  คดี

ปราณบรีุปากนํ *าปราณ  อยู่ในขั *นตอนร้องให้หน่วยงานรัฐเพิกถอน นสล. ถ้าไม่เพิกถอนก็ต้องฟ้องคดี คดีที�ยงัไม่ได้

ฟ้อง เขาอ้างว่าเป็นทุ่งเลี *ยงสตัว์ที�สาธารณะ แต่จริงๆ แล้วเป็นที�ที�ประชาชนอยู่  ที�รอบนอกเป็นทุ่งเลี *ยงสตัว์กลบัมี

โฉนด ตรงนี *เรากําลงัขอเอกสารสทิธิถ้าไม่ให้ก็คงต้องฟ้อง  
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บทบาทในคดีป่าไม้และที�ดิน เราจะร่วมกนัหลายสว่นไม่ได้เป็นผู้หาหลกัฐานโดยตรง  บางเรื�องก็เป็นประธานคณะ

งาน บางเรื�องก็เป็นแค่คณะทํางาน ทํางานในลกัษณะคณะทํางานมนัตา่งกบัการทําคดีสว่นตวั ที�เราต้องหาเองทกุ

อยา่ง เพื�อให้ได้เอกสาร แต่ถ้าอยูใ่นรูปของคณะทํางานเรามอบหมายให้คณะทํางานคนอื�นไปหาได้ 

คดีเขาตะเกียบ เริ�มแรกฟ้องไปที�ศาลปกครอง จากนั *นโอนมาที�ศาลยุติธรรม โดยอ้างว่าเอกชนสู้ เ ข้ามา 

กระบวนการนี *ไม่เห็นด้วย เพราะโอนไปศาลยตุิธรรมแล้วเกิดปัญหาทนัที เพราะเราฟ้องเข้าไปในนามของบุคคลผู้ มี

สว่นได้เสีย และใช้ประโยชน์ตรงนั *น  แต่โอนมาศาลยตุิธรรมจะกลายเป็นผู้ ไม่มีส่วนได้เสียทนัที  ถ้าจําเลยต่อสู้เรื�อง

อํานาจฟ้องเราจะเสร็จทันที ผมว่ากระบวนการจดัการเขตอํานาจศาลต้องพิจารณาใหม่ เพราะการต่อสู้ เรื�องนี *การ

นําสืบจะเสียเปรียบทนัที  เพราะว่าถ้าฟ้องที�ดินตรงนี *ให้ออกเอกสารสิทธิให้กลับไปสู่สาธารณะแหล่งเดิมก็ฟ้อง

หน่วยงานราชการ ด้วยเหตุออกเอกสารสิทธิตรงนี *ไม่ชอบ เราฟ้องศาลปกครองถือว่าเราเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย พอ

เจ้าของที�ดินยื�นคําร้องเข้ามาเป็นผู้ มีส่วนได้เสียในคดี ปรากฎว่าศาลมองว่าเป็นเรื�องการต่อสู้กรรมสิทธิโอนไปศาล

ยตุิธรรมทันที จําเลยก็จะต่อสู้ว่าเราไม่เกี�ยวข้อง คนที�จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียเรียกที�ดินคืนคือ หน่วยงานรัฐ ตรงนี *เมื�อ

เราไม่ใช้ ก็จะไม่มีอํานาจฟ้องทนัที ปัญหาคือ ไม่มีอธิบดีที�ดิน คนใดไปยื�นฟ้องวา่ตวัเองผิด  

คดีป่าพรุโยนก ผู้ นําชาวบ้านก็มาให้ข้อมลูวา่ที�ตรงนี *เป็นที�ดนูก ต่อมานายทนุก็ไปออกเอกสารสทิธิเพื�อเอาที�ไปทํา

สวนปาล์ม 

คดีเขาสามร้อยยอด ที�ติดชายหาดแต่มีโฉนดที�ติดชายหาดได้ 

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดิน คือ   

กระบวนการทางกฎหมายที�ออกประกาศทบัที�ชาวบ้านที�ชาวบ้านทํากินมาร้อยปีแล้ว ก่อนออกกฎหมายรัฐต้อง

พิจารณาให้ถี�ถ้วนไม่เชื�อเอกสารเจ้าหน้าที�อย่างเดียว เจ้าหน้าที�ก็เหมือนกนัที�บางครั *งยงัทําให้ชาวบ้านเขาเสียสทิธิD  

        2.3   ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอย่างไร  

- ชาวบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือ  

- สภาทนายความลงพื *นที�สอบข้อเท็จจริง  หาการใช้ประโยชน์ในพื *นที� แต่ละคนครอบครองอย่างไร ลกัษณะการ  

บกุรุก ทําหนงัสือมอบอํานาจ เตรียมพยานศาลยตุธิรรมตามจํานวนนดั  
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- มีปัญหาการมอบอํานาจ ฟ้องไปร้อยราย แต่มาขอถอนฟ้องกว่า 40 คนอ้างว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีการมอบอํานาจให้

ฟ้องคดี การถอนคดีเทา่ที�ผ่านมาศาลปกครองยงัไม่เคยอนญุาตเลยเพราะเห็นว่าเป็นคดีสาธารณะ อย่างคดีมาบตา

พดุมาถอนประมาณ 10 ราย มีการไต่สวนด้วยแต่ศาลไม่อนญุาต คดีดอยแม่ออกรูที�เชียงราย ก็เริ�มมาถอนอีก 

- การลงพื *นที� จะทะเลาะกบัผู้ มีอิทธิพลไม่ใชช่าวบ้าน เราจะเรียกชาวบ้านมาให้ข้อมลู แต่ส่วนมากผู้ นําจะให้ข้อมลู , 

สภาทนายความจะอธิบายว่าฟ้องได้กี�ศาล ใครคือผู้ถกูฟ้องคดี  พร้อมตอบข้อซกัถาม คําถามเด่นคือ ชาวบ้านจะถกู

ฟ้องกลบัหรือไม่  ถ้าฟ้องคดีปกครองก็จะอธิบายว่าไม่ได้ฟ้องบริษัทที�บุกรุก แต่จะฟ้องหน่วยงานรัฐที�ออกเอกสาร

สทิธิ  แต่ถ้าเป็นศาลยตุธิรรมก็อาจฟ้องได้ทั *งบริษัทและหน่วยงานด้วย 

- สอบถามหน่วยงานราชการให้สั�งให้พื *นที�สาธารณะที�ออกเอกสารสิทธิไปแล้วกลบัมาเป็นที�สาธารณะดงัเดิม เมื�อ

หน่วยงานไม่ปฏิบตัิหรือไม่ปฏิเสธหรือไม่มีคําสั�งตอบกลบัมาภายในกําหนดเวลา ก็จะฟ้องคดี  

- การหาพยานหลกัฐาน จะให้ชาวบ้านหาเอกสารมาส่งให้สภาทนายความ หรือถ้าหาไม่ได้ก็บอกว่าอะไรน่าจะเป็น

เอกสารที�เป็นประโยชน์ จากนั *นจะใช้หนงัสือของสภาทนายความขอเอกสารจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เอกสารส่วน

ใหญ่คนที�ทําอยูใ่นตําแหน่งไม่นานก็พ้นตําแหน่ง  แตบ่างครั *งนิติกร กรมที�ดนิ ก็ทําตวัเป็นศาลและขู่ว่าจะฟ้องขบัไล่

ชาวบ้านอยู่เรื�อย  คดีปากนํ *าปราณเราไปขอเพิกถอน นสล.  โดยบอกว่ากรรมการสทิธิฯมีมติแล้วว่าให้เพิกถอน 

นสล. พอไปขอออกเอกสารสิทธิและยื�นเรื�องที�ผู้ว่าแล้ว นิติกรบอกว่าอยู่ในที�หลวงจะโดนฟ้อง ก็บอกให้เขาทําเรื�อง

ปฏิเสธตามมาหน้าที�ของเขา เพื�อให้เราสามารถใช้สทิธิทางศาลได้ เนื�องจากเราไม่ใช่คู่กรณีโดยตรง  

- ขั *นเตรียมพยาน ในศาลยตุิธรรม หนึ�ง ต้องเตรียมแผนผงั หรือขอแผนที�ภาพถ่ายทางอากาศ เปรียบเทียบแผนที�หา

ที�ดินพิพาท สอง ต้องหาพยานผู้ เชี�ยวชาญมาอธิบาย โดยจดัสรรผู้ รับผิดชอบเป็นเรื�อง ๆ  ไป ช่วยกนันําสืบ สว่นศาล

ปกครองไม่เรียกอะไร นอกจากการไต่สวนเราไม่ต้องหาเอกสารอื�น  

- ฟ้องคดี   

- หลงัพิพากษา ชนะคดี ก็รออีกฝ่ายอทุธรณ์ ถ้าไม่เป็นคณุ ก็ประชมุว่าจะอทุธรณ์คดีหรือไม่ ชั�งข้อดีข้อเสียของการ

อทุธรณ์  
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3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิ คือ (กรุณาพิจารณาตอบตามหัวข้อดังนี $) 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

  - ลกัษณะของผู้ เสยีหาย กรณีเป็นโจทก์ 

การเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมที�เป็นปัญหาคือ ถ้าหากคดีป่าไม้และที�ดินเข้าสู่การพิจารณาของศาล

ยตุิธรรม ชาวบ้านฟ้องไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นผู้ มีสว่นเกี�ยวข้อง ไม่ให้เจ้าหน้าที�รัฐ ไม่ใช้ผู้ดแูลที�ดิน และก็ไม่ใช้ผู้

ครอบครองที�ดนิ ตามคําวินิจฉยัของ “คณะกรรมการพิจารณาชี *ขาดเขตอํานาจศาล”จะโอนไปที�ศาลยติุธรรมทนัที 

การเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมจะเข้าไม่ได้เลย  

สว่นใหญ่ที�มาขอความช่วยเหลือน้อยรายที�เป็นชาวบ้านแท้ ๆ จะมีผู้ มีความรู้บ้างหรือเป็นผู้ นําชมุชนนํามา ชาวบ้าน

ตาสีตาสาสว่นใหญ่จะเป็นคดีส่วนตัวไป คดีสิ�งแวดล้อมหรือที�สาธารณะจะเป็นกลุม่คนที�รวมกลุ่ม มีการแบ่งระดบั

เป็นหัวหน้า สมาชิก เพียงแต่ว่าผู้ นําไม่ใช่นักกฎหมาย  และบางคนมีศักยภาพที�เข้าไปหาข้อมลู หรือร้องเรียนต่อ

หน่วยงานรัฐได้ เช่น คดีโยนก ป่าพรุ ชาวบ้านบางคนเข้าไปหาข้อมลู เอกสารที�กรมป่าไม้ กรมอทุยาน และกรรมการ

สทิธิฯ เข้าถงึข้อมลูได้ดี แตไ่ม่มีอํานาจที�จะไปดําเนินการเทา่นั *นเอง จงึต้องมาร้องที�สภาทนายความ   

หากชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือแล้ว ส่วนมากมีแต่โดยขูว่่าจะฟ้องกลบั  

- เหตกุารณ์และลกัษณะคดี 

สว่นใหญ่เป็นการออกเอกสารสทิธิทบัที�สาธารณะ 

คดีโยนกป่าพรุ >> ภาพคดีคือนายทนุบกุรุกเข้าออกเอกสารสิทธิในที�ดินที�เป็นที�ป่าพรุ ชาวบ้านที�เคยใช้ประโยชน์ใน

ที�สาธารณะโดยการเป็นทุง่เลี *ยงสตัว์ หาผกั หาปลา และเป็นสวนนกที�อพยพมาตามธรรมชาต ินั *นก็เกิดปัญหา จึง

ฟ้องเพิกถอน ปัญหาที�เกิดคือนายทนุมีอิทธิพลมากกว่าโดยการบีบรัฐวา่จะฟ้องกลบั หรือยิงผู้ ร้อง 

คดีสามร้อยยอด >> เป็นการออกเอกสารสทิธิกบัที�บริเวณชายหาดที�เคยจอดเรือ ตากแห อวน  

- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื *องต้น 
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เราไม่ได้ช่วยเหลือส่วนนี *  เราไม่มีฐานะเป็นเอกชนที�เข้าไปช่วยเหลือได้ทนัทีและไม่ได้ส่งเรื�องความ

เดือดร้อนเรื�องอาชีพ รายได้ให้องค์กรภายนอก  เราชว่ยเหลือทางกฎหมายและต้องรอการอนมุัติจากสภา

ทนายความก่อน  

- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  

เราจะบอกชาวบ้านว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของทนายทั *งหมดไม่ให้ชาวบ้านจ่ายเลย ค่าทนาย ค่าเดินทาง คา่ที�

พกั  แต่ชาวบ้านต้องจ่ายเองในส่วนของหนงัสือมอบอํานาจ ค่าถ่ายเอกสาร ถ้าออกไม่ได้จริง ๆ ก็ขออนมุติัจากสภา

ทนายความ  

- ความรู้ความเข้าใจการใช้สทิธิตามกฎหมาย 

ฝ่ายฝึกอบรม มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื�องกฎหมายบางพื *นที� บางครั *งชาวบ้านก็มีหนงัสือให้สภา

ทนายความไปให้ความรู้กบัชาวบ้านเอง  

3.1.2 การดาํเนินคดี 

 - ลกัษณะของพยานหลกัฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลกัฐาน  

การเข้าถึงมีปัญหา แตเ่ราใช้หมายศาล สภาทนายความไม่มีปัญหาเรื�องการขอเอกสารเมื�อเทียบกบัการทํา

คดีสว่นตวั   

ภาพถ่ายทางอากาศต้องหาคนมาแปล การเข้าถึงผู้ เชี�ยวชาญมาแปลไม่มีปัญหา เรามีความสมัพนัธ์สว่นตวั 

แล้วก็ทําหนงัสือจากสภาทนายความเชิญ 

- พยานเอกสาร มีปัญหาอยา่งไร 

ปัญหาคือไม่รู้ว่ามีเอกสาร หรือไม่ได้ข้อมลูชดัเจนจากผู้ ร้องเรียน ซึ�งถ้ารู้ข้อมลูชดัเจนเพียงพอ ทกุหน่วยงาน

ที�เราทําหนังสือไปจะให้ความร่วมมือ แตถ้่าทําคดีสว่นตวัหน่วยงานจะไม่สง่เอกสารมาหรือให้ความร่วมมือเลย 
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- การเจรจาไกลเ่กลี�ย 

อยูที่�ความเชื�อมั�นของผู้ไกลเ่กลี�ย ปกติจะให้คยุกนัแต่ไม่ได้ผล เพราะผู้ไกลเ่กลี�ยตั *งธงไว้ก่อน ความเชื�อมั�น

สร้างได้จาก 1. ทําให้ชาวบ้านเหน็ว่าเป็นกลาง 2. เป็นผู้ได้รับการเคารพนบัถือ เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเจ้าหน้าที�รัฐ ที�มี

ความเป็นอาวธุโส 3. มีความรู้เรื�องป่าไม้และที�ดนิ และเข้าใจพื *นฐานชาวบ้านพอสมควร  

ผู้ ไกลเ่กลี�ยของศาลได้รับความเชื�อถือพอสมควร 

- การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสบื ภาระการพิสจูน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

คดีป่าไม้และที�ดินในศาลยตุิธรรม ถ้าเราไม่รู้ว่ามีเอกสารอะไรที�เกี�ยวข้องบ้างจะสืบไม่ได้เลย  

- ระบบศาล  

การโอนคดีจากศาลปกครองมาศาลยติุธรรมมีปัญหามาก เพราะเราจะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสยีทนัที ที�ศาล

ยตุิธรรมเราจะนําสืบได้ยาก และเสียเปรียบ ศาลใดก็แล้วแตค่วรมีผู้ เชี�ยวชาญ  ถ้าเป็นศาลยตุิธรรมก็เป็นผู้ มีความ

เชี�ยวชาญเรื�องนั *น ๆ ไป  

- การพิสจูน์ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้เชี�ยวชาญ 

ผู้ เชี�ยวชาญ 1. กรมป่าไม้ดวู่าเป็นพื *นที�ป่าหรือไม่ 2. กรมแผนที�ทหารดภูาพถ่ายทางอากาศ 3. กรมพฒันา

ที�ดินดรูะวางแผนที�  4. บคุคลเก่า ๆ ผู้สงูอาย ุข้าราชการเก่าที�รู้วา่ที�ดนิเป็นที�สาธารณะ อาจเป็นสายคนปกครองหรือ

คนในพื *นที�อยู่ในที�ดินนั *นมานาน  ทั *งนี * ทั *งหมดจะต้องมีความคิดเหน็เป็นไปในทศิทางเดียวกนั   

ปัญหาคือ ข้าราชการไม่อยากมาเบิกความ เพราะ เป็นปัญหาเรื�องหน่วยงาน ถ้าขอหมายโดยไม่ติดต่อไว้

ก่อน เขาจะเบิกความไม่ให้การเป็นคณุกบัเราเพราะอาจมีอคตติั *งแต่แรก สว่นคนเก่าก็ต้องกําชบัให้เขาพดูความจริง 

- การรับฟังพยานหลกัฐานผู้ เชี�ยวชาญ 

รับฟังสว่นหนึ�ง และต้องประกอบเอกสารด้วย ถ้าขดักนัศาลจะฟังเอกสารมากกว่า  และศาลจะไม่ตดัพยาน

ผู้ เชี�ยวชาญ โดยไม่มีเหตจํุาเป็น เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าไม่เกี�ยวข้องกบัคดีหรือประเด็นแหง่คดี 
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- ความรู้ความเข้าใจของผู้พิพากษาที�พิจารณาคดี 

บางครั *งก็ขู่ชาวบ้านให้รับผิด ศาลต้องเปิดโอกาสและรับฟังพยานหลกัฐานฝ่ายชาวบ้านให้มากขึ *น บางสว่น

ไม่เข้าใจการใช้ประโยชน์ที�ดินก่อนการประกาศที�สาธารณะ และมองวา่เป็นที�สาธารณะใครเข้าไปใช้ที�ดินไม่ได้  

3.2 ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเหน็อย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินในปัจจบัุน เช่น เป็น

ธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

ไม่เป็นธรรม เพราะรัฐใช้กฎหมายรอบด้านมาจดัการกบัชาวบ้าน  

3.3 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนวิธีพจิารณาคดี และตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไร ในความเหน็ของท่าน    

การบงัคบัใช้กฎหมายที�ดี >> ทําให้ชาวบ้านยอมรับกระบวนการมากกว่าจะไปไลช่าวบ้าน ให้ชาวบ้านร่วมกนัรักษา  

อาจใช้กระบวนไกลเ่กลี�ย  

วิธีพิจารณาคดีที�ดี >> ถ้าจะให้ดีต้องให้โจทก์นําสืบ กระบวนการขอข้อมลูมีความสําคญัในการแก้ไขปัญหา และ

ควรใช้ระบบไต่สวน  

กฎหมายที�ดี >> ฟ้องเพิกถอนเอกสารสทิธิในที�สาธารณะต้องไม่ให้ฟ้องที�ศาลยตุิธรรม 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล   นายสมชาย  อามีน  อาย ุ 51 ปี  

องค์กร ทนายความอิสระ สํานกังานกฎหมายเอกนิต,ิ สํานกังานคณะกรรมการสิ�งแวดล้อม สภาทนายความ    

พื (นที�การทํางาน(จงัหวดั)  จ.กาญจนบุรี จ.อบุลราชธานี จ.พงังา  

ประเด็นการตอ่สู้ในพื (นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

   � ที�ดนิเอกชน  

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ ______________________________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ ตั (งแต่ปี 2550  ถึงปัจจบุัน  

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้ที�ดินตั "งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

ทําคดีป่าไม้และที�ดินในบทบาททนายความ ทํามาทั (งหมด 3 คดี คือ จ. กาญจนบุรี คดีอาญาเกี�ยวกบัที�ดนิเขตป่า  

สทิธิชมุชนจดัการป่า จํานวน 1 ราย  จ.อบุลธานี คดีที�ดินวา่เป็นของเอกชนหรือสาธารณะ(คดีส่วนตวั) จํานวน 40 

กวา่ราย  และ จ.พงังา คดีอาญาเกี�ยวกบัที�ดินป่าชายเลน   

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดิน คือ   

- ชมุชนและคนไม่มีสิทธิในการดแูลป่า  ปัญหาการประกาศเขตป่าทบัที�ชาวบ้านที�อยู่มาก่อน ปัญหาที�ดินถกูโอนไป

อยูใ่นมือเอกชน ซึ�งมาจากกระบวนการให้ชาวบ้านไปจบัจองแล้วขายต่อ  
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        2.3   ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้ที�ดนิอย่างไร  

- ลงพื (นที� 1-2 ครั (งเพื�อสอบข้อเท็จจริงและเตรียมสืบพยานตามกําหนดนดั ซึ�งสภาทนายความยงัมีข้อจํากดัเรื�อง

งบประมาณ ทําให้ไม่สามารถลงพื (นที�หลายๆครั (งได้ 

- นอกจากนี ( เหน็ว่า สภาทนายความยงัขาดความเชื�อมโยงกบัชาวบ้าน ทนายความควรฟังองค์กรที�ทํางานในพื (นที�

ด้วยเพราะเขาสามารถเข้ามาช่วยเสริมได้  

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

รายละเอียดคดี 

1. คดีที�จังหวดักาญจนบุรี  

  - การเข้าไปช่วยคดี คณะทํางานคดีนี (มี 3 คน ในคดีนี (มีจําเลย 1 คน และคาดว่าจะมีชาวบ้านโดนจบั    ตามมา

อีก เพราะมีลกัษณะการกระทําแบบเดียวกนั 

  - ลักษณะคดี กะเหรี�ยงที�มีถิ�นอาศยัอยู่ที�คลตีิ (ลา่งถกูประกาศเป็นเขตป่าสงวน ในพื (นที�ป่าสงวนนี (มีข้อตกลงกบัรัฐ

ให้ทํากินได้ มีบางสว่นที�ออกไปทํากินนอกเขตที�ทางราชการกนัไว้ให้  ซึ�งคนกลุม่นี (เป็นเรื�องของคนอยู่ก่อนป่า  มีการ

ใช้วิถีปลกูพืชหมนุเวียนเช่น 15 ไร่ จะทําจริงปีละ 5 ไร่และหมนุไปเรื�อยๆ  ที�เหลือเป็นไร่ซากไว้พกัดิน   และป่า

สาธารณะที�ทกุคนใช้ประโยชน์ร่วมกนั  แต่ในการตกลงกัน รัฐให้ทําแค่ 5 ไร่ ไม่ให้หมนุเวียนไปที�ไหน     ซึ�งมนัขดักบั

สภาพของไร่หมนุเวียน 

    - เหตุคดี ชาวบ้านได้เดินสํารวจร่วมกบักรมป่าไม้ เพื�อกนัพื (นที�แนวเขตใช้ประโยชน์ โดยแผนที�แนวเขตของกรม

ป่าไม้ กบัการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านไม่ตรงกัน  ตอ่มามีชาวบ้านกลุม่หนึ�งที�เคยใช้พื (นที�เดิมอยูแ่ต่ไม่อยูใ่นเขตที�กนั

ไว้จึงถกูจบั ข้อหาบกุรุกแผ้วถางป่า ในที�ไร่เจอตอไม้เก่า ๆ รอบ ๆ กบัไร่ข้าวโพด และที�ตวัจําเลยเจอมีดพร้า  1 เล่ม 

และเจ้าหน้าที�ใช้ GPS จบัพิกดัวา่พื (นที�ที�ถกูแผ้วทางมีเนื (อที�เทา่ใดเพื�อคดิว่าเสยีหาย   

    - การทาํงาน เราเข้าไปสอบข้อเท็จจริงก่อน พบว่าตอที�พบถกูตดัก่อนแล้ว เพราะพื (นที�นี (มีการทําสมัปทานป่าของ

นายทนุมานานแล้ว 

    - ผู้เชี�ยวชาญ เรานําสืบคณุสนีุย์  ไชยรส ตอนนั (นท่านเป็นคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน มาสบืพยานประเด็น 

สทิธิชมุชนมีสทิธิใช้ชีวิตดั (งเดิมของตวัเองอยู่ ตามรัฐธรรมนญู คณุศศิน เฉลมิลาภ เลขามลูนิธิสืบนาคะเสถียร สืบ
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ประเด็นแนวเขต โดยใช้หลกัฐานเป็นแผนที�ที�ทําร่วมกบัป่าไม้ ส่วนพยานของอยัการ เป็นพนกังานสอบสวน และชดุ

จบักมุเป็นหลกั เพื�อพิสจูน์ว่าจําเลยกระทําความผิดประกอบข้อมลู GPS  

    - ผลคาํพพิากษา หนึ�ง ศาลไม่เชื�อว่าชาวบ้านเป็นคนตดัไม้ใหญ่  เนื�องจากร่อยรอยมีการตดัมานาน มีดพร้า

ไม่ใช่เครื�องมือที�จะตดัทําลายป่าได้ และไม่พบท่อนไม้ที�ตดั สอง พื (นที�ที�เข้าไปทําไร่เป็นพื (นที�ผ่อนปรนของกรมป่าไม้

ให้อยู่ ไม่ถือว่ามีการบกุรุก ยกฟ้องและไม่มีการอทุธรณ์  

    - พยานหลักฐาน ศาลฟังประเดน็สทิธิชมุชน เพราะเราเอาเอกสารคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนมาสบื และ

เอกสารราชการที�รับรองวา่พื (นที�ที�ทําไร่มีการผ่อนปรน การสืบพยานของเราไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าจบัได้ในที�เกิดเหตกุ็สู้

ว่าไม่มีเจตนา เข้าไปทําประโยชน์ แต่กรณีนี ( บงัเอิญได้แค่มีดพร้าและไม่มีต้นไม้ใหญ่ และเอาเรื�องการทําแนวเขต

ร่วมกนัเข้ามาสืบ  คดีอาญาหนกัที�พยานของอยัการมากกว่า คดีป่าไม้ส่วนมากก็แค่จบัได้ในที�เกิดเหต ุ มีพยานวตัถุ

เครื�องมือในที�เกิดเหต ุเช่นมีดอีโต้ขนาดใหญ่  

     - หลักฐานของอัยการ คําว่าแผ้วถางป่า แค่ต้นไม้เลก็ก็ได้แล้ว แต่อยัการเอาหลกัฐานต้นไม้ใหญ่ที�มีอยู ่และ 

GPS คํานวณพื (นที�เสียหาย 

     - แนวทางการทาํงาน เราทํางานร่วมกบัมลูนิธิสืบ นาคะเสถียร ซึ�งเป็นองค์กรที�ทํางานและให้ความรู้ในพื (นที�อยู่

แล้ว หลงัถกูจบัมลูนิธิก็ไปทําเรื�องประกนัตวั เราไม่ได้เข้าไปทําเรื�องประกนัตวัให้ - สภาทนายความจึงไม่ได้เยียวยา

เบื (องต้น  

     - ความเหน็ต่อคด ีพอใจ เพราะชาวบ้านได้รับความยติุธรรม เรามองว่าเป็นกรณีที�คนอยู่ก่อนป่า            ป่า

ประกาศทีหลงั การทําข้อตกลงและชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม   หลงัจากคดีนี ( ป่าแถวนั (นไม่มีเจ้าหน้าที�เข้ามา

เกี�ยวข้องแล้ว ถ้าถกูพิพากษาจําคกุ ชาวบ้านอีกหลายคนคงจะโดนจบัด้วย 

    - ความเข้าใจของชาวบ้านต่อคดี การฟ้องคดีชาวบ้านเข้าใจดีว่าเป็นเรื�องของสทิธิชมุชนในการใช้ประโยชน์

ที�ดิน  ชาวบ้านเข้าใจตั (งแต่ตอนที�ถกูจบัแล้ว ถึงได้เถียงว่าเป็นพื (นที�ที�ตนมีสิทธิทําได้ เพราะมีองค์กรเอกชนเข้าไป

ทํางานกบัชาวบ้านมาก่อนเรื�องกนัแนวเขต  

    - ศาลเองก็เข้าใจ แต่ศาลยงัใช้ประเดน็สทิธิมนษุยชนเป็นประเด็นรอง หลกัๆ ยงัใช้กฎหมายอาญา หลกัการยก

ประโยชน์แหง่ความสงสยัให้จําเลย ไม่มีเจตนาเข้าไปครอบครองเป็นของตน 
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2. คดีจงัหวัดอุบลราชธานี  หมายเลขแดงที� 172-216/2552 ศาลปกครองนครราชสีมา 

    - ลักษณะคดี หนงัสือแสดงสิทธิการครอบครอง(ส.ค. 1) ไปยื�นกรมที�ดินเพื�อขอออกโฉนดที�ดิน แตก่รมที�ดนิ

ปฏิเสธ อ้างว่าพื (นที�ยงัเป็นเขตสาธารณะทุ่งหญ้าเลี (ยงสตัว์ที�ขึ (นทะเบียนเป็นหนงัสือสําคญัที�หลวงก่อนที�ชาวบ้านจะ

ได้ ส.ค. 1 จึงปฏิเสธรังวดัให้ชาวบ้าน แต่ในทางข้อเท็จจริงคือ บางแปลงในพื (นที�ตรงนี (ออกโฉนดได้ เป็นพื (นที�ของ

นกัการเมือง  ต่อมาชาวบ้านรวมตวักนัประมาณ 45 คน จึงฟ้องคดีปกครองนครราชสีมา  

    - ประเด็นคําสั�งที�ไม่รับคําขอออกโฉนดที�ดินของชาวบ้านเป็นคําสั�งที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื�อให้กรมที�ดนิรับคํา

ขอของชาวบ้านและเกิดกระบวนการออกรังวดัที�ดินต่อไป  โดยเราเสนอหลกัฐานพื (นที�ที�ทุ่งหญ้าในทะเบียนที�รกร้าง

ว่างเปล่า ปี 2472 ไม่ตรงกบัแผนที�รกร้างว่างเปลา่ ปี 2530 ไม่ตรงกนั  

    - 2552 พพิากษาให้ชนะคดี กรมที�ดินต้องรับคําขอของชาวบ้าน  ปัจจบุนักรมที�ดินรังวดัที�ดินและทําการ

สอบสวนสทิธิที�ดินของชาวบ้านและก็ไม่มีใครมาคดัค้านแตก่รมที�ดนิก็ยงัไม่ออกโฉนดให้   ปัญหาคือ แม้ยงัไม่มีการ

ออกโฉนดให้ชาวบ้านทั (ง ๆ ที�ไม่มีคนมาคดัค้านแล้ว กรมที�ดินมีหน้าที�ต้องออกโฉนดที�ดินได้แล้ว แตรั่ฐก็ตั (ง

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที�ดินของรัฐ (กบร.)  เพื�อเข้ามาแก้ไขปัญหา ชาวบ้านยงัหวงัที�จะให้ กบร. เข้า

มาแก้ไข แต่ปัญหาคือ ถ้ากบร. ชี (มาแล้วว่าเป็นที�สาธารณะ เราก็ต้องฟ้องศาลยตุิธรรมกนัอีกครั (งหนึ�ง ต่อสู้ เรื�อง

กรรมสิทธิที�ดิน  ในที�ดนินี (ยงัมีความซบัซ้อนอีกตรงที� สปก. มาออกประกาศทบัที�อีกทั (ง ๆ ที�เป็นเขตเทศบาล  

    - ผู้เสียหาย เป็นคนชั (นกลาง เขตเมืองเทศบาล มีฐานะ มีความรู้ และครอบครองที�ดินมาอยูเ่ดิมแล้ว  ในกลุม่ผู้

เดือดร้อน ไม่ได้ฟ้องคดีกนัทั (งหมด เพราะมีการรอรับผลของคดีโดยไม่ต้องฟ้องคดี 

    - พยานเอกสารที�เราใช้ เอกสารทั (งหมดได้มาจากชาวบ้าน ชาวบ้านเก็บมาจากการประชมุต่างๆ เราเพียงแต่

นํามาเรียบเรียง ไม่มีปัญหาเรื�องการแปลภาพถ่ายว่าบริเวณนี (มีร่องรอยการทําประโยชน์อยา่งไร ดแูค่แนวเขตวา่

ทะเบียนที�สาธารณะ ปี 2475 และทะเบียนสําคญัที�หลวงปี 2530 ทั (งสองในที�เดียวกนัเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร

เท่านั (น  

    - พยานบุคคล ผู้ ฟ้องคดีเอง และผู้ใหญ่บ้าน ซึ�งอยู่มาก่อนในพื (นที�  คดีปกครองประเด็นเราไม่ได้สู้กนัเรื�อง

กรรมสิทธิ จึงไม่ได้สืบผู้ เฒา่ผู้แก่  

    - แนวทางการดําเนินคดี เป็นคดีสว่นตวั มีการฟ้องเป็น 45 คดี เพราะผู้ ฟ้องคดีมีที�ดนิคนละแปลง          ไม่

สามารถฟ้องคดีเดียวกนัได้ แตเ่ราขอให้รวมคดี  ชาวบ้านเองก็มองว่าไม่ใช่เรื�องเสียหายและชาวบ้านก็มองว่าเป็น
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เรื�องของตนไม่ใช่ชมุชน สว่นเราทนายความก็มองว่าเป็นเรื�องข้อกฎหมายเพื�อผลประโยชน์แต่ละรายไป    ไม่ใช้การ

ฟ้องเพื�อใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

     - การเยียวยา ไม่มีการเยียวยา เพราะชาวบ้านก็ยงัอยู่ที�ที�ดินเดิม สว่นรัฐเองพยายามเข้ามาออกเป็นที�สปก. ให้ 

แต่ชาวบ้านไม่เอา สปก. ไม่มีอํานาจเข้ามารังวดัในเขตเทศบาลได้  

    - ศาล ไม่ได้จบัเรื�องที�ดนิ มองเรื�องขั (นตอนเจ้าหน้าที�กรมที�ดิน ว่าเอกสารชาวบ้านครบ กรมที�ดินก็ต้องรับเรื�องไว้

ก่อน ส่วนเรื�องจะไปพิจารณาออกโฉนดหรือไม่ก็เป็นอีกเรื�อง  

    - ความพอใจ พอใจ แต่คิดวา่ต้องดกูนัอีกยาว เพราะต้องเข้าสูก่ระบวนการ กบร.  

 

3. คดีจงัหวัดพังงา หมายเลขแดงที� 706/2551 ศาลจังหวัดพังงา และหมายเลขแดงที� 1768/2551 ศาล

อุทธรณ์ภาค 8 

    - ลักษณะคดี คดีอาญา มีพื (นที�ป่าชายเลนส่วนหนึ�ง นายทนุมาซื (อพื (นที�ติดป่าชายเลน  ต้องการปรับพื (นที�   ป่า

ชายเลนนี (เป็นท่าเทียบเรือ  แล้วเข้ามาพกัที�รีสอร์ทเขา เขาเข้ามาทํางานพฒันากบัชาวบ้านเพื�อแลกกบัการที�ต้องเอา

ป่าชายเลนตรงนี (ออกไป  ชาวบ้านแตกเป็นสองกลุม่ กลุม่หนึ�งต้องการอนรัุกษ์ป่าชายเลนไว้ แตอี่กกลุม่มองว่าป่า

ชายเลนไม่ใช่ของเรา การมาสร้างรีสอร์ทจะมีประโยชน์กับเรามากว่า  อีกกลุม่ก็เฉย ๆ  

    - วนัหนึ�ง นายทนุใช้รถแบ็คโฮไถที�ของตน ต่อมาเริ�มเข้าไปไถที�ป่าชายเลนมีต้นแสม 30-40 ต้น  อบต. และชาวบ้าน

ขดัขวางไม่ให้ไถป่าชายเลน พยายามจบัคนขบัรถแบ็คโฮ  จนมีเสยีงปืนดงัขึ (น ด้วยความโมโหชาวบ้านบางคนก็เอา

นํ (ามนัราดรถแบ็คโฮและจดุไฟเผา ตํารวจแจ้งจบั อบต. 2 คนซึ�งอยู่บริเวณหน้ารถร่วมกับชาวบ้านกลุม่อนรัุกษ์อีก 2 

คน ข้อหาเผาแม็คโคร  ส่วนคนขบัรถแบ็คโฮ กรมป่าไม้ฟ้องบกุรุกแผ้วถางป่า ศาลจําคกุ 6 เดือนไม่รอลงอาญา มอง

ว่าทําลายทรัพยากรธรรมชาตทีิ�ร้ายแรง 

    - การคิดค่าเสียหาย ต้นแสม 30-40 ต้น ชาวบ้านคิดว่าประเมินคา่ไม่ได้ แตเ่จ้าหน้าที�ป่าไม้บอกว่าประมาณ     1 

แสนบาท  แต่ชาวบ้านโดนฟ้องข้อหาเผารถแบ็คโฮ ตีมลูค่าล้านกว่าบาท ชาวบ้านคิดว่าเหล็กมลูค่าก็ได้แค่ล้าน แต่

ต้นไม้ที�เสียหายมนัประเมินค่าไม่ได้ กวา่มนัจะโต เป็นสบิ เป็นร้อยปี เอามาคิดบ้างหรือไม่  ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเอามาคิดด้วยหรือไม่ หรือคิดแคว่่าถ้าเป็นไม้กระดานมนัมีค่าเท่าใด 
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    - ผู้ถูกละเมิด กลุม่อนรัุกษ์บ้านแหลมหนิ รวมตวักนัฟื(นฟูป่าชายเลน เป็นกลุม่ประมงพื (นบ้าน รวมกนัเป็น

เครือข่าย  มีความตื�นตวัเรื�องการดแูลทรัพยากรชายฝั�ง เช่น ป่าชายเลนดี แต่ความรู้กฎหมายยงัน้อย รวมตวักนั

หลายที� มีความเข็มแข็ง  

    - เรื�องขอประกันตัว  ทางกลุม่ประกนักนัเอง  

    - พยานหลักฐาน พยานหลกัคือพยานบุคคลฝ่ายโจทก์หลวมมาก ไม่นําประจกัษ์พยานที�เห็น อบต. เผามาสืบ  มี

แคพ่ยานแวดล้อม  ชั (นสอบสวนมีการซดัทอดกนัด้วย แตไ่ม่มีการกนัผู้ ต้องหาคนนั (นไว้เป็นพยานซดัทอด      มนัเป็น

เรื�องของการเมืองด้วย นายทนุต้องการเล่นงาน อบต. สองคนนี (อยู่แล้วจึงโดนฟ้อง 

    - อบต. โดนจบัไม่มีหมายเรียก จบัใสก่ญุแจมือและเดินรอบหมู่บ้าน คือตํารวจต้องการเล่นงานอยู่แล้ว            มีข้อ

พิรุธของพนกังานสอบสวนเรื�อง อบต. คนที� 2 ปฏิเสธลอย แตต่่อมามีใบต่อการสอบสวนเพิ�มเอกสาร และมีบนัทกึ

คําให้การที�ไม่มีข้อความใด แต่มีการเซ็นชื�อริมกระดาษ จึงทําให้ศาลสงสยั  

- ประเด็นป่าชายเลน นอกจากกฎหมายอาญา การรวมกลุ่ม ดแูลป่า เปรียบเทียบค่าเสียหายรถขดุกบัป่า ไม่น่าจะ

ถกูต้อง แตเ่ราไม่มีพยานผู้ เชี�ยวชาญเรื�องนี (  

 - ยงัไม่มีคําพิพากษา 

 

-       ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเหน็อย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้ที�ดินในปัจจุบัน  เช่น เป็น

ธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

การจบัเรื�องบุกรุกป่าไม้ ไม่เป็นธรรมกบัชาวบ้าน เช่น มีดพร้า 1 เลม่ ไม่สามารถตดัฟันต้นไม้ได้  ไม่ควรมีความผิด 

เทียบกบันายทนุใช้รถแบ็คโฮ ซึ�งเป็นผู้กระทําการโดยตรง  

-  กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย  กระบวนวิธีพิจารณาคดี และตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไร  ในความเหน็ของท่าน    

กระบวนการที�ดีควรให้โอกาสชาวบ้านได้อธิบายข้อเท็จจริงให้เข้าสูก่ระบวนการศาลมากที�สดุ และศาลก็ต้องรับฟัง

ทั (งหมกโดยไม่ตดัออก เช่น นอกประเดน็  ซึ�งในสว่นคดีอาญา การรับฟังข้อเท็จจริงจะเกี�ยวข้องกบัการกําหนดโทษ

อยา่งเป็นธรรมมากขึ (น  
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล  นายสมนกึ  ตุ้มสภุาพ    อาย_ุ41_ปี  

องค์กร ทนายความอิสระ กรรมการอนกุรรมการชนชาติ  คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน สภาทนายความ 

พื $นที�การทํางาน (จงัหวดั)   สว่นใหญ่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ประเด็นการตอ่สู้ในพื $นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  �     ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพัสด ุ

   �    ที�ดินเอกชน 

   �   ที�ดินเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า 

  �   การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  �   อื�น ๆ _______ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ____ประมาณ 15 ปี          . 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้ที�ดินตั $งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�อะไร 

เป็นทนายความอิสระทําคดีป่าไม้และที�ดินมาตั $งแตปี่ 2538 ที�จงัหวดักาญจบรีุ  ฉะเชิงเทรา และกาฬสนิธุ์  

ตวัคดีเป็นคดีขององค์กรพฒันาเอกชน 

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดิน คือ   

         โครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดิน  มีที�มาจากการที�รัฐมองว่าทรัพยากรธรรมชาติทั $งหมดเป็นของรัฐ  

และรัฐมีอํานาจจัดการทั $งหมดแต่เพียงผู้ เดียวทําให้มีการออกกฎเกณฑ์เพื�อประโยชน์แก่รัฐฝ่ายเดียว  ทําให้รัฐมี

ความเป็นเจ้าของและการจดัการเหนือชาวบ้าน   เมื�อทรัพยากรมีอยู่ไม่มาก  และชาวบ้านที�อาศยัอยู่ในพื $นที�มาก่อน
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ได้แสดงสิทธิของตนโดยลกุขึ $นมาทวงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ�งแตกต่างกันไปในแต่ละพื $นที�ซึ�งมี

วฒันธรรมแตกต่างกัน  ในขณะที�รัฐกลบัมีรูปแบบในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพียงรูปแบบเดียวซึ�งทําให้เกิด

ปัญหากระทบในแตล่ะพื $นที� 

  ในอดีตรัฐตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยตัดสินใจจากส่วนกลางแล้วบังคับใช้กับชุมชน  

โดยที�ชมุชนที�ถูกบังคับไม่มีสิทธิปฏิเสธอํานาจดังกล่าวเลย  ส่งผลให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชมุชนถูกกระทบ

อย่างสิ $นเชิง  ยกตวัอย่างเช่น โครงการ คชก. คือโครงการที�รัฐจัดให้ประชาชนเข้าทํากินในพื $นที�ป่าเสื�อมโทรม  ช่วง

นั $นรัฐไทยต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)   รัฐมีนโยบายที�จะใช้ชุมชนเป็นเครื�องมือในการยึด

พื $นที�จาก พคท.  ก็มีนโยบายย้ายชุมชนเข้าไปอยู่ในป่าเพื�อสู้กับ พคท.  กรณีดังกล่าวก็จะมีการทําลายทรัพยากร

อยา่งมากเพราะเป็นการตั $งชมุชนใหม่และพื $นที�ที�ย้ายชาวบ้านเข้าไปนั $นก็ปรากฏว่าเป็นพื $นที�ป่า     เมื�อเวลาผ่านไป

นานพอที�ชาวบ้านที�ย้ายเข้าไปอยู่ในพื $นที�ดงักล่าวได้กลายเป็นชมุชนขึ $นและปัญหา พคท.คลี�คลายลงแต่พื $นที�เดิม

ตรงนั $นมีสภาพเป็นป่า  เมื�อสถานการณ์สงบรัฐบาลก็นํากฎหมายป่าไม้มาใช้บังคับแล้วก็จะย้ายชาวบ้านออกจาก

พื $นที�ไปอยู่ที�อื�น  ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ $น เพราะไปกระทบกับชมุชนอื�นที�ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่  และไปกระทบต่อวิถีชีวิต

ของชมุชนที�ได้เกิดขึ $นในช่วงหลายปีที�ผ่านมา เป็นต้น 

        2.3   ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอย่างไร  

  การดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินก็ไม่ได้แตกต่างจากการดําเนินคดีทั�วไป  ทนายก็ทําหน้าที�เหมือนกัน  ที�

แตกต่างกันน่าจะเป็นเนื $อหาของคดี  ที�เป็นเรื�องเกี�ยวกับป่าไม้และที�ดิน  การแสวงหาพยานหลกัฐานในทางคดีก็

ต้องมีการแสวงหาพยานหลกัฐานจากสว่นอื�นๆ เพิ�มเติมนอกจากที�ได้จากพื $นที�  ไม่สามารถใช้เฉพาะข้อมลูในพื $นที�

ได้  จําเป็นต้องหาข้อมลูเชิงลกึในสว่นอื�นๆ ประกอบ  เช่น ข้อมลูจากนกัวชิาการ ข้อมลูจากสื�อหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิ คือ (กรุณาพิจารณาตอบตามหัวข้อดังนี $) 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

  - ลักษณะของผู้เสียหาย กรณีเป็นโจทก์ 
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  คดีที�เคยดําเนินการไม่มีกรณีเป็นโจทก์  มีแต่เป็นจําเลยทั $งนั $น 

  - ลักษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ ต้องหาหรือจาํเลย 

     ผู้ ต้องหาหรือจําเลยเข้าถงึโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�ออกโดยหน่วยงานรัฐได้ยาก  เพราะ นบัแต่อดีต

จนถึงปัจจบุันโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ชาวบ้านไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมลู ไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมคดัค้านโต้แย้ง  

แม้ต่อมาจะได้รู้ในภายหลงัก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ทําให้เราอยูใ่นเงื�อนไขที�ต้องจํายอมปฏิบัติตาม โดยในอดีตนั $น

ชาวบ้านมกัมีวิธีคดิว่าที�ดินไม่ใช่ของตนแต่เป็นของกษัตริย์หรือรัฐ  ซึ�งเขาจะเรียกเอาคืนเมื�อไหร่ก็ได้ 

- เหตุการณ์และสาเหตุในคดี  

  ปัญหาเกิดจากการประกาศกฎเกณฑ์หรือระเบียบ  เช่น ป่าไม้  ก็จะกําหนดว่าเมื�อประกาศเขตป่ากฎหมาย

ก็มีผลบังคบั  ทุกคนไม่มีสิทธิอยู่ในที�ป่าไม้  ชาวบ้านไม่มีสิทธิโต้แย้งประกาศดงักล่าว  ผู้ ที�ดําเนินการประกาศเขต

ป่า ขีดเส้นต่าง ๆ จากแผนที�ในส่วนกลาง โดยรับฟังข้อมูลที�เสนอขึ $นไปโดยเจ้าหน้าที�ที�อยู่ตามภูมิภาค  ไม่ได้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื $นที�อย่างแท้จริง  เป็นการดําเนินการโดยใช้เอกสารภาพถ่ายทางอากาศ ฯลฯ   หรือแม้ใน

กรณีที�เจ้าหน้าที�ทราบว่ามีคนอยู่ในพื $นที�แต่เจ้าหน้าที�เหน็ว่าพื $นที�ดงักลา่วควรอนรัุกษ์ไว้ก็จะประกาศเขตป่าทบัพื $นที�

ดงักล่าว  นั�นเป็นที�มาของปัญหา  ถึงแม้เจ้าหน้าที�จะรับรู้ก็อาจรับรู้ไม่ครบถ้วน  หรือแม้จะรู้ครบถ้วนแต่ถ้าเขาเห็น

ว่าควรอนรัุกษ์พื $นที�ดงักลา่วไว้เขาก็จะประกาศออกมาตามนั $น  เมื�อมีการประกาศดงักล่าวแล้วและชาวบ้านที�อยู่ใน

พื $นที�ดงักลา่วกระทําการใดที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�เจ้าหน้าที�กําหนดก็จะถกูดําเนินคดีในที�สดุ 

 - การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื $องต้น 

   โอกาสที�ชาวบ้านจะเข้าถึงความช่วยเหลือภายนอกมีน้อย  เนื�องจากโดยวิถีชีวิตแล้วไม่มีความจําเป็นต้อง

สมัพนัธ์กบัภายนอก  อย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีที�รัฐใช้มาตรการบงัคบักับคนกลุม่ใหญ่ เช่น ทั $งชมุชนหรือ กลา่วหา

ชาวบ้านกระทําผิดอย่างไม่มีเหตผุล  กรณีดงักลา่วก็จะได้รับความสนใจจากสื�อมวลชนและอาจมีคนเข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือได้  แต่โดยรวมแล้วเป็นเรื�องยากที�จะมีการช่วยเหลือ 
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 - ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี     

  อดีต  องค์กรพฒันาเอกชนที�รับรู้ปัญหาจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั $งทางวิชาการและทนายและเป็นคน

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีให้ชาวบ้าน  แต่พอเวลาผ่านไปงบประมาณก็เริ�มไม่เพียงพอ  ชาวบ้านก็ต้อง

ย้ายไปพึ�งพิงสภาทนายความ  โดยการแนะนําขององค์กรพฒันาเอกชน 

  ปัจจุบัน  องค์กรหลักได้แก่สภาทนายความ สนับสนุนความรู้ ทนายความ  ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชน

สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือ หรือส่วนอื�นที�จําเป็น  และเนื�องจากค่าใช้จ่ายที�สนับสนุนทั $งสภาทนายความและ

องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นค่าตอบแทนที�น้อยมากเมื�อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ในหลายๆ กรณีทนายความก็

จําเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายเองซึ�งทนายความเมื�อตัดสินใจช่วยเหลือแล้วก็ต้องรับสภาพนี $ซึ�งก็เป็นปัญหาเพราะมี

ทนายความรุ่นใหม่ที�อยากเข้ามาช่วยคดีพวกนี $ก็ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะติดเงื�อนไขนี $ 

- ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

  ในอดีตชาวบ้านไม่รู้ว่าสิทธิคืออะไร ควรมีหรือไม่ คิดแต่เพียงว่าในการใช้ชีวิตประจําวนัจําเป็นต้องดําเนิน

ชีวิตต่อไปโดยต้องพึ�งพาทรัพยากรใด เช่น ทําการเกษตรจําเป็นต้องใช้ที�ดินเพื�อทําการเกษตร  เมื�อถูกจํากัดก็มี

ปัญหาทนัที 

  หลังรัฐธรรมนญู 2540  ชาวบ้านมีโอกาสเรียนรู้เรื�องสิทธิมากขึ $น  มีเครื�องมือในการเรียนรู้มากขึ $น คือ 

รัฐธรรมนญูที�บัญญัติเรื�องสิทธิชมุชนไว้ ได้เรียนรู้ว่าตวัเองควรมีสิทธิอะไรบ้างตามรัฐธรรมนญู  ซึ�งแต่เดิมชาวบ้าน

ไม่เคยรู้มาก่อน 

 พื $นที�ที�มีองค์กรพัฒนาเอกชนทํางานอยู่จะมีโอกาสเรียนรู้ได้มากกว่าพื $นที�ที�ไม่มีและจะทําให้ชาวบ้านมี

ความเข้มแขง็มาก  เพราะทําให้ชาวบ้านมีเครื�องไม้เครื�องมือในการอ้างอิง  ซึ�งแตก่่อนไม่เคยมี   

3.1.2 การดาํเนินคดี 

 - ลักษณะของพยานหลักฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  

  ทนายความไม่สามารถทํางานสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองถ้าขาดบุคคลหรือกลุ่มคนที�ช่วยรวบรวมข้อมูล

ข้อเทจ็จริงทั $งหมดให้เรา  ต้องมีคณะทํางานช่วยทํางานรวบรวมข้อมลูในพื $นที�ให้ทนายความ  เนื�องจากทนายความ
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ไม่ค่อยมีเวลาทํางานในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง การมีคณะทํางานช่วยเหลือดังกล่าวยังทําให้ทนายความ

เรียนรู้ได้เร็ว  ถ้าไม่มีทีมช่วยเหลือการทํางานก็จะลําบากมาก 

- พยานบุคคลในพื $นที�เลือกอย่างไร ปัญหาที�เกิดคืออะไร 

  พยานในคดีมกัประกอบด้วยหลายกลุม่ คือ  

  -  ชาวบ้าน ที�เป็นเจ้าของปัญหา เพื�อเบิกความถึงเรื�องราวของเขา   

  - องค์กรพฒันาเอกชน ที�ทํางานและมีข้อมลูในพื $นที�ละเอียดมาก เพื�อช่วยอธิบายมิตทิางสงัคม สิ�งแวดล้อม  

ต่าง ๆ  

  - นักวิชาการ  เพื�ออธิบายเรื� องทางวิชาการที�จําเป็นเป็นกรณี ๆ ไปในคดี เช่น คดีหล่มสัก อธิบายวิถี

วฒันธรรมของชมุชนในทางวิชาการ  ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร  

  - ส่วนราชการ เพื�ออธิบายข้อเท็จจริงในพื $นที�  ที�จะสอดรับกบัคําเบิกความของชาวบ้านหรือองค์กรที�ทํางาน 

ในพื $นที� 

- พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 

  - พยานเอกสารที�ใช้ส่วนใหญ่ในมมุของจําเลยเอกสารที�อ้างส่วนใหญ่เป็นข้อมลูทางวิชาการ เอกสารของ

องค์กรอิสระที�เคยมีการทําไว้ 

 - เอกสารอื�นๆ หน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายนําเสนอ เช่น การประกาศเขตป่า ดําเนินการอย่างไรมาบ้าง ฯลฯ ซึ�ง

จําเลยไม่สามารถเห็นได้ก่อนสืบพยาน อย่างไรก็ตามการไม่สามารถเข้าถึงเอกสารก่อนได้นั $นก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่

เป็นปัญหาเพราะเอกสารสว่นใหญ่เราไม่สามารถคดัค้านได้  แต่ถ้าเป็นเอกสารเกี�ยวกับการตรวจสอบที�ป่าไม้ทําไว้ก็

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าได้เหน็ก่อน 

- การเจรจาไกล่เกลี�ย 

  - มีการเจรจาไกล่เกลี�ยอย่างไม่เป็นทางการแต่มกัไม่ประสบผลสําเร็จเพราะแนวทางเจรจาคือหน่วยงานรัฐ

จะเสนอให้ผู้ต้องหา หรือจําเลยรับสารภาพ หรืออพยพออกจากพื $นที� เพื�อแลกกับการที�จะไม่ดําเนินคดี  หรือในกรณี

ของศาลก็จะรอลงอาญา  ถ้าเรียกกระบวนการนี $ว่าเป็นการไกล่เกลี�ยก็ไม่มีทางบรรลผุลได้  กระบวนการเบื $องต้นจะ

มีการเจรจาโดยเจ้าหน้าที�ในพื $นที�อยูแ่ล้ว  บางชมุชนก็ยอมออก บางชมุชนก็ไม่ยอมออก  ก็นํามาสูก่ารดําเนินคดี 
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 - การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพสูิจน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

  - คดีอาญา –  เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐ  อัยการมีหน้าที�ในการนําสืบให้

เป็นไปตามกฎเกณฑ์  ซึ�งน้อยมากแทบไม่ต้องอธิบายอะไรตอ่เลย  ชาวบ้านต่อสู้หรือปฏิเสธกฎเกณฑ์ที�หน่วยงานรัฐ

ประกาศใช้ไม่ได้  จําเลยมีความลําบากในการพิสจูน์  เนื�องจากนักกฎหมายมกัใช้กฎหมายเป็นตวัตั $งและในคดีป่า

ไม้และที�ดินถกูผกูพันโดยกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐ  ซึ�งคดีป่าไม้และที�ดินไม่ควรถกูปฏิบตัิเหมือนคดีอาญาทั�วไป  

เมื�อในมมุทางกฎหมายชาวบ้านเสียเปรียบเราก็มาพิจารณามิติของสงัคมด้วย  มิติของวฒันธรรมชมุชน  โดยนําสืบ

วิถีวัฒนธรรมของชุมชน  ซึ�งในหลายคดีศาลก็ยกฟ้องเพราะเห็นมิติสังคมและวฒันธรรมมากขึ $น  ซึ�งคดีที�ศาลยก

ฟ้องเนื�องจากศาลเห็นว่าเราอยู่ในพื $นที�พิพาทมาก่อน  

  ในการสืบพยานก็มีความยากลําบาก  เพราะคนที�พิจารณาเรื�องพิพาทเป็นคนที�เรียนกฎหมายก็จะเอา

กฎหมายเป็นตวัตั $ง  กฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั $น  ทนายหลายคนก็เลยเห็นว่าคดีป่าไม้และที�ดินสู้ไม่ชนะ  

แตเ่ราก็พยายามทําให้ศาลเห็นมิติอื�นๆ  คดีป่าไม้และที�ดินไม่ควรถกูมองหรือปฏิบติัอย่างคดีอาญาทั�วๆ ไป แต่ต้อง

มองมิติทางสงัคมด้วย  เมื�อคนพิจารณาได้เห็นข้อเท็จจริงว่าชมุชนอยู่มาก่อนที�จะมีกฎหมายใช้บังคบัเขาก็จะต้อง

พิจารณาและตดัสนิเองว่าเขาจะตดัสนิอยา่งไร 

-ระบบศาล 

ระบบกลา่วหาเป็นปัญหาอยูแ่ล้ว  ถ้าจะเปลี�ยนก็เป็นเรื�องต้องเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง 

  แม้เป็นระบบปัจจบุันจะมีผลกระทบต่อจําเลยมากๆ  แต่ถ้าศาลให้โอกาสจําเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที�ตาม

หลกัการที�ว่าต้องเปิดโอกาสให้จําเลยต่อสู้คดีอย่างเต็มที�  ไม่จํากัดอยู่ในกรอบเดิม ๆ ที�พิจารณาแต่เพียงกฎหมาย  

ศาลต้องเปลี�ยนมมุมองและเปิดรับฟังมากขึ $น  ในการดําเนินคดีเราขอเพียงพื $นที�ให้จําเลยได้นําเสนอข้อเท็จจริงมาก

ขึ $น  เมื�อศาลได้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคมมากขึ $นแม้จะถูกจํากัดโดยกรอบกฎหมายบางคนก็จะหาทางออกโดย

อาจจะรอลงอาญาบ้าง  หรือยกฟ้องบ้าง   โดยพิจารณาจากมิติสงัคมมากขึ $น  ไม่จํากดัตนไว้เฉพาะกฎหมาย 

- การพสูิจน์ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้เชี�ยวชาญ 

  ในคดีป่าไม้และที�ดินมกัมีการใช้พยานผู้ เชี�ยวชาญในการสืบพยานเสมอทั $งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลย  โดย

ในคดีป่าไม้ที�ดนิไม่มีผู้ เชี�ยวชาญของศาล 
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- การรับฟังพยานผู้เชี�ยวชาญ 

  การให้นํ $าหนักในการรับฟังพยานผู้ เชี�ยวชาญนั $นเห็นว่าถ้าเป็นพยานผู้ เชี�ยวชาญที�จําเลยอ้างศาลจะให้

นํ $าหนักมากกว่าพยานที�เป็นตัวชาวบ้านนิดหน่อย  แต่ให้นํ $าหนักน้อยกว่าพยานผู้ เชี�ยวชาญของหน่วยงานรัฐ  

อย่างไรก็ตามการรับฟังหรือไม่รับฟังพยานผู้ เชี�ยวชาญเป็นการพิจารณาเป็นคดี ๆ ไปขึ $นอยู่กบัการทําลายนํ $าหนัก

ความน่าเชื�อถือของพยาน 

แตถ้่าคดีไหนมีเจ้าหน้าที�รัฐมารับรองข้อเท็จจริงให้กบัฝ่ายชาวบ้าน  พยานของเราก็จะมีนํ $าหนกัมากขึ $น 

-        การใช้วิธีการชั� วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา 

  ไม่ค่อยมีการใช้โดยศาล  สว่นใหญ่หน่วยงานรัฐซึ�งมีอํานาจตามกฎหมายอยู่แล้วจะใช้อํานาจทางปกครอง

บงัคบักบัประชาชนโดยตรง เช่น ตดัต้นไม้ ไลรื่ $อถอน การกนัพื $นที� ให้ชาวบ้านหยดุใช้ เป็นต้น 

- ความรู้ความเข้าใจของผู้พพิากษาที�พิจารณาคดี 

  มิติความเข้าใจของศาลในเรื�องป่าไม้และที�ดินมีไม่มาก  แต่ไม่ใช่เฉพาะศาลเท่านั $นไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ในประเด็นในปัญหาป่าไม้และที�ดิน แต่รวมถึงบุคคลากรอื�น ๆ ในกระบวนการยตุิธรรมด้วย  ที�มักเชื�อตามข้อมูลที�

หน่วยงานรัฐอยากให้เชื�อและ  ยึดถือตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ซึ�งการรับรู้ข้อมูลของรัฐเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่

เพียงพอ  แม้แตท่นายความก็ไม่สามารถทําคดีป่าไม้ได้ทกุคน  เพราะคนที�ไม่มีความรู้ความเข้าใจวฒันธรรมของเขา

ก็จะทํางานไม่ได้  แต่ถ้าศาลได้รับรู้ปัญหาสงัคมมากขึ $นก็จะมีทศันคติที�แตกต่างจากเดิมในการพิจารณาคดี  ก็เลย

ไม่แน่ใจว่าการอบรมขององค์ความรู้ให้ศาลจะนําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงหรือทําให้เข้าใจปัญหาป่าไม้และที�ดินมาก

ขึ $น  ไม่แน่ใจว่าการคดัเลือกจะช่วยหรือไม่เพราะขึ $นอยู่กบัเกณฑ์ที�ผู้คดัเลือกวางไว้ 

 

- การเยียวยาความเสียหาย หรือ โทษที�ชาวบ้านได้รับ 

   คดีที� รับผิดชอบส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องชาวบ้าน  โดยในการสู้ คดีไม่ได้ใช้กฎหมายเป็นตัวตั $งแต่ใช้วิถี

วฒันธรรมเป็นตวัตั $ง  คําพิพากษาก็จะยกวิถีวฒันธรรมขึ $นมาพิจารณามากขึ $น  ส่งผลให้คดีสว่นใหญ่ยกฟ้องหรือไม่
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ก็รอการลงอาญา  สิ�งที�เหน็ว่าสําคญัคือเหตผุลของคําพิพากษาว่าศาลได้เขียนยอมรับวิถีชีวิตชมุชน วฒันธรรมไว้ใน

คําพิพากษาหรือไม่  ถ้าได้เขียนไว้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ  แต่ถ้าศาลเขียนเพียงไม่เจตนาก็ต้องพยายามต่อไปให้

ศาลเขียนมากกว่าเรื�องนั $น  เพื�อให้เรานําเหตุผลเหล่านี $ไปทํางานต่อได้ในอนาคต  เพราะเห็นว่าผู้พิพากษาควรมี

บทบาทในการมีสว่นร่วมในการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้และที�ดินด้วย 

  คดีแพ่งก็ไม่ต่างจากคดีอาญาถ้าเป็นคดีที�ตนรับผิดชอบในการสู้ คดีก็ตั $งฐานแบบเดียวกับคดีอาญา  

ประเด็นในคดีแพ่งที�สําคญัคือ จําเลยทําผิดต่อรัฐ จึงต้องชดใช้ค่าเสียหาย  ในการต่อสู้ เราก็ต่อสู้ว่าเราไม่ได้ทําผิด

กฎเกณฑ์ของรัฐเพราะโดยวิถีของเราเราอยู่มาก่อนไม่ได้ทําผิดกฎหมายของรัฐ  รัฐไม่ได้เสียหาย  จงึไม่ควรต้องรับ

ผิดชดใช้ค่าเสียหาย    คดีที�ศาลพิพากษาให้ชาวบ้านชําระค่าเสียหายคดีค่าโลกร้อนนั $น  ตนไม่ได้รับผิดชอบแต่เป็น

ทีมงานพี�เลี $ยง  ในคดีนั $นศาลเห็นว่าชาวบ้านละเมิดกฎหมายป่าไม้จึงพิพากษาให้ชําระค่าเสียหายตาม พ.ร.บ.

สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อม  ซึ�งน่าจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ดงักล่าวที�ต้องการให้มีการ

ลงโทษผู้กระทําความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

  - ผลของคดีและการบังคับคดี  

  คดีที�แพ้ศาลก็รอลงอาญา  จึงไม่มีประเดน็การบงัคบัคดี 

- ทางเลือกในการระงับข้อพพิาท เช่น การไกล่เกลี�ย , กองทนุด้านคดีป่าไม้และที�ดนิ  

  มีการไกลเ่กลี�ยทั $งนอกศาลและในศาลแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ  เพราะการเจรจาวางอยู่บนฐานที�ต้องการให้

จําเลยรับสารภาพและยอมรับเงื�อนไขของรัฐ 

3.2   ท่านมีความเหน็อย่างไรต่อผลของคดีในความรับผิดชอบของท่าน 

  ประเมินความสําเร็จจากการที�ว่าในคดีนั $น ๆ จําเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที�หรือไม่  โดยเห็นว่าต่อคดี

ที�รับผิดชอบแล้วจําเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที�มีประมาณร้อยละ 60   โดยสว่นนี $ถือว่าประสบความสําเร็จ   

ซึ�งกว่าจะมีโอกาสได้ตอ่สู้คดีอย่างเตม็ที�นี $ก็ต้องมีการอธิบายเยอะมากซึ�งในความเป็นจริงไม่ควรต้องลําบากขนาดนี $

แต่ศาลควรเปิดโอกาสให้เขาอธิบายอย่างเต็มที�มาตั $งแต่ต้น   พอมีโอกาสได้อธิบายแล้ว ศาลก็มีโอกาสได้รับรู้

ข้อเท็จจริงอย่างมากเมื�อได้รับทราบข้อมูลอย่างเต็มที�มุมของศาลก็จะเปลี�ยนไป   ในอดีตกว่าจะได้นําเสนอ

114



 แบบสอบถามปัญหาในวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน กรณีทนายความ 

                                                                        โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม  (EnLAW)  

พยานหลกัฐานอย่างเต็มที�ต้องทะเลาะกับทั $งศาลและอยัการซึ�งก็เหนื�อยมาก   ส่วนที�เหลือเห็นว่าจําเลยไม่สามารถ

ต่อสู้คดีได้อย่างเตม็ที�ก็ถือว่ายงัไม่ประสบความสําเร็จ 

  ศาลควรเปิดโอกาสให้จําเลยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที�ตั $งแต่เริ�มต้น  ซึ�งในคดีหลงัๆ ก็เห็นว่าศาลได้เปิดโอกาส

พอสมควร  ยิ�งเมื�อเทียบกบัคดีอื�นๆ ที�ประชาชนไม่สู้คดีก็จะเห็นความแตกต่างกนัอย่างมากกบักรณีที�สู้คดี  เพราะ

ทกุคดีที�ประชาชนรับสารภาพศาลก็จะลงโทษอาจจะรอลงอาญาบ้างไม่รอบ้าง  แต่ในคําพิพากษาก็จะไม่มีการ

กลา่วถงึข้อเทจ็จริงอื�น ๆ นอกจากคํารับสารภาพ  แต่คดีที�มีการสู้คดีศาลจะได้เห็นสภาพปัญหามากขึ $นและมมุมอง

ของศาลก็จะเริ�มเปลี�ยนแปลง 

  โดยการดําเนินคดีของเราเป็นการทําคดีแบบเปิดให้ชาวบ้านหรือจําเลยมีสว่นร่วมว่าผลคดีจะเป็นอย่างไร 

และจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง  การเตรียมการสืบพยานก็จะไม่ยุ่งยากเพราะชาวบ้านได้เรียนรู้มาพร้อมกับเรา

แล้ว   เพื�อสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจ  ทําให้ชาวบ้านได้เข้าใจสิทธิ  และนําไปอธิบายตอ่คนอื�นได้  

 

3.3   ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเหน็อย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินในปัจจุบัน   เช่น 

เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

  - เมื�อพิจารณาภาพรวม ภาพกว้าง หรือดทูั $งหมดไม่คอ่ยเป็นธรรม ยงัมีมิติที�ไม่ดี 

 - แต่เมื�อพิจารณาเฉพาะที�ตนรับผิดชอบเห็นว่าได้รับความเป็นธรรมมาก  โดยเฉพาะเมื�อศาลเปิดรับฟัง

คําอธิบายจากชาวบ้านมากขึ $นแล้ว  ศาลจะไม่หยิบกฎหมายมาใช้อย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตามทนายต้องเปิดทาง

ให้ศาลสามารถที�จะมีคําพิพากษาได้โดยนําเสนอข้อเท็จจริงเรื�องวิถีชีวิต เรื�องทางสงัคม โดยทนายต้องไม่แต่เพียง

ยกกฎหมายอย่างเดียวเพราะศาลจะไม่มีทางออก  อนัจะทําให้ศาลมีความเข้าใจสภาพปัญหาของคดีมากขึ $น  จะ

เห็นได้ว่าในคดีหลงัๆ  ศาลจะเขียนคําพิพากษาโดยกล่าวถึงวิถีวฒัธรรมของชาวบ้านมากขึ $น  ยกตวัอย่าง คดีหล่ม

สกั  ชาวบ้านมีการรณรงค์อย่างมากในจงัหวดัเพชรบูรณ์ศาลน่าจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงมากขึ $น  ประกอบกบัเรานําสืบ

ได้มากขึ $น  ในคดีหลงั ๆ ศาลก็เขียนคําพิพากษาดีมากขึ $น 

 3.4 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนวธีิพจิารณาคดีและตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไรในความเห็นของท่าน    
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 โดยอดุมคติต้องมีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทั $งหมด คือทั $งกฎหมายสาระบญัญัติ กระบวนการ และการ

ดําเนินคดีในศาล  เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากที�สดุ  เปลี�ยนกฎหมายที�ไม่ทนัสถานการณ์ยงัเก่าล้า

หลงั  กระบวนการก็ไม่เป็นธรรมอตัราโทษสงู ประกันตวัก็สงู  เมื�อเขาถกูดําเนินคดีเขาก็จะเสียที�ดนิทํากินทนัที  ถ้า

จะแก้ก็ต้องแก้ทั $งหมด 

  แต่ส่วนตวัอยากเห็นการแก้ไขเรื�องการอนุญาตให้มีการประกันตัวซึ�งแก้ได้เลยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายเพราะ

เป็นดุลพินิจของศาล  ในคดีป่าไม้และที�ดิน  ซึ�งปัจจบุันเรียกค่าประกันตัวสงูถึง 100,000 บาท   ซึ�งถือว่าสูงมาก  

โดยสว่นมากศาลจะไม่อนญุาตให้ใช้บุคคลประกันตวัเพราะกลวัจําเลยจะหนี   ทั $งที�กฎหมายเปิดช่องให้ทําได้    อนั

ทําให้ชาวบ้านซึ�งยากจนอยู่แล้วต้องติดคกุระหว่างการพิจารณาเพราะไม่มีทรัพย์สินประกนัตวั  ตรงนี $ศาลสามารถ

แก้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี�ยนแปลงโครงสร้างเพราะเป็นดลุพินิจของศาลอยู่แล้ว  การไม่ให้ประกันตวัก็ไม่สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของรัฐ  เพราะการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินกบัชาวบ้านเนื�องจากรัฐต้องการที�ดิน  การที�ยอมให้เขา

ประกันตวัแล้วเขาหนีรัฐก็ได้ที�ดินเป็นของตน  โดยไม่ยุ่งยาก  และจําเลยที�หนีไปก็ต้องหนีคดีไปอีกหลายปี   รัฐก็ได้

ประโยชน์และเป็นไปได้ยากที�เขาจะหนีเพราะนั�นเป็นที�ดินที�ทํากินของเขา  ยกตวัอย่างคดีหลม่สกั  ศาลให้ชาวบ้าน

ประกนัตวักนัเอง เป็นต้น 

 

3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ 

1) แก้ไขเรื�องการประกนัตวัง่ายขึ $นเพื�อให้ชาวบ้านที�ยากจนเข้าถงึกระบวนการยตุิธรรมได้ 

2) เปิดโอกาสให้จําเลยนําเสนอพยานหลกัฐานมากขึ $น ไม่ติดกรอบ เช่น พยานชมุชน  วิถีวฒันธรรม 

3) ถ้าจะแก้ไขปัญหาต้องแก้กฎหมายสาระบญัญัติที�ทําให้คนที�อยู่ในพื $นที�ป่ามาก่อนกลายเป็นคนที�ผิด

กฎหมาย  ใช้วธีินี $จงึจะทําให้คดีป่าไม้ที�ดนิลดลงได้  วิธีพิจารณาแม้จะมีการแก้ไขก็ไม่น่าจะทําให้คดีลดลงได้  

              สดุท้ายแม้จะแก้วิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดนิก็ไม่ทําให้คดีป่าไม้และที�ดินลดลง  ทั $ง ๆ ที�สงัคม

เห็นว่าคดีประเภทนี $ควรลดลง  ดงันั $นควรคดิว่าจะทําอยา่งไรดีให้พวกนี $ลดลง  เพราะถ้าคดีไม่ลดลงชาวบ้านก็จะ

เสียเปรียบ  เนื�องจากรัฐมีพนักงานป่าไม้ ตํารวจและอยัการที�พร้อมจะดําเนินคดีกบัชาวบ้าน  ขณะที�ฝ่ายชาวบ้านมี

ทนายความไม่เพียงพอที�จะให้การช่วยเหลือ 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกลุ   นายแสงชยั  รัตนเสรีวงษ์   อาย ุ    53   ปี  

องค์กร    ทนายความอิสระ 

พื !นที�การทํางาน(จงัหวดั)  ภาคเหนือและภาคใต้ 

ประเด็นการตอ่สู้ในพื !นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

   � ที�ดนิเอกชน  

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า จดัสวนป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ ______________________________________________________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ               ตั !งแต่ประมาณปี 2540           ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทํางานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้และที�ดินตั !งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

-    เริ�มทําคดีป่าไม้และที�ดินเมื�อชว่งประมาณปี 2540 หน้าที�หลกัคือ เป็นทนายความ และทําหน้าที�เป็นที�ปรึกษาให้

ชาวบ้านด้วย 

2.2 ทา่นคดิว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดนิ คือ   

-   คนทํากินไม่มีที�ดินเพียงพอสําหรับการทํากิน เนื�องจากการถือครองที�ดินไม่เป็นธรรม เป็นผลสืบเนื�องมาตั !งแต่

การออกโฉนดที�ดินยุคแรกที�พระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานให้เจ้าขุนมลูนาย เกิดการไปไล่ที�ชาวบ้านชุมชนที�อยู่
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อาศัยทํากินมาเป็นร้อยๆปีโดยไม่เคยรู้จักเอกสารสิทธิ เมื�อได้โฉนดมาแล้วก็มีทั !งเก็บที�ดินไว้เองหรือขายให้

ชาวต่างชาต ิ

-  ยคุค้าที�ดนิ ในช่วงที�อํานาจการออกเอกสารสทิธิเปลี�ยนมาอยู่ที�กรมที�ดิน มีกระบวนการนําที�ดินสาธารณะ ที�ป่าไม้ 

ไปออกโฉนด และโฉนดก็ไปกระจกุตวัอยู่กับนายทนุ นายทนุก็เอาไปจํานองไว้กับธนาคารเอาเงินออกมาใช้ ในขณะ

ที�ชาวบ้านที�เคยทํากินอยู่เดิมก็ไม่ได้สนใจว่าต้องมีเอกสารสทิธิ ยงัคงทํากินต่อไปเพื�อความอยู่รอด จงึนํามาสูก่ารถกู

ฟ้องคดี ทั !งการบกุรุกเขตป่า บุกรุกที�ดินเอกชน 

-  ชาวบ้านที�เคยได้รับแจกโฉนดที�ดินบ้าง ก็มีความจําเป็นทางการเงินต้องขายโฉนด ไม่สามารถรักษาที�ดินไว้ถึง

ลกูหลานได้ 

 -  ปัญหาเกิดจากระบบกฎหมายวางโครงสร้างให้ข้าราชการมีอํานาจเด็ดขาดรวมศนูย์เกินไปในการจดัการที�ดิน  

เอื !อให้เจ้าพนกังานที�ดนิรวมกบัผู้วา่ราชการจงัหวดัสามารถนําที�ดนิใดๆมาออกเอกสารสทิธิก็ได้ 

-  พื !นที�เขตป่าเกือบทั !งหมดทกุประเภทที�มีการประกาศกฎหมายกําหนดเขต เช่น ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ เขต

อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่า ใช้แผนที�มาตราส่วนหยาบๆ เส้นที�ขีดลงบนแผนที�เส้นหนึ�งอาจกินพื !นที�เป็นกิโลเมตร และไม่มี

การเดินสํารวจจริง ทั !งที�กฎหมายกําหนดให้ต้องทําการปักหมดุ ต้องมีบันทึกการเดินสํารวจ สภาพป่าไม้ การอยู่

อาศยั เมื�อไม่มีการเดนิสํารวจจริง ชาวบ้านที�อยู่อาศยัในพื !นที�ก็ตกเป็นผู้บกุรุกตามการขีดเส้นในแผนที� 

-  กระบวนการกําหนดเขตป่าโดยไม่มีการเดินสํารวจจริง ส่งผลสืบเนื�องไปถึงการขึ !นศาล ซึ�งศาลก็พิจารณาตาม

กฎหมายและแผนที�วา่อยูใ่นเขตที�กฎหมายกําหนดหรือไม่ ถ้าอยูก็่เป็นบกุรุก     

 

2.3   ทา่นมีวิธีการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอย่างไร  

-  ต้องเริ�มจากการสร้างจติสาํนึกความเข้าใจให้กบัชาวบ้านว่าคดีของพวกเขาจะเปลี�ยนแปลงสงัคม ทําให้กฎหมาย

หรือการปฏิบตัหิน้าที�ของเจ้าหน้าที�รัฐถกูตรวจสอบ เป็นการต่อสู้เพื�อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ 
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3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดิน คือ (กรุณาพิจารณาตอบตามหวัข้อดงันี !) 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

ลกัษณะของผู้ เสียหาย กรณีเป็นโจทก์ 

ลกัษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย 

คดีสว่นใหญ่ ชาวบ้านถกูฟ้องเป็นจําเลย โดยเป็นชาวบ้านที�ยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เหตกุารณ์และลกัษณะคดี 

- ลกัษณะคดีที�ทําเป็นกรณีที�ชาวบ้านอยู่อาศยัและทํากินในพื !นที�มาก่อน ต่อมามีการประกาศให้พื !นที�ดงักลา่วเป็น

เขตป่าตามกฎหมาย หรือมีการออกเอกสารสิทธิในที�ดินนั !นให้กับนายทุนเอกชน ทําให้ชาวบ้านที�อยู่มาก่อน

กลายเป็นผู้บุกรุก  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี  

ชาวบ้านยากจนอยู่แล้ว เมื�อโดนฟ้องคดี ก็ไม่มีเงินจ้างทนายความ ไม่มีค่ารถที�จะเดินทางไปขึ !นศาล ทําให้

หลายๆครั !งชาวบ้านจําใจเลือกที�จะยอมรับสารภาพ เพราะไม่มีคา่ใช้จ่ายที�จะตอ่สู้คดี 

ความรู้ความเข้าใจการใช้สทิธิตามกฎหมาย 

-   จริงๆแล้ว ชาวบ้านไม่ได้ตอ่สู้เพราะต้องการใช้สิทธิ แต่ต้องตอ่สู้ดิ !นรนเพื�อเอาชีวิตรอดจากการถกูเบียดเบียน เพื�อ
รักษาสงัคม รักษาชมุชนไม่ให้เดือดร้อน การมองเรื�องสทิธิจงึต้องเอาชีวิตคนเป็นตวัตั !ง ไม่ใช่คิดจากกฎหมาย สิทธิที�
จะเป็นกฎหมายต้องเป็นสิทธิที�รับใช้คน สิทธิใดแม้จะมีเขียนไว้ในกระดาษแต่ไม่สามารถทําให้ชีวิตคนหรือชุมชนดี
ขึ !นได้ก็ไม่มีความหมาย 

-   ชาวบ้านอาจไม่รู้สิทธิ เข้าไม่ถึงกฎหมาย แต่เมื�อมีความเดือดร้อนเกิดขึ !นกับตวั ก็จะพยายามหาทกุช่องทางที�จะ
ต่อสู้ได้ ทนายความในฐานะคนที�รู้กฎหมายจึงต้องเข้าไปช่วย ไปเป็นเครื�องมือในการต่อสู้ของชาวบ้าน  
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3.1.2 การดาํเนินคดี 

ลกัษณะของพยานหลกัฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลกัฐาน  

-  คดีป่าไม้และที�ดิน เป็นเรื�องที�ชาวบ้านต้องต่อสู้กบัข้อสนันิษฐานของกฎหมาย แม้จะไม่ใช่บทสนันิษฐานเด็ดขาด      
แตเ่มื�อประกอบกบัทศันคติของศาล ทําให้ข้อสนันิษฐานค่อนข้างมีนํ !าหนกัมาก 

-  การเข้าถึงพยานหลกัฐาน เช่น เอกสารเกี�ยวกับสารบบที�ดิน ชาวบ้านเข้าถึงได้ยากมาก ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที�รัฐ มกัจะอ้างวา่หายหรือไม่มี 

 

พยานหลกัฐานที�ใช้ในการพิสจูน์สทิธิ พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 

-  การพิสจูน์เรื�องการอยู่อาศยัในพื !นที�มาก่อน เช่น กรณีการประกาศเขตป่าทบัพื !นที�ชาวบ้าน สามารถนําสืบได้ทั !ง

จากพยานบุคคล ต้นไม้ใหญ่ สิ�งก่อสร้าง แต่ปัญหาอยู่ที�ศาลมักจะไม่ยอมรับฟัง หรือเรื�องสิทธิชมุชน ซึ�งมีบัญญัติ

รับรองในรัฐธรรมนญูแล้ว แต่ศาลยงัไม่ยอมทําความเข้าใจ 

-  เรื�องพยานผู้ เชี�ยวชาญที�จะสนบัสนุนข้อต่อสู้ของชาวบ้านแทบจะไม่มี เพราะสงัคมไทยไม่มีผู้ เชี�ยวชาญที�เป็น

อิสระจากราชการ แม้จะมีความเข้าใจชาวบ้านแต่ก็ไม่สามารถให้ข้อมลูต่อศาลอย่างมีอิสระ เช่น ผู้ เชี�ยวชาญการ

อ่านแผนที�เป็นเจ้าหน้าที�ของกรมที�ดนิเอง ก็ไม่มีทางเกิดการตรวจสอบถ่วงดลุที�มีประสทิธิภาพ 

การนําสืบพยานหลกัฐานต่อศาล  

-  ศาลให้นํ !าหนกักบัการรับฟังพยานเอกสารเป็นหลกั 

-  ศาลควรจะนําหลกัการลงพื !นที�เดนิเผชิญสืบมาใช้ให้มากขึ !นในคดีป่าไม้และที�ดิน 

-  อปุสรรคเรื�องภาษาถิ�นในการนําสืบพยานบุคคล ศาลยงัไม่อํานวยความสะดวกให้ชาวบ้าน ศาลควรต้องมีล่าม
หรือเจ้าหน้าที�ที�เข้าใจภาษาถิ�นให้ชาวบ้านด้วย ไม่ใช่ดําเนินการพิจารณาคดีไปโดยชาวบ้านหรือพยานไม่เข้าใจ
คําถามคําตอบ  
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การรับฟังพยานหลกัฐานของศาล 

- การรับฟังของศาลยังค่อนข้างลําเอียงไปทางคุ้มครองอํานาจเจ้าหน้าที�รัฐ และคุ้มครองกลุ่มทุน ทัศนคติของ        
ผู้พิพากษาสว่นใหญ่ไม่ต่างจากข้าราชการ 

- เมื�อศาลมีทศันคติที�ไม่ดีต่อชาวบ้านอยู่ในใจ ทําให้การรับฟังพยานหลกัฐานที�ชาวบ้านนําเสนอถกูปิดกั !น ศาลตดั
พยานหรือไม่จดบนัทกึประเด็นที�ชาวบ้านเหน็ว่าเป็นเรื�องสําคญั  

การเจรจาไกลเ่กลี�ย 

-  กระบวนการไกล่เกลี�ยที�เป็นอยู่ เป็นเรื�องของการพยายามยติุขบวนการต่อสู้ เรียกร้องของชาวบ้าน หรือทําให้
ขบวนชาวบ้านอ่อนลง โดยการเสนอประโยชน์บางสว่น แต่ลกึๆไม่ได้เป็นเรื�องประโยชน์ของชาวบ้านและชมุชนอย่าง
แท้จริง เช่น การยอมถอนฟ้องแตมี่ข้อตกลงว่าชาวบ้านห้ามเคลื�อนไหวเรียกร้องอีก  

การประกนัตวั 

- การกําหนดวงเงินประกนัตวัในคดีป่าไม้ที�ดนิที�ชาวบ้านถกูฟ้องสงูมาก ซึ�งจริงๆแล้วศาลสามารถใช้ดลุพินิจกําหนด

ได้ตามข้อเท็จจริง ไม่ต้องผกูพนัตามบัญชีอัตราวงเงินประกันตวั (ยี�ต๊อก) หากศาลมีทศันคติที�ดีก็จะเห็นข้อเท็จจริง

ว่า เป็นเรื�องของชาวบ้านที�เดือดร้อนไม่มีที�ดนิทํากิน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ใช่เรื�องทําผิดอาญาร้ายแรง 

-  ควรปรับปรุงระเบียบเกี�ยวกบัการประกนัตวัให้ชาวบ้านมีโอกาสได้รับการประกนัตวัมากขึ !น เช่น การให้บุคคลหรือ

ชมุชนสามารถเป็นผู้ รับรอง โดยไม่จําเป็นต้องเป็นบคุคลที�มีตําแหน่งสงูๆ และไม่ต้องเป็นญาต ิ  

 

การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพิสจูน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

ระบบศาล 

-  ระบบกล่าวหาที�ใช้อยู่ก็มีส่วนที�ดี เพียงแต่ศาลต้องไม่ลืมทําหน้าที�แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ�มเติม ในขอบเขตที�ไม่

แทรกแซงการนําสืบของคู่ความ ซึ�งเป็นเรื�องที�กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อํานาจศาลทําได้อยู่แล้วแต่ศาลไม่

ค่อยนํามาใช้ 
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-  ระบบไต่สวน เป็นวิธีการที�ยงัต้องอาศยัความรู้ความเชี�ยวชาญของผู้พิพากษามาก และยังน่าเป็นห่วงเกี�ยวกับ

ทัศนคติของศาลที�ยังไม่เข้าใจชาวบ้าน อาจทําให้โอกาสในการนําสืบพยานหลักฐานของคู่ความน้อยลงไปอีก   

ระบบไตส่วนจงึอาจยงัไม่เหมาะกบัสงัคมไทย 

ความรู้ความเข้าใจของผู้พิพากษาที�พิจารณาคดี 

- ผู้พิพากษาทกุวนันี !แทบจะไม่มีคนที�มาจากครอบครัวชาวนา อย่างน้อยก็เป็นชนชั !นกลาง ที�มีโอกาสได้เรียน

จบสงูๆ แต่เป็นการเรียนในห้องอยา่งเดียว ไม่มีโอกาสรับรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน คนยากจน  

- เมื�อเอาคนที�ไม่เข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของชาวบ้านมาเป็นผู้ตัดสินกฎหมาย ย่อมเกิดความลําเอียง

หรืออคติโดยธรรมชาติ เพราะจะรู้สกึว่าคยุกบันายทนุหรือข้าราชการมากกว่าคยุกบัชาวบ้าน 

- ศาลต้องปรับทศันคตใินการมองชาวบ้านตั !งแต่เริ�มต้นก่อนว่า ชาวบ้านที�ถกูฟ้องคดีไม่ใช่คนเกเร ชอบใช้กฎ

หมู่เหนือกฎหมาย ถ้าชาวบ้านไม่เดือดร้อนจริงคงไม่ต้องออกมาเคลื�อนไหว ไม่ต้องชมุนมุ ความเดือดร้อน

ของชาวบ้านไม่ได้เกิดจากความโลภ แต่เป็นเรื�องความจําเป็นของชีวิต ศาลต้องมองชาวนา ชาวไร่ อย่างให้

เกียรติ ไม่ดถูกูเหยียดหยามชาวบ้าน 

- ศาลควรรับฟังข้อมลูและพยานหลกัฐานที�ชาวบ้านต้องการนําสืบ เช่น การประกาศเขตป่าทับที�ชาวบ้าน 

การประกาศเขตป่าโดยไม่มีการเดนิสํารวจ  ไม่ใช่เอาแตต่ดัประเด็นและบอกให้ชาวบ้านรับสารภาพ 

3.2 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย  กระบวนวิธีพิจารณาคดี และตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไร  ในความเหน็ของท่าน 

-  ถ้าจะมีการแก้ไขกฎหมาย ก็ควรแก้ในสว่นกฎหมายสารบัญญัติด้วย โดยเฉพาะกฎหมายเกี�ยวกบัป่าไม้และที�ดิน 

ซึ�งประกาศใช้มาตั !งแตก่่อนที�จะมีรัฐธรรมนญู  ควรได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับสิทธิตามรัฐธรรมนญูปัจจบุันด้วย 

เช่น กําหนดให้ต้องมีการสํารวจเรื�องสิทธิชมุชน หรือการจดัประชาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็นก่อนการประกาศกําหนดเขตป่าต่างๆ ซึ�งเป็นสิทธิที�รัฐธรรมนญูปัจจุบันได้ให้การรับรองคุ้มครองไว้ เพราะ

หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เจ้าหน้าที�รัฐก็จะอ้างได้อยู่เสมอว่ามีหน้าที�ต้องปฏิบัติตาม  

กฎหมายพระราชบญัญตัเิป็นหลกั ทําให้สทิธิของประชาชนตามรัฐธรรมนญูไม่ได้รับการคุ้มครอง 
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-  หลกัการที�ดีบางเรื�องมีกฎหมายบัญญัติไว้แล้ว เช่น เรื�องการกําหนดห้ามการถือครองที�ดินเกิน 50 ไร่ เคยมี

กําหนดไว้ แต่ถกูยกเลกิไป หรือการเรียกคืนที�ดินที�ถกูทิ !งร้างเกินระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด ปัญหาอยู่ที�ไม่มีการ

บงัคบัใช้กฎหมาย เพราะคนที�ได้รับผลกระทบคือ เจ้าหน้าที�รัฐ นกัการเมือง และนายทนุ จึงต้องหาวิธีทําอย่างไรให้

รัฐกล้าบังคบัใช้กฎหมายเหล่านี ! ซึ�งการเคลื�อนไหวเรียกร้องของประชาชนจะเป็นพลงัสําคญัในการผลกัดนัให้เกิด

การเปลี�ยนแปลง     

3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวธีิพจิารณาคดีป่าไม้และที�ดนิ 

-  เป็นเรื�องดีหากจะมีผู้พิพากษาที�เชี�ยวชาญหรือมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมหรือคดีป่าไม้และที�ดิน

โดยเฉพาะ แต่ก็ต้องพิจารณาว่าจะเอาทุกคดีมาไว้ในศาลทรัพยากรสิ�งแวดล้อมได้หรือไม่ เช่น คดีอาญากรณี

ชาวบ้านถกูเอกชนฟ้องบกุรุก  

- แม้จะมีศาลสิ�งแวดล้อม แต่ถ้ายังได้ผู้พิพากษาจากระบบโครงสร้างเดิม ก็ไม่มีหลกัประกันว่าชาวบ้านจะได้รับ
ประโยชน์จากการมีศาลสิ�งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ศาลแพ่ง ศาลอาญา ที�มีอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดที�จะทําให้
ชาวบ้านสู้คดีไม่ได้ ขึ !นอยูก่บัว่าศาลจะปรับเปลี�ยนทศันคติมมุมองหรือไม่ 

-  ทศันคติสําคญัที�ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านในเรื�องปัญหาป่าไม้และที�ดิน คือ ทศันคติว่าด้วยการ
พฒันาประเทศชาติตามระบอบทนุนิยมที�มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที�สามารถสร้างรายได้ สร้างเม็ดเงินจํานวนมากๆ วิถี
ชีวิตและวิถีการผลิตของชาวบ้านจึงเป็นสิ�งที�สวนทางกับแนวคิดดังกล่าว แนวทางการพัฒนาที�เน้นการลงทนุเป็น
สําคญั ส่งผลถึงทศันคติของข้าราชการและผู้พิพากษา ทําให้มองชาวบ้านที�ลกุขึ !นมาต่อสู้คดัค้านหรือเรียกร้องสิทธิ
ต่างๆ เป็นพวกขดัขวางความเจริญของประเทศชาต ิทําให้เกิดอคตติ่อชาวบ้าน 

ข้อเสนอ  

-   ผู้พิพากษาควรได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน และศกึษาสภาพปัญหาความเป็นจริงเกี�ยวกบัความไม่เป็นธรรมใน

สงัคมให้มากขึ !น โดยอาจใช้วิธีการลงพื !นที�สมัมนาพูดคยุเรียนรู้จากชาวบ้าน ไม่ใช่เพียงแต่การประชุมในห้องแอร์

พดูคยุกบัผู้พิพากษาด้วยกนัเอง หรืออบรมแตเ่รื�องข้อกฎหมาย 

-   ในสว่นของการพิจารณาคดี ควรนําขั !นตอนการลงพื !นที�เดินเผชิญสืบเพื�อเก็บข้อมลูในพื !นที�พิพาทมาใช้ให้มากขึ !น 

โดยไม่ต้องรอให้คูค่วามร้องขอ และควรลงตรวจพื !นที�ตั !งแต่ขั !นตอนก่อนการกําหนดประเดน็พิพาทด้วย 
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-    ต้องผลกัดนัให้ข้อมลูที�อยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานราชการเป็นสิ�งที�ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ !น สามารถ

ตรวจสอบได้มากขึ !น เช่น อาจตั !งเป็นศนูย์กลางข้อมูลป่าไม้และที�ดิน ซึ�งไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกรมป่าไม้

และกรมที�ดิน     
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล   นายสมภพ  โชติวงษ์  อาย ุ 44 ปี  

องค์กร ทนายความอิสระ สํานกังานกฎหมายอรวรรณและสหาย, สํานกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน สภา

ทนายความ    พื 'นที�การทํางาน(จงัหวดั)  ภาคเหนือ ตอนบน  

ประเด็นการตอ่สู้ในพื 'นที�/ วตัถแุหง่คดี   

  � ที�ดนิสาธารณะ หรือที�ราชพสัด ุ 

   � ที�ดนิเอกชน  

   � ที�ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า จดัสวนป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื�น ๆ __________________________________ 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ ตั 'งแต่ปี 2545  ถึงปัจจบุัน 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้และที�ดิน 

2.1 ท่านทาํงานในองค์กรหรือด้านคดีป่าไม้และที�ดนิตั $งแต่เมื�อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

เข้ามาช่วยงานที�สภาทนายความตั 'งแต่ครั 'งคุณนิติธร ลํ 'าเหลือ หาทีมงานชว่ยเหลือคดีลาํพนู ตั 'งแต่ปี 2545  ทํา

กลุม่คดีลําพนูทั 'งหมด กวา่ 140 คดี บางคดีศาลก็รวมคดี  กลุม่คดีปางแดงทั 'งหมด กว่า 100 คดี ซึ�งปางแดงคดีจบ

หมดแล้ว  

2.2 ท่านคิดว่าโครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดิน คือ   

- การจัดการป่าไม้และที�ดินของรัฐบูรณาการหรือจัดการไม่พอ หน่วยงานรัฐที�มีหน้าที�โดยตรงในการจัดการที�ดิน 

เช่น กรมที�ดิน ตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายที�ดิน เท่าที�ตั 'งกรมที�ดินมาไม่ได้ทําให้ประจักษ์ว่า พื 'นที�เท่าใดที�
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กลบัคืนมาเป็นของรัฐ ปัญหาที�ดินจงึกระจกุตวัอยู่ที�กลุม่คน และกรมที�ดินเองก็มองว่าที�ดินเป็นทรัพย์สนิไม่ใช่ปัจจยั

การผลิต และสานแนวคิดว่าการถือครองที�ดินต้องเสียภาษี เพื�อให้รัฐนําเงินภาษีนี 'ไปดูแลคนอื�น และรัฐเองก็ไม่

จริงใจในการออกกฎให้มีความเป็นธรรม   

- ปัญหาการประกาศที�ดินเลี 'ยงสัตว์โดยไม่มีแนวเขต มีแต่จุดว่าชนหลักเขตใด  ต่อมาเมื�อมีการจะรังวัดเพื�อทํา

หนังสือสําคัญที�หลวงก็พิสจูน์ไม่ได้ว่าอาณาเขตเลี 'ยงสตัว์และบางส่วนเป็นที�ดินทํากินของชาวบ้านเท่าใดอยู่ในที�

ประกาศหรือไม่   เป็นปัญหามากทางภาคอีสานโดยเฉพาะที�ดนิที�รับมาจากมรดก  กรมที�ดินบอกว่าที�ดินชาวบ้านตั 'ง

ในที�สาธารณะต้องเพิกถอนโฉนดและฟ้องบุกรุกที�สาธารณะ แต่ไม่มีการเยียวยาใด ๆ ตอนนี 'ชาวบ้านเดือดร้อนมาก 

จากคนมีที�ดินก็ไม่มีที�ดิน เพราะชาวบ้านไม่ได้ดําเนินการอุทธรณ์คําสั�งของกรมที�ดินแต่อย่างใด ก็ชาวบ้านเห็นว่า

เขามีโฉนดอยูแ่ล้ว  แตค่ดีนี 'อยัการสั�งไม่ฟ้องไปเพราะเขาอยูม่านานมาก  คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนตรวจสอบอยู่  

- ปัญหาคือชาวบ้านไม่รู้ว่าเอกสารที�สง่มาต้องทําอะไร ต้องอทุธรณ์หรือไม่ เกิดปัญหาที�ยากแก่การเยียวยาคําสั�ง

ทางปกครองที�สิ 'นสดุแล้ว  

        2.3   ท่านมีวธีิการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิอย่างไร  

- เราจะเข้าไปช่วยหลังจากที�ชาวบ้านถูกจับ ก็จะร้องขอความช่วยเหลือเข้ามา  ถ้ามาเราก็ดูเรื�องประกันตัวและ

ติดต่อนายประกนั     

ลงไปสอบข้อเท็จจริง สว่นมากเป็นเรื�องการปฎิรูปที�ดนิ ที�เขาคิดว่าทําได้ ซึ�งสว่นมากเป็นเรื�องปฏิเสธ เพราะคิดว่าทํา

ได้ไม่ผิดกฎหมาย  

จากนั 'นหาพยานหลกัฐาน สาระบบที�ดิน ประวตัิที�ดินถกูต้องหรือไม่ ผมว่าเอกสารที�ดินส่วนมากไม่ถกูต้อง เช่น คน

ตายแล้วมาขายที�ดินให้ หรือตอนที�ขายที�ดินให้เป็นเด็กมาก ซึ�งภายหลงัมีการดําเนินการเพิกถอนโฉนด แต่ไม่ได้มี

การฟ้องคดี แต่เราช่วยร้องให้ไปตรวจสอบที�ฝ่ายปกครอง  เช่น คําสั�งจ.ลําพูน สมัย พล.อ. เชาวลิต รองนายกฯ ตั 'ง 

“คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการออกเอกสารสิทธิที�ดินตามคําร้องเรียนของเครือข่ายเกษตรกรรม

ภาคเหนือ- สกน. ” เราทีมทนายความร่วมกับ NGO ก็จะสรุปข้อเท็จจริงว่าที�ดินมีการออกโฉนดที�ผิดพลาดต้อง
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ดําเนินการเพิกถอน สว่นความผิดของเจ้าหน้าที�ที�ร่วมกันออกไม่ถกูต้องแต่ ปปส. ก็ตอบมาว่าขาดอายคุวามไปหรือ

บางคนก็เกษียณแล้ว  

หาพยานหลกัฐานให้ได้มากที�สดุ  ธงคือ ไม่ต้องการให้ชาวบ้านติดคกุ แต่การดําเนินคดีต้องถูกต้องตามกฎหมาย 

ใช้ทางเทคนิคในการดําเนินคดี เช่น แนวการสืบพยานโจทก์ไม่ถึงก็ให้ยกประโยชน์ให้จําเลย ยกฟ้องไป  เราก็คยุกบั

ชาวบ้านว่าจะไม่สืบพยานบุคคล ป้องกันการสืบพยานบุคคลที� เ ป็นตัวจําเลยในศาล และเราจะไม่ ปั 'น

พยานหลกัฐาน  

ก่อนสืบพยานต้องไปทําความเข้าใจกบัชาวบ้าน บางคนเขาจะติดใจว่าจะติดคกุอยู่แล้วทําไมไม่ให้เขาพดู เราก็ต้อง

อธิบายว่าศาลจะเห็นด้วยกบัเราหรือไม่ ถ้าศาลเหน็ด้วยเราก็ไม่ต้องตดิคกุ แต่ถ้าศาลไม่เห็นด้วย และเราก็เบิกความ

ไปว่าเราเข้าไปในพื 'นที� เราก็ติดคุก เพราะเราสู้คดีไม่ได้รับสารภาพ  ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจ และเชื�อมั�นว่าเรา

นําพาเขาไปได้  

จากนั 'นประชมุอธิบายให้ชาวบ้านอย่างน้อย 1 ครั 'ง  ดพืู 'นที�จริง และประชมุชาวบ้านกบัทีมทนายความมากกว่า 10 

ครั 'ง  

ในคดีที�ยกฟ้องเราก็ไม่เข้าไปทําอะไรแล้ว แต่ในคดีที�ตดัสนิลงโทษ เราก็อทุธรณ์ นอกจากคําคู่ความเราก็หาช่องทาง

ในที�ดินที�ออกเอกสารสิทธิไม่ชอบ ใช้ช่องทางกฎหมายในการผลักดันให้มีการเพิกถอนไป เช่น ทําหนังสือถึงกรม

ที�ดิน ให้เพิกถอนโฉนด หรือถ้าครอบครองเกิน 10 ปีและที�ดนิน่าจะออกโดยชอบแต่เจ้าของเดิมไม่ทําประโยชน์ เราก็

ร้องขอครอบครองปรปักษ์ตอ่ศาล หรือปัจจบุนัก็ใช้แนวคิดโฉนดชมุชน เจรจาขอซื 'อที�ดนิจากเข้าของเดิม   

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

3.1 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินคดีป่าไม้และที�ดนิ คือ (กรุณาพจิารณาตอบตามหวัข้อดังนี $) 

 3.1.1 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 

  - ลักษณะของผู้เสียหาย กรณีเป็นโจทก์ 

- ลักษณะของผู้ละเมิด  กรณีเป็นผู้ ต้องหาหรือจาํเลย 

127



 แบบสอบถามปัญหาในวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน กรณีทนายความ 

                                                                        โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม  (EnLAW)  

1. ความรู้น้อย 2. อาย ุ40 ขึ 'นไป 3. ไม่มีที�ทํากินของตนเอง อาจมีบ้านแต่ไม่มีสวน ที�ไร่  

2. พนักงานสอบสวนที�ทําสํานวนกลั�นแกล้งชาวบ้าน โดยแยกคดีฟ้องเป็นรายแปลง ทําให้ชาวบ้านเป็นคดีมากขึ 'น 

ต้องวิ�งหาประกนัมากขึ 'น  

- เหตกุารณ์และลกัษณะคดี 

แนวทางในการดําเนินคดี ช่วงแรกเราสู้ โดยการใช้แนวคิดการจดัการที�ดินและลกัษณะการเข้าไปช่วยเหลือ

ขององค์กรพฒันาเอกชน ที�เข้าไปให้ความรู้ เป็นนักศึกษามนษุยวิทยา ศาลกลบัมองว่าเขาเป็นตวัการ ปรากฏว่า 3 

คดีแรก ศาลลงโทษ – มีคําพิพากษา หมายเลขแดง ที� 2699/2549 ศาลจงัหวดัลําพูน, หมายเลขแดงที� 1415/2543 

ศาลจงัหวดัลําพูน และหมายเลขแดงที� 1377/2552 ศาลอุทธรณ์ภาค, หมายเลขแดงที� 1816/2551 ศาลจงัหวดั

ลําพูน  แม้แต่พยานโจทก์ก็บอกความว่า คณุสืบสกุลไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปยดึที� แต่ศาลฟังปาก คณุสืบสกุลเองว่า

เคยเข้าไปให้ความรู้ชาวบ้าน    

ต่อมาเราจึงปรับเป็นแนวเทคนิคกฎหมาย  -- มีคําพิพากษา หมายเลขแดงที� 855/2548 ศาลจงัหวดัลําพูน และ

หมายเลขแดงที� 2768-2769/2550 ศาลอทุธรณ์ภาค 5 

รูปแบบคดีป่าไม้และที�ดิน 1. ชาวบ้านเข้าไปปฎิรูปที�ดิน ชาวบ้านถกูฟ้อง 2. หลงัฟ้องคดี ผลกัดนัให้รัฐเอาพื 'นที�นั 'น

ไปเป็นพื 'นที�นําร่องโครงการต่าง ๆเรื�องการจดัการที�ดนิ  

- การให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายหรือเดือนร้อนเบื $องต้น 

- ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี  

ในกลุ่มชาวบ้านมีการรวมกนัจดัการเรื�องค่าเดินทาง อาหาร ชาวบ้านเสียเฉพาะค่าเดินทาง และค่าอาหาร 

สว่นคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ มีหน่วยงานองค์กรพฒันาเอกชนและสภาทนายความช่วยเหลืออยู่  

- ความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิตามกฎหมาย/ชาวบ้านเข้าใจหรือไม่ว่าเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายใน

การปกป้องทรัพยากร หรือเข้าใจเพียงว่าฟ้องเอาที�ดนิคืน 
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ชาวบ้านเองก็เข้าใจว่ากฎหมายป่าไม้และที�ดินไม่มีความเป็นธรรม จึงลุกขึ 'นมาโดยมีคนให้ความรู้  ซึ�ง

ชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมร่วมกันและจดัการปัญหาร่วมกัน การมาศาลต้องมาเป็นกันมากๆ เป็นกําลงัใจ

ให้กนั  

 

3.1.2 การดาํเนินคดี 

 - ลักษณะของพยานหลักฐาน การเข้าถึงและการรวบรวมพยานหลักฐาน  

การเข้าถึงพยานหลักฐานยากมาก จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานเพื�อขอตรวจสอบยากมาก อ้างระเบียบ

มากมาย สร้างความยุ่งยากมากกว่าปกติ  แม้แต่เราทําในนามของสภาทนายความก็ยาก เช่น คดีลําพูนที�มีความ

ซบัซ้อน  “พื 'นที�อยู่ในโครงการจดัที�ดินผืนใหญ่บ้านโฮ้ง ” เพื�อจัดสรรให้เกษตรกร แต่รัฐไปออกโฉนดที�ดินให้ เราจะ

เข้าใจลกัษณะพื 'นที�และได้เอกสารมาอย่างไร ไม่ใช่เรื�องง่าย 

- พยานบุคคลในพื $นที�เลือกอย่างไร ปัญหาที�เกิดคืออะไร 

บางคดีช่วงแรก ๆ เราอาจจะดพูยานบุคคล ผู้ เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน คดัสรรระหว่างที�เราไปลงดพืู 'นที�จริง การ

สืบบางทีเจือสมกับโจทก์ เพราะทนายจะเลือกถามอยู่แล้ว แค่มีต้นมะม่วงหนึ�งต้นก็แสดงว่าครอบครองแล้ว เราก็

โดนลงโทษไป ประเด็นที�สืบก็เป็นประเด็นที�ดินตรงนี 'เป็นอะไร เป็นป่าประเภทใด  ครอบครองมาตั 'งแต่เมื�อใด เรื�อง

ภาษา การสื�อสารอาจผิดพลาดได้  ถ้าเขาใช้ภาษาถิ�นต้องมีลา่มให้ไม่ว่าเราจะเตรียมมาเองหรือพยานศาล   

- พยานเอกสาร มีปัญหาอย่างไร 

- การเจรจาไกล่เกลี�ย 

เป็นนยัยะ ศาลจะบอกว่าถ้ารับก็จะรอลงอาญา ถ้าเราไม่รับทา่นก็จะไม่คอ่ยพอใจ  

- การสืบพยานในศาล หน้าที�นําสืบ ภาระการพสูิจน์ และการเดนิเผชิญสืบของศาล 

การนําสืบ ศาลไม่ฟังประเด็นที�ต้องการนําสืบ ศาลก็เลยไม่จด เช่น การปฎิรูปที�ดินคืออะไร หรือแม้แต่การ

นําเสนอภาพลกัษณะที�ดินก่อนที�ชาวบ้านจะเข้าไปทํากิน ซึ�งมันก็จะเป็นป่าแพะ ไม่มีหรอกที�จะเป็นส่วนลําไย ลิ 'นจี� 
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แล้วชาวบ้านเข้าไปล้มแล้วเข้าไปทํากิน ศาลก็ไม่ฟัง ศาลจะถามพนักงานสอบสวน ไม่ถามเจ้าของที� เจ้าของจะอ้าง

ว่าที�ร้อยไร่ปลกูมะม่วงอยูต้่นเดียวก็ถ่ายรูปมาแต่ตรงนั 'น พอถามชาวบ้านว่ามีต้นมะม่วงหรือไม่ ชาวบ้านก็ตอบว่ามี

ทั 'ง ๆ ที�มนัมีอยู่ต้นเดียว นอกนั 'นก็เป็นที�ป่า พนกังานสอบสวนก็ไม่รู้เพราะเข้าไปก็โลง่เตียนแล้ว เมื�อมมุปฏิรูปศาลไม่

เชื�อก็ฟังว่าชาวบ้านเข้าไปจริง   เราจงึโยงไปใช้เรื�องทางเทคนิคแทน   

- ระบบศาล  

ปัญหาคือ ศาลมองว่ามีหลกัทางวิชาการใดที�มารองรับว่าชาวบ้านอยู่ในพื 'นที�โดยอาศยัสิทธิใด แต่ตราบใด

ที�ไม่มีการเพิกถอนเอกสารสทิธิ  ชาวบ้านเข้าไปก็ยงัผิด   

การดําเนินกระบวนพิจารณาซํ 'า เบื 'องต้นก่อให้เกิดเดือดร้อน เช่น กรณีบ้านแพะใต้ ผู้ เสียหายไปร้องทกุข์ต่อ

ตํารวจโดยใช้เหตุเก่าแต่ต่างวันที� ทําให้พนักงานอัยการสั�งฟ้องชาวบ้านแยกคดีเป็นรายแปลง เช่น ที�ดินโฉนด 10 

แปลงติดกัน ถ้ามองว่าเป็นกรรมเดียวบุกรุกก็ฟ้องแค่คดีเดียว  แต่ก็แยกฟ้องเป็นรายแปลง 10 คดี ปัญหาคือการ

ประกันตวั โทษที�จะได้รับและใช้เวลานานหลายปีในการสู้คดี ศาลอทุธรณ์ไปศาลสงูยกฟ้อง  คดีแบบนี 'ช่วงที�ลําพูน

กําลงัร้อนจะแยกฟ้องคดีแบบนี ' เหมือนเป็นการปรามวา่อยา่ทํา 

- การพสูิจน์ข้อเทจ็จริงด้านทรัพยากรโดยพยานผู้เชี�ยวชาญ 

นําสืบ อ. สมชาย  ปรีชาศิลปกุล ประเด็นการใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ศาลจดให้แต่ไม่ได้นํามา

วินิจฉัย  ต้องการนําเสนอว่าการกระทําแบบนี 'ไม่ใช่เจตนาทําผิดอาญา  ปัญหาของการนําสืบคือการนัดหมายเวลา

กบัพยานผู้ เชี�ยวชาญอาจไม่ตรงกบัวนัที�ศาลนดั  และถ้าไม่รู้จกัพยานผู้ เชี�ยวชาญเราก็จะเข้าไม่ถงึ 

พยานอ่านภาพถ่ายทางอากาศไม่มี เราได้เอกสารมาแต่ไม่สามารถแปลได้ คดีที�เคยทําใช้เจ้าหน้าที�องค์กร

พฒันาเอกชนมาช่วยอ่าน แต่เขาไม่สามารถเบิกความในฐานะผู้ เชี�ยวชาญได้  บางคดีเราก็ประเมินว่าคดีน่าจะยก

เราก็จะไม่สืบภาพถ่ายทางอากาศ  

-  การใช้วธีิการชั� วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา 

คดีแพ่งขับไล่ เราไม่ได้ขอวิธีการชั�วคราว  ศาลจะสั�งให้รอคดีอาญาอยู่แล้วซึ�งจะดีกับชาวบ้านเองที�ได้

กลบัไปใช้ที�ดินจงึไม่มีความจําเป็นต้องใช้วธีิการชั�วคราว  
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- ความรู้ความเข้าใจของผู้พพิากษาที�พจิารณาคดี 

ผมว่าศาลยังไม่เห็นแนวการจัดการที�ดินโดยชาวบ้านหรือแม้แต่การปฏิรูปที�ดิน  ว่ามีเจตนาบุกรุกหรือไม่

และจําเลยไม่ได้เป็นประธานแห่งสิทธิ จึงไม่บริสทุธิR และศาลจะเชื�อว่าชาวบ้านไม่ดี เคยขายที�ดินให้เขาไปแล้วก็ไป

ยดึคืน มีอยูค่ดีหนึ�งแม้จะยกฟ้อง แตผู่้พิพากษาก็พดูเองว่าผมไม่เชื�อว่าคณุไม่ผิด เราต้องเปลี�ยนความคดินี 'ของศาล  

- ผลของคดีและการบังคับคดี  

ติดคุกไป 3 คดี   การบังคบัยงัไม่เคยมีการไล่ชาวบ้านออกจากพื 'นที� เพราะเจ้าของเองไม่สนใจหลงัมีคํา

พิพากษา และเจ้าของมีมลูเหตจุงูใจเพื�อรักษาสทิธิเท่านั 'น  

3.2 ท่านมีความเหน็อย่างไรการผลคดีในความรับผิดชอบของท่าน  

โดยรวมพอใจ เพราะช่วยชาวบ้านโดยไม่จํากดัวิธี และทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ�งไม่ติดคกุ  แต่การฟ้องคดีไม่

น่าจะสง่ผลต่อโครงสร้างปัญหามากนกั 

มีบางกลุ่มคดีเช่น บ้านแพะโต้ บ้านท่ากอม่วง บ้านไร่ดง รัฐใช้เป็นพื 'นที�นําร่องในการทําผังที�ดิน โดย

ออกเป็นระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  เพราะเจ้าของที�ดินเป็นบริษัท และที�ดินก็อยู่ระหว่างการบังคบัคดี ไม่ใช่ที�ดิน

ปัจเจก หรือถ้าเป็นที�ดินปัจเจกก็เป็นที�ดนิที�เจ้าของไม่ต้องการใช้  

 

3.3 ในมุมมองนักกฎหมายท่านมีความเหน็อย่างไรในการดําเนินคดีป่าไม้และที�ดินในปัจจุบัน เช่น เป็น

ธรรมหรือไม่เป็นธรรม เพราะอะไร 

แนวคิดศาลยงัไม่กว้างพอที�จะรับฟังศาสตร์ด้านอื�น ๆ  จบนิติศาสตร์กนัมา ทําให้การรับฟังไม่ยืดหยุ่น ไม่รู้

ไม่เข้าใจว่าสิทธิจัดการทรัพยากรมีแนวคิดทฤษฎีใด เป็นผมก็ไม่รู้  นํามาซึ�งความไม่เป็นธรรม คนที�จะเอาไปจําคกุ

ต้องมีใจชั�วร้ายแต่กรณีที�ดินเป็นเรื�องของปัจจัย 4 ที�จะดํารงชีพได้แค่คนละงาน และดินก็ไม่มีเป็นหิน ๆ  เพราะ

ภาคเหนือที�ราบน้อย ชาวบ้านดแูลที�ดินดีมาก  

3.4 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในเรื�องการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนวิธีพิจารณาคดีและตัวบทกฎหมาย

เป็นอย่างไร ในความเหน็ของท่าน    
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การบงัคบัใช้กฎหมาย ต้องเป็นไปตามตวับท ไม่ดหูน้า ดตูวั ไม่มีการเลือกปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา ต้องใช้

ระบบไตส่วน เพื�อให้ความเป็นธรรมต้องยดึโยงกบัชาวบ้าน คือ การใช้ประโยชน์ในพื 'นที�มาตดัสินคดี การคดัเลือกผู้

พิพากษามาจากการคดิของรัฐสภา คณะกรรมการตลุาการมาจากหรือได้รับการเห็นชอบรัฐสภา  เพราะสภามาจาก

ประชาชน ผมสนบัสนนุให้ใช้ระบบลกูขนุ เพื�อให้เกิดการรับฟังข้อเท็จจริงที�ชัดเจนขึ 'น กฎหมายที�ดิน ป่าไม้ซบัซ้อน 

ปัจเจกมาก  สดุท้ายขอบเขตประกาศที�ป่าสํารวจจริงหรือไม่ก็ไม่รู้  

 

3.5 ข้อสังเกตอื�นๆ ต่อวธีิพจิารณคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 

ผมมองว่าคดีประเภทนี 'ชาวบ้านสู้ทางกฎหมายลําบาก หาช่องทางนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาผ่านหน่วยงาน

ต่าง ๆ ได้ผลมากกว่า  

ใช้ระบบลกูขนุยดึโยงกบัประชาชน ประชาชนต้องมีสว่นตรวจสอบกระบวนการยตุิธรรม เช่น มีคดีที�ไม่เป็นธรรม 

รื 'อฟื'น มีหลกัฐานใหม่ ก็รื 'อฟื'นคดีใหม่ได้ ปัญหาที�องค์กรยตุิธรรมที�เราแตะไม่สามารถทําอะไรได้เลย  

ความสําคญัของการนําเสนอประเด็นการปฏิรูปที�ดิน มาจากปัญหาการจดัการที�ดินของรัฐ ทําให้คนส่วนใหญ่

ไม่มีที�ทํากิน ที�เขาสามารถมีปัจจยัพื 'นฐานในการดํารงชีพ คนทํางานมองว่าประเด็นนี 'จะนําไปสู่การแก้ปัญหานี ' ถ้า

ศาลฟังศาลก็จะไม่ลงโทษ ปัญหาที�จะเกิดจากกระบวนการยตุิธรรมก็จะหมดไป 

 

รายละเอียดคดี 

1. กลุ่มคดีชาวบ้านแพะใต้ อ.เวียงหนองร่อง จ.ลาํพูน   

คดีแรกที�ทํา คือ กลุม่คดีชาวบ้านแพะใต้ อ.เวียงหนองร่อง จ.ลําพูน  จํานวน 10 คดี เป็นสว่นหนึ�งในปัญหา

ของกลุม่คดีลําพนู โดยมีมลูนิธิพฒันาภาคเหนือช่วยเหลืออยู่หลงัจากทนายความเดมิเสียชีวิต  

- องค์กรที�ให้ความช่วยเหลือทางภาคเหนือคือ สกน. นกน. เข้าไปให้ความรู้เรื�องที�ดิน เพื�อให้ชาวบ้านมีที�ทํากิน  

- ชาวบ้านถกูจบัข้อหาบกุรุกที�เอกชน แตไ่ม่มีเงินประกนัติดคกุอยูน่านหลายเดือน 

- ได้เข้าไปช่วยเหลือติดต่อเรื�องประกันตัวกับ สส. สว. ในพื 'นที� เช่น สส.อตุรดิตถ์ คณุเจิมศกัดิR ปิ� นทอง เพื�อให้ใช้

ตําแหน่งประกันตวั และทีมทนายความเข้าไปคยุกบัหวัหน้าศาลหาทางออกให้ชาวบ้านได้ออกมาก่อนในเบื 'องต้น 
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และเพื�อใช้แนวทางประกนัเป็นกลุม่ ทําให้กลุม่คดีนี 'มีลกัษณะการยื�นหลกัประกนัตวัเพียง 1 คน ส่วนคนอื�นไม่ต้อง

มีการประกนัตวั แต่ถือเสมือนว่าหลกัประกันของคนแรกคือหลกัประกัน ซึ�งเป็นการหาทางออกให้ชาวบ้านอีกวิธี

หนึ�ง  

- มองว่าการประกนัตวัตามวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ต้องมีหลกัประกนัเสมอไป เพียงกระบวนการยตุิธรรมบ้าน

เราไม่นํามาใช้  ในคดีข้อหาเล็กน้อย เช่น คดีบุกรุกที�ชาวบ้านโดนฟ้อง 

- ในพื 'นที�จงัหวดัลําพนู มีการจบัเยอะมาก แบ่งเป็น อ.บ้านโฮ้ง อ.เวียงหนองร่อง อ.ป่าซาง และอําเภอโซนไปทาง

แม่ฮ่องสอน กบัเชียงใหม่ จบัเยอะมากประมาณ 145 คดี แต่เรารับมาช่วยเหลือ 10 คดี  

- ลกัษณะคดี พื 'นที�จ.ลําพูน มีแนวคิดปฏิรูปที�ดิน ตามรัฐธรรมนญู 2540 เรื�องสทิธิชมุชน และ มาตรา 6 ประมวล

กฎหมายที�ดิน เรื�องพื 'นที�รกร้างให้กลับมาเป็นของรัฐ รัฐมีหน้าที�จัดสรรที�ดินให้พอเพียง จึงเกิดแนวคิด “ปฏิรูป

ที�ดิน”  

- การปฎิรูปที�ดิน คือการสํารวจว่าพื 'นที�นี 'เป็นที�รกร้างว่างเปลา่หรือไม่ และเข้ามาตรา 6 ประมวลกฎหมายที�ดิน

หรือไม่ ถ้าครบองค์ประกอบก็ประกาศเป็นเขตปฎิรูปที�ดิน  ส่วนมากจะเป็นที�รกร้างว่างเปล่า ชาวเหนือเรียกว่า 

“ป่าแพะ” แตพื่ 'นที�นี 'มีโฉนด หรือมีนส. 3 แตไ่ม่มีการเข้าทําประโยชน์แต่อย่างใดจึงเป็นที�มาของการบุกรุกที�เอกชน 

คนหนึ�งได้เป็นงาน เพราะคนมันเยอะ ทีนี 'ก็มีเจ้าของที�มาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของและชาวบ้านก็ถูกฟ้องคดีเป็น

ร้อย ๆ คดี   

- ที�ดนิเอกชนในพื 'นที�ลําพนูหมายความว่า เป็นที�ดนิที�ออกเอกสารสิทธิไม่ถกูต้อง ไม่มีการครอบครองจริง พื 'นที�อยู่

ในเขตป่าแต่มีการออกเอกสารสทิธิให้กับกลุม่คนมีอํานาจเหนือชาวบ้าน (ไม่ขอใช้คําว่านายทนุ เพราะคนกลุ่มนี '

ได้ที�ดินมาจากมรดก) แตไ่ม่มีการเข้าทําประโยชน์แต่อย่างใดจงึเป็นที�มาของการบกุรุกที�เอกชน  

- ผลของคดี ส่วนมากคนถกูฟ้องคดีคือแกนนํา เพราะชาวบ้านทั�วไปเจ้าของพื 'นที�จะไม่รู้จัก ดงันั 'นแม้ว่าเป็นคดี

ชาวบ้านที�ทํากินจริงๆ ก็ยงัคงทําประโยชน์ตอ่ไปเรื�อย ๆ เช่นชาวบ้านแพะใต้ มีชาวบ้านที�ร่วมกันปฎิรูปมีประมาณ 

100-200 คน แต่ถกูดําเนินคดีจริง ๆ แค ่10 คน  
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                                                                   บทสัมภาษณ์ทนายความ อาํพร  สังข์ทอง 
                                                        ทนายความอิสระด้านคดีทรัพยากรป่าไม้และที!ดิน

ตามโครงการพัฒนากฎหมายวิธีพจิารณาคดีสิ!งแวดล้อม  
งานวิจัยการพสูิจน์สิทธิ*ในคดีป่าไม้ที!ดนิ 

                                                    ประเดน็ ที!ราชพัสดุและที!ดนิเอกชน ( คดีสวนปาล์ม ) 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ครับวันนี 4พูดคุยสัมภาษณ์กับ ทนายความ  อําพร  สังข์ทอง  ทนายความ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขออนุญาตเรียกพี!ติ6กนะครับ พี!ติ6ก พื 4นเพเป็นคนสุราษฎร์ธานี เลยไหม
ครับ 
พี�ติ�ก -  ไมใ่ช ่พี�เกิดพิษณโุลก ไปโตเพชรบรูณ์แล้วกลบัไปเรียนพิษณโุลก 
 
ผู้สัมภาษณ์ – เป็นมาอย่างไรถงึได้มาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ 
พี�ติ�ก – แตง่งานมีครอบครัวแล้วย้ายมาอยูที่�นี� ก่อนหน้าที�พี�จะมาอยูนี่�พี�ก็เป็นทนายความอยูก่รุงเทพ ฯ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี!ติ6กเรียนจบกฎหมายจากที!ไหนครับ  
พี�ติ�ก – นิติศาสตร์ รามคําแหง รุ่น ๒๑ จบปี ๓๗  จบแล้วก็ทําทนายเลยไปฝึกทนายอยู่สํานักงาน
กฎหมายมีสิทธิ7 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ช่วงอยู่มีสิทธิ*ได้เริ!มทาํคดีทรัพยากรป่าไม้และที!ดนิเลยไหมครับ 
พี�ติ�ก – ตอนอยู่มีสิทธิ7ยงัไม่ได้ทําคดีที�ดิน ตอนนั 8นเริ�มทําคดีแรงงานก่อน นอกนั 8นก็เป็นคดีอาญา แล้วก็
ไปชว่ยงานของมลูนิธิเพื�อนหญิง เป็นลกัษณะตามพี�เขาไปเรียนรู้มากกวา่  
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี!เริ!มเข้ามาทาํคดีที!ดนิตอนช่วงไหนครับ 
พี�ติ�ก – เริ�มทําคดีที�ดนิจริงๆ ชว่งปี   ๒๕๔๗   ตอนนั 8นมาอยูส่รุาษฎร์ธานีแล้ว คดีแรกคือคดีสวนปาล์มที�
จงัหวดักระบี� จริง ๆ แล้วพี�ลงมาทําคดีที�สรุาษฎร์ธานี ตั 8งแตปี่ ๔๕ แตทํ่าคดีทั�ว ๆ ไป  ตอนนั 8นที�กระบี�ก็
เข้าไปเป็นทนายความฝ่ายจําเลย 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  พี!ติ6กช่วยเล่าข้อเทจ็จริงคดีสวนปาล์มในช่วงนั4นให้ฟังหน่อยครับ 
พี�ติ�ก - ลักษณะปัญหาคล้ายปัจจุบนัแต่ตอนนั 8นถือว่าเป็นการเริ�มของชาวบ้านในการรวมกลุ่มและ
เรียกร้องที�ดินทํากินกับรัฐ ตอนนั 8นเป็นช่วงรัฐบาลทกัษิณ ช่วงทกัษิณขึ 8นมาตอนนั 8นมีนโยบายที�เอื 8อต่อ
การจดัสรรที�ดนิ ชาวบ้านจงึเริ�มรวมตวัเรียกร้อง คือน่าจะมีการรวมตวัก่อนปี ๔๖ แตเ่ป็นรูปเป็นร่างจริง 
ๆ ในช่วงปีที� ๔๖ รูปธรรมที�เห็นคือมีการมารวมตวักันที�ศาลากลางสุราษฎร์ธานี ยื�นข้อเรียกร้องให้
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รัฐบาลรับข้อเสนอไปดําเนินการตอนนั 8นรัฐบาลก็มีมติคณะรัฐมนตรีที�รับปากว่าจะจดัสรรที�ดินทํากินให้
ชาวบ้าน โดยให้จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและจงัหวดักระบี�เป็นพื 8นที�นําร่อง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ข้อเสนอของชาวบ้านตอนนั4นคืออะไรครับ  
พี�ติ�ก – ตอนนั 8นเริ�มจากการตรวจสอบก่อน โดยชาวบ้านขอให้มีการเข้าไปตรวจสอบสวนปาล์มของ
บริษัท ซึ�งมีข้อมูลมาว่าบริษัทมีสญัญาเช่าแล้วทําเกินพื 8นที�ที�เช่าบ้าง หรือมีสญัญาเช่าแต่ไม่ได้ปฏิบตัิ
ตามสญัญาหรือบางที�ก็ไมไ่ด้มีสญัญาอะไรเลยแตอ่ยูใ่นที�ดนิของรัฐ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ที!ดนิเหล่านี 4ส่วนใหญ่เป็นที!ดนิประเภทอะไรครับ 
พี�ติ�ก – มีหลายประเภท มีที�ราชพสัด ุที�ดินของเอกชนของบริษัทก็มี คือตอนนั 8นชาวบ้านมารวมกนัเยอะ 
หลงัจากปี ๒๕๔๖ พอตรวจสอบเสร็จก็ยื�นข้อเรียกร้องให้รัฐดําเนินการเอาที�ดินที�ตรวจสอบแล้วว่าให้
เชา่ไมถ่กูต้องมาจดัให้ชาวบ้านให้เกษตรกร ปรากฏวา่รัฐก็ไมทํ่าอะไร ชาวบ้านจึงออกมาชมุนมุ ตอนนั 8น
ที�ชุมนุมอยู่ที�อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั 8นชาวบ้านก็จัดชุดลงพื 8นที� ลักษณะ
เหมือนเป็นการชี 8เป้าให้รัฐว่าบริษัทเหล่านี 8 ๆ เช่าที�ดินไม่ชอบต้องตรวจสอบต้องมีการรังวดั ชาวบ้านก็
กระจายลงทั 8งสรุาษฎร์ธานีและกระบี�ลงรายแปลงเลย แตต่อนนั 8นพอหลงัจากชาวบ้านจดัชดุลงพื 8นที�ไป
อยูใ่นแปลง รัฐบาลก็สั�งสลายการชมุนมุ หมดทั 8งกระบี�และสรุาษฎร์ธานี เมื�อสลายการชมุนมุสําเร็จ คดี
จงึตามมา 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั4นมีคดีอะไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – ตั 8งแตข้่อหาลกัทรัพย์ ร่วมกนับกุรุกโดยใช้ยานพาหนะ สว่นใหญ่เป็นคดีอาญา 
 
ผู้สัมภาษณ์ – อันนี 4บริษัทเป็นโจทก์ฟ้องเองหรือเปล่าครับ 
พี�ติ�ก – จริง ๆ แล้วรัฐเป็นคนฟ้อง บริษัทเป็นผู้ เสียหาย คือ บริษัทไปร้องทกุข์ อยัการเป็นโจทก์ฟ้อง ซึ�งก็
สืบเนื�องมาจากการสลายการชุมนุม ตอนนั 8นก็มีการจบักมุชาวบ้านไปหลายร้อยพี�ว่าประมาณสี�ถึงห้า
ร้อยคน แต่เป็นลักษณะที�จับไปแล้วไม่ดําเนินคดีทุกคน เขาเลือกดําเนินคดีเฉพาะที�เป็นแกนนํา โดน
ดําเนินคดีจริง ๆ ประมาณ ๓๐ กวา่คน คือเอาเฉพาะแกนนําของแตล่ะแปลง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – อย่างข้อหาที!บอกว่าชาวบ้านลักทรัพย์ หรือบุกรุกเขาอธิบายฟ้องอย่างไรบ้างพี! 
พี�ติ�ก – ลักทรัพย์หมายถึงชาวบ้านไปลักปาล์ม ( ลูกปาล์ม ) บุกรุกก็เป็นการเข้าไปในที�เอกชน คือ 
บริษัทครอบครองอยูแ่ม้เป็นที�ราชพสัด ุมีแกนนําชาวบ้านคนหนึ�งเขาโดนไปถึง ๘ คดี ต้องใช้หลกัทรัพย์
ในการประกนัตวัถึง ๘ ครั 8ง  
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ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั4นพี!ติ6กเข้าไปรับทาํแบบเป็นคดีทั!วไปหรือมีการตดิต่อพูดคุยกันอยู่แล้ว 
พี�ติ�ก – พี�รู้จักแกนนําชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว ตอนนั 8นมีปัญหาคือต้องวิ�งประกันตวั ๒ จังหวัดคือ มีการ
ฟ้องร้องแกนนําทั 8ง ๒ จังหวัด แกนนําคนนี 8ไม่มีหลกัทรัพย์ประกันตวั ถูกอายัดตวัไว้ กว่าจะหาคนมา
ประกนัตวัให้ได้ก็วุน่วายพอสมควร 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ช่วงนั4นการช่วยเหลือคดีได้ตั 4งเป็นองค์กรขึ 4นมาหรือเปล่าครับ 
พี�ติ�ก – ตอนแรก ๆ ยังนะ ทํากันตามธรรมชาติเลย ใครรู้จักใครก็ไปกัน แต่ตอนนั 8นยงัไม่มีทนายเลย 
อาศยัวา่เรารู้จกัแกนนําก็เลยบอกเขาวา่ถ้ามีปัญหาอะไรจะไปเป็นเพื�อน คือไปดแูลประสานเรื�องประกนั
ตวั ตอนนั 8นชาวบ้านก็ไปประสาน ส.ว คือ คณุ เตือนใจ ดีเทศ ให้ลงมาช่วยประกันตวัให้ เราก็ไปเป็น
เพื�อน หลังจากนั 8นทางตัวแทนชาวบ้านก็ขึ 8นไปร้องสภาทนายความที�กรุงเทพ ซึ�งสภาทนายความ
ส่วนกลางได้ประสานมายงัสภาทนายจงัหวดั แตคํ่าตอบที�ได้จากสภาทนายจงัหวดั คือ ขอไม่ช่วยคดีนี 8 
ซึ�งเข้าใจว่าตอนนั 8นเราเป็นคูก่รณีกับหลายบริษัท ทางสภาทนายความจงัหวดัอาจลําบากใจจึงเลือกที�
จะไม่ช่วยคดี พอได้รับคําตอบแบบนั 8นจากสภาทนายจงัหวดั  ทางชาวบ้านจึงขึ 8นไปสภาทนายความที�
กรุงเทพฯ ฝ่ายคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนสภาทนาย จึงได้ส่งชดุทนายจากส่วนกลางมาช่วยเหลือคดี 
ในส่วนทนายความพื 8นที�ก็ให้ชาวบ้านเสนอชื�อเข้าไปเป็นชุดทนาย พี�ก็ถูกเสนอชื�อเข้าไป ตอนนั 8นก็มี
ทนายจากจงัหวดัตรังและนครศรีธรรมราชเข้ามาชว่ยด้วย ที�เหลือก็เป็นทนายจากกรุงเทพ ฯ  
 
ผู้สัมภาษณ์- คดีขึ 4นไปชั 4นศาลหลายคดีไหมครับ 
พี�ติ�ก – เริ�มก็เป็น ๑๐ คดี สว่นใหญ่ก็ที�กระบี� ที�ได้สืบพยานกนัจริง ๆ เพราะทางสรุาษฎร์คดีไม่มาก ทาง
จําเลยรับสารภาพ ศาลสั�งรอลงอาญาแล้วปรับคดีก็จบไป 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ผลคดีของทางกระบี!เป็นอย่างไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – ส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องนะ แตถึ่งตอนนี 8ก็ยงัไม่เสร็จนะ อทุธรณ์เพิ�งลงมา คือ คดีเริ�มประมาณ ปี 
๒๕๔๗ ศาลชั 8นต้นมีคําพิพากษา ปี ๒๕๔๙ อทุธรณ์ก็เพิ�งทยอยลงมา ประมาณเดือนเมษายนที�ผ่านมา 
สว่นใหญ่ก็พิพากษายืนตามศาลชั 8นต้นนะ  
 
ผู้สัมภาษณ์ – ทีนี 4มาถงึกรณีที!เพิ!งเกิดขึ 4นครับพี!กรณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พี�ติ�ก – กรณีของสวนปาล์มสรุาษฎร์ธานี เริ�มประมาณ กลางปี ๒๕๕๑  
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั4นเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – ตอนนั 8นพี�ไม่ได้รู้ข่าวคราวเลยว่าหลงัจากปี ๒๕๔๖ ชาวบ้านที�โดนคดีที�กระบี�เขาทําอะไรตอ่คือ
เหมือนกับหายไปเลย จากที�เคยมารวมตวักันเป็นหมื�น  แต่ทางฝั�งสุราษฎร์ธานีชาวบ้านยงัอยู่แต่เป็น
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ลักษณะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แทน สุราษฎร์ธานีมีส่วนหนึ�งได้รับการจัดสรรที�ราชพัสดุ แต่ไม่ได้
หมายความวา่จดัให้ไปเลยนะ ชาวบ้านต้องเช่า โดยจดัให้เช่าคนละ ๙ ไร่ ๑๐ ไร่ ก็มีชาวบ้านบางคนได้
เช่า แตปั่ญหาคือตอนนั 8นจํานวนคนไม่มีที�ทํากินมีมาก รัฐก็ไม่จดัต่อ ทั 8ง ๆ ที�ยงัมีที�ดินอีกมาก รัฐเลือก
จดัเฉพาะในที�ดินราชพสัด ุปัจจบุนัที�มีปัญหาที�จดัต่อไม่ได้เพราะว่าเอกชนคือบริษัทเข้าไปครอบครอง
ทําประโยชน์อยู ่รัฐเองก็ไมฟ้่องบริษัททั 8ง ๆ ที�ตรวจสอบออกมาแล้วปรากฏว่าบกุรุก เช่น กรณีของชมุชน
สนัตพิฒันา ตรวจสอบออกมาแล้ว ชดัเจนวา่บริษัทบกุรุกที�ดนิของรัฐ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – กรณีของสันตพัิฒนา เป็นที!ดนิราชพัสดุทั 4งหมดใช่ไหมครับ 
พี�ติ�ก –  กรณีของชุมชนสนัติพัฒนา มีสองส่วนคือ ที�ดินสปก. ส่วนหนึ�ง อีกส่วนหนึ�งเป็นที�ของป่าไม้
ถาวร อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ ฯ จังหวัดรับผิดชอบ  ซึ�งปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ จังหวัด ยงัไม่ขยบั แต่ในส่วนของสปก. เริ�มขยับเพราะตอนนี 8มีคณะกรรมการ
อํานวยการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที�ดินแห่งประเทศไทย คอยกระตุ้น ตอนนี 8 สปก.เริ�มฟ้องคดี
กับบริษัทบ้างแล้ว แต่ปัญหาการฟ้องคดีของ สปก. คือ ฟ้องประเด็นเดียวคือฟ้องขับไล่บริษัท โดยที�
ไมไ่ด้เรียกคา่เสียหาย ซึ�งเป็นเรื�องแปลก ในขณะที�ทางบริษัทเขาเก็บปาล์มได้วนัละ ๕ ล้าน ๖ ล้าน เขา
ก็เลื�อนคดีไปเรื�อย ๆ เพราะบริษัทไมไ่ด้เดือดร้อนแคฟ้่องขบัไล่ไม่ได้เรียกคา่เสียหาย เคยมีกรณีที�จงัหวดั
กระบี� สปก.ฟ้องขบัไล่บริษัท  ศาลชั 8นต้นพิพากษาให้ออก บริษัทรู้เลยว่าถึงที�สดุแล้วทางคดี ก็ต้องมีคํา
พิพากษาแบบนี 8 แตใ่นเมื�อมนัสู้ ได้ถึง ๓ ศาล เขาก็ดงึคดีไปเรื�อย ๆ เก็บปาล์มไปได้เรื�อย ๆ กว่าฎีกาจะ
ลงมาปาล์มก็หมดอายุการให้ผลผลิตแล้ว  ปัญหาที�เกิดขึ 8นอย่างบางพื 8นที�ศาลพิพากษาให้บริษัทออก
แล้ว ชาวบ้านก็เลยเข้าไป จึงถูกบริษัทฟ้องคดีมา คือฟ้องขบัไล่ชาวบ้าน และเรียกคา่เสียหายชาวบ้าน
ด้วย บางรายเรียกถึง ๓ ล้าน  
   กรณีอย่างนี 8เราก็ตั 8งคําถามไปที�อยัการ คือ ไม่ได้เป็นทางการเพียงรู้จกักัน ว่าทําไมเวลาฟ้อง
บริษัทซึ�งบุกรุกที�ดินเป็นร้อยเป็นพันไร่อัยการไม่เคยเรียกค่าเสียหาย แต่เวลามาฟ้องชาวบ้านซึ�งทํา
ประโยชน์ในที�ดนิแค ่๗-๘ ไร่  กลบัเรียกคา่เสียหายในอตัราที�สงูหลายล้านบาท พี�วา่มนัเกิดความไม่เป็น
ธรรม 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ประเดน็นี 4อัยการตอบว่าไงบ้างครับพี! 
พี�ติ�ก – เขาก็ยิ 8มแบบแห้ง ๆ และบอกเพียงวา่ตอ่ไปจะมี คือไมพ่ดูถึงสิ�งที�ผ่านมา และตอ่ไปก็ไม่รู้เมื�อไหร่ 
เรื�องนี 8พี�พึ�งคยุกบันิติกรของสํานกังานอยัการคนหนึ�ง ซึ�งทําหน้าที�ร่างฟ้อง ก็ท้วงติงไปว่าควรจะใส่เรื�อง
คา่เสียหายด้วย  เขาก็บอกว่าใส่ไปแล้ว แตเ่จ้าของสํานวนเขาไม่เอา ตดัออก ทีนี 8เรื�องนี 8ถ้าเราฟ้องไป
แล้วจะแก้ฟ้องและมาขอเรียกคา่เสียหายทีหลงั สมมตุิเราเป็นทนายของบริษัทเราก็จะต้องค้านใช่ไหม 
เราก็ต้องรอดวูา่คดีตอ่ๆ ไปจะมีเรื�องคา่เสียหายมาไหม 
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ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนี 4พี!ติ6กรับผิดชอบคดีของชาวบ้านซึ!งก็เข้าใจว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เป็นฝ่าย
จาํเลย รับผิดชอบคดีหลายพื 4นที!ไหมครับ 
พี�ติ�ก – มี ๔ ชมุชน แต่ตอนนี 8มีเหลือ ชุมชนสนัติพฒันา ชมุชนคลองไทร และชมุชนนํ 8าแดง    ๓ ชุมชน  
กรณีของชมุชนไทรงามคดีเสร็จไปแล้ว เป็นคดีฟ้องขบัไลเ่รียกคา่เสียหายเหมือนกนั 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ผลคดีเป็นอย่างไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – กรณีของชมุชนไทรงามแปลก คือ บริษัทไม่มีตวัตนอยู่จริง คือลกัไก่ฟ้อง  เพราะในคดีแพ่งบ้าน
เรา ถือหลกัที�ว่า ถ้าจําเลยไม่เข้าสู้คดีถือว่ารับตามฟ้อง แตค่ดีนี 8เราสู้คดี และเรามีทีมทํางานที�สามารถ
ไปค้นก่อนที�จะยื�นคําให้การปรากฏว่า บริษัท ชําระบัญชีเสร็จแล้ว คือไม่มีบริษัทนี 8แล้ว  เราก็ยื�น
คําให้การเข้าไปเลย พอเห็นคําให้การเรา ทนายเขาก็ถอนฟ้อง เราก็ค้านไปเลยเหมือนกนั เพราะกลวัว่า
จะเป็นการถอนฟ้องเพื�อที�จะแก้ไขและจะกลับมาฟ้องชาวบ้านใหม่ แต่ถึงที�สุดศาลก็อนุญาตให้ถอน
ฟ้อง  กรณีของชมุชนไทรงามตอนนี 8ถือวา่ปลอดคดี เพราะบริษัทไม่สามารถเข้ามาดําเนินการตอ่ได้แล้ว
เพราะวา่เขาจดทะเบียน ชําระบญัชีเสร็จสิ 8นแล้ว ขาดสภาพการเป็นนิตบิคุคลแล้ว  
 
ผู้สัมภาษณ์ – หลัก ๆ ตอนนี 4ก็เหลือ ๓  ชุมชน คือสันติพัฒนา ชุมชนนํ 4าแดง และชุมชนคลอง
ไทร ตอนนี 4แต่ละคดีอยู่ในขั 4นตอนไหนบ้างแล้วครับ 
พี�ติ�ก – ทั 8งสามชมุชนเจอปัญหาเหมือนกันหมดคือมีทั 8งคดีแพ่งและคดีอาญา  คดีอาญาก็คือข้อหาบุก
รุก คดีแพ่งก็คือฟ้องขบัไล่ เรียกคา่เสียหาย เราก็ตั 8งเป็นทีมทํางานขึ 8นมา เช่น กรณีคดีของชมุชนสนัติ
พฒันา เนื�องจากมีความพร้อมในหลายด้านทั 8งตวัชาวบ้านและทีมทนายความ คดีนี 8ทางทีมทนายสู้ ใน
ทกุประเด็น แบบพลิกตําราสู้กันเลย แม้กระทั�งเรื�องรายงานเจ้าพนกังานบงัคบัคดี โจทก์ก็คดัค้าน คือ 
คดีนี 8โจทก์ขอคุ้มครองชั�วคราว ให้จําเลยออกจากพื 8นที� เจ้าพนกังานบงัคบัคดีก็ขึ 8นไปจะรื 8อถอนบ้าน
ชาวบ้านหลายครั 8งแตทํ่าไมไ่ด้เนื�องจากชาวบ้านที�นั�นรวมตวักนัเข้มแข็ง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – กรณีของชุมชนสันตมีิทีมทนายความจากสภาทนายความลงมาช่วยใช่ไหมครับ 
พี�ติ�ก – ใช ่ก็ตั 8งทีมมาประมาณ ๙ คน ตั 8งเป็นทีมคือคณะทํางานของสภาทนายความ พี�เป็นเลขาคณะ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – อย่างกรณีคดีอาญาซึ!งปัญหาอันแรกคือต้องมีการประกันตัวซึ!งชาวบ้านส่วน
ใหญ่ไม่ได้มีหลักทรัพย์มาประกัน ทนายความต้องเข้าไปเป็นนายประกันให้ชาวบ้านด้วยไหม 
พี�ติ�ก – กรณีของชมุชนสนัติพฒันามี ส.ว.  และอาจารย์จากมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มาประกนัตวัให้  
ส่วนคดีของชุมชนนํ 8าแดง มีชาวบ้านในพื 8นที�ช่วยเอาโฉนดที�ดินมาประกันตวัให้ แต่ปัญหาเรื�องการ
ประกนัตวัลา่สดุได้ยินวา่กรมคุ้มครองสิทธิ จะเข้ามาชว่ยในเรื�องนี 8 
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ผู้สัมภาษณ์ – เมื!อเป็นคดีที! ต้องสืบพยาน โดยเฉพาะในคดีแพ่งที!ต้องสู้กันด้วยเอกสาร และ
เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐบวกบริษัทฝ่ายหนึ!งกับชาวบ้านฝ่ายหนึ!งซึ!งแน่นอนว่าเราเสียเปรียบ
ฝ่ายโจทก์ พี!ติ6กเป็นทนายที!อยู่ในพื 4นที!  ในเรื! องการหาพยานหลักฐาน หรือเอกสาร พี! มีวิธี
อย่างไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – ปกติเลยแรก ๆ ก็จะใช้ความเป็นทนายไปขอตรวจสอบข้อมูลก่อน แต่ปัญหาอย่างหนึ�ง คือ ใน
ตา่งจงัหวดัมนัอาจมีเรื�องความสมัพนัธ์ ถ้าเรารู้จกัหรือเขาเคยเห็นหน้าเรา เขาก็จะให้ แตม่าในช่วงหลงั
พอมาทําคดีสวนปาล์มขออะไรไปมกัจะไมค่อ่ยได้ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ปกติเราก็ใช้สิทธิของการเป็นทนายจําเลยขอคัดเอกสารราชการต่างๆ ได้อยู่
แล้วใช่ไหมครับ 
พี�ติ�ก – ใช่มนัใช้ได้ แต่ท่าทีเขาเปลี�ยนไป เขาพยายามที�จะไม่ให้ข้อมูลเรา พี�ยกตวัอย่าง เคยไปขอคดั
เอกสารที�สํานกังานที�ดินอําเภอ ครั 8งแรกที�ไปเราคิดว่าโชคดี คือ เจ้าพนกังานที�ดินคนที�ทําเรื�อง เราเคย
รู้จกัมาก่อน เห็นแรก ๆ เขาก็คยุดีแตพ่อรู้ว่ามาเรื�องคดีสวนปาล์มก็เริ�มที�บา่ยเบี�ยง เช่นคดัไม่ได้บ้าง หา
เอกสารไม่เจอบ้าง ไม่มีเครื�องถ่ายเอกสารบ้าง เราก็ทําได้อย่างเดียวคือไม่ยอมแพ้ เราต้องบอก
เจ้าหน้าที�วา่เรามาในนามสภาทนายความเราต้องอธิบายโดยพดูถึงองค์กร คือเราไม่ได้ทําเดี�ยวแล้วเป็น
กรณีคดีของชาวบ้านซึ�งสภาทนายความรับผิดชอบ ทนายความที�ลงมาก็เป็นทนายความอาวโุส พี�ก็ใช้
วิธีนี 8ขูก่ลบัไปนิดหนอ่ย เพราะถ้าไมทํ่าอยา่งนี 8เขาก็จะมีข้ออ้างตลอด  
 
ผู้สัมภาษณ์ – สาํนักงานที!ดนิ เป็นลักษณะนี 4เยอะไหมครับ 
พี�ติ�ก – สว่นใหญ่เลยก็วา่ได้  
 
ผู้สัมภาษณ์ – แต่การทําคดีด้านป่าไม้ และที!ดิน ก็ต้องอาศัยพยานหลักฐานจากสํานักงาน
ที!ดนิตลอด 
พี�ติ�ก – ใช่ อย่างกรณีที�เล่าไป กว่าจะได้เอกสารจากสํานักงานที�ดินพี�ต้องไปตามไม่ตํ�ากว่า ๖ ครั 8ง     
บางทีก็เจอเจ้าหน้าที�บอกวา่ขอดหูมายศาล เราก็ต้องไปขอหมายศาลแล้วเอาไปส่ง เราก็จะมีปัญหากบั
สํานกังานที�ดนิตลอด บางทีต้องเสียเวลาทั 8งวนั แตก็่ต้องยอม ถ้าเราไปแบบที�บอกว่าทนายความมีสิทธิ
คดัเอกสาร มีสิทธิทําอะไร คือไปแบบแข็ง ๆ ก็จะไมไ่ด้รับความร่วมมือ 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  วิธีการหรือกระบวนการแบบนี 4 ในกระบวนการพจิารณาเราทาํได้ไหม 
พี�ติ�ก – ก็มีนะ ยกตวัอย่างบางคดีศาลไม่อนุญาตให้ไต่สวน พี�ยื�นคําร้องไปเกือบ ๑๐ ครั 8งศาลยกหมด
เลย เราก็พยายามมาดวู่าเราบกพร่องตรงคําร้องหรือเปล่า พอรู้ว่าบกพร่องก็แก้แล้วยื�นใหม่หลายครั 8ง
แตส่ดุท้ายศาลก็ยงัไมส่นใจ เราก็ต้องใช้วิธีการให้ทนายอาวโุส เข้าพบผู้พิพากษา แล้วเล่าข้อเท็จจริงให้
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ศาลฟัง อธิบายปัญหาให้ศาลฟังสุดท้าย ศาลก็ให้โอกาสเราได้ไต่สวน อนันี 8เป็นกระบวนที�เราต้องทํา
ทั 8งหมด 
 
ผู้สัมภาษณ์ – แสดงว่าการทําคดีในลักษณะแบบนี 4 ทนายความจะทําตามกลไกปกติทั 4งหมด
ไม่ได้ใช่ไหมครับ 
พี�ติ�ก – ใช่ พี�คิดว่าคดีที�ดิน ในลกัษณะที�เป็นคดีชุมชนแบบนี 8 เราอาศยัเพียงการทํางานแบบปกติตาม
กลไกมนัยาก 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ทีนี 4มาดูประเด็นในศาลหน่อยครับพี!  เมื!อมีการฟ้องร้องกันก็ต้องมีการเจรจา
ไกล่เกลี!ยกันระหว่างโจทก์จาํเลย  คดีสวนปาล์มได้มีการเจรจาไกล่เกลี!ยกันบ้างไหมครับ 
พี�ติ�ก – มนัก็มีการนดัไกล่เกลี�ยนะแต ่ส่วนใหญ่แล้วโจทก์ไม่มา จําเลยไปศาล แตโ่จทก์เขาไม่ประสงค์
จะไกลเ่กลี�ย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ธรรมดาคดีไหนที!โจทก์รู้สึกว่าเสียเปรียบ หรือที!ฟ้องคดีชาวบ้านเพื!อจะมีอํานาจ
ต่อรองผลประโยชน์ ใช่ไหมครับ 
พี�ติ�ก – ใช่ แต่บางกรณีเช่นมีคดีหนึ�งพี�ทําคดีคนเดียว ยงัไม่มีทนายความจากกรุงเทพมาช่วย เราก็ยื�น
คําให้การไป ทนายโจทก์เห็นคําให้การเรา เขาอาจคิดว่าคําให้การแบบนี 8สืบสบายก็เลยไม่ไกล่เกลี�ย 
หรือบางทีโจทก์ก็อาจประเมินว่าฝ่ายจําเลยไม่แข็งคือไม่สู้   เราจึงต้องการทนายที�เก่งที�มีประสบการณ์
มาช่วย เพราะในคดีพิสจูน์สิทธิในที�ดินโดยเฉพาะคดีแพ่งมนัสู้คดียากมากมนัไม่เหมือนคดีอาญา  ทํา
คดีนี 8พี�เหมือนฝึกทนายใหม่ทั 8งที�เราทํามาแล้ว ๑๐ ปี อย่างที�บอกว่าเมื�อมนัเป็นคดีแพ่งมนัชนะกันที�
เอกสารซึ�งฝ่ายบริษัทหรือรัฐได้เปรียบอยูแ่ล้ว เราทําคดีบางทีก็ต้องกลบัไปเล่นข้อกฎหมาย เช่น คณุเอา
พยานเอกสารมายื�นบญัชีระบุพยานหรือยัง ลําดบัที�เท่าไหร่ ยื�นวนัไหน อยู่ในกําหนดตามกฎหมาย   
หรือเปลา่ ซึ�งมนัเป็นเรื�องเล็กน้อยที�ทนายความเราไมค่อ่ยเล่นกนั แตค่ดีนี 8ต้องว่ากนัทกุกระบวนการ ทกุ
ตวับทกฎหมาย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – เนื!องจากระบบการพิจารณาคดีบ้านเราเป็นระบบกล่าวหา ในเรื! องภาระการ
พิสูจน์เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบไหม เช่นถ้าเราไม่สู้ในประเด็นที!เขากล่าวหาก็ถือว่ารับตามนั4น
ฝ่ายจาํเลยซึ!งเป็นชาวบ้านบางทีก็มีข้อจาํกัด 
พี�ติ�ก – ใช่ เป็นข้อเสียเปรียบ แต่พยานบุคคลก็มีความสําคญั เพราะต้องนําสืบพยานบุคคลประกอบ
พยานเอกสาร โดยเฉพาะในคดีป่าไม้-ที�ดิน แม้เป็นคดีแพ่งพยานบุคคลก็ถือว่ามีความสําคญั ปัญหา
ตอนนี 8คือบางคดีแม้จะหาพยานบุคคลที�สามารถเข้าไปสืบพยานในศาลได้ เราต้องถามเขาด้วยว่าเขา
ไหวไหม ถ้าไหวทีมทนายต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการขึ 8นศาลต้องไปเจออะไรบ้าง  ตอนนี 8เราก็
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พยายามเตรียมในลกัษณะจําลองเหมือนสถานการณ์จริง  มีการถามค้าน ถามติง ต้องเตรียมกระทั�ง
คําถามที�คิดว่าทนายอีกฝ่ายจะถาม ซึ�งคดีทั�วไปเราไม่ต้องเตรียมขนาดนั 8น แต่คดีแบบนี 8 ต้องเตรียม
แม้กระทั�งคําตอบ เช่นพยานจะตอบว่าอย่างไร ถ้าเขาสู้ ว่าสวนปาล์มนี 8อยู่มาตั 8ง ๓๐ ปีแล้วก่อนที�
ชาวบ้านจะเข้ามาอยู ่กรณีแบบนี 8จะตอบอยา่งไร 
 
ผู้สัมภาษณ์ – คดีสวนปาล์ม ได้ใช้พยานบุคคล ที!เป็นพยานผู้เชี!ยวชาญไหมครับ 
พี�ติ�ก – มี  เชน่ เป็นเจ้าหน้าที�จาก สปก. จาก กรมพฒันาที�ดนิ จากกรรมการสิทธิ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี!ติ6กคิดว่าคดีพพิาทเกี!ยวกับที!ดนิแบบนี 4จาํเป็นต้องมีพยานผู้เชี!ยวชาญไหมครับ 
พี�ติ�ก  –   พี�มองว่าต้องมี เพราะมนัต้องสู้  ต้องพิสจูน์กนัในเรื�องสิทธิในที�ดิน เราสู้ เรื�องเอกสารสิทธิ7ออก
ไม่ชอบด้วย คือ นส.๓ ที�เอามาฟ้องชาวบ้านมันออกโดยมิชอบ และเราอ้างว่าที�ตรงนั 8นเป็นที�ของรัฐ 
ภาระการพิสจูน์ตกอยู่ฝ่ายเรา ตอนนี 8หน่วยงานรัฐที�จะเข้ามาเบิกความให้เรามี สปก.  กรมพฒันาที�ดิน  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ บทบาทเขามาตามเอกสารและ
รายงานการตรวจสอบ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พยานผู้เชี!ยวชาญเหล่านี 4เราต้องประสานไปเอง 
พี�ติ�ก – ใช่ ส่วนใหญ่ส่วนราชการเขาก็มากันตามหน้าที� แต่ที� เต็มที�กับเราก็เป็นองค์กรอิสระ เช่น 
กรรมการสิทธิฯ ผู้ตรวจการแผน่ดนิ   
 
ผู้สัมภาษณ์ – การทํางานระหว่างทนายความกับพยานผู้เชี!ยวชาญ ที!จะมานําสืบมีปัญหา
อะไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – บางทีก็มีการตั 8งคําถาม เช่น บางทีเราเชิญท่านมาเบิกความประกอบเอกสาร ก็อาจมีคําถามว่า
ถ้าอย่างนั 8นก็เอาตามเอกสารซึ�งก็มีอยู่แล้ว เราก็ต้องอธิบายว่า เราต้องการรายละเอียดของเอกสาร ว่า
มนัมีที�มาอยา่งไร จากการที�เขาไปตรวจสอบแล้วเขาพบอะไรบ้าง ซึ�งอนันี 8เราก็ต้องไปเตรียมให้ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ที!ผ่านมาศาลรับฟัง พยานผู้เชี!ยวชาญ ฝ่ายเรามากขนาดไหนครับ 
พี�ติ�ก – เราก็ต้องพิสจูน์ความเป็นผู้ เชี�ยวชาญของเราด้วย เราก็ต้องทําให้เขาเป็นผู้ เชี�ยวชาญด้วย เช่น 
บางครั 8งผู้ เชี�ยวชาญไม่ได้เรียนจบ ในเรื�องที�มาเป็นพยานโดยตรง เราก็ต้องเตรียมให้เขาศกึษาเพิ�มเติม 
จะมีผลตอ่ความนา่เชื�อถือ ศาลก็จะรับฟัง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ดังนั4นคนที!เราจะเลือกมาเป็นพยานผู้เชี!ยวชาญ เราต้องรู้ถึงประวัติการทาํงาน
หรือแนวคิดการทาํงานด้วยหรือเปล่า 
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พี�ติ�ก –  ใช ่คือเราต้องรู้พยานก่อนวา่พยานเรารู้เรื�องอะไรแคไ่หน มีความคดิอยา่งไร  
 
ผู้สัมภาษณ์ – แสดงว่าพยานผู้เชี!ยวชาญในคดีลักษณะนี 4 ไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการหรือคน
ที!มีชื!อเสียง 
พี�ติ�ก –  พี�วา่มนัอยูที่�ข้อมลูที�นําเสนอศาล คือทําอยา่งไรก็ได้ให้ศาลบนัทกึ บางทีคนที�รู้มาก พดูมากศาล
ไมบ่นัทกึก็มีมาก 
 
ผู้สัมภาษณ์ –  พี!ทาํคดีสวนปาล์มมานานมองว่าศาลมีท่าทีที!เข้าใจปัญหาด้านป่าไม้และที!ดิน 
เข้าใจชาวบ้านเพิ!มขึ 4นไหมครับ 
พี�ติ�ก – มนัก็ยงัเป็นรายบคุคลนะ ขึ 8นอยูก่บัทา่นได้รับข้อมลูอยา่งไร พี�ยกตวัอย่างกรณีหนึ�งนะ  โจทก์เขา
ก็ให้ข้อมลูเต็มที� เขาบอกว่าเวลาบริษัทเขาเข้าพื 8นที�ไปเจอตะปเูรือใบขวางทาง เขาถ่ายรูปหมดแล้วไป
เสนอศาล อนันี 8มนัก็มีผลตอ่ทศันคต ิเพราะมนัทําให้มองได้ว่าจําเลยขดัขวางทางเข้าออก ซึ�งเรื�องนี 8โทษ
ศาลก็ไมไ่ด้ศาลก็ได้รับข้อมลูฝ่ายเดียว 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตรงนี 4เราแก้ไขอย่างไร?  
พี�ติ�ก – เราก็ต้องสู้ เหมือนกนั คือเราก็ถามผู้จดัการบริษัทเลยว่า ปัจจบุนัยงัตดัปาล์มได้ไหม เขาก็บอก
วา่ตดัได้ เข้าพื 8นที�ได้ไหม เขาก็บอกวา่เข้าได้ซึ�งเราก็ต้องแก้ตา่งตลอด  บางครั 8งเขาก็กล่าวหาว่าชาวบ้าน
ขโมยปาล์มไปขาย หรือบอกว่าชาวบ้านทําให้ต้นปาล์มตาย เขาถ่ายรูปมาส่งศาล ซึ�งเขาถ่ายมาจาก
ไหนเราก็ไมรู้่ อนันี 8เราก็ต้องค้าน 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ที!ผ่านมาคดีสวนปาล์มศาลเคยลงเผชิญสืบไหมครับ 
พี�ติ�ก – ไมเ่คย ศาลไมเ่คยลงเผชิญสืบ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ฝ่ายเราร้องขอให้ศาลลงเผชิญสืบหรือเปล่า  ว่าจริง ๆ แล้วที!ชาวบ้านอยู่กันมัน
พื 4นที!นิดเดียวไม่ใช่พันไร่ 
พี�ติ�ก – เราต้องดวู่าเราจะให้ศาลลงเผชิญสืบประเด็นอะไร อย่างกรณีนี 8มันมีแผนที�ออกมาชดัแล้วว่า
ชาวบ้านอยูต่รงไหน มนัก็ชดัเจนแล้ว 
 
ผู้สัมภาษณ์ – แต่พี!คิดว่าถ้าศาลลงเผชิญสืบจะมีผลดีกว่าไหม 
พี�ติ�ก – พี�คดิวา่ถ้าศาลมีอคต ิมนัก็ไมมี่ประโยชน์นะ 
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ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนี 4มีคาํพพิากษาออกมาบ้างหรือยังครับ 
พี�ติ�ก – ตอนนี 8ยงันะ ประเมินวา่ปีนี 8อาจจะเสร็จประมาณเรื�อง สองเรื�อง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – คิดว่าผลคดีจะออกมาทาํนองไหนครับ 
พี�ติ�ก -  คิดว่าจากพยานหลกัฐานเรา คิดว่าน่าจะออกมาทางบวกนะ แต่มนัก็ฟันธงไม่ได้ รู้กันอยู่แล้ว 
คือ จริง ๆ แล้วโจทก์เองก็สืบไม่ได้ เช่น นส. ๓ ทั 8งสิบแปลงที�เขาฟ้องชาวบ้านมาทั 8งสิบแปลงเขาชี 8ไม่ได้
เลยว่าเขาฟ้องเราตรงไหน หรือคณุฟ้องจําเลยสามคนว่าบกุรุกพื 8นที� หนึ�งพนัไร่ ซึ�งมนัไม่สมเหตสุมผล
และบริษัทเองก็ชี 8ตําแหนง่ไมไ่ด้ ประเด็นคือโจทก์ไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่าที�ตวัเองอยู่ตรงไหน แล้วจําเลย
บกุรุกอยา่งไร คา่เสียหายมนัมาจากอะไร  
 
ผู้สัมภาษณ์ – คดีพพิาทเรื!องเกี!ยวกับป่าไม้และที!ดิน พอเป็นคดีแพ่ง ก็ใช้วิธีพิจารณาธรรมดา
โจทก์อยากกล่าวหาใครก็ใช้สิทธิฟ้องได้เลย  และในการสืบพยานก็ดูเอกสารเป็นหลัก ซึ!งจาก
ข้อเท็จจริงแล้วคดีเหล่านี 4มันมีความซับซ้อนและชาวบ้านก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบตรงนี 4พี!มอง
อย่างไร 
พี�ติ�ก – คือภาระการพิสจูน์เราลําบาก เริ�มตั 8งแตช่าวบ้านรู้สิทธิของตวัเองหรือเปล่า มนัต้องเริ�มจากตรง
นั 8น เพราะเมื�อถกูฟ้องแล้วชาวบ้าน เขาไม่ได้รู้สิทธิว่าเขาสู้คดีได้และจะต้องสู้  ชาวบ้านก็ยงัเข้าใจว่าเขา
ไมไ่ด้ทํา เขาไมไ่ด้บกุรุก เขาก็อยูเ่ฉย ๆ แตที่นี 8กระบวนการทางกฎหมายมนัดําเนินไป เพราะในทางแพ่ง
กฎหมายมนัเขียนไว้จําเลยไม่สู้  ไม่ยื�นคําให้การเข้ามาถือว่ารับตามที�โจทก์ฟ้อง ชาวบ้านที�ไม่เข้าใจก็
กลายเป็นเหยื�อของกระบวนการเหลา่นี 8 พิพากษาเรื�องคา่เสียหายมาเราก็รับเต็ม ๆ เพราะชาวบ้านไม่ได้
ไปตอ่สู้คดีเลย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ปัญหาการไม่รู้ถึงสิทธิของตนเองของชาวบ้านทั! วไป พี!ติ6กมองว่ามันควรมี
กระบวนการอะไรหรือต้องสร้างกลไกอะไรมาแก้ปัญหานี 4ครับ 
พี�ติ�ก – พี�คดิวา่กระบวนการให้ความรู้นี�แหละต้องทําอนัดบัแรก ตอนนี 8มนัไมมี่เลย  
 
ผู้สัมภาษณ์ – แล้วกระบวนแบบนี 4ใครจะทาํได้ครับ ต้องตั 4งหน่วยงานใหม่ขึ 4นมาหรือเปล่า 
พี�ติ�ก – รอรัฐไม่ไหวหรอก พี�มองว่าควรให้บทบาทไปที�นักพัฒนาเอกชน โดยอาจประสานกับ
ทนายความ ปัญหาตอนนี 8ส่วนหนึ�งก็เป็นเรื�องงบประมาณ ที�ผ่านมาสภาทนายความก็พยายามทําใน
เรื�องนี 8แตก็่ไมค่อ่ยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ  
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ผู้สัมภาษณ์ – พูดถงึเรื!องงบประมาณ ตอนนี 4ค่าใช้จ่ายในการทาํคดีจัดการกันอย่างไรบ้างครับ 
พี�ติ�ก – ในส่วนของคา่ใช้จ่ายของทนายความรับจากสภาทนายความ แต่มนัก็มีปัญหาอยู่ เช่น คา่ถ่าย
เอกสารสภาทนายเขาไม่มีให้ มนัจะมีเฉพาะคา่ใช้จ่ายส่วนของทนาย เช่น คา่เดินทาง คา่ที�พกั ค่าเบี 8ย
เลี 8ยง  
 
ผู้สัมภาษณ์ – จริง ๆ แล้วค่าใช้จ่ายทางคดีมันมีมากกว่านั4น เช่น ค่าเดินทางชาวบ้าน 
ค่าอาหาร ค่านํ 4ามันรถไปตามเอกสารหรือค่าถ่ายเอกสารอย่างที!ว่า  ตอนนี 4ดูแลกันอย่างไร 
พี�ติ�ก – ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ต้องเรี�ยไรกัน มันเป็นปัญหามากเพราะชาวบ้านก็ลําบาก อย่างค่าถ่าย
เอกสารพี�ว่าหนึ�งแสนอาจไม่พอ ซึ�งอนันี 8ชาวบ้านเขาต้องรับผิดชอบไป แต่ว่ากันไปแล้วตอนนี 8เรื�อง
คา่ใช้จา่ยมนัเป็นปัญหามาก 
  
ผู้สัมภาษณ์ – มาถึงข้อเสนอต่อประเด็นความขัดแย้งเรื!องการจัดการป่าไม้ที!ดิน อันแรกเลย
คือในส่วนของตัวกฎหมายป่าไม้ พี!ติ6กมองว่ามันมีส่วนไหนที!ต้องปรับแก้บ้างครับ 
พี�ติ�ก – พี�มองว่ามีประเด็นหนึ�งที�เป็นปัญหามากคือ มนัมีอยู่มาตราหนึ�ง ที�บอกว่า บุกรุก แผ้วถาง ก่น
สร้าง ซึ�งมนัมีอ้างในคําฟ้องตลอด ถ้ามองตามกฎหมายจริง ๆ เพียงชาวบ้านเข้าไปเดินในพื 8นที�ก็ผิดแล้ว  
คือมนัควรจะบญัญัติให้ชดัไปเลยว่าเข้าไปขนาดไหน หรือทําความเสียหายแค่ไหนถึงจะเป็นความผิด 
ตอนนี 8คนที�อยู่ในเรือนจําเพราะกฎหมายข้อนี 8ทั�วประเทศมันมีมากนะ ก็ควรจะแก้ไขโดยเร็ว เคยมี
ชาวบ้านที�เขาอยู่ในเขตอทุยานฯ มาหาแล้วบน่ให้ฟังว่า คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เขาก็ทําสวนเหมือนกนั
ทําไมเขาถูกฟ้องร้องอยู่คนเดียว ทําไมคนอื�นไม่ไปจบั เราก็ตอบเขาไม่ได้ เพราะกฎหมายมนัเขียนไว้
อยา่งนั 8น จริง ๆ แล้ว คนอื�นก็ผิดแตเ่ขาไมไ่ด้ถกูดําเนินคดี 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ผู้บังคับใช้กฎหมายตั 4งแต่เจ้าหน้าที!ที!ดิน เจ้าหน้าที!ป่าไม้ ตาํรวจ  อัยการ   ศาล  
พี!ติ6กมองว่าส่วนไหนควรจะมีการปฏิรูปเปลี!ยนแปลงอันดับแรก 
พี�ติ�ก – จริง ๆ มนัก็ต้องปฏิรูปทั 8งหมดแต่ พี�มองว่าในชั 8นอยัการ ถ้าเป็นคดีป่าไม้ที�ดิน อยัการสามารถ
สร้างความเป็นธรรมได้ อยัการสามารถหยดุคดีได้  ถ้าเห็นว่ามนัไม่เป็นประโยชน์กบัสาธารณะ  อยัการ
ก็สามารถใช้ดลุยพินิจ จากพยานหลกัฐานได้ ถ้าข้อเท็จจริงไมพ่อเขาก็สามารถสอบเพิ�มได้  ซึ�งที�ผ่านมา
กรณีการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที�ดิน ก็มีการเชิญอยัการไปร่วมประชมุหลายครั 8ง ท่าทีท่านก็ดู
เข้าใจมากขึ 8น 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  ดูในส่วนของศาลบ้างครับ วิธีพิจารณาความ คดีป่าไม้ที!ดิน ซึ!งมันมีข้อเท็จจริง
ที!ซับซ้อน พี!มองว่ามันควรเปลี!ยนมาใช้การพจิารณาในระบบไต่สวนหรือเปล่า ? 
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พี�ติ�ก – จริง ๆ พี�ไมต่ดิวา่จะใช้ระบบกลา่วหาหรือระบบไตส่วน พี�มองว่าปัญหาใหญ่มนัอยู่ที�ทศันคติของ
ศาล คือ ถ้าปรับทศันคตไิด้ ระบบไหน มนัก็ไปได้ แตร่ะบบไตส่วนมนัก็ดี คือมนัต้องมีพยานหลกัฐานมา
ไตส่วน วา่กนัเตม็ที� มนัก็ดี ดีกวา่กลา่วหาอยูแ่ล้ว ระบบกล่าวหานี�มนัไม่รู้จริงหรือไม่จริงกล่าวหาไว้ก่อน 
ศาลก็รับไว้ก่อน  แตน่ั�นแหละพี�ก็ยงัมองว่าคดีแบบนี 8ต้องอาศยัผู้พิพากษาที�เข้าใจและอยากแก้ปัญหา
จริง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ปัญหาคือจะไปเปลี!ยนทัศนคตขิองศาลได้อย่างไร? 
พี�ติ�ก – พี�ก็มองวา่มนัยาก บทบาททนายความอาจต้องขดัแย้งกบัผู้พิพากษาบ้าง คือทะเลาะกนัไปบ้าง 
เพื�อให้การเรียนรู้ไปในตวัซึ�งก็ขึ 8นอยูก่บัผู้พิพากษาแตล่ะทา่นอีกวา่จะเปิดขนาดไหน   
 
ผู้สัมภาษณ์ – สุดท้ายมีคนมองว่าเรื! องข้อพิพาทด้านป่าไม้และที!ดิน พอเข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิรรม กระบวนการศาล มันเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที!ปลายเหตุ พี!ติ6กเหน็ด้วยไหม แล้ว
ปัญหาจริง ๆ มันอยู่ตรงไหน 
พี�ติ�ก – พี�เห็นด้วยนะ เพราะปัญหานี 8มันเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรที�ไม่เท่าเทียม รากมันอยู่ตรงนี 8 
อย่างกรณีที�เราทําอยู่ แน่นอนว่านกัการเมืองมีส่วน ดจูากการทําคดีเราได้อ่านข้อมูลย้อนหลงัไปมนัก็
สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น ดูว่า สามสิบปีที�แล้วรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เป็นใคร เซ็นอนุมัติ เรื�องที�
เกี�ยวกบัการใช้พื 8นที�ป่าไม้ กี�หมื�นไร่ ประวตัิศาสตร์มนัจะบอกได้เลย  ที�ผ่านมารัฐผกูขาดการจดัการป่า
ไม้ ที�ดินมาตลอด  ในอดีตป่าไม้บริเวณนี 8รัฐก็เคยให้ตา่งชาติมาสมัปทาน ซึ�งข้อมลูเหล่านี 8ไม่คอ่ยมีการ
เปิดเผย คนทั�วไปก็จะมองเห็นแตปั่ญหาตรงหน้า เชน่มองวา่ชาวบ้านไปยึดเอาที�ดิน บริษัท เขาซื 8อมาตั 8ง
นานแล้ว เขาซื 8อมาถูกต้องตามกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วที�ตรงนั 8นเป็นพื 8นที�ป่าสมบูรณ์ ต่อมาก็ถูกให้
สมัปทาน  พอสมัปทานหมดคณุก็เอามาปลกูปาล์ม และอยู่ต่อเนื�องมาจนทุกวนันี 8 หรือแม้แต่ที�อ้างว่า
ซื 8อที�ดิน นส.๓ ต่อมาจากชาวบ้าน พอไปถามชาวบ้านตวัจริงที�เขามีชื�ออยู่ เขาก็ไม่รู้ด้วยซํ 8าว่ามีที�ดิน 
แล้วมนัออกมาอย่างไร ถ้าแก้ปัญหาพวกนี 8ไม่ได้ เรื�องคดีมนัก็คือปลายเหต ุสู้คดีเสร็จก็จบ และคดีก็จะ
เพิ�มมากขึ 8นเรื�อย ๆ  ที�ดนิก็จะยงัไมไ่ด้รับการปฏิรูปจดัสรร ชาวบ้านก็จะไมมี่ที�ดนิทํากินตอ่ไป 
 
ผู้สัมภาษณ์ – วันนี 4ขอบคุณพี!ติ6กนะครับ 
พี�ติ�ก - ด้วยความยินดีคะ่ 
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                                                                      บทสัมภาษณ์ นายธนู   แนบเนียน  
               นักพัฒนาเอกชนด้านสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั" ง 

ตามโครงการพัฒนากฎหมายวิธีพจิารณาคดีสิ"งแวดล้อม    
งานวิจัยการพสูิจน์สิทธิ)ในคดีป่าไม้ที"ดนิ 

                            ประเดน็ ปัญหาที"ดินชายฝั" งและสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร 
 

 
ผู้สัมภาษณ์ – ครับวันนี 2พูดคุยกับนักพัฒนาเอกชน ด้านทรัพยากรสิ" งแวดล้อม คุณธนู   
แนบเนียน พูดถงึงานที"พี"ทาํตอนนี 2ก่อน ตอนนี 2พี"ธนูทาํโครงการอะไร มีเป้าหมาย แนวทางการ
ทาํงานอย่างไรบ้างครับ 
พี�ธนู – องค์กรชื�อ องค์กรความร่วมมือเพื�อการฟื�นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามนั เป้าหมาย คือ เรา
อยากเห็นชมุชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการฐานทรัพยากรของชมุชนอยา่งยั�งยืนได้ ตอบสนอง
ต่อวิถีชีวิตและปากท้องเขาได้   พอมาดูวัตถุประสงค์ก็มีอยู่ ๓ – ๔ ข้อ  ประการแรก เป็นเรื�องการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและเครือขา่ยซึ�งในข้อนี �เราต้องมีกระบวนการที�ไปทํางานกบัชาวบ้าน 
ถือเป็นหวัใจของงาน ประการที�สอง ถ้าดเูรื�องการจดัการทรัพยากรมนัต้องสร้างรูปแบบในการจดัการ
ทรัพยากรแบบมีสว่นร่วมเป็นดนิ นํ �า ป่า ทะเล ตามสภาพพื �นที�ของชาวบ้าน โดยเอาบริบทชมุชนเป็นตวั
ตั �ง ประการที�สาม คือการคิดค้นกิจกรรมที�เกี�ยวกบัอาชีพหรือรายได้ของชาวบ้านผสมผสานไปเพื�อเป็น
เครื�องมือในการจดักระบวนการ ทั �งจดักระบวนการกลุ่มและนําไปสู่เรื�องการจดัการทรัพยากร  ประการ
ที� สี� จากทั �งสามข้อเรามองว่าน่าจะยกระดบัแนวคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านชมุชน ขึ �นมา เพื�อนําสู่การ
รณรงค์สาธารณะ และนโยบายขึ �นมาด้วย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – คือ เข้าไปผลักดัน เชิงโครงสร้างกฎหมาย นโยบายด้วย 
พี�ธน ู– ใช ่
 
ผู้สัมภาษณ์ – ขอเรียกองค์กร สั 2น ๆ ว่า ARR นะครับ ตอนนี 2พี"ธนูเป็นผู้ประสานงานองค์กรอยู่ 
ซึ"งจากที"ทราบ ARR ก็เป็นองค์กรที"ทาํงานกับพื 2นที"ชุมชนชายฝั" งทั 2งหมดใช่ไหมครับ 
พี�ธน ู– ใช ่เกือบทั �งหมด 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนี 2ทาํอยู่กี"จังหวัดครับ 
พี�ธน ู– ตอนนี �หลกั ๆ ก็ ภเูก็ต กบั พงังา แตไ่มไ่ด้ทําทกุหมูบ้่าน เลือกทําบางหมูบ้่านที�มีปัจจยัเอื �อ 
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ผู้สัมภาษณ์ – พอพูดถงึชุมชนชายฝั" ง มันก็ต้องนึกถึงทรัพยากรทางทะเล เช่น ปัญหาเรื"องการ
ทําประมง สัตว์นํ 2าลดลง หรือความขัดแย้งกับเรือประมงพาณิชย์ อันนี 2เป็นปัญหาหลักของ
ชาวบ้านใช่ไหมครับ 
พี�ธน ู– ใช่แต ่เรื�องชมุชนชายฝั�ง มนัไม่ได้มีเฉพาะปัญหาเรื�อง ทางทะเล เพราะบางพื �นที�มีลกัษณะเป็น
เกาะ มองเป็นระบบนิเวศหมู่เกาะ คือ มันก็มีปัญหาในเรื�องที�ดินด้วยเช่นที�ดินชายฝั� ง หรือที�สวน
ยางพาราบนเกาะ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี"ธนูเรียนจบก็กลับมาทาํงานพัฒนาเลย? 
พี�ธน ู– ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกนกัพฒันาดีไหม คือ เป็นอาสาสมคัรมากกว่า ตอนนั �นมีกลุ่มพี� ๆ ที�มาตั �ง
ชมรมอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม จงัหวดัภเูก็ต ซึ�งชมรมนี �จริง ๆ แล้วตั �งขึ �นมาตั �งแตร่ณรงค์เรื�อง แทนทาลมั  
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนที"อยู่ที"ชมรมพี"ธนูทาํเรื"องอะไรเป็นหลักครับ 
พี�ธน ู– โดยเป้าหมายของชมรมช่วงนั �น ทํางานรณรงค์ด้านกว้างมากกว่า คือ ยงัไม่ได้ทํางานกบัชมุชน
โดยตรง เราก็ทํา งานรณรงค์ จัดนิทรรศการ ทํานองนี � เช่นกรณี โครงการภูเก็ต 2 ซึ�งเป็นกลุ่มทุน
ตา่งชาติที�มีสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาล อาศยัความสมัพนัธ์กับบุคคลแล้วจะมาเช่าพื �นที� ๓,๐๐๐ ไร่ ใน
ที�ดินราชพัสดุ และต้องมีการย้ายกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น มอแกน มอแกลน ออกจากพื �นที� ย้ายวัดย้าย
โรงเรียน  เพื�อมาสร้างเมืองใหม่ เรารู้สึกว่ามนัไม่ถกูต้อง ก็ทํางานรณรงค์ เผยแพร่ เรื�องราวเหล่านี � จน
โครงการต้องยกเลิกไป หลงัจากนั �นก็มีประเด็น เต่ามะเฟืองซึ�งถือเป็นสตัว์ใกล้สูญพนัธุ์ และกําลงัถูก
รุกรานจากโครงการพฒันา เป็นที�มาให้เราต้องหนัมาทํางานกบัชมุชน เพราะมองว่าเราต้องกระตุ้นให้
ชาวบ้าน ตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรและภยัที�มาสูบ้่านตนเอง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ทราบว่าพี"ธนู อยู่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย 
พี�ธนู  - ตอนนั �นชมรมทําโครงการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองแล้วของบประมาณไปที�มูลนิธิเราก็ไปเป็น
เจ้าหน้าที�โครงการ ตอ่มาทางมลูนิธิก็ให้เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที�เลยโดยทําประเด็นเตา่ทะเล   ประมาณ ปี 
๓๕ ซึ�งตอนนั �นมลูนิธิก็เปิดโอกาสให้ทํางานกบัชมุชน ช่วงนั �นกระแสเรื�องการลงไปทํางานกบัชมุชนมนั
สําคญั โดยเห็นวิถีการดํารงชีวิตของชาวบ้านเป็นเรื�องที�สอดคล้อง ไมไ่ด้ทําลายระบบนิเวศน์  
 
ผู้สัมภาษณ์ – ช่วงที"ทาํงานแรก ๆ ปัญหาความขัดแย้งเรื"องที"ดนิชายฝั" งมันเกิดขึ 2นหรือยังครับ 
พี�ธน ู– มนัยงัไมป่รากฏ คือ ปัญหามนัมีแตม่นัยงัไมถ่กูเปิดออกมา ชว่งนั �นชาวบ้านขายที�ดนิกนัสนกุ  
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั2นพี"ก็ไม่ได้จับประเดน็เรื"องสิทธิ เรื"องปัญหาที"ดนิ 
พี�ธนู – ตอนนั �นยงั แต่เราก็มองเห็นว่า เรื�องที�ดินน่าจะเป็นปัญหาในอนาคต เพราะกระแสมนัแรง ช่วง
นั �นรื�องสิทธิชมุชนยงัไมไ่ด้ถกูพดูคยุด้วยซํ �า ในยคุนั �นเรามองเพียงว่าชมุชนน่าจะมีอํานาจในการจดัการ
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ตวัเองได้ เพราะ ผู้ ใหญ่บ้าน กํานนั นายอําเภอสมยัก่อนก็พึ�งไม่คอ่ยได้ ในเรื�องที�ดินช่วงนั �นรู้สึกได้เช่น 
บางพื �นที�ที� เป็นหาดสาธารณะวันดีคืนดีก็มีการพัฒนาเป็นที�พักเป็นโรงแรมสําหรับการท่องเที�ยว 
กลายเป็นวา่คนท้องถิ�นเข้าไปไมไ่ด้ แตก่่อนเคยไปนั�งชายหาดได้ เดินเที�ยวได้ก็เริ�มทําไม่ได้ เหมือนไม่ใช่
ของเรา ตอนนั �นก็มีโครงการที�รณรงค์เรื�องการรักษาหาดสาธารณะ ควบคู่กับการอนุรักษ์เต่าทะเล
เพราะเต่าทะเลต้องขึ �นมาวางไข่ที�หาดสาธารณะ  จับประเด็นการพัฒนาที�คุกคามทั �งชุมชน และเต่า
ทะเล ชะตากรรมเตา่กบัชะตากรรมชมุชนเป็นชะตากรรมเดียวกนั 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั2นก็มีการรณรงค์ในที"ดนิสาธารณะเป็นหลัก 
พี�ธน ู– ใช่เป็นที�ดินลกัษณะแปลงใหญ่ ที�อทุยาน ที�ราชพสัด ุตั �งแตโ่ครงการภูเก็ต 2 เราก็เห็นว่าการไป
ยกที�ดินแปลงใหญ่ให้กบั บริษัทต่างชาติ มนัต้องมีผลกระทบกับชาวบ้าน และชุมชนอยู่แล้ว เช่น อาจ
ต้องย้ายชมุชน   ภาษาสิทธิชว่งนั �นยงัไมไ่ด้ใช้ เรื�องสิทธิชมุชนในการจดัการทรัพยากรยงัไม่ได้พดู แตเ่รา
รู้สกึวา่เขาเกิดและโตที�นั�น เขาก็ต้องได้อยูต่รงนั �น 
 
ผู้สัมภาษณ์ – จากตรงนั2นปัญหาความขัดแย้งเรื"องที"ดินชายฝั" งจึงพอสรุปได้ว่าสาเหตุหลักมา
จากการเข้ามาของกลุ่มทุน อาจจะเป็นทุนต่างชาติ ที"เข้ามาทําโครงการต่าง ๆ แล้วกว้านซื 2อ
ที"ดนิของชาวบ้านไป 
พี�ธน ู– คือ พื �นที�ภูเก็ต นอกจากจะมีปัญหาเรื�องโรงแรมรีสอร์ท บกุรุกหรือกว้านซื �อที�ดินแล้วช่วงปี ๓๕- 
๓๗ ก็มีปัญหาเรื�องการทํานากุ้ ง มนัก็มีการบุกรุกพื �นที�ป่าชายเลนด้วย เหล่านี � เป็นปัจจยัที�ทําให้เกิด
ความขดัแย้งด้านที�ดนิชายฝั�งทั �งสิ �น 
 
ผู้สัมภาษณ์ – นอกจากปัจจัยภายนอกที" ว่ามาแล้ว ถ้ามองประเด็นที"ดิน เรื" องวิถีชีวิตของ
ชาวประมงซึ" งส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทางทะเล ทําให้การเห็นความสําคัญของที"ดินใน
ลักษณะเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพมีน้อย การเข้าครอบครอง จับจอง มีไม่มาก อันนี 2ถือ
ว่ามีผลไหมครับ 
พี�ธน ู– มนัก็มีสว่น ถือเป็นวิถีเขา จริง ๆ แล้วสมยัก่อนสําหรับชาวประมง ทะเลถือเป็นกะทะทองคําของ
พวกเขา คือ สัตว์นํ �ามีมาก ออกทะเลไม่ไกลก็ได้ปลากลับมาแน่นอน คือ มีกินแน่นอน ผิดกับตอนนี �  
เรื�องนี �ต้องย้อนไปมองตั �งแต่เกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจ ปี ๒๕๐๔ ที�มีชาติตะวนัตกเข้ามาถ่ายทอดเรื�อง
เทคโนโลยีการประมง ผลิตเครื�องมือจบัสตัว์นํ �า ให้จบัได้ปริมาณมาก เช่น อวนลาก อวนรุน ชาวบ้าน
บางคนถึงกับต้องขายที�ดิน ขายสวนเพื�อไปสร้างเรือ สมยัก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเอาที�ดินไปทําอะไร ชาวบ้าน
ให้ความสําคญัน้อย ส่วนใหญ่ก็เพียงสร้างที�อยู่อาศยั ปลูกผกั ปลูกหญ้าได้ นิดหน่อย สมัยก่อนตาม
เกาะตา่ง ๆ เรื�องยางพาราก็ไมค่อ่ยมีคนนิยมปลกู ในแง่ชาวบ้านก็คดิในเรื�องการใช้ประโยชน์ ในเมื�อเขา
ไม่คอ่ยได้ใช้ประโยชน์ ความคิดที�ว่าจะเปลี�ยนมาเป็นเงินซื �อเรือ ซื �อเครื�องยนต์ มนัน่าจะเป็นประโยชน์
มากกวา่ ก็เลยสง่ผลให้เกิดปัญหาที�ดนิไปอยูใ่นมือของนายทนุจนทกุวนันี � 
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ผู้สัมภาษณ์  –   เกี"ยวกับเอกสารสิทธิ)ในที"ดินครับ  ชุมชนชายฝั" งหรือชุมชนที"อาศัยอยู่บน
เกาะต่าง ๆ เขามีเอกสารพวกนี 2ไหม เช่น สค.๑ ใบจอง นส. ๓   
พี�ธน ู – ในสมยันั �นไปทํางานที�ไหน ชาวบ้านก็มีปัญหาเรื�องเอกสารสิทธิIตลอด คือไม่คอ่ยมีเอกสารพวก
นี � ก็มีบางคนที�มี ส ค.๑   บางคนก็บอกวา่ตนเองไม่มีเอกสารอะไร แตข้่าง ๆ เป็นที�ดิน น ส. ๓ หมดแล้ว 
ทั �งที�อยูต่ดิกนั  ชาวบ้านเขาก็ดเูฉพาะพื �นที�ที�เขาใช้ประโยชน์อยูจ่ริงเท่านั �น อนันี �สําหรับชมุชนชายฝั�ง ยิ�ง
ถ้าไปมองกลุ่มชาติพันธุ์  เช่น กลุ่มมอแกน มอแกลน อุรักละโว้ย  คนเหล่านี � มองที�ดินในฐานะที�เป็น
สมบตัิของปู่  ย่า ตา ทวด ของเขาซึ�งถ่ายทอดกันมา ดงันั �นในการอยู่ของเขา เขาไม่ได้คิดเรื�องเอกสาร
สิทธิI  สิทธิของเขาก็คือการอยูก่ารใช้การทํา สิทธิก็คือสิ�งที�มีอยูจ่ริง สิ�งเหล่านี �ถกูถ่ายทอดมาในเชิงจารีต  
บวกกบัการที�เขาไมไ่ด้เข้าถึงข้อมลูจากภาครัฐ  ทําให้เขาไมค่อ่ยได้สนใจเรื�องเอกสารสิทธิI 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ชาวบ้านมารับรู้ หรือสนใจเรื"องเอกสารสิทธ์ในที"ดนิตอนไหน 
พี�ธน ู– ที�เป็นประเดน็ขึ �นจริง ๆ ช่วงปี ๓๗ ๓๘ ช่วงนี � ชาวบ้านเริ�มมีข้อมลูมากขึ �น ชาวบ้านก็มองเห็นว่า
มีกลุ่มคนเข้ามาทําลายป่าไม้ แบบถอนรากถอนโคน บางคนก็ชี �เอาเลยว่านี�เป็นที�ดินของตนเอง มีการ
พดูถึงการออกเอกสารสิทธิIให้นายทนุ มีพดูถึงประเดน็ ส ค.๑ บนิ ซึ�งเกิดขึ �นทั�วไป 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี"ธนู ช่วยอธิบายถึงกระบวนการที" เรียกว่า สค.๑ บิน หรือ น.ส.๓ บิน ให้ฟัง
หน่อยครับว่ามันคืออะไร แล้วมันเกิดจากอะไร กระบวนการเป็นอย่างไร 
พี�ธน ู –   คือ ถ้ามองในช่วงนั �น   เอกสารสิทธ์ที�ออกมา  เช่น สค.๑ ใบจอง น ส.๓ มีโฉนดบางส่วน คือ 
วิธีการของเขา คือ กลุ่มทนุ โดยความร่วมมือของข้าราชการบางส่วน มนัก็จะหาข้อมลูว่าในหมู่บ้านนี �มี 
ส ค.๑ อยู่เท่าไหร่ กี�แปลง ตอนนี �อยู่กับใคร ซึ�งชาวบ้านบางคนก็ลืมไปแล้ว บางคนก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษ
ของตวัเองมี ส ค.๑  ซึ�งที�อําเภอจะมีต้นขั �วอยู ่บางคนที�มี ส ค.๑ ก็จะมีกระแสที�บอกว่าชาวบ้านไม่มีทาง
ได้ออกโฉนดหรอก เอามาขายผมดีกว่า อันนี �ก็เป็นวิธีการหรือเล่ห์เหลี�ยมของขบวนการนี � ตอนนั �น
ขบวนการนายหน้าขึ �นมาเป็นทีมเลย  พวกนี �เข้าอาศยัชอ่งทางของทางราชการ คือไปให้สินบนเจ้าหน้าที� 
เปลี�ยนแปลงทะเบียนที�ดิน คือเมื�อหลอกซื �อ ส ค.๑ หรือใบจองจากชาวบ้านได้ ก็ดําเนินการเปลี�ยนชื�อ
เป็นคนอื�น ตอนนั �นมีที�ดินอยู่แปลงหนึ�ง ชาวบ้านก็บอกว่าแต่เดิมมาที�แปลงนี �เป็นป่าชายเลน ริม ๆ ก็
เป็นป่าจาก แตที่�ดนิอีกฝั�งคลองมี ส ค.๑ อยู่ วนัดีคืนดี ส ค.๑ ก็ออกมาครอบที�ดินอีกฝั�งหนึ�งคือครอบที�
ป่าชายเลน พอชาวบ้านรู้ก็ไม่ยอม ก็ให้เจ้าหน้าที�ป่าไม้เข้ามาวดัเขตด ูปรากฏว่าที�อีกฝั�งที�ถกูครอบมนั
อยูใ่นเขตป่า ยงัพบมีหลกัเขตอยู่  ฝ่ายเจ้าของ ส ค.๑ ก็พยายามเร่งสํานกังานที�ดินให้ออกเอกสารสิทธิI 
นส. ๓ ให้ได้ ตอนนั �นจําได้วา่ชาวบ้านก็ชมุนมุปิดถนน เพื�อให้มีการตรวจสอบ 
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ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั2นพี"ธนูเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในประเดน็นี 2อย่างไรบ้าง 
พี�ธน ู– ตอนนั �นก็เข้าไปร่วมกบัชาวบ้าน กรณีนี �ชาวบ้านทํากนัเอง แล้วมาเรียกเราไปสนบัสนนุทีหลงั คือ 
ชว่งนั �นชาวบ้านเริ�มตื�นตวัเรื�องการปกป้องที�ดนิ ป่าชายเลนให้รอดพ้นจากธุรกิจนากุ้ งที�เริ�มเข้ามา บางที�
ก็มีการไปขดัขวางรถแบคโฮ ที�เข้าไปเปลี�ยนสภาพป่าชายเลนเป็นพื �นที�เลี �ยงกุ้ ง จนชะลอเอาไว้ได้บ้าง 
ตอนนั �นถือเป็นชว่งเรียนรู้มากกวา่วา่มนัมีขบวนการอยา่งไร การโกงเรื�องที�ดนิมนัทํากนัอยา่งไร 
 
ผู้สัมภาษณ์ –   แสดงว่าปัญหาเรื"องเอกสารสิทธิ)ที"ดินแบบนี 2มันต้องมีข้าราชการเข้าไปมีส่วน
อาํนวยความสะดวก หรือมีการทุจริต ?  
พี�ธนู – แน่นอน ขบวนการเหล่านี � มนัก็ต้องมี เจ้าหน้าที�ป่าไม้ เจ้าหน้าที�ที�ดิน และเจ้าหน้าที�ปกครอง 
เช่น นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ทั �งสามส่วนนี �ต้องร่วมมือกัน ถึงจะออกเอกสารสิทธิI ที�ดิน ในที�ดิน
สาธารณะหรือซ้อนทับที�ดินชาวบ้านได้  ดงันั �นสิ�งที�จะชนะขบวนการเหล่านี �ได้ตอนนั �นคือ พลังของ
ชาวบ้าน กระบวนการที�จะไปตรวจสอบแบบปัจจบุนั ที�มีองค์กรอิสระ หรือกระบวนการใช้สิทธิทางศาล
ยงัไม่มี สมัยก่อนข้อมูลมันหายาก แผนที�ทางอากาศแต่ละแห่งหายากมาก บางพื �นที�ชาวบ้านเข้าไป
ตรวจสอบมากจนถูกนายทุนฟ้องร้องขึ �นโรงขึ �นศาลกันบ้างเหมือนกัน หาว่าไปบุกรุกพื �นที�เขาซึ�ง
ข้อเท็จจริงชาวบ้านไม่ได้เจตนาไปบุกรุกเพียงอยากไปตรวจดู เจตนาของชาวบ้าน คือ การเข้าไป
ปกป้องทรัพย์สมบตัิของหลวงของแผ่นดิน  นอกจากเรื�องหลงัจากนั �นมนัมีกรณีที�สมัปทานบตัรเหมือง
แร่ แถบภูเก็ตพงังา คือมีแปลงสมัปทานเหมืองแร่ ปกติพอทําแร่เสร็จมนัก็ต้องคืนกลับให้กับแผ่นดิน
ให้กบัราชการ แตป่รากฏวา่ก็เริ�มสงัเกต เห็นวา่ที�สมัปทานเหมืองแร่บางแปลง ทําไมออกเอกสารสิทธิIได้  
เราก็ได้ไปเรียนรู้ เรื�อง พ ร บ. แร่ วา่มนัมาอยา่งไร รายละเอียดมนัเป็นอย่างไร แตก่่อนกฎหมายกําหนด
วา่พื �นที�ใดก็ตามที�หมดสมัปทานแล้ว ไมว่า่จะเป็นสิทธิบนผืนดนิหรือใต้ดนิต้องกลบัเป็นของรัฐเพราะถือ
วา่คณุได้ใช้ทรัพยากรของรัฐไปแล้ว แตพ่อถึงยคุ จอมพลสฤษดิI  ก็มาแก้กฎหมายโดยกําหนดให้พื �นที�ที�
มีเอกชนอยูม่าแล้ว ใช้พื �นที�ทําเหมืองแร่ หมดสมัปทานก็ให้ที�ดินนั �นไปเป็นของเอกชน อนันี �เป็นช่องทาง
กฎหมายที�ทําให้พวกนายทนุเหมืองแร่ อ้างสิทธิและไปออกเอกสารสิทธิIกนัได้ 

หลงัปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา กระแสเรื�องสิทธิชุมชนเริ�มมา ส่วนหนึ�งมาจากหนงัสือของอาจารย์ 
เสน่ห์ จามริก เรื�องสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร พอได้อ่านก็เห็นว่ามันสอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทย ปัญหาคือการสร้างความเข้าใจกับชุมชนยังเป็นเรื�องยาก ชาวบ้านยังมองถึงสิทธิของรัฐ 
อํานาจของรัฐ หน้าที�ของรัฐเป็นเรื�องหลกั อีกส่วนหนึ�งช่วงที�มีการก่อตวัเรื�องสิทธิชมุชน ประมาณปี ๓๗ 
-๓๘ มีการร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัที� ๘ ใหม่ บงัเอิญเราเรียนเศรษฐศาสตร์และเรียน
เรื�องแผนพฒันาของประเทศไทย ก็อาศยัเงื�อนไขนี �สร้างกระบวนการชาวบ้านให้มาคิดร่วมกนั โดยบอก
วา่แผน ๘ เป็นแผนพฒันาคน แผนต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน พวกเราก็ทําข้อเสนอไป เช่น ภายในสองปี
อวนรุนต้องหมด  ต้องรักษาป่าชายเลนให้ได้ ๒ ล้านไร่ 
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ผู้สัมภาษณ์ –   ตอนนั2นมีผลต่อการกาํหนดอะไรไหม 
พี�ธนู – ก็มีผลอยู่นะ ผมมองว่ารัฐธรรมนญูปี ๒๕๔๐ ก็พดูถึงการกระจายอํานาจ เป็นการยอมรับถึง
สิทธิของชาวบ้านมากขึ �น ซึ�งในช่วงแผน ๘ วิเคราะห์ว่าปัญหาของสังคมไทยโดยเฉพาะปัญหาการ
จดัการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นดิน นํ �า ป่า มนัมีความซบัซ้อนมากขึ �น จากแผน ๑ – ๗ รัฐพยายามทําให้
ทรัพยากรเป็นสินค้าทั �งหมด มองเศรษฐกิจเป็นตวัตั �ง ส่วนหนึ�งเราก็เรียนรู้จากชมุชนสลมั ซึ�งก็เป็นกลุ่ม
คนที�ชมุชนล่มสลายมา จากชนบท พอเราได้เชื�อมก็จะเห็นภาพมากขึ �น มนัก็จะเห็นว่ากลไกปกติมนัใช้
ไมไ่ด้แล้ว รัฐจะเป็นอํานาจเดียวในการแก้ปัญหามนัไม่ได้แล้ว เช่นการออกเอกสารสิทธิIทบัที�ป่า การไป
ทําลายป่าชายเลน มนัทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที�ป่าไม้ ที�ดินหรือเจ้าหน้าที�ปกครอง แก้ไข
ปัญหาไมไ่ด้เลย ขณะเดียวกนัก็กลายเป็นพวกทนุมากกวา่เป็นพวกชาวบ้าน 
 
ผู้สัมภาษณ์ – แต่เขาก็พยายามอธิบายว่าเขาทําตามหน้าที" ตามกฎหมาย บางเรื"องกฎหมาย
บอกว่าทาํไม่ได้ 
พี�ธน ู- ไม่ได้เป็นข้าราชการที�มีจรรยาบรรณ  แต่ก็จะมีบางคนที�เข้าใจและเอาข้อมลูบางส่วนมาให้เรา 
แต่มนัก็จะเป็นคนส่วนน้อย ดงันั �นการแก้ปัญหาของชาวบ้านอย่างเดียวที�คิดได้คือต้องใช้กําลงั พลัง
การรวมตวั ดงันั �นจงึมาสูส่ิ�งที�บอกวา่กระบวนการในการจดัการทรัพยากรต้องปรับปรุง  ประชาชนต้องมี
สว่นร่วมมากขึ �น ในขณะเดียวกนัภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับหน่วยงานให้มนัชดัเจนขึ �น หน่วยงานไหนดู
เรื�องป่าชายเลน หน่วยงานไหนดูเรื�องประมง ตอนนั �นรัฐธรรมนูญเองก็มีปัญหา คือ บางมาตรา เช่น
หมวดสิทธิชุมชนไปกําหนดว่า ทั �งนี �ตามที�กฎหมายบัญญัติ ซึ�งรอแล้วรออีกก็ไม่มีการบัญญัติ ผม
ยกตวัอยา่ง หลงัมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เกิดกรมใหมที่�มาดแูลทรัพยากรชายฝั�ง ป่าชายเลน 
แทนกรมป่าไม้เดิม คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง ซึ�งหากจะให้เป็นองค์กรที�ตอบสนองการ
จดัการทรัพยากรที�เป็นธรรม ยั�งยืน ชาวบ้านก็ต้องเข้าไปผลกัดนัให้กรมนี �ทํางาน 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  มาดู เรื"องกระบวนการยุติธรรมในคดีป่าไม้ –ที"ดินบ้างครับพี" จากที"พี"ได้สัมผัส 
เริ"มตั 2งแต่กระบวนการสืบสวน สวบสวน เลยก็ได้ 
พี�ธน ู– ถ้าดเูรื�องการสอบสวน  ที�ผ่านมาถ้าได้ยินว่ากองปราบลงพื �นที� ตํารวจป่าไม้ลงพื �นที� เราก็รู้สึกดี 
รู้สึกสนุก เพราะที�ผ่านมาเราพึ�งตํารวจท้องที�ไม่ได้ แต่ดูไปดูมาเราก็เห็นว่าสุดท้ายพวกนี �ก็ทําแกล้ง
จบักุมผู้บุกรุกป่า แล้วไปเคลียร์กันข้างหลัง บทเรียนแบบนี �ชาวบ้านเขาเห็นจนช่วงหลังมีการตั �งกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทําคดีที�ดินด้วย จนเรามาเห็นว่ามีการจบักมุ ตรวจสอบ 
เรื�องการออกเอกสารสิทธิIที�ดิน ของอําเภอเกาะยาว ตอนแรก ๆ คนทํางานก็สรุปกันว่า หากปล่อยให้
กลไกปกต ิคือตํารวจท้องที�ทํางานมนัยาก ปัญหาเยอะ 
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ผู้สัมภาษณ์ – ปัญหาของตาํรวจท้องที"คืออะไรครับ 
พี�ธนู – ปัญหามันคือการทุจริต รับสินบน อันที�  ๒ คือนายสั�ง ต้องทําตามผู้ บังคับบัญชา ซึ�ง
ผู้บงัคบับญัชาก็สมัพนัธ์กบันายทนุอีกที ผู้บงัคบับญัชาไล่ไปถึงระดบัรัฐมนตรีซึ�งล้วนมีสายสมัพนัธ์กับ
นายทุน ดังนั �นจึงมองว่ากลไกการสอบสวนแบบปกติมันแก้ไขปัญหาไม่ได้ สิ�งที�พอทําได้ คือ การ
ร้องเรียนส่วนกลาง ร้องเรียนกรรมการสิทธิ ร้องเรียนนายกฯ พอมีการตั �ง DSI เราก็ลองใช้บริการด ู     
แรก ๆ ก็เห็นว่ามีประโยชน์ในแง่ข้อมูลข่าวสาร  ช่วงที�มีการตั �งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เราก็ไปดตูาม 
พ.ร.บ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏวา่งานด้านทรัพยากร สิ�งแวดล้อม เป็นภารกิจหนึ�งของกรม คิดว่า
ด้านหนึ�ง DSI อาจอยากทําเรื�องนี �ให้ชดัด้วย เพราะจากที�ได้หารือกนัอยู่บ้าง มองว่าเขาก็เห็นจดุอ่อน
ของการสอบสวนในคดีที�ดนิ เราก็บอกเขาวา่จริง ๆ แล้วกลไกการสอบสวนธรรมดาในพื �นที�มนัแก้ปัญหา
เรื�องนี �ไมไ่ด้ เพราะปัญหาเรื �อรังมานาน ตอนหลงัชาวบ้านก็หนัมาใช้กลไกของ DSI มากขึ �น ช่วงหลงัเรา
ก็ให้ชาวบ้านได้เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการสอบสวน การใช้เครื�องมือ เช่น เรื�องการทําพิกัดแผนที� การทํา
แผนที�ชมุชน 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนี 2กระบวนการแบบนี 2ได้ทาํอยู่หลายพื 2นที"ไหมครับ 
พี�ธนู – มันก็ได้เป็นบางพื �นที� ขึ �นอยู่กับความพร้อมของชุมชนและความสนใจของ DSI เราก็เข้าใจ
บางครั �งบางเรื�องมนัสมควรเปิด บางเรื�องมนัไมส่มควรเปิด แตถ้่าเรื�องไหนที�มนัสามารถเปิดได้ ชาวบ้าน
เขาควรจะรู้อยา่งน้อยมนัจะได้เป็นข้อมลูพื �นฐานให้กบัชาวบ้าน ตรงไหนที�มนัไม่ชดัเจนชาวบ้านเขาอาจ
มีคําตอบ ตรงไหนต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาผสม เช่น เรื� องแผนที�ทางอากาศอันนี �
เจ้าหน้าที�ก็ทําไป สุดท้ายก็เอาข้อมูลมาว่ากัน กระบวนการอย่างนี �ผมว่าจะสามารถพิสูจน์สิทธิกันได้
จริง  
 
ผู้สัมภาษณ์ – เรื"องการอ่านแผนที"ภาพถ่ายทางอากาศพี"มองว่า DSI เขาทาํได้ดีไหม 

พี�ธนู - ผมว่าเขาก็ทําได้ดีนะ แตด้่านหนึ�งเขาก็ต้องใช้คนอื�นช่วย เช่น ไปใช้บริการผู้ เชี�ยวชาญของศาล 
ตอนนี � DSI ยงัไมมี่ศนูย์ปฏิบตักิารแผนที�ของเขาเอง เพิ�งอนมุตัใินหลกัการตั �ง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตามกฎหมาย DSI ก็ไม่ใช่องค์กรอิสระ ก็ยังสังกัดกระทรวงยุติธรรมตรงนี 2เป็น
ปัญหาไหม มันจะมีอิสระหรือ 
พี�ธนู – จริง ๆ แล้วมนัก็มีการแทรกแซงจากนกัการเมือง เพราะ DSI ก็สงักัดกระทรวงยุติธรรม ยงัมี
ตํารวจที�มีความคิดแบบตํารวจเก่า ข้าราชการเก่า บอร์ดที�บริหารคดีพิเศษ ก็มีนักการเมืองคุมอยู ่
ปัจจบุนันกัการเมืองก็สั�ง DSI งดทําคดีป่าไม้และที�ดนิ 
 
 
 

152



 

ผู้สัมภาษณ์ – ถ้าอย่างนั2นการแสวงหาข้อเทจ็จริงมันจะโปร่งใสจริงหรือเปล่า 
พี�ธน ูอนันี �จากประสบการณ์ แรก ๆ เราก็ไม่คอ่ยเชื�อ แตจ่ากการทํางานร่วมกนั ก็เห็นว่าความเห็นที�เรา
เสนอไปบางอยา่งเขาเอาไปปรับใช้  เช่น เวลาเขาไปรื �อสารบบที�ดิน เราก็เสนอให้ชาวบ้านได้เข้าไปร่วม
เรียนรู้ ซึ�งการไปรื �อสารบบที�ดิน มนัจะทําให้เห็นว่าที�ดินแต่เดิมนั �นเป็นของใคร พอชาวบ้านได้รู้ข้อมูล
เหล่านี � ชาวบ้านจะปะติดปะตอ่เรื�องได้เร็วกว่า DSI เพราะเขารู้ว่าตรงพื �นที�จริงมนัอยู่อย่างไร แตเ่ดิม
เป็นของใครที�ดินใครติดกบัที�ดินใคร ทําให้เจ้าหน้าที�ทํางานได้คล่องตวัรวดเร็วขึ �น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ �น ดงันั �นกระบวนการตรวจสอบ หรือเรื�องการพิสจูน์การทําประโยชน์จึงควรให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วน
ร่วม 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ผลจากการที" DSI เข้ามาตรวจสอบ สอบสวน ในคดีป่าไม้ – ที"ดินหลาย ๆ พื 2นที" 
เช่นที" เกาะยาว หรือที"ภูเก็ต พี"ธนูมองว่ามันแก้ปัญหาได้ไหม  
พี�ธน ู– ผมคิดว่าชาวบ้านคาดหวงัมากกว่านี � กระบวนการของ DSI หลายเรื�องก็ยงัค้างอยู่ ยงัช้าอยู่ คือ
ตอนนี �ก็ยงัแก้ปัญหาไมส่ดุ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ปัญหาตอนนี 2 คือ DSI ถูกสั"งห้ามทาํคดี ป่าไม้ – ที"ดนิ ไปแล้ว 

พี�ธน ู– มนัเป็นปัญหาเชิงนโยบาย คือ ฝ่ายบริหารสั�งงดรับคดีนี � แตโ่ดยกฎหมายก็ยงัให้อํานาจ DSI ไป
ทําคดีป่าไม้ – ที�ดนิได้ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – เมื"อเป็นอย่างนี 2พี"ธนูมองว่า DSI ควนลงมาทาํคดีป่าไม้ – ที"ดนิ ต่อไหม  

พี�ธนู – ควรอย่างยิ�ง แต่ต้องมีการพัฒนา เช่น ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่ถูกกํากับโดย
นกัการเมือง โดยเฉพาะในระดบัผู้บริหารต้องปลดวิธีคิดแบบราชการให้ได้ ไม่อย่างนั �นก็จะเจอปัญหา
เดมิ คดีจะช้าเหมือนเดมิ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – อันนี 2มองเฉพาะในชั2นพนักงานสอบสวน ซึ"งก็ถือว่ามีความสําคัญเพราะเป็นต้น
ทางนําสู่กระบวนการในชั2นต่อไป ทีนี 2ถ้าเรามองในชั2นอัยการจากที"ผ่านมาหลายคดี พี"คิดว่า
เขามีความเข้าใจปัญหามากน้อยแค่ไหน 
พี�ธน ู– จากกรณีของเกาะยาว ผมมองว่าวงจรเรื�องทจุริตคอรัปชั�นหรือวงจรที�มนัเอื �อให้กบักลุ่มทนุ มนั
ยงัแข็งแรง นํ �าหนกัจะไปทางนั �นมากกว่า อย่างกรณีหนึ�งของเกาะยาวกรณีนายทุนบุกรุกที�ดินชายฝั�ง 
อยัการปลอ่ยทิ �งไว้จนเกือบหมดอายคุวาม ชาวบ้านต้องเข้าไปกระทุ้ง 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ปัญหาหนึ"งของอัยการที"พูดกันมากคือการรับคดีจากพนักงานสอบสวนแล้ว ไม่
ค่อยได้ดูข้อเทจ็จริงเพิ"มหรือตั 2งข้อสังเกตกับสาํนวนเพิ"มเตมิ ดังที"หลายคนเปรียบเทียบว่าเป็น
บุรุษไปรษณีย์ คือ รับสาํนวนคดีมาก็ส่งฟ้อง อันนี 2พี"ธนูมองว่าอย่างไรครับ 
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พี�ธนู – อนันั �นก็เป็นส่วนหนึ�ง ซึ�งก็ทราบกันอยู่ แต่ประเด็นสําคญั คือผมว่ามนัเป็นเรื�องทศันคติหรือวิธี
คดิในการทํางาน ผมวา่คอ่นข้างยงัมีปัญหาอยู ่คือยงัไมมี่ทศันคตทีิ�พยายามเรียนรู้เพื�อเข้าใจปัญหา 
 
ผู้สัมภาษณ์ – แต่พอเรื"องถงึชั 2นอัยการโดยระบบแล้วชาวบ้านจะเข้าไปมีส่วนร่วมยาก? 
พี�ธนู – อนันี �ผมว่าทําได้ถ้าเรายืดหยดัในเรื�องสิทธิ ในเรื�องความถูกต้อง ซึ�งเราต้องทําความเข้าใจกับ
ชาวบ้านให้ได้ ให้เขาเข้าใจว่าอยัการก็ไม่ใช่ใครมาจากไหน เพียงแต่มีความสามารถในเรื�องกฎหมาย 
ซึ�งผมคิดว่ากลไกในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี � ภาคประชาชน ภาคสังคม ก็น่าจะสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ ปัญหาคือการเข้าถึงและสร้างทศันคติแบบนี �กบัชาวบ้าน ให้ชาวบ้านมองว่าอยัการก็ต้อง
ทําหน้าที�รับใช้ประชาชน บางเรื�องก็ต้องให้ชาวบ้านทําข้อเสนอขึ �นไปได้ด้วย อย่างเช่น กรณีอัยการ
พงังา เนื�องจากกรณีพื �นที�เกาะยาว เป็นประเดน็สาธารณะ พอเราร้องขอความเป็นธรรมอะไรไป หรือเรา
ให้ข้อเท็จจริงไปเขาก็รับไปพิจารณาตลอดซึ�งผมคิดว่าเป็นเรื�องที�ดี ถ้ายงัไม่ชดัเจนก็สอบสวนเพิ�ม หา
ข้อเท็จจริงเพิ�ม ซึ�งก็ไมใ่ชเ่รื�องแปลก เราก็ต้องหาวิธีการที�เป็นแนวปฏิบตั ิให้คอ่ย ๆ มีการปรับเปลี�ยน 
 
ผู้สัมภาษณ์ – เรื"องนี 2ทางอัยการก็พยายามทํา เช่น เรื"องการให้ความรู้ รับปรึกษาปัญหาข้อ
กฎหมาย 
พี�ธนู – เราก็คิดว่าเขามี แตเ่รายงัมองว่ามนัเป็นลกัษณะการสงเคราะห์มากกว่า เป็นการช่วยเหลือคน
ทุกข์ยาก เช่น ที�เขามีโครงการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทชุมชน สํานักงานยุติธรรมชุมชน ให้ความรู้เรื�อง
กฎหมาย ซึ�งผมมองวา่มนัก็ยงัเป็นแนวเบา ๆ คือ มองเพียงเรื�องเฉพาะบคุคล มากกว่าที�จะมองถึงสิทธิ
ของชมุชนภาพรวม ซึ�งมนัไมไ่ด้เกิดผลเป็นการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื�องสิทธิในทรัพยากรได้จริง  ครั �ง
หนึ�งผมเคยไปร่วมกิจกรรมของอยัการจงัหวดั เขาก็มีการอบรมผู้ นําชมุชนเกี�ยวกบักฎหมายป่าไม้- ที�ดิน 
จะมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที�ดนิได้อยา่งไร มนัก็ถือเป็นเรื�องที�ดี ต้องเริ�มสร้างคนแบบนี � 
 
ผู้สัมภาษณ์ – มาดูชั 2นศาลบ้างครับ ซึ"งก็ถือว่าเป็นกลไกสุดท้ายที"ทาํหน้าที"ตัดสินคดีความพวก
นี 2 มุมมองพี"ธนูที"มองการทําหน้าที"ของศาล ที"จะชี 2ขาดปัญหาแบบนี 2ควรเป็นอย่างไร การ
พจิารณาคดีโดยใช้ระบบกล่าวหาอย่างที"เป็นอยู่เป็นปัญหาหรือไม่ 
พี�ธน ู– จริง ๆ แล้วผมก็ไม่ใช่นกักฎหมาย แต่ผมมองว่าวิธีพิจารณาความในชั �นศาลควรมีการปรับ คือ
จะฟังแตข้่อกลา่วหา แตข้่อเท็จจริงอื�น บริบทอื�นไมส่นใจแล้ว ผมมองว่ามนัล้าหลงั อย่างเมืองนอกมนัมี
ระบบลกูขนุ คณะลกูขนุเขาจะไปศกึษาความเชี�ยวชาญในแตล่ะด้านของเขา เวลาตดัสินคดีก็จะมาจาก
ความเห็นที�หลากหลาย อันนี �ผมพอศึกษามานิดหน่อย ผมว่ากระบวนการแบบนี �น่าจะเอามาใช้ใน
สงัคมไทย จะเป็นคณะลูกขุนหรือไม่ค่อยว่ากัน  สําคญั คือ ต้องดขู้อเท็จจริงให้รอบด้านมากขึ �น อย่า
มองแคห่ลกัฐานเอกสาร เช่น เรื�องที�ดิน มนัทจุริตกันได้ เรื�องอย่างนี �คนจนเสียโอกาสอยู่แล้ว  ที�สําคญั
อีกประเดน็หนึ�งผมคิดว่า เป็นเรื�องทศันคติ ศาลเองก็มีทศันคติหรือคา่นิยม ที�มองการพฒันาในแง่เดียว 
เช่น สังคมต้องมีการพัฒนา ต้องมีการเปลี�ยนแปลง รวมทั �งทรัพยากรมันต้องมีการใช้ มีการลงทุน 
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ดงันั �นคดีที�เป็นเรื�องที�จะส่งผลต่อการลงทุน ศาลต้องพิจารณาเพื�อให้เอื �อต่อการพัฒนาให้ได้ อันนี �
ยกตวัอยา่ง ในขณะที�เรื�องการอยู่ร่วมกบัทรัพยากรของชมุชน เรื�องผลกระทบตอ่ชมุชนหรือความยั�งยืน
ของทรัพยากร หรือการลดชอ่งวา่งทางสงัคมศาลยงัให้ความสําคญัน้อยอยู ่
 
ผู้สัมภาษณ์ – เรื"องทัศนคติดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนในกระบวนการยุติธรรม ใน
ฐานะคนที"มองจากภายนอกพี"ธนูคิดว่ามันจะแก้ไขกันอย่างไร 
พี�ธนู – ผมว่ามนัเป็นเชิงระบบที�เป็นปัญหาใหญ่ ศาลต้องไม่มองว่าตนเองเหนือสิ�งอื�นใด ทางแก้ก็ต้อง
อาศยัการตรวจสอบ ศาลก็ต้องตรวจสอบได้ คล้ายกบัอยัการที�บอกไปแล้วคือเราต้องสร้างเงื�อนไขการ
ตรวจสอบขึ �นมา ศาลก็ต้องมีเงื�อนไขที�จะทําให้ส่วนอื�น ๆ มีส่วนร่วมให้ได้ด้วย เพราะแม้ศาลหลายคน
จะเป็นลกูชาวไร่ชาวนา ชาวประมง ก็ไมแ่นว่า่เขาจะมีสํานกึที�จะเข้าใจรากฐานของตนเองหรือไม่ ดงันั �น
กลไกในการตรวจสอบตา่ง ๆ ต้องเกิดขึ �นมา 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ในช่วงหลังมีการพูดถึงการพิจารณาคดีในลักษณะการไต่สวน โดยเฉพาะในคดี
ที"มีความซับซ้อนอย่างคดีที"ดนิ ซึ"งระบบนี 2ต้องมีการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลอาจต้องหาข้อมูล
ด้วยแทนที"จะนั" งฟังอย่างเดียว ตรงนี 2พี"ธนูเหน็ว่าเราควรนํามาใช้ไหม 
พี�ธน ู– ที�ผ่านมาก็พยายามทํา เช่น ขอให้ศาลลงเผชิญสืบ คือมาดเูรื�องจริง แตศ่าลไม่คอ่ยลงมาซึ�งผม
คดิวา่ถ้าศาลลงมาหาข้อเท็จจริงในพื �นที�ด้วยจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณามาก 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี"ธนูมองว่าวันนี 2บ้านเราจําเป็นต้องมีศาลสิ"งแวดล้อมขึ 2นมาพิจารณาคดีพวกนี 2
ไหม 
พี�ธนู – ผมว่ามีหรือไม่มีไม่สําคญั แต่สําคัญคือ คนที�ไปทําหน้าที�ตรงนั �นจะมีความคิด ความเข้าใจ
อยา่งไร ถ้าไมเ่ปลี�ยนวิธีคดิ วิธีการและวฒันธรรมการทํางาน มนัก็เหมือนศาลปกติ ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร 
และถึงแม้จะมีศาลสิ�งแวดล้อมขึ �นมาก็ยงัไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหาเรื�องป่าไม้-ที�ดินได้ถ้าสงัคมไทยยงั
อยูแ่บบนี � ข้าราชการยงัอยูแ่บบนี � 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ที"ผ่านมาเราก็มีโอกาสไปศาลหลายครั2ง กรณีปัญหาที"ดนิเกาะยาว ถ้าเรามามอง
มุมชาวบ้านดูเหมือนศาลจะเป็นเรื"องห่างไกลจากเขามาก อย่างนี 2จะทาํอย่างไรให้กระบวนการ
ยุตธิรรมเอื 2อกับชาวบ้านมากกว่านี 2 
พี�ธนู – คือ ช่วงแรกอย่าว่าแต่ชาวบ้าน เราก็ยงัมองว่ายงัเป็นเรื�องห่างเรื�องไกล แต่พอไปศาลทุกเดือน
มนัก็รูสกึเป็นเรื�องปกต ิซึ�งเราจะใช้ประสบการณ์ ความรู้ความมั�นใจอยา่งไรอนันี �มนัก็พฒันาและคุ้นเคย
มากขึ �น ซึ�งที�ผ่านมาก็นั�งสรุปบทเรียนร่วมกันทั �งทนายความ เราและตวัชาวบ้าน มนัก็สามารถเข้าใจ
กระบวนการของศาลมากขึ �น มั�นใจมากขึ �น วนัก่อนเจอศาลท่านหนึ�ง บอกว่า “ เรื�องระบบนิเวศน์ เรื�อง

155



 

ความสําคญัของทรัพยากร ผมเข้าใจ ผมดูเนชั�นแนลจีโอกราฟฟิคบ่อย  จริงอยู่ท่านอาจเข้าใจเรื�อง
ธรรมชาต ิแตเ่รื�องวิถีชีวิตของชาวบ้านที�เขาอยูก่บัระบบนิเวศน์บ้านเขามานาน ตรงนี �ศาลจะเข้าใจไหม  
 
ผู้สัมภาษณ์  – เรื"องพวกนี 2คนในกระบวนการยุตธิรรม โดยเฉพาะอัยการ ศาล อาจรับรู้ได้ยาก 
เข้าใจเรื" องนี 2ได้ยาก เนื" องจากไม่ค่อยได้ลงมาสัมผัสกับปัญหาในพื 2นที"จริง ถ้าอย่างนั2น
กระบวนการภาคประชาชนหรือชาวบ้านจะสื"อสาร ถ่ายทอด เรื"องเหล่านี 2ให้ศาลเข้าใจได้ไหม 
พี�ธนู – ผมว่าการต่อสู้คดีของชาวบ้าน เช่น สู้ เรื�องการรักษาป่าไม้ในหลาย ๆ พื �นที� มนัน่าจะส่งผลให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของศาลควบคู่ไปได้ ซึ�งถ้าไม่มีกระบวนการแบบนี �บางทีศาลอาจไม่สนใจก็ได้ 
การเข้าต่อสู้คดีของชาวบ้านมนัจะตอบเรื�องสิทธิของชุมชนด้วย และอนันี �ทั �งเราและทนายความอาจ
ต้องอธิบายชว่ยชาวบ้านด้วยจะทําให้เรื�องราวมนัมีนํ �าหนกัมากขึ �น 
 
ผู้สัมภาษณ์ – จากที"เห็นในการมาศาลหลายครั2งชาวบ้านจะมาศาลกันเยอะเรียกว่ายกกันมา
ทั 2งชุมชน มีการชูป้ายข้อความต่าง ๆ รวมทั 2งมีการละหมาด หน้าศาล ตรงนี 2พี"มองว่าจะมีผล
ต่อทัศนคตขิองศาลในแง่บวกหรือแง่ลบครับ 
พี�ธน ู– การทํากิจกรรมของชาวบ้านเวลามาศาล ผมเองไม่ได้คาดหวงัให้ศาลได้เข้าใจทั �งหมด แตอ่าจมี
ผลในแง่ที�เป็นการตรวจสอบ คือ ศาลจะทําอะไรต้องระวงัมากขึ �น มีคนคอยตรวจสอบดอูยู ่
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี"ธนูทํางานกับชาวประมงพื 2นบ้าน ซึ"งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิลลาม เมื"อมา
มองกระบวนการยุติธรรมบ้านเรา ไม่ค่อยได้พูดถึงความหลากหลายโดยเฉพาะการนับถือ
ศาสนา ตรงนี 2พี"ธนูมองว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหม 
พี�ธนู – ผมมองว่าถ้ามองในแง่ลายลักษณ์อักษรของกฎหมายมันก็มีผล เพราะกฎหมายไม่ค่อยได้
บญัญตัวิิธีพิจารณาที�มองเรื�องความหลายหลาย แตเ่มื�อมามองมิติวฒันธรรมหรือหลกัจารีต อย่างกรณี
ตา่งประเทศหรือทางสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก็ใช้กฎหมายอิสลามส่วนหนึ�งแตก็่ยงัไม่ได้ครอบคลมุ
ทุกเรื�อง ซึ�งผมมองว่าเรื�องของศรัทธาทางศาสนาเป็นเรื�องสําคญั การที�ชาวบ้านยกหลักศรัทธามา
อธิบาย ผมว่ากระบวนการยุติธรรมก็ต้องฟังเขาเพราะนั�นคือหลกัคิดของเขา ถ้ากระบวนการยตุิธรรม
เปิดตรงนี � ผมวา่การเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมจะมีได้มากขึ �น การอํานวยความยตุธิรรมจะทําได้ดีขึ �น  
 
ผู้สัมภาษณ์ – แสดงว่าถ้ามีคดีความขึ 2นสู่ศาลแล้วชาวบ้านซึ"งเป็นชุมชนมุสลิมเป็นคู่ความ ถ้ามี
การเปลี"ยนผู้พพิากษาเป็นคนที"นับถือศาสนาอิสลาม มาตัดสินคดีความ มันจะดีขึ 2นไหม 
พี�ธน ู– ผู้พิพากษาที�เป็นมสุลิม  ละหมาด ๕ เวลา  เดือนรอมฎอนถือศีลอด ก็ไม่ได้หมายความว่าความ
เข้าใจหรือซาบซึ �งถึงวิถีของชาวมสุลิมจะมีมาก เพราะกว่าจะได้มาเป็นผู้พิพากษา มนัผ่านสงัคมอื�นมา
นาน มนัเกิดความหา่ง ผมวา่มนัอยูที่�จดุยืนหรือความเข้าใจในหลกัศาสนาจริง ๆ มากกวา่  
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ผู้สัมภาษณ์ – กระบวนการยุตธิรรมปัจจุบันไม่ได้ขัดหลักศาสนาอะไรใช่ไหมครับ 
พี�ธน ู– ผมมองวา่ไมข่ดันะ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – มาดูการทาํงานร่วมกันบ้างครับพี" คือในระยะหลังการสู้คดีของชาวบ้านเกี"ยวกับ
เรื"องสิทธิในการจัดการที"ดิน ก็จะมีการทํางานร่วมกันของทนายความ มีนักพัฒนาเอกชนที"
ทํางานในพื 2นที"และมีชาวบ้าน สามส่วนหลักที"หวังว่าจะผลักดัน เปลี"ยนแปลงโครงสร้างและ
กฎหมายเกี"ยวกับปัญหาที"ดินป่าไม้ ให้ถูกต้อง เป็นธรรม ชาวบ้านเข้าถึงได้ ซึ"งมีหลายพื 2นที"ที"
เหน็เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นกรณีมาบตาพุด          ที"ประจวบฯหรือ แม้กระทั"งที"เกาะยาวที"
พี"ทาํงานอยู่ กระบวนการทาํงานนี 2มันจะทาํงานเพื"อตอบโจทย์ได้อย่างไร 
พี�ธนู –   ผมอยากเติมในส่วนนักวิชาการเข้าไปด้วยเป็นส่วนที� ๔ เพราะภาควิชาการเวลาเขาสรุป
บทเรียน นกัวิชาการสามารถจดัระบบองค์ความรู้ออกมาได้ การร่วมกนัทํางานที�สําคญั คือ ต้องมองว่า
ทกุสว่นไมไ่ด้รู้ทกุเรื�อง มนัต้องทํางานเติมเต็มกนั แตล่ะกลุ่มต้องอดุจดุอ่อนกนั และต้องเรียนรู้ไปพร้อม
กนั นกักฎหมายก็ไมค่วรดแูตเ่รื�องกฎหมาย นกัพฒันาก็ต้องมองให้พ้นโครงการของตนเอง  จริง ๆ แล้ว
ชมุชนเขาต้องเป็นตวัตั �ง แล้ว เรา ทนายความ นกัวิชาการ เข้าไปเสริมเขา ทําอย่างไรให้เขากล้าคิด กล้า
พดู กล้าทํา พูดอาจง่ายแต่มนัต้องมีกระบวนการในการปฏิบตัิ เราต้องไม่ลืมว่าสิทธิชุมชน ไม่ใช่สิทธิ
มนษุยชน ที�มีลกัษณะปัจเจกด้วย ซึ�งเพียงบคุคลคนหนึ�งเข้าใจมนัไม่ยาก มนัไปได้ไว แตเ่มื�อเราทํางาน
ชมุชน เรื�องสิทธิชมุชน มนัต้องกระตุ้นกนัอยูเ่รื�อย ๆ ทีนี �ข้อจํากดัของพวกเราทั �งสามสี�ส่วน ก็มี เช่น เรื�อง
เวลา เรื�องแผนงาน  
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี"ธนูเห็นด้วยไหมว่าพอเรามาพูดกันถึงเรื"องศาลหรือกระบวนการยุติธรรม มัน
เหมือนเป็นการมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาที"ปลายเหตุ โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งในการ
จัดการป่าไม้ – ที"ดนิ  
พี�ธน ู– ถ้ามองปัญหาทั �งหมดมนัก็ใช ่แตเ่ราสามารถนําเงื�อนไขทางคดีมาสร้างกระบวนการชมุชน สร้าง
การเรียนรู้หรือความเข้มแข็งให้ชมุชน ได้  
 
ผู้สัมภาษณ์ – โครงสร้างปัญหาจริง ๆ ของปัญหาการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะปัญหาที"ดิน
พี"ธนูมองว่าปัญหามันเกิดจากอะไร 
พี�ธนู – ปัญหาอยู่ที�โครงสร้างรัฐ ผมว่าที�ผ่านมาโครงสร้างของรัฐเกือบทุกส่วนไม่ได้สร้างความยั�งยืน
และเป็นธรรมในด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ โครงสร้างปัจจุบนัมนัมุ่งสนองเรื�องการพฒันาเศรษฐกิจ
มากกว่า เรื�องสงัคมเรื�องทรัพยากรมนัจึงเป็นเรื�องรอง ในขณะที�ทุกคนโหยหาสิ�งแวดล้อมที�ดี ไม่อยาก
ให้โลกร้อน แต่ขณะเดียวกันการดําเนินนโยบายของรัฐและพฤติกรรมการบริโภคของคนทั�วไปก็ล้วน
ทําลายทรัพยากร 
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ผู้สัมภาษณ์ – แสดงว่าหากเราไม่ไปแก้โครงสร้างการรวมศูนย์อํานาจ หรือระบบเศรษฐกิจ
แบบนี 2 ปัญหานี 2มันก็จะยังอยู่ แม้เราจะปฏิรูปกระบวนการยุตธิรรมให้พัฒนาไป 
 
ผู้สัมภาษณ์ – สุดท้ายครับ พี"ธนูมีข้อเสนอต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที"จะทาํให้คนที"
เขาไม่ได้บุกรุกป่า รักษาธรรมชาติได้รับความเป็นธรรม ในขณะที"กระบวนการยุติธรรมต้องมี
กระบวนการเอาผิดกับคนที"ทุจริต ทาํลายป่า ทาํลายธรรมชาตไิด้อย่างไร 
พี�ธนู – ถ้าเป็นคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม เรื�องโครงสร้างกฎหมายหรือกระบวนการ
พิจารณาผมมองว่าถึงเวลาที� ต้องปรับ แต่รายละเอียดก็ไปดูกัน ส่วนที� สําคัญคือบุคคลากรใน
กระบวนการยตุธิรรมเรื�องทศันคตเิป็นปัญหาใหญ่ที�ต้องปรับ กระบวนการยตุิธรรมก็ต้องปรับ ต้องสร้าง
การเรียนรู้ร่วมให้ประชาชนด้วย การไต่สวน การเผชิญสืบ แต่ก่อนมีการพูดถึงการไต่สวนสาธารณะ 
และถ้าจะให้ดีถ้าในระบบศาลปรับให้มีคล้าย ๆ คณะลกูขุน หรือผู้ เชี�ยวชาญสาขาตา่ง ๆ ที�ไม่เพียงแค่
นกักฎหมาย เข้าไปหนุนเสริมการทํางานของผู้พิพากษา อีกด้านหนึ�งก็ต้องเปิดให้ภาคประชาสังคม 
หรือสื�อเข้าไปร่วมทํางานด้วย การมาอ้างเรื�องความลบัทางคดีทกุวนันี �มนัหมดยคุแล้ว จริง ๆ อนาคตที�
อยากเห็น คือต้องกระจายอํานาจทางตลุาการ ให้มีตลุาการท้องถิ�น หรือตลุาการชุมชน ให้มีหน้าที�ใน
การตดัสินข้อพิพาทที�เกิดในท้องถิ�นของตน โดยอาจมีกฎหมายบญัญัติให้อํานาจตุลาการท้องถิ�นมี
อํานาจตดัสินความเรื�องใดบ้าง ซึ�งเรื�องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และที�ดินก็จะเป็นเรื�องหนึ�ง ผมว่า
กระบวนการที�พูดมาทั �งหมดเหล่านี �มันจะทําให้การตัดสินคดีที�เกี�ยวกับชาวบ้านเป็นธรรมมากขึ �น 
ทรัพยากรก็จะมีความยั�งยืน 
 
ผู้สัมภาษณ์ – วันนี 2ขอบคุณพี"ธนู แนบเนียน นะครับ 
พี�ธน ู- คงเป็นประโยชน์อยูบ้่างนะ 
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                                                                        บทสัมภาษณ์   ศยามล  ไกยูรวงศ์  
ผู้อาํนวยการ โครงการเสริมสร้างจิตสาํนึกนิเวศวิทยา  ( สจน.) 

ตามโครงการพัฒนากฎหมายวิธีพจิารณาคดีสิ+งแวดล้อม    
งานวิจัยการพสูิจน์สิทธิ-ในคดีป่าไม้ที+ดนิ 

                            ประเดน็ ปัญหาที+ดินชายฝั+ งและสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากร 
 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  สวัสดีครับ วันนี 8พูดคุยสัมภาษณ์ พี+นกศยามล  ไกยูรวงศ์ ครับ ขอเรียกสั8น ๆ 
ว่า พี+นก ตอนนี 8พี+นกทาํงานอะไรและอยู่ในบทบาทอะไรครับ 
พี�นก    -  ตอนนี 
ทํางานในบทบาทนักพัฒนาเอกชน อยู่โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกนิเวศวิทยา  
จงัหวดัตรัง  ในฐานะผู้ อํานวยการโครงการ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – โครงการเสริมสร้างจิตสาํนึกนิเวศวิทยาทาํงานด้านไหนบ้างครับ 

พี�นก    -   โครงการทํางานด้านการสนบัสนนุการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม โดยชมุชน 
ทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรสิ�งแวดล้อม 
นอกจากนี 
ก็ทํางานวิจยั ศกึษางานเชิงนโยบาย โดยเน้นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการไปพร้อมกบัชมุชน เช่น 
เราทําเรื�องพลงังาน นอกจากการส่งเสริมให้ชุมชน ทําพลงังานทางเลือก แล้วก็วิจยัว่าประสบการณ์
ของชาวบ้าน บทเรียนของเขาเป็นอย่างไรที�จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้ นอกจากนี 
โครงการได้ตาม
เรื�องแผนพฒันาภาคใต้ เราทําหน้าที�ประสานข้อมลูให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมลูแผนพฒันาภาคใต้ เราทํา
หน้าที�ตดิตามข้อมลูแล้วนํามาให้ ชาวบ้านทราบ  ให้ชาวบ้านเข้าถึงที�ปรึกษา กฎหมาย เช่น ชาวบ้าน
อยากรู้เรื�องกฎหมายสิ�งแวดล้อม หรือจะตดิตามโครงการพฒันาอยา่งไร เราก็จะมีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ว่ามันมีกฎหมาย ขั 
นตอนอย่างไร เป็นลักษณะการอบรมไปพร้อมกับการเคลื�อนไหวของ
ชาวบ้าน การเคลื�อนไหวต้องทําอยา่งนี 
แบบตอ่เนื�อง 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  การทาํงานเป็นลักษณะการให้ความรู้ อบรม มากกว่าการเข้าไปช่วยเหลือด้าน
คดีความ 
พี�นก – ใช่ค่ะ โครงการไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือด้านคดีความโดยตรง เพิ�งทําคดีเดียวคือไปช่วยร่างฟ้อง
ปกครอง กรณีท่าเรือนํ 
าลึกสงขลา เราเน้นสร้างกระบวนการการเรียนรู้เชิงกฎหมายและนโยบาย
มากกวา่ ซึ�งต้องทําไปพร้อม ๆ การขบัเคลื�อนของชมุชน 
 
ผู้สัมภาษณ์ -  พี+นกเรียนจบกฎหมายและได้ข่าวว่าเคยเป็นทนายความด้วย ใช่ไหมครับ 
พี�นก -  ใชค่ะ่ เคยเป็นทนายความ ๒ ปี 
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ผู้สัมภาษณ์ -  ตอนนั8นพี+นกทาํคดีอะไรบ้าง และทาํไมจึงไม่เป็นทนายความต่อครับ 
พี�นก –  ตอนนั 
นยงัไม่ได้ทําคดีอะไรมาก  ที�ไม่เป็นทนายความตอ่เพราะพี�คิดว่า มนัเสียเวลา กับงาน
ธุรการ เช่นกว่าจะนัดศาลได้ กว่าศาลจะนั�งบลัลงัก์ และที�สําคญัที�สุดพี�มองว่าการเป็นทนายความ
เป็นการแก้ไขปัญหาที�ปลายเหตุ คือ เราช่วยชาวบ้านไม่มีที�สิ 
นสุด แต่ไม่ได้หมายความว่าการช่วย
ชาวบ้านไม่สําคัญ มันสําคัญ แต่มันไม่ค่อยมีผลต่อการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ มันเป็นการเยียวยา
หลงัจากเกิดปัญหาแล้ว การเป็นทนายความจึงเป็นการแก้ปัญหาที�ปลายเหต ุ แล้วเราก็ไม่เห็นด้วย
กบักระบวนการยตุธิรรมในระบบแบบศาลแพง่ศาลอาญา พี�ไมเ่ห็นด้วยมนัไมมี่ความเป็นธรรม  
 
ผู้สัมภาษณ์ -  พี+หมายถงึวิธีพจิารณาคดี ในระบบกล่าวหาของศาลยุตธิรรม 

พี�นก – ใช ่ดงันั 
นเมื�อมนัไมมี่ความเป็นธรรม มนัจึงแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วที�สําคญัอีกอนัคือกฎหมายมนั
เป็นปัญหา คือตวักฎหมายประเทศไทยมันไปละเมิดสิทธิ มันไม่เป็นธรรม พี�ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะ
แก้ปัญหาเราต้องไปแก้ที�กฎหมาย ดีกวา่ คือ เราไปทําบทบาทแก้กฎหมายดีกวา่ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – เช่นการรณรงค์ เชิงนโยบาย เพื+อนําสู่การแก้กฎหมาย 
พี�นก – ใช่เราสนใจแบบนั 
นมากกว่า มานั�งตามแก้ปัญหา เพราะเรามีฐานวิเคราะห์ว่ากฎหมายมนัไม่
เป็นธรรม     เราตามเรื�องที�ดิน เรื�องป่ามา แต่แรกเริ�ม เรารู้เลยว่าเมื�อกฎหมายมนัรวมศนูย์อํานาจ 
ชาวบ้านก็ต้องถกูจบัถกูฟ้องอยูดี่  
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+นกหมายถงึกฎหมายป่าไม้ทุกฉบับที+ใช้อยู่ตอนนี 8 

พี�นก – ทุกฉบบั คือ กฎหมายเหล่านี 
มนัไม่ทนัสถานการณ์แล้ว มนัไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
การทําลายป่าไม้ มนัต้องปฏิรูปหมดเลย พอมีความคิดอย่างนี 
ก็เลยหนัมาศกึษาเรื�องที�ดิน ตั 
งแตต่อน
แรกพี�เป็นอาสาสมคัร มอส. ๒ ปี พี�ทําหน้าที�ประสานงาน ทนายความมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน อบรม
กฎหมายให้ชาวบ้าน แตเ่ราพบวา่การอบรมกฎหมายที�ดีที�สดุคือเราอบรมให้ชาวบ้านที�ถกูละเมิดสิทธิ
ที�จะเป็นประโยชน์กบัเขาที�สดุ แล้วเราก็พบว่าทนายความ มกัดแูคข้่อกฎหมาย ไม่คอ่ยเข้าใจประเด็น
การละเมิดสิทธิอยา่งแท้จริง ทีนี 
เมื�อทนายไม่เข้าใจก็ ทําให้ตอนนั 
นต้องมาฝึกทําทนายความอยู่สองปี 
คือเราไปขอร้องให้ทนายความมาช่วย แต่ทนายความไม่มีความเข้าใจ พี�ก็ลองทําอยู่ ๒ ปีก็ประสบ
ปัญหาอยา่งที�บอกไป 
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ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนั8นพี+นกได้ทาํคดีเกี+ยวกับสิ+งแวดล้อมไหมครับ 

พี�นก – ตอนนั 
นยังไม่มีคดีสิ�งแวดล้อม สมัยก่อนก็มีคดีที�ดิน คดีอาญา คดีแรงงาน แต่พอเห็นว่า
กระบวนการมันไม่เป็นธรรมเราก็เลิก ตอนนั 
นตัดสินใจมาเรียนปริญญาโท คือเราพบแล้วว่า เรา
ต้องการการวิเคราะห์มากกวา่นี 
  
ที�จริงตอนอยูเ่ชียงใหมพี่�ก็ศกึษาวิจยัเรื�องที�ดนิ พอมาเรียนปริญญาโททําให้เราเข้าใจทฤษฎีมากขึ 
น   
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+เรียนสาขาอะไรครับ 
พี�นก – พี�เรียนกฎหมายมหาชน ที�จฬุา ทําให้รู้ทฤษฎีทางปกครอง ทําให้เราค้นพบว่ากระบวนการทาง
กฎหมายมนัมีปัญหา  ตอนหลงัก็มาทํางานรณรงค์ยกร่างกฎหมายป่าชมุชน มาสนใจเรื�องกฎหมาย
สิ�งแวดล้อม  
 
ผู้สัมภาษณ์ – ช่วงนั8นพี+ทาํงานอยู่ที+ไหน ครับ 
พี�นก – ตอนนั 
นพี�ย้ายจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาอยูที่�โครงการฟื
นฟูชีวิตและธรรมชาต ิ
จงึได้ทําประเดน็สิ�งแวดล้อมมากขึ 
น คือจบัประเดน็สิ�งแวดล้อมเลย 
 
ผู้ สัมภาษณ์  – ขอย้อนกลับไปนิดหนึ+ งค รับ พี+  ทํา ไมพี+ ถึ งสนใจทํา งาน  ประ เด็น 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดล้อมมาตั 8งแต่เริ+มแรก 
พี�นก – คือ ตอนที�เป็นอาสาสมคัรมอส. พี�เลือกไปอยู่ภาคเหนือ ซึ�งไปอยู่กบัชาวเขาและมีปัญหาเรื�อง
ที�ดนิ ป่าไม้ เยอะมาก เพราะภาคเหนือที�ดนิมนัน้อย การถือครองถกูกฎหมายมีน้อย การแย่งชิงที�ดินก็
มีสงู  
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+กลับจากเป็นอาสาสมัครภาคเหนือแล้วมาทาํงานที+ สสส. ประเดน็อะไร 
พี�นก – ตอนอยู่ สสส. ยงัไม่ได้ทําประเด็นทรัพยากรโดยตรง ตอนนั 
นทําเรื�องการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
ของประชาชน ตอนนั 
นยังไม่มี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เราก็ทํางานผลักดนัให้เกิด พ.ร.บ. ตวันี 
 โดย 
สสส. มีบทบาทสําคญัในการผลกัดนั  
 
ผู้สัมภาษณ์- ทาํไม คิดว่าต้องเริ+มจากการผลักดันกฎหมายตัวนี 8 
พี�นก -  ก็ในอดีตชาวบ้านไม่ได้รับรู้ข้อมูลจากรัฐเลย ลองนึกดูแต่ก่อนมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี
อีเมล กว่าจะไปเอาข้อมลูต้องไปหน่วยงานรัฐ ไปตามข้อมลูจากราชการ เราก็เลยพบว่ากว่าชาวบ้าน
จะได้ข้อมลูมนัยากมาก แล้วราชการก็ไม่มีวฒันธรรมการให้ข้อมลูด้วย อย่างพี�เวลาไปเอาข้อมลูตอน
นั 
นพี�ต้องใช้วิธี มีเส้นสายวงใน ต้องรู้จกัคนโน้น คนนี 
 ต้องตามตืCอถึงหน่วยงาน ชาวบ้านไม่มีทางเข้า
ถึง ขนาดเอ็นจีโอยงัต้องมีกลยทุธ์ สารพดัอยา่ง 
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อีกทางหนึ�งเราก็ได้ข้อมูลจากนกัข่าว ตอนนั 
นนกัข่าว รุ่นเดียวกัน ซึ�งเป็นกลุ่มนกัข่าวที�สนใจปัญหา
สิ�งแวดล้อม เราก็ร่วมกันตามข้อมูลมา เพราะตอนนั 
นมีพวกโครงการตดัไม้ โครงการยูคา โครงการ
พฒันา 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ผมลองสรุปนะครับว่าปัญหาป่าไม้ – ที+ดิน ที+พี+นกมองคือมันเป็นปัญหาที+ตัว
กฎหมายอันดับแรก เพราะโดยตัวกฎหมายมันรวมศูนย์การจัดการ ทีนี 8มาสู่เรื+องการบังคับ
ใช้กฎหมายบ้างครับ พี+นกเป็นผู้มีประสบการณ์เกี+ยวกับเรื+ องปัญหาที+ดินในเขตป่ามามาก 
อยากให้มองดูว่าปัญหาเจ้าหน้าที+ของรัฐที+ ไปบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มชาวบ้าน ทําไม
ภาครัฐถงึบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนที+ไม่ค่อยมีเงนิ คนจน ๆ  
พี�นก – ปัญหาใหญ่คือ การเลือกปฏิบตัิ แตท่ั 
งนี 
เพราะตวักฎหมายด้วย คือกฎหมายบญัญัติให้ดลุย
พินิจเจ้าหน้าที�รัฐอยู่แล้ว เจ้าหน้าที�จะไปจับใครก็ได้เพราะใครอยู่ในเขตป่าก็ผิดกฎหมายหมด เขา
เลือกจบัคนที�ไมมี่ทางสู้อยู่แล้ว ดงันั 
นเรื�องการบงัคบัใช้กฎหมาย ปัญหาใหญ่คือการเลือกปฏิบตัิ การ
ใช้กฎหมายของบ้านเรา คือตวักฎหมาย  วิธีการเขียนกฎหมายเมืองไทยยังล้าหลังมาก ยังเขียน
บญัญัติให้ดลุยพินิจแก่เจ้าหน้าที�สูง เน้นการปราบปรามไม่เน้นส่งเสริม ไม่มีมิติการสร้างการมีส่วน
ร่วม กฎหมายป่าไม้ทกุฉบบัไมมี่เรื�องนี 
เลย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – แต่กฎหมายป่าไม้ที+ใช้อยู่ตอนนี 8ก็ร่างตั 8งแต่ ๕๐ ปีที+แล้ว 
พี�นก – ก่อนหน้านั 
นอีกตั 
งแต่รัชกาลที� ๕ เราต้องไปดปูระวตัิศาสตร์กฎหมาย ถ้าจะวิเคราะห์ให้แตก 
เราต้องย้อนไปหลังจากที�รัชกาลที� ๕ เปลี�ยนจากระบบเจ้าขุน มูลนาย ไพร่ ทาส มามีระบบกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน มีการปกครองแบบมลฑล แนวคิดนั 
นเป็นการคิดบนฐานที�ว่าข้าราชการสร้างมาเพื�อรับใช้
พระมหากษัตริย์ ระบบราชการมีขึ 
นมาเพื�อรับใช้พระมหากษัตริย์ อันนี 
ที�รัชกาลที� ๕ ทํา ดงันั 
นตัว
กฎหมายที�ออกมาในช่วงนั 
นต้องไปดูเจตนารมณ์ คือสมัย รัชกาลที� ๕ ต้องการออกกฎหมายเพื�อ
ถ่วงดลุกบัมหาอํานาจที�จะมายดึครองประเทศไทย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+หมายถงึ ชาตติะวันตก 
พี�นก – ใช่ ตอนนั 
นถ้ารัชกาลที� ๕ ไม่ออกกฎหมาย ตา่งชาติก็จะออกกฎหมายมายึดครองแทน อนันี 

ถือเป็นความชาญฉลาดของรัชกาลที� ๕ ที�พระองค์ทรงออกกฎหมายเอง เมื�อออกกฎหมายเองก็ต้อง
ยกเลิกระบบไพร่ เพราะระบบไพร่มันทําให้พวกเจ้าขุนมูลนายมีความเป็นอิสระสูง คือมีไพร่ เป็น
อํานาจต่อรอง รัชกาลที� ๕ จึงต้องรวมอํานาจมาอยู่ที�ตวัเอง ไม่อย่างนั 
นจะแตกเป็นก๊กเป็นเหล่า ที�นี 

พอออกกฎหมายผู้ ที�ออกกฎหมาย ก็เป็นลกูเจ้าหลานเธอ ที�ไปเรียนที�องักฤษ เช่น กรมหลวงราชบรีุ ฯ 
แนวคดิทางกฎหมายก็ต้องได้มาจากองักฤษ จากเมืองนอก  คนไปเรียนไม่เคยรับรู้ว่าเมืองไทยมีจารีต
ประเพณีมาอยา่งไร พี�ยกตวัอยา่งกฎหมายตราสามดวง ชดัเจนว่ามีหลกัการที�สะท้อนและเคารพหลกั
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สิทธิชมุชน ซึ�งจากที�ศกึษา มีข้อมลูว่าตอนนั 
น รัชกาลที� ๕ ก็ไม่ได้เห็นด้วยที�จะเปลี�ยนแปลงกฎหมาย
อย่างชาติตะวนัตกทั 
งหมดแตเ่นื�องจากปัญหาการรุกรานจากอาณานิคมจึงต้องรับมา โดยใช้แนวคิด
ทางกฎหมายจากหลายชาตเิชน่ องักฤษ ฝรั�งเศส ญี�ปุ่ น  
 
ผู้สัมภาษณ์ –   โดยเฉพาะอิทธิพลกฎหมายอังกฤษใช่ไหมครับ 
พี�นก  – ใช ่แตปั่ญหาคือแทนที�เราจะใช้การตดัสินคดีแบบองักฤษ ซึ�งเน้นจารีตประเพณี เรากลบัไม่ใช้ 
เราไม่ใช้ตวัระบบไต่สวน ระบบลูกขนุ การตดัสินคดีเน้นการดทีู�ลายลกัษณ์อกัษร การตดัสินคดีจึงไม่
เป็นไปตามการเปลี�ยนแปลงของสงัคม ดงันั 
นลกัษณะกฎหมายจึงต้องเขียนว่าราชการต้องทําอะไร 
ราชการจะไปควบคมุพื 
นที�ป่าอย่างไร จะไปออกที�ดินอย่างไร กฎหมายมนัก็เป็นเครื�องมือรับใช้เจ้าขนุ
มลูนายอยู่นั�นเอง ดงันั 
นพี�มองว่ากฎหมายเหล่านี 
มนัร่างมาตั 
งกว่า ๕๐ ปีแล้ว มนัไม่สอดคล้องแล้ว 
ถ้าไมแ่ก้มนัก็เป็นปัญหาแนน่อน 
 
ผู้สัมภาษณ์  – ดูเหมือนว่าหลายส่วนอยากให้มีการแก้กฎหมายเหล่านี 8 แต่ทาํไมมันแก้ไม่ได้
สักทีครับ 
พี�นก – ก็เพราะราชการไมย่อมเสียอํานาจ ไมย่อมถ่ายโอนอํานาจตวัเอง อนันี 
ชดัเจนเลย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ในช่วงหลังมีกระบวนการที+ภาคประชาชนได้นําเสนอกฎหมายใหม่ อย่าง 
กรณีร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ+งก็เห็นว่ากฎหมายในปัจจุบันมันรวมศูนย์อํานาจ และ
ในขณะที+หลายฝ่าย แม้ภาครัฐเอง เห็นว่า สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรน่าจะเป็น
ทางออก แต่ทาํไมกฎหมายฉบับนี 8จึงเกิดไม่ได้ 
พี�นก – ตอนนั 
น กรมอทุยานแห่งชาติ ไม่ยอม ระบบมนัยงัแข็งแรงมาก เพราะว่า เขาเองก็ไม่ยอมตดั
ทอนพื 
นที�ป่าอยู่แล้ว อีกส่วนหนึ�ง คือทศันคติของ ส.ส., สว. หรือนกัการเมือง ยงัมองเรื�องนี 
แบบไม่
แยกแยะกลุ่มปัญหา เช่น พอคิดว่าชาวบ้านตดัไม้ก็เหมารวมว่าชาวบ้านไม่สามารถรักษาป่าได้ จะ
ทําลายป่าอย่างเดียว คือไม่แยกแยะว่ากลุ่มปัญหาเป็นอย่างไร ไม่ทําการศึกษาค้นคว้า เวลายกร่าง
กฎหมายเขาไมไ่ด้อา่นข้อมลู ไมส่นใจกบังานวิชาการ เพื�อจะวิเคราะห์ว่ากฎหมายที�ดีที�เหมาะสมควร
เป็นอย่างไร อนันี 
ภาคประชาชนก็เป็น เช่น พอเราถกูละเมิดโดยกฎหมาย เราก็อยากมีกฎหมายเป็น
ของตนเอง แต่ในความเป็นจริงการมีกฎหมายที�มากกลบัเป็นผลในแง่ลบ กฎหมายที�ดีควรจะมีน้อย
และเนื 
อหาน้อย ชาวบ้านอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย การมีกฎหมายมาก เนื 
อหามาก อย่างประเทศไทย 
สง่ผลให้เกิดการละเมิดสิทธิชาวบ้านมากที�สดุ เพราะเมื�อมีกฎหมายมากก็ให้อํานาจเจ้าหน้าที�รัฐมาก 
คือ กฎหมายเป็นเครื�องมือ หรือกลไกการควบคุมการใช้อํานาจรัฐ โดยหลักของกฎหมายคืออันนี 
 
ไม่ใช่ไปควบคมุประชาชน เช่น ประชาชนไปเข้าใจว่ามีกฎหมายสภาองค์กรชมุชนจะดี เมื�อกฎหมาย
เป็นตวัควบคมุอํานาจรัฐ ดงันั 
นต้องเขียนในลกัษณะให้รัฐ มีอํานาจในขอบเขตที�จํากัด และเน้นการ
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สง่เสริม การมีส่วนร่วม กฎหมายป่าชมุชนมนัไม่มีทางเกิดเพราะว่า ทกุคนยงัมีทศันคติว่าชาวบ้านไม่
สามารถรักษาป่าได้ ผลประโยชน์ในการใช้ป่าก็ยงัมีมาก 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ทัศนคตขิองเจ้าหน้าที+ต่อชาวบ้านเป็นปัญหาสาํคัญซึ+งคนสังคมก็ดูจะเป็นอย่าง
นั8นไปด้วย จริง ๆ คนเข้าใจเรื+องนี 8มันมีน้อยมาก ? 
พี�นก – ใช่มันน้อยมาก เหมือนกับเราไปทํางานกับชาวบ้านเราถึงเข้าใจ ถ้าเราไม่ไปทํางานกับ
ชาวบ้าน เราก็เป็นแคน่กัศกึษากฎหมายคนหนึ�งที�ไมรู้่เรื�องอะไรเลย และที�สําคญัคนที�เป็นนกักฎหมาย
ที�มีผลตอ่การกําหนดนโยบายก็ยงัขาดความเข้าใจชาวบ้าน เพราะนกักฎหมายก็ไม่คอ่ยได้ลงพื 
นที� ถึง
บอกวา่เรื�องนี 
มนัยาก 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+นกช่วยมองผู้ทําหน้าที+ในกระบวนการยุติธรรมด้านคดีป่าไม้ – ที+ดิน เริ+ ม
ตั 8งแต่ระดับเจ้าหน้าที+ป่าไม้ ตาํรวจ ซึ+งพอเป็นคดีมันก็เป็นคดีอาญาธรรมดาซึ+งเมื+อมองแล้ว
ข้อพิพาทในคดีป่าไม้มันน่าจะมีมากกว่าคดีอาญาทั+วไป สิทธิใครจะดีกว่า ชาวบ้าน หรือรัฐ 
ตรงนี 8มันควรจะมีอะไรเพิ+มไหม หรือคดีป่าไม้ – ที+ดินไม่ควรเข้าสู่กระบวนการทางอาญา
ปกต ิ
พี�นก – อย่างที�บอกไปแล้วว่า ตวักฎหมายก็มีปัญหา แต่บ้านเรานั 
นปัญหาใหญ่อยู่ที�ทัศนคติ ผู้ ใช้
กฎหมายหรือคนเรียนกฎหมาย ไม่ว่า ผู้พิพากษา อยัการหรือตํารวจ การเรียนกฎหมายบ้านเราไม่ได้
เรียนถึงสิทธิแห่งความเป็นธรรมอย่างจริงจงั การเข้าใจของมนษุย์ เราต้องให้นกักฎหมายได้เรียนรู้ว่า
ความจริงของสงัคมคืออะไร และประการแรก คือบ้านเรามีปัญหาเรื�องวฒุิภาวะ คนเรียนกฎหมายมา 
ก็สอบป็นทนายความเลย วฒุิภาวะมนัยงัตํ�า อยา่งตา่งประเทศ เขาให้นกัศกึษาเรียนปริญญาตรีสาขา
อื�นก่อนแล้วค่อยมาเรียนกฎหมาย เพราะคนเรียนกฎหมายต้องเข้าใจสงัคมพอสมควรถึงจะมาเป็น
ผู้ ใช้กฎหมายมาบงัคบัใช้กฎหมายกับคนอื�น ต้องเข้าใจสงัคมโดยภาพรวม อนันี 
ระบบการเรียนการ
สอนเรายงัแย ่ประการที�สอง คือ เมื�อไม่มีความเข้าใจ การสร้างคนให้เคารพสิทธิของคนอื�นจึงทํายาก 
คนใช้กฎหมายก็เป็นธรรมดาที�ไมพ่ยายามใช้กฎหมายเพื�อรักษาความเป็นธรรมให้คนอื�น  
 
ผู้สัมภาษณ์- ดังนั8นทางออกคงต้องเริ+มแก้ไขกันตั 8งแต่การเรียนเลย  
พี�นก – พออยู่ในระบบศาล ก็เจอปัญหา คือ ศาลยังอยู่ในลักษณะเจ้าขุนมูลนาย การหล่อหลอม
ความคิดของคนจึงต้องเริ�มตั 
งแต่เราอยู่มหาวิทยาลัย และพี�ยังยืนยันว่าการมาทําหน้าที� เช่น 
ทนายความ อัยการ ศาล ต้องจบปริญญาตรีสาขาอื�นก่อน เพราะว่า คนจบแค่ม.๖ แล้วมาเรียน
กฎหมายมนัไม่พอ คณุต้องเพิ�มวิชาทางสงัคม ที�ผ่านมาเขาถึงมีข้อกําหนดให้ผู้พิพากษาต้องทําคดี
ก่อนเพื�อให้มีประสบการณ์ ก่อนไปตดัสินคนอื�น แตปั่ญหาปัจจบุนัคือไมไ่ด้ทําจริงอีก  
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ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนี 8มีกรณีเช่นการตัดสินคดีโลกร้อน คดีที+กรมอุทยานแห่งชาติฯ ฟ้องเรียก
ค่าเสียหายชาวบ้านที+ศาลตัดสินคดีด้วยวาจา เสร็จภายในวันเดียว โดยที+ชาวบ้านเองก็ไม่ได้
เข้าต่อสู้คดี ศาลตัดสินให้ชาวบ้านชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามฟ้องโดยที+ศาลไม่ค้นหา
ข้อเทจ็จริง ฟังเพียงเจ้าหน้าที+อุทยานแห่งชาตคินเดียวก็ตัดสินเลย ตรงนี 8พี+มองอย่างไร 
พี�นก – ศาลอาจมองเพียงเรื�องการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิศาลไมไ่ด้ตามไปดวูา่โครงสร้างความไม่เป็นธรรม
นี 
มนัมาอยา่งไร ศาลต้องทําบทบาทในการแสวงหา ทําความเข้าใจโครงสร้างเหลา่นี 
 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ตอนนี 8มีการตั 8งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ+งเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทเกี+ยวกับป่าไม้-ที+ดิน เช่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ+งพี+นกเคยเป็น
อนุกรรมการในชุดป่าไม้-ที+ดนิ ที+ผ่านมาเป็นกลไกที+แก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนครับ 
พี+นก  - พี�มองวา่เป็นประโยชน์นะ อย่างแตก่่อนกรรมการสิทธิฯไม่มี ตอนมีเพียงสมาคมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน เราเป็นเพียงองค์กรเอกชนไม่มีบทบาทมากเราทําได้อย่างมากคือไปตามหน่วยงานรัฐ
ให้แก้ไขปัญหา เราไมมี่งบประมาณ ไมมี่บคุลากร จงึเกิดมีการจดัตั 
งกรรมการสิทธิฯขึ 
นมา ซึ�งเกิดผลดี
อย่างน้อย ประการแรก คือ เกิดพื 
นที�ทางสงัคมให้ภาคประชาชนได้คุยกับหน่วยงานรัฐบ้างอย่างมี
ศกัดิKศรี เพราะถ้าเป็นเอ็นจีโอ ข้าราชการเขาไม่สนใจอยู่แล้ว ซึ�งกรรมการสิทธิฯเป็นหน่วยงานอิสระที�
เข้ามาตรวจสอบตามกฎหมาย ดงันั 
นข้าราชการก็ต้องมาชี 
แจงตามกฎหมาย อย่างน้อยมนัก็เกิดพื 
นที�
ให้มีการแลกเปลี�ยน แตพี่�เองก็ไม่ได้หวงัว่ากรรมการสิทธิฯจะแก้ปัญหาชาวบ้านได้ เพียงแตก่่อให้เกิด
การสื�อสารกนัระหวา่งภาคประชาชนกบัเจ้าหน้าที�รัฐ ให้เกิดการปรับเปลี�ยนทศันคต ิ 
 
ผู้สัมภาษณ์ – จะทาํอย่างไรให้เกิดการปรับเปลี+ยนทัศนคตคิรับพี+ 

พี�นก – การที�ข้าราชการได้มานั�งฟังข้อเท็จจริงทําให้ข้าราชการได้รับรู้วา่ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างไร มนั
ก็จะทําให้ทศันคติกบัตวัชาวบ้านเป็นไปในแง่บวกมากขึ 
น ซึ�งเรื�องนี 
มนัต้องอาศยัระยะเวลา แตพี่�คิด
ว่าแนวโน้มอีกสิบปี ยี�สิบปีข้างหน้าคนไทยจะเปลี�ยนทศันคติเป็นรักษาความเป็นธรรมให้ผู้ อื�นด้วย
ไม่ใช่มองแตเ่รื�องตวัเอง ดงันั 
นถ้ากรรมการสิทธิฯกระบวนการที�ทําให้ทั 
งสองฝ่ายได้พบและพดูคยุกัน
แนวโน้มอนาคตปัญหาจะเริ�มคยุกันได้ ดงันั 
นพี�จึงเห็นว่าไม่จําเป็นที�ข้อพิพาททุกอย่างต้องนําสู่การ
ฟ้องคดี เพราะการฟ้องคดีถือเป็นขั 
นตอนสดุท้ายที�จะเลือกทํา พี�ยงัมองว่าการแก้ไขข้อพิพาทด้านป่า
ไม้-ที�ดินต้องมีระบบไกล่เกลี�ย มีระบบการพูดคุย สงัคมต้องการคนเข้าใจร่วมกันถึงจะแก้ปัญหาได้ 
กฎหมายเป็นเครื�องมือสุดท้าย จนถึงที�สุดแล้วถ้ายงัดื 
อจึงค่อยใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างนี 

มนัดีกว่า เพราะเมื�อกระบวนการเข้าไปสู่ศาลแล้วศาลไม่เข้าใจหรือระบบของศาลไม่ยืดหยุ่น  ศาล
ต้องสร้างกระบวนการให้คนได้พูดคยุกันอนันี 
เสนอเลย ศาลต้องสร้างกระบวนการพูดคยุร่วมกันใน
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กระบวนการพิจารณา มนัจะได้ไมเ่กร็งและไมต้่องคอยฟังศาลอยา่งเดียว  เพราะปัจจบุนัเข้าไปในศาล
แล้วคนมนัไมอ่ยากคยุกนั บรรยากาศมนัไมเ่อื 
อ  
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+นกเหน็ว่าเราต้องมีกฎหมายวิธีพจิารณาคดีสิ+งแวดล้อม เกิดมาเฉพาะไหม 
พี�นก – ถ้าจะมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม ศาลต้องสร้างบรรยากาศ เพราะปัญหา
สิ�งแวดล้อมไม่ได้แก้ปัญหาได้ด้วยข้อกฎหมาย มันเป็นเรื�องข้อเท็จจริง เป็นเรื�องงานวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ที�ต้องการข้อมลูประกอบ ศาลต้องลงพื 
นที� เช่นที�กรรมการสิทธิฯทําคือต้องลงพื 
นที�เพราะ
ถ้าไม่ลงพื 
นที�มนัก็ไม่รู้ข้อเท็จจริง กระบวนการยุติธรรมที�ดีต้องสร้างความเข้าใจให้คนเข้าใจร่วมกัน 
กฎหมายเพียงแคเ่ป็นตวัชว่ยวา่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมกบัคนทกุกลุม่ได้อยา่งไร 
 
ผู้สัมภาษณ์ – พี+เหน็ว่าเราต้องมีกฎหมายวิธีพจิารณาคดีสิ+งแวดล้อมขึ 8นมาไหมครับ 
พี�นก – จริงๆ แล้วเรามีศาลปกครองก็พอแล้ว  ไมจํ่าเป็นต้องมีศาลสิ�งแวดล้อม 
 
ผู้สัมภาษณ์ – แสดงว่าพี+นกมองว่า กระบวนการทางปกครองสามารถพสูิจน์หรือแก้ไขปัญหา
ที+ดนิ- ป่าไม้ได้หมด 
พี�นก – ใช ่พี�มองวา่ได้หมด เพราะจริงๆ แล้วมนัเป็นเรื�องระหว่างเจ้าหน้าที�รัฐกบัประชาชนอยู่แล้ว ถ้า
เป็นเรื�องแพ่งจริง ๆ ก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งอยู่แล้ว เช่น เมื�อโรงงานทําให้เกิดความเสียหาย ก็ไปฟ้องที�
ศาลแพง่ ซึ�งปัจจบุนัศาลปกครองพี�ก็ยงัมองว่า กระบวนการในการที�ศาลจะหาข้อเท็จจริงยงัเป็นเพียง
การอา่นเอกสารอยา่งเดียว ยงัไมค่อ่ยมีการเรียกบคุคลไปให้ข้อมลู หรือมาแลกเปลี�ยนร่วมกนั ซึ�งศาล
ไมค่อ่ยทํา อาศยัการอา่นมากกวา่ มนัทําให้เรารู้สกึวา่คนที�ตดัสินคดีอยูห่า่งไกลจากเราเหลือเกิน  
 
ผู้สัมภาษณ์ – แต่ขั 8นตอน กระบวนการของศาลปกครองมันง่ายกว่าศาลยุตธิรรมมาก 
พี�นก – พี�เห็นด้วยว่าขั 
นตอนมนัง่าย รวดเร็ว ดี แต่ประเด็นคือการตดัสินคดีมนัต้องการการพูดคยุให้
ข้อมลูมากกวา่ การอา่นเอกสาร เพราะพอเป็นเอกสารชาวบ้านเขียนไมไ่ด้อยูแ่ล้ว 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ย้อนกลับมามอง ภาคประชาชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที+ทํางานเกี+ยวกับ
เรื+องทรัพยากร ป่าไม้ –ที+ดิน มันมีจุดไหนที+ต้องเพิ+มเติม หรือยังเป็นอุปสรรค เช่น บุคลากร
ด้านกฎหมาย หรือต้องมีหน่วยงานอื+นนอกจากกรรมการสิทธิฯเข้ามาช่วยทํางานในการ
ผลักดันเรื+องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรให้เกิดขึ 8นได้จริงไหม 
พี�นก – พี�มองวา่ตอนนี 
มนัมีองค์กรที�ทําหน้าที�นี 
เยอะแล้ว ปัญหาคือไมค่อ่ยทํางาน ไมป่ระสานงานกนั 
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ผู้สัมภาษณ์ – ผมยกตัวอย่างสภาทนายความ กับการเข้ามาช่วยเหลือคดีชาวบ้านหรือมี
บทบาทในการพสูิจน์ข้อเทจ็จริงในคดีป่าไม้-ที+ดนิ พี+มองอย่างไร 
พี�นก – สภาทนายความก็ทําในบทบาทของตัวเองได้ดี เช่น การส่งทนายความมาช่วยเหลือคดี
ชาวบ้าน สภาทนายความอาจทําได้แคน่ั 
นเพราะบทบาทเขาเป็นอยา่งนั 
น ซึ�งพี�ก็มองว่าบทบาทอย่างนี 

ก็จําเป็น อย่างที�บอกไปการแก้ไขปัญหาปลายเหตก็ุยงัจําเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเพราะยงัมี
คนจํานวนมากที�ต้องการความช่วยเหลือแบบขั 
นตอนสุดท้าย สภาทนายความจึงควรจะยังมีอยู่  ที�
ต้องปรับปรุงคือสภาทนายความควรต้องเพิ�มจํานวนบคุลากรด้านนี 
 และต้องให้ทนายความกลุ่มนี 
มี
ความเข้าใจมิตทิรัพยากร สิ�งแวดล้อมและสิทธิชมุชนมากขึ 
น ซึ�งทนายความสามารถปรับตวัได้ไม่ยาก 
เพียงแตท่นายความต้องไมย่ดึแตข้่อกฎหมายก็จะไปได้ดีเลย   
 
ผู้สัมภาษณ์ – ในส่วนอัยการละครับ 
พี�นก – พี�มองว่าอยัการยงัไม่คอ่ยใช้สํานกังานคุ้มครองสิทธิให้เป็นประโยชน์ ความเข้าใจและการเข้า
หาประชาชนยงัไมค่อ่ยเกิด  
 
ผู้สัมภาษณ์  – ที+ ผ่านมามีการพูดถึงการทํางานของตํารวจมากเกี+ ยวกับปัญหาในการ
สอบสวนที+ไม่ค่อยโปร่งใส เป็นธรรมตรงนี 8พี+มองอย่างไร 
พี�นก – ตํารวจเขาก็อยูใ่นขั 
นตอนของเขา เพียงแตว่า่ตํารวจควรต้องเน้นให้บคุลากรของตนเองให้มีมิติ
สิทธิมนุษยชนมากขึ 
น คือควรมองประเด็นสงัคมบ้าง พี�เคยเจอประสบการณ์นี 
กับตวัเองจําได้ว่าเคย
ไปอยู่ในคลินิกกฎหมายให้กับมูลนิธิเพื�อนหญิง ปรากฏว่าเราจะไปให้คําปรึกษากฎหมายเกี�ยวกับ
ครอบครัว แตปั่ญหาที�ชาวบ้านสนใจกลบัพดูเรื�อง หย่ากบัสามี ผวัเมียตีกนั ลกูไม่เรียน ทําให้พี�รู้สึกว่า
ความจริงชาวบ้านเขาต้องการนักจิตวิทยา เพื�อพูดคุยแลกเปลี�ยนมากกว่าไปพูดเรื�องข้อกฎหมาย 
ดงันั 
นคนในกระบวนการยตุธิรรมทกุสว่นจงึต้องมีจิตวิทยาในการทํางาน ต้องเรียนรู้ให้กว้าง 
 
ผู้สัมภาษณ์ - ปัญหาตอนนี 8คือ ผู้ที+อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่นทนายความเองก็มี
ความคิดของตนเอง เป็นตัวของตัวเองสูง? 
พี�นก – ใช่ จริง ๆ ทนายความต้องมีความอ่อนน้อมในการเรียนรู้ ในต่างประเทศเขาจ้างนกัจิตวิทยา 
ซึ�งมนัเกินไป ทางออกคือเราต้องสร้างบคุลากรทางกฎหมายให้เข้าเรียนรู้จากคนอื�นให้มาก เรียนรู้จาก
ชาวบ้าน หรือสังคม ว่าคุณจะเอากฎหมายไปช่วยเขาได้อย่างไรให้ได้มากที�สุด อันนี 
เป็นหัวใจขั 
น
พื 
นฐานที�พี�มองวา่สําคญั 
 
ผู้สัมภาษณ์ - จากการพูดคุยทําให้เราเห็นว่าปัญหาข้อพิพาทด้านป่าไม้ที+ดินมันมาจาก
สาเหตุหลักสองส่วนอันแรก คือ ตัวกฎหมายป่าไม้ทั 8งหลาย อันที+สอง คือ กระบวนการ
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ยุติธรรมในการตัดสินคดี ซึ+งหนีไม่พ้นที+จะต้องพูดถึงนักกฎหมายทั 8งหลายซึ+ งก็มีประเด็น
อย่างที+ได้พูดคุยกันไป ทีนี 8ขอมองอีกส่วนหนึ+งครับซึ+งผมมองว่ามีความสําคัญเช่นกันสําหรับ
ปัญหาข้อพิพาทด้านป่าไม้ที+ดิน คือ ตัวชาวบ้าน พี+นกมองว่าชาวบ้านเขาสามารถลุกขึ 8นมา
แก้ไขปัญหาหรือเข้ามากาํหนดนโยบายเกี+ยวกับป่าไม้ที+ดนิได้อย่างไรบ้าง 
พี�นก – พี�มองว่าชาวบ้านทําได้ และอนาคตต้องเป็นอย่านั 
น แต่ปัญหาคือ ชาวบ้านต้องรู้ก่อนว่า
ตนเองมีสิทธิอย่างไร จะบอกว่าให้ชาวบ้านไปตามไปขบัเคลื�อนหรือนําเสนอกฎหมายเองทั 
งหมดยงั
ยากอยู ่เพราะชาวบ้านมีข้อจํากดัในเรื�องการทํามาหากิน เพียงแตต่วัชาวบ้านต้องรู้ว่าปัญหาที�เกิดกบั
เขาแท้จริงแล้วสาเหตุเกิดจากอะไร และบทบาทที�เขาควรทําคืออะไร ซึ�งเรื�องนี 
ควรต้องหนุนเสริม 
เพราะชาวบ้านที�เขาสู้ เรื�องป่าไม้ที�ดนิ เขารู้เรื�องกฎหมายป่าชมุชนดี  

ในชว่งที�มีการเคลื�อนไหวเรื�อง พรบ. ป่าชมุชน เราก็ไปตระเวนพดูเรื�องกฎหมายที�เกี�ยวกบัป่า
ไม้ให้ชาวบ้านฟัง ก่อนจะมาเป็นร่างกฎหมายป่าชุมชน ต้องให้ชาวบ้านรู้กฎหมายป่าไม้ และปัญหา
ทั 
งหมดแล้วร่วมกันคิดว่ามนัควรจะแก้ไขอย่างไร ซึ�งกระบวนการนี 
มนัทําให้ชาวบ้านได้รู้ว่าสิ�งที�เขา
กําลงัเผชิญสาเหตมุนัอยูต่รงไหนแล้วจะไปในทิศทางไหน  
 
ผู้สัมภาษณ์ – จากประสบการณ์ของพี+นกตั 8งแต่เรื+องป่าชุมชน ผ่านมาเป็นสิบปีตอนนี 8มีการ
ผลักดันเรื+ องโฉนดชุมชน พี+นกเห็นพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาสิทธิในป่าไม้ – ที+ดิน
อย่างไรบ้าง  
พี�นก – ถ้ามองภาครัฐ เจ้าหน้าที�ของรัฐพี�มองว่ายงัเป็นเหมือนเดิม คือ มีทศันคติเดิม แต่มนัก็ขึ 
นอยู่
กับตัวบุคคลด้วยบางคนก็เข้าใจมากขึ 
น เจ้าหน้าที�ของรัฐเองบางคนก็เข้าใจแต่ระบบมันยังไม่
เปลี�ยนแปลง ยงัรวมศนูย์อํานาจ 
นกัการเมืองบางคนก็เข้าใจแต่ก็มีอีกส่วนซึ�งเป็นส่วนใหญ่ที�ไม่เข้าใจ มนัก็แก้ปัญหายาก โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงที� มี อํานาจตัดสินใจทางนโยบายป่าไม้-ที�ดินไม่ยอมสูญเสียอํานาจและ 
ผลประโยชน์ ทั 
ง ๆ ที�ตนเองเข้าใจปัญหา  โครงสร้างการตดัสินใจมนัอยู่ที�นกัการเมืองและข้าราชการ
ระดบัสงู สิทธิของชาวบ้านจงึไมเ่กิด ดงันั 
นจะแก้ไขเรื�องนี 
ก็ต้องไปปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการด้วย 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ในส่วนชาวบ้าน ชุมชน ภาคประชาชน พี+มองว่าการขับเคลื+อนที+ ผ่านมาได้
อะไรบ้าง 
พี�นก – ภาคประชาชนมีพฒันาการเพิ�มมากขึ 
น เช่น ตอนนี 
องค์การบริหารส่วนตําบล เข้ามาสนบัสนนุ
ชุมชนในการเข้าไปจดัการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ 
น จากที�แต่ก่อนไม่เคยสนใจ ชาวบ้านที�ไม่เคย
สนใจก็หันมาสนใจมากขึ 
นเพราะเห็นถึงปัญหาที�จะเกิด เขาจึงตระหนักว่าต้องเข้ามาดแูลปัญหานี 

มากขึ 
น แตต่วักฎหมายและการบงัคบัใช้ไม่ได้มีพฒันาการไปตามสงัคม จึงต้องการการปฏิรูป สรุปก็
คือต้องปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูประบบราชการแล้วก็ถ้าจะมีกระบวนการศาลยุติธรรม เรื�องทรัพยากร
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สิ�งแวดล้อม เรื�องชมุชน ควรให้มีกระบวนการหรือบรรยากาศของการสื�อสาร ร่วมกนัของฝ่ายคูก่รณีที�
เกี�ยวข้องในการพิจารณา หรือได้ลงศึกษาพื 
นที�พิพาทจริงมากกว่าการไปอ่านเอกสาร กระบวนการ
ยตุธิรรมที�เข้าใจคนแบบนี 
จะสามรถแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้านป่าไม้-ที�ดนิได้ 
 
ผู้สัมภาษณ์ –  ในฐานะนักพัฒนาเอกชนที+ทํางานด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้-ที+ดินมา
ยาวนาน คิดว่าเราต้องทาํอะไรต่อ ในการขับเคลื+อนเรื+องสิทธิของชาวบ้านและชุมชนกับการ
จัดการทรัพยากร 
พี�นก – เราต้องมาสรุปบทเรียน อยา่งทนายเองทําคดีความก็ต้องสรุปบทเรียน ให้เห็นถึงปัญหาในการ
พิจารณาคดี ต้องหาบคุลากรเพิ�มไหม เช่น อาจต้องมีนกัสงัคมวิทยาเข้ามาช่วยในการทําคดี หรือไม ่
อนันี 
ต้องสรุปเพื�อจะได้นําเสนอปรับปรุงกฎหมายที�เกี�ยวข้องได้ นกัพฒันาเองก็ต้องทําหน้าที�ในการ
ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาความรู้ ข้อมูลของตนเอง อ่านกฎหมายเป็น ใช้กฎหมายได้ ระดบัหนึ�ง 
นกัพฒันาควรต้องทํางานวิจยัด้วยเพื�อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที�สําคญัคือต้องสร้างกระบวนเรียนรู้
ร่วมกับชาวบ้านให้ได้ ในสถานการณ์ปัญหาทุกวันนี 
เอ็นจีโอต้องหนัมาทําบทบาทแบบนี 
ด้วยถ้าเรา
ทํางานอยู่ในชุมชนอย่างเดียวโดยไม่ศึกษาข้อมูล ไม่เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง ใช้ประสบการณ์เพียง
อยา่งเดียวมนัไมเ่พียงพอแล้ว 
 
ผู้สัมภาษณ์ – สุดท้ายครับพี+นก จากปัญหาที+เราพูดคุยกันมาทั 8งหมด คําถามที+ ว่า คนรุกป่า
หรือป่ารุกคน ที+ถกเถียงขัดแย้งกันมายาวนาน มันจะแก้ได้ไหม แล้วถ้าจะแก้ไขกันจริงจังมัน
ต้องเริ+มจากตรงไหนครับ 
พี�นก – มนัต้องทําไปพร้อมกนันะ สมมตุิว่าถ้าเราแก้กฎหมายได้ดี จริงอยู่การแก้กฎหมายต้องทําเป็น
เรื�องแรก เพราะศาลก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย การแก้กฎหมายถือเป็นการเปลี�ยนโครงสร้างอํานาจรัฐ
ไปในตวั คือต้องแก้เพื�อให้ท้องถิ�นเข้าไม่ถึงอํานาจในการจดัการทรัพยากร ตามแนวคิดสิทธิชมุชน ใน
ทรัพยากรทุกประเภท ต่อจากนั 
นกระบวนการยุติธรรมก็ต้องปรับเปลี�ยนให้ทุกคนได้พูด ได้แสดง
ความเห็น มันก็จะเกิดความเป็นธรรมมากขึ 
น ทัศนคติคนแก้ไม่ได้ด้วยกฎหมาย แต่ต้องแก้ด้วย
กระบวนการทํางาน กลไกของศาล กรรมการสิทธิฯผู้ ตรวจการแผ่นดิน อัยการ ตํารวจ สภา
ทนายความองค์กรเหลา่นี 
ต้องคํานงึถึงความไม่เป็นธรรมในสงัคมไทย พิจารณาประกอบกบักฎหมาย 
พิจารณาจากความจริง พิจารณาว่า การตดัสินคดีอย่างไรจะเหมาะสมและเป็นธรรมที�สุด ถ้าเรา
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั 
งระบบ ให้มีความเข้าใจเรื�องสิทธิมนุษยชน เข้าใจปัญหาสิ�งแวดล้อม 
และสงัคม ทศันคตคินก็จะเริ�มดีขึ 
นๆ ไปพร้อมกบักฎหมายที�ต้องให้มีการปฏิรูป ด้วย 
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ผู้สัมภาษณ์ – พี+คิดว่ามันใช้เวลานานไหมครับ 
พี�นก – พี�คิดว่าไม่นานนะ เราต้องเริ�มทําแล้ว เพราะในอนาคตทรัพยากรเราจะหมด  ตา่งชาติเริ�มเข้า
มามากขึ 
น โดยที�เราต้านทานยาก เพราะที�ดินเราถูกเปลี�ยนมือไปหมดแล้ว อนาคตชาวบ้านต้องทํา
แผนพฒันาพื 
นที�ของตวัเองให้เป็น เพราะถ้ารอถึงวนัที�การค้าเสรีเปิดอย่างเต็มตวั เราจะแก้ไขปัญหา
ไมท่นั ทางออกเดียวตอนนี 
คือต้องให้ประชาชนตระหนกัถึงความสําคญัที�เราต้องมีแผนในการจดัการ
ทรัพยากรของตวัเอง ทําอยา่งไรถึงจะมีความยั�งยืน 
 
ผู้สัมภาษณ์ – ขอบคุณพี+นกนะครับ 
พี�นก - ยินดีคะ่ 
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 แบบสอบถาม ปัญหาในวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน กรณีองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) 

                                                                        โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม  (EnLAW)  

1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล พงศ์ทพิย์ สําราญจิต อาย ุ44 ปี     

องค์กร  Local Action Links กลุม่ปฏิบตัิงานท้องถิ*นไร้พรมแดน 

พื �นที�การทาํงาน 27 จงัหวดั ครอบคลมุทกุภมิูภาคทั*วประเทศ 

ประเดน็การต่อสู้ในพื �นที� / วัตถุแห่งคดี   

  � ที*ดินสาธารณะ หรือที*ราชพสัด ุ

   � ที*ดินเอกชน 

   � ที*ดนิเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า 

  � การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  � อื*น ๆ ที*ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, ที*สปก., ที*คลองประปาของกรมชลประทาน 

ประสบการณ์เกี*ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที*ดนิ  17  ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปขององค์กรและการทาํงาน 

2.1 องค์กรของทา่นทํางานเกี*ยวกบัอะไร 

องค์กร Local Act มีเป้าหมายหลัก คือการสนับสนุนกระบวนการเคลื*อนไหวของชาวบ้าน เครือข่าย

ชาวบ้านที*สนับสนุนตอนนี Bคือเครือข่ายปฏิรูปที*ดิน เพื*อให้มีอํานาจต่อรองในการแก้ไขปัญหาของพวกเขา คือการ

เสริมความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน สามารถเข้าถึงที*ดินทํากิน หรือให้มีที*ดินทํากินเพิ*มขึ Bน ตามหลกัการกระจายการ

ถือครองที*ดิน ร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที*ดินในการผลกัดนันโยบายการกระจายการถือครองที*ดิน เกี*ยวกับเรื*องโฉนด

ชมุชน อตัราภาษีที*ดินก้าวหน้าซึ*งอยากผลกัดนัและกองทนุธนาคารที*ดิน 
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 แบบสอบถาม ปัญหาในวิธีพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดิน กรณีองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) 

                                                                        โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม  (EnLAW)  

2.2 ทา่นทํางานในองค์กรนี Bตั Bงแตเ่มื*อปี พ.ศ.ใด และมีหน้าที*ใด 

ทํางานในประเด็นป่าไม้และที*ดินตั Bงแต่ปีพ.ศ. 2537 และมาทํางานกับ Local Act เมื*อปีพ.ศ.2548 มี

ตําแหน่งเป็นผู้ประสานงานองค์กร  

2.3 โครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที*ดิน  

• นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไม้และที*ดิน มีลกัษณะการรวมศนูย์อยู่ที*รัฐเป็นหลกั ไม่ได้กระจาย

ให้ภาคประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วม  

• กฎหมายไม่ได้ตั Bงอยู่บนพื Bนฐานของข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ที*ดินและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้

ของคนในชมุชน และสงัคมไทยจริงๆ กฎหมายถกูออกแบบมาในลกัษณะการให้อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

แก่เจ้าหน้าที*ของรัฐ ไม่ได้มองเห็นถึงมิติมุมมองในเชิงวัฒนธรรม จารีตประเพณี ไม่ได้เอาจารีตประเพณี

ท้องถิ*นเข้ามาอยู่ในกฎหมาย ดังนั Bนลกัษณะการใช้ประโยชน์ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที*ดินซึ*งเป็นจารีต

ประเพณีท้องถิ*นจึงถูกตัดออกจากกฎหมาย จึงมีความขดัแย้งกันระหว่างกฎหมายกับความเป็นจริง หรือ

ข้อเทจ็จริงของสงัคม  

• ระบบข้าราชการหรือผู้บังคบัใช้กฎหมาย มีการบงัคบัใช้กฎหมายโดยไม่ได้คํานึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วม

ของคนส่วนอื*นๆในสังคมไทย บังคบัใช้กฎหมายแบบเถรตรง ไม่เข้าใจและไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาของ

สงัคมว่าข้อเทจ็จริง และปัญหาของสงัคมไทยจะอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุได้อย่างไร  

• เรื*องนโยบายชี Bให้เห็นถึงเจตจํานงในทางการเมืองของนักการเมืองที*ไม่ได้ต้องการแก้ไขปัญหาที*ดินทํากิน

และป่าไม้ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง เมื*อการรวมศูนย์การตัดสินใจอยู่ที*นักการเมืองซึ*งเป็นผู้ กําหนด

นโยบาย กฎหมายที*ผกูขาดและการบงัคบัใช้กฎหมายที*เถรตรงจงึเป็นปัญหากบัประชาชน 

• สําหรับปัญหาเรื*องการถือครองที*ดิน สงัคมไทยมีปัญหาเรื*องการกระจุกตัวของการถือครองที*ดิน ที*ดิน     

ทั*วประเทศประมาณ 320 ล้านไร่ เป็นที*ดินเกษตรประมาณ 130 ล้านไร่ แต่มีคนจํานวน 10 % ถือครอง

ที*ดินจํานวน 90%ทั*วประเทศ ดงันั Bนคนส่วนใหญ่จงึมีที*ดินถือครองไม่ถึง 1 ไร่ เกษตรกรที*ไม่มีที*ดินทํากิน 

หรือมีที*ดินทํากินไม่เพียงพอ มีประมาณ 40% ของเกษตรกรทั*วประเทศ หรือประมาณ 12 ล้านคน ข้อมลู
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จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ 40% ของเกษตรกรในประเทศไทย กําลงัเผชิญกับสภาวะไม่มีที*ดินทํากินที*จะ

เป็นแหล่งรายได้ของตนเอง ชาวบ้านบางส่วนที*อยากได้ที*ดิน จึงจําเป็นต้องละเมิดกฎหมายเพราะรัฐไม่ได้

เข้ามาให้ความช่วยเหลือ  

• ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไม่ได้คํานึงถึงสทิธิเกษตรกรรายย่อย หรือความอยู่รอด แต่ดําเนินไปในทาง

อตุสาหกรรม เมื*อชาวบ้านทําการเกษตร ราคาตกตํ*า ก่อให้เกิดปัญหาหนี Bสิน จงึมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ใน

ที*ดินของนายทนุ และถกูดําเนินคดี บางคนติดคกุเพราะยดึที*ดินเพียง 2-3 ไร่  

• ภาคอีสาน ชาวบ้านมีที*ดินอยู่แล้ว แต่ไม่มีเอกสารสทิธิT รัฐอ้างกฎหมายการเพิ*มพื Bนที*ป่า โดยการปลกูยคูา

ลิปตสัทบัที*ชาวบ้าน  เมื*อชาวบ้านรวมกลุ่มเป็นองค์กรชมุชนได้แล้ว ก็กลบัเข้าไปใช้พื Bนที* ทําให้เกิดเป็นคดี

ขึ Bน ตอนปี 2521 มีการใช้ระเบิด ใช้ปืน หรือกองกําลังทหารในพื Bนที* เพื*อขับไล่ชาวบ้านให้ออกจากพื Bนที*    

ในอดีตชาวบ้านไม่สามารถต่อสู้ ได้ แต่ในปัจจบุันชาวบ้านมีความเข้มแข็งขึ Bน รวมทั Bงได้รับความช่วยเหลือ

จากนักวิชาการ ทนายความ หรือนกัพฒันาเอกชน 

• ภาคใต้ ชาวบ้านอยู่ในพื Bนที*มานานกว่า 200-400 ปี นโยบายการอยากประกาศพื Bนที*สีเขียวเพิ*มของรัฐบาล 

โดยการกําหนดพื Bนที*อนุรักษ์เพิ*มทับซ้อนกับพื Bนที*ชาวบ้าน และขับไล่ชาวบ้านออกจากพื Bนที*ทํากิน ซึ*ง

ชาวบ้านอยู่มานานกว่า 400 ปี เกิดเป็นการฟ้องคดีกนัขึ Bน โดยปัญหาที*ดินเรื*องการอาศยัอยู่ในเขตป่าตาม

กฎหมายประกาศเขตป่าอทุยานของประชาชน เป็นปัญหาที*เกิดขึ Bนมากที*สดุ  

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 

3.1 ประสบการณ์ของท่านในการช่วยเหลือชาวบ้านเกี*ยวกบัคดีป่าไม้และที*ดิน  

เมื*อประมาณ 2 ปีที*ผ่านมา หลงัจากที*ชาวบ้านสามารถรวมตวักันได้ ชาวบ้านแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดย

การยื*นหนังสือถึง อบต. นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจงัหวัด หรือระดมคนชมุนุมเรียกร้องที*ศาลากลางจังหวัด เพื*อให้

ผู้ ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหา เรื*องการถูกดําเนินคดี ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที*ป่าไม้ ถูกประกาศพื Bนที*ป่าทับที*

ชาวบ้าน แตผู่้ว่าราชการจงัหวดัอ้างว่าตนเองไม่มีอํานาจตดัสนิใจ จงึเป็นที*มาของการชมุนมุในนามเครือข่ายปฎิรูป
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ที*ดินที*ทําเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา เพราะชาวบ้านถูกคุกคาม ถือเป็นปัญหาระดับชาติ

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นประธานในการแก้ไขปัญหา มีการตั Bงคณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาอีก 7 ชุด แต่ท้ายที*สดุก็

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้ สิ*งที*พยายามดําเนินการคือทําอย่างไรให้ชาวบ้านไม่ถกูคกุคามเพื*อให้ออกจาก

พื Bนที* ประเด็นสําคัญคือต้องการผลกัดันให้มีมติคณะรัฐมนตรีมารองรับ คือมติคณะรัฐมนตรีวันที* 9 กุมภาพันธ์ 

2553 ที*ระบุว่าในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา ห้ามไม่ให้หน่วยงานราชการใดๆก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่าง

หน่วยงานรัฐกับเครือข่ายปฎิรูปที*ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) ประเด็นสําคญัคือการเพิ*มอํานาจต่อรองให้กับภาค

ประชาชนในการต่อรองกับระดบัจงัหวดั หรือระดบัชาติ เพื*อให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ข้อ

เรียกร้องคือ ต้องการอยู่ในพื Bนที*ให้ได้อย่างสงบสขุ ไม่ต้องการถกูคกุคามโดยคดีความ หรือเจ้าหน้าที*ภาครัฐ 

มีการนําหนังสือมติคณะรัฐมนตรีซึ*งระบุว่าชาวบ้านสามารถอาศยัอยู่ในพื Bนที*ได้ ยื*นต่อสํานักงานอยัการ

สงูสดุ สํานักงานอัยการสูงสดุทําหนังสือแจ้งต่ออัยการระดบัจังหวดัว่า ในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา ห้าม    

มิให้มีการดําเนินการสั*งฟ้องสมาชิก คปท. คือไม่สั*งฟ้องในคดีที*อยัการเป็นโจทก์ และหากมีหนงัสือมายืนยนัว่าเป็น

พื Bนที*โฉนดชุมชน และอยู่ในพื Bนที*โฉนดชุมชนจริง อยัการจะทําการถอนฟ้องในคดีที*อยู่ในพื Bนที*โฉนดชุมชนทั Bงหมด 

แตใ่นขณะนี Bจะไม่ดําเนินการฟ้องคดีเพิ*ม  

เมื*อชาวบ้านถกูดําเนินคดี แต่ละภาคมีทนายความที*ทํางานอยู่แล้ว องค์กรจะเข้าให้ความช่วยเหลือในการ

สนับสนุนเพื*อให้เกิดการต่อรอง จัดให้มีการรณรงค์ หรือสนับสนุนทางวิชาการ งานที*จะทําให้ชาวบ้านเข้มแข็งคือ

การจดัการศกึษาเสริมความเข้มแข็งในพื Bนที* ตวัอย่างเช่น 

- ทําจํานวนคดีให้มีความชดัเจนมากขึ Bน ว่าชาวบ้านถกูดําเนินคดีทั Bงหมดจํานวนเท่าไรเพื*อเป็นข้อมลู 
- นําคดีความขึ Bนยกเป็นประเดน็เพื*อใช้ในการขบัเคลื*อนนโยบาย เพื*อให้สาธารณชนรับรู้ในวงกว้าง 
- ทําข้อมลูเรื*องคดีให้ตีแผ่ออกมาในวงกว้างโดยอาศยัสื*อมวลชนในการเผยแพร่ 
- ทํางานรณรงค์วา่สิ*งที*เกิดขึ Bนกบัชาวบ้านนั Bนไม่เป็นธรรม และสงัคมควรรับรู้ 
ในด้านคดีความมีการจดัการในแต่ละภาคอยู่แล้ว แต่องค์กรจะหยิบเรื*องคดีขึ Bนมาตีแผ่สู่สาธารณะเพื*อหนนุ

เสริมกระบวนการเคลื*อนไหวให้เข้มแข็ง สามารถตอ่รองกบัรัฐบาลได้ 

จงัหวดัตรัง-การประกาศเขตป่าอทุยานทบัที*ชาวบ้าน มีการชมุนมุหน้าศาลากลาง มีชาวบ้านประมาณ 300 

คน ผู้ว่าราชการจงัหวดัรับปากว่าจะไม่มีการสั*งฟ้อง แต่มีการสง่หนังสือมาถึงแกนนําชาวบ้านว่าจะมีการสั*งฟ้อง จึง
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ประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรี เพื*อพบกับอัยการผู้สั*งฟ้อง อธิบดีอัยการเขต 9 คุยในทางการเมือง และนําไปสู่

การยตุกิารสั*งฟ้องในที*สดุ 

 จงัหวดับุรีรัมย์- ตํารวจมีการดําเนินการเพื*อจะฟ้อง จงึให้ชาวบ้านนําหนังสือของสํานักงานอยัการสงูสดุไป

ยื*น รวมทั Bงใช้วธีิการประสานงานทางผู้ว่าราชการจงัหวดั ถือว่าใช้การประสานงานโดยวิธีการทางการเมือง มากกว่า

การพิจารณาประเด็นเรื*องรายละเอียดคดี  

 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี- DSIพบว่านายทนุออกเอกสารสทิธิTโดยมิชอบ ทํารายงานส่งอธิบดีกรมที*ดิน แต่ได้รับ

การตอบกลบัมาวา่เอกสารสทิธิTโดยชอบแล้ว ขณะนี Bคดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล 

 

3.2 ระหว่างการพิจารณาคดี และผลของคําพิพากษา ส่งผลตอ่วิถีชีวิตของชาวบ้านที*ท่านเข้าไปชว่ยเหลืออย่างไร 

 การที*ชาวบ้านถูกฟ้องคดี ส่งผลกระทบในหลายรูปแบบ คือ หากมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนชาวบ้านที*

เข้มแข็ง และมีอํานาจต่อรองทางการเมืองดี เช่นชาวบ้านที*จงัหวัดตรัง ชาวบ้านจะสามารถใช้พื Bนที*ได้เหมือนเดิม 

เจ้าหน้าที*ป่าไม้จะไม่กล้ามาขบัไล ่แต่หากชาวบ้านไม่เข้มแข็ง เมื*อศาลมีคําพิพากษาแล้ว จะไม่กล้าเข้าไปใช้พื Bนที* 

สง่ผล กระทบถึงรายได้  ขบวนยงัไปไม่ถึงการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ หน่วยงานรัฐอยากได้ที*ดินเพื*อนําไปประกาศเขต

ป่าเพิ*ม สว่นชาวบ้านนั Bนไม่มีที*ดนิทํากิน จงึต้องหาที*ดินเพื*อใช้ประโยชน์ เมื*อข้อเท็จจริงของกฎหมาย และสงัคมไทย

เป็นแบบนี B จึงหลีกเลี*ยงไม่ได้ที*จะต้องมีการขัดแย้งและชาวบ้านจะต้องเข้ายึดที*ดินในบางแปลง จนนําไปสู่การถูก

ฟ้องคดี  

 การที*ชาวบ้านถกูฟ้องคดีไม่ใช่ความล้มเหลวหรือการพ่ายแพ้ของชาวบ้าน แต่จะเป็นตวัยืนยนัว่าสงัคมไทย

มีความกดดันบีบคั Bนเรื* องที*ดิน คดีมีมากขึ Bนในขณะที*กฎหมายยังไม่ยืดหยุ่นพอ เราจะทําให้คดีนําไปสู่การ

เปลี*ยนแปลงสงัคมไทยได้อย่างไร คดีจะนําไปสูก่ารเปลี*ยนแปลงกฎหมายได้หรือไม่ และคดีจะสะท้อนให้เห็นว่าคน

ในสงัคมไม่มีที*ดินทํากินยงัมีอีกมาก หรือคดีอาจจะทําให้ผู้พิพากษาได้เห็นว่าหากมีการตัดสินโดยใช้พื Bนฐานทาง

กฎหมายเพียงอย่างเดียวจะทําให้ชาวบ้านติดคกุอีกมาก เนื*องจากชาวบ้านจะเข้ายึดที*ดินเพิ*มขึ Bนอย่างแน่นอน หาก

ยงัไม่มีการแก้ไขปัญหาที*ดิน คดีจะเป็นตวัสะท้อนข้อเท็จจริงในสงัคมไทย สงัคมต้องเรียนรู้ว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม 
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กระบวนการยุติธรรมหรือศาลยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของสงัคมไทย ว่าชมุชนอาศัยอยู่อย่างลําบากเพียงใด และจะ

นําไปสู่การที*องค์กรชาวบ้านได้เรียนรู้ มีกระบวนการที*เข้มแข็ง ทํางานอย่างเป็นระบบ เพื*อที*นอกจากจะเป็นการ

แก้ไขปัญหาชมุชน ยงัเป็นการแก้ไขปัญหาของสงัคมโดยรวมด้วย 

 

3.3 ทา่นมีความเหน็ตอ่กระบวนการยตุิธรรมและคําพิพากษาในการตดัสนิคดีป่าไม้ ที*ดินอย่างไร 

 อปุสรรคในการตอ่สู้คดีของชาวบ้าน 

- ชาวบ้านไม่รู้กฎหมาย 
- ชาวบ้านไม่รู้สทิธิของตนเองเมื*อถกูจบักมุ 
- ไม่มีกองทนุในการเยียวยาคนจนที*ต้องต่อสู้คดี 
- ค่าใช้จ่ายในการตอ่สู้คดีสงู 
- ศาลไม่ค่อยเข้าใจปัญหาสงัคมปัจจบุนั 
- ระบบศาลทําให้มีช่องว่างระหว่างผู้พิพากษา กับผู้ถกูดําเนินคดีมาก 

 
3.4 กระบวนการยตุิธรรมที*ดีในความเหน็ของท่านเป็นอย่างไร   

ประเด็นเรื*องทศันคติของศาล เห็นว่ามมุมองของศาลยงัไม่รอบด้าน การที*จะชี Bว่าใครผิด-ถกูต้องคํานึงถึงบริบท

ของสงัคมไทยในปัจจุบนัด้วย  ถ้าศาลเข้าใจว่ากระบวนการออกกฎหมายในอดีตกับปัจจุบนั สถานการณ์สงัคมได้

เปลี*ยนไปแล้ว จะพบว่าการใช้ที*ดินในท้องถิ*นแตกต่างอย่างสิ Bนเชิงจากผู้ออกกฎหมายส่วนกลาง ควรนําเอาจารีต

ประเพณีท้องถิ*นขึ Bนมาใช้เป็นกฎหมายของท้องถิ*นนั Bนๆ กระบวนการออกกฎหมายจึงผิดมาตั Bงแต่ต้น บริบทเชิง

นโยบาย และการเข้าใจปัญหาของสงัคมไทยนั Bน ศาลควรมีสว่นช่วยให้สงัคมไทยดีขึ Bน ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาให้กบัคน

ใดคนหนึ*ง  

3.5  ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะอื*นๆ ต่อวธีิพิจารณาคดีป่าไม้และที*ดนิ 

• น่าจะมีการจดัให้มีผู้ พิพากษาที*มีความเชี*ยวชาญเฉพาะในเรื*องป่าไม้ที*ดิน เพราะคดีความที*เกี*ยวกับ
ชมุชน เกษตรกร ผู้พิพากษาจําเป็นต้องมีความเข้าใจปัญหา 
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• สํานกังานศาลยตุิธรรมควรจดัให้มีการแลกเปลี*ยนระหว่างองค์กรผู้ พิพากษา กับองค์กรภาคสงัคมอื*นๆ 
เพื*อให้เข้าใจสภาพปัญหาของสงัคมไทยในด้านอื*นๆ เพราะศาลนั Bนเป็นส่วนหนึ*งของขบวนการที*จะ
ขบัเคลื*อนสงัคมไทยให้มีความยตุิธรรม 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

- ผู้ให้สมัภาษณ์ นางสาวมณฑิกา ตรีรณวฒันกลุ ปัจจบุนัเป็นนกัพฒันาเอกชนสงักดัอยู่ใน
มลูนิธิภาคพฒันาเหนือ ทํางานในประเดน็ที-ดนิ ป่าไม้ เป็นหลกั  

- ที-อยู ่77/1 ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
- เริ-มต้นการทํางานด้านนี 3จากการเป็นอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิ

อาสาสมคัรเพื-อสงัคมกบัศนูย์พิทกัษ์และฟื3นฟูสิทธิชมุชนท้องถิ-น เมื-อหมดวาระแล้วจึงเข้า
มาทํางานกบัมลูนิธิพฒันาภาคเหนือ โดยทํางานด้านนี 3มาแล้วประมาณสี-ปี 
 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

ทํางานเรื-องสิทธิในที-ดนิทั 3งที-ดนิในเขตป่าและนอกเขตป่า เชน่ ที-ราชพสัด ุป่าสงวน อทุยาน 
ที-ดนิของเอกชน เป็นการทํางานร่วมกบัเครือขา่ยอื-นๆ งานหลกัคือการเรียกร้องการจดัการที-ดินโดย
ชมุชน ในรูปแบบของโฉนดชมุชนเพื-อให้ชมุชนสามารถเข้าถึงที-ดินอย่างเป็นธรรมและจดัการที-ดิน
เพื-อให้เกิดความมั-นคงและยั-งยืน ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องสิทธิแบบปัจเจก เนื-องจากที-ผ่านมามี
ชาวบ้านน้อยมากที-เข้าเงื-อนไขได้รับการพิสูจน์สิทธิแบบปัจเจก และการพิสูจน์และให้สิทธิแบบ
ปัจเจกนั 3นก็ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื-องที-ดินหลดุมือได้เลย เนื-องจากพอชาวบ้านได้รับเอกสาร
สิทธิแบบปัจเจกแล้วชาวบ้านก็นําไปขายหรือจํานองเพื-อนําเงินมาหมุนเวียนตอ่ไป ซึ-งก็ไม่ได้ช่วย
แก้ไขปัญหาในที-ดนิแตอ่ยา่งใด และบางทีหลงัจากที-ชาวบ้านเสียที-ดินไปแล้วก็เป็นเหตใุห้ชาวบ้าน
ต้องไปบกุรุกที-ดนิเพิ-มขึ 3นอีกจงึเป็นเหตใุห้ชาวบ้านถกูดําเนินคดี ในข้อหาบกุรุก ทําลายป่าตามมา 

รณรงค์เผยแพร่ขยายแนวคดิเพื-อทําความเข้าใจกบัสาธารณชนและผลกัดนัในเชิงนโยบาย 
ในประเด็นการดแูลจดัการทรัพยากรที-ดินโดยชุมชน เนื-องจากชุมชนที-อาศยัพึ-งพาป่าในประเทศ
ไทยมีเป็นล้านครอบครัว แตท่กุวนันี 3ชาวบ้านไมมี่สิทธิ@ในการดแูลจดัการทรัพยากรของตนเองเลย มี
แตรั่ฐจดัการไปฝ่ายเดียว หลายครั 3งรัฐเองพยายามเชื-อมโยงว่าการให้สิทธิการจดัการทรัพยากรแก่
ชาวบ้านนั 3นเป็นภยัตอ่ความมั-นคงของชาติ ไม่ยอมรับว่ามีชมุชนมากมายอาศยัอยู่ในเขตป่าก่อนที-
จะมีการประกาศเป็นเขตป่าโดยรัฐ โดยหลกัการแล้วรัฐมองว่าคนกบัป่าต้องแยกจากกนั คนต้องไม่
อยูใ่นป่า ในป่าต้องไมมี่คนอยู ่

บทบาทกับงานในประเด็นที-ดินป่าไม้ แบ่งเป็นสถานการณ์เย็น เป็นการทํางานในเชิง
วิชาการให้ความรู้เรื-องสิทธิแนวคิดและกระบวนการจดัการทรัพยากรโดยชุมชน วิธีการจดัการป่า
โดยรัฐ  และงานในสถานการณ์ร้อน ผลกัดนัในเชิงนโยบายบางครั 3งก็ต้องมีการชมุนมุเรียกให้รัฐหนั
มามองและรับฟังเสียงชาวบ้านบ้าง  
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ปัญหาที-เจอคือเรื-องการบงัคบัใช้กฎหมายจากเจ้าหน้าที-รัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที-เบื 3องบน
จากส่วนกลางที-ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านที-อาศยัอยู่กบัป่า ซึ-งแท้ที-จริงแล้วชาวบ้านที-อาศยัอยู่
ในป่าก็มีกระบวนการจดัการ ดแูลรักษาป่าไปภายในตวัด้วย ซึ-งบางทีก็เป็นการดแูลจดัการที-ได้ผล
ดีกว่าหน่วยงานรัฐเสียอีกเนื-องจากไม่ต้องมาติดขัดกับระเบียบทางราชการซึ-งคิดว่ากฎระเบียบ
เหล่านี 3เป็นข้อจํากดัอีกอย่างหนึ-งที-ทําให้การแก้ไขปัญหาไม่บรรลุผล และเมื-อเกิดกรณีการจบักุม
ชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายกบัชาวบ้านมาก แตใ่นทางกลบักนัมีนายทนุมากมายที-บกุ
รุกป่า ทํารีสอร์ต แต่ไม่เคยมีการดําเนินคดีกับคนเหล่านี 3เลย  กระบวนการยุติธรรมตามความ
เปลี-ยนแปลงของสงัคมไม่ทนั แตส่ดุท้ายสิ-งที-สําคญัที-สดุก็คือแนวคิดและทศันคติของผู้พิพากษาที-
มีตอ่ชาวบ้าน เพราะโดยมากแล้วเวลามีคดีบกุรุกป่า ชาวบ้านก็จะถกูศาลกล่อมให้รับสารภาพทั 3งๆ
ที-ชาวบ้านที-ถูกดําเนินคดีส่วนใหญ่อยู่อาศยัมาก่อนที-จะมีการประกาศเป็นเขตป่าสงวนหรือเขต
อทุยาน 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

ข้อเสนอ 
ในคดีสิ-งแวดล้อมน่าจะใช้ระบบไต่สวนเหมือนศาลปกครอง เนื-องจากชาวบ้านที-ได้รับ

ผลกระทบนั 3นไม่มีโอกาสในการเข้าถึงพยานหลกัฐานเท่ากบัอีกฝ่าย จึงนํามาสู่การพิจารณาที-ไม่
เป็นธรรมเพราะพยานหลกัฐานที-นํามาแสดงตอ่ศาลไม่เพียงพอหากยงัคงใช้ระบบกล่าวหาเช่นเดิม
อยู ่ 

เรื-องการรับฟังพยานโดยเฉพาะพยานผู้ เชี-ยวชาญถ้าเป็นไปได้ควรจะให้ศาลจัดหาให้
คูก่รณี แตคู่ก่รณีต้องเรียกร้องเข้าไปเพราะบางทีศาลเองก็ไม่รู้ว่าประเด็นในทางคดีมีใครเกี-ยวข้อง
บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มนกัวิชาการตา่งๆ ที-ทํางานวิจยัอยู่กบัชาวบ้านในเขตป่าซึ-งมีข้อมลู ข้อเท็จจริง
ในพื 3นที-พิพาทที-เป็นหลกัการ นา่เชื-อถือ   
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื�อ-นามสกุล นายปราโมทย์   ผลภิญโญ   อาย ุ  39  ปี     

องค์กร  ศนูย์นิเวศชมุชนศกึษา    พื $นที�การทํางาน(จงัหวดั)  ชยัภมิู  เพชรบรูณ์  ร้อยเอ็ด บรีุรัมย์ ยโสธร ขอนแก่น  

ประเด็นการตอ่สู้ในพื $นที�/ วตัถแุหง่คดี   

� ที�ดินสาธารณะ หรือที�ราชพัสด ุ

   �  ที�ดินเอกชน 

� ที�ดินเขตป่า สทิธิชมุชนจดัการป่า 

� การจดัการสวนป่าของรัฐหรือเอกชน 

  �  อื�น ๆ  

(กรณีการประกอบอตุสาหกรรมเหมืองหนิ ชนิดหินปนูเพื�ออตุสาหกรรมก่อสร้าง (โรงโม่)) 

ประสบการณ์เกี�ยวข้องกบัคดีป่าไม้และที�ดนิ  18  ปี 

2. ข้อมูลทั�วไปขององค์กรและการทาํงาน 

2.1 องค์กรของท่านทาํงานเกี�ยวกับอะไร 

       สนบัสนนุการจดัการที�ดินและทรัพยากรโดยองค์กรชมุชนและท้องถิ�น  โดยผ่านแผนงานด้านการศกึษา 

และพฒันาองค์ความรู้ การรณรงค์เผยแพร่ และการประสานความร่วมมือของภาคีที�เกี�ยวข้อง 

2.2 ท่านทาํงานในองค์กรนี #ตั #งแต่เมื�อปีพ.ศ.ใด และมีหน้าที�ใด 

ทํางานในองค์กรมาตั $งแตปี่ พ.ศ. 2547 โดยมีตําแหน่งเป็นผู้ประสานงานองค์กร 
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         2.3 โครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดนิ  

  โครงสร้างของปัญหาป่าไม้และที�ดนิ  คือ  แนวคิดการผกูขาด รวมศนูย์การจดัการทรัพยากรที�ดินและป่าไม้

โดยรัฐ  ผ่านการใช้มาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ คําสั�งต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการให้นิยาม ความหมายของคําว่า 

“ป่าไม้”  ซึ�งนํามาสูก่ารกําหนดแนวทางปฏิบติัผา่นระเบียบ 

          2.4 มุมมองข้อเสนอของท่านเกี�ยวกับประเด็นเรื�องปัญหาป่าไม้และที�ดิน 

 1) ยกเลิกกฎหมายป่าไม้ทั $ง 5 ฉบับ ซึ�งประกอบด้วย พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๗, พ.ร.บ.อทุยานแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔, พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕, พ.ร.บ. สวนป่า 

พ.ศ. 2535 และ และระเบียบต่างๆที�เกี�ยวข้อง โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีวันที� 30 มิถนุายน 2541 เรื�องการแก้ไข

ปัญหาที�ดินป่าไม้  

 2)  ยุบองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เนื�องจากเป็นภาระสงัคม ทั $งในทางเศรษฐกิจ สงัคม และระบบ

นิเวศวิทยา 

 3)  ปฏิรูปโครงสร้างระบบการจดัการทรัพยากรป่าไม้ของสงัคมใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้อํานาจชมุชน ท้องถิ�น

ในการจดัการ   ตามที�รัฐธรรมนญูได้รับรองและคุ้มครองไว้  

 4)  ตรวจสอบการถือครองที�ดินทั $งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น และออกกฎหมายจํากดัการถือครองที�ดนิ 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 

3.1 ประสบการณ์ของท่านในการช่วยเหลือชาวบ้านเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ  

  ประสบการณ์การช่วยเหลือ คือ เข้าไปมีสว่นร่วมทั $งในฐานะผู้สนับสนนุการแก้ไขปัญหาคดีความและเป็น

จําเลย ในข้อหาต่างๆ ได้แก่ บกุรุก ขบัไล ่เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง และขดัขวางการปฏิบตัิหน้าที�ของเจ้าพนกังาน  
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3.2 ระหว่างการพิจารณาคดี และผลของคาํพพิากษา ส่งผลต่อวถีิชีวิตของชาวบ้านที�ท่านเข้าไปช่วยเหลือ

อย่างไร 

 1.) การสญูเสียอิสรภาพจากการฟ้องร้องดําเนินคดีกบัชาวบ้าน 

 2.) การสญูเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ จากการตอ่สู้คดี  

 3.) ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว และความไม่เข้าใจของคนในชมุชน 

 4.) ชาวบ้านผู้ถกูฟ้องดําเนินคดี และคนในชมุชนมีความตื�นตวัทางการเมืองมากขึ $น และเข้าใจโครงสร้าง

ความไม่เป็นธรรมทางสงัคมผ่านกระบวนการยตุิธรรมมากขึ $น  

3.3 ท่านมีความเหน็ต่อกระบวนการยุติธรรมและคาํพพิากษาในการตัดสินคดีป่าไม้และที�ดินอย่างไร 

 1.) แนวทางการพิจารณาคดีมีความคับแคบ มุ่งเน้นแนวคิดตามระบบกรรมสิทธิS ไม่ให้ความสําคัญกับ

ประเด็นสทิธิชมุชน และประเด็นข้อเทจ็จริงแห่งคดี 

 2.) กระบวนวิธีพิจารณามีลกัษณะเลอืกปฏิบตั ิการเบิกความของชาวบ้านมกัจะไม่ได้รับการบนัทกึ 

 

3.4 กระบวนการยุติธรรมที�ดีในความเห็นของท่านเป็นอย่างไร   

1.) ยอมรับประเด็นข้อเท็จจริง และสิทธิชมุชนเป็นหลกัในการพิจารณา 

2.) เรื�องพิพาทที�ดินไม่ควรนําเข้าสูก่ารพิจารณาของศาล เป็นเรื�องทางนโยบายที�ฝ่ายบริหารต้องดําเนินการ 

3.) ต้องมีการปฏิรูประบบยตุิธรรมทั $งระบบ โดยมีหลกัการวา่ ศาลยตุิธรรมต้องมีความยดึโยงกบัประชาชน  
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

       - ผู้ ให้สมัภาษณ์นายสืบสกลุ กิจนกุร  อาชีพนกัพฒันาเอกชนอิสระ และกําลงัศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโทในสาขาพฒันาสงัคม คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 - เป็นนกัพฒันาเอกชนโดยเริ1มทํางานกับชาวบ้านลําพนูมาตั 2งแตปี่ พ.ศ.2535 โดยในช่วง
แรกทํางานพฒันาชมุชนกบัเครือขา่ยแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ มองเห็นประเด็นปัญหาในชมุชน
คือชาวบ้านไม่มีที1ดินทํากินเป็นของตนเอง จากนโยบายของรัฐในสมัยพลเอกชาติชาย เป็น
นายกรัฐมนตรี ทําให้เอกชนเข้ามากว้านซื 2อที1ดินชาวบ้านละแวกนั 2น เป็นเหตุให้มีการทุจริตของ
เจ้าหน้าที1ที1ดินโดยออกโฉนดมิชอบซึ1งบางที1ก็ออกครอบคลุมไปถึงที1ดินสาธารณะของชุมชน 
บางส่วนก็ออกลํ 2าเข้าไปในที1ของชาวบ้านที1ไม่ได้ขาย บางกรณีก็ออกโฉนดในนามของบุคคลที1
เสียชีวิตไปแล้ว บางกรณีก็นําเอาชื1อเดก็ที1เพิ1งเกิดมาออกโฉนด  จากกรณีดงักล่าวทําให้ชาวบ้านไม่
มีที1ดนิทํากิน ต้องเข้าไปหางานทําในเมืองเพื1อหาเลี 2ยงครอบครัว และที1ดินเหล่านั 2นก็ถกูทิ 2งไว้รกร้าง
ไป ไมมี่การใช้ประโยชน์แตอ่ยา่งใดจนกลายสภาพเป็นป่าแพะ 
 เมื1อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตกชาวบ้านกลับมาบ้านก็เห็นที1ดินเหล่านั 2นไม่มีการใช้
ประโยชน์อีกทั 2งที1สาธารณะของชุมชนกลายเป็นของนายทนุ ชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ราชการที1เกี1ยวข้องทั 2งกรมที1ดนิ กระทรวงมหาดไทยเพื1อให้ดําเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหล่านี 2 
แต่ก็ไม่มีการดําเนินการแก้ไข ชาวบ้านจึงชวนกันเข้าไปแผ้วถางเพื1อทําประโยชน์ในที1ดินเหล่านั 2น 
จากนั 2นก็เกิดการดําเนินคดีกบัชาวบ้านในข้อหาบกุรุกตอ่เนื1องมาจนถึงปัจจบุนั นายสืบสกลุ เข้ามา
มีส่วนร่วมกับชาวบ้านตั 2งแต่เริ1มต้นเนื1องจากตวัเองทํางานด้านการพฒันาชุมชนร่วมกับเครือข่าย
สหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือเรียกร้องตอ่หนว่ยงานรัฐให้ชว่ยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจนทําให้ตนเอง
ก็ถกูดําเนินคดีไปด้วยหนึ1งคดี ตอนนี 2คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

 นายสืบสกลุ มองว่าปัญหาในเรื1องที1ดิน ป่าไม้ ที1สําคญัคือการทําให้ที1ดินกลายเป็นสินค้า 
ในรูปแบบตา่งๆ ตั 2งแตย่คุให้สมัปทานไม้แก่เอกชน ปิดกั 2นไม่ให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
แตก่ลบัให้เอกชนตดัไม้ไปขาย ทําให้ที1ดินกลายเป็นของปัจเจกโดยการออกโฉนด สิ1งที1พยายามทํา
มาโดยตลอดคือต่อสู้ ว่าที1ดินไม่ใช่สินค้า ไม่ให้ตลาดมาเป็นตัวกําหนดการใช้ประโยชน์ในที1ดิน 
ไมใ่ห้ที1ดนิเข้ากลไกตลาดและอิงกบัระบบเศรษฐกิจมากเกินไป ปัญหาเหล่านี 2ก่อให้เกิดการกระจกุ
ตวัของที1ดินอยู่ในความครอบครองของคนส่วนน้อยในสงัคม ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่มีที1ดินทํากิน
หรือมีแต่มีไม่พอ จึงก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกที1ดินขึ 2นมาอย่างมากมายทั1วทุกภาคของประเทศ
ตามมาอยา่งหลีกเลี1ยงไมไ่ด้ 

183



แบบสอบถามปัญหาในวิธีพิจารณาคดีป่าไม้ที�ดิน กรณีองคก์รพฒันาเอกชน(NGOs) 

                                         โครงการนิตธิรรมสิ�งแวดลอ้ม  (EnLAW)  

 ทศันคต ิหรือมมุมองของเจ้าหน้าที1รัฐตอ่ชาวบ้านที1อาศยัอยู่ในเขตป่าก็เป็นอีกปัญหาหนึ1ง
ที1ยากต่อการแก้ไข คือเจ้าหน้าที1มกัจะมีธงอยู่แล้วว่าคนที1อยู่ในเขตป่าเป็นคนที1ทําผิดกฎหมายอยู่
แล้ว แตถ้่าหากมองย้อนกลบัไปตอนที1รัฐมีประกาศกําหนดขอบเขตของพื 2นที1ป่าสงวน หรืออทุยาน 
ทางรัฐไม่เคยสํารวจเลยว่าพื 2นที1เหล่านั 2นมีคนอาศยัอยู่หรือไม่ ดงันั 2นในปัจจุบนัยงัมีชาวบ้านอีก
มากมายที1ยงัไม่รู้ตวัว่าตนเป็นผู้บกุรุกป่า จึงทําให้ชาวบ้านยงัคงถกูจบักมุดําเนินคดีมาโดยตลอด
จนกระทั1งปัจจบุนั  
 การออกกฎหมายที1ทับที1อยู่ ที1ทํากินชาวบ้าน ทําให้เกิดการกว้านซื 2อที1ดิน ทําให้ที1ดิน
กระจกุตวัอยู่ในมือคนรวยเท่านั 2น ดงันั 2นเรื1องกฎหมายที1ดิน กฎหมายอื1นๆ ที1เกี1ยวข้อง ก็ต้องมีการ
ปรับแก้ โดยเฉพาะเรื1องการจดัเก็บภาษีในอตัราก้าวหน้า เจ้าหน้าที1ที1เกี1ยวข้องไม่เข้าใจเจตนารมณ์
ของกฎหมาย เช่น พรบ.สิ1งแวดล้อมบญัญัติขึ 2นมาเพื1อปกป้องสิ1งแวดล้อม เอาผิดกับผู้ ที1ปล่อย
มลภาวะหรือทําลายสิ1งแวดล้อม แตท่กุวนันี 2ที1เห็นก็คือคนที1ถกู พรบ.ฉบบันี 2เล่นงานกลบักลายเป็น
ชาวบ้าน โดยเฉพาะกรณีการคิดคํานวณเรื1องคา่เสียหายตอ่สิ1งแวดล้อมก็เป็นปัญหาการพิจารณา
ของศาลทั 2งๆที1งานวิจัยชิ 2นนี 2ยังไม่เป็นที1ยอมรับของนักวิชาการ และในความเป็นจริงรัฐเองก็รู้ว่า
ชาวบ้านไม่มีปัญญาจ่ายแน่นอน แตศ่าลก็ต้องตดัสินไปตามตวับทกฎหมายกลายเป็นการตอกยํ 2า
ตอ่สงัคมวา่ชาวบ้านเป็นฝ่ายผิด 
 ทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดนัให้เรื1องทรัพยากรกลายเป็นเรื1องของสงัคมที1ต้องช่วยกันดแูล 
ไม่ใช่ให้รัฐดแูลแตเ่พียงฝ่ายเดียว ต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ความคิดที1ว่าทํา
ให้ทรัพยากรกลายเป็นสินค้ามันถูกฝังอยู่ในระบบกฎหมายของไทยมานานแล้ว เป็นการกีดกัน
ชาวบ้านออกจากการจดัการป่า  
 ในเมื1อแนวคิดการจดัการทรัพยากรไม่เปลี1ยนแปลง และชาวบ้านพยายามเสนอแนวคิด
การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน แต่ทางรัฐเองก็ไม่ยอมรับ เช่น พรบ.ป่าชุมชน โฉนดชุมชน แม้
รัฐธรรมนญูจะรับรองสิทธิAในการจดัการดแูลทรัพยากรของชมุชนแตต่ราบใดที1กฎหมายลกูยงัไม่มี
การแก้ไขทศันคตขิองรัฐก็ยงัเหมือนเดมิ  
 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 คําพิพากษาออกมาเช่นคดีที1ศาลแม่สอด คดีปางแดง เหมือนว่าการที1ศาลไม่ลงโทษ
ชาวบ้านนั 2นเป็นเพราะความสงสาร ไมใ่ชเ่พราะวา่ชาวบ้านไมมี่ความผิด 
 มุมมองต่อกระบวนการยุติธรรมไทยถูกครอบงําโดยกฎหมายระบบตลาด เช่นระหว่าง
ชาวบ้านปลูกข้าวเพื1อยงัชีพกับคนที1ปลูกยางพาราเพื1อส่งขาย ศาลก็มองว่าชาวบ้านใช้ที1ดินแบบ
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เหมือนยางพาราที1สามารถสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
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ได้ ดงันั 2นจึงไม่แปลกว่ากรณีสวนปาล์มที1ภาคใต้ ทําไมนายทนุถึงไม่โดนลงโทษอาจเป็นเพราะเส้น
สาย หรืออิทธิพล แต่ที1สําคญัก็เนื1องจากว่าศาลมองว่าการปลูกปาล์มดี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
สามารถสร้างรายได้แก่สังคม ดงันั 2นการปรับแก้ทัศนคติของเจ้าหน้าที1โดยเฉพาะศาลเป็นเรื1อง
สําคญัที1ต้องมีการพฒันาหรือปรับแก้โดยดว่น 
 ดงันั 2นปัญหาสําคญัในประเด็นป่าไม้ที1ดินคือคือเรื1องทศันคติของผู้พิพากษา ที1ยงัมองเรื1อง
กลไกตลาดอยูดี่ เชน่ ชาวบ้านที1แมส่อดปลกูข้าวแล้วโดนจบั แตน่ายทนุปลกูข้าวโพดที1แม่แจ่มกลบั
ไมโ่ดน ที1ผา่นมายงัไมเ่คยมีโรงงานที1ไหนโดนคดีทําลายสิ1งแวดล้อมเลย 
  

ข้อเสนอแนะ 
ต้องนําระบบไต่สวนมาใช้ เนื1องจากระบบกล่าวหาที1ผ่านก็มีปัญหาเรื1 องการสืบหา

พยานหลกัฐานของชาวบ้านที1ไม่มีโอกาสเข้าถึงเหมือนฝั1งนายทุน และเปิดโอกาสให้คนในสงัคม
เข้ามามีสว่นร่วมการพิจารณาในคดี  
 ต้องมีการออกกฎหมายใหม่ที1เพิ1มสิทธิในการดูแลจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ต้องดึง
รัฐธรรมนูญมาใช้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ 2น และต้องมีการแก้ไขกฎหมายที1เกี1ยวข้องที1มีอยู่แล้วให้
สอดคล้องกบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั  
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

- นางคํา  นายนวล   เป็นแกนนําชาวบ้านและชนเผา่ดาระอั �ง 
  - ที�อยู ่ หมูบ้่านมั�นคงปางแดงนอก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่ 

- มีบตุร 4 คน อาชีพรับจ้างด้านเกษตร 
- เกิดประเทศพม่า สถานะตอนนี �เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่

เดิมอาศยัอยู่บ้านนอแล ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ�งบ้านม่อนปินกบัประเทศพม่านั �นกั �นด้วย
ถนนสายเดียว ฝั�งหนึ�งเป็นเขตพม่า อีกฝั�งหนึ�งเป็นเขตแดนไทย ชาวบ้านทั �งสองฝั�งจึงเดินข้ามถนน
ไปมาหาสูก่นัเป็นปกต ิ 

-ประมาณ 20 กวา่ปีที�แล้ว ได้ย้ายมาหางานทําที� อ.เชียงดาว เนื�องจากคนในชมุชนที�ไปทํา
อยู่ก่อนแล้วบอกว่ารายได้สูงกว่า และงานรับจ้างก็มากกว่าที� อ.ฝาง ช่วงแรกที�มาอยู่เชียงดาว 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มาเป็นลกูจ้างของนายสาม หรือนายสมบรูณ์ ซึ�งนายสามมีที�พกัให้แตมี่เงื�อนไข
วา่ทกุคนที�ทํางานและพกักบัตน ต้องนบัถือศาสนาคริสต์เช่นตน เนื�องจากชาวดาระอั �งนบัถือผีเป็น
สว่นใหญ่  

 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

-ตอ่มามีเพื�อนที�เป็นดาระอั �งเก็บเงินจนสามารถซื �อที�ดินจากคนเมืองที�มีที�ดินอยู่ในละแวก
นั �นได้ ก็ชกัชวนกนัมาปลูกบ้านอยู่รวมกนัในกลุ่มดาระอั �งด้วยกนั แตก็่ไม่มีใครรู้ว่าที�ดินบริเวณนั �น
อยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ และชาวบ้านก็เข้าใจว่าเป็นที�ดินของเอกชนเนื�องจากซื �อมาโดยสุจริต  
จนกระทั�งช่วงที�มีชาวบ้านถกูจบัจึงรู้ว่าอยู่ในเขตป่าสงวน และรู้ตอนที�อยู่ในเรือนจําแล้ว โดยพสัดี
เรือนจําเป็นคนแจ้งให้ทราบวา่ชาวบ้านโดนข้อหาบกุรุกป่าสวน 

-พ.ศ.2541 มีเจ้าหน้าที�รัฐเข้ามาจบักมุชาวบ้านปางแดง ในข้อหาบกุรุกป่า 56 ราย โดนจบั
ชว่งเวลาพลบคํ�าหลงัจากที�ชาวบ้านเลิกงาน 

-พ.ศ.2547 มีเจ้าหน้าที�รัฐเข้ามาจบักุมชาวบ้านปางแดง ในข้อหาบุกรุกป่า 48 ราย โดย
การจบักุมครั �งนี �มีขึ �นช่วงเช้ามืด ขณะนั �นชาวบ้านส่วนใหญ่กําลงัหลบั บางคนก็เพิ�งตื�นมาหุงข้าว 
โดยเจ้าหน้าที� ถามว่าใครเป็นเจ้าบ้านและถ่ายรูปเก็บไว้ และบอกให้ไปคยุกันที�อําเภอเรื�องที�ทาง
ราชการจะแจกผ้าห่มให้ แต่เจ้าหน้าที�กลับพาไปขังที�สถานีตํารวจ จากนั �นก็พาไปส่งอัยการและ
ฟ้องต่อศาลในวันดงักล่าว ชาวบ้านทั �ง 48 ราย ติดคุกอยู่ 48 วัน ระหว่างที�ติดคุกนั �นนักพัฒนา
เอกชน นกัวิชาการ ทนายความได้ออกมาเคลื�อนไหวเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ชาวบ้าน ทําให้
ชาวบ้านได้รับการประกนัตวั จนนําไปสูก่ารสั�งจําหนา่ยคดี เพื�อให้มีการแก้ไขปัญหาเรื�องที�อยู่อาศยั
แก่ชาวบ้านให้เสร็จสิ �นก่อน  
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 จากนั �นทาง พอช. ก็ให้งบประมาณเพื�อนําไปสร้างหมู่บ้านมั�นคง โดยพอช.ให้งบมา
บางส่วนที�เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบ้านคือเสา หลงัคา  ส่วนเงินซื �อที�ดินจากเอกชนเจ้าของที�นั �น
ชาวบ้านหาเองโดยวิธีการตระเวนแสดงละครบอกเล่าเรื�องราวของชนเผ่าดาระอั �งซึ�งได้รับการ
สนบัสนนุฝึกซ้อมการแสดงโดยชมุชนมะขามป้อม 
 จนกระทั�งเมื�อปี 2552 หลงัจากที�ชาวบ้านได้มีที�อยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งมั�นคงแล้วศาลก็ได้
อา่นคําพิพากษา โดยศาลพิพากษาวา่ชาวบ้านไมมี่เจตนาที�จะบกุรุกป่าและให้รอการลงโทษไว้สอง
ปี ชาวบ้านสว่นใหญ่ก็พอใจกบัคําพิพากษาดงักลา่ว เพราะไมต้่องมาคอยกงัวลหรือหวาดระแวงว่า
จะถกูเจ้าหน้าที�จบักมุในลกัษณะนี �อีกเมื�อไหร่ แตบ่างส่วนรู้สึกว่าคําพิพากษาไม่ยตุิธรรมเพราะคิด
วา่ตวัเองไมผ่ิดศาลนา่จะยกฟ้องไปเลย  
 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

 ผลกระทบหลงัจากการถูกจบักุม เนื�องจากว่าชาวบ้านปางแดงนอกถูกจบักมุสองครั �ง คือ 
ปี 2541 คนที�ถกูจบัส่วนใหญ่เป็นผู้ชายซึ�งเป็นหวัหน้าและเสาหลกัของครอบครัว ทําให้ภรรยาต้อง
ดิ �นรนทํางานมากขึ �นกว่าเดิมเพื�อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว บางครอบครัวก็ต้องให้ลูกออกจาก
โรงเรียนเพื�อมาชว่ยกนัทํางานหาเงินเป็นคา่ใช้จา่ยของครอบครัว 
 ส่วนการจับกุมในปี 2547 เนื�องจากชาวบ้านเคยมีประสบการณ์มาก่อนว่าส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที�รัฐจะจับแต่ผู้ ชาย ดังนั �นครั �งนี �เมื�อรู้ว่าเจ้าหน้าที�รัฐเข้ามา ชาวบ้านจึงให้ผู้ ชายที�เป็น
หวัหน้าครอบครัวหลบหนีไปก่อน จงึทําให้ผู้ถกูจบักมุครั �งนี �สว่นใหญ่เป็นผู้หญิง  
  

ข้อเสนอแนะ 
เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย เช่น เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที�ตํารวจ อยัการ ศาล 

ต้องลงมาดูพื �นที�ที�เกิดเหตุจริง เพราะมิฉะนั �นจะมองภาพไม่ออกว่าลักษณะที�เกิดเหตุนั �นเป็น
อย่างไร และที�สําคัญต้องดูและศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยเพื�อให้เกิดความเข้าใจว่าทําไม
ชาวบ้านจงึอาศยัอยูก่บัป่า 

อยากให้เจ้าหน้าที� ที�จะจบักมุชาวบ้านดเูวลาและสถานการณ์ด้วย เพราะตอนที�เจ้าหน้าที�
มาเรียกเป็นเวลาตี 4 ตี 5 ซึ�งตนมองวา่เป็นการจบักมุที�ไมเ่หมาะสม 

ต้องมีการกันเขตพื �นที�ของชาวบ้านทั �งที�อยู่อาศยัและที�ดินทํากินออกจากเขตป่าให้ชดัเจน 
จากนั �นถ้ามีการบกุรุกเพิ�มก็ดําเนินคดีไปตามกฎหมายอยา่งเดด็ขาดไปเลย  
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

- นายสแุก้ว  ฟงุฟ ูอาย ุ51 ปี   บ้านแพะใต้ ต.หนองลอ่ง อ.เวียงหนองลอ่ง จ.ลําพนู 
-อาชีพรับจ้าง,ทําสวน 
-ประวตัิศาสตร์ชมุชน : ชาวบ้านบ้านแพะใต้ย้ายมาจาก ม.2 ต.หนองล่อง ได้ประมาณ 80 ปี 

แตเ่ดมิที0บริเวณนี 1เป็นป่าแพะ เป็นทุง่เลี 1ยงสตัว์  
ตอ่มา ปี 2538 ชาวบ้านแพะใต้เห็น ชาวบ้านบ้านดง เข้าไปแผ้วถางที0รกร้างใกล้กบับ้านแพะ

ใต้ วนัที0 5 เมษายน 2540 ชาวบ้านจึงชวนกนัเข้าไปจบัจองบ้าง เนื0องจากชาวบ้านเห็นว่าที0บริเวณ
นั 1นแตเ่ดมิเป็นที0สาธารณะแตก่ลบัมีกลุ่มนายทนุมาออกโฉนดทบัที0 ส่วนใหญ่ผู้ ที0ออกไปในช่วงแรก
เป็นผู้สงูอายใุนชมุชนได้รวมเงินกนัจ้างรถไถให้ชว่ยปรับที0เพื0อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้  
 

2. ข้อมูลเกี�ยวกับคดีป่าไม้และที�ดนิ 

   ต่อมาวนัที0 13 พฤษภาคม 2540 นายทุนที0อ้างว่าเป็นเจ้าของที0ได้เข้ามาทําการสอบเขต
รังวดัพื 1นที0 ชาวบ้านจงึรวมตวักนัไปคดัค้าน ชาวบ้านจงึถกูแจ้งข้อหาจนนํามาสู่การจบักมุและดํานิ
นคดี เฉพาะนายสแุก้ว ฟงุฟ ูคนเดียวโดนฟ้องทั 1งสิ 1น 43 คดี คดีถึงที0สดุแล้ว 41 คดี ศาลยกฟ้อง 40 
คดี โดยให้เหตผุลวา่ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซํ 1ากบัคดีแรก อีกคดีศาลลงโทษจําคกุ 1 ปี ปรับ 4,000 บาท 
โทษจําคกุให้รอลงอาญา 2 ปี ส่วนอีก 2 คดีที0เหลือศาลพิพากษาให้จําคกุคดีละ 1 ปี แต่ตอนนี 1ยงั
อยูใ่นชั 1นอทุธรณ์ 1 คดี และศาลฎีกา อีก 1 คดี ปัจจบุนักําลงัรอฟังผลคําพิพากษาอยู ่
 จากคําพิพากษาทั 1ง 43 คดี ตนยังมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะหลักฐานบางอย่างที0สําคญั
ของชาวบ้านศาลไมไ่ด้นํามาพิจารณา เช่น เอกสารที0แสดงให้เห็นว่าที0ดินที0นายทนุออกโฉนดไปนั 1น
เป็นที0ดินที0ทางรัฐจัดสรรแก่เกษตรกร และนายทุนอ้างว่าซื 1อจากชาวบ้านชื0อนายควน เมื0อ 5 ปีที0
แล้ว แตค่วามจริงคือนายควน ตายไป 10 กว่าปีแล้ว ศาลมองแตว่่านายทนุมีเอกสารสิทธิEในที0เป็น
การรับรองสิทธิEของนายทุน โดยไม่พิจารณาเอกสารที0ชาวบ้านนํามาเสนอ และศาลก็น่าจะตั 1ง
ข้อสงัเกตด้วยว่าการที0ชาวบ้านเป็นร้อย ๆ ออกมายึดที0ดินมนัเป็นปรากฏการณ์ที0ไม่ธรรมดาของ
สงัคมไทยเลย ศาลนา่จะลงมาสืบข้อเท็จจริงให้มากกวา่นี 1 
 จากการที0ชาวบ้านในชมุชนโดนฟ้องมากขึ 1น ชาวบ้านจงึทําหนงัสือขอความช่วยเหลือไปยงั
สภาทนายความ จากนั 1นทางสภาฯ ก็ตั 1งทีมทนายความเพื0อให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ระหว่างที0มี
การดําเนินคดีชาวบ้านก็ได้รวมกลุ่มกนัเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการออกโฉนดที0ดินที0มิชอบด้วย
กฎหมายของนายทนุ จนปี 2542 ก็เข้าร่วมกบัเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือผลกัดนั พรบ.ป่าชมุชน
เพื0อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดแูลจดัการป่าของตนเอง ไม่ใช่ให้รัฐคอยกํากบัฝ่ายเดียว แตก่าร
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ดําเนินการก็มีอปุสรรคมาโดยตลอด เนื0องจากเจ้าหน้าที0รัฐที0เกี0ยวข้องยงัไม่มีความเข้าใจพื 1นฐาน
ปัญหาของชาวบ้าน 
 เมื0อร่าง พรบ.ป่าชุมชนตกไป จึงมีการถอดสรุปบทเรียนของคนทํางานร่วมกันจนนํามาสู่
แนวคิดการทําโฉนดชมุชน เพราะที0ผ่านมาชาวบ้านก็สู้ ในเชิงสิทธิEของแตบ่คุคล พอแตล่ะคนได้รับ
เอกสารสิทธิEมาแล้วก็เอาไปขายต่อ จึงทําให้ที0ดินหลุดมือกลับไปอยู่กับนายทุนเช่นเดิม ทําให้
ปัญหายงัคงวนเวียนอยูอ่ยา่งนี 1 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี0ยวปัญหาที0ดินของตน บางคนก็รู้แต่ก็ไม่
ออกมาช่วยกนัเรียกร้องและด้วยความไม่เข้าใจกนัก็เป็นปัญหาภายในชมุชนเอง คือบางส่วนเห็น
ด้วยกับการที0ชาวบ้านออกมายึดที0ดินที0เห็นว่านายทุนออกโฉนดโดยมิชอบ แต่ส่วนหนึ0งก็เป็น
บริวารนายทุน คอยหาผลประโยชน์และแจ้งข่าวนายทุน ทําให้ชาวบ้านโดนจบักันมากขึ 1นๆ จาก
การประเมินแล้วชาวบ้านที0มีความเข้าใจปัญหาของตนเองดีนา่จะมีประมาณ 20%  
  

มมุมองต่อกระบวนการยุติธรรมที0ผ่านมา ถ้าเป็นนายทุนใหญ่ตํารวจจะไม่กล้าเข้ามายุ่ง
ด้วยเพราะเกรงกลวัอิทธิพลนายทนุ ในทางกลบักันก็กลวัจะมีปัญหากบัชาวบ้านด้วย ดงันั 1นคดีที0
ผา่นมามกัจะเป็นนายทนุฟ้องเอง จะมีก็แตต่อนพนกังานอยัการสั0งให้สอบข้อเท็จจริงเพิ0มเติม แตก็่
ดีที0นายทุนฟ้องเอง เพราะถ้าให้อัยการฟ้องให้ก็จะเจออัยการที0เขียนสํานวนเก่งๆ ศาลก็เชื0อแต่
อยัการเพราะเป็นเจ้าหน้าที0ของรัฐด้วยกนัเอง เชื0อว่าอยัการไม่มีส่วนได้เสีย ซึ0งมนัก็จริง แตอ่ยัการ
ไมมี่ข้อมลูเพียงพอ ไมเ่คยไปดพืู 1นที0เกิดเหตจุริง  
  

ข้อเสนอแนะ 
ไมอ่ยากให้ผู้พิพากษานั0งอยูบ่ลัลงัก์ ศาลต้องลงมาดพืู 1นที0จริงๆ จะมาเป็นทางการหรือแอบ

มาก็ได้ แต่ศาลต้องมาเห็นของจริง ไม่งั 1นศาลก็นึกภาพไปอีกอย่างไม่ตรงกบัความเป็นจริง แต่ก็
ไม่ใช่ดทูุกคดี ให้ดูคดีที0คู่กรณีขอให้ไปด ูหรือศาลเห็นว่ามีเหตนุ่าสงสยั ที0สําคญัศาลกินเงินภาษี
จากประชาชนก็ต้องทุม่เททํางานรับใช้ทําประโยชน์แก่ประชาชนให้สมกบัที0ประชาชนเสียภาษีให้  

ในชั 1นตํารวจ เคยมีชาวบ้านแจ้งว่ามีนายทนุบกุรุกป่า แตตํ่ารวจก็ไม่ดําเนินคดี สดุท้ายพอ
โดนชาวบ้านกดดนั ตํารวจก็บอกว่านายทนุเขามีเอกสารสิทธิEที0ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ตํารวจก็
ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด ไม่มีการเรียกนายทุนมาสอบปากคํา  ต้องให้ชาวบ้านซึ0งเสียภาษีให้
ตํารวจเป็นผู้ ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลกัฐานมาให้ ในทางกลบักันเมื0อมีนายทุนมา
แจ้งความว่ามีชาวบ้านบุกรุกที0ดิน เจ้าหน้าที0ตํารวจก็รีบไปจับทันทีและรีบส่งฟ้องเลย ทําให้
ชาวบ้านรู้สกึวา่ตํารวจไมมี่ความเป็นธรรม 
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ยงัเชื0อว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังสามารถให้ความยุติธรรมแก่สงัคมได้ แต่น้อย
มาก เช่นชาวบ้านตัดไม้มาซ่อมแซมบ้านถูกจับกุมดําเนินคดี แต่นายทุนตัดไม้ขนออกมาเป็น      
ลํารถบรรทุก รถพ่วง กลับไม่มีการดําเนินคดีด้วย จึงอยากขอวิงวอนต่อผู้ ที0มีอํานาจหน้าที0ต้อง
ไตร่ตรองข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อนที0จะมีคําสั0งฟ้องหรือตดัสินใจบางอย่างที0ส่งผลตอ่ชีวิตของคน
คนหนึ0ง 
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1. ข้อมูลส่วนตัว 

-ชื�อผู้ถกูสมัภาษณ์  นายจอนิ  โอโ่ดเชา (พะตี�จอนิ)  อาย ุ65 ปี  
-อาชีพ ทําไร่ ทํานา ทําสวน เป็นวิทยากรในประเดน็การจดัการป่าโดยชมุชน 
-ที�อยู ่ บ้านหนองเตา่ ม.4 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่ 
-ประวตัศิาสตร์ชมุชนบ้านหนองเต ่  
บ้านหนองเตา่ก่อตั 4งมาแล้วประมาณ 300 กว่าปี แต่เดิมเป็นชุมชนของชาวละว้า หรือลั9วะ ตอ่มา
ชาวละว้าก็อพยพจากไป จากนั 4นก็มีชาวกะเหรี�ยงจากที�ตา่งๆ เช่น ชาวบ้านที�อยู่ในตวัเมืองแม่วาง 
ชาวบ้านจาก อ.สะเมิง อ.จอมทอง อ.แม่สะเรียง เข้ามาอยู่แทน เนื�องจากบริเวณบ้านหนองเต่ามี
ภูมิประเทศที�อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําไร่ ทําสวน อีกทั 4งยงัมีที�ราบซึ�งเหมาะแก่การทํานา ใน
ส่วนของครอบครัวพะตี�จอนินั 4นมาตั 4งรกรากที�บ้านหนองเตา่มาแล้ว 7 ชั�วอายคุน  บ้านหนองเตา่มี
พื 4นที�รวมทั 4งหมดประมาณ 8,000 กวา่ไร่ รวมทั 4งที�ชาวบ้านและที�ชมุชน  
 

2. ข้อมูลทั�วไปในการทาํงานด้านคดีป่าไม้ที�ดนิ 

 แตเ่ดิมที�นา ที�สวน มีเอกสารสิทธิBคือ สค.1 และบางส่วนมี ภบท.5 ตอ่มาประมาณปี พ.ศ.
2500 ทางราชการก็เรียกเก็บเอกสารสิทธิBคืน เนื�องจากบริเวณบ้านหนองเต่านั 4นเป็นสายแร่ดีบุก 
ทางราชการจึงอยากให้สัมปทานแก่เอกชน จึงมีการประกาศให้ที�บริเวณนั 4นเป็นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ชาวบ้านก็ต่อต้าน โดยมีการเจรจา คุยกันกับเจ้าหน้าที�รัฐที�อําเภอตลอด กระทั�งได้
เดินทางไปยื�นหนงัสือให้จอมพลถนอม กิตติขจร เมื�อปี พ.ศ.2516 จึงทําให้โครงการดงักล่าวถูก
ระงบัไป  แตก่ารประกาศเขตอทุยานก็ยงัคงดําเนินตอ่ไป และสดุท้ายที�บริเวณนั 4นก็กลายเป็นที�เขต
ป่าสงวนแหง่ชาตไิป 
 ต่อมาปีพ.ศ.2535 ทางราชการก็มีโครงการประกาศที�บริเวณบ้านหนองเต่าให้เป็นเขต
อทุยานแหง่ชาติ ชาวบ้านก็คดัค้านมาโดยตลอด จนกระทั�งปีพ.ศ.2537 ชาวบ้านจึงชมุนมุและเดิน
ประท้วงเพื�อเรียกร้องให้มีการยกเลิกประกาศดงักล่าว และสดุท้ายชาวบ้านก็เรียกร้องได้สําเร็จ แต่
บ้านหนองเตา่แม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ แตก็่อยู่ในเขตป่าสงวนอยู่ดี แตช่าวบ้านก็รู้สึก
ว่าอยู่ในเขตป่าก็ยงัดีกว่าอยู่ในเขตอทุยาน เนื�องจากเขตอทุยานมีการบงัคบัใช้กฎหมายที�เข้มงวด
มากกวา่ 
 เรื�อง ปัญหาที�ดินและคดีความชาวบ้านที�รู้และเข้าถึงปัญหาของชมุชนมีประมาณ 20% ที�
ผา่นมาชาวบ้านในชมุชนถกูดําเนินคดีในข้อหาบกุรุกป่าหนึ�งราย ในขณะนั 4นชาวบ้านก็อ้างเอาสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540 เป็นข้อต่อสู้หลกั สุดท้ายศาลก็มีคําพิพากษาให้ลงโทษจําเลย โดย
จําคกุ 1 ปี  
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 จากคําพิพากษาดงักลา่วชาวบ้านก็เห็นวา่ตนยงัไมไ่ด้รับความยตุิธรรม แตก็่ไม่สามารถทํา
อะไรได้ ตอ่มาจึงมีการรวมกลุ่มเพื�อผลกัดนัพรบ.ป่าชมุชนเพื�อให้รัฐรับรองสิทธิการดแูลจดัการป่า
โดยชมุชน หรือให้ชมุชนมีสว่นร่วม 
 ข้อเสนอ 
   -ต้องแก้กฎหมายลกูให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู เพราะปัจจบุนัการที�ไม่มีกฎหมายลกูที�
สอดคล้องกับสภาพสังคมยังไม่มี ทั 4งๆที�รัฐธรรมก็ได้กําหนดกรอบเอาไว้แล้ว จึงทําให้การแก้ไข
ตดิขดัมาโดยตลอด 

-เมื�อเกิดคดีขึ 4นศาลต้องดปูระวตัิศาสตร์ชุมชน ตั 4งแต่อดีต ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีวิถี
ชีวิตที�เกื 4อกลูกนัระหว่างสิ�งแวดล้อมและชมุชนอย่างไร ซึ�งต้องดเูป็นรายกรณีๆไป โดยย้อนดตูั 4งแต่
อดีต ปัจจบุนั และมองเลยไปถึงอนาคตด้วย  
  -ต้องให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องมาเดินดูสถานที�เกิดเหตจุริงเพื�อนําไปประกอบการพิจารณาตดัสิน 
โดยเฉพาะศาลต้องมีการเดนิเผชิญสืบ 
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ภาคผนวก 2 
บันทึกการประชุมเวทีนําเสนอร่างรายงาน    

การวิจัยโครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้        

และที�ดิน วนัที� 21 พฤษภาคม 2554 

 

 

 

 

 



 

เวทีนําเสนอ ร่างรายงานการวิจัย โครงการพสูิจน์ในคดีป่าไม้และที!ดิน 
วันที! 21 พฤษภาคม 2554 

ห้องประชุม มูลนิธิอาสาสมัครเพื!อสังคม(มอส.) 
 
คุณสุรชัย ตรงงาม : กลา่ววตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
  งานวิจัยชิ �นนี �เป็นงานวิจัยย่อยที!มาสนับสนุนงานวิจัยหลักเรื!องการพัฒนากฎหมายวิธี
พิจารณาคดีสิ!งแวดล้อม ของคณุสนุทรียา  เหมือนพะวงศ์   

วตัถปุระสงค์ 
1. เพื!อศกึษาให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและปัญหาข้อขดัข้องในระบบค้นหาความ 

จริงในการพิจารณาคดีที!ดนิและป่าไม้ในปัจจบุนั 
2. เพื!อปฏิรูประบบการค้นหาความจริงในคดีที!ดนิและป่าไม้ ทั �งในสว่นของการพฒันา 

บทบาทของศาลในการไตส่วนคดีในเชิงรุก การพฒันาการใช้มาตรการคุ้มครองชั!วคราวในคดี 
รวมถึง การพฒันาระบบการสืบพยาน การเดนิเผชิญสืบ การทํางานร่วมกบัผู้ เชี!ยวชาญในลกัษณะ 
ตา่งๆ  
  งานวิจัยมีสองส่วนที!แยกกันอยู่บ้าง หนึ!งส่วนของท่านสุเนติ เป็นเรื!องของการ review 
ข้อมลูและทําความเห็น สว่นที!สอง เป็นของโครงการนิตธิรรมสิ!งแวดล้อม โดยมาจากการสมัภาษณ์
ทนายความ นกัพฒันาเอกชนที!ทํางานเรื!องป่าไม้ที!ดินและแกนนําชาวบ้านที!เกี!ยวข้องกบัคดีป่าไม้
และที!ดิน  ไม่ได้มีการไปสอบถามส่วนราชการ คือ ทําในส่วนของภาคประชาชนเป็นหลัก  
สมัภาษณ์  23 ท่าน วงนี �เป็นการคยุกนัครั �งแรก ซึ!งงานวิจยันี �ยงัไม่มีความสมบูรณ์อย่างเพียงพอ 
จงึทําให้วงนี �เป็นวงที!กระชบั เพื!อให้มีการแลกเปลี!ยน ให้ผู้ วิจยัไปจดัสมัมนาวงใหญ่อีกครั �งตอ่ไป 
 
สุมิตรชัย  หัตถสาร : นําเสนอโครงการ 

การทํางานของทีมวิจยั เรื!องการหาความหมายของคําว่า “การพิสจูน์สิทธิในที!ดินและป่า
ไม้” “สิทธิ” ในงานวิจยันี � ให้ความหมายอย่างกว้างขวางอย่างไร ตั �งสมมุติฐานไว้อย่างไร เพื!อใช้
เป็นกรอบคิด กรอบคําถามในการสมัภาษณ์ ทนาย ชาวบ้าน และองค์กรพฒันาเอกชน ที!ทํางาน
เกี!ยวกบัคดีที!ดนิและป่าไม้  

“สิทธิ” ที!เรามอง ไมไ่ด้มองเป็นเรื!องกรรมสิทธิG หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายป่าไม้หรือ
กฎหมายที!ดินที!เป็นอยู่ แต่มองในเชิงโครงสร้างการจัดการป่าไม้และที!ดินของประเทศไทย เพื!อ
นํามาทบทวน หรือ review กระบวนการพิจารณาในศาล ซึ!งเราเชื!อว่า สงัคมไทยเข้าใจเรื!องนี �
พอสมควรอยูแ่ล้ว  

เราได้สงัเคราะห์จากงานศกึษาของคณะกรรมสิทธิมนุษยชน ซึ!งได้ศกึษาเรื!องเหล่านี �ผ่าน
การตรวจสอบกรณีที!มีการละเมิดสิทธิหรือกรณีที!มีการร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิฯ มา
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อย่างละเอียดพอสมควร ตั �งแตค่ณะกรรมการสิทธิฯ ชุดของคณุสุนี ไชยรส ที!ได้วิเคราะห์โครงการ
การจดัการที!ดนิและป่าทั �งหมด และหลงัสดุเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการปฎิรูป ซึ!งเสนอเรื!องการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการจดัการที!ดินในประเทศไทย   ฉะนั �นฐานคิดตรงนี � เรามองกว้างกว่า
กฎหมายปกต ิเพราะปัจจบุนัความขดัแย้งในการจดัการที!ดินไม่ใช่การแย่งชิงกรรมสิทธิG แย่งชิงการ
ครอบครองที!ดนิตามกฎหมายปกต ิแตเ่ป็นการแยง่ชิงการใช้ทรัพยากรที!ดินและป่า ซึ!งเป็นปัญหาที!
ปรากฏในสงัคมไทยปัจจบุนั  

นี!จึงเป็นความพยายามของทีมวิจัยชุดนี � ที!สัมภาษณ์คนทํางานทั �ง ทนายความ NGOs 
หรือชาวบ้านที!ประสบปัญหาเหลา่นี �อยู่ โดยการเจาะเฉพาะกระบวนการยตุิธรรม ซึ!งแม้จะไม่ใช่ตวั
ปัญหาโดยตรงแตก็่เป็นสว่นที!เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี �ด้วย นี!ก็เป็นชดุคิดของทีมวิจยัในการทํางาน
ชิ �นนี � เป็นปัญหาพื �นฐานที!เราพยายามเข้าไปค้นว่าสุดท้ายแล้ว ตวัปัญหาเหล่านี � เมื!อไปผ่านการ
กรองในกระบวนการยตุธิรรม คือ เครื!องมือในการพิสจูน์สิทธิตรงนี � ที!จะขยายพื �นที!ให้ชาวบ้านหรือ
ประชาชนพิสจูน์สิทธิในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการยตุธิรรม   

เมื!อกําหนดกรอบ และคดิคําถามแล้ว จากนั �นลงไปสมัภาษณ์ โดยการเลือกคนไป โดยเรา
เลือกกรณีที!มีความชดัเจน  ในเรื!องปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม โดยผ่านตวัทนายความ
ที!ทําคดีนั �น ๆ รวมทั �งชาวบ้านและNGOs ที!เกี!ยวข้อง เพื!อไปตอบโจทย์เรื!องสิทธิที!เราตีความมาแต่
ต้นวา่สิทธินั �นเราควรขยายความขนาดไหน 

หลังจากสมัภาษณ์แล้ว เราก็ได้มาประมวล ผมจะข้ามเนื �อหาการวิเคราะห์ไป เพราะมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ก็ มี ข้อมูลในเชิงสถิติในการวิเคราะห์ปัญหาตรงนี � เพราะ 
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนทําเรื!องนี �คอ่นข้างเยอะ 

ผมจะข้ามมาที!บทที! 2 คือหลังจากที!สัมภาษณ์ เราพบว่ามีประเด็นสําคัญที!เป็นภาพ
สะท้อนของปัญหา ประมาณ 5 เรื!อง  

 
1. คา่ใช้จา่ย เป็นต้นทนุของการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม ผา่นมมุมองทั �ง 3 สว่น คือ 

ชาวบ้าน NGOs และทนายความ ซึ!งสะท้อนมาคล้าย ๆ กัน โดยเฉพาะคดีอาญา ต้นทุนในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะชาวบ้านที!มีฐานะยากจน ตวัอย่างกรณีการ
ประกันตวัจะเป็นอุปสรรคใหญ่ หลายคดีชาวบ้านยอมรับสารภาพไปตั �งแต่ต้น เนื!องจากไม่มีเงิน
ประกนัตวั คือ ถ้าถกูขงัไปเรื!อย ๆ จะทําให้เกิดปัญหามากมายตอ่ชาวบ้าน เลยยอมตดิคกุสั �น ๆ  

2. การพิสูจน์เบื �องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในเรื!องข้อมูล หรือพยานหลกัฐาน 
เช่น การต่อสู้ เรื!องสิทธิในที!ดิน อย่างสิทธิในที!ดินสาธารณะก็ดี หรือเขตป่าไม้ที!ประกาศทับที!
ชาวบ้านก็ดี การหาข้อมลูเหลา่นี �จากราชการเป็นเรื!องยากมาก โดยมมุมองของทนายความสะท้อน
ออกมาวา่ การเข้าถึงข้อมลูที!อยู่ในมือราชการเป็นเรื!องลําบาก แม้มีพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร
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ของทางราชการ พ.ศ.2540 แตก็่มีขั �นตอนซบัซ้อนและใช้เวลานาน เมื!อฟ้องคดีไปแล้วจะใช้ขั �นตอน
ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูขา่วสารก็เป็นเรื!องยาก  

3. ความไมรู้่ไม่เข้าใจของชาวบ้าน เรื!องสิทธิในที!ดินทกุประเภท อย่างที!ดินในเขตป่า ที!ดิน
สาธารณะ หรือที!ดินเอกชน หรือแม้แต่ที!ดินตามประมวลกฎหมายที!ดินก็ตาม ความซับซ้อนของ
ทางราชการ ก็เป็นส่วนหนึ!งที!ทําให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึง หรือเงื!อนไขที!ต้องทําก่อนการโต้แย้งสิทธิ 
ชาวบ้านก็ไม่รู้ อย่างสัมภาษณ์ทนาย ก็บอกว่า บางทีกว่าจะถึงมือทนายก็สายเกินไปแล้ว 
กระบวนการในการโต้แย้งสิทธิตา่ง ๆ เช่น การออกหนงัสือสําคญัที!หลวง ไม่สามารถโต้แย้งสิทธิได้
ทนัในเวลา การสร้างองค์ความรู้ในด้านนี �มีน้อย ชาวบ้านไมรู้่ในสิทธิของตวัเองเทา่ที!ควร 

4. ทศันคต ิที!ใส่เข้ามาไม่ใช่ภาพสะท้อนจากการสมัภาษณ์ แตเ่ป็นการสงัเคราะห์จากตวั
สมัภาษณ์วา่ เขาสะท้อนกระบวนการของศาลในเรื!องป่าไม้ที!ดินอย่างไร คือ พดูง่ายๆว่า เราเห็นว่า 
การใช้สิทธิในการใช้ทรัพยากร มนัถกูมองในกระบวนการยตุิธรรมว่าเหมือนอาชญากร ซึ!งมนัไม่ใช ่
เราก็จึงพยายามยกทฤษฎีตวัหนึ!งขึ �นมาอธิบายประกอบให้เห็นว่า การใช้สิทธิในการใช้ทรัพยากร 
มันไม่ใช่อาชญากรรม ซึ!งการวินิจฉัยคดี หรือการตัดสินคดีของศาลนี � ถ้ามองในมุมนี �มากขึ �น 
อาจจะมีผลในการวินิจฉยัคดีหรือหาทางออกในการแก้ปัญหามากกวา่จบัชาวบ้านเข้าคกุ เพราะใน
ระยะหลงั ๆ การลงโทษของศาลในคดีประเภทนี � รุนแรงขึ �น อย่างคดีป่าไม้ที!ดินหรือแม้แต่คดีโลก
ร้อน คดีเรียกค่าเสียหายทางสิ!งแวดล้อมเช่นนี � มันสะท้อนการลงโทษที!รุนแรงผ่านเนื �อหาในคํา
พิพากษา ทรัพยากรป่าไม้และที!ดินเป็นทรัพยากรของชาติ การที!จําเลยหรือชาวบ้านเข้าไปในที!ดิน 
ดเูป็นอาชญากรรมอยา่งหนึ!ง  

อยา่งคดีที!ผมไปทํา เป็นชาวกะเหรี!ยงที!ทํากินในที!ดินของตวัเองมายาวนาน ปรากฏว่าเขา
ไม่รู้ภาษา สดุท้ายเขารับสารภาพ ศาลลงโทษโดยไม่รอลงอาญา แล้วกรณีอย่างนี �มีมาก  ช่วงหลงั 
ๆ นี �ศาลมักจะลงโทษโดยไม่รอลงอาญา นี! ก็สะท้อนออกมาจากคนทํางานป่าไม้และที!ดิน
พอสมควร เราก็พยายามเจาะให้เห็นวา่ มนัหมายถึงการมองทฤษฎีในทางกฎหมายอยา่งไร 

5. รายละเอียดในวิธีพิจารณาที!จะเข้าไปสูก่ระบวนการยตุิธรรม ซึ!งสะท้อนออกมาจากการ
สมัภาษณ์ทนายความ   

5.1 อํานาจศาล มีความไม่ชดัเจนระหว่างศาลยตุิธรรมและศาลปกครองซึ!งเป็น
ปัญหามาตลอด และตอนนี �ก็เข้าใจว่าเป็นปัญหาอยู่ ว่ากรณีสิทธิในที!ดินและป่าไม้ มัน
ควรอยู่ในอํานาจของศาลปกครองหรือศาลยตุิธรรม อย่างเช่น คดีเกี!ยวข้องกบัการทํางาน
ของเจ้าหน้าที!รัฐในการประกาศเขตป่าก็ดี การประกาศที!สาธารณะก็ดี   

5.2 อํานาจฟ้อง ตวัอย่างเช่น คดีที!ศาลจงัหวดักบินทร์บรีุ คือชาวบ้านไปฟ้องเพื!อ
จะเพิกถอนเอกสิทธิGที!ดินที!ออกในที!สาธารณะ โดยฟ้องหน่วยงานที!ไม่ดแูล ละเลย ไม่ทํา
ตามหน้าที! ไปฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองบอกวา่ไม่ใช่อํานาจของศาลปกครอง โอนไป
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ศาลยุติธรรม คือ ศาลจงัหวดักบินทร์บุรี ศาลใช้เวลาพิจารณาคดี 6 ปี ปรากฎว่ายกฟ้อง 
เพราะเหตุชาวบ้านไม่มีอํานาจฟ้อง โดยในคําพิพากษา ออกมาสั �น ๆ ว่าชาวบ้านไม่ใช่
เจ้าของ ดงันั �นจึงไม่ใช่ผู้ เสียหายในทางนิตินยั อนัเป็นตวัอย่างที!ทําให้เห็นความไม่ชดัเจน
คดีหนึ!ง ซึ!งเชื!อว่ามีอีกหลายคดีที!มีลักษณะอย่างนี � มันทําให้เกิดความล่าช้าในการ
พิจารณาคดีและทําให้เกิดต้นทนุมากมายในการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม  

5.3 ภาระการพิสจูน์ กรณีโต้แย้งเกี!ยวกบัสิทธิในที!ดนิป่าไม้กบัหนว่ยงานรัฐ เราคิด
ว่า ไม่ควรให้ภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับชาวบ้าน เพราะ อํานาจและข้อมูลมันมีความไม่
เท่ากนั ซึ!งจากการสมัภาษณ์ พบว่าควรเป็นภาระการพิสูจน์ของศาล หรือร่วมกันทั �งสอง
ฝ่ายในการพิสูจน์ ปัญหาในคดีป่าไม้และที!ดิน คือ เมื!อชาวบ้านสู้ ว่าตวัเองมีสิทธิในที!ดิน 
ภาระการพิสูจน์ก็ต้องมาตกกับชาวบ้านและเป็นเรื!องยากลําบากในการพิสูจน์เรื!องนี �กับ
ศาล เพราะโดยสว่นใหญ่ เอกสารจากทางราชการก็จะมีนํ �าหนกัมากกวา่  

5.4 การรับฟังและชั!งนําหนกัพยานหลกัฐาน ศาลจะฟังเอกสารของราชการเป็น
หลกั เช่น ชาวบ้านสู้ว่ามีสิทธิอยู่มาก่อน การพิสูจน์หกัล้างหลกัฐานของทางราชการยาก
มาก และศาลก็จะไมฟั่ง โดยให้นํ �าหนกักบัหลกัฐานของทางราชการมากกวา่ 

5.5 คดีป่าไม้ที!ดนิ มกัถกูสรุปวา่การกระทําของชาวบ้านผิด และสะท้อนออกมาว่า
ให้ชาวบ้านรับสารภาพ ถ้าสะท้อนออกมาจากมมุทั �งทนาย NGOs และตวัชาวบ้านเอง ก็
จะรู้สึกว่าเหมือนถกูตดัสินไปแล้ว ทําให้ชาวบ้านไม่มีโอกาสเข้าสู่การพิสจูน์ คือผมเข้าใจ
ว่าการรับสารภาพ การบรรเทาโทษถือเป็นเรื!องปกติที!ศาลจะใช้อยู่แล้ว แต่สิ!งหนึ!งที!ไม่มี 
คือ การอธิบายว่า ถ้ารับสารภาพแล้ว พิพากษาแล้ว ต้องออกจากที!ดินตรงนั �น จะมาใช้
เป็นที!ทํากินอีกไมไ่ด้ สว่นตรงนี �ศาลจะไมอ่ธิบาย  

5.6 พยานผู้ เชี!ยวชาญ เห็นร่วมกนัวา่ปัญหาที!ดนิและป่าไม้ มีปัญหาเชิงเทคนิคอยู่
พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื!องแนวเขต เรื!องการทําประโยชน์ การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 
การรังวดั ซึ!งต้องหาพยานผู้ เชี!ยวชาญมา สว่นใหญ่เป็นพยานจากหน่วยงานราชการ ทําให้
การเข้าถึงในแง่พยานผู้ เชี!ยวชาญก็เป็นปัญหาด้วย 

5.7 คา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบ โดยเฉพาะการรังวดัที!ดิน คือ ปรากฏว่า ที!ผ่านมา 
เมื!อชาวบ้านไปฟ้องตอ่สู้ เอาที!สาธารณะคืนมา แล้วต้องไปตรวจสอบรังวดัที!ดิน ปรากฏว่า 
คา่ใช้จ่ายตกที!ชาวบ้านในการจ้างช่างรังวดัที!เพื!อให้ที!ดินสาธารณะกลบัมาเป็นของชมุชน 
ซึ!งคอ่นข้างสงู อยา่งบางที!มีการรังวดัที!ดนิรัฐเป็นร้อยไร่ คา่ใช้จา่ยสงูพอควร  
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
1. ใช้ระบบไต่สวนในคดีแพ่ง 

  กระบวนการพิจารณาของศาลควรใช้ระบบไตส่วนและยึดโยงกบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดย
นําการใช้ประโยชน์ในพื �นที!มาประกอบในการตดัสินคดี  และเพื!อพิสจูน์ความจริง ไม่ควรใช้ระบบ
กล่าวหาและผลกัภาระการพิสจูน์ให้ตกแก่ประชาชน หรือกรณีข้อพิพาทเกี!ยวกบัที!ดินของรัฐ หรือ
ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิGในที!สาธารณะ ควรต้องอยู่ในอํานาจศาลปกครอง ซึ!งจะช่วยให้เข้าถึง
ข้อมลูเอกสารของรัฐได้มากขึ �น และลดภาระเรื!องคา่ธรรมเนียมศาล 

2. ต้องมีผู้เชี!ยวชาญในการพจิารณาคดีโดยเฉพาะ 

   การพิจารณาคดีไม่ว่าศาลใดก็แล้วแต่ ควรมีผู้ เชี!ยวชาญเฉพาะคดีประเภทนี � เช่น 
ผู้ เชี!ยวชาญเรื!องการอ่านแผนที! เนื!องจากเป็นพยานหลักฐานสําคญัที!สามารถชี �ขาดคดีได้ และ
ผู้ เชี!ยวชาญต้องเป็นกลาง 

3. ศาลต้องเผชิญสืบเพื!อให้เหน็พื =นที!จริง 

  ศาลควรเดินเผชิญสืบเพื!อตรวจสอบที!ตั �งที!ดินพิพาทและสภาพการใช้ประโยชน์ ควรนํา
ขั �นตอนการลงพื �นที!เดินเผชิญสืบเพื!อเก็บข้อมูลในพื �นที!พิพาทมาใช้ให้มากขึ �น โดยไม่ต้องรอให้
คูค่วามร้องขอ และควรมีการแก้ไขกฎหมาย หรือคําแนะนําของประธานศาลฎีกากําหนดให้คดีป่า
ไม้ที!ดนิ ต้องมีการเดนิเผชิญสืบเพื!อให้เห็นสภาพพื �นที!ความเป็นจริง 

4. ปรับปรุงระเบียบ/ขั =นตอนในการดาํเนินคดี 

   ควรปรับปรุงระเบียบเกี!ยวกับการประกันตวัให้ชาวบ้านมีโอกาสได้รับการประกนัตวัมาก
ขึ �น เชน่ การให้บคุคลหรือชมุชนสามารถเป็นผู้ รับรอง โดยไม่จําเป็นต้องเป็นบคุคลที!มีตําแหน่งสงูๆ 
และไม่ต้องเป็นญาติ ต้องแก้ไขเรื!องการประกันตวัให้ง่ายขึ �น ไม่เรียกหลกัประกันสูงเกินไป เป็น
ข้อเสนอยอ่ยออกมา 

5. การทาํความเข้าใจบริบทอื!นของสังคม นอกจากกฎหมาย 

   อยากให้ผู้พิพากษาเข้าใจมากกวา่ตวับทกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะเพิ!มเตมิจากทีมวิจัย 
  1. ข้อเท็จจริงที!เกี!ยวกบัสิทธิชมุชนในการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและป่าไม้ 
อันเป็นข้ออ้างในการต่อสู้ ในคดีอาญานั �น ควรถูกรวบรวม สืบสวนและสอบสวนตั �งแต่ชั �นเจ้า
พนักงานสอบสวน เพื!อให้ปรากฏอยู่ในสํานวนการสอบสวนตั �งแต่ต้น เพื!อให้เป็นประโยชน์แก่
อยัการและศาล เช่น ประวตัิชมุชน ลกัษณะของการดํารงชีวิต หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ของชมุชน เป็นต้น ซึ!งพนกังานสอบสวนมีอํานาจในการเรียกเอกสารมาอยูแ่ล้ว  
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  2.การตีความความเป็นผู้ เสียหายในการฟ้องคดีแพ่ง น่าจะตีความขยายออกไปถึงสิทธิ
ของบคุคลและชมุชนตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 66 และมาตรา 67 
  3.กรณีประชาชนมีข้อพิพาทเกี!ยวกับสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที!ดินของรัฐทุกประเภท 
ต้องอยูใ่นอํานาจศาลปกครอง เพราะความเทา่เทียมในการพิสจูน์มนัตา่งกนั 
  4.คดีสิทธิในที!ดินและป่าไม้ ศาลต้องเปิดโอกาสให้คูค่วามนําสืบถึงการจดัการและการใช้
ประโยชน์ของชุมชนประกอบการพิจารณา อนันี �เพิ!มเติมจากข้อหนึ!ง ในส่วนของการทํางานของ
พนกังานสอบสวน  
  5.ศาลทุกศาลต้องมีการจดัทําบญัชีผู้ เชี!ยวชาญให้ครอบคลุมในการพิสูจน์สิทธิในป่าไม้
และที!ดนิ เพื!อให้ได้ข้อเท็จจริงที!จําเป็นตอ่การวินิจฉยัคดี 
  6.ศาลควรเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี ที!เป็นการฟ้องเพื!อปกป้อง
ทรัพยากรและสาธารณะสมบตัขิองแผน่ดนิ 
 
คุณลักคณา พบร่มเยน็ นักวิชาการอิสระด้านป่าไม้และที!ดนิ : วิทยากรผู้ให้ความเหน็  

เมื!อพิจารณาชื!อโครงการพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้และที!ดิน คือว่ามนัเป็นเรื!องที!ดินในเขตป่า
หรือถ้าจะศึกษาในที!ดินของรัฐหรือที!สาธารณะด้วยก็ควรจะลงไปให้ชดัเลย แล้วที!สําคญัถ้าดใูน
เรื!องของการพิสูจน์สิทธิที!ดินในเขตป่า ถ้าพูดในภาพรวมส่งต้นฉบบัให้นักกฎหมายคุณแย่เลย
เพราะว่ามันขาดการสัมภาษณ์ในมุมมองของศาลแล้วของอะไรอีกหลายอย่าง แต่เมื!อคุยกับ
เจ้าหน้าที! เจ้าหน้าที!บอกว่าโครงการนี �เป็นโครงการเล็กของ ดร.สนุทรียา  เหมือนพะวงศ์ อีกทีหนึ!ง 
แตจ่ริงๆ แล้วเราสามารถปรับหวัข้อการวิจยัได้ว่า เป็นมุมมองของภาคประชาชนที!จะต้องต่อสู้คดี
ในศาลว่ามนัเกิดปัญหาอย่างไรบ้างมนัก็จะเกิดความชดัขึ �น เพื!อว่าข้อเสนอของเรา ศาลเห็นด้วย
หรือไมเ่ห็นด้วยก็คงเป็นเรื!องขององค์กร ซึ!งบทสรุปองค์กรใหญ่ก็เป็นผู้ เสนอไป ถ้าหวัข้อมนักลบัมา
ตรงนี �ก็จะเกิดความชดัเจน 

 ปัญหาอนันึง ตวัอย่างคดีปางแดง ซึ!งเป็นคดีที!คณุสุมิตรชยั หตัถสาร รับผิดชอบ คือเรา
พบปัญหาเยอะวา่มนัเกิดจากศาล  เขาให้กระบวนการทางนโยบายแก้ปัญหากนัก่อน  พอเสร็จแล้ว
ศาลถึงมาบอกวา่ให้รอการลงโทษ ซึ!งในมมุมองของชาวบ้านเองมนัเป็นธรรม เพราะตวัเขาเองเขาก็
ไมรู้่สกึวา่เขาเจตนาเข้าไปบกุรุกหรือไปทําร้ายอย่างนั �น   ซึ!งจริงๆแล้วถ้าถอดบทเรียนจากตรงนี �มา
มนัจะชดัขึ �น ตวัอย่างตรงนี �มนัจะมีความชัดเจนมากยิ!งขึ �น หรือตวัอย่างคดีแม่อมกิมันก็มีความ
ชดัเจนตรงที!คณุสมุิตรชยั  ไปเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มาเป็นพยานและทํายงัไงให้
ศาลได้รับฟังพยานหลกัฐานผู้ เชี!ยวชาญสิ!งเหลา่นี �เป็นตวัอยา่งที!ดี   

ในเรื!องของสิทธิในที!ดินในคําพิพากษาของศาลปกครองและศาลยุติธรรม เขายอมรับว่า
ที!ดินในเขตป่ามันมีสิทธิการใช้ประโยชน์อยู่และก็สิทธิในการทํากิน แล้วเรื!องในคดีกรรมสิทธิGใน
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ที!ดินมีคดีประมาณ ปี 2546-2548 เขาพิสูจน์ทันทีว่าถ้าเป็นการปลูกบ้านกับที!นา ที!สวนหรือว่า
บ้านกรรมสิทธิG หรือว่าการครอบครองอยู่ก่อนใช้ประมวลกฎหมายที!ดินก็มีสิทธิG ปัญหาก็คือการ
พิสจูน์เทา่นั �นเอง  ซึ!งสิ!งเหล่านี �ถ้าเป็นมมุมองของภาคประชาชน  ก็สื!ออออกมาเลยว่าเวลาทําแล้ว
ประสบปัญหาอะไรบ้าง  แล้วผลออกมาแล้วชาวบ้านกับหน่วยราชการมีความพอใจทั �งสองฝ่าย
หรือไม ่ตรงนี �มนัจะเกิดความชดัเจนเป็นข้อเสนอในภาคประชาชนเข้าไป หมายถึงว่าในมมุมองของ
ผู้ เสียหายให้มนัปรากฎชดัออกมาในงานวิจยั   
 
คุณสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ : วิทยากรผู้ให้ความเหน็ 

ที!มาของโครงการ เนื!องจากเห็นว่าคดีสิ!งแวดล้อมเป็นคดีที! สําคัญ จึงอยากให้มีวิธี
พิจารณาพิเศษเพิ!มขึ �นมา พิเศษในที!นี �ไม่จําเป็นต้องแก้กฎหมาย แตทํ่ายงัไงให้มีการทํางานในเชิง
รุกมากขึ �น เว้นแตก่ฎหมายที!มีอยู่มนัไปไม่ถึงก็อาจต้องมีกฎหมายพิเศษในเรื!อง หรือถ้าต้องถึงขั �น
แก้โครงสร้างคนทํางาน องค์คณะ หรือผู้พิพากษาก็คิดไปถึงว่า เรามีศาลพิเศษได้ไหม นี!เป็น
คําถามจากงานวิจยัครั �งก่อน ก็เลยตั �งโครงการนี �ขึ �นมา ซึ!งมลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติก็น่าจะเป็น
เจ้าภาพมากกว่า  ก็ช่วยกันคิดว่าถ้าทําวิจัยจะมีเรื!องอะไรบ้าง  ถ้าแยกก็จะมีเรื!องมลพิษจาก
โรงงานอตุสาหกรรมและเรื!องทรัพยากร ในสว่นของทรัพยากร ปัญหาเรื!องป่าไม้ที!ดินดเูป็นปัญหาที!
คลาสสิคที!สดุ รวมทั �งมนัโยงกบัความเป็นธรรมของคนสว่นใหญ่ จงึเลือกทําเรื!องนี � 
 ทีนี �โครงการยอ่ยอนันี � จริง ๆ มนัมีงานมากมายที!เป็นงานพื �นฐานอยูแ่ล้ว อย่างเช่นงานของ
พี!สนีุ ไชยรส หรืออาจารย์กิตติศกัดิG ปรกติ หรือที!คณุพงษ์ทิพย์ สําราญจิตต์ ทําอยู่ ตอนนี �มนัมีงาน
เชิงข้อเท็จจริงคอ่นข้างเยอะ ทีนี �งานของคณุสมุิตรชยั หตัถสารและทีม เราอยากให้เป็นงานที!สกัด
ข้อเท็จจริงเฉพาะประเด็นคดีว่า คดีป่าไม้ที!ดินเจอปัญหาอะไร ไม่ได้ต้องการว่าจะปฏิรูปที!ดิน
อยา่งไร   ฉะนั �นหลาย ๆ สว่นในงานนี �ไมต่รงกบัสิ!งที!อยากได้ คือจริง ๆ ต้องขอโทษด้วย เพราะเรามี
เวลาคุยกันน้อย เป้าหมายของเราต้องการแค่ว่าทนายสุมิตรชัย หัตถสาร และทนายแสงชัย          
รัตนเสรีวงษ์ คยุกนัวา่มีปัญหาอะไรแล้วถอดออกมาให้หมด  

ทีนี �มนัมี 2 ขั �น คือ ขั �นแรกเล่าปัญหาเกี!ยวกบัคดีนี �ให้หมด ขั �นที!สองพยายามแปลงเพื!อให้
ขบัเคลื!อนออกมาเป็นรูปธรรมให้มากที!สดุขึ �นได้ไหม ยกตวัอย่างเช่น เปลี!ยนวิธีพิจารณาคดีในเชิง
รูปธรรม หรือเขียนวิธีพิจารณาคดีขึ �นมาใหม่ หรือเรื!ององค์คณะ เรื!องศาลที!ดิน เราอยากทราบว่า
ท่านคิดอย่างไร ถ้าไม่มีเรื!องนี �ก็ไม่เป็นไร แตอ่ยากให้พดูปัญหาให้ชดั ทีนี �ถ้าฟัง คดีที!ดินจะมีหลาย
ประเดน็ อยา่งเอกชนกบัเอกชน ก็เป็นประเด็น คือทั �งหมดมนัอยู่ที!ว่าพิสจูน์สิทธิ พิสจูน์ปัญหาอะไร
ยงัไง การพิสูจน์ความเสียหายจากการใช้ทรัพยากรก็เป็นอีกเรื!อง เพียงแต่เรื!องสิทธิในที!ดิน เรื!อง
เขต  มนัเป็นเรื!องที!เรากบัเพื!อนบ้านก็เจอ ซึ!งมนัเป็นปัญหาสว่นตวัของแตล่ะรายไป  
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แตปั่ญหาใหญ่ตอนนี �มนัมี 2 เรื!องหลกั คือ คดีคนจนที!หลายคนพดูกนั คือคนจนส่วนใหญ่
อยู่ในที!ดินและก็อยู่มาก่อนแต่ก็ถูกรัฐเล่นงาน   หรืออีกอย่างคือกรณีที!หลวง ที!สาธารณะของ
ส่วนรวมโดนบุกรุก ซึ!ง 2 เรื!องนี �เป็นเรื!องเดียวกันหรือเปล่า นี!คือคําถามใหญ่ที!อยากให้ทนายช่วย
ตอบ เพราะถ้าท่านคิดว่าเป็นเรื!องเดียวกัน ท่านจะวิเคราะห์ด้วยวิธีเดียวกนั ทีนี �ถ้าคิดว่า 2 เรื!องนี �
มนัแยกกนัอยู่ จริง ๆ มนัอาจจะทบัซ้อนกนัหรือแยกจากกนั เราอาจจะต้องแยกเรื!อง ส่วนตวัคิดว่า
เรื!องสาธารณะมนัคือเรื!องคดีประโยชน์สาธารณะ ฉะนั �นวิธีคิดง่ายเลยนะ คือเรื!องสาธารณะ คนที!
จะฟ้องทําไมจะต้องเหนื!อยเพื!อที!สาธารณะ คา่ธรรมเนียมก็ไม่ควรต้องเสีย ในส่วนทนายจะว่าคดี
เพื!อชว่ยเหลืออยา่งไร หรือศาลจะดําเนินการเชิงรุกอยา่งไร ก็มีวิธีคดิที!พอจะไปได้ 

แตต้่องเรียนเลยว่า จากที!ตวัเองมีโอกาสศกึษากฎหมายตา่งประเทศอยู่บ้าง ไม่มีประเทศ
ไหนมีปัญหาอยา่งเรา ถ้าเราไปเลา่ให้อเมริกาหรือประเทศอื!น ๆ ฟัง มนัไม่ได้เลย หลกัเขตเขาดีกว่า
เรา เขาไมเ่หมือนเรา แล้วการบกุรุกเข้าออกมนัไมเ่หมือน ฉะนั �นตรงนี �เราต้องคิดเอง ทีนี �องค์ความรู้
ที!พี!ๆ เพื!อนๆ น้องๆ มีนั �น ไม่ใช่งานเลื!อนลอย แต่มันเป็นของจริงที!จะตอบโจทย์จริงได้ว่า มันจะ
แก้ปัญหานี �อย่างไร ดงันี �โดยสรุป คิดว่าเราอาจจะตั �งเป็น 2 ส่วน คือ เราก็เห็นคดีคนจน ทีนี �ขอพูด
ถึงพี!ป้อมและคนที!ทําเรื!องคดีคนจน อย่างคณุนาตยา แวววีระคปุ หรืออย่างอาจารย์อคิน รพีพฒัน์ 
เขาก็โกรธศาลมากวา่ไมเ่ข้าใจคนจน  

ทีนี �เราต้องตั �งหลกัก่อน ไม่เช่นนั �นจะไม่รู้ว่าต้องเดินไปอย่างไร อย่าง “คนจนทําผิดไม่ต้อง
รับผิด” เรื!องอย่างนี �ในทางกฎหมาย ยงัไม่มีใครยอมรับได้ แต่ถ้าตวัเองมองว่าประเด็นเรื!องนี �คือ
อะไร ที!ตวัเองมองคือ ประการที! 1 ทรัพยากรถกูทําลายอย่างรุนแรง ไม่ว่าจนหรือรวย คณุต้องทํา
ไม่ได้ ถ้าฝรั!งเขาเรียก “ความเป็นธรรมทางสิ!งแวดล้อม” หรือ “ความเป็นธรรมทางนิเวศ” มนัต้อง
พูดให้ชัดว่า ไม่ว่าคุณจนหรือรวย หากบุกรุกป่า หรือปลูกกะหลํ!าพันไร่อย่างนี � คนจนก็ไม่มีสิทธิ
ปลกู อย่างนี �เป็นตวัอย่าง ประการที! 2 ถ้าในแง่ว่า ถ้าหากว่าผ่านจดุแรกมาแล้ว อาจจะไม่ใช่เรื!อง
สิ!งแวดล้อมโดยตรง คือ ประโยชน์สาธารณะ คณุเข้ามาทําลายหรือทําละเมิดอย่างรุนแรง อย่างนี �ก็
ยอมไมไ่ด้  

เมื!อผ่านไปแล้ว อย่างนี � เราก็ต้องมามองว่า จนหรือรวยนั �น สวสัดิการทางสงัคมจะเข้ามา
ชว่ยดแูลได้อยา่งไร ทีนี �ถ้าเราตั �งหลกัวา่ เราทํางานคดีคนจน แล้วคิดว่านกักฎหมายก็รับพวกคณุได้
ยากหากมาบอกว่า คนจนต้องปล่อยหมดอย่างนี � คือไม่ได้รังเกียจ แตรู้่สึกว่า มนัเป็นยทุธศาสตร์ที!
พวกเราต้องช่วยกันคิด หรืออย่างคําบางคําทนายก็พูดเยอะนะ เช่น คดีประโยชน์สาธารณะ 
ชาวบ้านทําไมต้องโดนข้อหาหมิ!นประมาท ทําไมชาวบ้านต้องโดนข้อหาชุมนุมสาธารณะผิด
กฎหมาย ทําไมชาวบ้านต้องไปประนีประนอมเพื!อยอมความ ทั �งที!ทําเพื!อประโยชน์สว่นรวม  

ฉะนั �นเราต้องตั �งหลักแต่ละปัญหาให้ดี ๆ อยากให้ช่วยกันหาทิศทาง อยากให้คิดต่อว่า 
การเก็บข้อมลูในวนันี � เรามีพอแล้วในเชิงคดีที!ดิน แตว่่าในเชิงรูปธรรม ในเชิงคดี อาจจะต้องทําให้
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นกักฎหมายเข้าใจและตามให้ทนั ลองเขียนว่าวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือวิธีพิจารณาความอาญา
ควรจะแก้อย่างไร คือต้องช่วยกันทํา เช่น คดีเด็กบอกให้อย่างนี � มีโทษ 5 ปี แต่ไม่ต้องบําบดัอะไร
เลย คือออกได้เลย ทําไมคดีละเมิดเล็ก ๆ เชน่ไปขดุหนอ่ไม้ จะเอาออกไม่ได้ แตอ่ย่างคดีเด็ก ทําผิด
ก็เอาไปเข้าไปฝึกอบรม กรมป่าไม้ก็ควรจะคิดได้ในแบบเดียวกัน มันมีอีกหลายเรื!องที!เราต้อง
ชว่ยกนัทําตอ่ไป ขอบคณุคะ่ 
 
อาจารย์ลักคณา  พบร่มเยน็ 
 ขอเสริมอาจารย์สนุทรียา  อยา่งคดีปางแดงที!เราสามารถถอดบทเรียนออกมาได้เลย มนัมี
ปัญหาว่า มนัมีการสร้างกฎเกณฑ์ชุมชน ซึ!งปรากฏว่าชาวปกากะญอไม่ได้เป็นคนทําลายป่า ก็
พิสจูน์ได้ว่านายทนุนั!นแหละเป็นผู้ เข้ามาบกุรุก และท้ายที!สดุแล้ว การช่วยชาวปกากะญอช่วยให้
ป่าสมบูรณ์ขึ �น เพราะเขาก็ช่วยรักษาป่า ซึ!งหลกัเกณฑ์นี � นกักฎหมายยงัรับได้ไหมว่า ถ้าชาวบ้าน
อยู่อย่างสมดลุและยั!งยืนตามรัฐธรรมนญู  หลกันี �เรายอมรับได้ แตถ้่าอยู่แล้วไม่มีข้อตดัสินว่า คณุ
อยู่อย่างทําลายหรืออยู่อย่างไม่ทําลาย แล้วได้สิทธิเหมือนกนั อย่างนี �มนัต้องดใูห้ชดั ซึ!งตวัเองคิด
วา่เป็น case ที!ควรด ู
 
คุณสุรชัย  ตรงงาม  
 คณุสนุทรียา ก็โยนประเดน็ลงมาวา่ ตกลงคนจนไมต้่องรับผิดใช่ไหม จริงๆ เราต้องกลบัมา
ตั �งหลกัว่า อะไรเป็นผลกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ เช่น คนจนเป็นผู้ ใช้ประโยชน์โดยส่วนใหญ่ 
ถ้ามนัมีผลกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ หรือมีผลกระทบตอ่คนจนที!ใช้ในที!ดินสาธารณะ เช่นนี � 
ควรจะมีการปรับปรุงกนัอย่างไร นี!ก็เป็นการตั �งคําถามตอ่วงใหญ่เลยนะครับ และจริง ๆ คณุสนุทรี
ยาก็ได้พูดถึงว่า ความเป็นมาของโครงการเป็นอย่างไร และต้องการให้เกิดการขบัเคลื!อน คือ เมื!อ
รวบรวมข้อมลูแล้วจะมีข้อเสนอและอาจจะมองถึงการขบัเคลื!อนด้วย  
 
 
แลกเปลี!ยนกับผู้เข้าร่วมฟังการนําเสนอ 
 
คุณจันทมิา ธนาสว่างกุล 
 งานวิจยัชิ �นนี � อ่านแล้วก็ตั �งคําถามว่า เราอยากเห็นอะไร ถ้าจะสานต่อจากท่านสุนทรียา
พดูในฐานะที!เป็นอยัการ ก็อยากมองผา่นศาลเหมือนกนัวา่ คําวินิจฉยัของศาลยงัมีความแกว่งที!ยงั
ไม่ชดัเจนแน่นอนอะไรบ้าง ที!กระทบต่อความไม่เป็นธรรมของสงัคม แล้วมาวิเคราะห์ดวู่า มนัขดั
กบัความเป็นจริงที!เกิดขึ �นหรือไม ่เพราะศาลบางทีก็อยูใ่นห้อง อยูใ่นบลัลงัก์ 
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 เราควรนําคําพิพากษาของศาลมาวิเคราะห์ว่า สิ!งที!ศาลกําลงัวินิจฉัยนี �มนัมีส่วนที!แกว่ง ที!
ยงัไมนิ่!งหรือไม ่ที!ทา่นผู้ ทําวิจยัพดูถึงคดีโลกร้อน ซึ!งอาจจะไมต่รงกบัความเป็นจริงในสงัคม แล้วไม่
เป็นธรรมกับชาวบ้าน  หรือแม้แตก่ารที!อยัการสั!งฟ้องในคดีเหล่านี �มนัมีผลกระทบอย่างไรต่อชีวิต
ชาวบ้าน ต้องสะท้อนออกมาว่าเราอยากจะมองอย่างนี �  ในเมื!อสะท้อนอย่างนี � เราจะเห็นว่าในวิธี
พิสจูน์สิทธิ หรือวิธีพิจารณาคดีเหล่านี �มนัถกูผกูติดและตีกรอบ  ทําให้ไม่สามารถแก้ไข หรือทําให้
สร้างปัญหาให้กบัสงัคม ตรงนี �ต้องเอามาเขียน โดยสะท้อนผ่านคําวินิจฉัย คําสั!ง หรือ caseแล้วมา
สะท้อนตอ่กระบวนการ  ก็จะได้เห็นวา่วิธีพิจารณาคดีตรงนั �นมีผลกระทบอยา่งไร 
 อีกสว่นหนึ!ง คือ หากเรามองว่า อยากจะเสนอคดีเหล่านี �สู่ศาลพิเศษก็ดี หรือศาลปกครอง
ก็ดี ต้องหาขอบเขตให้ได้   ดิฉันถอด key word ได้ 3 คํา ถ้าคิดว่าคดีเช่นนี �อยู่ในอํานาจของศาล
ปกครอง สิ!งที!เป็นข้อโต้แย้งสิทธิคือ  1.ประโยชน์สาธารณะ 2.สาธารณสมบตัิของแผ่นดิน      3.
สิทธิชมุชน   ถ้าหาขอบเขตในถ้อยคําเหล่านี �ได้  ก็ตั �งคําถามไว้ว่าคดีที!โต้แย้งด้วยเรื!องเหล่านี � ควร
เข้าศาลพิเศษหรือไม่  ตรงนี �คิดว่าควรมีอยู่ในงานวิจัยแล้วก็ทําขอบเขตให้ชัดว่า ควรอยู่ในเขต
อํานาจของศาลใด ถ้าไม่เช่นนั �นส่วนใหญ่จะเข้าขอบเขตของศาลอาญา  แล้วเราก็เข้าสู่เรื!องของ
การบกุรุก เรื!องของการครอบครองสิทธิ เรื!องของการจําคกุ  
 อีกส่วนหนึ!ง ในเรื!องพยานผู้ เชี!ยวชาญ มองว่าต้องมีเรื!องของ double check ศาลไทย
อาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื!องนี � งานวิจัยก็ต้องสะท้อนว่า พยานผู้ เชี!ยวชาญจะมีบทบาท
อย่างไรต่อการพิสูจน์ และคําว่าพยานผู้ เชี!ยวชาญ อาจจะไม่ใช่ expert ก็ได้ อย่างเช่นเรื!องสิทธิ
ชมุชนที!อาจารย์ศกัดิGณรงค์  มงคล  กําลงัทํางานวิจยัอยู ่พยานผู้ เชี!ยวชาญอาจเป็นคนในพื �นที! เป็น
ผู้ เฒา่ผู้ใหญ่ คนที!เก็บงําเอาข้อมลูในประเด็นสิทธิชมุชนเหล่านั �น หรือ ประเด็นสาธารณสมบตัิของ
แผน่ดนิ ซึ!งอาจมีความสืบเนื!องเป็นวฒันธรรมตอ่มา ตรงนี �เราจะถือเป็นพยานผู้ เชี!ยวชาญหรือไม่ ก็
ลองทํากระบวนการตรงนี �ขึ �นมาให้ชดัเจน  
 อีกเรื!อง คือ เรื!องของโครงสร้าง  โครงสร้างของกฎหมายจะต้องเขียนถึงโครงสร้างของ
สงัคมในบ้านเรา ที!เรามองโครงสร้างของป่าไม้และที!ดิน เรามองในที!ดินที!เป็นของเอกชน หรือของ
รัฐ แตจ่ะมีการจดัการที!ดนิในแบบอื!นหรือไม ่ที!เราได้ยินกนั เช่น โฉนดชมุชน โฉนดชมุชนในนยัของ
รัฐบาลในขณะนี � มนัไมไ่ด้ตอบสนองในแง่ที!จะแก้ไขปัญหาได้จริง ๆ อาจจะต้องมีประวตัิศาสตร์ให้
ศกึษาและปรับเปลี!ยนความคดิในเรื!องเอกสารสิทธิบางอย่างหรือไม่ว่า โฉนดชมุชนมีนยัยะอย่างไร
กับcase หรือกรณีที!ทนายแต่ละท่านประสบ แล้วก็หาช่องทางตรงที!ว่า โฉนดชุมชนนั �นอาจเป็น
เอกสารสิทธิแบบใหม ่นอกเหนือจากเอกสารสิทธิในที!ดนิของเอกชน หรือที!ดินที!เป็นสาธารณสมบตัิ
ของแผน่ดนิ อยา่งนี �เราต้องมาปรับเปลี!ยนความคดิในเรื!องโครงสร้างของเอกสารสิทธิใหมห่รือไม ่
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อาจารย์ศักณรงค์ มงคล 
   ขอพดูถึงงานวิจยัโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นของรูปแบบ และเนื �อหา 

- รูปแบบ มองจากพื �นฐานร่างนี � ปัญหาและข้อเสนอขาดทฤษฎี ที!นําเสนอมาเป็นเรื!องที!ถือ
ปฏิบัติกันมานาน ฉะนั �นจะคัดง้างได้มันต้องมีทฤษฎีที!แน่นมาก และนอกจากมีทฤษฎีทาง
กฎหมายแล้ว ต้องมายืนยันให้น่าเชื!อพอที!จะนําไปใช้กับงานวิจัยชิ �นใหญ่ได้ โดยไม่ต้องไปเอา
งานวิจัยชิ �นอื!นเพื!อมาตอบเรื!องทฤษฎี ในลักษณะอย่างนี �ก็เลยเป็นเชิงการสํารวจข้อเท็จจริง 
ความเห็นต่อข้อเท็จจริง และมาวิเคราะห์และสังเคราะห์และนํามาเป็นข้อเสนอเท่านั �น แต่ไม่มี
ความหนกัแนน่ 

- ในส่วนเนื �อหา ข้อเสนอทุกข้อเห็นด้วย แต่เนื �อหาข้างในมนัก็มีอะไรต้องพูดกันอีกเยอะ 
เฉพาะประเด็นย่อย ๆ เช่น อํานาจศาลปกครอง จริงๆแล้วผมก็เข้าใจว่า คดีที!ดินมันมีหลาย
ลกัษณะคดี ถ้าเป็นคดีที!เพิกถอนเอกสารสิทธิ เอาที!ดินสาธารณะมาเป็นที!ของเอกชน ในบางครั �ง
มนัไปเพิกถอนคําสั!งทางปกครอง ตรงนั �นก็ไปศาลปกครองอยู่แล้ว ถ้าเอกชนทะเลาะกันก็ไปศาล
แพ่งธรรมดา ทีนี �ผมขอพดูในภาพรวมว่า ปัญหาและข้อเสนอนี �มนัไปรวมยอดอยู่ในเรื!องใหญ่เรื!อง
หนึ!งที!ว่ากันมานาน คือ เรื!องทศันคติของศาล หรือพนกังานอยัการ พนกังานสอบสวน หรือใครก็
ตามที!เกี!ยวข้องกบัพยานหลกัฐาน จะยึดเอกสารราชการเป็นหลกั  ศาลมองว่าหลกัฐานที!จะพิสจูน์
ในคดี  หรือการพิสจูน์ให้จําเลยรับสารภาพเพื!อเห็นแก่ประโยชน์สาธารณะอย่างนี � จริงๆ ผมมองว่า
เป็นเรื!องใหญ่ของประเทศมาก คือหากไปยดึตดิกบัคําว่า “รักชาติ” ระบบกฎหมายของรัฐมีพื �นฐาน
เพื!อให้บ้านเมืองเข้มแข็ง ทีนี �พอเราพูดถึงสิทธิของปัจเจกในที!ดิน หรือสิทธิของชุมชนในเขตที!ดิน
หรือทรัพยากร ซึ!งเกิดจากฐานของสิทธิชุมชน อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ เป็นสิทธิตามจารีต
ประเพณี ซึ!งมาปะทะกบัแนวคดิวา่กฎหมายบ้านเมืองต้องเป็นใหญ่ อย่างนี �มนัสู้กนัไม่ได้  อย่างใน
ตา่งประเทศ คดีที!เกี!ยวกบัชมุชนหรือชาวบ้านที!ต้องตอ่สู้กบัรัฐ หรือเอกชนขนาดใหญ่ ศาลล้วงลึก
เข้าไปในชีวิตของชาวบ้าน ไปดกูฎหมายชาวบ้าน กฎหมายประเพณีที!มีอยู่แล้วศาลจะรับรอง จะ
เห็นว่าศาลละลายความคิดที!ว่า กฎหมายบ้านเมืองเป็นใหญ่ เรื!องนี �เป็นแกนทั �งหมดที!หมุนใน
กระบวนพิจารณา ฉะนั �นข้อเสนอส่วนตวัของผม คือ ถ้าหากจะมีศาลพิเศษ เช่น ศาลสิ!งแวดล้อม 
หรือศาลที!ดิน เป็นต้น เพื!อให้ความคุ้มครองชาวบ้านมากขึ �น ผมว่าวิธีพิจารณาที!ออกแบบมานี �จะ
ทํายงัไงให้ช่วยลดแกนคิดที!ว่า กฎหมายบ้านเมืองเป็นใหญ่ หรือเรื!องรักชาติ ทําให้เกิดความอ่อน
ตวัมากขึ �นไหม จะมีชอ่งไหนที!ให้ศาลยื!นมือเข้ามาคุ้มครองได้มากขึ �น  
 
คุณสุนี  ไชยรส 
 เรื!องกฎหมายป่าไม้ที!ดินเป็นเรื!องสาหสัสากรรจ์ เคยคยุกบัคณุสนุทรียา เหมือนพะวงศ์ว่า
กระบวนการกฎหมายที!ดนิ ต้องมีการสะสางกนัมาก และจากการที!อาจารย์ทั �งหลายวิจารณ์ ถ้าพดู
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ในแง่ของคนทํางานวิจัย เราสบายใจมาก เพราะไม่ได้หวังให้เราไปปฏิรูปอะไร เพียงแต่ให้เรา
เจาะลกึลงมาจากประสบการณ์ที!มี อยา่งในมมุมองของชาวบ้าน ซึ!งอาจารย์ใช้คําว่า ผู้ เสียหาย คือ
ถ้าในมุมทนาย ทนายเป็นผู้ เห็นปัญหา ส่วนชาวบ้านเป็นผู้ ได้รับผลกระทบ แล้วถ้างานวิจยัเปิด
โอกาสให้เราเจาะลกึคดีอยา่งที!อยัการจนัทิมาพดูด้วย จะทําให้บทเรียน หรือประสบการณ์ตรงนี �ถกู
สกดัออกมาชดัเจน โดยไมต้่องพึ!งงานวิจยัอื!น ซึ!งทํากนัมาเยอะ 
 อีกอยา่งหนึ!ง ที!คณุสนุทรียาพดู ก็นา่สนใจตรงที!ว่า ถ้าเจาะลงไปดิฉันมองว่ามนัไปด้วยกนั
ได้และจะเป็นตัวเปรียบเทียบที!ชัดเจน เช่น ระหว่างคดีประโยชน์สาธารณะที!ชาวบ้านฟ้องเพื!อ
ปกป้องประโยชน์ส่วนรวมกับคดีรายบุคคล ถ้าเขียนดี ๆ ก็จะทําให้สองคดีนี �มันล้อกันหรือ
เปรียบเทียบกนัได้  
 อยา่งที!สาม คดิวา่น่าจะเป็นมมุที!เราควรพดูมากที!สดุ คือ ทําอย่างไรให้กระบวนการในชั �น
คดี จริง ๆ ในส่วนนี �เขียนเอาไว้แล้ว แต่ควรมาเขียนให้เป็นระบบ เพราะตั �งแต่ชั �นตํารวจ เราจะ
พบวา่ คดีนี �ตํารวจมกัอ้างว่าไม่เกี!ยวเขาทําตามกรมป่าไม้  พอมาถึงชั �นอยัการ อยัการก็มีหน้าที!รับ
ลกูตอ่ไป ซึ!งในนี �เขียนข้อเสนอที!ชดัเจนและนา่ทํามากก็คือ ชั �นตํารวจ ไม่ว่าบวกหรือลบ  ถ้าจะฟ้อง
คดีแบบนี �ทั �งเกี!ยวกบัประโยชน์สาธารณะหรือรายบคุคล ตํารวจจะทําตวัไร้เดียงสา หรือไม่เกี!ยวข้อง
อะไรเลยไม่ได้ นอกจากนี �เราต้องถามต่อว่า ตํารวจต้องเก็บข้อมูลดีๆ ยึดหลกัว่าก่อนฟ้องต้องทํา
ข้อมลูให้ดีที!สดุ ตรงนี �เราต้องเขียนให้ชดั เพราะพอขึ �นชั �นศาล ทกุอยา่งดยูากไปหมดแล้ว  

เรื! องการประกันตัว อันนี �เขียนไว้ชัดว่าประกันตัวเป็นเรื! องยากลําบาก และส่งผลให้
ชาวบ้านถูกไล่เป็นลูกระนาดเลยว่า ให้ยอมรับสารภาพ เนื!องจากไม่มีเงินประกันตวั ไม่มีทนายที!   
ดีๆ ที!จะตั �งใจสู้ ให้เขาชนะ ฉะนั �น กระบวนการต้นทางก็มีนัยยะสําคัญ และอัยการจันทิมายํ �า
ข้อเสนอว่า เอาคดีมาดูเลย อย่างคดีใหญ่ๆบางคดี หรือเล็กๆบางคดีก็สามารถสะท้อนให้เห็น
กระบวนการทั �งระบบ มันก็สื!อว่าแม้แต่อยัการก็น่าจะมีบทบาทบางอย่าง ในตอนนี �อยัการดูห่าง
ออกไป ทั �งที!อัยการเป็นคนที!ต้องให้ความเป็นธรรม หากมีปัญหาอะไรก็ให้มาหาอยัการที!มีศูนย์
ช่วยเหลือทางกฎหมาย แตก่ับคดีป่าไม้ที!ดิน ไปไม่ได้เลย เพราะ รัฐเป็นฝ่ายฟ้องยุ่งวุ่นวายไปหมด 
เพราะฉะนั �น บทบาทของอยัการมนัถึงส่งผลถึงข้อเสนอที!อาจารย์หลายท่านใช้คําว่า “ญาติศาล” 
หรือจัดขบวนศาลอีกแบบหนึ!งอย่างไร ไม่เช่นนั �นแล้ว ถ้าเป็นไปตามระบบนี � อย่างเรื!องพยาน
ผู้ เชี!ยวชาญ อยัการจนัทิมาพดูได้ดีมากว่า ทําให้ที!เราเขียนนั �นหลวมเลย เพราะเรากําลงัเข้าล็อค
ราชการ คือศาลจะระบพุยานแบบexpert ทั �งหลาย แท้จริงเราต้องสู้กนัเรื!องผู้ เชี!ยวชาญที!ศาลพึงรับ
ฟัง ต้องมาจากผู้ เชี!ยวชาญชาวบ้านอะไรก็ได้ ผู้ เชี!ยวชาญด้านประวตัิศาสตร์ชุมชน ผู้ เชี!ยวชาญ
ด้านสิทธิชุมชน ถ้าเราเขียนไม่ดีพอพยานผู้ เชี!ยวชาญพูดจะเถียงไม่ออก กลายเป็นพยาน
ผู้ เชี!ยวชาญที!มีมมุผู้ เชี!ยวชาญแบบเดมิ   
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คดีรัฐกบัชาวบ้านเยอะมาก ถ้าบอกให้ไปศาลปกครองและเดินเผชิญสืบด้วย มาลองคิดดู
ว่าศาลปกครองจะจดักระบวนอย่างไร จึงจะทําให้เรื!องราวเหล่านี �เดินไปได้ ซึ!งต้นทางที!น่าจะเน้น
มากที!สดุในกระบวนการศกึษากรณีศกึษา ในความคิดคือ 1.ตดัเรื!องออกจากศาลให้มากที!สดุ คือ 
ตํารวจ อยัการ ฟ้องให้น้อยที!สดุ 2.ไมมี่อายคุวาม เวลาชาวบ้านเดือดร้อนและไปขอความเป็นธรรม
จากศาล คณะกรรมการสิทธิฯมักจะพบว่าเห็นว่าหมดอายุความ เพราะมันกลายเป็นเรื!องที!ไม่
สามารถสืบประวตัิเรื!องราว คือกว่าชาวบ้านจะค้นหาข้อมลู กว่าจะรู้ว่าจะมีใครมาช่วย ก็หมดอายุ
ความแล้ว 

งานวิจยันี �น่าสนใจ คือ เนื!องจากผกูเอาการทํางานของศาลมาด้วย เราควรจะฉวยโอกาส
อย่างยิ!งในการจดักระบวนของศาลเป็นพิเศษ เพราะศาลจะได้รับลูกและถกเถียงกับข้อเสนอของ
งานวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม หากเขียนงานได้แหลมคม คณุสุนทรียาน่าจะประสานงานกับศาลได้ 
และจะมีผู้พิพากษามาฟัง และจะมีการถกกัน ซึ!งตอนนี �คนเข้าไม่ถึงศาล ชาวบ้านไปศาลก็โดนดุ
เป็นระนาว ทีนี �จงึจะทํายงัไงให้ศาลได้เรียนรู้ 
 
อาจารย์ศักดิAณรงค์ มงคล 

เรื!องระบบกลา่วหาหรือไตส่วน มีข้อสงัเกต คือ เราไปฝากความหวงัไว้กบัระบบไตส่วนมาก 
มนัอาจเป็นวฒันธรรมของผู้ มีอํานาจ คําพิพากษาของศาลปกครองก็ไม่ใช่ว่าดี คดีซบัซ้อนยาก ๆ 
อยา่งคดีมาบตาพดุ ทา่นก็เห็นว่าผลออกมาเป็นอย่างไร บางทีเรื!องภาระการพิสจูน์ อาจจะขยบัไป
บอกวา่ ฝ่ายรัฐต้องพิสจูน์ ยืนยนัความถกูต้องของเอกสารราชการ ของทรัพย์สินสาธารณะ เพื!อให้
ชาวบ้านสบายตวัขึ �น   
 
อาจารย์อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ 

ผมมี2-3ประเดน็ 
 ประเด็นที!1 คือเรื!องสาเหตุความเป็นมาของปัญหาที!เกิดขึ �น บางทีเราอาจต้องสํารวจ
สาเหต ุเพราะจริง ๆ แล้วแตเ่ดมิรัฐไม่หวงกนัที!ดินมาก แตพ่อเริ!มมีการให้กรรมสิทธิG ก็มีการหวงกนั
ที!ดนิตลอดมา ถ้านโยบายรัฐผ่อนคลาย โดยยอมรับความเป็นจริงที!ว่าคนเพิ!มขึ �นเรื!อย ๆ ในขณะที!
ที!ดินมีอยู่เท่าเดิม ยงัไงก็ไม่มีทางที!จะเคลื!อนย้ายคนจํานวนมหาศาลออกไปจากที!ดินที!เขาอยู่เดิม
ได้ มนัก็อาจจะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ!ง และเป็นปัญหาส่วนใหญ่ด้วย ปัญหาที!คนอยู่ในที!ของป่า อยู่
ในที!ของวดั คดีมนัอาจจะออกไปได้เยอะแยะมากมาย 

ประเดน็ที! 2 เรื!องกฎหมาย เราคงจะยอมรับและเห็นภาพทั!วไปแล้วว่า กฎหมายที!ออกโดย
รัฐ และมีอยูส่องทางคือ ห้ามและไมใ่ห้ ฉะนั �นที!สดุแล้วราษฎรเป็นฝ่ายที!ต้องยอมไป โครงสร้างของ
รัฐธรรมนญูเปลี!ยนไปแล้วแตก่ฎหมายของเราไม่ได้เปลี!ยนไปเลย โครงสร้างเหมือนเดิมมาตั �งแต่ปี
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สองพันสี!ร้อยกว่าๆ ฉะนั �น มันจึงขัดแย้งกันในเรื!องสิทธิต่างๆ ของราษฎรที!เพิ!มขึ �นมา อันนี �มัน
สะท้อนถึงวิธีคดิ วิธีพิจารณา ฉะนั �นพอเข้ากระบวนการพิจารณามนัก็กลบัมาที!พระราชบญัญัติป่า
ไม้ เคยมีการร้องเรียนกนัว่า สนามหลวงเป็นป่าหรือไม่ เพราะราษฎรไม่มีกรรมสิทธิG ซึ!งมนัเป็นป่า
ทั �งนั �นหากเอาพระราชบัญญัติป่าไม้ ปี2484 มาจับ ฉะนั �น ในงานวิจัยชิ �นนี �แม้จะพูดถึงเรื! อง
กระบวนการยตุธิรรม แตจ่ริง ๆ แล้วสิ!งเหลา่นี �คือเหต ุหรือสื!อวา่ทําไมถึงเป็นอยา่งนี �   

ประเด็นที! 3 กระบวนการคิดเรื!องสิทธิชุมชน ตอนนี �ผมคิดว่า คนไทยเคลื!อนไปเยอะและ
ตื!นตวั จะเห็นวา่ชาวบ้านไมก่ลวัรัฐแล้วแตไ่มส่ามารถเปลี!ยนแปลงอะไรได้ เพราะรัฐยงัใช้กฎหมาย
ที!อยู่ในมือ ฉะนั �นสถานการณ์แบบนี �จึงทําให้เกิดการประจนัหน้าหรือความขดัแย้งมากขึ �น วิธีการ
ของงานวิจยัชิ �นนี � คือ ทําอยา่งไรจงึจะประนีประนอมสิ!งเหลา่นี �เข้าด้วยกนั ถ้างานวิจยัชิ �นนี �สามารถ
สื!อได้ว่า ตอนนี �ถึงเวลาแล้วที!จะต้องเปลี!ยนแปลงสิ!งที!เป็นอยู่มาเป็นกลไกที!สอดคล้องกับโลก
ปัจจบุนั นี!คือเหตผุลวา่ทําไมต้องเสนอแนะอะไรมากมาย 

ผมเห็นด้วยกบังานวิจยันี �เกือบทั �งหมด ที!เสนอหลายอย่างที!ดี เช่น ภาระการพิสจูน์ว่าที!ดิน
เป็นของรัฐ รัฐต้องมีหน้าที!พิสูจน์ เพราะราษฎรไม่มีปัญญาพิสูจน์สิ!งเหล่านี � ราษฎรไม่ทราบ
แม้กระทั!งวา่แผนที!เป็นอย่างไร อ่านแผนที!ยงัไม่เป็นเลย ราษฎรจะรู้ได้อย่างไรว่าตวัเองอยู่ตรงไหน
ของแผนที! ฉะนั �นหลักฐานมันไปกันไม่ได้ แล้วรัฐเอง ถึงแม้จะมีหลกัฐาน แต่พี!สุนีย์ก็คงจําได้ว่า 
หลกัฐานที!รัฐสร้างมา พิสูจน์กี!ทีก็คือหลกัฐานที!รัฐสร้างขึ �นมาใหม่ เพราะบางทีที!สาธารณะไม่มี
แผนที! แล้วการเดนินําชี �แนวเขตก็เป็นเรื!องของกํานนัผู้ ใหญ่บ้านซึ!งทจุริต ไปนําชี �ในเขตที!เป็นที!ของ
ชาวบ้าน ไม่ใช่ที!สาธารณะ ส่วนที!สาธารณะจริง ๆ ตวัเองเอาไปแล้ว คงจํากนัได้ว่า เจ้าหน้าที!นั �นก็
เอาแผนที!นั �นมากางทุกทีว่าที!นี!แหละคือที!สาธารณะ ชาวบ้านก็บอกว่าไม่ใช่ แล้วอย่างนี �จะทํา
อยา่งไร เพราะหลกัฐานของราชการมนัผิดตั �งแตต้่น บางทีอ่านแผนที!กลบัหวัด้วยซํ �าไป อย่างเช่นที!
อํานาจเจริญ ฉะนั �นกระบวนการคิด กระบวนการพิจารณาคดีเหล่านี � ตรงนี �มันจะบอกว่าต้องมี
กระบวนการพิเศษ เพียงแต่ถ้าเราจะบอกว่าต้องเปลี!ยนจากมมุหนึ!งไปอีกมุมหนึ!งทนัที ศาลคงรับ
ไมไ่ด้ กระบวนการคงรับไมไ่ด้ แล้วจะทําอยา่งไร คงต้องคดิกนัตอ่ไป  

แจ้งข่าวว่าเรื!องหนึ!งที!เพิ!งเสร็จและกําลังจะเผยแพร่ คือเรื!อง กลไกการแก้ไขปัญหาการ  
บุกรุกที!ดินของรัฐ ผมวิจัยโครงสร้างและกระบวนการคิดของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ไม่เกิน     
2 เดือนก็จะออกมา 

สุดท้าย เราต้องมอง 2 มุม บางทีชาวบ้านบอกว่าอยู่มานาน แต่การอยู่มานานของ
ชาวบ้านไม่ใช่ทั �งหมด ทั �งตําบลมีอยู่ 3 ครอบครัว ส่วนที!เหลือเพิ!งมาใหม่ กรณีนี �เกิดที!นครสวรรค์ 
มันมีการพิสูจน์สิทธิ เสร็จแล้วมันมีกรณีที!ชาวบ้านไม่ยอมรับการอ่านแปลภาพถ่าย เพราะถ้า
ยอมรับ คนที!จะได้สิทธิมีไม่กี!ครอบครัว จึงตีรวนมาตลอด คือผมจะบอกว่า ถ้าเข้าสู่กระบวนการ
พิสจูน์ที!ดีแล้ว เมื!อถึงตรงนั �นเราต้องยอมรับ ส่วนที!เหลือเป็นเรื!องของการมาแก้ไขปัญหาตอ่ว่า ตก
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ลงที!ไม่ได้สิทธิจะทําอย่างไร แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าไม่ยอมรับกระบวนการทั �งหมด ตรงนี �จะต้องทํา
ความเข้าใจกนัและต้องเขียนออกมาให้ชดัเจน อย่างที!คณุสนุทรียาพดู ไม่ว่าคนจนคนรวย ถ้าหาก
ว่าทําผิด มนัก็ต้องผิด ผิดแล้วก็ต้องดฐูานะของบคุคล เรื!องของการศึกษา ที!จะมาชั!งนํ �าหนกัโทษ 
คนที!ใสส่ทูผกูเนกไท  ทําก็ต้องลงโทษหนกักว่าเพราะถือว่ามีการศกึษา มีศกัยภาพทกุอย่าง กบัคน
ที!ไม่รู้เรื!องแล้วไปทํา มนัก็ต้องตา่งกนั ผมอยากให้งานวิจยัผลกัดนัความคิดตรงนี �ด้วย ไม่ใช่ว่าพอ
ทําผิดอะไรก็มาดยีู!ต๊อกกนัอยา่งเดียว บางทีอาจจะไมต้่องตดิคกุเลยก็ได้  
 
คุณสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ 
 เข้าใจว่า เรื!องของคนจนคนรวยเป็นเรื!องใหญ่ แต่ที!คยุวนันี �อยากชวนคุยว่า ยุทธศาสตร์
อะไรที!จะขบัเคลื!อนให้เกิดผลกระทบ  ถ้ามองในมมุศาล ที!ว่าคนจนแล้วจะต้องปล่อยก็ไม่ใช่ อยาก
เรียนวา่เรื!องจนรวยไมใ่ชไ่มสํ่าคญั แตม่นัมีความเป็นธรรมที!ทบัซ้อนกนัอยู่ 2 เรื!อง ประเด็นแรก คือ 
เรื!องความเป็นธรรมเกี!ยวกับสิ!งแวดล้อม ทรัพยากรทั �งหลาย ก็เป็นเรื!องที!ว่าเรามีสิทธิใช้ทรัพยากร
ในโลกนี �มากแคไ่หน ก็เป็นคําถามที!สําคญั ประเดน็ที!สอง คือประเด็นความเป็นธรรมระหว่างชนชั �น
หรือโอกาสของคน สองเรื!องนี �ไม่ได้คิดว่าเรื!องไหนไม่สําคญั เพียงแต่จะจดัลําดบัอย่างไร ถ้าเรา
บอกว่า ความจนความรวยเป็นเรื!องความเป็นธรรมทางสงัคม อยากเรียนว่ามนัมีสองเรื!องทบัซ้อน
กัน จะพูดเรื!องเดียวไม่ได้  จะเห็นว่ามนัมีคนบุกรุกเข้าไปทําลายทรัพยากรมากมาย ไม่ว่าชนชั �น
ไหน ซึ!งเราละทิ �งไม่ได้ อันนี �พอมาเป็นประเด็นว่า ถ้ามันไม่รุนแรงอะไรมาก จนกับรวย คุณจะ
จดัการอยา่งไร ตวัเองคดิวา่สําคญัมากเลย 
 ที!ผ่านมาหากเราดูสถิติคดี มันไม่สะท้อนออกมาว่า ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร คือ
บางคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องทํางานวิจัยหรอก มองก็รู้แล้วว่า คนจนเท่านั �นที!จะถูก
ดําเนินคดี ฉะนั �น ทําไมภาพอย่างนี �ถึงเกิดขึ �นตลอดเวลา เราสอนหนังสือเรื! องสิ!งแวดล้อมที!
ธรรมศาสตร์ เราก็จะวาดรูปแสดงว่าที!เขาใหญ่มีคนหลากหลายประเภทอยู่ มีคนรวย มีทหาร มี
ตํารวจ มีนกัการเมือง และมีคนจน และถามว่า ถ้าเราเป็นกรมป่าไม้ เราจะดําเนินคดีกบัใคร เราก็
ต้องดําเนินคดีกับคนจน ไปดชูายหาดที!ภูเก็ต กระบี! ก็มีท่าเรือใหญ่ มีร้านอาหาร มีรีสอร์ท มีสปา 
แล้วก็มีประมงพื �นบ้าน มีคนจน ถามว่า เจ้าหน้าที!จะดําเนินคดีกบัใคร ก็คนจน แล้วอย่างนี � ทําไม
มนัมี 2 มาตรฐานตลอดเวลา ถ้าจะมาจบัเรื!องนี � โทษศาลอย่างเดียวได้หรือไม่ อนันี �ไม่ได้ปกป้อง
ศาล คือถ้าตีแต่ศาลอย่างเดียวไปไม่รอด เพราะศาลเป็นคนรับเรื!อง ประเด็นคือใครส่งฟ้อง ใคร
เลือกดําเนินคดีกบัคนจน ต้องไปหาตรงนั �นให้เจอ แล้วไปแก้ตรงนั �น  

เดือนก่อนไปคยุกบัข้าราชการซี 8 ขึ �นไปของกรมป่าไม้เกือบ 500 คน เนื!องจากเขากําลงั
ทําคูมื่อการดําเนินคดีป่าไม้ ท่านรัฐมนตรี(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ!งแวดล้อม) สวิุทย์ คณุกิตติ ก็
ไป คู่มือนี �บอกว่ากฎหมายรับรองให้พิจารณาตามพระราชบัญญัตป่าไม้และพระราชบัญญัติ
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อทุยาน กฎหมายประกอบที!ต้องดเูล็กน้อยคือรัฐธรรมนญู เราก็บอกว่าเขียนแคนี่ �ก็ผิดแล้ว คือ คูมื่อ
ต้องบอกวา่ รัฐธรรมนญูให้สิทธิอะไร นั!นคือหวัใจก่อนที!จะไปบอกว่าพระราชบญัญัติมีอะไรบ้าง นี!
คือตวัอย่าง แล้วคู่มือเขาก็จะเขียนละเอียดว่า แปลงป่าไม้เป็นอย่างไร ใช้แผนที!ทางอากาศไหม 
เป็นคูมื่อภายในที!ทําได้ดีในระดบัหนึ!ง แตว่า่เรื!องดลุพินิจว่าจะฟ้องใคร มีในคูมื่อไหม ถ้าไม่เขียน ก็
ลองเขียนได้ไหมว่า ระหว่างนายทุน ทหาร นักการเมือง ผู้ ว่าฯ และคนจน บอกหน่อยว่าคุณจะ
เลือกฟ้องใคร เรียงลําดบั 1-4 และก็คงรู้ว่าพวกนี �เขามีหน้าที!เก็บสถิติคดีด้วย แล้วเขายอมรับได้
ด้วยนะว่าเป็นคดีฟ้องคนจน 90 % และใน3-5 ปีข้างหน้า เขาจะเพิ!มโอกาสของคนที!ถกูฟ้องได้สกั 
3-4 % ค่อย ๆ ทําเรื!อย ๆ จะกล้าทําไหม แล้วก็สุดท้ายไปกบัดีเอสไอ ไปที!ภูเก็ตถามว่าคนที!บกุรุก
ป่าเป็นใคร เขาบอกว่าเป็นนกัการเมืองประชาธิปัตย์ มนัแปลว่าอะไร วนันี �การดําเนินคดีทั �งหมด 
ถ้าจะเอาคนรวยหรือผู้ใหญ่ ก็คือ มนัเป็นขั �วตรงข้ามหรือไม ่ 

ในที!สดุประเทศนี � ตวัเองมองวา่ ต้องมีมิตเิรื!องทรัพยากร เรื!องสิ!งแวดล้อม และหากผ่านสิ!ง
นี �มาแล้ว ถึงมาดมูิติเรื!องความเป็นธรรมในสงัคม คือเราต้องตีตรงนี �ให้แตก ทกุวนันี �ศาลโดนตีก็ไม่
ว่า แต่ต้องย้อนไปตั �งแต่ต้นว่า ก่อนที!จะมาถึงศาล เมื!อคดีคนจนทั �งหมดมาถึงศาล ศาลก็ต้องเล่น
กบัคนจน งานนี �ถึงสําคญัตรงที!ว่า พิสจูน์อย่างไรให้เขาเข้าคกุ หรือนอกจากคกุ เรามีทางเลือกอื!น
ไหมถ้าเขาทําผิด หรือในที!สดุ ไมว่า่ศาลทําอะไรก็ไมพ่อ จะมีหน่วยงานอื!นไหม อย่างกรมที!ดิน กรม
ป่าไม้ ที!จะมารับลกูตอ่ นอกจากนี � แล้วเราจะเอาคนรวยเข้าคกุ เข้ากระบวนการบ้างได้ไหม นี!ก็เป็น
คําถามว่าเราจะทําอย่างไรให้ประเทศจบัประเด็นนี �ขึ �นมา มนัก็คงยากแต่อยากให้คิดและมองทั �ง
ระบบ จะได้ชว่ยกนัแก้ไขทั �งระบบ  
 
คุณพงษ์ทพิย์  สาํราญจิตต์ 

แม้เครือข่ายปฏิรูปที!ดินจะทําคดีให้คนจน แต่ทั �งหมดไม่ใช่เพื!อคนจนอย่างเดียว มนัเป็น
เรื!องกระบวนการทางสงัคม โดยภาพรวม เราก็เห็นวา่แม้เราจะพดูเรื!องคดีความคนจน พดูเรื!องสิทธิ 
แตถ้่าธงมนัชดั งานวิจยัชิ �นนี �ก็จะมีบทสรุปที!เป็นประโยชน์มาก เพราะข้อเสนอแนะหลายข้อ ถ้าเรา
ชว่ยกนัเพื!อให้ตอบสิ!งที!จะไปกนัได้ คือ มนัยากที!จะใช้งานวิจยัผา่ตดัสงัคมร่วมกนัได้ อย่างเช่น เห็น
ด้วยวา่เราที!ต้องสู้ เรื!องประโยชน์สาธารณะ สู้ เรื!องทรัพยากร อนัวา่ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างสมดลุ
และยั!งยืน ต้องเป็นธงให้สงัคมเห็น มนัเป็นสว่นหนึ!งของการทํางานกบัความคิดของสงัคม ที!ให้เห็น
วา่ ในเรื!องพวกนี � สงัคมกําลงัเจออะไร และถ้าหากเราจะผลกัดนัเรื!องการใช้ทรัพยากรอย่างสมดลุ
และยั!งยืน 

ที!ผ่านมา ที!เครือข่ายพยายามเล่นกับประเด็นคนจน เป็นเพราะเครือข่ายสนใจประเด็น
เรื!องความเป็นธรรมมาก และเราก็เห็นว่าเรื!องความเป็นธรรมก็คือเรื!องความเป็นจริงของสงัคม มนั
คือความจริงที!ว่า ชาวบ้านต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เราต้องแยกระหว่างกลุ่มคนที!
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หวงัผลประโยชน์ กับชาวบ้านที!ถกูละเมิดสิทธิจริง ๆ ดงันั �น มนัมีประเด็นที!รัฐ ไม่ทําหน้าที!ของรัฐ 
คือการปกป้องสิทธิของประชาชน ปกป้องคุ้มครองประโยชน์ในทางสาธารณะ ประโยชน์ในเรื!อง
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และรัฐก็มีหน้าที!รักษาความเป็นธรรมในสงัคม ปกป้องคุ้มครองวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนที!ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาคือ รัฐไม่ได้ทําหน้าที!
คุ้มครองทั �ง 2 ส่วนเลย มนัจึงถกูละเมิดทั �งในซีกของทรัพยากรและในซีกของความเป็นธรรมซึ!งคน
จนถกูละเมิดอยู ่ 

เวลาเราพูดถึงสิทธิชุมชน หรือสิทธิของประชาชน วิถีชีวิตของชาวบ้าน กระบวนการที!
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ ตนเองคดิวา่ เป็นฐานคอ่นข้างลึก คือ เป็นฐานสิทธิตามความเป็นจริงที!ใครก็
ละเมิดไมไ่ด้ แล้วรัฐธรรมนญูและเรื!องอื!น ๆ ตามมาทีหลงั มนัเป็นพื �นฐานของความเป็นมนษุย์ แต่
เวลาอธิบาย เราอธิบายหลากหลาย ถ้าสมมตุิว่าเราตั �งธงให้ชดั อย่างงานวิจยัชิ �นนี �หรือชิ �นอื!น ๆ ที!
กําลังทํากันอยู่ เราเห็นว่าเป็น 2-3 ธง แล้วสังคมจะผลักดนัเรื!องเหล่านี �ไป  ข้อเสนออื!น ๆ จาก
งานวิจยั เช่น เรื!องการมีระบบกรรมสิทธิGแบบที! 3 ในสงัคม อนัจะทําให้เกิดความเป็นธรรมและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอยา่งสมดลุและยั!งยืนมากขึ �น อยา่งเรื!องสิทธิชมุชน ซึ!งตอนนี �ทางเครือข่าย
ก็ร่วมมือกบัสถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาฯ พยายามทํางานวิจยัว่าด้วยเรื!องโฉนดชุมชน ในการผลกัดนั
ให้โฉนดชุมชน เป็นกรรมสิทธิGประเภทที! 3 ในสังคมไทย และถ้าสงัคมยอมรับสิทธิในแบบที! 3 ได้ 
เวลาเราแก้ไขสังคม เรากําลังพูดถึงเรื!องกฎหมาย ถ้างานวิจยัเสนอเรื!องการแก้ไขกฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย แก้ไขเรื!องวิธีพิจารณาคดีของศาล แก้ไของคาพยพเรื!องสิทธิในสงัคมไทย  

ถึงแม้ว่าศาลจะเป็นปลายทาง แต่ว่าเพราะมนัเป็นปลายทางมนัถึงสะท้อนย้อนกลับมา
มองที!ต้นทาง วา่ต้นทางคดิยงัไง คณุก็ต้องแก้ตั �งแตต้่นทาง ศาลก็จะไม่ใช่ผู้ รับเคราะห์ ที!บอกว่าไป
ถึงศาลแล้วศาลจะเอาผิด แต่เป็นกระบวนการที!มาตั �งแต่ต้นว่า สงัคมนี �มองระบบสิทธิแบบไหน 
เมื!อพูดถึงพื �นฐานของสังคมแล้ว จึงมาพูดว่า แล้วนักกฎหมายคิดอย่างไร อัยการคิดอย่างไร 
ตํารวจคดิอยา่งไร จนไปถึงศาล ศาลคิดแบบไหน ถ้าจะเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ทั �งระบบ เราต้องมองว่า
มันเป็นการขับเคลื!อนกลไกที!ไม่ใช่ของคนจนอย่างเดียว แต่เป็นเรื! องทุกส่วนที!มีความรู้และ
ประสบการณ์  

เราเห็นวา่งานวิจยัชิ �นนี � นา่จะใช้ประโยชน์คอ่นข้างเยอะ สว่นหนึ!งก็จะมีงานวิจยัของทนาย
สมนกึ  ตุ้มสภาพ  ที!ทําเรื!องถอดบทเรียนวิธีพิจารณาคดีของศาลในเรื!องป่าไม้ ซึ!งอยัการจนัทิมาให้
ความเห็นอยู่แล้วว่า วิธีพิจารณาของศาลก็ยงัแกว่ง ไม่นิ!ง บางทีก็ดเูรื!องกฎหมาย บางทีก็ดเูรื!อง
สิทธิ คือยงัไมเ่สถียรมากพอ และยงัไมมี่ความรู้มากพอ ที!จะใช้เรื!องสิทธิชมุชน หรือจะเอาเรื!องอะไร
กนัแนม่าตดัสินคดี ซึ!งก็มองวา่สงัคมก็ต้องร่วมผลกัดนักบัศาล 

คือตอนนี �ก็มีงานวิจยัอยู่ 3 ชิ �น โดยงานวิจัยชิ �นนี �ก็จะมีข้อเสนอที!ค่อนข้างชดั แล้วก็จะมี
งานวิจยัของทนายสมนกึ ตุ้มสภาพ ที!สื!อว่าวิธีพิจารณาคดีของศาลคอ่นข้างแกว่ง และก็มีงานวิจยั
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เรื!องสิทธิชุมชน เพื!อให้สังคมมองเห็นภาพได้ชัดขึ �นว่า มนัมีอยู่จริงหรือ หรือมนัไม่มีอยู่จริง สิทธิ
ชุมชนนั �นทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายมากขึ �นจริงหรือไม่ มันอาจจะทําให้เราขับเคลื!อน
มมุมองทางสงัคมได้ดีขึ �น  
 
อาจารย์ลักคณา พบร่มเยน็ 
 เมื!อสกัครู่ คณุสุนทรียา ได้พดูว่าให้มอง 2 มิติ คือ มองในมิติของสิ!งแวดล้อม กับมิติของ
ความเป็นธรรมในสงัคม จริง ๆ แล้วงานวิจยัที!ทําอยู่ ในมิติของสิ!งแวดล้อม เนื!องจากรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 66 และ67 บญัญตัไิว้ชดัเจนวา่ การใช้สิทธิชมุชนต้องเป็นเรื!องสมดลุและยั!งยืน และเราก็ได้
ศกึษาคดีในตา่งประเทศเฉพาะเรื!องการใช้สิทธิชมุชน ปรากฏว่ามีความเกี!ยวข้องกบัเรื!องที!ดินเยอะ
มาก ซึ!งในคําพิพากษาต่างประเทศ เขาจะใช้คําว่า “ชนพื �นเมือง” แตก่ฎหมายไทยปฏิเสธว่าไม่มี
ชนพื �นเมือง จริง ๆ ไม่ใช่  ในตา่งประเทศ ชาติตะวนัตกไปครอบครองที!ดินของเขา บริเวณตรงนั �น
จึงถกูเรียกว่า ชนพื �นเมือง แตสํ่าหรับของเราชาติตะวนัตกไม่ได้มาครอบครองที!ของเรา แตจ่ะบอก
วา่เราไมมี่ชนดั �งเดมิ หรือท้องถิ!นดั �งเดิมก็ไม่ใช่ เพราะท้องถิ!นดั �งเดิมของเราก็คือชาวเขา  เหตทีุ!เขา
เป็นชนกลุม่น้อยที!มนัมีความแตกตา่งทางภาษาและวฒันธรรม ซึ!งการเป็นชนกลุ่มน้อยนั!นเองที!ทํา
ให้ด้อยสิทธิ  

ปัญหาอนัหนึ!งจากการทําวิจยัการศึกษาคําพิพากษาต่างประเทศ โดยทุกคําพิพากษาจะ
ให้ความสําคญักับการที!คุณอยู่ในเขตอุทยานได้ อยู่ในเขตป่าไม้ได้ แต่ต้องอยู่อย่างสมดุลและ
ยั!งยืน ในประเทศไทย ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้อยู่  ตวัอย่างการศกึษาในบ้านทุ่งยาว จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
เราจะพบว่าถูกยอมรับให้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และขณะเดียวกันเป็นบ้านตวัอย่างตั �งแต ่    
ปี 2532 ตอนนั �นยงัไมมี่เรื!องสิทธิชมุชน แตเ่ขากลบัเป็นตวัอย่างที!กรมป่าไม้เข้ามาดงูาน เจ้าหน้าที!
ทกุคนก็มาดวูา่ นี!ก็สามารถอยู่ในเขตป่าได้ ทั �ง ๆ ที!ป่าตรงนั �นเตรียมการเพื!อประกาศเป็นเขตป่าทุ่ง
ยาว แตช่าวบ้านไม่ยอมเขาบอกว่าชาวบ้านดแูลเองได้ สิทธิชมุชนได้ใช้เต็มที! ซึ!งหากจะศกึษาจาก
บ้านทุ่งยาวแล้ว เขาใช้สิทธิชุมชน มีกฎระเบียบมาตั �งแต่ปี 2495 และเขาก็มีประวัติชุมชน 
พยานหลกัฐานชัดเจน ดงันั �นมนัแสดงว่าเรายอมรับเรื!องสิทธิชุมชนมาตั �งแต่ก่อนจะประกาศใช้
รัฐธรรมนูญปี 2540 แล้ว  เนื!องจากเขาอยู่อย่างสมดุลและยั!งยืน กรมป่าไม้ก็เอาเป็นตัวอย่าง 
แสดงว่า หากคณุอยู่แล้วสร้างความสมดลุและยั!งยืน คณุไม่มีปัญหา คือเขาให้อยู่ในเขตอุทยาน
ด้วย  แตเ่ขาให้สิทธิแค ่“อยู่” ตามวิถีชีวิตที!ต้องรักษาความสมดลุและยั!งยืน ตามแบบของอทุยาน 
ไม่ใช่แบบเขตป่าสงวน ในเขตอทุยานก็จะมีต้นนํ �าที!ห้ามคนเข้าไปเลย เขาก็ต้องรักษาข้อห้าม แต่
ถ้าโซนที!ให้ใช้ได้ เขาก็สามารถเข้าไปใช้ได้ และก็ช่วยกันดแูลป่า อันนี � ถ้าชุมชนมีความชดัเจนก็
นา่จะได้ 
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 นอกจากนี � จากการศกึษาคําพิพากษาในตา่งประเทศ ศาลตา่งประเทศยอมรับสิทธิจารีต
ประเพณีในการใช้ที!ดิน หากคณุสืบได้ว่าวฒันธรรมของคณุมีการใช้ที!ดินเพื!อการอยู่ทํากินเพื!อการ
อยู่รอดมาตั �งแต่บรรพบรุุษ ที!ทํากินของคณุอาจเป็นพื �นที!เลี �ยงสตัว์ เขาก็จะบอกว่าเขาเลี �ยงมาตั �ง
นานแล้ว เพราะฉะนั �นถ้ามีการประกาศเป็นเขตอทุยาน ห้ามใครเข้าไป แตค่ณุทํามาก่อนและคณุ
พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นสิทธิตามจารีตประเพณี คุณทําได้ และศาลยอมรับว่ามนัเป็นสิทธิตามจารีต
ประเพณีที!คณุสามารถทําได้ ซึ!งจริงๆแล้ว เราก็มาเทียบเคียงกบัคดีแม่อมกิ ซึ!งจริงๆคดีแม่อมกิมนั
ไม่ชดัที!ว่าคณุเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนั �น แต่มนัก็เป็นมิติที!ว่าเรายงัยอมรับในเรื!องสิทธิตามจารีต
ประเพณีได้ ทีนี �เราต้องถอดออกมาว่าอะไรที!แสดงให้เห็นว่าเขาเข้ามาอยู่ตั �งแตด่ั �งเดิม  เช่นในคดี
หนึ!ง ชาวบ้านตดัไม้ไปปลกูบ้าน บ้านเป็นวิถีชีวิตของเขา และเขาพิสจูน์ได้ และศาลในตา่งประเทศ
ก็บอกวา่ เขาตดัไม้ได้ ทั �งที!มีกฎหมายออกมาชดัเจนว่าห้ามตดัไม้ แตเ่ขาก็ตดัได้เฉพาะเพื!อการอยู่
อาศยั ห้ามตดัเพื!อการเศรษฐกิจ อนันี �มนัเป็นหลกัที!นําไปใช้วา่ต้องทําเพื!อการอยู่อาศยัและอยู่ที!นั!น
อย่างสมดลุและยั!งยืน ฉะนั �นถ้าเราแยกได้ว่าใครเป็นชุมชนท้องถิ!นดั �งเดิม ใครเป็นชุมชนท้องถิ!น 
มนัก็จะทําให้เราแก้ปัญหาตรงนี �ได้ 
 อนัที! 2 ที!พดูเรื!องความเป็นธรรมในสงัคม มนัมีเรื!องการประกาศเขตป่าในแตล่ะพื �นที! มีไม่
เท่ากนั ฉะนั �นใครอยู่มาก่อน มนัควรได้รับการคุ้มครองจากเรื!องชมุชนท้องถิ!นดั �งเดิม ซึ!งตรงนี � เคย
คุยกับกรมป่าไม้ เขาให้ชุมชนมาขอใช้สิทธิในที!ดินได้ คือต้องตอบอาจารย์สุนทรียาว่า ทําไม
นายทุนถึงไม่ถูกจับ เพราะนายทุนมนัทําเรื!องขอเช่าป่า แต่ทําไมคนจนๆเข้าไป เขาไม่ให้เช่า แต่
ตอนนี �กรมป่าไม้ยอมให้ชมุชนเชา่แล้ว และเขาก็อยูอ่ยา่งถกูต้อง  

อีกประเด็นที!จะขอฝากไว้ คือได้อ่านตามงานคุณสุมิตรชยัเยอะ จริง ๆ คดีปางแดงที!ให้
สมัภาษณ์ไว้ ตรงที!ว่า เอาทนาย 7 คนมาประกันตวัจําเลย คือมนัเกิดอะไรขึ �น ถึงให้เอาตําแหน่ง
ทนายมาประกนัได้ คือ ถ้าพี!ถอดบทเรียนตรงนี �มาอยูใ่นงานวิจยัได้ มนัจะคอ่นข้างสมบรูณ์มาก 
 
อาจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 
 พอดีผมทํางานวิจัยของสกว.เรื!องสิทธิชุมชน  มาตั �งแต่ปี2549 และเสนอ สกว.ปี2550   
และมาเป็นฐานให้กับคณะกรรมการโฉนดชุมชน ในนั �นมีเรื!องสิทธิของชนพื �นเมืองที!เราเอามา
เทียบเคียงในเรื!องศาลตา่งประเทศ ซึ!งใช้หลกัคดิของชมุชนในการใช้ประโยชน์ แตไ่มมี่กรรมสิทธิG  
 
คุณสุรชัย  ตรงงาม  
 สิ!งที!เกิดขึ �นมนัเป็นปัญหาในเชิงวิธีพิจารณา ผมก็ยอมรับว่ามีปัญหาเหมือนกนัว่า ชมุชน
อยูม่าก่อน ในตา่งประเทศหรือประเทศไทย หากพิสจูน์ได้ก็อยู่ได้ แตปั่ญหาที!ผ่านมา ถ้าเราสงัเกต
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จะเห็นวา่ การฟ้องขอเพิกถอนเขตป่าเขตอทุยานที!ประกาศทบัและเราบอกว่าไม่ชอบธรรม แทบจะ
ไมเ่กิดขึ �นเลย อนันี �ก็เป็นคําถามวา่ มนัเป็นเพราะอะไร หรือวา่กระบวนพิจารณายงัไมส่อดคล้อง 
 
คุณสมชาย อามีน 
 มีความเห็นในเรื!องการฟ้องคดีของประชาชน   อนันี �มีปัญหามากในการปฏิบตัิ เพราะคดี
ในลกัษณะที!จะฟ้องเพิกถอนโฉนดในที!สาธารณะ บางครั �งถ้าขึ �นศาลปกครอง เราพยายามฟ้องว่า
เจ้าหน้าที!ออกโฉนดโดยมิชอบ แตถ้่ามีกรณีว่าชาวบ้านร้องว่าตรงนั �นเป็นที!ของเขา บางศาลก็จะมี
การเตะลกูออกจากศาลปกครองไปศาลยตุิธรรม พอถึงศาลยตุิธรรมแล้วก็มีเรื!องอํานาจฟ้อง บาง
คดีก็ยกฟ้องไป เรื!องอยา่งนี �เกิดขึ �นเยอะ แล้วก็ทําให้ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาที!ดินได้   แต่
ผมตั �ง คําถามว่าการโต้แย้งสิทธิในที!ดินทําไมถึงขึ �นศาลปกครองไม่ได้  เพราะมันเคยมี
คณะกรรมการชี �ขาดเรื!องอํานาจศาลบอกว่า กรณีมีการพิพาทเรื!องกรรมสิทธิGที!ดิน อยู่ในอํานาจ
หน้าที!ของศาลยตุธิรรม แตถ่ามวา่ศาลปกครองในหลายเรื!อง ยงัมีประเด็นเรื!องการใช้อํานาจรัฐก็มี 
อย่างการประมลู 3G บางครั �งก็ไปวินิจฉัยดลุพินิจของเจ้าหน้าที!ก็ยงัทําได้ แต่พอกรณีข้อโต้แย้ง
เรื!องกรรมสิทธิG ทําไมทําไมไ่ด้ ถ้าเป็นการโต้แย้งระหวา่งชาวบ้านกบัภาครัฐ ในกรณีที!ว่าจะฟ้องเพิก
ถอนโฉนด ฟ้องเพิกถอนที!ดนิสาธารณะ จะบอกว่าเป็นการโต้แย้งเรื!องกรรมสิทธิG ศาลปกครองไม่มี
อํานาจวินิจฉัย โดยศาลอ้างว่า ต้องเป็นเรื!องที!อ้างว่ากระบวนการในการออกโฉนดของเจ้าหน้าที!
ทําไม่ถูกต้องจึงจะรับฟ้องได้ อนันี �ก็เป็นปัญหา ผมมองว่า คําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯที!ให้ไป
ศาลยตุธิรรมนั �นบางทีเราต้องตอ่สู้ โต้แย้งไว้ แม้วา่คําวินิจฉยัถือเป็นที!สดุก็ตาม แตที่!ผ่านมาเราเกรง
วา่มนัจะเสียเวลา ผมมองวา่ความเห็นของคณะกรรมการฯไม่ใช่ฎีกา ฉะนั �นมนัก็ไม่จําเป็นต้องเดิน
ตาม เราก็สามารถโต้แย้งได้ หากฟ้องศาลปกครองแล้วศาลปกครองเตะลกูออก เราก็อาจยกเรื!อง
สิทธิชมุชนมาโต้แย้ง เพราะวา่ปัญหามนัเกิดขึ �นเยอะ 
 ในเรื!องภาระการพิสูจน์ คดีอาญาทั!วไป ภาระก็ตกกับโจทก์ แต่ถ้าเป็นคดีทางแพ่ง การ
โต้แย้งสิทธิในที!ทํากิน ภาระการพิสูจน์ ก็สําคญั อย่างในคดีสิ!งแวดล้อม คดีมลพิษ ต่างจากคดี
ละเมิดทั!วไป ที!เราต้องพิสจูน์ให้ได้ว่าจําเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ แตใ่นคดีสิ!งแวดล้อม 
ไม่ใช่  ภาระบางส่วนตกอยู่กับฝ่ายจําเลย อย่างเช่นผู้ ที!เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ 
ต้องรับผิด คือฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายชาวบ้านพิสูจน์ว่ามีนํ �าเสียถกูปล่อยออกมาจากโรงงานนี �พอแล้ว 
ไมต้่องพิสจูน์วา่จงใจหรือประมาทเลินเลอ่  

กรณีที!ดินก็เหมือนกัน ถ้ามีการแบง่ภาระการพิสจูน์ออกไปบางส่วน อย่างเช่นถ้าชาวบ้าน
ฟ้องขอให้เพิกถอนที!สาธารณะในป่าชายเลนที!เขาตะเกียบอย่างนี � เมื!อชาวบ้านฟ้องขอให้เพิกถอน
ป่าชายเลนตรงนี � แล้วมีการปฏิเสธว่าตรงนี �ไม่ใช่ป่าชายเลน อํานาจการพิสจูน์ก็ต้องตกอยู่กบัฝ่าย
รัฐว่าตรงนี �ไม่ใช่ป่าชายเลนเพราะอะไร มีภาพถ่ายทางอากาศมาพิสจูน์ไหม มีหลกัฐานมาพิสูจน์

213



 

ไหม แต่ว่าในปัจจุบนักลบักลายเป็นว่าชาวบ้านมีภาระการพิสจูน์ และศาลเองก็ไม่ฟังด้วย แต่ฟัง
พยานผู้ เชี!ยวชาญของทางราชการเสียมากกวา่  
 
คุณบารมี  ชัยรัตน์ 
 โดยตวัวตัถุประสงค์ของงานวิจยัข้อสอง ผมคิดว่ามนัแคบไปเพราะว่าจริง ๆ แล้วเรื!องการ
ค้นหาความจริง หรือการพฒันาอะไรพวกนี � ผมคิดว่าในกระบวนการแก้ปัญหาของรัฐในการที!จะ
แก้ปัญหาเรื! องพวกนี �กฎเกณฑ์และกติกามันล้าหลังอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบกุรุกที!ดนิของรัฐ (กบร.)  หรือกระบวนการของอนกุรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทําลายทรัพยากรป่าไม้ก็ดี   ที!มีการดําเนินการพิสจูน์และก็อ้างตอ่ศาล ผมคิด
วา่ควรนําไปสูก่ารปฏิรูปกระบวนการนี �ด้วย  
  สว่นของเนื �อหา ผมคดิวา่ข้อมลูพื �นฐานที!มาจากคณะกรรมการสิทธิฯอาจจะแคบไป น่าจะ
เอาข้อมูลพื �นฐานจากที!อื!นด้วย ส่วนเรื!องภาระการพิสูจน์สิทธิG ผมก็เห็นด้วยครึ!งหนึ!งที!ว่าให้ฝ่าย
ราชการเป็นผู้พิสจูน์ แตว่า่บางทีมนัขึ �นอยูก่บัวา่ใครเป็นคูก่รณีด้วย คือถ้าเป็นกรณีฟ้องผู้ มีตําแหน่ง
ทางการเมืองหรือข้าราชการระดบัสูง  ข้าราชการก็พิสูจน์ว่าตรงนี �ไม่ใช่ป่า หรือถ้าฟ้องนายทุน 
ข้าราชการพิสูจน์มนัก็เดินได้เลย อย่างเช่นที!นครสวรรค์ที!เป็นเรือนจํา มนัอยู่กลางหนงัสือสําคญั
สําหรับที!หลวง  มันก็ไปพิสูจน์ได้ เรือนจําก็ไปพิสูจน์ยืนยันนอกเขตเรือนจํา ที!ชาวบ้านติดกัน 
เรือนจําก็ไปพิสจูน์ว่าอนันี �เป็นที!เรือนจํา ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาตรฐานมนัอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั �นถ้า
บอกวา่การพิสจูน์นี �เป็นของสว่นราชการมนัขึ �นอยู่การดําเนินคดีกบัใครด้วย ถ้าดําเนินคดีกบัคนจน 
แนวโน้มก็ออกมาเป็นของรัฐ ถ้าเกิดดําเนินคดีกับคนรวย คนที!มีอํานาจบารมีแนวโน้มก็จะออกมา
วา่ไมเ่ป็นที!ของรัฐอะไรประมาณนี �  

ยกตวัอย่างอีกกรณีหนึ!ง เช่น เกาะช้างประกาศหนงัสือสําคญัสําหรับที!หลวง(น.ส.ล.) พอ
เดินออกโฉนดได้  ที!ติดถนนนักการเมืองก็ออกโฉนดได้โดยไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีไม่ต้องอ่าน
ภาพถ่ายทางอากาศ  แต่ที!ดินของผมเวลาอ่านภาพถ่ายทางอากาศทีไร  ขนาดอ่านติดแล้วติดอีก
ป่านนี �ยังไม่ได้โฉนดเลยทั �งที!มีร่องรอยของพื �นที!แต่ก็ไม่ได้โฉนดสักที  และผมคิดว่ากระบวนการ
พิสจูน์สิทธิGโดยการอา่นภาพถ่ายทางอากาศมนัเป็นกระบวนการที!ไมน่า่เชื!อถือ เป็นกระบวนการที!ดู
ลกึลบัซบัซ้อน ที!คนไมกี่!คนซึ!งเป็นผู้ เชี!ยวชาญรู้กนัเอง   ผู้ เชี!ยวชาญที!ในศาลก็น่าจะเป็นชดุเดียวกนั
ซึ!งเชื!อถือไม่ได้เหมือนกนั  ผู้ เชี!ยวชาญคนหนึ!งของกรมที!ดินไปอ่านภาพถ่ายทางอากาศแปลงหนึ!ง
ในที!สาธารณประโยชน์ที!ร้อยเอ็ด พบว่าสภาพพื �นที!เป็นไม้พุ่มเตี �ยอาจจะมีการทําประโยชน์ใต้
ต้นไม้ ก็ไปเดนิพิสจูน์กนัอีกทีหนึ!ง  แตใ่นขณะที!อีกแปลงหนึ!งที!โคราช คนอ่านคนเดียวกนั อ่านแล้ว
พบว่ามีร่องรอยการทําประโยชน์แต่เมื!อดสูภาพที!ดินเห็นว่าที!ดินดงักล่าวเป็นที!ดินที!แห้งแล้ง ไม่
อดุมสมบรูณ์เพราะฉะนั �นราษฎรน่าจะทําประโยชน์เฉพาะในปีที!นาข้าวอดุมสมบรูณ์ ดงันั �นจึงเชื!อ
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ได้ว่าราษฎรไม่ได้ครอบครองที!ดินทําประโยชน์เหล่านั �น ที!ตรงนี �จึงควรเป็นที!สาธารณประโยชน์ 
ไมไ่ด้บอกว่าต้องเดินพิสจูน์อีก ฟันธงไปเลยว่าเป็นที!สาธารณประโยชน์ แตอี่กแปลงหนึ!งที!ร้อยเอ็ด
เป็นไม้พุ่มเตี �ยต้องไปเดินพิสูจน์เพราะแปลงตรงนั �นเป็นแปลงที!นายทุนไปบุกรุกเข้าเอาและก็ออก
โฉนดตามมาตราที!ให้เอา นส.3 ไปเปลี!ยน คือไมต้่องรังวดั หลกัไมมี่อะไรเลย มนัก็ชี �ป่าไปครึ!งแปลง
และก็บอกว่าอยู่ในโฉนดเหมือนกัน กระบวนการอย่างนี �ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ายงัไงเกี!ยวกับเรื!อง
ภาระในการพิสจูน์ 

อีกอยา่งหนึ!งเราพบวา่เวลาเราพดูถึงในข้อเสนอแนะ มนัน่าจะชี �ไปให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเรา
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที!ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงอย่างที!กรณีของคุณสุรยุทธ์ 
อยัการเขาก็พิจารณาได้วา่ไมไ่ด้เจตนา ทั �งที!เข้าไปอยูใ่นลุม่นํ �าชั �นหนึ!งเอ ซึ!งถ้าพดูถึงข้อเท็จจริงกรม
ป่าไม้ก็เคยไปด ูอธิบดี ปลดักระทรวง และก็บอกว่าลุ่มนํ �านี �เป็นลุ่มนํ �าชั �นหนึ!งเอ ชาวบ้านอยู่ไม่ได้
ต้องอพยพ ซึ!งในกระบวนการยตุิธรรม มนัทําให้เลือกจบัได้ เช่น มนัมีหน่วยบินที!ตรวจว่ามีการบุก
รุกพื �นที!ป่า หากตรวจพบ ป่าไม้ก็ต้องจบั วิธีการคือไปหาจบัมาสกัคนเพื!อยืนยนักบัประชาชนได้ว่า
มีการจบัแล้ว ซึ!งก็มีการจบัคนเล็กคนน้อยอยู่ตลอดเวลา พออ่านภาพถ่ายทางอากาศทีไรก็จบัได้
แตต่รงนี � ผมก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการมนัคืออะไร ทําไมอ่านเสร็จแล้วต้องไปโดนที!ชาวบ้าน แตพ่อ
อา่นที!ตดิๆ กนัที!เป็นรีสอร์ท กลบัไมโ่ดนจบั  คนจนอยูบ้่านซึ!งเป็นแบบกระทอ่มไม้ไผ่ มีเงินซ่อมบ้าน
ก็เปลี!ยนเสาไม้เป็นเสาปนู  ก็เลยทําเกินสภาพที!ได้รับอนุญาตก็ถูกจบั แต่ในขณะที!รีสอร์ทข้าง ๆ 
เป็นรีสอร์ทอย่างสวย กระเบื �องแตกก็เปลี!ยนกระเบื �องใหม่ได้ เพราะแต่เดิมได้รับอนุญาตเป็น
กระเบื �องสวยงามอยูแ่ล้ว 

อีกข้อหนึ!ง คือ ผมคิดว่าในข้อเสนอไม่มีเรื!องที!ว่าเราไม่มีทนายในเรื!องนี �พวกนี � ที!มีน้อย ก็
เพราะมนัไมไ่ด้เงิน และจริง ๆ แล้ว พอชาวบ้านโดนคดีอย่างนี �แล้วไปเจอทนายอาสา ทนายอาสาก็
ไม่ต่างจากอัยการ หรือตํารวจ คือ ขอให้รับสารภาพ เพราะฉะนั �น ถ้าจะพูดเรื!องนี � ต้องพูดเรื!อง
ทนายไปด้วย 

แล้วข้อเสนอบางข้อ เราฟังจากคนทํางานมากเกินไป อย่างทนาย หรือ NGOs ในพื �นที!ทํา
ให้เราได้แตพื่ �นที!ที!มีNGOs หรือทนายเป็นพี!เลี �ยง ส่วนพื �นที!ที!ไม่มีการสืบหาข้อเท็จจริงมนัเป็นเรื!อง
ที!ชาวบ้านทําไม่ได้ด้วยตวัเอง อย่างเรื!องโฉนดชุมชน เรื!องกฎกติกา ถ้าให้ชาวบ้านทําเองทําไม่ได้
หรอกครับ ต้องมีทนาย หรือ NGOs ไปชว่ย  

ส่วนเรื!องศาล เราไปคิดว่าควรอยู่ศาลไหน คือ ผมสํานึกตวัเองอยู่เสมอว่าตวัเองมีโอกาส
เป็นทั �งโจทก์และจําเลย เราไปฟ้องว่านายทุนบกุรุกที!สาธารณะ ฉะนั �นเราก็อาจจะเรียกร้องให้นํา
สืบอีกแบบหนึ!ง แต่ถ้าวันนึงเราถูกฟ้องว่าบุกรุกที!สาธารณะบ้าง เราก็รู้สึกว่า เราอยากพิสูจน์
พยานหลกัฐานบ้างวา่ การประกาศที!สาธารณะมนัทบัที!ของเรา  

215 



 

สดุท้าย ผมไมแ่นใ่จวา่งานนี �ทําเฉพาะเรื!องป่าไม้หรือเปล่า เพราะเห็นคณุสมุิตรชยัพดูถึงที!
สาธารณะด้วย แต่ที!แน่ ๆ คือที!ราชพสัดไุม่ได้ถูกพดูถึง สุดท้ายจริง ๆ เรื!องสิทธิชุมชนของทุ่งสอง
ยาง มันก็เป็นเรื!องที!ดี แต่ว่ามันก็มีเรื!องการเมืองเข้ามาเกี!ยวข้องด้วย อย่างเช่นทุ่งยาวอยู่ในป่า
สงวนแหง่ชาต ิฉะนั �นเขาถึงอนญุาตให้อยูอ่าศยัได้ ตามม.16  ไมเ่หมือนเขตอทุยาน ในขณะที!ที!ตรง
นั �นแต่เดิมเป็นพื �นที! ป่าไม้ถาวร และพื �นที!ป่าไม้ถาวรส่วนหนึ!งก็นําไปออกนส.3 ซึ!งมีชื!อของ
นกัการเมือง  ฉะนั �นมนัไมมี่ทางเป็นอทุยานไปได้หรอกครับ  
 
คุณชลนภา อนุกูล 

 งานวิจัยนี �มีเป้าอย่างหนึ!ง คือ นําไปสู่การเปลี!ยนแปลง แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี!ยนแปลงไปใน
ระดบัไหน เคยเห็นงานวิจัยของสวรส. มันมีหัวข้อหนึ!งว่า งานวิจัยประเภทไหนที!จะนําไปสู่การ
เปลี!ยนแปลงเชิงนโยบาย  ก็พบว่า Decision maker จะยึด Evidence Base เป็นหลกั ดงันั �น จึงมี
งานวิจยัชุดหนึ!ง ทางสายสุขภาพเขาจะเน้นสถิติ เน้นกราฟอะไรมากมายเลย ในขณะที!งานของ
สายสงัคมศาสตร์ ไม่คอ่ยมี อย่างทนายความจะเป็นการเล่ากรณีศกึษา แต่ทางสายสงัคมศาสตร์
จะมีผลในเรื!องสื!อสาร สว่นงานวิจยัที!ดีในเรื!องการผลกัดนัเชิงนโยบายซึ!งยกมาเป็นกรณีศกึษา คือ
ของอาจารย์สมเกียรติ ตั �งกิจวานิชย์จากสถาบันTDRI ซึ!งเคยเสนอว่า งานวิจัยที!จะทําให้
เปลี!ยนแปลงเชิงนโยบายได้ ต้องมีหลกัอยู่ 3 อย่าง คือ  1. มีหลกัฐานสนบัสนนุชดัเจน 2. ข้อเสนอ
ต้องชดัเจนด้วยว่าให้ใครทําอะไร เมื!อไหร่ 3. สื!อสารได้ คือ เวลาจะบอกให้ใครทําอะไร ต้องบอก
เลยว่าให้เขาทําอะไร ยกตวัอย่างงานวิจยัชิ �นนี � บทที! 1 มีการreviewค่อนข้างกว้าง เพื!อบอกที!มา
ของปัญหาที!ดินป่าไม้ มีหลายนโยบายของรัฐที!เป็นอุปสรรค หรือเป็นปัญหา ซึ!งการแก้ไขเชิง
นโยบายจะต้องไปแก้นโยบายพวกนี �  แต่พอไปบทที!  2 มันไม่ต่อกัน คือ ไปเจาะเรื! องทําไม
กระบวนการยุติธรรมไม่อํานวยความยุติธรรมต่อคนจนในกรณีพิพาทที!ดิน  จะจับไม่ได้ว่ามัน
ออกมาเป็นเรื!องค่าใช้จ่าย เรื!องเอกสาร ความไม่รู้ อะไรอย่างนี � คือโดยหลกัการ ถ้าคําถามมนัว่า
คนจนติดคกุกรณีพิพาทที!ดินมาก พอเอา evidence base มาวาง แตไ่ม่ใช่เรื!องคนจนนะ แตเ่ป็น
เรื!องความเหลื!อมลํ �า และเมื!อมีความเหลื!อมลํ �า เราไม่ทําก็จะเกิดความรุนแรง อนันี �น่าเป็นโจทย์
วิจัยเรื!องลดความเหลื!อมลํ �าแต่ไม่ใช่เรื!องคนจนหรือเรื!องที!ดินของคนจน  ถ้าเป็นการสื!อสารต่อ
สงัคม  แตถ้่าถามลกึลงไปวา่ทําไมก็อาจจะทําให้ชดัขึ �น เพราะถ้าไม่ชดัก็จะไปลงแคศ่าล ว่าศาลสั!ง
ติดคุก ศาลไม่รอบคอบ มันจะต้องมีการวิเคราะห์ เพราะว่า เขาบอกว่าการเปลี!ยนแปลงเชิง
นโยบาย จะต้องรู้วา่รัฐเข้าไปแทรกแซงตรงไหน เพราะหลาย ๆ เรื!องเป็นเรื!องคนรังแกคน ไม่ใช่ศาล
รังแกคน  แต่พอคนรังแกคนแล้ว ต้องดวู่ากลไกรัฐเข้าไปควบคมุอย่างไร อย่างคดีเอกชนฟ้องคน
เยอะ ทําไมฟ้องเยอะ ก็เพราะรัฐไม่มีกลไกดแูล พอฟ้องแล้ว คนทําผิดก็ต้องชดใช้ เช่นนี �จึงจะป้อง
ปรามได้ ไมใ่ช่ปล่อยอย่างคดีภูเขียว มีโจทก์คนเดียวฟ้อง 500 คดีแบบเดียวกนั แล้วศาลชั �นต้นแพ้
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หมด แล้วอัยการตามไปเยียวยา ถ้าเป็นหมอก็รักษาไม่ทันแล้ว ตามไปแปะแผล ๆ มันควรจะ
ป้องกนัก็ไมป้่องกนัอีก คือ ไมเ่อาผิดกบัคนที!ทําผิดอยา่งนี �อยูเ่รื!อย ๆ 

 เข้าใจวา่ถ้าเป็นยทุธศาสตร์ มนัต้องหา Interventionจดุใดจดุหนึ!ง บางทีมีหลายจดุ ก็ต้อง
เลือกว่าจดุไหนก่อน เพราะ impact แต่ละจดุไม่เท่ากัน ถ้างานวิจยันี �พุ่งเป้าไปที!ศาล ก็จะสื!อสาร
กับสังคมไม่ได้เลย ต้องไปสื!อกับศาลเท่านั �น เพราะเป็นข้อเสนอเกี!ยวกับกระบวนพิจารณาคดี 
สงัคมไมเ่กี!ยว ไมส่นใจ เพราะเป็นเรื!องที!ศาลต้องทําอยา่งนี �มนัเอาคนมาsupportไมไ่ด้  

 บางทีเราอาจจะไมไ่ด้มาตรการหรือกฎหมายที!ครอบคลมุทั �งหมด เพราะมนัมีหลากหลาย
ประการ บางทีมนัมีเรื!องที!ต้องพิจารณาเรื!องความเป็นธรรมมากมาย แตถ้่าจะพดูถึงในศาลหรือใน
เชิงกระบวนการยตุิธรรม เขาจะใช้คําว่า ดลุพินิจของคน แตด่ลุพินิจนั �นเราไว้วางใจแคไ่หนในยคุนี � 
ก็อาจจะออกแบบในภาวะการณ์ปัจจบุนั อนันี �อาจจะต้องลองคดิด ู

 นอกจากนี � หากจะแตะศาลทําได้แค่ไหนนอกจากพูด สมมุติเรามีกลไก monitor equity 
ของระบบยตุิธรรม อีกอนัคือ สงัคมไม่เข้าใจว่าพ้นจากกระบวนการของศาลคือใครอีก มนัเหมือน
เป็นกลอ่งดําที!ไมรู้่วา่มีใครบ้าง ซึ!งข้างในมีทั �ง ผู้พิพากษา อยัการ ทนาย ตํารวจ จริง ๆ กรมป่าไม้ก็
เกี!ยว หากคลี!ตรงนี �ให้ชดั คนก็จะเข้าใจมากขึ �น แต่อย่างตอนนี �พอคนไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้จะช่วยยงัไง 
เพราะมนัเป็นเรื!องของศาลกบัคนที!ถกูคดี               
 
คุณสุนี  ไชยรส 
 อยากจะแลกเปลี!ยนกับคุณสุนทรียาเรื!องประโยชน์สาธารณะ และความเป็นธรรม คือ
จริงๆ มนัเหมือนความชอบธรรมตวัหนึ!งไหม ที!เขาพดูว่า ผลประโยชน์ของชาติคือของใคร ถ้าเป็น
ฝ่ายความเป็นธรรม ก็จะบอกว่า เป็นของประชาชน หากเป็นอีกฝ่ายหนึ!งก็จะเป็นอีกแบบหนึ!ง ทีนี �
เรื!องประโยชน์สาธารณะ จริงๆ แล้วส่วนตวั ในการตีความหากเราตีโจทย์เหมือนอาจารย์อิทธิพล
พดูวา่ แม้เราจะพุง่เป้าไปที!กระบวนการยตุธิรรมทั �งระบบ แตจ่ริง ๆ มนัมีที!มาที!ไป มีร่องรอยสาเหต ุ
เพราะฉะนั �นประโยชน์สาธารณะของเรื!องนี � มนัจึงต้องอธิบายอย่างที!ตรงนี �ขึ �นต้นไว้ ที!บอกว่าที!ดิน
เป็นเรื!องสําคญั ซึ!งเบามาก ความจริงต้องเขียนตอ่ว่า ที!ดินเป็นปัจจยัพื �นฐานที!สดุของความมั!งคง
ของชมุชน ของความมั!นคงทกุอย่าง และจะตอบปัญหาเรื!องผงัเมืองเรื!องสิ!งแวดล้อม สมมตุิถ้าตี
โจทย์แบบหนกัแนน่ จะพบวา่ที!ดนิคือประโยชน์สาธารณะที!ต้องได้รับการดแูล แตว่นันี � พอโจทย์มนั
ซบัซ้อนขึ �นไปอีก มนัจงึดรูกรุงรังไปหมดเลย เพราะ รัฐจู่ ๆ ก็ประกาศป่าอย่างที!เราเห็น โดยอยู่ก่อน
อยูห่ลงัมนัมาซ้อนด้วยรัฐประกาศที!ตามใจชอบ มนัมีหลายมิติ คนพดูเรื!องป่าสงวนประกาศทีหลงั 
แพ้หมดเลย เพราะเขาไปอ้างกฎหมายปี 2484  ฉะนั �นมนัจงึมีมิตทีิ!ซบัซ้อนกว่าประโยชน์สาธารณะ 
เมื!อนกึถึงปัจจยัที!ดนิ มนัต้องมีความเป็นธรรม เพราะการที!คนจะอยูไ่ด้ ชมุชนจะอยู่ได้ ทกุคนต้องมี
ที!ดิน พอโจทย์ใหญ่อย่างนี � ความเป็นธรรมมันจึงซ้อนเข้ามาว่า สิ!งแวดล้อมหรืออะไรก็ตาม รัฐ
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นอกจากประกาศเขตป่าตามใจชอบแล้ว รัฐยงัให้สวนป่าตามใจชอบ แล้วคนที!อยู่สวนป่าก็ผิดอีก 
เพราะรัฐไลต่ามลําดบัมา รัฐให้สมัปทานเหมืองแร่ในพื �นที!ป่าเป็นแสนๆไร่ เพราะฉะนั �นพอเอาโจทย์
เหล่านี �ไปคลี! สิ!งที!รัฐหรือสงัคมต้องตอบคําถาม คือ การจัดการที!ดินโดยภาพรวมมันได้ให้ความ
เป็นธรรมหรือยงั แล้วก็มีตวักฎหมายเข้ามาเกี!ยวข้อง ประโยชน์สาธารณะถึงจะมา ในคดีโลกร้อน 
รัฐก็จัดการคนเล็กคนน้อยไป แต่รัฐให้สัมปทานครั �งหนึ!งเป็นแสนไร่ ฉะนั �นความเป็นธรรมกับ
ประโยชน์สาธารณะมนัต้องไปคูก่นั  
 สอง สมมุติฐานข้อนึง ก็คือบอกว่า คดีคนจน ซึ!งดเูหมือนเป็นเรื!องความเป็นธรรม แต่ถ้า
เราย้อนกลบัไปดี ๆ แล้วจะเห็นว่าเป็นเรื!องของประโยชน์สาธารณะ ทําไมตอนนี �ชุมชนแตกสลาย
หมดเลย ชมุชนไม่อาจอยู่ได้ เพราะว่าความเป็นมาของแตล่ะชมุชนมีความซบัซ้อน หรือถ้าพดูเชิง
รัฐที!ซ้อนเข้าไปอีกคือ รัฐส่งเสริมการพฒันาเชิงเดี!ยว รัฐส่งเสริมให้กระบวนการผลิตสินค้าไปอย่าง
นี � คนจนดูเหมือนไปบุกรุกป่า ความเป็นมาของมันก็คือ คนจนก็มีอาชีพของตนเองแต่ดั �งเดิม 
เพียงแต่ตอนนี �กระแสของรัฐบาลกับนโยบายของรัฐไปส่งเสริมแบบนี �หมดเลย ฉะนั �น เขาก็เป็น
เหยื!อแร้งกาโดยไม่ตั �งใจทั �งหมด คือ จะบอกว่าทําไมคนจนต้องไปปลกูข้าวโพดในป่า ทําไมไม่รู้จกั
ปลกูแบบพอเพียง ก็เพราะเขาต้องนําเงินไปส่งลกูเรียน อนันี �สมมตุิ เขาก็เลยต้องหารายได้ อนันี �ก็
ซบัซ้อน รัฐจงึต้องจงูใจโดยนโยบายวา่จะทํายงัไงให้คนจนอยูอ่ยา่งยั!งยืนได้ 
 ในเรื! องชุมชนท้องถิ!นดั �งเดิม ซึ!งเป็นที!มาของการเถียงกันมากในการร่างรัฐธรรมนูญ          
ปี 2540 เพราะเขาไปยึดตามตะวันตก แท้จริงคําว่า “ดั �งเดิม”คือพวกชนเผ่าของเรา คนอีสาน
ทั �งหลาย มนัเป็นชมุชนท้องถิ!นดั �งเดมิทั �งนั �น ไมใ่ชช่นเผา่ ไมใ่ชช่นพื �นเมือง ไมใ่ช่ทฤษฎีอะไรเลย แต่
เป็นทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติที!พวกเขาอยู่มา บุกเบิกป่ามา เพราะฉะนั �นประเทศไทย ใครจะเป็น
ผู้ออกแบบประโยชน์สาธารณะ ใครจะบอกว่าป่าตรงนี �ควรรักษา ป่าตรงนี �ทําลายได้ คือพื �นที!ป่า
ทั �งหมดมนัไม่มีเขตแบ่งแล้ว มนัถูกพฒันามาจนต้องยอมรับว่า ถ้าไม่คลี!ความเป็นมาของแต่ละ
ฝ่าย ของแตล่ะเรื!อง อนันี �ก็ซ้อนเข้าไปอีก ซึ!งศาลคงเข้าไม่ถึงหรอก ศาลไม่อาจเข้าไปวินิจฉัยแบบ
นั �นได้ แตอ่นันี �คือกระบวนการของความเป็นธรรม 
 พอเราพดูถึงกระบวนการยตุิธรรมที!ศาลอยู่สดุท้าย แท้ที!จริงถ้าจะพดูถึงเริ!มต้นจริง ๆ ต้อง
พดูไปถึงกลไกการร้องทกุข์ คือเรื!องจํานวนมากที!ทําไมมนัคลี!ไมไ่ด้ ทําไมมีคดีจํานวนมากไปถึงศาล 
ก็เพราะ 1. เจ้าหน้าที!จะท้าชาวบ้านให้ไปศาล เพราะถ้าขึ �นศาลชาวบ้านแพ้ 2.กลไกการร้องทุกข์
ของรัฐทุกระดับไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื! องป่าเรื! องอื!นๆ ชาวบ้านก็ร้องทุกข์ทั �งนั �นเลย ร้องทุกข์
หน่วยงานจนเหนื!อย กว่าจะถึงสดุท้าย กลไกการร้องทกุข์ทั �งหมดคือ กระบวนการยตุิธรรมต้นทาง 
ซึ!งไมไ่ด้ถกูออกแบบให้รับฟังชาวบ้าน เรื!องจงึต้องถึงศาล เห็นด้วยว่าจะขยายกระบวนการยตุิธรรม 
ตั �งแตเ่รื!องที!เราต้องลดภาระของศาล แบบนี �จงูใจสงัคมมากเลย ศาลเลื!อนคดีไป 3 ปี 5 ปี คดีรุงรัง

218 



 

มากเลย จูงใจทุกคนเลยว่า วนันี �ศาลบอกว่าคดีล้นมากเลย แตศ่าลนําไปสู่กระบวนการไกล่เกลี!ย 
คือให้รับสารภาพ แตค่วามจริงศาลต้องมาร่วมมือกบัสงัคม  ไปจดัการกบัคนต้นทาง  
 ทําไมต้องกล่าวถึงศาล อย่างที!บอก เมื!อศาลเป็นสิ!งที!กล่าวถึงได้ยากที!สุด เราจึงต้องให้
กระบวนการทางสงัคมเข้ามาคลี! เพราะยงัไงศาลก็ต้องยอมรับความยุติธรรมพอสมควร ถ้าศาล
คลิกตรงนี �ได้ ศาลจะสามารถรวมและลดภาระได้ อย่างไปศาล ชาวบ้านก็เหนื!อย ศาลก็เหนื!อย มนั
แปลกประหลาดว่าทําไมคนถึงเข้าสู่กระบวนการอย่างนี �ซํ �าซาก อยู่กับกระบวนการที!ดูล้าหลัง
ตลอดเวลา จึงสงสยัว่าทนายความจะอยู่กบักระบวนการอย่างนี �ไปได้อย่างไร มนัใช้เวลามากมาย
มหาศาล  
 
คุณสมนึก  ตุ้มสุภาพ 

จริงแล้วผมไม่เห็นด้วยกับงานเขียนชิ �นนี �เลย ผมรู้สึกว่ามนัพฒันาให้ศาลทํางานง่ายขึ �น  
แตจ่ริง ๆ แล้วผมเห็นหวัข้อมานานแล้วหวัข้องานกบัจดุประสงค์ที!คณุสมุิตรชยัพดูมนัดสูวนทางกนั
อยู่  คือ หวัข้องานมนัดใูหญ่มากแตพ่อฟังแล้ว งานมนัชดัที!วิธีพิจารณา แตเ่นื �องานมนัไม่ใช่ มนัก็
เลยสับสนนิดหน่อยว่าที!ไปสัมภาษณ์คนทํางานมา ไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือคนทํางานกับ
องค์กรก็ดี สมัภาษณ์แล้วทีมสงัเคราะห์อย่างไร ปัญหาก็คือหน่วยที!สองมนัไม่ใช่วิเคราะห์ มนัเป็น
การถอดออกมาตอ่สิ!งที!เขาพดู ที!เขาพดูว่าปัญหาอย่างนี �ๆ  ถอดออกมา  คือถ้าทําเรื!องวิจยัเราต้อง
วิเคราะห์ว่าสิ!งที!คนทํางานเขาสะท้อนออกมามันแปลความหมายได้ว่าอย่างไร จากวิธีพิจารณา
อย่างนั �น  คือประเด็นนี �เป็นประเด็นที!น่าสนใจ  เพราะมนัน่าจะตรงเป้า กระบวนการที!ผ่านมา วิธี
พิจารณาของคนทํางานกบัวิธีพิจารณาของศาลที!อยากจะปรับปรุง ตรงนี �มนัสวนทางกนัหรือมนัไป
กนัได้หรือมนัควรจะเตมิเตม็กนัตรงไหน 

แล้วประเด็นที!สอง มนัมีรายละเอียดที!ปลีกย่อยของปลีกย่อยอีกทีหนึ!งมนัความละเอียดที!
ผมคิดว่าคนทั!วไปก็จินตนาการได้  แต่ผมรู้สึกว่าประเด็นที!สองมนัเป็นการรวมปัญหาเข้าด้วยกัน 
มนัไมไ่ด้แยก มนัต้องแยกก่อนวา่ที!ดินป่าไม้กบัที!ดินสาธารณะ ผมรู้สึกว่าสองเรื!องนี �มนัต้องชดั  วิธี
พิจารณาสองเรื!องนี �ต้องชดัพอสมควรว่าวิธีพิจารณาเรื!องที!ดินป่าไม้ต้องเป็นอีกแบบหนึ!งและวิธี
พิจารณาเรื!องศาลต้องเป็นอีกแบบหนึ!ง การนําเสนอก็อีกแบบหนึ!ง แตจ่ดุประสงค์ของงานวิจยัก็คือ
วา่วิธีพิจารณาของสิ!งแวดล้อมอนันี �คือโจทย์ใหญ่  วิธีพิจารณาสิ!งแวดล้อมมนัเป็นประเด็นที!รวมทกุ
อย่าง ที!ดิน ป่าไม้ สาธารณะ นี �คือวิธีพิจารณาของสิ!งแวดล้อม คือถ้าจดัเรื!องสิ!งแวดล้อม ประเด็น
งานวิจยัมนัต้องแยกเลย ว่ากระบวนการพิจารณาของแตล่ะเรื!องนั �นเป็นอย่างไรและการนําเสนอ 
ผมเน้นเรื!องป่าไม้มากกว่าและผมทําความเข้าใจเรื!องป่าได้มากกว่า  การนําเสนอเรื!องป่าไม้นี �มนั
ไม่สามารถปนในเรื!องที!สาธารณะได้ เพราะการจะนําเสนอวิธีพิจารณาในเรื!องป่าไม้นี � โดยส่วน
ใหญ่แล้วนี � โอกาสในการนําเสนอคดีในรูปนี �มีไม่เยอะ  เพราะกระบวนการของศาลหรือ
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กระบวนการของตํารวจ อยัการหรือเจ้าหน้าที!ป่าไม้มนัทํางานอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่แล้ว  
วิธีการนําเสนอพิสูจน์ไม่ยากเลย และไม่จําเป็นต้องสืบค้นด้วยชาวบ้านเอง เพราะอันดบัแรกใน
กระบวนพิจารณาของศาลในการรับฟัง ตํารวจดหูมดแล้ววา่เป็นพื �นที!อะไร กฎหมายอะไร แล้วก็ส่ง
อยัการ อัยการก็ส่งศาล ถามว่าตวัพิจารณาตรงนี �ชาวบ้านจะโต้แย้งอย่างไร ต้องสืบค้นไหม ไม่
จําเป็น  เพราะส่งอยู่แล้ว  แต่ถามว่าตวัโอกาสของการพิจารณาเรื!องนี �ชาวบ้านนําเสนออย่างไร 
เป็นปัญหาที!อยากให้คนทํางานช่วยอธิบาย  ผมมีส่วนหนึ!งซึ!งในความเป็นทนายความของแต่ละ
คนก็มีจุดประสงค์ คือไม่จําเป็นต้องเดินตามกลไก แต่ละคนก็มีแนวของเขา และการนําเสนอเขา 
ผมคดิวา่อนันี �สําคญั  จริง ๆ เรื!องนี �ผมก็อยากทําแตเ่ห็นวา่มีคนทําแล้ว ผมก็เลยเว้นไว้เพื!อขอใช้ แต่
ก็ไมไ่ด้ในสิ!งที!ต้องการ เพราะว่าการเสนอคดีป่าไม้ ถ้ามีความหลากหลายในคนทํางาน มนัจะช่วย
เติมเต็มหลาย ๆ อย่าง ผมเจอคนทํางานในส่วนของอยัการ ศาล หลายแบบ แล้วยคุนี �ศาลเริ!มเข้า
ไปค้นหาข้อมลูมากขึ �น  ถามวา่วิธีพิจารณาคดีแบบไตส่วนนี �เหมาะสมหรือไม่  ผมไม่คอ่ยแน่ใจ ผม
ยงัไม่เห็นงานวิจยัที!ช่วยเรื!องนี �ได้ แตเ่รื!องนี �มนัถูกโต้แย้งเยอะมนัถกูการวิพากษ์เยอะ มนัก็เลยพูด
ถึงแต่ไต่สวน ผมยังให้ข้อมูลทิ �งท้ายกับน้องที!มาสัมภาษณ์ว่า ผมไม่สนใจวิธีพิจารณาว่าจะแก้
หรือไม่แก้    ผมสนใจอย่างเดียวคือทศันคติ  ผมไม่สนด้วยว่าจะศาลไหน ผมมองว่าศาลปกครอง  
ศาลยุติธรรม  ถ้าทศันคติยงัเหมือนเดิม มันไม่มีการเปลี!ยนแปลง มุมมองของศาลคือ ทรัพยากร
เป็นของรัฐอนัดบัต้น  พอเป็นของอนัดบัต้น สิทธิในการจดัการ สิทธิในการใช้ประโยชน์ มนัไม่มี มนั
ไม่เกิด สิทธิพวกนี �มนัต้องขออนญุาตจากรัฐ คือประเด็นพวกนี �ถ้าไม่คลี!ออกมา ศาลไม่รับ ศาลไม่
เปิด หรือเจ้าหน้าที!รัฐไม่เปิด มนัไม่สามารถช่วยให้กระบวนการไปได้  เรื!องคดีคนจน ผมเห็นว่ามนั
เหมือนข้ามขั �นตอน ข้ามปัญหาที!ว่าอะไรนําไปสู่คดี  เกิดจากผู้ ทําละเมิดตอ่ทรัพยากรหรือไม่ หรือ
เกิดจากวตัถุประสงค์การใช้ประโยชน์ของมัน เห็นคณุสุนทรียาพูดเหมือนฝ่ายยุติธรรมทั!วไปๆ ที!
มองข้ามคือว่าเมื!อมีคดีหรือเมื!อมีการดําเนินกฎหมายแล้วนี � ไม่มองจุดเริ!มของมนัว่ามันเกิดจาก
จดุเริ!มต้นอะไร เกิดเพราะว่าเป็นการทําลายโดยสภาพจริงหรือไม่ ไปทําลายโดยพื �นฐานอะไร และ
จะต้องนํามาสู่ว่ารับสารภาพดีกว่า เพราะยงัไงคุณก็ไม่สามารถปฏิเสธกฎหมายของรัฐได้ นี �คือ
เหตุผล  ถามว่าหลายกรณีวิธีพิจารณาแบบนี �ถ้าไม่มีพี!เลี �ยงมันก็จะเกิดกระบวนการที!คุณไม่
สามารถโต้แย้งกฎหมายของรัฐได้ คุณจะอธิบายอย่างไรว่าไม่ใช่ที!ป่า คุณจะอธิบายอย่างไรให้
ดีกว่ากฎหมายป่าไม้ คําถามนี �นกักฎหมายหรือแม่บทกระบวนการยุติธรรมเถียงกันว่าจะอธิบาย
อยา่งไร จะพดูอยา่งไร 

ศาลมองทรัพยากรกรว่าเป็นของรัฐตั �งแต่ต้น  สิทธิในการจดัการ การใช้ประโยชน์เลยไม่
เกิด มองว่าเราคุยข้ามขั �นตอนซึ!งเป็นสาเหตุของปัญหา ว่าเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรหรือไม ่
หรือเกิดการวตัถปุระสงค์การใช้ประโยชน์ของมนั อาจจะต้องมองว่าจดุเริ!มต้นคืออะไร วิธีพิจารณา
แบบนี �ถ้าไมมี่พี!เลี �ยง เราจะไมส่ามารถโต้แย้งกฎหมายของรัฐได้ ซึ!งชาวบ้านอธิบายได้ลําบาก จึงมี
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การใช้เรื! องสิทธิชุมชน ต้องทํายังไงให้วิธีพิจารณาของศาลมองเรื! องกฎหมายน้อยลง มอง
กระบวนการของชาวบ้านมากขึ �น  

ข้อเสนอในเชิงวิจยัชิ �นนี � มองว่ายงัหยาบไป เนื!องจากไม่ได้ผ่านการสงัเคราะห์ออกมา จึง
ทําให้อธิบายปลายทางได้ยาก ว่าเราควรอธิบายกระบวนการพิจารณานี �อย่างไร การดําเนินการ
ตั �งแตพ่นกังานสอบสวนซึ!งเป็นต้นทาง จะพฒันาปลายทางให้ดีได้อย่างไร ถ้ามมุมองของศาลมอง
วา่ประเดน็นี �ต้องปรับเปลี!ยน ปรับปรุง ศาลน่าจะปรับเปลี!ยนได้ เนื!องจากผู้พิพากษาหลายคนมอง
ว่าเมื!อกฎหมายมายงัไงก็พิพากษาไปตามนั �น ประเด็นคือทํายงัไงให้ศาลกล้าที!จะข้ามกรอบการ
พิจารณา อนาคตอาจนําไปสู่การปรับปรุงกฎหมายได้ เป็นไปได้หรือไม่ที!จะแยกส่วนว่าในแต่ละ
ส่วนของงานวิจยัมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื!อให้ชดัในแต่ละเรื!อง หรือแตล่ะประเด็น หรือจะมุ่งเน้น
ไปที!ประเดน็ป่าไม้เป็นหลกั ก็ต้องปรับปรุงงานอีกครั �ง 

 
คุณแสงชัย  รัตนเสรีวงษ์ 

เห็นประโยชน์ของงานชิ �นนี � เชื!อว่าถ้าปรับปรุงก็จะส่งผลกระเทือนได้พอสมควร และสิ!งที!
ควรปรับปรุงคือกระบวนการวิเคราะห์ ที!ยงัไม่เจาะลึก เนื!องจากในงานวิจยักล่าวถึงเฉพาะปัญหา
ทั!วไป ไม่ได้พูดถึงปัญหาที!ดิน และป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาในคดีความ ปัญหาการทะเลาะกัน
ระหว่างรัฐกบัเอกชน ปัญหาที!พสัด ุการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเฉพาะไม่ถูกหยิบยกขึ �น เข้ามาสู่
การตั �งประเดน็วา่ความขดัแย้งในแตล่ะเรื!องคืออะไร แตเ่ป็นการรวบรวมเพียงปัญหาทั!วไป ว่าศาล
ยงัมีทศันคตไิมเ่หมาะสม หนว่ยงานราชการยงัมีทศันคติเชิงอํานาจนิยมซึ!งมองว่าเป็นปัญหาทั!วไป
ที!ไม่ว่าทําคดีอะไรก็พบกันอยู่แล้ว ปัญหาทั!วไปนี!ยอมรับกันอยู่ว่าเป็นประเด็นที!ต้องรณรงค์กัน
เรื!อยไป แต่ที!อยากเห็นคือปัญหาเฉพาะ ปัญหาที!ดินจะแก้ไขยงัไง เพื!อความสมดลุของการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ รักษาสิทธิของสงัคมส่วนรวม เช่นการรักษาสิ!งแวดล้อม กับรักษาสิทธิของ
ชาวบ้าน ความขดัแย้งที!มาจากทิศทางนโยบาย ปัญหาที!มาจากโครงสร้างระบบกฎหมายคืออะไร 
สองส่วนนี �ผมคิดว่ามันไม่เหมือนกัน ถ้าเราเห็นความแตกต่าง เราจะเห็นรูปธรรมของการแก้ไข
กฎหมายชดัเจน เช่น กระบวนการที!ว่าจะป้องกันไม่ให้คนจนถูกฟ้องคดีเข้าสู่ศาลได้อย่างไร แล้ว
ศาลไม่มีทางเลือกอื!นนอกจากต้องตัดสินไปตามกฎหมายที!บัญญัติไว้ในตอนนี �  สิทธิชุมชน
กลายเป็นการบรรเทาโทษ หรือให้รอลงอาญา และทนายก็สู้แบบนี � ซึ!งจริงๆแล้วสามารถยกเว้น
ความรับผิดได้ทางกฎหมาย  หรือไม่เป็นโทษทางกฎหมาย ไม่ใช่เพียงเป็นเหตกุารณ์บรรเทาโทษ 
ตรงนี �ที!อยากเห็นงานวิจยับง่ชี �ลงไปว่าถ้าเราจะหยิบยกปัญหานี �ขึ �นมาพิจารณาแล้ว แนวคิดหลกั
ทฤษฎีอะไรที!จะเป็นคําตอบ อะไรที!เป็นฐานการอ้างสิทธิเช่นนี �ได้ การเป็นอยู่ของคนจนได้ว่าไม่ผิด
กฎหมาย แตรั่ฐนั!นเองที!ผิด เพราะรัฐใช้วิธีการประกาศเขตป่า หรือเขตอุทยานซึ!งมนัไม่ชอบธรรม 
และไม่สอดคล้องกับหลกัในรัฐธรรมนูญ ผมอยากให้ลงลึกไปแบบนี � เราอาจมีข้อเสนอที!ไม่ใช่เชิง
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มอบหมายภารกิจในการแก้ไขปัญหาไปอยู่ที!ศาลเพียงอย่างเดียว แตอ่าจเป็นหลายส่วน เช่น การ
ดําเนินการของป่าไม้ที!ขีดแผนที!โดยไมมี่การวดัเขตเลย โดยไมต้่องมีเจ้าหน้าที!ไปเดินด้วยชอบธรรม
หรือไม่ การออกโฉนดที!ดินของกรมที!ดิน โดยไม่มีเจ้าหน้าที!ป่าไม้มารับรองแนวเขตเลยชอบธรรม
หรือไม่ การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จของเจ้าหน้าที!ปกครองท้องถิ!น ถ้าเราค้นคว้ากันจริงๆ เราจะได้
ข้อเสนอ ข้อเสนออย่างนี �อาจไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลได้เลย เนื!องจากข้อพิพาทดงักล่าว
ถกูแก้ไขได้ก่อน ทํายงัไงจงึจะมีตรงนี �ขึ �นมา อาจปรับปรุงกลไก หรือกําหนดระเบียบการปฏิบตัิใหม่
ได้อย่างไร การพิสจูน์สิทธิแทนที!จะบอกว่าเป็นหน้าที!ของผู้ เชี!ยวชาญ ก่อนที!จะวินิจฉัยว่าชาวบ้าน
อยู่หรือทําประโยชน์หรือไม่ น่าจะมีกระบวนการของคณะกรรมการชุมชนที!ต้องมาหารือก่อนได้
หรือไม่ ในส่วนศาลก็ต้องขออนุญาตวิจารณ์บ้าง เราจะสื!อสารได้อย่างไร  หรืออาจต้องมี
กระบวนการพิจารณาคดีเฉพาะ แตไ่ม่เห็นด้วยที!จะสรุปอย่างกว้างๆและง่ายๆว่าอยู่ที!ระบบการไต่
สวน เพราะหากเราไต่สวนด้วยบุคคลที!มีทัศนคติอยู่ในอํานาจนิยม หรือไต่สวนโดยใช้แค่กรอบ
กฎหมายอาญา พระราชบญัญัติป่าไม้ หรือกฎหมายที!ดิน โดยไม่คํานึงถึงรัฐธรรมนูญ   ก่อนที!จะ
รีบเสนอวา่ข้อเสนอแนะคืออะไร จงึขอเสนอวา่เราน่าจะเพิ!มบทการวิเคราะห์ก่อนจะนํามาสู่บทการ
สรุปปัญหา 
 
คุณสุทนิ บรมเจต 

หลกัๆคืองานวิจยัศึกษาปัญหา และจะดกูันว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร เราจํากัดกรอบ
เฉพาะคดีที!ดินและป่าไม้ มีผลกระทบต่อชมุชนหรือผลกระทบเฉพาะราย แตส่่วนใหญ่ที!เราทําคือ
การที!กระทบต่อชุมชน ซึ!งมีอยู่เดิมและถูกขบัไล่ออกไป เรากําลังศึกษาอยู่ว่า เมื!อโครงสร้างเป็น
ปัญหา และไม่ได้รับการแก้ไข ในระดบัที!เป็นปัญหาเฉพาะเราต้องหาว่าปัญหาอุปสรรคอยู่ที!ไหน 
โจทย์คือกระบวนการยตุธิรรม ตั �งแตภ่าครัฐ ได้แก่ พนกังานที!เกี!ยวข้องในแตล่ะกฎหมาย พนกังาน
สอบสวน อัยการ ภาคเอกชนซึ!งมีทนายความเข้ามาเกี!ยวข้อง  ส่วนของชาวบ้าน และส่วนของ
NGOs ที!มาชว่ยชาวบ้าน เราต้องศกึษาวา่ปัญหาอยู่ที!ระบบหรืออยู่ที!ตวัคน ถ้าระบบดีอยู่แล้ว หรือ
ระบบมีทั �งส่วนดีและไม่ดีเราจะทํายังไง หรือกลไกกระบวนการพิจารณาของศาล เริ!มต้นตั �งแต่
พนกังานป่าไม้ พนกังานสอบสวน อยัการทําสํานวน ส่งศาล ศาลพิพากษาไป ต้องศกึษาว่ากลไก
แต่ละส่วนได้ทําหน้าที!ปกป้องสิทธิประชาชนหรือไม่ กลไกแต่ละส่วนระหว่างกลไกการบริหารกับ
กลไกกระบวนยตุิธรรม ทําอย่างไรให้กลไกบริหารยตุิปัญหาได้ ซึ!งได้แก่ ท้องถิ!น รัฐบาลกลาง และ
เจ้าพนกังานรัฐ  มีตวักฎหมายที!ใช้ในทางบวกได้ เช่น พนกังานสอบสวนต้องสอบสวนถึงความ
บริสุทธิGของผู้ ต้องหาด้วย แต่กลไกนี �ไม่ได้ถูกบังคับใช้ เราต้องไปศึกษาผลกระทบในแต่ละคดี 
ประชาชนคนหนึ!งเมื!อถกูจบัมาฟ้องศาล ต้องเสียคา่ใช้จ่ายเท่าไร ผลกระทบตอ่ชีวิตครอบครัวที!เสีย
ไป ปัญหาเหลา่นี �ต้องแก้ที!ไหน กลไกอะไรที!จะต้องแก้ไข สว่นหนึ!งคือมีการผลกัภาระให้ศาลชว่ย  
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  ผมว่าต้องร่วมมือกนัทกุภาคส่วน  กลไกยตุิธรรมจะต้องแก้ทั �งระบบกล่าวหาและระบบไต่
สวน วฒันธรรมของศาลมีความเคยชินในระบบกล่าวหามากกว่า ทีมทนายความก็ใช้ความเคยชิน
ในการทําคดี ทีนี �ก็ขึ �นอยูก่บัประชาชนถ้าประชาชนเจอทนายความที!ขยนัทํางาน มีความเข้าใจสิทธิ
ชุมชนมีความทุ่มเทในการทํางาน เสนอข้อเท็จจริงเพื!อให้ศาลได้พิจารณาอย่างถ่องแท้และเป็น
ธรรม เพราะข้อเท็จจริงที!สื!อสารได้มากที!สดุ ความเป็นธรรมก็จะได้มากเท่านั �น  ฉะนั �นก็ต้องมาดวู่า
ทุกภาคส่วน ผมว่าเราต้องคิดในการร่วมมือกันทุกภาคส่วนช่วยกัน เพราะกระบวนการที!ทําเป็น
กระบวนการหนึ!งที!ทําให้สงัคมไม่ขดัแย้งกันและอยู่ได้อย่างสงบสขุมิ  ฉะนั �นถ้าประชาชนหนัหลงั
ให้กับกระบวนการยุติธรรม  ความรุนแรงในการต่อสู้ ก็ทําให้เกิดการยึดพื �นที! เพราะฉะนั �นความ
รุนแรงในพื �นที!ก็จะเกิดขึ �น กลุ่มต้องขยายการศึกษาให้มากขึ �นก็คือข้อเท็จจริงหรือปัญหาของ
ข้อเท็จจริง และก็นําเสนอ และการนําเสนอก็จะเกิดการแก้ไขทุกภาคส่วนที!พบปัญหา  ถ้า
แก้ปัญหาเฉพาะส่วนมนัแก้ไม่ได้เราต้องร่วมมือกันแก้ มันเป็นมิติหนึ!ง มันให้โอกาสประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ �นความก้าวหน้าทางภาคกฎหมาย  ความก้าวหน้าทางภาคสงัคม  ความก้าวหน้า
ของคนทํางานหลาย ๆ  ส่วนสามารถเดินหน้าได้  แต่ทําอย่างไรให้เกิดมิติของการมีส่วนร่วมมาก
ขึ �น 
 
คุณกฤตกิา  เลิศสวัสดิA 

พยายามจะชี �ปัญหาพื �นที! ที! เกิดร่วมกันในสังคมบ้านเราก็คือหน่วยราชการ เหมือน
ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที!ควรจะเป็น ทําให้ปัญหาอื!นเพิ!มขึ �น  ก็มีประเด็นนิดเดียว อยากจะ
โฟกัสไปที!ตัวรายงานประเด็นที!หนึ!งการแบ่งบทจะต้องให้ชัดและเห็นการเชื!อมโยงระหว่าง
วตัถปุระสงค์แต่ละข้อ อย่างมีหลายท่านที!พูดเรื!องนโยบายที!ดินประมาณ 6-7 ข้อในประเด็นเรื!อง
ข้อเสนอแนะกบัผลการสมัภาษณ์กับสิ!งที!เป็นประสบการณ์ ก็คือเห็นด้วยกับอาจารย์ลกัขณา  ว่า
คณุสมุิตรชยัต้องเขียนให้เยอะกว่านี �  ถ้าประเด็นมี 5-6 ประเด็นแตอ่าจจะมีการสงัเคราะห์แล้วได้
เพิ!มขึ �นมา เนื!องจากว่าหลกัฐานที!เราได้จากการสมัภาษณ์ ปัญหาในการดําเนินคดี ยกตวัอย่าง
ประเด็นสําคญัที!คิดว่าจะทําให้รายงานเป็นประโยชน์อย่างมากในการดําเนินคดีในอนาคตก็คือ
เรื!องพยานผู้ เชี!ยวชาญหรือว่าพยานหลักฐาน  การพิสูจน์ก็ให้ชัดเลยอย่างที!คณุบารมีอธิบายไป
แล้วยกตวัอย่างปัญหาที!เราเจอมีอะไรบ้าง  อาจจะยกเป็นกรณีๆ ไป ถอดบทเรียนหรืออาจจะแยก
เป็นประเดน็ออกมาก็ได้  หรืออาจจะทําทั �งสองอยา่งออกมาก็ได้ เพื!อให้เห็นการเปรียบเทียบ 

ประเด็นที!สองที!น่าสนใจก็คือ  ในกระบวนการที!เราบอกว่าเกี!ยวกบัเรื!องพิจารณาคดีที!ดิน
ถ้าเราทําตารางเปรียบเทียบไปเลยว่าคนจนนี �ถูกดําเนินการตาม 1, 2,3,4,5 อีกข้างหนึ!งก็คือ แล้ว
คนรวยเขาไม่โดนในประเด็นเหล่านี � เหตผุลมนัมีไหม คือคิดว่าน่าจะเป็นข้อโต้แย้งที!สําคญัในเชิง
พยาน 
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ประเด็นที!สาม  คิดว่าคุณสุมิตรชัยน่าจะลืมไป คือกลุ่มที!ช่วยเหลือชาวบ้าน  พอย้ายไป
พื �นที!ที!ไม่มีความช่วยเหลือนั �นชาวบ้านก็ไม่สามารถดําเนินอะไรได้หรือว่ารู้ไม่พอ หรือเข้าสู่
กระบวนการช้าเลยทําให้มีปัญหาในการสืบพยานตอ่ วิธีที!น่าจะดีกว่านี �คืออาจจะเป็นข้อเสนอไป
เลยว่าเรื!องความช่วยเหลือทางด้านองค์ความรู้ อาจจะต้องแยกเป็นข้อหนึ!งชดัเจนและต้องทําให้
เห็นว่ารัฐต้องเข้ามาดตูรงนี �ให้เป็นระบบ คือมองว่าตอนทุกคนอยู่กับปัญหาและบางทีเราอยู่กับ
ปัญหาเยอะ ๆ มนัก็จะหาทางออกไม่ค่อยได้  ถ้าเราถอยมาสกันิดก็อาจจะเห็นและอาจจะต้องมี
ข้อเสนอชดัเจนเรื!องความช่วยเหลือในเชิงองค์ความรู้ด้านกฎหมายเราจะต้องทําเป็นระบบ และ
ต้องเสนอก็เสนอไปเลยก็ได้ว่ารัฐควรจะต้องเข้ามาดแูลภาพรวมตรงนี �มากขึ �น  เน้นไปเลยถ้าเราจะ
แบง่ประเภทกรณีที!ดนิสาธารณะ  คดีสิ!งแวดล้อม และก็ถ้าเรายกประเดน็ที!เป็นประสบการณ์ในเชิง
ถอดบทเรียนด้วยในแตล่ะราย ก็จะทําให้เหตผุลของประเดน็ของรายงานดําเนินชดัเจนมากขึ �น 
 
คุณวีระ  ชมพันธ์ุ 
          ในกรณีโครงการพิสูจน์สิทธิคดีป่าไม้และที!ดิน กรณีพิสูจน์สิทธิส่วนใหญ่จะมองว่ากรณีที!
ชาวบ้านบุกรุกที!สาธารณะหรือที!ป่าไม้ แล้วถูกดําเนินคดีโดยเจ้าหน้าที!ของรัฐ มนัก็เป็นกรณีที!พูด
ถึงแล้วน่าเห็นใจชาวบ้านว่าชาวบ้านบุกรุกที!ป่าไม้หรือที!สาธารณะและถกูดําเนินคดีทั �ง ๆ ที! กลุ่ม
ชาวบ้านที!บกุรุกเข้าไปบางครั �งป่าไม้ยงัมีสภาพเป็นป่าไม้ คือผมว่าเขาเข้าใจการอยู่แบบยั!งยืนและ
เขาดแูลรักษา อยา่งนี �กระบวนการยตุธิรรมนา่จะเข้าใจ  ทีนี �มนัจะมีอีกกรณีหนึ!งเป็นคดีบกุรุกป่าไม้  
เหมือนกัน แตเ่ป็นกรณีที!ไม่ใช่ชาวบ้านบกุรุก เป็นกรณีนายทุนบกุรุกและกรณีนายทนุบกุรุกนี �แยก
ได้เป็นสองกลุม่คือ 

1.บกุรุกเข้าไปแล้วไมถ่กูดําเนินคดี 
2.บกุรุกแล้วไม่ถกูดําเนินคดีเพราะเจ้าหน้าที!รัฐช่วยเอื �ออํานวยในการออกเอกสารสิทธิGให้

ด้วย กรณีที!เราฟ้องเพิกถอนสิทธิGกรณีนี �มีหลายคดี   
กรณีแรกกบักรณีหลงัมนัต่างกนัตรงที! กรณีชาวบ้านถกูดําเนินคดีว่าบกุรุกที!ดินและป่าไม้

และคนที!จะพิสูจน์สิทธิGก็คือเจ้าหน้าที!รัฐ  เจ้าหน้าที!รัฐก็มีเอกสารสิทธิGมีหน่วยงานต่าง ๆ รองรับ 
ชาวบ้านจะพิสูจน์ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองขอเอกสารสิทธิGจากรัฐไม่ได้ แต่กรณีที!สองกรณีที!
เจ้าหน้าที!ออกเอกสารสิทธิGให้กับนายทุนและกรณีนี �ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที! NGOs และชาวบ้าน
ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิG โดยฟ้องหน่วยงานของรัฐ เช่นกรมที!ดิน  คนที!ถูกฟ้องคือเจ้าหน้าที!รัฐ 
เพราะฉะนั �นเอกสารที!เราฟ้อง เราฟ้องศาลปกครองเป็นระบบไตส่วน ศาลสามารถจะเรียกเอกสาร
นั �นได้เองจากหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง กรณีแบบนี �เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ แต่พอเราฟ้องศาล
ปกครองการแบง่อํานาจของศาลนี �ยืนมาตลอดวา่การที!มีผู้ ถือเอกสารสิทธิGมาโต้แย้งสิทธินั �น โยนไป
ศาลยุติธรรมพอวนมาศาลยุติธรรม การพิสูจน์สิทธิGของชาวบ้านคือชาวบ้านได้รับผลกระทบจาก
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การที!นายทนุบกุรุกอยา่งนี �พิสจูน์ยาก เพราะเรากําลงัจะไปฟ้องหน่วยงานของรัฐ  ฟ้องที!ดินจงัหวดั  
ฟ้องกรมที!ดินว่าเขาออกเอกสารสิทธิGที!ดินไม่ชอบ  นี �คือความยากลําบากของคนทําคดี ประเด็นนี �
ทําไมคณะกรรมการชี �ขาดอํานาจหน้าที!ระหว่างศาลจึงโอนคดีประเภทนี �ไปที!ศาลยุติธรรมหมด 
และบางทีไปอยู่ศาลปกครอง 4-6 ปี แล้วค่อยวนไปศาลยตุิธรรม อย่างฟ้องคดีที!เขาตะเกียบเราดู
จากภาพถ่ายทางอากาศสภาพนี �ดแูล้วเป็นคลองแท้ ๆ เลยเอาเรือเข้าไป ชาวบ้านบางคนยงัยืนยนั
วา่เคยใช้คลองนี � แตปั่จจบุนัเป็นที!ดินมีเอกสารสิทธิGเรียบร้อยแล้วและฟ้องคดีเราก็พิสจูน์ยาก ที!ดิน
ก็ออกไมช่อบฝ่ายที!ออกเอกสาร เขาก็บอกเขามีเอกสารเขาไมไ่ด้อยูใ่นที!ดินเอง แตเ่ป็นนายทนุที!เข้า
ไปซื �อและก็ออกเอกสารสิทธิGอยา่งนี � 
          อีกคดีหนึ!งผมฟ้องคดี  คดียงัอยู่ในศาลปกครองประมาณสกั 3-4 ปี คือคดีที!สามร้อยยอด 
ถนนเหมือนหาดทั!ว ๆ ไป ขวามือเป็นบ้านฝั!งซ้ายมือเป็นหาดแต่ที!ดินแปลงนี �อยู่ในฟากชายหาด
แล้วปรากฎว่าคนที!ออกครั �งแรกก็คือกํานันในพื �นที!นั �นแต่ในขณะนี �เรายังรออยู่ว่าเมื!อไหร่ศาล
ปกครองจะโอนไปศาลยตุธิรรม แตถ้่าศาลปกครองเองสามารถเรียกเอกสารได้ 
      ทีนี �ปัญหาที!ว่าเอกสารสําคญัของทางราชการ ถ้าเราต้องเป็นคนนําสืบเราเรียกไป เราเป็น
คนขอหมายเรียก แตศ่าลท่านเป็นผู้ออกหมายเรียก แต่ท่านไม่ได้สนใจว่าเขาจะต้องส่งมาตามนี �
และถ้าคณุไม่ส่ง ถือว่าคณุยอมรับเอกสารนั �นมนัไม่ใช่  ถ้าส่งมาแล้วเขาไม่สนใจก็เป็นหน้าที!ของ
โจทก์ คือเราก็ว่าคณุไม่มีเอกสารมานําสืบ การพิสูจน์มนัก็เลยไปไม่ถึง  มนัตา่งจากคดีที!ชาวบ้าน
ถกูดําเนินคดีเจ้าหน้าที!รัฐเป็นบคุคลดําเนินออกเอกสารสิทธิGเป็นบคุคลมีเอกสารทกุอย่างก็สามารถ
มาพิสจูน์ให้ศาลเห็น  ก็เป็นปัญหาที!อยากให้ผู้ วิจยัพยายามชี �ให้ชดัเจนหรือก็ดําเนินการตอ่ให้เห็น
ถึงวา่ปัญหาที!เกิดขึ �นวา่ศาลมีแนวคดิอยา่งไร 
 
คุณสุนี  ไชยรส 
      อยากจะถามว่าทําไมศาลปกครองรับไปแล้วคอ่ยโอนอนันี �มีกระบวนการอย่างไร  ทําไม
ไม่ส่งเลย   อยากเล่าเรื!องศาลดีๆให้ฟัง  คือศาลดีมากเปิดช่องให้นําสืบทกุอย่าง  แตต่อนเขียนคํา
พิพากษาศาลไมก่ล้าเขียน คือศาลจะเขียนแบบไม่กล้ากระโดดข้ามกรอบ เวลาศาลเขียนศาลระวงั
ตวัเองมากเสียจนไม่มีสาระเชิงของการตอ่สู้   สู้คดีมาอย่างดีเปิดโอกาสเรื!องรัฐธรรมนูญวิถีชุมชน  
แต่เขียนคําพิพากษาเขียนสั �น ๆ เพื!อจะบอกว่าไม่เอาโทษ พอถึงศาลอุทธรณ์ทีนี �ติดคุกเลย  
เพราะว่าขบวนการที!ได้นําสืบมาเป็นกระบวนการมันไม่ถูกเอาไปพิจารณาและพอคําพิพากษา 
ชาวบ้านติดคกุในชั �นอทุธรณ์  มนัเศร้าตรงที!ว่าผู้พิพากษาชั �นต้นไม่ยืนหยดักล้าหาญพอที!จะเขียน
คําพิพากษาโยงไปที!รัฐธรรมนญู สิทธิชนุชนทั �งที!สืบมาอยา่งดีอนันี �ก็เจ็บปวดไปอีกแบบหนึ!ง 
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อาจารย์ลักคณา  พบร่มเยน็ 
จริง ๆ แล้วมีคดีของศาลสพุรรณเลขที! 583/2549  บอกว่าชาวกะเหรี!ยงทํามาหากินอยู่โดย

วิธีการดั �งเดิมและสุจริต ไม่มีเจตนาบุกรุก ก็เลยไม่มีความผิดซึ!งจริงๆ แล้วเขาก็เลยบอกว่าชาว
กะเหรี!ยงมีมิติการปลกูข้าวและปลกูพืชหมนุเวียนในบริเวณที!ทํากินรอบหมู่บ้าน ซึ!งมนัก็เลยทําให้
เขายงัคงอยู่ในที!ได้ถึงแม้ว่ามนัจะไม่เป็นการรับรองสิทธิGโดยตรงแต่มนัก็ไม่ทําให้เขาต้องออกจาก
บ้าน  กับอีกคดีหนึ!งคือคดีแม่อมกิ ตรงนี �ค่อนข้างที!จะชดัว่าศาลรับฟังการปลูกพืชหมุนเวียนตาม
จารีตประเพณี  อันนี �ก็เป็นมิติใหม่ของศาลซึ!งจริง ๆ แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่พูดถึงสิทธิG  ในที!ดิน
โดยตรงแตม่นัก็ทําให้ชาวบ้านไม่ต้องออกไปจากที!   อนัที!สองอีกคดีหนึ!งเป็นคดีของศาลปกครอง
คดีแดงที!  อ.193/2553  คดีนี �ค่อนข้างหวือหวามาก เนื!องจากว่าสภาพที!ดินที!คณะรัฐมนตรี
กําหนดให้เป็นป่าชายเลนตอนนี �มันมีสภาพเป็นแหล่งชุมชน ไม่มีสภาพเป็นป่าชายเลนแล้ว  
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าที!ดินแปลงนี �ออกโฉนดได้ เช่นกนัถ้าเราเอาคดีนี �ไปเทียบเคียงกับเหตกุารณ์ 
สภาพมนัได้มีสภาพเป็นป่า มนัมีสภาพเป็นชมุชนแล้วมนัก็น่าจะมีสิทธิอยู่ในเขตนี �ได้เช่นกนั  ซึ!งใน
คดีนี �มันชัดเจนว่า เมื!อไม่มีที!ดินสภาพที!เป็นป่าชายเลนเขตเศรษฐกิจข.ตามคณะรัฐมนตรีการที!
ที!ดินพิพาท การที!ที!ดินพิพาทอยู่ในป่าชายเลนเขตเศรษฐกิจกรณีนี �จึงไม่ชอบการที!คณุปฏิเสธการ
ออกโฉนดจงึไมช่อบ 

 
คุณบารมี  ชัยรัตน์ 
         ผมคดิวา่ในที!ที!มนัมีการออกโฉนดที!ไมช่อบพอไปที!ศาลมนัก็จะถกูยืนยนัว่าออกโดยชอบด้วย
กฎหมายอยู่ตลอดเวลาในขณะที!ชาวบ้านไม่มีอะไรเลย มันก็ตัดสินว่าบุกรุกอยู่ตลอดเวลา 
เพราะฉะนั �นผมคดิวา่ การบอกวา่ยอมรับสิทธิชมุชนมนัเป็นระบบที!ปกป้องราชการด้วยกนั ระบบที!
ป้องกันการกระทําความผิด   เรื!องอาจารย์อิทธิพลพดูเรื!องการอ่านแผนที!กลบัหวั  ผมถามเลยว่า
แล้วคนที!ทําแผนที!ผิดไปอยูที่!ไหน ทําไมไมโ่ดนลงโทษเขาก็ตอบชดัเจนเลยวา่ คนๆ นี �ถกูย้ายมาจาก
อํานาจเจริญมาอยูใ่นกรมแล้วหาตวัไมเ่จอ 
 
คุณพงษ์ทพิย์  สาํราญจิตต์ 

จริงๆอยากให้แทรกเข้าไปก่อนบทสอง คือดใูนเชิงงานของศาลนี �มนัวนเวียนอยูใ่น Review
เยอะ แตอ่ยากให้แทรกเข้ามาก่อนบทสองที!จะหาคนในการวิเคราะห์ ทั �งเรื!องโครงสร้าง เรื!องที!จะ
คยุมีอยู ่สองเรื!องหลกั ๆ เรื!องที!หนึ!งกระบวนการประกาศเขตป่าโดยไมช่อบ   เรื!องที!สอง การออก
เอกสารสิทธิGที!ดนิเอกชนโดยไมช่อบ วิเคราะห์เรื!องพวกนี � เรื!องโครงสร้างใครมาก่อนมาหลงัการ
ประกาศ มนัจะมาถึงบทสดุท้ายได้ว่าวิธีพิจารณาของศาลจงึเป็นแบบนี � 
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คุณสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ 
เห็นว่าต้องวิเคราะห์เลือกมาว่าเราจะเล่นเรื!องอะไรแน่ ก็ต้องแยกกันเองในกลุ่มที!ทํา

วิเคราะห์วา่แตล่ะเรื!องที!เร่งดว่น ระยะสั �น ระยะยาว แตว่า่เวลานําเสนอเลือกเอาเรื!องที!ทําได้ คือคน
ก็จะงงวา่ทําอะไรเป็นร้อยเรื!องมนัจะไม่มีพลงั หมายถึงถ้าเรามีปัญหา ข้อเสนอแนะก็จะมาด้วยกนั
แต่เราต้องเห็นตัวละครที!อยู่ในนั �น  เพราะตัวละครแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน  ทีนี �พอมันไม่
เหมือนกนัวิธีสื!อสารดงึเขาเข้ามามนัไมเ่หมือนกนั คือถ้าทําตรงนี �ไม่ได้ยงัไงก็ไม่แก้ จากมมุมองของ
เรา ข้าราชการที!ออกเอกสารสิทธิGโดยมิชอบ  คือจริง ๆ มนัมีหลายเรื!องที!บอกว่าเป็นกลไกหรือเป็น
มาตรการอยู่  ทํายงัไงให้มนัออกมาชดัๆตวัเลขที!บอกว่ายกฟ้อง 40-50 คดี หรือว่าเกิดปัญหาเรื!อง
ที!ดนิ  คนที!เกิดปัญหาเขาไปหาหนว่ยงานที!เกี!ยวข้อง  มนัไม่ฟังก์ชนัแล้วทํายงัไง   คือถ้าจะให้เลือก
ว่าส่วนตวัจะทําอะไร คิดว่าตรงกับหลาย ๆ คน  อยากจะสรุปแล้วกัน อันแรกก็คือ สมมุติฐานมี
ภูเขาลกูหนึ!งยงัไม่ต้องบอกว่าทําอะไรจะมีหลกัคิดว่าจะดําเนินคดีกบัใคร ก็เลยคิดว่าอย่างเมื!อกี �ที!
พูดเรื! องของสิ!งแวดล้อมกับเรื! องของความเป็นธรรมทางสังคม คือเจ้าหน้าที!มีจํานวนจํากัด 
งบประมาณมีจํานวนจํากดั เราควรวางแนวอยา่งไร  ในเรื!องสิ!งแวดล้อมกรณีที!เรื!องมนัคล้าย ๆ กนั
คณุจะเลือกดําเนินคดีกบัใครระหว่างคนจนกบัคนรวย คนมีโอกาสกับคนด้อยโอกาส แล้วปัญหา
มนัคืออะไรปัญหาภาพรวม ๆ อนันี �คือ กรณีตวัอยา่ง   

อีกอันหนึ!งเราเห็นแล้วว่าที!หลวง ที!สาธารณะ ที! ป่า ปัญหาทุกอย่างที!มันเป็นเพื!อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม แล้วมนัมีที!เรียกว่าคดีโจร คือเราเห็นว่าโจรมนับกุรุกที!หลวงอยู่ข้างหน้า เรา
จะมีวิธีการจดัการอย่างไร  กบัอีกกรณีหนึ!งที!เป็นกรณีชาวบ้านถกูรังแก เราจะเรียกว่าคดีคนดี ทีนี �
มนัโจรชดั ๆ เลยมนัมาขอเอาโฉนด คดีของโจรเหมือนกนัทุกเรื!องแหละ 1.มนัเป็นที!หลวงแล้วโจร
มาขอเอาโฉนดพลเมืองดีก็เข้ามาคุ้มครองเข้ามาเล่นงานถ้าชาวบ้านไม่ได้ก้าวร้าวมากก็เอาไปฟ้อง 
ก็จะถูกปฏิเสธอํานาจฟ้องคดีแบบนี �ชาวบ้านมาเรื!องอํานาจฟ้องคดีตกไปแล้ว ศาลปกครองเปิด
กว้างพิสูจน์ยงัไง พยานอาจจะบอกว่าในส่วนของคนในส่วนของเอกสารเข้าถึงไม่ได้เอกสารทาง
ราชการต้องถือเป็นที!สดุ ชาวบ้านเป็นแคค่นนําเรื!องมาสู่ศาลเจ้าของเรื!องมนัคือคนส่ง  ศาลจะเล่น
บทเชิงรุกไหม ยกให้อัยการมาช่วยคิดอัยการก็ไม่เคยชิน อาจต้องคิดนอกกรอบ หรือมันมี
คณะกรรมการคุ้มครอง  เพื!อเข้ามาเป็นตวัเสริมหรือกลุ่มทนายมนัต้องมีตวัเสริมและตรงนี �มองเห็น
แล้วกลุม่คนนี �นา่จะเป็นเหยื!อ พลเมืองดีเหลา่นี �เป็นเหยื!อคนเหล่านี �กลบัถกูข้อหาเอง  คนเหล่านี �ถกู
ข้อหมิ!นประมาท  อะไรต่าง ๆ และตรงนี �ก็ต้องเข้ามาแก้ต้องมองให้เห็นว่ามันจะไปต่อแบบเดิม
ไม่ได้  เป็นไปไม่ได้เลยที!ศาลจะมองเรื!องนี �เป็นเรื!องระหว่างชาวบ้านกบันายทนุ แตศ่าลก็ต้องมอง
ให้เห็นว่านี �คือประโยชน์ส่วนรวมศาลต้องเข้ามาล้วงลูกหรืออะไรก็ตาม  คําพิพากษาอะไรต่าง ๆ 
มนัต้องล้วงไปถึงสืบพยานและในที!สดุตรงนี �ได้คยุกบัศาลเคยมีไหมที!มนัชนะคดีแล้วบงัคบั ระบบ
บังคับคดีบอกว่าไม่ เ กี! ยว ศาลปกครองบอกว่าทําไม่ เป็นเ รื! องบังคับคดี ฃที! พี! วี ระพูดถึง
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คณะกรรมการวินิจฉยัชี �ขาดอํานาจหน้าที!ระหว่างศาล  กรณีคนดีโดนรัฐลกุลํ �าประกาศเขตอะไรไม่
ชอบตา่ง ๆ อนันี �เป็นคดีปกครองหรือเปลา่ วา่จะสู้คดีอยา่งไร พิสจูน์อย่างไรหรือในเชิงคดีแพ่ง จะมี
ตวัอยา่งการพิสจูน์อยา่งไร ชาวบ้านอาจตกเป็นจําเลย คําถามคือคดีโจรทําอยา่งไรให้สู้คดีชนะ 
 
คุณบารมี ชัยรัตน์  
  มองวา่คนจนที!บกุรุกที!สาธารณะก็มี แตมี่สาเหตเุนื!องมาจากครอบครัวขยาย หรือที!เลิกใช้
ประโยชน์แล้ว จะบอกว่าเป็นโจรก็ไม่ใช่ คนดีก็ไม่เชิง มนัต้องมองเป็นภาพเดียวกนั มีกลไกอะไรที!
จะจดัการเรื!องราวนี �ให้เป็นธรรมได้ ตราบใดที!ใช้กลไกที!อยู่สูงๆขึ �น ทําให้ไม่เห็นความขดัแย้ง หรือ
ปรากฏการณ์ที!เกิดขึ �นในระดบัชมุชน 
  
คุณสุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ 
  ที!แยกประเภทคดีเพื!อให้การจดัการง่ายขึ �น ถ้ามองว่าคนดีไม่ควรถกูรังแกต้องแยกออกมา 
คดีโจรที!นายทนุรุกที!ก็มีอยูจ่ริง กรณีที!ไมช่ดัเจน อยา่งน้อยก็มีแนวทาง 
 
คุณสุมิตรชัย  หัตถสาร 
  การแลกเปลี!ยนครั �งนี � ทําให้มมุมองของงานวิจยัชดัขึ �น ความคาดหวงัของทุกคนมนัใหญ่
กว่างานวิจัยชิ �นนี � จะปรึกษากับทีมเพื!อวางกรอบงานวิจัยกับความคาดหวังของทุกคน ความ
คดิเห็นทั �งหมดจะบนัทกึและสง่ให้ทกุทา่นทางเมล์ 
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ภาคผนวก 3 
บันทึกการประชุมเวทีนําเสนอร่างรายงาน    

การวิจัยโครงการการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้        

และที�ดิน วนัที� 20 มิถนุายน 2554 

 

 
 



 

เวทีนําเสนอร่างรายงานการวิจัยโครงการการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที!ดนิ 

วันที! 20 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 222 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 

คุณสุมิตรชัย หัตถสาร: นําเสนองานวิจัย 

ที�มาของโครงการนี �เป็นโครงการย่อยส่วนหนึ�งของโครงการร่วมที�ทําขึ �นเพื�อผลักดันให้เกิดวิธี

พิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม รวมทั �งที�ดินและป่าไม้ หรือแม้กระทั�งเรื�องผงัเมือง เป็นการคิดกระบวนการที�จะ

นําไปสู่การหาทางออกร่วมกนัในการที�จะทําให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ �นโครงการนี �เราตั �งสมมตุิฐานที�ว่า

จะทําอย่างไรเพื�อให้เกิดความเป็นธรรม สิ�งหนึ�งที�เห็นคือความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการ

ยตุิธรรมความไม่เท่าทียมกนัระหว่างคู่กรณีหรือคู่ความในการพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยตุิธรรมเรา

ตั �งอยูบ่นสมมตุฐิานนี �ในการที�พิจารณาวา่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมได้อยา่งไร   

ปัญหาทั �งหมดที�เกิดขึ �น เกิดจากวิธีคิดในการมองที�ดิน มองทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกันใน

สงัคมไทย จงึนําไปสูค่วามขดัแย้ง เกิดการแยง่ชิงทรัพยากรขึ �น ซึ�งเรื�องนี �เกิดขึ �นมาเป็นร้อยปี กระบวนการสู้

เรื�องที�ดินถ้าย้อนไปสมยัก่อยจะเห็นรูปธรรมชดัหลงัการสู้ครั �งนั �นเกิดกฎหมายปฏิรูปที�ดิน สํานกังานที�ดิน 

กฎหมายการเช่านาที�ถือเป็นชยัชนะของพี�น้องชาวนาในสมยันั �น แต่การแก้ปัญหาในครั �งนั �นไม่ได้นําไปสู่

การแก้ไขปัญหาที�ดินแท้จริง หลงัจากมีรัฐธรรมนญู2540 แล้ว ความเดือดร้อนหรือความขดัแย้งได้ถูกตีแผ่

อย่างต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนัหลายคนที�ทํางานเรื�องนี �น่าจะเข้าใจดีว่า เมื�อรัฐธรรมนูญบญัญัติรับรองสิทธิ

ชมุชนขึ �นมา การลุกขึ �นมาเรียกร้องสิทธิจึงเกิดขึ �นมาอย่างต่อเนื�อง และสิทธิที�ถูกอ้างอยู่เสมอในการต่อสู้

เพื�อแย่งชิงทรัพยากรกับรัฐกับนายทุน หรือการอ้างสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ คือ สิทธิชุมชน ตาม

วตัถปุระสงค์ในการทํางานวิจยัชิ �นนี � เนื�องจากเราเป็นคนทํางานไม่ใช่นกัวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลยั 

สิ�งที�เราจะทําได้ดีที�สุดจึงเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ และถอดออกมาให้เป็นเนื �อหา เพื�อนําไปสู่การ

ออกแบบการแก้ปัญหา 

วตัถปุระสงค์ในการทํางานวิจยั 

• เพื�อศกึษาให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการและปัญหาข้อขดัข้องในระบบค้นหาความจริงใน

การพิจารณาคดีที�ดนิและป่าไม้ในปัจจบุนั  
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• เพื�อปฏิรูประบบการค้นหาความจริงและคดีที�ดินและป่าไม้ ทั �งในส่วนของการพฒันาบทบาทของ

ศาลในการไต่สวนคดีในเชิงรุก การพัฒนาการใช้มาตรการคุ้มครองชั�วคราวในคดี รวมถึงการ

พฒันาระบบการสืบพยาน การเดินเผชิญสืบ การทํางานร่วมกับผู้ เชี�ยวชาญในลกัษณะตา่งๆ เพื�อ

นํามาเป็นเครื�องมือในการเข้าสูก่ระบวนพิสจูน์ การค้นหาความจริงที�มากกวา่ปัจจบุนั 

กรอบคิดคือ ทีมวิจยัคิดว่าคนที�ทํางานใกล้ชิดกับปัญหาน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคญัในการที�จะ

รวบรวมประสบการณ์เหล่านี � ถอดออกมาให้เห็นสิ�งที�เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบนัอย่างรอบด้านโดยทีมวิจัย

เลือกสมัภาษณ์กลุม่คนที�เกี�ยวข้องคือ ทนายความ NG0s และชาวบ้าน กรอบคิดในส่วนทนายความคือ เรา

มองเรื�องบทเรียนการตอ่สู้คดีป่าไม้ที�ดนิ เพื�อจะนําไปสู่การที�เราจะเลือกทนายความที�มีประสบการณ์เรื�องนี �

อยา่งน้อย 10 ปี เพื�อดวูา่การทํางานที�ผา่นมาประสบปัญหาอะไรบ้าง ส่วนNG0sเลือกคนทํางานที�เกี�ยวข้อง

กับปัญหาที�ดินและป่าไม้ สายนักพัฒนาที�ทํางานเกี�ยวข้องในการที�จะขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาของ

ชาวบ้าน ส่วนตวัชาวบ้าน ได้สะท้อนให้เห็นบางอย่างที�เป็นปัญหาโดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรมของชาวบ้านนี�คือกรอบคดิที�จะนําไปสูข้่อเสนอตอ่ร่างวิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม 

วิธีการวิจยั 

• ศกึษาวิจยัเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง บทความตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง ซึ�งแตกตา่งกบัของ 

คณุสมนกึ ตุ้มสภุาพ เนื�องจากไมไ่ด้ลงลกึในรายละเอียดคําพิพากษา 

• เน้นการสมัภาษณ์เชิงลกึ กลุม่เป้าหมายหลกั 3 กลุม่ (ทนายความ,นกัพฒันาและชาวบ้าน)  

• นํามาประมวลจดัทําเป็นร่างงานวิจยั 

• จดัประชุมนําเสนอผลงานรวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ ที�เกี�ยวข้องกับการพิจารณาคดีด้านป่าไม้

ที�ดนิ ซึ�งจดัไปแล้วที�มลูนิธิอาสาสมคัรเพื�อสงัคม และในครั �งนี � 

• จดัทํารายงานผลการศกึษารวมถึงความคดิเห็นจากผู้ ที�เกี�ยวข้อง  

บทที� 3 พดูถึงข้อมลูพื �นฐานของปัญหาเรามองว่าหลกัการหรือตวัพื �นฐานที�แท้จริงของที�ดินและป่า

ไม้ คือการเป็นทรัพยากรที�จําเป็นเพื�อยงัชีพ หมายความว่า ที�ดินไม่ได้เป็นทรัพย์สิน หรือสินค้าที�ซื �อขายกัน

ในตลาดหรือเป็นหลักทรัพย์เท่านั �น แต่แท้จริงแล้วมีความหมาย และความสําคญัมากกว่านั �น ซึ�งคิดว่า

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาพวกนี � เขายึดเอาที�ดินมาเป็นพื �นฐานในการดํารงชีวิตเป็นหลกั ปัญหาที�พบ
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จากมมุมองเรื�องทรัพยากรที�ดินและป่าไม้ก่อให้เกิดความขดัแย้งในการจดัการ และใช้ทรัพยากรป่าไม้และ

ที�ดนิ เกิดกรณีพิพาทมากมาย รวมทั �ง 

- การกระจกุตวัของที�ดนิ  

- การประกาศเขตคุ้มครอง ทบัที�ทํากิน ที�อยู่อาศยัของพี�น้องที�อยู่มาก่อน โดยเฉพาะกลุ่มพี�น้อง

ชาตพินัธุ์ที�อยูม่ายาวนาน หรือที�เรียกว่าชมุชนท้องถิ�นดั �งเดิมของพี�น้องชาติพนัธุ์ทางภาคเหนือ

หลักฐานเรื�องการประกาศทับที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยกล่าวไว้ เป็นสิ�งยืนยันว่า

ปัญหามีอยูจ่ริง ไมใ่ชเ่รื�องที�เรากลา่วอ้างขึ �นมาลอยๆ  

- การสงวนหวงห้ามที�ดินของรัฐในอดีต ไม่ว่าจะเป็นที�ราชพัสด ุที�สาธารณะ ที�หน่วยงานรัฐ

ประกาศสงวนไว้ในอดีต  เป็นปัญหาว่าสภาพที�ดินไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ สภาพที�ดินได้

เปลี�ยนแปลงไป แตส่ถานะทางกฎหมายยงัคงอยู ่จงึเกิดข้อพิพาทขึ �นมาใหม ่ชาวบ้านเข้าไปทํา

ประโยชน์เข้าไปอยูอ่าศยั เกิดข้อพิพาทกบัรัฐ ถกูฟ้องร้องดําเนินคดีมากมาย 

- การบงัคบัใช้กฎหมายที�ไมเ่ทา่เทียมกนั  

คดีที!เกี!ยวข้องกับการพสูิจน์สิทธิป่าไม้และที!ดนิ 

• การพิสจูน์สิทธิในคดีป่าไม้ที�ดิน มีคดีที�เกียวข้องทั �งแพ่ง อาญา และปกครอง ไม่ว่าจะเป็นเรื�องการ

พิสูจน์ความผิดก็ดี ชาวบ้านต้องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า แต่ตามกฎหมายถือว่าทําไม่ได้ 

ชาวบ้านต้องการจะบอกว่าเขาไม่ได้บกุรุก แตเ่ขาแคเ่ข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าบางทีศาลไม่ได้มอง

เรื�องการดํารงชีวิตของชาวบ้านเป็นหลกั แตม่องเรื�องสถานะของที�ดินทางกฎหมาย คดีนางหน่อดา 

อาย ุ70 ปี ชดัเจนมาก เขาโดนข้อหาบกุรุกป่า 500 ไร่ เป็นปัญหาในการพิสจูน์การใช้ประโยชน์ของ

ชาวบ้านเพื�อโต้แย้งข้อกล่าวหาของรัฐ ซึ�งในทางปฏิบตัิมีปัญหามากเนื�องจากศาลไม่ให้โอกาสใน

การพิสจูน์เรื�องนี � หรือไมมี่หลกัฐานที�มีนํ �าหนกัพอที�จะหกัล้างได้    

คดีอาญา เป็นการดําเนินคดีที�มีวตัถุประสงค์ให้ผู้กระทําความผิดหรือจําเลยได้รับโทษทางอาญา 

เชน่ จําคกุ กกัขงั หรือปรับ ตามการกระทําความผิดและโทษที�บญัญตัไิว้ในกฎหมาย  

คดีแพ่ง  โดยส่วนใหญ่ในคดีป่าไม้และที�ดินเป็นการดําเนินคดีเมื�อมีข้อโต้แย้งสิทธิในการ

ครอบครองใช้ประโยชน์ในที�ดนิระหวา่งเอกชนกบัเอกชน       

 คดีปกครอง ในคดีป่าไม้ที�ดินส่วนใหญ่เป็นการฟ้องหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที�ของรัฐที�มีการ
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กระทําทางปกครองไปกระทบตอ่สิทธิและหน้าที�ของประชาชน เมื�อก่อนศาลปกครองไม่ได้มองว่าคดีเหล่านี �

อยูใ่นอํานาจของศาลปกครอง แตต่อนนี �ศาลปกครองรับคดีไปพิจารณามากขึ �น 

เพราะฉะนั �นการพิสจูน์สิทธิ หรือพิสจูน์ความจริงจึงเข้าไปเกี�ยวข้องกบัวคดีทั �งสามประเภ คดีที�ทีม

วิจยัจะเข้าไปใช้เป็นข้อมลูในการสมัภาษณ์จงึมีทั �งสามประเภทคดี 

ความสาํคัญของการพสูิจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที!ดนิ 

เราตั �งฐานที�ว่าเมื�อรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 ไปจนถึงรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 ได้รับรองสิทธิชมุชนไว้ 

สิทธิในการใช้ทรัพยากรเปลี�ยนทนัที จากเดิมที�รัฐมีอํานาจเต็ม ตอนนี �รัฐไม่มีอํานาจเต็มอีกต่อไปแล้วการ

แบ่งอํานาจกันในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรก็เกิดขึ �น แต่ปัญหาคือยงัไม่มีกฎหมายที�กําหนดเป็นรูปธรรม

ชดัเจน แตมี่การตีความของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ�งตีความว่ามาตรา 67 ใช้ได้แล้ว ตามกรณีมาบตาพุด ก็เป็น

การยืนยนัวา่รัฐธรรมนญูใช้ได้แล้ว เพียงแตรู่ปแบบหรือกระบวนการยงัไมมี่การกําหนดขึ �น 

ผลการวิจยั 

หลงัจากการสมัภาษณ์เก็บข้อมูล เราแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆในการที�จะไปเจาะลึกกับผู้ มี

ประสบการณ์ทั �งหลาย 

• ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี 

คิดว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคสําคญัหนึ�งที�ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ 

อย่างที�อ.กิตติศกัดิMกล่าวว่า นี�เป็นเงื�อนไขหนึ�งที�ทําให้ชาวบ้านตดัสินใจรับสารภาพ หรือตดัสินใจไม่สู้คดี 

เพราะต้นทนุในการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมมนัสงูมาก ส่งผลกระทบมากมายซึ�งผู้ ให้ข้อมลูส่วนใหญ่เห็น

ตรงกนัวา่ประชาชนที�ถกูดําเนินคดีไมว่า่จะถกูดําเนินคดีอาญา คดีแพง่ หรือแม้แตเ่ป็นผู้ ฟ้องคดีปกครองเพื�อ

ปกป้องที�ดินสาธารณะ  ต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี แม้จะมีกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่

ประชาชนที�ถูกดําเนินคดีจากองค์กรต่างๆ บ้าง แต่การช่วยเหลือดงักล่าวก็ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย ที�

เกิดขึ �นจริงทั �งหมด  

• ปัญหาการเข้าถงึเอกสารและพยานหลักฐาน 

ชาวบ้านสว่นใหญ่เข้าถึงยาก แม้ว่ารัฐธรรมนญู 2540 และรัฐธรรมนญู 2550 จะพดูถึงการเข้าถึงข้อมลู

ข่าวสาร และมีพ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื�องยาก ซึ�งเป็นเรื�องยากใน

สองส่วนคือ เอกสารส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ การขอหรือเข้าไปใช้เอกสารจึงเป็น
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เรื�องยาก รวมทั �งการพิสจูน์เอกสารเหล่านี � ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเอกสารที�เกี�ยวข้องมีอะไรบ้าง การเข้าไม่ถึง

สว่นหนึ�ง และความไมรู้่อีกสว่นหนึ�งที�เป็นปัญหา 

• ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื!องสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 

ทําให้การพิสจูน์สิทธิเป็นเรื�องยาก กวา่จะรู้ตวัก็เป็นคดีอยูใ่นชั �นศาล กระบวนการในการโต้แย้งตั �งแตต้่น

ไมมี่ ซึ�งเป็นปัญหาที�สะท้อนมาจากการสมัภาษณ์ทั �งสามกลุม่ 

• ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื!องเขตอาํนาจระหว่างศาล 

มีหลายคดีที�นําไปฟ้องศาลปกครอง รอ1 ปี ศาลบอกว่าไม่อยู่ในอํานาจศาลปกครอง เมื�อฟ้องศาล

ยุติธรรม 5-6 ปี คดีจบ ศาลบอกว่าไม่มีอํานาจฟ้อง ถึงแม้จะมีคณะกรรมการวินิจฉัย แต่ก็ยังมีความไม่

ชดัเจนวา่ อยูใ่นอํานาจของศาลไหน กรณีที�มีข้อพิพาทระหวา่งรัฐกนัเอกชนเรื�องการออกเอกสารโดยไม่ชอบ 

หรือสิทธิในที�ดนิและป่าไม้ 

• ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื!องอาํนาจฟ้อง 

มีประเดน็กรณีที�ชาวบ้านพยายามจะปกป้องที�ดิน หรือทรัพย์สินของสาธารณะ แตศ่าลมองว่าชาวบ้าน

ไม่ใช่ผู้ เสียหาย หน่วยงานรัฐที�ดูแลต่างหากที�เป็นผู้ เสียหาย อนันี �ก็เป็นปัญหา เพราะว่า เมื�อชาวบ้านลุก

ขึ �นมาปกป้องทรัพยากร กลบัไมมี่อํานาจในการเข้าไปดแูล 

• ปัญหาภาระการพสูิจน์ 

เป็นเหตหุนึ�งที�ทําให้การเข้าถึงการพิสจูน์สิทธิในคดีที�ดนิและป่าไม้มีปัญหา ภาระในการพิสจูน์ตกอยู่กบั

ฝ่ายที�กล่าวอ้างข้อเท็จจริง ศาลทําหน้าที�เป็นคนกลางในกระบวนการนั �นๆ โดยไม่มีบทบาทในการแสวงหา

ข้อเท็จจริง ยกเว้นศาลปกครองหมายถึงศาลเป็นกรรมการและให้สองฝ่ายนําเสนอข้อเท็จจริง แตใ่นความ

เป็นจริง ถ้าฝ่ายหนึ�งเป็นหน่วยงานรัฐ อีกฝ่ายเป็นชาวบ้าน มนัจะไม่มีทางเท่ากนัในแง่การพิสจูน์ความจริง 

เมื�อศาลไม่ลงไปช่วย หรือลงไปใช้อํานาจในการแสวงหาความจริง เหมือนกับที�มีผู้สะท้อนว่าร้อยทั �งร้อย

ชาวบ้านเป็นฝ่ายแพ้ ความเสียเปรียบของชาวบ้านในความไม่รู้ การเข้าไม่ถึงพยานหลกัฐาน เมื�อเข้าไปใน

ศาลก็ไมมี่ตวัชว่ย อนันี �จงึมองวา่เป็นปัญหาอยา่งหนึ�ง 
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• ปัญหาการรับฟังและชั!งนํ 7าหนักพยานหลักฐาน 

จากการสมัภาษณ์พบว่าศาลมกัจะรับฟังและให้นํ �าหนกักบัพยานหลกัฐานของราชการเป็นหลกั ข้อมลู

ของชาวบ้านถ้าโชคดีก็จะได้นําเสนอ ผมมีประสบการณ์เกี�ยวกบัเรื�องนี �เยอะ ที�ศาลสั�งตดัพยาน ศาลจะฟัง

เอกสารวา่มีการประกาศเขตป่าแล้ว มีการประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว มีนส. 3 แล้ว ส่วนอื�นๆที�จะไป

หกัล้าง ถ้าไมเ่กี�ยวโดยตรงศาลก็จะไมฟั่ง         

 ตวัอย่างข้อเท็จจริง มีชาวบ้านเป็นชนเผ่ารับจ้างทําไร่ในที�ดินสาธารณะ ถูกจบัข้อหาบุกรุกป่า เมื�อ

ขึ �นศาลอยัการบอกวา่ให้รับสารภาพขอให้จําเลยปรึกษาทนายความก่อน เขาบอกว่าก็รับสารภาพมาตลอด

ไมใ่ชห่รือ ปัญหาแบบนี �เกิดขึ �นอยูเ่สมอ ชาวบ้านไมไ่ด้รับข้อมลูที�เป็นจริงทั �งหมด ถ้าถามวา่การรับสารภาพมี

ประโยชน์หรือไม่ ด้านหนึ�งก็มีประโยชน์ แต่หากรับสารภาพแล้วต้องเจอกับอะไรบ้าง ชาวบ้านไม่รู้เลย 

อย่างเช่น รับสารภาพแล้วต้องออกจากที�ดิน หรือโดนคดีแพ่งตามมา แต่สุดท้ายไม่มีทางเลือก ต้องรับ

สารภาพ 

• ปัญหาพยานผู้เชี!ยวชาญ 

เห็นวา่แม้จะมีบทบญัญัติตามกฎหมายในเรื�องนี �บญัญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

แต่ ณ วนันี �ไม่มีผลในทางปฏิบตัิอย่างจริงจงั ศาลยุติธรรมและศาลปกครองไม่มีระบบพยานผู้ เชี�ยวชาญ

เฉพาะด้านเกี�ยวกับการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินอย่างครอบคลุมเพียงพอ และประเทศไทยขาด

นกัวิชาการที�เป็นอิสระจากหน่วยงานราชการ  ยังไม่มีระบบตรวจสอบพยานผู้ เชี�ยวชาญ   ประชาชนไม่

สามารถเข้าถึงข้อมลูเกี�ยวกบัผู้ เชี�ยวชาญได้ 

• ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายสารบัญญัต ิ

- ปัญหาการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดินนั �นไม่อาจแก้ไขได้โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

วิธีพิจารณาเพียงอยา่งเดียว  

- กฎหมาย สารบญัญัติเป็นส่วนหนึ�งที�สร้างปัญหาจึงควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายสารบญัญัติ

ควบคูก่นัไปด้วย  

• ปัญหาทัศนคตขิองบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 

คนทํางานทุกคนรับรู้รับทราบ คิดว่าถ้ามีการขยายองค์ความรู้เหล่านี �มาขึ �นให้แก่บุคลากรใน

กระบวนการยตุธิรรม 
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- ในการพิจารณาคดีป่าไม้และที�ดินนั �น  บุคคลากร     ในกระบวนการยุติธรรมทั �ง พนักงาน

สอบสวน  ทนายความ อยัการและศาล  ยงัไมมี่ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัโครงสร้างปัญหาป่า

ไม้ที�ดนิ  วิถีชีวิต จารีตประเพณี และวฒันธรรมของชมุชน  

• ปัญหาในการแสวงหาพยานหลักฐาน 

- ในกรณีที�เป็นการฟ้องเพื�อปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที�ประชาชน   ใช้ประโยชน์

ร่วมกนั ให้มีบทบญัญตัยิกเว้นคา่ใช้จา่ยในการพิสจูน์พยานหลกัฐาน  

- การเข้าถึงพยานหลักฐาน ควรมีองค์กรหรือหน่วยงานที�จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการ

รวบรวมพยานหลักฐานให้แก่ประชาชนในการต่อสู้ คดี  และมีอํานาจในการเ ข้าถึง

พยานหลกัฐานราชการได้โดยตรง  

- ให้คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารใช้อํานาจตาม พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ

มาตรา 9 (8) ประกาศกําหนดให้ข้อมลูข่าวสารเกี�ยวกบัการพิสจูน์สิทธิในป่าไม้และที�ดิน  เป็น

ข้อมลูขา่วสารที�ต้องจดัให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้  

• ปัญหาความไม่รู้และไม่เข้าใจของชาวบ้านในเรื!องสิทธิในกระบวนการยุตธิรรม 

- กรณีมีประเด็นเรื�องการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน  ให้ศาลมีหน้าที�ต้องเรียกหลกัฐานที�

เกี�ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน  และให้ศาลเรียกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องมา

ถ้อยคําประกอบการพิจารณาของศาล และมีอํานาจเรียกผู้ เชี�ยวชาญมาให้ความเห็นตอ่ศาล

ถึงวิธีการพิสจูน์สิทธิ โดยไมจํ่าเป็นต้องให้คูก่รณีร้องขอ  

- ให้ศาลนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86, 87, 99, 129, 130 และประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 มาใช้อย่างเคร่งครัด  โดยอาจออกเป็น

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา  

- เสนอให้มีองค์กรระดบัประเทศ ทําหน้าที�ส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดย

ให้มีกองทุนสนบัสนนุงบประมาณให้แก่องค์กรช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที�ไม่แสวงหา

กําไร เพื�อดําเนินการตามภารกิจดงักลา่วด้วย  
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• ปัญหาการเข้าไม่ถงึสิทธิในกระบวนการยุตธิรรมเนื!องจากอุปสรรคทางภาษา 

- ให้มีการจดัหาลา่มอยา่งครอบคลมุเพียงพอ โดยเฉพาะภาษาถิ�นและให้มีระบบการพฒันาล่าม

ให้มีคณุภาพทั �งด้านภาษาและความรู้ทางกฎหมาย  

- ในคดีแพ่งเกี�ยวกับป่าไม้และที�ดิน ควรกําหนดให้เป็นหน้าที�ของรัฐในการจัดหาล่ามให้แก่

คูค่วามเชน่เดียวกบัคดีอาญา  

• ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื! องเขตอํานาจระหว่างศาลยุติธรรมและศาลปกครอง   ในคดี

เกี!ยวกับที!ดนิสาธารณะ 

- เมื�อพิจารณาจากลกัษณะคดีที�มีการฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที�ออกทับที�ดินสาธารณะหรือ

ฟ้องว่ามีการกําหนดเขตที�ดินของรัฐทบัที�ดินเอกชนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการฟ้อง

เกี�ยวกบัการกระทําทางปกครอง คดีประเภทนี �จึงควรอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ดงันั �น 

รัฐควรออกกฎหมายกําหนดให้คดีพิพาทในลกัษณะดงักล่าวอยู่ในเขตอํานาจศาลปกครองให้

ชดัเจน  

• ปัญหาความไม่ชัดเจนเรื!องอาํนาจฟ้องของประชาชนในคดีเกี!ยวกับที!ดินสาธารณะในศาล

ยุตธิรรม 

- ให้รัฐออกฎหมายวิธีพิจารณาที�กําหนดให้ประชาชนที�รวมตวักนัเป็นชมุชนและสิทธิของบคุคล

ในฐานะปัจเจกตามรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ.2550 มาตรา 66 และ 67 มีอํานาจฟ้อง เพื�อปกป้องที�ดิน

และทรัพย์สินสาธารณะได้  

• ปัญหาภาระการพสูิจน์ 

- ในคดีอาญา 

• เกี�ยวกับป่าไม้ที�ดินที�มีการยกเรื�องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญขึ �นเป็นประเด็น

โต้แย้ง   ในคดีให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที�รวบรวมพยานหลักฐานทั �งปวงที�

เกี�ยวกบัสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูฯ ประกอบในการพิจารณาสั�งคดี หากไม่มีการ

ดําเนินการดงักลา่ว ถือวา่ การสอบสวนไมช่อบด้วยกฎหมาย  
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• ในการสั�งฟ้องคดีของอยัการ ให้พนกังานอยัการนําข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัสิทธิชมุชน      

มาประกอบการฟ้องคดี และแนบตดิท้ายฟ้องด้วย  

• ในการพิจารณารับฟ้องของศาล หากพนกังานอัยการไม่นําข้อเท็จจริงเกี�ยวกับ

สิทธิชมุชนมาประกอบการฟ้องคดี และแนบติดท้ายฟ้อง ให้ศาลมีอํานาจเรียกให้

พนักงานอัยการส่งพยานหลักฐานเกี�ยวกับสิทธิชุมชนมายังศาล ประกอบการ

พิจารณาในชั �นตรวจคําฟ้องได้  

- ในคดีแพง่  

• การพิสูจน์เป็นภาระร่วมกันของทกุฝ่าย ศาลต้องมีบทบาทเชิงรุกในการแสวงหา

ข้อเท็จจริงนอกจากพยานหลักฐานที�คู่ความนําสืบเช่น ให้ศาลซักถามพยาน

เพิ�มเตมิหรือเรียกพยานหลกัฐานมาสืบเอง  

• ปัญหาการรับฟังและชั!งนํ 7าหนักพยานหลักฐาน 

- ทั �งในคดีแพง่และคดีอาญา ในกระบวนการพิจารณาคดีป่าไม้ที�ดินให้ยกเว้นข้อสนันิษฐานตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ มาตรา 127 ที�วา่เอกสารมหาชน ให้ศาลสนันิษฐานว่า

ชอบ วา่ถกูต้องมาใช้ เพื�อเปิดชอ่งให้ทั �งสองฝ่ายนําสืบพิสจูน์สิทธิได้อยา่งเทา่เทียมกนั 

• ปัญหาพยานผู้เชี!ยวชาญ 

- ศาลควรมีการจดัทําบญัชีรายชื�อผู้ เชี�ยวชาญที�เกี�ยวกับการพิสูจน์สิทธิในคดีป่าไม้และที�ดิน

อยา่งครอบคลมุ  และประกาศให้สาธารณชนเข้าถึงง่าย  

• ปัญหาการเดนิเผชิญสืบ 

- ในคดีป่าไม้ที�ดนิที�มีการยกเรื�องสิทธิชมุชนตามรัฐธรรมนญูขึ �นเป็นประเด็นโต้แย้งในคดีให้ศาล

นํามาตรการต่าง ๆ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยเฉพาะการเดินเผชิญสืบ

ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาตรา 99 มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริง  
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• ปัญหาค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี 

- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั �นพื �นฐานเช่นเดียวกับสิทธิทางสุขภาพ  การศึกษา  

ข้อเสนอคือรัฐต้องจดัให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยเสนอให้กฎหมายให้ความช่วยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย  และให้มีกองทนุ  

- ปัญหาเรื�องค่าใช้จ่าย รัฐธรรมนูญ  กําหนดให้เป็นหน้าที�ของรัฐต้องให้  ความช่วยเหลือ

ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม จงึเสนอวา่คา่ฤชาธรรมเนียมในคดีป่าไม้และที�ดิน

กรณีที�ชาวบ้านฟ้องนายทนุ เป็นสิทธิทางแพง่ ควรได้รับการยกเว้น  

- ให้มีการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เป็นระบบเดียว โดยมีกองทนุที�

บริหารจดัการโดยองค์กรที�เป็นอิสระ หรือจดัให้มีพระราชบญัญัติหลกัประกันความยตุิธรรมฯ 

ขึ �นจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต ่ คล้ายๆ กบั พระราชบญัญัติหลกัประกนัสขุภาพ  เพื�อบรูณการ

การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั�วประเทศเพื�อ

สร้างหลกัประกนัในการเข้าถึงความยตุธิรรม 

• ปัญหาเรื!องสิทธิในการปล่อยตัว  

ในการทํางานทีมวิจยัเถียงกนัมากวา่การขอปลอ่ยตวัชั�วคราวเป็นสิทธิหรือเป็นอํานาจ และสรุป

กันว่าการขอปล่อยตัวชั�วคราวเป็นสิทธิ และหลักคือต้องอนุญาตให้ปล่อยตัวชั�วคราว การไม่

อนญุาตเป็นข้อยกเว้น 

- สิทธิในการได้รับการปลอ่ยตวัชั�วคราว เป็นสิทธิมนษุยชนและสิทธิในกระบวนการยตุิธรรมตาม

รัฐธรรมนญู  

- ต้องพิจารณาเรื�องการปล่อยตวัเป็นเรื�องสิทธิที�ประชาชนต้องได้รับก่อน หากต้องการควบคมุ

ตวัหรือกกัตวัไว้ รัฐมีหน้าที�ต้องแสดงหลกัฐานที�ชดัแจ้งและมีเหตผุลที�เพียงพอว่าการปล่อยตวั

จะเกิดความเสียหาย  

- หากรัฐแสดงหลกัฐานไมไ่ด้หรือไมมี่เหตผุลเพียงพอจะต้องให้ประชาชนได้รับสิทธิในการปล่อย

ตวัโดยไมมี่เงื�อนไข หรือหลกัประกนัใดๆ และต้องให้ผู้ ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิคดัค้าน  

- หลักประกันนั �นจะต้องไม่จํากัดแต่เพียงหลักทรัพย์ที�ตีราคาเป็นเงินได้ หรือบุคคลที� เป็น

ข้าราชการเท่านั �นที� มีสิทธิในการประกันตัวโดยใช้ตําแหน่งได้  ต้องเปิดให้สามารถยื�น
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หลกัประกนัอื�นๆ ที�มากกว่าหลกัทรัพย์และข้าราชการ จะมีกระบวนการไหนหรือไม่ที�จะทําให้

ชาวบ้านได้เข้าถึงสิทธิในการปลอ่ยตวัชั�วคราวมากขึ �น 

• ปัญหาอันเกิดจากกฎหมายสารบัญญัต ิ

- ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ให้รับรองสิทธิชมุชนสอดรับตามรัฐธรรมนญู  

• ปัญหาทัศนคตขิองบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 

- ผู้ วิจยัเห็นว่าหากได้มีกระบวนการจดัให้บคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ

ชาวบ้าน และศึกษาสภาพปัญหาความเป็นจริงเกี�ยวกบัความไม่เป็นธรรมในสงัคมให้มากขึ �น 

ไมย่ดึตดิอยูเ่พียงตวับทกฎหมาย แตค่วรมุ่งสู่การแสวงหาความยตุิธรรม และควรมีองค์ความรู้

ความเข้าใจ  สาเหตขุองปัญหาเรื�องป่าไม้และที�ดนิมากกวา่ความรู้ทางกฎหมาย  

และนี�เป็นงานวิจยัที�ต้องการนําเสนอทางออกบางเรื�องที�จะนําไปสู่ทางออกในเรื�องที�ดินและป่าไม้ 

ให้มีความเป็นธรรมมากยิ�งขึ �น 

 

ข้อคิดเหน็ต่องานวิจัย 

อาจารย์ศักดิ<ณรงค์  มงคล 

 ขออนุญาตขยายความถ้อยคําทางกฎหมายบางถ้อยคํา คือระบบกล่าวหา ระบบไตส่วน การตอ่สู้

ในศาลเป็นกระบวนการนําเสนอชดุความจริง ระหว่างโจทก์และจําเลย ตา่งคนตา่งอ้างว่าตนพดูความจริง 

เสนอในคําฟ้อง คําให้การ และเสนอในการนําสืบพยาน เป็นการแขง่ขนักนัพิสจูน์ความจริง ในระบบอย่างนี � 

ระบบพิจารณาคดีมีสองระบบ คือระบบกล่าวหา คือสองฝ่ายโจทก์-จําเลย ต่างแข่งขนัอย่างเต็มที� ศาลมี

หน้าที�เป็นกรรมการนั�งฟัง แล้วชั�งนํ �าหนกัว่าจะเชื�อใคร ระบบนี �เปิดโอกาสให้คนแข่งขนักัน แตจ่ะมีข้ออ่อน

ตรงที�ว่าบางครั �งคนแข็งแรงไม่เท่ากัน มีวิธีมาช่วย ศาลมายื�นมือหาความจริง ระบบที�สองคือระบบไต่สวน 

ศาลยื�นมือมาเยอะ โจทก์จําเลยเสนอชุอความจริงเบื �องต้น ศาลมาช่วยหาความจริง โดยศาลอาจมีผู้ช่วย 

ในบ้านเราศาลปกครองใช้ระบบนี �  
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อาจารย์ลักคณา  พบร่มเยน็  นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายป่าไม้และที!ดนิ 

ขอพิจารณาเรื�องรูปแบบ ควรเป็นการศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม

ในคดีป่าไม้และที�ดิน ในมุมมองของผู้ ให้ความช่วยเหลือในด้านคดีก็จะตรงกบัหวัข้อนี �เพราะหากเป็นเรื�อง

การพิสจูน์สิทธิ ก็จะไปเกี�ยวข้องกบัสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิM    

 รูปแบบการรายงาน หน้า 7 หน้า 17 ที�เขียนว่านกัพฒันาบางคนอยากให้ระบุไปเลยว่าสมัภาษณ์

ใคร ที�ไหน อย่างไร เพื�อความน่าเชื�อถือปัญหาอุปสรรคที�ยกขึ �นมา นกัวิจยัมีตวัอย่างชดัให้ใส่มาเลย เมื�อ

งานออกสูส่าธารณะชน เขาจะได้กลา่วอ้างไปเลย       

 เนื �อหา เห็นตรงกนัเกือบหมด ปัญหาอุปสรรคไม่มีอะไรมาก มีเรื�อง ผู้ทรงสิทธิที�เป็นชาวเขา ไม่ได้

รับการสํารวจสถานะบคุคล จนมีการเริ�มสํารวจ และพิสจูน์ว่ามีสญัชาติไทยหรือไม่ ชาวเขาไม่ได้มีที�อพยพ

มาจากพมา่อยา่งเดียว แตมี่ชาวเขาดั �งเดมิด้วย ตรงนั �นทําให้ชาวเขาเสียสิทธิ เพราะประมวลกฎหมายที�ดิน

ระบวุ่าถ้าครอบครองที�ดินก่อนประมวลกฎหมายที�ดิน ต้องไปแจ้งการครอบครองที�ดินแต่เนื�องจากชาวเขา

ไม่ได้รับการสํารวจสถานะบคุคล จึงเข้าไม่ถึงสิทธินี � สิทธิหายไปไม่ได้รับการพิสูจน์ อยู่ในฐานะที�ด้อยสิทธิ

ไมส่ามารถพิสจูน์สิทธิได้ 

 คนจน กบัคนรวย มาตอ่สู้ เรื�องที�ดินกนั แน่นอนคนรวยมีสิทธิที�จะชนะมากกว่า ความเสมอภาคใน

การตอ่สู้  จะให้ชาวเขาไปสู้คดี ประการแรกออกนอกพื �นที�ยงัไม่คอ่ยได้ ต้องไปขอที�อําเภอ สอง คือเสียเวลา

ทํามาหากิน ถ้าสู้คดีปัญหาเกิดแน่นอน มาศาลบ่อยเสียค่ารถ เสียค่าทนาย โอกาสแพ้ชนะคดีก็ไม่รู้ส่วน

ใหญ่ต้องรับสารภาพ ผู้ทรงสิทธิไมมี่ความเสมอภาค 

 ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 40 มาตรา81 

คนจนกบัชาวเขาเข้าไมถึ่ง หลายคดีที�ชาวเขาต้องการทนายเข้าไปชว่ย ถ้าไมมี่ทนายตดิคกุแนน่อน  

ตวัศาล เป็นตวัที�ทําให้คู่ความไม่สามารถเข้าถึงความยตุิธรรม คําวินิจฉัยชี �ขาดเขตอํานาจศาลใช้

เวลากว่าสองปีกว่าจะวินิจฉัยชี �ขาด ในระหว่างสองปีนั �นทําให้สิทธิของเขาเสียหายมากขึ �น ที�สําคญัทกุคดี 

อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม เพราะเป็นคดีพิพาทของสิทธิในที�ดิน แม้กระทั�งเพิกถอนโฉนด ฟ้องการ

กระทําของเจ้าหน้าที�ไมช่อบด้วยกฎหมาย เห็นวา่เป็นประเดน็เกี�ยวเนื�อง  ก็มีการตีความว่าอยู่ในเขตอํานาจ

ของศาลยตุิธรรมก่อให้เกิดปัญหา เพราะลกัษณะของคูค่วาม เป็นเรื�องของการใช้กฎหมายเอกชน คูค่วาม

เทา่เทียมกนั แตศ่าลปกครองตั �งขึ �นมาเพื�อคุ้มครองคูค่วามที�ไมเ่ทา่กนั 
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 พยานหลักฐาน ผู้ ใดกล่าวอ้างผู้ นั �นนําสืบ  ศาลปกครองระบบไต่สวน ก้าวล่วงเข้าไปหา

พยานหลกัฐานเองได้ 

 กระบวนพิจารณา เนื�องจากเป็นกล่าวหา ไม่เอื �ออํานวยต่อการพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อม เพราะ

คูค่วามมีอํานาจไมเ่ทา่เทียมกนั ถ้าไตส่วน ศาลจะชว่ยคูค่วามที�ด้อยกวา่ได้ 

 ลักษณะคดีกฎหมายที�เกี�ยวกับที�ดินป่าไม้ เป็นกฎหมายปิดปาก ซึ�งศาลปกครองจะไม่ใช้ ถ้า

บทบญัญตัจํิากดัสิทธิที�มีอยูก่่อนศาลจะเข้าไปพิจารณาถึงความไมช่อบได้ ถ้าเป็นกรณีคดีที�เกี�ยวกบัเรื�องป่า

ไม้ ที�ดินสาธารณธชน ถ้าใช้ศาลยุติธรรมจะมีปัญหาแต่ศาลปกครองจะพิจารณาถึงประโยชน์สาธารณะ

ด้วย เราต้องพิจารณาคดีด้านสิ�งแวดล้อม ที�ดนิ ป่าไม้ ทําให้คนด้อยโอกาสเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมได้  

 

อาจารย์ศักดิ<ณรงค์  มงคล 

ข้อสงัเกต: คดีเกี�ยวกบัสิทธิที�ดนิ แนวโน้มโยกมาศาลยตุิธรรม หมายความว่าต้องแข่งกนัเสนอความจริง ตวั

ชว่ยน้อยสําหรับชมุชนกบัชาวบ้าน 

อัยการจันทมิา  ธนาสว่างกุล 

 งานวิจัยคงต้องวางพื �นฐานเรื�องระบบในคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง หลักคดีอาญามี

องค์ประกอบเรื�องการกระทําและเจตนา นิตวิิธีคือการมองเรื�องการกระทําและเจตนา ประเด็นในคดีมีอยู่ว่า

จําเลย ผู้ ต้องหา เป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ เราต้องวิเคราะห์ว่าคดีเหล่านี �เหมาะหรือไม่ที�จะนํามาใช้กับ

คดีที�เป็นข้อพิพาทเกี�ยวกบัการอ้างสิทธิในที�ดนิทํากิน ซึ�งมีผลกระทบจากการบริหารจดัการและนโยบาย ใน

คดีอาญาจงึไมอ่าจหาคําตอบเรื�องการพิสจูน์สิทธิได้เลย มีเพียงเรื�องว่าจําเลยมีความผิดหรือไม่ เจตนาเข้า

ไปหรือไม ่ประเดน็ของศาลจงึมีวิธีคดิ เพียงเทา่นั �น 

 คดีแพ่ง เป็นการสู้ กันระหว่างเอกชนกับเอกชน ระบบพิจารณา จึงเป็นระบบการแข่งขันการยื�น

เอกสาร ภาระในการพิสจูน์นั �นอยู่ในระบบของการตอ่สู้ตามหลกัเกณฑ์วิธีพิจารณาของอ.คณิต ณ นคร คดี

แพง่เป็นเรื�องการตอ่สู้ระหวา่งเอกชนกบัเอกชน 

 คดีปกครอง เป็นเรื�องการอ้างสิทธิที�เรามีตอ่รัฐ การตอ่สู้ตอ่กระบวนการที�รัฐกระทําต่อประชาชนที�

ไม่ชอบ การกําหนดนโยบาย การออกคําสั�ง ระเบียบ เป็นสิ�งที�ประชาชนต้องโต้แย้งกับเจ้าหน้าที� ถ้าเราจดั

แนวคิดทั �งสามระบบ เราจะรู้ว่าการพิสจูน์สิทธิโดยใช้ระบบในคดีอาญาแทบทําไม่ได้ โดยทั �งบคุลากร และ
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นิตวิิธี เวลาที�อยัการทํางาน สํานวนที�มาจะดพูฤติการณ์การกระทํา ว่าเจตนาหรือเปล่า มนัจึงก้าวไม่พ้นว่า

สิทธิของชาวบ้านที�มีอยู่ก่อน มีการพิสูจน์สิทธิหรือไม่ มีการโต้แย้งหรือไม่ว่ารัฐกระทําต่อชาวบ้าน มีการ

ออกกฎหมายที�ไม่ชอบ ประกาศตา่งๆของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน กระบวนการตรงนี �ยากที�จะ

เข้าสูก่ระบวนการทางอาญา รัฐใช้วิธีการรุกในการจบั การประกาศเขต แล้วความผิดจะตกอยูก่บัประชาชน 

 ถ้าเราจดัระบบ แล้วระบบไหนมนัถูกต้เองและมีประสิทธิภาพมากที�สุดในเรื�องการพิสูจน์สิทธิใน

ที�ดิน ถ้าเข้าสู่ศาลปกครอง ต้องหาช่องที�จะเขียนกฎหมาย โดยนําร่องเรื�องสิทธิชมุชน ประโยชน์สาธารณะ

แล้วนําคดีเข้าสู่ศาลปกครอง ถอดเรื�องสิทธิชุมชน ประโยชน์สาธารณะให้ชดัเจน แล้วเอากฎหมายมาตดั

อํานาจศาลยตุธิรรมเพื�อเข้าสูศ่าลปกครอง มนัยงัพอไปได้ 

 เมื�อพิจารณาตาม ที�อ.กิตตศิกัดิM  ปรกต ิยกขึ �นมาเป็นคดีทางปกครอง มองเรื�องการเคลื�อนไหว ศาล

ปกครองนั �นเคลื�อนไหวมากกว่า ถ้าคิดว่าอยู่ในศาลยุติธรรมแล้วพอไปได้ ต้องดูว่าทําอย่างไรไม่ให้อยู่ใน

คดีอาญา ไม่เอาเรื�องโทษมากําหนด เราไม่สามารถที�จะบอกว่าแล้วหลกัฐานเรื�องสิทธิชุมชนมีหรือไม่ ถ้า

หากคณุมีก็เสนอมา แต่ไม่มั�นใจว่าถ้าอยู่ในกระบวนการคดีอาญาจะถอดองค์ความรู้เรื�องสิทธิชุมชนให้

ปรากฎได้  อัยการจะกล้าสั�งไม่ฟ้องโดยเหตุที�ฟ้องไปแล้วไม่เกิดประโยชน์หรือไม่  การฟ้องที�ไม่เกิด

ประโยชน์สาธารณะก็จะสั�งไมฟ้่อง ถ้าเห็นวา่เป็นสิทธิชมุชนจริงอยัการก็อาจสั�งไม่ฟ้องก็ได้ตามระเบียบของ

สํานกังานอยัการสงูสุด สั�งไม่ฟ้องด้วยเหตทีุ�เป็นเรื�องของประโยชน์สาธารณะ จะมีใครกล้าใช้อนันี � ต้องมี

หลกัฐานวา่พื �นที�เหลา่นี �เป็นสิทธิชมุชน เป็นรูปธรรมที�สามารถกําหนดขึ �นได้ งานวิจยัต้องดกูระบวนการตรง

นี � ถ้าวิเคราะห์ประเดน็สิ�งเหลา่นี �ได้  ถ้าเราเห็นวา่คดีอาญาไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ ควรจะเขียนกฎหมายให้

ชดัเจนว่าเป็นคดีอะไร ควรอยู่ในศาลปกครอง ตดัประเด็นปัญหาเรื�องประกันตวั และภาระการพิสูจน์ จะ

ดีกวา่หรือเปล่า ในส่วนนี �พอสรุปได้ว่า ทางออกงานวิจยันี �น่าจะตอ่ยอดทางออก ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย

ไหม กฎหมายที�จะก่อให้เกิดการวินิจฉยัที�เอาสิทธิชมุชน สิทธิตามรัฐธรรมนญู จะเลือกแก้ไขกฎหมายใด จะ

เลือกอยู่ในระบบของศาลใด โดยเฉพาะประเด็นเรื�องสิทธิชุมชน ถ้าออกมาชดัเจน เราอาจเขียนกฎหมาย

เพื�อเข้าสูก่ระบวนการวิธีพิจารณาที�นา่จะเป็นไปได้  อยากเสนอสองทาง 

 1. หาองค์ความรู้เรื�องสิทธิชุมชนให้ได้ แล้วลองเสนอผ่านอัยการ แล้วขอให้อัยการมีความเห็น

เพิ�มเตมิในสิ�งแหลา่นี �และขอให้มีความเห็นสั�งไมฟ้่องด้วยเหตทีุ�ไมเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ ลองทําคดีนําร่อง

 2.แก้ไขกฎหมาย ส่วนไหนอย่างไร ที�พอจะให้คดี โดยเหตผุลของเรื�องมนัเหมาะกับศาลไหน เรื�อง

ลกัษณะนี �เหมาะกบักระบวนการพิจารณาแบบไหน  
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อาจารย์ศักดิ<ณรงค์  มงคล 

 มองว่าโดยหลักกฎหมายบริบทต่างๆ ศาลปกครองน่าจะเอื �อกับการพิจารณาคดีป่าไม้ที�ดินได้

มากกว่า และทําอย่างไรให้มีการขยายบทบาทของสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญได้ วิธีทางเทคนิค ถ้าเป็น

คดีอาญา  ลองเสนอประเด็นสิทธิชมุชนเข้าไปสู่อยัการเพื�ออยัการจะมีคําสั�งไม่ฟ้อง และอีกประการคือการ

แก้กฎหมาย  

 

คุณวสันต์  พานิช  

- มีจดหมายเวียนของรองอยัการสูงสุดไปถึงอยัการทั�วประเทศว่า ปัญหาระหว่างรัฐและเอกชนใน

เรื�องที�ดนิสาธารณะ ให้มีคําสั�งไมฟ้่อง แตใ่นข้อเท็จจริงอยัการไมรู้่ 

- ตวัอย่าง มีที�ดินทหารประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2479 มีการร้องเรียน และต่อสู้คดี พิสูจน์ให้

เห็นว่าเป็นชุมชนดั �งเดิม เนื�องจากมีวัดบ้าน ซึ�งหมายถึงวัดที�ต้องมีชุมชนอยู่ด้วย ประกอบกับ

สามารถพิสจูน์ให้เห็นว่าที�ดินบริเวณนั �นมีการครอบครองมาโดยตลอด แตป่ระเด็นที�สําคญัที�สดุใน

การดําเนินกระบวนการพิจารณาของศาล สดุท้ายแล้วจะอยู่ที�ทศันคติศาล ศาลต้องก้าวให้พ้นการ

พิจารณา โดยกล้าตดัสินให้ประชาชนชนะรัฐ  คดิวา่ตราบใดที�ยงัพิจารณาคดีในศาลยตุิธรรมอยู่จะ

ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ 

- กรณีตวัอย่างปัญหาที�ดิน ในจงัหวดักระบี� สุราษฎร์ และนครศรีธรรมราช มีสี�ประเภท คือสญัญา

เช่าหมดแล้วแต่ยังอยู่ ไม่ได้เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์แต่เข้าใช้พื �นที� บุกรุกที�ดินของรัฐแต่กรณี

นายทนุรัฐไมเ่ข้าไปดําเนินการ 

- ประเด็นเรื�องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ซึ�งมีกฎหมายหลายฉบบัเกี�ยวข้องถ้าหากตาม

แก้ไขทุกฉบบัต้องใช้ระยะเวลานาน เห็นว่าน่าจะจดัให้มีเพียงกฎหมายฉบบัเดียวที�ให้สิทธิชุมชน

และให้มีผลในการแก้ไขฉบบัอื�นทั �งหมด 

- กรณีการคิดค่าเสียหาย จดหมายเวียนที�ให้ใช้แบบจําลองการคิดค่าเสียหายมีหลังรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 ใช้แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ยึดได้แต่ทรัพย์สินทั�วไป จะยึด

ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบอาชีพไม่ได้ ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปน่าสนใจในประเด็นการมี

ความเห็นไม่ฟ้อง ถ้าคดีไปสู่ศาลก็ให้ชลอการบงัคบัคดี เห็นว่าน่าจะมีจดหมายเวียนตามข้อเสนอ

ดงักลา่ว  

- ค่าใช้จ่ายที�ช่วยเหลือในการต่อสู้คดีของสภาทนายความ ซึ�งสภาทนายความมีงบประมาณน้อย 

ทนายความที�ทําคดีชว่ยเหลือจงึได้รับคา่ตอบแทนน้อย ทั �งที�รัฐธรรมนญูบญัญัติว่าต้องมีหน่วยงาน

244 



 

อิสระเข้ามาให้ความช่วยเหลือแตไ่ม่ได้ระบวุ่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ สภาทนายความพยายาม

ปรับเปลี�ยน โดยเข้ามาจดัการเรื�องทนายความขอแรงเอง ไมต้่องให้ศาลจดัการ 

- ประเด็นการประกันตวั เห็นว่าควรมีการอนุญาตให้ปล่อยตวัเป็นหลัก ควบคุมตวัเป็นข้อยกเว้น 

และประชาชนกนัเองสามารถประกนัตวัได้กรณีปางแดงร้องขอให้ปล่อยตวั เพราะตอนจบัอ้างตาม

กฎอยัการศกึ โดยไมไ่ด้เป็นความผิดซึ�งหน้า ศาลอนญุาตให้ทนายความเป็นผู้ประกนัตวัได้ 

 

นายธิต ิกนกทวีฐากร : กองนิตกิาร กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวืป่า และพันธ์ุพืช 

- ตามที�เสนอกรณีชาวบ้านโดนคดีทั �งแพ่ง อาญา ปกครอง น่าจะไปดมูาตรการทางปกครอง ตาม

พ.ร.บ.อทุยาน มาตรา 22 พรบ.ป่าสงวน มาตรา 25 ให้อํานาจเจ้าพนกังานในการรื �อถอน สิ�งปลกู

สร้าง หรือพืชผลอาสิน ตรงนี �สําคญัถ้ามีการปลูกยางพารา กําลงัจะกรีดได้ แล้วโดนรื �อถอน เป็น

นโยบายของกระทรวงวา่ถ้าจบักมุเมื�อไหร่ให้รื �อถอนทนัที 

- อํานาจระหว่างศาล เรื�องสิทธิในที�ดิน โต้แย้งเรื�องสิทธิ การที�ผู้ วิจยัเสนอว่าให้แก้กฎหมาย คิดว่า

เป็นเรื�องยาก นา่จะบรูณาการกฎหมายที�มีอยู่มากกว่าส่วนเรื�องปัญหาระหว่างศาลที�ว่าค้างอยู่5 ปี

นา่จะเป็นไปไมไ่ด้ พรบ.วา่ด้วยการวินิฉยัชี �ขาดอํานาจระหวา่งศาล ทําอย่างไรให้ใช้กฎหมายที�มีอยู่

ให้เร็วขึ �น 

- เรื�องผู้ เชี�ยวชาญ เดมิให้เป็นตลอดชีพ ตอนนี �ให้เป็นแคค่รั �งละสามปี การใช้ประโยชน์ผู้ เชี�ยวชาญน่า

จะต้องเป็นกลาง การเป็นผู้ เชี�ยวชาญมาจากสองทางคือ การที�โจทก์หรือจําเลยร้องขอ และการขึ �น

บญัชีไว้ที�ศาล โอกาสที�ศาลจะแต่งตั �งในคดีน้อยมาก ส่วนมาเป็นเรื�องที�มีการร้องขอ คิดว่าไม่

จําเป็นต้องมีผู้ เชี�ยวชาญศาล ถ้าหากมีผู้ เชี�ยวชาญในแตล่ะสาขาอาชีพอยู่แล้ว เพราะในด้านที�ดิน

ป่าไม้การพิสจูน์ภาพถ่ายทางอากาศนา่จะมีผู้ เชี�ยวชาญอยูไ่มเ่กินสามทา่น 

- กรณีการจบักมุชาวบ้าน และเอกชน จริงๆแล้วมีการจบักมุทั �งหมด กําลงัผลกัดนัให้ดีเอสไอเข้ามา

ดําเนินการ 

- เรื�องสิทธิชุมชนในสังคม เห็นด้วยว่าควรมีกฎหมายกลาง เรื�องกฎหมายอุทยานและป่าได้มีการ

ปรับปรุงเพื�อให้เข้ากบัรัฐธรรมนญู แล้วตอนพ.ศ.2548 ตามโครงการพฒันากฎหมายของราชการ 

แตต่อนนี �ยงัไมผ่า่นกระทรวงการกําหนดเขตอทุยานควรให้ชมุชนท้องถิ�นเข้ามามีสว่นร่วมด้วย 

- เรื�องแบบจําลอง ใช้เพื�อกําหนดค่าเสียหาย และทุนทรัพย์ในการฟ้องศาล เมื�อศาลพิพากษาให้

ชาวบ้านจา่ย กรมไมเ่คยได้มาเลย เพราะชาวบ้านสว่นใหญ่ไมมี่เงิน ต้องเป็นหน้าที�ฝ่ายบงัคบัคดี 

- เห็นด้วยกบัการชลอคดี 
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คุณบุญ แซ่จุง : เครือข่ายปฏิรูปที!ดนิแห่งประเทศไทย 

การที�พยายามที�จะแก้ไขปัญห่ของเครือข่ายไม่ได้มีอคติ หรือเจตนาที�จะเอาชนะต่อหน่วยงานรัฐ แต่

เนื�องจากเราถูกกฎหมายที�ไม่สอดคล้องกระทํากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์ พืชพยายามเอาเรื�องกับ

ชาวบ้าน หลักฐานตามหนังสือเวียนที�กําหนดว่าจะต้องใส่ข้อความ อะไรลงไปตอนแจ้งความ เพื�อให้

สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีกบัชาวบ้านให้ได้       

 กรณีข้อกล่าวหาตามแบบจําลอง ค่าเสียหายเรื�องธาตุอาหารในดิน ทําให้อากาศร้อน มันใช้ได้

หรือไม่หลังมีการยื�นเรื�องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ได้มีการปรับปรุงแบบจําลองใหม่ อยากถา

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนวา่เป็นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนหรือไม่ ถ้าใช่ เราขอ

คดัค้าน          

 อยากให้แยกเกษตรกรท้องถิ�น ออกจากเกษตรเชิงเดี�ยว เพราะเกษตรกรท้องถิ�นกําลงัถูกคกุคาม 

ทัศนคติของเจ้าหน้าที�สนองตามนโยบาย ผมไม่อยากให้ศาลเป็นเพียงกรรมการตัดสิน อยากให้

กระบวนการยตุธิรรมเป็นเสาหลกัให้บ้านเมือง ทางศาลหรืออยัการนา่จะหยดุคดีไว้ก่อน เพื�อศกึษาร่วมกบัพี�

น้องประชาชนว่าชาวบ้านมีส่วนทําให้โลกร้อนจริงหรือไม่ ขอเสนอให้นักวิชาการ อัยการ และศาลมี

ความเห็นตอ่เรื�องนี �ด้วย 

 

อัยการจันทมิา  ธนาสว่างกุล 

 กรณีอยากให้อยัการมีคําสั�งไม่ฟ้อง ให้ใช้วิธียื�นหนงัสือร้องขอความเป็นธรรม หาเหตผุล หลกัการ 

วา่สิ�งที�เกิดขึ �นไมเ่หมาะสมอยา่งไร ยื�นที�สํานกังานอยัการ หรืออยัการจงัหวดั 

 

คุณสมจิตร คงทน : เครือข่ายปฏิรูปที!ดนิแห่งประเทศไทย 

- มีข้อเสนอมากมายทั �งในระยะสั �น และระยะยาว แตข่อความชดัเจนในทางปฏิบตัิ เรื�องผู้ เชี�ยวชาญ

เพิ�มเติม สามารถที�จะเข้าไป ถ้าเราต้องการเสนอผู้ เชี�ยวชาญเรื�องสิทธิชุมชนได้หรือไม่ ต้องทํา

อยา่งไร 

- เรื�องการเดินเผชิญสืบ ระเบียบวิธีพิจารณามีอยู่แล้ว แต่ศาลไม่นํามาใช้ เราจะต้องทําอย่างไร

เพื�อให้นํามาใช้ทางปฏิบตัไิด้  

- ข้อเสนอภาคประชาชน คดีที�อยู่ในชั �นอยัการให้พิจารณาสั�งไม่ฟ้อง ในชั �นศาลจําหน่ายคดีชั�วคราว 

ในทางปฏิบตัจิะเกิดให้มีการปฏิบตัไิด้จริงได้อยา่งไรเราในฐานะประชาชนจะทําอยา่งไรได้บ้าง 
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- เสนออัยการ ให้สํานักอัยการ ทําอย่างไรจึงมีการอบรมหลักสูตรเรื�องสิทธิชุมชนกับสํานักงาน

อยัการ 

คุณภารณี สวัสดรัิกษ์ 

 มีประเด็นที�นําเสนอไว้แล้วน่าสนใจ ระบบการช่วยเหลือไว้เป็นระบบเดียว ที�พูดถึงกองทุน และ

พรบ. แตพ่ดูไว้แคนี่ � อยากให้พดูวา่ต้องมีคนถืออํานาจ คลมุแคไ่หน มีรายละเอียดอยา่งไรบ้าง 

 

ชาวบ้าน (ไม่ระบุชื!อ) 

 การเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการถือครองที�ดิน พวกเราที�เป็นผู้ ช่วยเหลือราชการและถูก

ดําเนินคดี แต่ผู้บุกรุกไม่ถูกดําเนินคดี ปัญหาในการดําเนินการในทางคดีเป็นเรื�องยาก คงต้องเปลี�ยนที�

จิตสํานกึว่า แม้แตส่ตัว์ยงัมีรวงมีรังพกัอาศยั แตพ่วกเราเป็นมนษุย์ที�ดินเป็นปัจจยัในการดํารงชีวิต ดินเป็น

ปัจจยัการผลิตของเกษตรกร กลุ่มผู้ รํ�ารวยไป  เกษตรกรไม่มีการตดัสินปัญหาไม่ยาก หากมองไปที�เจตนา 

ในการพิสูจน์ให้พิสูจน์ไปตามธรรมชาติ ไม่มีเจตนาไปแย่งสิทธิกับผู้ รํ�ารวย แตต้่องการให้มีการตรวจสอบ 

ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้นํากลับไปสู่การจดัการของรัฐ นี�คือเจตนาของพวกผม อีกอย่าง กรณีเรื�อง

เรียกร้องคดีโลกร้อน แม้แตส่งัคมโลกรับรู้วา่มีปัญหาทางธรรมชาติ พวกผมเป็นพวกถกูกล่าวหามาตลอดว่า

เป็นพวกที�แยง่ชิงสิทธิในที�ดนิกบัผู้ รํ�ารวย พวกผมทําอย่างมีเหตผุล ให้เข้าไปพิสจูน์ ไปดดู้วยเจตนา ในนาม

สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต้  ยืนยนัตรงนี � 

ถาม : กรณีนายทนุบกุรุกที� สปก. มีการฟ้องร้องนายทนุ ขออทุธรณ์เก็บเกี�ยวพืชผล เหมือนกบัไป

ตอ่อายใุห้ เอาสญัญาตอ่อายมุาขบัไล่ชาวบ้านอีกทอดหนึ�ง ใช้อํานาจมาคกุคามชาวบ้านอีก มนัเกิดขึ �นได้

อยา่งไร ตอ่อายแุบบอยูฟ่รีๆ ได้เลย 

  

อาจารย์ศักดิ<ณรงค์  มงคล 

 หลายทา่นเห็นว่าระบบวิธีพิจารณาในศาลที�เหมาะกบัคดีป่าไม้และที�ดินที�ชาวบ้านจะได้ประโยชน์

และคุ้มครองสิทธิดีขึ �นนา่จะเป็นระบบการพิจาณรณาแบบไตส่วน เช่น ในศาลปกครอง แตที่มวิจยัก็ยอมรับ

ว่ากระบวนการมนัเดินไปสู่ศาลยุติธรรม ทีมวิจยัจึงมีข้อเสนอหลายข้อ เพื�อให้การนําเสนอชดุความจริงใน

ศาลมีพลงัมากขึ �น ทําให้ศาลเชื�อมากขึ �น ในเมื�อเราจําเป็นต้องอยู่ในระบบที�ต้องเดินไปสู่ศาลยุติธรรมใน

ปัจจบุนั เราควรต้องปรับปรุง ในระบบกลา่วหาในศาลยตุธิรรมในปัจจบุนัวา่จะต้องเพิ�มอะไร  
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คุณประวิทย์ ชะรอยรัมย์: กรมป่าไม้ 

 ปัญหาเรื�องที�ดิน เรื�องคน ทํางานมาตั �งแต่ปี 2545 กระทบกระทั�งกนัมาตลอด มีคดีฟ้องร้องกันอยู่

เป็นประจํา เคยเข้าไปในที�ประชมุพยายามแก้ปัญหาคนกับป่า ในส่วนฟากที�อยู่ตรงข้ามกับรัฐ ก็จะมองว่า

เราเป็นจําเลย แต่จริงๆ ผมอยู่ในส่วนของรัฐก็เข้าใจ เจ้าหน้าที�ก็ไม่มีทางเดินมากนัก เนื�องจาก มีมติ

คณะรัฐมนตรี มีนโยบายรัฐบาลเยอะแยะมาก หากพวกผมไม่ทําตาม ก็อยู่ตรงนั �นไม่ได้ ถามว่าเห็นใจไหม 

ก็เห็นใจครับ ผมชอบคําพดูทา่นสนุทรียา มองกรอบคดิที�นา่จะตอบโจทย์ได้ เราน่าจะหยิบปรัชญาเรื�องที�ดิน

มาใช้ ที�ดินเป็นพื �นฐานของชีวิต แตท่ั �งนี �ท่านพดูเพิ�มว่า มนัมีต้นไม้ มีนก กาอยู่ด้วย เราต้องสนใจสามส่วน 

คือ มนษุย์  ต้นไม้ สตัว์ เป็นระบบนิเวศน์ ที�ต้องอาศยักนั หว่งโซที่�ถ้าตรงไหนหายไป จะเกิดปัญหา เราจะมา

คยุเรื�องปรัชญาที�ดนิอยา่งไร ที�จะอยู่กนัอย่างเป็นชมุชน  อยู่กบัป่า  ถ้าไม่มีป่าก็เป็นไปไม่ได้ อาศยัการมีอยู่

มีกิน การหาอาหารในท้องถิ�น ก็อาศยัป่าเป็นหลกั ผมเห็นว่าปรัชญาเกี�ยวกับที�ดินเป็นส่วนสําคญั มนัต้อง

มาพร้อมกนั แตไ่มรู้่วา่จะไปออกกฎหมายกนัอยา่งไร สปก. ก็แจกไมรู้่จกัจบจกัสิ �นก็ไมเ่พียงพอ  

คุณแสงชัย  รัตนเสรีวงษ์ 

 กรมที�ดินตั �งคําถามมาว่า ผมเป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วย เคยเรียกมา

ตรวจสอบเรื�องแบบจําลองด้วย ผมคิดว่าจะต้องไปทําความเข้าใจกับ ดร.พงษ์ศกัดิM และกรมอุทยาน เรา

บอกว่ากระบวนการคิดในการออกแบบจําลองตั �งแตต้่นไม่ถูกต้องไม่ใช่โต้แย้งเรื�องการผิดจากสตูรคํานวณ 

กระบวนการการคิดโดยเฉพาะปัจจยัเกี�ยวกับอุณหภูมิ เกี�ยวกับปริมาณนํ �าฝน ซึ�งเป็นมวลรวมของป่าทั �ง

ระบบ ไมใ่ชจ่ดุใดจดุหนึ�งไมส่ามารถนํามาเป็นปัจจยัชี �ขาดได้ แตเ่ป็นมวลรวมทั �งระบบ ถ้าดมูวลรวมต้องไป

ดูโรงงานอุตสาหกรรม  ดูเรื�องการใช้รถยนต์ เอามาเฉลี�ยกับเกษตรกรรมออกมาเท่าไร ถ้ายังไม่มีการ

คํานวณอยา่งนี �มาสรุปแคน่ั �น นกัวิชาการเขามีคําตอบวา่ใช้ไมไ่ด้  

สว่นเนื �อหางานวิจยั ผมมีโอกาสร่วมคยุกนัในคราวแรก เที�ยวนี �จบัปัญหาได้ตรงเป้า ชดัเจนมากขึ �น 

เน้นไปที�วิธีการกระบวนการพิจารณา และตวักฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัปัญหา แตถ่ามว่าลงลึกถึงที�สดุหรือยงั 

อยากให้ไปต่อ ตรงที� ปัญหาทั �งหลายทั �งมวลนั �น ศนูย์รวมอยู่ที�ทศันคติในเชิงกฎหมาย ระหว่างหน่วยงาน

ราชการที�มองว่ากําลงัรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และผลประโยชน์ของรัฐอยู่ กับประชาชนที�ไปทําให้

ประโยชน์ของรัฐเสียหาย หนว่ยงานรัฐเข้าใจโดยสจุริตอยา่งนั �นไมน้่อย ทศันคติอย่างนี �ผมคิดว่า จะเป็นด้วย

อะไรก็แล้วแต่ ส่วนหนึ�งมาจากฐานคิดทางกฎหมายที�มนับิดเบี �ยวไปหรือเปล่า คิดว่าเป็นโจทย์ที�งานวิจยั

ควรเดินตอ่ให้ถึง ถ้ามาจากทศันคติในกระบวนการยตุิธรรมเจ้าหน้าที�กรมอุทยาน พนกังานตํารวจ อยัการ 
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ผู้พิพากษา ทนายความที�ทําคดี ในสว่นตา่งๆ ทั �งหลายทั �งปวงที�เดนิไปตามทศันคติตามกฎหมายที�ผิดพลาด 

เวลาพดูถึงรัฐมองด้านเดียวหรือเปล่า  ด้านที�จะทําให้ทรัพยากรยั�งยืน แตด้่านที�จะร่วมมือกับสงัคมเพื�อทํา

ให้ทรัพยากรมนัยั�งยืนหายไปหรือเปล่า ซึ�งพวกเราคงตอบเหมือนกันว่ามนัหายไป 30 ปีแล้ว เวลาทําคดีก็

พยายามทําให้คดีจบลงง่ายๆ ไมแ่ปลกที�ว่าพวกผมพยายามนําข้อเท็จจริงตา่งๆ เติมลงไปในคดีในแง่ความ

เป็นชมุชน แตศ่าลท่านบอกว่าไม่เกี�ยวกบัประเด็น ตดัเอาเฉพาะว่าเข้าองค์ประกอบกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่

เข้าตรงนี �ก็จะหลดุ โอกาสหลดุยากเพราะฐานในการตั �งต้นคิดมาจากที�ว่าบกุรุกป่า ทําลายทรัพยากร ทําให้

ผลประโยชน์ส่วนรวมเสียหายแม้คดีที�คุณหมอนิรันดร์ จะไปเป็นพยานในคดีโลกร้อน เพื�อชี �แจงว่าข้อหา

ชาวบ้านบกุรุกป่า แท้จริงแล้วเป็นการทํากินเกษตรกรรม และไม่ได้ทําให้โลกร้อนขึ �นแตอ่ย่างใด ศาลท่านไม่

ยอมให้เบิกความ ท่านบอกว่าไม่เกี�ยวกับประเด็น ไม่ได้ชี �เลยว่าจําเลยเจตนาหรือไม่ ท่านจึงไม่ให้สืบ 

คดีอาญาอาจจะยากหน่อยแต่ทําได้ ถ้าบคุลากรทั �งหมดรวมทั �งผู้พิพากษา เข้าใจแง่มุมความขดัแย้งที�เป็น

ปรัชญาทั �งหมดตั �งแตร่ากฐานเลย ถ้าเราไมม่องกฎหมายในมมุการใช้อํานาจของรัฐเพียงฝ่ายเดียว ไม่ใช่นิติ

วิธีภาครัฐ แต่ต้องมองนิติวิธีภาคประชาชนประกอบด้วย คุณหมอนิรันดร์อาจได้เข้าเป็นพยานเอกสารที�

รวบรวมมาเกี�ยวกบัชมุชนก็อาจจะเข้าไปสู่ศาลได้ ข้อบกพร่องอย่างหนึ�งเวลาที�ทนายความตอ่สู้คดีนั �นตอ่สู้

เพียงเรื�องสิทธิเอกชน โดยไมไ่ด้ขยายไปสูก่ระบวนการที�ชี �ให้เห็นความเป็นชมุชนและสิทธิชมุชนเลย แล้วจะ

ให้ศาลสั�งอยา่งไร จะให้อยัการสั�งไมฟ้่องได้อยา่งไร ถ้าเราลดนิตวิิธีภาครัฐได้ ก็จะเป็นประโยชน์มาก 

 

คุณสุพจน์ เมียนโอ : สุราษฎร์ธานี 

ในกระบวนการยตุธิรรมนา่จะมีนกัปรัชญาเข้าร่วมในการพิจารณาคดี โดยไม่ต้องมีอํานาจในการชี �

ขาดตดัสินคดี ยกตวัอย่างกรณีที�เอกชนบกุรุกพื �นที�ป่า และมีการฟ้องเพื�อให้ออกจากพื �นที� ศาลอนุญาตให้

สามารถใช้สิทธิในการเก็บเกี�ยวผลผลิตได้ และทําให้บริษัทสามารถปิดทางเข้าออกชมุชนได้ด้วย ผลจากคํา

พิพากษาของศาลทําให้บริษัทได้ใจ สปก.ก็ไมดํ่าเนินการอะไร 

 

อาจารย์ลักคณา  พบร่มเยน็ 

 คิดว่าคดีที�ดินไม่แตกตา่งกับคดีสถานะบุคคล คือชาวบ้านเข้าถึงและพิสจูน์เอกสารได้ยาก เห็นว่า

ศาลที�เหมาะสมในการพิจารณาคดี คือศาลปกครอง 
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อัยการจันทมิา  ธนาสว่างกุล 

 เรื�องสิทธิชมุชนนา่จะศกึษาและนําร่องให้ได้ในภาคประชาชนสร้างองค์ความรู้ตรงนี �ให้ได้ เนื�องจาก

สิทธิชุมชนเป็นเรื�องเจตจํานงที�จะอยู่ร่วมกัน  แต่เมื�อถูกกระทบโดยระบบรัฐ แล้วเราเข้าไปเป็นจําเลย 

กลายเป็นต้องไปคยุเรื�องเจตนาตามคดีอาญาดงันั �นเรื�องสิทธิชมุชนกบัเรื�องอาญาจึงสวนทางกนั ต้องตอ่สู้

วา่สิทธิชมุชนเป็นเรื�องเจตจํานงในการที�จะมีวิถีในการดําเนินชีวิตร่วมกนั ไม่ใช่เรื�องเจตนาตามอาญาถ้าเรา

เอาเรื�องเจตจํานงอาญามาจบักบัสิทธิชมุชน จงึเป็นการขดักบัรัฐธรรมนญู เราต้องเสนอ และเผยแพร่ คิดว่า

ปัญหาที�เกิดขึ �นเนื�องมาจากสงัคมไมรู้่ การอบรมเรื�องสิทธิชมุชนเป็นสิ�งที�ดีและเป็นไปได้ 

 เรื�องการเผชิญสืบ ถ้าเป็นเรื�องอาญาจะทําได้ยาก แตถ้่าใช้ระบบไตส่วนก็มีโอกาสใช้ได้มากกวา่ 

เรื�องพยานผู้ เชี�ยวชาญ ถ้ามีปราชญ์ชาวบ้าน หรือใครก็ได้ในชมุชนที�สามารถชี �แจงได้ ต้องทําให้คน

เหล่านี �ได้รับการรองรับว่าเป็นผู้ เชี�ยวชาญ แต่จะหากระบวนการอะไรมารองรับ อาจขึ �นทะเบียนโดยไม่

จําเป็นต้องเป็นทะเบียนของกระทรวงยตุธิรรม 

การจําหน่ายคดีชั�วคราว คิดว่าระบบศาลเองมีส่วนทําให้เกิดปัญหา เห็นว่าเมื�ออทุธรณ์และคดียงั

ไม่สิ �นสุด ทําให้กลุ่มทุนสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี �ได้อัยการคิดและหวังว่าจะมีสิทธิของชุมชนจากการ

รองรับตามรัฐธรรมนญูจริงๆ 

 

คุณวสันต์  พานิช 

เห็นด้วยกบัคณุแสงชยั กรณีทศันคติของบคุคลในกระบวนการยตุิธรรม เรื�องสิทธิชมุชน บคุคลากร

ทั �งกระบวนการไมเ่ฉพาะแตบ่คุลากรในกระบวนการยตุธิรรม ต้องเรียนรู้ 

 

คุณสุมิตรชัย  หัตถสาร 

งานวิจยัชิ �นนี �เป็นงานวิจยัเล็กๆ ที�พยายามที�จะเปิดมุมมองอะไรที�นอกกรอบ มองมากกว่ากรอบที�

เป็นอยู่ในปัจจบุนั พยายามจะค้นหาว่ากรอบที�มีอยู่แล้ว ทําอย่างไรให้ก้าวหน้าขึ �นหรือมีประสิทธิภาพมาก

ขึ �น นี�คือกรอบคดิของเรา ประการที�สองเราเอาฐานการทํางานเป็นที�ตั �ง และนําไปเชื�อมโยงกบักฎหมาย วิธี

พิจารณาที�มีอยูเ่ดมิ เพื�อจะดวูา่อะไรที�สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้ 

มีคําถามที�อยากให้คําตอบ คือ ประเด็นที�ผู้ วิจยันําเสนอเรื�องที�เป็นหวัข้อใหม่ เรื�องพระราชบญัญัติ

หลกัประกนัความยตุิธรรม เป็นสิ�งที�รู้สึกว่าสิทธิในกระบวนการยตุิธรรมเป็นเรื�องยุ่งยากซบัซ้อน เข้าถึงยาก 
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จงึคดิวา่เมื�อไปเทียบกบัสิทธิทางสขุภาพ สิทธิในการศกึษา เป็นสิทธิที�รัฐธรรมนญูรับรองไว้เช่นเดียวกนั แต่

ทําไมกระบวนการเข้าถึงสิทธิ(ในกระบวนการยตุธิรรม)จงึยาก เราโยนคําถามนี �ไป และมีผู้สนใจนําไปคิดตอ่ 

คณะกรรมการปฏิรูปก็มีการเสนอ คิดว่าถ้าเราดําเนินการเรื�องนี �อย่างจริงจัง มีการสนับสนุน ออกมา

เคลื�อนไหว น่าจะมีหน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในด้านกฎหมายที�มีประสิทธิภาพเกิดขึ �น 

และคิดว่าถ้าประชาชนมีความรู้มากขึ �น มีกระบวนการภาคประชาชนที�เข้มแข็งขึ �น มันสามารถที�จะ

เปลี�ยนแปลงทัศนคติของคนได้ กรณีคดีคนจนหรือคดีที�ดินก่อนหน้านี � กระบวนการขับเคลื�อนของภาค

ประชาชนสง่ผลกระเทือน ทกุคนพดูถึงเรื�องนี � สงัคมให้ความสนใจ คิดว่างานวิจยัชิ �นนี �อาจจะเป็นก้าวเล็กๆ

ก้าวแรก ของการทํางานที�เราพยายามจะเดนิหน้า งานวิจยัชิ �นนี �คงนําไปพฒันาและเตมิเตม็สิ�งที�ขาดหายไป 

 

อาจารย์เพิ!มศักดิ<  มกราภริมย์ 

ขอตอบปัญหาคณุบุญ เรื�องเกณฑ์การประเมิน คณุแสงชัย เป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน  เท่าที�จําได้เราตั �งคําถามหนกัมาก คิดว่าจะทําให้เกิดการเปลี�ยนใจยกเลิกเกณฑ์นี � เพราะ

ชดัเจนแล้ววา่ไมไ่ด้เป็นประโยชน์ในการดแูลรักษาป่า ทําให้คนจนหรือชาวบ้านเดือดร้อน ไม่รู้ว่ามนัออกมา

อยา่งไร 

มาในวนันี �ในฐานะเป็นผู้ให้คําปรึกษาชาวบ้าน อีกฐานะหนึ�งคือเป็นผู้ ได้รับผลกระทบด้วย ตั �งแตใ่ห้

คําปรึกษา เป็นพยาน ไปประกนัตวั ที�เราตอ่สู้ ไม่ได้เพื�อหาความรํ�ารวย หรือต้องการที�ดินเป็นร้อยเป็นพนัไร่

ชาวบ้านที�โดนจบัที�ดนิสามถึงสี�ไร่เทา่นั �นเอง เพราะฉะนั �นทั �งอยัการ ทนายความ ขอให้ได้มีกําลงัใจว่าความ

ไมเ่ป็นธรรมต้องจบลงสกัวนั  

เราเริ�มต้นจากการรวบอํานาจมาที�ส่วนกลาง แล้วใช้อํานาจไปเปลี�ยนมุมมองจากที�ดินที�เป็นฐาน

ชีวิตกลายเป็นสินค้า และเกิดการแสวงหาประโยชน์จากสินค้า สามส่วน  การศึกษาความรู้ทําให้ที�ดินเป็น

เรื�องผลประโยชน์ ตั �งหนว่ยงาน  การออกกฎหมายมาควบคมุเป็นเครื�องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ ทํา

ให้ที�ดินซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของชุมชน ก็เลยกลายเป็นของรัฐโดยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีการออก

กฎหมายมาควบคมุ เมื�อออกกฎหมายมาควบคมุแล้ว กฎหมายก็ให้อํานาจรัฐในการบริหารจดัการ รัฐก็ใช้

อํานาจนี �กระจายออกไป ในกลไกนี �กระบวนการที�ขาดหายไปคือชมุชน ผลประโยชน์ของชมุชนหรือชีวิตของ

ชมุชน ขาดหายไปในกระบวนการรวมอํานาจในการบริหารจดัการที�ดนิมาอยู่ที�รัฐส่วนกลาง เมื�ออํานาจขาด

หายไป ปัจจบุนัชมุชนเดือดร้อนจึงต้องมาพึ�งกระบวนการยตุิธรรม วนันี �เราจะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรม

ยงัไมเ่ป็นธรรมประชาชนเข้าไมถึ่งความเป็นธรรมในเรื�องตอ่ไปนี � 
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- การพิสจูน์หลกัฐานของชมุชนในความเป็นชมุชนหรือการมีชมุชนอยู่ที�นั �น เรื�องนี �ไม่มีการยอมรับทั �ง

วิชาการและทางการบริหารจดัการของรัฐ 

- การเข้าถึงพยานหลกัฐานตา่งๆ คิดว่าประชาชนเข้าไม่ถึง แม้รวบรวมได้ก็ไม่เป็นที�ยอมรับของฝ่าย

ตลุาการ สว่นที�สําคญัคือ ระบบศาล อํานาจศาล รวมทั �งทศันคติของกระบวนการยตุิธรรมคอ่นข้าง

ชดัเจนวา่คํ �าจนุอํานาจรัฐ  

ทําให้โดยรวมแล้วกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถกูดําเนินคดี งานวิจยัชิ �นแรกพดูถึงเรื�อง

บทเรียนจากคําพิพากษา แม้สะท้อนไม่กี�คดี แต่ครอบคลุมอยู่พอสมควรที�ชี �ให้เห็นวิธีพิจารณาและคํา

พิพากษาที�ขาดการยอมรับหรือการให้โอกาสกบัประชาชนในการนําเสนอข้อมลูหรือหลกัฐานที�เท่าเทียมกบั

ฝ่ายรัฐ จงึทําให้คดีจํานวนมากจะแพ้  

งานวิจยัสุมิตรชยั เรื�องปัญหาอปุสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม สะท้อนให้เห็นชดัเจนว่า

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง  ทั �งปัญหาที�เกิดขึ �นกับตัวเกษตรกรเองที�

เกิดขึ �นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ ในเรื�องสิทธิต่างๆและในกระบวนการยุติธรรม ได้สะท้อนกระบวนการ

ยุติธรรมที�ไม่เป็นธรรม สามเรื�องหลักกฎหมายกระบวนพิจารณาคดี และทัศนคติของบุคคลากรใน

กระบวนการยตุธิรรม 

สิ�งที�ควรต้องวิจยัตอ่  

- ปัญหาอปุสรรคและการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม ทําเพิ�มเตมิ 

- เจตจํานงค์ในการดํารงชีวิตร่วมกนั เกี�ยวกบัเรื�องสิทธิชมุชน อาจมีความชดัเจนในบางกลุ่มบางพวก

เทา่นั �นเอง ควรทําเพื�อสะท้อนให้เห็นให้ชดัเจนมากยิ�งขึ �น 

- ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมส่วนต่างๆ อาจต้องคุยกับอัยการ ผู้ พิพากษา 

เจ้าหน้าที�รัฐ ทศันคติของบุคลากรเหล่านี �ในเรื�องของวิถีชุมชน ชุมชน รวมทั �งเรื�องของกลไกการ

รักษาป่ามีความเชื�อหรือทศันคตอิยา่งไร  

- วิธีพิจารณาความ จะเปลี�ยนเป็นกล่าวหาหรือไตส่วนนั �นใครจะเป็นคนทํา ให้ศาลทําคนเดียวไหว

หรือไม ่อยา่งไร ควรจะมีระบบอยา่งไร  การเดนิเผชิญสืบ เชน่คดีอาญา เป็นไปได้หรือไม ่

- หลกัประกนัความยตุธิรรม ในทางรูปธรรมอาจต้องมีการวิจยัวา่จะนําไปสูส่ิ�งเหลา่นี �อยา่งไร 
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สว่นที�จะขบัเคลื�อนไปได้เลย 

- เรื�องระบบศาลหลายทา่นมองวา่นา่จะไปศาลปกครอง ใช้วิธีการตั �งวงคยุกนัน่าจะได้ข้อสรุป โดยไม่

ต้องไปวิจยักนั  

- กฎหมายสิทธิชุมชนไม่ต้องวิจยัแล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดเดิม มีส่วนร่วมในการวิจยัไป

แล้ว มีภาระร่วมกันคือ มานั�งสรุป ยกร่างกฎหมาย องค์ความรู้เพียงพอ ประสบการณ์เพียงพอ มี

กรณีตา่งๆเพียงพอแล้ว ควรจะมาผลกัดนักนัได้แล้ว  

- การทําความเข้าใจบคุลากรในกระบวนการยตุิธรรมทั �งระบบ ท่าน อ.อคินได้เริ�มต้นแล้ว ที�จะทําให้

บคุลากรได้มาปรับความรู้ความเข้าใจเรื�องตา่งๆร่วมกนั 

- รัฐธรรมนญูกบัประเดน็สิทธิชมุชน เรายงัไมไ่ด้ประมวลมาทําให้ชดัเจนขึ �น 

- พยานผู้ เชี�ยวชาญเกี�ยวกับสิทธิชุมชน ต่อไปจะมีความสําคญัในการช่วยอยัการ ช่วยศาลได้ เรา

นา่จะทําได้เลย  
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