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คำ�นำ�

เมื่อแรกที่จะลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ ผมพยายามคิดว่าจะทํา
อย่างไรใหคนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิดอ่านแลวเกิดความรูสึกอยากรู 
ว่าจะมีอะไรต่อไปอีกในหนาถัด ๆ  ไป โดยทั่วไปแลวหนังสือกฎหมายหรือ 
เรื่องราวปญหาสังคม มักมีเนื้อหาหนัก โดยเฉพาะเล่มนี้เป็นเรื่องราวของ 
ชายและหญิงชาวกะเหรี่ยงสองคนที่ถูกทางการจับกุมดําเนินคดีในขอหา 
บุกรุกทําลายป่าในขณะที่กําลังทําไร่ปลูกขาวไวกิน 

เมื่อครั้งที่ผมไปนั่งเรียนซัมเมอรอยู่ที่วิทยาลัยกฎหมายวอชิงตัน 
(Washington College of Law) มหาวิทยาลัยอเมริกัน ผมมีโอกาสไป
สํารวจดูหนังสือเกี่ยวกับการว่าความ พบอยู่หลายเล่มที่ผู เขียนไดนําเสนอ
ความรูและทักษะการว่าความในรูปแบบการเล่าเรื่อง ทําใหอ่านแลวเพลิน
ไดทั้งความรูและเบาสมอง แทนที่จะเขียนเป็นรูปแบบตําราเรียน ซึ่งทําให 
เกิดความรูสึกไม่น่าสนใจตั้งแต่แรก ซึ่งผมเห็นว่าเป็นหนังสือกฎหมายที่ดี 
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เลยทีเดียว  ในโอกาสนี้ผมจึงพยายามเลียนแบบ (ซึ่งไม่ค่อยเหมือน) นํา 
เรื่องราวการต่อสูคดีของชาวบานเผ่ากะเหรี่ยงสองคนนี้มาเล่าสู่กันฟง

อาจกล่าวไดว่า คดีลักษณะเช่นนี้มีอยู่ทั่วไป เป็นภาพสะทอน 
ความขัดแยงระหว่างสภาพสังคมของผูคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย  
มีรูปแบบการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดลอม 
กับตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับป่าไมและที่ดินที่ใชบังคับอยู่ ซึ่งกําหนดให 
สังคมไทยตองใชกฎหมายที่เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ปญหานี้ทับถม 
อยู่ในสังคมไทยมายาวนานและฝงรากลึกจนยากที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงได 
แมทุกฝ่ายจะรูดีว่าสภาพเช่นนี้ทําใหชาวบานจํานวนมากไม่ไดรับความ 
เป็นธรรมก็ตาม 

เมื่อเกิดคดีนี้ขึ้น สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงไดรับเป็น 
คดียุทธศาสตร โดยตั้งเปาหมายว่าจะสูคดีโดยใชหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อ 
สรางบรรทัดฐานการใชและการตีความกฎหมายใหม่ ใหสอดรับกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
โดยเฉพาะเพื่อใหศาลสูงมีคําพิพากษาเป็นบรรทัดฐานรับรองสิทธิในการ 
ทําไร่หมุนเวียน ว่าเป็นสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 มาตรา 66

นายเลาฟง บัณฑิตเทอดสกุล

รูป 2
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บทบรรณาธิการ

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวการต่อสูคดีของนาง 
หน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ ชาวกะเหรี่ยงสองคนแห่งบานแม่อมกิ ตําบล 
แม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ยังคงดํารงชีวิตดวยวิถีแบบ 
ดั้งเดิม ยังชีพดวยการทําไร่หมุนเวียน ทั้งสองคนถูกเจาหนาที่ป่าไมจับกุม 
แลวฟองเป็นคดีอาญาต่อศาล ในขอหาว่าบุกรุก ทําลายป่าสงวนแห่งชาติ 
แนน่อนวา่ระหวา่งนีต้องมเีรือ่งราวตา่ง ๆ  เกดิขึน้มากมาย มผีูคนหลายฝา่ย 
เขามาเกี่ยวของกับความยุ่งยากนี้ ทั้งชาวบานในหมู่บาน ทนายความสิทธ ิ
มนษุยชน องคกรพฒันาเอกชน สือ่มวลชน นกัวชิาการ รวมถงึหนว่ยงานรฐั 
โดยมีเนื้อหาประกอบไปดวย 3 ส่วนหลัก ๆ  คือ หนึ่ง ส่วนที่เป็นลําดับ 
เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ตนจนถึงช่วงทายของคดี สอง ส่วนที่เป็นการ 
วิเคราะหประเด็นสําคัญในคดี และ สาม ส่วนที่เป็นความเห็นและ 
บทความทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้

สมาคมนกักฎหมายสทิธมินษุยชน รว่มกบัทนายสมุติรชยั หตัถสาร 
ทนายความสิทธิมนุษยชนอาวุโสจากศูนยพิทักษและฟืนฟูสิทธิชุมชน 
ทองถิ่น ไดเขาใหความช่วยเหลือคดีนี้มาตั้งแต่เริ่มตน เนื่องจากเห็นว่าเป็น 
คดีที่มีความสําคัญ ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันสิทธิชุมชนของคนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ป่า ในการใชประโยชนและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ 
เท่านั้น อีกทั้งคดีนี้อาจเป็นประโยชนต่อคดีที่มีลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้น 
ในพืน้ทีต่า่ง ๆ  ทัว่ประเทศไทยอกีจาํนวนมาก นอกจากนีส้มาคมนกักฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนยังหวังว่าคดีนี้จะนําไปสู่การผลักดันใหกระบวนการ
ยุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการรับรู 
ถึงการดํารงอยู่ของชุมชนในพื้นที่ป่า หรือรับรองและคุมครองสิทธิของ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าในขอบเขตทั่วประเทศ ไม่ใหพวกเขา 
ถูกปฏิบัติเสมือนหนึ่งอาชญากรที่กระทําผิดกฎหมายอย่างที่เป็นอยู่ใน 
ปจจุบัน

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 1

เปิดแฟ้มคดีแมอมกิ

เมื่อตนปี พ.ศ. 2551 ระหว่างหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต 
ผมไม่ไดกลับบานและไม่ไดไปเที่ยวที่ไหนเพราะไม่มีเพื่อน อีกทั้งที่ 
อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ไม่มีที่น่าเที่ยวมากนัก การเดินทาง 
ก็ค่อนไปทางลําบาก

ระหว่างที่ กํ าลั งพักผ่อนกันอยู่ อย่ างสบายใจก็มีชาวบาน 
แม่อมกิ ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จํานวน 6-7 คน 
มาหาที่สํานักงานเพื่อปรึกษาและขอใหองคกร (ศูนยพัฒนาเครือข่าย 
เด็กและชุมชน) ช่วยเหลือชาวบานจํานวน 2 คน ที่ถูกเจาหนาที่ป่าไม 
จับกุมตัวตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2551 ในขอหาทําใหเสื่อมเสีย 
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และนําตัวไปขังไวที่สถานีตํารวจแม่เมย  
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผมและเจาหนาที่ที่สํานักงานไดพูดคุย  
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สอบถามเรื่องราวและใหคําแนะนําเบื้องตนไปก่อน เนื่องจากเป็นช่วง 
วันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน

หลังจากหมดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต ผูนําชาวบานซึ่ง 
มีทั้งกํานัน ผูใหญ่บาน สมาชิกสภาองคการบริหารส่วนตําบล ทั้งใน 
หมู่บานแม่อมกิ และจากต่างหมู่บาน ก็ไดเดินทางไปขอประกันตัว 
จําเลยทั้งสองออกมาโดยใชตําแหน่งเป็นประกัน ศาลกําหนดราคา 
หลักทรัพยเป็นเงิน 2 แสนบาทต่อคน ซึ่งจําเลยตองรวบรวมนายประกัน 
ถึง 4 คนจึงจะไดหลักทรัพยเท่ากับ 2 แสนบาท ดังนั้น ในการประกันตัว 
จําเลยทั้งสองคนจึงตองใชนายประกันถึง 8 คน

หลังจากนั้น ผมและเพื่อนร่วมงาน คือ คุณสะทาน ชีววิชัยพงศ 
ไดเดินทางไปที่หมู่บานแม่อมกิ ไดรูจักกับนางหน่อเฮหมุ่ย กับนาย 
ดิ๊แปะโพ ชาวบานที่ถูกจับ ทั้งสองคนยังมีสีหนาเครียด สอบถามก็เล่า 
เรื่องไดไม่ปะติดปะต่อกันนัก บอกไม่ไดว่าถูกจับขอหาอะไร ไดใหการ 
ไปแลวอย่างไร เจาหนาที่พาไปไหน ใหทําอะไรบาง พนักงานสอบสวน 
แจงขอกล่าวหาว่าอย่างไร ผมไดพยายามสอบถามผูนําชุมชนพรอมทั้ง 
ขอใหพาไปดูพื้นที่เกิดเหตุ ที่ดินทั้งสองแปลงนี้อยู่ติดกัน บริเวณรอบ ๆ  
เป็นพื้นที่ทําไร่หมุนเวียนไม่ตํ่ากว่า 10 แปลง พื้นที่นั้นผ่านการเผา 
มาแลว มีแต่ตอไมขนาดเล็ก ส่วนตนไมใหญ่ที่ถูกตัดกิ่งยังยืนตนอยู่  
และมีกองตนไมเล็กที่ถูกตัดกองรวมกันอยู่หลายกอง ส่วนใหญ่มีขนาด 
เท่าแขน บางตนขนาดเท่าขา ไม่ใช่ป่าที่มีตนไมใหญ่ เมื่อรังวัดคร่าว ๆ  
แลว แปลงของนางหน่อเฮหมุ่ยมีประมาณ 6 ไร่ ส่วนแปลงของนาย 
ดิ๊แปะโพมีประมาณ 10 ไร่ ผูนําชุมชนและนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพยืนยันว่าที่ดินทั้งสองแปลงเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนของหมู่บาน
แม่อมกิ ทั้งสองครอบครองทําประโยชน โดยใชปลูกขาวและผักอื่น ๆ 

สําหรับกินในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองคนต่างก็ไดรับ 
ตกทอดมาจากพ่อแม่อีกทอดหนึ่ง ไม่ไดบุกรุกพื้นที่ป่าแต่อย่างใด  
หลังจากเกิดเหตุการณนี้ ชาวบานที่ทํากินอยู่ในบริเวณใกลเคียงกัน 
ต่างก็กลัวว่าเจาหนาที่ป่าไมจะมาตามจับกุมตนเองดวย เนื่องจาก 
มีสภาพเหมือนกันหมด คือ เป็นไร่หมุนเวียนและไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

ผมจึงรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่ไดมาจากการลงพื้นที่ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
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นางหน่อเฮหมุ่ย เวียงวิชชา ขณะนั้นอายุ 37 ปี เกิดที่หมู่บาน 
แม่อมกิ อาศัยอยู่บานเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 บานแม่อมกิ ตําบลแม่วะหลวง 
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่งงานกับนายจ่าฉ่วย เวียงวิชชา มีบุตร 
ดวยกันทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 3 คน ทั้งสองมีอาชีพทําไร่ 
หมุนเวียน ปลูกขาวและพืชผักต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตในทองถิ่นเพื่อยังชีพ  
มทีีด่นิทีเ่ปน็ไรห่มนุเวยีน 3 แปลง ซึง่เปน็ทีท่ีไ่ดรบัตกทอดมาจากบรรพบรุษุ 
เนื่องจากไม่เคยไดเรียนหนังสือและอาศัยอยู่ที่หมู่บานตลอด จึงไม่สามารถ 
พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได บุตรคนโตออกจากโรงเรียนแลว ไปทํางาน 
รับจางในเมืองเป็นบางครั้งเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว

นายดิ๊แปะโพ (ไม่มีนามสกุล) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2472 ขณะ 
ถูกจับกุมมีอายุ 80 ปี เกิดและมีภูมิลําเนาอยู่บานเลขที่ 69 หมู่ที่ 4  
บานแม่อมกิ ตําบลแม่วะหลวง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีภรรยา 
ชื่อ นางหว่อพอ ชาญชาติพันธุ ขณะนั้นอายุ 65 ปี ทั้งสองคนมีอาชีพ 
ทําไร่หมุนเวียน ปลูกขาวและพืชผักต่าง ๆ เพื่อยังชีพ ปจจุบันมีที่ดิน 
อยู่ 4 แปลง บางครั้งนายดิ๊แปะโพก็ทํางานรับจางในหมู่บานบาง ขณะที่ 
ทั้งสองคนอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว ในหมู่บานไม่มีโรงเรียน ทั้งสองคนจึง 
ไม่เคยไดเรียนหนังสือ ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ทั้งสองมีบุตร 4 คน 
ออกจากบานไปมีครอบครัวต่างหมู่บานหมดแลว แต่ก็ยังแวะเวียน 
ไปมาหาสู่เป็นประจํา

ตามบันทึกการจับกุมของเจาหนาที่ป่าไมระบุว่า ในวันนั้น 
ชุดปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากร 
ป่าไมที่ 1 (ตาก) นําโดยนายชัยรัตน แสงปาน ผูอํานวยการส่วนปองกัน 
รักษาป่า ไดนํากําลังจํานวน 20 นาย ออกตรวจพื้นที่โดยขับรถไปตาม 
ถนน พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีการแผวถางพื้นที่เพาะปลูก และเห็น 
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จําเลยกําลังอยู่ในไร่ จึงทําการจับกุมไดสองคน คือ นายดิ๊แปะโพ (ไม่มี
นามสกุล) และนางหน่อเฮหมุ่ย เวียงวิชชา ส่วนคนอื่นหนีเขาป่าไปหมด 
เมื่อตรวจพื้นที่แลวไดแจงว่า นายดิ๊แปะโพไดบุกรุก ก่นสราง แผวถาง 
หรือยึดครองพื้นที่ป่า คิดคํานวณพื้นที่ได 18 ไร่ 20 ตารางวา คิดเป็น 
ค่าเสียหายต่อป่าตนนํ้าลําธารของรัฐเป็นเงิน 2,706,900 บาท โดยมี 
ของกลาง คือ ไฟแช็คหนึ่งอัน และ มีดโต้หนึ่งเล่ม สําหรับกรณีของนาง 
หน่อเฮหมุ่ย คิดคํานวณพื้นที่ได 17 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา คิดเป็นค่า 
เสียหายป่าตนนํ้าลําธารของรัฐเป็นเงิน 2,587,500 บาท

บานแม่อมกิที่ทั้งสองคนอยู่นี้ก่อตั้งมาประมาณ 300 ปีแลว
ปจจุบันมี 87 ครัวเรือน มีประชากร 457 คน เป็นหมู่บานที่ตั้งอยู่
ศูนยกลางของตําบลแม่วะหลวง มีถนนลาดยางสายแม่สอด-แม่สะเรียง 
ตัดผ่านกลางหมู่บาน ชาวบานทั้งหมู่บานมีอาชีพทําไร่หมุนเวียน 
เนื่องจากสภาพพื้นที่ เป็นที่ลาดชัน มีพื้นที่ราบตามร่องภูเขาเพียง 
เล็กนอยเท่านั้น ทั้งหมู่บานมีนาขั้นบันไดเพียงไม่กี่แปลง การทํา 
ไร่หมุนเวียนจึงเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบานที่นี่  บริเวณ 
หมู่บานมีพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณซึ่งชาวบานไดอนุรักษไวและได 
ใชประโยชน เช่น ล่าสัตวเป็นอาหาร เก็บผักเป็นอาหาร ยาสมุนไพร  
รวมทั้งเก็บเห็ดและบุกขายเป็นรายได

ตอนนั้นผมไดพยายามสอบถามนางหน่อเฮหมุ่ ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพดวยว่าเจาหนาที่ป่าไมแจงขอกล่าวหาว่าอย่างไร และพื้นที่นั้น 
อยู่ในเขตป่าอะไร ถูกประกาศเมื่อไหร่ มีการติดปายบอกเขตหรือไม่  
ซึ่งทั้งสองคนก็ไดแต่บอกว่าไม่รู  เมื่อถามว่าตองการต่อสูคดีหรือไม่  
อยากใหมีทนายความมาช่วยหรือไม่ ทั้งสองคนก็เพียงแต่บอกว่าไม่รู 

จะทําอย่างไรต่อไป ตนเองไม่มีเงินและไม่เคยมีความรูเรื่องการต่อสูคดี 
แลวแต่ผูนําชุมชนว่าจะใหทําอย่างไรก็ทํา

เมื่อกลับไปสอบถามผูใหญ่บาน ผู ใหญ่บานก็บอกเพียงว่า 
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และกําลังเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ แต่ไม่ทราบว่าขอบเขตพื้นที่ถึงตรงไหนบาง และไม่ทราบว่า
ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติไปตั้งแต่เมื่อใด เรื่องนี้ทางราชการ 
ไม่เคยบอกใหชาวบานรู 

ภายหลังผมไดคนหาขอมูลจากเว็บไซตของกรมป่าไม จึงทราบ
ว่าพื้นที่หมู่บานแม่อมกิ รวมถึงทั้งตําบลแม่วะหลวงทั้งหมด อยู่ใน 
เขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง มีกฎกระทรวงประกาศเมื่อวันที่  
2 พฤศจิกายน 2526 ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบลในอําเภอท่าสองยาง  
ประกอบดวย ตําบลแม่วะหลวง ตําบลท่าสองยาง ตําบลแม่สอง ตําบล 
แม่ตาน ตําบลแม่หละ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,273,375 ไร่ ครอบคลุม 
พื้นที่ทั้งหมดของตําบลแม่วะหลวง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 328.9 ตาราง- 
กิโลเมตร หรือประมาณ 205,562.50 ไร่ โดยที่ทั้งตําบลไม่มีชาวบาน 
คนใดไดรับเอกสารสิทธิ์ และไม่เคยมีใครไปแจงการครอบครองหลัง 
การประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หลังจากที่ เกิดเรื่องนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพถูกจับ  
ชาวบานในพื้นที่รอบ ๆ และที่อยู่ใกลเคียง รวมทั้งที่อยู่ติดถนนหรือ 
มองเห็นไดจากถนน เกิดความกลัว ไม่กลาเขาไปทําไร่อีก ซึ่งช่วงนั้นเป็น 
ช่วงใกลฤดูปลูกขาวแลว โดยเฉพาะนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ 
ไม่กลาเขาไปเก็บเศษไมต่อเพื่อเตรียมเพาะปลูกอีกเลย 

ผมไดลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบานและนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพบ่อยครั้ง ชาวบานต่างกังวลว่านางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ 
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จะติดคุก และเกรงว่าเจาหนาที่ป่าไมจะจับคนอื่น ๆ เพิ่มอีก จึงไดนัด 
จัดประชุมชาวบานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 มีชาวบานในหมู่บาน 
แม่อมกิและต่างหมู่บานในละแวกใกลเคียงมาร่วมดวย ประมาณ 100 คน 
มีการแลกเปลี่ยนสถานการณของแต่ละหมู่บาน และไดร่วมกันคิดหาทาง 
ช่วยเหลือนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพเนื่องจากทั้งสองคนมีฐานะ 
ยากจน เมื่อตองต่อสูคดีจําเป็นตองมีค่าใชจ่าย และตองมีกําลังใจที่ดีดวย 
นอกจากนี้ในที่ประชุมเห็นพองกันที่จะทําหนังสือรองขอความเป็นธรรม 
และขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวของ คือ นายอําเภอ 
ท่าสองยาง ผูว่าราชการจังหวัดตาก สถานีตํารวจภูธรแม่เมย สภาทนาย- 
ความ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอใหช่วยเหลือตามอํานาจ 
หนาที่ต่อไป โดยใหนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพและผูใหญ่บานลงชื่อ 
พรอมกับแนบลายมือชื่อชาวบานทั้งหมู่บานไปดวย 

ต่อมา ผูว่าราชการจังหวัดตากไดมีคําสั่งใหคุณวิริยะ ช่วยบํารุง 
ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งหัวหนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จังหวัดตาก ใหมาตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของราษฎร ตามหนังสือรองเรียนที่ชาวบานส่งไปก่อนหนานี้ 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 จึงไดมีการจัดเวทีประชุม 
ชาวบานและหน่วยงานราชการดานป่าไมและที่ดินในระดับพื้นที่   
ซึ่งคุณวิริยะ ช่วยบํารุง ไดประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าวใหมาชี้แจง 
ต่อชาวบานดวย ชาวบานจึงไดสะทอนปญหาและความกังวลให 
หน่วยงานที่เกี่ยวของรับทราบ โดยเฉพาะกรณีของนางหน่อเฮหมุ่ย
กับนายดิ๊แปะโพที่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน และขอใหเขาใจวิถีชีวิตของ 
ชาวบานดวย ซึ่งหน่วยงานที่มาก็ไม่ติดขัดอะไร ที่ประชุมจึงมีมติ 
พรอมทั้งไดทําการบันทึกไวเป็นลายลักษณอักษร ดังนี้ 
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1. เรื่องคดีจับกุมผูตองหาสองคน ใหการดําเนินคดีเป็นไป
ตามกระบวนการยุติธรรม โดยใหราษฎรไดแสดงขอเท็จจริงว่าเป็น
พื้นที่ทํากินเก่าที่ทํากินก่อนประกาศป่าสงวนแห่งชาติ และทํากินใน
พื้นที่เดิมต่อเนื่องกันมานานแลว ไม่ไดมีเจตนาบุกรุกแผวถางพื้นที่ใหม่ 
แต่ทางราชการยังไม่ไดมาพิสูจนสิทธิการครอบครอง ตามมติคณะ- 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

2. หามเปิดพื้นที่ป่าใหม่ และเจาหนาที่ป่าไมไม่ไดข่มขู่ใด ๆ  ทั้ง
สิ้น

3. สําหรับพื้นที่ทํากินมาก่อน ใหผ่อนผันเขาทํากินได
4. ใหกันพื้นที่ทํากินออกจากแนวเขตป่าไมก่อนจะประกาศ

กําหนดเป็นอุทยานแห่งชาติแม่เงา

สําหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไดตอบรับหนังสือ คือ สำานักงาน 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ที่ไดมีหนังสือแจงกลับมา 
ขอใหผูตองหาเดินทางไปใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมที่สํานักงานสภาทนาย- 
ความ กรุงเทพฯ แต่นางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพไม่สามารถไปได 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องค่าใชจ่ายในการเดินทาง ต่อมาก็มีตัวแทนสภา 
ทนายความจังหวัดตากไดพยายามติดต่อสอบถามความคืบหนาผลคดี 
โดยแจงว่าไดรับเรื่องจากสภาทนายความส่วนกลางใหช่วยติดตาม 
ใหความช่วยเหลือ 

อีกองคกรหนึ่งที่ ไดติดต่อมาคือ สำานักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไดมีหนังสือที่ สม 0003.05 / ต.217 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2551 ตอบรับการรองเรียน พรอมทั้งเรียกใหไปชี้แจง 

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมยังสํานักงานที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง แต่ทั้งสองคนก็
ไม่ไดไปเนื่องจากมีปญหาเรื่องค่าใชจ่ายเช่นเดียวกัน ต่อมาไดทราบ 
ในภายหลังจากหัวหนาอุทยานแห่งชาติแม่เงาว่า คณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแห่งชาติ ไดเชิญตนในฐานะหน่วยงานที่เตรียมการประกาศ 
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ใหไปชี้แจงจากการที่ชาวบานแม่อมกิ 
มีหนังสือรองเรียน

สืบเนื่องจากที่ชาวบานไดประชุมและทําขอตกลงร่วมกับ 
หน่วยงานในที่ประชุม โดยมีคุณวิริยะ ช่วยบํารุง ซึ่งไดรับมอบหมายจาก 
ผูว่าราชการจังหวัดตากเป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐ ชาวบานไดทําหนังสือ 
รองขอความเป็นธรรมอีกครั้ง โดยชาวบานทั้งหมู่บานไดร่วมลงชื่อ 
แลวส่งถึงนายอําเภอท่าสองยาง ในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวน  
ซึ่งในขณะนั้นคือนายทรงธรรม วรรณสิทธิ์ เพื่อขอใหมีความเห็นสั่ง 
ไม่ฟองนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ ตามขอตกลงในเวทีที่จัดเมื่อ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 ซึ่งภายหลังนายอําเภอคนดังกล่าวไดเรียก 
ผูใหญ่บานและผูนําชุมชนไปสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

พอถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ผูนําชุมชนก็ไดรับแจงจาก 
นายอําเภอท่าสองยางว่า ไดลงความเห็นในบันทึกการสอบสวนของ 
พนักงานสอบสวน สั่งไม่ฟองนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ โดย 
เขียนเหตุผลในสํานวนคดีของพนักงานสอบสวนว่า “เห็นควรสั่ง 
ไม่ฟ้อง อาศัยมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 มีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่า  
ผู้ถูกกล่าวหาทำากินในที่ดินแปลงนี้มานานก่อน 30 มิ.ย. 41 ตั้งแต่ 
รุ่นยายเคยทำากินมา ในลักษณะไร่หมุนเวียน เข้าใจว่าทางราชการ 
ผ่อนผันให้ทำากินได้โดยไม่ได้บุกรุกแผ้วถางใหม่ ชุมชนกะเหรี่ยง 
ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยทำากินกันในบริเวณนี้มานานหลายชั่วอายุคน  
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เรียนพนักงานอัยการเพื่อกรุณาพิจารณา” และไดส่งเรื่องต่อใหอัยการ
จังหวัดแม่สอดดําเนินการต่อแลว

ระหว่างที่รอทางพนักงานอัยการอยู่นี้  ผมและคุณสะทาน 
ไดพยายามไปพูดคุยและทําความเขาใจกับนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพ ถึงวิธีการและขั้นตอนการต่อสูคดีในศาล แต่ดูเหมือนว่า 
ทั้งสองคนจะไม่เขาใจ และยังไม่ตัดสินใจว่าจะสูคดีหรือรับสารภาพ  
ยังคงพูดเหมือนเดิมว่าไม่รูว่าจะทําอย่างไรต่อไป เพราะไม่รูเลยจริง ๆ 
และไม่มีเงินค่าใชจ่าย อีกทั้งยังรูสึกเกรงใจผมและคุณสะทาน โดยเฉพาะ 
ผูนําหลายคนที่ช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่ก็เห็นดวยถาสามารถช่วยให 
ตนเองไม่ติดคุก 

ต่อมาช่วงกลางเดือนสิงหาคม คุณสะทานจึงไดประสานไปยัง 
ผูนําบานแม่อมกิ และนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ ใหมาพบคุณ 
สุมิตรชัย หัตถสาร ซึ่งเป็นทนายความสิทธิมนุษยชน เมื่อครั้งเดินทาง
มาเป็นวิทยากรอบรมที่อําเภอสบเมย ทั้งสองคนก็เดินทางมาพรอมกับ 
ผูนําชุมชน คุณสุมิตรชัยก็ไดสอบถามขอเท็จจริงและอธิบายขั้นตอน 
วิธีการในการดําเนินคดีใหฟง รวมทั้งรับปากที่จะช่วยต่อสูคดีในศาลให 
โดยมีคุณสะทานช่วยแปลเป็นภาษากะเหรี่ยง ทั้งสองคนก็เริ่มเขาใจ 
และตกลงใจว่าจะต่อสูคดีใหถึงที่สุด ระหว่างนี้หากมีความคืบหนา 
อย่างไรจะรีบแจงใหทราบ คุณสุมิตรชัยมีความเห็นว่าพนักงานอัยการ 
จะส่งฟองต่อศาล แมว่านายอําเภอจะมีความเห็นสั่งไม่ฟองก็ตาม  
เพราะโดยปกติคดีลักษณะนี้ถือว่า เป็นคดีนโยบายของรัฐในการ 
ปราบปรามการทําลายทรัพยากร และมักเกิดขึ้นกับชาวบานใน 
ภาคเหนือโดยทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุที่ทําไร่หมุนเวียน

ระหว่างนี้ บุตรคนโตของนางหน่อเฮหมุ่ย ซึ่งมีอายุ 14 ปี  
ไดออกจากโรงเรียนไปทํางานรับจางในเมืองเพื่อส่งเงินมาช่วยเหลือ 
ครอบครัวที่กําลังลําบาก ขาวไม่พอกิน และไม่ไดปลูกขาวในปีนั้นดวย  
รวมทั้งตองมีค่าใชจ่ายในการเดินทางไปศาลที่มีระยะทางไกล ใชเวลา 
เดินทางโดยรถกระบะกว่า 4 ชั่วโมง ในการเดินทางไปศาลแต่ละครั้ง 
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ก็ตองจ่ายค่าเหมารถ และเลี้ยงอาหารคนที่อาสาไปเป็นนายประกันให 
ตนเองดวย แมว่าจะมีองคกรพัฒนาเอกชนและชาวบานใหความช่วยเหลือ 
ดวยก็ตาม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด 
ใหตํารวจมารับตัวนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพไปที่ศาลจังหวัด 
แม่สอด และไดส่งฟองทั้งสองคนพรอมกันในวันนั้น โดยตํารวจไดให 
ผูใหญ่บานแม่วะหลวง ซึ่งเป็นผูใหญ่บานอีกหมู่บานหนึ่งที่พบระหว่าง 
ทางตามไปดวย แต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได ผลจึงออกมาว่าทั้งนาง 
หน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพรับสารภาพตามคําฟอง ศาลจึงตัดสิน 
ในวันเดียวกันนี้เลย โดยคดีของนายดิ๊แปะโพใหลงโทษจําคุก 2 ปี 6 เดือน 
รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจําคุก 1 ปี 3 เดือน สําหรับคดีของ 
นางหน่อเฮหมุ่ยใหลงโทษจําคุก 2 ปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 
จําคุก 1 ปี ไม่มีการรอลงอาญาใหแก่ทั้งสองคน ทั้งสองคนจึงถูกขัง
อยู่ที่เรือนจําในวันนั้น ผูใหญ่บานแม่วะหลวงจึงนําความมาบอกแก่ 
ชาวบานแม่อมกิ 

หลังจากนั้น 2-3 วัน ผมจึงไดรับการติดต่อจากชาวบานและ
ไดพยายามสอบถามชาวบานแต่ก็ไม่ไดรายละเอียดมากนัก เนื่องจาก 
ชาวบานในหมู่บานไม่ไดไปดวย และผูใหญ่บานคนที่ไปดวยก็ไม่ทราบ 
อะไรมาก เพราะตนเองก็ไม่รูขอเท็จจริงมาตั้งแต่ตน ไม่รูขั้นตอน 
ตามกระบวนการยุติธรรม และไม่ไดรับการอธิบายจากตํารวจหรือ 
พนักงานอัยการ 

ต่อมาวันที่ 8 กันยายน 2551 นายประกันชุดเดิมจึงไดเดินทาง 
ไปขอประกันตัวจําเลยทั้งสองคนที่ศาลจังหวัดแม่สอดอีกครั้ง 

หลังจากนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพไดรับการประกันตัว 
แลว คุณสุมิตรชัยไดเดินทางมาลงพื้นที่หมู่บานแม่อมกิ ไดพบกับนาง
หน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ ทั้งไดรับความร่วมมือจากผูนําชาวบาน 
ในหมู่บานแม่อมกิและผูใหญ่บานแม่วะหลวง ซึ่งก็คือคนที่ไดตามไปถึง 
ศาลในวันส่งฟอง ผูใหญ่บานแม่วะหลวงเล่าใหฟงว่า ในวันที่ส่งฟองนั้น  
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เจาหนาที่ตํารวจมาพาจําเลยทั้งสองคนจากหมู่บานไปโดยไม่มีชาวบาน 
ตามไปดวย พอดีตํารวจพบและรูจักกับตนเองก็เลยใหไปดวย พอไปถึง 
ศาลก็มีเจาหนาที่เอาเอกสารมาใหเซ็น สําหรับนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพก็เล่าว่าเมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่ตำารวจก็พาเข้าไปในห้องพิจารณา
คดี ให้ตนเองพิมพ์นิ้วมือในเอกสาร แต่ตนเองไม่รู้ว่าเขาพูดและได้ทำา 
อะไรบ้าง เพราะไม่รู้ภาษาไทยและไม่รู้กระบวนการของศาล หลังจาก 
นั้นก็มีคนบอกว่าตนเองต้องติดคุกและถูกพาเข้าไปในห้องขัง

เมื่อนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพและชาวบานเล่าเรื่องราว 
ใหฟงหมดแลว คุณสุมิตรชัยมีความเห็นว่านางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพไม่ไดรับความเป็นธรรม ทั้งสองคนไม่รูกฎหมาย ไม่เขาใจ
ภาษาไทย จากที่เล่ามาถือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ไม่ชอบ 
ดวยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้น 
คุณสุมิตรชัยจึงไดเขียนอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลจังหวัด 
แม่สอด โดยใหเหตุผลหลัก ๆ  ว่า

1. ศาลไม่ไดสอบถามจําเลยว่ามีทนายความหรือไม่ และ
ถาไม่มี ตองการทนายความหรือไม่ ซึ่งขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา มาตรา 173 วรรคสอง จําเลยไม่มีทนายความ
ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําก่อนที่จะใหการต่อศาลจึงใหการไปโดย 
ไม่เขาใจคําฟองของโจทกทั้งหมด นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (7) “ในคดอีาญา ผูต้อ้งหาหรอื 
จำาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว  
และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือ 

ได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับการช่วยเหลือในทาง 
คดีจากทนายความ”

2. คําใหการจําเลยตามเอกสารในสํานวนคดีจําเลยไม่ได 
ทําเอง และศาลไม่ ได เป็นผูทําบันทึกแลวอ่านใหคู่ความฟงตาม 
กฎหมาย แต่เป็นเอกสารที่เจาหนาที่ของศาลไดจัดทําขึ้นไวก่อนแลว 
โดยไดเวนช่องว่างไวและไดนํามาใหจําเลยพิมพลายนิ้วมือ โดยจําเลย 
ไม่ไดรับการแปลขอความในเอกสารดังกล่าวให เขาใจ ซึ่ งขัดต่อ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 180 และ ประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 48 นอกจากนี้เจาหนาที่ศาล 
ยังไดทําคําใหการประกอบคํารับสารภาพ แลวนํามาใหจําเลยพิมพ 
ลายพิมพนิ้วมือ โดยจําเลยไม่ทราบขอความในเอกสาร และจําเลยก็ 
ไม่ไดมอบอํานาจหรือแต่งตั้งใหเจาหนาที่ศาลทําให ดังนั้น เอกสาร 
คําแถลงการณนี้จึงไม่อาจใชยันกับจําเลยได

3. จาํเลยไมม่ลีา่มแปลในศาล ซึง่ผูทีท่าํหนาทีแ่ปลในศาลในวนัที ่
จําเลยรับสารภาพนั้นก็ไม่ไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย โดยไม่ 
สาบานหรือปฏิญาณตนก่อน จึงไม่ชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 13 วรรคสี่

ทนายสุมิตรชัยไดส่งคําอุทธรณไปใหเพื่อนทนายความที่ทํางาน
อยู่ที่อําเภอแม่สอด ชื่อคุณคอรีเยาะ มานุแซ ไปยื่นที่ศาลจังหวัด 
แม่สอดแทน ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551

การพิจารณาของศาลอุทธรณภาค 6 ใชเวลา 7 เดือน ศาล
อุทธรณไดส่งคําพิพากษาใหศาลจังหวัดแม่สอดอ่านเมื่อวันที่  22 
พฤษภาคม 2552 ในวันนั้นตัวนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพได 
เดินทางไปฟงคําพิพากษาดวย ทั้งนี้ศาลอุทธรณภาค 6 มีคําพิพากษา 
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ใหยกคําพิพากษาของศาลจังหวัดแม่สอด โดยใหเหตุผลสรุปไดว่า  
“เมื่อรับฟังได้ว่าจำาเลยไม่สามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ ฉะนั้น 
ในการสอบคำาให้การจำาเลยของศาลต้องมีล่ามแปล และปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าศาล 
ชั้นต้นได้บันทึกไว้ว่าล่ามได้สาบานตนก่อน จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 วรรคสอง  
จึงพิพากษาให้ยกคำาพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำาเนิน 
กระบวนพิจารณาสอบถามคำาให้การจำาเลย โดยให้ล่ามปฏิบัติให้ 
ถูกต้องตามกฎหมายแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี” เมื่ออ่านเสร็จ
ศาลไดใหกําหนดวันนัดสอบคําใหการจําเลยใหม่ตามคําพิพากษาของ 
ศาลอุทธรณในอีกหนึ่งเดือนถัดไป คือ วันที่ 25 มิถุนายน 2552

หลังจากฟงคําพิพากษาเสร็จแลว พนักงานอัยการไดแถลง
ขอฝากขังจําเลยทั้งสองคน โดยใหเหตุผลว่า คดีแรกสิ้นผลไปแลวโดย 
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ สัญญาประกันตัวก็สิ้นผลไปดวย เมื่อจะ 
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีใหม่ ตองเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด ศาลจึง 
มีคําสั่งใหขังนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพไว และใหนายประกันไป 
ทําเรื่องขอประกันตัวใหม่ นายประกันทั้งหมดจึงลงมาทําเรื่องขอประกัน 
ตัว แต่เจาหนาที่ศาลกลับแจงว่าศาลมีระเบียบใหม่ว่าถาจะใชตําแหน่ง 
เป็นประกัน นายประกันตองเป็นญาติของจําเลยเท่านั้น ทําใหการ 
ประกันตัวทั้งสองคนนี้มีปญหาทันที เพราะต่างก็ไม่มีญาติที่ไดทํางาน 
รับราชการ ผมจึงไดโทรศัพทหารือกับคุณสุมิตรชัย และพยายามต่อรอง 
กับเจาหนาที่ว่ากฎหมายไม่ไดกําหนดเป็นเงื่อนไขไว และเป็นไปไม่ไดที่ 
จําเลยสองคนนี้จะมีญาติเป็นขาราชการถึง 4 คน แต่ก็ไม่เป็นผล 
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ผมและนายประกันจึงออกไปหารือกันขางนอก และใหนาย- 
ประกันลองไล่สายเครือญาติดู ปรากฏว่านางหน่อเฮหมุ่ยมีนายประกัน 
3 คนเป็นญาติและห่างกันหลายชั้นมาก สําหรับนายดิ๊แปะโพไม่
สามารถไล่สายเครือญาติกันได นายประกัน 3 คนนั้นจึงเขาไปยื่นเรื่อง
ขอประกันตัวนางหน่อเฮหมุ่ย ซึ่งทั้งสามคนนั้นมีตําแหน่งเป็นผูใหญ่
บานและสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนตําบล มีเงินเดือนคนละ
ประมาณ 5,000 กว่าบาท ในการตีราคาหลักทรัพย กฎหมายกําหนด
ใหเอาจํานวนเงินเดือนคูณสิบ หรือเท่ากับ 10 เท่าของเงินที่ไดรับ
จริง (ไม่รวมเงินประจําตําแหน่ง) เมื่อรวมกันทั้งสามคนแลวหลักทรัพย
ยังไม่ถึง 200,000 บาทยังขาดอีก 40,000 บาท เจาหนาที่ยังไม่ยอม
อีกเนื่องจากหลักทรัพยไม่ครบ แต่ผมยืนยันที่จะยื่นเขาไปเนื่องจาก
การประกันตัวเป็นสิทธิของจําเลย และศาลอาจพิจารณาใหประกันได 
เมื่อเห็นสมควร แต่ผลคือศาลไม่อนุญาตใหประกันตัว เนื่องจาก 
หลักทรัพยไม่ครบ 200,000 บาท เจาหนาที่ไดแนะนําว่าใหนําเงินมา
วางเพิ่มอีก 40,000 บาท พวกเราทั้งหมดจึงจําเป็นตองกลับไปก่อน 
เนื่องจากใกลคํ่าแลว สําหรับนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพก็ตอง 
ถูกขังอยู่ในเรือนจําต่อ

เมื่อกลับมาแลวไดหารือกับคุณสุมิตรชัยอีกครั้ ง  ก็ ไดรับ 
คําแนะนําว่าใหไปยื่นขอประกันตัวอีกครั้ง หากศาลยังไม่อนุญาตอีก  
ก็จะยื่นอุทธรณคําสั่งต่อศาลอุทธรณ ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 
นายประกันชุดเดิมและคนที่หามาเพิ่มได เดินทางไปขอประกันตัว
จําเลยทั้งสองคนอีกครั้ง โดยของนางหน่อเฮหมุ่ย นายประกันซึ่งเป็น 
ประธานสภาองคการบริหารส่วนตําบลไดหาเงินมาอีก 40,000 บาท  
เพื่อเอาไปวางเพิ่ม สําหรับนายดิ๊แปะโพ ใชนายประกัน 4 คนที่ไม่ใช่ 

ญาติ ผลคือ สามารถประกันตัวนางหน่อเฮหมุ่ยได ส่วนนายดิ๊แปะโพ  
ศาลไม่อนุญาตเนื่องจากนายประกันไม่ใช่ญาติ

คุณสุมิตรชัยจึงไดทําอุทธรณขอประกันตัวโดยใหเหตุผลว่า 
“ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (7) 
กําหนดว่า สิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นสิทธิของบุคคลใน 
กระบวนการยุติธรรม และตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาล 
ยุติธรรม ว่าดวยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548 ขอ 2 กําหนดว่า เมื่อ 
ศาลไดรับคำารองขอใหปล่อยตัวชั่วคราวแลวใหรีบพิจารณาแลว 
มีคำาสั่งโดยเร็ว โดยใหถือหลักว่าผูตองหาหรือจำาเลยตองไดรับการ 
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ปล่อยชั่วคราว เวนแต่จะมีเหตุจำาเป็นที่ตองควบคุมหรือขังผูตองหา 
หรือจำาเลยนั้นไว” นอกจากนี้แลวยังไดใหเหตุผลในทางขอเท็จจริง 
เพิ่มเติมอีกว่า จําเลยเคยไดรับการปล่อยตัวชั่วคราวมาตั้งแต่ชั้น
สอบสวน จนถึงชั้นศาล และในชั้นอุทธรณ ซึ่งที่ผ่านมาจําเลยไม่เคย
มีพฤติการณที่จะหลบหนี ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ไม่เคย 
ก่อเหตุรายใด ๆ  นอกจากนี้จําเลยยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและตั้งใจที่จะ 
ต่อสูคดีเพื่อความยุติธรรม 

เมื่ อทนายสุมิตรชัยร่ างอุทธรณ เสร็จก็ ไดส่ ง เอกสารจาก
เชียงใหม่ไปใหคุณคอรีเยาะที่อําเภอแม่สอด ใหนําไปยื่นต่อศาลแทน 
เนื่องจากระยะทางไกลกันมากบวกกับค่าใชจ่ายสูงไม่สามารถเดินทาง 
ไปไดดวยตนเอง คุณคอรีเยาะไดยื่นอุทธรณเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 
วันต่อมาคือวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ศาลอุทธรณภาค 6 มีคําสั่งอนุญาต 
ใหประกันตัวได แต่เนื่องจากเมื่อรวมราคาหลักทรัพยประกันของ 
นายประกันทั้ง 4 คนแลวยังขาดอีก 3,000 บาทจึงจะครบ 200,000 บาท 
จึงใหนําเงินมาวางเพิ่มอีก 3,000 บาท ซึ่งในครั้งนี้ คุณคอรีเยาะไปฟง 
คําสั่งศาลอุทธรณพรอมกับนายดิ๊แปะโพซึ่งถูกขังไวอยู่แลว ต่อมาวันที่  
4 มิถุนายน 2552 ผมและคุณสะทานพรอมกับนายประกันจึงเดินทางไป
ประกันตัวนายดิ๊แปะโพอีกครั้งจนสําเร็จในที่สุด

เมื่อถึงวันนัดสอบปากคําจําเลย คือวันที่ 25 มิถุนายน 2552  
คุณนภาพร สงปรางค ทนายความประจําศูนยพิทักษและฟืนฟูสิทธิ 
ชุมชนทองถิ่น (สํานักงานเดียวกับคุณสุมิตรชัย) มาเป็นทนายความใน 
คดีนี้ นางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพพรอมกับนายประกัน 2-3 คน 
เดินทางออกจากหมู่บานไปพบกันที่ศาล ในการสอบปากคำาจำาเลย 
ศาลได้ถามจำาเลยผ่านล่ามแปลภาษา เนื่องจากจำาเลยทั้งสองคนไม่ 

สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ ทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธและยืนยัน
ต่อศาลว่าจะต่อสู้คดี ศาลก็ได้แนะนำาว่าโดยรูปคดีแล้วหากจำาเลย 
รับสารภาพ ศาลก็จะลดโทษให้เพียงลงโทษสถานเบา แต่จำาเลยก็ยืนยัน 
ที่จะสู้คดี โดยเห็นว่าหากรับสารภาพว่าได้ทำาผิดกฎหมายจริง พื้นที่ 
ทำากินของตนเองก็จะถูกยึดไป ในขณะเดียวกันศาลก็ถามฝ่ายอัยการ 
โจทก์ว่าจะถอนได้หรือไม่ แต่ทางฝ่ายอัยการก็ตอบว่าถอนฟ้องไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นคดีนโยบาย เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ยอมศาลจึงได้กำาหนด 
วันนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน

ก่อนอื่นตองขอเล่ายอนหลังกลับไปถึงการเตรียมการของ 
ทีมงานทนายความในคดีนี้ ตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2552 ผมไดนําคดีนี้ 
ไปหารือกับเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ขณะนี้จดทะเบียน 
เป็นสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน) เพื่อพิจารณารับเป็นคดี
ยุทธศาสตรของเครือข่ายฯ ซึ่งก็ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
เครือข่ายฯ ดังนั้น เมื่อถึงช่วงที่จะตองเตรียมการต่อสูคดีแลว ทีมงาน 
ทนายความก็ไดประชุมหารือกันหลายครั้ง และมีการแบ่งบทบาท 
หนาที่กันทํางาน รวมทั้งทีมงานทนายความไดลงพื้นที่พูดคุยกับนาง
หน่อเฮหมุ่ย นายดิ๊แปะโพ และชาวบานในหมู่บานแม่อมกิ มีการอบรม 
ความรูสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไดทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
และวิธีการต่อสูคดีในศาล

ก่อนถึงวันนัดพรอมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน ทีมงานทนายความ 
ไดติดต่อบุคคลที่จะเรียกมาเป็นพยานจํานวนหลายคน พรอมกับอธิบาย 
ถึงเหตุผลในการต่อสูคดีและประเด็นที่ตองการใหเขาพูดหรือใหความเห็น  
ซึ่งบุคคลเหล่านั้นประกอบดวย ผูอาวุโสในหมู่บานแม่อมกิ นักวิชาการที ่
ศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียน นายอําเภอท่าสองยางที่ไดมีความเห็นสั่งไม่ฟอง  
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หัวหนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก องคกรพัฒนา 
เอกชนที่ทํางานดานสิทธิชุมชนและการจัดการป่าชุมชน เป็นตน ซึ่งทุกคน 
ที่ไดรับการติดต่อก็ตอบรับดวยความยินดี

พอถึงวันนัดพรอม คุณนภาพรก็มาเป็นทนายความอีกครั้ง 
เมื่อทนายความและอัยการแถลงแนวทางการสืบพยานแต่ละปาก

แลว ศาลไดตัดพยานส่วนของจําเลยไปหลายคน โดยเฉพาะพยาน 
ผูเชี่ยวชาญ โดยเห็นว่าไม่จําเป็นและบางประเด็นทนายความสามารถ 
ซักคานจากพยานของฝ่ายอัยการโจทกได สําหรับโจทกไดขอใหศาล 
ส่งประเด็นไปสืบพยานที่ เป็นเจาหนาที่ป่าไมผูจับกุม ซึ่งไดยายไป 
ประจํายังจังหวัดอื่น แต่ทนายจําเลยคัดคานเนื่องจากเห็นว่าจําเลย 
มีสุขภาพไม่ดีไม่สะดวกในการเดินทางไป และไม่มีค่าใชจ่ายสําหรับการ 
เดินทางไป ศาลก็เห็นดวยจึงใหหมายเรียกพยานดังกล่าวมาที่ศาลจังหวัด 
แม่สอดทั้งหมด นอกจากนี้แลวทนายจําเลยไดยื่นคํารองขอรวมการ 
พิจารณาคดีเป็นคดีเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองคดีนี้มีขอเท็จจริง 
เหมือนกันพื้นที่อยู่ติดกัน ถูกจับกุมในเวลาเดียวกัน และพยานที่โจทก 
และจําเลยจะนํามาสืบในศาลก็เป็นคนเดียวกัน นําสืบในประเด็นเดียวกัน 
หมดแต่ฝ่ายอัยการโจทกคัดคานไม่ใหรวมเขาดวยกัน โดยใหเหตุผลว่า 
เป็นกรณีต่างกรรมต่างวาระกัน และศาลก็เห็นดวยกับฝ่ายอัยการ จึงไม่ 
อนุญาตใหรวมการพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน

ในการสืบพยานในศาล คดีแรก คือ นางหน่อเฮหมุ่ย ในวันที่ 
18-19 กุมภาพันธ 2553 ฝ่ายโจทกมีพยานจํานวน 3 คนมาเบิกความ 
ประกอบดวยพนักงานสอบสวน 1 คน และเจาหนาที่ป่าไมผูทําการ 
จับกุม 2 คน สําหรับทางฝ่ายจําเลย ไดนําสืบพยานจํานวน 5 คน  
ประกอบดวย ตัวจําเลย ผูอาวุโสในชุมชน (นายไพรัช ไพโรจนวิรุฬห)  
หัวหนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก (นายวิริยะ 
ช่วยบํารุง) นายอําเภอท่าสองยาง (นายทรงธรรม วรรณสิทธิ์) และ 
นักวิชาการสังคมศาสตร (ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี)

คดีต่อมา คือ นายดิ๊แปะโพ สืบพยานในวันที่ 29 เมษายน  
2553 ซึ่งทั้งฝ่ายโจทกและจําเลยก็นําสืบในประเด็นเหมือนกัน แต่
ฝ่ายอัยการโจทกมีการตั้งคําถามมากขึ้นเพื่อที่จะชี้ใหศาลเห็นว่าพื้นที่
ดังกล่าวเป็นป่า จําเลยทําไร่เลื่อนลอย ไม่ใช่ไร่หมุนเวียน ซึ่งผลของ
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ทั้งสองคดีก็ออกมาในทํานองเดียวกัน คือ ศาลชั้นตนยกฟองโดย 
ใหเหตุผลเหมือนกัน 

ในที่นี้จะขอสรุปสาระสําคัญของคําฟอง คําใหการจําเลย และ 
คําใหการพยานในศาล ซึ่งมีประเด็นสําคัญว่า การทําไร่หมุนเวียนของ 
นางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพนั้นเป็นความผิดกฎหมายป่าไมหรือไม่  
กล่าวคือ

พนักงานอัยการฟองว่านางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ 
ทําผิดฐานร่วมกันยึดถือครอบครองที่ดิน ตัดโค่น ก่นสรางแผวถางป่า  
ทําประโยชนในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือทําดวยประการใด ๆ  
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และก่อใหเกิดความ 
เสียหายแก่ป่าตนนํ้าลําธารโดยไม่ไดรับอนุญาต ดวยการตัดฟนตนไม  
เผาป่า ปรับพื้นที่ แลวยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง เพื่อปลูกพริก  
และปลูกขาวโดยไม่ไดรับอนุญาต

ในการสืบพยานในศาล พนักงานอัยการไดนําสืบพยานจํานวน 
3 ปาก ประกอบดวยเจาหนาที่ป่าไมผูทําการจับกุม 2 คน และพนักงาน 
สอบสวนผูทําการสอบสวน 1 คน ซึ่งเจาหนาที่ป่าไมใหการว่า ขณะ 
เขาไปจับกุมนั้นเห็นนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพกําลังเก็บและ 
สมุเผาวชัพชืจาํพวกตนไม เศษไม ปลายไม ณ ทีเ่กดิเหต ุสภาพพืน้ทีย่งัไมม่ ี
การปลกูขาว มตีนไมใหญอ่ยู ่ซึง่เปน็รอ่งรอยการแผวถางพืน้ทีใ่หม ่ทีพ่พิาท 
เป็นเทือกเขาสูงชัน เป็นป่าตนนํ้าลําธาร ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ
ตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนี้ก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ไดรับการยกเวน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 การคิดค่าเสียหาย 
ในคดีนี้เป็นการคิดตามการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
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ในพื้นที่ป่าไม และหลักเกณฑการคํานวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดลอม จาก 
การทําลายป่าตนนํ้าที่สมบูรณ โดยคิดค่าเสียหายไร่ละ 150,000 บาท 

สําหรับจําเลยไดยื่นคําใหการตั้งแต่ตอนตนว่าไม่ไดมีเจตนา 
บุกรุกป่า หากแต่เป็นพื้นที่ที่ ไดทํากินมานานแลว และทํากินโดย 
ใชสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ทั้งนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อาศัยอยู่หมู่บานแม่อมกิมาตั้งแต่
เกิด หมู่บานแม่อมกิเป็นชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ไดก่อตั้งมาเป็นเวลานาน 
ก่อนที่ทางราชการจะประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทับลงไปบริเวณ
ที่ตั้งของหมู่บาน การดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนรวมทั้งจําเลย 
เป็นการดํารงชีวิตตามจารีตประเพณีดั้งเดิม ทําเกษตรเพื่อยังชีพดวย 
การทําไร่หมุนเวียน โดยปลูกขาวเพื่อเป็นอาหารยังชีพเป็นหลัก ที่ดิน
ที่พิพาทในคดีนี้ เป็นที่ดินที่จําเลยไดรับตกทอดมาจากบิดามารดาที่ 
ทํากินต่อเนื่องมาตลอดชีวิต ลักษณะการถือครองที่ดินไม่ไดเป็นสิทธิ 
เด็ดขาดของจําเลยเพียงคนเดียว แต่เป็นสิทธิร่วมกันของคนในชุมชน 
ทั้งหมด การเขาทําประโยชนก็จะไดรับการแบ่งสรรจากการตกลง 
ร่วมกันของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่ทํากิน การจัดการป่าชุมชน  
การจัดการแหล่งนํ้า และการจัดสรรที่อยู่อาศัย 

การใชสิทธิของจําเลยร่วมกับชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการจัดการ 
และใชประโยชนจากทรัพยากรอันจําเป็นในการดํารงชีพนั้น เป็นสิทธิอัน 
ชอบธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ทีบ่ญัญตัวิา่ “บคุคลซึง่รวมกนั 
เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ 
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ 
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง 
ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ 
อนุรักษ์บำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน 
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือ 
คุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม”

ดังนั้น เมื่อจําเลยถูกจับกุมและถูกฟองรองต่อศาลในคดีนี้ 
จําเลยจึงมีสิทธิที่จะยกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญขึ้นใชสิทธิและ 
ยกขึ้นเป็นขอต่อสูคดีในศาลไดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 28 เพื่อหักลางขอกล่าวหาของโจทกที่อาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติป่าไม พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 อันเป็นกฎหมายลําดับรอง และเป็นบทบัญญัติที่ 
ขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจบังคับกับจําเลยในการใชสิทธิชุมชนที่ไดรับ 
การรับรองคุมครองตามรัฐธรรมนูญได ทั้งนี้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6 ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ 
ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้” 

ในการนําสืบพยานในศาล ฝ่ายจําเลยไดนําสืบ 5 คน แมว่าคดีจะ
แยกกันแต่เนื้อหาสาระในการสืบพยานก็เหมือนกันเกือบทั้งหมด ซึ่งสรุป
สาระสําคัญของแต่ละคนไดดังนี้
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1. นายไพรัช ไพโรจน์วิรุฬห์
   ผู้อาวุโสในชุมชน

หมู่บานแม่อมกิ ก่อตั้งมานานประมาณ 300 ปี ชาวบานส่วนใหญ ่
มีอาชีพทําไร่หมุนเวียน ซึ่งทําสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  
ในการทําไร่จะมีการแบ่งเขตโดยใชไมมาวางกั้นไว เมื่อทําเสร็จ 
ปีหนึ่งก็จะปล่อยทิ้งรางไวใหเกิดสภาพที่สมบูรณ พื้นที่ที่มีตนไม 
ใหญ่ชาวบานจะไม่เขาไปทําไร่ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะมีผีสาง 
เทวดาหรือเจาที่ นอกจากนี้พื้นที่ที่เป็นป่าตนนํ้าจะไม่มีการเขาไป 
ทําไร่ ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ไดเขาไปทําประโยชนตั้งแต่สมัยปู่ย่า 
ตายาย เมื่อก่อนไม่มีใครทราบว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน แต่มาทราบ 
ในภายหลัง นอกจากนี้ก็ไม่เคยมีการติดปายบอกเขตป่าสงวน 
แห่งชาติ

2. นายวิริยะ ช่วยบำารุง
 นักวิชาการป่าไม้

เขตพื้นที่ทางตะวันตกของจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เป็นเขตผืนป่าตะวันตก ซึ่งคนกับป่าจะอยู่ดวยกันก่อนที่จะมี 
กฎหมายตา่ง ๆ  เกีย่วกบัปา่ไมออกมาบงัคบัใช ในพืน้ทีตํ่าบลแมว่ะ- 
หลวงและพืน้ทีใ่กลเคยีงจะมปีา่ทีม่ดีนิอดุมสมบรูณ เหมาะแกก่าร 
ทําการเกษตร โดยส่วนใหญ่ในตําบลแม่วะหลวงจะมีชาวเขาเผ่า 
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ มีวิถีชีวิตทําไร่หมุนเวียนมานาน นอกจากนั้น 
ก็หาของป่าเพื่อการยังชีพ
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3. นายทรงธรรม วรรณสิทธิ์
นายอำาเภอท่าสองยางและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน

ในสภาพพื้นที่อําเภอท่าสองยางรอยละ 90 จะเป็นพื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ สําหรับพื้นที่ตําบลแม่วะหลวง 
จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยางเกือบทั้งหมด บางส่วน 
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา ราษฎรในตําบลแม่วะหลวงเป็น 
ชาวกะเหรี่ยงเกือบทั้งหมด ตั้งรกรากมาหลายรอยปี มีอาชีพทําไร ่
หมุนเวียน ตนเองไดตรวจสอบแลวเชื่อไดว่าเป็นพื้นที่ที่เขาทํากิน 

มานานแลว จากการสอบถามผูนําชุมชนทราบว่า จําเลยทําต่อ 
จากบดิา มารดา และจากยาย และทํากนิมากอ่นทีจ่ะมกีารประกาศ 
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด  
จึงมีความเห็นสั่งไม่ฟองจําเลยในคดีนี้ โดยใหเหตุผลว่ามีมติคณะ
รฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 ประกอบกบัมพียานหลกัฐาน 
รับฟงไดว่า ผูถูกกล่าวหาทํากินในที่ดินแปลงพิพาทมานานก่อน 
วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ตั้งแต่รุ่นยาย ทํากินมาในลักษณะทําไร ่
หมุนเวียน และผูตองหาเขาใจว่าทางราชการผ่อนผันใหทํากินได 
โดยไม่ใหบุกรุกแผวถางใหม่ ชุมชนกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานทํากินใน 
บรเิวณนีม้านานหลายชัว่อายคุนเชน่เดยีวกบัจําเลย จงึมคีวามเหน็ 
สั่งไม่ฟอง

4. ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 
 นักวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการศกึษาวจิยัพบวา่ ชาวเขาเผา่กะเหรีย่งเขามาอาศยัอยูก่อ่น 
คนไทย โดยเขามาอยู่ 400-500 ปียังชีพดวยการทําไร่หมุนเวียน 
มานาน พื้นที่ป่าและพื้นที่ทําไร่หมุนเวียนจะมีความแตกต่างกัน 
โดยพื้นที่ทํากินจะมีตนไมขนาดไม่ใหญ่มาก และจะเห็นร่องรอย 
ไมที่ถูกตัดใหเหลือตอสูงขนาดเท่าตัวคนเพื่อใหแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ 
ขัน้ตอนการทาํไรห่มนุเวยีน ชาวบานจะเลอืกพืน้ทีท่ีฟ่ืนสภาพแลว 
และตัดตนไมบางส่วนออกไป ทิ้งใหไมแหง จากนั้นจึงเผาเพื่อให 
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ธาตอุาหารกลบัลงสูด่นิ เมือ่ฝนตกกจ็ะเริม่ปลกูขาวไร ่พรกิ และพชื 
ชนดิอืน่ ๆ  และการเผานัน้ชาวบานจะทาํแนวกนัไฟไว เพือ่ควบคมุ 
ไม่ใหไฟลุกลามไปที่อื่น จากภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ จะเห็นว่า  
มีตนไมขนาดใหญ่จํานวนหนึ่งที่ชาวบานทิ้งไว ไม่ตัด เพื่อทําให 
พื้นที่ดังกล่าวฟืนตัวเร็วขึ้น ไมที่ถูกตัดส่วนใหญ่เป็นไมขนาดเล็ก  
เป็นไร่เหล่าที่ชาวบานทําไร่หมุนเวียน

5. นางหน่อเฮหมุ่ย เวียงวิชชา
  ตัวจำาเลย

ตนเองเกดิและเตบิโตทีห่มูบ่านแมอ่มก ิพอ่แม ่ปูย่า่ ตายายเสยีชวีติ 
ไปหมดแลว มีบุตรจํานวน 5 คน มีอาชีพทําไร่อย่างเดียว โดยมี 
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ที่ดินทั้งหมด 3 แปลง เป็นที่ดินที่ตกทอดมาจากบิดามารดา ก่อน 
เริ่มทําไร่จะเขาตัดตนไมขนาดเล็ก หญา แต่ไม่ตัดตนไมขนาดใหญ ่
จากนั้นนําตนไมและหญามากองรวมกันไวเพื่อใหแหง ตนไมที่ใช 
ทําฟืนไดก็จะแยกเก็บไว ที่เหลือก็จะเผาทิ้ง สําหรับตนเองปกติ 
จะทําปีแรกแลวเวนไปสองปี ปีที่สามจะกลับมาทําใหม่ เมื่อปลูก
ขาวก็จะปลูกพืชผักอย่างอื่นไปดวย ที่พิพาทอยู่ติดกับที่ของ 
คนอื่น ๆ  อีก 7-8 คนทั้งสามดาน อีกดานหนึ่งจะติดกับตนไมใหญ ่
ไม่เคยทําการรังวัดว่ามีเนื้อที่เท่าใด ตนเองไม่เคยทราบว่าที่พิพาท 
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่เขาใจว่าป่าสงวนแห่งชาติคือ 
อะไร ตนเองทําไร่เพื่อเลี้ยงปากทอง หากขาวไม่พอกินก็จะนํา 
พริกและผักไปขายเพื่อนําเงินไปซื้อขาว หลังจากถูกจับขาวไม่พอ 
กิน ลูกคนโตตองไปทํางานที่กรุงเทพฯ เพื่อนําเงินมาใหที่บาน

ในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนตนเองไม่ไดรับสารภาพว่า 
กระทําความผิด แต่ใหการไปว่าตนเองเขาไปทําประโยชนใน 
ทีพ่พิาทตัง้แตส่มยับดิามารดายกให ไมไ่ดแผวถางใหม ่และขณะที ่
สอบปากคําก็ไม่มีล่ามแปลภาษาให สําหรับบันทึกการจับกุมและ 
บันทึกการสอบสวนมีคนบอกว่าใหพิมพลายนิ้วมือ ตนเองก็พิมพ
โดยไม่รูเรื่องอะไร

หลังจากสืบพยานหมดแลว ศาลก็ไดนัดฟงคําพิพากษา  
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งศาลมีคําพิพากษาใหยกฟอง โดย 
ใหเหตุผลสรุปไดว่า จําเลยไม่เจตนาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเนื่องจาก 
จําเลยไดเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทมาก่อนแลว บริเวณขางเคียง 
ลวนมีราษฎรคนอื่นเขาทําประโยชนอยู่ทั่วไป และมีการเขายึดถือ 

ก่อนที่ทางราชการจะกําหนดใหเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จําเลยเขา 
ทําประโยชนในที่ดินพิพาทโดยไดรับตกทอดมาจากบิดามารดา 
เขาใจไดว่ารัฐอนุโลมผ่อนผันใหราษฎรที่ทําประโยชนอยู่ก่อนแลวได 
ทําประโยชนต่อไป เป็นการขาดเจตนา การกระทําของจําเลยจึงไม่ 
เป็นความผิดตามฟอง จึงพิพากษาใหยกฟอง ซึ่งทั้งสองคดีศาลให 
เหตุผลเหมือนกัน แยกเป็นประเด็นไดดังนี้

1. ที่พิพาทเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ งกําหนดโดย
กฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2526 ทั้งไดปิดประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบ
แลว จึงตองถือว่าจําเลยไดทราบว่าบริเวณที่พิพาทเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ 

2. พืน้ทีเ่กดิเหตเุปน็พืน้ทีไ่รห่มนุเวยีน ทีจ่าํเลยไดทาํกนิ 
สืบทอดมาจากรุ่นบิดามารดา ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ
รวมทั้งบริเวณขางเคียงก็มีคนอื่น ๆ  เขาทํากินเช่นเดียวกัน ซึ่งได 
อาศัยที่พิพาททําประโยชนก่อนที่ทางราชการจะกําหนดใหเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ

3. จําเลยเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตําบลที่จําเลยอาศัย 
อยู่ก็ลวนเป็นราษฎรชาวกะเหรี่ยง โดยไดตั้งถิ่นฐานมานานแลว  
และมีอาชีพทําไร่หมุนเวียน จําเลยไม่สามารถพูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทยได

4. การกระทําของจําเลยจึง เป็นการเขาใจผิดว่า  
ที่พิพาทเป็นที่ดินที่รัฐอนุโลมผ่อนผันใหราษฎรที่ทําประโยชนอยู ่
ก่อนแลวไดทําประโยชนต่อไป กรณีจึงทําใหเห็นว่าจําเลยได 
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กระทําไปโดยสําคัญผิดเขาใจว่าสามารถที่จะเขาไปแผวถาง 
ที่พิพาทได เป็นการขาดเจตนา การกระทําของจําเลยย่อมไม่เป็น 
ความผิดตามฟอง

หลังจากศาลชั้นตนยกฟองแลวพนักงานอัยการก็ไดอุทธรณต่อ 
ศาลอุทธรณ โดยมีใจความสําคัญว่า จําเลยไดบุกรุกแผวถางพื้นที่ที่เป็น 
ป่าใหม่ และทํากินในลักษณะทําไร่เลื่อนลอย โดยไม่ไดทํากินอย่างต่อเนื่อง 
มาเป็นเวลานานหรือก่อนที่ทางราชการจะประกาศกําหนดเป็นเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เขาเงื่อนไขที่ไดรับการยกเวนตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

ฝา่ยทนายจาํเลยกไ็ดแกอทุธรณไปวา่ การทาํกนิของจาํเลยทัง้สอง 
นัน้ เปน็การทาํไรห่มนุเวียนตามจารตีประเพณ ีทีไ่ดสบืทอดต่อกันมาตัง้แต ่
บรรพบุรุษ และจําเลยก็ไดทํากินในที่ดินดังกล่าวต่อจากบิดามารดา  
นอกจากนี้การทําไร่หมุนเวียนก็มีงานวิจัยทางวิชาการสนับสนุนว่าเป็น 
วิถีที่สอดคลองกับหลักความสมดุลและยั่งยืน ที่สําคัญคือการทํากินของ 
จําเลยมีสิทธิทํากินได ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
2550 มาตรา 66 และ 67 ไดรับรองไวแลว 

ศาลอุทธรณใชระยะเวลาพิจารณารวม 2 ปี จึงแลวเสร็จและส่งให 
ศาลจังหวัดแม่สอดอ่านคําพิพากษาใหจําเลยฟง ซึ่งผลที่ออกมา คือ
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คดีนางหน่อเฮหมุ่ย 
ศาลอุทธรณยกคําเบิกความของพยานมาประกอบการวินิจฉัย

ดังนี้
ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี: ชาวกะเหรี่ยงยังชีพดวยการทํา

ไร่หมุนเวียน และสภาพของพื้นที่เกิดเหตุก็เป็นไร่หมุนเวียน คือมีตนไม
ขนาดเล็กที่ถูกตัดสูงประมาณเท่าตัวคน เพื่อใหตนไมไดฟืนคืนสภาพ

นายทรงธรรม วรรณสิทธิ์ นายอำาเภอท่าสองยาง: ราษฎร 
ส่วนใหญ่ในตําบลแม่วะหลวงเป็นชาวกะเหรี่ยง มีวิถีชีวิตในการทําไร่
หมุนเวียน จากการวบรวมพยานหลักฐานเชื่อว่าจําเลยไดเขาไปทํากิน 
ต่อจากยายและมารดาของจําเลย

นายไพรัช ไพโรจน์วิรุฬห์ ผูอาวุโสในชุมชน: ที่เกิดเหตุเป็นที่ที่
บิดามารดาของจําเลยไดทําประโยชนมาแลว และจําเลยไดเขาทําต่อจาก
มารดาของจําเลยในลักษณะไร่หมุนเวียน

ศาลอุทธรณจึงไดวินิจฉัยสรุปไดความว่า เมื่อพิจารณาจากพยาน
หลักฐานทั้งหมดแลว เห็นว่าที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ทําไร่หมุนเวียนจริง ดังนั้น  
เมื่อขอเท็จจริงไดความว่าจําเลยเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง มีวิถีชีวิต 
ในการทําไร่หมุนเวียน ไม่สามารถพูดอ่านและเขาใจภาษาไทยได และได 
เขาทําประโยชนมาก่อนแลว ทําใหจําเลยเขาใจว่าสามารถเขาทําประโยชน 
ไดเหมือนดังที่เคยทํามาก่อน จึงเป็นการขาดเจตนา ย่อมไม่เป็นความผิด 
ตามฟอง และเพิ่มเติมในส่วนทายว่า “เมื่อไดความว่าที่เกิดเหตุอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง แมการกระทําของจําเลยจะเป็นการขาด 
เจตนา จําเลยก็หามีสิทธิที่จะเขาครอบครองทําประโยชนในที่เกิดเหตุได  
ดังนั้น จําเลยจึงตองออกจากป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุ”
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คดีนายดิ๊แปะโพ
สําหรับคดีนายดิ๊แปะโพ ผลปรากฏว่าออกมาตรงกันขามกับ

คดีนางหน่อเฮหมุ่ย คือ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน โดย 
ใหเหตุผลว่า แมว่าบิดามารดาของจําเลยจะไดทํากินในที่ดินดังกล่าว 
มาก่อน ต่อมาเมื่อบิดามารดาจําเลยตาย จําเลยจึงไดเขาทํากินต่อ อันเป็น 
เวลาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และแมว่าจําเลยจะ 
ไม่ทราบว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดว่าที่เกิดเหตุ 
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเมื่อกฎกระทรวงกําหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงมีผลใชบังคับเป็นกฎหมาย และ 
จําเลยจะยกเอาขออางว่าไม่รูกฎหมายมาเป็นขอแกตัวไม่ได ส่วนมติคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่อาจลบลาง 
การกระทําที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไมและ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
อยู่แลว ใหเป็นการกระทําที่ไม่เป็นความผิดได จําเลยจึงไม่อาจอางไดว่า  
จําเลยไม่มีเจตนากระทําความผิด พิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. 
ป่าไมและ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ลงโทษจําคุก 2 ปี แต่เนื่องจากพื้นที่ 
เกิดเหตุมีไม่มาก และจําเลยมีอายุมากถึงแปดสิบปีกว่าแลว โทษจําคุกจึง 
ใหรอลงอาญามีกําหนด 1 ปีพรอมทั้งใหจําเลยและบริวารออกจากที่ 
เกดิเหต ุซึง่คดนีีท้มีงานทนายความ จาํเลย และชาวบาน ตา่งเหน็พองกนัวา่ 

ตองฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณไม่ไดพิจารณาพยานหลักฐานที่ฝ่ายจําเลยเสนอ 

เขาไป ไม่ว่าจะเป็นขอเท็จจริง หรือเหตุผลทางวิชาการ โดยศาลเพียงสรุป 
ว่า เมื่อขอเท็จจริงรับฟงไดว่าที่เกิดเหตุเป็นป่าสงวนแห่งชาติ กฎกระทรวง 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงมีผลใชบังคับเป็นกฎหมาย และ 

จําเลยจะยกเอาขออางว่าไม่รูกฎหมายมาเป็นขอแกตัวไม่ได พิพากษาว่า 
จําเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไมและป่าสงวนแห่งชาติ 

เมื่อรูผลคําพิพากษาศาลอุทธรณแลว ทีมงานทนายความได 
หารือกัน เห็นดวยกันว่าจะฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ โดย
เห็นว่า ในการนำาคำาเบิกความของพยานมาวินิจฉัยนั้น ทั้งศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์เพียงมุ่งวินิจฉัยว่าการกระทำาของจำาเลยเป็นความผิดตาม 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม ่
เท่านั้น เหตุผลทั้งหลายที่พยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจำาเลยนำาสืบว่า บ้าน 
แม่อมกิเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จำาเลยและชุมชนอยู่มาก่อนประกาศ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่พิพาทเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียน การทำาไร่หมุนเวียนเป็น 
ภูมิปัญญาชนเผ่าและไม่ทำาลายระบบนิเวศนั้น ศาลเพียงแต่รับฟังเพื่อ 
สนบัสนนุวา่จำาเลยไมไ่ดม้เีจตนาบกุรกุปา่ เมือ่ไมม่เีจตนาจงึไมเ่ปน็ความผดิ 
“ตามหลักกฎหมายอาญา” ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย 
ในประเด็นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และ 67 ที่จำาเลยได้ 
ตั้งเป็นประเด็นไว้ในคำาให้การ และได้นำาพยานผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ  
นายอำาเภอ และผู้อาวุโสของชุมชนมาสืบประกอบ อันที่จริงศาลได้บันทึก 
คำาให้การของพยานเหล่านี้ไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งล้วนเป็นพยานที่มายืนยันว่า 
นอกจากจำาเลยไม่ได้บุกรุกป่าแล้ว จำาเลยยังมีสิทธิโดยชอบธรรมตาม 
รัฐธรรมนูญ

เมื่อผมและคุณสะทานนําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับตัวนางหน่อเฮหมุ่ย 
กับนายดิ๊แปะโพ รวมทั้งผูนําชุมชน สิ่งที่นางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ 
กังวลคือ หากผลของคําพิพากษาศาลฎีกาออกมาว่าแพ จะทําใหตนเอง 
ตองติดคุกอยู่หรือไม่ และค่าใชจ่ายที่จะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบาง เมื่อคุณ 
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สะทานไดเล่าความเห็นของทนายความและผลทางกฎหมาย ขอดีขอเสีย  
และประเมินผลของคําพิพากษาศาลฎีกาทั้งดานบวกและดานลบใหฟง 
แลว ทั้งสองค่อยสบายใจ และเห็นดวยที่จะตองต่อสูคดีใหถึงที่สุด เพราะ 
ตนเองมีอาชีพทําไร่ปลูกขาวและพืชผักเลี้ยงครอบครัว ที่ดินทํากินของ 
ตนเองเหลือนอยเต็มทีแลว หากตองเสียที่ไร่แปลงนี้ไปอีก อีกหน่อยจะ 
ไม่มีขาวกิน ทั้งหากหยุดอยู่เพียงเท่านี้ผลของคําพิพากษาจะกระทบต่อ 
สิทธิในการทําไร่โดยตรง คือ จะเขาไปทําไร่ตรงนั้นไม่ไดอีกต่อไป สําหรับ 
ชาวบานอื่น ๆ ก็กังวลว่าหากยึดตามคําพิพากษาศาลอุทธรณนี ้แลว  
ก็หมายความโดยนัยว่า ชาวบานทั้งหมู่บานจะไม่มีสิทธิทําไร่หมุนเวียน 
อีกต่อไปได

ในการฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาลอุทธรณของทั้งสองคดีนี้ 
แมว่านางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพจะหลุดพนโทษทางอาญาไปแลว 
และทางอัยการก็ไม่มีสิทธิฎีกาใหลงโทษจําเลยไดอีกต่อไป ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 แต่มีประเด็นสําคัญต่อ 
จําเลยคือ ศาลยังไม่ไดวินิจฉัยประเด็นที่จําเลยอางเรื่องมีสิทธิทํากิน 
โดยอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 ว่าดวยสิทธิชุมชนในการ 
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย 
ดิ๊แปะโพและชาวบานทําไร่หมุนเวียนเลี้ยงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็น 
ส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิต และไดทํามาก่อนที่จะถูกประกาศเป็นป่าสงวน 
แห่งชาติ หากไม่มีที่ดินทํากินก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตต่อไปได แต่กลับ 
มีคําพิพากษาใหออกจากพื้นที่ดวย ซึ่งทนายความอาวุโสหลายท่านเห็นว่า 
น่าจะเป็นการพิพากษาที่ไม่ชอบดวยกฎหมาย
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ในการฎีกา 2 คดีนี้มีประเด็นขอกฎหมายแตกต่างกัน ซึ่งสรุปได
ดังนี้

1. คดีนางหน่อเฮหมุ่ย เมื่อศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ
ต่างก็ไดพิพากษาว่าจําเลยไม่ไดกระทําความผิด ศาลอุทธรณจึง
ไม่มีอํานาจสั่งใหจําเลยออกจากที่เกิดเหตุ หากศาลจะมีคําสั่ง 
เช่นนั้นไดก็ต่อเมื่อศาลไดพิพากษาชี้ขาดว่าจําเลยไดกระทํา 
ความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น คําพิพากษาของศาลอุทธรณ 
ในส่วนนี้จึงไม่ชอบดวยกฎหมาย เป็นการสั่งโดยไม่มีอํานาจมา 
รองรับ

การที่ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณต่างยกฟองจําเลย 
ดวยเหตุของการขาดเจตนานั้น ย่อมแสดงว่าการกระทําของ 
นางหน่อเฮหมุ่ยยังเป็นการกระทําที่ผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม 
พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
เพียงแต่ศาลเห็นว่าจําเลยสําคัญผิดว่าตนมีสิทธิในการเขาไป 
ทําประโยชนในพื้นที่นั้น อันเป็นการขาดองคประกอบภายใน 
ตามกฎหมายอาญา ศาลจึงพิพากษายกฟองโจทก ซึ่งศาลไม่ได 
วนิจิฉยัในประเดน็สิทธชิุมชนตามรฐัธรรมนญู มาตรา 66 และ 67 
ที่ว่าจําเลยมีสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญในการอยู่อาศัย 
ภายในชุมชนบานแม่อมกิซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่มานาน มีจารีต 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเป็นของตัวเอง ซึ่งถือเป็นผูทรง 
สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 66 และ 67 จําเลยในฐานะบุคคล 
ก็เป็นผูทรงสิทธิในการร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษบํารุง 
รักษาและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดยกประเด็น 
นี้มาฎีกาใหศาลฎีกาไดวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานดวย

2. คดีของนายดิ๊แปะโพ เนื่องจากศาลอุทธรณพิพากษาว่า
จําเลยมีความผิดตามกฎหมาย จึงไดฎีกาใหศาลวินิจฉัยใหม่ทั้งหมด  
โดยเนนขอใหศาลฎีกาตีความสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
66 และ 67 ในฐานะกฎหมายแม่บท และตีความ พ.ร.บ.ป่าไม พ.ศ. 
2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในฐานะกฎหมาย
ลําดับรอง โดยสรุปคือ ชุมชนแม่อมกิมีสิทธิชุมชนในการใชสอยป่า 
ตามจารีตประเพณีของชุมชน ที่มีงานศึกษาวิจัยทางวิชาการ
สนับสนุนว่าเป็นวิถีที่สรางความยั่งยืนและความมั่นคงในการดํารง
ชีพ และไม่ไดขัดต่อหลักความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากร 
นอกจากนี้ เจตนารมณของ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
และ พ.ร.บ.ป่าไม พ.ศ. 2484 ก็ไม่ไดมุ่งลบลางสิทธิตามจารีต
ประเพณีดังกล่าวแต่อย่างใด การครอบครองที่ดินทํากินของจําเลย 
มีลักษณะเป็นสิทธิทํากินเหนือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่ใช่
สิทธิเด็ดขาด สําหรับเจาหนาที่รัฐมีอํานาจตามกฎหมายธรรมดา 
นั้น การใชอํานาจจะขัดหรือแยงต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ได ดังนั้น 
ความเป็นชุมชน วิถีชีวิต จารีตประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจน
ภูมิปญญาทองถิ่นในการใชทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนเหล่านี้  
ย่อมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ดวยหลักการนี้ จําเลยจึง 
มีสิทธิทํากินในที่ดินดังกล่าวไดโดยไม่ผิดกฎหมาย

ฎีกายื่นไปตั้งแต่ตนปี พ.ศ. 2554 ขณะนี้ (พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556) คําพิพากษายังไม่ออกมา เมื่อยังไม่ทราบผลที่สุดว่าเป็น
อย่างไร ทั้งนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพก็ยังตองแบกรับความ 
กดดันอยู่เรื่อยไป ตราบใดที่คําพิพากษาศาลฎีกายังไม่ลงมา ทั้งสอง
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คนก็ไม่อาจรับรูชะตากรรมในอนาคตได ดังนั้นผลจะออกมาเป็น
อย่างไรนั้น ก็ตองติดตามคําพิพากษาศาลฎีกาต่อไป
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บทที่ 2

วิเคราะห์คดี

1. การดำาเนินคดียุทธศาสตร์

คดีนี้เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเห็นว่าเป็นคดีที่มีความ
สําคัญ และมีองคประกอบหลายอย่างที่จะเป็นโอกาสในการต่อสูเป็นคดี
ยุทธศาสตร เพื่อสรางบรรทัดฐานการใชและการตีความกฎหมายของ 
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติงานและศาลใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งเป็นการสรางการตระหนักรูถึงสิทธิใหแก่ชาวบานเจาของปญหา  
จึงไดรับเป็นคดียุทธศาสตรของเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งก็ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิ- 
มนุษยชน พรอมทั้งไดตั้งทนายความเป็นคณะทํางาน จํานวน 5 คน ซึ่ง 
ประกอบดวย
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นายสุมิตรชัย หัตถสาร ศูนยพิทักษและฟืนฟูสิทธิชุมชน

ทองถิ่น (เป็นทนายความอาวุโส)

นางสาวจันทรจิรา จันทรแผว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

นางสาวผรัณดา ปานแกว เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

นายเลาฟง บัณฑิตเทอดสกุล ศูนยพัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน

ในการต่อสูคดี มีศูนยพัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน ซึ่งเป็น
องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ เป็นองคกรภาคีความร่วมมือ นอกจากนี้
ยังไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โครงการนิติธรรมสิ่ง-
แวดลอม คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  
ที่สําคัญคือ ไดรับความร่วมมือจากชาวบานแม่อมกิและจําเลยทั้งสองคน 
เป็นอย่างดี ซึ่งไดร่วมกันต่อสูตั้งแต่ตนจนกระทั่งขณะนี้อยู่ในชั้นการ
พิจารณาของศาลฎีกา 

คดีนี้จึงเป็นคดียุทธศาสตร ที่เกิดจากความอดทนแบกรับความ
กดดันจากอุปสรรคต่าง ๆ ของนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพผูเป็น 
ตัวความ ทั้ง ๆ  ที่ทั้งสองคนไม่สามารถพูดภาษาไทยได ไม่รูกฎหมาย และ 
ไม่มีเงินมากพอที่จะมาต่อสูคดี แต่ก็ยืนหยัดอย่างเข็มแข็ง ทั้งไดรับการ
ช่วยเหลือจากทนายความ องคกรพัฒนาเอกชน และชาวบานแม่อมกิ

ในการเขามารับเป็นคดียุทธศาสตรของเครือข่ายนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนนั้น ทั้งทีมงานทนายความและคณะกรรมการเห็นว่า คดีนี้
มีปจจัยหลายอย่างที่พรอมในการขับเคลื่อนเป็นคดียุทธศาสตร คือ
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1. มีองคประกอบครบตามเงื่อนไขการรับคดีของเครือข่าย 
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน คือ

1) มีองคกรในพื้นที่เป็นภาคีความร่วมมือ
2) มีสมาชิกของเครือข่ายฯ รับผิดชอบหรือสามารถ

เขาไปมีส่วนร่วมในคดี
3) เปน็คดทีีอ่ยูใ่นประเดน็ยทุธศาสตรของสมาคม (สทิธ ิ

ชุมชน, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม)

4) ผลคดีจะส่งผลสะเทือนในวงกวาง ทั้งในแง่เปลี่ยน-
แปลง กฎหมาย นโยบาย หรือสนับสนุนความเขมแข็งการเคลื่อน- 
ไหวของประชาชน
2. ทีมงานทนายความไดประชุมกันหลายครั้ง ซึ่งไดขอสรุปใน

การกําหนดเปาหมายในการทําคดีนี้ว่า เพื่อผลักดัน การสร้างบรรทัดฐาน
การใช้และการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 66 และ 67 ว่าด้วยเรื่องสิทธ ิ
ชุมชน ซึ่งการทำาไร่หมุนเวียนที่เป็นประเด็นข้อเท็จจริงในคดีนี้ ถือเป็น 
การเกษตรแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมานาน และมีผลงาน 
วิจัยทางวิชาการรองรับว่าเป็นวิถีที่ไม่ทำาลายระบบนิเวศ แต่สร้างความ 
ยั่งยืน ที่ภาครัฐเองก็ให้การยอมรับ โดยชุมชนมีกติกาในการจัดการพื้นที่ 
ทำากินให้แก่สมาชิกในลักษณะที่ดินหน้าหมู่หรือสิทธิเชิงซ้อน 

3. มีประชาชนจํานวนมากที่ทํากินในลักษณะไร่หมุนเวียน  
ซึ่งเป็นผูไดรับความเดือดรอนโดยตรง อยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศว่าเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวป่า โดยไม่ไดรับ 
เอกสารสิทธิ์ จึงมีสถานะทางกฎหมายเป็นผูบุกรุกอยู่ตลอดเวลา และ 
แต่ละปีจะมีชาวบานที่ถูกจับกุมดําเนินคดีจํานวนมาก แมว่านับตั้งแต่ปี 
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พ.ศ. 2540 เป็นตนมารัฐธรรมนูญจะไดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนเอาไว 
แต่ก็ยังไม่เคยมีการตีความและปรับใชกับกรณีการทําไร่หมุนเวียนมาก่อน
เลย

4. คดีนี้มีหลายปจจัยที่มีความเหมาะสม ในการใชเป็นคดี
ตัวอย่างเพื่อต่อสูและผลักดันใหเกิดบรรทัดฐานการใชและการตีความ
กฎหมายต่อไป คือ

1) มีประเด็นทางกฎหมายที่โดดเด่นและเชื่อมโยง
กับปญหาของสังคมในระดับโครงสราง คือ เนื้อหาของ พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ซึ่งบัญญัติว่า “ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน 
ก่นสราง แผวถาง เผาป่า ทําไม เก็บหาของป่าหรือกระทําดวย
ประการใด ๆ  อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ” 
เป็นบทกฎหมายที่อาจจะขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และ 67 ว่าดวยเรื่อง
สิทธิและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ ดูแล และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง พ.ร.บ. 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 นี้มีผลทําใหราษฎรที่ 
อยู่อาศัยหรือทํากินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเฉพาะกลุ่มชาติ- 
พันธุส่วนใหญ่ในภาคเหนือ ซึ่งมีอยู่จํานวนมาก มีฐานะเป็นผูทํา 
ผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการใชชีวิตประจําวันตองอาศัย 
ความเห็นอกเห็นใจของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่ไม่ทําการจับกุม 
ดําเนินคดี และเมื่อถูกฟองก็ตองอาศัยความเมตตาของศาลที่จะ
ลงโทษสถานเบาและรอลงอาญาให 

2) หากศาลรับวินิจฉัยในประเด็นสิทธิชุมชนตาม 
รัฐธรรมนูญ คําตัดสินของศาลจะสรางความชอบธรรมใหแก่ 
จําเลยและชุมชนนี้รวมทั้งชุมชนอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันนี้ 
ในการทําไร่หมุนเวียน ซึ่งเจาหนาที่รัฐทุกระดับจะตองให 
ความเคารพ รวมทั้งนําไปสู่การพัฒนาแนวคิดทางวิชาการ 
เรื่องสิทธิชุมชนต่อไป

3) ประเด็นหลักในคดีนี้สาธารณชนสามารถเขาใจ
ไดง่ายเนื่องจากทางฝ่ายจําเลยไดต่อสูว่าจําเลยไดครอบครอง
ทํากินมาก่อนในลักษณะไร่หมุนเวียน และไดทํากินมานาน
แลวก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และระบบการเกษตร
แบบไร่หมุนเวียนมีงานทางวิชาการรองรับว่าไม่ทําลายระบบ 
นิเวศ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมไทยมานาน
แลว 

4) ต่อประเด็นการแกไขเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. 
ปา่สงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 มาตรา 14 นัน้ มกีารเคลือ่นไหว
ของกลุ่มภาคประชาชนเพื่อผลักดันมานานแลว หากเจาะจง
ประเด็นที่เรียกรองว่าขัดรัฐธรรมนูญ มีการเคลื่อนไหวเรียก-
รองพรอมกับเสนอทางออกที่ชัดเจน คือ การเคลื่อนไหวเพื่อ
เสนอร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ....... เมื่อ พ.ศ. 2545 และ
มีการเคลื่อนไหวติดตามโดยตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2548 จึงได
หยุดชะงักไปดวยเหตุผลปญหาทางการเมือง ต่อมาเครือข่าย
ภาคประชาชนดังกล่าวไดมีการร่วมกันเคลื่อนไหวอีกครั้ง  
โดยเสนอทางออกในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ไดรับการพัฒนาต่อเนื่องจากแนวคิดป่าชุมชน ที่มุ่งใหรัฐ
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รับรองสิทธิอยู่อาศัย ทํากิน และใชประโยชนทรัพยากรในรูปแบบ 
สิทธิหนาหมู่ ภายใตสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และ 67 
รวมทั้งรูปแบบการเคลื่อนไหวก็ไดพัฒนาใหมีประสิทธิผลมา
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดวย 
การจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กําหนดรูปแบบและแนวทาง
การรับรองสิทธิในรูปแบบโฉนดชุมชน ในสมัยรัฐบาลพรรค
ประชาธิปตยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และต่อเนื่องถึงรัฐบาล
พรรคเพื่อไทยของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเรียกรองดังกล่าวมีปญหาติดขัด
ว่า รัฐบาลเห็นดวยกับแนวทางแกไขปญหา แต่จํากัดลักษณะพื้นที่บาง
ประเภทที่ไม่อนุญาตใหดําเนินการได เช่น พื้นที่ป่าตนนํ้า พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุสัตวป่า ซึ่งพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่
ปรากฏในปจจุบันลวนอยู่ในพื้นที่จํากัดดังกล่าวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง  
นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวขางตนนี้มีลักษณะการต่อรองทาง 
การเมืองค่อนขางสูง และความกาวหนามักขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทาง 
การเมืองของรัฐบาล รวมทั้งทัศนะและความสามารถของตัวบุคคลที่เป็น 
ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ณ ขณะนั้นดวย

2. ประเด็นที่สำาคัญในคดี

คดีที่เริ่มตนจากคนที่ไม่รูอีโหน่อีเหน่สองคนถูกจับกุมในขอหา 
บุกรุกทําลายป่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ และดูเหมือนไม่มีอะไรยุ่งยาก
ในทางคดี แต่แลวก็มีผูคนเขามาเกี่ยวของมากขึ้น จนกลายเป็นเรื่องราว 
ใหญ่โตขึ้นในเวลาต่อมา เป็นที่จับตาของกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน นักข่าว
และนักวิชาการสังคมศาสตร เรื่องราวตามรายทางการกาวเดินเพื่อต่อสู
คดีที่ทั้งสองเผชิญถูกหยิบยกมาพูดทั้งในดานบวกและดานลบ บางเรื่อง 
เป็นภาพสะทอนปญหาของระบบการคุมครองดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
คนยากคนจนในสังคมไทย ความเขาใจผิดจนนําไปสู่การตอกยํ้าอคติต่อ 
ชาวเขาที่มีวิธีคิด ความเชื่อ การถือคุณค่า ที่แตกต่างออกไป ซึ่งประเด็น
ที่สําคัญในคดีนี้คือ

2.1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

สิ่งที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติต่อนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ
ตลอดเสนทางการต่อสูคดี (หรือถาพูดเป็นภาษากฎหมายคือ สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม) เป็นอุปสรรคอย่างมากในการปกปองสิทธิของ
ตนเอง โดยเฉพาะเมื่อทั้งสองคนนี้ไม่รูว่าเจาหนาที่รัฐ อัยการ ศาล จะตอง 
ปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบาง จะตองทําอะไรใหแก่เขาบาง ก่อนที่จะบอกว่า
เขาทั้งสองคนจะตองหรือไม่ตองติดคุก สิ่งที่เป็นปญหาในคดีนี้คือ
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1) การมลีา่มแปลภาษา จากการไดพดูคยุกบันางหนอ่-
เฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ ทั้งสองคนบอกว่า ระหว่างที่ถูกจับ ถูก 
สอบสวนที่สถานีตํารวจ รวมถึงเมื่อไปศาลครั้งแรกนั้น ตนเอง 
ไม่รูและไม่เขาใจสิ่งที่เจาหนาที่ทําและพูดต่อตนเอง บางครั้งก็มี 
ล่ามซึ่งเป็นเจาหนาที่หรือผูนําชุมชนมาแปลและสอบถามคร่าว ๆ   
เช่น ที่นั่นเป็นไร่ของตนเองใช่ไหม จะปลูกอะไร ทําไมถึงไปฟนไร่ 
รูหรือไม่ว่าเป็นเขตหวงหาม เป็นตน

อันที่จริงปญหาเรื่องความไม่รูภาษานี้ กฎหมายใหความ 
สําคัญเป็นอย่างมาก โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
13 วรรค 4 ไดกําหนดไวว่า “การสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือ 
พิจารณาให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจำาเป็นต้องแปลภาษาไทย 
ท้องถิ่นหรือภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาท้องถิ่น 
หรือภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล ... ให้พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ หรือศาล จัดหาล่ามให้โดยมิชักช้า ...” เนื่องจาก 
กฎหมายตองการใหคนทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการใช 
กฎหมาย รวมทั้งใหไดรูและเขาใจเนื้อหาทุกอย่างที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง เพื่อจะไดตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิหรือการถูก
จํากัดเสรีภาพของตนเองได โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ขอกฎหมาย

2) การมีทนายความใหความช่วยเหลือใหคำาปรึกษา 
แนะนำาและต่อสูคดีแทนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นพนักงาน
สอบสวน และชั้นศาล เรื่องนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 
40 (7) ไดรับรองไวว่า “ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีสิทธิได้รับความ 
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ช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ” และตามกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 173 วรรคสอง ไดกาํหนดไววา่ “ในคดทีีม่อีตัรา 
โทษจำาคุก ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำาเลยว่ามีทนายความ 
หรือไม่ ถ้าไม่มีและจำาเลยต้องการทนายความ ก็ให้ศาลตั้ง 
ทนายความให้” ซึ่งคดีนี้ก่อนที่จะถูกฟอง ตัวจําเลยไดปรึกษา
กับคุณสุมิตรชัย ซึ่งเป็นทนายความแลว และจะแต่งตั้งใหเป็น
ทนายความต่อสูคดีในศาล แต่เนื่องจากในวันที่พนักงานอัยการ
ส่งฟอง จําเลยทั้งสองคนไม่เขาใจในสิ่งที่เจาหนาที่สื่อสารเลย 
จึงไดรับสารภาพไปโดยไม่มีทนายความมาดําเนินการแทน หาก
ในวันนั้นทั้งสองคนมีทนายความอยู่ดวย ก็จะใหการปฏิเสธไป 
พรอมกับชี้แจงแสดงเหตุผลโตแยงขอกล่าวหาในศาลได

3) สิทธิไดรับการปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อศาลอุทธรณ
สั่งใหกลับมาสอบถามคําใหการจําเลยแลวดําเนินการพิจารณา
คดีใหม่ ศาลไม่อนุญาตใหประกันตัวจําเลย โดยใหเหตุผลว่านาย-
ประกันซึ่งมีตําแหน่งเป็นผูใหญ่บาน และสมาชิกสภาองคการ
บริหารส่วนตําบลนั้นไม่ใช่ญาติจําเลย ทําใหนางหน่อเฮหมุ่ยกับ
นายดิ๊แปะโพถูกนําตัวไปขังในเรือนจํา ทั ้ง ๆ ที ่ก่อนหนานี ้ใช 
นายประกันชุดเดียวกันนี้ และศาลก็ไดอนุญาตใหประกันตัวไป
โดยไม่มีปญหาใด ๆ  

การที่ศาลตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ ทําใหทั้งนางหน่อเฮหมุ่ย
กับนายดิ๊แปะโพที่ไม่มีเงินมากถึง 200,000 บาทและไม่มีญาติที่
เป็นขาราชการ ไม่ไดรับโอกาสในการประกันตัวออกมาต่อสูคดี
ในศาล คดีนี้มีทนายความเขามาช่วยจัดการเรื่องการประกันตัว  
รวมถึงการทําอุทธรณโตแยงคําสั่งศาล ทําใหไดรับการประกันตัว 

ออกมาในที่สุด หากไม่มีทนายความมาช่วยก็คงจะไม่มีโอกาส 
ไดรับการประกันตัว

ที่สําคัญคือ การที่ศาลไม่ใหประกันตัวโดยอางว่านาย-
ประกันไม่ใช่ญาติจําเลยนั้น เป็นการขัดต่อหลักการ “ใหประกัน
เป็นหลัก ไม่ใหประกันเป็นขอยกเวน” ตามกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 107 ซึ่งมีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
การประกันตัวไว 2 ฉบับดวยกัน คือ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช-
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (7) กําหนดไวว่า “ในคดี 
อาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการ 
พจิารณาคดทีีถ่กูตอง รวดเรว็ และเปน็ธรรม โอกาสในการตอ่สูคด ี
อย่างเพียงพอ ... และการไดรับการปล่อยตัวชั่วคราว” และตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 ถึง 119 

2.2 คำาพิพากษาในประเด็นที่สำาคัญ

ในการต่อสูคดีนี้ ประเด็นที่เป็นขอโตเถียงหลัก ๆ  คือ การทําไร่
ของนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพนั้นเป็นการบุกรุกพื้นที่ใหม่หรือไม่ 
และเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังนี้

1) ไร่หมุนเวียน – ไร่เลื่อนลอย ในการนําสืบพยานใน
ศาลนั้นพนักงานอัยการและเจาหนาที่ป่าไมใหการว่า การทําไร่
ของนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพนั้นเป็นการทําไร่เลื่อนลอย 
พื้นที่พิพาทก็เป็นป่าแก่ไม่เคยผ่านการทํากินมาก่อน ดูจากสภาพ
พื้นที่มีตอไมและตนไมที่ถูกตัดและเผาแลววางกองไว แต่ฝ่าย 
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จําเลยไดใหนักวิชาการและผูนําชุมชนใหเหตุผลแกขอกล่าวหา 
ว่า พื้นที่พิพาทนั้นเป็นไร่หมุนเวียน ซึ่งเมื่อถูกทิ้งไว 3-4 ปี จะมี 
ตนไมเติบโตขึ้นจํานวนมาก และตนไมบางชนิดโตเร็ว บางตนก็ 
ไม่ถูกตัดทิ้งมีแต่เพียงตัดกิ่งออก จึงงอกขึ้นมาใหม่ ตนไมที่เหลือ 
จากการเผาจะเอาไวทําฟืนจึงนํามากองรวมกันไว ทั้งพื้นที่ไร่ 
หมุนเวียนจะไม่มีการขยายหรือไปตัดฟนในพื้นที่ป่าแก่ ซึ่งในทาย 
ที่สุดแลวศาลก็เชื่อในเหตุผลของฝ่ายจําเลย ว่าพื้นที่พิพาทเป็น 
ไร่หมุนเวียนที่ไดครอบครองทํากินมานานแลว นางหน่อเฮหมุ่ย 
กับนายดิ๊แปะโพไม่ไดทําไร่เลื่อนลอยเหมือนอย่างที่ทางราชการ
เขาใจ

รวมทั้งในการอุทธรณของพนักงานอัยการ ก็ไดพยายาม
ชี้ว่าการทําไร่ของนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพนั้นเป็นการ
ทําไร่เลื่อนลอย ซึ่งกรณีนี้ศาลอุทธรณก็เชื่อตามเหตุผลของฝ่าย
จําเลยที่ว่าการทําไร่ของจําเลยเป็นการทําไร่หมุนเวียน ไม่ใช่ 
ไร่เลื่อนลอยเช่นกัน

2) มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 เมื่อครั้งที่ 
สืบพยานในศาลชั้นตนนั้น ทั้งฝ่ายโจทกและจําเลยต่างพูดถึงมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 เรือ่งการแกปญหาทีด่นิ 
ในพื้นที่ป่าไม และในคําพิพากษาศาลชั้นตน ศาลเห็นพองดวย
กับนายอําเภอท่าสองยาง ในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวน 
ที่ว่า “อาศัยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 มี 
พยานหลักฐานฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาทำากินในพื้นที่นี้มานาน 
ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ตั้งแต่รุ่นยายเคยทำากินมาใน 
ลักษณะไร่หมุนเวียน เข้าใจว่าทางราชการผ่อนผันให้ทำากินได ้
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โดยไม่ให้บุกรุกแผ้วถางใหม่ ชาวกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานทำากินใน
พื้นที่นี้มานานหลายชั่วอายุคน” ศาลจึงไดอาศัยเป็นเหตุผลหนึ่ง
ในการบอกว่าจําเลยไม่มีความผิด แต่ในศาลอุทธรณนั้น คดีของ 
นางหน่อเฮหมุ่ย ศาลไม่ไดนํามาวินิจฉัย แต่ในคดีนายดิ๊แปะโพ  
ศาลไดวนิจิฉยัวา่ “มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541 
ที่จำาเลยอ้างและศาลชั้นต้นนำามาวินิจฉัยว่า จำาเลยเชื่อโดย 
สุจริตว่าทางราชการผ่อนผันให้ทำากินได้นั้น เห็นว่า มติคณะ-
รัฐมนตรีดังกล่าวมิใช่กฎหมาย จึงไม่อาจลบล้างการกระทำาที่
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติอยู่แล้ว ให้เป็นการกระทำาที่ไม่เป็นความผิด
ได้”

ประเด็นนี้ ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ ไดให 
ความเหน็ไวในเวทเีสวนา “ปา่กบัคน: ในมมุมองของศาล บทเรยีน 
จากคำาพิพากษาคดีแม่อมกิ” วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ว่า “กรณ ี
มติคณะรัฐมนตรีศาลตองรับฟง ส่วนจะเห็นดวยหรือไม่เห็นดวย 
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่ปฏิเสธว่าใชไม่ไดเพราะไม่ใช่กฎหมาย  
แต่ประเด็นคือว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อขัดแย้งทางกฎหมายอย่างเดียว 
มันเป็นข้อขัดแย้งทางปกครองหรือทางรัฐศาสตร์ มันมีข้อ 
ขัดแย้งหลายส่วน ถ้าเอาข้อขัดแย้งทางกฎหมายอย่างเดียวก็ 
ไปพูดกันในศาล ตกลงกันเองในหมู่นักกฎหมาย แต่นี่มันเป็น 
ปัญหาและความขัดแย้งระหว่างนักกฎหมายกับนักอื่น ๆ ที่ 
เกี่ยวข้อง เราไม่สามารถจะเอาบรรทัดฐานทางกฎหมายมาเป็น 
ข้อพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวได้ ดังนั้น ต่อความเขาใจเรื่องนี ้
เราควรจะคิดอย่างไร”
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3) เจตนาบุกรุกป่าหรือไม่ เมื่อไดความชัดเจนว่า
จําเลยไดทํากินมานานแลวก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  
จะถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลชั้นตนเห็นว่า 
เมื่อนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพไดครอบครองทํากินมาก่อน  
ไม่ไดบุกรุกป่าแก่ และไม่เคยรูว่าที่ตรงนั้นถูกประกาศเป็นป่า 
สงวนแห่งชาติแลว ก็ถือว่าเป็นการขาดเจตนา จึงไม่เป็นความผิด 
ตามกฎหมาย สําหรับศาลอุทธรณมีความเห็นที่แตกต่างออกไป  
คือ ในคดีของนางหน่อเฮหมุ่ย ศาลอุทธรณเห็นดวยกับศาลชั้นตน 
ทุกประการ แต่คดีของนายดิ๊แปะโพนั้นศาลอุทธรณเห็นว่า เมื่อ 
ทีพ่พิาทถกูประกาศเปน็ปา่สงวนแหง่ชาตแิลว แมจะไดครอบครอง 
ทํากินมาก่อนนานเท่าใดก็มีความผิด 

4) การรับฟังพยานหลักฐานเรื่องสิทธิชุมชน ทั้งศาล
ชั้นตนและศาลอุทธรณมุ่งวินิจฉัยคดีเฉพาะตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม พ.ศ. 2484 เท่านั้น ไม่ได
พิจารณาประเด็นที่ฝ่ายจําเลยอางถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งฝ่ายจําเลยไดยื่นคําใหการเป็นหนังสือไว และไดนําสืบใน 
ชั้นศาลประกอบ ดังนั้น เหตุผลทั้งหลายที่พยานผูเชี่ยวชาญ 
ฝ่ายจําเลยนําสืบว่าบานแม่อมกิเป็นชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม จําเลย 
และชุมชนอยู่มาก่อนประกาศป่าสงวนแห่งชาติ ที่พิพาทเป็นพื้นที ่
ไร่หมุนเวียนการทําไร่หมุนเวียนเป็นภูมิปญญาชนเผ่าและไม่ 
ทําลายระบบนิเวศนั้น ศาลเพียงแต่รับฟงเพื่อสนับสนุนว่าจําเลย 
ไมไ่ดมเีจตนาบกุรกุปา่ เมือ่ไมม่เีจตนาจงึไมเ่ปน็ความผดิ “ตามหลกั 
กฎหมายอาญา” โดยทั้งศาลชั้นตนและศาลอุทธรณยังไม่ได 

วินิจฉัยในประเด็นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66 และ 
67
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น่าเสียดายที่ประเด็นนี้ไม่ถูกใหความสําคัญในคดีนี้ ซึ่ง
อันที่จริงศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ 3/2552 ตั้งแต่
วันที่ 18 มีนาคม 2552 ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มเีจตนารมณใหสทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญู 
ฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศให 
มีผลใชบังคับ โดยไม่ตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมา 
ใชบังคับก่อน มีตัวอย่างที่ชัดเจนคือคดีชะลอการก่อสรางโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย 
หลักการใชและตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญเป็น 
กฎหมายสูงสุดของประเทศ มีผลตามที่บัญญัติโดยทันที องคกร 
ของรัฐจะยกเหตุที่ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกําหนดหลัก 
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิดังกล่าวนั้น มาเป็นขออางเพื่อ 
ปฏิเสธไม่ใหความคุมครองสิทธิดังกล่าวไม่ได

2.3 ต้นทุนการต่อสู้คดี

คดีนี้เริ่มตนจาก “ชาวกะเหรี่ยงสองคนที่มีอาชีพทำาไร่
หมุนเวียนเพื่อเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิต ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุม
ในที่ดินที่ตนเองได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยกล่าวหา
ว่าบุกรุกทำาลายป่า ถูกนำาไปขังและส่งฟ้องเป็นคดีความต่อศาล 
สุดท้ายศาลพิพากษาว่าไม่ผิดและให้กลับบ้านได้ แต่ห้ามเข้าไป
ทำากินในพื้นที่เดิมอีกต่อไป” ขณะเมื่อเวลาผ่านไปแลว 6 ปี คดี
ยังไม่ถึงที่สุด หากพิเคราะหตนทุนของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นคู่ต่อสู
หรือคู่ความกันแลว ฝ่ายผูกล่าวหามีทั้งเจาหนาที่ป่าไม พนักงาน
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สอบสวน พนักงานอัยการ ซึ่งมีความรู มีอํานาจ มีเงินสนับสนุน 
ค่าใชจ่ายมากเท่าที่ตองการ 

แต่ฝ่ายนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ เป็นเพียง 
ชาวบานธรรมดา ๆ ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได ไม่มีความรู 
ไม่มีอํานาจ ไม่มีเงิน แต่ตองถูกสถานการณบังคับใหเอาที่ดิน 
อิสรภาพของตนเอง และความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นเดิมพัน  
ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงตนทุนในเรื่องนี้ จึงมีความสําคัญอย่างมาก 
ชว่งทีเ่กดิคดผีมไดวนเวยีนไปพบทัง้สองคนนีบ้อ่ยครัง้ สิง่ทีท่ัง้สอง 
คนถามเกือบทุกครั้ง คือ ตองไปศาลอีกไหม คดีใกลจบหรือยัง  
เขาไปทําไร่ในที่เดิมต่อไดไหม จะตองติดคุกอีกไหม ตองใชเงิน 
เท่าไหร่ คําถามเหล่านี้ทําใหผมตระหนักดีว่า เป็นความรูสึกของ 
คนที่กําลังต่อสูอยู่บนเวทีที่ใชกติกาของคนอื่น เป็นเวทีที่ตนเอง 
ไม่มีศักยภาพจะสูได ทุนเดิมพันที่ลงไปนั้น เกี่ยวของกับความ 
เป็นอยู่ของพวกเขาโดยตรง คือ

1) ที่ดิน อันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ที่ได
ใชทํามาหาเลี้ยงชีพมาตลอดชีวิต ถูกนํามาเป็นหลักฐานในการ 
ตั้งขอกล่าวหาในครั้งนี้ มีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะถูก 
ยึดไป และความโชครายก็มาถึง ผลก็ออกมาอย่างเป็นทางการ 
แลวว่า ศาลอุทธรณสั่งใหออกจากพื้นที่ 

2) อิสรภาพ ที่ถูกจํากัดและอาจตองสูญเสียไปหาก
แพคดีในศาล เพราะคดีนี้มีโทษทางอาญาทั้งจําคุกและปรับ เมื่อ
ครั้งที่ถูกจับใหม่ ๆ  และระหว่างต่อสูคดีในศาลชั้นตน ทั้งสองคน 
ถกูขงัคนละ 2 อาทติย เนือ่งจากประกนัตวัไมไ่ด กวา่จะประกนัตวั 

ออกมาไดกต็องใหคนอืน่ ๆ  มาเปน็นายประกนัและกูยมืเงนิคนอืน่ 
เขามาวางเพิ่มอีก ทั้งยังตองรอลุนว่าศาลจะพิพากษาใหมีโทษ 
จําคุกหรือไม่ ซึ่งทั้งสองคนนี้ตองแบกรับความเสี่ยงนี้ร่วม 3 ปี 
เต็ม ๆ  กว่าศาลอุทธรณจะมีคําพิพากษายืนยันว่าไม่มีโทษจําคุก 
อย่างแน่นอนแลว

3) เงิน ค่าใชจ่ายที่ตามมาหลังจากเกิดคดี รวมถึงเงิน
วางประกันตัว ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าทนายความ 
เป็นตน ทั้งสองคดีรวมค่าใชจ่ายทั้งหมด (อย่างนอย) ประมาณ  
199,000 บาท แยกไดดังนี้

• ค่าเดินทางพรอมค่าอาหารของนางหน่อเฮหมุ่ยกับนาย
ดิ๊แปะโพ และนายประกัน ครั้งละ 5,000 บาท จํานวน 
12 ครั้ง รวม 60,000 บาท

• เงินวางประกันต่อศาล 43,000 บาท
• ค่าเอกสาร 1,000 บาท
• ค่าใชจ่ายทนายความ 80,000 บาท
• ค่าใชจ่ายประสานงานและค่าเดินทางพยานผูเชี่ยวชาญ 

15,000 บาท
อย่างไรก็ตาม ยังนับว่าโชคดีอยู่ที่ชาวบานในหมู่บาน 

ไม่ไดทอดทิ้งกัน มีการจัดทอดผาป่าหาเงินมาช่วยเหลือ 2 ครั้ง  
มีองคกรพัฒนาเอกชนช่วยเหลือค่าเดินทางเป็นส่วนใหญ่ และ 
ทนายความที่มาช่วยคดีก็รับผิดชอบค่าเดินทางเองบางส่วน

4) ขาวและพืชผัก ผลผลิตที่จะเลี้ยงครอบครัวได 1 ป ี
ตองสูญเสียไปเนื่องจากหลังถูกจับกุมแลว ปีนั้นทั้งนางหน่อเฮ-
หมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพก็ไม่ไดเพาะปลูก ทําใหตองหาซื้อขาวกิน
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ไปตลอดทั้งปี หากคํานวณจากพื้นที่จะไดขาวประมาณ 100 ถัง  
ถาตเีปน็ราคาเงนิเทา่กบั 15,000 บาท ซึง่ยงัไมร่วมถงึพชืผกัอืน่ ๆ   
ที่ปลูกประจํา เช่น ผักกาด แตง ถั่ว มัน พริก เป็นตน

2.4 คำาพิพากษาเปรียบเทียบ

สําหรับประเทศไทย แมว่าจะมีการเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิ
ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 แต่เพิ่งมีกฎหมายออกมารับรอง “สิทธิชุมชน” 
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 
มาตรา 46 เป็นกฎหมายที่ออกมาท่ามกลางเสียงเรียกรองของนักวิชาการ
และชาวบาน เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทํากิน การจัดการป่าชุมชน เนื่องจาก
กฎหมายเกี่ยวกับดิน นํ้า ป่า ที่มีอยู่ไม่สอดคลองกับขอเท็จจริงของสังคม
ไทย และไม่มีประสิทธิภาพ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ก็ไดบัญญัติรับรองแนวคิดสิทธิชุมชนต่อเนื่องมา ที่สําคัญคือ
แนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง พรอมทั้งไดบัญญัติเพิ่มเติมให
มีการรับรองทั้งสิทธิชุมชน ชุมชนทองถิ่น และชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม โดย
ในลักษณะที่เห็นว่าบุคคลหลายคนร่วมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกันเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ย่อมก่อใหเกิดเป็นสิทธิชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือ
ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมแยกจากสิทธิส่วนบุคคล

มีนักวิชาการใหความเห็นไวว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ได้กำาหนดกรอบแนวคิดในเรื่องสิทธิชุมชนเอาไว้ค่อนข้าง
ชัดเจนและกว้างขวางในหลาย ๆ  ด้านด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับคำาอธิบาย
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในเรื่องสิทธิและการจัดการเชิงซ้อน
มากกว่าที่จะเป็นสิทธิและการจัดการเชิงเดี่ยวดังเช่นเคยเป็นมาในอดีต  
ที่ให้บทเรียนของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งความ 
ล้มเหลวในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐได้เป็นอย่างดี”

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีคําพิพากษาตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งสามารถ
เอามาเปรียบเทียบไดโดยตรง เมื่อยอนหลังกลับไปช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 
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ซึ่งไม่มีการบัญญัติคําว่า “สิทธิชุมชน” ไวในรัฐธรรมนูญ พบว่าคดีที่มี
ลักษณะดังกล่าวนี้ (จําเลยต่อสูว่าครอบครองทํากินมาก่อนการประกาศ
พื้นที่เป็นป่าอนุรักษ) มีแนวคําพิพากษาออกมาเป็นสองแนว คือ 1. ศาล
ยกฟ้องโดยเห็นว่าจำาเลยขาดเจตนา และ 2. พิพากษาว่ามีความผิด โดย
เห็นว่าเมื่อมีการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นกฎหมายแล้วจำาเลยจะ 
อ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนี้

แนวที่ 1 คำาพิพากษาฎีกาที่ 274/2531 ผูว่าราชการจังหวัด 
ไดปิดประกาศสําเนากฎกระทรวงและแผนที่ทายกฎกระทรวงใหราษฎร
ไดทราบว่าบริเวณป่าที่จําเลยครอบครองอยู่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
จําเลยทราบประกาศดังกล่าวแลวไม่ยื่นแสดงสิทธิของจําเลยว่ามีสิทธิ 
อยู่ในเขตป่าสงวนไดภายใน 90 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงใชบังคับ แม
จําเลยปลูกบานอยู่มาก่อนก็ถือว่าจําเลยสละสิทธิหรือประโยชนนั้นแลว
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 12 วรรคแรก 
จําเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าว เมื่อนายอําเภอสั่งใหรื้อถอน
สิ่งปลูกสรางออกไป จําเลยไม่ยอมรื้อถอน ยังคงยึดถือครอบครองที่ดินนั้น 
ต่อไป ย่อมเป็นการทําใหเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เพราะทําให 
ที่ดินนั้นกลายเป็นที่ดินอยู่อาศัย ไม่เป็นที่ดินตามสภาพเดิมอีกต่อไป การ 
กระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 มาตรา 14 

แนวที่ 2 คำาพิพากษาฎีกาที่ 5663/2533 พยานหลักฐานรับฟง
ไม่ไดว่าจําเลยรูว่าที่เกิดเหตุเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การกระทําของจําเลย
จึงขาดเจตนา ไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
มาตรา 14, 31 

ต่อมาหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 46 บัญญัติรับรองคําว่า “สิทธิชุมชน” ไว และแนวคิดนี้ไดรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ก็ไดบัญญัติไวในมาตรา 66 และ 67 แต่อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายที่ยัง 
ไม่เคยมีการใชและตีความโดยศาลฎีกาในคดีที่มีลักษณะเช่นนี้เพื่อวินิจฉัย
ปรับกับขอเท็จจริงทั้ง ๆ  ที่เคยมีชาวบานไดอางในคําใหการรวมทั้งมีการ 
นําสืบพยานเพื่อต่อสูคดีในศาลมาบางแลว ตัวอย่างเช่น คําพิพากษาศาล 
จังหวัดเชียงใหม่ คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3860/2544 วันที่ 26 ก.ค. 
2544 ขอหามีไมหวงหามไวในครอบครอง ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก
ฟองนายมงคล รักยิ่งประเสริฐ (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) เป็นจําเลยว่ามีไมสน 
แปรรูป ซึ่งเป็นไมหวงหามประเภท ก. ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไม
หวงหาม พ.ศ. 2530 ไวในครอบครองภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม  
จําเลยสูว่า การตัดไมนี้กระทําโดยชอบตามสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม  
ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 46 เพราะไดขอไปยัง 
กรรมการหมู่บานและไดรับอนุญาตแลว เพื่อขอใชไมในป่าชุมชนของ
หมู่บาน เพื่อใชสรางบานอยู่อาศัย ไม่ไดตัดขาย การรองขอต่อกรรมการ
หมู่บานมิไดทําเป็นหนังสือ เพราะเป็นประเพณีปฏิบัติมาชานานของคนใน 
ชุมชน และใชเวลาตัดเลื่อยไมสนเกือบ 2 ปี เพราะใชเวลาว่างจากการ 
ทําไร่ทํานาตามปกติ เป็นการทําค่อยเป็นค่อยไปและเปิดเผย คนในชุมชน
รูเห็นกันทั่วไป

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ตัดสินว่า จําเลยมีความผิดฐานมีไมสน
แปรรูปไวในครอบครอง ลงโทษจําคุก 8 เดือน ลดโทษให 1 ใน 4 คงจําคุก 
6 เดือน โทษจําคุกใหรอลงอาญาไว 2 ปี แต่ศาลจังหวัดเชียงใหม่กลับไม ่
วินิจฉัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ของจําเลย โดยไม่มีการเขียน 
ใหเหตุผลใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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อันที่จริงนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 มีคดีตัวอย่างการใชและการ
ตีความสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญจํานวนหลายคดี โดยเฉพาะในศาล 
ปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า คดีที่ศาล 
ได้รับรองหรือคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ล้วนเป็นกรณ ี
ที่ชาวบ้านฟ้องเพื่อให้ศาลสั่งให้ระงับการกระทำา หรือกระทำาการ เพื่อ
ป้องกันหรือเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม  
ยังไม่เคยพบเห็นกรณีที่ศาลมีคำาพิพากษารับรองสิทธิของชุมชนหรือบุคคล 
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำา 
ไร่หมุนเวียน 

ขอยกตัวอย่างคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีคํารองที่ 586/2552  
หรือคดี “มาบตาพุด” ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยหลักการใชและ
ตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ มีผลตามที่บัญญัติโดยทันที องค์กรของรัฐจะยกเหตุที่ยังไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ 
ดังกล่าวนั้น มาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าว 
ไม่ได้”

คดีนี้เป็นคดีที่สมาคมต่อตานสภาวะโลกรอนร่วมกับชาวบาน 
ที่อาศัยอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จํานวน 43 คน ฟองคณะ-
กรรมการสิ่งแวดลอมแห่งชาติกับพวกรวม 8 คนว่าผูถูกฟองคดีกับพวก 
ไดร่วมกันใหความเห็นชอบอนุมัติ อนุญาตโครงการหรือกิจกรรมจํานวน  
76 โครงการ ที่ดําเนินการในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง โดยไม ่
ดําเนินการใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 67 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือ การจัดให 
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนและผูมีส่วนไดเสีย รวมทั้งใหองคกรอิสระซึ่งประกอบดวย 
ผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบัน 
อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ  
หรอืดานสขุภาพใหความเหน็ชอบกอ่นมกีารดําเนนิการ ซึง่ชาวบานเกรงวา่ 
โครงการเหล่านั้นอาจก่อใหเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทาง 
ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ แต่ผูถูกฟอง 
คดีกลับไม่ดําเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งว่า “สิทธิของบุคคลที่บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 
 บัญญัติรับรองไว ย่อมไดรับความคุมครอง การที่ยังไม่มีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิดังกล่าวนั้น 
ไม่ใช่เหตุที่องคกรของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นขออางเพื่อปฏิเสธไม่ใหความ
คุมครองสิทธิดังกล่าวได เพราะโดยหลักการใชและการตีความกฎหมาย 
เจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ 
ประเทศ จะมีผลตามที่บัญญัติโดยทันทีไม่ว่าจะมีบทบัญญัติใหตอง 
มีการตรากฎหมายกำาหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม”่

ซึ่งในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ 3/2552 
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 ซึ่งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นี้เองว่า “รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์ใหสิทธิ 
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่
รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดยไม่ตองรอใหมีการบัญญัติ
กฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับก่อน”
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บทที่ 3

ไรหมุนเวียน:��
นักวิชาการ�งานวิจัย�

กับการเสนอข้อมูลสูศาล

คดีนี้มีนักวิชาการเขามาเกี่ยวของทั้งในขั้นตอนก่อนพิจารณาคดี 
ขั้นระหว่างการพิจารณาคดี และหลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาแลว กล่าว
คือ

1. ก่อนที่จะพิจารณาคดี ทนายความไดเขาพบและหารือกับ 
นักวิชาการดานสังคมศาสตร คือ ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ 
กับ ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนตาม 
รัฐธรรมนูญ และขอคนพบในงานวิจัยไร่หมุนเวียน จึงไดกําหนดเป็น 
ประเด็นในการสืบพยานในศาล

2. ในการสืบพยาน ไดขอให ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี นัก-
วิชาการคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูที่ไดทําวิจัยเรื่อง 
ไร่หมุนเวียน มาเป็นพยานอธิบายบริบทโดยทั่วไปของการทําไร่หมุนเวียน 
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ใหศาลฟง ซึ่งในคดีนี้ศาลเปิดโอกาสและใหเวลาฝ่ายทนายจําเลยนําสืบ
มากพอสมควร รวมทั้งศาลก็ไดรับพยานเอกสารและทําบันทึกตามที่ 
ดร.ปิ่นแกวใหความเห็นไปทั้งหมด ที่สําคัญคือ คดีของนางหน่อเฮหมุ่ย 
ทั้งศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดยกความเห็นของ ดร.ปิ่นแกว เหลือง-
อร่ามศรี มาประกอบคําวินิจฉัย ความว่า “ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงยังชีพ
ด้วยการทำาไร่หมุนเวียน ระบบการทำาไร่หมุนเวียนจะทำาในพื้นที่ปีละ 
1 ครั้ง ปีถัดไปจะไม่ทำาซำ้าในพื้นที่แปลงเดิม แต่จะไปทำาไร่ในพื้นที่อีก
แปลงหนึ่งหมุนเวียนสลับกันไป เมื่อครบรอบก็จะกลับมาทำาไร่ในพื้นที่
แปลงเดิมซึ่งฟื้นตัวขึ้นมานั้น จะต้องมีการตัดต้นไม้ให้อยู่ในระดับ 
ความสูงที่ตำ่ากว่าป่าเดิม โดยจะเห็นร่องรอยไม้ที่ถูกตัดโดยเหลือตอไม้ 
สูงประมาณเท่าตัวคน ก็เพื่อให้ต้นไม้นั้นได้ฟื้นคืนสภาพนั่นเอง” และ 
พิพากษาว่า “เชื่อว่าจำาเลยเข้าทำาประโยชน์ในที่เกิดเหตุในลักษณะการ 
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ทำาไร่หมุนเวียนมาก่อน ย่อมทำาให้จำาเลยเข้าใจได้ว่าที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่
ที่จำาเลยสามารถเข้าทำาประโยชน์ได้เหมือนดังที่เคยทำามาก่อน เป็นการ
ขาดเจตนา การกระทำาของจำาเลยย่อมไม่เป็นความผิดตามฟ้อง” 

แมว่าคําพิพากษาจะไม่มีผลไปรับรองสิทธิในการทําไร่หมุนเวียน  
แต่ก็แสดงใหเห็นว่าศาลก็ยอมรับขอเท็จจริงในทางสังคมที่ว่า ชาว 
กะเหรี่ยงในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุอยู่อาศัยมานานแลว และมีอาชีพทําไร่
หมุนเวียนมาก่อนที่ทางราชการจะไดประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดย
เฉพาะการแสดงใหเห็นว่าภายใตระบบศาลยุติธรรมนั้น ผูพิพากษาไดนํา
เหตุผลในทางขอเท็จจริงมาพิจารณาประกอบคําพิพากษาดวย ไม่เพียง
แต่ยึดตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ตองมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอ
เท็จจริง และนําเสนอใหถูกตองตามกระบวนการศาลดวย

3. นอกจากนี้ หลังจากที่ศาลไดมีคําพิพากษาแลว นักวิชาการ
ไดแสดงทัศนะต่อผลของคดี ทั้งที่เป็นบทความวิชาการ บทสัมภาษณ
และการจัดเวทีวิชาการเพื่อวิเคราะหบทเรียน และขอเสนอแนะผ่าน 
คําพิพากษาในคดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ 
ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี ดร.ชยันต วรรธนะภูติ หัวหนาศูนยศึกษา 
ชาติพันธุและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เป็นตน
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บทที่ 4

ชาติพันธุ์กับการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

กฎหมายใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
จําเลยในกระบวนการยุติธรรมมาก เช่น สิทธิที่จะไดรับการประกันตัว 
สิทธิที่จะมีทนายความโดยไม่เสียค่าใชจ่าย สิทธิที่จะไม่ใหการปรักปรํา 
ตนเอง สิทธิจะมีล่ามแปลภาษา ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้จําเลยเริ่มมีนับตั้งแต่ 
ถูกจับกุม ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ และชั้นศาล โดยสิทธิ 
ต่าง ๆ นี้ไดถูกบัญญัติไวทั้งในรัฐธรรมนูญ และในประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา 

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ปรากฏว่าจำาเลยไม่สามารถใช้สิทธิ 
ดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากตัวจำาเลยเอง หรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานอัยการและผู้พิพากษา หรือเกิดจากระเบียบ 
ปฏิบัติที่วางเงื่อนไขไว้ การที่จำาเลยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวนี้ได้ จะ 
ทำาให้จำาเลยสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมอย่างมาก โดยเฉพาะ 
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เมื่อตัวจำาเลยเป็นคนชาติพันธุ์ด้วยแล้ว โอกาสก็ยิ่งยากเข้าไปอีก คดี 
นางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ในที่นี้จะขอนํามาเสนอเพื่อเป็นบทเรียน ดังนี้

1. การที่ตัวจําเลยไม่สามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยได
ทําใหไม่อาจรูไดว่าตนถูกจับในขอหาอะไร มีการลงบันทึกการจับกุมไว
อย่างไร และไม่สามารถอธิบายโตตอบกับเจาหนาที่ผูจับกุมได ในคดีนี้
เมื่อไม่สามารถสื่อสารกันใหเขาใจได เจาหนาที่จึงทําบันทึกว่าพื้นที่บริเวณ 
ขางเคียงเป็นของจําเลยดวย ตัวจําเลยเองก็ไม่รูเนื้อหาจึงไดพิมพลาย
นิ้วมือรับว่าใช่ ต่อมาเมื่อถูกส่งฟองต่อศาล ตัวจําเลยก็ไม่รูเรื่องอะไรเลย 
ใครเอาเอกสารมาใหลงชื่อก็ทําตามเขาว่าไปหมด แมกระทั่งคําแถลง 
รับสารภาพกระทําความผิด

2. การประกันตัวมีเงื่อนไขในทางปฏิบัติมาก แมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีหลักว่า “ใหประกันเป็นหลัก ไม่ให
ประกันเป็นขอยกเวน” รวมทั้งยังไดบัญญัติว่า สามารถใหประกันตัวไดแม
ไม่มีหลักประกันก็ตาม แต่ในคดีนี้ถูกบังคับใหตองมีหลักทรัพยเต็มจํานวน  
200,000 บาท และนายประกันซึ่งเป็นสมาชิกองคการบริหารส่วนตําบล 
กํานัน ผูใหญ่บาน ตองมีฐานะเป็นญาติดวย ทําใหจําเลยเสียโอกาสและ 
สรางภาระมากขึ้นในการต่อสูคดี ขาดโอกาสที่จะไดรับการประกันตัว  
เพราะเป็นเรื่องยากมากที่คนชาวเขาจะหาเงินจํานวน 200,000 บาทมา
วางเป็นประกัน หรือหากไม่มีเงินก็ตองไปเอาญาติที่มีฐานะเป็นขาราชการ
มาเป็นนายประกัน ซึ่งคนชาวเขาส่วนใหญ่ไม่ไดมีโอกาสเขารับราชการ 
อยู่แลว

3. ค่าใชจ่ายในการต่อสูเพื่อใหรอดพนจากโทษอาญานั้นสูงมาก 
คดนีีค้า่ใชจา่ยเฉลีย่ราว 200,000 บาท ทีต่องจา่ยเปน็คา่เดนิทาง คา่อาหาร 
ค่าเอกสาร ค่าใชจ่ายทนายความ เป็นตน สําหรับชาวชาติพันธุที่มีอาชีพ 
ทาํไร ่หาของปา่ รบัจางเพือ่เลีย้งชพีตนเองนัน้ถอืเปน็เรือ่งใหญม่าก บางคน 
ทั้งชีวิตก็ไม่มีโอกาสไดเห็นเงินจํานวนนี้ แต่เมื่อถูกดําเนินคดีก็ตองดิ้นรน 
เพื่อแลกกับอิสรภาพ

4. ทัศนะคติเชิงลบต่อภาพลักษณของกลุ่มชาติพันธุ ทําให 
มีนโยบายเขมงวดในการปราบปราม และถูกตั้งขอกล่าวหาที่รายแรง 
ภาพสะทอนจากคดีนี้อยู่ในรูปของการกําหนดค่าเสียหายจํานวนมาก 
คือ สําหรับนางหน่อเฮหมุ่ย จํานวน 1,963,500 บาท และนายดิ๊แปะโพ 
จาํนวน 3,181,500 บาท โดยเฉพาะการตัง้ขอกลา่วหาของพนกังานอยัการ 
ว่า “ทําไร่เลื่อนลอย” เพื่อสรางบรรยากาศชวนเชื่อว่าจําเลยไดทําความผิด 
ต่อกฎหมายอาญาอย่างรายแรง และไม่สมควรไดรับการยกเวนโทษ

5. กฎหมายและนโยบายไม่สอดคลองกับสภาพสังคม ทั้งดาน
ภูมิศาสตรและวัฒนธรรม โดยกําหนดไวว่าจะไม่มีการอนุญาตใหคน 
อยู่อาศัยหรือทํากินในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 35 เปอรเซ็นต ตาม
แนวนโยบายป่าไมแห่งชาติ หรือที่เป็นเขตตนนํ้าลําธาร ซึ่งถูกจัดใหอยู่ใน 
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้น 1A ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าดวยนโยบายการจําแนก 
เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินป่าไมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
(Zoning) พ.ศ. 2535 รวมทั้งขอหามตามกฎหมายว่าดวยการป่าไม เช่น 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งบรรดากฎหมายและ
นโยบายเหล่านี้ไม่อนุญาตใหประชาชนอยู่อาศัยและทํากินได ในขณะที่ 
กลุ่มชาติพันธุส่วนใหญ่ไดอาศัยอยู่และทํากินในพื้นที่ตามภูเขาสูงในภาค 
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เหนอื และกไ็ดอยูม่านานแลว แมวา่หลงัป ีพ.ศ. 2540 จะมรีฐัธรรมนญู 
บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ถูกนําไปปฏิบัติให 
เป็นรูปธรรม

6. การไม่มีทนายความคอยใหคําปรึกษาและดําเนินคดี 
แกต่างแทน แมกฎหมายจะกําหนดว่าหากจําเลยตองการ ใหศาลตั้ง
ทนายความใหจําเลยโดยจําเลยไม่ตองเสียค่าใชจ่าย แต่ในทางปฏิบัติ
โดยทั่วไปแลวจําเลยกลับไม่รูสิทธินี้ สําหรับคดีนี้ทั้งนางหน่อเฮหมุ่ย
กับนายดิ๊แปะโพก็ไม่ไดใชสิทธิดังว่าเนื่องจากไม่รู
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บทที่ 5

ทนายความสิทธิมนุษยชน
กับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของคนชายขอบ

ทนายความสิทธิมนุษยชน มีแนวทางการทํางานและวางบทบาท 
ตนเองในคดีที่แตกต่างไปจากทนายความทั่วไปอยู่หลายเรื่อง เนื่องจาก 
ตัวความ ลักษณะของคดีและเปาหมายในการว่าความแตกต่างออกไป  
ในที่นี้จะวิเคราะหผ่านคดีนางหน่อเฮหมุ่ยกับนายดิ๊แปะโพ ดังนี้

1. เป็นคดีที่ชาวบานไม่ไดรับความเป็นธรรมจากตัวกฎหมาย
หรือจากเจาหนาที่รัฐหรือเอกชน ซึ่งมักเป็นกรณีที่ชาวบานเป็นฝ่าย 
ถกูกลา่วหาหรอืถกูกระทาํ และมกัจะเสยีเปรยีบทัง้ดานกฎหมาย ทนุทรพัย 
และบุคลากร

2. ทนายความจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง และสราง
ปฏิสัมพันธกับชาวบาน โดยเฉพาะการสรางความร่วมมือจากชาวบาน
ดวยกันที่อยู่ในสถานการณเดียวกัน และวิเคราะหใหเห็นถึงโครงสรางของ 
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ปญหาและปรากฏการณที่มีผลกระทบต่อชาวบานที่อยู่ในสถานะเดียวกัน
กับตัวความ ตลอดจนการสรางการมีส่วนร่วมใหแก่ชาวบานในการคิดและ
หาทางแกไขปญหาในระยะยาวต่อไป

3. ในระหว่างการต่อสูคดีในศาล จะมีกระบวนการสรางการ
เรียนรูกฎหมายใหแก่ตัวความและชาวบานไปพรอม ๆ  กัน แมว่าในที่สุด
จะแพในทางคดี แต่จะส่งผลทําใหชาวบานไดผ่านการเรียนรูที่แทจริง  
ไดตระหนักถึงการแกไขปญหาเชิงโครงสรางหรือที่เรียกว่าแกไขปญหาที่ 
ตนเหตุ

4. ในการวางรูปคดี จะรับขอเท็จจริงว่าไดกระทําตามที่อัยการ
ฟองจริง แต่ยืนยันถึงการมีสิทธิตามกฎหมาย หรือตั้งฐานในการต่อสู
คดีว่า มีสิทธิหรือความชอบธรรมดวยอํานาจกฎหมายที่ใหญ่กว่า โดยไม่
มุ่งที่จะเอาแพชนะกันดวยเทคนิคทางกฎหมายเท่านั้น แมในคดีก่อน ๆ  
จะแพ แต่ก็ตองกลายืนยันและหาขอมูลและเหตุผลมาประกอบ เพื่อ 
นําไปสู่การสรางบรรทัดฐานการใชและการตีความกฎหมายที่เป็นธรรม  
โดยเปาหมายนี้ตองผ่านการทําความเขาใจชัดเจนและยอมรับกันได 
ทุกฝ่าย ทั้งทนายความ ตัวความ ชาวบาน และองคกรสนับสนุน 

5. การว่าความต่อสูคดีนอกจากเพื่อปกปองคุมครองสิทธิของ 
ตัวความแลว ยังไดมุ่งหมายที่จะทําใหเป็นไปตามยุทธศาสตรขององคกร 
หรือกลุ่มคนดวย ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม หรือนํา
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบังคับใชและการตีความกฎหมายใหสอดคลอง
กับหลักสิทธิมนุษยชนดวย สําหรับคดีนางหน่อเฮหมุ่ย นอกจากเพื่อ
คุมครองสิทธิของตัวความแลว ยังมุ่งใหเกิดคําพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน 
ในการรับรองสิทธิในการทําไร่หมุนเวียนดวย
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บทที่ 6

ความเห็นจากนักวิชาการ�
ในสาขาสังคมศาสตร�์

ตอคดีแมอมกิ

“ป่ากับคน: ปัญหาในสังคมไทย”

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
หัวหนาศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
กล่าวเปิดเวทีเสวนา
“ป่ากับคน: ในมุมมองของศาล บทเรียนจากคำาพิพากษาคดีแม่อมกิ”
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเล่าใหฟงพื้นฐานหรือประวัติความเป็นมาของความสนใจของ
พวกเราเกี่ยวกับเรื่องว่าคนอยู่กับป่าไดอย่างไร มีกรณีที่บริษัทขออนุญาต
เขาไปทําไร่มะม่วงประมาณ 400-500 ไร่ในป่าในเขตอําเภอสันกําแพง  
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มีคนในทองถิ่นทั้งชาวบานและครูไดคัดคานการสัมปทานป่าดังกล่าว  
แต่การคัดคานนํามาสู่สองเรื่อง เรื่องแรก คือ ครูที่เป็นผูนําในการต่อสูถูก
ยิงตาย ต่อมาก็มีคดีถึงศาลจนกระทั่งผูที่อยู่เบื้องหลังก็ถูกจําคุก เรื่องที่
สอง ทําใหพวกเราซึ่งเป็นอาจารยทางสังคมศาสตร รวมถึงอาจารยในสาย
นิติศาสตร องคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งนักศึกษา และชาวบาน ไดร่วมกัน 
ศึกษาและสํารวจความสัมพันธระหว่างคนกับป่าว่ามีลักษณะอย่างไรบาง 
ว่าไปแลวแนวคิดในการจัดการป่าในขณะนั้นเราก็ไดรูว่า แนวคิดการ
จัดการป่าของรัฐในช่วงนั้นเป็นการใชความรูทางวิทยาศาสตรที่มาจาก
ตะวันตก นักป่าไมส่วนใหญ่รุ่นแรก ๆ ไปเรียนที่ประเทศพม่า เพราะ
ประเทศพม่ามีการสัมปทานไมกับบริษัทอังกฤษมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ในช่วงที่พม่าเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นนักการป่าไม
หรอืนกัวนศาสตรกไ็ปเรยีนในยโุรปกด็ ีหรอืในอเมรกิากด็ ีซึง่วธิคีดิเกีย่วกบั 
การจัดการป่าไมที่ไดรับการเรียนมาทําใหมุ่งมองไปที่ตนไม ทําอย่างไร 
จึงจะสามารถปลูกป่าเพื่อจะใชป่าใหเป็นประโยชนทางเศรษฐกิจได ดังนั้น 
วิชาที่เรียนจึงว่าดวย จะปลูกป่าอย่างไรใหไดเป็นแถวเป็นแนว การบํารุง 
ตนไม ป่าไม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาที่เกี่ยวกับแมลงที่มาเจาะทําลาย 
ตนไม เรียนรูวิธีการตัดไมและปลูกป่าทดแทน ดังนั้น วิชาที่เรียนเกี่ยวกับ 
การจัดการป่าที่เราเรียกว่าการบริหารป่าไมก็เป็นวิชาที่เรียกว่า องค์ความรู ้
ในการจัดการป่าแบบทันสมัย หรือ Scientific forest management 
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาการจัดการป่าดังกล่าวไม่ยอมมองมิติทางดาน 
สังคม 

ในกรณีของป่าเขตรอนและป่ากึ่งเขตรอน เช่น ในประเทศไทย  
ประการแรก มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประการที่สอง คือ มีคน
และสัตวอยู่ในป่า แต่วิธีการจัดการป่าแบบ Scientific forest manage-

ment มันก็สะทอนมุมมองของรัฐว่าเป็น State simplification คือ รัฐ
จะทําใหทุกอย่างมีมาตรฐานและมองสรรพสิ่งในลักษณะที่มีความเหมือน 
หรือคลายกัน นโยบายเช่นนี้ก็มีลักษณะเดียวกับที่รัฐมองผูคนในสังคม  
ที่มองว่าคนเหมือนกันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถาเป็นพี่นองชาวเขาก็จะ 
มองว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุไม่มีความสําคัญเพราะ 
ว่าทุกคนจะไดรับการกล่อมเกลาใหผสมกลมกลืนกับสังคมไทยหมดแลว  
ไม่ไดคํานึงถึงความรูของแต่ละชาติพันธุ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละ 
ชาติพันธุที่ไดปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน นี่คือแนวคิดของรัฐที่จะมอง 
ทุกอย่างใหง่าย สะดวกต่อการจัดการป่า ดังนั้น กฎหมายก็ตองออกมา 
ใหมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะทุกคนถือว่าอยู่ภายใตกฎหมายเดียวกัน  
กรณีของการจัดการป่าก็เหมือนกัน ก็จะมองว่าถาเอาตนไมมาเขาแถว 
มันก็จะสะดวกต่อการตัดป่า ไดปริมาณของเนื้อไมมากขึ้นลดตนทุนในการ 
ใชแรงงานตัดป่า หรือว่าถาหากว่าป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ เขาก็
มองว่าจะตองไปคัดแยกว่าตนไมชนิดใดเป็นตนไมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เช่น ไมสัก ไมแดง ไมประดู่ และไมอื่น เรื่องนี้ไม่ไดเกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศไทย ในยุโรปก็เช่นเดียวกัน เราคิดว่าในป่าแบล็กฟอเรสต (Black 
forest) ในเยอรมัน เป็นป่าที่มีชื่อเสียงเป็นป่าผืนใหญ่ในเยอรมัน หรือ 
ในอังกฤษก็ตาม ป่าเหล่านี้ถาไปดูใหดีแลวจะพบว่า ไดมีการเปลี่ยนแปลง 
มาเป็นการจัดการป่าในแบบสมัยใหม่ มีการเอาตนไมที่ไม่มีค่าทาง 
เศรษฐกิจออกไป เหลือแต่ตนไมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันคงจะ 
ทําได ถาใครติดตามข่าว นโยบายของกรมอุทยานสนับสนุนการตัดเครือ 
เถาวัลยเพราะถือว่าไม่ใช่ตนไม ไม่มีคุณค่า ในขณะเดียวกันชาวบานถือว่า 
เถาวัลยมีความสําคัญ เช่น อาศัยนํ้าจากเถาวัลยดื่มได เถาวัลยบางชนิด 
มีคุณค่าทางการแพทย เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการป่าไมก็สอดคลองกับ 
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วิธีคิดของรัฐที่จะทําใหทุกอย่างมันเรียบง่าย สะดวกกับการจัดการ และ
มองไม่เห็นผูคนที่ดํารงอยู่ร่วมกับป่า 

พวกเราก็มีความพยายามในการศึกษาเรื่องของคนกับป่าว่า ถา
หากตองการทําใหป่ายังอยู่ได มีความอุดมสมบูรณ ไม่ใช่ดูว่ามีตนไมแต่ไม่
เห็นป่า เห็นแต่พฤกษแต่ไม่เห็นไพร ถาเป็นแบบนี้การจัดการป่าก็คงจะไม ่
บรรลุถึงความสําเร็จ และประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในป่าหรือในไพรก็จะม ี
ความยากลําบาก ดังนั้น ก็เลยทําใหเราทําโครงการวิจัยเรื่องของป่าชุมชน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2535-2538 เรื่อย ๆ  มาจนกระทั่งเกิดเป็นขบวนการเรียกว่า 
ป่าชุมชน ไดนําไปสู่การร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ขึ้น ดวยเจตนาที่จะทําให
มีกฎหมายป่าไมที่สะทอนความเป็นจริง สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของ
คนที่จะอยู่กับป่าได ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอานิสงสของความพยายาม 
ในช่วงนั้น คือ ทําใหเกิดขอถกเถียงกันเป็นจํานวนมากว่าคนจะอยู่กับป่า 
ไดอย่างไร โดยเฉพาะเราจะทําความเขาใจกับความรูทองถิ่น วิถีชีวิตของ 
คนอยู่กับป่าในลักษณะที่ไม่ทําลายป่าไดอย่างไร ทําใหเกิดการคนควาที่ 
ว่าดวยเรื่องของสิทธิชุมชน ที่เราเรียกว่าสิทธิส่วนกลาง หรือว่าเป็นของ 
หนาหมู่ ที่นักวิชาการเรียกว่า “สิทธิหน้าหมู่” คือ ชาวบานมีขอตกลงที่ 
ไม่ไดเขียนไวเป็นลายลักษณอักษร ว่าดวยเรื่องของกรรมสิทธิ์ส่วนรวม ซึ่ง 
ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายดั้งเดิมของเราอยู่แลว

ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย ในสวีเดน ในนอรเวย หรือในยุโรป 
เองก็มีการใหความเคารพ ความสําคัญต่อสิทธิหนาหมู่ หรือ Common  
property ในกรณีของกลุ่มชาติพันธุที่เราเรียกว่าเป็นชนพื้นเมืองใน 
ออสเตรเลียก็ดี หรือกลุ่มอินเดียนแดง แต่ละกลุ่มเหล่านี้ก็มีแนวคิดเรื่อง 
สิทธิหนาหมู่ หรือสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายจารีตประเพณี ที่ยอมรับกรรมสิทธิ ์
ส่วนรวม แต่ทั้งหมดนี้ไม่ไดหมายความว่าเป็นขอตกลงการใชประโยชน 

เท่านั้น ในบางสังคมจึงมีกฎหมายตามประเพณีที่กําหนดว่าใครมีสิทธิที่ 
จะใชทรัพยากรป่าไม หรือทรัพยากรดานอื่น แต่เมื่อใชแลวจะตองร่วมกัน 
คุมครองดูแลไม่ใหคนขางนอกเขามาใช ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญทาง 
วิชาการมากว่า เราจะทําใหเกิดความเขาใจเรื่องของกรรมสิทธิ์ส่วนรวม 
ไดอย่างไร เพราะการที่เราจะมีกรรมสิทธิ์ส่วนรวมไดนั้น ตองมีสถาบันที่ 
เรียกว่ากฎหมาย หรือขอตกลง เพราะถาทุกคนยอมรับในเรื่องของสิทธิ 
หนาหมู่ ไม่ไดหมายความว่าใครมือยาวสาวไดสาวเอา (สําหรับนักศึกษา 
คงตองกลับไปอ่านงานทางวิชาการของการเรตต ฮารดิน (Garret  
Hardin) เรื่อง โศกนาฏกรรมของทรัพย์สินส่วนร่วม (The Tragedy of  
the Commons) ตองมีขอตกลงที่ชัดเจน ดังนั้น บางสํานักคิดจึงมองว่า 
รัฐจะตองมีบทบาทเขามาดูแลในเรื่องนี้ เช่น กรมป่าไม หน่วยงานที่จะมา 
ดูแลจัดการทรัพยากร ถาไม่มีการดูแลก็จะเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว 
ขึ้นมา 

แต่ปญหาที่จะเกิดตามมา คือว่า ในกฎหมายป่าไมของเราไม่ได 
ยอมรบัทรพัยสนิสว่นรวม แตไ่ปใหความสาํคญัแกท่รพัยสนิปจเจกมากกวา่ 
ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเรามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความสําคัญ เพราะว่า 
ตอนนั้นมีกระบวนการที่ใหประชาชนเขาไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย  
อาจารยในที่นี้หลายคนรวมทั้งผมเองก็ไดมีบทบาทในการร่าง โดยเอา 
ความตองการของชาวบานเป็นหลัก ว่าตองการใหรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร  
ดังนั้นจึงไดมีการเสนอความคิดที่ว่าดวยเรื่องสิทธิชุมชนไปในมาตราหนึ่ง  
คอื มาตรา 46 ซึง่เราใชคาํวา่สทิธชิมุชนดัง้เดมิ เพราะนกึถงึพีน่อง โดยเฉพาะ 
พีน่องชาวกะเหรีย่งนีแ่หละ ทีเ่คยใชทรพัยากรมาแตด่ัง้เดมิแลว ทาํอยา่งไร 
ที่จะทําใหเขามีสิทธิและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร แต่หลังจากที่ 
รฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดประกาศออกมาใชในป ีพ.ศ. 2540 ไมไ่ดมกีฎหมายลกู 
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ออกมารองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และทางกรมป่าไมเองก็ยัง
ยืนยันว่ากฎหมายป่าไมที่เคยออกมาก่อนแลวยังมีความสําคัญอยู่ เพราะ
เขาถือว่าแมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุด แต่ก็ยังไม่มีการ
ออกกฎหมายลูกมาเพื่อแกไขส่วนนี้ และกรมป่าไมก็ยืนยันมาโดยตลอด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบันนี้ว่ากฎหมายของเรามีความสําคัญกว่า 
นี่ก็เป็นความขัดแยงภายในสังคมไทยของเราเช่นกัน เนื่องจากสังคมไทย 
ไม่ไดเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาใชอย่างจริงจัง ตรงนี้ผมคิดว่าทางฝ่าย 
ศาลเองก็ตองถือกฎหมายที่มีอยู่เป็นมาตรฐานในการตัดสิน แต่ว่าใน 
ความเหน็ของพวกเรากค็อืวา่ กระบวนการยตุธิรรม โดยเฉพาะศาล กน็า่จะ 
มีกลไกในการที่จะทําความเขาใจกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมดวย ซึ่ง
ตรงนี้เป็นเรื่องที่ยากลําบาก เพราะว่ารัฐหรือศาลซึ่งทําหนาที่แทนรัฐ 
ตองการจะมองทุกอย่างใหมันเป็นเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น เขาก็เลย
ไม่ยอมรับมิติของความแตกต่างทางชาติพันธุ เช่น กะเหรี่ยงก็ดี มลาบรี
ก็ดี หรือมานิก็ดี พวกนี้ก็อยู่ในป่ามานานเหมือนกัน มีความรู และเขาก็ 
ไม่ใช่คนที่มาทําลายป่า 

ดังนั้นกฎหมายไทยในปจจุบันก็ยังขาดมิติที่ เป็นสังคมและ
วัฒนธรรม ถึงแมว่าจะมีการขยับตัว มีความพยายามในการทบทวน
ปญหานี้ แต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินไปไดทันสถานการณในปจจุบัน ดังนั้น 
เราจึงเห็นว่าจะทําใหเกิดทีมกฎหมายขึ้นมาเพื่อช่วยคนชายขอบกรณีที่
มีชาวบานถูกจับ แต่ว่าความพยายามดังกล่าวก็ยังไม่สามารถจะสื่อสาร 
หรือทําใหศาลเขาใจได ในกรณีของป่าแม่อมกิผมก็เขาใจว่าในช่วงที่ 
ชาวบานถูกจับมีคดีขึ้นศาล ทางศูนยพิทักษและฟืนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น 
และองคกรพัฒนาเอกชนก็มีบทบาทใหความช่วยเหลือ

จากการทีอ่าจารยอานนัท (ศาสตราจารย ดร.อานนัท กาญจนพนัธ)ุ 
อาจารยปิ่นแกว (ผูช่วยศาสตราจารย ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี) ไปทํา 
การวิจัยเกี่ยวกับการทําไร่หมุนเวียน และชี้ว่าการทําไร่หมุนเวียนไม่ได 
ทําลายป่าเหมือนมายาคติที่เคยเกิดขึ้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตองทําความ 
เขาใจอย่างละเอียดมากขึ้นว่า ทําอย่างจึงจะทําใหผูที่ เกี่ยวของกับ 
กระบวนการยุติธรรมเขาใจถึงแนวคิดในการทําไร่หมุนเวียน เพราะไร่ 
หมุนเวียนก็ถูกมองจากรัฐว่าเป็นการทําลายป่า 

เมื่อมีคดีนี้เกิดขึ้น ทางศาลก็ยังไดอนุญาตใหนํางานวิจัยเขาไปใช 
ในการพิจารณาคดี และศาลชั้นตนก็ไดมีคําพิพากษาว่าชาวบานไม่ไดทํา 
ผิดกฎหมาย แต่เมื่อมีการอุทธรณขึ้นมาอาจมีการพลิกคําพิพากษา ซึ่ง 
ตรงนี้อาจทําใหพวกเราตองกลับมาตั้งคําถามว่าศาลมีวิธีคิดอย่างไร เขา 
มองความสัมพันธระหว่างป่ากับคนอย่างไร ถาไม่มีคนแลวป่าจะอยู่ได 
อย่างไร หรือกระบวนการยุติธรรมไดทําความเขาใจกับบริบททางสังคม 
วัฒนธรรมไดเพียงพอหรือไม่ ก็อยากจะใหมีการอภิปรายอย่างนี้ ทั้งนี้ไม่ได 
หมายความว่าเราไม่เคารพศาล แต่เราก็อยากทําความเขาใจในฐานะที่เรา 
อยู่ในวงการทางวิชาการที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน ที่เกี่ยวของ 
กับทรัพยากร ดังนั้น เวทีวันนี้จึงถือว่ามีความสําคัญยิ่ง การที่กระทรวง 
วัฒนธรรมไดเสนอแนวคิดเรื่องเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษขึ้นมา โดยได 
เสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ซึ่งก็เป็นอีก 
ช่องทางหนึ่งที่แสดงใหเห็นว่า กลุ่มคนที่หลากหลายต่างมีวิถีวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การจัดการนโยบายดานการจัดการป่าไมและ 
ทรัพยากรตองคํานึงถึงสิทธิพื้นฐานของชาวบาน ความรูของทองถิ่นใน 
การอนุรักษทรัพยากรและวิถีชีวิตของชาวบานดวย ถาเราไดใชประโยชน
จากเวทีและกลไกเหล่านี้ ทั้งนักกฎหมาย นักสังคมศาสตร และชาวบาน  
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ก็จะไดเรียนรูและมีขอมูลมากพอที่จะไปทําใหสังคมเขาใจ เราก็หวังว่า 
วันหนึ่งกฎหมายตองเปลี่ยน ถากฎหมายไม่เปลี่ยนหรือนโยบายของกรม 
ป่าไมไม่เปลี่ยน ป่าที่ไม่มีคนช่วยอนุรักษก็อยู่ไม่ได ซึ่งเป็นสถานการณที่
เราก็ไม่อยากใหเป็นอย่างนั้น ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนไดเตรียมงานและ
เขามาร่วมในวันนี้

มุมมองต่อคำาพิพากษาของศาลในคดีแม่อมกิ

ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เวทีเสวนา
“ป่ากับคน: ในมุมมองของศาล บทเรียนจากคำาพิพากษาคดีแม่อมกิ”
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในตอนที่ศาลชั้นตนตัดสินเราก็ดีใจกันไปพักใหญ่ คือรูสึกว่าเป็น
ครั้งแรก ๆ ที่ศาลเริ่มรับฟงหลักฐานอื่นนอกจากการตัดสินตามตัวบท
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเหตุผลจากงานวิจัย ซึ่งไดใหขอคนพบ
ที่สําคัญว่ามีการทําไร่หมุนเวียนในป่า ซึ่งในภาคเหนือมีอยู่เต็มไปหมด 
เป็นการทําที่อยู่ในวิถีชีวิต ก็นึกดีใจว่าศาลไดรับเอาหลักฐานอื่น ๆ  เขามา
ประกอบ ที่เขาถืองานนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญเพราะว่า งานวิจัยที่ไดรับ 
งบประมาณจากทางราชการ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร  
ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีฐานะเทียบเท่ากับเอกสารราชการ แต่อย่างนอย
ที่สุดก็ยังถือว่าเป็นการรับฟงพยานหลักฐานอื่น ซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็น
ที่เราเห็นจากคําตัดสินในศาลชั้นตน 

พอพูดถึงคําตัดสินในศาลอุทธรณ รูสึกว่ามันก็ไดยอนกลับไป
อย่างเดิมอีก คือ ขนาดมติคณะรัฐมนตรียังเอามาใชอางไม่ได ก็แสดงว่า 
ศาลยังคงตัดสินอยู่ในประเด็นเฉพาะในกรอบของหลักนิติศาสตรอย่าง
เดียว แต่มติคณะรัฐมนตรีหมายความว่าในการแกไขปญหาขอใหละเวน
หรือยกเวนการบังคับใชกฎหมายไวก่อน ไม่ไดหมายความว่าใหยกเลิก
กฎหมาย แต่คือว่าอย่าเพิ่งเอากฎหมายมาบังคับใชเนื่องจากมันมีปญหา
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ทางกฎหมาย คือเป็นปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดังนั้น ก็เลยใช
มาตรการทางการเมืองเพื่อบรรเทาปญหาของประชาชน แต่ศาลก็ยังมอง
ตามหลักนิติศาสตรเท่านั้น ซึ่งตรงนี้เรามองเห็นไดชัดเจนเลยว่า ระบบ
ของรัฐไทยหรือระบบการปกครองของเราค่อนขางที่จะเป็นเรื่องของการ
ต่างคนต่างทํา ไม่ไดมีการรับฟงแง่มุมอื่น ซึ่งผมคิดว่ามีปญหาแน่นอน 
ในแง่ที่ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ทําไปเพื่อรักษากฎหมายอย่างเดียว 

กระบวนการยุติธรรมหมายความถึงการตัดสินเพื่อใหลดปญหา
ความเดือดรอนหรือปญหาความขัดแยง แสดงว่าไม่เขาใจสาระสําคัญทาง
กฎหมาย คือ นิติศาสตรมีไวเพื่อผดุงไวซึ่งความยุติธรรม ดังนั้นอะไรที่จะ
ทําใหเกิดความยุติธรรม จะตองทําใหลดปญหาหรือทําใหคนไม่ขัดแยงกัน 
มันตองบังคับตามหลักความยุติธรรม ขอกฎหมายใดหรือขอบัญญัติใดที่
ไม่เอื้อต่อความยุติธรรมมันก็บังคับใชไม่ไดอยู่แลว ดังนั้น ผมคิดว่าการ
ตัดสินของศาลอุทธรณ์สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าไม่รับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่นเลย ซึ่งขัดแย้งต่อหลักคิดหรือปรัชญาทางกฎหมายที่ว่า การตัดสิน
ต้องให้เกิดความยุติธรรม ไม่ใช่ตัดสินเพียงเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย แล้วอย่างนี้จะมีกฎหมายไปทำาไม เมื่อไม่เข้าใจเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม หรือช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คือแสดงว่าไม่รู้แม้กระทั่งว่า
เป้าหมายของการบังคับใช้กฎหมายทำาไปเพื่ออะไร ถ้ามีศาลแบบนี้ถามว่า 
มีศาลไปทำาไม เพราะว่ามันค่อนข้างจะประหลาด ซึ่งเหล่านี้เป็นมุมมอง
หรือความเห็นรวมทั้งหลักการทางสังคมศาสตร์ 

เวลานี้ เราใชกฎหมายในลักษณะที่ ไปยํ่ายีคนที่ ไม่ ไดอยู่ ใน
วัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าบางส่วนเป็นเรื่องที่มีอคติทาง
ชาติพันธุเขามาเกี่ยวของ คือ ศาลมีอคติทางชาติพันธุ ยิ่งคนที่ไม่รู คนที่มี

สถานภาพที่ไรอํานาจ เป็นคนชายขอบ ยิ่งถูกยํ่ายีหนัก ที่จริงศาลจะตอง 
ยกประโยชนใหแกจ่าํเลย ซึง่ในคาํตดัสนิศาลชัน้ตน ดเูหมอืนจะพยายามใช 
แต่คําภาษากฎหมายไม่มีก็เลยใชคําว่า “ขาดเจตนา” ซึ่งก็เป็นการยก
ประโยชนใหแก่จําเลยในระดับหนึ่ง คือผมคิดว่าถาเราไม่รูว่าคนอื่นเขา
ทําอะไร มันควรที่จะตองยกประโยชนใหแก่จําเลย แต่ศาลอุทธรณไม่ฟง
อะไรเลย หมายความว่า เวลานี้กระบวนการยุติธรรมของเราจะปฏิบัติต่อ
คนต่างวัฒนธรรมอย่างไร อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญ เนื่องจากเราอยู่ใน 
ทางสังคมศาสตร และเราก็ศึกษาเรื่องชาติพันธุ หมายความว่าคนที่อยู่ใน 
สังคมไทยไม่ใช่คนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันหมด ดังนั้น ในกลุ่มที่มีความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เราจะใช้กฎหมายที่เป็นเรื่องของ
ส่วนกลางหรือเรื่องของคนส่วนใหญ่มาบังคับใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอคติ
ทางชาติพันธุ์ แต่เท่าที่เห็นเวลานี้ศาลไม่ไดสนใจมิติที่เป็นความแตกต่าง
หลากหลายทางชาติพันธุ ไม่ไดเอามาประกอบการพิจารณาในการบังคับ 
ใชกฎหมาย แทนที่การบังคับใชกฎหมายจะเพื่อใหเกิดความยุติธรรม  
คนอยู่ร่วมกันได ตรงนี้จึงเห็นไดชัดเจนเลยว่าทําไมถึงเกิดความขัดแยง 
ไปทุกหย่อมหญาของสังคมไทยในเวลานี้ ดังนั้น การบังคับใชกฎหมาย 
ตองระมัดระวังหรืออ่อนไหวต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเด็น 
ของเราคือ ทําอย่างไรกระบวนการยุติธรรมจึงจะคํานึงถึงความแตกต่าง 
หลากหลายทางวัฒนธรรมใหมากขึ้น เพราะถาศาลตัดสินโดยไม่คํานึงถึง 
เรื่องนี้มันจะก่อใหเกิดกลียุค อีกประการหนึ่งผมรูสึกว่ากฎหมายที่บังคับใช 
อยู่มีลักษณะค่อนขางยํ่ายี เพราะคนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างออกไปนั้น 
เขาก็มีกฎเกณฑของเขา เราตองเอากฎเกณฑเหล่านี้มาประกอบการ 
พิจารณา กฎหมายมีอยู่หลายรูปแบบ คนในสังคมอื่นเขาก็มีกฎ แต่อาจจะ 
ไมเ่รยีกวา่กฎหมาย อาจจะเรยีกเปน็อยา่งอืน่ เชน่ จารตี ประเพณ ีฮตี คอง 
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ผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยควรจะตองเริ่มทําความเขาใจ 
เกีย่วกบักฎเกณฑหรอืกฎหมายทีม่อียูใ่นสงัคมอืน่ในระดบัตา่ง ๆ  ใหมากขึน้ 
เพื่อทําใหความยุติธรรมสามารถอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทาง
สังคม เพราะเวลานี้ความยุติธรรมเป็นความจริงบนพื้นฐานของกฎหมาย 
ผมคิดว่าถาเรายึดความยุติธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายมันก็มีปญหา 
เพราะว่ากฎหมายที่เราพูดถึงมันเป็นกฎหมายที่บัญญัติมาจากส่วนกลาง
เท่านั้น โดยมาจากรัฐสภา บางทีก็ไม่ใช่รัฐสภา เช่น คณะปฏิวัติ เมื่อจะ
ยกเลิกก็ยกเลิกไม่ไดอีก 

กรณีมติคณะรัฐมนตรีศาลตองรับฟง ส่วนจะเห็นดวยหรือไม่ 
เห็นดวยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใช่ปฏิเสธว่าใชไม่ไดเพราะไม่ใช่กฎหมาย  
แต่ประเด็นคือว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ขอขัดแยงทางกฎหมายอย่างเดียว มันเป็น
ขอขัดแยงทางปกครองหรือทางรัฐศาสตร มันมีขอขัดแยงหลายส่วน  
ถาเอาขอขัดแยงทางกฎหมายอย่างเดียวก็ไปพูดกันในศาล ตกลงกันเองใน
หมู่นักกฎหมาย แต่นี่มันเป็นปญหาและความขัดแยงระหว่างนักกฎหมาย
กับนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เราไม่สามารถจะเอาบรรทัดฐานทางกฎหมาย
มาเป็นขอพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวได ดังนั้น ต่อความเขาใจเรื่องนี้ 
เราควรจะคิดอย่างไร

ผมคิดว่าบรรดากฎหมายลวนบัญญัติมาจากรัฐสภา ซึ่งผมคิดว่า 
ถาสังคมของเราปล่อยใหมีแต่การบัญญัติกฎหมายจากสภาอย่างเดียว  
คดีอย่างนี้เราก็คงเจออย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น เราจะตองหาหนทางที่จะ
ผลักดันใหมีการแกไขที่เห็นหนาเห็นหลังต่อไปขางหนา ก็เลยเห็นว่าทําไม
เราไม่ทําเป็นขอบัญญัติทองถิ่น เพราะอย่างคดีที่เกิดขึ้นนี้ ถาชาวบานได
มีการทําขอตกลงกัน แลวใหอย่างนอยที่สุดกํานันหรือผูใหญ่บานบันทึก
เอาไวว่าพื้นที่ทํากินในหมู่บานถึงที่ไหนบาง มีแผนที่ประกอบขอบัญญัติ 

ทองถิ่นไวอย่างชัดเจน มีการทําเป็นขอตกลงกันไว แลวเก็บไวเป็น 
หลักฐาน พอถูกจับก็เอาไปเป็นหลักฐานต่อศาลว่าไดมีขอตกลงกันไว 
อย่างนี้ ศาลจะรับฟงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าเรามีหลักฐานอื่น 
ใหศาลพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งปจจุบันกฎหมายใหสิทธิ์แก่องคการบริหาร 
ส่วนตําบล และมีอํานาจในการจัดการทรัพยากร ดังนั้นองคการบริหาร 
ส่วนตําบลจึงมีอํานาจเหนือทรัพยากรป่า มิใช่เพียงกรมป่าไมหรือกรม 
อทุยานแหง่ชาตเิทา่นัน้ทีส่ามารถมอีาํนาจอยูเ่หนอืพืน้ทีน่ัน้ ถาเราสามารถ 
ยกระดับขอตกลงทองถิ่นเหล่านี้ใหขยายตัวจากหมู่บานไปเป็นระดับของ 
องคการบริหารส่วนตําบลได ก็จะยิ่งทําใหหลักฐานชิ้นนี้มีนํ้าหนักมาก
ยิ่งขึ้น เพราะมันจะเกิดปญหาขอขัดแยงทางกฎหมาย ไม่ใช่ขอขัดแยง
ระหว่างบุคคล ก็ไปว่ากันในทางความขัดแยงทางกฎหมาย อย่าเอา 
ชาวบานมาเป็นเหยื่อของขอขัดแยง ขณะนี้ชาวบานไดตกเป็นเหยื่อของ 
ความไม่ชัดเจนของการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย ที่ไม่ไดเอา 
หลักฐานอื่น ๆ  มาประกอบการพิจารณา แลวแทจริงกฎหมายนั้นก็มีการ 
ขัดแยงกันระหว่างอํานาจในระดับทองถิ่นหรือระดับส่วนกลาง ระดับ 
ภมูภิาค หรอือะไรกแ็ลวแตท่ีม่นัขดัแยงกนัอยู ่ซึง่ตรงนีถ้าหากวา่ขอบญัญตั ิ
ทองถิ่นสามารถที่ขยายวงไปไดมากกว่าเพียงองคการบริหารส่วนตําบล 
หนึง่ ถามนัเปน็ทัง้ลุม่นํา้ ลุม่พืน้ทีน่ัน้เลย ตกลงแลวปา่ทีว่า่นีจ้ะไมม่สีว่นใด 
เลยที่กรมป่าไมมีอํานาจอยู่ เพราะว่าอยู่ในอํานาจขององคกรทองถิ่นที่ 
เขาตกลงกันไวหมดแลว ก็อาจทําใหขอตกลงทองถิ่นนั้นมีนํ้าหนักมากขึ้น  
ในแง่ที่เป็นหลักฐาน อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมนั่งฝนเอาเอง แต่เป็น 
จินตนาการที่สําคัญทางสังคมศาสตร ที่ว่าเราควรจะใชแนวคิดที่สําคัญนี้ 
อย่างไร แนวคิดนี้เรียกว่าเป็นธรรมาภิบาลระดับทองถิ่น คือใหทองถิ่น 
มีอํานาจกําหนด ตัดสินชะตาชีวิตของตนเองบาง ไม่ใช่ใหรัฐบาลใชระบบ 
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ศาลสอดแทรกไปทั่ว เรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกับเรื่องคดีฆาตกรรมซึ่ง 
ที่ผ่านมามีการพยายามทําบางแลวในบางพื้นที่ อันนี้เป็นลักษณะที่เรา
พยายามนําเอาหลักการ Legal pluralism หรือ พหุนิยมทางกฎหมาย 
มาใช เพื่อไม่ใหการใชกฎหมายนั้นเป็นการใชกฎหมายแบบผูกขาด 
ดานเดียว เรื่องพหุนิยมทางกฎหมายก็ดี เรื่องธรรมาภิบาลทองถิ่นก็ดี 
ลวนเป็นแนวทางสังคมศาสตร ที่น่าจะนํามาประกอบการปรับใชในกรณี
ที่เราเจอปญหาที่ถูกกฎหมายยํ่ายีอย่างที่ว่าไปแลว สิ่งที่ผมคิดคือ ทําไม
เราไม่นําเอาความคิดนั้นมาปฏิบัติการหรือมาผลักดัน มันจะไดหรือไม่ได 
ก็จะตองไดผลักดันหรือสูกัน ไม่อย่างนั้นแลวเราก็จะไม่รูว่าสังคมไทย
มันจะไปไดแค่ไหน หมายความว่าเราจะสรางกฎเกณฑจากขางล่างได 
มากนอยแค่ไหน และควรจะตองมีพลังมากขึ้นในการที่จะรักษาวิถีชีวิต
หรือรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม ทําใหสังคมยอมรับว่า
สังคมไทยไม่ไดมีความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างที่เราทึกทัก
เชื่อเอาเอง แต่ว่ามีความแตกต่างหลากหลายอยู่ภายใน ถาตรงนี้ไม่เป็น
ที่ยอมรับปญหามันก็เป็นการบังคับใชกระบวนการยุติธรรมที่ผมเรียกว่า 
“วฒันธรรมเชงิเดีย่ว” ซึง่มนัจะไปไมร่อด แตท่ีย่งัคงอยูไ่ดทกุวนันีเ้พราะวา่ 
เป็นการใชอํานาจแบบรวมศูนย 

ในสังคมตะวันตกเขาเขาใจเรื่องนี้มานานแลว และมีการเขียน
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเขาเขียนว่าเราควรจะตองยอมรับสิทธิความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม เขาเขียนเป็นกฎหมายดวยซํ้าไป เช่น ประเทศ
แคนาดา เขียนไวในกฎหมายอุทยานแห่งชาติว่า ไม่อนุญาตใหใครเขาไป 
ตัดไม ล่าสัตว ในเขตอุทยานแห่งชาติ ยกเวนคนที่พิสูจนไดว่าเป็นคน
ชาติพันธุที่อยู่มาก่อน เป็นกฎหมายที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทางชาติพันธุ ซึ่งก็สรุปไดว่ามันสามารถเขียนเป็นกฎหมายได บังคับใชได 

ไม่มีปญหาอะไรเลย แต่เมื่อเรายังไม่ไดเขียนแลวเราจะมาเรียกตนเองว่า
เป็นประเทศที่พัฒนาไดอย่างไร
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สถาบันตุลาการ กระบวนการยุติธรรม กับประชาชน

ผูเขียน: ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแกว เหลืองอร่ามศรี
วันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา 10:56 น.
ประชาธรรม

การตัดสินคดีในเรื่องที่เป็นขอพิพาทระหว่างรัฐ นายทุน กับ
ประชาชนในชนบทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม มักลงเอยดวยความผิดของชาวบาน คําตัดสิน
ส่วนใหญ่มักใหจําคุก หรือมิเช่นนั้นก็รอลงอาญา ในกรณีล่าสุดคดีที่ดิน
ลําพูน ซึ่งเป็นคดีความระหว่างรัฐ (เจาหนาที่ป่าไม) นายทุน และชาวบาน 
ศาลฎีกาไดตัดสินใหจําคุกแกนนําชาวบานคนหนึ่ง ผูซึ่งเรียกรองและต่อสู 
กบัการครอบครองทีด่นิอนัไมช่อบธรรมของนายทนุเปน็เวลา 1 ป ีเชน่เดยีว 
กับคดีแม่อมกิ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเจาหนาที่ป่าไมกับชาวบาน 
กะเหรี่ยง ศาลอุทธรณไดตัดสินใหชาวบานมีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของ 
ป่าไมและทําลายป่า โดยใหรอลงอาญา แมว่าคดีดังกล่าว ศาลชั้นตนได 
ตัดสินใหยกฟอง ไม่มีมูลความผิดก็ตาม

การตัดสินของศาลในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณและศาล 
ฎีกา ในคดีที่เกี่ยวของกับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ยากจน และไรอํานาจ 
ต่อรอง ทั้งมีวัฒนธรรมและการดํารงชีพที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมชน- 
ชั้นกลางของไทย ในทิศทางที่มักเอาผิดประชาชนเหล่านี้ ไดชวนให 
ตั้งคําถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย ตลอดจนบทบาท 
ของสถาบันตุลาการในการผดุงความเป็นธรรมใหแก่สังคมและประชาชน 

หลายประการ ในฐานะที่ผูเขียนเป็นนักมานุษยวิทยา ผูเคยมีโอกาสได 
ไปใหการในฐานะพยานใหกับชาวบานชาวกะเหรี่ยงในคดีแม่อมกิ ซึ่งต่อสู 
ในคดีที่ถูกเจาหนาที่ป่าไมกล่าวหาว่าบุกรุกและทําลายป่า จึงใคร่ขอ 
ตั้งขอสังเกตถึงประเด็นปญหาในกระบวนการพิจารณาคดีอย่างนอย  
4 ประการดวยกัน ซึ่งผูเขียนเห็นว่าเป็นปจจัยสําคัญซึ่งทําใหกระบวนการ
ยุติธรรมของศาลไทยมีแนวโนมที่จะทําหนาที่ในการคุมครองอํานาจรัฐที่
มีอยู่ มากกว่าที่จะสรางหลักประกันในการปกปองสิทธิใหกับประชาชน
ผูดอยอํานาจ ในคดีที่ส่วนใหญ่เป็นขอพิพาทระหว่างรัฐและนายทุน กับ
ประชาชน

1. การลดทอนปัญหาในเชิงโครงสรางลงเหลือเพียงเทคนิค
ทางกฎหมาย

คดีทรัพยากรที่ดินและป่าไมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ขอพิพาท
ระหว่างปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคล หรือรัฐกับปจเจกบุคคล แต่เป็น 
เรื่องระหว่างรัฐกับชุมชน/ประชาชน กลุ่มทุนกับประชาชนที่ดอยอํานาจ 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีแม่อมกิ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงในหมู่บานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ไดทํากินในที่ดินมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ก่อนที่รัฐจะประกาศเขต 
ป่าสงวนทับพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทําใหไม่เพียงแต่สิทธิในที่ดินบรรพบุรุษจะ 
ไม่ไดการรับรองจากรัฐ แต่ชาวบานกลับถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ป่าไม 
ดวยขอหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ หรือในกรณีที่ดินลําพูน ที่ชาวนา 
ไรที่ดินไดเขายึดพื้นที่ของนายทุน ซึ่งที่ดินดังกล่าวจํานวนไม่นอยไดมา 
โดยมิชอบดวยกฎหมายและถูกทิ้งไวใหรกรางว่างเปล่าโดยมิไดทํา 
ประโยชน คดีเหล่านี้สะทอนโครงสรางความไม่เป็นธรรมของสังคมที่ใหญ่ 
เกินกว่าขอพิพาทระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นปญหาความไม่เป็นธรรม 



สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 127126 แม่อมกิ: ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม

ดานสิทธิในการเขาถึงทรัพยากร หรือการกระจายที่ดินที่ไม่เป็นธรรม ซึ่ง
ไดทําใหประชาชนผูยากจนตองเดือดรอนทั้งหย่อมหญา แต่เมื่อประเด็น 
ดังกล่าวกลายเป็นคดีในศาล ประเด็นเชิงโครงสรางดังกล่าวกลับถูก 
ลดทอนย่อส่วนใหเหลือเพียงปญหาในทางเทคนิคของขอกฎหมาย การ
เปลี่ยนโจทยปญหาในเชิงโครงสรางของสังคม และความสัมพันธทาง
อํานาจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีบริบทของปญหาอันซับซอน ใหกลายเป็นเพียง
ขอพิจารณาทางกฎหมาย ไดทําใหประเด็นปญหาถูกพิจารณาในฐานะที่
เป็น “อาชญากรรม” ประเภทหนึ่ง โดยที่ชาวบานในฐานะผูตองหา ตอง
ตกเป็น “อาชญากร” โดยที่ผูฟองรองส่วนใหญ่ไดแก่ตัวแทนของรัฐ 

การที่ศาล และกระบวนการยุติธรรม กลายเป็นเพียงพื้นที่สําหรับ 
การพิจารณาแต่เพียงเทคนิคทางกฎหมาย บริบทของปญหา ตลอดจน 
ขอมูลทางดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจต่าง ๆ  จึงถูกตัด
ออกจากการพิจารณา ในขณะที่โจทกฝ่ายรัฐมักมุ่งแต่จะหาตัวผูกระทําผิด 
โดยยดึอยูแ่ตก่บั “หลกัฐานเชงิประจกัษ” โดยมไิดสนใจวา่ การเลอืกรบัฟง 
แต่หลักฐานเฉพาะหนาที่เห็นนั้น มีผลที่สําคัญต่อการเขาใจผิดในประเด็น 
ปญหาที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นไดจากตัวอย่างที่ผูเขียนประสบดวยตนเอง  
เมื่อครั้งที่ไปใหการต่อศาลคดีแม่อมกิ อัยการไดนํารูปพื้นที่ไร่ที่ถูกถางออก 
ซึ่งดานหลังมีแต่ตอไมขึ้นแสดงใหผูเขียนดูพรอมกับถามคําถามว่า ป่าที่ 
เหน็นี ้แตก่อ่นเปน็ปา่ แตป่จจบุนัไดถกูถางออก ดงัจะเหน็ไดจากทีด่านหลงั 
มีตอไมที่ถูกถางทําลายออก ใช่หรือไม่ใช่ ผูเขียนเห็นว่า การถามเพื่อให
ตอบว่า ใช่หรือไม่ จากหลักฐานที่ไรบริบทดังกล่าว เป็นการบิดเบือน 
ความจริงที่เกิดขึ้นอย่างฉกรรจจึงเลี่ยงไม่ตอบตามที่อัยการถาม แต่อธิบาย 
ใหฟงถึงที่มาของปรากฏการณที่เกิดขึ้นว่า พื้นที่ดังกล่าวมิใช่ป่า หากแต่ 
เป็นไร่หมุนเวียน ชาวบานจะถางพื้นที่เพื่อทําไร่ขาวเพียง 1 ปี ก่อนจะ 

ปล่อยใหฟืนสภาพเป็นป่าชั้นสอง และกลับมาทําไร่อีก เมื่อตนไมฟืนคืน 
สภาพ ก็จะกลายเป็นที่ดินที่เหมาะสมต่อการทําไร่อีกครั้ง วิถีดังกล่าว 
เป็นวิถีชีวิตของชนบนที่สูงมาเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงมิใช่การทําลายป่า  
สิ่งที่น่าสนใจคือ การอธิบายใหฟงถึงบริบทของที่มาของตอไมกลับไม่เป็น 
ที่สนใจของอัยการ และแมว่าศาลชั้นตนจะไดบันทึกคําใหการเกี่ยวกับ 
การทําไร่หมุนเวียนไวในคําตัดสินยกฟองในคดีดังกล่าว แต่อัยการกลับ 
ยื่นอุทธรณ และในคําตัดสินของศาลอุทธรณ ซึ่งพลิกคําพิพากษาของศาล 
ชั้นตนโดยสิ้นเชิง ขออรรถาธิบายเกี่ยวกับไร่หมุนเวียนไดถูกตัดออก 
จนหมด โดยที่คําพิพากษาของศาลอุทธรณไดพาคดีกลับเขาสู่แนวทาง 
ในเชิงเทคนิคของขอกฎหมายป่าไม ที่มุ่งแต่จะหาอาชญากรผูละเมิด 
กฎหมาย ในกรณีของคดีที่ดินลําพูนก็เช่นเดียวกัน ที่มุ่งแต่จะคนหา 
หลักฐานเชิงประจักษของการบุกรุกที่ดิน โดยไม่สนใจว่าที่ดินดังกล่าว 
ไดมาอย่างถูกตองและเป็นธรรมหรือไม่ ภายใตกรอบการพิจารณาความ 
ดังกล่าว ย่อมไม่มีที่ว่างสําหรับการทําความเขาใจปญหาในเชิงโครงสราง  
ไม่เปิดโอกาสใหคําอธิบายในเชิงโครงสรางของปญหาไดสามารถพาตนเอง 
เขาไปในกระบวนการพิจารณาความได

2. กฎหมายอันลาหลัง 
เป็นที่ทราบกันดีว่า กฎหมายในเมืองไทยหลายฉบับนั้นลาหลัง 

และไม่สอดคลองกับสถานการณและยุคสมัยที่ เปลี่ยนไปของสังคม  
กฎหมายจํานวนไม่นอยเป็นมรดกตกทอดของยุคอาณานิคม ที่รัฐไทย 
ในสมัยนั้นคัดลอกมาจากประเทศเพื่อนบาน อาทิ พ.ร.บ.ป่าไม และ 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมและรวมศูนย 
อํานาจการจัดการทรัพยากรไวที่รัฐ กีดกันสิทธิตามประเพณีในการเขาถึง 
ทรัพยากรของประชาชน กฎหมายเหล่านี้ นับแต่มีการประกาศใชไดมีผล 
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ในการขีดเสนทับสิทธิในที่ดินและป่าไมที่ชุมชนมีมาก่อนกฎหมายของรัฐ  
กฎหมายเหล่านี้จึงเป็นแหล่งที่มาของปญหาและความขัดแยงระหว่าง 
รัฐและประชาชนมาหลายทศวรรษ ในขณะเดียวกัน กฎหมายที่ดินของ 
ประเทศไทยก็มุ่งแต่การพิทักษสิทธิของเอกชนเพียงถ่ายเดียว กฎหมาย
ที่คํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคม 
หรือมุ่งสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรของกลุ่มชนต่าง ๆ  จึง
มีอยู่อย่างจํากัดอย่างยิ่ง และไดกลายเป็นตนเหตุของช่องว่างดานสิทธิ
ที่สรางความไม่เป็นธรรมอย่างมหาศาลขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตาม ใน
ท่ามกลางขอจํากัดของกฎหมายที่เป็นอยู่ มีเพียงรัฐธรรมนูญเท่านั้น ที่มี
บทบัญญัติบางมาตรา อาทิ มาตรา 66 และมาตรา 67 ที่รับรองสิทธิของ
ชุมชนในการรักษาวัฒนธรรมและแบบแผนปฏิบัติตามจารีตของประชาชน
ในการดํารงชีพและจัดการทรัพยากร แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ มาตราดังกล่าว 
กลับไม่เคยถูกนํามาใชในการพิจารณาคดีความ ศาลมักยึดตัวบทกฎหมาย 
อันลาหลังที่มีอยู่เป็นพื้นฐานสําคัญในการตัดสินคดี แนวทางดังกล่าวจึง
เท่ากับปิดทางและพื้นที่ที่ชุมชนในฐานะจําเลยของรัฐจะสามารถแสวงหา
หลักประกันในการคุมครองสิทธิของตนได การเลือกที่จะไม่ใชกรอบคิด
ของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจกับประชาชน จึงเท่ากับเป็นการเลือกที่จะ
รักษาความเหลื่อมลํ้าทางอํานาจในสังคมเอาไวภายใตกฎหมายอันลาหลัง 
และไม่เคยคุมครองสิทธิของประชาชนผูยากไร

3. ความไม่รูของศาล
การไปเป็นพยานในคดีแม่อมกิ ไดทําใหผูเขียนคนพบขอเท็จจริง

ทีส่าํคญัอยา่งนอย 2 ประการดวยกนั คอื ประการแรก นอกเหนอืจากความ
แม่นยําในตัวบทกฎหมายแลว ศาลแทบจะไม่มีความรูอื่นใดเลยเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ  ไม่รูจักวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ ไม่เขาใจว่า 

กฎหมายอันลาหลังนั้นไดไปขีดเสนทับที่ดินที่ชาวบานทํากินกันมาก่อน  
ไม่รูจักไร่หมุนเวียน ไม่รูจักสิทธิชุมชน ฯลฯ ในกรณีเรื่องที่ดินก็คงคลายกัน 
ศาลคงไม่รูว่ามีที่ดินจํานวนมหาศาลในประเทศที่ถูกกวานซื้อและกักตุน
อยู่ในมือของนายทุนไม่กี่คน กระบวนการกักตุนที่ดินดังกล่าวจํานวน 
ไม่นอยเป็นไปอย่างไม่ถูกตองและไม่เป็นธรรม และคงไม่รูว่า การรวมตัว 
ของชาวนาไรที่ดินบนที่ดินพิพาทนั้น เกิดขึ้นก็เพราะความไม่เป็นธรรม 
ดังกล่าว ที่รัฐไม่เคยลงมาเหลียวแล

ประการที่สอง ไม่เพียงแต่ศาลจะมีความรูอันจํากัดอย่างยิ่ง
ในการเขาใจสังคมและพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย แต่ในกระบวนการ
พิจารณาความของศาลไทย กลับไม่มีกลไกใด ๆ ในการเอื้ออํานวยให
มีการใชขอมูลและหลักฐานทางสังคมและวัฒนธรรมนอกเหนือไปจาก
หลักฐานเฉพาะหนาทางกฎหมาย แมว่าศาลจะมีแผนกที่เกี่ยวของกับ 
สิ่งแวดลอม แต่ศาลไทยกลับไม่มีแผนกที่ว่าดวยชุมชน ทั้งที่คดีจํานวนมาก 
ลวนแลวแต่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งสิ้น เรื่องนี้นับเป็นที่น่า
ประหลาดใจ เพราะหากพิจารณาจากประสบการณในต่างประเทศ ที่
แนวทางการรับฟงหลักฐานจากผูเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม อาทิ นัก- 
มานุษยวิทยา ไดถูกถือเป็นแบบแผนปฏิบัติที่ใชกันโดยทั่วไปในประเทศ 
ทีม่รีะบบยตุธิรรมทีก่าวหนา อาท ิสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และออสเตรเลยี 
เพื่อช่วยใหศาลไดเขาใจความซับซอนตลอดจนบริบทอันเป็นที่มาของคดี 
ไดอย่างรอบดาน และเพื่อที่ว่าสิทธิของประชาชนที่แตกต่างทางวัฒนธรรม 
จะไดรับการคุมครองอย่างเป็นธรรม แต่แบบแผนปฏิบัติดังกล่าว กลับ 
ไม่มีที่ทางในกระบวนการยุติธรรมของไทย

ความไม่รูและการขาดซึ่งกลไกในการรับฟงความรูจากผูเชี่ยว-
ชาญดานสังคมและชุมชน ไดกลายเป็นปญหาสําคัญของกระบวนการ 
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ยุติธรรมของไทย เพราะในดานหนึ่ง มันไดทําใหแนวทางการพิจารณา
คดีดําเนินไปอย่างคับแคบ เพราะมุ่งแต่เพียงจะตอบคําถามว่าดวยความ
ถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น โดยไม่คํานึงว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นไรซึ่งความ
เป็นธรรม กดทับกฎระเบียบตามประเพณีของชุมชนที่มีมาก่อน ตลอดจน
สิทธิในการใชประโยชนของสังคม ความไม่รูไดทําใหศาลปราศจากคําถาม
และขอสงสัย ไม่อาจวิเคราะหปญหาจากแง่มุมที่ซับซอน ตลอดจนมอง
ไม่เห็นความไม่ชอบมาพากลของปญหาได และเมื่อศาลยึดเอาแต่ตัวบท
กฎหมายอันลาหลังเป็นสรณะ โดยที่กฎหมายเหล่านั้นมิไดถูกร่างขึ้นมา
เพื่อปกปองสิทธิของชุมชนหรือประชาชนผูยากไรตั้งแต่แรก ประชาชนจึง
มักตกเป็นเหยื่อของการตัดสินคดีส่วนใหญ่

4. การจรรโลงอำานาจของรัฐและอภิสิทธิ์ชน
สิ่งที่น่าสนใจในกรณีของคดีแม่อมกิประการหนึ่งคือ อาจเป็น 

ครั้งแรกในประวัติศาสตรของการพิจารณาคดี ที่ศาลชั้นตนรับฟงความ-
เห็นของนักมานุษยวิทยาในฐานะพยานซึ่งทนายฝ่ายจําเลยไดเชิญขึ้น 
ใหการและใหขอมูลเกี่ยวกับไร่หมุนเวียนเพื่อประกอบการพิจารณาความ 
ทั้งนี้คําใหการไดถูกบันทึกไวในคําตัดสินของศาลชั้นตนการสื่อสาร
โดยตรงและการรับฟงการอรรถาธิบายในหองการพิจารณาความน่าจะ 
มีส่วนในการยกระดับความเขาใจของศาลที่มีต่อปญหาระหว่างชาว
กะเหรี่ยงและเจาหนาที่ป่าไมในพื้นที่ไดบางไม่มากก็นอย แต่สิ่งที่น่า
ประหลาดใจคือ ในคําตัดสินของศาลชั้นอุทธรณ ขอมูลและคําใหการของ
นักมานุษยวิทยาตลอดจนหลักฐานพยานอื่น ๆ  กลับถูกถอดออกจากการ
พิจารณาจนหมด โดยที่การพิพากษาของศาลอุทธรณวางนํ้าหนักอยู่เพียง 
ที่ตัวบทกฎหมายเท่านั้น และส่งผลใหการตัดสินเป็นไปในทิศทางที่ตรงกัน
ขามกับคําตัดสินของศาลชั้นตน

ไม่ว่าเจตนาของศาลอุทธรณในการเลือกที่จะไม่สนใจขอมูลชนิด
อื่นที่ใชในการพิจารณาของศาลชั้นตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานทาง
วิชาการที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการดํารงชีพ ตลอดจนสิทธิตาม
ประเพณีของชุมชน ซึ่งไดช่วยขยายความรูและความเขาใจในปญหาที่
เกิดขึ้น จะเป็นเช่นไรก็ตามที แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือ คําตัดสินที่ตามมาไดทํา
หนาที่เพียงประการเดียว คือ การจรรโลงอํานาจที่มีอยู่แลวของกฎหมาย
ที่ไม่เป็นธรรมของรัฐและการรักษาสิทธิของผูมีอํานาจของสังคมใหดําเนิน
ต่อไป และดังนั้น ไดตอกลิ่มความขัดแยงระหว่างรัฐและประชาชนให 
ราวลึกมากยิ่งขึ้น

แบบแผนการตัดสินคดีความเกี่ยวกับชุมชนที่ผ่านมาของสถาบัน
ตุลาการไทยซึ่งยึดตามกรอบกฎหมายอันลาหลัง การขาดกลไกหรือ
กระบวนการเฉพาะภายในกระบวนการยุติธรรมที่มีความเขาใจในความ
ละเอียดซับซอนของปญหาสังคม ตลอดจนความขัดกันระหว่างสิทธิของ
รัฐ เอกชน และสิทธิตามประเพณีของชุมชน ตลอดจนการใชสถาบัน
ตุลาการเป็นเครื่องมือแต่เพียงประการเดียวในการจัดการกับขอพิพาท
ระหว่างรัฐและเอกชน กับชุมชน จึงเป็นทิศทางที่อันตรายอย่างยิ่งต่อการ
สรางหลักประกันดานสิทธิใหแก่ประชาชนผูดอยอํานาจในสังคม ในขณะที ่
ประเทศกําลังพยายามแสวงหาหนทางในการกาวไปขางหนาสู่การแกไข 
ความเหลื่อมลํ้าทางการเมืองและเศรษฐกิจของผูคนในสังคม แต่คําตัดสิน
ของศาลชั้นสูงส่วนใหญ่ในคดีที่เกี่ยวกับชุมชนและคนยากไรกลับฉุดรั้ง
และสวนทางกับทิศทางดังกล่าว ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นว่า สถาบัน
ตุลาการไทยในปจจุบันขาดซึ่งความสามารถและประสิทธิภาพในการจะ
เป็นฟนเฟืองหนึ่งเพื่อช่วยขจัดความขัดแยงใหกับสังคม หากแต่กลับขยาย
ความขัดแยงที่ดํารงอยู่ใหบานปลายมากยิ่งขึ้น
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กฎหมายที่ดิน-ป่าไม้ และสิทธิชุมชนในระดับโลก
และที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ

ธนาธร ทนานนท์
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

“สิทธิชุมชน” ถือเป็นสิทธิในยุคที่สาม ซึ่งเป็นยุคของสิทธิของ
ประชาชน สิทธิของกลุ่มหรือสิทธิประชาคม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 1 คือ สิทธิ
ในการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง ในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
และบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน ผสานประโยชน์ระหว่างปัจเจก 
บุคคลและประชาชน เพื่อสร้างแนวนโยบายด้านการพัฒนา โดยสิทธิ 
เหล่านี้เกิดมาจากการเรียกร้องของประเทศกำาลังพัฒนาเพราะถูกลิดรอน 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรจากประเทศที่เป็นเจ้าอาณา-
นิคม1 สิทธิชุมชนจึงเป็นสิทธิที่อยู่บนฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่าง
รัฐและปัจเจกชน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ของประเทศ  
ไปในทิศทางที่เคารพสิทธิมนุษยชน

หากมองดู ในบทบัญญัติด านสิทธิมนุษยชนในระดับโลก 
บทบัญญัติที่มุ่งส่งเสริมสิทธิชุมชนไดดีที่สุดคือ กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย

1 วิชัย ศรีรัตน, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน,” ใน สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ 

ของปวงชนชาวไทย (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543).

สิทธิมนุษยชนและสิทธิของปวงชน หรือ กฎบัตรบันจูล (Banjul Charter) 
ที่ไดมีการประกาศอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1981 แมกฎบัตรนี้จะมี 
ขอโตแยงในหลาย ๆ  ดาน แต่โดยเนื้อหาสาระไดมีการกล่าวยํ้าถึงคุณค่า 
ของวัฒนธรรมแอฟริกัน2 ซึ่งเป็นตราสารดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่ 
เนนยํ้าถึงสิทธิประชาชน ซึ่งนอกจากจะเนนยํ้าถึงสิทธิของปจเจกชนแลว 
ยังเนนยํ้าถึงสิทธิของกลุ่มคนดวย

ในส่วนปฏิญญาในระดับระหว่างประเทศก็ยังมี ปฏิญญาว่าดวย
หลักการพื้นฐานของชนพื้นเมือง โดยสภาโลกเพื่อชนพื้นเมือง ในการ
วางบรรทัดฐานการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี สถาบันต่าง ๆ  ของชน 
พื้นเมือง3

นอกจากนี้ ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการนัก-
นิติศาสตรระหว่างประเทศ ในหัวขอ การพัฒนาชนบทกับสิทธิมนุษยชน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยังมีการกล่าวถึงสิทธิดังกล่าวไวอย่างน่าสนใจ
ว่า “มนุษย์ดำารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติซึ่งได้แก่ ดิน นำ้า 
และอากาศ ดังนั้นการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนจึงต้องขยายความ
รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ด้วย”4

จากหลักการขางตนนี้ จะเห็นไดว่า นับแต่ปลายศตวรรษที่ 20  
เป็นตนมา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนไดรับการยอมรับในระดับระหว่าง

2 ดั่งที่ปรากฏในคําปรารภของ African Charter on Human and People’s 

Rights
3 ไอลดา โชติช่วง, “สิทธิประชาคม,” ใน กฎหมายสิทธิมนุษยชน (พิมพครั้งที่ 7) 

(นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556).
4 อาชว สมุทรานนท และอุดมศักดิ์ สินธิพงษ, “รัฐธรรมนูญและการส่งเสริม รักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม,” บทบัณฑิตย.์ เล่ม 59 ตอน 1 (1 มีนาคม 2546), หนา 1-21.
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ประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดดานสิทธิในการ
พัฒนา ที่ไดเริ่มตนมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 โดยมีวัตถุประสงคในการ
ปลดปล่อยประเทศกําลังพัฒนา ในการจัดการทรัพยากรของตนเอง และ
จัดระเบียบโลกทางเศรษฐกิจ เพราะระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศถูก
จัดการโดยประเทศพัฒนาแลว

อีกหลักการหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาแนวคิดสิทธิชุมชน คือ 
สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง สิทธิดังกล่าวเริ่มตนมาจากการ
ปฏิวัติฝรั่งเศสที่แสดงใหเห็นถึงการมีอํานาจชอบธรรมในตนเอง ไม่ขึ้นอยู ่
กับการกําหนดเจตจํานงของรัฐแต่เพียงผูเดียวต่อไป อีกทั้งสําหรับสังคม 
สมัยใหม่ยังถือเป็นหลักการที่เป็นตัวเลือกระหว่างความเป็นอิสระกับ 
การอยู่ร่วมกับคนอื่นที่มีความหลากหลาย และยังถือเป็นสิทธิในการ 
จัดระเบียบทางสังคมใหม่ เพื่อใหสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มีความสมบูรณ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของกติการะหว่างประเทศว่าดวย 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ตองทําใหสิทธิดังกล่าว 
เป็นจริงอย่างกาวหนาดวย5

สิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองนี้ ในส่วนของสํานักงาน
ขาหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนไดมีความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิในการ
กําหนดเจตจํานงของตนเองที่น่าสนใจ โดยไดกล่าวว่า “สิทธิในการกำาหนด
เจตจำานงของตนเอง เป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยอิสระ ในการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากอคติที่เป็นข้อจำากัดใด ๆ  อันเกิด
มาจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของประโยชน์ที่เท่าเทียมกันและภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จะ

5 วิชัย ศรีรัตน, “สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย,”

ต้องไม่ถูกกีดกันจากความมุ่งหมายในการประทังชีพไม่ว่าในกรณีใด ๆ ”6 
ซึ่งแสดงใหเห็นว่ามนุษยทุกคนมีสิทธิในการใชทรัพยากรต่าง ๆ เมื่อ
พิจารณากับสิทธิในการเคารพวัฒนธรรมของกลุ่มชนแลว จึงชี้ชัดในการ
คุมครองสิทธิของชุมชน ในการดําเนินวิถีชีวิตตามความเชื่อ วัฒนธรรม 
และประเพณีของตน รวมทั้งการใชทรัพยากรต่าง ๆ  เพื่อสิ่งนั้น

นอกจากหลักการที่กล่าวมาแลว ยังมีหลักการอื่น ๆ  อีกที่ถือเป็น
พื้นฐานของการคุมครองสิทธิของกลุ่ม ที่ใชในการคุมครองชนกลุ่มนอย
และสิทธิชุมชนซึ่งประกอบไปดวย

1. สิทธิในการพัฒนาตนเอง
2. สิทธิในการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
3. การปกป้องสิทธิของคนกลุ่มน้อย
4. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
5. การปกป้องสิ่งแวดล้อม
6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7. การเคารพในจารีตประเพณีและหลักการปฏิบัติ
8. สิทธิชาวนา

ซึ่งหลักการทั้ง 8 หลักการนี้ ถือว่าเป็นเรื่องของ Traditional  
Resource Rights ซึ่งถูกบัญญัติไวในกติกาและปฏิญญาระหว่างประเทศ 

6 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 12: 

Article 1 (Right to Self-determination), The Right to Self-determination 

of Peoples, 13 March 1984, available at: http://www.refworld.org/ 

docid/453883f822.html (สืบคนเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2557).
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ต่าง ๆ  ประกอบดวย กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธ ิ
ทางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights: 
ICCPR), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights: ICESCR), อนุสัญญา ILO ฉบับ 169 (International 
Labour Organization Convention 169 Concerning Indigenous 
and Tribal Peoples in Independent Countries), อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 1992 (Convention on Biological Diver- 
sity: CBD), ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง 1994 (Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples: DDRIP), ร่างปฏิญญาว่าด้วย 
หลักการสิทธิมนุษยชนในสิ่งแวดล้อม 1994 (UN Draft Declaration 
of Principles on Human Rights and the Environment: DDHRE)  
และปฏิญญาไลป์ซิกว่าด้วยสิทธิของชาวนา (Leipzig Declaration on  
Farmers’ Rights)7

จากหลักการเหล่านี้ แสดงภาพถึงการปกปองสิทธิของชุมชน 
ในระดับสากล แมโดยคําเรียกแลวจะไม่ใชคําว่าสิทธิชุมชนเหมือนของ 
ประเทศไทย แต่หลักการต่าง ๆ  นั้นลวนมีความพยายามในการปกปอง 
สิทธิของชุมชนหรือกลุ่มชนทั้งสิ้น

หากมองไปที่กฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ  ที่มีการคุมครอง 
สิทธิชุมชนในดานการจัดการที่ดิน ป่าไม ที่น่าสนใจคือ ตัวอย่างของ 
ประเทศแคนาดา

7 Saneh Chamarik. Community Rights in Global Perspective. http:// 

www.sanehchamarik. in.th/ index.php/art icle/6-Community- 

Rights-in-Global-Perspective (สืบคนเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2557).

ประเทศแคนาดา เดิมทีมีผูอาศัยเป็นชนพื้นเมือง แต่ภายหลัง
การอพยพของชาวยุโรป คือฝรั่งเศสและอังกฤษ ทําใหมีการรุกรากที่ดิน
ของชนพื้นเมืองมากขึ้น แต่การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของชนพื้นเมือง
นั้นไม่เพียงพอ เช่น มีการทําสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างชาวยุโรปกับ
ชาวพื้นเมือง ทั้งที่ชาวพื้นเมืองไม่สามารถเขาใจภาษาอังกฤษไดอย่าง 
ดีพอ หรือมีการตกลงกันในทางวาจาแต่ไม่ปรากฏในสัญญา หรือมีการ
ใชกลวิธีที่ทําใหชนพื้นเมืองไม่ไดรับเงินตามสัญญาซื้อขาย จนทําใหศาล 
ตองเขามามีบทบาทในการคุมครองสิทธิของชนพื้นเมือง เช่น สิทธิในการ 
ดํารงชีพดวยวิธีดั้งเดิม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิในที่ดิน8

จากเรื่องดังกล่าวนี้เอง ทําใหรัฐบาลแคนาดาไดมีบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญในการคุมครองสิทธิของชนพื้นเมือง ดังเช่นในมาตรา 35 ของ
รัฐธรรมนูญแคนาดา ที่ยืนยันและรับรองถึงสิทธิของชนพื้นเมืองและสิทธิ
ตามขอตกลงต่าง ๆ รวมทั้งใหการรับรองถึงการเรียกรองสิทธิในที่ดิน 
และใหการรับประกันว่าไม่ว่าจะเป็นชนพื้นเมืองเพศใดก็จะไดรับความ
คุมครองเท่ากัน9 นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายลูกคือ Indian Act ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุมครองสิทธิของชาวพื้นเมืองโดยเฉพาะ10

ตัวอย่างคดีที่น่าสนใจในการปกปองสิทธิชุมชนและมีความ
คลายคลงึกบัคดแีมอ่มกทิีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืเลม่นีค้อื คด ีR. v. Sparrow, 
[1990] 1 S.C.R. 1075 ซึ่งเป็นคดีที่เกิดจากชนพื้นเมืองถูกจับตาม 
พระราชบญัญตัปิระมง เปน็การจบัปลาโดยการใชอวนทีย่าวกวา่ทีก่ฎหมาย 

8 Karina Pylypczuk, Community Rights Report.
9 Constitution Act, 1982. http://www.solon.org/Constitutions/Canada/ 

English/ca_1982.html (สืบคนเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2557).
10 Indian Act. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-5/index.html#-

docCont (สืบคนเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2557).
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อนุญาต ซึ่งกลุ่มชนพื้นเมืองต่อสูว่า เป็นการใชสิทธิตามภูมิปญญาทองถิ่น  
การหามตามพระราชบัญญัติประมงจึงขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 35 ซึ่ง 
ศาลสูงของแคนาดาไดมีมติเอกฉันทตัดสินว่าสิทธิของชนพื้นเมืองที่มีอยู่ 
ก่อนที่กฎหมายของรัฐบังคับใช ไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญมาตรา 
35

อกีคดหีนึง่คอื คด ีHaida Nation v. British Columbia (Minister 
of Forests), [2004] 3 S.C.R. 511, 2004 SCC 73 เป็นคดีที่รัฐบริติช 
โคลัมเบียไดออกใบอนุญาตในการเขาใชทรัพยากรป่าไมในพื้นที่ของ 
ชนพื้นเมือง โดยชาวพื้นเมืองเห็นว่าที่ดังกล่าวเป็นที่ใชประโยชนของ 
ชนพื้นเมือง การอนุญาตใหใชสิทธิจึงไม่ชอบ ศาลสูงของแคนาดาไดตัดสิน 
ว่า การเขาใจพื้นที่ดังกล่าว ตองเกิดจากความตกลงระหว่างรัฐและชน- 
พื้นเมืองโดยเคารพสิทธิและผลประโยชนของชนพื้นเมืองดวย

ในคดีที่เกิดจากการใชกลไกระหว่างประเทศที่น่าใจโดยศาล 
สิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา คือ คดี the Saramaka People v. 
Suriname ซึ่งชนพื้นเมืองไดรองต่อศาลว่า รัฐไม่จัดกระบวนการที่มี 
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะคุมครองสิทธิของชนพื้นเมืองในการใชที่ดิน 
และภูมิปญญาทองถิ่น และละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไม่ปกปอง 
สิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะสิทธิในทรัพยสินที่จัดการโดยภูมิปญญาทองถิ่น  
ซึ่งศาลไดมีความเห็นว่า รัฐละเมิดสิทธิในทรัพยสินและสิทธิในกระบวน- 
การยุติธรรม รัฐมีหนาที่ตองกําหนดเขตแดนของชนพื้นเมืองภายใต 
จารีตประเพณีของชนพื้นเมือง จนกว่าจะมีการกระทําดังกล่าว รัฐตอง 
ละเวนจากการกระทําที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิของชนพื้นเมือง เวนแต่ 
รัฐจะไดรับความยินยอมจากชนพื้นเมือง

จากกรณีดังกล่าว มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิ
ในที่ดินของชนพื้นเมืองของแคนาดาและมาตรการระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอเมริกา จึงนับว่ามีความน่าสนใจ ถือเป็นการคุมครองสิทธิ 
มนุษยชนในยุคที่สาม คือสิทธิของกลุ่ม สิทธิของประชาชน รวมทั้งสิทธิ
ชุมชน

ในส่วนของประเทศไทย สิทธิชุมชนไดถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) มาตรา 66-67 ซึ่งพัฒนา 
มาจากหลักการของรัฐธรรมนูญ (พุทธศักราช 2540) โดยมีความมุ่งหมาย 
ในการใหชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม อนุรักษฟืนฟู 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการใชประโยชน 
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม คุมครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยู่ไดอย่างปกติ

ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สราง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาและสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นแนวคิดหลักใน
สังคมปจจุบัน

แนวคิดที่น่าสนใจอีกแนวคิดหนึ่งคือการพิทักษสิทธิของกลุ่ม 
คือ ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม โดยเป็นการสรางความสมดุลของการใช
อํานาจรัฐ รวมทั้งการมองว่าชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมีกระบวนการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สืบเนื่องมาชานานและไม่ทําลายสิ่งแวดลอม และ 
สรางความผูกพันร่วมกันระหว่างคนในชุมชน จนเกิดความรูสึกที่จะ 
สืบทอดภูมิปญญานั้นต่อไป11

11 คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 

๒๕๔๐) หมวดทั่วไป เรื่อง ๕. สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: องคการคา

คุรุสภา, 2544).



สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 141140 แม่อมกิ: ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม

ในส่วนของนักวิชาการของไทย อานันท กาญจนพันธุ ไดมองถึง 
สิทธิชุมชนของทองถิ่นไวว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลา 
ชานานในสังคมหรือชุมชนแต่ละแห่งจนถือเป็นจารีตประเพณีแห่งทองถิ่น 
นั้น ก่อนที่ชุมชนหรือทองถิ่นจะถูกผนวกรวมกันเขาเป็นรัฐชาติในระยะ 
ต่อมา12

แนวคิดดังกล่าวก็สอดคลองกับเจตนารมณในการบัญญัติถึงสิทธิ
ชุมชนในรัฐธรรมนูญว่าเป็นไปเพื่อใหทุกชุมชนสามารถอนุรักษประเพณี
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนนั้นได โดยในส่วนของชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมก็มีแนวคิดที่เห็นว่าเป็นชุมชนที่เป็นรากฐานสําคัญในการดํารงชีพ 
โดยมีวิธีการจัดการและบํารุงทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
จึงควรมีส่วนร่วมและการใชทรัพยากรเหล่านั้นโดยตรง13

หากเปรียบเทียบกับการคุมครองสิทธิของชุมชนในระดับสากลจะ
เห็นว่า รัฐธรรมนูญของไทยก็ไดบัญญัติหลักการไวสอดคลองกับแนวทาง
ของกติการะหว่างประเทศ แต่ปญหาที่พบคือการบังคับใชยังไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะการเนนยํ้าถึงความสําคัญของสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของ
ตนเองยังไม่เคยปรากฏในคําพิพากษา รวมทั้งการใหความสําคัญกับสิทธิ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม  
ก็ไม่ไดรับการบังคับใช ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทยยังไม่มี

12 การปกครองทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. พ.ศ. 2550. http: 

//teacher.aru.ac.th/witchugon/images/stories/thailocalgov/2chap3.pdf 

(สืบคนเมื่อ 11 กุมภาพันธ 2557).
13 มานิตย จุมปา, คำาอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555).

กฎหมายระดับรองในการคุมครองสิทธิดังกล่าว14 ทําใหศาลไม่บังคับใช 
สทิธดิงักลา่ว อยา่งไรกด็ ีศาลรฐัธรรมนญูไดเคยวนิจิฉยัไวแลววา่ บทบญัญตั ิ
ในรัฐธรรมนูญสามารถใชบังคับไดโดยตรง15 อีกเหตุผลหนึ่งอาจเกิดจาก 
การที่ชนกลุ่มนอยไม่มีโอกาสเขาสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม  
อย่างที่เกิดขึ้นในคดีนี้

โดยสรุป สิทธิชุมชนในระดับโลกและในรัฐธรรมนูญไทย มี
บทบัญญัติที่สอดคลองกัน โดยมีพื้นฐานบนสิทธิในการกําหนดเจตจํานง
ของตนเองและการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน อย่างไรก็ตาม
ผลของการบังคับใชในประเทศไทยยังคงมีปญหาอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในโลกตะวันตก ซึ่งภาคประชาชนจําตองมีส่วนร่วมในการผลักดัน
และพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไป

14 พงศเสวก เอนกจํานงคพร และนวพร ศิริบันเทิงศิลป์. สิทธิชุมชนกับการแกไข

ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทย. http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/exe- 

cutive_journal/jan_mar_12/pdf/aw026.pdf (สืบคนเมื่อ 11 กุมภาพันธ 

2557).
15 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยที่ 3/2552 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุด

ส่งคําโตแยงของผูฟองคดี (นายไพบูลย กองเกิด กับพวกรวม 211 คน) เพ่ือขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแยงต่อรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 56 วรรคสองและมาตรา 59 

หรือไม่. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126 ตอนที่ 56 ก. 19 สิงหาคม 2552.
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