
โครงการเสวนาวิชาการ 
วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญา  

ผ่านคดีฆาตกรรมอ าพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายท าสงครามกับยาเสพติด 

 

 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา  ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาคดีฆาตกรรมอ าพรางนาย
เกียรติศักดิ์ ถิตย์บุญครอง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามยาเสพติดปี 2548 คดีนี้มีเจ้าพนักงานต ารวจตกเป็นจ าเลย 6 
คน ในฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ย้ายศพเพ่ือปิดบังเหตุแห่งการตาย และเจ้าพนักงานผู้ มี
อ านาจสืบสวนคดีอาญากระท าการในต าแหน่งอันเป็นการมิชอบเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษ   
คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ าเลย 5 คน ยกฟ้อง 1 คน และศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ าเลยทั้ง 6 คน  ส่วน
ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ยกฟ้องจ าเลยทั้งหมด ด้วยเหตุผลหลักคือพยานบุคคลปากส าคัญหนึ่งปากของโจทก์และ
โจทก์ร่วมมีพิรุธไม่น่าเชื่อถือ  

 คดีนี้เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมอีกนับพันคดีที่เกิดขึ้นในช่วงนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดที่เริ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี 2546 และในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์เองก็มีบุคคลที่เสียชีวิตและสูญหายเป็นจ านวนมาก ที่สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้มีกว่า 20 ราย แต่คดีส่วนใหญ่กลับไม่มีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนหาตัวน าผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษ  คดีฆาตกรรมอ าพรางนายเกียรติศักดิ์ฯ จึงเป็นกรณีเดียวที่สามารถน าคดีเข้าสู่การพิจารณาคดี
ของศาลได้ ซึ่งก็เกิดจากความพยายามอย่างหนักของญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องเสี่ยงกับการคุกคาม
มากมาย แตผ่ลสุดท้ายก็ยังไม่สามารถน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้  

คดีฆาตกรรมอ าพรางนายเกียรติศักดิ์นี้ แม้ในทางคดีจะสิ้นลงลงแล้วโดยค าพิพากษาศาลฎีกาให้ยกฟ้อง
จ าเลยทั้งหมด แต่ค าพิพากษาของศาลยังมีประเด็นปัญหาที่ต้องน ามาศึกษาวิเคราะห์ในทางวิชาการต่อไปเพ่ือให้
เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของศาล  
เนื่องจากคดีนี้ศาลฎีกาได้มีการรับฟังและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในลักษณะที่แตกต่างไปจากศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์จนท าให้ผลของคดีออกมาสวนทางกันอย่างมาก  ซึ่งน ามาสู่การตั้งค าถามว่าหลักเกณฑ์ในการรับฟังและ
วินิจฉัยพยานหลักฐานของศาลเป็นอย่างไร ซึ่งหากจะมีการน าค าพิพากษาของศาลดังกล่าวในแต่ละชั้นมาท าการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์อย่างเป็นวิชาการแล้ว ก็จะช่วยสร้างองค์ความรู้แก่วงการกฎหมายไทยไม่มากก็น้อย  อีก
ทั้งยังอาจช่วยกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องได้หันมาทบทวนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบ
การค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยให้ดีขึ้นในอนาคต  

ด้วยเหตุนี้ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)  
และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดโครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐาน



ของศาลในคดีอาญา ผ่านคดีฆาตกรรมอ าพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายท าสงครามกับยา
เ สพติ ด ” ขึ้ น ใ น วั นที่  1 กุ มภ า พัน ธ์  2562 เ ว ล า  08.30 – 12.30 น .  ณ  ห้ อ ง  211 คณะนิ ติ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการต่อการ
พัฒนาระบบการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป  

  

 

ก าหนดการโครงการเสวนาวิชาการ  

“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอ าพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาล
ประกาศนโยบายท าสงครามกับยาเสพติด” 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.30 น 

ณ ห้อง 211 คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

08.00 น.   ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย นายรัษฎา มนูรัษฎา อุปนายก สมาคมนัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชน และ คณะท างาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

08.45 – 09.30 น. น าเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคดี ค าพิพากษาและความเห็นเบื้องต้น ด าเนินรายการโดย นางสาวพูน
สุข พูนสุขเจริญ ทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

- พันเอก ปิยะวัฒก์ ก่ิงเกตุ อดีต ผู้บัญชาการส านักคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) 

- นายรัษฎา มนูรัษฎา คณะท างาน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- นางพิกุล พรหมจันทร์ ตัวแทนญาติผู้เสียหาย  

09.30 – 11.30 น. ความเห็นทางวิชาการต่อค าพิพากษา ด าเนินรายการโดย นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ 
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

- นายสมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชน 

- พันต ารวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เครือข่ายติดตามการปฏิรูปต ารวจ อดีตรองผู้บังคับการจเร
ต ารวจ 



- อัยการรุจ เขื่อนสุวรรณ อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีค้ามนุษย์ 

- อัยการน้ าแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี 

- นักวิชาการด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*  

11.30 – 12.00 น.         เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

12.00 – 12.30 น.         สรุปและกล่าวปิดงาน โดย นายรัษฏา มนูรัษฏา อุปนายก สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และ
คณะท างาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และวิทยากรรอการยืนยัน* 

 

 

องค์กรผู้ร่วมจัด 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 


