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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีที่มีกฎหมายพิเศษเกี่ยวพันหลายฉบับ เช่น คดีอาญาเกี่ยวกับ
การบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทาลายป่าเพื่อการยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ซึ่งถูกประกาศให้เป็น
เขตอนุรักษ์ทับซ้อนกันหลายเขต คือ นอกจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินป่าไม้แล้วยังถูกประกาศให้
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งผลจากการประกาศเขต
ป่าทับซ้อนกันเช่นนี้ ส่งผลให้การบุกรุกเข้าไปกระทาผิดจึงมีกฎหมายที่ต้องนามาพิจารณาการ
กระทาอย่างน้อย 3 ฉบับคือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับประกาศใช้
บังคับในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีวัตถุประสงค์ บางอย่างแตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากคดีการ
กระทาผิด ต่อกฏหมายอาญาทั่วๆไปที่การกระทาผิด โดยเจตนาใดเจตนาหนึ่งจะมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพียงฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น ส่วนคดีแพ่งนั้นโดยหลักแล้วมีกฎหมายสาคัญซึ่งบัญญัติใน
เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง ไว้ โ ดยเฉพาะแล้ ว คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 มาตรา 97 ซึ่งบัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษหรือผู้ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายจากการกระทาของตน แต่กฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติในเรื่องค่าสินไหมทดแทนหรือ
ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้อ งนามาพิจารณาในเรื่องค่า
สินไหมทดแทนอีกฉบับหนึ่ง คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด แต่บทบัญญัติ
แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ เ กี่ ยวกั บ ค่า สิ น ไหมทดแทนเพื่ อละเมิ ด ดั ง กล่ าว เป็ น
บทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ความเสียหายระหว่างบุคคลหนึ่งต่ออีกบุคคลหนึ่งและโดยที่ ค่าเสียหายใน
คดี สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ค่ า เสี ย หายที่ เ กิ ด จากการกระท าอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะแตกต่างจากคดีละเมิด ตาม
กฏหมายแพ่ ง ทั่ ว ไป ดั ง นั้ น นอกจากผู้ พิ พ ากษาซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต้ อ งศึ ก ษาเรี ย นรู้
กฎหมายสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆให้ครบถ้วนแล้ว ต้องทราบและศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมที่เป็นบรรทัดฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างถูกต้องเป็น
ธรรมด้วย
จากการที่ศาลยุติธรรมเห็นความสาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้จัดตั้งแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมในศาลฎี กามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อให้คาพิพากษาในคดี
สิ่งแวดล้อมของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นแนวทางให้การตัดสินคดีสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ไม่ลักลั่นและเป็นแนวทางเดียวกันในทุกชั้นศาล หลังจากตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลฎีกาขึ้นแล้ว แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาได้วางหลักกฏหมายและบรรทัดฐานไว้หลาย
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ประการ แต่ไม่มีการรวบรวมแนวคาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้พิพากษาได้
ศึกษาเป็นแนวทางและถือเป็นบรรทัดฐาน ทาให้ผู้พิพากษาขาดแนวทางและบรรทัดฐานในการ
พิจารณาพิพากษาซึ่งอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมแก่ประชนผู้มีอรรถคดีได้ หากมี
แนวทางหรือบรรทัดฐานให้ผู้พิพากษาได้ศึกษาและยึดถือตามย่อมเป็นผลดีต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1. รวบรวมแนวคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมที่วางหลักสาคัญทางกฏหมาย
หรือวางหลักการใช้ดุลพินิจเพื่อเป็นข้อมูลในการพิพากษาคดีของศาลล่าง
2.2. เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์แนวคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมที่แก้ไข
ข้อบกพร่องในการพิพากษาสั่งของศาลล่างอันจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตแห่งความรับผิดทางกฎหมาย
ของบุคคลที่ก่อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่
มักมีปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีกระทาผิดต่อ
กฎหมายป่าไม้ โดยการวิจัยเชิงเอกสารและมุ่งเน้นศึกษาคาพิ พากษาศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยปัญหาที่
ศาลล่างพิพากษาหรือสั่งผิดหลงหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฏหมาย รวมทั้งศึกษาคาพิพากษาศาล
ฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมที่วางหลักกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่สาคัญอันศาลล่างควรถือปฏิบัติ
3.2 ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษาระหว่างเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
4.1. ทราบหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
4.2. ทราบปัญหาข้อผิดพลาดในการพิพากษาหรือสั่งหรือการใช้ดุลพินิจของศาลล่าง
4.3. ทราบคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพิจารณาพิพากษา
คดีสิ่งแวดล้อม
4.4. เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมทั้งที่มี
แนวคาพิพากษาศาลฎีกาอยู่แล้วและยังไม่มีแนวคาพิพากษาฎีกาอันจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการ
พิพากษาคดีได้ในอนาคตเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของคาว่า อนุรักษ์
ตามหลักวิชานิเวศวิทยานั้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลัก
สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรักษาคุ้มครองกระบวนการนิเวศที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการดารงชีวิตของ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
2. การสงวนความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ และ
3. การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนนานจากทรัพยากรธรรมชาติ คือการใช้ประโยชน์ไม่เกิน
ศักยภาพการผลิตสูงสุดที่งอกเงยจากฐานทรัพยากรนั้น
ซึ่งหลักการดังกล่าวน่าจะถือว่าเป็นพื้นฐานของความคิดทางกฏหมายไทยเกี่ยวกับ
การอนุ รัก ษ์ทรั พยากรธรรมชาติ 1 และการอนุรัก ษ์ใ นความหมายข้า งต้น นี้แ ตกต่างจากค าว่ า
อนุรักษ์ ตามที่ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ว่า รักษาให้คงเดิม ดังนั้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในความหมายของหลักวิชานิเวศวิทยา จึงไม่ได้มีความหมายไกลไป
ถึงขนาดที่ให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการ โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลง
หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเลยดังถ้อยคาที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้
ความหมายไว้ แต่หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ไม่เกินศักยภาพการ
ผลิตสูงสุดที่งอกเงยจากฐานทรัพยากรนั้นด้วย

2. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
เดิมก่อนที่จะมีการจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นในปี พ.ศ. 2439 นั้นการจัดการป่าไม้ของ
ประเทศไทยเน้นในเรื่องการใช้ประโยชน์ของป่าไม้เพียงด้านเดียว กฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการทาไม้สักซึ่งเป็นไม้ที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ ต่อมาเกิดปัญหา
การทาไม้มีค่าทางภาคเหนือมาก รัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือไปยังประเทศอังกฤษให้จัดส่ง
ผู้เชี่ยวชาญป่าไม้มาให้ ซึ่งประเทศอังกฤษได้จัดส่ง Mr. Slade มาให้รัฐบาลไทย หลังจาก Mr.
Slade ตรวจสอบการทาไม้ในภาคเหนือแล้วได้เห็นข้อบกพร่องในกิจการป่าไม้ของไทยพร้อม
เสนอแนะวิ ธีแ ก้ไ ขหลายประการ สรุปได้ว่า ให้มีการคุ้ม ครองพื้นที่ป่ าไม้ไว้และจัด ให้อานวย
ประโยชน์แก่รัฐและประชาชนอย่างถาวรและให้รัฐเข้าจัดการป่าไม้เองโดยรัฐต้องมีสิทธิการถือ
ครองเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมด และควรต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดป่าเป็นป่าสงวนและการบันทึก
1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาวิจัยกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระยะที่หนึ่ง หน้า 12
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สิทธิต่างๆที่มีอยู่เหนื อการป่าไม้ การป้องกันการทาลายป่าไม้ มีการเก็บเงินผลประโยชน์และ
ควบคุมไม้ระหว่างเคลื่อนที่รวมทั้งการถือครองพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น
หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณารายงานของ Mr.
Slade แล้วทรงจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นให้อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้ง Mr. Slade เป็น
เจ้ากรมป่าไม้คนแรก 2 หลังจากนั้นจึงได้มีการตรากฎหมายว่ าด้วยการป่าไม้ของประเทศไทยขึ้น
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. 2456 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้เป็นมาตรการใน
การจัดการป่าไม้ให้ครอบคลุมถึงทรัพยากรไม้ รวมทั้งของป่าอื่นๆโดยควบคุมรักษาไม้กระยาเลย
และของป่าต่างๆเพราะที่ผ่านมากฎหมายคงควบคุมแต่ป่าไม้สักเท่ านั้น กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ
อยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงได้มีการ
ยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว
2.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับควบคุมการทาไม้ใน
ปัจจุบัน ไม่ปรากฏเหตุผลในการตรากฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาหลักการของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการทาไม้จากป่าและควบคุมการนาไม้ออกมาใช้
ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้ รวมทั้งห้ามการเก็บหาของป่าบางชนิดที่ประกาศหวง
ห้ามไว้และห้ามทาลายป่า โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการกาหนดประเภทของไม้หวงห้ามออกเป็น 2
ชนิด โดยไม้ที่ไม่หวงห้ามนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และกาหนดเขต
ควบคุมการกระทาแก่ไม้ออกเป็น 3 เขต ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้
1. ไม้หวงห้ามในป่า
ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในป่านั้น กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ไม้หวงห้ามประเภท ก. ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามธรรมดาที่การกระทาแก่ไม้ชนิดนี้ต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
ไม้หวงห้ามประเภท ข. ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ เพราะเป็นไม้หายากหรือไม้ที่
ควรสงวนซึ่งไม่อนุญาตให้ทาไม้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากรัฐมนตรี
2. ไม้หวงห้ามในที่ดินของเอกชน
ไม้หวงห้ามชนิดต่าง ๆ ที่กาหนดให้เป็นไม้หวงห้ามแม้จะขึ้นอยู่ในที่ดินของเอกชนนี้
เป็นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการนามาระบุไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 7 ว่า ไม้
ทั้ง 17 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้
ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดา ไม้
อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. มีผล
ให้ไม้ทั้ง 17 ชนิดนี้ แม้จะขึ้นอยู่ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย หากจะนาไม้ไปใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน มิฉะนั้นจะ
เป็นความผิดมีโทษจาคุกและปรับในอัตราอย่างสูง
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3. การกาหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้
หลั กการที่ส าคั ญ ของพระราชบั ญ ญัติ ป่า ไม้ ฯ อี ก ประการหนึ่ งคื อ นอกจากการ
กาหนดประเภทและชนิดของไม้หวงห้ามตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ยังได้มี
การกาหนดเขตควบคุมการกระทาแก่ไม้หวงห้ามขึ้นอีก 3 เขต คือ เขตควบคุมการแปรรูปไม้ เขต
ควบคุมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม และเขตควบคุมไม้ในลาน้า
แต่ในรายงานนี้ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงเฉพาะเขตควบคุมการแปรรูปไม้ซึ่งมักมีประเด็นขึ้นสู่การ
พิจารณาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
เดิ มเขตควบคุม การแปรรู ปไม้ กาหนดเฉพาะท้ องที่ บ างจั งหวั ด ที่ รัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงเกษตรเห็นว่าจาเป็นต้องควบคุมเท่านั้น แต่ต่อมามีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตร เรื่อง กาหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2499 กาหนดให้ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นเขตควบคุม การแปรรูปไม้ โดยให้
ยกเลิกประกาศกาหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ที่ประกาศไว้เดิมก่อนหน้านี้ทั้งหมด มีผลทาให้
พื้นที่ในประเทศไทยเป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้ทั้งประเทศตัง้ แต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 เป็น
ต้นมา หากผู้ใดจะทาการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป หรือมีไม้แปรรูปไว้ใน
ครอบครอง ต้ อ งขออนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก่ อ น มิ ฉ ะนั้ น จะเป็ น ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 73
อย่างไรก็ดี ผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้เกรงว่าการประกาศกาหนดเขตพื้นที่ต่าง ๆ ดังกล่าว
มา หรือการกาหนดชนิดไม้หวงห้ามต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยออก
พระราชกฤษฎีกาหรือออกประกาศรัฐมนตรี อาจทาให้ประชาชนไม่ทราบว่ารัฐได้ประกาศกาหนด
พื้นที่ห้ามกระทาการ หรือประกาศชนิดไม้ชนิดใดให้เป็นไม้หวงห้ามไว้บ้าง จึงได้มีการกาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ก ระท าเพื่ อ ให้ ป ระชาชนทราบโดยบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติปา่ ไม้ ฯ มาตรา 5 ว่า พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกาหนดขึ้นตามบท
แห่ งพระราชบัญญัตินี้ ให้ คั ด สาเนาประกาศไว้ ณ ที่ ว่าการอาเภอและที่ทาการกานัน หรือ ที่
สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้มีข้อที่
ผู้กระทาผิดยกขึ้นต่อสู้เป็นประเด็นในชั้นฎีกาด้วย ดังจะได้กล่าวในบทที่ 4 ต่อไป
2.2 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507
นับตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) ถึง
ต้นสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ประเทศไทยยังไม่มี
การดาเนินการเรื่องการสงวนป่าแต่อย่างใด การควบคุมป่าไม้ในขั้นแรกคงควบคุมการทาไม้สัก
อย่างเดียว แต่ก็ควบคุมเฉพาะเรื่องภาษีเท่านั้น ส่วนการทาไม้กระยาเลยได้มีการควบคุมในระยะ
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาป่า พ.ศ. 2456 ข้อบังคับการป่าไม้ที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้นคงมีเพียงกฏข้อบังคับวางระเบียบวิธีการรักษาป่าซึ่งกล่าวถึงเฉพาะการอนุญาตทาไม้
เท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการรักษาหรือสงวนพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด กฎหมายเกี่ยวกับการสงวนป่า
จึงถูกตราขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ.2481
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กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 ขึ้นใช้บังคับแทน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะสงวนป่าไม้ไว้เป็นเนื้อที่
ประมาณร้อยละ 50 ของประเทศ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ให้อานาจรัฐกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและ
กาหนดหลักการให้ ราษฎรที่อ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก่อนวัน
ประกาศกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติยื่นคาร้องเพื่อขอค่าทดแทน ( มาตรา 12 ) หากไม่ยื่นถือว่า
สละสิทธิในค่าทดแทน แต่ไม่ถือว่าเป็นการเสียสิทธิการครอบครองแต่อย่างใด เพราะการมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินหรือไม่นั้นต้องเป็นไปตามกฏหมายที่ดินซึ่งจะกล่าวในลาดับต่อไป
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มีหลักการที่เหมือนกับพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ
ประการหนึ่ง คือ เกรงว่าการประกาศกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกระทาโดยออกกฎกระทรวง
นี้ อาจทาให้ประชาชนไม่ทราบว่ารัฐได้ประกาศกาหนดพื้นที่ใดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้าง จึง
ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาเพื่อให้ประชาชนทราบโดย
บัญญัติไว้ใน มาตรา 8 ว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ายหรือเครื่องหมายอื่นแสดง
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไว้ตามสมควรเพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
มาตรา 9 บัญญัติว่า ให้ปิดประกาศสาเนากฎกระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ตามมาตรา 6
วรรคสอง หรือมาตรา 7 ไว้ ณ ที่ทาการอาเภอหรือกิ่งอาเภอท้องที่ ที่ทาการกานันท้องที่ และที่
เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น
อย่ า งไรก็ ต าม พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ฯ มี ค วามแตกต่ า งจาก
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ประการหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ ไม่ได้กาหนด
ประเภทของไม้หวงห้ามเหมือนกับที่พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ได้กาหนดไว้ แต่ได้นิยามคาว่า ไม้ ว่า
หมายความถึง ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และหมายความ
รวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะ
ถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทาโดยวิธกี ารอื่นใด จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงทาให้ไม้
ทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด แม้ไม้
ชนิดนั้นจะไม่ใช่ไม้หวงห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ หรือในพระราชกฤษฎีกา
กาหนดไม้หวงห้าม ฯ การกระทาแก่ไม้ทุกชนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติหากไม่ได้รับอนุญาตย่อม
เป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มาตรา 14 มีระวางโทษตามมาตรา 31
2.3 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายในพื้นที่ เพื่อการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ ต้องมี
การอนุ รักษ์น้า มีการป้องกันภัยธรรมชาติและอนุรักษ์ความงามตามธรรมชาติ จึงจาเป็นต้อง
กาหนดเขตพื้นที่เพื่อรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้น พื้นที่ที่จะกาหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี้ ต้อง
เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุ กชุมด้วย อาจเป็นทั้งสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง
เป็นตัวแทนของภูมิภาคต่างๆที่มีสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่เหมาะสม มีขอบเขตพื้นที่กว้าง
ใหญ่ในทุกภูมิภาคของประเทศ การกาหนดให้มีการคุ้มครองและสงวนพันธุ์สัตว์ป่า การกาหนด
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจึงถือกาเนิดขึ้นและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยห้ามกระทากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ รวมทั้งผลกระทบจาก
ภายนอกพื้นที่ ไม่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่
ได้รับอนุญาตแล้ว
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับ
แทนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เนื่องจากมาตรการต่างๆตามกฏหมาย
ฉบับเดิมไม่สอดคล้องกับการสงวนและคุ้มครองสัต ว์ป่า และเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศในการที่จะร่วมมือกันสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าของท้องถิ่น จึงได้ตรากฏหมายฉบับนี้
ขึ้นโดยมีเนื้อหามุ่งคุ้มครองสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยการกาหนดชนิดสัตว์ป่าสงวน สัตว์
ป่าคุ้มครอง และห้ามไม่ให้มีการครอบครองสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
กฎหมายฉบับนี้ ไม่มีการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิด
ประกาศเขตรักษาพัน ธุ์สัต ว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือกฎกระทรวงกาหนดชนิด ของสัต ว์ป่า
คุ้มครอง ไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทราบเหมือนเช่นพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ แต่ บัญญัติในมาตรา 6 ว่า กฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อ
กาหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนี้จะใช้บังคับวันใด ให้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงนั้น
และบัญญัติไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
2.4 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ถู ก ตราขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ของป่าและภูเขาให้คงอยู่
ในสภาพธรรมชาติเดิมไม่ให้ถูกทาลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออานวยประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน สาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องให้อานาจรัฐกาหนดที่ดินให้
เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีข้อห้ามกระทาการไว้หลายประการ เรียกได้ว่าแทบจะมิให้กระทาการใด
ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติเลย นอกจากเพื่อการศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน
พระราชบั ญญั ติ นี้ มีบ ทบัญ ญัติ เ หมื อนพระราชบัญ ญั ติป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ฯ และ
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ประการหนึ่งคือ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่
กระทาเพื่อให้ประชาชนทราบถึงเขตอุทยานแห่งชาติ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 8 ว่า ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดให้มีหลักเขตและป้ าย หรือเครื่องหมายอื่นแสดงเขตอุทยานแห่งชาติไว้ตามสมควร
เพื่อให้ประชาชนเห็นได้ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
2.5 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ถูกตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกัน
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า เพราะขณะนั้นมีการใช้เลื่อยโซ่ยนต์เป็นอุปกรณ์ในการตัด
ไม้และแปรรูปไม้กันมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้เป็นเครื่องมือตัดไม้

8

ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว รัฐจึงออกกฎหมายฉบับนี้มาควบคุมการนาเข้าและครอบครองเลื่อยโซ่
ยนต์ จึ งนั บได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ เ ป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองป้องกั นรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของชาติอีกฉบับหนึ่ง
เครื่องมือชนิด ใดจะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ ฯ มีคานิยามในมาตรา 3 ว่า “เลื่อยโซ่ยนต์
หมายความว่า เครื่องมือสาหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกาลัง
เครื่องจักรกล และให้หมายความรวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือดังกล่าว
ด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกาหนดในกฎกระทรวง” กฎหมายฉบับนี้มาตรา 2 บัญญัติให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 28 กันยายน 2545 แต่หลังจาก
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ออก
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ที่จะให้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้ทันที โดยเพิ่ง
มาออกกฎกระทรวงกาหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ ฉบับแรกเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ให้ความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ว่า
“เลื่อยโซ่ยนต์ หมายความว่า
(1) เครื่องมือสาหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย
กาลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสาเร็จรูปเพื่อการใช้งาน ที่มีต้นกาลังเกินกว่า 2 แรงม้า โดย
มีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว
(2) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (1) ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องจักรกลต้นกาลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ
ตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนามาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (1) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกาลัง
เกินกว่า 2 แรงม้า
(ข) แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว
กฎกระทรวงฉบับแรกใช้บังคับได้ประมาณ 4 ปี ต่อมาวันที่ 18 ตุลาคม 2555
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
เลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ ฉบับที่ 2 ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับแรก โดยให้
ความหมายของเลื่อยโซ่ยนต์ว่า
“เลื่อยโซ่ยนต์ หมายความว่า
(1) เครื่องมือสาหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย
กาลังเครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสาเร็จรูปเพื่อการใช้งาน ที่มีต้นกาลังตั้งแต่ 1 แรงม้า โดยมี
แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว
(2) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (1) ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องจักรกลต้นกาลังที่มีการออกแบบตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ
ตัวเครื่องให้มีลักษณะหรือสภาพเพื่อนามาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (1) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกาลัง
ตั้งแต่ 1 แรงม้า
(ข) แผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว
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กฎกระทรวงฉบับที่ 2 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยลดแรงกาลังและขนาดความ
ยาวแผ่ น บั ง คั บ โซ่ ข องเลื่ อ ยโซ่ ย นต์ ล งจากที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวงฉบั บ แรก โดยเดิ ม
กฎกระทรวงฉบับแรกกาหนดให้อุปกรณ์ที่จะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมายนี้ ต้องมีต้นกาลังเกิน
กว่า 2 แรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวเกินกว่า 12 นิ้ว แต่กฎกระทรวงฉบับที่ 2
กาหนดให้เลื่อยโซ่ยนต์ตามกฎหมายนี้มตี ้นกาลังตั้งแต่ 1 แรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความ
ยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว เนื่องจากเห็นว่า เลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีเครื่องต้น
กาลังตั้งแต่ 1 แรงม้าและมีแผ่นบังคับโซ่ขนาดความยาวตั้งแต่ 12 นิ้ว มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะใช้
ทาลายป่าได้แล้ว ดังนั้น ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 จึงต้องพิจารณา
ว่าขณะกระทาความผิดเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายและ
กฎกระทรวงกาหนดไว้อย่างไร

3. การกาหนดความผิดอันเป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตามที่ได้ศึกษามาข้างต้น เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อควบคุม
คุ้มครองและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยกาหนดมาตรการทางอาญาห้ามกระทาการต่าง
ๆ ที่เป็นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะความผิดทางอาญา
ได้ดังนี้
3.1 ความผิดที่กระทาในพื้นที่ป่าซึ่งไม่ใช่เขตพื้นที่อนุรักษ์
ความผิดลักษณะนี้คือ การกระทาความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นความผิดต่างๆที่เป็นความผิดหลักได้ดังนี้
1. ความผิดฐานทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 11
ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 73
2. ความผิดฐานเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ฯ มาตรา 29 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 71 ทวิ
3. ความผิดฐานค้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กาหนดโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 29 ทวิ ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ใน
มาตรา 71 ทวิ
4. ความผิดฐานนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่โดยไม่มีใบเบิกทางกากับตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ฯ มาตรา 39 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 71 ทวิ
5. ความผิดฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต และฐานมีไม้แ ปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ
มาตรา 48 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 73
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6. ความผิดฐานก่อสร้าง แผ้วทาง เผาป่าหรือกระทาด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
ท าลายป่ า หรื อ เข้ า ยึ ด ถื อ ครอบครองป่ า เพื่ อ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 54 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 72 ตรี
7. ความผิดฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ ฯ มาตรา 69 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตราเดียวกัน
3.2 ความผิดที่กระทาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ความผิดลักษณะนี้คือ การกระทาความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535 ซึ่งสามารถแยกกล่าวดังนี้คือ
1. การกระทาความผิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีฐานความผิดหลัก คือ
ความผิดฐานยึดถือ ครอบครอง ทาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง
เผาป่า ทาไม้ หรือเก็บหาของป่าหรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทาให้เสื่อมเสียแก่สภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มาตรา 14 ซึ่ง
กฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 31
2. การกระทาความผิดในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีฐานความผิดที่สาคัญ คือ
ความผิดฐานยึดถือ ครอบครองที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ ฯ มาตรา 16 (1) ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ใน มาตรา 24
ความผิด ฐานเก็บหา นาออกไป ทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือทาให้
เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ
มาตรา 16 (2) ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 24
ความผิดฐานทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายหรือทาให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน
กรวด หรือทราย ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ มาตรา 16 (4) ซึ่งกฎหมายกาหนด
บทลงโทษไว้ในมาตรา 24
ความผิดฐานเข้าไปดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ มาตรา 16 (13) ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 27
3. การกระทาความผิดในพื้น ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งเป็น
ความผิดต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีฐานความผิดที่สาคัญ คือ
ความผิ ด ฐานล่ า หรื อ พยายามล่ า สั ต ว์ ป่ า สงวนหรื อ สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฯ มาตรา 16 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ใน
มาตรา 47
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ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่า
สงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฯ มาตรา 19
ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 47
ความผิด ฐานล่าสัต ว์ป่าในเขตรั กษาพันธุ์สัต ว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ฯ มาตรา 36 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 53
ความผิดฐานยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด
โค่ น แผ้ ว ถาง เผา หรื อ ท าลายต้ น ไม้ ห รื อ พฤกษชาติ อื่ น ในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฯ มาตรา 38 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา
54
ความผิ ด ฐานล่ า สัต ว์ ป่า หรือ ยึ ด ถือ ครอบครองที่ ดิน หรื อ ตั ด โค่ น แผ้ว ถาง เผา
ทาลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า ฯ มาตรา 42 ซึ่งกฎหมายกาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 54

4. สิทธิชุมชน
4.1 ความหมายของสิทธิชุมชนในประเทศไทย
สิทธิชุมชนมีลักษณะอย่างไรนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้ เช่น
ศาสตราจารย์ เ สน่ ห์ จามริ ก อธิ บ ายความหมายของสิ ท ธิ ชุ ม ชน (Community
Rights) ไว้ว่า คือ “ สิทธิของกลุ่ม หรือของชุมชน หรือเป็นสิทธิร่วมเหนือทรัพยากรของชุมชนอัน
กินความตั้งแต่ดิน น้า ป่า ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิทธิตามธรรมชาติ สิทธิ
ประเพณีของชุมชนในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้เพราะชุมชนท้องถิ่นจะ
อยู่รอดและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยื นและมีศักดิ์ศรีได้ จาเป็นต้องมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้และ
ดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน สิทธิชุมชนดังกล่าวยังรวมถึงการปฏิเสธการรุกรานจากภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อฐานทรัพยากรของชุมชน”3
รองศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จุมปา ให้ความหมายของสิทธิของชุมชนท้องถิ่นว่า
หมายถึง “ สิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่งทาหน้าที่ดูแลรักษาท้องถิ่น
เหตุที่จะต้องมีการรับรองสิทธิชุมชนไว้ เพราะในทางปฏิบัติชุมชนในท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ตามจารีต
ประเพณีและวิถีชีวิตที่มีแต่เดิมในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
ไว้ซึ่งสภาพสิ่งแวดล้อม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิชุมชนนี้แตกต่างไปจากส่วนอื่น ๆ
ตรงที่บทบัญญัติส่วนอื่นของรัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกแต่ละคน ...” 4
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อธิบายว่า สิทธิชุมชน เป็นสิทธิในความมี
ตัวตนของคนที่อยู่ร่วมกันในวิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน หรือผูกพันกับฐานทางทรัพยากร มีแบบแผนการ
ดาเนินชีวิต มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเป็นชุมชน ไม่ว่าจะมีกฎหมายมารับรองสถานะบุคคลหรือไม่
3

เสน่ห์ จามริก, (2545), สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญา กฎหมายและความเป็นจริงทางสังคม อ้าง
ใน จรัญ โฆษณานันท์.หน้า. 396
4
มานิตย์ จุมปา, (2541) รัฐธรรมนูญใหม่มีอะไรใหม่ หน้า. 62 -64
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หรือมีกฎหมายรับรองสิทธิหรือไม่ สิทธิชุมชนมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ในระบบ
กฎหมายไทย
4.2 การรับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมายของประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนาคาว่า สิทธิชุมชน มาบัญญัติไว้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายครั้ง
แรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 ความว่า “ บุคคลซึ่งรวมกันเป็น
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ” แต่จากการที่บทบัญญัตินี้มีถอ้ ยคาว่า ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายหมายบัญญัติ จึงถูกตีความว่า
บทบัญญัติในเรื่องสิทธิชมุ ชนดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีกฎหมายบัญญัติเรื่องสิทธิชุมชนนี้
เป็นการเฉพาะเสียก่อน เพราะคาว่า ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีกฎหมาย
บัญญัติออกมาตามมาตรานี้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5818/2549 ) รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงแก้ไขถ้อยคาในหมวดของสิทธิชุมชนโดยตัดคาว่า ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติออก เพื่อให้มีการบังคับตามสิทธิได้ทันที หลังจากนั้นมีคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 3/2552 และคาสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีคาร้องที่ 586/2552 วินิจฉัยว่า สิทธิของบุคคลที่
บทบัญญัติแ ห่งรัฐธรรมนู ญรับรองไว้ย่อมได้รับความคุ้มครองและมีสภาพบังคับทันทีที่รัฐบาล
ประกาศให้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน การที่
ยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นไม่ใช่เหตุ
ที่องค์กรของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวได้ เพราะโดย
หลักการใช้และตีความกฎหมายเจตนารมณ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุด
ของประเทศจะมีผลตามที่ บัญญัติทันทีไม่ว่าจะมีบทบัญญัติให้ต้องมีการตรากฎหมายกาหนด
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่
ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 43 ให้สิทธิชุมชน
จัดการบารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลย์และยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติโดยสิทธิดังกล่าวหมายความรวมถึง
สิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการด้วย
4.3 สิทธิชุมชนในต่างประเทศ
ในระบบกฏหมายต่างประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนมา
เป็นระยะเวลานานแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และเนปาล ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้
4.3.1 สิทธิชนพื้นเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับว่าชนเผ่าอินเดียนแดงเป็นผู้มีสิทธิ
เหนื อที่ดินมาแต่เดิมตามกฏหมายธรรมชาติ รัฐบาลได้ทาสนธิสัญญากับชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ
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รับรองสิทธิในที่ดินของชนเผ่าเหล่านี้ รูปแบบของสิทธิเหนือที่ดินของชนเผ่าต่างๆ นั้น เรียกว่า
ownership in common หรือเป็นสาธารณสมบัติชนิดหนึ่งซึ่งสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
แห่ งชุมชนพื้น เมืองต่างๆ การใช้สาธารณสมบัติดังกล่าวกฎหมายกาหนดให้ เป็นไปตามจารีต
ประเพณีของแต่ละชนเผ่าและชนเผ่ายังมีอานาจจัดการทรัพยากรในดินแดนที่ตนครอบครองอยู่
แต่ไม่ตัดอานาจรัฐในการเข้าจัดการดูแลและให้กรรมสิทธิ์แก่เอกชน แต่สิทธิของเอกชนนี้ก็ไม่ตัด
สิทธิใช้สอยและได้ประโยชน์ของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีมาตามจารีตประเพณี5
4.3.2 สิทธิชนพื้นเมืองในประเทศแคนาดา
ศาลฎีกาของประเทศแคนาดาได้ตดั สินคดีรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองไว้หลายคดี เช่น
คดี Calder v. A-G ศาลมีความเห็นโดยอ้างอิงคดีของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา คือ คดี Johnson v.
Mcintosh และคดี Cramer v. United states ว่าสิทธิของชนพื้นเมือ งดารงอยู่ในระบบ
Common Law โดยไม่เกี่ยวกับการรับรองอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด6
4.3.3 สิทธิชนพื้นเมืองในประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย มี ช นพื้ น เมื อ งคื อ ชาวอะบอริ จิ น อาศั ย อยู่ ก่ อ นที่ ส หราช
อาณาจักรจะเข้ามายึดครองเป็นอาณานิคมซึ่งชนพื้นเมืองดังกล่าวไม่ได้รั บการรับรองสิทธิใด ๆ
ต่อมาเมื่ออิทธิพลความคิดในการรับรองสิทธิของชนพื้นเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ส่งผลต่อแนวคิดทางกฏหมายของออสเตรเลียในปี ค.ศ. 1966 จึงได้ตรากฎหมาย Aboriginal
Lands Trust Act.1966 เพื่อรับรองสิทธิชนพื้นเมืองในพื้นที่ขนาดเล็กในเขตสงวนสาหรับชน
พื้นเมือง และในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลสหพันธ์ได้เสนอแนวทางการรับรองสิทธิชนพื้นเมืองในพื้นที่
ที่สืบทอดมาตามจารีตประเพณี และต่อมาในปี ค.ศ. 1976 ได้ประกาศใช้ Aboriginal Lands
Rights (Northern Territories Act 1976 ) และต่อมารัฐต่างๆ ได้ตรากฎหมายรับรองสิทธิใน
ที่ดินของชนพื้นเมืองตามมา7
4.3.4 สิทธิชนพื้นเมืองในประเทศเนปาล
เป็น สิทธิในระดับรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวของราชอาณาจักรเนปาล
(Interrim Constitution Of Nepal 2007) ได้รับรองสิทธิของชุมชนไว้ในมาตรา 14 ที่บัญญัติถึง
สิทธิของจัณฑาลและการเลือกปฏิบัติท างเชื้อชาติโดยรับรองที่จะไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือ
เยี่ยงจัณฑาลไม่ว่าจะเพราะเหตุแห่งวรรณะ ภูมิหลังของครอบครัว ชุมชนที่อยู่อาศัย การกระทา
อันเป็นการเลือกปฏิบัติจะได้รับการลงโทษและผู้ที่ถูกกระทาการดังกล่าวนั้นจะได้รับค่าสินไหม
ทดแทน8
เมื่อพิจารณาในแง่เนื้อหาแห่งสิทธิชุมชนของประเทศต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า
เป็นสิทธิของชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนก่อนการก่อตั้งรัฐชาติของประเทศต่าง ๆ ซึ่งต่าง
5

กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2550) สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน หน้า.75
พิเชษฐ์ เมาลานนท์และคณะ คู่มือตุลาการด้านคดีสิทธิชุมชน กฎหมายสังคม หน้า 54-55
7
โสภณ ตะติโชติพันธุ์และคณะ (2550 ) รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัยเพื่อการปรับปรุง
กฎหมายตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนกรณีกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คณะ
บุคคลจัดการทรัพยากร หน้า 12-48
8
รายงานฉบับสมบูรณ์ เพิ่งอ้าง หน้า 11-15
6
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จากประเทศไทยในรายละเอียดต่าง ๆ อยู่หลายประการ การตีความเรื่องสิทธิชุมชนตามกฎหมาย
ของประเทศไทยจึงต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป

5. หลักและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากหลักการทางสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติตามที่ได้
ศึกษามาข้างต้นแล้ว ยังมีหลักการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาขอนาเสนออีกหลาย
ประการ ดังนี้
5.1 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ถูกตราขึ้นโดยมีเหตุผล
คือ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร ที่ดินจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญของการทาเกษตรกรรม แต่ปรากฏว่าในขณะนั้นเกษตรกรได้รับความเดือดร้ อนต้อง
สูญเสียสิทธิในที่ดิน กลายเป็นผู้เช่าที่ดินต้องเสียค่าเช่าในอัตราสูง เกษตรกรไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการเมือง จาเป็นที่รัฐ
ต้องแก้ไ ขปัญหาโดยวิธีการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่ว ยเกษตรกรให้มีที่ดินทากินและการใช้ที่ดินเกิ ด
ประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร เพื่อสนองแนวนโยบายแห่งรัฐในการลด
ความเหลื่อมล้าของประชาชน จึงได้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นใช้บังคับ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยรัฐนาที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่
รั ฐ จั ด ซื้ อ เวนคื น จากเจ้ า ของที่ ดิ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ท าประโยชน์ ด้ ว ยตนเองหรื อ มี ที่ ดิ น เกิ น สิ ท ธิ ต าม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม ฯ จัด ให้เกษตรกรผู้มีที่ดินของตนเองหรือมีที่ดิ น
เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ได้เช่าซื้อ เช่า หรือทาประโยชน์ โดยรัฐให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและ
การจาหน่ายให้เกิดผล9
กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตรา 26 บัญญัติให้อานาจ ส.ป.ก. นา
ที่ดินของรัฐหลายประเภทมาดาเนินการปฏิรูปที่ดินและกาหนดยกเว้นให้นาที่ดินมาดาเนินการได้
โดยไม่ต้องเพิกถอนสภาพตามกฏหมายอื่นเสียก่อน เพราะการปฏิรูปที่ดินต้องการช่วยเหลือผู้ที่ทา
กินด้วยความรวดเร็ว ตัดขั้นตอนที่จะทาให้เวลาดาเนินการล่าช้าออกไป ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึง
เฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานนี้คือ ตามมาตรา 26 (4) บัญญัติว่า “ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว ... (4) ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใด
แล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนาที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้พระ
ราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดนิ มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้นและให้
9

วนิดา พรไพบูลย์ . (2552 ) คาอธิบายกฎหมายที่ดินและป่าไม้ เอกสารสิทธิ์ในที่ดินและการตรวจ
พิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน กองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน้า 342
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ส.ป.ก. มีอานาจนาที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดาเนินการเพิก
ถอนตามกฏหมายป่าสงวนแห่งชาติ…”
บทบทบั ญ ญัติ ดั งกล่ า วนี้ เป็ น ข้อ ยกเว้ น ของการยกเลิ กหรื อเพิ ก ถอนเขตป่า ที่ ไ ด้
ประกาศไว้แล้ว คือ กฎหมายกาหนดให้การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นมี
ผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ต้องประกาศเพิกถอนตามพระราชบัญญัติป่า สงวน
แห่งชาติ ฯ อีก แต่ก็มีเงื่อนไขตามกฎหมายอยู่ คือ แม้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
แล้ว แต่กรมป่าไม้ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ดาเนินการนาที่ดินแปลงนั้นไปปฏิรูปที่ดิน ที่ดิน
ดังกล่าวยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่ และป่าสงวนแห่งชาติจะมีผลถูกยกเลิกก็ต่อ เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินและกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. แล้ว จึงจะมีผลทาให้พื้นที่
นั้นไม่เป็นป่าสงวนแห่งชาติอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ข้อที่ควรทราบคือ แม้จะไม่เป็นพื้นที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติแล้วก็ตาม หากผู้ใดจะตัดไม้ในที่ ส.ป.ก. จะต้องยื่นคาร้องขออนุญาตต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อน มิฉะนั้นเป็นความผิดฐานทาไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ซึ่งมีโทษถึงจาคุก ซึ่งจะ
ได้กล่าวในบทที่ 4 ต่อไป
5.2 พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
การจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่มีอยู่ก่อนใช้บังคับประมวลรัษฎากรเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2482 แต่แยกประเภทกันอยู่ตามประเภทการใช้ที่ดิน เมื่อประมวลรัษฎากรใช้บังคับจึงมีการปฏิรูป
การจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย มีการวางรูปแบบการจัดเก็บภาษีเงินได้เป็นระบบมากขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 มีการบัญญัติในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่โดยให้
กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บ มีลักษณะของการจัดเก็บเช่นเดียวกับเงินช่วยบารุงท้องที่ แต่เงินที่
จัดเก็บได้นั้นถือว่าเป็นรายได้ของส่วนกลาง ไม่ใช่ของท้องถิ่นโดยตรง โดยให้อานาจรัฐจัดสรร
รายได้นี้ให้แก่ท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่เห็นว่าสมควรและจาเป็น ต่อมาเห็นว่าภาษีบารุงท้องที่ตาม
ประมวลรัษฎากรนี้ แม้กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บแต่ก็ให้กันไว้ต่างหากเพื่อใช้ในการบารุงท้องที่ใน
เขตท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็นการไม่สะดวก และเสียเวลาในการดาเนินการเพราะมีหลายขั้นตอน หาก
ให้ท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้จัดเก็บและเป็นรายได้ของท้องถิ่นโดยตรงจะสะดวกและเหมาะสมกว่า จึงได้
มีการตราพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ในปี พ.ศ. 2508 พระราชบัญญัตินี้จึงถูกตราขึ้นเพื่อ
มอบหมายให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีบารุงท้องที่แทนกรมสรรพากรซึ่งเดิมเป็นผู้
ควบคุมจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ แต่ก็กันไว้ต่างหากเพื่อใช้จ่ายในการบารุงท้องที่ในเขตท้องที่นั้น ๆ
กฎหมายฉบับนี้จึงถูกตราขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรการในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่แทนการจัดเก็บ
ภาษีบารุงท้องที่ตามประมวลรัษฎากรเดิม10
การจัด เก็บภาษีบ ารุงท้องที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับ นี้
ล่วงเลยเวลามา 50 ปีเศษแล้ว ผู้ศึกษาไม่พบว่าการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาข้อขัดข้องใดไม่ว่า
ด้านตัวบทกฎหมาย ผู้มีหน้าที่จัดเก็บและผู้มีหน้าที่เสียภาษี ปัญหาที่ผู้ศึกษาพบคือ มีการนาแบบ
10
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ชาระภาษีบารุงท้องที่และใบเสร็จรับเงินภาษีบารุงท้องที่มากล่าวอ้างในคดีบุกรุกยึดถือครอบครอง
ป่าว่าตนมีสิทธิครอบครองทากินเนื่องจากมีการเสียภาษีบารุงท้องที่ หรือมีแบบ ภ.บ.ท. 5 หรือ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ เป็ น หลั ก ฐาน ซึ่ ง เอกสารดั ง กล่ า วเป็ น แบบประเมิ น และ
ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีบารุงท้องที่ ไม่มีการระบุที่ตั้งที่ดินและเป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้แจ้ง
ได้เสียภาษีบารุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐาน
แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามกฎหมายแต่อย่างใด
5.3 โทษริบทรัพย์สิน
การริบทรัพย์สินกระทาเพื่อมิให้ผู้กระทาความผิดได้รับผลจากการกระทาความผิด
ของตนโดยริบสิ่งที่ได้มาในการกระทาความผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด การริบ
ทรัพย์สินเป็นโทษที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น
โดยเฉพาะก็ ไ ด้ หลั ก กฎหมายเรื่ อ งการริ บ ทรั พ ย์ สิ น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นนั้น ผู้ศึกษาขอกล่าวเฉพาะการริบทรัพย์สินที่มีปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของแผนกคดี
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
5.3.1 การริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา
การริบทรัพย์สินตามหลักกฎหมายอาญาแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี คือ
1. ทรัพย์สินที่ศาลจะต้องริบเสมอ ไม่ว่าจะเป็นของผู้ใดก็ตาม ( มาตรา 32 )
2. ทรัพย์สินที่ศาลจะต้องริบเสมอ เว้นแต่เป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทาความผิด (มาตรา 34)
3. ทรัพย์สินที่อยู่ในดุลพินิจของศาลว่าจะริบหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่เป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้
เห็นเป็นใจด้วยในการกระทาความผิด (มาตรา 33)
โดยหลักแล้ว โทษริบทรัพย์สินที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาใช้เป็นหลักใน
การลงโทษริบทรัพย์สินตามกฏหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้นจะมีบทบัญญัติเป็นพิเศษ และแม้
กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบทบัญญัติให้ริบทรัพย์สินเป็นพิเศษก็ตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 ถึงมาตรา 37 ก็อาจนามาใช้กับการลงโทษริบ
ทรัพย์สินตามกฏหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมได้ด้วย ในกรณีที่ไม่อาจลงโทษริบ
ทรัพย์สินตามบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 906 / 2486, 1579 /
2505, 176/2506 )
5.3.2 การริบทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 มีข้อความตอนหนึ่งว่า ในการริบทรัพย์สิน
นอกจากศาลจะมีอานาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ... แสดงว่าอาจมีกฎหมาย
บัญญัติโดยเฉพาะไว้อีกให้ริบทรัพย์สินโดยเหตุผลและหลักเกณฑ์นอกเหนือไปจากที่บัญญัติไว้โดย
บททั่วไปในประมวลกฎหมายอาญา ทรัพย์สินที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ริบย่อมแล้วแต่บทบัญญัติ
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ในกฎหมายนั้นว่าให้ริบอะไร เพียงใด11 การริบทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีดังนี้
1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ บัญญัติเรื่องการริบทรัพย์สินไว้ในมาตรา 74 และ 74 ทวิ ดังนี้
มาตรา 74 บัญญัติว่า บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทา
ความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ และสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
ที่มีไว้เนื่องจากการกระทาความผิดตามมาตรา 53 ตรี ให้ริบเสีย
มาตรา 74 ทวิ บัญญัติว่า บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการ
กระทาความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้
ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
บทบัญญัติมาตรา 74 เป็นบทบัญญัติให้ริบไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจาก
การกระทาความผิด รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม ที่มีไว้
เนื่องจากการกระทาความผิดตามมาตรา 53 ตรี เช่น ริบไม้ที่ได้มาจากการกระทาความผิดฐานทา
ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
ส่วนบทบัญญัติมาตรา 74 ทวิ บัญญัติให้ริบกว้างขึ้นไปอีก โดยให้ริบเครื่องมือ
เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิด
หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือ
มาตรา 69 และให้ศาลริบโดยไม่คานึงว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่
มีข้อสังเกตว่า การที่มาตรา 74 ทวิ บัญญัติให้ริบเฉพาะทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทา
ความผิดตามมาตรา 11 มาตรา 48 มาตรา 54 หรือมาตรา 69 เท่านั้น หากเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการ
กระทาความผิดตามมาตราอื่น ๆ ของพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ศาลจะมีอานาจริบทรัพย์ดังกล่าวได้
หรือไม่ ซึ่งจะได้กล่าวในบทที่ 4 ต่อไป
2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ บัญญัติเรื่องการริบทรัพย์สินไว้ในมาตรา 29 ว่า
บรรดาอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทาความผิดตาม
มาตรา 16 (1) หรือตามมาตรา 16 (2) ฐานทาให้เป็นอันตรายหรือทาให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ตาม
มาตรา 16 (3) ฐานทาให้เป็นอันตรายต่อสัตว์ตามมาตรา 16 (4) ฐานทาให้เป็นอันตรายหรือ
เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด หรือทราย ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคานึงว่าเป็นของผู้กระทา
ความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือไม่ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการริบทรัพย์
ตามพระราชบัญญัติปา่ ไม้ ฯ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ ดังที่กล่าวไปข้างต้นนี้เช่นกัน
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ นี้ มีหลักสาคัญประการหนึ่งคือ ใน
กรณีที่มีการกระทาความผิ ด ต่อพระราชบัญญัตินี้เป็น เหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ในอุทยาน
แห่งชาติ กฎหมายฉบับนี้บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ ผู้กระทา
11
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ความผิดทาลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติ
ตาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการรื้อถอนดังกล่าวเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทา
ความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการรื้อถอนเองนั้น
ซึ่งมีปัญหาน่าคิดว่า กรณีมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติกฎหมายมีเจตนารมย์ให้ริบสิ่ง
ปลูกสร้างหรือไม่ หรือมีเจตนารมย์เพียงให้รื้อออกไป ซึ่งผู้ศึกษาจะได้นาเสนอในบทที่ 4 ต่อไป
5.4 คาขอในวิธีอุปกรณ์ของโทษ
5.4.1 หลักกฎหมายที่ให้อานาจศาล
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ บัญญัติไว้ในมาตรา 72 ตรี ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษ...วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใด
กระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนัน้ ได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทาความผิด
ศาลมีอานาจที่สั่งให้ผู้กระทาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทาผิดออกไปจากป่า
นั้นได้ด้วย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา 14 ต้องระวางโทษ...วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใดกระทา
ความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นยึดถือหรือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทาความผิดออก
จากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนสั่งให้ผู้กระทาความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือทาสิ่งใด ๆ อัน
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ออกจากป่าสงวนแห่งชาติภายในระยะเวลาที่
กาหนด
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฯ บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ความว่า ผู้ใดฝ่า
ฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสอง ต้องระวางโทษ...วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาล
พิพากษาว่าผู้ใดกระทาความผิด ตามมาตรา 38 ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นได้ยึดถือครอบครอง ทา
ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ตนได้กระทาผิด ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทา
ความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของผู้กระทาความผิดออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่านั้นได้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ ไม่มีบทบัญญัติในทานองนี้ คงมีเพียงที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 22 ซึ่งมีข้อน่าคิดว่า การที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นในอุทยานแห่งชาติ จะหมายความรวมถึงสั่งให้ผู้กระทาความผิดออกไป
จากอุทยานแห่งชาติหรือไม่
5.4.2 การบังคับคดีคาขอในวิธีอุปกรณ์ของโทษ
ในการบังคับคดี ต ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 (เดิม )
บัญญัติให้บังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ซึ่งโจทก์ต้องดาเนินการทางเจ้า
พนักงานบังคับคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว แต่มีปัญหาว่า ในการยึดถือครอบครองป่า ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นการ
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ยึดถือครอบครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อศาลมีคาสั่งให้ผู้กระทาผิดออกไปจากป่าที่ยึดถือ
ครอบครอง แล้วผู้กระทาผิดไม่ออกไปเกินกว่า 10 ปีแล้วนั้น ผู้กระทาผิดจะสามารถอ้างอายุความ
หรือระยะเวลาในการบังคับคดีมายันรัฐได้ หรือไม่ ซึ่งผู้ศึกษาจะได้กล่าวถึงคาพิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมที่วินิจฉัยเรื่องนี้ในบทที่ 4 ต่อไป
5.5 หลักกฎหมายอาญาเรื่องการกระทาผิดหลายบทหลายกระทง
กรณีความผิดใดจะเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมนั้นต้องพิจารณาหลักตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 และมาตรา 91 ซึ่งผู้ศึกษาขอกล่าวพอสังเขปดังนี้
1. การกระทาความผิดกรรมเดียวอาจมีกรณีต่างๆดังนี้
1.1 กรรมเดียวที่เกิดจากการกระทาอันเดียวแต่เกิดเป็นความผิดตามกฏหมาย
หลายบท อาจเป็นบทต่างกันหรือบทเดียวกันก็ได้ เช่น ยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองโดยเจตนาฆ่า เป็น
กรรมเดียว (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2448/2544)
1.2 กรรมเดียวที่เกิดจากการกระทาหลายอัน อาจเกิดขึ้นได้หลายประการ เช่น
ความผิดบางฐานเกิดจากการกระทาหลายอันเป็นองค์ความผิด ซึ่งการกระทาแต่ละอันโดยลาพังไม่
เป็นความผิดในตัวเองต้องรวมกันเข้าทุกอันจึงจะครบองค์เป็นความผิดขึ้นเช่น ความผิดฐานฉ้อโกง
ต้องมีการแสดงข้อความเท็จร่วมกับได้ไปซึ่งทรัพย์สิน 12
2. การกระทาความผิดหลายกระทงอาจมีกรณีดังนี้
2.1 การกระทาหลายกรรมนั้นเป็นการกระทาความผิดต่ างฐานกันและมีความ
ประสงค์คนละอันด้วย กรณีเช่นนี้เป็นที่เห็นได้ง่าย เช่น ก ตีศีรษะ ข วันนี้แล้วลักทรัพย์ ค ใน
วันรุ่งขึ้นหรืออาจใกล้ชิดติดต่อกันไปเช่น ก ทาร้าย ข สลบไป หรือฆ่า ข ตาย แล้วเกิดความคิดขึ้น
ใหม่ลักทรัพย์ ข ไปด้วยในขณะนั้น ทั้งการกระทาและเจตนาต่างกันทั้ง 2 ประการ เป็นความผิด 2
กระทง (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1626/2500)
2.2 การกระทาหลายกรรมนั้นเป็นการกระทาความผิดต่างฐานกัน แต่ความมุ่ง
หมายในการกระทาเป็นอันเดียวกันก็ยังถือว่าทาด้วยความประสงค์ต่างกัน กรณีเช่นนี้ อาจเป็น
เรื่องที่ผู้กระทาความผิดประสงค์กระทาความผิดอย่างหนึ่ง แต่ได้กระทาความผิดอีกอันหนึ่งด้วย
เพื่อบรรลุผลที่เจตนากระทา เช่น มีปืนเถื่อนเพื่อฆ่าคน เป็นต้น
2.3 การกระทาหลายกรรมนั้นเป็นความผิดฐานเดียวกันแต่ผู้กระทามีความ
ประสงค์เป็นคนละอันต่างกัน ดังนี้ ถือว่าเป็นการกระทาหลายกรรมและหลายเจตนาเป็นการ
กระทาหลายกรรมต่างกันด้วย
5.6 หลักผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 บัญญัติเรื่องการฟ้อง
คดีอาญาโดยกาหนดให้บุคคลที่มีอานาจฟ้องคดีอาญาอยู่ 2 กรณีคือ 1. พนักงานอัยการ 2.
ผู้เสียหาย โดยมาตรา 2 (4) ให้ความหมายของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความ
12
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เสียหายเนื่องจากการกระทาผิด ฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอานาจจัดการแทนได้ดัง
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 , 5 และ 6 ดังนั้น ผู้เสียหายที่จะมีอานาจฟ้องคดีอาญาจึงต้องเป็นผู้เสียหาย
โดยนิตินัยหรือเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนผู้เสียหายด้วย หากบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่มีอานาจ
ฟ้องคดีอาญา
5.7 หลักการบรรยายฟ้องคดีอาญา
การที่พนักงานอัยการเป็นผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ในการบรรยาย
คาฟ้องนั้น นอกจากต้องทาเป็นหนังสือ มีรายการของคาฟ้องในส่วนเริ่มต้น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (1) ถึง (4) แล้ว สาระสาคัญของคาฟ้องอีกประการหนึ่งคือ
ส่วนเนื้อหาของคาฟ้อง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 158 (5) ที่ว่า คาฟ้องต้องบรรยายการกระทา
ทั้งหลายที่อ้างว่าจาเลยได้กระทาผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระทานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จาเลยเข้าใจข้อหา
ได้ดี หากคาบรรยายฟ้องมีข้อบกพร่องตามหลักกฎหมายข้างต้น ย่อมส่งผลเสียต่อคดีเป็นฟ้องที่ไม่
อาจลงโทษจาเลยได้ เพราะศาลและคู่ความอยู่ในบังคับต้องดาเนินกระบวนพิจารณาหรือพิพากษา
คดีภายในกรอบของคาฟ้องเท่านั้น 13 และฟ้องที่บรรยายขาดองค์ประกอบความผิดนี้ ศาลไม่อาจ
สั่งแก้ไข และพนักงานอัยการโจทก์ไม่อาจขอแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้ และหากศาลยกฟ้องเพราะ
ขาดองค์ประกอบความผิด ถือว่าศาลได้มีคาพิพากษาเสร็จเด็ด ขาดในความผิด ซึ่งได้ฟ้องตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) แล้ว ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่
2757/2544 )
5.8 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ในคดีป่าไม้นั้นผู้กระทาผิดมักจะอ้างมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ขึ้น
ต่อสู้คดีในศาล โดยสาระสาคัญของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 พูดถึงเรื่องแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่ดนิ ในเขตป่า โดยกาหนดแนวทางและขัน้ ตอนการดาเนินงานเป็น 3 ส่วน คือ
การสารวจการถือครองที่ดิน การพิสูจน์สิทธิ และการรับรองสิทธิ ซึ่งได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ในการสารวจการถือครองที่ดินไว้ คือ ต้องเป็นที่ดินที่ทากินต่อเนื่องนับจากวันสงวนหวงห้ามเป็น
พื้นที่ป่าไม้ตามกฏหมายครั้งแรก พื้นที่ที่ผ่านการสารวจการถือครองที่ดินแล้ว ต้องเข้าสู่ขั้นตอน
การพิสูจน์สิทธิ โดยใช้หลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ หากไม่มี ให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของกรมแผน
ที่ทหารที่ถ่ายไว้เป็นครั้งแรกภายหลังการประกาศหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าตามกฎหมายป่าไม้ครั้งแรก
คือ ภาพถ่ายดาวเทียมของกรมแผนที่ทหารปี พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา เพื่อตรวจสอบการถือครอง
และทาประโยชน์ทดี่ ินว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอย่างไรจนถึงปัจจุบัน จากนั้นเมื่อผ่านขั้นตอนนี้
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองสิทธิ หากพิสูจน์ ได้ว่าอยู่ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อน ก็ให้
รับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 16 โดยการอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนพื้นที่ที่มีความล่อแหลม สุ่มเสี่ยงต่อระบบนิเวศถึงแม้จะ
13
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พิสูจน์ได้ว่าอยู่มาก่อนก็ตาม ให้จัดหาพื้นที่แห่งใหม่รองรับ โดยพื้นที่ที่พิสูจน์แล้วว่าอยู่ภายหลังซึ่ง
เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ให้มกี ารอพยพออกจากพื้นที่ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้ควบคุมพื้นที่ห้ามมิ
ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่โดยเด็ดขาด
ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ได้สรุปตัวอย่างผลการดาเนินการพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541
ของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
กับของสานักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ลุ่มน้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับศูนย์อานวยการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิที่ดินอาเภอฝาง อาเภอแม่
อาย อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีพื้นที่ที่ราษฎรครอบครองทั้งสิ้น 16,370 ราย
โดยราษฎรที่อยู่ก่อนการประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้มี 2,631 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจานวน
ราษฎรที่ครอบครองที่ดินทั้งหมด ส่วนราษฎรอีกร้อยละ 85 อยู่ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็น
สาเหตุสาคัญของปัญหาความขัดแย้งในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน14
5.9 สิทธิในที่ดิน
เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 บัญญัติให้ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มา
ตามกฎหมายที่ดินเป็นป่า ดังนั้น ที่ดินใดที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
ย่อมเป็นของรัฐทั้งสิ้น จึงต้องพิจารณาประเภทของที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
1. หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่
โฉนดที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ คือ น.ส. 4 ก., น.ส. 4 ข., น.ส. 4 ค., น.ส. 4, น.ส. 4 ง.
และ น.ส. 4 จ.
โฉนดแผนที่ เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยอาศัยพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127
โฉนดตราจอง คือโฉนดที่ดินซึ่งออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 121
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชบัญญัติออกโฉนดตราจอง ร.ศ. 124 มีเฉพาะมณฑลพิษณุโลกใน
ขณะนั้นได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิจิตร 3
ตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์แล้ว ออกตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่
6 ) พ.ศ. 2479
2. หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิเพื่อ
รับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นแต่ไม่ได้รับรองถึงความเป็นเจ้าของในที่ดินนั้น ได้แก่
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ คือ
น.ส. 3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออกให้แก่ผู้ทาประโยชน์ที่ดินที่ตั้งอยู่
ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
14

:มติครม.30 มิย 41 เหตุแห่งปัญหาที่ทากินของเกษตรกร (2560) ( ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
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น.ส. 3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินที่ตั้ งอยู่
ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
น.ส. 3 เป็นหนังสือรับรองการทาประโยชน์ที่ออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินที่ตั้งอยู่ใน
ท้องที่อื่นซึ่งไม่ใช่ท้องที่ตาม 2 แบบแรก
ใบจอง คือหนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราวซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ
น.ส. 2 เป็นใบจองที่ออกให้สาหรับที่ดินที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่รัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศ
ยกเลิกอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหน้าเขต นายอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
น.ส. 2 ก. เป็นใบจองที่ออกให้สาหรับที่ดินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อื่นซึ่งไม่ใช่ท้องที่ตามแบบ
แรก
ใบไต่สวน ซึ่งเป็นหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินและให้หมายความ
รวมถึงใบนาด้วยซึ่งมีอยู่แบบเดียว คือ น.ส. 5 ซึ่งออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินที่นาพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทาการสารวจรังวัดที่ดินของตนเองและพนักงานเจ้าหน้าที่จะสอบสวนถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติของที่ดิน เขตที่ดิน ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน สภาพการทาประโยชน์ ภาระติด
พันในที่ดิน ตลอดจนที่ดินที่ติดต่อและพนักงานเจ้าหน้าที่จดรายละเอียดด้วย
หากผู้ครอบครองที่ดินรายใดมีเอกสารสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ย่อมสามารถ
นามาต่อสู้อ้างสิทธิในคดีบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้
สาหรับเอกสารนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นนี้ เช่น ภ.บ.ท. 5 ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ
ตามกฎหมายที่ดิน ไม่อาจนามาใช้อ้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีสิทธิในที่ดินได้
อย่างไรก็ดี แม้ผู้ครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดินตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดก็ตาม หากพิสูจน์ได้ว่า ที่ดินนั้นมีการครอบครองต่อเนื่องมา
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ผู้ครอบครองย่อมมีสิทธิ
ครอบครองในที่ดินนั้ น โดยชอบด้ว ยกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ครอบครองที่ดินที่มีเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินตามที่กล่าวมาข้างต้นเช่นกัน

6. ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรการทางแพ่ ง ถื อ เป็ น มาตรการในการเยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด แก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญอีกมาตรการหนึ่ง และอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้กระทา
ผิดให้ได้รับผลของการกระทารุนแรงกว่ามาตรการทางอาญาเสียอีก เนื่องจากความรับผิดทางแพ่ง
มีผลต่อเนื่องไปถึงการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา โดยหากผู้กระทาผิดถูกพิพากษาให้
จาคุกก็จะมีการบังคับโทษทางอาญาเอากับตัวผู้กระทาผิดคนเดียวเท่านั้น จะไม่มีผลบังคับถึง
ทรัพย์สินของผู้กระทาผิดให้ผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อนด้วย เช่น หากผู้กระทาผิดถูกพิพากษา
ให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแล้วไม่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา การบังคับคดีทางแพ่งก็จะดาเนินการ
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บังคับแก่ทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด เช่น ยึดบ้านพักอาศัยของผู้กระทาผิดออกขายทอดตลาด
ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บุคคลในครอบครัวของผู้กระทาผิดขาดที่อยู่อาศัยได้15
6.1 ความรับผิดทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงความรับผิดทางแพ่งในคดี
สิ่งแวดล้อมมานานแล้ว ก่อนที่ประเทศไทยจะมีการใช้คาว่า คดีสิ่งแวดล้อมเสียอีก ในอดีตนั้นคดี
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นคดี
ละเมิ ด ซึ่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยละเมิ ด นั้ น วางหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ในการที่ บุ ค คลหนึ่ ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ อี ก บุ ค คลหนึ่ ง โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฏหมายไม่ ว่ า จะเป็ น คดี เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือคดีอื่นก็ตาม จึงขอกล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของกฎหมาย
ว่าด้วยละเมิดตามมาตรา 420 และมาตรา 438 โดยย่อ ดังนี้
มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิด จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
กรณีที่ถือว่ามีการทาละเมิดตามมาตรานี้มีองค์ประกอบดังนี้
1. ต้องมีการกระทาของบุคคลหรือผู้ใดเกิดขึ้นโดยผู้ที่กระทาการนั้นอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาซึ่งอาจเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือเป็นผู้เยาว์ก็ได้ และอาจเป็นการกระทาของนิ ติ
บุคคลก็ได้ แต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากการกระทาของบุคคลใดย่อมมิใช่การ
ละเมิด เช่น เกิดไฟป่าทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
2. การกระทาที่ถือว่าเป็นละเมิดนั้นต้องเป็นการกระทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
หากเป็นการกระทาต่อทรัพย์สินที่มิได้มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าของ เช่น ล่าสัตว์ป่าในป่าที่
ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งยังไม่มีผู้ใดเข้ายึดถือเอา ไม่อาจถือว่าเป็นการละเมิด
3. การกระทาที่ถือว่าเป็นละเมิดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อด้วยหาก
ผู้กระทาไม่ไ ด้จงใจให้ เกิดผลเช่น นั้น หรือมิได้มีความประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่อาจถือว่าผู้นั้ น
กระทาละเมิดได้ เช่น กรณีไฟป่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ป่า หากฟังได้ว่ามีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ทา
ให้เกิดไฟป่าโดยประมาท ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทาละเมิด
4. การกระทาที่ถือว่าเป็นละเมิดนั้น ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย
อนามั ย เสรี ภ าพ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ สิ ท ธิ อ ย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดของบุ ค คลอื่ น การกระท าต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐ ถือได้ว่าเป็นการกระทาละเมิดได้

15

ประยุทธ ไชยพิณ. ( 2551 ) . บทบาทศาลฎีกาต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). หน้า 82
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6.2 ความรับผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535
หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดนั้น แม้จะสามารถ
นามาใช้เป็นมาตรการในการเยียวยาความเสียหายได้ แต่การอาศัยกฏหมายว่าด้วยละเมิดเพียง
อย่างเดียวอาจเกิดปัญหาในการตีความการบังคับใช้ได้ เช่น จะเรียกค่าเสียหายในกรณีใดได้บ้าง
จึงมีแนวคิดให้มีการกาหนดความรับผิดทางแพ่งต่อทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดไว้ในมาตรา 96
และมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์เหมือนกับความรับผิดทางแพ่งว่าด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เช่นกัน แต่แตกต่างกันตรงที่มาตรา 96 กาหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษมี
หน้าที่รับผิดในค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น และมาตรา
97 กาหนดโดยตรงให้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหายหรือ
เสียหายไปนั้น ในขณะที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะดังกล่าว
โดยตรง เช่น หากมีการลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ ผู้ลักลอบตัดต้องจ่ายค่าเสียหายแก่รัฐ
เป็นเงินเท่ากับมูลค่าของต้นไม้ที่ถูกตัดและหากรัฐสามารถพิสูจน์ได้ว่านอกจากต้นไม้ที่ถูกตัดแล้ว
รัฐยังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอื่นอีก เช่น สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รัฐสามารถเรียก
ค่าเสียหายดังกล่าวได้
แม้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ มาตรา 96
และมาตรา 97 จะมีบทบัญญัติให้รัฐฟ้องเรียกค่าเสียหายมากขึ้นกว่าที่กาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ก็ ต าม แต่ ก ารใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก็ ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด บางประการ
เช่นเดียวกับการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้เสียหายหรือโจทก์ยังมีหน้าที่
พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผลอยู่ ทาให้เกิดปัญหาแก่โจทก์ว่าจะพิสูจน์ความ
เสียหายได้เพียงใด เพราะยังไม่มีหลักเกณฑ์ตามกฏหมายเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าความเสียหาย
ที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติไว้ชัดเจน
6.3 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินค่าเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวคิดในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ของหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น กรมป่าไม้หรือกรม
อุทยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่า และพัน ธุ์พืช เกิด จากผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามของ
เจ้าหน้าที่ที่พบว่าการทาลายทรัพยากรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรก่อความเสียหายต่อคุณภาพของทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรชีวภาพเป็นอย่างยิ่ง
เนื่ อ งจากทรั พ ยากรธรรมชาติ เป็ น ทั้ ง ปั จ จัย การผลิ ต และสร้ า งอรรถประโยชน์ โ ดยตรงให้ แ ก่
ประชาชนจึงจาเป็น ที่ต้องประเมินคุณค่าหรือมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อสังคมทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนต่อส่วนรวมให้มาก
ทีส่ ดุ การประเมินมูลค่าทรัพยากรจึงเป็นการคานวณตัวเลขเพื่อมาทดแทนราคาหรือมูลค่าที่ตลาด
ไม่สามารถทาได้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจที่
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เกิดผลกระทบและทาลายทรัพยากรที่ทาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง จะทาให้เกิดต้นทุนทาง
สังคมต่อส่วนรวมขึ้น ซึ่งอาจนาไปสู่ความไม่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ นอกจากนั้นยังช่วยใน
การกาหนดงบประมาณของรัฐบาลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและช่วยในการกาหนดค่าชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการอย่างเป็นธรรม16
ในปัจจุบัน แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทาในลักษณะของการคานวณผลผลิตของพื้นที่ของที่ดินในรูป
ของทรัพยากรป่าไม้ในแต่ละประเภท ได้แก่ ผลผลิตในรูปของเนื้อไม้ ผลผลิตในรูปของป่า แล้วคิด
มูลค่าออกมาในรูปของตัวเงิน นอกจากนี้ยังมีการประเมิน มูลค่าผลผลิตในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อ
ไม้และของป่า รวมทั้งการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้า มูลค่าของพื้นที่ในด้าน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ มู ล ค่ า ของแร่ ธ าตุ คุ ณ ค่ า ในลั ก ษณะของการช่ ว ยรั ก ษาสภาพ
ภูมิอากาศ และการเป็นพื้นที่ป้องกันหรือเสริมศักยภาพให้แก่พื้นที่อีกด้วย17

16

ทรงธรรม สุขสว่าง (2550) แนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์ค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม เอกสารโครงการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุติธรรม หน้า
215
17
ทรงธรรม สุขสว่าง เพิ่งอ้าง
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะกรณีมีปัญหาสู่ศาล
ฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research )
โดยศึกษาวิจัยเอกสาร ( Documentary Research )

1. ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ศึกษาเลือกใช้การศึกษาวิจัยเอกสาร ( Documentary Research ) โดยศึกษา
รวบรวมและแยกแยะข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ตัวบทกฎหมาย หนังสือกฎหมาย บทความ
วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เนต และเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ( content Analysis )

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและรวบรวมจากหนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจน
บทความในวารสารวิชาการต่าง ๆ แล้วนาเอกสารดังกล่าวนามาแยกแยะให้ได้เนื้ อหาสาระเป็น
ข้อมูลเพื่อให้ได้หลักและรายละเอียดของข้อมูลในเรื่องกฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม

3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาแยกแยะและสรุปหาสาระสาคัญตาม
ขอบเขตเนื้อหามาใช้วิเคราะห์ตามประเด็นหัวข้อที่กาหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ ในลักษณะของการ
ประสมประสานข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ( Descriptive ) ตามขอบเขต
ด้านเนื้อหาที่กาหนดไว้ เพื่อตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้ครบทุกด้าน
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บทที่ 4
แนวคาพิพากษาศาลฎีกาในคดีสิ่งแวดล้อม
1. ความรับผิดทางอาญา
การกระทาอย่างใดที่มีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียหาย ผู้กระทา
ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ซึ่งผู้ศึกษาจะขอนาเสนอถึงกรณีที่
มีคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในส่วนของความรับผิดทางอาญาก่อน ดังนี้
1.1 อานาจฟ้อง
ตามที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28
บัญญัติเรื่องการฟ้องคดีอาญาโดยกาหนดให้บุคคลที่มีอานาจฟ้องคดีอาญามีอยู่ 2 กรณีคือ 1.
พนักงานอัยการ 2. ผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องนี้ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือเป็นผู้มี
อานาจจัดการแทนผู้เสียหายด้วยนั้น
เนื่องจากความผิดฐานบุกรุกป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 10129/2557 ) นั้น เป็น
ความผิดที่กระทาต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ใช่ทรัพย์สินของเอกชนรายหนึง่ รายใดโดยเฉพาะหรือ
ของชุมชนใด ๆ รัฐจึงเป็นผู้เสียหาย ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปไม่ใช่ผู้เสียหาย เมื่อเป็นความผิดที่
รัฐเป็นผู้เสียหาย ผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาคือ พนักงานอัยการเท่านั้น ส่วนประชาชนหรือบุคคล
ทั่ ว ไปหากไม่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเป็ น พิ เ ศษก็ ไ ม่ อ าจฟ้ อ งผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น คดี อ าญาไ ด้
( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6605/2557)
1.2 การบรรยายฟ้อง
เมื่อพนักงานอัยการเป็นผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาดังกล่าวมาแล้วและในการบรรยาย
คาฟ้องต้องอาศัยหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) คือ ต้อง
บรรยายการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่าจาเลยได้ กระทาผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่
จะให้จาเลยเข้าใจข้อหาได้ดี หากคาบรรยายฟ้องมีข้อบกพร่อง เป็นฟ้องที่ไม่อาจลงโทษจาเลยได้
และเมื่อศาลยกฟ้อง ถือว่ามีคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว ไม่อาจนาการ
กระทานั้นมาฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ เช่นคาพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ศึกษานาเสนอต่อไปนี้
1.2.1 ความผิดฐานทาไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญิติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง กฎหมายบัญญัติวา่ “ ผู้ใดทาไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทาอันตราย
ด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทาน
ตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต ”
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พนักงานอัยการโจทก์บรรยายฟ้องว่าจาเลยทาไม้งิ้วในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่
บรรยายว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้าม อันเป็นองค์ประกอบความผิดฐานนี้ แม้จาเลยให้การรับ
สารภาพ และแม้จ ะปรากฏชัด เจนว่ าไม้ หวงห้า มมี กี่ ประเภท ศาลฎี กาแผนกคดี สิ่ งแวดล้ อ ม
พิพากษายกฟ้องความผิดฐานทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ( แต่
คดีนี้ศาลฎีกายังคงลงโทษฐานทาไม้ในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะไม้ทุกชนิดใน
ป่าสงวนแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ หรือไม่ หากมีผู้ทาลายโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ ทุกกรณี
เนื่องจากกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติมุ่งคุ้มครองพันธุ์ไม้ทุกชนิดบนที่ดินที่กาหนดให้เป็นเขตป่า
สงวนแห่งชาติ มิใช่กฎหมายที่มุ่งควบคุมการทาไม้เหมือนเช่นพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ทั้งนี้ ตาม
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 11013/2557 )
1.2.2 ความผิดฐานแปรรูปไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ
มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดแปรรูปไม้ ตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ...” พนักงานอัยการโจทก์บรรยายฟ้องว่าจาเลยทาการแปร
รูปไม้หวงห้าม แต่ไม่บรรยายในคาฟ้องว่าจาเลยทาการแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบความผิดฐานแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 48 วรรคหนึ่ง แม้จะ
มีประกาศกระทรวงเกษตรกาหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยกาหนดให้ท้องที่ทุกจังหวัดของ
ประเทศไทยเป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 แล้วก็ตาม ก็เป็นฟ้องที่
บรรยายขาดองค์ประกอบความผิด ลงโทษจาเลยไม่ได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 712/2550 )
1.2.3 การคัดสาเนาพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้ามไว้ตามสถานที่ ต่าง ๆ ดัง
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 5 นั้น เป็นเทคนิคทางกฎหมายที่จาเลยมัก
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เนื่องจากพนักงานอัยการมักจะไม่นาสืบถึงข้อเท็จจริงนี้ ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่า แม้ใน
ชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์แล้วแต่กรณี จาเลยไม่ได้ต่อสู้ว่ามีการคัดสาเนาประกาศ
ดังกล่าวไว้ จาเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอุทธรณ์ฎีกาได้ เพราะเป็นข้อต่อสู้ในคดีอาญาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความสงบเรี ย บร้ อย ศาลต้อ งวิ นิ จฉั ยให้ เคยมี ปัญ หาสู่ ศาลฎีก าแผนกคดีสิ่ งแวดล้ อมตามค า
พิพากษาศาลฎีกาดังนี้
มาตรา 5 เรื่องคัดสาเนาพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศรัฐมนตรีซึ่งกาหนดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ นั้น โจทก์ไม่จาต้องบรรยายฟ้องก็ได้ เพราะเป็น
เพียงวิธีการให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่กระทา และไม่ใช่องค์ประกอบความผิด แม้โจทก์ไม่นาสื บ
ข้อเท็จจริงนี้ ศาลก็ลงโทษจาเลยได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2310/2552,15179/2551)
1.2.4 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ซึ่งพนักงาน
อัยการต้องอาศัยเป็นหลักในการบรรยายฟ้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันเวลา
กระทาผิดนับเป็นข้อเท็จจริงที่สาคัญต้องบรรยายให้ปรากฏในคาฟ้องเสมอ การที่พนักงานอัยการ
โจทก์ฟ้องว่าจาเลยมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่ระบุวันเวลา
กระทาผิด เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ ลงโทษจาเลยไม่ได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7134/2549 )
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1.2.5 บทกฎหมายที่เป็นบทความผิดและบทกาหนดโทษก็เป็นข้อสาคัญอีกประการ
หนึ่ งที่ต้องบรรยายมาในคาฟ้อง คาฟ้องที่ไม่ ระบุกฎหมายซึ่งกาหนดความผิด และไม่ระบุบ ท
กาหนดโทษ มีผลทาให้จาเลยไม่มีความผิดและไม่ต้องรับผิดในความผิดนั้น (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
6163/2548)
1.2.6 การบรรยายฟ้องข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
จากการที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎหมาย
ได้นิยามคาว่า เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ แต่หลังจากกฎหมายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา คือ วันที่ 28 กันยายน 2545 แล้ว รัฐมนตรีไม่ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดลักษณะ
ของเลื่อยโซ่ยนต์ขึ้นแต่อย่างใด เพิ่งจะมาออกกฎกระทรวงฉบับแรกเมื่อปี 2551 และฉบับที่ 2 ใน
ปี 2555 ทาให้มีประเด็นปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาและแผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้วางหลัก ดังต่อไปนี้ คือ
1.2.6.1 คดีที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องก่อนรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงฉบับแรกใน
ปี 2551 คาฟ้องโจทก์บรรยายลักษณะของเลื่อยโซ่ยนต์ตรงตามคานิยามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ศาล
ฎีกาก็ลงโทษจาเลยในความผิดฐานนี้ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 20741/2556)
1.2.6.2 แต่หากเหตุเกิดขึ้นและฟ้องคดีหลังจากมีกฎกระทรวงแล้ว พนักงานอัยการ
โจทก์ต้องบรรยายฟ้องด้วยว่าเลื่อยโซ่ยนต์ที่จาเลยมีไว้ในครอบครองนั้น มีลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็นไปตามที่รัฐมนตรีกาหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ หากไม่บรรยายข้อเท็จจริงนี้ในคาฟ้อง
ศาลจะยกฟ้องข้อหาความผิด ฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ ฯ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12479/2558, 6173/2559)
1.2.6.3 เนื่องจากตามกฎกระทรวงกาหนดลักษณะเลื่อย่โซ่ยนต์ ฯ พ.ศ. 2555 ที่มี
ผลใช้บังคับในปัจจุบัน กาหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ 2 ข้อ ตามที่กล่าวไว้ตอนต้น ในการการ
บรรยายคาฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์นั้น เพียงบรรยายว่าเลื่อยโซ่ยนต์นั้นมีต้นกาลังแรงม้าเข้า
หลักเกณฑ์ในการเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ หรือบรรยายความยาวแผ่นบังคับโซ่เข้าหลักเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการบรรยายฟ้องถึงข้อเท็จจริงที่ครบองค์ประกอบความผิด
แล้ว (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 16300/2557)
1.2.6.4 ปัญหาว่า เลื่อยชนิดอื่น ๆ เช่น เลื่อยลันดา หรือเลื่อยวงเดือน จะเป็น
เลื่อยโซ่ยนต์ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นั้น เคยมีกรณีพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่า
จาเลยมีเลื่อยวงเดือนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จาเลยให้การรับสารภาพ ศาลฎีกาไม่
ลงโทษจาเลยฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้เหตุผลว่า เลื่อยลันดา
ไม่ใช่เลื่อยโซ่ยนต์ แม้โจทก์ฟ้องเลื่อยลันดาเป็นเลื่อยโซ่ยนต์และจาเลยให้การรับสารภาพ ก็ลงโทษ
จาเลยไม่ได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4856/2550 ) จึงต้องพิจารณาด้วยว่าเลื่อยโซ่ยนต์ที่โจทก์
ฟ้องขอให้ลงโทษจาเลยนั้นมีลักษณะเป็นเลื่อยโซ่ยนต์ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ ฯ หรือไม่
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1.3 สิทธิชุมชน
เคยมีคดีที่ผู้ถูกฟ้องว่ากระทาความผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่อสู้ว่า
ไม่ได้กระทาผิดโดยยกหลักการเรื่องสิทธิ ชุมชนมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีอาญา มีแนวคาพิพากษาศาล
ฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมอยู่ 2 แนว ดังนี้
1.3.1 แนวแรกเป็นคดีชาวกระเหรี่ยงบ้านป่าผาก องค์พระ ตาบลองค์พระ อาเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกฟ้องดาเนินคดีขอ้ หาบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน
แห่งชาติ ได้ความว่าขณะถูกจับจาเลยกาลังขุดหลุมหยอดข้าวปลูกข้าวอยู่ จาเลยให้การต่อสู้คดีว่า
ชาวกะเหรี่ยงมีวถิ ีการดารงชีวติ ในป่าโดยวัฒนธรรมในการดารงชีวิตที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ การปลูก
ข้าวทาไร่หมุนเวียนมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคนแล้ว จาเลยไม่ได้กระทาผิด
เพราะเป็นการใช้สิทธิในฐานะที่เป็นสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
ขณะนั้นกาหนดไว้ จาเลยนาสืบว่า ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าไร่ซาก อันเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่ปลูก
ข้าวของชุมชนที่จาเลยและบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนของจาเลยใช้ปลูกข้าวทากินร่วมกันมา โดยชุมชน
ของจาเลยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและทากินในบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปีแล้ว ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย และก่อนประกาศ
เป็นเขตป่าสงวนแห่ งชาติ จาเลยมีสิทธิทากินในที่เกิดเหตุต ามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา ที่บัญญัติว่า “ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัด การ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” และ
มาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุ มชนในการอนุรักษ์
บารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ย่อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามความเหมาะสม” ซึ่ ง ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ได้เคยให้ความหมายของ ชุมชนท้องถิ่นดัง้ เดิมว่า หมายถึง บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น รากฐานส าคั ญ ในการด ารงชี พ โดยมี วิ ธี ก ารจั ด การและบ ารุ ง รั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุล และยั่ ง ยื น ตั้ ง แต่ อ ดี ต จึ ง มี สิ ทธิ จั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นในการดารงชีพของตน ตลอดจนมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
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ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นโดยตรง 18 ซึ่งเป็นหลักการเดิมที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิชุมชน
สาหรับประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาพบว่า ชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงในเขตจังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรีและบางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีตานานเล่า
ขานว่า แต่เดิมอาศัยอยู่ที่เมืองทวาย ประเทศสหภาพพม่า มีพี่น้อง 3 พวกคือ กะเหรี่ยง กระหร่าง
และตองสู 19 ความรู้เรื่องการปลูกข้าวของชาวกะเหรี่ยงคือความรู้ที่ถือว่าเป็นความรู้หลักหรือ
ความรู้แกนกลางของหมู่บ้านซึ่งมีความสาคัญมากต่อการดารงชีพ 20 และการทาไร่หมุนเวียนของ
ชาวกะเหรี่ยงแตกต่างจากชนกลุ่มอื่นคือ ชาวกะเหรี่ยงจะทาไร่หมุนเวียนในป่าไผ่เพราะถือว่าเป็น
ป่าที่เหมาะสมที่สุด ในการทาไร่ข้าว ชาวกะเหรี่ยงจะไม่ทาไร่ในป่าดงดิบโดยให้เหตุผลว่า ไม่
สามารถทางานหนักในการถางไร่ในป่าใหญ่ได้เพราะมีมีดและขวานเท่านั้น 21
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษายกฟ้องเฉพาะจาเลยที่เข้า
ไปเก็บพริกในอุทยานแห่งชาติที่เกิดเหตุเพียงคนเดียวโดยเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจาเลยอื่นใน
การเข้าไปปลูกข้า วในที่เกิด เหตุ ส่ว นจาเลยที่เข้าไปปลูกข้ าวในที่เกิด เหตุ ศาลฎีกาแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมไม่เชื่อว่าที่เกิดเหตุเป็นไร่ซากทีช่ ุมชนใช้ปลูกข้าวหมุนเวียน และวางหลักว่า การใช้สิทธิ
ร่วมกันของชุมชนต้องมิใช่เป็นการกระทาแต่เพียงลาพังของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชน การ
กระทาของจาเลยในคดีนี้มีลักษณะเป็นการกระทาเพียงลาพั งในครอบครัวของจาเลยเองจึงเป็น
ความผิดตามฟ้อง (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2557)
1.3.2 แนวที่ 2 เป็นคดีที่ชาวบ้านหมู่บ้านแม่อมกิ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่ง
เป็นชาวกะเหรี่ยง ถูกพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยางแยกเป็น 2
คดี จาเลยทัง้ 2 คดี ต่อสู้ว่า ชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านแม่อมกิได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณดังกล่าวมาช้า
นาน และมี อ าชี พ ท าไร่ ห มุ น เวี ย นปลู ก ข้ า วปลู ก พริ ก การท าไร่ ห มุ น เวี ย นไม่ เ ป็ น การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาเลยจึงไม่ได้กระทาผิด เพราะเป็นสิทธิที่สามารถกระทาได้
ในฐานะเป็นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ คดีแรกศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเชื่อว่า หมู่บ้านแม่อม
กิมีมาก่อนกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติและวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจะทาไร่หมุนเวียน การบุกรุกเพื่อ
ปลูกข้าวและพริกของจาเลยเป็นการดาเนินชีวิตตามปกติของชาวกะเหรี่ยง ประกอบกับการที่ทาง
ราชการไม่เคยเข้าดาเนินการใด ๆ ต่อชุมชนหรือชาวบ้านในที่เกิดเหตุมาก่อน การกระทาของ
18

รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 26/2550 (เป็นพิเศษ) วันที่ 15 มิถุนายน 2550 อ้าง
ในเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์
จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
19
สมเกียรติ จาลอง. ( 2539 ) ตานานการอพยพของกะเหรี่ยงในเขตจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง
ปกิณกะชาวเขา สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์
20
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี .(2534 ) องค์ความรู้นิเวศวิทยาของชุมชนเกษตรกรรมในเขตป่า
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน้า.46
21
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. เพิ่งอ้าง น.50
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จาเลยจึงขาดเจตนาไม่เป็นความผิดตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง แต่ให้จาเลยและบริวารออกจากที่
เกิดเหตุ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 10578/2559 )
ส่วนอีกคดีหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์ภาค 6 ในผลแห่งคดีที่พิพากษายกฟ้อง โดยศาลล่างฟังข้อเท็จจริงว่าจาเลย
กระทาโดยสาคัญผิดเข้าใจว่าสามารถเข้าทากินในที่เกิดเหตุอันเป็นการขาดเจตนา ไม่เป็นความผิด
แต่คดีนี้ ประเด็นในคาพิพากษาศาลฎีกาที่แท้จริงคือ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจาเลยที่ฎีกา
ขอให้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องว่าการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิดเพราะเป็นการใช้สิทธิ
ชุมชน ขอให้ศาลฎีกายกฟ้องในประเด็นนี้ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6
วินิจฉัยยกฟ้อง และแม้คดีนี้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจาเลยและผลแห่งคดีคือยกฟ้ องไม่
ลงโทษจาเลยก็ตาม แต่ศาลฎีกาก็มีคาสั่งให้จาเลยและบริวารออกจากป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุ
อันเป็นการวางหลักใหม่จากเดิมที่ศาลจะสั่งตามคาขอในข้อนี้ต้องพิพากษาว่าจาเลยกระทาผิดด้วย
( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9962/2559 )
1.4 การกาหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
การกาหนดเขตพื้นที่อนุรกั ษ์ตา่ ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ การ
กาหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือการกาหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม้การกาหนดเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ
ขึ้นมานี้จะมีพื้นที่แนวเขตทับซ้อนเขตอนุรักษ์ที่ประกาศก่อนหน้านั้นแล้ว ก็ไม่ถือเป็นการยกเลิก
หรือเพิกถอนเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายที่กาหนดไว้ก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะการประกาศกาหนดเขต
ป่าอนุรักษ์ หรือการเปลี่ยนแปลงเขตป่าอนุรักษ์รวมทั้งการเพิกถอนเขตป่าอนุรักษ์ตามที่ประกาศ
ไว้แล้ว ต้องกระทาโดยออกกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกาแล้วแต่กรณี โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศไว้แต่ละฉบับ เช่น การประกาศ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
เขตป่าสงวนแห่งชาติต้องกาหนดโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มาตรา
7 การประกาศ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติต้องกระทาโดยอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ มาตรา 7 และการประกาศ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องกระทาโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฯ
มาตรา 34 เมื่อการประกาศแนวเขตป่าอนุรักษ์ทับซ้อนกันไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนเขตป่าอนุรักษ์
ซึ่งกันและกันจึงมีผลทาให้พื้นที่ที่ถกู ประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์มีกฎหมายให้ความคุ้มครองมากกว่า
1 ฉบับ แต่มีข้อยกเว้น คือ การกาหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้นมีผลเป็นการเพิก
ถอนป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 26
(4) ดังกล่าวมาในบทที่ 2 ซึ่งมีเงื่อนไขตามกฎหมายอยู่คือ แม้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูป
ที่ดินแล้ว แต่กรมป่าไม้ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ดาเนินการนาที่ดินแปลงนั้นไปปฏิรูปที่ดิน
ที่ดินดังกล่าวยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่ ป่าสงวนแห่งชาติจะมีผลถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อมีพระราช
กฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินและกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. แล้ว จึงจะมีผลทาให้พื้นที่
นั้นไม่เป็นป่าสงวนแห่งชาติอกี ต่อไป ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6492/2550 และที่ 406/2550 ) แต่
แม้จะไม่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ตาม หากผู้ใดจะตัดไม้ในที่ ส.ป.ก. จะต้องยื่นคาร้อง
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ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน มิฉะนั้นเป็นความผิดฐานทาไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ
ซึ่งมีโทษถึงจาคุก ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8371/2551 )
อนึ่ง มีปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งซึ่งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาได้เปลี่ยนแนว
คาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ คือ ไม่ถือว่าการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินอันมีผลเป็นการเพิกถอนเขตป่า
สงวนแห่งชาตินั้นเป็นการยกเลิกความผิดอันจะทาให้การกระทาผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ ฯ ก่อนมีการประกาศให้ที่เกิดเหตุเป็นเขตปฏิรูปที่ดินไม่เป็นความผิดอีกต่อไป มีผลคือ
หากมีผู้แผ้วถางก่นสร้างป่าสงวนแห่งชาติ จนป่าที่ถูกแผ้วถางนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรม แม้ภายหลังมี
การประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมีการส่งมอบเอกสาร ส.ป.ก.
4-01 ให้ผู้ใดไปแล้วก็ตาม ผู้ที่แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาตินั้น ก็ยังคงต้องรับผิดทางอาญาในการ
กระทาของตนคือ ยังคงต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติปา่ สงวนแห่งชาติ ฯ อยู่ แม้ว่าในภายหลังจะ
ได้มีการประกาศให้ที่เกิดเหตุเป็นเขตปฏิรูปที่ดินอันเป็นการเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็
ตาม ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15189/2558 )
1.5 ข้อต่อสู้ที่จาเลยมักยกขึ้นอ้างในคดีสิ่งแวดล้อม
การที่พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 บัญญัติให้ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลใดได้มาตาม
กฎหมายที่ดินเป็นป่า จึงมีผลเท่ากับว่า ที่ดินใดที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายที่ ดิน ย่ อมเป็น ของรั ฐทั้งสิ้น ซึ่งมี คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6213/2551 และที่
3338/2554 วินิจฉัยรับรองหลักกฎหมายนี้ว่า การเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 4
(1) นั้น หากที่ดินแปลงใดยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน ซึ่งหมายความว่ายังไม่มีบุคคลใด
มี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ ได้ สิ ท ธิ ค รอบครองตามกฎหมายที่ ดิ น ที่ ดิ น แปลงนั้ น ย่ อ มเป็ น ป่ า ตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ จากหลักกฎหมายดังกล่าวทาให้เกิดปัญหากับผู้ครอบครองที่ดินมือเปล่า
หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ แม้จะได้ครอบครองมานานหรือครอบครองก่อนมีการประกาศเขตป่า
อนุรักษ์ แต่เมื่อเป็นการครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน การนาสืบต่อสู้ให้เห็น
ถึงสิทธิในที่ดินจึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง โดยเมื่อจาเลยถูกฟ้องดาเนินคดีในข้อหาบุกรุกครอบครอง
ที่ป่า จาเลยมักจะยกข้อต่อสู้ต่าง ๆ ต่อไปนี้ขึ้นต่อสู้ คือ
1.5.1 ต่อสู้ว่ามีสิทธิครอบครองทากินเนื่องจากมีการเสียภาษีบารุงท้องที่ หรือมีแบบ
ภ.บ.ท. 5 และใบเสร็จรับเงินภาษีบารุงท้องที่ เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ เอกสารดังกล่าวเป็นแบบ
ประเมินและใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีบารุงท้องที่ซึ่งไม่มีการระบุที่ตั้งที่ดินและเป็นเพียงหลักฐาน
แสดงว่าผู้แจ้งได้เสียภาษีบารุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 เท่านั้น ไม่ใช่
หลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งเสียภาษีหรือผู้รับโอนที่ดินตามหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิใน
ที่ดินตามกฎหมายแต่อย่างใด การอ้างแบบ ภ.บ.ท. 5 และ/หรือใบเสร็จรรับเงินภาษีบารุงท้องที่
จึงไม่ใช่หลักฐานที่จะสามารถนามาให้ศาลพิจารณาว่าผู้เสียภาษีบารุงท้องที่ดังกล่าวมีสิทธิในที่เกิด
เหตุหรือไม่ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9557/2558 )
1.5.2 ต่อสู้อ้างว่ารับโอนการครอบครองมาจากผู้ครอบครองเดิมซึ่งมีสิทธิครอบครอง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งสาระสาคัญของมติคณะรัฐมนตรีได้สรุปไว้ใน
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บทที่ 2 ว่า เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบกับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่า
ไม้ โ ดยผ่ อ นผั น ให้ ผู้ ที่ อ ยู่ ม าก่ อ นประกาศพื้ น ที่ ป่า ไม้ ใ ห้ อ ยู่ อ าศัย ท ากิ น ต่ อ ไปได้ เ ท่ า นั้ น แต่ ม ติ
คณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย ทั้งมติคณะรัฐมนตรีก็ยกเว้นเฉพาะผู้ครอบครองมาก่อนประกาศให้
ที่ดินเป็นพื้นที่ป่าไม้เท่านัน้ ไม่ยกเว้นรวมไปถึงผู้รับโอนต่อมาด้วยแต่อย่างใด (คาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 4431/2550 )
1.5.3 ต่อสู้อ้างการครอบครองที่ดินโดยได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายซึ่ง
ครอบครองที่ดินมานานก่อนประกาศให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ การอ้างเช่นนี้ หากไม่มีหนังสือแสดง
กรรมสิ ทธิ์ ห รื อมี สิท ธิค รอบครองในที่ดิ นตามประมวลกฎหมายที่ ดิน และผู้อ้ างไม่ อาจน าสื บ
พยานหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่ามีการครอบครองทาประโยชน์ในที่ดนิ ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้
บังคับ ผู้อ้างก็ไม่มีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าว เพราะการครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินที่จะถือว่า
ที่ดินเป็นสิทธิของผู้ครอบครองนั้น ต้องเป็นการครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ
คือ ครอบครองทาประโยชน์ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 ( คาพิพากษาฎีกาที่ 4431/2550 ที่
2305/2551 และที่ 652/2551) การนาสืบพยานหลักฐานในลักษณะเช่นนี้ควรนาสืบโดยใช้แผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารและแผนที่ที่ใช้ในราชการของกรมที่ดินที่ได้มีการถ่ายไว้
ก่อนประกาศใช้ ประมวลกฎหมายที่ดินและที่ทาการถ่ายไว้ต่อ เนื่องเป็นระยะ ๆ และควรน า
ผู้เชี่ยวชาญในการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศมาเบิกความประกอบด้วย เพราะการอ่าน
และแปล หรือตีความแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนี้ตอ้ งทาโดยการมองผ่านเครื่องมองภาพ 3 มิติ ให้
มีลักษณะเหมือนกับการมองจากที่ดินลงมายังสถานที่จริง และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับการสารวจภาพถ่ายทางอากาศประกอบและดาเนินการให้เป็นไปตามหลักการอ่าน แปล
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ แต่ในการรับฟังพยาน
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาให้ความเห็นในทางวิชาการก็ต้องพิจารณาความสมเหตุสมผลของความเห็นทาง
วิชาการนั้น ด้ว ย เคยมีกรณีปรากฏทางสื่อสารมวลชนว่าผู้เชี่ยวชาญของศาลให้ความเห็นทาง
วิชาการแล้ว ภายหลังถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการจาก
ความผิดในการแปลภาพถ่ายทางอากาศให้เอกชนนาไปออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ
1.5.4 ต่อสู้ว่าโจทก์ไม่นาสืบว่าจาเลยกระทาความผิดในเขตควบคุมการแปรรูปไม้
ปัญหานี้ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวางหลักว่า การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจาเลย
กระทาผิดโดยการแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ โจทก์ย่อม
มีห น้ าที่ต้องน าสืบให้ ไ ด้ความตามที่กล่าวหา เมื่อโจทก์ไม่นาสืบให้เห็นว่าที่เกิด เหตุอยู่ในเขต
ควบคุมการแปรรูปไม้และได้มีการคัดสาเนาประกาศซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประกาศ
กาหนดให้ที่เกิดเหตุเป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้ปิดไว้ในที่ต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ
มาตรา 5 กาหนดไว้ แม้จาเลยจะทาการแปรรูปไม้ ก็ลงโทษจาเลยในความผิดฐานแปรรูปไม้หวง
ห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6173/2559 )
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1.6 การทาไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามที่ได้กล่าวในบทที่ 2 ว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ กาหนดประเภทของไม้หวงห้าม
ในป่า โดยกาหนดชนิดไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 เป็น 2
ประเภท คือ ไม้หวงห้ามประเภท ก. กับไม้หวงห้ามประเภท ข. ซึ่งไม้หวงห้ามประเภท ก. และ ข.
นี้ ต้องเป็นไม้ที่อยู่ในป่าของประเทศไทยเท่านั้นจึงจะเป็นไม้หวงห้าม หากไม้ชนิดนั้นไม่ใช่ไม้ที่
ขึ้นอยู่ในป่า แต่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ตัดฟันทา
ไม้ไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และหากตัดมาแล้วครอบครองไม้ไว้ก็ไม่เป็นความผิด
ฐานครอบครองไม้ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3648/2555) นอกจากนี้ ไม้ที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ
ไม่ใช่ไม้หวงห้าม การกระทาแก่ไม้นาเข้าไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ (คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 6611/2552,2467/2557 )
มีข้อยกเว้นว่า ไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่บุคคลมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หากเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. 17 ชนิด ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น ไม้สัก ไม้
ยาง ไม้พยุง ซึ่งได้มีการนาไปกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 7 ว่าไม้ทั้ง 17 ชนิดนี้
ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร เป็นไม้หวงห้าม หากผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่ก็ตาม
ประสงค์จะตัดไม้หวงห้ามพิเศษ 17 ชนิดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ มาตรา 7 ที่
ขึ้น อยู่บนที่ดิน ไม่ว่าด้ว ยจุด ประสงค์ใด บุคคลนั้นต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อน
มิฉะนั้นจะเป็นการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ ซึ่งมีโทษทั้งจาคุกและปรับในอัตราที่สูง
กว่าการทาไม้หวงห้ามในป่าเสียอีก เนื่องจากไม้พิเศษทั้ง 17 ชนิดนี้ ถูกกาหนดไว้ในบทกาหนด
โทษให้ผู้กระทาต้องรับโทษหนักขึ้นหากได้กระทาต่อไม้ดงั กล่าว หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้รวมถึงกรณีที่
บุคคลคนหนึ่งทาการปลูกไม้หวงห้ามทัง้ 17 ชนิดนี้ในที่ดินที่ผู้อนื่ มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง
หากจะทาการตัดไม้ดังกล่าวก็ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นกัน มิฉะนั้นจะมีความผิด
ฐานทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องถูกริบไม้นั้นด้วย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 43644366/2557)
มีข้อสังเกตว่า การทาไม้ในป่านั้น หากเป็นการทาไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้าม การกระทานั้น
ย่อมไม่เป็นความผิดต่อพระราชบัญญิติป่าไม้ ฯ เคยมีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมคดีหนึ่ง คือ โจทก์ฟ้องว่าจาเลยทาไม้มะกอกในป่าอันเป็นไม้หวงห้ามตามพระราช
กฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ลาดับ 110 โดยไม่ได้รับอนุญาตและจาเลยให้การรับ
สารภาพ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิจารณาพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม ฯ ลาดับ
110 แล้ว เห็นว่า ไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม ฯ ลาดับที่ 110 กาหนดให้
ไม้มะเกิ่ม มะเหลี่ยม มะกอกเหลี่ยม มะจิ้น มะกอกเลือด มะกอกเกลื้อน มะเลื่อม มะกอกเลื่อม ซึ่ง
เป็นพันธุ์ไม้ในสกุล canarium spp . เป็นไม้หวงห้าม ส่วนไม้มะกอก (ธรรมดาทั่วไป) เป็นไม้ใน
วงศ์ Anacardiaceae ซึ่งอยู่ในสกุล Spondias ไม่ใช่ไม้ในสกุล canarium อันเป็นพันธุ์ไม้ในสกุล
ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม ฯ จึงพิพากษายกฟ้องข้อหานี้ซึ่งเป็นการ
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พิจารณาไปถึงวงศ์และสกุลของไม้อันเป็นเรื่องทางวิชาการป่าไม้เลย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
5804/2550)22
มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ไม้ในป่าสงวนแห่งชาตินั้น แม้มีคนปลูกขึ้นมาก็เป็นไม้
ในป่าสงวนแห่งชาติ การกระทาแก่ไม้ดังกล่าว อยู่ในบังคับที่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เช่นกัน (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8249/2555)
1.7 กระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
ปัญหาว่าการกระทาความผิดของจาเลยเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรมนั้นเป็น ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความไม่ได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
ย่อมมีอานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เสมอ จึงมีคาพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยในเรื่องความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทงจานวนมาก ซึ่งการวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ ก่อให้เกิดวาทะกรรมในคดีป่าไม้ประโยค
หนึ่งว่า ตัดไม้ต้นเดียว ถูกลงโทษหลายกระทง เหตุแห่งการกล่าวเช่นนี้เกิดจากการที่ศาลฎีกาได้
วางหลักเรื่องการกระทาความผิดหลายบทหลายกระทงกรณีความผิดต่อกฎหมายป่าไม้ในลักษณะ
นี้ไว้เป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่จะมีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาขึ้นเสียอีก การที่ศาล
ฎี ก าวางหลั ก ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วไว้ แ ล้ ว เมื่ อ มี ปั ญ หาดั ง กล่ า วขึ้ น สู่ ก ารพิ จ ารณาของแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา จึงได้วินิจฉัยยืนตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาที่มีมาแต่เดิมซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติที่ศาลฎีกายึดถือเป็นหลักการสาคัญ คงมีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่เป็นการวางหลักการใหม่
ผู้ศึกษาขอสรุปหลักสาคัญ ๆ เป็นข้อ ๆ ดังนี้
1.7.1 การกระทาความผิดฐานทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานแปรรูปไม้หวง
ห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานมีไว้ใน
ครอบครองซึ่ งไม้ ห วงห้ า มอัน ยังมิ ได้แ ปรรูป ฐานมีเลื่ อยโซ่ ย นต์ไ ว้ในครอบครองโดยไม่ไ ด้รั บ
ใบอนุญาต และฐานรับไว้ซึ่งเลื่อยโซ่ยนต์อันเป็นของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี ตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่ากระทาผิดในวันเวลาเดียวกัน เป็น
ความผิด 5 กระทง (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4858/2550, 737/2550, 7135/2553, 6832/2552,
6651/2550, 4858/2550, 4474/2550, 737/2550)
1.7.2 ความผิดฐานบุกรุกยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานทาไม้หวงห้าม
ในป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แม้
เป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายหลายฉบับ เป็นความผิดกรรมเดียวกัน (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
2291/2551,4474/2550, 2097/2542 )
1.7.3 ความผิดฐานบุกรุกยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต กับความผิดฐาน
ทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต เดิมศาลฎีกาวางหลักมาตลอดว่าเป็นความผิดกรรมเดียว เช่น
ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7175/2553, 7135/2553, 6832/2552, 2291/2551, /6651/2550,
4474/2550 และที่ 4857/2550 แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแนวไปเป็นลักษณะที่ว่ากรณีมีพื้นที่บุกรุก
22

ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์. (2544). ศึกษาเรื่องวงศ์และสกุลของไม้แต่ละชนิดใน หนังสือชื่อ
พรรณไม้แห่งประเทศไทย
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มาก และมีต้นไม้ถูกตัดฟันทาลายมาก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่น่าจะกระทาในวันเดียวกันได้ อาจเป็น
ความผิด 2 กรรมต่างกันได้ แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่ากระทาผิดในวันเวลาเดียวกันก็ตาม เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 16266/2556 และที่ 390/2554 ซึ่งเป็นคดีที่พนักงานอัยการโจทก์
บรรยายฟ้องแยกข้อชัด เจนเป็น ข้อ ๆ โดยบรรยายว่ากระทาผิด ฐานบุกรุกป่ากรรมหนึ่ง และ
บรรยายในข้อต่อไปว่าภายหลังจากกระทาผิดฐานบุกรุกในข้อแรกแล้วจาเลยทาไม้โดยการตัดไม้อกี
เป็นจานวนมาก ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า การกระทาของจาเลยเป็นความผิดฐาน
บุกรุกยึดถือครอบครองก่นสร้างแผ้วถางที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานทาไม้หวงห้ามโดยไม่ได้
รับอนุญาต ต่างกรรมต่างวาระกัน
1.7.4 ความผิดฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับฐานมีไม้
อื่น แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตในคราวเดียวกัน เป็นความผิด กรรมเดียวกัน
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4147/2540, 3921/2544,577/2532,3168/2531)
1.7.5 ความผิ ด ฐานตั้ งโรงงานแปรรู ป ไม้ โ ดยไม่ ไ ด้รั บ อนุญ าต เป็ น ความผิด ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญิตป่าไม้ พ.ศ. 2484 อันเป็นกรรมเดียวกัน
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3080/2524)
1.7.6 ความผิดฐานทาไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กับฐานเก็บหาของป่า และฐานมี
ของป่าหวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน (คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 5404/2550)
1.7.7 การทาไม้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนแล้วลักไม้นั้นไปในคราวเดียวกัน เป็นความผิด
กรรมเดียวกัน (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3986-7/2552)
1.7.8 ความผิดฐานมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รั บใบอนุญาต กับฐานรับ
เลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยรู้อยู่ว่าเป็นของไม่เสียภาษีอากร เป็นความผิดกรรมเดียวกันและ
ต้องลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวาง
หลักว่า การพิจารณาว่าบทใดเป็นบทหนักกว่ากัน ให้พิจารณาราคาเลื่อยโซ่ยนต์ของกลางที่ศาลสั่ง
ริบเป็นข้อสาคัญ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2320/2552,8248/2551, 4857/2550, 1112/2556,
20428/2555)
1.7.9 ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง กับฐานค้าสัตว์ป่าเป็นความผิด
กรรมเดียวกัน (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4103/2547)
1.7.10 ความผิดฐานล่าสัตวป่า กับฐานครอบครองสัตว์ป่า เป็นความผิด 2 กรรม (คา
พิพากษาศาลฎีกาที่ 4737/2545, 2097/2542)
1.7.11 ความผิดฐานนาไม้เก่าเคลื่อนที่ตาม ม 39 ตรี วรรค หนี่ง , 71 ทวิ กับฐานมี
ไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้าม เป็นความผิดต่างกรรมกัน ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7502/2547 )
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1.8 โทษริบทรัพย์สิน
ปัญหาที่ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมักจะต้องวินิจฉัยอันเป็นปัญหาข้อปลีกย่อยที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาว่าทรัพย์ใดเป็นทรัพย์ที่ต้องริบหรือไม่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ทุก
ฉบับที่ได้ศึกษาจะมีบทบัญญัติในเรื่องริบทรัพย์ไว้โดยเฉพาะแล้ว โดยบัญญัติให้ริบบรรดาไม้ ของ
ป่า อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลที่ได้มาหรือใช้ในการ
กระทาผิด หรือมีไว้เนื่องในการกระทาผิด จึงต้องพิจารณาโดยอาศัยหลักตามกฎหมายดังกล่าวซึ่ง
เป็นกฎหมายเฉพาะเป็นหลัก แต่ก็ไม่มีข้อห้ามว่าหากไม่อาจริบทรัพย์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เฉพาะดังกล่าวได้แล้ว ไม่อาจนาบทบัญญัติทั่วไปในเรื่องโทษริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 32 – 34 มาใช้ได้ จึงสามารถนาหลักกฎหมายทั่วไปมาบังคับได้ด้วย มีคาพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยในปัญหานี้อยู่หลายกรณี คือ
1.8.1 คดีชาวเขานารถกระบะไปบรรทุกกล้วยไม้ป่า ออกจากป่าจานวน 320 ต้น
น้าหนัก 31 กิโลกรัม แล้วถูกจับดาเนินคดีฐานครอบครองของป่าหวงห้าม มีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาว่า
จะริบรถกระบะซึ่ง เป็น ยานพาหนะที่ ใช้ขนกล้ วยไม้ป่าหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ป ระชุมใหญ่
วินิจฉัยให้ริบรถกระบะที่ใช้บรรทุกกล้วยไม้ป่า โดยเห็นว่า แม้ศาลจะสั่งริบรถกระบะของกลางตาม
พระราชบัญญัติปา่ ไม้ ฯ มาตรา 29 ทวิ ไม่ได้ เนื่องจากมาตรา 74 ทวิ ไม่ได้บัญญัติให้ศาลมีอานาจ
ริบยานพาหนะที่ใช้ในการกระทาผิดตามมาตรา 29 ทวิ โดยตรง แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่แสดงให้
เห็นว่าไม่ต้องการให้นาบทบัญญัติในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ ศาลจึงริบรถ
กระบะได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 11260/2553
ประชุมใหญ่ )
1.8.2 ยานพาหนะที่ศาลริบนี้ นอกจากศาลริบรถยนต์หรือรถกระบะซึ่งเป็นรถขนาด
ใหญ่ที่นามาใช้กระทาผิดแล้ว หากนารถจักรยานยนต์มาใช้ในการกระทาความผิดต่อกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาลจะริบหรือไม่ มีคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
วิ นิ จ ฉั ย ในคดี ที่ จ าเลยใช้ ร ถจั ก รยานยนต์ ข นไม้ ห วงห้ า ม ว่ า ศาลริ บ รถจั ก รยานยนต์ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
ยานพาหนะขนไม้ ไ ด้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ ฯ มาตรา 74 ทวิ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่
9981/2559) แม้ไม่ปรากฏว่ามีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ดังกล่าวก็ตาม
1.8.3 ความผิดที่เกิด ขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 มาตรา 22 มีบทบัญญัติว่า “ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่ง
ปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจสั่งให้ผู้กระทาความผิดทาลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทาให้
สิ่งนั้ น ๆ กลับคืน สู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทาความผิด ไม่ปฏิบัติ ต าม หรือถ้าไม่รู้ตัว
ผู้ก ระท าความผิ ด หรื อ เพื่ อป้ อ งกั น หรื อ บรรเทาความเสี ย หายแก่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พนั ก งาน
เจ้า หน้ า ที่จ ะกระทาการดัง กล่า วแล้วอย่างใดอย่า งหนึ่ งเสียเองก็ ได้ ต ามสมควรแก่ก รณี และ
ผู้กระทาความผิดมีหน้าที่ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเสียเอง
นั้น”
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เคยมีคดีบุกรุกยึด ถือครอบครองป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและสร้างบ้านพักตาก
อากาศในที่ดินที่บุกรุก โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษและขอให้ริบบ้านพักตากอากาศดังกล่าว ศาลฎีกา
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมเห็นว่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ฯ มาตรา 22 มีเจตนารมย์ให้รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างออกไป ไม่มีเจตนารมย์ให้ริบ จึง ไม่ริบสิ่งปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศ แต่สั่งให้รื้อ
ถอนออกไป โดยวางหลักว่า แม้โจทก์มีคาขอให้ริบบ้านพักตากอากาศ ศาลไม่ริบโดยสั่งให้รื้อได้ ไม่
ถือว่าพิพากษาเกินคาขอ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนี่ง
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2291/2551 )
1.9 คาขอในวิธีอุปกรณ์ของโทษ
ในความผิดฐานบุกรุกยึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติป่าไม้
ฯ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฯ (ก่อนมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559) มีบทบัญญัติพิเศษให้อานาจศาลสั่งให้ผู้กระทาผิดออกไปให้พ้นจากพื้นที่
ป่าที่ยึดถือครอบครองโดยบัญญัติในทานองเดียวกันว่า ในกรณีที่มีคาพิพากษาชี้ขาดว่าบุคคลใด
กระทาความผิดตามมาตรานี้ ถ้าปรากฏว่าบุคคลนัน้ ได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทาความผิด
ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้กระทาผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทาผิด ออกไปจากป่า
นั้นได้ด้วย แนวคาพิพากษาศาลฎีกามีการพัฒนาไปดังนี้
1. เดิมแนวคาพิพากษาศาลฎีกาวางหลักว่า ศาลจะสั่งตามคาขอนี้ได้ต้องเป็นกรณีที่มี
คาพิพากษาว่าจาเลยกระทาความผิดตามมาตราดังกล่าว (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2851/2552,
10680/2553, 1911/2546)
2. แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาวางหลักใหม่ว่า แม้ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะ
ขาดเจตนา ศาลก็มีอานาจสั่งให้จาเลย บริวาร หรือผู้ที่ครอบครองป่าที่เกิดเหตุให้ออกจากป่าได้
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 13241/2556) (ไม่ลงย่อ)
3. แนวตามคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ที่สาคัญอีกกรณี คือ
แม้โจทก์ไม่มีคาขอให้ ออกจากป่า ศาลก็สั่งให้จาเลยรวมทั้งบริวารออกไปจากป่าที่เกิดเหตุไ ด้
(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6984/2557)
4. การที่ศาลสั่งให้ออกจากป่าที่ยึดถือครอบครองนั้น ย่อมหมายถึงให้รื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างด้วย (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5332/2550) และ
5. เคยมีปัญหาว่า คาสั่งของศาลในส่วนที่สั่งให้จาเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และ
บริ ว าร ออกจากป่ า ที่ เ กิ ด เหตุ เป็ น โทษอาญา หรื อ ตกอยู่ ใ นบั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
กาหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 98 หรือไม่ หากมีกรณีที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลจนศาลมีคาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว เนื่องจากประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัตเิ รื่องการบังคับคดีตามคาขอดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ การ
บังคับคดีในส่วนดังกล่าวจึงต้องนาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งว่าด้วย
การบังคับคดีมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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มาตรา 15 (ตามนัยคาพิพากษาฎีกาที่ 185 – 195/2511,4053/2532,1958 /2549) กล่าวคือ
โจทก์ต้องขอตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดาเนินการให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล
ปัญ หาคือ ในส่ ว นที่ป ระมวลกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความแพ่ง มาตรา 271 (เดิ ม )
บัญญัติให้บังคับคดีภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง ซึ่งโจทก์ต้องดาเนินการทางเจ้า
พนักงานบังคับคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น จาเลยซึ่งเป็นผู้กระทาผิดจะอ้างว่าไม่มีการ
บังคับคดีภายใน 10 ปี จาเลยจึงไม่ต้องออกไปจากที่เกิดเหตุได้หรือไม่
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกาได้วางหลักว่า คาสั่งของศาลในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่ง
แห่งคาพิพากษาคดีอาญา เมื่อศาลมีคาสั่งให้จาเลยและบริวารออกจากป่าที่ยึดถือครอบครองแล้ว
ศาลชอบที่จะบังคับคดีให้จาเลยปฏิบัติตามคาพิพากษาโดยไม่ชักช้า ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคหนึ่ง โดยไม่ต้องคานึงถึงระยะเวลาบังคับคดีภายใน 10 ปี
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 เนื่องจากจาเลยไม่อาจอ้างอายุความใด
ๆ มายันต่อรัฐได้ ( คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 18918/2555,1958/2549 )

2. ความรับผิดทางแพ่งในคดีสิ่งแวดล้อม
นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นในศาลฎีกา มีคดีเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งในการก่อความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นสู่การพิจารณาของ
แผนก ฯ เป็นจานวนมาก ผู้ศึกษาขอกล่าวถึงเฉพาะคดีที่มีปัญหาในการวินิจฉัยที่สาคัญ ๆ คือ
2.1 ความรับผิดในกรณีความเสียหายเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
มีคดีตัวอย่าง ดังนี้
1. คดีที่ส่วนราชการกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจากผู้ทาลายทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการเรียกค่าเสียหายให้
ผู้กระทารับผิดชอบชดใช้ มักจะใช้รูปแบบการคานวณความเสียหายในลักษณะแบบจาลองซึ่งเป็น
สูตรสาเร็จทางคณิตศาสตร์ที่ได้ผ่านการวิจัยมานาน นามาใช้เรียกค่าเสียหายเหมือนกันทั้งประเทศ
ประกอบด้วยค่าเสียหายทางอ้อมโดยคิดคานวณการสูญเสียธาตุอาหารในดิ น จานวนธาตุอาหารที่
ลดลง ความเสียหายจากดิน ไม่ดูด ซับน้า สูญเสียการแผดเผารังสีจากดวงอาทิต ย์ ดินสูญหาย
อากาศร้อนขึ้น ความเสียหายที่ฝนตกน้อยลง และความเสียหายทางตรงซึ่งเป็นค่าเสียหายของค่า
เนื้อไม้และของป่าในพื้นที่ โดยคิดคานวณเป็นปริมาตรและนามาคูณด้วยราคากลางของไม้ที่ซื้อ
ขายกันในท้องตลาด แต่ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีกลับปรากฏว่า โจทก์หรือส่วนราชการนั้นๆ ไม่มี
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เกิดเหตุก่อนถูกทาลายมาเป็นฐานในการคานวณความเสียหาย
โดยรายงานการวิจัยของโจทก์เป็นการจัดทาขึ้นโดยรวบรวมผลงานวิจัยจากที่ต่างๆ มีพื้นฐานการ
คิดคานวณมูลค่าความเสียหายจากการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการทาลายป่าในพื้นที่อื่นซึ่งมี
สภาพแตกต่างจากสภาพพื้นที่ในที่เกิดเหตุ ทั้งสภาพดิน ประเภทของพันธุ์ไม้ พืชป่า ภูมิอากาศ
และภู มิประเทศ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่ง แวดล้ อมจึง ได้วางหลั กวินิจ ฉัยว่า เมื่ อโจทก์ไม่มี ข้ อมู ล
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก่อนที่จะถูกทาลายมาเป็นฐานในการคานวณ
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ความเสียหาย การกาหนดให้จาเลยรับผิดในค่าเสียหายจากสูตรที่คานวณตามแบบจาลองนั้น จึง
ไม่เป็น ธรรมแก่ จาเลยผู้ก่อความเสียหาย เห็ นควรกาหนดค่า เสียหายให้ โจทก์ ต ามสมควรแก่
พฤติการณ์ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8219/2557, 12500/2558, 14420-14421/2558)
2. คดีแม่ชีบงกช เป็นคดีที่กรมป่าไม้ดาเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการบุกรุกป่า
สงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้าน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างกระจายทั่วบริเวณเขากวาง เช่น อาคารพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ บันไดทางขึ้นพระมหาเจดีย์
สูง 30 เมตร ศาลาปฏิบัติธรรม โรงครัว ศาลาบาเพ็ญธรรม รวมเนื้อที่ที่บุกรุกทั้งหมดประมาณ
520 ไร่ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 78 ล้านบาท ศาลฎีกาแผนกคดี
สิ่งแวดล้อมพิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 โดยเห็นว่า การกระทา
ของจาเลยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่การประเมินมูลค่า
ความเสียหายทางตรงของโจทก์ซึ่งนาข้อมูลปริมาตรไม้และของป่าจากป่าอื่น ๆ มาคานวณเพื่อ
เรียกค่าเสียหายทางตรงจากจาเลยตามจานวนเนื้อที่ ที่ครอบครองทั้งหมด ไม่ถูกต้องเป็นธรรมแก่
จาเลย อย่างไรก็ตาม คดีนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเห็นว่า การบุกรุกแผ้วถางป่าของจาเลย
ก่อให้เกิดความเสียหายทางอ้อมตามจานวนที่โจทก์ฟ้องเรียกร้อง พิพากษาให้จาเลยรับผิดชดใช้
ค่ า เสี ย หายทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มรวม 57 ล้ า นบาทเศษ ซึ่ ง คดี นี้ ถื อ ว่ า เป็ น คดี ที่ ศ าลฎี ก า
กาหนดค่าสินไหมทดแทนจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติสูงมากคดีหนึ่ง (คาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 9978/2559)
3. ปัญหาว่ากรณีโ จทก์ตั้งรูปฟ้องเป็นคดีละเมิด ไม่ได้ตั้งรูปฟ้องคดีให้รับผิด ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น ศาลจะมีอานาจนา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ มาปรับแก่คดีได้
หรือไม่ ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า ศาลมีอานาจปรับข้อเท็จจริงเข้ากับกฎหมายที่
ถูกต้องเพื่อวินิจฉัยคดีได้ และปรับข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์เข้ากับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1396/59)
4. การกระทาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การตัดไม้ทาลาย
ป่านั้น เป็นการกระทาฝ่าฝืนต่อกฎหมายมีความรับผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง และเป็นคดี
แพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งมีบทบัญญติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
46 ว่า ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจาต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคาพิพากษาคดีส่วน
อาญา ปัญหาว่า ในการฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อที่ที่บุกรุกในคดีอาญานั้น ศาลในคดีแพ่งต้องฟัง
ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามคดี อ าญาด้ ว ยหรื อ ไม่ เคยมี ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 3729/2553 ซึ่ ง ผ่ า นการ
พิจารณาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า คดีอาญาฟังข้อเท็จจริงว่าจาเลยกระทาผิดเป็นเนื้อที่
เท่าใด คดีแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามนั้น แต่ภายหลังมีคดีที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ฟ้องจาเลยผู้บุกรุกที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติให้รับผิดทางแพ่ง โดยในส่วนคดีอาญามีคา
พิพ ากษาถึ ง ที่สุ ด ว่ าจ าเลยกระทาผิ ด จริ ง ศาลฎี กาวิ นิ จฉั ย ว่ า ข้ อ เท็จ จริ งตามที่ป รากฏในค า
พิพากษาส่วนอาญาที่ศาลในคดีส่วนแพ่งต้องถือตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความ
อาญา มาตรา 46 หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นโดยตรงที่เป็นประเด็นสาคัญ มิใช่ประเด็น
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ปลีกย่อย การฟังข้อเท็จจริงโดยถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีส่วนอาญาว่า จาเลยบุกรุกที่ดิน
เนื้อที่ 2 ไร่ โดยไม่รับฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นาสืบในคดีนี้เป็นการผิดต่อกฎหมาย (คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 10242/2556) ซึ่งคดีนี้ไม่ผ่านการพิจารณาของแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เมื่อมี
แนวคาพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยแตกต่างกันเช่นนี้ หากมีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนก
คดีสิ่งแวดล้อมอีก ศาลฎีกาจะถือหลักการตีความตามแนวคาพิพากษาในปัญหานี้อย่ างไร คงต้อง
รอฟังคาพิพากษาศาลฎีกาต่อไป
5. ปัญหาว่า การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอายุความฟ้อง
คดี กี่ ปี นั้ น ศาลฎี ก าแผนกคดี สิ่ ง แวดล้ อ มวิ นิ จ ฉั ย ว่ า อายุ ค วามในการฟ้ อ งเรี ย กให้ ผู้ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ มาตรา 97 ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึง
ต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 คือมีอายุความ
10 ปี (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 14700/2557)
2.2 ความรับผิดต่อความเสียหายจากมลพิษ
มีคดีตัวอย่าง คือ
คดีคลิตี้ คือตัวอย่างคดีที่ชาวบ้านรวมตัวกันฟ้องเรียกร้องให้จาเลยรับผิดทางแพ่งตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯ ม. 96 คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็น
ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ยกหลักการเรื่องสิทธิชุมชนขึ้นกล่าวอ้างในคาฟ้องโดยฟ้องโรงแต่งแร่ที่ปล่อย
สารตะกั่ว ปนเปื้อนลาห้ ว ยคลิตี้เป็นจาเลย เป็นการฟ้องผู้ก่อมลพิษเพื่อปกป้องสิทธิในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งฟ้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนในการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายจากการอุปโภคและบริโภคน้าและสัตว์น้าในลาห้วยจน
เจ็บป่วยล้มตาย และคาขอที่สาคัญของโจทก์ข้อหนึ่งคือ ขอให้จาเลยซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้ก่อ
มลพิษแก้ไขฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้ ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้วางหลักในคดีสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
โดยให้ชาวบ้านมีอานาจฟ้องได้โดยถือว่าถูกโต้แย้งสิทธิ จึงมีสิทธิฟ้องให้จาเลยกระทาการหรืองด
เว้นกระทาการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้ และเห็นว่าการที่โจทก์ฟ้องขอให้
บังคับจาเลยแก้ไขฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้โดยนาแร่ตะกั่วที่ตกค้างในลาห้วยออกไปให้หมดนี้เป็นคาขอ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องโจทก์ แ ละชาวบ้ า นในหมู่ บ้ า นเป็ น การฟ้ อ งในฐานะชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม
พิพากษาให้จาเลยแก้ไขฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จนกว่าลาห้วยจะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 15219/2558)
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บทที่ 5
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
1. บทสรุป
จากผลการศึกษาคาพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ศาลฎีกา
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาหลักกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่มาก
พอสมควร ดังนั้น ในการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม นอกจากผู้พิพากษาต้องมีความเข้าใจในหลัก
กฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ต้องค้นคว้าศึกษาแนวคา
พิพากษาศาลฎีกาประกอบการพิจารณาพิพากษาด้วย

2. ข้อเสนอแนะ
5.1 ในคดีที่จาเลยต่อสู้คดีโดยอ้างหลักการเรื่องสิทธิชุมชน เช่น จาเลยที่เป็นชาวไทย
ภูเขานั้น จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า แม้ศาลชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้องไม่ลงโทษจาเลยแล้ว จาเลย
ก็ยังอุทธรณ์ฎีกาโดยต่อสู้ในเรื่องสิทธิชุมชนให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาวางหลักอยู่เสมอ ดังนั้น
ศาลชั้นต้นควรพิจารณาให้มีการสืบพยานในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิตของ
ชุมชนที่จาเลยยกขึ้นต่อสู้ในคดีด้วย หากคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูง ศาลสูงจะได้มีข้อเท็จจริง
ที่เป็นข้อมูลต่าง ๆ รอบด้าน เพื่อใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่ต้องเสียเวลาย้อนสานวน
5.2 ในคดีที่จาเลยนาสืบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยนาผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความ
ประกอบ ควรรับฟังคาเบิกความพยานผู้เชี่ยวชาญด้วยความระมัดระวัง
5.3 ในคดีป่าไม้ หากปรากฏว่าไม้หวงห้ามตามฟ้องหรือตามที่พิจารณาได้ความมีชื่อ
ไม่ตรงกับไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ฯ หรือตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้
หวงห้าม พ.ศ. 2530 ควรพิจารณาด้วยว่าเป็นไม้หวงห้ามหรือไม่โดยสามารถศึกษาค้นคว้าชื่อชนิด
ไม้ต่าง ๆ ได้จากหนังสือ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ของศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์
5.4 ในการพิจารณาคดีของศาล ควรพิจารณาคาฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์ด้วย
ว่า บรรยายคาฟ้องครบองค์ประกอบความผิด หรือไม่ หากคาฟ้องบรรยายข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายไม่ครบองค์ประกอบความผิด ไม่ควรพิพากษาลงโทษจาเลยในความผิดนั้น
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1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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5.9 สิทธิในที่ดนิ

1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
6
7
7
9
9
10
11
11
12
12
14
14
15
16
18
19
19
20
20
21

ง
51

6. ความรับผิดทางแพ่ง
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