(๓๑)

สำหรับศำลใช้

คำพิพำกษำ

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ที่

๔๕๖/๒๕๖๐

ศำลฎีกำ

วันที่ ๒

เดือน

กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๖๐
ควำมอำญำ

พนักงำนอัยกำรจังหวัดกำฬสินธุ์

โจทก์

ระหว่ำง
นำยอุดม ศิริสอน ที่ ๑
นำงแดง ศิริสอน ที่ ๒
เรื่อง

จำเลย

ควำมผิดต่อพระรำชบัญญัตปิ ่ำไม้ ควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ
จำเลยทั้งสอง

ฎีกำคัดค้ำน

คำพิพำกษำ

ศำลอุทธรณ์ภำค ๔

ลงวันที่

๒๐ เดือน

กุมภำพันธ์

พุทธศักรำช

๒๕๕๕

ศำลฎีกำ

รับวันที่

๔

เมษำยน

พุทธศักรำช

๒๕๕๙

เดือน

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๒โจทก์ฟ้องว่ำ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓ เวลำกลำงวัน จำเลยทัง้ สอง
ร่วมกันกระทำควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยกรรมต่ำงกัน กล่ำวคือ ร่วมกันบุกรุกเข้ำไปยึดถือ
ครอบครองและทำประโยชน์โดยกำรทำไม้ในป่ำดงระแนง ตำบลคลองขำม อำเภอยำงตลำด
จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในแนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ คิดเป็นเนือ้ ที่ ๗๒ ไร่ และใช้อุปกรณ์
เครื่องมือใดไม่ปรำกฏชัดตัดและโค่นไม้สัก ไม้กระยำเลย ซึง่ เป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก.
ออกจำกต้น ๗๐๐ ต้น อยู่ในเขตทีด่ นิ ป่ำสงวนแห่งชำติซงึ่ เป็นป่ำตำมกฎหมำยโดยไม่ได้
รับอนุญำต และไม่ได้รับสัมปทำนหรือได้รับยกเว้นใด ๆ ตำมกฎหมำยให้ทำไม้ได้ อันเป็น
กำรกระทำด้วยประกำรใด ๆ ทำให้เสื่อมเสียแก่สภำพป่ำสงวนแห่งชำติโดยไม่ได้รบั อนุญำต
และร่วมกันมีไม้สกั กับไม้กระยำเลยอันยังมิได้แปรรูป อันเป็นไม้หวงห้ำมประเภท ก.
จำนวน ๑,๑๔๘ ท่อน รวมปริมำตร ๖๕.๖๙ ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นเงินค่ำภำคหลวง
๕๕๒,๑๖๐ บำท โดยไม่มรี อยตรำค่ำภำคหลวงหรือรอยตรำรัฐบำลขำยไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญำต เหตุทงั้ หมดเกิดทีต่ ำบลคลองขำม อำเภอยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธุ์
เจ้ำพนักงำนตรวจยึดไม้สักกับไม้กระยำเลยอันยังมิได้แปรรูปจำนวน ๑,๑๔๘ ท่อน
เป็นของกลำง ขอให้ลงโทษตำมพระรำชบัญญัตปิ ่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มำตรำ ๔, ๗, ๘, ๑๑,

(๓๑ ทวิ)
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-๓๕๔, ๖๙, ๗๒ ตรี, ๗๓, ๗๔ พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มำตรำ ๔,
๖, ๘, ๙, ๑๔, ๓๑, ๓๕ ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๓, ๘๓, ๙๑ ริบของกลำง
ทั้งหมด และให้จำเลยทัง้ สอง คนงำน ผู้รบั จ้ำง ผูแ้ ทน และบริวำรของจำเลยทั้งสองออกจำก
ป่ำสงวนแห่งชำติที่เข้ำไปครอบครอง
จำเลยทั้งสองให้กำรรับสำรภำพ
ศำลชั้นต้นพิจำรณำแล้วพิพำกษำว่ำ จำเลยทั้งสองมีควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตปิ ่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มำตรำ ๑๔, ๓๑ วรรคสอง พระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มำตรำ ๑๑ วรรคหนึง่ , ๕๔ วรรคหนึ่ง, ๖๙ วรรคสอง, ๗๒ ตรี
วรรคสอง, ๗๓ วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๘๓ เป็นควำมผิด
หลำยกรรมต่ำงกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผิดไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๙๑ ฐำนร่วมกันบุกรุก แผ้วถำง ทำไม้ ยึดถือครอบครอง หรือกระทำด้วยประกำร
ใด ๆ อันเป็นกำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำสงวนแห่งชำติ เป็นกำรกระทำกรรมเดียวเป็น
ควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยบท ให้ลงโทษฐำนร่วมกันบุกรุก แผ้วถำง ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ ซึ่งเป็นกฎหมำยบทที่มีโทษหนักที่สดุ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๐

(๓๑ ทวิ)
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-๔จำคุกคนละ ๑๑ ปี ฐำนร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึง่ ไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูป จำคุก
คนละ ๑๙ ปี จำเลยทัง้ สองให้กำรรับสำรภำพ เป็นประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ มีเหตุ
บรรเทำโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๗๘ คงจำคุกคนละ
๑๕ ปี ริบของกลำงทัง้ หมด ให้จำเลยทั้งสอง คนงำน ผู้รบั จ้ำง ผูแ้ ทนและบริวำรของ
จำเลยทั้งสองออกจำกเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่เข้ำไปครอบครอง
จำเลยทั้งสองอุทธรณ์
ศำลอุทธรณ์ภำค ๔ แผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพำกษำแก้เป็นว่ำ ควำมผิด
ฐำนร่วมกันบุกรุก แผ้วถำง ทำไม้ ยึดถือครอบครอง หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็น
กำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำสงวนแห่งชำติ เป็นกรรมเดียวเป็นควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยบท
ลงโทษฐำนร่วมกันทำไม้ตำมพระรำชบัญญัตปิ ่ำไม้ฯ ซึ่งเป็นกฎหมำยบททีม่ ีโทษหนักที่สุด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๐ จำคุกคนละ ๑๑ ปี และฐำนร่วมกันมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูป จำคุกคนละ ๑๙ ปี ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึง่
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๗๘ แล้ว ฐำนร่วมกันทำไม้ คงจำคุกคนละ ๕ ปี
๖ เดือน ฐำนร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูป คงจำคุกคนละ ๙ ปี

(๓๑ ทวิ)
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-๕๖ เดือน รวมจำคุกคนละ ๑๔ ปี ๑๒ เดือน นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำ
ศำลชั้นต้น
จำเลยทั้งสองฎีกำ
ศำลฎีกำแผนกคดีสงิ่ แวดล้อมตรวจสำนวนประชุมปรึกษำแล้ว ที่จำเลยทั้งสอง
ฎีกำว่ำไม่ได้กระทำควำมผิดตำมฟ้อง จำเลยทั้งสองหลงเชื่อบุคคลภำยนอกว่ำรับสำรภำพ
แล้วศำลจะปรับจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ ๑ เคยประสบอุบัติเหตุโดยถูกรถยนต์ชนสลบไป
ประมำณ ๒ ถึง ๓ วัน โดยอุบตั ิเหตุดังกล่ำวเกิดขึ้นก่อนที่จำเลยทั้งสองจะถูกดำเนินคดีนี้
หลังจำกที่จำเลยที่ ๑ ประสบอุบตั ิเหตุแล้ว จำเลยที่ ๑ มีอำกำรลมออกหูและประสำทไม่ดี
พูดจำรู้เรื่องบ้ำงไม่รู้เรื่องบ้ำง จำเลยที่ ๑ ได้เข้ำรับกำรรักษำตัวทีโ่ รงพยำบำลห้วยเม็ก
จังหวัดกำฬสินธุ์ หลังจำกนัน้ ได้มำรักษำตัวทีค่ ลินิกหมอเปตรง เขียนแม้น แต่จำเลยที่ ๑
ก็ยังอำกำรไม่ดขี ึ้นมีอำกำรงง ๆ พูดจำไม่ค่อยรู้เรื่อง กำรที่ศำลชัน้ ต้นถำมจำเลยทั้งสองว่ำ
ได้กระทำควำมผิดจริงหรือไม่ จำเลยที่ ๑ ไม่ค่อยจะได้ยิน ศำลถำมหลำยครั้งจำเลยที่ ๑
ก็ก้มหัวเท่ำนัน้ ศำลก็เลยบอกว่ำจำเลยที่ ๑ รับสำรภำพ แล้วศำลถำมคำให้กำรของ
จำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ก็บอกว่ำให้กำรทำนองเดียวกับจำเลยที่ ๑ ควำมจริงแล้ว

(๓๑ ทวิ)
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-๖จำเลยทั้งสองไม่ได้สมัครใจให้กำรรับสำรภำพในชั้นพิจำรณำนัน้ เห็นว่ำ ข้ออ้ำงอำกำรป่วย
ของจำเลยที่ ๑ ตำมฎีกำ เป็นกำรกล่ำวอ้ำงเพิ่มขึ้นในชั้นฎีกำแตกต่ำงกับข้ออ้ำงในชั้นอุทธรณ์
ของจำเลยทัง้ สองทีก่ ล่ำวอ้ำงแต่เพียงว่ำ มีคนบอกจำเลยทั้งสองให้รบั สำรภำพเสียค่ำปรับแล้ว
กลับบ้ำนได้ ด้วยควำมรูเ้ ท่ำไม่ถงึ กำรณ์จำเลยทัง้ สองจึงให้กำรรับสำรภำพ แต่ถึงอย่ำงไร
จำเลยทั้งสองก็ยอมรับว่ำจำเลยทั้งสองให้กำรรับสำรภำพตำมฟ้อง จึงเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของศำลขอให้ลงโทษสถำนเบำและรอกำรลงโทษ นอกจำกนี้อำกำรป่วยของจำเลยที่ ๑
ตำมข้ออ้ำงในฎีกำยังขัดแย้งกับใบรับรองแพทย์ โรงพยำบำลกำฬสินธุแ์ ละใบสรุปกำรรักษำ
พยำบำลจำเลยที่ ๑ ของนำยแพทย์เปตรง ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เอกสำร
หมำย ล.๑ เอกสำรชั้นไต่สวนคำร้องตำมคำสัง่ ศำลฎีกำที่ระบุว่ำ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ป่วยใน
ระหว่ำงวันที่ ๓ ถึง ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๔ ด้วยประวัติเกิดอุบตั ิเหตุขับรถจักรยำนยนต์
ชนกับรถจักรยำนยนต์ประมำณ ๑ วัน ก่อนมำโรงพยำบำล มีอำกำรสลบชั่วครู่ หลังจำกฟืน้
มีอำกำรปวดศีรษะและเวียนศีรษะได้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบว่ำมีเลือดออกในสมอง
กระโหลกศีรษะร้ำว มีลมรัว่ เข้ำไปในสมอง ได้นอนรักษำพยำบำลจนอำกำรดีขนึ้ พอควร
จึงจำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำลเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๔ หลังจำกนั้นจำเลยที่ ๑

(๓๑ ทวิ)
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-๗มีอำกำรปวดและเวียนศีรษะเป็นบำงครัง้ ซึ่งอำกำรป่วยเจ็บดังกล่ำวของจำเลยที่ ๑ เกิดขึ้น
ภำยหลังจำกวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๔ ที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนตี้ อ่ ศำลชั้นต้น
และได้ควำมว่ำ จำเลยทั้งสองเข้ำมอบตัววันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ ทั้งตำมรำยงำน
กำรสืบเสำะและพินิจจำเลยที่ ๑ ในชัน้ ฎีกำก็ไม่ปรำกฏว่ำก่อนที่จำเลยที่ ๑ จะถูกดำเนินคดีนี้
ในปี ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ เคยประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนจนสลบไป ๒ ถึง ๓ วัน
แต่ประกำรใด คงมีแต่อุบตั เิ หตุช่วงเดือนตุลำคม ๒๕๕๔ เท่ำนัน้ ดังนี้ ส่อแสดงว่ำ
จำเลยทัง้ สองพยำยำมปรุงแต่งข้ออ้ำงอำกำรป่วยเจ็บของจำเลยที่ ๑ เพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ โดย
บิดเบือนไปให้เห็นว่ำจำเลยทั้งสองให้กำรรับสำรภำพด้วยควำมไม่สมัครใจ แต่กลับปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำ เรื่องที่จำเลยทั้งสองกล่ำวอ้ำงมำนั้นขัดแย้งกันเองทั้งสิน้ จึงเป็นพิรธุ รับฟัง
เป็นควำมจริงไม่ได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงตำมรำยงำนกระบวนพิจำรณำและคำให้กำรของ
จำเลยทั้งสองทีศ่ ำลชัน้ ต้นสอบและบันทึกไว้ลงวันที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๔ ได้กระทำโดย
เปิดเผยปรำกฏข้อควำมระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ จำเลยทัง้ สองให้กำรรับสำรภำพตำมฟ้องโจทก์
ทุกประกำรและจำเลยทั้งสองก็ลงลำยมือชื่อไว้ด้วย เมือ่ ทำงพิจำรณำไม่ปรำกฏว่ำคำให้กำร
รับสำรภำพของจำเลยทั้งสองไม่สมัครใจแต่อย่ำงใด และเป็นควำมเข้ำใจผิดของจำเลยทั้งสองเอง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๘ไม่อำจยกเป็นข้อต่อสู้ได้ ทัง้ ยังปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้ออ้ำงของจำเลยทัง้ สองเป็นพิรุธรับฟัง
เป็นควำมจริงไม่ได้ คดีจึงรับฟังได้ว่ำ จำเลยทัง้ สองสมัครใจให้กำรรับสำรภำพในชัน้ พิจำรณำ
ของศำลชั้นต้นโดยชอบแล้ว เมือ่ คดีนี้ไม่ใช่คดีที่มีอตั รำโทษอย่ำงต่ำให้จำคุกตัง้ แต่หำ้ ปี
ขึ้นไป กำรที่จำเลยทั้งสองให้กำรรับสำรภำพในชั้นพิจำรณำ ศำลย่อมพิพำกษำโดย
ไม่จำต้องสืบพยำนหลักฐำนต่อไปได้ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
มำตรำ ๑๗๖ วรรคหนึง่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกำว่ำ ไม่ได้กระทำควำมผิดตำมฟ้องจึงขัดกับ
คำให้กำรในชัน้ พิจำรณำของจำเลยทั้งสอง ถือว่ำเป็นข้อเท็จจริงทีม่ ิได้ยกขึน้ ว่ำกันมำแล้ว
โดยชอบในศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ภำค ๔ ต้องห้ำมมิให้ฎีกำ ตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่
โจทก์ยื่นฟ้อง ประกอบประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๕ ศำลฎีกำ
ไม่รบั วินิจฉัย
ปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของจำเลยทัง้ สองต่อไปว่ำ กำรดำเนินกำร
สอบสวนของพนักงำนสอบสวนไม่ชอบเพรำะไม่ได้แจ้งพฤติกำรณ์และรำยละเอียดในกำร
กระทำควำมผิดตำมฟ้องให้จำเลยทั้งสองทรำบ กำรสอบสวนจึงไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีอำนำจ

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

-๙ฟ้องจำเลยทั้งสองนัน้ เห็นว่ำ ตำมสำเนำบันทึกคำให้กำรของผู้ต้องหำเอกสำรท้ำยฎีกำของ
จำเลยทั้งสองก็ปรำกฏว่ำพนักงำนสอบสวนแจ้งข้อหำตำมฟ้องให้จำเลยทัง้ สองทรำบโดยครบถ้วน
และได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองทรำบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระทำทีก่ ล่ำวหำว่ำจำเลยทั้งสอง
ได้กระทำควำมผิดแล้ว เพียงแต่ไม่ปรำกฏรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรกระทำมำกเท่ำกับที่บรรยำย
ในคำฟ้องเท่ำนัน้ ซึ่งจำเลยทั้งสองก็ให้กำรปฏิเสธอันแสดงให้เห็นว่ำ จำเลยทัง้ สองเข้ำใจ
ข้อกล่ำวหำเป็นอย่ำงดีแล้วนั่นเอง กำรบรรยำยคำฟ้องเป็นหน้ำทีข่ องโจทก์ไม่ใช่เรือ่ งของ
พนักงำนสอบสวน เมื่อพนักงำนสอบสวนแจ้งข้อกล่ำวหำให้จำเลยทัง้ สองทรำบโดยชอบแล้ว
กำรสอบสวนจึงชอบแล้ว โจทก์จึงมีอำนำจฟ้องจำเลยทั้งสองได้ ฎีกำข้อนีข้ องจำเลยทั้งสอง
ฟังไม่ขนึ้
ส่วนปัญหำประกำรสุดท้ำยที่จำเลยทั้งสองฎีกำขอให้ลงโทษสถำนเบำและ
รอกำรลงโทษนั้น เห็นว่ำ ตำมรำยงำนกำรสืบเสำะและพินิจจำเลยทั้งสอง สำนวนกำรสอบสวน
ที่ศำลฎีกำเรียกมำจำกโจทก์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ควำมว่ำ ในวันเกิดเหตุคณะเจ้ำหน้ำที่
หน่วยป้องกันรักษำป่ำร่วมกันออกตรวจปรำบปรำมผูก้ ระทำควำมผิดกฎหมำยเกี่ยวกับป่ำไม้
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่เกิดเหตุ พบกลุ่มบุคคลประมำณ ๓ ถึง ๔ คน กำลังช่วยกัน

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๐ ใช้มีดแผ้วถำงไม้ขนำดเล็กและตัดโค่นไม้สักล้มลงเป็นจำนวนมำก เมื่อกลุม่ บุคคลนัน้
มองเห็นเจ้ำหน้ำที่จึงพำกันวิง่ หลบหนีเข้ำป่ำไป และมีพยำนเห็นจำเลยทัง้ สองวิ่งหนีออกจำก
ที่เกิดเหตุ ซึ่งจำเลยทั้งสองก็ให้กำรไว้ในชั้นสอบสวนยอมรับว่ำ ขณะอยู่ในพื้นที่ปำ่ ที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคนร้องเอะอะโวยวำย หันไปมองดูพบเห็นชำยไทย ๒ ถึง ๓ คน วิง่ เข้ำไปในป่ำ
ด้วยควำมตกใจกลัวจำเลยทัง้ สองจึงได้วิ่งหนีเข้ำป่ำไป และได้ควำมว่ำพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็น
แปลงปลูกสวนป่ำ ปี ๒๕๒๗, ๒๕๓๑, ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๖ มีกำรตัดโค่นไม้สักกับ
ไม้กระยำเลยขนำดโตประมำณ ๓๐ ถึง ๙๐ เซนติเมตร อำยุประมำณ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี
ที่กำลังโตอยู่รอบ ๆ บริเวณแปลงทีถ่ ูกตัดหลำยแปลงโดยมีลักษณะเป็นกำรกระทำควำมผิด
ของกลุม่ บุคคลหลำยฝ่ำยร่วมกันเป็นขบวนกำรลักลอบตัดไม้ทำลำยป่ำโดยแบ่งหน้ำที่กันทำ
เพื่อให้พื้นที่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่เกิดเหตุกลำยเป็นป่ำไม่สมบูรณ์และหวังผลให้ทำง
รำชกำรดำเนินกำรนำพืน้ ทีท่ ี่ถูกบุกรุกดังกล่ำวมำจัดสรรแบ่งปันให้แก่ชำวบ้ำน ซึ่งมีกลุ่ม
บุคคลที่รว่ มขบวนกำรเดียวกันได้รบั ประโยชน์ดว้ ยอันเป็นกำรกระทำทีไ่ ม่เกรงกลัวต่อกฎหมำย
บ้ำนเมือง โดยจำเลยทัง้ สองร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนกำรดังกล่ำวด้วย ตำมพฤติกำรณ์
แห่งคดีเชื่อได้ว่ำบุคคลที่เป็นกลุ่มนำยทุนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในกำรกระทำควำมผิด

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๑ ตำมฟ้องโดยตรงยังมิได้มีกำรขยำยผลและติดตำมจับกุมมำดำเนินคดีทั้งหมด คงมีแต่
จำเลยทั้งสองเท่ำนัน้ ที่ยอมเข้ำมอบตัวเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไปและสมัครใจให้กำรรับสำรภำพ
ตำมฟ้อง กรณีมีเหตุผลสมควรกำหนดโทษที่ลงแก่จำเลยทั้งสองให้น้อยลงเพื่อให้เหมำะสม
แก่รปู คดี แต่ตำมพฤติกำรณ์กำรกระทำควำมผิดของจำเลยทั้งสองส่งผลกระทบต่อสภำพ
ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ยำกแก่กำรฟื้นฟูให้กลับคืนดี
ดังเดิม ส่งผลกระทบต่อสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชนโดยรวม ถือว่ำเป็นเรื่องร้ำยแรง
กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะรอกำรลงโทษจำคุกแก่จำเลยทั้งสอง ฎีกำของจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบำงส่วน
อนึ่ง ระหว่ำงพิจำรณำของศำลฎีกำ ได้มีประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ข้อ ๓ และข้อ ๕ ให้ยกเลิก
ควำมในวรรคสองของมำตรำ ๖๙ และมำตรำ ๗๓ แห่งพระรำชบัญญัติปำ่ ไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
และให้ใช้ข้อควำมใหม่แทน แต่กฎหมำยที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลยทั้งสอง จึงต้องใช้
กฎหมำยเดิมซึ่งเป็นกฎหมำยที่ใช้ในขณะกระทำควำมผิดบังคับแก่จำเลยทัง้ สอง
พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ฐำนร่วมกันทำไม้สกั ซึ่งเป็นไม้หวงห้ำมโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำคุกคนละ ๔ ปี ฐำนร่วมกันมีไม้สกั ซึง่ เป็นไม้หวงห้ำมอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้

- ๑๒ จำคุกคนละ ๖ ปี เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๗๘ แล้ว
คงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๕ ปี นอกจำกทีแ่ ก้ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์
ภำค ๔.

นำยแก้ว เวศอุไร
นำงอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย
นำยสรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย

มัญชุตำ พ/ท

(๓๑ ทวิ)

สำหรับศำลใช้
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