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รายงานการศึกษา
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การรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสังคมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือเรียกโดยย่อว่า ปฏิญญาว่าด้วยนัก
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) โดยสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2541
ถือเป็นหมุดหลักสาคัญทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องคุณค่าประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของความ
เป็นมนุษย์ จากการสร้างบรรทัดฐานสากลเพื่อการปกป้ องคุ้มครอง ให้การสนับสนุน และรับรองความชอบธรรม
ของกิจกรรมดังกล่าวโดยรัฐ
อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะเป็นรัฐภาคีของปฏิญญาฉบับนี้ แต่ในทางปฏิบัติ กิจกรรมของนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่กระทาโดยสันติยังขาดมาตรการทางกฎหมายและกลไกระดับประเทศสนับสนุน
ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะถูกดาเนินคดีโดยรัฐและพบอุปสรรคในการต่อสู้คดีภายใต้กระบวนการยุติธรรม
ด้วยเหตุดังกล่าว งานศึกษากฎหมายกับสังคมฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษากระบวนการยุติธรรมต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อสะท้อนกระบวนการยุติธรรมและภาพรวมประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการปกป้อง
คนกลุ่มดังกล่าวระหว่างปีพ.ศ. 2540 – 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยและชุมชนระหว่างประเทศมีพัฒนาการ
ทางสังคมและเครื่องมือทางกฎหมายสาคัญๆ ทั้งในการคุ้มครองและจากัดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชน โดยยจะนาเสนอพร้อมทั้งเปรียบเทียบความท้าทายและอุปสรรคที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต้อง
เผชิญในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้บริบทกฎหมายทั้งในแบบที่สนับสนุนและต่อต้านการทางานดังกล่าวผ่านแว่น
การวิเคราะห์หลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
คณะทางานแบ่งการศึกษาออกเป็นการทบทวนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน และศึกษาในเชิงปริมาณ โดยการรวบรวมสถิติการดาเนินคดี นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ระหว่างปีพ.ศ. 2540 – 2556 ทั้งในชั้นสอบสวนและกระบวนการตั้งข้อกล่าวหา ชั้นอัยการและชั้นศาล ประกอบ
กับยกกรณีศึกษาคดีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ 4 กรณี ได้แก่
(1) คดีจะนะ โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ. 2545)
(2) คดีปีนสภา (สนช.) (พ.ศ. 2550)
(3) คดีไทรอัมพ์ (พ.ศ. 2552)
(4) คดีเจริญ วัดอักษร (พ.ศ. 2547-2556)
โดยแต่ละคดีจะปรับกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือปฏิญญาว่าด้วยผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights Defenders) (2541) แนวปฏิบัติของ
สหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (2547) ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสาหรับประเทศไทย (2553/อยู่ระหว่างการทบทวน) หลักการพิจารณาที่เป็นธรรม หลัก
รัฐธรรมนูฐและหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีผลสรุปเบื้องต้น แบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิง
หลักการและข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย คือ
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1. ข้ อเสนอแนะเชิ งหลักการ : กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้ นสืบสวนสอบสวน (ชั้ นก่อนการ
พิจารณาคดี)
1.1 การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสืบสวนสอบสวน พบว่าทั้งในคดีจะนะ โครงการท่อส่งก๊าซและโรง
แยกก๊าซไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2545 คดีปีนสภา (สนช.) พ.ศ. 2550 คดีไทรอัมพ์ พ.ศ. 2552 มีฐานความผิดในกลุ่ ม
เดียวกันที่จาเลยในคดีดังกล่าวถูกดาเนินคดี คือ ความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก เเละความผิดฐานมั่วสุม ซึ่งมักเป็น
ความผิดในพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการรวมตัวกันของคนจานวนมากในวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องหรือเสนอ
ความต้องการในสิ่งที่กระทบต่อคนหมู่มากซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นบุ คคลที่ยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรื อ
พื้นที่ เดียวกั น (คดี จะนะ) หรือเป็นบุคคลที่มี ความเชื่อในเเนวทางเดียวกันซึ่งอาจเป็นบุคคลที่ ประกอบวิชาชีพ
เดียวกัน เช่น นักกฎหมายหรือบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทาอันไม่เป็นธรรม (คดีไทรอัมพ์เเละคดีปีน
สภา) ดังนั้น เเล้ว พฤติการณ์ที่บุคคลเหล่านั้นเเสดงออกย่อมมีความเป็นไปในที่จะถูกดาเนินคดีในความผิดดังกล่าว
คือ
(ก) มาตรา 215
(ข) มาตรา 216
(ค) มาตรา 362, 364 และ 365 (1) (2)
ในสิทธิในการได้รับแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดแห่งการจับตามมาตรา 134 แก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติงานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่ทาการจับกุมและเป็นการประกันว่าในความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวนั้นมี ทั้ง องค์ประกอบภายในเเละองค์ประกอบภายนอก ดัง รายละเอียดตาม
ตัวอย่างในมาตราดังกล่าว 3 มาตรา เป็นการง่ายที่จะปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายว่าจาเลยกระทาการอัน
ครบองค์ประกอบภายนอกหรือไม่ เเต่ในส่วนองค์ประกอบภายในคือ เจตนา นั้นต้องได้รับการคานึ งถึงประกอบกับ
องค์ประกอบภายนอกด้วย
ดังนั้น เเม้จาเลยจะกระทาการอันข้อเท็จจริงปรากฎว่าครบองค์ประกอบภายนอกเเล้วเเต่จาเลยมิได้มี
เจตนาจะกระทาการดังกล่าวหรือไม่มีเจตนาที่จะละเมิดแก่บทบัญญัติกฎหมายก็ควรที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนนี้ประกอบในชั้นสืบสวนสอบสวนด้วย เช่น คดีปีนสภา จาเลยถูกเเจ้งข้อหาเพราะตามมาตรา 215 วรรค 3
เเละมาตรา 116 (3) เพราะพฤติการณ์ที่ว่าจาเลยบางส่วนกระทาการณือันมีลักษณเป็นการออกคาสั่งเเบบหัวหน้า
เพื่อสั่งให้บุคคลอื่นทาตามในขณะที่เกิดความวุ่นวายในการปีนเข้าทาในรั้วรัฐสภาอันเป็นสถานทีร่ าชการ เเต่ปรากฎ
ว่าข้อเท็จคือจาเลยดังกล่าวมีเจตนาเพียงต้องการควบคุมความวุ่นวายของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในสถานที่ดังกล่ าว
เพื่อป้องกันมิให้เกิดจลาจลเเละความเสียหายเเก่สถานที่ราชการ เเต่กลับถูกมองว่ากระทาการอันครบองค์ประกอบ
ความผิดตามที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้น ทั้งที่ หากรวบรวมพยานหลักฐานเเละสอบถามเจตนาของจาเลยกลับมิได้
ต้องการจะละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวเเต่อย่างใด การฟ้องดาเนินคดีอาญาเพื่อนาตัวจาเลยทั้งหมดในคดีมารับโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรมจึงอาจไม่เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
ข้อเสนอเเนะที่มีต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดีที่
เป็นธรรมค ควรปรับปรุงระบบการค้นหาข้อเท็จจริงเเละการรวบรวมพยานหลั กฐานให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 134 เเละมาตรา 2 (1) ตามเหตุผลที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้น

(สรุป) การศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

ง

1.2 การตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษสูงไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคดีในชั้นศาล (ตามมาตรา
162 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ซึ่งเเม้ห ากพนักงานอัยการจะพิสูจ น์ไม่ ได้ว่าจาเลยกระท า
ความผิดตามที่ปรากฎในคาฟ้ อง ศาลก็มีอานาจลงโทษจาเลยในฐานความผิดที่มีโทษน้อยกว่า ทั้งนี้ ก็ อาจกล่าวได้
ว่าถูกต้องตามหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
แต่เเม้จาเลยจะได้รับการพิจารณาเเละลงโทษตามสัดส่วนของการกระทาเเต่จะเกิ ดปัญหาในการพิจารณา
ของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา (ในชั้นสอบสวน)เเละจาเลย (ในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการเเละชั้น
ศาล) กล่าวคือ ยิ่งอัตราโทษสูงยิ่งทาให้ผู้ต้อ งหาหรือจาเลยไม่มีสิท ธิได้รับ การพิจ ารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ กลับต้องหาประกันหรือหลักประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีอัตราสูงมาวางเพื่อขอใช้
สิทธิในการประกันตัว ทั้งที่สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
คดีที่เป็นธรรมเเละหากมีก ารจากัดสิทธิดังกล่าวควรเป็นการจากั ดด้วยเหตุผลอันจาเป็นอย่างยิ่ ง มิใช่การจากั ด
เพราะการตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษไว้สูงกว่าข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลงโทษของศาลไม่
ข้อเสนอเเนะที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนและชั้นศาลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
พิจารณาคดีที่เป็นธรรมควรปรับ ปรุงระบบการค้นหาข้อเท็จจริง เเละการรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตาม
บทบัญ ญัติในมาตรา 134 เเละมาตรา 2 (1) ตามเหตุผ ลที่ ก ล่าวมาเเล้วเบื้องต้น เเละควรพิจ ารณาปรับ ปรุง
หลักเกณฑ์เเละข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งข้อหาตามรายละเอียดเบื้องต้น ทั้งนี้ควรปรับเพื่อให้กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาเเละจาเลยในคดีมิใช่เฉพาะการประกันว่าบุคคลผู้นั้นจะ
ได้รับ การปล่อ ยตัวชั่วคราวเเต่อ ย่างเดียว เพราะเเม้ก ารตั้ ง ข้อหาที่ มี โ ทษสูง ไว้ก่ อนจะสามารถกระท าได้เ พื่อ
ประโยชน์ในการพิจ ารณาของศาลเเต่ควรตั้งอยู่บ นหลักการดาเนินคดีที่เ ป็นธรรมของสัดส่วนการลงโทษควร
สอดคล้องกั บ สัดส่วนในการกระท าความผิดด้วยเเละเพื่อเป็นการประกั นสิท ธิขั้นพื้นฐานที่ สุดของการสร้า ง
กระบวนการยุติธรรมขึ้นมา คือ การต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในช่วงชั้นที่กล่าวมาเบื้องต้นนอกจากต้องปรับปรุงเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาเเละจาเลยดังที่กล่าวมา
เเล้วต้องเป็นการคุ้มครองบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตารวจเเละพนักงาน
อัยการ ให้สามารถทางานได้อย่างอิสระเเละในดุลพินิจตามหลักกฎหมาย
1.3 การเเจ้งสิทธิเเก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับตามมาตรา 7/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้ระหว่างที่ผู้ถูกจับกุมอยู่ในความควบคุมของรัฐนั้น ผู้นั้นมีสิทธิในการติดต่อกับบุคคลที่
สามเพื่อให้รับรู้ถึงการถูกควบคุมตัวของตนเเละมีสิทธิตั้งเเต่เบื้องต้นในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดย
ทนายความเเละมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุคคลที่ตนไว้วางใจ
เนื่องจากการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนสาคัญที่สุดเเละมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจานวน
มาก ทาให้ผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหา ผู้ถูกจับ จาเลย ผู้เสียหายหรือเเม้กระทั่ง
พยานในคดีล้วนเเล้วเเต่มีสิท ธิได้รับ รู้ขั้นตอนกระบวนการที่ รัฐต้องกระทาต่อตนเเละเพื่อเตรียมการต่อสู้ในชั้น
สอบสวนเเละในชั้นพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายรองรับ

(สรุป) การศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

จ

ดังนั้น การเเจ้งสิทธิตามมาตรา 7/1 จึงควรเป็นการเเจ้งอย่างมีผลในทางปฏิบัติหรือผลต่อการดาเนินการ
เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งคณะผู้ศึกษาพบว่ากระบวนการดังกล่าวมิ ได้เกิดขึ้นจริง
ในกรณีศึกษาทั้ ง 4 กรณี โดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายในชั้นจับ กุม โดยการเเจ้งสิทธิอาจมี
หลัก ฐานที่ ปรากฎในการเเจ้ง เเต่ไม่ มีความหมายต่อการต่อสู้คดีในชั้นสอบสวนเเละชั้นพิจ ารณาคดี กล่าวคือ
ผู้ต้องหาหรือ จ าเลยไม่ ท ราบว่าเเท้ จ ริง เเล้วตนมี สิท ธิให้บุคคลที่ ตนไว้วางใจเข้ารับ ฟัง ในการสอบสวนได้เ เละ
ทนายความมีบทบาทมากกว่าการนั่งรับฟังเนื้อหาการสอบเเต่สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้เเทนของผู้ต้องหาหรือผู้
ถูกจับได้ในชั้นนั้น
ข้อเสนอแนะที่มีต่อขั้นตอนการเเจ้งสิทธิ เเก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับตามมาตรา 7/1 ควรปรับปรุงระบบการ
เเจ้งสิทธิโดยที่ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการขั้นตอนที่มีความหมายต่อกระบวนการยุติธรรมในช่วงต้นอย่างเเท้จริง มิใช่
การเตรียมเอกสารในการเเสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวเเต่ไม่มีการเเจ้งสิทธิในทางปฏิบัติ ทาให้กระบวนการขั้นตอน
ภายหลังการเเจ้งสิทธิไม่เกิดผล
2. ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ: กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการ (ชั้นก่อน
การพิจารณา)
ดังที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในชั้นก่อนกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะใน
ชั้นสอบสวนมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นอยู่ในบริบทของการปฏิบัติั หน้าที่เป็น นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เช่น คดีจะนะ ซึ่งกลุ่ม
ผู้ชุมนุม ถูกฟ้อ งเป็นคดีอาญาโดยชุมนุ ม เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่ง ก๊าซและโรงแยกก๊ าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีสิทธิในส่วนบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์ในแง่กลุ่มบุคคลกับบุคคลอื่นที่มีความคิด ความ
เชื่อในแนวเดียวกันนั้นคือเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสิทธิในส่วนชุมชนที่แต่ละชุ มชนพึ่งมีและกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวมีการส่งเสริมและมีความพยายามทาให้เกิดการคุ้มครองและได้มาซึ่งสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเมื่อสิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรของ
ชุมชนเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ทาหน้าที่แทนบุคคลอื่นในหน้าที่นี้ย่อมเป็น
นัก ต่อสู้เพื่อสิท ธิมนุษยชนตามความหมายของแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิท ธิมนุษยชน และ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
เเละเเม้บริบทของพันธกรณีเเละตราสารระหว่างประเทศจะมีพื้นที่ในการให้ความหมายเเละเเนวทางใน
การคุ้มครองสิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ เเต่ในบริบทของกฎหมายไทยยังไม่ปรากฎความคืบหน้าในการรองรับหรือให้
ความหมายของบุคคลเหล่านี้เเต่อย่างใด ด้วยสิทธิที่จะพึงมีพึงได้นั้นจึงเป็นไปตามสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีที่
เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น จึงมีมิติที่ไม่ครอบคลุมและไม่มีการทาความเข้าใจการปฏิบัติงานหรือ
บทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อระบบการทาความเข้าใจยังไม่เข้มเเข็งเเละยังไม่เปิด
กว้าง จึงควรพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ เช่น การสั่ง
ไม่ฟ้องคดีหรือการถอนฟ้องคดีของพนักงานอัยการ
1. การสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการในกรณีปกติ คือ ตามมาตรา 143 มาตรา 144 มาตรรา 145 และ

(สรุป) การศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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มาตรา 146
2.การสั่งไม่ฟ้องคดีเเละการถอนฟ้องของพนักงานอัยการในกรณีพิเศษ ตาม ระเบียบสานักงานอัยการ
สูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ พ.ศ.2554 (“ระเบียบ”)พิจารณาใน ข้อ 6 กาหนดว่า
“ในกรณีที่พนักงานอั ยการเห็นว่าการฟ้องคดีจ ะไม่ เป็นประโยชน์แก่ส าธารณชนตามข้อ ๕ ให้พนักงานอัยการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยให้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิด
(2) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญ ญา การศึก ษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิตอาชีพ ฐานะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และประวัติการกระทาความผิดของผู้ต้องหา
(3) ลักษณะความร้ายแรงของการกระทาความผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิด
การได้รับผลร้ายของผู้ต้องหาอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของผู้ต้องหาเอง
(4) ความสานึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย ความเห็นของ
ผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความคาดหมายถึงผลที่ผู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง
(5) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา”
ซึ่งในการพิจารณาสานวนคดีเพื่อสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้นใช้หลักการดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือสั่ง
ไม่ฟ้องในคดีอาญา ดัง นั้น จึงเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเจ้าของสานวนมีสิทธิใช้ดุลพินิจตามระเบียบข้างต้น
โดยเฉพาะในข้อ 6 (1) เเละ(5) ซึ่งตามที่วิเคราะห์ไปในข้อเสนอแนะในกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้น
สืบสวนสอบสวน (ชั้นก่อนการพิจารณาคดี) แล้วจะพบว่าในกรณีศึกษา 3 กรณีนั้นมีช่องทางในการพิจารณาถึง
สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิดของจาเลยทัง้ 3 คดีนั้นเป็นไปเพื่อการแสดงความเห็น โดยผ่านวิธีการ
ที่กระตุ้นให้สาธารณะเกิดความสนใจในประเด็นนี้ได้และเสนอข้อวิจารณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการทางานให้
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานและองค์กรซึ่งทางานด้านสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงให้พวกเขาเห็นว่างานในส่วนใดที่
พวกเขาทาอาจเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาให้เกิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน และมีสิทธิที่ จะเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบริห ารและประชาพิจารณ์และการ
พิจารณาคดีว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็น
เรียกร้องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเกิดกับกลุม่ บุคคลหรือหมูม่ วลชาวบ้านจานวนมากที่ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิทธิชุมชนเพื่อบริหารจัดการภายใต้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันของคนชุมชนรวมทั้งสิทธิเเรงงานด้วย
โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีสิทธิที่จะร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมกิกรรมต่อต้านการละเมิดลิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสงบ
ดังนั้น จึงอาจจกล่าวได้ว่าสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิดนั้นต้องได้รับการพิจารณาถึงแก่น
แท้ของการเเสดงออกของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเเละเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ทาให้ถูกดาเนินคดีอาญาส่วน
ใหญ่เกิดภายหลังจากที่บุคคลเหล่านี้ต้องรับหน้าที่หรือบทบาทผู้นาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานนการณ์
ณ ขณะนั้น หรือต้องเป็นผู้เเทนผูเ้ จรจาหรือผูค้ วบคุมฝูงชนทาให้ถูกเพ่งเล็งเเละการกระทาที่มีสาเหตุหรื อมูลเหตุจูง
ใจมาจากการต้องการยื่นข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะ เเละการคัดค้านการกระทาที่กลุ่มคนจานวนหนึ่งเห็นว่าละเมิด

(สรุป) การศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ซึ่งสิทธิที่มีอยู่รวมกัน เช่น ละเมิดต่อสิทธิชุมชน สิทธิในการเข้าร่วมหรือเสนอชื่อในการออกฎหมาย ซึ่งเป็นบทบาท
ที่ปรากฎอยู่ในตราสารระหว่างประเทศอย่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วย
ทางสังคมเพื่อ ส่ง เสริม และคุ้ม ครองสิท ธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือ
ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights Defenders)
(2541) และแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (2547)
จึงอาจกล่าวได้ว่า ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหาหรือจาเลยจึงเเทบจะไม่ปรากฏผลว่าเมื่อ
ความเสียหายที่เกิดจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกระทาความผิดเเละได้นาตัวบุคคลนั้นมาลงโทษเเล้วรัฐจะได้รั บ
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการนาตัวนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนบางกรณีมาลงโทษ ในเมื่อสาเหตุแห่งการละเมิด
กฎหมายที่เเท้จริงเเล้วเกิดมาจากการต้องการปกป้องสิทธิชุมชน สิทธิเเรงงาน เเละสิทธิในกระบวนการนิติบัญญัติ
ข้อเสนอแนะที่มี ต่อกระบวนการพิจารณาคดีที่เ ป็นธรรมในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการ (ชั้นก่อนการ
พิจารณา) จึงควรใช้ช่องทางการสั่งไม่ฟ้องคดีหรือถอนฟ้องคดีตามระเบียบดังกล่าวจึงควรได้รับการหยิบบกขึ้นมา
พิจารณาให้มากขึ้น
ดังนั้น กระบวนการพิจารณาคดีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาคดี ควรมีกฎหมายที่กาหนดให้เห็น
ถึงความมีอยู่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
ข้อมูลทั้ งเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพยัง รวมกั นอยู่กับ การดาเนินคดีต่อปัจเจกบุคคลธรรมดา อีกทั้ งควรเพ่งพิจ
พิจารณาถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงที่เบื้องหลังการต่อสู้ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มากกว่าการตีความตามตัวบท
กฎหมาย อันเป็นไปตามหลัก การพิ จารณาคดีอย่างเป็นธรรมนั้น ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยัง ต้องเพิ่ม
มาตรการการดูแลพยาน และมี ม าตรการปกป้องความปลอดภั ยของจ าเลยในคดี เ พื่อป้อ งกั นการเบี่ ยงเบน
ข้อเท็จจริง
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหมายใดรองรับความหมาย เเละการปฏิบัติงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ดังที่กล่าวมาเเล้วเบือ้ งต้น เเต่ความสาคัญของบุคคลดังกล่าวนั้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าในอดีต ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในการ
โครงการเเละกิจกรรมบางส่วนของรัฐที่ยังไม่ตอบสนองหรือการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
อย่างเเท้จริง
ดังนั้น การเสนอความเห็น การรวมกลุ่ม การเเสดงออกตลอดไปจนถึงการชุมชนเพื่อเเสดงออกถึงการมี
ตัวตนเเละยื่นข้อเรียกร้องจึงมีตามมาภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550
เเม้รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องค์กรไว้อย่างมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสิทธิของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังมิได้
รับการยอมรับถึงความมีตัวตนอย่างแท้จริงในระบบกฎหมายภายในประเทศ แต่ความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
เสนอ ต่อรองเรื่องสิทธินั้นยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดมาอย่างช้านาน และยิ่งเวลาก้าวล่วงเข้ามาถึงยุคโลกาภิวัฒน์ ยิ่ง
ตอกย้าให้เห็นถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งเพิ่มอัตราและ
ความสาคัญให้แก่กลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และทาให้เห็นถึงการป้องกันที่หละหลวมของภาครัฐอันสืบ

(สรุป) การศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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เนื่องมาจากความไม่เข้าใจในบทบาทและแนวทางการสื่อสารของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จนก่อให้เกิดความสูญเสีย
ตามมาในหลายๆครั้ง เช่น คดีเจริญ วัดอักษร ที่นายเจริญ วัดอักษรต้องเสียชีวิตจากการถูกลอบยิงเพราะสาเหตุใน
การต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้
1.ภาครัฐควรศึกษา ทาความเข้าใจถึงความหมาย บทบาทหน้าที่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น
เเละแพร่หลาย กล่าวคือควรมีการจัดสรรความเข้าใจนี้ให้ลงไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในทุกส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ชุมชนเเละสภาพเเวดล้อม เป็นต้น โดยสามารถยึดหลักบางประการจากพันธกรณีเเละตราสารระหว่างประเทศ
ดังนี้
1.1 แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (2547) เช่น การสนับสนุนเชิงปฏิบัติเพื่อ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจมีการจัดตั้งเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมการประชุม
ของนักป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
1.2 ปฏิญ ญาว่าด้วยสิท ธิและความรับ ผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสัง คมเพื่อส่ง เสริม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือปฏิญ ญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิท ธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights Defenders) (2541) เช่น การยอมรับว่า ทุกคนมี
สิทธิทั้งในส่วนบุคคลและที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในการส่งเสริมและพยายามทาให้เกิดการคุ้มครองและการได้มาซึ่ง
สิท ธิม นุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้ นฐานในระดับ ชาติและนานาชาติและก าหนดหลัก การส าคัญ สองประการที่
ประกอบขึ้นในปฏิญญาฉบับนี้ ได้แก่
(ก) หน้าที่หลักของรัฐในการคุ้มครอง ส่งเสริม และดาเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานทั้งปวง
โดยการกาหนดขั้นตอนที่อาจจาเป็นในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และอื่นๆ รวมทั้งหลักประกัน
ทางกฎหมายที่จาเป็นเพื่อกากับให้บคุ คลทุกคนภายใต้เขตอานาจของตนสามารถเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นได้
ในทางปฏิบัติ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีอานาจการคุ้มครองบุคคลที่ในส่วนบุคคลและ
ส่วนที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้รอดพ้นจากความรุนแรง การคุกคาม การโต้ตอบ การเลือกปฏิบัติทั้งโดยพฤตินัยและ
นิตินัย แรงกดดันและการกระทาโดยประการอืน่ อันเป็นมาจากการแสดงออกอันชอบธรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ซึ่งพบว่าในหลายกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองกลับเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ละเมิดสิทธิของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เสียเอง
ด้วยความต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมจนบ่อยครั้งกลายเป็นข้อหาที่หลักลอยจนมิอาจเชื่อถือได้ว่า
การปฏิบัติตามคาสั่งในลาดับการบังคับบัญชาจะเป็นเสมือนเกราะป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดต่อกลุ่มบุคคล
จริงหรือไม่
(ข) หน้าที่หลักของรัฐส่วนของกฎหมายภายในและระบบการบริหารจัดการในหลักนิติบัญญัติ บริหารและ
ตุลาการ
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมเพื่อให้พลเมืองทุกคนเกิดความเข้าใจต่อสิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยมาตรการดังกล่าวควรประกอบด้วย การตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งกฎหมายหรือมาตรการในประเทศ
และเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถเข้าถึงเอกสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรายงานของรัฐที่ส่งมอบ
ให้หน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนสากลของรัฐแห่งนั้นที่เป็นภาคีอยู่ รวมทั้งต้องสนับสนนุให้

(สรุป) การศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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จัดตั้งและพัฒนาสถาบันระดับชาติที่เป็นอิสระตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้ นฐานภายใต้เขตอานาจของตน ประการที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐมีความรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก ารสอนด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการศึก ษาทุก ระดับและกากั บ
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายให้มีเนื้อหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในโครงการอบรมเหล่านี้ด้วย
2. ควรมีการรวบรวมและขัดเกลาส่งต่อข้อมูลต่อสังคมอย่างเด่นชัดให้สังคมได้เห็นความสาคัญจนถึงขนาดต้องการ
กฎหมายหรือบทบัญญัติอันเป็นลายลักษณ์อักษรมารองรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งหวังว่ารายงานกรณีศึกษา
ฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
******************************************
คณะผู้ศึกษา
19 พฤศจิกายน 2557

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
การรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสังคมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือเรียกโดยย่อว่า ปฏิญญาว่าด้วยนัก
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) โดยสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2541
ถือเป็นหมุดหลักสําคัญทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปกป้องคุณค่าประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานของความ
เป็นมนุษย์ จากการสร้างบรรทัดฐานสากลเพื่อการปกป้องคุ้มครอง ให้การสนับสนุน และรับรองความชอบธรรม
ของกิ จกรรมดั งกล่า วโดยรัฐ อย่ างไรก็ตามแม้ ประเทศไทยจะเป็ นรัฐ ภาคีของปฏิญญาฉบั บนี้ แต่ในทางปฏิบั ติ
กิจกรรมของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่กระทําโดยสันติยังขาดมาตรการทางกฎหมายและกลไก
ระดั บ ประเทศสนั บ สนุ น ส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งที่ จ ะถู ก ดํ า เนิ น คดี โ ดยรั ฐ และพบอุ ป สรรคในการต่ อ สู้ คดี ภ ายใต้
กระบวนการยุติธรรม
ด้วยเหตุดังกล่าว โครงร่างงานวิจัยกฎหมายกับสังคมฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษากระบวนการยุติธรรมต่อ
คดีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อสะท้อนกระบวนการยุติธรรมและภาพรวมประสิทธิภาพของกลไกรัฐในการ
ปกป้องคนกลุ่มดังกล่าวระหว่างปีพ.ศ. 2540 – 2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยและชุมชนระหว่างประเทศมี
พัฒนาการทางสังคมและเครื่องมือทางกฎหมายสําคัญๆ ทั้งในการคุ้มครองและจํากัดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยงานวิจัยจะนําเสนอพร้อมทั้งเปรียบเทียบความท้าทายและอุปสรรคที่นักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนต้องเผชิญในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้บริบทกฎหมายทั้งในแบบที่สนับสนุนและต่อต้านการ
ทํา งานดั งกล่ าวผ่ านแว่ น การวิ เ คราะห์ห ลั กการพิ จารณาคดี อย่ า งเป็น ธรรม โดยหวั งว่ า ผลของงานวิ จั ยจะเป็ น
ประโยชน์ในการสร้างข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลไกการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการทํางานปกป้องสิทธิมนุษยชน
ภายใต้หลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ทั้งในระดับก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาคดี โดยนําเสนอข้อมูล
ทั้งในเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ
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รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

บทที่ 2
กรอบการศึกษา
2.1 ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
2.2 กรอบการศึกษา
2.2.1 การศึกษาเชิงปริมาณรวบรวมสถิติการดําเนินคดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างปีพ.ศ. 2540 – 2556
(1) ชั้นสอบสวนและกระบวนการตั้งข้อกล่าวหา
ข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและนําเสนอ : ผู้ร้องทุกข์ (รัฐ/เอกชน, สถิติ), ข้อกล่าวหา (ประเภท, สถิติ), การ
รับเรื่องร้องทุกข์/กล่าวโทษ (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การจับกุม (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การ
ควบคุมตัว/ การปล่อยตัวชั่วคราว (ระยะเวลา, ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ)
(2) ชั้นอัยการ
ข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและนําเสนอ : การสั่งฟ้อง (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ)
(3) ชั้นศาล
ข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและนําเสนอ : ฐานความผิด (ประเภท, สถิติ), การประทับรับฟ้อง (ประเภทข้อ
กล่าวหา, สถิติ), การคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี (ระยะเวลา, ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การปล่อย
ตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณา (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การพิจารณาคดีโดยลับ/การพิจารณา
คดีโดยเปิดเผย (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), คําสั่ง/คําพิพากษา (ประเภทของโทษ/ยกฟ้อง, สถิติ), การ
อุทธรณ์/ฎีกา (สถิติ)
2.2.2 การศึกษาจากกรณีศึกษา ยกกรณีศึกษาคดีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสําคัญ 4 กรณี
(1) คดีจะนะ โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย (พ.ศ. 2545)
(2) คดีปีนสภา (สนช.) (พ.ศ. 2550)
(3) คดีไทรอัมพ์ (พ.ศ. 2552)
(4) คดีเจริญ วัดอักษร (พ.ศ. 2547-2556)
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บทที่ 3
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องในการศึกษา
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
(1) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสังคมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอั นเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือปฏิญญาว่าด้ว ยผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights Defenders) (2541)
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สมัยการประชุมที่ 53 วาระที่ 110 (B) มีมติซึ่งรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติที่
53/144 วันที่ 8 มีนาคม 2542 โดยสมัชชาสหประชาชาติ ย้ําถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และ
หลักการตามรัฐธรรมนูญสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสําหรับ
บุคคลทุกคนในทุกประเทศทั่วโลก
โดยให้ตระหนักถึงความสําคัญของการรับรองร่างปฏิญญาในบริบทของวาระครบรอบ 50 ปีของปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น จึงรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสังคม
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล อันเป็นภาคผนวกของ
มติฉบับนี้ และ เชิญให้รัฐบาล หน่วยงานและองค์กรในระบบสหประชาชาติและหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงาน
เอกชนให้พยายามมากขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิญญา และส่งเสริมการเคารพและความเข้าใจอย่างเป็น
สากล
ปฏิญญาฯ ฉบับนี้เป็นการเน้นย้ําถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของธรรมนูญ
สหประชาชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลในทุกประเทศทั่วโลก
โดยเน้นที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติกาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และความสําคัญของกฎบัตร
อื่ น ๆในระดั บ สหประชาชาติ และระดั บ ภู มิภ าค โดยยอมรั บ ว่ า บทบาทความร่ ว มมื อระหว่ า งประเทศ งานอั น
ทรงคุณค่าของบุคคล กลุ่ม สมาคม จะช่วยขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกกลุ่ม
และเน้นว่ารัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นฐานโดย
ตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และสมาคม ในการส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจต่อ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับชาติและนานาชาติ
โดยยึ ดหลัก การประการสํา คัญ คือ ทุ กคนมี สิทธิ ทั้งในส่วนบุ คคลและที่สั มพัน ธ์กั บบุ คคลอื่ นในการ
ส่งเสริมและพยายามทําให้เกิดการคุ้มครองและการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งแม้มิได้บัญญัติให้ความหมายของคําว่า นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน หรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ไว้อย่างชัดเจน แต่กลับให้คํานิยามไว้อย่างชัดเจนถึง บุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยทางสังคมที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วน
หลักการสําคัญสองประการที่ประกอบขึ้นในปฏิญญาฉบับนี้ ได้แก่ ประการแรก หน้าที่หลักของรัฐในการ
ดูแล ส่งเสริม และปกป้องบุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานทางสังคมให้มีสิทธิทั้งในส่วนบุคคลและที่สัมพันธ์กับบุคคล
อื่นในการส่งเสริมและพยายามทําให้เกิดการคุ้มครองและการได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
โดยรัฐแต่ละแห่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการคุ้มครอง ส่งเสริม และดําเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง นอกเหนือจากสิ่งอื่น ทั้งนี้ โดยการกําหนดขั้นตอนที่อาจจําเป็นในทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง และอื่นๆ รวมทั้งหลักประกันทางกฎหมายที่จําเป็นเพื่อกํากับให้บุคคลทุกคนภายใต้
เขตอํานาจของตนสามารถเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นได้ในทางปฏิบัติ ทั้งในส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับบุคคลและ
ที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยรัฐแต่ละรัฐควรออกกฎหมายและมาตรการเชิงบริหารและอื่นๆที่อาจจําเป็นเพื่อกํากับ
ให้มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังที่ระบุไว้ในปฏิญญาฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินการที่จําเป็นเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจคุ้มครองบุคคลทั้งในส่วนบุคคลและ
ส่วนที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้รอดพ้นจากความรุนแรง การคุกคาม การโต้ตอบ การเลือกปฏิบัติทั้งโดยพฤตินัยและ
นิตินัย แรงกดดันและการกระทําโดยประการอื่น อันเป็นมาจากการแสดงออกอันชอบธรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
แต่ในหลายกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองกลับเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ละเมิดสิทธิของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เสียเอง ด้วย
ความต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมจนบ่อยครั้งกลายเป็นข้อหาที่หลักลอยจนมิอาจเชื่อถือได้ว่าการ
ปฏิบัติตามคําสั่งในลําดับการบังคับบัญชาจะเป็นเสมือนเกราะป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดต่อกลุ่มบุคคลจริง
หรือไม่
อีกทั้งในส่วนกฎหมายภายในและระบบการบริหารจัดการในหลักนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ รัฐมี
หน้าที่ส่งเสริมเพื่อให้พลเมืองทุกคนเกิดความเข้าใจต่อสิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
มาตรการดังกล่าวควรประกอบด้วย การตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งกฎหมายหรือมาตรการในประเทศและเปิดโอกาสให้
พลเมืองสามารถเข้าถึงเอกสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรายงานของรัฐที่ส่งมอบให้หน่วยงานซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนสากลของรัฐแห่งนั้นที่เป็นภาคีอยู่ รวมทั้งต้องสนับสนนุให้จัดตั้งและพัฒนา
สถาบันระดับชาติที่เป็นอิสระตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ภายใต้เขตอํานาจของตน ประการที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการสอนด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับและกํากับหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมายให้มีเนื้อหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในโครงการอบรมเหล่านี้ด้วย
กล่ า วโดยรวมคื อ รั ฐ มี ภ ารกิ จ ทุ กด้ า นที่ จ ะส่ ง เสริ ม ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนทุกรูปแบบรวมทั้งการเผยแพร่ต่อสังคม การบรรจุลงในเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในกลุ่ม
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บุคคลที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในส่วนนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการโดยเน้นหลักการประการสําคัญคือคุ้มครอง
บุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีเจตจํานงในการปกปักรักษาสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกด้าน
ประการที่สอง ความหมาย สิทธิ หน้าที่ บทบาทและความคุ้มครองของทุกคนให้มีสิทธิทั้งในส่วนบุคคล
และที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยให้หมายถึง การรวมกลุ่มหรือการประชุมหรือ
ชุมนุมอย่างสงบ การรวมตัว เข้าร่วม และมีส่วนร่วมกับองค์กรเอกชน สมาคมหรือกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารกับ
กลุ่มองค์กรเอกชนหรือองค์กรระหว่างรัฐบาล และมีสิทธิที่จะรับทราบ ได้รับและครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลที่บ่งบอกว่ากฎหมายภายในประเทศและระบบ
ตุลาการหรือระบบบริหารใดๆ ให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นอย่างไรบ้างและมีสิทธิที่จะศึกษา พูดคุย
และแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงในทางกฎหมายและทาง
ปฏิบัติ โดยผ่านวิธีการอันเหมาะสมและย่อมสามารถกระตุ้นให้สาธารณะเกิดความสนใจในประเด็นนี้ได้
ประเด็นสําคัญคือ มีสิทธิที่จะยื่นข้อวิจารณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการทํางานให้หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานและองค์กรซึ่งทํางานด้านสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงให้พวกเขาเห็นว่างานในส่วนใดที่พวกเขาทําอาจเป็น
อุปสรรคหรือขัดขวางการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาให้เกิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และมีสิทธิที่จะ
เข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบริหารและประชาพิจารณ์และการพิจารณาคดีว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นเรียกร้องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยที่เกิดกับกลุ่มบุคคลหรือชาวบ้านจํานวนมากที่ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิชุมชนเพื่อ
บริหารจัดการภายใต้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันของคนชุมชน และในปฏิญญาดังกล่าวยังบัญญัติไว้ว่ากลุ่ม
บุคคลเหล่านี้มีสิทธิที่จะร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสงบ และทุกคนที่สิทธิสืบเนื่องกันที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพตาม
กฎหมายภายในประเทศ โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับสภาพปัจจุบันในประเทศภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 จะสังเกตได้ว่า แม้รั ฐธรรมนู ญทั้งสองฉบับจะได้ ชื่อว่ าเป็ น
รัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรไว้อย่างมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสิทธิ
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังมิได้รับการยอมรับถึงความมีตัวตนอย่างแท้จริงใน
ระบบกฎหมายภายในประเทศ แต่ความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง เสนอ ต่อรองเรื่องสิทธินั้นยังปรากฏให้เห็นเด่นชัด
มาอย่างช้านาน และยิ่งเวลาล่วงเข้ามาถึงยุคโลกาภิวัฒน์ ยิ่งตอกย้ําให้เห็นถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ยิ่งเพิ่มอัตราและความสําคัญให้แก่กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนัก
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และทําให้เห็นถึงการป้องกันที่หละหลวมของภาครัฐอันสืบเนื่องมาจากความไม่
เข้าใจในบทบาทและแนวทางการสื่อสารของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จนก่อให้เกิดความสูญเสียตามมาในหลายๆครั้ง
โดยในปฏิญญาดังกล่าวยังระบุให้มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการ
คุ้มครองในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิดังกล่าวด้วย
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(2) แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (2547)
สืบเนื่องจากการรวมตัวของสหภาพยุโรปซึ่งตระหนักในการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงได้มีการ
ออกแนวปฏิ บัติ เพื่อเป็ นการยื นยั นถึงการปฏิ บัติ ตามหลั กการตามที่ประกาศไว้ใ นธรรมนูญ แห่งสหประชาชาติ
ดั งนั้ น สหภาพยุ โ รปจึ งได้ กํา หนดแนวทางอั น เฉพาะเจาะจงเพื่ อ การพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ที่ดี ต่ อนั กปกป้ องสิ ท ธิ
มนุษยชนในยุโรปและในประเทศอื่นๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเช่นกัน
ตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติและส่งเสริมการดําเนินงานของสหภาพยุโรปในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งสหภาพยุโรปสามารถใช้ข้อเสนอแนะ
นี้ในการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศที่สามทุกระดับรวมทั้งเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย โดยในเนื้อหาของ
แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ให้คํานิยามไว้อย่างชัดเจนถึงความหมายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่า หมายความถึง
บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมซึ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ทางสากล นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางพลเรือนและการเมือง รวมทั้งส่งเสริม คุ้มครอง
และทําให้ได้มาซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของสมาชิกกลุ่มต่างๆ อย่างเช่น ชุมชนพื้นเมือง นิยามในที่นี้ไม่รวมถึงบุคคลหรือกลุ่มซึ่งกระทําการหรือส่งเสริม
ความรุนแรง
รวมทั้งมีบทอารัมภบทถึงการสนับสนุนหลักการตามที่ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและความ
รับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อันเป็นที่ยอมรับทางสากล เพราะแม้ว่างานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะเป็นหน้าที่ของรัฐก็ตาม อย่างไร
เสีย งานนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักเกี่ยวข้องกับการวิจารณ์นโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่
ควรมองการกระทํ าเช่น นี้ใ นแง่ล บแต่ ควรส่ งเสริ มให้มีพื้นที่ ในการแสดงความคิด เห็ นและถกเถีย งกั นอย่า งเสรี
มากกว่า และเมื่องานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทมากขึ้นทําให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าของ
การโจมตีและละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขามากยิ่งขึ้น
ในส่ว นแนวปฏิ บัติที่สหภาพยุโ รปมองว่ าสามารถกระทําได้ต่อการปกป้องและส่งเสริมนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนได้โดยการจําแนกวิธีการและช่องทางตามบริบทของนโยบายรวมทั้งกิจการด้านการต่างประเทศและความ
มั่นคงของประเทศนั้น ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้
(ก) การกํากับ ดูแล และการประเมินผล โดยหัวหน้าคณะผู้แทนทูตของสหภาพยุโรป ต้องทํา
รายงานตามระยะเวลาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นๆ โดยคํานึงถึงว่ากรอบการปกป้องของ
สถาบัน นิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหารหรือมาตรการที่เหมาะสมอื่นๆ สามารถพัฒนาให้รัฐนํามาใช้เพื่อคุ้มครอง
บุคคลให้พ้นจากความรุนแรง คุกคาม การตอบโต้และการเลือกปฏิบัติได้
(ข) บทบาทของคณะผู้แทนทางการทูตสหภาพยุโรปในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เนื่องจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักจะจัดให้มีการนํานโยบายและหลักการระหว่างประเทศไปใช้ใน
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บริบทของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการปรึกษาหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่าง
เหมาะสมโดยการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และควรแสดงการยอมรับอย่างเปิดเผยและอาจเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้
(ค) ส่งเสริมความเคารพต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศที่สามและเวทีพหุภาคี โดย
สหภาพยุโรปวางบทบาทในการกระตุ้นให้ประเทศที่สามปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพสิทธิของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน และคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการถูกทําร้ายและคุกคามจากตัวการที่ไม่ใช่รัฐ
(ง) สนับสนุนแนวปฏิบัติพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรวมทั้งผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากเพราะความเป็นอิสระและความเป็นกลางขององค์กรดังกล่าว และความสามารถที่จะดําเนินการและ
แสดงความเห็นต่อต้านการละเมิดสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก โดยสหภาพยุโรปอาจสนับสนุนให้รัฐ
ต่างๆ อนุญาตโดยหลักการเมื่อมีคําขอจากแนวปฏิบัติพิเศษสหประชาชาติเพื่อเข้าเยี่ยมรัฐนั้นโดยผ่านช่องทางคณะ
ผู้แทนการทูตของสหภาพยุโรป เป็นต้น
(จ) การสนับสนุนเชิงปฏิบัติเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของประชาคม
ยุโรปและรัฐภาคีซึ่ งมุ่งส่งเสริมการพัฒนากระบวนการและสถาบัน ทางประชาธิ ปไตย รวมทั้ งการส่งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศกําลังพัฒนาด้วย ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับ
สากล รวมทั้งการส่งเสริมการประชุมของนักป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
(ฉ) บทบาทของคณะทํางานสภา โดยกําหนดให้คณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของสภาจะกํากับ
ดูแลการดําเนินงานและการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการส่งเสริมให้ประเด็นนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัติของยุโรป เปิดโอกาสให้มีการทบทวนการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติดังกล่าว
เป็นระยะๆ และรายงานให้สภาทราบโดยผ่านคณะกรรมการการเมืองและความมั่นคงและคณะผู้แทนถาวรตาม
ความเหมาะสมโดยระบุถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของการปฏิบัติตามแนวในการปฏิบัตินั้นๆ
(3) ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสําหรับประเทศ
ไทย (2553/อยู่ระหว่างการทบทวน)
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจําประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ที่สหภาพยุโรปดําเนินความสัมพันธ์
ทางการทูตมีบทบาทสําคัญในการนิยามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศที่ตน
ปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่โดยตรงที่จะสนับสนุนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เผชิญความเสี่ยง เช่นเดียวกับการทํางาน
ของกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและกรอบ
กฎหมายของประเทศด้านการปกป้องและความปลอดภัยของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน2
1

1
2

โปรดดูตัวอย่างยุทธศาสตร์ฯ สําหรับประเทศเนปาล : ภาคผนวก 2
http://protectionline.org/files/2012/08/The-Recommendations%E2%80%90Implementation-Strategy-Phase-One.pdf
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สืบ เนื่ องจากช่ องว่า งระหว่า งการบัญ ญัติ แนวปฏิบั ติฯ และการนํ าแนวปฏิ บัติ ฯ ดังกล่ าวไปใช้ งานจริ ง
สหภาพยุโรปจึงได้กําหนดให้ตัวแทนทางการทูตในแต่ละประเทศกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติตาม โดยมาก
มักมีภาคประชาสังคมเป็นส่วนสําคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการร่างยุทธศาสตร์

3.2 หลักการในพิจารณาคดีที่เป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
หลักการในพิจารณาคดีที่เป็นธรรมนั้น เป็นหลักการที่มีกฎหมายรองรับไว้ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ
เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ
แม้แต่กฎหมายภายในประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นต้น แบ่งเป็น
3.2.1 สิทธิก่อนการพิจารณาคดี
(1) สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11 บัญญัติว่า (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดทางอาญามี
สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย
ซึ่งตนได้รับหลักประกันบรรดาที่จําเป็นสําหรับการต่อสู้คดี
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 บัญญัติว่า” บุคคลซึ่งต้องหาว่า
กระทําผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 39 วรรค 2 บัญญัติว่า ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด
ก่อนคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทํา
ความผิดมิได้
(2) สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 9 กล่าวว่าบุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดย
พลการไม่ได้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 บัญญัติว่า
- บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกายบุคคลจะถูกจับหรือควบคุมโดยอําเภอใจ
มิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
- ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหา
ที่ถูกจับกุมโดยพลัน
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- บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนําตัวโดยพลันไปยังศาล หรือเจ้าหน้าที่
อื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะใช้อํานาจทางตุลาการและจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร
หรือได้รับการปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัว
อาจกําหนดให้มีการประกันว่าจะกลับมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของการพิจารณา และจะมา
ปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคําพิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น
- บุคคลใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสิทธินําคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อให้ศาลตัดสินโดยไม่
ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้นและหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคําสั่ง
ปล่อยตัวไป
- บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ
(1) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(2) มีหลักฐานตามสมควรว่า ผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะ
หลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 บัญญัติว่า “การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้
เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล ”
นอกจากกติการะหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 92 และมาตรา 78 ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิประชาชนในการจับกุมและค้นไว้ดังนี้
“มาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคําสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้
- เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียง หรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามี
เหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น
- เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําลงในที่รโหฐาน
- เมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควร
สงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น
- เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด
หรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิดได้ซ่อน
หรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูก
โยกย้ายหรือทําลายเสียก่อน
- เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับตามมาตรา 78
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การใช้อํานาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจผู้ค้นส่งมอบสําเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชี
ทรัพย์ ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทําบันทึกแสดงเหตุผลที่ทําให้ สามารถเข้าค้นได้ เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้
ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้น
ในทันทีที่กระทําได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป”
“มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคําสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่
- เมื่อบุคคลนั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80
- เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทําความผิด
- เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจ
ขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
- เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา
117”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59 บัญญัติว่า “ศาลจะออกคําสั่งหรือหมายจับ หมาย
ค้นหรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้
ในกรณีที่มีผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม
หรือตํารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตํารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อศาลทาง
โทรศัพท์โทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสมเพื่อขอให้ศาลออก
หมายจับหรือหมายค้นก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่ออกหมายจับหรือหมายค้นได้ตาม
มาตรา 59/1 และมี คํ า สั่ ง ให้ ออกหมายนั้ น แล้ ว ให้ จั ด ส่ ง สํ า นาหมายเช่ น ว่ า นี้ ไปยั ง ผู้ ร้ อ งขอ โดยทางโทรสาร
สื่ออิเล็กทรอนิคส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้วให้ศาลดําเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมายมาพบศาลเพื่อ
สาบานตัวโดยไม่ชักช้าโดยจดบันทึกถ้อยคําของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมายไว้ หรือจะใช้
เครื่องบันทึกเสียงก็ได้โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย บันทึกที่มีการ
ลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้ว ให้เก็บไว้ในสารบบของศาล หากความปรากฏต่อศาลในภายหลังว่าได้มีการออก
หมายไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ศาลอาจมีคําสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นนั้นได้
ทั้ ง นี้ ศาลจะมี คํ า สั่ ง ให้ ผู้ ร้ อ งขอจั ด การแก้ ไ ขเพื่ อ เยี ย วยาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่
เห็นสมควรก็ได้”

10

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

การที่รัฐธรรมนูญได้วางหลักเกณฑ์ในการจับกระทําได้ต่อเมื่อมีหมายของศาลเป็นการยกเลิกอํานาจในการ
ออกหมายจับ หมายขังของพนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจชั้นผู้ใหญ่ที่มีมาแต่เดิม เป็นการให้อํานาจศาลในการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจอีกชั้นหนึ่ง
โดยสรุปแล้ว การจับกุมคุมขังบุคคลจะกระทําไม่ได้ เว้นแต่เป็นการจับหรือคุมขังภายในเงื่อนไข ดังนี้
(ก) มีคําสั่งหรือหมายของศาล
(ข) กระทําความผิดซึ่งหน้า
(ค) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นให้จับได้ โดยมีเหตุจําเป็นนั้นจะต้องเป็นเหตุจําเป็นที่กฎหมายบัญญัติให้
จับและคุมขังโดยไม่มีหมาย
การค้นในที่รโหฐานจะกระทําไม่ได้ เว้นแต่เป็นการค้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(ก) มีคําสั่งหรือหมายของศาล
(ข) มีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคําสั่งหรือหมายของศาล
(3) สิทธิได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิพลเมือง ข้อ 9 ข้อย่อยที่ 2.บัญญัติว่าในขณะจับกุม
บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน
รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย มาตรา 237 บั ญ ญั ติ ว่า ในคดี อาญาผู้ ถูกจั บจะต้ องได้รั บ การแจ้ ง
ข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 บัญญัติว่า เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมา หรือ
เข้าหาพนั กงานสอบสวนเอง หรือปรากฏว่า ผู้ใดซึ่ งมาอยู่ต่ อหน้า พนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้ องหา ให้ ถามชื่อตั ว
ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่
กล่าวหาว่าผู้ต้องหา ได้กระทําความผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ
การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่งจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดตามข้อหานั้น
จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ไม่เพียงแต่แจ้งข้อกล่าวหา แต่ให้แจ้งรายละเอียดของการจับด้วย เป็น
การคุ้มครองผู้ต้องหาคดีอาญามากขึ้น ผู้ต้องหาจะได้ทราบว่าพนักงานสอบสวนกําลังสอบสวนในเรื่องอะไรและ
ควรจะให้การอย่างไร
(4) สิทธิการได้รับโอกาสแจ้งญาติทราบในโอกาสแรก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือ
ขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและ
สถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
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ในสิทธิการได้รับโอกาสแจ้งญาติทราบในโอกาสแรกเป็นการรับรองสิทธิในการติดต่อญาติหรือผู้ที่ไว้วางใจ
เป็นหลักประกันในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ต้องหา เพราะผู้ต้องหาอาจขอความช่วยเหลือจากญาติในการ
ต่อสู้คดี ติดต่อทนายความ และเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาจะไม่ถูกละเมิดสิทธิจากผู้จับกุมหรือสอบสวน อาทิ
การข่มขู่ หรือการซ้อมให้รับสารภาพ
(5) สิทธิได้รับการแจ้งสิทธิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือ
ขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและ
สถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) พบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(ข) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวน
(ค) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
(ง) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ให้พนักงานฝ่า ยปกครองหรื อตํ ารวจซึ่ งรั บมอบตั วถู กจั บ หรือผู้ต้ องหามี หน้ าที่ แจ้งให้ ผู้ถูกจั บ
หรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
(6) สิทธิให้การหรือไม่ให้การในชั้นสอบสวน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 บัญญัติว่า “ในการพิจารณา
คดีอาญา บุคคลซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ําดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค (ช)
สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่พนักงานเป็นผู้จับ
ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับกุมทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะ
ไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคําของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้…..”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 บัญญัติว่า “(1) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือ
ไม่ให้การก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยคําที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้”
(7) สิทธิการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่าให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้
ด้วย (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
(8) สิทธิที่จะถูกนําตัวไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง
ประมวลกกหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจําเป็นเพื่อทําการสอบสวน หรือการฟ้องคดีให้นําตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง
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นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาลขอหมายขัง
ผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจําเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทําลงมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ศาลมีอํานาจสั่งขังได้ครั้งเดียว มีกําหนดไม่เกินเจ็ดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินกว่าหกเดือนแต่ไม่ถึงสิบปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อย
บาท หรื อทั้งจํา ทั้งปรับ ศาลมี อํานาจสั่งขังหลายครั้ งติดๆกั นได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน สิบสองวัน และรวมกั น
ทั้งหมดต้องไม่เกินสี่สิบแปดวัน
ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมี
อํานาจสั่งขังหลายครั้งติดๆกันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินสิบสองวันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินแปดสิบสี่วัน
ในกรณีตามวรรคหกเมื่อศาลสั่งขังครบสี่สิบแปดวันแล้วหากพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคํา
ร้องต่อศาลเพื่ อขอขั งต่อไปอีกโดยอ้า งเหตุ จําเป็น ศาลจะสั่ งขั งต่อไปได้ ก็ต่ อเมื่ อพนักงานอัย การหรื อพนักงาน
สอบสวนได้แสดงถึงเหตุจําเป็น และนําพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผู้ต้องหามีสิทธิแต่งทนายความเพื่อแถลงข้อคัดค้านและซักถาม
พยาน ถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนื่องจากยังไม่มีการปฏิบัติตามมาตรา 134/1 และผู้ต้องหาร้องขอให้ศาลตั้ง
ทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 134/1 และผู้ต้องหาร้องขอให้ศาลตั้ง
ทนายความให้โดยทนายความนั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 134/1 วรรคสาม
โดยอนุโลม
(9) สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ 9 บัญญัติว่า ”มิให้ถือเป็นหลักทั่วไป
ว่าจะต้องคุมขังบุคคลผู้อยู่ระหว่างพิจารณาคดีหากแต่ควรปล่อยชั่วคราวโดยอาจมีหลักประกันว่าจะกลับมาปรากฏ
ตัวในการพิจารณาคดีหรือในกรณีจําเป็นตามโอกาสหรือมารับการบังคับคดีตามคําพิพากษานั้นก็ได้”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 บัญญัติว่า“ในคดีอาญาผู้ต้องหาจําเลยมีสิทธิ
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวไว้
โดยการประกันตั วนั้ นทํ าได้ตั้งแต่ ผู้ต้ องหาถู กควบคุมตัวจนกว่า คดี จะถึ งที่ สุด การปล่อยชั่ วคราวตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามี 3 วิธี ดังนี้คือ
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(9.1) การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน
การปล่อยผู้ต้องหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องทําสัญญาประกันไว้ต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
เพียงแต่สาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียกเท่านั้นการปล่อยชั่วคราววิธีนี้ใช้เฉพาะคดีความผิด
ที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี
(9.2) การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน
การปล่ อยผู้ต้ องหาหรื อจํ าเลยไปชั่ว คราวโดยผู้ ต้องหาหรือจํา เลยหรือบุคคลอื่น ผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องลงชื่อทําสัญญาประกัน ในสัญญาประกันจะต้องมีข้อความให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันแล้วแต่กรณี
จะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลผู้ให้ประกันและเมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินจํานวนที่ระบุ
ไว้ การปล่อยวิธีนี้ใช้บังคับในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้นไป
(9.3) การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันและหลักประกัน
การปล่อยผู้ ต้องหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยมี สัญญาประกั นพร้อมด้วยหลักประกัน ซึ่งผู้ร้ องขอ
ประกันจัดหามา หลักประกันมี 3 ชนิดคือ3 (1) เงินสดมาวาง (2) มีหลักทรัพย์อื่นมาวาง (3) มีบุคคลมาเป็น
หลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย์ การปล่อยชั่วคราวโดยวิธีนี้ใช้บังคับในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกิน 5 ปีขึ้น
ไป
(10) สิทธิที่จะพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า “ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือ
ขังมีสิทธิ (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (3) บัญญัติว่า ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็น
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(11) สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมตามสมควร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า “ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือ
ขังมีสิทธิ(3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติตามสมควร “
(12) สิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลอื่นเข้าฟังการสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า “ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือ
ขังมีสิทธิ (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/3 บัญญัติว่า ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่ง
ตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้
3

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 112
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4 บัญญัติว่า ในการถามคําให้การผู้ต้องหา ให้
พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า (2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ
สอบปากคําตนได้
(13) สิทธิที่จะให้รัฐจัดหาทนายความให้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (ง) บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
ที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งมีการแต่งตั้งขึ้นโดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระ
ในการจ่ายค่าตอบแทน”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 บัญญัติว่า ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือ
ในคดีที่ผู้ต้ องหามี อายุไม่ กิน สิบ แปดปี ในวันที่ พนั กงานสอบสวนแจ้งข้ อหา ก่อนเริ่ มถามคํ าให้การให้พนักงาน
สอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้
ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกก่อนเริ่มถามตําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่
ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยติ
ธรรมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน
หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบ หรือแจ้งแต่ไม่มาพบ
ผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวน ผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอทนายความ แต่
พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย
3.2.2 สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี
(1) สิทธิมีล่ามหรือรัฐจัดหาล่ามให้เมื่อไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือหูหนวกหรือเป็นใบ้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14. บัญญัติว่าสิทธิที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 ทวิ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย
หรือพยานไม่สามารถพูดหรือได้ยิน หรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่ามภาษามือ ให้พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาลจัดหาล่ามภาษามือให้ หรือจัดให้ถาม ตอบ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร
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(2) สิทธิให้การหรือไม่ให้การต่อศาล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 บัญญัติว่า ในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ใน
วันไต่สวนมูลฟ้อง ให้จําเลยมาหรือคุมตัวมาศาล ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป เมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจําเลย
จริงแล้ว ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟัง และถามว่าได้กระทําผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง คําให้การของ
จําเลยให้จดไว้ ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้ และดําเนินการต่อไป
จําเลยไม่มีอํานาจนําพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่จําเลยจะมีทนาย
มาช่วยเหลือ
ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ศาลมีอํานาจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจําเลย ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป
กับแจ้งวันนัดไต่สวนให้จําเลยทราบ จําเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้อง โดยตั้งทนายให้ซักค้านพยานโจทก์ด้วย
หรือไม่ก็ได้ หรือจําเลยจะไม่มา แต่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทก์ก็ได้ ห้ามมิให้ศาลถามคําให้การจําเลย และ
ก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น
(3) สิทธิได้รับทราบคําฟ้องและได้รับการอธิบายฟ้องจากศาล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคสองบัญญัติว่า “เมื่อโจทก์หรือทนายโจทก์
และจําเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วและศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริง ให้อ่านและอธิบายฟ้องให้จําเลยฟังและถามว่าได้
กระทําผิดจริงหรือไม่ จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้างคําให้การของจําเลยให้จดไว้ ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจด
รายงานไว้และดําเนินการพิจารณาต่อไป”
(4) สิทธิได้รับการพิจารณาต่อหน้า
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น “
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 บัญญัติว่า การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทํา
โดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
(5) สิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
(5.1 ) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 10 กําหนดว่า ทุก
คนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมใน
การกําหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและการกระทําผิดอาชญาใดๆที่ตนถูกกล่าวหา
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 บัญญัติว่า“บุคคลทุกคนย่อมมี
สิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมโดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรคแรก บัญญัติว่า”การพิจารณาและสืบพยาน
ในศาล ให้ทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
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(5.2) การพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ข้อ 9 บัญญัติว่า “บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือควบคุม มีสิทธินําคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินโดยไม่ชักช้า”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจําเลยมีสิทธิ
ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม “
(5.3) การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 10 กําหนดว่า
ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและเปิดเผยจากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 บัญญัติว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 (7) บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือ
จําเลยย่อมมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม”
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 บัญญัติว่า “นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจําเลยมีสิทธิ
ดังต่อไปนี้ (1) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม”
(6) สิทธิการได้รับการพิจารณาคดีของศาลอย่างเป็นธรรมโดยผู้พิพากษานั่งครบองค์คณะ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 25 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลชั้นต้น นอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ต้องมี
ผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจําศาลเกินหนึ่งคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งปวง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 27 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือ
ศาลฎีกา ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสามคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้
(7) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพ
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ง) ประกอบกับมาตรา 173
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดไว้ว่าประเภทของคดีใดที่ศาลต้องจัดหาทนายความให้แก่จําเลย
หรือจําเลยอาจร้องขอให้มีทนายความได้ ทั้งนี้ การกําหนดดังกล่าวขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของบทกําหนดโทษในคดี
นั้ น ๆเช่ น คดี ที่มี โ ทษประหารชี วิ ต หรื อ คดี ที่ จํ า เลยอายุ ไม่ ถึ ง 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ เป็ น ต้ น เพราะศาลต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
พฤติการณ์แวดล้อม เหตุภาวะรอบตัวจําเลยและความไม่เข้าใจถึงข้อกฎหมายในการจัดหาทนายความให้แก่จําเลย
นั้นๆ แต่แท้จริ งแล้วสิ ทธิในการเข้า ถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นต้ องเกิด ขึ้นแก่บุ คคลทุกฝ่ายที่ต้ องเข้า สู่
กระบวนการยุติธรรม และต้องเกิดขึ้นในทุกกระบวนการเช่น ชั้นก่อนการสอบสวน ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาคดี
และชั้นภายหลังจากที่การพิจารณาคดีได้เสร็จสิ้นลง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันแท้จริงของคู่ความ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจําเลยในกระบวนการยุติธรรมที่พึงมีพึงได้
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(8) สิทธิที่จะถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่ อตนและขอให้หมายเรียกพยานฝ่ ายตนมาซัก ถามภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับพยานฝ่ายตรงข้ามของตน
ตามกติ กาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ พลเมื อ งและสิ ทธิ ท างการเมื อง ข้ อ 14 (3จ) ประกอบกั บ ประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาประกอบกับมาตรา 212 มาตรา 233 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และมาตรา
116 มาตรา 117 และมาตรา 118 กําหนดลําดับการซักถามพยานและข้อกําหนดในการที่โจทก์หรือจําเลยจะนํา
พยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาล
(9) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปรําตนเองหรือรับสารภาพผิด
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (3 ช) ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165 และมาตรา 172 กําหนดให้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณาของ
ศาลไม่สามารถบังคับหรือเกลี่ยกล่อมให้จําเลยรับสารภาพได้ว่ากระทําความผิดจริง โดยหากจําเลยไม่ประสงค์จะให้
การหรื อ ไม่ ใ ห้ ก ารอย่ า งใดในชั้ น ไต่ ส วนมู ล ฟ้ องก็ เ พี ย งแต่ ใ ห้ ศาลบั น ทึ ก ไว้ เ ท่ า นั้ น และในชั้ น สอบสวนเองก็ มี
บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวกําหนดไว้เช่นกันถึงการยอมรับโดยสมัครใจของผู้ถูกจับกุมแม้ผู้ที่ถูกจับกุมจะไม่ให้
การใดเลยก็เป็นสิทธิที่ผู้จับกุมต้องยอมรับ
(10) สิ ทธิที่จ ะไม่ ถู ก ลงโทษจากกฎหมายย้ อนหลั งเเละหลั ก การไม่ ลงโทษหากปราศจากกฎหมาย
รองรับในขณะกระทําความผิด (nullumcrimen sine lege)
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ15 (1) ประกอบกับมาตรา 2
ประมวลกฎหมายอาญา กําหนดว่าบุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายและถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่
ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดและถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่
เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทํา
3.2.3 สิทธิภายหลังการพิจารณาคดี
(1) บุคคลทุกคนที่ถูกลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การลงโทษและคําพิพากษาต่อ
ศาลสูงให้พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ตามกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื องและสิ ทธิ ท างการเมื อ ง ข้ อ 14(5) ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา 193 มาตรา 193 ทวิ มาตรา 195 มาตรา 216 มาตรา 218 มาตรา 219
มาตรา 219 ทวิ และมาตรา 220 กําหนดหลักการ ขั้นตอนและข้ อจํากัดในการใดที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ
ดําเนินการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลสูงในคดีอาญา ซึ่งหลักการในการเสนอเรื่องต่อศาลสูงในส่วนคดีอาญานั้นย่อมมี
ความยุ่งยากซับซ้อนที่ต้องพิจารณามากกว่าในคดีแพ่ง เนื่องจากในคดีอาญาต้องมีการพิจารณาถึงบทกําหนดโทษที่
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ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษไว้ โดยมีการจํากัดสิทธิการอุทธรณ์ฎีกาทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อการคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่ถูกลงโทษ คือจําเลยว่ามิให้ต้องรับโทษหนักขึ้นโดยไม่ผ่านเงื่อนไขหรือการกลั่นกรอง
ในชั้นศาล
(2) บุคคลมีสิทธิที่จะเรียกร้องการชดเชยจากการถูกละเมิดสิทธิในความยุติธรรม
ตามกติ การะหว่า งประเทศว่ าด้ ว ยสิทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมื อง ข้ อ 14 (7) เนื่องจากประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กําหนดบทบัญญัติในลักษณะนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่มีปรากฏในหลักกฎหมายว่า
ด้วยละเมิดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งกําหนดให้ผู้เสียหายใน
คดีอาญาและจําเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าบริสุทธิ์สามารถร้องขอต่อกระทรวงยุติธรรม
ขอรั บเงิน เยี ยวยาได้ใ นเบื้องต้ น หากจํ าเลยในคดีอาญานั้ นมี คุณสมบั ติครบตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญ ญัติ ฯ
กําหนดไว้
(3) บุคคลย่อมไม่อาจถูกพิจารณาโทษซ้ําหรือลงโทษซ้ํา
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14 (7) ประกอบมาตรา 147
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการรื้อร้องฟ้องคดีอาญา พ.ศ. 2497กําหนดไว้
ว่า บุคคลย่อมไม่ถูกดําเนินการสอบสวนซ้ําเมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดว่าไม่มีการฟ้องคดีแล้วหากไม่มีพยานหลักฐานใหม่
เช่นเดียวกับการที่จะถูกพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่จําเลยถูกตัดสินว่ากระทําความผิดตามที่โจทก์
กล่าวหาจริงแต่ขณะปัจจุบันยังไม่มีการใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อรื้อร้องเพื่อฟ้องคดีขั้นใหม่แต่
อย่างใด

3.3 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3.3.1 คู่มือการปกป้องเเละความปลอดภัยสําหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน คู่มือดังกล่าว
จัดทําขึ้นโดยองค์กร Protection International ร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยพัฒนามาจาก
ประสบการณ์เเละมุมมองของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในระดับชุมชนที่มักไม่ค่อยได้รับความสนใจ เมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยงเเละความเสียสละที่คนเหล่านั้นกระทําเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เช่น สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เป็นต้น
คู่มือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน โดยเพิ่ม
การปกป้องเเละความปลอดภัยให้กับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ ผ่านการให้ความรู้เละเครื่องมือที่จะสร้าง
ความเข้าใจเเละพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยเเละการปกป้อง โดยเนื้อหาในคู่มือจะช่วยให้นักปกป้อง
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สิทธิมนุ ษยชนสามารถประเมิ น ความเสี่ย ง พั ฒนาแผนเเละมาตรการความปลอดภั ย ให้ เหมาะกั บสถานการณ์
จําเพาะของตน
3.3.2 21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน: สืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ
หนังสือ 21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเล่มนี้จัดทําโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อรวบรวม
สถิตินักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกฆาตกรรมเพราะเหตุมาความพยายามปกป้องสิทธิหรือผลประโยชน์ร่วมกันใน
ชุมชนในช่วงระหว่างที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มีผลบังคับใช้
รายละเอียดในหนังสือเป็นการนําเสนอชีวประวัติโดยย่อของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ
เช่น ประเด็นที่ดิน ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ประเด็นผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อ
ชุมชน เป็นต้น (โปรดดูรายละเอียดใน บทที่ 3ข้อค้นพบและการอภิปรายผล)
3.3.3 Oxford Journal
นิตยสาร oxford journal ได้รวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในหลายประเด็น
โดยรวบรวมเเละนําเสนอภายใต้หัวข้อ JOURNAL OF HUMAN RIGHTS PRACTICE
เเละในส่วนของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ( Human Right Defenders) นั้นมีหลายบทความที่เกี่ยวข้อง
เช่น
(1) Mexico's National Protection Mechanism for Human Rights Defenders: Challenges and
Good Practices J Human Rights Practice (2013) 5 (3): 489-499 first published online October 14,
2013 ( By Daniel Joloy)
(2) Protesting for Human Rights in the Occupied Palestinian Territory: Assessing the
Challenges

and

Revisiting

the Human Rights

Defender

FrameworkJ Human Rights

Practice (2013) 5 (3): 421-434 first published online September 29, 2013 (By Raghad Jaraisy and
Tamar Feldman)
(3) A Study of the Experience of Women Human Rights Defenders in Eleven Egyptian
Governorates’ Human Rights Practice (2013) 5 (3): 460-477 first published online September 25,
2013 (By Masa Osama Amir)
(4) Human Rights Awards for the Protection of Human Rights Defenders Human Rights
Practice (2013) 5 (3): 548-555 first published online November 4, 2013 ( By Johannes Thoolen)
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(5) Making the Transition: Engaging Communities in Uganda with the United Nations
Declaration

on Human Rights Defenders Human Rights

Practice (2013) 5 (3): 512-521 first

published online September 26, 2013 (By Jamie Hitchen and Jacqueline Kasoma)
(6) A Feminist Alternative for the Protection, Self-Care, and Safety of Women
Human Rights Defenders in

Mesoamerica Human Rights

Practice (2013) 5 (3): 446-459 first

published online October 8, 2013 IM–Defensoras
(7) East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project Networks for the Protection
of Human Rights Defenders: Notes from the Field Human Rights Practice (2013)
(8) Protecting Human Rights Defenders in the North Caucasus: Reflections on
Developments from 2009 to the Present Human Rights Practice (2013) 5 (3): 500-511 first
published online September 26, 2013 (By Vanessa Kogan)
(9) Editor's Choice: A Research

Agenda for the Protection

of Human Rights

Defenders Human Rights Practice (2013) 5 (3): 401-420 first published online November 4, 2013
(By Alice M. Nah, Karen Bennett, Danna Ingleton, and James Savage)
(10) Rethinking

Risk

and

Security

of Human Rights Defenders in

the

Digital

AgeJ Human Rights Practice (2013) 5 (3): 535-547 ( ByStephanie Hankey and Daniel Ó Clunaigh)

21

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

บทที่ 4
ข้อค้นพบและการอภิปรายผล
การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมสถิติการดําเนินคดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คือ คน กลุ่มคน หน่วยทางสังคมที่ทํางานตามลําพัง หรือทํางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้ประกอบอาชีพโดยตรง เช่น ทนายความสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเป็นอาสาสมัคร
เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ครู ชาวนา แพทย์ เป็นต้น สิ่งสําคัญคือต่อสู้เพื่อ ปกป้อง
สิทธิอย่างน้อยหนึ่งประเด็นหรือมากกว่า เช่น ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านแรงงาน ด้านการเมือง เป็นต้น
เช่ น ทนายสมชาย ลี ละไพจิ ต ร นายเจริ ญ วั ด อักษร กลุ่มต่ อต้ า นเหมืองแร่ โ ปรแตช กลุ่ มต่อต้ านท่ อก๊ า ซไทยมาเลเซีย กลุ่มคนงานบริษัทไทอัมพ์ กรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น
สถิติการดําเนินคดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างปีพ.ศ. 2540 – 2556
(1) ชั้นสอบสวนและกระบวนการตั้งข้อกล่าวหา
ข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและนําเสนอ : ผู้ร้องทุกข์ (รัฐ/เอกชน, สถิติ), ข้อกล่าวหา (ประเภท, สถิติ), การรับเรื่อง
ร้องทุกข์/กล่าวโทษ (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การจับกุม (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การควบคุมตัว/ การ
ปล่อยตัวชั่วคราว (ระยะเวลา, ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ)
(2) ชั้นอัยการ
ข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและนําเสนอ : การสั่งฟ้อง (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ)
(3) ชั้นศาล
ข้อมูลที่ต้องการรวบรวมและนําเสนอ : ฐานความผิด (ประเภท, สถิติ), การประทับรับฟ้อง (ประเภทข้อกล่าวหา,
สถิติ), การคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี (ระยะเวลา, ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การปล่อยตัวชั่วคราวระหว่าง
การพิจารณา (ประเภทข้อกล่าวหา, สถิติ), การพิจารณาคดีโดยลับ/การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย (ประเภทข้อ
กล่าวหา, สถิติ), คําสั่ง/คําพิพากษา (ประเภทของโทษ/ยกฟ้อง, สถิติ), การอุทธรณ์/ฎีกา (สถิติ)
จากการสืบค้นข้อมูลการดําเนินคดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล
ยังไม่มีการรวบรวมสถิติคดีของกลุ่มคนดังกล่าวไว้ กล่าวคือ มิได้แยกประเภทไว้ต่างหากจากบุคคลธรรมดาทั่วไป
และยังกระจายกันไปในแต่ละข้อหา ประเภทคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีอาญา คดีปกครอง และตามศาลต่างๆ
แต่ทั้งนี้ คณะนักวิจัยได้พยายามรวบรวมข้อมูลนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการบันทึกไว้บางส่วน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่รักษาสิทธิชุมชน เนื่องจากหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มีการหยิบยกเรื่องสิทธิชุมชนมาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากร หรือคนในชุมชนด้วยกัน เป็นการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติของคนทั้งประเทศ มิใช่เฉพาะบุคคล หรือกลุ่มคนแต่เพียงฝ่ายเดียว
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ตามสถิติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนลุกขึ้นมาปกป้อง อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และฉบับปี พ.ศ. 2550 จนถูก
สังหารเป็นจํานวนกว่า 35 ราย ซึ่งยังไม่รวมบุคคลที่รัฐหรือเอกชนฟ้องเป็นจําเลยในคดีความต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและ
อาญา4
ช่วงปี พ.ศ. 2540-2557 5
ปี พ.ศ. 2542
(1) กํานันทองม้วน คําแจ่ม ผู้นําการคัดค้านการให้สัมปทานโรงโม่หิน จ.หนองบัวลําภู ถูกยิงเสียชีวิต
(พร้อมกับนายสม) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2542
(2) นายสม หอมพรหม ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกํานันทองม้วน ขณะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปกับ กํานัน
ทองม้วน
(3) นายอารีย์ สงเคราะห์ ผู้นําการต่อต้านการบุกรุกป่าและรณรงค์ร่วมกับชาวบ้านปกป้องผืนป่าต้นน้ํา
คลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี ถูกยิงเสียชีวิต
ปี พ.ศ. 2544
(4) นายจุรินทร์ ราชพล ผู้นําการรณรงค์ปกป้องป่าชายเลนชุมชนบ้านป่าคลอก 400 ไร่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มิให้ถูกนายทุนนากุ้งบุกรุก โดยกลุ่มนายทุนนากุ้งพยายามที่จะเข้ามาบุกรุกถางป่าเพื่อทํานากุ้ง นายจุรินทร์ ราชพล
ผู้นําตัวแทนชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจึงยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดสอบเขตป่าชายเลนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาจึงถูกยิง
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2544
(5) นายนรินทร์ โพธิ์แดง ผู้นําการคัดค้านการระเบิดหินเขาชะอาง กลางทุ่ง กิ่ง อ.ชะเมา จ.ระยอง ได้เข้า
มาช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ เ ขาชะอางกลางทุ่ ง ท่ า มกลางความขั ด แย้ ง กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ห้วยทับมอญ ที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องการตั้งโรงโม่หินที่มีความไม่ชอบมาพากลในการพิจารณา และการไม่รับฟัง
ความเห็นของประชาชน รวมถึงผลกระทบจากโรงโม่หินซึ่งมีนักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับประเทศ
นายนรินทร์ โพธิ์แดง ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(6) นายพิทักษ์ โตนวุธ ผู้นําคัดค้านโรงโม่หิน บริษัทร็อค แอนด์ สโตนและโรงโม่หินบริษัทอนุมัติการศิลา
โดยได้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ ส.ค.1 ของโรงโม่หินดังกล่าวในเขตภูเขาแดงรังกาย บ้านชมภู อ.เนินมะปราง จ.
พิษณุโลก ซี่งเป็นพื้นที่ติดต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ถูกยิงเสียชีวิตขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแยกเข้าบ้าน

4
5

หนังสือ 21 นักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชน สืบสานเจตนารมณ์ และจิตใจกล้าหาญ,สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,พ.ศ.2552
http://www.prachatai.com/journal/2014/07/54631
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นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

ชมภู หลังที่นายพิทักษ์กลับจากการประชุมร่วมกับคณะตรวจสอบของทางอําเภอเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
(7) นายสุวัฒน์ ปิยะสถิตย์ ผู้นําการคัดค้านบ่อฝังกลบขยะราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นสร้างมลพิษรบกวนชุมชนในแถบ ต.ราชาเทวะ
ถูกยิงเสียชีวิตขณะนั่งร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่ม บริเวณร้านค้ากลางชุมชนในหมู่บ้านจามจุรี ม.15 ต.ราชาเทวะ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตผู้จ้างวานจําคุกตลอดชีวิตมือปืนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
(8) นายสมพร ชนะพล แกนนํากลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ําคลองกระแดะ พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ และคัดค้านการสร้างเขื่อนในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี จนในที่สุดโครงการสร้างเขื่อนหยุดลง
นายสมพรถูกยิงเสียชีวิต ขณะนั่งเขียนรายงานข้อมูลของชุมชนอยู่ที่บ้าน
(9) นางฉวีวรรณ ปึกสูงเนิน ผู้นําการต่อต้านการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง อ.สูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการต่อต้านอันเนื่องมาจากการประมูลงานรับเหมาก่อสร้างในเขต อบต. นากลาง และ
การที่ผู้ตายเป็นแกนนําขับไล่ประธานอบต. และการทุจริตอื่นๆ ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักตัวเอง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
ปี พ.ศ. 2545
(10) นายแก้ว ปินปันมา สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและแกนนําชาวบ้านที่เข้าไปใช้ที่ดินในพื้นที่
กิ่ง อ.ดอย หล่อ จ.เชียงใหม่ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผู้ต้องหาได้
ศาลชั้นต้นพิพากษาจําคุก 8 ปี
(11) นายบุญสม นิ่มน้อย ผู้นําคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงกลั่นปิโตรเคมีขนาดใหญ่ ของ บริษัทสยามกัลฟ์
โม่หินบริษัทร็อค แอนด์ สโตน ปิโตรเคมีคอล จํากัด ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 ผู้ต้องหามอบ
ตัว 2 ราย แต่ศาลยกฟ้องเพราะไม่มีใครกล้าเป็นพยานเนื่องจากการถูกข่มขู่และกลัวถูกสังหารโหดเช่นเดียวกับนาย
บุญสม
(12) นายปรีชา ทองแป้น สารวัตรกํานันตําบลควนกรด อ.ทุ่งสง แกนนําเรียกร้องสิทธิชุมชนจาก
โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถูกลอบสังหารเสียชีวิต เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย แต่ให้การปฏิเสธ
(13) นายบุญฤทธิ์ ชาญณรงค์ ผู้นําการตรวจสอบการทําไม้เถื่ อนในพื้ นที่ป่าชนะ พา อ.ท่าชนะ จ.สุ
ราษฎร์ธานี โดยได้รวบรวมหลักฐานการลักลอบทําไม้เถื่อนของกลุ่มนายทุนและข้าราชการบางกลุ่มเข้าร่วมด้วย
และเป็ นแกนนํา การเรีย กร้ องการแก้ไข กรณี อุทยานแห่งชาติแก่งกรุ ง ประการเขตอุทยานทั บที่ ดิน ทํา กิน ของ
ชาวบ้าน
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ต่อมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 4 คน ร่วมกันล้อมสังหารอย่างเหี้ยมโหดที่ชายป่า ขณะกําลังถางหญ้าบนพื้นที่
ทํากินของตนเอง (เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทั้ง 4 ราย) อ้างว่าต้องยิงป้องกัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริเวณสวน
ยางพาราและสวนกาแฟ ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
(13) นายบุญยงค์ อินต๊ะวงศ์ ผู้นําคัดค้านโรงโม่หินดอยแม่ออกรู อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ของบริษัทเวียง
ชัยผางาม ก่อสร้าง จํากัด ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักตัวเอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545
(14) นายบุญฤทธิ์ ชาญณรงค์ ผู้เสียสละเพื่อชุมชน ซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการ
ทําไม่เถื่อนในพื้นที่ป่าท่าชนะ และได้พยายามรวบรวมพยานหลักฐานขบวนการทําไม้เถื่อนที่มีกลุ่มผลประโยชน์
และมีข้าราชการเข้าร่วมด้วย เพื่อเสนอต่อทาง อบต.คลองทา ให้แก้ปัญหาเรื่องนี้
ขณะเดียวกัน นายบุญฤทธิ์ได้พยายามเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงประกาศทับที่ดิน
ทํากินของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านที่ถูกประกาศเขตอุทยานทับที่ดินทํากินต้องอยู่อย่างผิดกฎหมาย ต้องถูกข่มขู่
คุกคาม จับกุมดําเนินคดี จากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากการทํากินบนที่ดินของตนเอง เป็นปัญหาเรื้อรังมานานนับ 10 ปี
ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงจากภาครัฐ นายบุญฤทธิ์ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2546
(15) นายคําปัน สุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อดีตรองประธานเครือข่ายป่า
ชุมชนลุ่มน้ําปิงตอนบน ป่าชุมชนพื้นที่อําเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์มีจํานวนทั้งสิ้น
54 ป่าชุมชน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 380,000ไร่ เมื่อนายคําปันมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เอาจริงเอาจังกับการดูแลรักษาป่า
ชุมชนเป็นอย่างมาก มีการจัดทําป้ายแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน ตรวจลาดตระเวนและตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้าน
ป่าบงขึ้นมา
อนึ่ง นายคําปันและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านป่าบงได้จับกุมนายจันทร์แก้ว จันทร์แดง เจ้าหน้าที่
หน่วยพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวข้อหาบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2546
โดยในการจับกุมครั้งนั้นแม้ว่านายจันทร์แก้ว ได้ยอมรับผิดและเสียค่าปรับเป็นเงิน 25,000 บาท ในเรื่องนี้ได้สร้าง
ความโกรธแค้นให้กับนายจันทร์แก้วเป็นอันมาก
ต่ อ มานายคํ า ปั น ก็ ถู กเจ้ า หน้ า ที่ ค นนี้ บุ กยิ งเสี ย ชี วิ ต เมื่ อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2546 โดยศาลได้
พิพากษาจําคุกนายจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า เป็นเวลา 25 ปี
(16) นายชวน ชํานาญกิจ ชาวบ้านผู้มีใจพิทักษ์ชุมชน เพื่อนําสันติสู่วิถีชุมชนต่อต้านการค้ายาเสพติด
ร่วมกับตํารวจชุมชนสัมพันธ์ สภอ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชถูกคนร้านบุกยิงเสียชีวิตในบ้านของตนเอง เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546
(17) นายสําเนา ศรีสงคราม ประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมกัน
เคลื่อนไหวต่อสู้กับชาวบ้านในพื้นที่เรื่องผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสียจากโรงงาน ฟีนิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์
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จํ า กั ด โรงงานผลิ ต เยื่ อกระดาษโครงการส่ ง เสริ มการร่ ว มทุ น ระดั บ ชาติ โ ครงการแรกในพื้ น ที่ ภ าคอี ส านจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ก่อตั้งในปี 2518) โรงงานนี้ได้ปล่อยน้ําเสียลงในลําน้ําพอง จนเน่าเสียตั้งแต่ปี
2536 นายสํา เนา ได้ ถูกสั งหารอย่างโหดเหี้ย มที่เ ถียงนาใกล้ บ้าน ที่บ้ านคํ าบงพัฒนา ต.โคกสู ง อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ภายหลังจากนั้นไม่กี่วันทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้จับกุมนายสมบัติ ทองสมัคร มือปืนผู้ลงมือฆ่านายสําเนา ฯ
และได้ให้การซัดทอดถึงนาย สมพงษ์ นารี กํานันในตําบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่า
ศาลชั้นต้นได้พิพากษาตัดสินให้จําคุกตลอดมือปืนโหด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 และ ศาลให้ปล่อยตัวผู้
จ้างวานไปในภายหลังเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ
ปี พ.ศ. 2547
(18) นายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน อดีตประธานชมรมนักกฎหมาย
มุสลิม และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547
ทนายสมชายทําคดีด้านสิทธิมนุษยชน เช่น คดีที่ชาวบ้านถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ คดี
คนพม่าลี้ภัยการเมือง คดีชาวอิหร่านที่ถูกจับในข้อหาเป็นผู้วางระเบิดสถานทูตอิสราเอลในประเทศไทย
ทนายสมชายเคยมีบทบาทร่วมกับองค์กรมุสลิมต่าง ๆ ในประเทศไทยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความ
ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เรียกร้องขอความเป็นธรรม ในการสอบสวน 5 ผู้ต้องหา ที่ถูกกล่าวหาว่า
เป็นผู้ก่อการร้ายมูจาฮีดีน ซึ่งทนายสมชายฯ ได้ยืนยันว่าได้พบกับผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้ความว่า ทั้งหมดไม่ได้
กระทําความผิด แต่จําต้องรับสารภาพ เนื่องจากถูกตํารวจขู่เข็ญทําทารุณกรรม
ในเดือนเมษายน ได้มีการจับกุมเจ้าหน้าที่ตํารวจ 5 นาย ประกอบด้วย พ.ต.ต.เงิน ทองสุก, พ.ต.ท.สินชัย
นิ่มปุญญกําพงษ์ จ.ส.ต.ชัยเวง พาด้วง ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต และพ.ต.ท.ชัดชัย เลี่ยมสงวน ตํารวจกองปราบปราม
ตกเป็นจําเลยที่ 1-5 ฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ และข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กําลังประทุษร้าย แต่ไม่สามารถตั้งข้อหา
ฆาตกรรมหรือข้อหาอื่นที่หนักกว่าได้เนื่องจากยังไม่พบศพหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทนายสมชายตายแล้ว
12 มกราคม พ.ศ. 2549 ศาลตัดสินจําคุก พ. ต. ต. เงิน ทองสุก ในข้อหาขืนใจทําให้สูญเสียอิสรภาพและ
ระบุว่าเกิดจากการกระทําของร่วมกันกับบุคคล 3-5 คน ผู้ต้องหาซึ่งเป็นตํารวจอีก 4 นายยกฟ้อง เนื่องจากไม่มี
หลักฐานที่เพียงพอ
(19) นายสุพล ศิริจันทร์ ผู้นําการพิทักษ์ผืนป่าและชุมชน แกนนําคัดค้านขบวนการค้าไม้เถื่อนในลุ่มน้ํา
แม่มอก อ.เถิน จ.ลําปาง ต่อสู้คัดค้านกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และระดับชาติ ซึ่งนําไปสู่การจับกุมในหลายครั้ง
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เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.ของวันที่ 11 สิงหาคม กลุ่มมือปืนผู้มีอิทธิพลมืดในท้องถิ่นภายใต้ขบวน
การค้าไม้เถื่อนได้ลอบสังหารผู้ใหญ่บ้านนักอนุรักษ์ ภายหลังจากเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจและป่าไม้บุกจับ
ขบวนการค้าไม้เถื่อนผ่านไปเพียง 15 ชั่วโมงเศษ
(20) นายเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ อายุ 36 ปี แกนนําต่อสู้
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและเคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบการ ใช้พื้นที่สาธารณะของผู้มีอิทธิพลใน
พื้นที่ โดยเปิดเผยตัวเต็มที่และได้ยื่นข้อเรียกร้องท้าทายอํานาจรัฐ 2 ข้อ คือ 1.ขอให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในทันที 2. ถ้าไม่เข้าใจให้กลับไปดู ข้อ 1.
นายเจริญ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547ด้วยอาวุธปืนกว่า 10 นัด
ภายหลังลงจากรถโดยสารที่เพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครในการมาพบคณะอนุกรรมการปราบปรามการ
ทุจริต วุฒิสภา เรื่องข้อพิพาทที่ดินสาธารณะ
(21) นางพักตร์วิภา เฉลิมกลิ่น แม่บ้านอนุรักษ์ปกป้องชุมชนจากท่าทราย จ.อ่างทอง ในฐานะรอง
ประธานชุมชนบ้านหัวกระบือ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นแกนนําคัดค้านการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนทราย
ของนายทุนผู้ประกอบการบ่อทรายจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภรรยานักการเมืองดังของจังหวัดคอยหนุนหลัง ถูก
ยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ.2548
(22) พระสุพจน์ สุวโจ อายุ 39 ปี (อายุพรรษาการบวช 13 พรรษา) พระนักพัฒนาและอนุรักษ์ลุ่มน้ํา
ฝาง
ผู้เ ผยแผ่ พระพุทธศาสนาและรักษาสิ่ งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เดิ มท่านสังกั ดวัด ชลประทานรังสฤษฏ์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทุกวันนี้พื้นที่ลุ่มน้ําแม่ฝางมีสวนส้มอยู่ถึง 200,000 ไร่ แต่ครึ่งหนึ่งของสวนส้มเป็นพื้นที่ป่าที่
ถูกบุกรุก โดยกฎหมายเอื้อมมือไปไม่ถึง ที่ผ่านมาบุคคลเหล่านี้ได้ใช้กําลังเข้าไปตัดฟันต้นไม้ แผ้วถางทําลายป่า
บางส่วนในสวนเมตตาธรรม และยึดเอาไปขายให้กับคนนอกพื้นที่เพื่อปลูกสวน พระสุพจน์และกลุ่มพุทธทาสศึกษา
ได้พยายามปกป้องผืนป่าจากการถูกบุกทําลายหลายครั้ง แต่ไม่สําเร็จ หลายครั้งที่พระไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่
ตํารวจให้ดําเนินคดีกับผู้บุกรุก แต่ก็ทําอะไรไม่ได้คนเหล่านี้ไม่ได้มิหนําซ้ํายังเหิมเกริมส่งนักเลงบุกเข้ามารุมกระทืบ
ผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรมจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ท่านถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายทารุณ ด้วยของมีคมไม่ทราบชนิดและขนาด จากคนร้ายไม่ทราบจํานวน มี
บาดแผลฉกรรจ์กว่า 20 แผล ทั้งที่ศีรษะ ใบหน้า ลําคอ มือ แขน และลําตัว กระทั่งถึงแก่มรณภาพ บริเวณที่เกิด
เหตุห่างจากกุฏิที่พักกว่า 300 เมตรในเขตสถานปฏิบัติธรรม “ สวนเมตตาธรรม ” บ้านห้วยงูใน ต.สันทราย อ.
ฝาง จ.เชียงใหม่
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(23) นายสมยงค์ อุ่นแก้ว อายุ 55 ปี เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนน้ําหนาว อ.น้ําหนาว
จ.เพชรบูรณ์ หรือที่รู้จักกันในนามเกษตรยงค์ ถูกลอบสังหารจากการทํางานปกป้องผืนป่าชุมชนจากโครงการ
ก่อสร้างรีสอร์ต
ปี พ.ศ. 2549
(24) นายสมคิด (Somkid Bokauwan) คัดค้านโครงการลงทุนฟาร์มหอยนางรม โดยถือครองพื้นที่
ชายหาด จังหวัดชุมพร
(25) นายธเรศ สดสี อายุ 53 ปี แกนนํานักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี ถูกกลุ่มคนร้าย
บุกยิงหน้าบ้านก่อนทําลายศพในเหมืองแร่ ต.บ้านบึง กิ่งอําเภอบ้านคา ตั้งแต่คืนวันที่ 30 พ.ย.2549 ปมสังหารมา
จากความขัดแย้งกับนายทุนรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ่อน้ําพุร้อน และการบุกรุกพื้นที่ป่าปลูกปาล์มกว่า 300 ไร่
ซึ่งนายธเรศนําเรื่องดังกล่าวร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลด้านป่าไม้ดําเนินคดีกับผู้
บุกรุก คดียังอยู่ในชั้นศาล หลังปี พ.ศ. 2550 ได้มีการขยายสิทธิชุมชนโดยการเพิ่มสิทธิของชุมชนและท้องถิ่น โดย
ในการดํ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติ จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียก่อน
(มาตรา 66 วรรค 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)
ชุมชนมีสิทธิที่จะฟ้ององค์กรของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้ได้ (มาตรา 66 วรรค 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังเป็นวิธีการที่ดําเนินควบคู่ไปกับการดําเนินคดีชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ให้ประชาชนมีสิทธิฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ได้ ( มาตรา 208 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ฟ้องร้องแทนผู้เสียหาย หรือ ชุมชนมีสิทธิที่จะฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลปกครองได้โดยตรง ในกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือการกระทําใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้เสียหาย
แทนประชาชน เพื่ อ ฟ้ อ งศาลได้ ใ นกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (มาตรา 248 (1),(2) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550)
ปี พ.ศ.2550
(26) นายไม น้อยนารายณ์ อายุ 49 ปี สมาชิกสภาอบต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประธานกลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อ.ท่าแซะ ซึ่งเป็นแกนนําต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อกลางดึก
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550
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นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

ปี พ.ศ.2551
(27) นายกมล เหล่ าโสภาพัน ธ์ ร้องเรีย นปั ญหาคอร์ รัป ชั่น ร้ องเรีย นกรณี เจ้ าหน้า ที่ตํ ารวจสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เขาถูกอุ้มหายจากสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2552
(28) นายประเสริฐ รักเผ่า ทนายความและอดีตสมาชิกสภาจังหวัดระยอง ถูกลอบสังหารด้วยอาวุธปืนเมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2552 หนึ่งในข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจระบุว่ามีเหตุเนื่องมาจากการที่นายประเสริฐ เป็น
หนึ่งในสี่แกนนําและที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเครือข่ายภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิชุมชนโดยการ
ต่อต้านโครงการก่อสร้างบ่อขยะครบวงจร ของผู้มีอิทธิพลในระดับจังหวัด ซึ่งจะทําการก่อสร้างในพื้นที่ครอบคลุม
ชุมชน 4 ตําบล 3 อําเภอ คือ ตําบลน้ําคอก ตําบลทับมา อ.เมือง ตําบลหนองตะพาน อ.บ้านค่าย ตําบลมาบข่า
อ.นิคมพัฒนาในจังหวัดระยอง โดยสาเหตุที่ชุมชนต่อต้านโครงการก่อสร้างบ่อขยะเป็นเพราะมีการดําเนินการที่ไม่
โปร่งใส และไม่มีการทําประชาพิจารณ์เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง
(29) ดาบตรีชิต ทองชิต อดีตนายตํารวจทางหลวง ผู้เปิดโปงขบวนการส่วยทางหลวงเรียกรับส่วยสติก
เกอร์ รถบรรทุก ร้องเรียนกรณีเอเย่นต์ค้ายาบ้ารายใหญ่ อ.ปากท่อ เมื่อลาออกจากราชการได้เข้าร่วมกับเครือข่าย
ประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เขาถูกลอบยิงในไร่ของเขา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม
เสียชีวิตในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2553
(30) นายสมพร พัฒนภูมิ สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เปิดโปงกรณีบริษัทจิวกังจุ้ยจํากัดใช้
พื้นที่ ส.ป.ก. ปลูกสวนปาล์ม 1,081 ไร่ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี และเรียกร้องให้รัฐกระจายการถือ
ครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2554
(31) นายทองนาค เสวกจินดา แกนนําในการต่อต้านกิจกรรมถ่านหินชุมชนตําบลท่าทราย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 หลังจากที่มีการปิดถนนประท้วงและก่อน
เกิดเหตุ 2 สัปดาห์ ผู้ตายมาแจ้งความไว้ว่า มีคนโทรศัพท์ขู่เรื่องที่ไปเป็นแกนนําในการประท้วง จนกระทั่งมาเกิด
เหตุร้ายถูกยิงเสียชีวิต
ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกตลอดชีวิต จําเลยที่ 1-5 ประกอบด้วย จําเลยที่ 1 นายนิพนธ์ ยันตะละพะ
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะพามือปืนมาดูตัวผู้เสียชีวิตก่อนถูกยิง จําเลยที่ 2 นายสุรเดช ทับไกร คนชี้เป้า จําเลยที่ 3
นายจักรพงษ์ ขวัญพันธุ์งาม คนขับรถพามือปืนไปยิงแล้วพาหนี จําเลยที่ 4 นายโยธิน เทพเรียน มือปืนผู้ก่อเหตุ
และจําเลยที่ 5 นายไพโรจน์ แสงสว่าง คนขับรถเทรเลอร์ที่ช่วยให้รถของคนร้ายหลบหนีได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วน
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จํา เลยที่ 6-7 ซึ่ งเป็ น ผู้จ้ า งวาน คื อ นายสิ ทธิ โ ชค นอบน้ อม และนายธนยศ วงศ์ พิมพ์ ถู กตั ด สิ น ประหารชี วิ ต
แต่เนื่องจากนายสิทธิโชค ให้การเป็นประโยชน์ในชั้นศาล จึงได้รับการลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิต
(32) นายสิงห์ทอง พุทธจันทร์ อายุ 61 ปี แกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ที่บริษัทเอกชนรายหนึ่งพยายามจะก่อสร้างในพื้นที่ ต.ผางาม โดยเหตุเกิด
หน้าร้านขายของชําและปั๊มน้ํามันของผู้ตาย
(33) นายทั ศน์ก มล โอบอ้อม อายุ 55 ปี หรือที่ รู้จักกัน ทั่วไปในอําเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี ว่ า
“อาจารย์ป๊อด” อดีตผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย อดีตเป็นครูโรงเรียนท่ายางวิทยา เคยดํารง
ตําแหน่งนายกเทศมนตรีเ ทศบาลตํ าบลหนองจอก อําเภอท่ ายาง คลุกคลีอยู่กับ ชุมชนชาวกะเหรี่ ยงในป่า แก่ ง
กระจาน และเป็น ผู้ให้ความช่วยเหลือในฐานะอาสาสมัครฟื้นฟู คุณภาพชี วิต บทบาทสําคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับทาง
ราชการคือเป็นผู้ประสานงานให้ชาวกะเหรี่ยงในป่าช่วยติดตามค้นหา ตชด. ที่หายสาบสูญไประหว่างปฏิบัติหน้าที่
ชายแดนไทย-พม่า เมื่อปี 2535 จนช่วย ตชด.ออกจากป่าได้สําเร็จ 4 คน หลังจาก ตชด.ชุดนั้นหลงอยู่ในป่านานถึง
35 วัน ช่วงหลังเหตุการณ์ ฮ.ตก 3 ลํา ซึ่งต่อเนื่องมาจากแผนปฏิบัติผลักดันชนกลุ่มน้อยของอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา นายทัศน์กมลได้เคลื่อนไหวด้วยการให้ข่าวสื่อมวลชนว่า เจ้าหน้าที่ใช้
ความรุนแรงกับชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมในประเทศไทย เพราะมีความสนิทสนม รู้จักชาวกะเหรี่ยงเหล่านั้นดีว่าเป็นชาว
กะเหรี่ยงดั้งเดิมในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ ตํารวจตั้ งประเด็น ชนวนเหตุ การณ์ลอบยิงนายทั ศน์กมลหลายประเด็น ครอบคลุ มทุกเรื่อง
รวมทั้งเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องส่วนตัว แต่ให้ความสําคัญมากกับประเด็นที่นายทัศน์กมล เป็นผู้
ประสานงาน ออกโรงเคลื่อนไหวช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อพยพ
ผลักดันออกจากป่า ซึ่งมีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการอย่างรุนแรง ถึงขั้นเผาบ้าน เผายุ้งข้าว ทําลาย
ทรัพย์สิน เพื่อผลักดันออกจากถิ่นที่อยู่อย่างไร้มนุษยธรรม ไปยังสภาทนายความและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เมื่อไม่นานมานี้โดยเพียงแค่สองวันก่อนถูกยิงเสียชีวิต นายทัศน์กมลไปร่วมงานเสวนา “กะเหรี่ยงแก่ง
กระจาน สิทธิมนุษยชนและปัญหาการจัดการป่าไม้” ซึ่งกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรมจัดขึ้นที่ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร และได้พูดให้ข้อมูลกับวิทยากรแสดงความคิดเห็นไว้ระหว่างการเสวนา ระบุว่าปฏิบัติการ
ผลักดันชาวกะเหรี่ยงออกจากป่าแก่งกระจาน เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงกับชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม ซึ่งไม่ใช่คนกลุ่ม
น้อยจากประเทศพม่า ยืนยันว่ามีการเผาบ้าน เผายุ้งข้าว ทําลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยง เช่นเดียวกับเคยให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ปี พ.ศ.2555
(34) นายพี ร ะ ตั น ติ เ ศรณี นายกเทศมนตรี น ครสงขลา ผู้ ทํ า งานการเมื อ งท้ อ งถิ่ น และงานอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ค วบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ จ.สงขลา ปมสั ง หารมาจากการทํ า งานที่ เ น้ น การอนุ รั ก ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการคั ดค้านโครงการสร้ างกระเช้าลอยฟ้า ข้ามทะเลสาบสงขลาจากฝั่ง อ.เมือง
สงขลา ไปยังฝั่ง อ.สิงหนคร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
(35) และ (36) นางปราณี บุญรักษ์ และนางมณฑา ชูแก้ว แกนนําผู้หญิงนักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ทํา
กิน สมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองไทรพัฒนา หมู่ 2 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์
ธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถูกซุ่มยิงด้วยอาวุธสงครามจากคนร้ายไม่ทราบจํานวนจนเสียชีวิตคาที่ทั้งสองคน โดยในที่
เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืน เอส.เค.และเอ็ม16 จํานวน 19 ปลอกตกอยู่ เมื่อเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555
ตามการคาดการณ์ของชาวบ้านในพื้นที่ กรณีการเสียชีวิตดังกล่าวเนื่องมาจากปมความขัดแย้งเรื่องที่ดินทํากิน
เนื่องจากพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา เดิมเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งแต่ พ.ศ.2537 แต่มีการ
นําพื้นที่ไปใช้เพาะปลูกปาล์ม และไม่มีการจัดสรรให้กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ ต่อมาชาวบ้านจึงเข้ามาเรียกร้อง
ให้ทาง ส.ป.ก. ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล และถูก
กดดันข่มขู่ คุกคามจากกลุ่มอิทธิพลที่ดูแลจัดการผลประโยชน์ให้บริษัท ตลอดมาซึ่งคดียังไม่มี ความคืบหน้า โดย
เจ้าหน้าที่ตํารวจชี้แจงว่าเนื่องจากคนร้ายอยู่นอกพื้นที่ ประกอบกับไม่มีพยานบุคคล จึงยากแก่การสืบสวนคดี
(37) นายสุเทพ ทองคํา สมาชิก อบต.หนองแหน แกนนําต่อต้านการลักลอบทิ้งขยะและน้ําเสียปนเปื้อน
สารเคมี ในพื้ น ที่ห มู่ 14 ตํ าบลหนองแหน อํา เภอพนมสารคาม จั งหวั ด ฉะเชิงเทรา ถู กยิ งเสีย ชี วิ ตเมื่ อวัน ที่ 7
ธันวาคม พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ.2556
(38) นายประจบ เนาวโอภาส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แกนนํา
ต่อต้านการลักลอบนํากากสารเคมีทิ้งในแหล่งน้ําของพื้นที่ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
(39) นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี แกนนําชุมชนชาวกะเหรี่ยง บ้านบางกลอย สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี สูญหายไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
การคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนลักษณะต่างๆ ที่เข้าข่ายการเป็นคดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
การคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมีรูปแบบที่นํามาใช้คุกคามคนกลุ่มนี้มี 4 ลักษณะใหญ่ คือ
(1) การทํ า ลายชี วิ ต ซึ่ ง จะมี อ งค์ ป ระกอบทั้ ง ที่ ม าจากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานบางส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากการทําสัมปทาน ความร่วมมือ หรือโครงสร้างในการร่วมมือกัน
(2) การข่มขู่ คุกคามที่โดยการใช้อํานาจรัฐในการทําให้ลดทอนคุณค่าของคนและความน่าเชื่อถือ หรือการใช้
(3) การทําลายชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ หรือการเป็นจําเลยของสังคมโดยข้อกล่าวอ้างต่างๆ (อาทิ ขัดขวาง
การพัฒนา)
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(4) การพยายามขัดขวางการทํางานในทุกวิถีทางเท่าที่จะทําได้ โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ
เช่น ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ญาติพี่น้อง
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ได้รวบรวมข้อมูลคดีด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง และคดี
ปกครอง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-2556 ไว้6 เช่น คดีโคบอลต์-60 คดีคลิตี้ คดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงไฟฟ้าแก่งคอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง น้ําพอง 2-อุดรธานี 3 การปนเปื้อน
ของสารแคดเมียม คดีเกี่ยวเนื่องกับการคัดค้านการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
คนงานรอการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากโรงงานทอผ้ากรุงเทพ ซึ่งจะต้องทําการฟื้นฟูกิจการ . โรงไฟฟ้าหนองแซง
คดีที่เครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมหนองแซง จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ้อง เพื่อรณรงค์ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าใน
พื้นที่เกษตรกรรม คดีเพิกถอนแบบจําลองค่าเสียหายทางทรัพยากร ธรรมชาติ คดีเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเหมืองในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ซึ่งเมื่อสํารวจเนื้อหาทางคดีแล้วพบว่าเป็นการใช้สิทธิของชาวบ้านในชุมชนเพื่อปกป้องรักษาประโยชน์ของ
ชุมชนในสิทธิชุมชน สิทธิในสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายแรงงาน และโดย
สภาพของการเรียกร้องดังกล่าวจึงทําให้เกิดแกนนําในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิที่มีฐานะเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนได้เช่นกัน
บทวิเคราะห์
แม้ข้อมูลเชิงสถิติยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร แต่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาถูกคุกคาม
หลังได้เรียกร้องความเป็นธรรม กลไกปกป้องสิทธิและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร บางกรณีถูกละเมิดซ้ําหากขัดแย้งกับกลไกยุติธรรมเสียเอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐโดยตรงซึ่งเป็นส่วนกําหนดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงรัฐก็ไม่สามารถ
ดูแลได้ทั้งหมด จึงเกิดบุคคล หรือกลุ่มคนที่ปกป้องดูแลสิทธิของตนเอง นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน การทําหน้าที่
ปกป้องสิทธิของคนอื่นๆ ด้วยมิใช่เฉพาะของตนเอง
รัฐต้องให้ความสําคัญในเบื้องแรกที่จะนําการคุ้มครองไปสู่การปฏิบัติ การสร้างสภาวะแวดล้อม การ
ประกันทางกฎหมาย หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การแปลงสู่การปฏิบัติ หรือการดําเนินการเพื่อให้เกิดการ
คุ้มครอง หรือส่งเสริมอย่างแท้จริง และการทําหน้าที่ของบุคคลทุกคนในการเคารพ หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนการไม่สร้างผลกระทบด้านสิทธิให้เกิดขึ้น
6

โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ ๑
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ควรเน้นย้ําการนํากฎหมายมาใช้ หรือบังคับใช้ ภาพที่ดีคือ เกิดการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ และมีการ
คุ้มครองคนในประเทศ นอกจากนั้นยังต้องสร้าง หรือยกระดับความตระหนักรู้ ที่แสดงถึงความยั่งยืน หรือการสร้าง
การพัฒนาที่สมดุลเป็นระยะยาว และสุดท้ายคือการมีกลไกการตรวจสอบการทํางานอย่างเข้มแข็ง
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4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาคดีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ 4 กรณี ดังนี้
1. คดีจะนะ (2545)
กรณีศึกษา คดีสลายการชุมนุมท่อก๊าซไทย - มาเลยเซีย
1.1ข้อเท็จจริงโดยย่อ
ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ประชาชนกลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวนการอนุมัติโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและ
โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติไทย-มาเลเซี ย ต่ อนายกรั ฐ มนตรี และคณะรั ฐ มนตรี ที่จะมาประชุ มคณะรั ฐ มนตรี (นอก
สถานที่) ณ โรงแรม เจบี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้นัดหมายให้มาพักรอ ณ สวนหย่อมใกล้อาคารจอด
รถโรงแรม เจบี
การเดินทางไปชุมนุมได้ใช้รถยนต์ขนส่งผู้ชุมนุมไปยังสถานที่ชุมนุม โดยมีผู้แทนจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
ฐานะรองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและกลุ่มนักศึกษาผู้มีความเห็นคัดค้านโครงการก่อสร้าง
ท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ได้เข้ามาร่วมเพื่อเดินทางไปชุมนุม
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางมาถึงอําเภอหาดใหญ่ และ
ได้เดินทางต่อไปจนถึงทางเข้าถนนจุติอนุสรณ์ บริเวณวงเวียนน้ําพุ แต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปเพื่อเข้าไปรวมตัวกัน
ที่หน้าสวนหย่อมใกล้อาคารจอดรถโรงแรม เจบี ได้ เนื่องจากตํารวจกําหนดให้เส้นทางบริเวณรอบโรงแรม เจบี
เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัย โดยได้ตั้งแผงเหล็กและเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตั้งแถวปิดกั้นไว้บริเวณสะพานจุติ-บุญสูง
ยู่ห่างจากโรงแรมเจบี ประมาณ 350 เมตร
เวลาประมาณ 21.00 น. ระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมจึงหยุดรออยู่ที่หน้าแผงเหล็กและมีการเจรจาขอเคลื่อนเข้า
ไปยังสวนหย่อมใกล้อาคารจอดรถโรงแรม เจบี ตํารวจได้สลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมบางคน จึงเกิดการ
ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและตํารวจ ผู้ชุมนุมบางส่วนได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะเดินอ้อมแผง
เหล็ก เข้าไปสลายการชุมนุมนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนกําลังทําพิธีละหมาด บางส่วนก็ยืนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
โดยแกนนําและกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับความเสียหายโดยไม่อาจอยู่ชุมนุมต่อไปเพื่อรอยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมคณะรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ที่โรงแรม เจบี หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้
ความหมายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (หรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน) : ตามความหมายในแนว
ปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights Defenders)
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และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่างานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเปรียบเทียบและศึกษาความเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights Defenders)
และปฏิญ ญาว่า ด้ ว ยสิ ทธิ และความรั บผิ ด ชอบของกลุ่ มบุคคล กลุ่ ม และหน่ ว ยงานทางสั งคมเพื่ อส่ งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล ซึ่งในเอกสารระหว่างประเทศดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นถึงการตะหนักและส่งเสริมการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในทั่วโลก โดยการ
กําหนดข้อควรคํานึง ข้อควรปฏิบัติและข้อควรส่งเสริมเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคน
เหล่านี้สามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอกสารระหว่างประเทศทั้ง 2 ฉบับได้นิยามคําว่านักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิทั้งในส่วนบุคคลและที่สัมพันธ์กับบุคลอื่นในการส่งเสริม
และพยายามทํ าให้ เ กิ ด การคุ้ ม ครองและการได้ มาซึ่ ง สิ ทธิ ม นุ ษยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติ ดั งนั้ น สากล นั กต่ อสู้ เพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนจึงได้ แก่ บุ คคล กลุ่ ม และหน่ว ยทางสั งคมซึ่ งส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมุ่งส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิทางพลเรือนและทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริม คุ้มครอง และทําให้ได้มาซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น ชุมชน
พื้นเมือง
เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว ซึ่งถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและกลุ่มผู้ที่ร่วมชุมนุมเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่ง
ก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีสิทธิในส่วนบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์ในแง่กลุ่ม
บุคคลกับบุคคลอื่นที่มีความคิด ความเชื่อในแนวเดียวกันนั้นคือเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสิทธิในส่วน
ชุมชนที่แต่ละชุมชนพึ่งมีและกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการส่งเสริมและมีความพยายามทําให้เกิดการคุ้มครองและได้มา
ซึ่งสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
เมื่อสิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรของชุมชนเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วั ฒ นธรรม กลุ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วที่ ทํ า หน้ า ที่ แ ทนบุ ค คลอื่ น ในหน้ า ที่ นี้ ย่ อ มเป็ น นั ก ต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
ความหมายของแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights
Defenders) และปฏิญ ญาว่า ด้วยสิทธิและความรั บผิด ชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ ม และหน่ วยงานทางสังคมเพื่ อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
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1.2. การดําเนินการตามกระบวนการในคดีอาญา
1.2.1 การดําเนินการในศาลชั้นต้น
พนั ก งานอั ย การจั ง หวั ด สงขลา ได้ เ ป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม บางส่ ว น คื อ นายรั ช ฏะหรื อ รั ช ฏะ
วัฒนศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 20 คน เป็นจําเลยในคดีหมายเลขดําที่ 935/2548 ต่อศาลจังหวัดสงขลา ในข้อหา
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดต่อร่างกาย ทําให้เสียทรัพย์ และ
ความผิดลหุโทษฐานอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีประเด็นตามคําฟ้อง 3 ประเด็น คือ
(ก) จําเลยทั้งยี่สิบกับพวกเจตนาจะใช้อาวุธประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสและมั่วสุ่มกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปโดยมีอาวุธ ปลุกระดมสั่งการ ผ่านลําโพงเครื่องขยายเสียงให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
(ข) จําเลยทั้งยี่สิบกับพวกใช้กําลังเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายต่อเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อย
(ค) จําเลยทั้งยี่สิบกับพวกร่วมกันทําให้ทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์เสียหาย เสื่อมค่า และ
ไร้ประโยชน์
โดยเจ้ า พนั กงานจั บ กุ มจํ า เลยทั้ งยี่ สิ บ ได้ พร้ อมยึ ด ทรั พย์ จํ า นวนหลายรายการและขอให้ ล งโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33,83,91,138,140,215,216,295,296,360,368,371 ริบของกลาง ในชั้นศาล
จําเลยทั้งยี่สิบให้การปฏิเสธ ซึ่งศาลจังหวัดสงขลา(ศาลชั้นต้น)พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
1.2.2 การดําเนินการในศาลชั้นอุทธรณ์
ต่อมา พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 9 โดยมีประเด็นตามคําพิพากษาดังนี้
(ก) พนักงานอัยการอุทธรณ์ต่อศาลในปัญหาข้อกฎหมายว่าจําเลยทั้งยี่สิบกับพวกถูกจํากัดเสรีภาพใน
การชุมนุม
โดยอ้างว่าจําเลยทั้งยี่สิบไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา
28,44,46,56,59 เพราะเป็ น สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ มี เ งื่ อ นไข ไม่ ใ ช่ สิ ท ธิ เ ด็ ด ขาดโดยบริ บู ร ณ์ และขณะที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้าน ยังไม่มีการออกกฎหมายตามบทมาตราดังกล่าวของรัฐธรรมนูญให้อํานาจที่จะกระทําตาม
บทบัญญัติดังกล่าวได้
ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคําวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวว่า สิทธิและเสรีภาพของจําเลยทั้งหมดย่อมมีอยู่แม้ยัง
ไม่มีการออกกฎหมาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การออกกฎหมายตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เป็นเพียง
การกําหนดรายละเอียดของรูปแบบให้เกิดความถูกต้องชัดเจนเป็นอย่างเดียวกัน จําเลยทั้งหมดจึงมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย อุทธรณ์ในข้อนี้
ของพนักงานอัยการฟังไม่ขึ้น
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(ข) พนั ก งานอั ยการอุ ทธรณ์ ว่า จํ า เลยทั้ งยี่ สิ บกั บพวกได้ ร วมตั วกั น เคลื่ อนไหวชุ ม นุ มคั ด ค้ า นในที่
สาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธ อัน จะได้รั บความคุ้มครองตามรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 44
หรือไม่
จากพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า ก่อนเกิดเหตุจําเลยทั้งยี่สิบกับพวกได้พยายามดําเนินการเคลื่อนไหว
อย่างสงบ ปราศจากอาวุธ เปิดเผยต่อเนื่องกันมาด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆต่อสังคม สาธารณชนและสื่อมวลชน
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วมรับรู้และกระตุ้นเตือนให้รัฐเห็นความสําคัญของปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพันธกรณีระหว่างประเทศ7 ซึ่งกําหนดกล่าวถึงสิทธิของบุคคลอันเป็น
ปัจเจกบุคคลที่จะเข้าร่วมการประชุมหรือชุมนุมอย่างสงบและมีสิทธิสื่อสารกับองค์กรเอกชนหรือองค์กรระหว่าง
รั ฐ บาลในที่ นี้ คื อ คณะรั ฐ บาล และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะยื่ น ข้ อ วิ จ ารณ์ และข้ อ เสนอเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การทํ า งานให้ กั บ
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานและองค์กรซึ่งทํางานด้านสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงให้พวกเขาเห็นว่างานในส่วน
โครงการท่อก๊าซ ไทย มาเลเซีย ของรัฐบาลที่ทําอาจเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาให้
เกิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน8 โดยได้ความจากพยานของพนักงานอัยการว่ามีการติดต่อประสานงาน
ระหว่างตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้าน และตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ในเรื่องจํานวนคนผู้ร่วมชุมนุม เส้นทางการเดินทาง
สถานที่ชุมนุม และมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะเป็นการชุมนุมอย่างสงบ ปราศจากอาวุธ ไม่ใช้ความรุนแรง ห้ามผู้ร่วม
ชุมนุมดื่มสุราหรือของมึนเมา เมื่อยื่นหนังสือคัดค้านเสร็จแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางกลับ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรี และสําหรับหนังสติ๊ก ตะกั่วถ่วงอวน ไม้คันธง และมีดที่ค้นได้จากรถยนต์ที่นําขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุม
นั้น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการชุมนุมในหมู่คนจํานวนมาก มิใช่เป็นการตระเตรียมการหรือวางแผนแต่
อย่างใด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเหตุความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายเจ้าพนักงานตํารวจบุก
ฝ่า แผงเหล็ กกั้ น เข้ าไปตั้งแถวในฝั่ งของผู้ชุ มนุ มคัด ค้ านจนชิ ด ติด ตัว กลุ่มผู้ ชุมนุ มแล้ วผลักดั นกลุ่ มผู้ ชุ มนุ ม เป็ น
ปรากฏการณ์ที่รัฐจะไม่ได้ดําเนินมาตรการที่จําเป็นทุกประการเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจให้การคุ้มครอง
บุคคลทุกคนให้ปลอดพ้นจากความรุนแรง การคุกคาม การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติ9 โดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็น
ผู้ละเมิดสิทธิประการดังกล่าวเสียเองโดยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้อํานาจในการจัดการขั้นเด็ดขาดเช่นนั้น
7

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน

8

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน มาตรา 5 และมาตรา 6

9

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน มาตรา 12
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ได้และเป็นการขัดต่อหลักการสําคัญในการเอื้อช่องทางเพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคน โดยลําพังหรือร่วมกับผู้อื่นที่
จะส่ ง เสริ ม และต่ อ สู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การคุ้ ม ครอง และตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน ใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ10
ส่วนการที่ผู้ชุมนุมใช้ไม้คันธงตีสวนกลับ ใช้ถุงน้ําบูดูขว้างปา ทางฝ่ายเจ้าพนักงานตํารวจเป็นลักษณะการ
ปกป้องตอบโต้เพื่อหยุดยั้งฝ่ายตรงข้ามมิให้ทําร้ายตน หาใช่การต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือ
ก่อเหตุวุ่นวายในบ้านเมือง
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จําเลยทั้งยี่สิบกับพวกและกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านใช้สิทธิเสรีภาพ ในการเคลื่อนไหว
ชุ ม นุ ม อย่ า งสงบ เปิ ด เผย ปราศจากอาวุ ธ โดยได้ รั บ ความคุ้ มครองตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 44 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุ จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องของพนักงาน
อัยการ
ศาลอุ ทธรณ์ ภาค 9 เห็นพ้ องกั บศาลชั้น ต้นที่ พิพากษายกฟ้อง อุ ทธรณ์ทุกข้อของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น ตาม
ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่ 63/2550
1.3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินการในคดีอาญา กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สิทธิก่อนการพิจารณาคดี
(1) สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขังโดยอําเภอใจ ตามข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 มาตรา 66 มาตรา 83 และ
มาตรา 84 กําหนดไว้ว่า เจ้าพนักงานไม่สามารถจับกุมบุคคลใดได้โดยปราศจากเหตุตามกฎหมายที่ได้ให้อนุญาตให้
จับกุมได้ พร้อมทั้งกําหนดข้อบังคับในการแจ้งสิทธิต่างๆ แก่ผู้ถูกจับแม้ว่าผู้นั้นยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก็ตามก็ย่อม
ได้รับการประกันสิทธิเบื้องต้นในการแจ้งญาติ การได้พบทนายความหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจ หรือแม้แต่ได้รับการ
รั กษาพยาบาล รวมทั้ งกํ า หนดเรื่ องสถานที่ ใ นการควบคุ มตั ว ระยะเวลาในการส่ งตั ว ผู้ ถูกจั บ เพื่ อป้ องกั น การ
เบี่ยงเบนทางคดีและสงวนไว้ซึ่งพยานหลักฐาน
ซึ่งในคดีดังกล่าวนั้น พบว่าขณะที่มีการจับกุมจําเลยทั้งหมดเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้ความไม่
ไว้วางใจในการรวมตัวกันชุมนุมเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ทําให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้รักษาความ
สงบเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุม และเมื่อมีการจับกุมเกิดขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีความรุนแรงเกิดขึ้น
เป็นระยะๆ การพิจารณาถึงสิทธิของผูกจับกุมในขณะนั้น จึงไม่สามารถดําเนิ นการได้ครบถ้ว นตามที่กฎหมาย
10

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน มาตรา 12
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กํ า หนดไว้ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจต้ อ งการปกป้ องซึ่ งความสงบและรั ก ษาสถานการณ์ ม ากกว่ า การ
ปฏิบัติการให้การจับเป็นไปโดยละมุนละม่อมไม่สอดคล้องกับหลักการที่ว่าต้องใช้มาตรการการจับเป็นมาตรการ
สุดท้าย โดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดและกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกจับน้อยที่สุดเช่นกัน
(2) สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานเเละปฏิบัติหรือลงโทษด้วยความโหดร้ายปราศจากมนุษยธรรมเเละขาด
ศักดิ์ ศรี ความเป็น มนุ ษย์ ซึ่งในกติ การะหว่า งประเทศว่า ด้วยสิทธิพ ลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองได้ อธิ บาย
ประกอบแนวทางด้านบทบาทของอัยการ ค.ศ.1990 ข้อ16 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 135 อันกําหนดไว้ว่าในการถามคําให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทําหรือจัดให้ทําการใดๆ ซึ่ง
เป็นการให้คํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจให้
เขาให้การอย่างใดๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น
เนื่องจากในการสอบสวนคดีดังกล่าวนั้นกระทําการอย่างมิดชิดด้วยเหตุผลของขั้นตอนในการสอบสวน
ประการหนึ่งที่เป็นอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีเท่านั้น จึงไม่สามารถทราบได้ว่า
กระบวนการขั้ นตอนในการสอบนั้น ผู้ที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องได้กระทํา การอั น ใดอัน เป็ นการข่มขู่ ขู่เ ข็ญ หลอกลวง
ทรมาน หรือใช้กําลังบังคับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่
(3) สิทธิที่จะได้รับแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยพลันและละเอียดในภาษาซึ่ง
บุคคลนั้นเข้าใจได้ ถึงพฤติการณ์เเละสาเหตุที่มีการตั้งข้อหาต่อบุคคลนั้น ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ก) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13
และมาตรา 134 กําหนดไว้ว่าผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผิดโดยพลันด้วยภาษาที่ที่บุคคล
นั้นสามารถเข้าในได้ ซึ่งในมาตรา 13 ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล
จัดหาล่ามให้หากบุคคลนั้นไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ และตามาตรา 134กําหนดให้การแจ้งข้อหาและรายละเอียด
แห่งข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นได้กระทําความผิดจริง เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกัน
ความชอบด้วยกฎหมายของการดําเนินคดี หรือการดําเนิ นคดีที่เ ป็นธรรม (Due process) ซึ่ งหากพนักงาน
สอบสวนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะทําให้สํานวนการสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและพนักงานอัยการไม่มีสิทธิฟ้อง
ผู้ต้องหาเป็นจําเลยต่อศาล
โดยคดีนี้ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาหลายข้อหาแก่ผู้ถูกจับกุมกล่าวคือ ในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดต่อร่างกาย ทําให้เสียทรัพย์ และความผิดลหุโทษฐานอื่นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา แม้ ตามหลั กการในกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา จะผ่ อนปรนไว้ ว่า หากพนักงาน
สอบสวนแจ้งข้อหาและรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ที่หาว่ากระทําความผิดข้อหาใดข้อหาหนึ่งแล้วก็ถือได้ว่าได้แจ้ง
ข้อหาและรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ที่หาว่ากระทําความผิดแล้วในข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
สภาพข้อเท็จจริงพบว่าการกระทําของผู้ถูกจับกุมนั้นเป็นการกระทําเดียวในเหตุการณ์สลายการชุมนุมและการ
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ปะทะกั น ระหว่ า งกลุ่ มผู้ ชุ มนุ มและเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจแต่เ ป็ น ความผิ ด ต่ อบทกฎหมายหลายบท ทํ าให้ พนั กงาน
สอบสวนสามารถแจ้ งข้ อหาตามการกระทํ า ที่ ผิ ด ต่ อกฎหมายหลายบทนั้ น ได้ แต่ แม้ ว่ า จะเป็ น การกระทํ า อั น
เนื่องมาจากมูลเหตุแห่งสถานการณ์เดียวกัน แต่ทั้งนี้เพื่อความชอบด้วยกฎหมายแม้จะอนุโลมได้ด้วยหลักกฎหมาย
ที่กล่าวมา ก็ควรต้องมีการพิจารณาต่อไปว่ายุติ ธรรมเพียงพอแล้วหรือไม่ต่ อชาวบ้ านผู้ซึ่ งเป็นนั กต่อสู้เ พื่อสิทธิ
มนุษยชนนั้นไม่สามารถรับทราบทุกข้อกล่าวหาแต่ได้รับการประกันความชอบในการสอบสวนเพราะกฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ด้วยบริบทที่แตกต่างจากการแจ้งข้อหาในสถานการณ์ปกติจึงควรมีมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
บุคคลเหล่านี้เช่นกัน
(4) สิ ท ธิ ที่ จ ะมี เ วลาและได้ รั บ ความสะดวกเพี ย งพอแก่ ก ารเตรี ย มการเพื่ อ สู้ ค ดี แ ละติ ด ต่ อ กั บ
ทนายความได้ตามความประสงค์ของตน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 14(3ข) แต่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหากไม่มีการกําหนด
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้อีกฝ่ายเตรียมตัวเพื่อต่อสู้ทางคดีแล้วจะมีผลเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด
แต่เห็นได้ว่าในคดีที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตกเป็นจําเลยมักเป็นเพราะมูลเหตุที่มาจากการปกป้องสิทธิหรือความ
เชื่อ สิ่งที่ยึดถือ อุดมการณ์และประโยชน์ของคนส่วนรวม และเพราะการเสียสละตนเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
จึงทําให้บุคคลเหล่านี้ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะการล่วงล้ําซึ่งการป้องกันของรัฐในการรักษาความสงบ
และกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งในการรักษาความสงบเช่นกัน ซึ่ง
การกระทํ าเหล่า นี้ มาจากมู ล เหตุ จู งใจที่ มิใ ช่ อาชญากรโดยสั นดานที่ต้ องการให้ เ กิ ดความเสี ยหายแก่ ผู้ อื่น หรื อ
ต้องการทําลายล้างสิ่งใด เพียงแต่ความเชื่อและความต้องการที่แตกต่างกันทําให้ไม่สามารถสื่อสารกันให้เข้าใจได้ใน
สถานการณ์ปกติ
ในคดีนี้ก็เช่นกัน แม้จะไม่มีการกําหนดเวลาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนได้เตรียม
พยานหลักฐานในการต่อสู้คดี ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ที่ต้องการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ในบ้านของตนประกอบกับการรู้ เห็นของบุคคลอีกเป็นจํานวนมากทําให้การแสวงหาพยานหลั กฐานนั้นเป็นไป
โดยสะดวก ไม่ต้องมีการสร้างข้อเท็จจริงใดๆ ขึ้นใหม่เพียงแต่ยืนยันเจตนารมณ์และความบริสุทธิ์ใจเพียงเท่านี้ก็เป็น
ข้อต่อสู้ที่เหนือยิ่งกว่าบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดจะสามารถกําหนดไว้ได้
สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี
(5) สิทธิที่ได้รับการพิจารณาโดยปราศจาก ‘การชักช้า’ อย่าง ‘ไม่เป็นธรรม’ ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14(3ค) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 130 และมาตรา 173/1 ซึ่งกํ า หนดไว้ อย่ า งชั ด เจนทั้ งในกระบวนการสอบสวนของพนั กงาน
สอบสวนผู้รับชอบคดีว่า ต้องดําเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งนี้เพราะความชักช้าหรือ
ความล่าช้าในการดําเนินคดีย่อมสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่คู่ความทุกฝ่ายนั่นเอง ในส่วนขั้นตอนการพิจารณาคดี
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ของศาลตามมาตรา 173/1 กําหนดวิธีการเพื่อสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาโดยการเปิดโอกาสให้มีการกําหนดวัน
ตรวจพยานหลักฐานอันเป็นระบบการตรวจทานพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายมีพยานใดบ้างในการ
นํามาเป็นข้อต่อสู้ในคดี หากพยานหลักฐานใดสามารถรับกันได้ในชั้นตรวจพยานก็จะทําให้การดําเนินคดีเป็นไป
อย่างรวดเร็วขึ้นและเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าจะไม่มีการพยานหลักฐานเท็จเข้ามา
นําสืบในชั้นศาลเพื่อต้องการชนะคดี
ในคดีนี้ไม่มีการดําเนินการตามมาตรา 173/1 แต่ยังมีการประกันสิทธิเพื่อให้การดําเนินคดีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ ว และเป็ น ธรรมอยู่ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา แม้ จ ะเกิ ด ความขั ด ข้ อ งบ้ า งในการ
ดําเนินการสืบพยานบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากพยานบางคนติดภารกิจด้วยตําแหน่งหน้าที่ทางราชการทํา
ให้ ห ลายครั้ ง การเตรี ย มข้ อเท็ จ จริ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการนํ า สื บ หั ก ล้ า งพยานจะได้ รั บ ผลกระทบบ้ า งก็ เ ป็ น เหตุ อัน ต่ อ
เนื่องมาจากการเหตุดังกล่าวนั่นเอง และนอกจากนี้คดีดังกล่าวมีการต่อสู้กันในประเด็นของข้อกฎหมายอันเป็น
สาระสําคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชไทย พ.ศ. 2540 การเตรียมพยานของอัยการฝ่ายโจทก์ย่อมต้องอาศัยหลัก
กฎหมายหลายประการมายืนยันคําฟ้องและการเตรียมข้อกฎหมายไว้หักล้างพยานหลักฐานของจําเลยก็ย่อมต้องใช้
ระยะเวลาเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีการดําเนินคดีอาญามาถึงชั้นศาลอุทธรณ์ย่อมต้องใช้ระยะที่ยาวนานพอสมควร
เนื่องจากเป็นการต่อสู้คดีกลุ่มประกอบกับกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลของประเทศไทยไม่ว่าคดีใดก็ย่อมใช้
ระยะเวลานานในการพิจ ารณาพิพากษา ดังนั้น แม้ไม่อาจกล่ าวได้ว่าระยะเวลาในการต่อสู้คดีดังกล่าวของนั ก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มชาวบ้าน คือความอยุติธรรมที่ได้รับเพราะรูปแบบหรือขั้นตอนในชั้นพิจารณาแต่
แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของคู่ความทุกฝ่ายอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นกัน
(6) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพ ตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ง) ประกอบกับมาตรา 173 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กําหนดไว้ว่าประเภทของคดีใดที่ศาลต้องจัดหาทนายความให้แก่จําเลย หรือจําเลยอาจร้องขอให้มี
ทนายความได้ ทั้งนี้ การกําหนดดังกล่าวขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของบทกําหนดโทษในคดีนั้นๆเช่น คดีที่มีโทษ
ประหารชีวิตหรือคดีที่จําเลยอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น เพราะศาลต้องคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อม เหตุภาวะ
รอบตัวจําเลยและความไม่เข้าใจถึงข้อกฎหมายในการจัดหาทนายความให้แก่จําเลยนั้นๆ แต่แท้จริงแล้วสิทธิในการ
เข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นต้องเกิดขึ้นแก่บุคคลทุกฝ่ายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และต้องเกิดขึ้น
ในทุกกระบวนการเช่น ชั้นก่อนการสอบสวน ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาคดี และชั้นภายหลังจากที่การพิจารณาคดี
ได้เสร็จสิ้นลง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันแท้จริงของคู่ความโดยเฉพาะอย่างยิ่งจําเลยในกระบวนการ
ยุติธรรมที่พึงมีพึงได้
เมื่อคดีที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต้องตกเป็นจําเลย แน่นอนว่าความผิดต่อบทบัญญัติกฎหมายตามที่
กล่าวมาย่อมเกิดเพราะมูลเหตุจูงใจที่แตกต่างจากผู้กระทําความผิดในคดีอื่น ดังนั้น สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
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ทางกฎหมายย่อมต้องมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองด้วย แม้ความผิดที่ถูกกล่าวหาจะมา
จากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองก็ตาม ซึ่งย่อมแปลได้ว่าสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายของ
บุคคลดังกล่าวย่อมต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยเหตุปัจจัยที่อาจกระทบกระเทือนเพราะความเป็นองค์กร
ของรัฐ แต่เป็นความโชคดีที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากกลุ่มทนายความ
ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและบริบทในการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติของนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนและสามารถทําหน้าที่เป็นผู้แทนและเป็นผู้ช่วยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ในชั้นศาลได้อย่างดี
เยี่ยม ซึ่งทําให้ผลคดีออกมาเป็นที่ยอมรับแก่สังคมในวงกว้างด้วยความชัดเจนในข้อกฎหมายและการตีความข้อ
กฎหมายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยหลักการสิทธิมนุษยชน และเป็นการเน้นย้ําให้เห็นชัดขึ้นว่าการ
ต่อสู้ของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากรัฐเพราะความชอบด้วยหลักกฎหมายที่ลึกซึ้งเหนือว่าบทกฎหมาย
ที่ถูกบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
(7) สิ ทธิที่จ ะถามพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ต่อตนและขอให้ หมายเรียกพยานฝ่ายตนมาซั กถามภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับพยานฝ่ายตรงข้ามของตนตามกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (3จ)
ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับมาตรา 232มาตรา 233 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิ จารณาความแพ่ ง และมาตรา 116 มาตรา 117 และมาตรา 118กําหนดลํา ดับการซักถามพยานและ
ข้อกําหนดในการที่โจทก์หรือจําเลยจะนําพยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาล
ในคดี เมื่อพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีอาญาแล้วพบว่าทั้งฝ่ายโจทก์และจําเลยมีการ
กล่าวอ้างพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุเพื่อใช้อ้างยันกันในชั้นศาล โดยเฉพาะการนําสืบพยานบุคคล
เข้านําสืบ พยานบุคคลบางส่วนในฝ่ายโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และในการตอบคําถามเพื่อซักค้านของทนายความ
ฝ่ายจําเลยย่อมมีการอ้างการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและความวุ่นวายของ
สถานการณ์เป็นข้ออ้างในการดําเนินการสลายการชุมนุมได้ ทําให้การถามค้านและการถามพยานของทนายความ
จําเลยในหลายๆครั้งไม่สามารถหยั่งถึงความต้องการหรือเจตนาอันแท้จริงของการกระทําดังกล่าวได้ เมื่อมอง
ในทางกลับกันการสืบพยานฝ่ายจําเลยทําให้พนักงานอัยการโจทก์สามารถถามคําถามที่หลากหลายและชักจูงไปสู่
วัตถุประสงค์ในการซักถามแต่ละครั้งได้มากกว่า เพื่อเป็นเช่นนี้ การยืนยันด้วยพยานบุคคลจึงไม่สามารถกล่าวได้ว่า
มีความเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายเสมอไปแต่การยืนยันด้วยพยานอื่นๆประกอบกันทําให้ในที่สุดศาลก็พิพากษาว่า
จําเลย คือกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่มีความผิดตามที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องแต่อย่างใด
(8) สิทธิที่จะขอความช่วยเหลือให้มีล่ามโดยไม่คิดมูลค่าหากไม่อาจเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯข้อ 14 (3ฉ) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 13 กําหนดให้ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดี พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลต้อง
จัดหาล่ามให้แก่บุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอันเป็นวิธีการเพื่อสนองความยุติธรรมประการหนึ่งที่ไม่ว่าบุคคล
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ใดก็ต้องได้รับโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย แต่ในคดีนี้ไม่มีความต้องการในความช่วยเหลือดังกล่าวเนื่องจากกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย
(9) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปรําตนเองหรือรับสารภาพผิด ตามกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (3ช) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 165 และมาตรา 172 กําหนดให้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณาของศาลไม่สามารถบังคับหรือเกลี่ย
กล่อมให้จําเลยรับสารภาพได้ว่ากระทําความผิดจริง โดยหากจําเลยไม่ประสงค์จะให้การหรือไม่ให้การอย่างใดใน
ชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็เพียงแต่ให้ศาลบันทึกไว้เท่านั้น และในชั้นสอบสวนเองก็มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวกําหนด
ไว้เช่น กันถึงการยอมรับ โดยสมัครใจของผู้ ถูกจับ กุมแม้ ผู้ที่ถูกจับกุมจะไม่ ให้การใดเลยก็เป็ นสิทธิ ที่ผู้จับ กุมต้อง
ยอมรับ
ในคดีดังกล่าว พบว่าการกระทําในขณะจับกุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการใช้กําลังบังคับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ทั้งนี้
ไม่ อาจสื บทราบได้ ว่าในชั้น สอบสวน พนั กงานสอบสวนได้บั งคั บหรือกระทํา การประการใดให้ ผู้ถูกจั บยอมรั บ
สารภาพหรือไม่ อย่างไร และในส่วนชั้นพิจารณาของศาลนั้น โดยผู้พิพากษาเองไม่มีการเกลี่ยกล่อมให้จําเลยรับ
สารภาพหรือให้การเป็นการปรักปรําตนเอง คงมีเพียงแต่พนักงานอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนฝ่ายโจทก์ใน
หลายครั้งก็มีการตั้งคําถามเพื่อให้จําเลยให้การเป็นการปรักปรําตนเอง แต่ทั้งนี้ก็เป็นไปเพราะต้องการรักษารูปคดี
ของพนักงานอัยการฝ่ายโจทก์เท่านั้น ซึ่งหากไม่ล้ํากว่าที่กฎหมายเปิดโอกาสได้ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพยายาม
ให้จําเลยให้การโดยปรักปรําตนเอง
(10) สิ ทธิที่จ ะไม่ ถู ก ลงโทษจากกฎหมายย้ อนหลั งเเละหลั ก การไม่ ลงโทษหากปราศจากกฎหมาย
รองรับในขณะกระทําความผิด (nullumcrimen sine lege) ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ข้อ15 (1) ประกอบกับมาตรา 2 ประมวลกฎหมายอาญา กําหนดว่าบุคคลจักต้องรับโทษ
ในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และ
โทษที่จ ะลงแก่ผู้ กระทํ าความผิ ดนั้ นต้ องเป็ นโทษที่บั ญญั ติไว้ใ นกฎหมายและถ้า ตามบทบั ญญั ติของกฎหมายที่
บัญญัติในภายหลังการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิด
และถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทํา
โดยในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อศาลชั้นต้นเป็นคดีอาญา
ด้วยบทบัญญัติกฎหมายใดอันไม่มีกําหนดไว้ในขณะถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด และไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใด
กําหนดว่าการกระทําดังกล่าวที่พนักงานอัยการกล่าวอ้างต่อมามีการยกเลิกหรือบัญญัติว่าไม่มีความผิด ดังนั้น คํา
ฟ้องและคําขอท้ายฟ้องในคดีอาญาของพนักงานอัยการโจทก์จึงเป็นการกระทําโดยกล่าวหาว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนได้กระทําการอันละเมิดต่อบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความผิดหมวดสิทธิและเสรีภาพ ความผิดต่อเจ้า
พนักงานและความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาโดยถูกต้องแล้ว
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สิทธิภายหลังการพิจารณาคดี
(11) บุคคลทุกคนที่ถูกลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การลงโทษและคําพิพากษาต่อ
ศาลสูงให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14
(5) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา 193 มาตรา 193 ทวิ มาตรา 195 มาตรา 216
มาตรา218 มาตรา 219 มาตรา 219 ทวิ และมาตรา 220 กําหนดหลักการ ขั้นตอนและข้อจํากัดในการใดที่
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะดําเนินการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลสูงในคดีอาญา ซึ่งหลักการในการเสนอเรื่องต่อศาลสูง
ในส่วนคดีอาญานั้นย่อมมีความยุ่งยากซับซ้อนที่ต้องพิจารณามากกว่าในคดีแพ่ง เนื่องจากในคดีอาญาต้องมีการ
พิจารณาถึงบทกําหนดโทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษไว้ โดยมีการจํากัดสิทธิการอุทธรณ์ฎีกาทั้งในประเด็ น
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อการคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่ถูกลงโทษ คือจําเลยว่ามิให้ต้องรับโทษหนักขึ้น
โดยไม่ผ่านเงื่อนไขหรือการกลั่นกรองในชั้นศาล
ในส่วนคดีนี้ พนักงานอัยการโจทก์ได้ดําเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ในประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
ว่าจําเลยทั้งยี่สิบกับพวกถูกจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมและ (ข) พนักงานอัยการอุทธรณ์ว่าจําเลยทั้งยี่สิบกับพวกได้
รวมตัวกัน เคลื่อนไหวชุมนุมคัดค้านในที่สาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธ อัน จะได้รับ ความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 44 หรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็น ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้วินิจฉัยยกฟ้องตามศาลชั้นต้น
(รายละเอียดพิจารณาตามหัวข้อ 2.2) โดยฝ่ายจําเลย คือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมิได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อ
ศาลอุทธรณ์แต่อย่างใด เนื่องจากได้รับผลการตัดสินที่พอใจแล้วตามคําพิพากษาในคดีอาญาของศาลชั้นต้น
(12) บุคคลมีสิทธิที่จะเรียกร้องการชดเชยจากการถูกละเมิดสิทธิในความยุติธรรมตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (7)
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กําหนดบทบัญญัติในลักษณะนี้ไว้อย่างชัดเจน แต่มี
ปรากฏในหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอีกหลาย
ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่ง
กําหนดให้ผู้เสียหายในคดีอาญาและจําเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าบริสุทธิ์สามารถร้องขอต่อ
กระทรวงยุติธรรมขอรับเงินเยียวยาได้ในเบื้องต้น หากจําเลยในคดีอาญานั้นมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ที่
พระราชบัญญัติฯกําหนดไว้
ในคดีนี้ ทางนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและกลุ่มผู้เสียหายจากการชุมนุมได้ดําเนินการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐก่อให้เกิดความเสียหายทางร่างกายและ
จิตใจต่อศาลปกครองอันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่ผู้เสียหายพึงมีพึงได้ โดยมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ กรณี
เจ้าพนักงานตํารวจสลายการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
เป็นคดีหมายเลขดําที่ อ.426/2548 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.711/2555 ซึ่งเป็นคดีระหว่างนายเจะเด็น อนันทบริพงศ์
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ที่ 1 กับพวกรวม 30 คน ผู้ฟ้องคดี (กลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน) กับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวก
รวม 3 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมีประเด็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังนี้
(ก) การที่เจ้าพนักงานตํารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดําเนินการสลายการชุมนุมของ
ผู้ฟ้องคดีที่ 1-24 และกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่ชุมนุมกันบน
ถนนจุติอนุสรณ์ บริเวณเชิงสะพานจุติบุญสูงอุทิศ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20ธันวาคม 2545 เป็น
การกระทําละเมิดผู้ฟ้องคดีที่ 1-24 หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะเกิดเหตุ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพจะกระทํา
มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจแห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครอง
ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ทางสาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงคราม หรือในระหว่างที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทําต่อบุคคล
อื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
เสรีภาพในการชุมนุม เป็นเสรีภาพที่มีความสําคัญ เพราะมีที่มาจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมเป็นกลไกในการเปิดโอกาสให้มี
การแสดงออกซึ่ งความคิ ด เห็ น และการวิพากษ์ วิ จารณ์อย่ างเปิด เผย แสดงออกซึ่ งปัญ หาและข้ อเรี ย กร้ องของ
ประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม ทั้งยังช่วยให้รัฐมองเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ชัดเจน ทั้งนี้การ
ชุมนุมดังกล่าวต้องเป็นการชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธ
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซ
และโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ได้รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือ เสนอข้อเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการ
ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี (นอกสถานที่) ณ โรงแรม เจ.บี.
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2545 ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึง อ.หาดใหญ่ ในเวลา 20
นาฬิ กา โดยมีร ถยนต์ของเจ้า หน้า ที่ตํ ารวจนํา ขบวนมาตามถนนเพชรเกษม กระทั่ งถึงทางเข้ าถนนจุ ติอนุ สรณ์
บริเวณวงเวียนน้ําพุ แต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานตํารวจจัดวางกําลังและแผงเหล็กตั้งวาง
ขวางกั้น ขบวนกลุ่มผู้ชุมนุมจึงหยุดอยู่บนถนนจุติอนุสรณ์ บริเวณเชิงสะพานจุติบุญสูงอุทิศ และมีการเจรจากัน
ระหว่างเจ้าพนักงานตํารวจกับผู้ชุมนุม โดยเจ้าพนักงานตํารวจต้องการให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากที่
เคยตกลงกันไว้เดิม แต่การเจรจาไม่เป็นผล โดยในระหว่างนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนั่งล้อมวงอยู่ใกล้แผงเหล็ก และ
บางส่วนที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยไม่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้กระทําการใดๆ ที่
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แสดงให้เห็นว่าจะใช้ความรุนแรง หรือมีการฝ่าแนวแผงเหล็กของเจ้าพนักงานตํารวจแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่ปรากฏ
ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ดําเนินการชุมนุมในลักษณะยั่วยุหรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงหรือก่อให้เกิดการจราจล รวมถึง
ก่ออันตรายโดยตรงต่อชีวิตร่างกายของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น การชุมนุมดังกล่าวจึงเป็นการชุมนุมโดยสงบ
แต่ภายหลังจากนั้นเจ้าพนักงานตํารวจได้ตั้งแถวเพื่อผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนเกิดความวุ่นวายขึ้น และดําเนินการ
สลายการชุมนุม จนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องสลายตัวไปในที่สุด
(ข) การที่เจ้าพนักงานตํารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ดําเนินการสลายการชุมนุม
ดังกล่าวเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องชุมนุมกันอยู่บนถนนจุติอนุสรณ์ เป็นเพราะไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานตํารวจได้ตั้งจุดสกัดไว้ กลุ่มผู้ชุมนุมจึงไม่มีเจตนาที่จะปิดกั้นการจราจร และ
การที่เจ้าพนักงานตํารวจดําเนินการสลายการชุมนุมดังกล่าว เพียงเพื่อเปิดเส้นทางเข้าออกโรงแรมเจ.บี.ให้แก่
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่งไม่อาจถื อได้ ว่า การสลายการชุ มนุ มนั้น เพื่ อคุ้ มครองความสะดวกของประชาชนที่ จะใช้ทาง
สาธารณะ ตามมาตรา 44 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อีกทั้งยังมีเส้นทางเข้าออก
โรงแรมเจ.บี.ได้อีกหลายทาง การที่เจ้าพนักงานตํารวจเลือกที่จะใช้มาตรการสลายการชุมนุมจึงเป็นการจํากัด
เสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เกินแก่ความจําเป็น
นอกจากนี้ การเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าพนักงานตํารวจไม่ปรากฏว่าได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนตาม
หลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน หรือมีลําดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักตามที่ระบุในแผนรักษา
ความสงบในการชุมนุมครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานตํารวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ดําเนินการสลายการชุมนุมดังกล่าว จึงเป็นการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
โดยไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมต่อไปได้ อันถือเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ 1-24
เมื่อการกระทําของเจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานตํารวจอยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1-24 ตามมาตรา
5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(ค) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1-24 ไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุมตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 44 เพียงใด
เมื่อพิจารณาลักษณะเสรีภาพในการชุมนุมแล้ว เห็นว่าบุคคลเพียงคนเดียวไม่อาจก่อให้เกิดการชุมนุม
สาธารณะได้ แต่จะต้องเกิดจากการที่บุคคลหลายๆคนมารวมตัวกัน การกําหนดค่าสินไหมทดแทนสําหรับการ
กระทําละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุม จึงเป็นคนละส่วนกันและแตกต่างจากการกําหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ซึ่งถูกกระทําละเมิดเป็นรายบุคคลได้ ดังนั้นการกําหนดค่าสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําละเมิดต่อเสรีภาพใน
การชุมนุมในครั้งนี้ จึงเป็นการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นๆไม่สามารถใช้เสรีภาพ
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ในการชุมนุมได้ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าควรกําหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 1-24เป็นเงินรวมกัน จํานวน
รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนแห่งการชนะคดี
(13) บุค คลย่อมไม่อาจถู กพิ จารณาโทษซ้ํ าหรือลงโทษซ้ํ า ตามกติ การะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14(7) ประกอบมาตรา 147 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรื้อร้องฟ้องคดีอาญา พ.ศ. 2497 กําหนดไว้ว่า บุคคลย่อมไม่ถูกดําเนินการสอบสวน
ซ้ํ า เมื่ อมี คํา สั่ งเด็ ด ขาดว่ า ไม่ มีการฟ้ อ งคดี แล้ ว หากไม่ มีพยานหลั กฐานใหม่ เช่ น เดี ย วกั บ การที่ จ ะถู ก พิ จ ารณา
พิพากษาคดีใหม่ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่จําเลยถูกตัดสินว่ากระทําความผิดตามที่โจทก์กล่าวหาจริงแต่ขณะปัจจุบันยังไม่
มีการใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อรื้อร้องเพื่อฟ้องคดีขั้นใหม่แต่อย่างใด
ในส่ ว นคดี เมื่ อ ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายื น โดยยกฟ้ องพนั ก งานอั ย การโจทก์ ต ามศาลชั้ น ต้ น แล้ ว ตาม
บทบัญญัติมาตรา 220 ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญากําหนดไว้ว่าห้ามมิให้คู่ความฎีกาต่อศาลฎีกาหาก
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ดังนั้นในคดีดังกล่าวพนักงานอัยการโจทก์จึงไม่สามารถยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา
อีก
1.4 บทสรุป
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นศาลทั้งในส่วนคดีอาญาและในส่วนคดีปกครอง การกระทําเพื่อการต่อสู้
ทั้งหมดของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาต่อศาลชั้นต้นจํานวน 20 คน และเป็นโจทก์
ฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นคดีปกครองต่อศาลปกครอง จังหวัดสงขลา ระยะเวลาในการต่อสู้คดีที่ยืดเยื้อ
ยาวนานกว่า 10 ปีที่กลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนได้ทําหน้าที่ทั้งก่อนที่จะต้องมีดําเนินคดีในชั้นศาล โดยกลุ่มคน
เหล่านี้ทําหน้าที่เ ป็นผู้แทนของกลุ่ มชาวบ้า นนับร้อยคนเพื่อยื่นข้อเรี ยกร้องต่ อนายกรัฐมนตรี เสนอขอให้ยับยั้ ง
โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซียนั้น แสดงให้เห็นถึงการกระทําอันตรงตาม
ความหมายของคําว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตามเอกสารระหว่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับ คือแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights
Defenders) และปฏิญ ญาว่า ด้วยสิทธิและความรั บผิด ชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ ม และหน่ วยงานทางสังคมเพื่ อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
การกระทํ า ดั ง กล่ า วอั น เป็ น การกระทํ า เพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนในการสงวนและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติโดยขอให้รัฐทบทวนโครงการดังกล่าวอีกครั้งว่ามีส่วนดีส่วนเสียอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อชาวบ้านในชุมชนบริเวณนั้น ซึ่งหากโครงการดังกล่าวผ่านการอนุมัติโดยขั้นตอนทางบริหาร
และความชอบด้วยกฎหมายแล้วย่อมส่งผลต่อชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวแน่นอน ฉะนั้น การต่อสู้โดยการ
ส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชนของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจึงมิได้เกิดมีขึ้นแต่เฉพาะในส่วนการ
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นํายื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ แต่รวมถึงการกระทําก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์
การสลายการชุ ม นุ ม โดยการขอความเห็ น และความร่ ว มมื อ จากกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม ที่ เ ดิ น ทางมาด้ ว ยกั น อั น เป็ น
สภาพการณ์ปกติของการทําหน้าที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่พึงกระทํารวมทั้งการเป็นผู้นําในขณะเดียวกัน
ด้วย
เมื่อการต่อสู้บนท้องถนนจบลงด้วยที่กลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่งถูกจับกุมตัวและถูกดําเนิน
คดีอาญาโดยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ความผิดต่อร่างกาย ทําให้เสียทรัพย์ และความผิดลหุโทษฐานอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเมื่อการพิจารณา
เปรียบเทียบการดําเนินคดีดังกล่าวในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลแล้ว พบว่าความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังมีน้อย และมักมีความเข้าใจและทัศนคติเชิงลบต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ปัญหาประการหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดภายในประเทศที่ให้การยอมรับอย่างชัดแจ้งถึงการมี
อยู่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คงจะมีแต่การยอมรับสิทธิทางชุมชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในภาพ
กว้า งตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 และรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550
เท่านั้น หากแต่มิได้บัญญัติไว้โดยตรงต่อความมีอยู่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าว ทําให้ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นคลาดเคลื่อนไป กลายเป็นกลุ่มผู้นําผู้ชุมนุมที่ถูก
มองว่าหัวรุนแรงและต้องการสร้างความวุ่นวานให้กับสังคมมากกว่า
ในส่วนชั้นพิจารณาของศาลนั้นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันว่า ในระบบกระบวนการพิจารณาของศาลไทย
ยังไม่มีข้อกฎหมายข้อใดที่กําหนดให้มีต้องมีความแตกต่างในชั้นพิจารณาเพื่อคุ้มครองสิทธิของนักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุ ษยชนไปยิ่ งกว่ าการดํ า เนิ น คดี ต่ อปั จ เจกบุคคลธรรมดา อี กทั้งชั ย ชนะในการดํา เนิ น คดีและความมี อยู่ ของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นปรากฏต่อศาลในลักษณะข้อเท็จจริงในรูปแบบพยานหลักฐานที่ขึ้นสู่ศาลมากกว่า
และชัยชนะจากการดําเนินคดีที่ศาลได้วินิจฉัยออกมาเป็นเพราะศาลเพ่งพิจพิจารณาถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงของ
นักต่ อสู้เ พื่อสิทธิ มนุษยชนและเห็ นได้ถึงการกระทํา อัน บริสุ ทธิ์นั้ น ประกอบกับ คําแนะนํ าของเอกสารระหว่า ง
ประเทศทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมาในเบื้องต้นมักเป็นข้อแนะนําในทางปฏิบัติหรือในทางนโยบายที่กําหนดให้รัฐหรือ
รัฐบาลต้องดูแล ส่งเสริมและคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังไม่มีข้อเสนอแนะอย่างจริงจังที่ถึงขั้น
ปรบปรุงกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับความมีอยู่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะปรากฏการณ์การต่อสู้ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมและขัดเกลาส่งต่อ
ข้อมูลต่อสังคมอย่างเด่นชัดให้สังคมได้เห็นความสําคัญจนถึงขนาดต้องการกฎหมายหรือบทบัญญัติอันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมารองรับกลุ่มคนเหล่านี้แต่อย่างใด
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ทั้งที่ จริ งแล้ ว ประเทศไทยไม่ เคยขาดไร้ซึ่ งนั กต่ อสู้เ พื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนจึ งถึ งเวลาแล้ ว หรื อไม่ที่ผู้ ที่มีส่ ว น
เกี่ ย วข้องควรทบทวนทั้ งข้อนโยบายและข้ อกฎหมายเพื่ อหาความเป็ น ไปได้ ในการคุ้มครอง ส่ งเสริ มและดู แล
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
2. คดีปีนสภา (ปี 2550)
(กรณีศึกษา การชุมนุมคัดค้านกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชน)
2.1 ข้อเท็จจริงโดยย่อ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ น ประมุ ข (คปค.) ทํ า การรั ฐ ประหารและยึ ด อํ า นาจการปกครอง จากนั้ น ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2549 มี การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุ ฒิ ส ภา และรั ฐ สภา โดยวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2549 มี พ ระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง สนช. 24 สิ งหาคม 2550
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 มีบทเฉพาะกาลให้ สนช.ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ใน
รัฐสภาต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่และประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก
ต่อมาปลายปี 2550 ได้มีกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและคัดค้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ สนช.ว่าไม่ควรเร่งพิจารณาออกกฎหมายที่มีความสําคัญและกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ควรรอให้มีการเลือกตั้ง ให้รัฐสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเป็นผู้พิจารณากฎหมายดังกล่าว ซึ่งมีการ
กําหนดวันเลือกตั้งไว้แล้วในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 8.00 น. มีกลุ่มบุคคลประมาณ 500 คน มาชุมนุมที่หน้ารัฐสภา
เพื่อคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของสนช. รวมทั้งคัดค้านการพิจารณาออกกฎหมายสําคัญ 11 ฉบับ โดยกลุ่มผู้ชุมนุม
ใช้รถบรรทุกหกล้อติดเครื่องขยายเสียงเป็นเวทีปราศรัยอยู่ริมถนนอู่ทองในฝั่งสวนสัตว์ดุสิต และมีตัวแทนจากกลุ่ม
องค์ กรต่ างๆ ขึ้ นผลั ดเปลี่ยนกัน ขึ้นปราศรัย ซึ่ งจํา เลยทั้งสิ บมาร่ว มชุมนุมด้ วย โดยมีจํ าเลยที่ 7 เป็น ผู้ดํา เนิ น
รายการปราศรัยให้ผู้ร่วมชุมนุมทราบถึงวัตถุประสงค์ในการชุมนุม เชิญตัวแทนผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มขึ้นปราศรัยแสดง
ความคิดเห็นแต่ละประเด็นที่ตนได้รับผลกระทบโดยจําเลยที่ 2 และที่ 4 ใช้โทรโข่งพูดนําว่า “สนช.” และกลุ่มผู้
ชุมนุมพูดตามว่า “ออกไป” อยู่หลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ประจํารัฐสภาและพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ปิดประตู
และนําห่วงโซ่มาคล้องที่ประตูเพื่อปิดกันการเข้าออกรัฐสภา
ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. ผู้ชุมนุมบางคนนําบันไดไม้ไผ่พาดรั้วรัฐสภานําเหล็กปลายแหลมครอบรั้ว
แล้วผู้ชุมนุมประมาณ 100 คน พากันปีนบันไดข้ามรั้วเข้าไปในรัฐสภา กลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 50 คนวิ่งเข้าไป
บริเวณหน้าห้องโถงหน้าห้องประชุมรัฐสภาและผลักประตูกระจกเข้าไปในห้องโถงหน้าห้องประชุมรัฐสภา อาคาร
ที่ 1 ชั้น 2 ซึ่งเป็นสถานที่ประชุม สนช. และ สนช.กําลังประชุมพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ อยู่ ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมที่
อยู่ในห้องโถงและนอกห้องโถงก็ได้นั่งลงในบริเวณดังกล่าว และต่อมามีการนําเสนอข้อเรียกร้องต่อ สนช. ผ่านพล

49

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

ตํารวจโทอัศวิน ขวัญเมือง ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จากนั้นประธาน สนช.แถลงข่าวยกเลิกการประชุมและ
เลื่อนการประชุมออกไป กลุ่มผู้ชุมนุมจึงพากันเดินออกจากรัฐสภา จากนั้นมีการขึ้นเวทีแถลงผลการชุมนุมให้ผู้
ชุมนุมทราบก่อนจะแยกย้ายกันกลับไป
ความหมายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (หรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน) : ตามความหมายในแนว
ปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights Defenders)
และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่างานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเปรียบเทียบและศึกษาความเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights Defenders)
และปฏิญ ญาว่า ด้ ว ยสิ ทธิ และความรั บผิ ด ชอบของกลุ่ มบุคคล กลุ่ ม และหน่ ว ยงานทางสั งคมเพื่ อส่ งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล ซึ่งในเอกสารระหว่างประเทศดังกล่าว
ได้มุ่งเน้นถึงการตะหนักและส่งเสริมการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในทั่ว โดยเอกสาร
ระหว่างประเทศทั้ง 2 ฉบับได้นิยามคําว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิ
ทั้งในส่วนบุคคลและที่สัมพันธ์กับบุคลอื่นในการส่งเสริมและพยายามทําให้เกิดการคุ้มครองและการได้มาซึ่งสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้น นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจึงได้แก่ บุคคล กลุ่ม และหน่วยทางสังคมซึ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว ซึ่งถูกฟ้องเป็นคดีอาญา
และกลุ่มผู้ที่ร่วมชุมนุมเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยและคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของ สนช.ว่าไม่ควรเร่งพิจารณาออก
กฎหมายที่มีความสําคัญและกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควรรอให้มีการเลือกตั้ง เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีสิทธิใน
ส่วนบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์ในแง่กลุ่มบุคคลกับบุคคลอื่นที่มีความคิด ความเชื่อในแนวเดียวกันนั้นคือเพื่อปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในฐานะผู้ทรงสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการกําหนดร่วมกําหนด
เจตจํานงของรัฐ และเป็นสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อํานาจนิติบัญญัติของรัฐ (สนช.)
ด้วย
เมื่อสิทธิในการปกป้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศเป็น
สิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ทําหน้าที่แทนบุคคลอื่นในหน้าที่นี้ย่อมเป็นนักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชนตามความหมายของแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines
on Human Rights Defenders) และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และ
หน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
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2.2. การดําเนินการตามกระบวนการในคดีอาญา
2.2.1 การดําเนินการในศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุดฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้องนาย
จอน อึ๊งภากรณ์ กับพวกรวม 10 คน เป็นจําเลย ประกอบด้วยนายจอน อึ๊งภากรณ์ เป็นจําเลยที่ 1 นายสาวิทย์
แก้วหวาน จําเลยที่ 2 จําเลยที่ 3 นายศิริชัย ไม้งาม จําเลยที่ 4 นายพิชิต ไชยมงคล จําเลยที่ 5 นายอนิรุทธ์ ขาว
สนิท จําเลยที่ 6 นายนัสเซอร์ ยีหมะ จําเลยที่ 7 นายอํานาจ พละมี จําเลยที่ 8 นายไพโรจน์ พลเพชร จําเลยที่ 9
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ จําเลยที่ 10 เป็นคดีหมายเลขดําที่ อ.4383/2553
(ต่อมาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.1092/2556)
ทั้ง 10 คนถูกฟ้องร้องดําเนินคดี ในข้อหาเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้สั่งการกลุ่มแนวร่วมภาคประชาชน ได้
บังอาจร่วมกันกระทําความผิ ดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน มั่ วสุ่ม ตั้งแต่ 10 คนขึ้น ไป เพื่อก่อให้เกิ ดความ
วุ่นวายในบ้านเมือง เป็นหัวหน้าสั่งการกลุ่มแนวร่วมประชาชน ผลัดเปลี่ยนกันกล่าวคําปราศรัยปลุกปั่น ชักชวน ยุ
ยง ให้ แนวร่ วมกลุ่ มประชาชน ปิดทางเข้ าอาคารรัฐ สภา และชักชวนเข้าไปในอาคารรั ฐสภา เพื่อขัดขวางมิใ ห้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่พิจารณากฎหมายทุกฉบับ ทําให้สภานิติบัญญัติต้องงดการประชุม เป็น
ความผิดละเมิดกฎหมายแผ่นดิน อันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อการ
แสดงความคิดเห็น หรือติชม โดยสุจริต ตามมาตรา 116 มาตรา 215 มาตรา 362 มาตรา 364 และ มาตรา 365
ประมวลกฎหมายอาญา
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาว่าตามรายละเอียด ดังนี้
จําเลยที่ 1 ถึง 4 จําเลยที่ 7 และจําเลยที่ 8 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรค
สาม
จําเลยที่ 5, 6 จําเลยที่ 8 ถึง 10 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215 วรรคแรก
จําเลยที่ 1 ถึง 6 จําเลยที่ 8 ถึง 10 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 364 และ 365
(1) (2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทําของจําเลยที่ 1 ถึง 4 และจําเลยที่ 8 เป็นการ
กระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่มีบทลงโทษเท่ากันให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 215 วรรคสาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90
จําเลยที่ 5 ที่ 6 ที่ 9 และ จําเลยที่ 10 เป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 (1) (2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ซึ่งเป็นโทษ
หนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90
ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจําเลยดังนี้
ให้จําคุก จําเลยที่ 1 ถึง 4 จําเลยที่ 7 และที่ 8 คนละ 2 ปี ปรับคนละ 9,000 บาท
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ให้จําคุก จําเลยที่ 6 ที่ 9 และที่ 10 คนละ 1 ปี ปรับคนละ 9,000 บาท
จําเลยทั้งสิบให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 78 คนละหนึ่งในสาม คงจําคุกจําเลยที่ 1 ถึง 4 จําเลยที่ 7 และที่ 8 คนละ 1 ปี 4 เดื อน ปรั บ คน
ละ 6,000 บาท และจําคุกจําเลยที่ 6 ที่ 9 และที่ 10 คนละ 8 เดือน ปรับคนละ 6,000 บาทไม่ปรากฏว่าจําเลยทั้ง
สิบเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนและจําเลยกระทําความผิดไปโดยมีเจตนาปกป้องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็น
สําคัญ โทษจําคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกําหนดไว้ 2 ปี
2.2.2 การดําเนินการในศาลชั้นอุทธรณ์
หลังจากศาลชั้นต้น มีคําพิพากษาแล้ว ต่อมาพนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่ นคําร้ องขอขยายระยะเวลายื่ น
อุทธรณ์ แต่ในที่สุดโจทก์ก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางฝ่ายอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ฟ้องแล้วก็ได้ แม้ว่าศาลชั้นต้นจะได้พิพากษาลงโทษจําเลยทั้งสิบไม่เต็มตามคําฟ้องของโจทก์ก็
ตาม
จํา เลยทั้ งสิ บ ได้ ยื่ นคํ า ร้ องขอขยายระยะเวลายื่ นอุ ทธรณ์ ถึง 2 ครั้ ง ด้ วยเหตุ ผ ลเรื่ องข้ อเท็จ จริงและ
พยานหลั ก ฐานในคดี มี จํ า นวนมาก และจํ า เลยมี จํ า นวนถึ ง 10 คน จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ วลานานในการประชุ ม
ปรึกษาหารือเพื่อทําอุทธรณ์โดยละเอียดรอบคอบ ซึ่งศาลก็ได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตามคํา
ขอ ต่อมาจําเลยได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 จึงถือว่าศาลได้ใช้หลักการให้โอกาสแก่จําเลยในการ
ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่แล้ว ตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยศาลมีนัดหมายฟังคํา
พิพากษาอุทธรณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินการในคดีอาญา กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สิทธิก่อนการพิจารณาคดี
(1) สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขังโดยอําเภอใจ ตามข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 มาตรา 66 มาตรา 83 และมาตรา 84
กําหนดไว้ว่า เจ้าพนักงานไม่สามารถจับกุมบุคคลใดได้โดยปราศจากเหตุตามกฎหมายที่ได้ให้อนุญาตให้จับกุมได้
พร้อมทั้งกําหนดข้อบังคับในการแจ้งสิทธิต่างๆ แก่ผู้ถูกจับแม้ว่าผู้นั้นยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก็ตามก็ย่อมได้รับการ
ประกั น สิ ท ธิ เ บื้ อ งต้ น ในการแจ้ ง ญาติ การได้ พ บทนายความหรื อ บุ ค คลที่ ต นไว้ ว างใจ หรื อ แม้ แ ต่ ไ ด้ รั บ การ
รั กษาพยาบาล รวมทั้ งกํ า หนดเรื่ องสถานที่ ใ นการควบคุ มตั ว ระยะเวลาในการส่ งตั ว ผู้ ถูกจั บ เพื่ อป้ องกั น การ
เบี่ยงเบนทางคดีและสงวนไว้ซึ่งพยานหลักฐาน
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ในคดีนี้ การปล่อยชั่วคราวหรือประกันตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน ซึ่งสิทธิต่างๆ ของผู้ต้องหา
เป็นหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ได้ใช้หลักการดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติหรือเลือกปฏิบัติกับทุกคนที่ตกเป็นผู้ต้องหา ก็เชื่อถือ
ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมขั้นต้นในเรื่องนี้ได้ดําเนินการด้วยความเป็นธรรม
(2) สิทธิที่จะได้รับแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาโดยพลันและละเอียดในภาษาซึ่ง
บุคคลนั้นเข้าใจได้ ถึงพฤติการณ์เเละสาเหตุที่มีการตั้งข้อหาต่อบุคคลนั้น ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ก) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13 และมาตรา
13411 กําหนดไว้ว่าผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผิดโดยพลันด้วยภาษาที่ที่บุคคลนั้นสามารถ
11

ข้อสังเกตต่อหลักปฏิบัติในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ
(1)
การดําเนินคดีอาญาขั้นต้น พนักงานสอบสวนมีอํานาจหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทําของผู้ต้องหา ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวางหลักให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อ
ทราบถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เพื่อให้รู้ตัวผู้กระทําความผิดและ
พิสูจน์ถึงความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา เมื่อปรากฏหลักฐานพอสมควร
การที่พนั กงานสอบสวนมี การแจ้ง ข้อกล่า วหาเพิ่ม เติมแก่ ผู้ต้องหาทั้งสิบตามคําสั่ง ของพนัก งานอัย การโดยเพิ่มเติ ม
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนด้วยข้อกล่าวหาว่าผู้ต้องหาทั้งสิบร่วมกันเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการในการมั่วสุม
กันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายในบ้านเมือง และเพิ่มเติมความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน
ราชอาณาจักรด้วยข้อกล่าวหาว่าผู้ต้องหาทั้งสิบร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทํา
ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมาย
แผ่ น ดิ น ถื อ ว่ า ทั้ ง พนั ก งานสอบสวนและพนั ก งานอั ย การได้ ใ ช้ อํ า นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาตั้ ง ข้ อ กล่ า วหาหรื อ ฐานความผิ ด ตาม
พยานหลักฐานและพฤติการณ์ของการกระทําที่รวบรวมในสํานวนคดี เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนมี
อํานาจหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา ทําความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง แล้วส่งสํานวนคดีให้แก่
พนักงานอัยการ ส่วนพนักงานอัยการเมื่อตรวจสอบสํานวนคดีแล้วถ้าเห็นว่าพยานหลักฐาน หรือข้อกล่าวหาตามที่พนักงาน
สอบสวนส่งมานั้นยังไม่เพียงพอก็สามารถสั่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนพยานหลักฐานหรือแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้
ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดย
มิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน
(2)
คดีนี้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตามฐานความผิด
คดีนี้ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแต่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ไม่สามารถยอมความกันได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดแจ้งความร้องทุกข์
พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจสอบสวนคดีได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือแม้ว่าผู้เสียหายที่แจ้งความ
ร้องทุกข์แล้วจะดําเนินการถอนคําร้องทุกข์ก็ไม่ตัดอํานาจการสอบสวนและดําเนินคดีต่อไปของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด
(3)
การดําเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาเพียง 10 คน เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หรือไม่?
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เข้าในได้ ซึ่งในมาตรา 13 ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลจัดหาล่ามให้
หากบุ คคลนั้น ไม่ส ามารถพูด ภาษาไทยได้ และตามมาตรา 134กํ าหนดให้การแจ้งข้อหาและรายละเอีย ดแห่ ง
เมื่อพิจารณาถึงเหตุแห่งการตั้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสิบคนดังกล่าว ก็เนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2550 ที่มีประชาชนกว่า 500 คน ชุมนุมคัดค้านการออกกฎหมายของ สนช. ที่เห็นว่าเป็นกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและ
ผลประโยชน์ของประชาชน และมีผู้ชุมนุมประมาณ 100 คน ปีนรั้วรัฐสภาเข้าไปภายในบริเวณรัฐสภาและขึ้นไปยังอาคาร 1 ชั้น 2
ซึ่งรวมถึงผู้ต้องหาจํานวน 9 คนด้วย และมีผู้ชุมนุมที่ปืนรั้วรัฐสภากว่า 50 คน เข้าไปยังภายในห้องโถงหน้าห้องประชุมรัฐสภาซึ่ง
รวมถึงผู้ต้องหาจํานวน 8 คนด้วย ในขณะที่ผู้ต้องหาอีก 1 คน ไม่ได้ปืนรั้วเข้าไปภายในรัฐสภาแต่เป็นผู้ดําเนินรายการบนเวที
แต่มีข้อน่าสังเกตต่อการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหาทั้ง
สิบหรือไม่? เหตุใดผู้ชุมนุมคนอื่น ๆ กว่า 500 คน ที่ร่วมชุมนุมในเหตุการณ์เดียวกันจึงได้รับการสันนิษฐานว่าไม่ใช่ผู้กระทํา
ความผิด เนื่องจากไม่มีการดําเนินคดีใด ๆ กับผู้ร่วมชุมนุมเหล่านั้น แต่กลับดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมเพียง 10 คนเท่านั้น พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการใช้หลักเกณฑ์ใดในการตั้งข้อกล่าวหา เพราะเมื่อพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นว่าการ
ชุมนุมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ก็ย่อมถือว่าผู้ชุมนุมทั้งหมดได้ร่วมกันกระทําความผิดฐาน
มั่วสุมด้วยกันทั้งสิ้น และความผิดในข้อหาอื่น ๆ ก็มีผู้ชุมนุมนับร้อยคนกระทําการเช่นเดียวกันด้วย
การดําเนินคดีอย่างเป็นธรรมนั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้บทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะเป็นมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับบุคคลในเหตุการณ์ชุมนุมดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี
พ.ศ. 2550 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมคนอื่น ๆ แต่
ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจําเลยเพียงสิบคนเท่านั้น
หากพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะถือว่ าผู้ต้องหาทั้งสิบคนที่ถูกดํ าเนินคดี เพราะว่าบุคคลดังกล่าวเป็นที่รู้จักของ
สาธารณชน มีบทบาทในการทํากิจกรรมหรือเคลื่อนไหวทางสังคม มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน สร้างแรง
ขับเคลื่อนได้อย่างมีพลังต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อยู่ในฐานะหรือมีต้นทุนทางสังคมสูง หรืออาจเรียกว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนเพราะทํางานเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งหลายกรณีมีความคิดขัดแย้งกับแนวคิดวิธีการบริหาร
บ้านเมืองของผู้ใช้อํานาจรัฐ จึงดําเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความมุ่งหวัวว่าจะทําให้การชุมนุมคัดค้านในลักษณะดังกล่าวยุติลง
หรือขาดพลังขับเคลื่อน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐและมิให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือเป็นการป้องปรามมิให้ผอู้ ื่นขับเคลื่อนมวลชน
ในลักษณะเช่นนั้นอีกต่อไป ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลทั้งสิบอย่างแน่นอน ทั้งยังเป็นการใช้
อํานาจรัฐที่มีเจตนาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกินความจําเป็น อีก
ทั้งยังกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวมอีกด้วย แต่หากไม่ใช่ด้วยเหตุผลดังกล่าว แล้วจะมี
เหตุผลใดที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกดําเนินคดีเฉพาะต่อบุคคลเพียงสิบคน
เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ผู้ต้องหาทั้งสิบเป็นประชาชนที่พึงได้รับการปฏิบัติโดยเสมอภาคกับบุคคลอื่นตามหลักกฎหมายและรัฐธรรมนูญ
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ข้ อเท็ จ จริ ง อั น เป็ น พฤติ การณ์ อัน เชื่ อ ได้ ว่ า บุ คคลนั้ น ได้ กระทํ า ความผิ ด จริ ง เป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ งของการประกั น
ความชอบด้วยกฎหมายของการดําเนินคดี หรือการดําเนินคดีที่เป็นธรรม (Due process) ซึ่งหากพนักงาน
สอบสวนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะทําให้สํานวนการสอบสวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและพนักงานอัยการไม่มีสิทธิฟ้อง
ผู้ต้องหาเป็นจําเลยต่อศาล
ในคดีนี้ ผู้ต้องหาทั้งสิบได้รับการคุ้มครองสิทธิด้วยการปฏิบัติของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ทั้งในเรื่องการแจ้งสิทธิต่างๆ ของผู้ต้องหาให้ทราบก่อนการแจ้งข้อกล่าวหาและถามปากคํา
การขอเลื่อนวันเวลาให้การหรือให้การเพิ่มเติม การมีทนายความอยู่ด้วยในขณะสอบปากคํา การยื่นหนังสือขอ
ความเป็นธรรม
(3) สิ ท ธิ ที่ จ ะมี เ วลาและได้ รั บ ความสะดวกเพี ย งพอแก่ ก ารเตรี ย มการเพื่ อ สู้ ค ดี แ ละติ ด ต่ อ กั บ
ทนายความได้ตามความประสงค์ของตน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 14(3ข)
ในคดีนี้ทั้งโจทก์ จําเลย และศาล เห็นควรให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนกําหนดวันนัดสืบพยาน เพื่อให้
คู่ ค วามทั้ ง สองฝ่ า ยได้ ต รวจสอบพยานเอกสารหรื อ พยานวั ต ถุ ที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ยประสงค์ จ ะนํ า เข้ า มาสื บ ในคดี
หากพยานหลักฐานใดรับกันได้โดยไม่ต้องโต้แย้งคัดค้านกันในการสืบพยานก็จะทําให้ไม่เป็นการเสียเวลา รวมทั้ง
การกําหนดแนวทางสืบพยานเป็นกลุ่ม ๆ หากมีพยานหลักฐานใดที่ไม่จําเป็นต้องสืบให้ซ้ําซ้อนกัน ก็อาจมีการตัด
พยานหลักฐานนั้นไป ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง
และเป็นธรรม
แต่มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากทั้งฝ่ายโจทก์และจําเลยระบุพยานบุคคลเป็นจํานวนมาก ศาลมักจะพยายาม
สรุปว่าพยานบุคคลใดซ้ําซ้อนประเด็นกันบ้าง จึงขอให้มีการตัดพยานบุคคลให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้
เพื่อให้การพิจารณาดําเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวทนายความจะต้องพยายามอธิบายโต้แย้ง
ศาลว่ า พยานบุ ค คลที่ ต้ อ งการนํ า สื บ นั้ น มี ค วามแตกต่ า งในประเด็ น แห่ ง คดี ต ลอดจนแนวทางที่ จ ะนํ า สื บ ถึ ง
รายละเอียดอย่างไรบ้าง และไม่มีเจตนาที่จะประวิงคดีให้ล่าช้า เพื่อให้ศาลเห็นชอบด้วย มิฉะนั้นศาลจะใช้อํานาจ
พิจารณาตัดพยานมากเกินไป
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ในประเด็นเรื่องการรับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสาร ศาลได้ดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีตามตัวบทกฎหมายให้แก่คู่ความทั้งสองฝ่ายอย่างเพียงพอ จึงเป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีที่เป็น
ธรรม แต่ ทั้ งนี้ การแสดงเจตจํ า นงของคู่ ความที่ ต้ องอาศั ย ทนายความเจรจาต่ อ รองกั บ ศาลเพื่ อยื น ยั น การนํ า
พยานหลักฐานที่เห็นว่าจําเป็นในการต่อสู้คดีก็เป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถของทนายความ
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สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี
(4) สิทธิที่ได้รับการพิจารณาโดยปราศจาก ‘การชักช้า’ อย่าง ‘ไม่เป็นธรรม’ ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14(3ค) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 130 และมาตรา 173/1 และสิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ข้อ 10 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 และมาตรา 172 วรรคแรก
ในคดีนี้ได้ดําเนินการพิจารณาและสืบพยานในศาลชั้นต้นและเป็นการพิจารณาต่อหน้าจําเลย และกระทํา
โดยเปิดเผย มีประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน สามารถเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้โดยตลอด รวมถึงบุคคลหรือ
องค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศต่างก็สามารถเข้าสังเกตการณ์คดีได้ เว้นแต่ในบางนัดจําเลยบางคนต้อง
ไปรักษาอาการเจ็บป่วยหรือติดภารกิจการงานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงแถลงขอต่อศาลว่าจะไม่มาฟังการพิจารณา
และการสืบพยาน ศาลก็ได้พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ซึ่งจะไม่กระทบต่อการอํานวยความยุติธรรม กล่าวคือ เมื่อศาลเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการพิจารณา
เป็นไปโดยไม่ชักช้า หรือการสืบพยานที่ไม่เกี่ยวแก่จําเลยคนนั้น ศาลก็จะดําเนินการพิจารณาและสืบพยานลับหลัง
จําเลย แต่หากมีการกระทําลับหลังจําเลยแล้วเป็นผลเสียหายแก่จําเลยคนนั้น กฎหมายได้บัญญัติห้ามมิให้ศาลรับ
ฟังการพิจารณาและสืบพยานนั้นเพื่อพิพากษาคดีเป็นผลร้ายแก่จําเลยดังกล่าว
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการพิจารณาและสืบพยานในคดีนี้ ซึ่งกระทําโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลยเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
และตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการดําเนินคดีนี้ โดยส่วนใหญ่จําเลยสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ตามสมควร อาจเนื่องจากเป็นคดีสําคัญที่ประชาชนและสื่อมวลชน
ให้ความสนใจและติดตามเป็นพิเศษ เพราะบุคคลที่ถูกดําเนินคดีมีต้นทุนทางสังคม แต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่าการที่คดี
ดําเนินไปโดยใช้ระยะเวลานาน กล่าวคือ เหตุเกิดเมื่อปี 2550 พนักงานอัยการยื่นฟ้องในปี 2553 ศาลชั้นต้น
พิพากษาในปี 2556
จะเห็นว่านับแต่เกิดเหตุจนถึงศาลชั้นต้นตัดสินคดี ใช้นานกว่า 5 ปี ทั้งนี้มิได้เกิดจากการประวิงคดีของ
ฝ่ายใดทั้งสิ้น แต่เป็นไปตามการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของทุกฝ่าย ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ หลายประการของ
กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณคดีมีจํานวนมากทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ
ศาล การนัดหมายที่ต้องได้วันว่างตรงกันของทุกฝ่าย เป็นต้น
(5) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพ ตามกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ง) ประกอบกับมาตรา 173 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
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เนื่ องจากคดี นี้ เป็ น คดี ที่ได้ รับ ความสนใจจากสาธารณะและเป็ น ที่ติ ด ตามในทุกขั้น ตอนการดํา เนิน คดี
จําเลยทั้งสิบจึงได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลาดําเนินคดี โดยเฉพาะการได้รับ
ความช่วยเหลือด้านทนายความ
(6) สิทธิการได้รับการพิจารณาคดีของศาลอย่างเป็นธรรมโดยผู้พิพากษานั่งครบองค์คณะ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 25 ในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลชั้นต้น นอกจากศาลแขวงและศาลยุติธรรมอื่นซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ต้องมี
ผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนและต้องไม่เป็นผู้พิพากษาประจําศาลเกินหนึ่งคนจึงเป็นองค์คณะที่มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั้งปวง
เรื่ององค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้
จําคุกเกิน 3 ปี หรือปรับเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้บัญญัติหลักกฎหมายไว้
ว่าต้องมีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งเป็นองค์คณะในศาลชั้นต้นอย่างน้อย 2 คน โดยคดี สนช. เป็นคดีที่เข้าข่าย
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ตลอดระยะเวลาที่ศาลได้พิจารณาคดีจนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดการสืบพยาน จํานวนองค์คณะผู้พิพากษาที่
ออกนั่งพิจารณาคดีโดยส่วนใหญ่ครบจํานวนองค์คณะ แต่มีบางช่วงเวลาที่จํานวนผู้พิพากษาไม่ครบจํานวนองค์
คณะ ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องจากสาเหตุ ห ลายประการ เช่ น ขณะนั่ ง พิ จ ารณาคดี เ ป็ น เวลานาน ผู้ พิ พากษาบางท่ า น
จําเป็นต้องลุกไปทํากิจธุระส่วนตัวในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่นาที ซึ่งไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งคัดค้านแต่ประการ
ใด เนื่องจากตามสภาพความเป็นจริงถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อเทียบกับการที่จะต้องให้คดีดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว แต่ตามหลักกฎหมายหากเกิดการโต้แย้งคัดค้านประเด็นที่ศาลนั่งพิจารณาคดีไม่ครบจํานวนองค์คณะ
ให้ปรากฏไว้ในสํานวนคดี ก็จะทําให้กระบวนพิจารณาคดีขณะที่ไม่ครบองค์คณะนั้นเสียไปเพราะถือว่าเป็นการ
พิจารณาคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แม้ว่าในบางช่วงเวลาจํานวนองค์คณะผู้พิพากษาจะไม่ครบจํานวนก็ตาม แต่โดยรวมแล้วไม่กระทบต่อการ
พิจารณาคดีนี้ทั้งระบบ เพราะเป็นเพียงชั่วขณะเพียงไม่กี่นาทีในระหว่างการสืบพยาน ทําให้คู่ความทุกฝ่ายยอมรับ
ข้อบกพร่องเล็กน้อยนี้ได้ เนื่องจากการพิจารณาคดีศาลใช้วิธีการจดบัน ทึกข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์ษรไว้ใ น
สํานวนคดี โดยหลักแล้ วเมื่ อองค์คณะผู้พิพากษาจะวิ นิจฉั ยและมี คําพิ พากษา ผู้พิพากษาทุ กคนต้องอ่านและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดในสํานวนคดีอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงทําความเห็นและประชุมตัดสินคดี แต่หาก
จะให้มีความสมบูรณ์โดยแท้จริงในการพิจารณาคดีก็ควรที่จะให้มีจํานวนผู้พิพากษาครบองค์คณะอยู่ตลอดเวลาที่
พิจารณาคดี
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการคัดค้านผู้พิพากษา12 เนื่องจากในระหว่างการพิจารณาคดี สนช.
บางนั ด มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด การโต้ เ ถี ย งกั น อย่ า งมากระหว่ า งผู้ พิ พ ากษาที่ เ ป็ น องค์ ค ณะบางคนกั บ จํ า เลยและ
ทนายความจําเลย ซึ่งอาจทําให้เกิดอคติระหว่างกัน จนมีกระแสเล็ดลอดออกมาว่าฝ่ายจําเลยอาจมีการคัดค้านผู้
พิ พ ากษาซึ่ ง เป็ น องค์ ค ณะบางคนไม่ ใ ห้ พิจ ารณาคดี อีก ต่ อไป หากปล่ อ ยให้ มี บ รรยากาศการพิ จ ารณาคดี ที่ ผู้
พิพากษามีอารมณ์ขัดแย้งกับคู่ความ ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตาม ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการพิจารณาคดีอย่างแน่นอน เพราะ
อาจมีผลทําให้การพิจารณาคดีเกิดความไม่เป็นธรรมได้อย่างมาก แต่ในคดีนี้ ที่สุดแล้วทั้งฝ่ายผู้พิพากษาและฝ่าย
จําเลยต่างก็สามารถพูดคุยตกลงกันได้ ทําให้บรรยากาศในการพิจารณาและสืบพยานดําเนินไปได้ ส่วนเรื่องการ
โต้แย้งคัดค้านอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของการพิจารณาคดีในศาล
(7) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพ
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ง) ประกอบกับมาตรา 173
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กําหนดไว้ว่าประเภทของคดีใดที่ศาลต้องจัดหาทนายความให้แก่จําเลย
หรือจําเลยอาจร้องขอให้มีทนายความได้ ทั้งนี้ การกําหนดดังกล่าวขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของบทกําหนดโทษในคดี
นั้ น ๆเช่ น คดี ที่มี โ ทษประหารชี วิ ต หรื อ คดี ที่ จํ า เลยอายุ ไม่ ถึ ง 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ เป็ น ต้ น เพราะศาลต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
พฤติการณ์แวดล้อม เหตุภาวะรอบตัวจําเลยและความไม่เข้าใจถึงข้อกฎหมายในการจัดหาทนายความให้แก่จําเลย
นั้นๆ แต่แท้จริ งแล้วสิ ทธิในการเข้า ถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นต้ องเกิด ขึ้นแก่บุ คคลทุกฝ่ายที่ต้ องเข้า สู่
กระบวนการยุติธรรม และต้องเกิดขึ้นในทุกกระบวนการเช่น ชั้นก่อนการสอบสวน ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาคดี

12

ตามหลักกฎหมาย คู่ความสามารถคัดค้านผูพ้ ิพากษาหรือตุลาการที่เป็นองค์คณะพิจารณาคดี เพื่อให้มีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาก็
ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ก.
ถ้าผู้พิพากษานั้นมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องอยู่ในคดีนั้น
ข.
ถ้าเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือว่าเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
ค.
ถ้าเป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยที่ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ หรือโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับคดีนั้น
ง.
ถ้าได้เป็นหรือเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือได้เป็นทนายความของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้ว
จ.
ถ้าได้เป็นผู้พิพากษานั่งพิจารณาคดีเดียวกันนั้นในศาลอื่นมาแล้ว หรือเป็นอนุญาโตตุลาการแล้ว
ฉ.
ถ้ามีคดีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในระหว่างพิจารณาซึ่งผู้พิพากษานั้นเอง หรือภริยาหรือญาติทางสืบสายโลหิตตรงขึ้นไป หรือตรง
ลงมาของผู้พิพากษานั้นฝ่ายหนึ่ง พิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือภริยา หรือญาติต่างสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปหรือตรงลงมาของ
คู่ความฝ่ายนั้นอีกฝ่ายหนึ่ง
ช.
ถ้าผู้พิพากษานั้นเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
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และชั้นภายหลังจากที่การพิจารณาคดีได้เสร็จสิ้นลง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันแท้จริงของคู่ความ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจําเลยในกระบวนการยุติธรรมที่พึงมีพึงได้
(8) สิ ทธิที่จ ะถามพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ต่อตนและขอให้ หมายเรียกพยานฝ่ายตนมาซั กถามภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับพยานฝ่ายตรงข้ามของตน ตามกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (3จ)
ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับมาตรา 232มาตรา 233 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และมาตรา 116 มาตรา 117 และมาตรา 118 กําหนดลําดับการซักถามพยานและข้อกําหนด
ในการที่โจทก์หรือจําเลยจะนําพยานเข้าสืบในชั้นพิจารณาของศาล
ในคดี นี้ การเสนอข้อเท็จจริง ข้ อโต้แย้ง และพยานหลักฐานคู่ความทั้ งสองฝ่าย ต่างพยายามนํา เสนอ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของฝ่ายตนให้มากที่สุด แต่ในการดําเนินการสืบพยานในศาล ต้องอาศัย
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการวางรูปคดีและจัดลําดับการสืบพยานของทนายความจําเลยหรืออัยการโจทก์ รวมทั้งการ
เจรจาต่อรองกั บศาลผู้มีอํานาจที่จ ะบันทึ กหรื อไม่บั นทึกถ้อยคําใดๆ ในการสืบพยาน เพราะวิ ธีคิดของศาลต่ อ
รายละเอียดข้อเท็จจริงที่นําเสนอต่อศาลอาจแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับจุดมุ่งหมายของคู่ความที่วางแนวทางในการสู้
คดี ไ ว้ โดยศาลอาจเห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น แห่ ง คดี จึ ง ไม่ บั น ทึ ก หรื อ ไม่ รั บ ฟั ง ดั ง นั้ น
ทนายความจําเลยหรืออัยการโจทก์จึงต้องโต้แย้งดุลพินิจศาลเพื่อให้เห็นถึงประเด็นสําคัญที่ฝ่ายตนนําสืบโดยไม่ย่อ
ท้อหรือยอมจํานนโดยง่าย หากเห็นว่ามีความสําคัญต่อคดี
ข้อสังเกตในคดี เนื่องจากมีบางนัดที่ปรากฏว่า ระหว่างการสืบพยาน ทนายความจําเลยได้ทําการโต้แย้ง
ดุ ล พิ นิ จ ศาลที่ ไม่ รั บ ฟั งหรื อ ไม่ บั น ทึ กถ้ อยคํ า พยานซึ่ ง ได้ ซั ก ถาม โดยศาลปฏิ เ สธเด็ ด ขาดไม่ รั บ ฟั งข้ อ โต้ แย้ ง ที่
ทนายความแถลงด้วยวาจาต่อศาล แต่เพื่อให้การนําเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางนําสืบของฝ่าย
จําเลยไม่เสียเปล่า ทนายความจําเลยจําเป็นต้องโต้แย้งคัดค้านและยืนยันที่จะให้ข้อเท็จจริงหรือถ้อยคําพยาน
ดังกล่าวปรากฏในสํานวนคดี ด้วยการแถลงเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งยังเป็นการถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อํานาจ
ของศาลตามสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ของจําเลยด้วย
ดังนั้น การที่จะทําให้การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมเกิดขึ้นจริง จะอาศัยเพียงดุลพินิจศาลเป็นเด็ดขาดใน
ระหว่างการพิจารณาคดี เห็นจะไม่เป็นการเพียงพอ จําเป็นอย่างยิ่งที่คู่ความแต่ละฝ่ายต้องมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการโต้แย้งคัดค้านศาลอย่างเท่าทันสถานการณ์ และผลักดันอย่างเต็มกําลังในการนําเสนอข้อเท็จจริง
ด้วยการโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจของศาลด้วย เพราะศาลก็คือบุคคลที่อาจมีความเห็นเป็นอย่างอื่นซึ่งแตกต่างจาก
เจตนาของคู่ความอย่างสิ้นเชิง บทบาทของทนายความจําเลยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้คดีให้แก่จําเลย
(9) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปรําตนเองหรือรับสารภาพผิด ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (3ช) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165
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และมาตรา 172 กําหนดให้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณาของศาลไม่สามารถบังคับหรือเกลี่ยกล่อมให้จําเลย
รับสารภาพได้ว่ากระทําความผิดจริง โดยหากจําเลยไม่ประสงค์จะให้การหรือไม่ให้การอย่างใดในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
ก็เพียงแต่ให้ศาลบันทึกไว้เท่านั้น และในชั้นสอบสวนเองก็มีบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวกําหนดไว้เช่นกันถึงการ
ยอมรับโดยสมัครใจของผู้ถูกจับกุมแม้ผู้ที่ถูกจับกุมจะไม่ให้การใดเลยก็เป็นสิทธิที่ผู้จับกุมต้องยอมรับ
2.4 บทสรุป
คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า พนักงานอัยการจะสามารถสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า พนักงานอัยการ มี
อิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศให้เสนอต่ออัยการสูงสุด และอัยการ
สู ง สุ ด มี อํ า นาจสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งได้ ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่ สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด กํ า หนด โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ซึ่งให้รวมถึงกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นคําร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนคํา
ร้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกาด้วย และดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวซึ่งได้แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
กรณีเหตุการณ์ชุมนุมคัดค้านการออกกฎหมายของ สนช. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีประชาชนร่วม
ชุมนุมกว่า 500 คน ตามข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนย่อมหมายรวมถึงผู้ชุมนุมทั้งหมดทุกคนมีส่วนร่วมกัน
กระทําความผิด แต่พนักงานสอบสวนเลือกดําเนินคดีเพียงเฉพาะกับผู้ต้องหา 10 คนเท่านั้น และพนักงานอัยการ
ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี คํ า สั่ งให้ พ นั กงานสอบสวนทํ า การสอบสวนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อดํ า เนิ น คดี กั บ ผู้ ชุ ม นุ ม คนอื่ น ๆ อี ก เลย อาจ
สั น นิ ษฐานได้ ว่ า เนื่ องจากพนั กงานอั ย การเห็ น ว่ า หากฟ้ อ งคดี เ อาผิ ด กั บ ประชาชนผู้ ชุ ม นุ มทั้ งหมดก็ จ ะไม่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงการที่ฟ้องคดีเฉพาะกับผู้ต้องหาเพียง 10 คน ก็เข้าข่ายของการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทั้ง ๆ ที่มีบุคคลอื่นอีกจํานวนมากกระทําการเช่นเดียวกันในเหตุการณ์เดียวกัน แม้ว่า
พนักงานอัยการจะมีอํานาจตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการฯ ในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี
ได้ ก็ต าม แต่ก็ต้องอยู่ ภายใต้ห ลักการมาตรฐานเดีย วกั นในการคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภ าพของประชาชนตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้
หากพนักงานอัยการได้พิจารณาถึงประวัติของผู้ต้องหาทั้งสิบจะพบว่าล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความ
เสียสละและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติไม่ใช่บุคคลที่มีเถยจิตคิดร้ายหรือมีความประพฤติอันเป็น
ภัยต่อสังคมหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐแม้แต่น้อย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทํางานหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังวันเกิดเหตุก็จะเห็นได้ว่าถ้าฟ้องร้องดําเนินคดีกับบุคคลทั้งสิบ
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แล้วจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนแต่ประการใด ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองเวลา บุคลากร และงบประมาณ
แผ่นดินในกระบวนการยุติธรรมอีกเป็นจํานวนมาก แทนที่จะได้นําไปใช้ในคดีอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้
แต่การไม่ฟ้องคดีกลับจะได้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่า เพราะบุคคลเหล่านี้ต่างก็ทํางาน
เพื่อพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น แต่หากว่าการฟ้องคดีกับผู้ต้องหาทั้งสิบเพื่อมุ่งหวังควบคุมขัดขวางหรือเปลี่ยนแปลง
แนวคิดหรือยุติการขับเคลื่อนทางสังคมของบุคคลทั้งสอบดังกล่าว ก็ยิ่งไม่อาจบรรลุผลได้อย่างแน่นอน หรือหาก
เป็นเพียงเพื่อการป้องปรามมิให้มีการชุมนุมถึงขึ้นปีนรั้วเข้าไปภายในรัฐสภาดังที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น การฟ้องคดีก็
ไม่ใช่คําตอบอีกเช่นกัน เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ปีนรั้วเข้าไปภายในรัฐสภา
ดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะหน้าในการตัดสินใจของผู้ชุมนุมของผู้ชุมนุมแต่ละคน ณ สภาวะที่ สนช. ไม่ได้ใส่ใจใด ๆ
กับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม และเกิดเหตุการณ์เพียงครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ยังมีการชุมนุมต่อเนื่องมาอีก
เป็นระยะ ๆ ที่หน้ารัฐสภา
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นหากพนักงานอัยการจะใช้อํานาจสั่งไม่ฟ้องคดีก็ย่อมกระทําได้ แม้ว่าจะ
ทําการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอต่อการฟ้องคดีแล้วก็ตาม โดยพนักงานอัยการเจ้าของสํานวนคดี
สามารถทําหนังสือเสนอต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีคําสั่งไม่ฟ้องคดีแต่อาจเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมือง
หรือจากปัจจัยในด้านแนวคิดเรื่องการรักษาความมั่นคงของรัฐที่ผู้ใช้อํานาจรัฐอาจมีมุมมองว่าจําเป็นต้องควบคุม
พฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งสิบเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงทําให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องคดีนี้
ก็อาจเป็นไปได้
อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองหรือมีอํานาจอื่นเหนืออัยการหรือแม้แต่อคติใด ๆ
ของอัยการผู้ทําคดีเองก็ตาม ได้มีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระของพนักงานอัยการในการสั่งคดีที่ควรเป็นไป
ตามหลักการแห่งกฎหมายและรัฐธรรมนูญแล้ว จะถือว่าเป็นการดําเนินคดีที่ไม่เป็นธรรม
คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาลงโทษจําเลยทั้งสิบโดยไม่ลงโทษเต็มตามคําฟ้องของพนักงานอัยการ
แม้ว่าพนักงานอัยการจะได้ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ไว้ก็ตาม แต่ในที่สุดก็ไม่ดําเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้
ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจําเลยทั้งสิบเต็มตามคําฟ้องแต่อย่างใด
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3. คดีไทรอัมพ์ (พ.ศ.2552)
(กรณีศึกษาคดีการชุมนุมของคนงานไทรอัมพ์) 13
3.1 ข้อเท็จจริงโดยย่อ14
คดีไทรอัมพ์ เป็นคดีที่นางสาวบุญรอด สายวงศ์ นายสุนทร บุญยอด และนางสาวจิตรา คชเดช รวม 3 คน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2554 ถูกพนักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา
10 ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดําที่ อ.620/2554 ในฐานความผิดร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคน
ขึ้นไปก่อการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองฯ โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการในการกระทําผิดนั้นฯ และเจ้าพนักงานสั่งผู้มั่ว
สุมให้เลิกกระทําความผิดแล้วไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 215 มาตรา 216 โดย
นางสาวบุญรอด สายวงศ์ เป็นจําเลยที่ 1 นายสุนทร บุญยอด เป็นจําเลยที่ 2 และนางสาวจิตรา คชเดชเป็นจําเลย
ที่ 3 เหตุเกิดวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 10.30 น.-15.00 น. ที่เกิดเหตุแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์โดยสรุป คือ วันที่ 29 มิถุนายน 2552 บริษัทบอดี้แฟชั่นฯ ประกาศเลิกจ้างลูกจ้างจํานวน
1,959 คน อ้างเหตุได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ จําเป็นต้องปรับโครงสร้างกิจการโดยลดกําลังการเย็บลง
ร้อยละ 50 จากพนักงานทั้งหมด 4,200 คน โดยให้มีผลวันที่ 26 สิงหาคม 2552 แต่สหภาพแรงงานฯ เห็นว่าการ
เลิกจ้างโดยอ้างเหตุดังกล่าวของบริษัทฯ ไม่น่าเชื่อถือและต้องถูกตรวจสอบ และเห็นว่าการเลิกจ้างครั้งนี้เป็นการ
ทําลายสหภาพ เพราะเหตุที่
(1) ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่อายุมาก และในจํานวนนั้นมีทั้งคนท้อง คนป่วยควรทบทวนการเลิกจ้าง
และควรมีการพูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกจ้าง และสหภาพแรงงานฯ ก่อน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว

13

1.ข้อมูลพื้นฐานคดี (ข้อมูลจําเลย)
-นางสาวบุญรอด สายวงศ์ ขณะเกิดเหตุทํางานเป็นลูกจ้างของบริษัทบอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (ไทรอัมพ์) และ
ดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการสภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
-นายสุนทร บุญยอด ขณะเกิดเหตุทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ ของสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลาง
แรงงานแห่งประเทศไทย และ
-นางสาวจิตรา คชเดช ขณะเกิดเหตุทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ เคยเป็นลูกจ้างบริษัทไทรอัมพ์
และเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ แต่เมื่อปี 2551 นางสาวจิตราถูกบริษัทฯ ขออนุญาตศาลแรงงาน
กลาง สาขา จ.สมุทรปราการ เลิกจ้างเนื่องจากเหตุทําให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง จากการใส่เสื้อรณรงค์ “ไม่ยืน ไม่ใช่อาชญากร เห็น
ต่างไม่ใช่อาชญากรรม” ออกรายการกรองสถานการณ์ ช่องเอ็นบีที ในประเด็น “ทําท้อง ทําแท้ง” และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2551 ศาลมีคําพิพากษาให้อนุญาตให้เลิกจ้างได้ แต่บริษัทฯ เลิกจ้างเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
14
ลิงค์ http://freedom.ilaw.or.th/case/376 การชุมนุมของคนงานไทอัมพ์
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(2) จํานวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมีกรรมการสหภาพฯ อยู่ถึง 13 คน จากจํานวนทั้งหมด 20 คน ทําให้เหลือ
กรรมการเพียง 7 คน ส่งผลกระทบกับสหภาพแรงงานเป็นอย่างมาก
(3) เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเกือบทั้งหมด และเป็นสมาชิกกลุ่มที่เข้มแข็งส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายชุดว่ายน้ํา
ทั้งหมด
(4) นอกจากนี้สิทธิประโยชน์ที่บริษัทจ่ายให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ไม่เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้างที่บริษัทฯ ทําไว้กับสหภาพฯ ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2542 ข้อตกลงข้อที่ 6 เรื่องการเลิกจ้างพนักงาน (3)
(5) ก่อนการเลิ กจ้ างไม่เคยมีมาตรการลดค่าใช้จ่ าย แก้ไขปัญ หา แต่ มีการขยายกํ าลั งการผลิ ตที่ส าขา
จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(6) บริษัทไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทข้ามชาติของ “องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา) หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) เนื่องจาก
บริ ษั ทบอดี้ แ ฟชั่ น ฯ เป็ น โรงงานผลิ ต สิ น ค้ า แบรนด์ ไทรอั ม พ์ ซึ่ งเป็ น แบรนด์ ข องของบริ ษั ทแม่ ที่อ ยู่ ที่ ป ระเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และเยอรมนี หรือเรียกว่า “บรรษัทข้ามชาติ” โดย
-ไม่เ ปิด เผยข้อมูล ธุร กิจควรเปิ ดเผยข้ อมูล ที่เ ชื่อถื อได้อย่ างสม่ํ าเสมอ อาทิ โครงสร้างองค์กร
สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
-ไม่ปฏิบัติตามหลักการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ว่าธุรกิจควรเคารพสิทธิของลูกจ้าง ปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างด้วยความเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลผลการดําเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจแก่ผู้แทน สหภาพแรงงานฯ และลูกจ้าง
ทั้งหมดของบริษัท การเลิกจ้างเป็นกลุ่มจํานวนมาก นายจ้างจะต้องปรึกษากับองค์กรลูกจ้างและรัฐบาลในการหา
ทางออกเพื่อลดผลกระทบต่อคนงานให้มากที่สุด
(7) ไม่ปฏิบัติตาม code of conduct ของแบรนด์ไทรอัมพ์ คือ เรื่องการเลิกจ้างจํานวนมากต้องปรึกษา
ลูกจ้าง กรณีมีสหภาพแรงงานให้ปรึกษาสหภาพแรงงานก่อน
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ได้ไปดําเนินการยื่นหนังสือและ
เจรจากับบริษัทฯ , ชุมนุมที่หน้าโรงงาน , เดินขบวนเพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ , BOI , สถานทูตสวิส,สถานทูตเยอรมัน , EU เป็น
ต้น
แต่ บ ริ ษัทบอดี้ แฟชั่ นฯ ยั งคงยื น ยั น จะเลิ กจ้ า ง และไม่ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อตกลงสภาพการจ้ า งของ
สหภาพฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2552 สหภาพฯ จึงได้เดินขบวนมายื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) ที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อยื่นหนังสือกับตัวแทนแล้วจึงได้เดินทางกลับ
แต่เมื่อไม่มีความคืบหน้า วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2552 ลูกจ้างของบริษัทบอดี้แฟชั่นฯ และเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ 1,000 กว่าคน และลู กจ้างที่มีปัญหาการเลิกจ้า งอีก 2 แห่ง คือ สหภาพ
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แรงงานอิเล็กทรอนิกส์และแม็คคานิคส์ในเครือ (ลูกจ้างบริษัทเอนีออน อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ประมาณ
200 กว่าคน และคนงานบริษัทเวิล์ลเวลล์การ์เม้นท์ จํากัด (มาโดยรถสองแถว) ประมาณ 50 คน พร้อมด้วยผู้แทน
จากองค์กรอื่น เช่น สภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
20-30 คน , สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) 30 คน ฯลฯ ได้เดินขบวนจากบริเวณหน้าบ้า น
พิษณุโลก ถนนพิษณุโลก เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมมาถึงถนนพิษณุโลก ฝั่งทําเนียบรัฐบาลกลุ่มผู้ชุมนุม
ชุมนุมอยู่บนช่องทางเดินรถ 3 ช่องทาง เหลือช่องทางเดินรถไว้ 2 ช่องทางฝั่งสํานักงานก.พ. ให้รถสวนกันได้ จน
เวลาใกล้เที่ยงก็ยังไม่มีใครมารับหนังสือ กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังรัฐสภา เมื่อเดินขบวนไปถึงบริเวณหน้า
รัฐสภา ตรงข้ามเขาดิน ( ถ.อู่ทองใน ) รถเครื่องขยายเสียงที่นําขบวนกลุ่มผู้ชุมนุม จอดอยู่ตรงถนนฝั่งติดกับรัฐสภา
บริเวณประตูทางเข้ารัฐสภา ซึ่งขณะที่ไปถึงประตูทางเข้ารถปิดอยู่ก่อนแล้ว เปิดเฉพาะประตูเล็กของประตูทางเข้า
และประตูทางออกรถเท่านั้น และมีการปิดการจราจรบริเวณถนนอู่ทองใน หน้ารัฐสภา
ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. ไม่มีคนมารับหนังสือ กลุ่มผู้ชุมนุมว่ามีมติผู้แทนองค์กรต่างๆ จะ
ยื่นหนังสือให้ประธานวิปฝ่ายค้านแทน ขณะที่ตัวแทนชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านเครื่องขยายเสียงว่าจะยื่นหนังสือให้
ประธานวิปฝ่ายค้าน พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ เปิดเครื่องขยายเสียงระยะไกล หรือ LRAD มีเสียงวี๊ดที่ดังมากแทรก
ตลอดเวลา สลับกับเปิดเพลงหนักแผ่นดิน เพลงทรงพระเจริญ ฯลฯ ความดังของเครื่องดังกล่าวทําให้ไม่สามารถ
พูดคุยกันได้รู้เรื่อง (ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมมีอาการแก้วหูอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ)
หลังจากนั้นนางสาวจิตรา จึงประสานให้นายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลําพูน พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็น
ฝ่ายค้านขณะเกิดเหตุมารับหนังสือที่หน้ารัฐสภา เวลาประมาณ 15.00 น. นายสถาพรก็ลงมารับหนังสือที่ประตู
รัฐสภาโดยยืนอยู่ภายในประตูรัฐสภา นายสถาพรแจ้งกับตํารวจว่ามารับหนังสือของกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ตัวแทนคนงาน
เข้ามายื่นหนังสือ ตํารวจจึงเปิดประตูให้ตัวแทนคนงานเข้าไปในรัฐสภา ตัวแทนทั้ง 10 คนจึงได้ไปเข้าแลกบัตรใน
ห้องแลกบัตรของรัฐสภา ระหว่างนั้น พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ เข้ามาบอกตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมว่าก่อความวุ่นวาย
จึงมีปากเสียงกับตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม โดยพล.ต.ต.วิชัย พูดกับตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมว่า “มึงเจอดีแน่ กูจะไปเอา
หมายจับมาจับเดี๋ยวนี้เลย”
ต่อมานายวิทยามารับหนังสือทวงถามฯ ที่ประตูรัฐสภาประตู 1 (ตรงข้ามเขาดินถนนอู่ทองใน)
นายวิทยาจึงเชิญไปคุยที่ห้องทํางาน สอบถามว่ามายื่นหนังสือต้องการอะไร ตัวแทนได้แจ้งว่าต้องการมายื่นหนังสือ
ทวงถามฯ ฝากไปให้นายกฯ แก้ไขปัญหาเพราะไม่มีคนออกมารับหนังสือ จากนั้นนายวิทยาก็ประสานให้ ส.ส.
สมุทรสาคร มาคุยกับคนงานเวิล์ลเวลล์ , ส.ส. พื้นที่มาคุยกับคนงานเอนี่ออน ส่วนคนงานไทรอัมพ์คุยกับประธาน
วิปฝ่ายค้าน
ระหว่างที่กําลังพูดคุยปัญหาของคนงานกับนายวิทยา เจ้าหน้าที่แรงงานจ.สมุทรปราการก็มาแจ้ง
ว่า นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้มารับ
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หนังสือ รออยู่ที่ห้องประชุมอีกที ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดจึงได้ เข้าพบนายไพฑูรย์ เวลาประมาณสี่โมงกว่า และ
ไปยื่นหนังสือทวงถามฯ และถ่ายรูปกับนายไพฑูรย์ หลังจากยื่นหนังสือเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น. ตัวแทน
ดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงต่อผู้ชุมนุม และแยกย้ายกันกลับในเวลา 17.30 น.
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ระบุว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลดุสิตได้ออกหมายจับ นายสุนทร บุญยอด อายุ 50 ปี นางสาวบุญรอด สาย
วงศ์ 33 ปี และ นางสาวจิตรา คชเดช อายุ 34 ปี ในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้า หรือผู้สั่งการเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก กรณีทั้งสาม
คนเป็นแกนนํานํากลุ่มผู้ชุมนุมไทรอัมพ์ประมาณ 300-400 คน บุกปิดล้อมทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือคนงานที่ถูกบริษัทเลิกจ้าง แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจ ไม่มารับหนังสือด้วย
ตนเอง ทําให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจ ปิดถนนหน้าทําเนียบฯ และเมื่อทราบว่า นายกรัฐมนตรีไปประชุมที่รัฐสภาก็ได้
รวมตัวกัน ปิดถนนด้านหน้ารัฐสภาอีกครั้ง ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ
วั น ที่ 3 กั น ยายน พ.ศ.255215 ผู้ ชุ ม นุ มจากเครื อข่ า ยองค์ กรต่ า งๆ อาทิ คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สภาศูนย์กลางแรงงาน สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) สหภาพ
แรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์และแม็คคานิคส์ ในเครือบริษัท
เอนี่ออน อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จํากัด และคนงานบริษัท เวิลด์เวลล์การ์เม้นท์ ซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายด้วยสีดํา
กว่า 300 คนร่วมชุมนุมหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้ถอนหมายจับแกนนําแรงงานทั้ง 3 คน และ
ขอให้มีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการสลายการชุมนุมที่ใช้เครื่อง ขยายเสียงระยะไกล โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทยต่อกรณีการพยายามสลายการชุมนุม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการออกหมายจับที่ไม่เป็น
ธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการชุมนุมเรียกร้องของ คนงาน ร่วมกันประณามการกระทําของรัฐบาลในครั้งนี้ และ
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วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2552 นักกิจกรรมและนักวิชาการกว่า 150 คน ร่วมกันออกแถลงการณ์ ประณามการออกหมายจับผู้นําแรงงานทั้งสามคน โดย
เห็นว่า เป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นการใช้อํานาจเกินกว่าเหตุ เนื่องจาก การชุมนุมที่เกิดขึ้น เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพใน
การชุ มนุ มที่ มีความชอบธรรม เนื่อ งจากเป็น การชุ มนุ ม ของคนงานที่ได้ รับ ผลกระทบจากการถู กเลิก จ้า ง เรีย กร้ องให้ เพิก ถอนหมายจับ ให้รัฐบาล
ดําเนินการตามข้อเรียกร้อง และให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2552 เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ตํารวจนครบาลดุสิต ถอนหมายจับแกนนํา
สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ทั้งสามคนในทันที และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่า การชุมนุมของสหภาพแรงงานไทร
อัมพ์ เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ มีวัตถุประสงค์และข้อเรียกร้องที่ชัดเจน ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าฝ่าฝืนกฎหมายแต่ประการใด เรียกร้องให้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตรวจสอบการนําเครื่องเสียงระดับไกลดังกล่าวมาใช้ในการชุมนุมว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายประชาชนเพียงใด พร้อมทั้ง
ดําเนินการทางกฎหมายกับเจ้าพนักงานที่นําเครื่องเสียงดังกล่าวมาใช้ เรียกร้องรัฐบาลให้มีนโยบายที่ชัดเจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เครื่อง เสียงระดับ
ไกลดังกล่าว เนื่องจากเป็นวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวด้านสุขภาพของผู้ชุมนุม และเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

65

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
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ขอให้รัฐบาลยกเลิกการออกหมายจับแกนนําการชุมนุม และการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะทันสมัยหรือล้าหลังทําร้าย
ประชาชนที่เรียกร้อง อย่างถูกต้องตามหลักสิทธิเสรีภาพ และเร่งดําเนินการให้ความเป็นธรรมตามข้อเรียกร้องของ
ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผล กระทบต่อการเลิกจ้างและวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.255216 คนงานจากสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่ง
ประเทศไทย (ซึ่งก่อนหน้านั้นปักหลักชุมนุมอยู่หน้าโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ) เดินทาง
มาที่พรรคประชาธิปั ตย์ เพื่ อหวังจะยื่น หนั งสื อต่ อนายอภิ สิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรั ฐมนตรีและหัว หน้ าพรรค
ประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้พบ จึงเดินทางต่อไปยังกระทรวงแรงงานหวังเข้าพบนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน แต่ทั้งสองไม่อยู่ที่กระทรวง จึงยื่นหนังสือต่อนายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน และเริ่มปักหลักเรียกร้องความเป็นธรรมที่ใต้ถุนกระทรวงแรงงานเพื่อรอจนกว่า ผู้มีอํานาจจะ
แก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้าง
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2552 ทนายความจากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยื่นคําร้อง
ขอให้ศาลไต่สวนเพื่อเพิกถอนหมายจับแรงงานสหภาพไทรอัมพ์ฯ 2 คน ซึ่งทีมทนายความและผู้ต้องหา รอฟังคําสั่ง
ถึง 14.00 น. จากนั้นศาลมีคําสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับ จึงยกคําร้องของผู้ต้องหาทั้งสอง
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 นางสาวบุญรอด สายวงศ์ เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
อินเตอร์เนชั่ นแนลแห่งประเทศไทย และนางสาวจิตรา คชเดช ที่ปรึ กษาสหภาพฯ พร้อมนายสมพร มูสิกะ
ทนายความจากสภาทนายความ เข้ามอบตัวตามหมายจับกับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผบก.น.1 และ พ.ต.อ.วี
รวิทย์ จันทร์จําเริญ รอง ผบก.น.1 ที่สถานีตํารวจนครบาลดุสิต เบื้องต้นทั้งสองคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พร้อมขอประกันตัวโดยมีดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ และดร.สุดา รังกุพันธุ์ อาจารย์ประจํา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ตําแหน่งราชการยื่นประกันตัวให้ โดยมีสมาชิกสหภาพแรงงานไทร
อัมพ์ฯ ประมาณ 100 คน เดินทางมาให้กําลังใจกับแกนนําที่เข้ามอบตัว
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.ดุสิต ผู้รับผิดชอบคดี ได้ยื่นคําฟ้องต่อ
พนักงานอัยการ โดยอัยการนัดฟังคําสั่งคดีในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

16

ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 คนงานจากสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ที่ปักหลักอยู่ใต้ถุนกระทรวงแรงงานเปิดตัว
กางเกงในยี่ห้อ Try Arm ที่คนงานผลิตขึ้นเอง ด้วยความรู้ความสามารถและฝีมือการผลิตของอดีตคนงานฝ่ายต่างๆ ร่วมมือกัน นัยหนึ่งเป็นการแสดงออก
ให้ เห็ น ว่ า คนงานเหล่ า นี้ ยั งเป็ น แรงงานมี ฝีมื อ ไม่ สมควรถู ก เลิ ก จ้ า ง ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น การหารายได้ ระหว่ า งรอความคื บ หน้ า จากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง คนงานที่ถูกเลิกจ้างอาศัยพื้นที่ใต้ถุนกระทรวงแรงงานปักหลักรอฟังคําตอบ และผลิตชุดชั้นใน Try Arm อยู่ประมาณสี่เดือน ก่อนจะย้าย
ออกไปตั้งหลักเปิดเป็นโรงงาน Try Arm ผลิตสินค้าที่ด้วยฐานคิดที่ไม่เอาเปรียบผู้ผลิต ไม่เอาเปรียบแรงงาน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
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นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

วันที่ 23 กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. 2553 พนักงานอัย การเตรียมตัว เพื่อทํา การส่งฟ้องต่อศาล แต่
ผู้ต้องหาทั้งสอง คือ น.ส.จิตรา และ น.ส.บุญรอด ชี้แจงต่อพนักงานอัยการว่ายังไม่พร้อมดําเนินการประกันตัว
เนื่องจากหลักฐานไม่พร้อม จึงขอเลื่อนการส่งตัวไปเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2553
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ผู้ต้องหาร้องขอต่อพนักงานอัยการให้เลื่อนการส่งฟ้องคดีออกไป
เนื่องจากพยานหลักฐานในการประกันตัวไม่พร้อม และได้ทราบว่าตํารวจจับผู้ต้องหาคดีเดียวกันได้ จึงขอให้ส่งฟ้อง
รวมกัน และขอเลื่อนเพื่อเตรียมพยานหลักฐานมายื่น ซึ่งพนักงานอัยการอนุญาตให้เลื่อนการสั่งฟ้องคดีออกไปเป็น
วันที่ 27 เมษายน 2553
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2554 พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง น.ส.จิตรา คชเดช ที่ปรึกษา
สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ น.ส.บุญรอด สายวงศ์ อดีตเลขาธิการสหภาพฯ และนายสุนทร บุญยอด เจ้าหน้าที่สภา
ศูนย์กลางแรงงาน ในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
215 และ 216 โดยพนักงานอัยการได้ยกฟ้องข้อหากีดขวางทางจราจร ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 108
เนื่องจากข้อหานี้มีอายุความ 1 ปีจึงขาดอายุความแล้ว พนักงานอัยการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสามนําไปฝากขังที่ศาล
อาญารัชดา โดยมีอดีตคนงานบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ราว 40 คน มาให้กําลังใจ จําเลยทั้งสามได้รับ
การประกันตัวในชั้นศาลเวลาประมาณ 16.25 น. ด้วยหลักทรัพย์วงเงินคนละ 200,000 บาท โดย ดร.สุดา รังกุ
พันธุ์ อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนายประกัน น.ส.จิตราและ น.ส.บุญรอด
และ นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นนายประกัน นายสุนทร บุญยอด
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่ศาลอาญา รัชดา ห้องพิจารณาที่ 707 วันนัดตรวจพยานหลักฐาน
จําเลยทั้งสามคนเดินทางมาศาล เพื่อประชุมคดีตรวจพยานหลักฐานในคดีหมายเลขดําที่ อ.620/2554 ซึ่งมี
พนักงานอัยการ สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ (Investment and Trade Commissioner) จากสถานทูต
เบลเยียมประจํากรุงเทพฯ คือ นายดาเนียล เดอ วาก เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมพร้อม
ทั้งจะติดตามเข้า ร่วมการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีสืบพยานนัดต่อไปด้วย
กําหนดการนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2554 โดยโจทก์ขอสืบพยานจํานวน
6 ปาก และต่อเนื่องวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2554 จะเป็นนัดสืบพยานจําเลย จํานวน 14 ปาก
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศาลอาญา
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยด้วย จึงประกาศปิดทําการในช่วงเวลาดังกล่าว
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ศาลอาญาเปิดทําการหลังปิดเพราะเหตุอุทกภัย นางสาวบุญ
รอด สายวงศ์ และนางสาวจิตรา คชเดช จําเลยเดินทางมาศาล แต่นายสุนทร บุญรอด จําเลยอีกหนึ่งคน แจ้งว่า
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บ้านของตนยังถูกน้ําท่วมอยู่ไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ ประกอบกับวันนัดสืบพยานโจทก์ได้ถูกเลื่อนมาแล้ว ศาล
จึงสั่งให้เลื่อนวันนัดสืบพยานในนัดนี้ และให้คู่ความหาวันนัดใหม่ร่วมกัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพทางความคิดและ
การแสดงออก ด้านเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุ่ม ด้านสถานการณ์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่ง
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อการดําเนินคดีกับสามนัก
กิจกรรมด้านแรงงาน เพราะเห็นว่าเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ตาม Article19 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และแสดงความกังวลต่อการใช้เครื่อง LRAD นอกจากนี้ยังตั้งคําถาม
ต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ความสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และหลักการในการใช้
เครื่อง LRAD พร้อมกระตุ้นให้รัฐบาลไทยมีมาตรการเพื่อรับรองเสรีภาพของจําเลยในคดีนี้ทั้ง สามคน และรับรอง
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีนี้ด้วย
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 สืบพยานโจทก์ พ.ต.ต.ณัฐนิติ หลุ๊ดล๊ะ
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 สืบพยานโจทก์ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตผู้บังคับการตํารวจ
นครบาล 1 ผู้ดูแลความเรียบร้อยและเจรจาต่อรองในการชุมนุม
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 สืบพยานโจทก์
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 สืบพยานจําเลย นางสาวจิตรา คชเดช จําเลยที่ 3 และ นางสาว
บุญรอด สายวงษ์ จําเลยที่ 1
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 สืบพยานจําเลย นายสุนทร บุญยอด จําเลยที่ 2 และ นาย
เทวฤทธิ์ มณีฉาย พยานผู้เห็นเหตุการณ์
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556 สืบพยานจําเลย นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานสภาองค์การ
ลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย และ นายปกป้อง ลาวัณย์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
พยานผู้เห็นเหตุการณ์
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 9.40 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 707 ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่าน
คําพิพากษายกฟ้อง คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ฟ้องนางสาวบุญรอด สายวงศ์ และพวกฐานเป็นหัวหน้าในการ
ชุมนุมมั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง พิเคราะห์ว่า การชุมนุมของจําเลยแม้จะทําให้ประชาชนบางส่วนได้รับ
ผลกระทบ แต่จําเลยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อความวุ่นวาย การนําแผงเหล็กมาตั้งบนผิวจราจรเป็นการกระทําของ
เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความ พร้อมเพื่อรับมือกับผู้ชุมนุม มิใช่เป็นการกระทําของผู้ชุมนุม ทั้งการที่ผู้ชุมนุมลงมาอยู่
บนผิวจราจรจนผู้คนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ก็เป็น เพราะผู้ชุมนุมมีจํานวนมาก มิใช่เจตนาของผู้ชุมนุมที่จะปิด
ถนนเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณะชน การกระทําของจําเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานชุมนุม
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มั่วสุมก่อความ วุ่นวายในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 เมื่อเป็นเช่นนี้ศาลจึงไม่จําเป็นต้อง
พิเคราะห์ว่าจําเลยทั้งสามเป็นหัวหน้า สั่งการในการชุมนุมหรือไม่
เมื่ อพิ จ ารณา การกระทํา ของจํ าเลยทั้ งสามแล้ ว เป็ น บุค คลซึ่ งอาจทํ า งานตามลํา พั งหรื อ
ทํางานกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกล่าวคือ เป็นการปกป้องสิทธิของตนเองและของผู้อื่นใน
เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิต่างๆ ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ สิทธิที่จะได้สิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะแก่บุคคลในสังคม สิทธิเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์โดยได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันควรตามบทบัญญัติของกฎหมาย เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นผ่านการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น จะจํากัดแก่บุคคล
ชาวไทยมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การ
จํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทําไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนที่
จะใช้ ที่ส าธารณะหรือเพื่ อรั กษาความสงบเรีย บร้ อยเมื่ อประเทศอยู่ ในภาวะสงคราม หรื อระหว่ างประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก รวมถึงเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรม การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะทําได้ โดยอาศัยกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น
เมื่อพิจารณาจากการกระทําของจําเลยทั้งสาม มีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือให้มีการแก้ไข
ปัญหาการเลิกจ้าง ซึ่งถือได้ว่า จําเลยทั้งสามเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ตาม
นิยามแห่งปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights
Defenders) ที่ว่า“ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน” เป็นคําที่ใช้อธิบายบุคคลซึ่งอาจทํางานตามลําพังหรือทํางานกับ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุณลักษณะสําคัญของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่พวกเขาทํา
เราจึงสามารถนิยามพวกเขาได้ดีที่สุดจากการพิจารณาการกระทําของพวกเขาและบริบทในการทํางาน”
ประเทศไทยซึ่ งเป็ น ภาคี ส มาชิ กตามอนุ สั ญ ญาดั งกล่ า ว ย่ อมมี ห น้ า ที่ ต้ องอนุ วั ติ การกฎหมาย
ภายในประเทศให้คล้องกัน เมื่อพิจารณากฎหมายภายในประเทศควบคู่กับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
(Fair Trial) แล้วเห็นว่าเป็นหลักการที่สอดคล้องหรือแทรกซึมอยู่เบื้องหลังกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา
สากลว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ ม นุ ษยชน กติ การะหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พลเมื องและสิ ท ธิ ทางการเมื อง และกฎหมาย
ภายในประเทศของไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ
และเป็นหลักกฎหมายทั่วไป โดยวิเคราะห์ผ่านตัวอย่างคดีไทรอัมพ์ (Fair Trial)
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3.2 การดําเนินการตามกระบวนการในคดีอาญา
3.2.1 การดําเนินการในศาลชั้นต้น
วันที่ 27 มกราคม 2554 พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง น.ส.จิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพ
แรงงานไทรอัมพ์ฯ น.ส.บุญรอด สายวงศ์ อดีตเลขาธิการสหภาพฯ และนายสุนทร บุญยอด เจ้าหน้าที่สภา
ศูนย์กลางแรงงาน ในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายใน
บ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
215 และ 216 โดยพนักงานอัยการได้ยกฟ้องข้อหากีดขวางทางจราจร ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 108
เนื่องจากข้อหานี้มีอายุความ 1 ปีจึงขาดอายุความแล้ว พนักงานอัยการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสามนําไปฝากขังที่ศาล
อาญารัชดา โดยมีอดีตคนงานบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ราว 40 คน มาให้กําลังใจ จําเลยทั้งสามได้รับ
การประกันตัวในชั้นศาลเวลาประมาณ 16.25 น. ด้วยหลักทรัพย์วงเงินคนละ 200,000 บาท โดย ดร.สุดา รังกุ
พันธุ์ อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนายประกัน น.ส.จิตราและ น.ส.บุญรอด
และ นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นนายประกัน นายสุนทร บุญยอด
วันที่ 29 มีนาคม 2554 ที่ศาลอาญา รัชดา ห้องพิจารณาที่ 707 วันนัดตรวจพยานหลักฐาน
จําเลยทั้งสามคนเดินทางมาศาล เพื่อประชุมคดีตรวจพยานหลักฐานในคดีหมายเลขดําที่ อ.620/2554 ซึ่งมี
พนักงานอัยการ สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ (Investment and Trade Commissioner) จากสถานทูต
เบลเยียมประจํากรุงเทพฯ คือ นายดาเนียล เดอ วาก เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิการชุมนุมพร้อม
ทั้งจะติดตามเข้า ร่วมการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีสืบพยานนัดต่อไปด้วย
กําหนดการนัดสืบพยานโจทก์เป็นวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2554 โดยโจทก์ขอสืบพยานจํานวน
6 ปาก และต่อเนื่องวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2554 จะเป็นนัดสืบพยานจําเลย จํานวน 14 ปาก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศาลอาญาได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยด้วย จึงประกาศปิดทําการในช่วงเวลาดังกล่าว
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ศาลอาญาเปิดทําการหลังปิดเพราะเหตุอุทกภัย นางสาวบุญรอด
สายวงศ์ และนางสาวจิตรา คชเดช จําเลยเดินทางมาศาล แต่นายสุนทร บุญรอด จําเลยอีกหนึ่งคน แจ้งว่าบ้านของ
ตนยังถูกน้ําท่วมอยู่ไม่สามารถเดินทางมาศาลได้ ประกอบกับวันนัดสืบพยานโจทก์ได้ถูกเลื่อนมาแล้ว ศาลจึงสั่งให้
เลื่อนวันนัดสืบพยานในนัดนี้ และให้คู่ความหาวันนัดใหม่ร่วมกัน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนด้านเสรีภาพทางความคิดและการ
แสดงออก ด้านเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการรวมกลุ่ม ด้านสถานการณ์นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่ง
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อการดําเนินคดีกับสามนัก
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กิจกรรมด้านแรงงาน เพราะเห็นว่าเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ตาม Article19 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และแสดงความกังวลต่อการใช้เครื่อง LRAD นอกจากนี้ยังตั้งคําถาม
ต่อรัฐบาลไทยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ความสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และหลักการในการใช้
เครื่อง LRAD พร้อมกระตุ้นให้รัฐบาลไทยมีมาตรการเพื่อรับรองเสรีภาพของจําเลยในคดีนี้ทั้ง สามคน และรับรอง
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีนี้ด้วย
วันที่ 23 สิงหาคม 2555 สืบพยานโจทก์ พ.ต.ต.ณัฐนิติ หลุ๊ดล๊ะ
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 สืบพยานโจทก์ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตผู้บังคับการตํารวจนคร
บาล 1 ผู้ดูแลความเรียบร้อยและเจรจาต่อรองในการชุมนุม
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 สืบพยานโจทก์
วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สืบพยานจําเลย น.ส.จิตรา คชเดช จําเลยที่ 3 และ น.ส.บุญรอด
สายวงษ์ จําเลยที่ 1
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 สืบพยานจําเลย นายสุนทร บุญยอด จําเลยที่ 2 และ นายเทวฤทธิ์
มณีฉาย พยานผู้เห็นเหตุการณ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 สืบพยานจําเลย นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้าง
สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย และ นายปกป้อง ลาวัณย์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน พยาน
ผู้เห็นเหตุการณ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.40 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 707 ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคํา
พิพากษายกฟ้อง คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ฟ้องนางสาวบุญรอด สายวงศ์ และพวกฐานเป็นหัวหน้าในการ
ชุมนุมมั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง พิเคราะห์ว่า การชุมนุมของจําเลยแม้จะทําให้ประชาชนบางส่วนได้รับ
ผลกระทบ แต่จําเลยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อความวุ่นวาย การนําแผงเหล็กมาตั้งบนผิวจราจรเป็นการกระทําของ
เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความ พร้อมเพื่อรับมือกับผู้ชุมนุม มิใช่เป็นการกระทําของผู้ชุมนุม ทั้งการที่ผู้ชุมนุมลงมาอยู่
บนผิวจราจรจนผู้คนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ก็เป็น เพราะผู้ชุมนุมมีจํานวนมาก มิใช่เจตนาของผู้ชุมนุมที่จะปิด
ถนนเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับสาธารณะชน การกระทําของจําเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานชุมนุม
มั่วสุมก่อความ วุ่นวายในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 เมื่อเป็นเช่นนี้ศาลจึงไม่จําเป็นต้อง
พิเคราะห์ว่าจําเลยทั้งสามเป็นหัวหน้า สั่งการในการชุมนุมหรือไม่
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3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินการในคดีอาญา กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-สิทธิก่อนการพิจารณาคดี
(1) สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขังโดยพลการ
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 9, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ 9, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 นอกจากกติการะหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญ
ได้รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 และมาตรา 78 ได้บัญญัติคุ้มครอง
สิทธิประชาชนในการจับกุมและค้นไว้ด้วย
คดีนี้จําเลยทั้งสาม ไม่ได้ถูกคุมขัง เนื่องด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ออกหมายจับ โดยมีการคัดค้าน
จากภาคประชาสังคมต่างๆ ว่าเป็นการออกหมายจับที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนจําเลยก้ได้มีการยื่นคําร้องขอให้ศาลไต่
สวนเพื่อเพิกถอนหมายจับ และศาลยกคําร้องแล้วก็ตาม แต่จําเลยได้เข้ามอบตัวตามหมายจับดังกล่าว เพื่อที่จะ
ต่อสู้คดีตามกฎหมาย
(2) สิทธิได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิพลเมืองข้อ 9 ข้อย่อยที่ 2, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 237,ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 134 จะเห็น ได้ ว่า รัฐ ธรรมนู ญได้บั ญญั ติให้ ไม่ เพี ยงแต่แจ้งข้อกล่ าวหา แต่ ให้ แจ้ ง
รายละเอียดของการจับด้วย เป็นการคุ้มครองผู้ต้องหาคดีอาญามากขึ้น ผู้ต้องหาจะได้ทราบว่าพนักงานสอบสวน
กําลังสอบสวนในเรื่องอะไรและควรจะให้การอย่างไร
คดีนี้พบว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ออกหมายจับจําเลยทั้ง 3 คน โดยได้เข้ามอบตัวตามหมายจับและได้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่ งการจับ ให้จําเลยทั้งสามทราบ ในข้อหาชุมนุมมั่วสุมก่ อให้เกิด ความวุ่ นวายใน
บ้านเมือง เจ้าหน้าที่สั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 และ 216 และฐานเดินขบวนกีด
ขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108 อย่างไรก็ตาม มี
ข้อพิจารณาถึงการตั้งข้อกล่าวหา และการออกหมายจับนั้นชอบด้วยกฎหมายมากน้อยเพียงใด ซึ่งทีมทนายความ
จากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ก็ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลไต่สวนเพื่อเพิกถอนหมายจับแรงงานสหภาพไทร
อัมพ์ฯ โดยศาลมีคําสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับ จึงยกคําร้องโดยไม่มีการไต่สวนแต่อย่างใด อันเป็นการไม่
ชอบด้วยข้อ 24 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมาย
อาญา พ.ศ. 2548 ซึ่ งบั ญ ญั ติ ว่ า “เมื่ อมี เ หตุ ที่จ ะเพิ กถอนหมายจั บ หรื อหมายค้ น ให้ เ จ้ า พนั กงานหรื อบุ คคลที่
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เกี่ยวข้องรายงานหรือแจ้งให้ศาลที่ออกหมายทราบโดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้พิพากษาไต่สวนและมีคําสั่งเป็นการ
ด่วน เมื่อผู้พิพากษามีคําสั่งให้เพิกถอนหมายจับหรือหมายค้นแล้ว ให้ผู้พิพากษาแจ้งให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจร้องขอให้ผู้พิพากษาออกหลักฐานการเพิกถอนหมายจับหรือหมายค้นให้ก็ได้”
ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวการตั้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวข้างต้นนั้น มีความชอบธรรมมาก
น้อยเพียงใด เนื่องจากการชุมนุมที่เกิดขึ้น เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมที่มีความชอบธรรม เป็นการชุมนุม
โดยสงบปราศจากอาวุธ มีวัตถุประสงค์และข้อเรียกร้องที่ชัดเจน เพราะเป็นการชุมนุมของคนงานที่ได้รับความ
เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง ตลอดจนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนําเครื่องเสียงระดับไกลมาใช้ใน
การชุมนุมว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายประชาชนเพียงใด เนื่องจากเป็นวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบระยะ
ยาวด้านสุขภาพของผู้ชุมนุม และเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน
(3) สิ ท ธิ ที่ จ ะมี เ วลาและได้ รั บ ความสะดวกเพี ย งพอแก่ ก ารเตรี ย มการเพื่ อ สู้ ค ดี แ ละติ ด ต่ อ กั บ
ทนายความได้ตามความประสงค์ของตน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 14(3ข) แต่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หากไม่มีการกําหนด
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้อีกฝ่ายเตรียมตัวเพื่อต่อสู้ทางคดีแล้วจะมีผลเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายประการ
คดีนี้ แม้จําเลยได้รับการช่วยเหลือจากทนายความจากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้คดี
แต่จะเห็นได้ว่า สิทธิในการมีทนายของประชาชนในการต่อสู้คดี โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจน ยังแสดงให้
เห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเป็นเรื่องที่รัฐควรให้ความสําคัญตั้งแต่เริ่มกระบวนการทางคดี
(4) สิทธิได้รับการแจ้งสิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1
คดีนี้ จําเลยได้ได้รับการแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
(5) สิทธิที่จะได้รับการประกันตัว
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 ,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 40 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวหรือ
การประกันตัวไว้โดยการประกันตัวนั้นทําได้ตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
คดีนี้พบว่า จําเลยทั้งสามได้รับการประกันตัวตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตั้งแต่ในชั้นจับกุมและต่อมาวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2553 พนักงานอัยการเตรียมตัวเพื่อทําการส่งฟ้องต่อศาล แต่ผู้ต้องหาทั้งสอง คือ น.ส.จิตรา และ
น.ส.บุญรอด ชี้แจงต่อพนักงานอัยการว่ายังไม่พร้อมดําเนินการประกันตัว เนื่องจากหลักฐานไม่พร้อม จึงขอเลื่อน
การส่งตัวไปเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2553 และวันที่ 15 มีนาคม 2553 ผู้ต้องหาร้องขอต่อพนักงานอัยการให้เลื่อน
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การส่งฟ้องคดีออกไป เนื่องจากพยานหลักฐานในการประกันตัวไม่พร้อม และได้ทราบว่าตํารวจจับผู้ต้องหาคดี
เดียวกันได้ จึงขอให้ส่งฟ้องรวมกัน และขอเลื่อนเพื่อเตรียมพยานหลักฐานมายื่น ซึ่งพนักงานอัยการอนุญาตให้
เลื่อนการสั่งฟ้องคดีออกไปเป็นวันที่ 27 เมษายน 2553 และต่อมาวันที่27 มกราคม 2554 พนักงานอัยการมี
ความเห็นสั่งจําเลยทั้งสาม ในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวาย
ในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้า หรือ ผู้สั่งการเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 215 และ 216 โดยพนักงานอัยการได้ยกฟ้องข้อหากีดขวางทางจราจร ตามพ.ร.บ. จราจรทางบก มาตรา
108 เนื่องจากข้อหานี้มีอายุความ 1 ปีจึงขาดอายุความแล้ว ซึ่งพนักงานอัยการส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสามนําไปฝากขังที่
ศาลอาญารัชดา จําเลยทั้งสามได้รับการประกันตัวในชั้นศาลเวลาประมาณ 16.25 น. ด้วยหลักทรัพย์วงเงินคนละ
200,000 บาท โดย ดร.สุดา รังกุพันธุ์ อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนายประกัน
น.ส.จิตราและ น.ส.บุญรอด และ นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ส.ส.พรรคเพื่อไทย เป็นนายประกัน นายสุนทร บุญยอด
บทวิเคราะห์หลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมชั้นก่อนฟ้องคดี
เมื่อพิจารณาการดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ(สิทธิก่อนฟ้องคดี)กับหลักการ
พิ จ ารณาคดี อย่ า งเป็ น ธรรมแล้ ว ข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า ล้ ว นมี กฎหมายรองรั บ หลั กการดั งกล่ า วอยู่ แล้ ว แต่ ใ นทาง
ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายโดยคํานึงถึงหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนั้นยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะในชั้น
สอบสวนซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกทางคดีก่อนขึ้นสู่ชั้นศาล ถ้าเริ่มต้นไม่ดี ก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นทั้งโดยเจตนา
และไม่เจตนา กล่าวคือ การออกหมายจับและการตั้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งสามตามมาตรา 215,216 และ 83 ประมวล
กฎหมายอาญา ในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
โดยเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม
มาตรา 215 และเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิกต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน สามปี หรือปรับไม่เกินหกพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะผู้ต้องหาทั้งสามและคนงานที่มาชุมนุมมีเจตนาเพียงมายื่นข้อ
เรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาการเลิกจ้าง ซึ่งมีแรงงานจํานวนมากประสบปัญหา และส่งผลถึงปัญหาปาก
ท้องการดํา รงชีพด้ วย โดยปกติห ากไม่เ ดือดร้ อนหรื อมี ความจํ าเป็น ก็จ ะไม่ เคลื่อนไหวดังกล่ า ว และเมื่อยื่น ข้ อ
เรี ยกร้องเสร็ จคนงานก็ แยกย้ ายกัน กลับ แม้จ ะเป็น การปฏิ บัติ ตามหน้า ที่ และมี การแจ้งสิทธิ กับ ผู้ต้ องหาในชั้ น
สอบสวนโดยชอบ แต่การตั้งข้อหาดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด เพราะนั้นย่อมส่งผลต่อมาต่อสิทธิใน
การปล่อยชั่วคราว ซึ่งในความเป็นจริงยังมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างผู้มีรายได้และคนยากจนไม่เฉพาะผู้ต้องหาใน
คดีนี้เท่านั้น เป็นต้น และส่งผลต่อมาในชั้นพนักงานอัยการในการสั่งฟ้อง และกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
ซึ่งมีระยะเวลานาน
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- สิทธิระหว่างพิจารณาคดี
(1) สิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 10,กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 172 วรรคแรก การพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ข้อ 9 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 และการพิจารณาคดีอย่างเป็น
ธรรม ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 10 ,กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ข้อ 9,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 40 (7) และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 8
ในคดีนี้ พบว่า ศาลพิจารณาคดีต่อหน้าจําเลย และอนุญาตให้บุคคลภายนอกเฝ้าสังเกตการณ์คดีได้ จึง
เป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย แต่อย่างไรก็ตามว่า กระบวนการพิจารณาคดีตั้งแต่เริ่มคดีจนคดีถึง
ที่สุดค่อนข้างใช้ระยะนาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง กล่าวคือ เหตุการณ์
การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2552 เจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.ดุสิต ผู้รับผิดชอบคดี ได้ยื่นคําฟ้องต่อ
พนักงานอัยการ เมื่อ 25 มกราคม 2553 และอัยการนัดฟังคําสั่งคดีในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 แต่พนักงาน
อัยการกลับมีความเห็นสั่งฟ้องเมื่อ 27 มกราคม 2554 จําเลยทั้งสาม และศาลชั้นต้นมีคําพิพากษายกฟ้องจําเลยทั้ง
สามเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556 จนคดีถึงที่สุด เนื่องจากไม่มีการอุทธรณ์จนครบกําหนดระยะเวลาอุทธรณ์
(2) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพ ตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ง) ประกอบกับมาตรา 173 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กําหนดไว้ว่าประเภทของคดีใดที่ศาลต้องจัดหาทนายความให้แก่จําเลย หรือจําเลยอาจร้องขอให้มี
ทนายความได้ ทั้งนี้ การกําหนดดังกล่าวขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของบทกําหนดโทษในคดีนั้นๆเช่น คดีที่มีโทษ
ประหารชีวิตหรือคดีที่จําเลยอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น เพราะศาลต้องคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล้อม เหตุภาวะ
รอบตัวจําเลยและความไม่เข้าใจถึงข้อกฎหมายในการจัดหาทนายความให้แก่จําเลยนั้นๆ
คดี นี้ จํ า เลยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายจากกลุ่ ม ทนายความด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจในข้อกฎหมายและบริ บททางสังคมในการต่อสู้คดีใ นชั้ น ศาลตลอดกระบวนการพิ จ ารณาคดี และ
สามารถนําสืบพยานหลักฐาน จนศาลมีคําพิพากษายกฟ้องจําเลยทั้งสาม ซึ่งคําพิพากษาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึง
การบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายที่คํานึงถึงเจตนารมย์ที่อยู่เบื้องหลังตัวบทกฎหมายมากกว่าการ
ตีความตามลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามสิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นต้องเกิดขึ้นแก่บุคคล
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ทุกฝ่ายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และต้องเกิดขึ้นในทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มคดีจนถึงภายหลังจากที่การ
พิจารณาคดีได้เสร็จสิ้นลง
(3) สิทธิให้การหรือไม่ให้การต่อศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 สิทธิได้
รับทราบคําฟ้องและได้รับการอธิบายฟ้องจากศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172
วรรคสอง สิทธิไม่ให้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/4
คดีนี้ จําเลยได้รับการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
บทวิเคราะห์หลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมระหว่างพิจารณาคดี
เมื่อพิจารณากระบวนการดําเนินคดีในชั้นศาล(สิทธิระหว่างพิจารณาคดี) กับหลักการพิจารณาคดีอย่าง
เป็นธรรมแล้ว โดยรวมเห็นได้ว่า เป็นไปตามหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และเมื่อคดีนี้พิสูจน์จนปราศจาก
ข้อสงสัยว่าจําเลยทั้งสามไม่มีความผิด ศาลก็ย่อมยกฟ้องตามกฎหมาย ตามคําพิพากษาศาลอาญา เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2556 เวลา 9.40 น. ที่ห้องพิจารณาคดี 707 ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคําพิพากษายกฟ้อง คดีที่พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์ ฟ้องนางสาวบุญรอด สายวงศ์ และพวกฐานเป็นหัวหน้าในการชุมนุมมั่วสุมก่อความวุ่นวายใน
บ้านเมือง พิเคราะห์ว่า “การชุมนุมของจําเลยแม้จะทําให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ แต่จําเลยก็ไม่ได้มี
เจตนาที่จะก่อความวุ่นวาย การนําแผงเหล็กมาตั้งบนผิวจราจรเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับผู้ชุมนุม มิใช่เป็นการกระทําของผู้ชุมนุม ทั้งการที่ผู้ชุมนุมลงมาอยู่บนผิวจราจรจนผู้คนไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้ก็เป็น เพราะผู้ชุมนุมมีจํานวนมาก มิใช่เจตนาของผู้ชุมนุมที่จะปิดถนนเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับ
สาธารณะชน การกระทําของจําเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานชุมนุมมั่วสุมก่อความ วุ่นวายในบ้านเมือง
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 เมื่อเป็นเช่นนี้ศาลจึงไม่จําเป็นต้องพิเคราะห์ว่าจําเลยทั้งสามเป็นหัวหน้า
สั่งการในการชุ มนุมหรื อไม่” ศาลกล่ าวถึงเจตนาหรือจุดประสงค์ ที่แท้จริ งที่อยู่เ บื้องหลั งการชุ มนุมดังกล่าวว่ า
จําเลยทั้งสามก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อความวุ่นวาย พิจารณาลักษณะของการชุมนุม องค์ประกอบความผิด ประกอบ
พยานหลั ก ฐานตามฐานความผิ ด ที่ ฟ้ อ งจนปราศจากข้ อ สงสั ย ว่ า จํ า เลยทั้ ง สามไม่ มี ค วามผิ ด อั น เป็ น ไปตาม
กระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะเป็นแนวทางการพิจารณาคดีในอนาคตหากมีการชุมนุมในลักษณะ
ดังกล่าวอีก โดยคํานึงถึงเจตนารมย์ที่แท้จริงของกฎหมาย มิใช่เพียงตัวอักษรตามตัวบทกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อ
ศาลพิพากษายกฟ้องคดีแล้วก็ตาม แต่ในช่วงระยะเวลาในกระบวนพิจารณาคดีตั้งแต่ก่อนและหลัง บุคคลทั้งสามซึ่ง
เป็นผู้บริสุทธิ์ควรได้รับการเยียวยาจากรัฐด้วยเช่นกัน
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3.4 บทสรุป
หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Fair
trial) ทั้ งกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ แต่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบั งคั บ ใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติ ทั้งจากผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น รู้ว่ามีกฎหมาย แต่ไม่ใช้/เลี่ยง/หาช่องว่างทางกฎหมาย
ปัญหาในทางระบบ เช่น คดีในศาลมีปริมาณมาก ทําให้เกิดความล่าช้า ไม่เกิดความยุติธรรม อีกทั้งการต่อสู้ของนัก
สิทธิมนุษยชนทั้งสามนั้นและการชุมนุมของสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ เป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ มี
วัตถุประสงค์และข้อเรียกร้องที่ชัดเจน ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าฝ่าฝืนกฎหมายแต่ประการใด ตามมาตรา 63
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตลอดจนการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตรวจสอบการนําเครื่อง
เสียงระดับไกลดังกล่าวมาใช้ในการชุมนุมว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายประชาชนเพียงใด พร้อมทั้งดําเนินการ
ทางกฎหมายกับเจ้าพนักงานที่นําเครื่องเสียงดังกล่าวมาใช้ เรียกร้องรัฐบาลให้มีนโยบายที่ชัดเจนห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เครื่อง เสียงระดับไกลดังกล่าว เนื่องจากเป็นวิธีการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวด้านสุขภาพของผู้
ชุมนุม และเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน

4. คดีเจริญ วัดอักษร (2547-2556)
(กรณีศึกษา นายเจริญ วัดอักษร และนิยามของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน)
นายเจริญ วัดอักษรเป็นผู้นําชุมชนและประธานกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกในการคัดค้านโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า บ่ อนอก จ.ประจวบคี รี ขัน ธ์ ของบริ ษัทกั ลฟ์ อิ เ ล็ กทริ ค จํ ากั ด โดยโครงการดั งกล่ าวเป็ น สองในสาม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในจังหวัด ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก ภาคพลังงาน
ประเด็นสําคัญของการคัดค้านเกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินโครงการ ทั้ง
การกําหนดลักษณะของโครงการ สถานที่ตั้งและชนิดของเชื้อเพลิง รวมถึงการเซ็นสัญญาก่อสร้างกับบริษัทเอกชน
และสัญญารับซื้อไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับบริษัทเอกชน โดยในปี พ.ศ. 2538 ประชาชนในพื้นที่ได้เรียกร้องสิทธิการ
ตัดสินใจในโครงการฯให้มีการพัฒนาในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม เนื่องจากโครงการไม่ได้
ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
การเรียกร้องสิทธิของประชาชนในพื้นที่ดําเนินการโดยสันติ ผ่านการยื่นหนังสือถึงหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับ เรียกร้องให้รัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยสัญญาซื้อ-ขายกระแสไฟฟ้าที่เป็น
การลงนามระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ เมื่อ
ประเทศไทยประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ .ศ. 2540 ประชาชนยั ง ได้ เ รี ย กร้ อ งให้ รั ฐ และหน่ ว ยงานราชการจั ด
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กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จนรัฐบาลมีคําสั่ง
ให้ย้ายโรงไฟฟ้าออกนอกพื้นที่
นอกจากนี้ นายเจริญ วัดอักษร ยังทําหน้าที่ตัวแทนชุมชนดําเนินการร้องเรียนการบุกรุกและออกเอกสาร
สิทธิโดยมิชอบบนที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์คลองชายธง โดยที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะแปลงใหญ่อยู่ริม
ทะเล แต่เดิมจะใช้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า แต่เมื่อโครงการยกเลิกไป นายทุนจึงเปลี่ยนมาเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งพร้อมเดินเรื่อง
ออกโฉนด นายเจริญ จึงเป็นแกนนําคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ และทําเรื่องไปถึงคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมฯ
กระทั่งตั้งกรรมการสอบสวนและให้เพิกถอนเอกสารสิทธิทั้งหมด รวมทั้งเตรียมดําเนินการกับเจ้าหน้าที่และผู้บุกรุก
ซึ่งเป็นมูลเหตุเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเชื่อว่านําไปสู่การลอบสังหารนายเจริญ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 254717
นอกจากประเด็นดังกล่าว ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ยังเชื่อว่าสาเหตุโดยตรงยังเกิดจากปมความขัดแย้งเรื่อง
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก18
บทบาทของนายเจริญ วัดอักษรในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน จึงเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การที่น ายเจริญทํ าหน้ าที่ดั งกล่ าวเพื่ อปกป้องสิทธิ ของตนเองและชุมชน รวมถึ งการเป็ น
ตัวแทนบุคคลอื่นในหน้าที่ดังกล่าวย่อมเข้านิยามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตามความหมายของแนวปฏิบัติของ
สหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on Human Rights Defenders) และปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
4.1 ข้อเท็จจริงโดยย่อ
ศาลอาญา คดีหมายเลขดําที่ ด. 2945/2547
คดีหมายเลขแดงที่ อ. 5090/2551
รายชื่อจําเลย
1. นายเสน่ห์ เหล็กล้วน อายุ 44 ปี
2. นายประจวบ หินแก้ว อายุ 39 ปี
3. นายธนู หินแก้ว อายุ 42 ปี
4. นายมาโนช หินแก้ว อายุ 38 ปี สจ.ประจวบคีรีขันธ์

17

http://www.dailynews.co.th/Content/Article/53658/ตํานานคดีสังหารแกนนํานักอนุรักษ์ฯ+_เจริญ+วัดอักษร_+ต่อต้าน
โรงไฟฟ้าบ่อนอก
18
http://prachatai.com/journal/2013/04/46482
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5. นายเจือ หินแก้ว อายุ 67 ปี อดีตกํานัน ต.บ่อนอก
ฐานความผิด
ร่วมกันใช้ จ้าง วาน ฆ่า นายเจริญ, มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.1.1 คําบรรยายฟ้องของอัยการโจทก์19
นายจรุงเกียรติ ภาษีผล อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 บรรยายฟ้องสรุปความผิดของจําเลยทั้ง 5 คน
ดังนี้
ระหว่างต้นปี 2547 ถึงวันที่ 21 มิ.ย.47 จําเลยที่ 3,4,5 ได้ร่วมกันจ้างวานและวางแผนให้จําเลยที่
1 และจําเลยที่ 2 ฆ่านายเจริญ โดยใช้อาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด 9 ม.ม. ยี่ห้อบาเร็ตต้าจํานวน 1 กระบอก
และอาวุธปืนสั้นแบบรีวอลเวอร์ ขนาด .38 ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ร่วมกันยิงนายเจริญจนถึงแก่ความ
ตายโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.47 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
จากนั้น จําเลยที่ 1 และ 2 ยังได้พกพาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนที่ใช้ยิงนายเจริญ ติดตัวไปใน
บริเวณสี่แยกบ่อนอก ถ.เพชรเกษม ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร และจําเป็นเร่งด่วน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมาภายหลัง เจ้าหน้าที่ได้ยึดปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 ม.ม. จํานวน 9
ปลอก และหัวกระสุนปืน 2 หัวได้ในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นส่วนของกระสุนปืนที่จําเลยที่ 1 และ 2 ใช้ยิงนายเจริญ
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.47 และในวันที่ 2 ก.ค.47 เจ้าพนักงานจับกุม จําเลยที่ 1 และจําเลยที่ 2
ได้ตามลําดับ พร้อมอาวุธปืน และเครื่องกระสุนของกลาง ที่จําเลยใช้ยิงนายเจริญ และเมื่อวันที่ 5 ก.ค.และวันที่ 22
ก.ค. เจ้ าพนักงานจับ กุมจํ าเลยที่ 3,4 ได้ ตามลํ าดั บ นํ าส่ งพนั กงานสอบสวน สภอ.เมื อง จ.ประจวบฯ ทํ าการ
สอบสวน และในวันที่ 23 ส.ค. จําเลย 5 ได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยในชั้น
สอบสวน จําเลยที่ 1 และ2 ให้การรับสารภาพ ส่วนจําเลยที่ 3,4 และ5 ต่างให้การปฏิเสธ ทุกข้อกล่าวหา
ท้ า ยคํ า บรรยายฟ้ อ ง อั ย การโจทก์ ระบุ ด้ ว ยว่ า คดี นี้ เ ดิ ม พนั ก งานสอบสวน สภอ.เมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทําการสอบสวน แต่ต่อมา คณะกรรมการคดีเศษ ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
มีมติในการประชุม ที่ 6/2547 โดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้คดีนี้ เป็นคดีพิเศษ ที่จะต้องทําการสืบสวน
ตาม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ โดยเห็นชอบให้พนักงานอัยการร่วมทําการสอบสวน
คดีนี้ด้วย

19

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9470000050420
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4.1.2 ข้อเท็จจริงระหว่างการพิจารณาคดี20
ผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าเสียชีวิตในคุกอย่างมีเงื่อนงํา
วันที่ 4 สิงหาคม 2549 ศาลนัดสืบพยานในคดี เจ้าหน้าที่เรือนจําไม่ได้นําตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คนมาเบิกความ
ต่อศาล แต่นําใบมรณบัตรมายืนยันว่าทั้ง 2 คนเสียชีวิต
นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวยืนยันว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน
ป่วยเป็นโรคประจําตัวมาก่อนที่จะเข้าเรือนจําแล้ว โดยมีร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลีย ระหว่างที่อยู่ในเรือนจําได้ส่ง
เข้ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอย่างเต็มที่แล้ว และการเจ็บป่วยทางญาติของผู้ต้องหาทั้ง 2 คนรับทราบมา
ตลอด ซึ่งนายประจวบเสียชีวิตเมื่อ 4 เดือนก่อน ส่วนนายเสน่ห์ เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 ส.ค.21
4.1.3 คําพิพากษาศาลชั้นต้น22
วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ศาลอาญาพิพากษาให้ประหารชีวิตนายธนู หินแก้ว โดยวินิจฉัยว่านายธนู หินแก้ว
เป็นผู้จ้างวานใช้ให้นายเสน่ห์ เหล็กล้วนและนายประจวบ หินแก้ว มือปืน มาลอบยิงนายเจริญ ด้วยเหตุความโกรธแค้น
ที่นายเจริญ เป็นผู้นําชาวบ้านเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท กัลฟ์พาวเวอร์ เจนเนอเรชั่น
จํากัด ที่ตําบลบ่อนอก ซึ่งจําเลยมีส่วนได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้ รวมถึงเปิดโปงการบุกรุกที่ดินสาธารณะคลอง
ชายธงของจําเลยทั้งสามและผู้มีอิทธิพลบางกลุ่ม
สําหรับนายมาโนช หินแก้วและนายเจือ หินแก้วนั้น จากพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ยังมีเหตุ
สงสัยว่าทั้งสองกระทําความผิดจริงหรือไม่ ศาลจึงพิพากษาให้ยกฟ้องจําเลยทั้งสอง
4.1.4 คําพิพากษาศาลอุทธรณ์23
วันที่ 16 มีนาคม 2556 ศาลอุทธรณ์กลับคําพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนายธนู หินแก้ว เพราะเห็นว่า
พยานโจทก์ไม่มีเหตุผลอันหนักแน่นพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าจําเลยคือ นายธนู หินแก้ว นายมาโนช หินแก้ว และนาย
เจือ หินแก้ว เป็นผู้จ้างวานใช้ให้นายเสน่ห์ เหล็กล้วนและนายประจวบ หินแก้ว มายิงนายเจริญ จนถึงแก่ความตาย
คดีนี้พนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทก์มีสิทธิที่จะยื่นฎีกาคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด หากไม่ดําเนินการจะต้องถือว่าจําเลยผู้ถูกกล่าวหาบงการฆ่านายเจริญ ทั้งสาม ได้หลุดพ้นจากคดี
ไปโดยสิ้นเชิงและไม่สามารถนํามาพิจารณาคดีได้อีก

20

“ย้อนรอยคําพิพากษาคดีเจริญ วัดอักษร” http://prachatai.com/journal/2013/04/46408

21

http://prachatai.com/journal/2006/08/9261

22

“ย้อนรอยคําพิพากษาคดีเจริญ วัดอักษร” http://prachatai.com/journal/2013/04/46408
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4.2 การดําเนินการตามกระบวนการในคดีอาญา24
4.2.1 การดําเนินการในศาลชั้นต้น
ชั้นสืบพยานในศาลชั้นต้น มีข้อเท็จจริงที่ศาลต้องวินิจฉัย 2 ประการ คือ
1) นายเสน่ห์ เหล็กล้วนและนายประจวบ หินแก้ว เป็นมือปืนยิงนายเจริญ วัดอักษรจริง
หรือไม่
มีพยานยืนยันว่า มือปืนทั้งสองไปนั่งรอเพื่อเตรียมยิงนายเจริญ รวมทั้งในขณะที่มือปืนใช้อาวุธยิง
นายเจริญนั้น พยานเห็นและยืนยันหนักแน่น
มือปืนทั้งสองยังได้พาเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเอาอาวุธปืนที่นําไปเก็บซ่อนไว้และพาไปเอาเสื้อผ้าที่
มือปืนได้นําไปเผาทําลาย พยานวัตถุทั้งสองตรงกับที่จําเลยทั้งสองให้การรับสารภาพและที่พยานโจทก์ยืนยัน
เมื่อนําอาวุธปืนของมือปืนมาตรวจพิสูจน์กับลูกและปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุ ก็พบว่า
เป็นกระสุนและปลอกกระสุนจากปืนกระบอกเดียวกันกับที่มือปืนมอบให้ตํารวจ
ชั้นสอบสวน
มือปืนทั้งสองได้ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจท้องที่เกิดเหตุและต่อ
พนักงานสอบสวนของดีเอสไอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย โดยจําเลย
ทั้งสองให้การว่า ตนเองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงนายเจริญ วัดอักษร ตามคําสั่งของนายธนู หินแก้ว จําเลยที่ 3
2. นายธนู หินแก้ว จําเลยที่ 3 เป็นผู้จ้างวานใช้ให้นายเสน่ห์และนายประจวบ มือปืน มายิงนายเจริญ วัดอักษร
จริงหรือไม่
ชั้นพิจารณาคดี
พยานหลักฐานโจทก์ในชั้นพิจารณาคดียืนยันในข้อเท็จจริงได้ชัดเจนว่า นายธนู หินแก้ว จําเลยที่ 3
กับนายเจริญ วัดอักษร มีกรณีขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุที่นายธนู และพวกเป็นผู้สนับสนุนและมีผลประโยชน์จาก
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก และกรณีบุกรุกที่ดินสาธารณะคลองชายธง ส่วนนายเจริญ ผู้ตายเป็นผู้นํา
ชุมชนที่คัดค้านโครงการดังกล่าวตลอดมา
นอกจากนี้ ยังปรากฏพยานหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสายสัมพันธ์ระหว่างจําเลยทั้งสาม ได้แก่
2.1 นายเสน่ห์ เหล็กล้วน เป็นลูกน้องของนายธนูและพักอาศัยอยู่ที่ปั๊มน้ํามันของนายเจือ ส่วน
นายประจวบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนู และกินนอนอยู่ที่บ้านของนายธนู มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ
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2.2 อาวุธปืนที่ใช้ยิงนายเจริญเป็นอาวุธที่อยู่ในครอบครองของครอบครัวนายธนู ซึ่งนายธนูเป็น ผู้
นํามามอบให้กับมือปืนและสั่งให้ไปยิงนายเจริญ รวมทั้งนายธนูยังเป็นผู้ขับรถยนต์มาส่งมือปืนที่ปั๊มน้ํามันของนาย
เจือ จากนั้นมือปืนทั้งสองจึงนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุฆ่านายเจริญ
2.3 ภายหลั งที่ มือปืน ทั้งสองฆ่ านายเจริญ แล้ ว ได้ห ลบหนี ไปอยู่ ที่บ้ านของนายธนู การจับ กุ ม
มือปืนทั้งสองก็จับกุมได้ที่บ้านของนายธนู โดยในขณะจับกุมนายธนูก็รับว่าเป็นเจ้าของบ้านที่มือปืนหลบซ่อนอยู่
2.4 ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง หมดนี้ มื อ ปื น ทั้ ง สองให้ ก ารรั บ สารภาพไว้ ห ลายครั้ ง ด้ ว ยความสมั ค รใจ
ปราศจากการบังคับขู่เข็ญใดๆ โดยการรับสารภาพทุกครั้งได้มีการบันทึกถ้อยคําและเทปวิดีโอไว้ต่อหน้าพนักงาน
สอบสวนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคณะ การสารภาพดังกล่าวก็ให้การต่อหน้าทนายความของมือปืนซึ่งร่วมรับ
ฟังการให้การอยู่ด้วย
2.5 มือปืนทั้งสองซึ่งคนหนึ่งเป็นลูกน้องอาศัยอยู่บ้านพ่อของนายธนู อีกคนหนึ่งเป็นญาติและ
อาศัยที่บ้านของนายธนู จําเลยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก ซึ่งเป็นฝ่ายตรง
ข้ามกับนายเจริญ ผู้ตาย เห็นได้ชัดว่านายธนูเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทกับจําเลยทั้งสองและน่าจะมีบุญคุณต่อกัน อีกทั้งไม่
ปรากฏว่า มือปืนทั้งสองมีเหตุโกรธเคืองใดๆกับนายธนูถึงขนาดที่จะซัดทอดหรือใส่ร้ายนายธนูว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่า
นายเจริญซึ่งมีโทษสูงถึงประหารชีวิต
2.6 คําให้การต่างๆของจําเลยทั้งสองก่อนตายล้วนเป็นการให้การไปตามความเป็นจริงตามลําดับ
ขั้นตอนและสอดคล้องตามพยานหลักฐานแวดล้อมทุกอย่าง
2.7 นายธนูมิได้นําพยานหลักฐานใดๆมาเบิกความต่อสู้สนับสนุนข้ออ้างของตนแต่อย่างใด จึงไม่มี
น้ําหนักพอที่จะโต้แย้งข้อพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ได้เลย
คําวินิจฉัยของศาล
ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของพนักงานอัยการโจทก์ที่นําเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณามีน้ําหนักรับ
ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่านายธนู หินแก้ว จําเลยที่ 3 เป็นผู้จ้างวานใช้ให้นายเสน่ห์ เหล็กล้วนและนายประจวบ
หินแก้ว เป็นมือปืนมายิงนายเจริญ วัดอักษรจนถึงแก่ความตายจริง จึงลงโทษให้ประหารชีวิตนายธนู หินแก้ว
4.2.2 การดําเนินการในศาลชั้นอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ ได้วิ นิจ ฉัยในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกับจํ าเลยที่ 3 คือ นายธนู หิ นแก้ วไว้ในคํา พิพากษา
หน้าที่ 23 – 25 โดยเห็นว่า
1. มีข้อเท็จจริงเพียงว่า ก่อนเกิดเหตุนายธนูขับรถยนต์ไปส่งนายประจวบ หินแก้ว (มือปืน) ที่
ปั๊ มน้ํ า มั น ของนายเจื อ หิ น แก้ ว ซึ่ งนายเสน่ ห์ เหล็ กล้ ว น (มื อปื น ) พั ก อาศั ย อยู่ หลั ง จากนั้ น นายเสน่ ห์ จึ งขั บ
รถจักรยานยนต์ที่มีนายประจวบซ้อนท้ายไปยังที่เกิดเหตุ
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2. แม้ในชั้นสวบสวนมือปืนทั้งสองรับว่านายธนูเป็นผู้สั่งให้ไปยิงนายเจริญ ผู้ตาย แต่เมื่อมือปืนทั้ง
สองถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล คําให้การต่างๆของมือปืนทั้งสองไม่ว่าในชั้นจับกุม ชั้น
สอบสวน หรือการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ จึงถือเป็นพยานบอกเล่าทั้งสิ้น
3. คํารับสารภาพของมือปืนทั้งสองที่ไม่ได้มาเบิกความต่อศาลด้วยตนเอง ถือเป็นคําพยานซัดทอด
จําเลยอื่น (นายธนู) ที่อ้างว่าร่วมกระทําความผิดด้วยกัน จึงเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักน้อย
4. โจทก์ ไม่ มีพยานหลั กฐานอื่ นที่ สํ าคั ญอั นมี เหตุ ผลแน่ นอนหรื อมี พฤติ การณ์ พิเศษแห่ งคดี มา
สนับสนุน
พยานหลักฐานโจทก์ไม่อาจฟังลงโทษนายธนูได้ จึงพิพากษายกฟ้องปล่อยตัวนายธนูพ้นความผิด
4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการดําเนินการในคดีอาญาและหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
- สิทธิก่อนการพิจารณาคดี
(1) สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมคุมขังโดยอําเภอใจ ตามข้อ 9 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 มาตรา66 มาตรา 83 และมาตรา 84
กําหนดไว้ว่า เจ้าพนักงานไม่สามารถจับกุมบุคคลใดได้โดยปราศจากเหตุตามกฎหมายที่ได้ให้อนุญาตให้จับกุมได้
พร้อมทั้งกําหนดข้อบังคับในการแจ้งสิทธิต่างๆ แก่ผู้ถูกจับแม้ว่าผู้นั้นยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก็ตามก็ย่อมได้รับการ
ประกั น สิ ท ธิ เ บื้ อ งต้ น ในการแจ้ ง ญาติ การได้ พ บทนายความหรื อ บุ ค คลที่ ต นไว้ ว างใจ หรื อ แม้ แ ต่ ไ ด้ รั บ การ
รั กษาพยาบาล รวมทั้ งกํ า หนดเรื่ องสถานที่ ใ นการควบคุ มตั ว ระยะเวลาในการส่ งตั ว ผู้ ถูกจั บ เพื่ อป้ องกั น การ
เบี่ยงเบนทางคดีและสงวนไว้ซึ่งพยานหลักฐาน
การคุมขังตามอําเภอใจ
ก่อนการจํากุมจําเลยในคดี เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายศาลนําจับจําเลยทั้ง
สาม โดยในขณะจับกุมมือปืน นายธนูรับว่าเป็นเจ้าของบ้านที่มือปืนทั้งสองคนหลบซ่อนอยู่ ในกรณีของนายธนูซึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเป็นจําเลยที่สามในคดี พบว่าได้รับการประกันตัวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นจับกุมที่นายธนู
เข้ า มอบตั ว จนเมื่ อ ศาลชั้ น ต้ น พิ พ ากษาประหารชี วิ ต โดยล่ า สุ ด ศาลอุ ทธรณ์ ยั งกลั บ คํ า พิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น ให้
พยานหลักฐานต่างๆไม่มีน้ําหนักเชื่อถือได้
การป้องกันการเบี่ยงเบนทางคดีและสงวนไว้ซึ่งพยานหลักฐาน
จากกรณีที่มือปืนทั้งสองคนในคดีเสียชีวิตคาเรือนจําในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยนายประจวบ หินแก้ว เสียชีวิตด้วย
โรคประจําตัวและนายเสน่ห์ เหล็กล้วน ผู้ต้องหาที่สารภาพว่าเป็นคนลั่นไกยิงนายเจริญ เสียชีวิตด้วยโรคระบบ
ไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลวนั้น

83

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวยืนยันว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คน
ป่วยเป็นโรคประจําตัวก่อนที่จะเข้าเรือนจํา โดยมีร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลีย ระหว่างที่อยู่ในเรือนจําได้ส่งเข้า
รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอย่างเต็มที่ และการเจ็บป่วยทางญาติของผู้ต้องหาทั้ง 2 คนรับทราบมาตลอด ซึ่ง
นายนายเสน่ห์ เสียชีวิตในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ส่วนนายประจวบเสียชีวิตก่อนเป็นเวลา 4 เดือน25 อย่างไร
ก็ตาม ญาติของผู้ต้องหาในคดีกล่าวว่า นายเสน่ห์เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี แต่เชื่อว่าทั้งสองคนต้องตายในคุก26
ทั้งนี้ ช่วงที่มานั่งฟังการให้การของพยานโจทก์ในศาลก่อนเสียชีวิต พบว่านายเสน่ห์ มีอาการตัวสั่นอย่างรุนแรง จน
ทนายจําเลยต้องขออนุญาตผู้พิพากษา นําผู้ต้องหาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล27
การเสียชีวิตของจําเลยทั้งสองคนเป็นเหตุให้คดีดังกล่าวปราศจากคําให้การของจําเลยในชั้นศาล “คํารับ
สารภาพของมือปืนทั้งสองที่ไม่ได้มาเบิกความต่อศาลด้วยตนเอง ถือเป็นคําพยานซัดทอดจําเลยอื่น (นายธนู)
ที่ อ้า งว่ า กระทํ า ผิ ด ด้ วยกั น จึ งเป็ น พยานหลั กฐานที่ มีน้ํ า หนั ก น้ อย”28 แม้ ว่ า การสื บ พยานและการรวบรวม
พยานหลักฐานในชั้นสอบสวนจะกระทําอย่างรัดกุมโดยเจ้าพนักงานชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานส่วนกลาง
(2) สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานเเละปฏิบัติหรือลงโทษด้วยความโหดร้ายปราศจากมนุษยธรรมเเละขาด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้อธิบายประกอบ
แนวทางด้านบทบาทของอัยการ ค.ศ.1990 ข้อ16 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 อัน
กําหนดไว้ว่าในการถามคําให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทําหรือจัดให้ทําการใดๆ ซึ่งเป็นการให้คํามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้กําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆ เพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดๆ
ในเรื่องที่ต้องหานั้น
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดี คําให้การต่างๆของจําเลยทั้งสองก่อนตายล้วนเป็นการให้การไปตาม
ความเป็นจริงตามลําดับขั้นตอนและสอดคล้องตามพยานหลักฐานแวดล้อมทุกอย่าง โดยมือปืนทั้งสองให้การรับ
สารภาพไว้หลายครั้งด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับขู่เข็ญใดๆ นอกจากนี้ การรับสารภาพทุกครั้งได้มีการ
บันทึกถ้อยคําและเทปวิดีโอไว้ต่อหน้าพนักงานสอบสวนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคณะ การสารภาพดังกล่าวก็
ให้การต่อหน้าทนายความของมือปืนซึ่งร่วมรับฟังการให้การอยู่ด้วย
(3) สิ ท ธิ ที่ จ ะมี เ วลาและได้ รั บ ความสะดวกเพี ย งพอแก่ ก ารเตรี ย มการเพื่ อ สู้ ค ดี แ ละติ ด ต่ อ กั บ
ทนายความได้ตามความประสงค์ของตน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ข้อ 14(3ข) แต่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน
25

http://prachatai.com/journal/2006/08/9261

26

http://news.sanook.com/region/0/region_12307.php

27

http://prachatai.com/journal/2006/08/9261

28

“ย้อนรอยคําพิพากษาคดีเจริญ วัดอักษร” http://prachatai.com/journal/2013/04/46408
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นายธนู จําเลยที่สามซึ่งเป็นผู้จ้างวานฆ่า มีโอกาสติดต่อกับทนายความเพื่อต่อสู้คดีตลอดกระบวนการต่อสู้
คดี โดยจะเห็นได้ว่า จําเลยได้รับสิทธิประกันตัวทุกขั้นตอนแม้ว่าจะถูกศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
-สิทธิระหว่างการพิจารณาคดี
(1) สิทธิที่ได้รับการพิจารณาโดยปราศจาก ‘การชักช้า’ อย่าง ‘ไม่เป็นธรรม’ ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14(3ค) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 130 และมาตรา 173/1
กระบวนการยุติธรรมคดีเจริญ วัดอักษรตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ดําเนินการมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2557) โดยจําเลยที่ 1 และ 2 ของคดีเสียชีวิตในเรือนจําและศาลอุทธรณ์กลับคํา
พิพากษาศาลชั้นต้นโดยสิ้นเชิง
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นางกรณ์อุมา พงษ์น้อย ประธานกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกได้ยื่นหนังสือ
คัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่ออัยการสูงสุดในฐานะที่สํานักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทก์ของคดี29 โดยนายวินัย
ดํารงค์มงคลกุล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีพิเศษ และโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ
ร้องเรียนดังกล่าว โดยกล่าวว่าสํานักงานอัยการสูงสุดจะตั้งคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาโดยละเอียด แต่ยังคง
ไม่มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวจวบจนปัจจุบัน (เมษายน 2557)
(2) สิทธิในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องมีประสิทธิภาพ ตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14(3ง) ประกอบกับมาตรา 173 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ความช่ว ยเหลื อทางกฎหมายเพื่ อความยุ ติธ รรมนั้ นต้ องเกิ ดขึ้ นแก่บุ คคลทุ กฝ่ ายที่ต้ องเข้ าสู่ กระบวนการ
ยุติ ธ รรม และต้องเกิด ขึ้ นในทุ กกระบวนการเช่ น ชั้น ก่ อนการสอบสวน ชั้ น สอบสวน ชั้น พิ จ ารณาคดี และชั้ น
ภายหลังจากที่การพิจารณาคดีได้เสร็จสิ้นลง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคู่ความ
ในคดีของเจริญ วัดอักษร พบว่าความช่วยเหลือทางกฎหมายส่วนใหญ่ยังคงมาจากภาคเอกชนและวิชาการ
เป็นหลัก แม้ว่าสํานักงานอัยการสูงสุดจะเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีดังกล่าว ในขณะที่ญาติของผู้เสียหายและชุมชนบ่อ
นอกกังขาและคัดค้านคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์โดยอ้างอิงการเสวนาสาธารณะเรื่อง “ชําแหละคําพิพากษาศาล
อุทธรณ์คดีสังหารเจริญ วัดอักษร” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกและ
สมาคมนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ยวกับข้อบกพร่องของคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่

29

http://www.isranews.org/community/comm-news/comm-politics/item/21129-charoen090513.html
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เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในคดี รวมทั้งไม่เป็นไปตามหลักในการเขียนคําพิพากษาที่กําหนดว่า จะต้อง
แสดงเหตุผลแห่งคําวินิจฉัยทั้งปวงให้ชัดเจน30
(3) สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปรําตนเองหรือรับสารภาพผิด ตามกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 (3ช) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 165 และมาตรา 172
ในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า “แม้ในชั้นสอบสวนมือปืนทั้งสองรับว่านายธนูเป็นผู้สั่งให้ไปยิงนายเจริญ
ผู้ตาย แต่เมื่อมือปืนทั้งสองถึงแก่ความตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล คําให้การต่างๆ ของมือปืนทั้ง
สองไม่ว่าในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน หรือการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ จึงถึงเป็นพยานบอกเล่า
ทั้งสิ้น”
และ “คํารับสารภาพของมือปืนทั้งสองที่ไม่ได้มาเบิกความต่อศาลด้วยตนเอง ถือเป็นคําพยานซัดทอด
จําเลยอื่น (นายธนู) ที่อ้างว่ากระทําผิดด้วยกัน จึงเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักน้อย”31
แม้ว่าจําเลยจะไม่มีโอกาสขึ้นศาลและประสบกับการถูกบังคับให้ปรักปรําตนเอง จะเห็นได้ว่าคําพิพากษา
ดังกล่า ว หากปราศจากการพิจ ารณาหลั กฐานอื่ นๆอย่ างรอบด้ าน จะถือเป็ นการปรั กปรําคํ าให้การและคํ ารั บ
สารภาพของจําเลยโดยสิ้นเชิง
(4) สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษจากกฎหมายย้อนหลังเเละหลักการไม่ลงโทษหากปราศจากกฎหมายรองรับ
ในขณะกระทําความผิด (nullumcrimen sine lege) ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ข้อ15 (1) ประกอบกับมาตรา 2 ประมวลกฎหมายอาญา
จากคํา พิ พากษาของศาลชั้ นต้ น เมื่ อปรากฏว่ า พยานหลั กฐานของฝ่ า ยโจทก์ยั งมี ข้อสงสั ย ว่ านายมาโนช
หิ น แก้ ว แล ะนายเจื อ หิ น แก้ ว กระทํ า ผิ ด จริ ง ห รื อ ไม่ ศาล จึ ง พิ พ ากษาให้ ย กฟ้ อ งจํ า เล ยทั้ ง ส อง
-สิทธิภายหลังการพิจารณาคดี
บุคคลทุกคนที่ถูกลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์การลงโทษและคําพิพากษาต่อศาล
สูงให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ14 (5)

30

ดู 22

31

“ย้อนรอยคําพิพากษาคดีเจริญ วัดอักษร” http://prachatai.com/journal/2013/04/46408
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ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจ าณาความอาญามาตรา 193 มาตรา 193 ทวิ มาตรา 195 มาตรา 216
มาตรา218 มาตรา 219 มาตรา 219 ทวิ และมาตรา 220
สิทธิดังกล่าวครอบคลุมคู่ความในสองฝ่าย โดยปัจจุบันปรากฏการอุทธรณ์คดีของฝ่ายโจทก์ และการยื่น
ฎีกาต่อสํานักงานอัยการสูงสุดของญาติผู้เสียหาย เพื่อให้อัยการสูงสุดดําเนินการฟ้องศาลฎีกาต่อไป
5. บทสรุป
กรณีการสังหารนายเจริญ วัดอักษร นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใน
การต่ อสู้ คั ด ค้ า นการสร้ า งโรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น บ่ อ นอกใน จ.ประจวบคี รี ขัน ธ์ เหตุ การณ์ ดั งกล่ า วย่ อมถู กส่ งเข้ า สู่
กระบวนการยุ ติ ธ รรม แม้ การพิ จ ารณาคดี ต ามหลั กการพิ จ ารณาคดี อ ย่ า งเป็ น ธรรมนั้ น ศาลชั้ น ต้ น วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
พยานหลักฐานของพนักงานอัยการโจทก์ที่นําเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณามีน้ําหนักรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัย
ว่า นายธนู หินแก้วจําเลยที่ 3 เป็นผู้จ้างวานใช้ให้นายเสน่ห์ เหล็กล้วน และนายประจวบหินแก้วเป็นมือปืนมายิง
นายเจริญวัดอักษรจนถึงแก่ความตายจริง ให้ลงโทษประหารชีวิตนายธนู หินแก้ว แต่ในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของพนักงานอัยการโจทก์ในชั้นพิจารณาเป็นแค่พยานบอกเล่ามีน้ําหนักให้รับฟังน้อย (ไม่
น่า เชื่อถื อ) ไม่อาจฟั งลงโทษนายธนู หิ น แก้ ว ได้ต่ า งไปจากการพิ จ ารณาคดี สื บ พยานในศาลชั้ น ต้น ซึ่ งรั บ ฟั ง
ข้อเท็จจริงอันสําคัญหลายประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้นํามาพิจารณา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีน้ําหนักเพียงพอ
กล่าวคือ ไม่สามารถพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยว่าจําเลยกระทําผิดจริง จึงตัดสินยกฟ้องนายธนู หินแก้วประเด็น
ต่างๆนั้นพอสรุปได้ดังนี้ ด้วยเหตุที่มือปืนทั้งสองตาย ในเรือนจําก่อนที่จะมาเบิกความที่ศาลอาญาทําให้ไม่มีตัว
มือปืนทั้งสองมาเบิกความให้ข้อเท็จจริงต่อศาลจึงดูเหมือนว่าความจริงจากคํารับสารภาพของมือปืนจะไม่ปรากฏ
ต่อศาลหรือถูกลดน้ําหนักให้เป็นแค่พยานบอกเล่าซึ่งเป็นการซัดทอดนายธนูจึงเป็นพยานที่ไม่มีน้ําหนักที่จะรับฟัง
ได้ ซึ่งอาจเกิดข้อกังขาเกี่ยวกับพิพากษาดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาการดําเนินคดีในชั้นฎีกาต่อไป
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลกรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแล้ว นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาถูกคุกคามหลังเรียกร้องความเป็นธรรม
กลไกปกป้องสิทธิและกระบวนการยุติธรรมในประเทศไม่มีประสิทธิภาพและใช้ระยะเวลานาน บางกรณีถูกละเมิด
ซ้ําหากขัดแย้งกับกลไกยุติธรรมเสียเอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยตรง ซึ่งมี
ความผู กพั น ตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ ไทยเป็ น ภาคี ส มาชิ ก ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ อย่ า ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ ทั้งนี้ ในความเป็นจริงก็ไม่
สามารถดูแลได้ทั้งหมด จึงเกิดบุคคล หรือกลุ่มคนที่ปกป้องดูแลสิทธิของตนเอง ซึ่งนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังการ
ทําหน้าที่ปกป้องสิทธิของคนอื่นๆ ด้วยมิใช่เฉพาะตนเองเท่านั้น
รัฐต้องให้ความสําคัญในเบื้องต้นที่จะนําการคุ้มครองไปสู่การปฏิบัติ การสร้างสภาวะแวดล้อม การประกัน
ทางกฎหมาย หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ การแปลงสู่การปฏิบัติ หรือการดําเนินการเพื่อให้เกิดการคุ้มครอง หรือ
ส่งเสริมอย่างแท้จริง และการทําหน้าที่ของบุคคลทุกคนในการเคารพ หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการไม่
สร้างผลกระทบด้านสิทธิให้เกิดขึ้น
หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม (Fair
trial) ทั้ งกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ แต่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบั งคั บ ใช้
กฎหมายในทางปฏิบัติ ทั้งจากผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น รู้ว่ามีกฎหมาย แต่ไม่ใช้/เลี่ยง/หาช่องว่างทางกฎหมาย
ปั ญ หาในทางระบบ เช่ น คดี ใ นศาลมี ป ริ ม าณมาก ทํ าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ไม่ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรม อี ก ทั้ ง พบว่ า
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังมีน้อย และมักมีความเข้าใจและ
ทัศนคติเชิงลบต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ปัญหาประการหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดภายในประเทศ
ที่ให้การยอมรับอย่างชัดแจ้งถึงการมีอยู่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คงจะมีแต่การยอมรับสิทธิทางชุมชน สังคม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในภาพกว้างตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เท่านั้น หากแต่มิได้บัญญัติไว้โดยตรงต่อความมีอยู่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็น ดังกล่าว ทําให้ความชัดเจนในการปฏิ บัติที่เหมาะสมต่อนักต่ อสู้เ พื่อสิ ทธิมนุษยชนนั้ นคลาดเคลื่อนไป
กลายเป็นกลุ่มผู้นําผู้ชุมนุมที่ถูกมองว่าหัวรุนแรงและต้องการสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมมากกว่า
ในส่วนชั้นพิจารณาของศาลนั้นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันว่า ในระบบกระบวนการพิจารณาของศาลไทย
ในการคุ้มครองสิทธิของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน จะเห็นได้ว่าชัยชนะในการดําเนินคดีและความมีอยู่ของนักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นปรากฏต่อศาลในลักษณะข้อเท็จจริงในรูปแบบพยานหลักฐานที่ขึ้นสู่ศาลมากกว่า และชัย
ชนะจากการดํ า เนิ น คดี ที่ ศาลได้ วิ นิ จ ฉั ย ออกมาเป็ น เพราะศาลเพ่ งพิ จ พิ จ ารณาถึ งเจตนารมณ์ อั น แท้ จ ริ งของ
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นักต่ อสู้เ พื่อสิทธิ มนุษยชนและเห็ นได้ถึงการกระทํา อัน บริสุ ทธิ์นั้ น ประกอบกับ คําแนะนํ าของเอกสารระหว่า ง
ประเทศทั้ง 2 ฉบับ กล่าวคือ แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (EU Guidelines on
Human Rights Defenders) และปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน
ทางสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล มักเป็น
ข้อแนะนําในทางปฏิบัติหรือในทางนโยบายที่กําหนดให้รัฐหรือรัฐบาลต้องดูแล ส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเท่านั้น แต่ยังไม่มีข้อเสนอแนะอย่างจริงจังที่ถึงขั้นปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับความมีอยู่
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะปรากฏการณ์การต่อสู้ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมและขัดเกลาส่งต่อข้อมูลต่อสังคมอย่างเด่นชัดให้สังคมได้เห็นความสําคัญจนถึง
ขนาดต้องการกฎหมายหรือบทบัญญัติอันเป็นลายลักษณ์อักษรมารองรับกลุ่มคนเหล่านี้แต่อย่างใด
ทั้งที่จริ งแล้ว ประเทศไทยไม่เ คยขาดไร้ซึ่ งนักต่ อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน จึงถึงเวลาแล้ วหรือไม่ที่ผู้ ที่มีส่ว น
เกี่ ย วข้องควรทบทวนทั้ งข้อนโยบายและข้ อกฎหมายเพื่ อหาความเป็ น ไปได้ ในการคุ้มครอง ส่ งเสริ มและดู แล
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงหลักการ
จากการศึกษาในเชิงเอกสารเเละการวิเคราะห์ข้อกฎหมายภายในประเทศโดยเฉพาะหลักการรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเเละประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศที่สําคัญที่
รัฐไทยเข้าร่วมเป็นภาคี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (UNHD) เพื่อวิเคราะห์เเละพิจารณาบทบาทของการดําเนินการของรัฐไทยในฐานะผู้ที่อํานวย
ความยุติธรรมให้แก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตลอดสายของกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ชั้นสืบสวนสอบสวนโดย
เจ้าหน้าที่ตํารวจเเละเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวน หรือที่เรียกว่าชั้นก่อนการพิจารณาต่อเนื่อง
ยังชั้น ระหว่างการพิ จารณาที่มีตัวเเทนของรัฐ ในการอํ านวยความยุติธ รรมทั้งพนั กงานอัยการเเละสถาบั นศาล
จนกระทั่งสุดท้ายคือชั้นหลังการพิจารณาที่ยังมีหน่วยงานของรัฐรับรองระบบการลงโทษด้วยการจํากัดสิทธิเเละ
เสรีภาพรวมทั้งกรณีที่เเท้จริงเเล้ว นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นั้นมิได้เป็นผู้กระทําความผิดก็ยังมีหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือเเละเยียวยาการถูกจํากัดสิทธิเเละเสรีภาพอีกด้วย ทําให้ค้นพบในเบื้องต้นว่ารัฐไทยมีความพยายาม
ในการนําหลักการตามที่ปรากฏในพันธกรณีระหว่างประเทศที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้นมาบัญญัติเพื่อรองรับหลักการ
ดังกล่าวในกฎหมายภายในของรัฐ หลักฐานชิ้นสําคัญของการปรากฏการรับรองคือการยกร่างประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่วางรากฐานอยู่บนหลักการประกันสิทธิของผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหาเเละจําเลยในคดีอาญาซึ่ง
เเนวทางในการประกั นสิทธิของบุ คคลดังกล่า วได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างในกระบวนการยุติธรรมตั้งเเต่ชั้ น
สืบสวนสอบสวน ซึ่งคณะผู้ศึกษามีข้อสังเกตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในชั้นดังกล่าวบางประการ คือ
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5.1.1 กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวน (ชั้นก่อนการพิจารณาคดี)
(1) การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสืบสวนสอบสวน พบว่าทั้งในคดีจะนะ โครงการท่อส่งก๊าซและโรง
แยกก๊าซไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2545 คดีปีนสภา (สนช.) พ.ศ. 2550 คดีไทรอัมพ์ พ.ศ. 2552 มีฐานความผิดในกลุ่ม
เดียวกันที่จําเลยในคดีดังกล่าวถูกดําเนินคดี คือ ความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก เเละความผิดฐานมั่วสุม ซึ่งมักเป็น
ความผิดในพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการรวมตัวกันของคนจํานวนมากในวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องหรือเสนอ
ความต้องการในสิ่งที่กระทบต่อคนหมู่มากซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นบุคคลที่ยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือ
พื้นที่เดี ยวกัน (คดีจ ะนะ) หรือเป็นบุคคลที่มีความเชื่อในเเนวทางเดีย วกันซึ่ งอาจเป็นบุคคลที่ประกอบวิชาชี พ
เดียวกัน เช่น นักกฎหมายหรือบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําอันไม่เป็นธรรม (คดีไทรอัมพ์เเละคดีปีน
สภา) ดังนั้น เเล้ว พฤติการณ์ที่บุคคลเหล่านั้นเเสดงออกย่อมมีความเป็นไปในที่จะถูกดําเนินคดีในความผิดดังกล่าว
คือ
(ก) มาตรา 215
(ข) มาตรา 216
(ค) มาตรา 362, 364 และ 365 (1) (2)
ในสิทธิในการได้รับแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดแห่งการจับตามมาตรา 134 แก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติงานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่ทําการจับกุมและเป็นการประกันว่าในความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดั งกล่า วนั้ นมี ทั้งองค์ ป ระกอบภายในเเละองค์ ป ระกอบภายนอก ดั งรายละเอี ยดตาม
ตัวอย่างในมาตราดังกล่าว 3 มาตรา เป็นการง่ายที่จะปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายว่าจําเลยกระทําการอัน
ครบองค์ประกอบภายนอกหรือไม่ เเต่ในส่วนองค์ประกอบภายในคือ เจตนา นั้นต้องได้รับการคํานึงถึงประกอบกับ
องค์ประกอบภายนอกด้วย
ดังนั้น เเม้จําเลยจะกระทําการอันข้อเท็จจริงปรากฏว่าครบองค์ประกอบภายนอกเเล้วแต่จําเลยมิได้มี
เจตนาจะกระทําการดังกล่าวหรือไม่มีเจตนาที่จะละเมิดแก่บทบัญญัติกฎหมายก็ควรที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนนี้ประกอบในชั้นสืบสวนสอบสวนด้วย เช่น คดีปีนสภา จําเลยถูกเเจ้งข้อหาเพราะตามมาตรา 215 วรรค 3
เเละมาตรา 116 (3) เพราะพฤติการณ์ที่ว่าจําเลยบางส่วนกระทําการณ์อันมีลักษณ์เป็นการออกคําสั่งเเบบหัวหน้า
เพื่อสั่งให้บุคคลอื่นทําตามในขณะที่เกิดความวุ่นวายในการปีนเข้าทําในรั้วรัฐสภาอันเป็นสถานที่ราชการ แต่ปรากฏ
ว่าข้อเท็จคือจําเลยดังกล่าวมีเจตนาเพียงต้องการควบคุมความวุ่นวายของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในสถานที่ดังกล่าว
เพื่อป้องกันมิให้เกิดจลาจลเเละความเสียหายเเก่สถานที่ราชการ แต่กลับถูกมองว่ากระทําการอันครบองค์ประกอบ
ความผิดตามที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้น ทั้งที่หากรวบรวมพยานหลักฐานเเละสอบถามเจตนาของจําเลยกลับมิได้
ต้องการจะละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด การฟ้องดําเนินคดีอาญาเพื่อนําตัวจําเลยทั้งหมดในคดีมารับโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรมจึงอาจไม่เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
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ข้อเสนอเสนะที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดี
ที่เป็นธรรม ควรปรับปรุงระบบการค้นหาข้อเท็จจริงเเละการรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
มาตรา 134 เเละมาตรา 2 (1) ตามเหตุผลที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้น
(2) การตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษสูงไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคดีในชั้นศาล (ตามมาตรา
162 ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา) ซึ่ งแม้ ห ากพนักงานอั ยการจะพิสู จ น์ ไม่ ได้ ว่ า จํ า เลยกระทํ า
ความผิดตามที่ปรากฏในคําฟ้อง ศาลก็มีอํานาจลงโทษจําเลยในฐานความผิดที่มีโทษน้อยกว่า ทั้งนี้ ก็อาจกล่าวได้
ว่าถูกต้องตามหลักการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
แต่แม้จําเลยจะได้รับการพิจารณาเเละลงโทษตามสัดส่วนของการกระทําแต่จะเกิดปัญหาในการพิจารณา
ของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา (ในชั้นสอบสวน)เเละจําเลย (ในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการเเละชั้น
ศาล) กล่าวคือยิ่งอัตราโทษสูงยิ่งทําให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ กลับต้องหาประกันหรือหลักประกันในการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีอัตราสูงมาวางเพื่อขอใช้
สิทธิในการประกันตัว ทั้งที่สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา
คดีที่เป็นธรรมเเละหากมีการจํากัดสิทธิดังกล่าวควรเป็นการจํากัดด้วยเหตุผลอันจําเป็นอย่างยิ่งมิใช่การจํากัด
เพราะการตั้งข้อหาที่มีอัตราโทษไว้สูงกว่าข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาลงโทษของศาลไม่
ข้อเสนอเสนะที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชั้นสอบสวนและชั้นศาลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
พิจารณาคดีที่เป็นธรรมควรปรับปรุงระบบการค้นหาข้อเท็จจริงเเละการรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตาม
บทบั ญ ญั ติใ นมาตรา 134 เเละมาตรา 2 (1) ตามเหตุ ผ ลที่ กล่ า วมาเเล้ ว เบื้ องต้ น เเละควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์เเละข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งข้อหาตามรายละเอียดเบื้องต้น ทั้งนี้ควรปรับเพื่อให้กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาเเละจําเลยในคดีมิใช่เฉพาะการประกันว่าบุคคลผู้นั้นจะ
ได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวเเต่ อย่ า งเดี ย ว เพราะแม้ การตั้ งข้ อหาที่ มี โ ทษสู งไว้ ก่อ นจะสามารถกระทํ า ได้ เ พื่ อ
ประโยชน์ใ นการพิจ ารณาของศาลเเต่ ควรตั้ งอยู่ บนหลักการดํ าเนิ นคดี ที่เป็ น ธรรมของสั ด ส่ว นการลงโทษควร
สอดคล้ องกั บ สั ด ส่ ว นในการกระทํ า ความผิ ด ด้ ว ยเเละเพื่ อ เป็ น การประกั น สิ ทธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ สุ ด ของการสร้ า ง
กระบวนการยุติธรรมขึ้นมา คือ การต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในช่วงชั้นที่กล่าวมาเบื้องต้นนอกจากต้องปรับปรุงเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาเเละจําเลยดังที่กล่าวมา
เเล้วต้องเป็นการคุ้มครองบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอย่างพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตํารวจเเละพนักงาน
อัยการ ให้สามารถทํางานได้อย่างอิสระเเละในดุลพินิจตามหลักกฎหมาย
(3) การเเจ้งสิทธิเเก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับตามมาตรา 7/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทบัญญัติดังกล่าวกําหนดให้ระหว่างที่ผู้ถูกจับกุมอยู่ในความควบคุมของรัฐนั้น ผู้นั้นมีสิทธิในการติดต่อกับบุคคลที่
สามเพื่อให้รับรู้ถึงการถูกควบคุมตัวของตนเเละมีสิทธิตั้งเเต่เบื้องต้นในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดย
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ทนายความเเละมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุคคลที่ตนไว้วางใจ
เนื่องจากการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนสําคัญที่สุดเเละมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจํานวน
มาก ทําให้ผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหา ผู้ถูกจับ จําเลย ผู้เสียหายหรือแม้กระทั่ง
พยานในคดีล้วนเเล้วเเต่มีสิทธิได้รับรู้ขั้นตอนกระบวนการที่รัฐต้องกระทําต่อตนเเละเพื่อเตรียมการต่อสู้ในชั้น
สอบสวนเเละในชั้นพิจารณาได้ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายรองรับ
ดังนั้น การเเจ้งสิทธิตามมาตรา 7/1 จึงควรเป็นการเเจ้งอย่างมีผลในทางปฏิบัติหรือผลต่อการดําเนินการ
เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งคณะผู้ศึกษาพบว่ากระบวนการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจริง
ในกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี โดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายในชั้นจับกุม โดยการเเจ้งสิทธิอาจมี
หลั กฐานที่ ป รากฏในการเเจ้ งเเต่ ไม่ มีความหมายต่ อการต่ อสู้ คดี ใ นชั้ น สอบสวนเเละชั้ น พิ จ ารณาคดี กล่ า วคื อ
ผู้ ต้ องหาหรื อจํ า เลยไม่ ท ราบว่ า แท้ จ ริ ง เเล้ ว ตนมี สิ ทธิ ใ ห้ บุ คคลที่ ต นไว้ ว างใจเข้ า รั บ ฟั ง ในการสอบสวนได้ เ เละ
ทนายความมีบทบาทมากกว่าการนั่งรับฟังเนื้อหาการสอบเเต่สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้เเทนของผู้ต้องหาหรือผู้
ถูกจับได้ในชั้นนั้น
ข้อเสนอแนะที่มีต่อขั้นตอนการเเจ้งสิทธิ เเก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับตามมาตรา 7/1 ควรปรับปรุงระบบการ
เเจ้งสิทธิโดยที่ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการขั้นตอนที่มีความหมายต่อกระบวนการยุติธรรมในช่วงต้นอย่างเเท้จริง มิใช่
การเตรียมเอกสารในการเเสดงสิทธิของบุคคลดังกล่าวเเต่ไม่มีการเเจ้งสิทธิในทางปฏิบัติ ทําให้กระบวนการขั้นตอน
ภายหลังการเเจ้งสิทธิไม่เกิดผล
5.1.2 กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการ (ชั้นก่อนการพิจารณา)
ดังที่กล่าวมาเเล้วเบื้องต้นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในชั้นก่อนกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะใน
ชั้นสอบสวนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นอยู่ในบริบทของการปฏิบฎติั หน้าที่เป็น นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เช่น คดีจะนะ ซึ่งกลุ่ม
ผู้ชุมนุมถูกฟ้องเป็นคดีอาญาโดยชุมนุมเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซีย เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีสิทธิในส่วนบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์ในแง่กลุ่มบุคคลกับบุคคลอื่นที่มีความคิด ความ
เชื่อในแนวเดียวกันนั้นคือเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสิทธิในส่วนชุมชนที่แต่ละชุมชนพึ่งมีและกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวมีการส่งเสริมและมีความพยายามทําให้เกิดการคุ้มครองและได้มาซึ่งสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเมื่อสิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรของ
ชุมชนเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ทําหน้าที่แทนบุคคลอื่นในหน้าที่นี้ย่อมเป็น
นักต่ อสู้ เ พื่อสิ ทธิมนุ ษยชนตามความหมายของแนวปฏิ บั ติของสหภาพยุ โรปต่อนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน และ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานทางสังคมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล
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เเละเเม้บริบทของพันธกรณีเเละตราสารระหว่างประเทศจะมีพื้นที่ในการให้ความหมายเเละเเนวทางใน
การคุ้มครองสิทธิแก่บุคคลเหล่านี้ เเต่ในบริบทของกฎหมายไทยยังไม่ปรากฏความคืบหน้าในการรองรับหรือให้
ความหมายของบุคคลเหล่านี้เเต่อย่างใด ด้วยสิทธิที่จะพึงมีพึงได้นั้นจึงเป็นไปตามสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีที่
เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น จึงมีมิติที่ไม่ครอบคลุมและไม่มีการทําความเข้าใจการปฏิบัติงานหรือ
บทบาทของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเท่าที่ควร ดังนั้น เมื่อระบบการทําความเข้าใจยังไม่เข้มเเข็งเเละยังไม่เปิด
กว้าง จึงควรพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ เช่น การสั่ง
ไม่ฟ้องคดีหรือการถอนฟ้องคดีของพนักงานอัยการ
1. การสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการในกรณีปกติ คือ ตามมาตรา 143 มาตรา 144 มาตรรา 145 และ
มาตรา 146
2.การสั่งไม่ฟ้องคดีเเละการถอนฟ้องของพนักงานอัยการในกรณีพิเศษ ตาม ระเบียบสํานักงานอัยการ
สูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความ
มั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ พ.ศ.2554 (“ระเบียบ”)พิจารณาใน ข้อ 6 กําหนดว่า
“ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดี จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนตามข้อ ๕ ให้พนักงานอัยการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยให้คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด
(2) อายุ ประวั ติ ความประพฤติ สติ ปั ญ ญา การศึ กษาอบรม สภาพร่ า งกาย สภาพจิ ต อาชี พ ฐานะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผู้ต้องหา
(3) ลักษณะความร้ายแรงของการกระทําความผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด
การได้รับผลร้ายของผู้ต้องหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผู้ต้องหาเอง
(4) ความสํานึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย ความเห็นของ
ผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความคาดหมายถึงผลที่ผู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง
(5) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา”
ซึ่งในการพิจารณาสํานวนคดีเพื่อสั่งฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้นใช้หลักการดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือสั่ง
ไม่ฟ้องในคดีอาญา ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเจ้าของสํานวนมีสิทธิใช้ดุลพินิจตามระเบียบข้างต้น
โดยเฉพาะในข้อ 6 (1) เเละ(5) ซึ่งตามที่วิเคราะห์ไปในข้อเสนอแนะในกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้น
สืบสวนสอบสวน (ชั้นก่อนการพิจารณาคดี) แล้วจะพบว่าในกรณีศึกษา 3 กรณีนั้นมีช่องทางในการพิจารณาถึง
สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดของจําเลยทั้ง 3 คดีนั้นเป็นไปเพื่อการแสดงความเห็น โดยผ่านวิธีการ
ที่กระตุ้นให้สาธารณะเกิดความสนใจในประเด็นนี้ได้และเสนอข้อวิจารณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการทํางานให้
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หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานและองค์กรซึ่งทํางานด้านสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อชี้แจงให้พวกเขาเห็นว่างานในส่วนใดที่
พวกเขาทําอาจเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาให้เกิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน และมีสิทธิ ที่จะเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบริหารและประชาพิจารณ์และการ
พิจารณาคดีว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็น
เรียกร้องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเกิดกับกลุ่มบุคคลหรือหมู่มวลชาวบ้านจํานวนมากที่ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิทธิชุมชนเพื่อบริหารจัดการภายใต้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันของคนชุมชนรวมทั้งสิทธิเเรงงานด้วย
โดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีสิทธิที่จะร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมกิกรรมต่อต้านการละเมิดลิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสงบ
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดนั้นต้องได้รับการพิจารณาถึงแก่น
แท้ของการเเสดงออกของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเเละเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ทําให้ถูกดําเนินคดีอาญาส่วน
ใหญ่เกิดภายหลังจากที่บุคคลเหล่านี้ต้องรับหน้าที่หรือบทบาทผู้นําเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานการณ์
ณ ขณะนั้น หรือต้องเป็นผู้เเทนผู้เจรจาหรือผู้ควบคุมฝูงชนทําให้ถูกเพ่งเล็งเเละการกระทําที่มีสาเหตุหรือมูลเหตุจูง
ใจมาจากการต้องการยื่นข้อเรียกร้อง ข้อเสนอแนะ เเละการคัดค้านการกระทําที่กลุ่มคนจํานวนหนึ่งเห็นว่าละเมิด
ซึ่งสิทธิที่มีอยู่รวมกัน เช่น ละเมิดต่อสิทธิชุมชน สิทธิในการเข้าร่วมหรือเสนอชื่อในการออกฎหมาย ซึ่งเป็นบทบาท
ที่ปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศอย่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วย
ทางสั งคมเพื่ อ ส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ในทางสากล หรื อ
ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights Defenders)
(2541) และแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (2547)
จึงอาจกล่าวได้ว่า ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหาหรือจําเลยจึงเเทบจะไม่ปรากฏผลว่าเมื่อ
ความเสียหายที่เกิดจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกระทําความผิดเเละได้นําตัวบุคคลนั้นมาลงโทษเเล้วรัฐจะได้รับ
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการนําตัวนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนบางกรณีมาลงโทษ ในเมื่อสาเหตุแห่งการละเมิด
กฎหมายที่เเท้จริงเเล้วเกิดมาจากการต้องการปกป้องสิทธิชุมชน สิทธิเเรงงาน เเละสิทธิในกระบวนการนิติบัญญัติ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการ (ชั้นก่อนการ
พิจารณา) จึงควรใช้ช่องทางการสั่งไม่ฟ้องคดีหรือถอนฟ้องคดีตามระเบียบดังกล่าวจึงควรได้รับการหยิบบกขึ้นมา
พิจารณาให้มากขึ้น
ดังนั้น กระบวนการพิจารณาคดีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาคดี ควรมีกฎหมายที่กําหนดให้เห็น
ถึงความมีอยู่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยังรวมกันอยู่กับการดําเนินคดีต่อปัจเจกบุคคลธรรมดา อีกทั้งควรเพ่งพิจ
พิจารณาถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงที่เบื้องหลังการต่อสู้ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มากกว่าการตีความตามตัวบท
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กฎหมาย อั น เป็ น ไปตามหลั กการพิ จ ารณาคดี อย่ า งเป็ นธรรมนั้ น ตลอดจนกระบวนการยุ ติ ธ รรมยั งต้ องเพิ่ ม
มาตรการการดู แ ลพยาน และมี ม าตรการปกป้ อ งความปลอดภั ย ของจํ า เลยในคดี เ พื่ อ ป้ อ งกั น การเบี่ ย งเบน
ข้อเท็จจริง

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหมายใดรองรับความหมาย เเละการปฏิบัติงานของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนดังที่กล่าว
มาเเล้วเบื้องต้น เเต่ความสําคัญของบุคคลดังกล่าวนั้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วกว่าในอดีต ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในการโครงการ
เเละกิจกรรมบางส่วนของรัฐที่ยังไม่ตอบสนองหรือการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างเเท้
จริง ดังนั้น การเสนอความเห็น การรวมกลุ่ม การเเสดงออกตลอดไปจนถึงการชุมชนเพื่อเเสดงออกถึงการมีตัวตน
เเละยื่นข้อเรียกร้องจึงมีตามมาภายหลังจากการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 แม้
รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับจะได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร
ไว้อย่างมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามสิทธิของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหรือนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังมิได้รับการ
ยอมรับถึงความมีตัวตนอย่างแท้จริงในระบบกฎหมายภายในประเทศ แต่ความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง เสนอ
ต่อรองเรื่องสิทธินั้นยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดมาอย่างช้านาน และยิ่งเวลาก้าวล่วงเข้ามาถึงยุคโลกาภิวัฒน์ ยิ่งตอกย้ํา
ให้ เ ห็ น ถึ ง สถานการณ์ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งกว้ า งขวางในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ยิ่ ง เพิ่ ม อั ต ราและ
ความสําคัญให้แก่กลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และทําให้เห็นถึงการป้องกันที่หละหลวมของภาครัฐอันสืบ
เนื่องมาจากความไม่เข้าใจในบทบาทและแนวทางการสื่อสารของกลุ่มบุคคลดังกล่าว จนก่อให้เกิดความสูญเสีย
ตามมาในหลายๆครั้ง เช่น คดีเจริญ วัดอักษร ที่นายเจริญ วัดอักษรต้องเสียชีวิตจากการถูกลอบยิงเพราะสาเหตุใน
การต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก เป็นต้น ดังนั้น คณะผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้
1.ภาครัฐควรศึกษา ทําความเข้าใจถึงความหมาย บทบาทหน้าที่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น
เเละแพร่หลาย กล่าวคือควรมีการจัดสรรความเข้าใจนี้ให้ลงไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในทุกส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ชุมชนเเละสภาพเเวดล้อม เป็นต้น โดยสามารถยึดหลักบางประการจากพันธกรณีเเละตราสารระหว่างประเทศ
ดังนี้
1.1 แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (2547) เช่น การสนับสนุนเชิงปฏิบัติเพื่อ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจมีการจัดตั้งเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมการประชุม
ของนักป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
1.2 ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ และความรั บ ผิ ดชอบของบุ คคล กลุ่ม และหน่ ว ยทางสั งคมเพื่ อส่ งเสริ มและ
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คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอั นเป็นที่ยอมรับในทางสากล หรือปฏิญญาว่าด้ว ยผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Declaration on Human Rights Defenders) (2541) เช่น การยอมรับว่า ทุกคนมี
สิทธิทั้งในส่วนบุคคลและที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นในการส่งเสริมและพยายามทําให้เกิดการคุ้มครองและการได้มาซึ่ง
สิ ทธิ มนุ ษยชนและเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ชาติ และนานาชาติ แ ละกํ า หนดหลั ก การสํ า คั ญ สองประการที่
ประกอบขึ้นในปฏิญญาฉบับนี้ ได้แก่
(ก) หน้าที่หลักของรัฐในการคุ้มครอง ส่งเสริม และดําเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานทั้งปวง
โดยการกําหนดขั้นตอนที่อาจจําเป็นในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง และอื่นๆ รวมทั้งหลักประกัน
ทางกฎหมายที่จําเป็นเพื่อกํากับให้บุคคลทุกคนภายใต้เขตอํานาจของตนสามารถเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นได้
ในทางปฏิบัติ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินการเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจการคุ้มครองบุคคลที่ในส่วนบุคคลและ
ส่วนที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้รอดพ้นจากความรุนแรง การคุกคาม การโต้ตอบ การเลือกปฏิบัติทั้งโดยพฤตินัยและ
นิตินัย แรงกดดันและการกระทําโดยประการอื่น อันเป็นมาจากการแสดงออกอันชอบธรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
ซึ่งพบว่าในหลายกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองกลับเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ละเมิดสิทธิของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เสียเอง
ด้วยความต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมจนบ่อยครั้งกลายเป็นข้อหาที่หลักลอยจนมิอาจเชื่อถือได้ว่า
การปฏิบัติตามคําสั่งในลําดับการบังคับบัญชาจะเป็นเสมือนเกราะป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดต่อกลุ่มบุคคล
จริงหรือไม่
(ข) หน้าที่หลักของรัฐส่วนของกฎหมายภายในและระบบการบริหารจัดการในหลักนิติบัญญัติ บริหารและ
ตุลาการ
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมเพื่อให้พลเมืองทุกคนเกิดความเข้าใจต่อสิทธิพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยมาตรการดังกล่าวควรประกอบด้วย การตีพิมพ์และเผยแพร่ซึ่งกฎหมายหรือมาตรการในประเทศ
และเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถเข้าถึงเอกสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรายงานของรัฐที่ส่งมอบ
ให้หน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนสากลของรัฐแห่งนั้นที่เป็นภาคีอยู่ รวมทั้งต้องสนับสนนุให้
จัดตั้งและพัฒนาสถาบันระดับชาติที่เป็นอิสระตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้ นฐานภายใต้เขตอํานาจของตน ประการที่สําคั ญอีกประการหนึ่งคือ รัฐ มีความรับผิ ดชอบในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสอนด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับและกํากั บ
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายให้มีเนื้อหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในโครงการอบรมเหล่านี้ด้วย
2. ควรมีการรวบรวมและขัดเกลาส่งต่อข้อมูลต่อสังคมอย่างเด่นชัดให้สังคมได้เห็นความสําคัญจนถึงขนาดต้องการ
กฎหมายหรือบทบัญญัติอันเป็นลายลักษณ์อักษรมารองรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งหวังว่ารายงานกรณีศึกษา
ฉบับนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
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รายงานการศึกษา
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กระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556
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ภาคผนวก 1
คดี
1. คดีโคบอลต์-60
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ตารางแสดงสถานะของคดีนักต่อสู่เพื่อสิทธิมนุษยชน(คดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
ความสาคัญ
กรณีอุบัติเหตุทางรังสี
ครั้งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดคดี
1.1 ผู้เสียหายจากการแพร่กระจาย
ของรังสีโคบอลต์-60 จานวน 12 ราย
โจทก์ กับบริษัท กมลสุโกศล อิเล็คท
ริค จากัด จาเลย
(คดีแพ่ง)

ความเคลื่อนไหว

สถานะ

- 14 ก.พ. 2544 ยื่นฟ้องบริษัทผู้ครอบครองวัตถุ อยู่ระหว่างการ
อันตรายอันก่อให้เกิดความเสียหาย
พิจารณาของศาล
ฎีกา
- 18 มี.ค. 2547 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจาเลยกระทา
ละเมิดให้จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์จานวน 640,270 บาท
พร้อมดอกเบี้ย
- 20 ต.ค. 2552 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 4
คงเหลือให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายจานวน530,270 บาท
พร้อมดอกเบี้ย

คดีถึงที่สุดแล้ว
1.2 ผู้เสียหายจากการแพร่กระจาย
- 7 มี.ค.2544 ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายหน่วยงานรัฐที่
ของรังสี โคบอลต์-60 จานวน 12 ราย ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมวัตถุอันตราย
ผู้ฟ้องคดี
- 27 ก.ย. 2545 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดี
กับสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ชดใช้ค่าเสียหาย จานวน
5,222,301 บาท
ผู้ถูกฟ้องคดี
(คดีปกครอง)

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

2. คดีคลิตี้

กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในลาห้วยสาธารณะ

2.1 ชาวบ้านคลิตี้ล่าง
ผู้ฟ้องคดี กับ
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ถูกฟ้องคดี
(คดีปกครอง)
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- 23 ก.พ. 2547 ยื่นฟ้องให้หน่วยงานรัฐดาเนินการ คดีถึงที่สุดแล้ว
ฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วย
- 27 ส.ค. 2547 ยื่นฟ้องเพิ่ม เรียกค่าเสียหาย
- 6 พ.ค. 2551 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูหรือระงับการปนเปื้อนสาร
ตะกั่วในลาห้วย ให้ชดใช้ค่าเสียหายจานวน 743,226
บาท
- 10 ม.ค. 2556 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าผู้ถูก
ฟ้องคดีล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูหรือระงับการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วในลาห้วย ให้ชดใช้ค่าเสียหายจานวน
3,900,000 บาท

2.2 ชาวบ้านคลิตี้ล่างจานวน 8 ราย - 30 ม.ค. 2546 ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทและ อยู่ระหว่างการ
โจทก์ กับ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ กรรมการบริษัทผู้ปล่อยมลพิษลงลาห้วยคลิตี้
พิจารณาของศาล
(ประเทศไทย) จากัด จาเลย
ฎีกา
- 15 ส.ค. 2549 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจาเลยมีความผิด
(คดีแพ่ง)
ให้ชดใช้เงินจานวน 4,260,000 บาท
- 14 ส.ค. 2551 ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจาเลยมี
ความผิดให้ชดใช้เงินจานวน 29,551,000 บาท
2.3 ชาวบ้านคลิตี้ล่างจานวน 151
- 19 ต.ค. 2550 ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทและ อยู่ระหว่างการ
ราย โจทก์ กับ บริษัทตะกั่วคอนเซนเต กรรมการบริษัทผู้ปล่อยมลพิษลงลาห้วยคลิตี้
พิจารณาของศาล
รทส์ (ประเทศไทย) จากัด จาเลย
ฎีกา
- 20 ธ.ค. 2553 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจาเลยมีความผิด

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

(คดีแพ่ง)
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ให้ชดใช้เงินจานวน 36,050,000 บาท
- 7 ก.พ. 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
ในจานวนค่าเสียหาย

3. คดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย การใช้สิทธิคัดค้านการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรง
แยกก๊าซ

3.1 ผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่ง
ก๊าซไทย-มาเลเซียจานวน 30 ราย
ผู้ฟ้องคดี กับสานักตารวจแห่งชาติ
ผู้ถูกฟ้องคดี
(คดีปกครอง)
ศาลปกครองสงขลา

- 20 ธ.ค. 2543 ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก คดีถึงที่สุด
การใช้กาลังเข้าสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
- 1 มิ.ย. 2549 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่สลาย
การชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการ
กระทาละเมิดที่มีความร้ายแรงให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้
ฟ้องคดีคนละ 10,000 บาท
- กันยายน 2555 ผู้พิพากษามีคาสั่งให้พิจารณาใน
ปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง และให้
ความเห็นต่อคาพิพากษาคดีว่า ตารวจได้กระทาการอัน
เป็นละเมิดต่อสิทธิที่จะชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ
อันเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมาย และมีคาสั่งยืนตาม
คาสั่งศาลปกครองชั้นต้น
- 16 ม.ค. 2556 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า
เจ้าหน้าที่รัฐได้ละเลยที่จะใช้มาตรการตามหลัก
รัฐธรรมนูญในการสลายการชุมนุม ถือเป็นการกระทาที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทุก
คนรวมเป็นเงินจานวน 100,000 บาท

3.2 อัยการจังหวัดสงขลา โจทก์ กับ
ชาวบ้าน 20 ราย และ นักพัฒนา

- ในเดือนธันวาคม 2547 ศาลจังหวังสงขลาพิพากษา
ยกฟ้อง โดยอ้างว่าการชุมนุมเป็นเพียงการใช้สิทธิตาม

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

เอกชน จาเลย

รัฐธรรมนูญเท่านั้น

ศาลจังหวัดสงขลา

- ในเดือนสิงหาคม 2550 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
อีกครั้ง โดยอ้างเหตุผลตามศาลชั้นต้น

ข้อหา : ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
สลายการชุมนุม
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ฎีกา

(คดีอาญา)
3.3 ชาวบ้าน 20 ราย และ นักพัฒนา
โจทก์ กับพลตารวจเอกสันต์ ศรุตา
นนท์ กับพวก จาเลย (คดีอาญา)

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

ศาลจังหวัดสงขลา ข้อหา : ปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายในการ
สลายการชุมนุม
3.4 อัยการจังหวัดสงขลา
โจทก์ กับ ชาวบ้าน 12 ราย และ
นักพัฒนา จาเลย (คดีอาญา)
ศาลจังหวัดสงขลา ข้อหา : การมั่วสุม
กันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กาลัง
ประทุษร้าย
3.5 ผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างท่อ
ก๊าซไทย-มาเลเซีย
ผู้ฟ้องคดี กับ กรมเจ้าท่า คณะกรรม
ผู้ชานาญการ และสานักงานนโยบาย

- 14 ก.พ. 2550 ศาลจังหวัดสงขลาพิพากษาว่าชาวบ้าน อยู่ระหว่างการ
ทั้ง 12 ราย และนักพัฒนาไม่มีความผิดฐานมั่วสุมกัน
พิจารณาของศาล
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ฎีกา
- ในเดือนมีนาคม 2553 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม
ศาลชั้นต้น ยกข้อกล่าวหาทั้งหมดของจาเลย

- 5 เม.ย. 2547 ยื่นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตการขอ
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า และมติการเห็นชอบรายงาน
EIA ของโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย
- 3 เม.ย. 2551 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยอ้างว่า

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดี
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หน่วยงานรัฐได้ออกใบอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว

(คดีปกครอง)
ศาลปกครองสงขลา
3.6 ผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างท่อ
ก๊าซไทย-มาเลเซีย โจทก์ กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จาเลย

- 21 ก.พ. 2548 ทนายจากสภาทนายความยื่นฟ้อง
สานักงานตารวจแห่งชาติให้ชดใช้ค่าเสียหาย ต่อศาล
แขวง

(คดีแพ่ง)

ก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาเรียก
ให้ชดใช้ค่าเสียหายจานวน 1,428,260 บาทข้อหา
ขัดขวางการใช้สิทธิในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ

จาหน่ายคดีชั่วคราว
รอผลคดีอาญาถึง
ที่สุด

- รอคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา
4. คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คุ้มครองอนุรักษ์แหล่งหอย
ขมดึกดาบรรพ์แม่เมาะ

4.1 ชาวบ้านผู้คัดค้านเหมืองแม่เมาะ
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผู้ฟ้องคดี กับ คณะรัฐมนตรี และ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูก
ฟ้องคดี
(คดีปกครอง)

- 7 เม.ย. 2548 ยื่นฟ้องคุ้มครองอนุรักษ์แหล่งหอยขม
ดึกดาบรรพ์แม่เมาะ พื้นที่แหล่งมรดกประวัติศาสตร์
โบราณคดี ของชาติและท้องถิ่น
- 16 มิ.ย.53 ศาลชั้นต้นมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมี
คาพิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องทาเหมืองลิกไนต์อันอาจให้เกิด
ผลกระทบต่อฟอสซิล
- 26 ก.ค. 50 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนประทาน
บัตรเหมืองลิกไตนต์ในส่วนที่เป็นพื้นที่แหล่งซากฟอสซิล
หอยขม และจัดทา EIA ใหม่กรณีพบซากหอยขมเพื่อรับ
ความเห็นชอบ ให้มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม EIA และ
ให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนแหล่งซากฟอสซิลเป็นเขต

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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โบราณสถาน
ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
ทางสุขภาพและทรัพย์สิน
จากเหมือง
และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

4.2 ชาวบ้านผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้
เหมืองแม่เมาะ ผู้ฟ้องคดี กับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูก
ฟ้องคดี

- 4 มี.ค.52 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ อยู่ระหว่างการ
ตาม EIA ให้อพยพหมู่บ้านออกนอกรัศมีผลกระทบ 5 พิจารณาของศาล
กิโลเมตร ให้ฟื้นฟูขุมเหมืองให้ใกล้เคียงสภาพเดิมตาม ปกครองสูงสุด
ธรรมชาติ ให้กาหนดพื้นที่ Buffer Zone ให้จัดทา
Environmental Audit ทุก 2 ปี

(คดีปกครอง)

- 3 เมษายน 2552 ยื่นอุทธรณ์ประเด็นให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข EIA และเรียกค่าเสียหายทางสุขภาพ

ศาลปกครองเชียงใหม่

4.2 ชาวบ้านผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้
เหมืองแม่เมาะ ผู้ฟ้องคดี กับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูก
ฟ้องคดี
(คดีปกครอง)

- 4 มี.ค.52 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่า อยู่ระหว่างการ
สินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีได้รับผลกระทบจาก พิจารณาของศาล
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีผลทาให้เสื่อมสุขภาพ อนามัย ปกครองสูงสุด
และจิตใจ
- 1 เม.ย. 2552 ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ไม่ให้มีการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองเชียงใหม่
5. โรงไฟฟ้าแก่งคอย

ชุมชนได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแก่ง
คอย 2

5.1 ชาวบ้านผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าแก่ง
คอย ผู้ฟ้องคดี กับกรมชลประทาน
คณะกรรมการผู้ชานาญการ และ
กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้อง
คดี

- 27 มี.ค. 2550 ยื่นฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตใช้น้า
เพิกถอนมติให้ความเห็นชอบ EIA และให้เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าแก่งคอย หรือ
ปรับปรุงแก้ไข EIA หรือเพิ่มเติมในประเด็นการใช้น้า
และผลกระทบจากการใช้น้าต่อผู้ใช้น้าเดิม

คดีถึงที่สุดแล้ว
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- 7 กันยายน 2555 ตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นว่า
จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการพิจารณาออก
ใบอนุญาต และรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วดังนั้น
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้ว
- 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษา
ยกฟ้ องด้ วยเหตุ ว่า ตามข้ อมู ล ของส านั กชลประทาน
การขออนุญ าตใช้ น้าของโรงไฟฟ้ าไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การจั ดการน้าในแม่ น้าป่าสั ก ทั้ง มีเ งื่อนไขให้โ รงไฟฟ้ า
ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นหนั ง สื อ อนุ ญ าต และมี ก ารพิ จ ารณา
ทบทวนตามค าร้ อ ง ของผู้ ฟ้ อ งคดี แ ล้ ว การออก
ใบอนุ ญ าตให้ โ รงไฟฟ้ าวางท่ อ และสู บ น้ าจากทางน้ า
ชลประทานจึ ง ชอบด้ ว ยกฎหมาย ส่ ว นรายงานการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม หน่ ว ยงานรั ฐ ได้
พิ จารณาตามกรอบกฎหมายแล้ ว อี กทั้ ง มี การรั บ ฟั ง
ความคิด เห็นจากประชาชนในพื้ นที่ และที่ตั้งโรงไฟฟ้ า
ห่างจากชุมชน รายงานดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย
- ผู้ฟ้องคดีตัดสินใจไม่อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

6. นิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด

เป็นคดีแรกทีมีการฟ้องให้
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ในพืน้ ที่อตุ สาหกรรมขนาด
ใหญ่ของประเทศ

6.1 ตัวแทนชุมชน 27 พื้นที่ที่ได้รับ
- 1 ต.ค. 2550 ยื่นฟ้อง ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรม ผู้ ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ฟ้องคดี กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มาบตาพุดและบริเวณข้างเคียง
แห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี
- 3 มี.ค. 2552 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
(คดีปกครอง)
ประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
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ศาลปกครองระยอง
7. เขตเดินสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง น้าพอง 2อุดรธานี 3

การกาหนดเขตสายส่งไฟฟ้า 7.1 การฟ้องร้องการขยายเขตเดินสาย -21 ก.ค. 2551 ยื่นฟ้องเพื่อให้เพิกถอนประกาศของ
อยู่ระหว่างการ
ละเมิดสิทธิในที่ดนิ ของ
ส่งไฟฟ้าแรงสูง น้าพอง 2-อุดรธานี 3 กฟผ. เรื่องกาหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่งส่งผล
พิจารณาของศาล
ชาวบ้าน
กระทบต่อผู้ฟ้องคดี
ปกครองสูงสุด
(คดีปกครอง)
- 30 มี.ค. 2554 ศาลมีคาสั่งยกคาขอให้ระงับกระทา
การ แต่พิพากษายืนในคาขอให้ กฟผ. ไม่มีอานาจบังคับ
ตามประกาศเรื่องกาหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้า และ
ระงับการกระทาการใดๆระหว่างศาลพิจารณาออกคาสั่ง
- 25 ก.ย. 2556 ศาลอุดรธานีพิพากษายกฟ้อง โดยอ้าง
ว่าการพิจารณาออกประกาศเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแล้ว ส่วนทางชุมชน
ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายหลังจากนี้ต่อไป
7.2 การฟ้องร้องการขยายเขตเดินสาย - 19 ม.ค. 2552 ยื่นฟ้องเพื่อให้เพิกถอนประกาศของ
อยู่ระหว่างการ
ส่งไฟฟ้าแรงสูง น้าพอง 2-อุดรธานี 3 กฟผ. เรื่องกาหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่งส่งผล
พิจารณาของศาล
กระทบต่อผู้ฟ้องคดี
ปกครองสูงสุด
(คดีปกครอง)
- 30 มี.ค. 2554 ศาลมีคาสั่งยกคาขอให้ระงับกระทา
การ แต่พิพากษายืนในคาขอให้ กฟผ. ไม่มีอานาจบังคับ
ตามประกาศเรื่องกาหนดแนวเขตเดินสายไฟฟ้า และ
ระงับการกระทาการใดๆระหว่างศาลพิจารณาออกคาสั่ง
- 25 ก.ย. 2556 ศาลอุดรธานีพิพากษายกฟ้อง โดยอ้าง
ว่าการพิจารณาออกประกาศเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแล้ว ส่วนทางชุมชน
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ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายหลังจากนี้ต่อไป
8. การปนเปื้อนของสาร
แคดเมียม

การปนเปื้อนมลพิษสาร
แคดเมียมในพื้นที่บริเวณ
กว้างที่สุดในประเทศไทยที่
ผ่านมา

8.1 เรียกร้องค่าเสียหายที่มีผลกระทบ - 19 ม.ค. 2552 ยืนฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผู้ก่อ อยู่ระหว่างการ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มลพิษ ให้เกิดการปนเปื้อนสารแคดเมียมในน้าและดิน พิจารณาของศาล
เนื่องมาจากการปนเปื้อนของสาร
อ.แม่ตาว จ.แม่สอด
ชั้นต้น
แคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ตาวและแม่
กุ
(คดีแพ่ง)

9. คดีเกี่ยวเนื่องกับการ
การต่อสู้เพื้อปกป้อง
9.1 พนักงานอัยการ
คัดค้านการก่อสร้างโรงถลุง ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ่ม
โจทก์ กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง
เหล็กใน อ.บางสะพาน จ. น้าระดับประเทศ
จาเลย
ประจวบคีรีขันธ์
ข้อหา : หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

- 9 ต.ค. 2551 ไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องแล้ว

คดีถึงที่สุดแล้ว

- 3 พ.ย. 2552 รับสารภาพศาลพิพากษาจาคุก 4 เดือน
และปรับ 2,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
อุทธรณ์

- 3 มิถุนายน 2552 ศาลพิพากษายกฟ้อง

คดีถึงที่สุดแล้ว

(คดีอาญา)
9.2 พนักงานอัยการ
โจทก์ กับ สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง
จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
567/2551)
ข้อหา : ทาร้ายร่างกาย
9.3 พนักงานอัยการ
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โจทก์ กับ สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง - 18 มิถุนายน 2553 ศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลชั้นต้น
จาเลย
(คดีอาญา หมายเลขดาที่
668/2551)
ข้อหา : ทาร้ายร่างกาย
9.4 พนักงานอัยการ

- 22 กันยายน 2552 ศาลพิพากษายกฟ้อง

คดีถึงที่สุดแล้ว

- 27 สิงหาคม 2552 ศาลพิพากษายกฟ้อง

คดีถึงที่สุดแล้ว

- ระหว่างการซักถามพยาน

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล

โจทก์ กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง
จาเลย
(คดีอาญา หมายเลขดาที่
669/2551)
ข้อหา : ทาร้ายร่างกาย
9.5 พนักงานอัยการ
โจทก์ กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง
จาเลย
(คดีอาญา หมายเลขดาที่
670/2551)
ข้อหา : ร่วมกันทาร้ายร่างกาย
9.6 พนักงานอัยการ
โจทก์ กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

จาเลย

ชั้นต้น

(คดีอาญา หมายเลขดาที่
319/2552)
ข้อหา : ทาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
9.7 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึงจาเลย
(คดีอาญา หมายเลขดาที่
3694/2551)

- 3 สิงหาคม 2553 โจทก์ถอนคดีและคดีถึงที่สุด

คดีถึงที่สุดแล้ว

ข้อหา : หมิ่นประมาท
9.8 พนักงานอัยการ โจทก์ กับสมาชิก - 22 กันยายน 2553 ศาลพิพากษาว่าจาเลยกระทา
กลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึงจาเลย
ความผิดและตัดสินให้จาคุกหกเดือน รอลงอาญา 1 ปี
และให้ทางานเพื่อสังคมจานวน 6 ชั่วโมง
(คดีอาญา หมายเลขดาที่
0088/2552)

คดีถึงที่สุดแล้ว

ข้อหา : ร่วมกันทาร้ายร่างกายเป็นเหตุ
ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
9.9 พนักงานอัยการ โจทก์ กับสมาชิก - 10 สิงหาคม 2553 จาเลยรับสารภาพตามที่กล่าวหา
กลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึงจาเลย
ศาลพิพากษาลงโทษจาคุก 7 เดือน รอลงอาญา 2 ปี
(คดีอาญา หมายเลขดาที่
ปรับ 4,300 บาท
3695/2551)
ข้อหา : ครอบครองและใช้อาวุธปืน

คดีถึงที่สุดแล้ว
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9.10 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง จาเลย

- 22 ก.ย. 2552 ศาลพิพากษาพิพากษาจาคุก 1 ปี 6
เดือน

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
2980/2551)

ปรับ 6,000 บาท โทษจาคุกรอลงอาญา 2 ปี

ข้อหา : บุกรุกและลักทรัพย์
9.11 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง จาเลย
(คดีอาญา

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ฎีกา

- มีนาคม 2554 ศาลอุทธรณ์กลับคาพิพากษาศาลชั้นต้น
โดยกล่าวว่าจาเลยไม่มีความผิด ไม่ควรได้รับโทษ
- 3 ต.ค. 2550 ไกล่เกลี่ยและถอนฟ้องแล้ว

คดีถึงที่สุดแล้ว

.

หมายเลขดาที่ 1849/2550)
ข้อหา : หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
9.12 บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอป - 3 มิ.ย. 2552 ศาลพิพากษาให้จาเลยร่วมกันชดใช้
เมนท์ จากัด โจทก์ กับสมาชิก
ค่าเสียหาย 20,000 บาท
เครือข่ายอนุรักษ์ป่าแม่ราพึง จาเลย
- 2554 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคาพิพากษาศาล
(คดีอาญาหมายเลขดาที่ 647/2550) ชั้นต้น

คดีถึงที่สุดแล้ว

ข้อหา : บุกรุกและทาให้เสียทรัพย์
9.13 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
3169/2551)
ข้อหา : หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

- ศาลพิพากษายกฟ้อง
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คดีถึงที่สุดแล้ว

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
9.14 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง จาเลย
(คดีอาญา)

- 21 ก.ย. 2552 โจทก์ถอนฟ้อง

คดีถึงที่สุดแล้ว

ข้อหา : หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
9.15 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
2127/2553)

- 24 ม.ค. 2554 ในเบื้องต้นศาลนัดซักถามพยานที่ศาล อยู่ระหว่างการ
จังหวัดชัยนาทแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นที่ศาลจังหวัด
พิจารณาของศาล
ประจวบคีรีขันธ์
ชั้นต้น

ข้อหา : สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าผู้อื่น
ตายและพยายามฆ่า
9.16 คดีเกี่ยวเนื่องกับการเพิกถอน
โฉนดที่ดิน 52 แปลงในอาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(คดีปกครอง)

9.17 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ

- 1 ธ.ค. 2553 ชาวบ้าน 33 รายยื่นขอเป็นผู้ร้องสอดต่อ อยู่ระหว่างการ
ศาลปกครอง
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
- 20 ม.ค. 2554 ศาลมีคาสั่งยกคาร้องขอเป็นผู้ร้องสอด
- 20 ก.พ. 2554 มีการยื่นอุทธรณ์แต่ศาลมีคาสั่งยกคา
ร้องขอเป็นผู้ร้องสอด
คดีถูกโอนกลับไปยัง
ศาลปกครองชั้นต้น
- 28 กันยายน 2554 ศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่งอนุญาต
ให้ชาวบ้านเป็นผู้ร้องสอดในคดี
อยู่ระหว่างการ

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์แม่ราพึง จาเลย
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พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
1556/2554)
ข้อหา : บุกรุก
10. คนงานรอการชดใช้ค่า เยียวยาความเสียหายผู้
สินไหมทดแทนจากโรงงาน ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
ทอผ้ากรุงเทพ ซึ่งจะต้อง
จากสิง่ แวดล้อมในทีท่ างาน
ทาการฟื้นฟูกิจการ

คนงานที่รอการชดใช้ค่าสินไหม
- 30 พ.ค. 2550 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชดใช้
ทดแทนจากโรงงานทอผ้ากรุงเทพ ซึ่ง ค่าเสียหาย 3,690,000 บาท
จะต้องทาการฟื้นฟูกิจการ
- 7 เม.ย. 2552 โจทก์ยื่นขอชาระหนี้กรณีบริษัทจาเลย
(คดีแรงงาน)
ร้องขอฟื้นฟูกิจการ

คดีถึงที่สุดแล้ว และ
ผู้ฟ้องคดีได้รับ
ค่าเสียหายแล้ว

- 16 ธ.ค. 2552 ศาลล้มละลายมีคาสั่งให้ยกเลิกการ
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทจาเลย
- 8 พ.ย. 2553 ศาลฎีกานัดฟังคาพิพากษา
- 8 พ.ย. 2553 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้
บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย
- 16 ธ.ค. 2553 ผู้ฟ้องคดีได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
ทั้งหมดแล้ว
11. โรงไฟฟ้าหนองแซง

คดีที่เครือข่ายอนุรักษ์วิถี
เกษตรกรรมหนองแซง
จังหวัดสระบุรี ยื่นฟ้อง เพื่อ

การต่อสู้เพื่อปกป้อง
คุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
เกษตรกรรมและวิถีชีวิต
ชุมชน

11.1 การประกาศใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี
(คดีปกครอง)

- 23 มี.ค. 2553 ยื่นฟ้องให้ประกาศใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดสระบุรี เพื่อคุ้มครองเพื่อนที่ชนบทเกษตรกรรม
และขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคาพิพากษา
- 14 ก.ค. 2554 มีคาสั่งยกคาขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมี
คาพิพากษา

คดีถึงที่สุดแล้ว

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

รณรงค์ต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าในพื้นที่
เกษตรกรรม
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- 15 ม.ค. 2556 ศาลพิพากษายกฟ้อง
- โจทก์ตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
11.2 อนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมหนอง
แซง จังหวัดสระบุรี อาเภอผาชี
พระนครศรีอยุธยา ผู้ฟ้องคดี กับ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 คณะกรรมการ
ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ 2
(คดีปกครอง)

- 21 ก.ย. 2553 ยื่นฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า และเพิกถอนมติ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณา EIA

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

- มกราคม 2554 มีคาสั่งยกคาขอคุ้มครองชั่วคราวก่อน
มีคาพิพากษา
- 3 มี.ค. 2554 มีคาสั่งไม่รับคาขอให้ระงับการกระทา
การตามคาสั่งทางปกครอง
- 13 ก.พ. 2555 ยื่นคาคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคา
พิพากษาอีกครั้ง
- 20 เม.ย. 2555 มีคาสั่งยกคาขอคุ้มครองชั่วคราวก่อน
มีคาพิพากษา
- 31 ม.ค. 2556 ศาลพิพากษายกฟ้อง
- 1 มี.ค. 2556 ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด

11.3
ฟ้องคดีให้เปิดเผยข้อมูลใน - 15 ม.ค. 2553 ศาลพิจารณาอนุญาตให้สมาชิก อยู่ระหว่างการ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เครือข่ายอนุรักษ์ที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเข้าเป็น พิจารณาของศาล
ผู้ร้องสอด
ปกครองสูงสุด
(คดีปกครอง)
- กันยายน 2555 ศาลพิพากษาว่าคาสั่งให้เปิดเผยข้อมูล
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคาสั่งยก

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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คาร้อง
- ตุลาคม 2555 ผู้ฟ้องคดียื่นคาพิพากษาต่อศาล
ปกครองสูงสุด
11.4 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย

- 30 พ.ค. 2555 พิพากษาจาคุก 1 ปี และปรับ 4,000
บาท รอลงอาญา และให้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
อุทธรณ์

11.5 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย

- 5 ตุลาคม 2554 พิพากษาจาคุก 1 ปี และปรับ 6,200
บาท รอลงอาญา และให้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 49
ชั่วโมง

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ฎีกา

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
4242/2553)

- 6 มิ.ย. 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคา
พิพากษาศาลชั้นต้น

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
3885/2552)
ข้อหา : ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพ

ข้อหา : กระทาผิดกฎหมายการจารจร
โดยกีดขวางการจราจร
พนักงานอัยการ โจทก์ กับสมาชิก
เครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
2519/2552)
ข้อหา : ร่วมกันทาร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุ

- 21 ก.ค. 2553 ศาลพิพากษายกฟ้อง
- 28 มี.ค. 2554 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

คดีถึงที่สุดแล้ว

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ให้ได้รับอันตรายแก่กาย
11.6 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
4055/2552)

- 15-17 มีนาคม 2554 ระหว่างการซักถามพยานโจทก์
กับจาเลย

คดีถึงที่สุดแล้ว

- 29 พ.ย. 2555 ศาลพิพากษายกคาฟ้องพนักงาน
อัยการ
- พนักงานอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์

ข้อหา : ร่วมกันฆ่าผู้อื่น และ
ครอบครองปืนเล็ก
11.7 บริษัท กัฟท์ เจพี โจทก์
กับนายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี

- 1 มี.ค. 2554 ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวระหว่าง ศาลชั้นต้นมีคาสั่ง
รอคาพิพากษาศาลอาญา ผู้ฟ้องคดีถอนฟ้องจาเลยบาง จาหน่ายคดีชั่วคราว
คน

จาเลยและพวกรวมเป็น 14 คน
(คดีแพ่งหมายเลขดาที่837/2552)
ข้อหา : ทาลายทรัพย์สิน เรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายจานวน 298,530
บาท
11.8 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
3968/2552)

- 21 ก.ย. 53 ศาลพิพากษายกฟ้อง
- 20 มิ.ย. 2554 ศาลอุทธรณ์กลับคาพิพากษาของศาล
ชั้นต้นโดยพิพากษาให้จาคุก 1 ปีโดยไม่รอลงอาญา
- อยู่ในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

คดีถึงที่สุดแล้ว

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ข้อหา : มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
และใช้กาลังประทุษร้าย หรือกระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการ
วุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง รวมทั้ง การใช้
อาวุธปืน และเป็นผู้นาการสั่งการการ
กระทาอันป็นละเมิดทาให้ทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหาย
11.9 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย

- 19 October 2011, ศาลพิพากษาจาคุก 6 เดือน รอ
ลงอาญา 1 ปี และปรับ 500 บาท

คดีถึงที่สุดแล้ว

- 21 มี.ค. 2554 การซักถามพยานที่ศาลอาญากรุงเทพ
ใต้

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
อุทธรณ์

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
974/2553)
ข้อหา : บุกรุกที่ดินผู้อื่น และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิทธิครอบครอง
11.10 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
0776/2553)

- 18 ก.พ. 2556 การซักถามพยานจาเลยที่ศาลจังหวัดอ
ยุทธยา

- 23 สิงหาคม 2556 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อหา : พยายามฆ่า มีและใช้อาวุธปืน พิพากษาว่าจาเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามฟ้อง
โดยไม่ได้รับอนุญาต มั่วสุมกันตั้งแต่
10 คนขึ้นไป และก่อให้เกิดการวุ่นวาย

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ขึ้นในบ้านเมือง
11.11 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย

- 29 ก.ย. 2554 ศาลพิพากษาให้จาเลยจาคุก 1 ปี ปรับ อยู่ในระหว่างการ
6,000 บาท แต่คาให้การของพยานเป็นให้ศาลลดโทษ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
จาคุก 8 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
1065/2553)

- 13 มิ.ย. 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม
คาพิพากษาศาลชั้นต้น

ข้อหา : มัว่ สุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
และก่อให้เกิดการวุ่นวายขึ้นใน
บ้านเมืองโดยใช้อาวุธปืน

11.12 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย

- 10 พ.ย. 2554 ศาลพิพากษาให้จาเลยจาคุก 1 ปี ปรับ จาเลยมิได้ยื่น
4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี
อุทธรณ์ คดีจึงถึง
ที่สุดแล้ว

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
2748/2553)
ข้อหา : บุกรุก และขัดขวางการ
ทางานของเจ้าหน้าที่
11.13 บริษัท กัฟท์ เจพี โจทก์ กับ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ จาเลย
(คดีปกครอง)

- 3 ตุลาคม 2554 ศาลปกครองมีคาสั่งอนุญาตให้เครือ
ค่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรมเป็นผู้ร้องสอดในคดี

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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เพื่อท้าทายคาสั่งให้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสัมปทานหลุมฝั่งกลบ
โรงไฟฟ้าหนองแซง
11.14 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย

-

- การซักถามพยาน

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

-

- การซักถามพยาน

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

-

- การซักถามพยาน

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

(คดีอาญาหมายเลขดาที่
2228/2554)
ข้อหา : หมิ่นประมาท
11.15 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย
(คดีอาญาหมายเลขดาที่
4709/2555)
ข้อหา : ทาร้ายร่างกาย
11.16 พนักงานอัยการ โจทก์ กับ
สมาชิกเครือค่ายอนุรักษ์หนองแซง
จาเลย
(คดีหมายเลขดาที่
4709/2555)

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ข้อหา : กักขังหน่วงเหนี่ยว
12. คดีเพิกถอน
แบบจาลองค่าเสียหายทาง
ทรัพยากร ธรรมชาติ

12.1 เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน โจทก์ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช จาเลย
(คดีปกครองหมายเลข ส.
142/2555)

13. คดีเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเหมือง
ในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์

13.1 เครือข่ายอนุรักษ์เขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได โจทก์ กับ อธิบดีกรมป่าไม้
จาเลยกับพวกรวมเป็น 2 คน
(คดีปกครองหมายเลข ส.9/2555)

- 28 พ.ค. 2555 ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
- 23 ก.ค. 2555 ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
- 14 ก.ย. 2555 ยื่นอุทธรณ์คาสั่งยกฟ้องต่อศาล
ปกครองสูงสุด

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

- 19 ก.ย. 2555 ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจังหวัด
อุดรธานี
- 9 พ.ย. 2555 ศาลมีคาพิพากษายกฟ้อง
- 14 ธ.ค. 2555 ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

คดีปลอบแปลงเอกสารและ
นามาใช้ซึ่งเอกสารที่ถูก
ปลอบแปลงเพื่อยื่นขอ
ใบอนุญาตใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์

13.2 เครือข่ายอนุรักษ์เขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได โจทก์ กับ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และผู้ดาเนินกิจการ เหมืองแร่ จาเลย
(คดีอาญา)

- 5 ต.ค. 2555 คดียื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด
หนองบัวลาภู
- 24 ม.ค. 2556 ศาลมีการไกลเกลี่ย
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อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ชั้นต้น

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ภาคผนวก 2
ยุทธศาสตร์เ พื่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข องสหภาพยุ โ รปต่อนักต่อสู้เ พื่อสิทธิมนุษยชนส าหรับ
ประเทศเนปาล1
ภูมิหลัง
แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมุ่งหมายที่จะเป็นแนวทางพร้อมหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปกป้องและสนับสนุนนักต่อสู้เ พื่อ สิท ธิม นุษยชนให้กั บประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปในประเทศที่ส าม
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมอบหมายให้ตัวแทนทางการทูตในต่างประเทศสร้างยุทธศาสตร์เฉพาะแต่ละ
ประเทศเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติฯ และเพื่อสร้างมาตรการที่ใช้ได้จริงในการสนับสนุนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
สหภาพยุโรปจะส่งเสริมแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสาหรับ ประเทศเนปาลได้
อย่างไร
- องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศเนปาลจานวนมากยังไม่ตระหนัก หรือยังไม่คุ้นเคยกับแนวปฏิบัติฯ และเพื่อเป็น
การสร้างความรับรู้ดังกล่าว สหภาพยุโรปจะแปลแนวปฏิบัติฯ เป็นภาษาเนปาล และแจกจ่ายให้องค์กรสิท ธิ
มนุ ษ ยชน รั ฐ บาล คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ หน่ ว ยงานด้ า นความปลอดภั ย พรรคการเมื อ ง
สถาบันการศึกษา และคณะนิติศาสตร์
- และเพื่ออธิบายว่าตัวแทนของสหภาพยุโรปในเนปาลมีบทบาทในการสนับสนุนนักต่อสู้ฯ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปต่อนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสาหรับประเทศเนปาล
(รวมถึงคาแปลภาษาเนปาล) บนเว็บไซต์ของตัวแทนสหภาพยุโรป รวมถึงลิงค์เชื่อมต่อไปยังแนวปฏิบัติฯ ฉบับเต็ม
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เ พื่ อ แ จ้ ง นั ก
ต่อสู้ฯ หน่วยงาน NGO กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิและสื่อเกี่ยวกับแนวฏิบัติฯ ตัวอย่างเช่น การ
ประสานงานผ่านการลงพื้นที่ ผ่านองค์กรร่วมพัฒนาระดับท้องถิ่น และสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (OHCHR) นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังสามารถขอความร่วมมือไปยัง OHCHR เพื่อออกอากาศ
ร า ย ก า ร วิ ท ยุ ใ น ภ า ษ า ท้ อ ง ถิ่ น เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ช า ย ข อ บ
- ในการรับประกันการแจกจ่ายแนวปฏิบัติฯ สหภาพยุโรปจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวยุทธศาสตร์ฯ เพื่ออธิบาย
บทบาทของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งจัดทาบทความในสื่อสาธารณะโดยผู้แทนทางการทูตจากรัฐสมาชิกซึ่งดารง
ตาแหน่งประธานสหภาพยุโรป เกี่ยวกับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติฯ
สหภาพยุโรปจะปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศเนปาลได้อย่างไร
1

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/201101/20110110_053euguidli
nesonhrdnepal_en.pdf
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- ตัวแทนสหภาพยุโรปยกประเด็นซักถามรัฐบาลเนปาลเกี่ยวกับประเด็นที่ขัดขวางการทางานของนักต่อสู้ฯ
ยกตัวอย่างเช่น ความล่าช้าในกระบวนการจดทะเบียน NGO ระหว่างประเทศรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนที่รับรอง
โดยสภาสวัสดิการสังคม
- ตัวแทนสหภาพยุโรปควรสารวจช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์สิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้ฯ ที่นอกเหนือไปจาก
พื้นที่กาฏมันฑุและเมืองศูนย์กลางท้องถิ่น แม้ว่าการติดต่อกับองค์กรดังกล่าวจะเป็นสิง่ สาคัญและยังคงต้องการการ
สนับสนุน แต่องค์กรเหล่านี้มักจะได้รับการปกป้องและการให้ทุนที่ดีกว่าโดยเปรียบเทียบองค์กรสิทธิมนุษยชน
ขนาดเล็กและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในส่วนอื่นๆของประเทศ ดังนั้น ตัวแทนสหภาพ
ยุโ รปควรขยายการติ ดต่อ สื่อ สารกับ นักต่ อสู้ ฯ เพื่อ สนับ สนุ นกลุ่ มที่ หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่ม ที่ มี ค วาม
เปราะบางในการเชื่อมต่อ กับเครือข่ายระดับภาค, ระดับชาติและระดับ นานาชาติ เพื่อช่วยลดความเปราะบาง
ดังกล่าว
- เมื่อปรากฏหลักฐานหรือรูปแบบการละเมิดนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน สหภาพยุโรปจะแสดงจุดยืนทางการทูต
หรือออกแถลงการณ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
- ตัวแทนสหภาพยุโรปจะให้ความร่วมมือด้านกลไกเซฟเฮาส์ สาหรับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เผชิญความเสี่ยง
ร้ายแรง ผ่านการประสานงานกับ OHCHR
- ตัวแทนสหภาพยุโรปจะประสานงานกับพันธมิตรด้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการของนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนที่สมควร เพื่อประกันว่าการสนับสนุนนักต่อสู้ฯ ในประเทศเนปาลจะเป็นไปอย่างเท่าเทียมและ
เหมาะสม
- เพื่อส่งเสริมให้นักต่อสู้ฯ และองค์กรสิทธิมนุษยชนก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นการปกป้องมากขึ้น ตัวแทน
สหภาพยุโรปจะยืนยันว่า โครงการสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจะรวมองค์ประกอบ
ด้านความปลอดภัยและการอบรมด้านการปลอดภัยในโครงการด้วย
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สาธารณะและลดความเปราะบางของนักต่อสู้
ฯ ตัวแทนสหภาพยุโรปจะเชิญตัวแทนนักต่อสู้ฯ มายังงานทางการของสถานทูต และเข้าร่วมงานทางการของ
องค์กรสิทธิมนุษยชน
- สมาชิก สหภาพยุโ รปจะรวบรวมสถานการณ์ข องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่ อต้องส่ง รายงานด้านสิท ธิ
มนุษยชนในประเทศเนปาลไปยังหน่วยงานกลางของตน
- ตัวแทนสหภาพยุโรปจะนาเอาประเด็นเกี่ยวกับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นวาระการพูดคุยทวิภาคี กับผู้นา
ระดับสูงของรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะเข้าสังเกตการณ์คดีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ตามความเหมาะสม
- เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ของสหภาพยุโรปในประเทศเนปาล ตัวแทนสหภาพยุโรปจะจัดตั้ง
คณะทางานฯ ขึ้น(โปรดดูส่วนต่อไป)
คณะทางานด้านนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปจะทางานอย่างไร
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- ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะจัดตั้งกลุ่มติดต่อประสานงานเพื่อการปกป้องนักต่อสู้ฯ โดยการมี่ส่วมร่วมของ
ประเทศสมาชิก, แหล่งทุนที่สนใจ, องค์การระหว่างประเทศ, องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและตัวแทนภาค
ประชาสังคม
- กลุ่มติดต่อประสานงานจะจัดเก็บรายชื่อผู้ประสานงานหลักในแต่ละองค์กร และคัดเลือกประธานคณะทางานซึ่ง
มีวาระหมุนเวียน 6 เดือน
- คณะทางานจะเข้าประชุมทุกๆ 6 เดือนเพื่อทบทวนสถานการณ์นักต่อสู้ฯ และความก้าวหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ฯ รวมถึงจัดทารายงานสั้นๆหรือแถลงการณ์เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะสาหรับเดือนต่อๆไป
ประธานคณะทางานจะเปิดการประชุมปีละ 2 ครั้งพร้อมทาหน้าที่จัดทารายงาน
- การสื่อสารระหว่างคณะทางานสามารถกระทาได้ผ่านอีเมล์ หรือสมาชิกอาจขอร้องให้ประธานฯ เปิดประชุมหาก
มีเหตุจาเป็นที่ต้องต้อบสนองเป็นพิเศษ
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ภาคผนวก 3
ระเบีย บส านักงานอัย การสูงสุด ว่ า ด้วยการสั่งคดีอ าญาที่จะไม่เป็นประโยชน์ แ ก่ส าธารณชน หรือจะมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ พ.ศ. 2554
โดยที่พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตาม
กฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ ให้เสนอ
ต่ออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอานาจสั่งไม่ฟ้องได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สานักงานอัยการสูงสุดกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการอาศัย
อานาจตามความในมาตรา 21 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2553 สานักงานอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบีย บนี้ เ รี ยกว่า “ระเบี ยบส านั ก งานอัยการสูง สุดว่ าด้ วยการสั่ง คดี อาญาที่ จ ะไม่ เ ป็ นประโยชน์แ ก่
สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์ อันสาคัญของ
ประเทศ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หัวหน้าพนักงานอัยการ” หมายความว่า อัยการพิเศษฝ่ายหรืออัยการจังหวัดที่มีอานาจ
หน้าที่ในการดาเนินคดีอาญา
ข้อ 4 ให้ยกเลิกระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 78
สาหรับวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏบัติตามระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการ
ดาเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ เว้นแต่อัยการสูงสุดจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 ในการพิจารณาสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ ถ้าพนักงานอัยการคนหนึ่งคนใดเห็นว่า การฟ้องคดีอาญาจะ
ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ตามข้อ 6 หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อ
ผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ ตามข้อ 7 ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ หากหัวหน้าพนักงาน
อัยการเห็นพ้องด้วย หรือในกรณีที่หัวหน้าพนักงานอัยการเห็นเอง ให้ทาความเห็นตามลาดับชั้นเสนอต่ออัยการ
สูงสุดเพื่อพิจารณาสั่ง
ในกรณีที่หัวหน้าพนักงานอัยการไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง หรือคดี
จะขาดอายุความ หรือ มี เหตุอ ย่างอื่ นอั นจาเป็นจะต้องรีบฟ้อง ให้หัวหน้าพนัก งานอัยการสั่ง ฟ้องและยื่นฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาล แล้วเสนอเรื่องตามลาดับชั้นต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่ง
ข้อ 6 ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ตามข้อ 5 ให้พนักงานอัยการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยให้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิด
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(2) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ
ฐานะ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และประวัติการกระทาความผ ิดของผู้ต้องหา
(3) ลักษณะความร้ายแรงของการกระทาความผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิด
การได้รับผลร้ายของผู้ต้องหาอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของผู้ต้องหาเอง
(4) ความสานึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย ความเห็นของ
ผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความคาดหมายถึงผลที่ผู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง
(5) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา
ข้อ 7 ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือ
ต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศตามข้อ 5 ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ
โดยให้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทาความผิด ลักษณะความร้ายแรงของการกระทา
ความผิด ผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิด
(2) เหตุผลตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศถึงผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริม
ความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
(3) เหตุผลตามความเห็นของสภาความมั่นคงแห่งชาติถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย
หรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ
(4) เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบต่อความปลอดภัย
หรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสาคัญของประเทศ
(5) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสามัคคีของคนในชาติ
ข้อ 8 ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ตามข้อ 6 และข้อ 7 นั้น ให้พนักงานอัยการพิจารณาความสาคัญของ
ปัจจัยแต่ละเรื่องประกอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมตามรูปคดีโดยไม่จาต้องนาทุกปัจจัยมาประกอบการ
พิจารณาก็ได้
ข้อ 9 ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่า การฟ้องคดีอาญาใดจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสาคัญ
ของประเทศ อัยการสูงสุดมีอานาจสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้อง แล้วแตกรณี
ข้อ 1๐ เมื่ออัยการสูงสุดมีคาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาแล้ว ให้หัวหน้าพนักงานอัยการแจ้งคาสัง่ ไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลในการ
วินิจฉัยสั่งคดีให้พนักงานสอบสวนทราบ
ข้อ 11 ให้นาความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 1๐ มาใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการจะไม่ยื่นคา
ร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนคาร้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 12 เมื่ ออั ยการสูง สุดมี คาสั่ง ตามระเบียบนี้แล้ว ให้หัวหน้าพนัก งานอัยการรายงานผลการดาเนินการให้
สานักงานวิชาการทราบเพื่อจัดเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป
ข้อ 13 ให้อัยการสูงสุดมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

รายงานการศึกษากรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมศึกษากระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี
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ข้อ 14 ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบี ยบนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่ง ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันท ี่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

