
จ 
 

ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์   นิติส ำนึกต่อ “โทษจ ำคุก” ของพลเมืองผูด้ื้อแพง่ต่อกฎหมำย  
     ประเด็นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

ผู้เขียน     นำยกฤษณ์พชร  โสมณวตัร 

ปริญญา     นิติศำสตรมหำบณัฑิต 

คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ รศ. สมชำย  ปรีชำศิลปกุล      อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั  
     ดร. นทัมน  คงเจริญ               อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม 

 

บทคัดย่อ 

 ในช่วงสิบปีท่ีผ่ำนมำ กำรเมืองภำคประชำชนเกิดข้ึนอย่ำงกวำ้งขวำง โดยเฉพำะควำมขดัแยง้
ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีพลเมืองได้ด้ือแพ่งต่อกฎหมำยเพื่อต่อสู้กบัรัฐและทุน 
จนน ำมำซ่ึงชะตำกรรม “ไม่ตำยก็ติดคุก”   วิทยำนิพนธ์น้ีศึกษำว่ำพลเมืองไดใ้ห้ควำมหมำยต่อ “โทษ
จ ำคุก” ท่ีมำจำกกำรเคล่ือนไหว และพบวำ่พลเมืองมีส ำนึกแห่งกำรต่อสู้ โตแ้ยง้ และวิพำกษค์  ำพิพำกษำ
ของศำล ตลอดจนทำ้ทำยโทษจ ำคุก ซ่ึงปฏิกิริยำต่อโทษลกัษณะน้ีไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดกำรลงโทษ  
และแนวคิดกำรด้ือแพ่งต่อกฎหมำย   ท่ีส ำคญัท่ีสุด คือ พลเมืองเหล่ำน้ีไดล้ะทิ้งวิถีกำรต่อสู้ดัง่เดิมแบบ 
“ชำวบำ้น” ไปและปรับตวัสู่กำรเป็นพลเมือง    

 นอกจำกน้ียงัพบวำ่ส ำนึกดงักล่ำวไม่ไดเ้กิดจำกสุญญำกำศ แต่เป็นกระบวนกำรท่ีมีปฏิสัมพนัธ์
กบัสังคมอยำ่ลึกซ้ึง โดยมีปัจจยัพื้นฐำนส ำคญั ไดแ้ก่ กำรมีฐำนะทำงเศรษฐกิจท่ีมัน่คง โครงสร้ำงทำง
กำรเมืองระดบัชำติและทอ้งถ่ินท่ีเปิดรับ ระบบสำธำรณูปโภคและกำรส่ือสำรท่ีทัว่ถึง กำรยอมรับจำก
สำธำรณชน ประสบกำรณ์ทำงกฎหมำยของพลเมือง ประสบกำรณ์ต่อควำมรุนแรง และชีวิตท่ีดีข้ึนอยำ่ง
เป็นรูปธรรมอนัเน่ืองมำจำกกำรเคล่ือนไหว   ดว้ยปัจจยัทั้งหมดน้ีร่วมกนัเป็นพื้นฐำน ประกอบกบัจุด
เปล่ียนแห่งส ำนึก คือ กระบวนกำรยุติธรรมท่ีคับแคบและบีบรัดจนพลเมืองเสียเปรียบในทำงคดี   
อย่ำงไรก็ตำม พวกเขำยงัคงสร้ำงทำงรอดให้กบัตวัเองในกำรเผชิญหน้ำกบัโทษจ ำคุก โดยสร้ำงนิติ
ส ำนึกข้ึนมำดว้ยกำรเมืองภำคประชำชน   ควำมเปล่ียนแปลงน้ีได้สะทอ้นว่ำ “ชำวบำ้นทอ้งถ่ิน” ได้
กลำยเป็น “พลเมือง” ท่ีพร้อมดว้ยกำรส ำนึกแห่งกำรปกป้องชุมชน ควำมกลำ้หำญและควำมสำมำรถท่ี
จะทำ้ทำยอ ำนำจกฎหมำยท่ีพวกเขำเห็นวำ่ไม่เป็นธรรม   ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นว่ำพวกเขำพร้อมท่ีจะ
ตรำหนำ้กระบวนกำรยติุธรรมท่ีไม่เป็นธรรม และหำใช่ชำวบำ้นผูโ้ง่-จน-เจบ็ อีกต่อไป    



ฉ 
 

Thesis Title    Legal Consciousness of Civil  Disobedience on  
     Imprisonment: Issues of Natural Resource   
     Management    

Author     Mr. Kitpatchara Somanawat 

Degree     Master of Laws 

Thesis Advisory Committee  Assoc. Prof. Somchai  Preechasinlapakun   Advisor 
     Dr. Nuthamon  Kongcharoen                       Co-advisor 

 

ABSTRACT 

 In the last decade, political movements of the poor have extensively arisen, especially in 
natural resource management issues. The citizens, who actively protested, chose tactics of civil 
disobedience to fight the state and capitalists for their environmental rights which led them into the 
fade of “death or imprisonment”. This thesis tried to find out what would be legal consciousness of 
those citizens on “imprisonment”. As a result, the study found that those citizens fully realized that 
their challenging action of fighting, arguing and criticizing the court decisions.  Moreover, they had 
not been afraid of the imprisonment punishment. This reaction of the citizens could not be explained 
by punishment’s objective and also hardly be applied to a principle of civil disobedience. In addition, 
the most remarkable, their reaction of the poor had faded away from the commoners’ traditional way 
of resistance.   

 Their citizen’s consciousness did not just happen automatically but it was historical process 
and deeply related to society. There were several of factors; economic sustainability, national and 
local political structure, infrastructure and communication, acceptance of the public, legal experience, 
experience of dealing violence, and improvement of living standard effected from the movement. All 
these basic factors integrated with rigid and suppressive judicial process then became a turning point 
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of the citizen’s consciousness. During their trial, those citizens found that they had no way to defend 
themselves in courtroom, in order to incredibly fragmented legal logic. Nonetheless they don’t give 
up, by using their expert tactic, the citizens organized social movements to create their own solution 
for facing imprisonment, legal consciousness itself. This is the evidence from the fact that the “local 
poor” had transformed their identity into “active citizens” with full consciousness of protection for 
their community, brave of challenging unfair law and potential to resolve their problem.  These active 
citizens will confront the court directly to identify unjust adjudication system, so they are not the 
“Fool-Poor-Hurted” anymore.  

 


