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เผยแพร ่23 มกราคม 2558 

สถานการณ์สิทธิของพลเรือนไทยภายใต้ศาลทหารและกฎอัยการศึกปี 2557 

สภาพความเป็นมา 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้

ท าการรัฐประหารและยึดอ านาจการปกครองประเทศ พร้อมประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (กฎอัยการศึก) 

ทั่วประเทศประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกาศแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตลอดจนออกประกาศและ

ค าสั่งรวมกันกว่า 246 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่มีผลในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และขัดต่อพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อ านาจกักตัวบุคคลตามกฎอัยการศึก 

และการประกาศให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาคดีของพลเรือนในความผิดอาญาบางประเภท 

จากการใช้อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ถูกเรียกไปรายงาน

ตัวอย่างน้อย 666 คน มีผู้ที่ถูกจับกุมอย่างน้อย 362 คน และถูกจับจากการชุมนุม 134 คน1และถูกด าเนินคดีตาม

ข้อหาดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา) 

อย่างน้อย 36 คน โดยปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้ถูกละเมิดหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมหลาย

ประการ โดยเฉพาะจากการใช้อ านาจกฎอัยการศึกในการกักตัวบุคคลได้ถึง 7 วัน โดยไม่ต้องมีหมายจับ ไม่ต้องแจ้งข้อ

กล่าวหา ไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัว ไม่มีสิทธิพบและปรึกษาทนายความ ไม่มีสิทธิได้รับการเยี่ยมจากญาติหรือ

บุคคลที่ใกล้ชิด ไม่มีสิทธิขอประกันตัว และขาดระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจควบคุมตัวดังกล่าวโดยศาล เอ้ือให้

เกิดห้วงเวลาที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อผู้ถูกควบคุมตัว เช่น มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ท า

                                                           

1สรุปสถานการณ์ป ี2557 1/5 : การเรียกบุคคลไปรายงานตัวการจับกุมและการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
(http://freedom.ilaw.or.th/blog/Arrest2014 เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2558) 
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การซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเพ่ือให้รับสารภาพและน าข้อมูลที่ได้ไปขอออกหมายจับ ก่อนน าไปสู่

การแจ้งข้อกล่าวหา ด าเนินคดีอาญา และฝากขังบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ต้องหาในเรือนจ าต่อไป 

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่  37/2557 

และ 38/2557 ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามประกาศ

หรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารทั้งหมด  รวมทั้งคดีที่มีการ

กระท าความผิดหลายอย่างเกี่ยวโยงกันก็ให้อยู่ในอ านาจของศาลทหารด้วย  อีกทั้ง  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 50/2557 ประกาศให้ความผิดข้อหามีหรือใช้อาวุธ เครื่องกระสุนหรือ

วัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่ในการสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ที่

กระท าตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 นาฬิกา ให้เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ทหาร ส่งผลให้พลเรือนที่กระท าความผิดในข้อหาตามประกาศดังกล่าวจะต้องขึ้นศาลทหารด้วย  ซึ่งเป็นการสถาปนา

อ านาจศาลทหารให้สามารถพิจารณาคดีพลเรือนทั่วไปซึ่งไม่ใช่บุคลากรในสังกัดฝ่ายทหารได้ 

ปัจจุบัน  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้ให้ความช่วยเหลือคดีพลเรือนในศาลทหารอย่างน้อย 14 คดี 

ส่วนจ านวนคดีพลเรือนทั้งหมดที่ถูกน าขึ้นสู่ศาลทหารมีเท่าใด ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด เนื่องจากยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

ทางการต่อสาธารณะ แต่หากพิจารณาจากจ านวนศาลทหารชั้นต้นทั่วประเทศที่เปิดท าการทั้งหมด 25 แห่ง ประเมิน

ได้ว่ามีพลเรือนจ านวนมากก าลังถูกด าเนินคดีภายใต้ศาลทหาร ในรายงานนี้ศูนย์ทนายความฯ ได้สรุปและน าเสนอ

ปัญหาอุปสรรคของการอ านวยความยุติธรรมโดยกระบวนการศาลทหารเมื่อเทียบกับการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม

ปกต ิทั้งในด้านข้อกฎหมายและการปฏิบัติงาน  

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช2457 มาตรา 4 และ มาตรา 7 เมื่อมีสงครามหรือจลาจลเกิดขึ้น 

ให้ผู้บัญชาการทหาร ณ ที่แห่งนั้น มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลพลเรือน

มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างปกติ เว้นแต่ คดีที่ผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกมีอ านาจประกาศให้ศาล

ทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระท าผิดเกิดขึ้นในเขตและระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึก 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่องการประกาศใช้

กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 

อ้างเหตุเพ่ือให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน าความสงบสุขกลับคืนสู่ประชนทุกกลุ่ม

ทุกฝ่ายโดยเร็ว ส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 และ 38/2557 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 
และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่องให้ศาลทหารมี
อ านาจพิจารณาคด ีในความผิดอาญา ต่อไปนี้ 

1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

(1) ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 - 
มาตรา 112 

(2) ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113-118 ยกเว้นความผิดซึ่งการกระท าผิด
เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551 
หรือ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 

2. ความผิดตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือ ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 
20,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ   

ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 39/2557 เรื่องการก าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของ
บุคคลที่มารายงานตัว บุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ   

ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 40/2557 เรื่องการก าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวของ
บุคคลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2547 มาตรา 15 ทวิ บุคคลใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ   

และความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 ก าหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ หรือสั่งห้ามกระท าการใดๆ หรือสั่งให้กระท าการใดๆเก่ียวการธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สิน 

3. คดีท่ีประกอบด้วยการกระท าหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอ านาจของศาลทหาร กล่าวคือ ให้คดีท่ีมีข้อหาว่า
กระท าความผิดบางอย่างอยู่ในเขตอ านาจศาลทหารและคดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอ่ืนที่มีความผิดในตัวเองและมิได้อยู่ใน
เขตอ านาจศาลทหารรวมอยู่ด้วย ให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วย 

4. คดีที่มีข้อหาว่ากระท าความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การ
สงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุ
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ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช 2490 ไม่ว่าจะมีข้อหาว่ากระท าผิดอย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ที่กระท า
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 นาฬิกา เป็นต้นไป 

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 ศาลทหารอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมโดยมี

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชา2 โดยปกติแล้วการพิจารณาคดีของศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษา

ผู้กระท าความผิดต่อกฎหมายทหารและกฎหมายอ่ืนในทางอาญาที่มีจ าเลยเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนที่สังกัดอยู่ใน

ราชการทหารเท่านั้น3 หากมีการกระท าความผิดหลายคนเป็นทหารและพลเรือนรวมกัน   คดีก็ไม่อยู่ในอ านาจ

พิจารณาคดีของศาลทหาร  แต่จะอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลพลเรือน  แต่เมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึก ผู้

ประกาศกฎอัยการศึกอาจประกาศให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีกก็ได้ กล่าวคือ  ให้ศาล

ทหารมีอ านาจพิจารณาคดีอาญาที่พลเรือนกระท าความผิดคดีอาญาด้วยก็ได้4 

ศาลทหารแบ่งเป็น 3 ชั้น  คือศาลทหารชั้นต้น  ศาลทหารกลาง  และศาลทหารสูงสุด  เทียบได้กับศาลชั้นต้น  

ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ในระบบศาลยุติธรรม โดยศาลทหารชั้นต้น ได้แก่ ศาลจังหวัดทหาร จ านวน 22 แห่ง ศาล

มณฑลทหาร 12 แห่ง ศาลกรุงเทพ 1 แห่ง  และศาลทหารประจ าหน่วยทหาร ซึ่งยังไม่มีการประกาศใช้5และ

กระบวนการพิจารณาคดีให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 6  โจทก์และจ าเลย

สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันพิพากษาหรือมีค าสั่ง  ซึ่งต่างจากศาล

ยุติธรรมที่ให้คู่ความสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพิพากษา       

แต่หากมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพ้ืนที่ใดแล้วจะต้องน ากฎหมายเรื่องการพิจารณาคดีใน  “ศาลทหาร

ในเวลาไม่ปกติ”7มาใช้บังคับโดยจะมีการพิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลทหารในเวลาปกติ เว้นแต่โจทก์และจ าเลย

ไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษา 

                                                           

2พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 มาตรา 5 และมาตรา 10 
3พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 มาตรา 13 และมาตรา 16 
4พระราชบัญญัติกฎอยัการศึกพุทธศักราช 2457 มาตรา 7 ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 36 
5พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 มาตรา 7  ทั้งนี ้ในส่วนของศาลจังหวัดทหารนั้น มีศาลที่เปิดด าเนินการอยูจ่ริงจ านวน 12 ศาล ท าให้
รวมแล้วศาลทหารชั้นต้นทั่วประเทศที่เปิดท าการมีจ านวน 25 แห่ง 
6พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 45 
7พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 มาตรา 36 
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รวมทั้งค าสั่งศาลระหว่างการพิจารณาคดีด้วย8 เช่น ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ค าสั่งค าร้องขอคัดถ่ายเอกสาร 

ค าสั่งพิจารณาคดีลับ เป็นต้น   

ในการพิจารณาของศาลทหารชั้นต้นจะมีองค์คณะตุลาการสามนายเป็นองค์คณะพิจารณาคดี  ซึ่งประกอบไป

ด้วยตุลาการธรรมนูญศาลทหารที่จบการศึกษาทางกฎหมาย 1 คน  เป็นผู้ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้

เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย และนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งไม่จ าเป็นต้องจบการศึกษาทางกฎหมาย 2 คน  ซึ่งมานั่ง

เป็นตัวแทนของผู้บังคับบัญชา9 โดยศาลทหารในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมี

อ านาจสั่งให้ตุลาการพระธรรมนูญศาลมณฑลทหารหนึ่งนายไปนั่งร่วมกับตุลาการศาลจั งหวัดทหารอีกสองนายเป็น

องค์คณะพิจารณาพิพากษา  ในกรณีเช่นนี้ให้ศาลจังหวัดทหารมีอ านาจและหน้าที่ดังศาลมณฑลทหาร10 ส่วนศาล

ทหารกรุงเทพ  มีอ านาจพิจารณาพิพากษาได้ทุกคดี11 การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกระท าได้โดยอ านาจ

ของผู้บังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  โดยตุลาการศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุดให้น า

ความกราบบังคับทูลเพื่อให้พระมหากษัตริย์ให้ทรงแต่งตั้งและถอดถอน12 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 ได้รับรองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค  ที่ชนชาวไทยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้13 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าบรรดาสิทธิต่างๆ ตามกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีมีผลบังคับเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญโดยตรง โดยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาค ี ข้อ 14 ได้รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้หลายประการ  

1) บุคคลย่อมได้รับการพิจารณาคดีจากศาลที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง 

ข้อ 14 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รับรองให้บุคคลทุกคน
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอาญา โดยศาลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอ านาจ มีความเป็นอิสระและเป็น
กลาง   

                                                           

8พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช 2498 มาตรา 61 
9พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498  มาตรา 26 และมาตรา 27 
10พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 20 
11พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 22 
12พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 10 
13รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 
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ความเป็นกลางของศาลตามหลักนิติรัฐต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นอิสระ 3 ประการ ได้แก ่ความเป็นอิสระ
จากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความเป็นอิสระจากสังคม เพ่ือให้ศาลท าหน้าที่ตุลาการอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างเต็มที่ และปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจอ่ืนใด ซึ่งความเป็นอิสระของศาลและผู้พิพากษาดังกล่าวอาจ
แบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประการ กล่าวคือ 

(1) อิสระของการท าหน้าที่ในทางตุลาการ โดยมีกฎหมายคุ้มครองการท าภาระหน้าที่ในการพิจารณา
คดีของผู้พิพากษาจากอิทธิพลภายนอกทั้งหลาย 

(2) ความอิสระในทางองค์กร ในแง่การจัดตั้งองค์กรของศาลมีความเป็นอิสระตามหลักการแบ่งแยก
อ านาจ หมายความว่า สภาพองค์กรของศาลหรือผู้ พิพากษาจะต้องไม่อยู่ ในลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่อยู่ใต้อ านาจขององค์กรอ่ืนของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  ทั้งในทางข้อ
กฎหมายหรือในทางข้อเท็จจริง  

(3) ความเป็นอิสระในทางส่วนบุคคล  ในแง่บุคคล การถอดถอนและโยกย้ายผู้พิพากษาไม่อาจกระท า
ได้หากเป็นการขัดกับความประสงค์ของผู้พิพากษาเพ่ือประกันความมั่นคงต่อความเป็นอิสระของผู้
พิพากษาในการท าหน้าที่ 

2) บุคคลทุกคนที่ต้องค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึ้น
ไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและค าพิพากษา โดยเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อ 14 (5) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รับรองให้บุคคลทุกคนที่
ต้องค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้ศาลระดับสูงเหนือขึ้นไปทบทวนการลงโทษและค า
พิพากษา 

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการอุทธรณ์ฎีกา สืบเนื่องจากผู้พิพากษาซึ่งประกอบเป็นศาลอาจผิดพลาดบกพร่องใน
การวินิจฉัยและสั่งคดีได้ ทั้งนี้อาจมาจากหลายเหตุปัจจัย ทั้งจากตัวผู้พิพากษาเองหรือจากพยานหลักฐานที่ใช้
ประกอบการวินิจฉัยคด ี ซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบต่างๆกัน คือ  

1) อาจเป็นการใช้กฎหมายคลาดเคลื่อน และ  

2) อาจเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน   
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ดังนั้น การให้สิทธิบุคคลได้รับการทบทวนค าพิพากษาโดยศาลสูงกว่าเพ่ือขจัดข้อบกพร่องในการวินิจฉัยและ
สั่งคด ีจึงเป็นหลักที่ส าคัญในการประกันความยุติธรรม 

 3) บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม 

ข้อ 14 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รับรองให้บุคคลทุกคน
ย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการ
พิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความม่ันคงของชาติ
ในสังคมประชาธิปไตย หรือเพ่ือความจ าเป็นเกี่ยวกับส่วนได้เสียของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่า
จ าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

หลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นผลสืบเนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะในสมัยก่อน
ทีสภาพการปกครองซึ่งผู้ปกครองมีอ านาจโดยเด็ดขาด การให้ความยุติธรรมอันเป็นงานของศาลนั้นนับได้ว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะลึกลับและปฏิบัติกับคู่ความเสมือนเป็นวัตถุอย่างหนึ่งแทนที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิในกระบวนการ
พิจารณา คู่ความไม่สามารถมีอิทธิพลใดๆ ต่อกระบวนพิจารณาได้ เนื่องจากกระบวนพิจารณาจะเน้นความส าเร็จเป็น
ส าคัญ ไม่เน้นเหตุผล จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็น กระบวนการยุติธรรมเกิดข้ึน “หลังประตูท่ีถูกปิด” 

แต่เมื่อกาลสมัยเปลี่ยนไปสังคมส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมประชาธิปไตย จึงเริ่มมีการยอมรับหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ ซึ่งเป็นผลให้ถือว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นอ านาจที่ส าคัญอันหนึ่งของรัฐและขณะเดียวกันก็ยอมรับ
ว่าอ านาจสูงสุดในรัฐเป็นของประชาชน  ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยจึงถือว่าประชาชน
ควรจะมีอ านาจควบคุมการด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรม หรือกล่าวอีกแบบ กระบวนการยุติธรรมต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ศาลจะต้องมิใช่ปราสาทแห่งความลี้ลับ
และน่าสะพรึงกลัว แต่จะต้องเสมือนเป็นวิหารแก้วที่โปร่งใส หลักการดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน
คดีอาญา 

 4) บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท าผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ
พิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด 

ข้อ 14 (2) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รับรองให้บุคคลทุกคนผู้ซึ่ง
ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด 
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เดิมในสมัยโบราณผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจะตกอยู่ในฐานะวัตถุแห่งคดี  ปราศจากสิทธิใดๆ  
รวมถึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้กระท าความผิด  ก่อให้เกิดหน้าที่โดยปริยายแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ของตนให้ได้ โดยวิธีต่างๆ ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลตามอ าเภอใจของผู้ไต่สวน เช่น ด าน้ าลุยไฟ เป็นต้น  ดังนั้น 
ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีสภาพไม่ต่างอะไรจากวัตถุชิ้นหนึ่งที่จะถูกซักฟอกในคดีโดยวิธีการใดๆก็ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแต่อย่างใด 

แต่เม่ือเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีการยอมรับแนวคิดปัจเจกชนนิยม

และเสรีนิยม  มนุษย์ทุกคนจึงอยู่ในฐานตัวการหรือประธานของกฎหมาย  มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

บุคคลจึงมิอาจถูกลดคุณค่าเป็นวัตถุที่ต่ าต้อยของมนุษย์ด้วยกันอีกต่อไป การพิสูจน์ความจริงแบบสังคมโบราณจึง

กลายเป็นสิ่งที่ผิดยุคสมัย  ดังนั้น การพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายสมัยใหม่จึงมีการเปลี่ยนแปลงมูลฐานดังเดิมจาก

สมัยโบราณ  โดยจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ถูกกล่าวหาในคดีเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้กระท า

ความผิด กระบวนการพิสูจน์ความผิดด าเนินไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผล 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. พลเรือนทยอยข้ึนศาลทหาร 

ภายหลังการประกาศเขตอ านาจศาลทหาร ศูนย์ทนายความฯ ประเมินว่ามีคดีที่พลเรือนขึ้นสู่การพิจารณาคดี

ในศาลทหารจ านวนมาก โดยทางศูนย์ทนายความฯ ได้เข้าสังเกตการณ์ในศาลทหารบางแห่ง พบว่ามีคดีของพลเรือนที่

ขึ้นสู่การพิจารณาในเดือนๆ หนึ่ง เฉลี่ยมากกว่า 10 คดีต่อหนึ่งศาล หากก็ยังไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนได้ 

เนื่องจากศาลทหารไม่มีระบบข้อมูลที่เปิดให้สาธารณะสามารถเข้าถึงได้  อีกทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ

รัฐบาลยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ ท าให้ทั้งจ านวนคดี ประเภทคดี หรือจ านวนพลเรือนที่อยู่ภายใต้

ศาลทหาร ยังคงเป็นปริศนา 

จากการที่ศูนย์ทนายความฯ ได้รวบรวม ติดตาม และให้ความช่วยเหลือคดี พบว่า ลักษณะคดีพลเรือนที่ถูก

น าขึ้นสู่ศาลทหารมีความหลายหลาก ตั้งแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น คดีดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ คดียุยงปลุก

ปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน คดีครอบครองอาวุธโดยมีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง

การเมือง คดีฝ่าฝืนไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และคดีฝ่าฝืนประกาศห้ามชุมนุมทาง

การเมืองเกินห้าคน โดยมีข้อสังเกตว่าการโพสต์ข้อความ แชร์ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย หรือ

กระท าการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการต่อต้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่น โปรยใบปลิว ก็น าไปสู่การด าเนินคดี
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อาญาหมวดความมั่นคงของรัฐ เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 เรื่องการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้าง

กระเดื่องในหมู่ประชาชน ได้โดยง่าย 

ตลอดจนคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ถูกน าขึ้นสู่ศาลทหาร  เช่น พบคดีที่พลเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ใน

ภาคเหนือถูกด าเนินคดี เนื่องจากมีปืนแก๊ปในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านมีไว้เพ่ือป้องกันตัว

และใช้ออกไปท าไร่นา ซึ่งคดีนี้เมื่อขึ้นสู่ศาลทหารต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวถึง 120,000 บาท และท้ายที่สุดศาล

พิพากษาลงโทษจ าคุก 6 เดือนปรับ 5 พันบาท จ าเลยรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจ าคุก 3 เดือนปรับ 2.5 พัน

บาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา ทั้งนี้ จ าเลยไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าพิพากษาได้  หรือหลายกรณีที่มีการด าเนินคดีกับ

กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด หรือประชาชนทั่วไปข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาตในศาลทหาร  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557 อย่างกว้างขวางด้วย กล่าวได้

ว่าการประกาศให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารนั้น  ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปโดยรวมด้วย ไม่เพียงแต่

ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเท่านั้น 

2. กฎอัยการศึกในฐานะต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ภายใต้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ทหารมีอ านาจเหนือฝ่ายพลเรือน มีอ านาจค้น ยึดและกักตัวประชาชนที่

เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นอริราชศัตรูหรือกระท าฝ่าฝืนต่อกฎอัยการศึกได้ และมีอ านาจควบคุมตัวไว้ 7 วัน14 และสามารถ

ควบคุมตัวที่ใดก็ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการควบคุมตัวโดยไม่เปิดเผยสถานที่คุมขัง และไม่อนุญาตให้ติดต่อญาติ

หรือบุคคลใดเยี่ยมได้ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวสนับสนุนการใช้กฎอัยการ

ศึกว่า “ท าให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็ว ไม่ต้องขอหมายศาล”15 

ภายใต้สภาวะดังกล่าว กฎอัยการศึกได้กลายมาเป็นกรรมวิธีทางลัดของกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ 

เจ้าหน้าที่ทหารอาจใช้อ านาจจับและกักตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกได้  7 วัน โดยอาศัยเหตุเพียงเป็นผู้ต้องสงสัย และ

ไม่ต้องมีการขอออกหมายจับหรือควบคุมตัวจากศาล ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะอันตรายที่เปิดโอกาสให้อาจเกิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนได้สูง เช่น เกิดข้อร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพหรือบังคับให้เปิดเผย

ข้อมูล และการบังคับบุคคลให้สูญหาย เป็นต้น 

                                                           

14พระราชบัญญัติกฎอยัการศึกพุทธศักราช 2457 มาตรา 6 และมาตรา 15 ทว ิ
15"พลเอกประยุทธ"์ ย้ าไม่เลิกกฎอยัการศึกชี้ท าให้การสอบสวนรวดเร็วไม่ต้องขอหมายศาล
,http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1418715352, เข้าถึงเมื่อ 16 ธ.ค.2557 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1418715352
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นอกจากนี้  ยังมีการน าข้อมูลของผู้ถูกกักตัวตามกฎอัยการศึกไปขอออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และน าหมายจับมาใช้เมื่อครบก าหนดกักตัวแล้ว โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหา และท าแผนประกอบ

ค ารับสารภาพหรือแถลงข่าวต่อสาธารณะ  ก่อนน าตัวไปขอฝากขังต่อศาลโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพ่ือด าเนินคดีอาญา

ตามขั้นตอนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปกติ  บางกรณีพบว่าแม้บุคคลมีหมายจับตามประมวลกฎหมาย

อาญาแล้ว  ก็ยังมีการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเพ่ือซักถามก่อน แล้วจึงน าตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาที่สถานีต ารวจ  โดย

ทั้งสองกรณีมีการน าข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกกักตัวในชั้นกฎอัยการศึกมาประกอบการท าส านวนการสอบสวนในชั้น

สอบสวนด้วย  อันเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินคดีต่อบุคคล และเป็นการลัดขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม  

เมื่อเทียบกับกระบวนการยุติธรรมปกติท่ีก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องมีหลักฐานน่าเชื่อว่าบุคคลจะกระท าความผิดและต้อง

ไปขอออกหมายจับที่ศาลเท่านั้น  

กล่าวได้ว่ากฎอัยการศึกเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทหารท าการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ผ่านอ านาจการกักตัวบุคคลต้องสงสัยด้วยการสอบสวน เรียกว่า กระบวนซักถาม ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลที่ได้ไว้เป็น

หลักฐาน โดยไม่มีทนายความร่วมฟังขณะสอบสวน อีกท้ังมีอ านาจค้นและยึดสิ่งของต่างๆ โดยไม่ต้องมีหมายของศาล 

บุคคลดังกล่าวจึงไร้ซึ่งหลักประกันสิทธิขั้นต่ าในกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแต่อย่าง

ใด และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ทหารก็จะพาบุคคลดังกล่าวไปพบพนักงานสอบสวนเพ่ือ

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาญาปกติ ปรากฏว่าในการแจ้งข้อกล่าวหาและท าส านวนสอบสวนก่อนฝากขังต่อศาล

ทหารนั้น ส านวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจก็เป็นไปตามผลการซักถาม หลักฐานและข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ทหาร

รวบรวมภายใต้กรรมวิธีกฎอัยการศึก และมีการน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเพ่ือเอาผิดจ าเลยด้วย การใช้กฎ

อัยการศึกก่อนจึงขัดกับหลักการที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น

ผู้กระท าความผิด 

อีกทั้งในการสอบสวน พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่แสดงความบริสุทธิ์ของ

ผู้ต้องหาและส่วนบรรเทาโทษแก่ผู้ต้องหาด้วย  ไม่ใช่การเอาผิดผู้ต้องหาอย่างเดียว โดยที่เจ้าหน้าที่ต ารวจยังไม่มี

โอกาสในการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนอ่ืนๆ ที่เป็นผลดีกับผู้ต้องหา ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่

ระบุให้กระบวนการยุติธรรมต้องมีความเป็นธรรม และการได้รับการปฏิบัติเช่นผู้บริสุทธิ์   

3. กระบวนการพิจารณาคดีที่แตกต่างจากกระบวนพิจารณาคดีทั่วไป 

ศูนย์ทนายความฯ มีข้อสังเกตจากการช่วยเหลือคดีพลเรือนในศาลทหารต่อกระบวนพิจารณาในศาลทหาร 

ซึ่งมีความแตกต่างกับกระบวนพิจารณาในศาลยุติธรรมปกติหลายประการ ประการแรกคือ  “การไม่ให้คัดเอกสาร” 

ในส านวนคดีหลายอย่าง เช่น ส าเนาค าฟ้อง ค าสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว หรือรายงานกระบวนพิจารณา โดยไม่ระบุ
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เหตุผลที่หนักแน่นเพียงพอ เช่น ทนายความขออนุญาตคัดถ่ายกระบวนพิจารณาคดีเพ่ือรวบรวมไว้ในส านวน ศาลมี

ค าสั่งไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลว่า ได้อ่านให้คู่ความทราบแล้วในห้องพิจารณา ทั้งๆ ที่โดยปกติเป็นสิทธิของตัวคู่ความ

และทนายความในการสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได1้6 

ในบางกรณี พบว่ามีเรื่องที่ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตถึงความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่และตุลาการ

ศาลทหาร เช่น ในส่วนการยื่นค าร้องขอออกหมายเรียกเอกสาร ศาลสั่งให้ทนายความระบุเลขมาตราของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องและอธิบายข้อกฎหมายประกอบให้ด้วย นอกจากนี้ศาลยังมีค าสั่งในค าร้องขอออกหมายเรียกเอกสารด้วยว่า

รอสอบถามคู่ความในวันนัดก่อน เป็นต้น  

ข้อสังเกตประการต่อมา คือ เรื่องความอิสระและเป็นกลางของตุลาการศาลทหาร เนื่องจากตุลาการศาล

ทหารมาจากแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชา และยังอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา  โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัด

ในกระทรวงกลาโหม โดยไม่ได้เป็นอิสระจากอ านาจบังคับบัญชาสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นฝ่าย

บริหาร  จึงอาจถือว่าศาลทหารไม่ได้มีองค์ประกอบของการเป็นองค์กรตุลาการ  หรือไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาลตามนัย

ยะของหลักการแบ่งแยกอ านาจ และที่มาของตุลาการซึ่งจะมาพิจารณาคดีจึงมีปัญหาขาดความเป็นอิสระ และไม่มี

หลักประกันซึ่งจะท าให้ตุลาการนั้นท าหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อีกทั้งยังขาดความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้าน

กฎหมายทั่วไป เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาต้องอาศัยความรอบคอบประกอบกับความแม่นย าในหลักกฎหมายเพื่อ

ปรับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่องค์คณะพิจารณาคดีซึ่งประกอบด้วยตุลาการสามนาย มีเพียงตุลาการธรรมนูญศาล

ทหาร 1 นายที่ต้องมีความรู้ทางกฎหมาย ขณะที่ตุลาการอีก 2 นายมาจากเจ้าหน้าที่ทหารที่ไม่ต้องมีความรู้ทาง

กฎหมาย 

ในกรณีนี้ ทนายความของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน จึงได้ยื่นค าร้องซึ่งมีข้อความระบุถึงความไม่เป็น

อิสระของตุลาการศาลทหารต่อศาลทหารกรุงเทพเพ่ือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว  แต่ตุลาการศาล

ทหารสั่งให้ทนายความแก้ไขข้อความดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการ “ก้าวล่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” โดย 

“หากไม่ด าเนินการแก้ไขศาลจะพิจารณามีค าสั่งตามสมควร” 

นอกจากนี้ ศาลทหารยังไม่มี“ทนายขอแรง” เนื่องจากโดยปกติจ าเลยที่เป็นทหารและไม่มีทนายความจะ

สามารถร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากนายทหารพระธรรมนูญ ซึ่งท าหน้าที่ช่วยเหลือจ าเลยที่เป็นทหาร  

โดยท าหน้าที่เป็นทนายจ าเลยในศาล  แต่กรณีนี้ไม่ครอบคลุมถึงจ าเลยที่เป็นพลเรือน  ท าให้คดีที่พลเรือนต้องขึ้นศาล

                                                           

16ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 54 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 15 
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ทหารขาดทนายความขอแรง ในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น ช่วยจัดการเรื่องประกันตัว หรือการเขียนค า

ร้องหรือค าแถลงรวมถึงการต่อสู้คดีในชั้นพิจารณาคดี  แสดงให้เห็นว่าการอ านวยความยุติธรรมของศาลทหารนั้นไม่มี

การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจ าเลยที่จะมีสิทธิมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้อย่างทั่วถึง 

ประการต่อมาในส่วนกระบวนการฝากขัง ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนพิจารณาคดี ยังมีความยุ่งยากหลาย

ประการ  กล่าวคือ ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัว  ผู้ต้องหาและนายประกัน จ าเป็นต้องไปปรากฏตัวต่อศาลทหารทุก

ครั้งหรือทุกๆ 12 วัน ที่ครบก าหนดการฝากขังและมีการขอฝากขังครั้งต่อไป ซึ่งไม่เหมือนกับศาลอาญาทั่วไปที่

ผู้ต้องหาไม่จ าเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาลทุกครั้ง กระบวนการดังกล่าวสร้างความล าบากแก่ผู้ต้องหาและนาย

ประกันที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมีธุระจ าเป็น ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการมาศาลของผู้ต้องหาและ

นายประกัน 

ในกระบวนการยื่นฟ้อง ศูนย์ทนายความฯ พบปัญหาเรื่องความล่าช้าในการส่งฟ้องคดี เช่น คดีความมั่นคง

หลายคดี เจ้าหน้าที่ต ารวจมักให้เหตุผลว่า รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว เหลือเพียงให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ

ลงนาม ซึ่งกว่าจะลงนามมักกินเวลาถึงครบก าหนดเวลาฝากขังคือ 84 วัน ซึ่งระหว่างนั้น ผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังอยู่ใน

เรือนจ า นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตในการฟ้องคดี กล่าวคือ บางคดีอัยการทหารยื่นฟ้องในวันสุดท้ายของการฝากขัง ทั้ง

ที่เลยเวลาราชการแล้ว โดยในวันที่ยื่นฟ้องนั้นศาลไม่ได้น าตัวจ าเลยมาศาลและไม่ได้อ่านค าฟ้องให้จ าเลยฟัง  หลายคดี

จ าเลยต้องรอเป็นเวลานานหลายเดือนกว่าจะได้รับและทราบค าฟ้อง ท าให้จ าเลยต้องถูกขังอยู่ในเรือนจ าเป็นเวลานาน

กว่าจะทราบว่าถูกฟ้องข้อหาอะไรโดยไม่จ าเป็น  และเสียโอกาสในการพิจารณาค าฟ้อง  ติดต่อญาติและทนายความ 

ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจทางคดีต่อไป  

ในส่วนการพิจารณาคดีซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ “ต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผย”แต่สถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในศาลทหาร กลับใช้วิธี “พิจารณาคดีโดยลับเป็นหลัก”โดยเฉพาะในคดีความผิดเกี่ยวกับการดูหมิ่น หมิ่น

ประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์  หรือมาตรา 112 ที่ศาลจะสั่งพิจารณาคดีลับเกือบทุกคดี 

ไม่ให้สาธารณะเข้าฟังการพิจารณาคดี มีการเชิญตัวผู้ไม่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตและองค์กรระหว่าง

ประเทศออกนอกห้องพิจารณา และมีกรณีท่ีทนายความขอคัดถ่ายค าสั่งให้พิจารณาคดีโดยลับ ตุลาการศาลทหารกลับ

ไม่อนุญาต โดยอ้างว่า ได้อธิบายให้เข้าใจในศาลแล้ว 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ศาลทหารไม่มีกระบวนการสืบเสาะซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ได้ก าหนดให้มีกระบวนการสืบเสาะ ถือเป็นกระบวนการที่อ านวยความยุติธรรมให้แก่จ าเลย ในกระบวนการนี้ 

ศาลจะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคม ความประพฤติของจ าเลย 
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สภาพความผิด และเหตุอ่ืนอันควรปราณีก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา เพ่ือที่จะน าไปก าหนดโทษจ าเลยหรือพิจารณาให้

รอลงอาญา17 

แต่ในศาลทหารคดีหนึ่งทนายความขอให้ศาลสืบเสาะและมีค าพิพากษารอลงอาญาจ าเลย  เนื่องจากจ าเลยมี

อาการป่วยทางจิตมาก่อนเกิดเหตุกว่า 10 ปีแล้ว ศาลให้เหตุผลว่า ศาลทหารไม่มีกระบวนการสืบเสาะเนื่องจากไม่มี

หน่วยงานท าหน้าที่ดังกล่าว และให้ใช้กระบวนการสืบพยานในศาลแทน การที่ศาลไม่มีกระบวนการดังกล่าว ส่งผล

เสียหายต่อจ าเลยอย่างมาก และเป็นภาระท่ีจ าเลยจะต้องต่อสู้คดีในศาลต่อไป  

นอกจากนี้ ศาลทหารในบางพ้ืนที่ยังมีความยากล าบากในการเข้าถึงและอ านวยความสะดวกแก่สาธารณชนที่

สนใจติดตามคดี เช่น กรณีคดีพลเรือนข้อหาเกี่ยวกับความม่ันคงที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่น แม้จะไม่มีค าสั่งพิจารณา

คดีโดยลับ แต่กลับไม่อนุญาตให้ญาติและผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องพิจารณา โดยให้เหตุผลว่าห้องพิจารณาคดีมีความ

คับแคบ เป็นต้น อีกทั้ง ศาลทหารในต่างจังหวัด ยังมีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร ซึ่งปกติมีข้อความก ากับว่า “เขตทหาร

ห้ามเข้า” และมีการตรวจตราผู้เข้าออกค่ายอย่างเข้มงวด ท าให้ประชาชนทั่วไปมีความยากล าบากในการเข้าไป

สังเกตการณ์คดีในศาลทหาร 

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือ ในคดี 112 ทีพิ่จารณาโดยลับ และแม้แต่ในคดีประเภทอ่ืนศาลจะพิจารณา

คดีโดยเปิดเผย มักมีค าสั่ง “ห้ามผู้สังเกตการณ์หรือสื่อมวลชนจดบันทึก”18 ในระหว่างการพิจารณาคดีภายในห้อง

พิจารณา โดยอ้างว่าการน าข้อความที่บันทึกไปเผยแพร่และอาจมีเนื้อความที่ผิดพลาด จะน าไปสู่ความเข้าใจผิดในหมู่

ประชาชน ท าให้ผู้สังเกตการณ์คดีต้องใช้วิธี “จดจ า” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. สิทธิในการได้รับการประกันตัว 

สิทธิในการได้รับการประกันตัวถือเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานซึ่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและกติการะหว่างประเทศ ก าหนดไว้ว่าต้องให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นหลัก ส่วนการ

ไม่ให้ประกันตัวเป็นข้อยกเว้น19แต่ที่ผ่านมา ในศาลทหารกลับใช้การไม่ให้ประกันตัวเป็นหลัก โดยศูนย์ทนายความ

เพ่ือสิทธิมนุษยชนพบว่าคดีมาตรา 112 ในศาลทหารได้รับการประกันตัวเพียง 4 รายจากจ านวนผู้ต้องหาและจ าเลย

ในศาลทหารทั้งหมด 18 ราย 

                                                           

17ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และพระราชบัญญัติวธิีด าเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 11 
18‘เครื่องมือสุดท้ายที่ถูกท าลาย’ศาลทหารสั่งห้ามจดบันทึกคดี, http://www.prachatai.com/journal/2014/10/56236 , เข้าถึงเมื่อ 7ธันวาคม 2557 
19ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 

http://www.prachatai.com/journal/2014/10/56236
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ในคดีหนึ่งที่ผู้ต้องหาสูงอายุและปัญหาทางสุขภาพ  พบว่าทนายความเคยยื่นขอประกันตัวสูงสุด 5 ครั้งใช้

หลักทรัพย์มากถึง 2,500,000 บาท แต่ศาลก็ไม่อนุญาตและมักให้เหตุผลว่า “เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงมีโทษสูงเกรง

จ าเลยจะหลบหนี” แม้ทนายความจะอ้างความจ าเป็นจากเหตุต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ หรือในอีกกรณีหนึ่ง

ผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในจอรับภาพบวม โดยหากไม่รีบรักษาอาจน าไปสู่การพิการทางสายตาได้ แต่

ศาลกลับไม่อนุญาตให้ประกันตัว โดยให้เหตุผลว่า “ในเรือนจ ามีระบบรักษาพยาบาลอยู่แล้วหากมีอันตราย

สถานพยาบาลสามารถรักษาได้โดยเร็ว” 

จากข้อเท็จจริงพบว่าหลายปีที่ที่ผ่านมามีนักโทษทางการเมืองอย่างน้อย 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายอ าพล 

ตั้งนพกุล หรืออากง20 2. นายสุรกริช ชัยมงคล21และ 3. นายวันชัย รักสงวนศิลป์22 ที่เสียชีวิตจากการขาดการ

รักษาพยาบาลในเรือนจ า สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการประกันตัวผู้ต้องหาที่มีปัญหาทางสุขภาพและความ

จ าเป็นของการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลในเรือนจ าอย่างเร่งด่วน 

โดยส่วนใหญ่แล้ว เหตุผลที่ศาลทหารใช้ประกอบในการไม่ให้ประกันตัวนั้นปราศจากข้อกฎหมายรองรับ 

โดยเฉพาะในความผิดข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ฯ ซึ่งการไม่อนุญาตให้ประกันตัวจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อ

ได้ว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี23 การอ้างว่าเป็นคดีร้ายแรงหรือกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ไม่อาจน าไปสู่

การไม่ให้ประกันตัวดังกล่าวได้  

แต่อย่างไรก็ตาม ในคดีความผิดข้อหาฝ่าฝืนประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เช่น ฝ่าฝืน

ประกาศห้ามชุมนุม ฝ่าฝืนค าสั่งไม่ไปรายงานตัว หรือความผิดข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่

ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116  ศาลมีแนวโน้มให้อนุญาตประกันตัว  นอกจากนี้ ในคดีเกี่ยวกับ

อาวุธหรือตระเตรียมการก่อการร้าย และคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ มีแนวโน้มที่ดีบางกรณีที่ศาลอนุญาตให้

ประกันตัว เช่น กรณีของนายจือเซง แซ่โค้ว หรือสมอลล์  บัณฑิต อานียา ผู้ต้องหาตามข้อหาหมิ่นประมาท

                                                           

20"อากง" เสียชีวิตหลังปวดทอ้งหนักตั้งแตว่ันศุกร์ภรรยาบอก "กลับบ้านเรานะตอนนี้เค้าปล่อยตัวลื้อ
แล้ว"http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1336449341, เข้าถึงเมื่อ 9 ธันวาคม 2557 
21'ผู้ต้องหายิงสุทิน' ตายปริศนาในคุกแม่สงสัยอาจโดนซ้อมเพราะเป็นเสื้อแดง http://www.prachatai.com/journal/2014/08/55291, เข้าถึงเมื่อ 9 
ธันวาคม 2557 
22นักโทษแดงเผาศาลากลางอุดรฯเป็นลมล้มฟุบตายคาคุกหลักสี่,http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000157563, 
เข้าถึงเมื่อ 27 ธันวาคม 2557 
23ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1336449341
http://www.prachatai.com/journal/2014/08/55291
http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?newsid=9550000157563
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พระมหากษัตริย์ ที่ทนายความยื่นค าร้องขอประกันตัวด้วยเหตุด้านสุขภาพ ทั้งชี้ว่าการกระท าของนายบัณฑิตเป็นการ

กระท าโดยบริสุทธิ์ใจ ศาลทหารจึงอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 400,000 บาท หรือกรณีจ าเลยที่ถูกด าเนินคดี

ข้อหาเตรียมการก่อการร้ายหรือขอนแก่นโมเดล ก็ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลัง   

5. ค าพิพากษา 

ในคดีเกี่ยวกับการไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการชุมนุมทางการเมือง   

ศาลทหารได้มีค าพิพากษาไปแล้วในคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพ  โดยศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยตั้งแต่ 3 เดือน

ถึง 6 เดือนปรับ 3,000 – 10,000 บาท โทษจ าคุกรอลงอาญาทั้งหมด ส่งผลให้มีการ“ตีความทางกฎหมายว่าการ

แสดงออกอย่างสันติ ปราศจากอาวุธ เพื่อต่อต้านอ านาจรัฐท่ีมาโดยการรัฐประหารเป็นการกระท าความผิด” 

ในส่วนคดีอาวุธสงคราม ศาลทหารได้มีค าพิพากษาไปแล้ว 1 คดี ซึ่งจ าเลยถูกพิพากษาลงโทษจ าคุก 10 ปี รับ

สารภาพลดลงเหลือ 5 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากการครอบครองวัตถุระเบิด 3 ลูก ซึ่งทนายความได้ตั้งข้อสังเกตว่าศาล

ทหารไม่ได้พิจารณาเหตุบรรเทาโทษ เช่น เรื่องการท าคุณงามความดีที่ช่วยเหลือสังคม หรือการไม่เคยต้องโทษจ าคุก

มาก่อน และเนื่องจากศาลทหารมีเพียงชั้นเดียว จ าเลยจึงไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาเพ่ือขอลดโทษได้อีก ท าให้จ าเลย

เสียโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมปกติ24 

ในคดีหม่ินประมาทพระมหากษัตริย์ ศาลทหารมีการตัดสินไปแล้ว2คดี ในคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพ 

ศาลทหารกรุงเทพพิพากษาจ าคุก 10 ปีและ 9 ปี ตามล าดับ โดยลดโทษกึงหนึ่งเหลือจ าคุก 5 ปีและ 4 ปี 6 เดือน ไม่

รอลงอาญา จะเห็นได้ว่าศาลทหารพิพากษาลงโทษในคดีประเภทนี้ในอัตราโทษที่สูงกว่าศาลพลเรือน โดยที่ผ่านมาคดี

ในศาลพลเรือน ส่วนใหญ่ศาลพิพากษาจ าคุกในอัตรา 5 ปี และหากรับสารภาพ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือ 2 ปี 6 

เดือน ไม่รอลงอาญา  การพิพากษาลงโทษหนักขึ้นของศาลทหารนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชาที่แถลงต่อรัฐสภาว่าภารกิจของรัฐบาลคือนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้

มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ด าเนินการกับ “ผู้คะนองปากย่ามใจ” หรือ “ประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบัน”25 

                                                           

24ศาลทหารพิพากษาจ าคุก ‘วรพนธ’์10 ปีข้อหามีเครื่องกระสุน-ยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองฝืนประกาศคสช. 
http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56903, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2557 
25ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี,http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2014/history_61.pdf , เข้าถึงเมื่อ 1ธันวาคม 2557 

http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56903
http://www.mof.go.th/home/press_release/news2014/history_61.pdf
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ศูนย์ทนายความฯ เห็นว่าแนวโน้มการด าเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์  ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 เพ่ิมมากขึ้น เป็นกระบวนการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เนื่องจากความผิดตามข้อหานี้ถูกก าหนดให้อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร  ภายใต้สภาวะการไม่ได้

รับการประกันตัวและมีการพิพากษาลงโทษจ าคุกนานเป็นสองเท่าของศาลพลเรือน  ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนที่คิด

ว่าตัวเองมีความเสี่ยง ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าตนเองจะกระท าผิดจริงหรือไม่  หรือเกิด

จากการกลั่นแกล้งก็ตาม เพราะไม่อยากเสี่ยงที่จะถูกด าเนินคดีในศาล  บางกรณีครอบครัวของบุคคลดังกล่าวยังถูก

คุกคาม26และมีการกดดันโดยการยกเลิกหนังสือเดินทาง27หรือการพูดออกสื่อสาธารณะ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมา

รายงานตัว  

6. สิทธิในการพิจารณาโดยศาลที่สูงกว่า 

ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ  คือในระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึก ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา  ท าให้

คู่ความไม่มีสิทธิในการตรวจสอบดุลพินิจในการพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยศาลที่สูงกว่า  หลายคดีได้มีการยื่นค าร้อง

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมาย คือพระธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 และประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ และขอให้ศาลทหารส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความ แต่หากศาลทหารเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็จะท าให้เรื่องเป็นที่ยุติ ไม่อาจ

อุทธรณ์ค าสั่งที่ศาลไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ และศาลทหารก็จะด าเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี

ต่อไป 

ในส่วนผลกระทบต่อตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดี การมีศาลชั้นเดียวได้สร้างความกดดันต่อผู้ต้องหาและ

จ าเลยที่ถูกด าเนินคดี ท าให้จ าเลยหลายรายเลือกที่จะรับสารภาพว่าตนเป็นผู้กระท าผิด แทนการต่อสู้คดี  เนื่องจาก

ไม่สามารถอุทธรณ์ขอให้ศาลกลับค าพิพากษาหรือขอลดโทษได้  การรับสารภาพจะได้รับการลดโทษลงกึ่งหนึ่งจึงเป็น

ประโยชน์มากกว่า  โดยเฉพาะคดีมาตรา 112 ที่มีโทษจ าคุกสูงสุดถึง 15 ปี คดีในศาลทหารส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่

จ าเลยจะต้องจ ายอมรับสารภาพ 

 

                                                           

26จดหมายเปิดผนึกถึงองค์กรสิทธิ์ทั่วโลกกรณีครอบครัวของผู้ไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งคสช. ถูกข่มขู่คุกคาม, 
http://blogazine.in.th/blogs/noomrednon/post/4942 , เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 
27ถอนพาสปอร์ต “จักรภพ-จารุพงศ์-สุนัย-โด่ง-โรส-ตั้ง”ส่วน “ทักษิณ”ยังเงียบ, 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000073451 , เข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2557 

http://blogazine.in.th/blogs/noomrednon/post/4942
http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?newsid=9570000073451
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ข้อเสนอแนะ 

การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ถือเป็นหลักส าคัญในการอ านวยความยุติธรรมหากคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติจงใจละเลยหลักการดังกล่าวด้วยการประกาศใช้กฎอัยการศึก บัญญัติให้การกระท าบางอย่างเป็นความผิด  

และน าพลเรือนขึ้นสู่ศาลทหาร จะเป็นการท าให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งท่ี “ไม่ถูกต้องและไม่เป็น

ธรรม" 

เพื่อให้เกิดการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  โดยเฉพาะสิทธิ
ในการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหารอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

2.  ขอให้ยุติการจับกุมและควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกอันเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินคดีอาญาต่อประชาชน ซึ่งมีโอกาสเกิดการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนได้โดยง่าย 
และท าให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องและเป็นธรรมได้ 

3.  ขอให้ศาลและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ตีความกฎหมายให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องหาและจ าเลย และยึดหลักสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวเป็นหลัก การไม่อนุญาตให้ประกันตัวเป็นกรณี
ยกเว้น 

4. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารทุกฉบับ และให้พลเรือนขึ้นศาลพล
เรือนตามปกติ 

5. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ก าหนดให้การกระท าบางประเภทเป็นความผิดที่มีโทษทาง
อาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการชุมนุมทางการเมือง และการฝ่าฝืนไม่รายงานตัวตามค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 

6. ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเร็ว 


