
1 | P a g e  
 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน Thai Lawyers for Human Rights 
109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
109 SoiSitthichonSuthisarnwinichai Rd. SamsennokHuaykwang Bangkok 10310 
Thailand/โทร(Tel): 096-7893172 หรือ 096-7893173 e-mail: tlhr2014@gmail.com 
Website:https://tlhr2014.wordpress.com/ 

21 มถุินายน 2558 

 “ชะตากรรม” พลเรือนในศาลทหารต่างจงัหวดั 

ศาลทหารในต่างจงัหวดัไม่เหมอืนศาลทหารในกรุงเทพฯ... 

ศาลทหารกรุงเทพนัน้ ตัง้อยูข่า้งกระทรวงกลาโหม เป็นอาคารเดีย่วแยกต่างหากจากอาคารอื่น ขณะทีศ่าลทหารใน

ต่างจงัหวดัทุกศาลตัง้อยู่ภายในค่ายทหารทีก่ระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ  

ศาลทหารกรุงเทพมอี านาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญาไดทุ้กบทกฎหมาย ในภาวะปกตสิามารถพจิารณาคดทีีม่จี าเลยเป็น

ทหารไดโ้ดยไมจ่ ากดัยศของจ าเลย  

ขณะทีศ่าลทหารในต่างจงัหวดั แยกเป็นสองประเภท หนึ่ง คอื “ศาลจงัหวดัทหาร” เป็นศาลทหารทีม่อี านาจพพิากษาคดน้ีอย

กว่าศาลทหารชัน้ตน้ประเภทอื่นๆ โดยไม่สามารถพจิารณาคดทีีจ่ าเลยเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัรขึน้ไปได ้ศาลทหาร

ประเภทนี้พอเทยีบเคยีงไดก้บัศาลแขวงของพลเรอืน  

สอง คอื “ศาลมณฑลทหาร” มอี านาจในการพจิารณาพพิากษาคดมีากกว่าศาลจงัหวดัทหาร คอืพจิารณาคดทีีจ่ าเลยเป็น

นายทหารชัน้สญัญาบตัรได ้แต่ไม่สามารถพจิารณาคดทีีจ่ าเลยเป็นชัน้นายพล หรอืเทยีบเท่าได้ พอเทยีบเคยีงไดก้บัศาล

จงัหวดัของพลเรอืน ศาลทหารประเภทนี้จงึตัง้อยูใ่นจงัหวดัทีม่ขีนาดใหญ่กว่าจงัหวดัทีศ่าลจงัหวดัทหารตัง้อยู่ แต่ศาลทัง้สอง

ประเภทกถ็ูกใชพ้จิารณาคดพีลเรอืนเช่นเดยีวกนัในปจัจบุนั 

ตามขอ้มลูทีศ่นูยท์นายความเพือ่สทิธมินุษยชนตรวจสอบ พบวา่ในภูมภิาคต่างๆ มจี านวนศาลมณฑลทหารจ านวน 13 ศาล 

และศาลจงัหวดัทหารจ านวน 16 ศาล (ศาลจงัหวดัทหารยงัเปิดท าการไม่ครบทุกศาลตามพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตอ านาจ

ศาลจงัหวดัทหารและศาลมณฑลทหาร) ท าใหเ้มื่อรวมกบัศาลทหารกรุงเทพ ปจัจุบนัศาลทหารชัน้ตน้ทัว่ประเทศมจี านวน

ทัง้หมด 30 ศาล 
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อาคารศาลทหารในต่างจงัหวดัมลีกัษณะและโครงสรา้งคลา้ยกนัหมดทุกศาล คอืเป็นอาคารสองชัน้ขนาดไม่ใหญ่นกั ชัน้ล่าง

เป็นโถงกวา้งๆ มบีนัไดทางขึน้ไปยงัชัน้สองตัง้อยู่ตรงกลางโถง ปีกดา้นซา้ยมอืเป็นหอ้งทีท่ าการของจ่าศาลและเจา้หน้าทีศ่าล 

หอ้งท างานของอยัการทหาร หอ้งน ้า พรอ้มมา้นัง่ยาวส าหรบัผูม้าตดิต่อศาล ปีกดา้นขวามอืมหีอ้งรบัรองส าหรบัทนายหรอืผู้

มาตดิต่อ หอ้งขงัส าหรบัผูต้อ้งหาทีถู่กน าตวัมาจากเรอืนจ า และมา้นัง่ส าหรบันัง่รอ บรเิวณโถงยงัมบีอรด์ก าหนดนดัคดคีวาม 

ซึง่ยงัใชร้ะบบเขยีนดว้ยปากกาไวทบ์อรด์อยู่ สว่นชัน้บนเป็นหอ้งพจิารณาคด ีและหอ้งพกัของตุลาการศาลทหาร  

โดยปกตใินศาลทหารต่างจงัหวดั คู่ความจะไม่ไดข้ึน้ไปรอตุลาการขึน้นัง่บลัลงักใ์นหอ้งพจิารณาคดเีหมอืนศาลพลเรอืน แต่

ตอ้งนัง่รออยู่ในโถงดา้นล่าง จนเมื่อองคค์ณะศาลและคู่ความทัง้สองฝา่ยพรอ้มแลว้ เจา้หน้าทีศ่าลจงึจะเชญิขึน้ไปยงัหอ้ง

พจิารณาดา้นบน  

ในบางนดัคด ีสารวตัรทหารทีด่แูลบรเิวณอาคารศาลยงัมกีารขอบตัรประจ าตวัประชาชนไปจดชือ่ผูท้ีต่อ้งการขึน้ไปยงัหอ้ง

พจิารณาดา้นบนดว้ย รวมทัง้มกีารตรวจสิง่ของในกระเป๋าในบางครัง้ สว่นคดทีีม่กีารพจิารณาเป็นการลบั ญาตผิูต้อ้งหาหรอื

ประชาชนทัว่ไปกไ็ม่สามารถขึน้ไปยงัหอ้งพจิารณาดา้นบนได ้

การเขา้ถงึกระบวนการในศาลทหารต่างจงัหวดัยงัเป็นปญัหาส าคญั ศาลทหารในกรุงเทพเขา้ออกตวัอาคารศาลไดท้นัท ีแต่

ศาลทหารต่างจงัหวดัตอ้งเขา้ออกค่ายทหารเพื่อไปยงัศาลอกีชัน้หนึ่ง ก่อนเขา้ไปยงัค่ายทหาร เจา้หน้าทีท่หารทีท่างเขา้ค่ายก็

มกัจะสอบถามว่ามธีุระอะไร รวมถงึใหม้กีารแลกบตัรประจ าตวัประชาชนเอาไวด้ว้ย พืน้ทีศ่าลทหารจงึกลายเป็นพืน้ทีค่่อนขา้ง

ปิดต่อสาธารณชนอย่างมาก 

ในช่วงแรกๆ ภายหลงัรฐัประหาร เมื่อเริม่มคีดขีองพลเรอืนขึน้สูศ่าล เหน็ไดช้ดัว่าศาลและเจา้หน้าทีท่หารไม่ไดเ้ตรยีมการ

รบัมอืกบัการเป็นทีจ่บัตาของสาธารณชนมาก่อน ดว้ยปกตแิทบไม่มใีครเคยเดนิทางเขา้ไปยงัศาลทหาร และไม่มกีารน าเสนอ

ขา่วสารใดเกีย่วกบัศาลทหารในภาวะปกต ิ 

ในคด ี“กนิแมคโดนลัดต์า้นรฐัประหาร” ทีจ่งัหวดัเชยีงราย ซึง่จ าเลยถูกกล่าวหาว่าฝา่ฝืนประกาศคสช. เรื่องการชุมนุมทาง

การเมอืง กรณีนี้เป็นคดพีลเรอืนทีเ่กีย่วกบัการเมอืงคดแีรกๆ ทีม่คี าพพิากษาในศาลทหารตัง้แต่กลางปีทีแ่ลว้ เมื่อเริม่มกีาร
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รายงานขา่วการด าเนินคดนีี้ในศาลนดัแรกๆ  ในนดัต่อมาทางผูบ้ญัชาการค่ายกลบัมคี าสัง่ไม่อนุญาตใหค้นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั

คดเีขา้ไปในค่ายทหารตัง้แต่ตน้ ท าใหเ้จา้หน้าทีท่หารทีท่างเขา้ออกค่ายมกีารตรวจสอบอย่างเขม้งวด ทัง้มกีารใหส้ารวตัร

ทหารเกอืบสบินายเขา้ไปดแูลความเรยีบรอ้ยบรเิวณศาล ก่อใหเ้กดิภาพทีน่ายทหารในเครื่องแบบจ านวนมากยนืกนัเตม็โถง

อาคารศาล ซึง่ในเวลาต่อมากม็กีารยกเลกิมาตรการเหล่านี้  

นอกจากนัน้ เจา้หน้าทีอ่งคก์รระหว่างประเทศหรอืเจา้หน้าทีส่ถานทตูต่างๆ ยงัไม่สามารถเขา้สงัเกตการณ์คดใีนศาลทหาร

ต่างจงัหวดัไดอ้กีดว้ย เน่ืองจากเขตค่ายทหาร ถูกก าหนดใหเ้ป็นพืน้ทีค่วามมัน่คง และเกีย่วขอ้งกบัความลบัราชการ จงึไม่

อนุญาตใหช้าวต่างชาตเิขา้ไปในค่ายทหาร นอกจากจะมกีารท าหนงัสอืแจง้เรื่อง และไดร้บัอนุญาตอย่างเป็นทางการเสยีก่อน 

ท าใหเ้จา้หน้าทีอ่งคก์รต่างๆ ไมส่ามารถเขา้ไปยงัศาลทหารไดโ้ดยปรยิาย แตกต่างจากศาลทหารในกรุงเทพทีเ่จา้หน้าที่

ชาวต่างชาตยิงัพอเขา้สงัเกตการณ์คดไีดบ้า้ง ในคดทีีไ่ม่ถูกสัง่พจิารณาเป็นการลบั 

 

ขณะเดยีวกนั การด าเนินคดใีนศาลทหาร กไ็มไ่ดม้คีวามรวดเรว็อย่างที่คสช. มกีารกล่าวอา้งเป็นเหตุผลหนึ่งในการน าพล

เรอืนขึน้สูศ่าลทหาร นอกจากตุลาการจะใชว้ธิกีารจดบนัทกึค าเบกิความต่างๆ ดว้ยมอื ท าใหใ้ชเ้วลาค่อนขา้งนานในการ

สบืพยานนดัหนึ่งๆ แลว้ รปูแบบการสบืพยานยงัเป็นลกัษณะการนดัเดอืนละครัง้ โดยนดัหนึ่งมกีารสบืพยานราวหนึ่งหรอืสอง

ปากในชว่งครึง่เชา้ แตกต่างจากศาลพลเรอืนทีใ่ชร้ปูแบบวธินีดัสบืพยานโจทกแ์ละจ าเลยต่อเนื่องกนัหลายวนัใหเ้สรจ็สิน้และมี

การสบืพยานในชว่งบ่ายได ้ท าใหใ้นศาลทหารมแีนวโน้มทีก่ารสบืพยานจะไมต่่อเนื่องและใชเ้วลาค่อนขา้งนาน  

อกีทัง้ แมโ้ดยปกตศิาลจะก าหนดนดัหมายการพจิารณาในเวลา 8.30 น. แต่กว่าทีจ่ะรอคู่ความและรอใหศ้าลนัง่บลัลงักอ์ย่าง

น้อยกเ็ป็นเวลากว่า 9.30 น.ไปแลว้ และสว่นใหญ่จะใหม้กีารพจิารณาถงึราว 12.00 น.เท่านัน้  

ยกตวัอย่างเช่น ในคดมีาตรา 112 คดหีน่ึงในศาลทหารเชยีงราย พบว่าเกดิปญัหาพยานโจทกไ์มม่าศาลตดิต่อกนัถงึสามนดั 

ดว้ยปญัหาเจา้หน้าทีต่ ารวจไม่ไดด้ าเนินการสง่หมายเรยีกใหพ้ยาน ท าใหท้ัง้ทนายความและจ าเลยทีถู่กคุมขงัในเรอืนจ า ตอ้ง

เดนิทางไปศาลเปล่าๆ โดยคดไีม่มคีวามคบืหน้าแต่อย่างใดถงึกว่าสามเดอืน 

จ านวนบุคลากรในศาลทหารกม็แีนวโน้มจะไม่สามารถรองรบัคดพีลเรอืนจ านวนมากทีถู่กสง่มาด าเนินคดใีนศาลทหาร โดย

จากการสงัเกตการณ์ในบางศาลในต่างจงัหวดั พบว่าเฉลีย่เดอืนหนึ่งในแต่ละศาล จะมคีดทีีม่จี าเลยเป็นทหารขึน้พจิารณา
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จ านวนราว  3-4 คด ีซึง่อาจพอใชอ้นุมานถงึจ านวนคดใีนศาลทหารในช่วงเวลาปกตไิด ้แตกต่างจากในปจัจุบนัทีม่คีดพีลเรอืน

ขึน้สูก่ารพจิารณาเพิม่เขา้ไปอกีเป็นเท่าตวั โดยเดอืนหนึ่งมกีารพจิารณาราว 10 คดขีึน้ไปในศาลหนึ่งๆ 

อกีทัง้ ยงัพบว่าในศาลจงัหวดัทหารมอียัการทหารประจ าอยู่เพยีงหนึ่งนาย และเจา้หน้าทีธุ่รการศาลประจ าอยู่สองนาย โดย

เจา้หน้าทีศ่าลเองยงัตอ้งขึน้ไปท าหน้าทีเ่ป็นเสมยีนหน้าบลัลงักใ์นระหว่างการพจิารณาอกีดว้ย  

กรณีจ าเลยทีถู่กควบคุมตวัระหวา่งการพจิารณาเอง เมื่อถูกน าตวัมายงัศาล ทางเรอืนจ าหรอืทณัฑสถานในแต่ละพืน้ทีย่งัตอ้ง

น ารถราชทณัฑเ์ดนิทางมาโดยเฉพาะทีศ่าลทหาร โดยมเีจา้หน้าทีค่วบคมุมาดว้ยราว 2-3 คน แมว้่าจ าเลยจะถูกสง่ตวัมาเพยีง

คนเดยีวกต็าม ท าใหม้แีนวโน้มจะท าใหเ้กดิความสิน้เปลอืงบุคลากรของทางเรอืนจ าเองในแต่ละวนั ทีต่อ้งแยกมาสง่ตวั

ผูต้อ้งขงัทีศ่าลทหาร แทนทีจ่ะเป็นศาลพลเรอืนพรอ้มๆ กนัทัง้หมด 

ในสว่นขององคค์ณะผูพ้พิากษา นอกจากตุลาการพระธรรมนูญ ซึง่เป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัรทีส่ าเรจ็การศกึษาทางดา้น

กฎหมายแลว้ ตุลาการทีร่่วมเป็นองคค์ณะอกีสองท่านยงัเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัรทีแ่ต่งตัง้จากผูบ้งัคบับญัชาทหารของ

หน่วยต่างๆ ในพืน้ทีข่องศาลทหารนัน้ โดยไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นกฎหมายแต่อย่างใด กระบวนการพจิารณาโดยสว่นใหญ่จงึ

ถูกด าเนินการโดยตุลาการพระธรรมนูญเพยีงคนเดยีว องคค์ณะซึง่ไม่ไดอ้ยูใ่นชุดครยุของตุลาการ แต่อยูใ่นชุดนายทหารเตม็

ยศ จงึเพยีงแต่นัง่ใหค้รบองคป์ระกอบการพจิารณาเท่านัน้ 

นอกจากนัน้ ยงัพบว่าตุลาการศาลทหารยงัขาดความเป็นอสิระในการพพิากษาหรอืใชดุ้ลยพนิิจในคด ีโดยพบกรณีตวัอย่างว่า

ในการขอประกนัตวัจ าเลยในคดเีกีย่วกบัอาวธุปืนหลายหนึ่ง ตุลาการไดม้กีารโทรศพัท์ไปสอบถามหน่วยงานในสว่นกลาง

ตามล าดบัชัน้บงัคบับญัชา ก่อนจะแจง้ผลการขอประกนัตวักบัญาตจิ าเลย โดยผูต้ดัสนิใจทีส่ว่นกลางกไ็ม่เคยพบเหน็หน้า

จ าเลยและรบัทราบสภาพของจ าเลยเลย  

 

จนถงึปจัจบุนั ยงัไมม่กีารเปิดเผยตวัเลขจ านวนคดทีีพ่ลเรอืนตอ้งขึน้สูศ่าลทหารอย่างเป็นทางการ ศาลทหารเองกไ็ม่มรีะบบ

ขอ้มลูทีเ่ปิดใหส้าธารณะสามารถเขา้ถงึได ้นอกจากบอรด์นดัคดใีนศาล ซึง่จะแจง้ก าหนดนดัคดใีนแต่ละเดอืนของเฉพาะศาล
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ทหารนัน้ๆ เอาไว ้โดยขอ้มลูสรุปในรายงานสถานการณ์ 1 ปี หลงัการรฐัประหารของศนูยท์นายความฯ พบว่ามพีลเรอืนถูก

ด าเนินคดใีนศาลทหารอย่างน้อย 700 คน และยงัคงเพิม่ขึน้อกีเรื่อยๆ 

สว่นประเภทคดขีองพลเรอืนทีถ่กูน าขึน้สู่ศาลทหารในต่างจงัหวดันัน้ สว่นมากไมใ่ช่คดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงโดยตรง แมจ้ะ

มคีดมีาตรา 112, มาตรา 116 หรอืคดคีวามผดิจากการฝา่ฝืนประกาศ-ค าสัง่คสช. อยู่บา้งจ านวนหนึ่ง แต่สว่นใหญ่แลว้เป็นคดี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผดิตามพระราชบญัญตัอิาวธุปืน เครื่องกระสนุปืน วตัถุระเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวุธปืน ซึง่ตาม

ประกาศคสช.ฉบบัที ่50/2557 ก าหนดใหข้ึน้ศาลทหาร  

คดอีาวุธเหล่าน้ีสว่นใหญ่ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัเรื่องการเมอืงหรอืความมัน่คงแต่อย่างใด จ านวนมากเป็นชาวบา้นทีถู่กจบักุมจาก

การครอบครองอาวุธปืนแก๊ปซึง่ไม่มทีะเบยีน สว่นใหญ่พกพาไวล่้าสตัว ์ดแูลไร่นา หรอืใชท้ ามาหากนิในชวีติประจ าวนัตามวถิี

ชวีติชนบท  

ศาลทหารในพืน้ทีภ่าคเหนือ ยงัพบรายชื่อจ าเลยทีเ่ป็นกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ บนพืน้ทีส่งูถูกด าเนินคดหีลายคด ีคดลีกัษณะน้ี

เท่าทีพ่บบางกรณี เป็นชาวบา้นยากจนทีถู่กด าเนินคดโีดยไม่มทีนายความ หรอืบางคดกีเ็กีย่วขอ้งกบัเรื่องอื่นๆ เช่น ยาเสพ

ตดิ หรอืการบุกรุกปา่ ทีม่กีารจบักุมพรอ้มกบัพบอาวธุปืนทีผ่ดิกฎหมาย กถ็ูกสง่มาด าเนินคดใีนศาลทหารดว้ยเช่นกนั 

กล่าวได้ว่าการประกาศให้พลเรอืนขึน้ศาลทหารนัน้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทัว่ไปโดยรวมด้วย ไมใ่ช่เพียงแต่พล

เรอืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัเรือ่งทางการเมอืงเท่านัน้ 

ทัง้มแีนวโน้มว่าในคดทีีเ่กีย่วพนักบัการแสดงออกทางการเมอืงในพืน้ทีต่่างจงัหวดั จะยงัมกีรณีพลเรอืนอกีหลายกรณีถูก

ด าเนินคดใีนศาลทหาร โดยทีย่งัไม่เป็นทีร่บัรูข้องสาธารณชน หรอืแมแ้ต่หน่วยงานทีต่ดิตามสถานการณ์สทิธมินุษยชนต่างๆ 

เอง เน่ืองจากความยากล าบากในการเขา้ถงึขอ้มลูในแต่ละพืน้ที ่

กว่าหนึ่งปีเศษผ่านไปหลงัรฐัประหาร ภายใตข้อ้กล่าวอา้งเรื่อง “สถานการณ์พเิศษ” ของคสช.ทีย่งัด าเนินไปไม่สิน้สดุ ชวีติพล

เรอืนในประเทศนี้จ านวนมากถูกน าขึน้ไปวางเดมิพนัอยู่ภายใตห้อ้งพจิารณาในศาลทหาร จนราวกบัเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทัง้

ทีม่นัหาใช่เรื่อง “ปกต”ิ ในสงัคมโลกทุกวนัน้ี 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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