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สถานการณสิทธิของพลเรือนไทยภายใตศาลทหารและกฎอัยการศึกป 2557
สภาพความเปนมา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 “คณะรักษาความสงบแหง ชาติ” (คสช.) นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ได
ทําการรัฐประหารและยึดอํานาจการปกครองประเทศ พรอมประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (กฎอัยการศึก)
ทั่ว ประเทศประกาศใช รั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย(ฉบับ ชั่ ว คราว) พุ ทธศั กราช 2557 ประกาศแตง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ ตลอดจนออกประกาศและ
คําสั่งรวมกันกวา 246 ฉบับ ซึ่งสวนใหญมีผลในการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชน
และขัดตอพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอํา นาจกักตัวบุคคลตามกฎอัยการศึก
และการประกาศใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาคดีของพลเรือนในความผิดอาญาบางประเภท
จากการใชอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ สงผลใหในชวง 7 เดือนที่ผานมา มีผูถูกเรียกไปรายงาน
ตัว อยางนอย 666 คน มีผูที่ถูกจับกุมอยา งนอย 362 คน และถูกจับจากการชุมนุม 134 คน1และถูกดําเนินคดีตาม
ขอหาดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา)
อยางนอย 36 คน โดยปรากฏวา บุคคลเหลานี้ถูกละเมิดหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมหลาย
ประการ โดยเฉพาะจากการใชอาํ นาจกฎอัยการศึกในการกักตัวบุคคลไดถงึ 7 วัน โดยไมตองมีหมายจับ ไมตองแจงขอ
กลาวหา ไมเปดเผยสถานที่ควบคุมตัว ไมมีสิทธิพบและปรึก ษาทนายความ ไมมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติห รือ
บุคคลที่ใกลชิด ไมมีสิทธิขอประกันตัว และขาดระบบการตรวจสอบการใชอํานาจควบคุมตัวดังกลาวโดยศาล เอื้อให
เกิดหว งเวลาที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิม นุษยชนอยางรายแรงตอผูถูกควบคุมตัว เชน มีการรองเรียนวาเจาหนาที่ทํา

1สรุปสถานการณป

2557 1/5 : การเรียกบุคคลไปรายงานตัวการจับกุม และการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก
(http://freedom.ilaw.or.th/blog/Arrest2014 เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2558)
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การซอมทรมานผูถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเพื่อใหรับสารภาพและนําขอมูลที่ไดไปขอออกหมายจับ กอนนําไปสู
การแจงขอกลาวหา ดําเนินคดีอาญา และฝากขังบุคคลดังกลาวในฐานะผูตองหาในเรือนจําตอไป
ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศฉบับที่ 37/2557
และ 38/2557 กําหนดใหความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามประกาศ
หรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารทั้งหมด รวมทั้งคดีที่มีการ
กระทําความผิดหลายอยางเกี่ยวโยงกันก็ใหอยูในอํานาจของศาลทหารดวย อีกทั้ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คณะ
รักษาความสงบแหงชาติไดออกประกาศฉบับที่ 50/2557 ประกาศใหความผิดขอหามีหรือใชอาวุธ เครื่องกระสุนหรือ
วัตถุระเบิด ที่ใชเฉพาะแตในการสงครามที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหได ตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ ที่
กระทํา ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 นาฬิกา ใหเปนคดีที่ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ทหาร สงผลใหพลเรือนที่กระทําความผิดในขอหาตามประกาศดังกลาวจะตองขึ้นศาลทหารดวย ซึ่งเปนการสถาปนา
อํานาจศาลทหารใหสามารถพิจารณาคดีพลเรือนทั่วไปซึ่งไมใชบุคลากรในสังกัดฝายทหารได
ปจจุบัน ศูนยท นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไดใหความชวยเหลือคดีพลเรือนในศาลทหารอยา งนอย 14 คดี
สวนจํานวนคดีพลเรือนทัง้ หมดที่ถกู นําขึน้ สูศ าลทหารมีเทาใด ยังไมมีขอมูลที่แนชัด เนื่องจากยังไมมีการเปดเผยขอมูล
ทางการตอสาธารณะ แตหากพิจารณาจากจํานวนศาลทหารชั้นตนทั่วประเทศที่เปดทําการทั้งหมด 25 แหง ประเมิน
ไดวา มีพลเรือนจํา นวนมากกําลัง ถูกดําเนินคดีภายใตศาลทหาร ในรายงานนี้ศูนยท นายความฯ ไดสรุป และนําเสนอ
ปญหาอุปสรรคของการอํานวยความยุติธรรมโดยกระบวนการศาลทหารเมื่อเทียบกับการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม
ปกติ ทั้งในดานขอกฎหมายและการปฏิบัติงาน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช2457 มาตรา 4 และ มาตรา 7 เมื่อมีสงครามหรือจลาจลเกิดขึ้น
ใหผูบัญชาการทหาร ณ ที่แหงนั้น มีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึก ซึ่งในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือน
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีไดอยางปกติ เวนแต คดีที่ผูมีอํานาจประกาศใชกฎอัยการศึกมีอํานาจประกาศใหศาล
ทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทําผิดเกิดขึ้นในเขตและระหวางการประกาศใชกฎอัยการศึก
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่องการประกาศใช
กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457
อางเหตุเพื่อใหการรักษาความสงบเรียบรอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและนําความสงบสุขกลับคืนสูประชนทุกกลุม
ทุกฝายโดยเร็ว สงผลใหมีการบังคับใชกฎอัยการศึกทั่วประเทศนับแตนั้นเปนตนมา
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ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับ ที่ 37/2557 และ 38/2557 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
และ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 50/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่องใหศาลทหารมี
อํานาจพิจารณาคดี ในความผิดอาญา ตอไปนี้
1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
(1) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาทและผูสาํ เร็จราชการแทนพระองค ตั้งแตมาตรา 107 มาตรา 112
(2) ความผิดตอความมัน่ คงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 113-118 ยกเวนความผิดซึ่งการกระทําผิด
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พุทธศักราช 2551
หรือ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548
2. ความผิดตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติคือ ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหง ชาติ ฉบั บ ที่ 7/2557 เรื่องห า มชุ มนุมทางการเมือง หากฝา ฝ นตองระวางโทษจํา คุ กไม เกิน 1 ป ปรั บ ไมเกิน
20,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 39/2557 เรื่องการกําหนดเงื่อนไขการปลอยตัวของ
บุคคลที่มารายงานตัว บุคคลใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 40,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 40/2557 เรื่องการกําหนดเงื่อนไขการปลอยตัวของ
บุค คลที่ถูกกักตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2547 มาตรา 15 ทวิ บุคคลใดฝาฝนไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 41/2557 กําหนดใหการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งเรียกบุคคลใหมารายงานตัว เปนความผิด ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ หรือสั่งหามกระทําการใดๆ หรือสั่งใหกระทําการใดๆเกี่ยวการธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพยสิน
3. คดีที่ประกอบดวยการกระทําหลายอยางเกี่ยวโยงกันใหอยูในอํานาจของศาลทหาร กลาวคือ ใหคดีทมี่ ีขอ หาวา
กระทําความผิดบางอยางอยูในเขตอํานาจศาลทหารและคดีดังกลาวอาจมีขอหาอื่นที่มีความผิดในตัวเองและมิไดอยูใน
เขตอํานาจศาลทหารรวมอยูดวย ใหศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาในขอหานั้นดวย
4. คดีที่ มีข อหาว ากระทํา ความผิ ดฐานมี หรื อใช อาวุ ธ ปนเครื่ องกระสุ นป นหรือ วัตถุร ะเบิดที่ใชเฉพาะแต การ
สงครามที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตใหไดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปนเครื่องกระสุนปนวัตถุ

Page 3 of 17

ระเบิดดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปนพุทธศักราช 2490 ไมวาจะมีขอหาวากระทําผิดอยางอื่นดวยหรือไมที่กระทํา
ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 นาฬิกา เปนตนไป
พระราชบั ญ ญั ติธรรมนูญ ศาลทหาร พุ ทธศัก ราช 2498 ศาลทหารอยู ภ ายใตกระทรวงกลาโหมโดยมี
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเปนผูบ ังคับบัญชา2 โดยปกติแลวการพิจารณาคดีของศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
ผูกระทําความผิดตอกฎหมายทหารและกฎหมายอื่นในทางอาญาที่มีจําเลยเปนทหารหรือเปนพลเรือนที่สัง กัดอยูใน
ราชการทหารเท านั้ น3 หากมีการกระทํ า ความผิดหลายคนเป นทหารและพลเรือนรวมกัน คดีก็ไมอยูในอํา นาจ
พิจ ารณาคดีของศาลทหาร แตจะอยูในอํา นาจพิจารณาของศาลพลเรือน แตเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึ ก ผู
ประกาศกฎอัยการศึกอาจประกาศใหศ าลทหารมีอํา นาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ อีกก็ได กลาวคือ ใหศาล
ทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาที่พลเรือนกระทําความผิดคดีอาญาดวยก็ได4
ศาลทหารแบงเปน 3 ชั้น คือศาลทหารชัน้ ตน ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด เทียบไดกับศาลชั้นตน
ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ในระบบศาลยุติธรรม โดยศาลทหารชั้นตน ไดแก ศาลจังหวัดทหาร จํานวน 22 แหง ศาล
มณฑลทหาร 12 แห ง ศาลกรุง เทพ 1 แห ง และศาลทหารประจํ า หนว ยทหาร ซึ่งยังไมมี การประกาศใช 5และ
กระบวนการพิจารณาคดีใหนํา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ โดยอนุโลม6 โจทกและจําเลย
สามารถอุทธรณหรือฎีกาคํา พิพากษาหรือคํา สั่งไดภายใน 15 วัน นับแตวันพิพากษาหรือมีคําสั่ง ซึ่งตางจากศาล
ยุติธรรมที่ใหคูความสามารถอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งไดภายใน 1 เดือน นับแตวันพิพากษา
แตหากมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ใดแลวจะตองนํากฎหมายเรื่องการพิจารณาคดีใน “ศาลทหาร
ในเวลาไมปกติ”7มาใชบังคับโดยจะมีการพิจารณาคดีเชนเดียวกับศาลทหารในเวลาปกติ เวนแตโจทกและจําเลย
ไมมีสิทธิอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งได ไมวากรณีใดๆ เนื่องจากตองหามอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษา

2พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุท ธศักราช

2498 มาตรา 5 และมาตรา 10
2498 มาตรา 13 และมาตรา 16
4พระราชบัญญัตก
ิ ฎอัยการศึกพุทธศักราช 2457 มาตรา 7 ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 มาตรา 36
5พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุท ธศักราช 2498 มาตรา 7 ทั้งนี้ ในสวนของศาลจังหวัดทหารนั้น มีศาลที่เปด ดําเนินการอยูจริงจํ านวน 12 ศาล ทําให
รวมแลวศาลทหารชัน้ ตน ทั่วประเทศที่เปดทําการมีจํานวน 25 แหง
6พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศัก ราช 2498 มาตรา 45
7พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุท ธศักราช 2498 มาตรา 36
3พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุท ธศักราช
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รวมทั้งคําสั่งศาลระหวา งการพิจ ารณาคดีดวย8 เชน คําสั่งไมอนุญาตใหป ระกันตัว คําสั่งคํารองขอคัดถายเอกสาร
คําสั่งพิจารณาคดีลับ เปนตน
ในการพิจารณาของศาลทหารชั้นตนจะมีองคคณะตุลาการสามนายเปนองคคณะพิจารณาคดี ซึ่งประกอบไป
ดวยตุลาการธรรมนูญศาลทหารที่จบการศึก ษาทางกฎหมาย 1 คน เปนผูดํา เนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให
เปนไปตามตัวบทกฎหมาย และนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งไมจําเปนตองจบการศึกษาทางกฎหมาย 2 คน ซึ่งมานั่ง
เปนตัวแทนของผูบ ังคับบัญชา9 โดยศาลทหารในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึก รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมี
อํานาจสั่งใหตุลาการพระธรรมนูญศาลมณฑลทหารหนึ่งนายไปนั่งรวมกับตุลาการศาลจังหวัดทหารอีกสองนายเปน
องคคณะพิจารณาพิพากษา ในกรณีเชนนี้ใหศาลจังหวัดทหารมีอํา นาจและหนาที่ดังศาลมณฑลทหาร10 สวนศาล
ทหารกรุงเทพ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดทุกคดี11 การแตงตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกระทําไดโดยอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาทหารและรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม โดยตุลาการศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุดใหนํา
ความกราบบังคับทูลเพื่อใหพระมหากษัตริยใหทรงแตงตั้งและถอดถอน12
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 ไดรับรองศักดิ์ศรีค วาม
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ที่ชนชาวไทยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี13้ ซึ่งแสดงให
เห็นวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมรับโดยชัดแจง วาบรรดาสิทธิตางๆ ตามกติกาและอนุสัญญาระหวา งประเทศที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีมีผ ลบังคับเปนสิท ธิตามรัฐธรรมนูญโดยตรง โดยตามกติการะหวางประเทศวาดว ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยเปนภาคี ขอ 14 ไดรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวหลายประการ
1) บุคคลยอมไดรับการพิจารณาคดีจากศาลที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง
ขอ 14 (1) ของกติการะหวา งประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดรับ รองใหบุคคลทุกคน
ยอมมีสิท ธิที่จ ะไดรับการพิจารณาคดีอาญา โดยศาลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอํานาจ มีความเปนอิสระและเปน
กลาง
8พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุท ธศักราช

2498 มาตรา 61
พุทธศักราช 2498 มาตรา 26 และมาตรา 27
10พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศัก ราช 2498 มาตรา 20
11พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศัก ราช 2498 มาตรา 22
12พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศัก ราช 2498 มาตรา 10
13รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4
9พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร
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ความเปนกลางของศาลตามหลักนิติรฐั ตองตั้งอยูบนพืน้ ฐานความเปนอิสระ 3 ประการ ไดแก ความเปนอิสระ
จากคูความ ความอิสระจากรัฐ และความเปนอิสระจากสังคม เพื่อใหศาลทําหนาที่ตุลาการอยางมีประสิท ธิภาพได
อยางเต็มที่ และปราศจากการแทรกแซงจากอํา นาจอื่นใด ซึ่งความเปนอิสระของศาลและผูพิพากษาดังกลาวอาจ
แบงแยกออกไดเปน 3 ประการ กลาวคือ
(1) อิสระของการทําหนาที่ในทางตุลาการ โดยมีกฎหมายคุม ครองการทําภาระหนาที่ในการพิจารณา
คดีของผูพิพากษาจากอิทธิพลภายนอกทัง้ หลาย
(2) ความอิสระในทางองคกร ในแงการจัดตั้งองคกรของศาลมีความเปนอิสระตามหลักการแบงแยก
อํ า นาจ หมายความว า สภาพองค ก รของศาลหรื อ ผู พิ พ ากษาจะต อ งไม อ ยู ใ นลั ก ษณะของ
ความสั มพั นธ ที่ อยู ใตอํา นาจขององค ก รอื่ นของฝ า ยบริ ห ารและฝ า ยนิ ติบั ญ ญั ติ ทั้ งในทางข อ
กฎหมายหรือในทางขอเท็จจริง
(3) ความเปนอิสระในทางสวนบุคคล ในแงบุคคล การถอดถอนและโยกยายผูพ ิพากษาไมอาจกระทํา
ไดหากเปนการขัดกับความประสงคของผูพิพากษาเพื่อประกันความมั่นคงตอความเปนอิสระของผู
พิพากษาในการทําหนาที่
2) บุคคลทุกคนที่ตองคําพิพากษาลงโทษในความผิดอาญายอมมีสิทธิที่จะใหคณะตุลาการระดับเหนือขึ้น
ไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคําพิพากษา โดยเปนไปตามกฎหมาย
ขอ 14 (5) ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดรับรองใหบุคคลทุกคนที่
ตอ งคํ า พิพากษาลงโทษในความผิ ดอาญา ยอมมีสิ ท ธิที่ จ ะให ศ าลระดับ สูง เหนือขึ้น ไปทบทวนการลงโทษและคํ า
พิพากษา
ความจําเปนทีจ่ ะตองมีการอุทธรณฎีกา สืบเนื่องจากผูพิพากษาซึ่งประกอบเปนศาลอาจผิดพลาดบกพรองใน
การวิ นิจ ฉั ยและสั่ งคดีได ทั้ งนี้อาจมาจากหลายเหตุป จ จัย ทั้ งจากตัวผู พิ พากษาเองหรือจากพยานหลั ก ฐานที่ใช
ประกอบการวินิจฉัยคดี ซึ่งอาจเปนไปในรูปแบบตางๆกัน คือ
1) อาจเปนการใชกฎหมายคลาดเคลื่อน และ
2) อาจเปนการรับฟงขอเท็จจริงคลาดเคลื่อน
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ดังนั้น การใหสิทธิบุคคลไดรับการทบทวนคําพิพากษาโดยศาลสูงกวาเพื่อขจัดขอบกพรองในการวินิจฉัยและ
สั่งคดี จึงเปนหลักที่สําคัญในการประกันความยุติธรรม
3) บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีอยางเปดเผยและเปนธรรม
ขอ 14 (1) ของกติการะหวา งประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดรับ รองใหบุคคลทุกคน
ยอ มมีสิ ท ธิ ไดรั บ การพิจ ารณาคดีอยา งเปด เผยและเปนธรรม สื่ อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห ามเข าฟงการ
พิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางสวนก็ดวยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความมั่นคงของชาติ
ในสัง คมประชาธิปไตย หรือเพื่อความจําเปนเกี่ยวกับสวนไดเสียของคูกรณี หรือในสภาพการณพิเศษซึ่งศาลเห็นวา
จําเปนอยางยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดยเปดเผยนั้นอาจเปนการเสื่อมเสียตอประโยชนแหงความยุติธรรม
หลักการพิจารณาโดยเปดเผยเปนผลสืบเนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะในสมัยกอน
ทีสภาพการปกครองซึ่งผูปกครองมีอํานาจโดยเด็ดขาด การใหความยุติธรรมอันเปนงานของศาลนั้นนับไดวาเปนการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะลึกลับและปฏิบัติกับคูค วามเสมือนเปนวัตถุอยางหนึ่งแทนที่จะเปนผูทรงสิทธิในกระบวนการ
พิจารณา คูความไมสามารถมีอิทธิพลใดๆ ตอกระบวนพิจารณาได เนื่องจากกระบวนพิจารณาจะเนนความสําเร็จเปน
สําคัญ ไมเนนเหตุผล จึงสามารถเรียกไดวาเปน กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้น “หลังประตูที่ถูกปด”
แตเมื่อกาลสมัยเปลี่ยนไปสังคมสวนใหญไดเปลี่ยนผานเขาสูสังคมประชาธิปไตย จึงเริ่มมีการยอมรับหลักการ
แบงแยกอํานาจ ซึ่งเปนผลใหถือวากระบวนการยุติธรรมเปนอํานาจที่สําคัญอันหนึ่งของรัฐและขณะเดียวกันก็ยอมรับ
วา อํานาจสูงสุดในรัฐเปนของประชาชน ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมในระบอบประชาธิป ไตยจึงถือวา ประชาชน
ควรจะมีอํานาจควบคุมการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลเพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อ มั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม หรือกลาวอีกแบบ กระบวนการยุติธรรมตองเปดเผยตอสาธารณะ ศาลจะตองมิใชปราสาทแหงความลี้ลับ
และนาสะพรึงกลัว แตจะตองเสมือนเปนวิหารแกวที่โปรงใส หลักการดังกลา วจึงมีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะใน
คดีอาญา
4) บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทํา ผิดอาญาตอ งมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะ
พิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด
ขอ 14 (2) ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดรับรองใหบุคคลทุกคนผูซ ึ่ง
ตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสทุ ธิจ์ นกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด
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เดิ มในสมัยโบราณผู ถูกกลา วหาว า กระทํ าความผิ ด จะตกอยูในฐานะวั ต ถุแห ง คดี ปราศจากสิ ท ธิใดๆ
รวมถึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูกระทําความผิด กอใหเกิดหนาที่โดยปริยายแกผูถูกกลา วหาวาตองพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของตนใหได โดยวิธีตางๆ ที่ไมเปนเหตุเปนผลตามอําเภอใจของผูไตสวน เชน ดําน้ําลุยไฟ เปนตน ดังนั้น
ผูถูกกลาวหาจึงมีสภาพไมตางอะไรจากวัตถุชิ้นหนึ่งที่จะถูกซักฟอกในคดีโดยวิธกี ารใดๆก็ได โดยไมตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันแตอยางใด
แตเมื่อ เขาสูสัง คมสมัยใหมที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการยอมรับแนวคิดปจเจกชนนิยม
และเสรีนิยม มนุษยทุกคนจึงอยูในฐานตัวการหรือประธานของกฎหมาย มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน
บุค คลจึงมิอาจถูกลดคุณคาเปนวัตถุที่ต่ําตอยของมนุษยดวยกันอีกตอไป การพิสูจนความจริงแบบสังคมโบราณจึง
กลายเปนสิ่งที่ผิดยุคสมัย ดังนั้น การพิสูจนค วามผิดตามกฎหมายสมัยใหมจึงมีการเปลี่ยนแปลงมูลฐานดังเดิมจาก
สมัยโบราณ โดยจะสันนิษฐานไว กอนวา ผูถู กกลาวหาในคดีเปนผูบ ริสุท ธิ์จ นกว าจะพิสูจ นไดว าเขาเปนผูกระทํ า
ความผิด กระบวนการพิสูจนความผิดดําเนินไปดวยความเปนเหตุเปนผล
ปญหาและอุปสรรค
1. พลเรือนทยอยขึ้นศาลทหาร
ภายหลังการประกาศเขตอํานาจศาลทหาร ศูนยทนายความฯ ประเมินวามีคดีที่พลเรือนขึ้นสูการพิจารณาคดี
ในศาลทหารจํานวนมาก โดยทางศูนยทนายความฯ ไดเขาสังเกตการณในศาลทหารบางแหง พบวามีคดีของพลเรือนที่
ขึ้นสูการพิจารณาในเดือนๆ หนึ่ง เฉลี่ยมากกวา 10 คดีตอหนึ่งศาล หากก็ยังไมสามารถทราบจํานวนที่ แนนอนได
เนื่องจากศาลทหารไมมีระบบขอมูลที่เปดใหสาธารณะสามารถเขาถึงได อีกทั้งคณะรักษาความสงบแหงชาติและ
รัฐบาลยังไมมกี ารเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณะ ทําใหทั้งจํานวนคดี ประเภทคดี หรือจํานวนพลเรือนที่อยูภายใต
ศาลทหาร ยังคงเปนปริศนา
จากการทีศ่ ูนยทนายความฯ ไดรวบรวม ติดตาม และใหความชวยเหลือคดี พบวา ลักษณะคดีพลเรือนที่ถกู
นําขึ้นสูศ าลทหารมีความหลายหลาก ตั้งแตคดีที่เกี่ยวของกับการเมือง เชน คดีดูหมิ่นพระมหากษัตริย คดียุยงปลุก
ปนใหเกิดความกระดางกระเดื่องในหมูป ระชาชน คดีครอบครองอาวุธโดยมีภูมิหลังเกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
การเมือง คดีฝา ฝนไมไปรายงานตัวตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ และคดีฝา ฝนประกาศหามชุมนุมทาง
การเมืองเกินหาคน โดยมีขอสังเกตวาการโพสตขอความ แชรขอ ความ หรือแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย หรือ
กระทําการใดๆ ในลักษณะที่เปนการตอตานคณะรักษาความสงบแหงชาติ เชน โปรยใบปลิว ก็นาํ ไปสูก ารดําเนินคดี
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อาญาหมวดความมั่นคงของรัฐ เชน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 เรื่องการยุยงปลุกปนใหเกิดความกระดาง
กระเดื่องในหมูประชาชน ไดโดยงาย
ตลอดจนคดีที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองก็ถูกนําขึ้นสูศาลทหาร เชน พบคดีทพี่ ลเรือนกลุมชาติพันธุใน
ภาคเหนือถูกดําเนินคดี เนื่องจากมีปนแกปในบานโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งเปนอุปกรณที่ชาวบานมีไวเพื่อปองกันตัว
และใชออกไปทําไรนา ซึ่งคดีนี้เมื่อขึ้นสูศ าลทหารตองใชหลักทรัพยประกันตัวถึง 120,000 บาท และทายทีส่ ุดศาล
พิพากษาลงโทษจําคุก 6 เดือนปรับ 5 พันบาท จําเลยรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึง่ เหลือจําคุก 3 เดือนปรับ 2.5 พัน
บาท โทษจําคุกใหรอลงอาญา ทั้งนี้ จําเลยไมมีสทิ ธิที่จะอุทธรณคาํ พิพากษาได หรือหลายกรณีที่มีการดําเนินคดีกบั
กลุมวัยรุนหรือกลุมที่ถูกกลาวหาวาเกี่ยวของกับคดียาเสพติด หรือประชาชนทั่วไปขอหาครอบครองอาวุธปนโดยไมได
รับอนุญาตในศาลทหาร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 50/2557 อยางกวางขวางดวย กลาวได
วาการประกาศใหพลเรือนตองขึน้ ศาลทหารนั้น สงผลกระทบตอประชาชนทัว่ ไปโดยรวมดวย ไมเพียงแต
ประชาชนที่มสี วนเกี่ยวของหรือมีมลู เหตุจงู ใจทางการเมืองเทานัน้
2. กฎอัยการศึกในฐานะตนธารแหงกระบวนการยุตธิ รรมภายใตยุคคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ภายใตกฎอัยการศึก เจาหนาที่ทหารมีอาํ นาจเหนือฝายพลเรือน มีอํานาจคน ยึดและกักตัวประชาชนที่
เจาหนาที่เห็นวาเปนอริราชศัตรูหรือกระทําฝาฝนตอกฎอัยการศึกได และมีอํานาจควบคุมตัวไว 7 วัน14 และสามารถ
ควบคุมตัวที่ใดก็ได ซึ่งโดยสวนใหญแลวเปนการควบคุมตัวโดยไมเปดเผยสถานที่คมุ ขัง และไมอนุญาตใหติดตอญาติ
หรือบุคคลใดเยี่ยมได ซึ่งนายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกลาวสนับสนุนการใชกฎอัยการ
ศึกวา “ทําใหกระบวนการยุตธิ รรมมีความรวดเร็ว ไมตองขอหมายศาล”15
ภายใตสภาวะดังกลาว กฎอัยการศึกไดกลายมาเปนกรรมวิธีทางลัดของกระบวนการยุติธรรม กลาวคือ
เจาหนาที่ทหารอาจใชอํานาจจับและกักตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกได 7 วัน โดยอาศัยเหตุเพียงเปนผูตองสงสัย และ
ไมตองมีการขอออกหมายจับหรือควบคุมตัวจากศาล ซึง่ ระยะเวลาดังกลาวเปนระยะอันตรายที่เปดโอกาสใหอาจเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไดสูง เชน เกิดขอรองเรียนเรือ่ งการซอมทรมานเพือ่ ใหรับสารภาพหรือบังคับใหเปดเผย
ขอมูล และการบังคับบุคคลใหสูญหาย เปนตน

14พระราชบัญญัตก
ิ ฎอัยการศึกพุทธศักราช

2457 มาตรา 6 และมาตรา 15 ทวิ
ย้ําไมเลิกกฎอัยการศึกชี้ทําใหการสอบสวนรวดเร็วไมตอ งขอหมายศาล
,http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1418715352, เขาถึงเมือ่ 16 ธ.ค.2557
15"พลเอกประยุทธ"
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นอกจากนี้ ยังมีการนําขอมูลของผูถ ูกกักตัวตามกฎอัยการศึกไปขอออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และนําหมายจับมาใชเมื่อครบกําหนดกักตัวแลว โดยมีการแจงขอกลาวหา และทําแผนประกอบ
คํารับสารภาพหรือแถลงขาวตอสาธารณะ กอนนําตัวไปขอฝากขังตอศาลโดยเจาหนาที่ตาํ รวจ เพื่อดําเนินคดีอาญา
ตามขั้นตอนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปกติ บางกรณีพบวาแมบุคคลมีหมายจับตามประมวลกฎหมาย
อาญาแลว ก็ยังมีการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเพื่อซักถามกอน แลวจึงนําตัวมาแจงขอกลาวหาทีส่ ถานีตาํ รวจ โดย
ทัง้ สองกรณีมีการนําขอมูลที่ไดจากผูถ ูกกักตัวในชั้นกฎอัยการศึกมาประกอบการทําสํานวนการสอบสวนในชั้น
สอบสวนดวย อันเปนการเอื้อประโยชนตอการดําเนินคดีตอ บุคคล และเปนการลัดขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อเทียบกับกระบวนการยุตธิ รรมปกติที่กาํ หนดใหเจาหนาที่ตองมีหลักฐานนาเชื่อวาบุคคลจะกระทําความผิดและตอง
ไปขอออกหมายจับทีศ่ าลเทานั้น
กลาวไดวา กฎอัยการศึกเปนเครือ่ งมืออํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่ทหารทําการรวบรวมพยานหลักฐาน
ผานอํานาจการกักตัวบุคคลตองสงสัยดวยการสอบสวน เรียกวา กระบวนซักถาม ซึง่ มีการบันทึกขอมูลที่ไดไวเปน
หลักฐาน โดยไมมีทนายความรวมฟงขณะสอบสวน อีกทั้งมีอํานาจคนและยึดสิ่งของตางๆ โดยไมตองมีหมายของศาล
บุคคลดังกลาวจึงไรซงึ่ หลักประกันสิทธิขั้นต่าํ ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งที่ยังไมไดตกเปนผูตองหาในคดีอาญาแตอยาง
ใด และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎอัยการศึก เจาหนาที่ทหารก็จะพาบุคคลดังกลาวไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อ
เขาสูกระบวนการยุติธรรมอาญาปกติ ปรากฏวาในการแจงขอกลาวหาและทําสํานวนสอบสวนกอนฝากขังตอศาล
ทหารนัน้ สํานวนสอบสวนของเจาหนาที่ตาํ รวจก็เปนไปตามผลการซักถาม หลักฐานและขอมูลที่เจาหนาที่ทหาร
รวบรวมภายใตกรรมวิธีกฎอัยการศึก และมีการนํามาใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อเอาผิดจําเลยดวย การใชกฎ
อัยการศึกกอนจึงขัดกับหลักการทีส่ ันนิษฐานไวกอนวาบุคคลเปนผูบ ริสุทธิ์จนกวาจะมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ุดวาเปน
ผูกระทําความผิด
อีกทั้งในการสอบสวน พนักงานสอบสวนมีหนาที่ตองรวบรวมพยานหลักฐานในสวนทีแ่ สดงความบริสุทธิ์ของ
ผูตองหาและสวนบรรเทาโทษแกผูตองหาดวย ไมใชการเอาผิดผูตองหาอยางเดียว โดยทีเ่ จาหนาที่ตาํ รวจยังไมมี
โอกาสในการรวบรวมพยานหลักฐานในสวนอื่นๆ ที่เปนผลดีกับผูตอ งหา ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายระหวางประเทศที่
ระบุใหกระบวนการยุติธรรมตองมีความเปนธรรม และการไดรับการปฏิบัติเชนผูบริสุทธิ์
3. กระบวนการพิจารณาคดีที่แตกตางจากกระบวนพิจารณาคดีทั่วไป
ศูนยทนายความฯ มีขอสังเกตจากการชวยเหลือคดีพลเรือนในศาลทหารตอกระบวนพิจารณาในศาลทหาร
ซึ่งมีความแตกตางกับกระบวนพิจารณาในศาลยุตธิ รรมปกติหลายประการ ประการแรกคือ “การไมใหคัดเอกสาร”
ในสํานวนคดีหลายอยาง เชน สําเนาคําฟอง คําสัง่ ไมอนุญาตใหประกันตัว หรือรายงานกระบวนพิจารณา โดยไมระบุ
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เหตุผลทีห่ นักแนนเพียงพอ เชน ทนายความขออนุญาตคัดถายกระบวนพิจารณาคดีเพื่อรวบรวมไวในสํานวน ศาลมี
คําสัง่ ไมอนุญาต โดยใหเหตุผลวา ไดอา นใหคคู วามทราบแลวในหองพิจารณา ทั้งๆ ที่โดยปกติเปนสิทธิของตัวคูความ
และทนายความในการสามารถเขาถึงเอกสารเหลานีไ้ ด16
ในบางกรณี พบวามีเรื่องที่ตอ งตั้งเปนขอสังเกตถึงความเชี่ยวชาญดานกฎหมายของเจาหนาทีแ่ ละตุลาการ
ศาลทหาร เชน ในสวนการยื่นคํารองขอออกหมายเรียกเอกสาร ศาลสั่งใหทนายความระบุเลขมาตราของกฎหมายที่
เกี่ยวของและอธิบายขอกฎหมายประกอบใหดว ย นอกจากนี้ศาลยังมีคาํ สัง่ ในคํารองขอออกหมายเรียกเอกสารดวยวา
รอสอบถามคูค วามในวันนัดกอน เปนตน
ขอสังเกตประการตอมา คือ เรื่องความอิสระและเปนกลางของตุลาการศาลทหาร เนื่องจากตุลาการศาล
ทหารมาจากแตงตั้งโดยผูบงั คับบัญชา และยังอยูภ ายใตบงั คับบัญชาของผูบงั คับบัญชา โดยเปนหนวยงานหนึ่งสังกัด
ในกระทรวงกลาโหม โดยไมไดเปนอิสระจากอํานาจบังคับบัญชาสั่งการของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนฝาย
บริหาร จึงอาจถือวาศาลทหารไมไดมีองคประกอบของการเปนองคกรตุลาการ หรือไมอาจเรียกไดวา เปนศาลตามนัย
ยะของหลักการแบงแยกอํานาจ และที่มาของตุลาการซึง่ จะมาพิจารณาคดีจงึ มีปญหาขาดความเปนอิสระ และไมมี
หลักประกันซึง่ จะทําใหตลุ าการนั้นทําหนาที่ไดอยางเปนกลาง อีกทั้งยังขาดความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายทัว่ ไป เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาตองอาศัยความรอบคอบประกอบกับความแมนยําในหลักกฎหมายเพื่อ
ปรับกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แตองคคณะพิจารณาคดีซึ่งประกอบดวยตุลาการสามนาย มีเพียงตุลาการธรรมนูญศาล
ทหาร 1 นายที่ตองมีความรูทางกฎหมาย ขณะที่ตลุ าการอีก 2 นายมาจากเจาหนาทีท่ หารที่ไมตองมีความรูทาง
กฎหมาย
ในกรณีนี้ ทนายความของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงไดยื่นคํารองซึ่งมีขอความระบุถึงความไมเปน
อิสระของตุลาการศาลทหารตอศาลทหารกรุงเทพเพื่อสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยในเรื่องดังกลาว แตตลุ าการศาล
ทหารสั่งใหทนายความแกไขขอความดังกลาว เนื่องจากเห็นวาเปนการ “กาวลวงคณะรักษาความสงบแหงชาติ” โดย
“หากไมดําเนินการแกไขศาลจะพิจารณามีคาํ สั่งตามสมควร”
นอกจากนี้ ศาลทหารยังไมม“ี ทนายขอแรง” เนื่องจากโดยปกติจาํ เลยที่เปนทหารและไมมีทนายความจะ
สามารถรองขอความชวยเหลือทางกฎหมายจากนายทหารพระธรรมนูญ ซึง่ ทําหนาที่ชว ยเหลือจําเลยที่เปนทหาร
โดยทําหนาที่เปนทนายจําเลยในศาล แตกรณีนี้ไมครอบคลุมถึงจําเลยที่เปนพลเรือน ทําใหคดีทพี่ ลเรือนตองขึ้นศาล
16ประมวลกฎหมายวิธีพ ิจารณาความแพง

มาตรา 54 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
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ทหารขาดทนายความขอแรง ในการใหคาํ ปรึกษาทางกฎหมายเบื้องตน ชวยจัดการเรื่องประกันตัว หรือการเขียนคํา
รองหรือคําแถลงรวมถึงการตอสูค ดีในชั้นพิจารณาคดี แสดงใหเห็นวาการอํานวยความยุติธรรมของศาลทหารนั้นไมมี
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผูตองหาและจําเลยที่จะมีสทิ ธิมีทปี่ รึกษาดานกฎหมายไดอยางทั่วถึง
ประการตอมาในสวนกระบวนการฝากขัง ซึ่งเปนกระบวนการกอนพิจารณาคดี ยังมีความยุงยากหลาย
ประการ กลาวคือ ผูตองหาที่ไดรบั การประกันตัว ผูตองหาและนายประกัน จําเปนตองไปปรากฏตัวตอศาลทหารทุก
ครัง้ หรือทุกๆ 12 วัน ที่ครบกําหนดการฝากขังและมีการขอฝากขังครัง้ ตอไป ซึง่ ไมเหมือนกับศาลอาญาทัว่ ไปที่
ผูตองหาไมจาํ เปนตองปรากฏตัวตอหนาศาลทุกครั้ง กระบวนการดังกลาวสรางความลําบากแกผูตองหาและนาย
ประกันที่อยูตา งจังหวัดหรือมีธุระจําเปน ซึ่งเปนการเพิ่มภาระทั้งเวลาและคาใชจา ยในการมาศาลของผูตองหาและ
นายประกัน
ในกระบวนการยื่นฟอง ศูนยทนายความฯ พบปญหาเรื่องความลาชาในการสงฟองคดี เชน คดีความมั่นคง
หลายคดี เจาหนาที่ตํารวจมักใหเหตุผลวา รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว เหลือเพียงใหผบู ัญชาการตํารวจแหงชาติ
ลงนาม ซึง่ กวาจะลงนามมักกินเวลาถึงครบกําหนดเวลาฝากขังคือ 84 วัน ซึ่งระหวางนั้น ผูตองหาตองถูกคุมขังอยูใน
เรือนจํา นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตในการฟองคดี กลาวคือ บางคดีอัยการทหารยื่นฟองในวันสุดทายของการฝากขัง ทั้ง
ที่เลยเวลาราชการแลว โดยในวันที่ยื่นฟองนั้นศาลไมไดนาํ ตัวจําเลยมาศาลและไมไดอานคําฟองใหจาํ เลยฟง หลายคดี
จําเลยตองรอเปนเวลานานหลายเดือนกวาจะไดรับและทราบคําฟอง ทําใหจาํ เลยตองถูกขังอยูในเรือนจําเปนเวลานาน
กวาจะทราบวาถูกฟองขอหาอะไรโดยไมจําเปน และเสียโอกาสในการพิจารณาคําฟอง ติดตอญาติและทนายความ
ซึ่งจะนําไปสูก ารตัดสินใจทางคดีตอ ไป
ในสวนการพิจารณาคดีซึ่งตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ “ตองพิจารณาคดีโดยเปดเผย”แตสถานการณ
ที่เกิดขึ้นในศาลทหาร กลับใชวิธี “พิจารณาคดีโดยลับเปนหลัก”โดยเฉพาะในคดีความผิดเกี่ยวกับการดูหมิ่น หมิน่
ประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย หรือมาตรา 112 ที่ศาลจะสัง่ พิจารณาคดีลับเกือบทุกคดี
ไมใหสาธารณะเขาฟงการพิจารณาคดี มีการเชิญตัวผูไมเกี่ยวของ และเจาหนาทีจ่ ากสถานทูตและองคกรระหวาง
ประเทศออกนอกหองพิจารณา และมีกรณีที่ทนายความขอคัดถายคําสั่งใหพิจารณาคดีโดยลับ ตุลาการศาลทหารกลับ
ไมอนุญาต โดยอางวา ไดอธิบายใหเขาใจในศาลแลว
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ศาลทหารไมมีกระบวนการสืบเสาะซึง่ ในประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความ
อาญา ไดกาํ หนดใหมีกระบวนการสืบเสาะ ถือเปนกระบวนการที่อาํ นวยความยุติธรรมใหแกจาํ เลย ในกระบวนการนี้
ศาลจะสั่งใหพนักงานคุมประพฤติแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัตภิ ูมหิ ลังทางสังคม ความประพฤติของจําเลย
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สภาพความผิด และเหตุอื่นอันควรปราณีกอ นทีศ่ าลจะมีคาํ พิพากษา เพื่อทีจ่ ะนําไปกําหนดโทษจําเลยหรือพิจารณาให
รอลงอาญา17
แตในศาลทหารคดีหนึ่งทนายความขอใหศาลสืบเสาะและมีคาํ พิพากษารอลงอาญาจําเลย เนื่องจากจําเลยมี
อาการปวยทางจิตมากอนเกิดเหตุกวา 10 ปแลว ศาลใหเหตุผลวา ศาลทหารไมมกี ระบวนการสืบเสาะเนือ่ งจากไมมี
หนวยงานทําหนาที่ดงั กลาว และใหใชกระบวนการสืบพยานในศาลแทน การทีศ่ าลไมมีกระบวนการดังกลาว สงผล
เสียหายตอจําเลยอยางมาก และเปนภาระทีจ่ าํ เลยจะตองตอสูค ดีในศาลตอไป
นอกจากนี้ ศาลทหารในบางพื้นทีย่ ังมีความยากลําบากในการเขาถึงและอํานวยความสะดวกแกสาธารณชนที่
สนใจติดตามคดี เชน กรณีคดีพลเรือนขอหาเกี่ยวกับความมั่นคงทีศ่ าลทหารจังหวัดขอนแกน แมจะไมมีคําสั่งพิจารณา
คดีโดยลับ แตกลับไมอนุญาตใหญาติและผูไมเกี่ยวของเขาไปในหองพิจารณา โดยใหเหตุผลวาหองพิจารณาคดีมีความ
คับแคบ เปนตน อีกทั้ง ศาลทหารในตางจังหวัด ยังมีที่ตั้งอยูภายในคายทหาร ซึ่งปกติมีขอความกํากับวา “เขตทหาร
หา มเขา” และมีการตรวจตราผูเขาออกคา ยอยา งเขมงวด ทํา ใหป ระชาชนทั่ วไปมีค วามยากลําบากในการเขา ไป
สังเกตการณคดีในศาลทหาร
ความแตกตางอีกประการหนึ่งคือ ในคดี 112 ทีพ่ ิจารณาโดยลับ และแมแตในคดีประเภทอื่นศาลจะพิจารณา
คดีโดยเปดเผย มักมีคําสั่ง “หามผูสัง เกตการณหรือสื่อมวลชนจดบันทึก”18 ในระหวางการพิจารณาคดีภายในหอง
พิจารณา โดยอางวาการนําขอความทีบ่ ันทึกไปเผยแพรและอาจมีเนื้อความที่ผิดพลาด จะนําไปสูความเขาใจผิดในหมู
ประชาชน ทําใหผูสังเกตการณคดีตองใชวิธี “จดจํา” เหตุการณที่เกิดขึ้นแทนการบันทึกเปนลายลักษณอักษร
4. สิทธิในการไดรับการประกันตัว
สิท ธิ ในการไดรั บ การประกันตัว ถื อเป นสิ ท ธิ ในกระบวนการยุ ติธรรมขั้น พื้นฐานซึ่ งประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาและกติการะหวางประเทศ กําหนดไววาตองใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยเปนหลัก สวนการ
ไมใหประกันตัวเปนขอยกเวน19แตที่ผานมา ในศาลทหารกลับใชการไมใหประกันตัวเปนหลัก โดยศูนยทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชนพบวาคดีมาตรา 112 ในศาลทหารไดรับการประกันตัว เพียง 4 รายจากจํานวนผูตองหาและจําเลย
ในศาลทหารทั้งหมด 18 ราย
17ประมวลกฎหมายอาญามาตรา

56 และพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการควบคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 มาตรา 11
http://www.prachatai.com/journal/2014/10/56236 , เขาถึงเมือ่ 7ธันวาคม 2557
19ประมวลกฎหมายวิธีพ ิจารณาความอาญา มาตรา 108
18‘เครื่องมือสุด ทายที่ถก
ู ทําลาย’ศาลทหารสั่งหามจดบันทึกคดี,
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ในคดีห นึ่งที่ผูตองหาสูงอายุและปญหาทางสุข ภาพ พบวา ทนายความเคยยื่นขอประกันตัวสูงสุด 5 ครั้งใช
หลักทรัพยมากถึง 2,500,000 บาท แตศาลก็ไมอนุญาตและมักใหเหตุผลวา “เนื่องจากเปนคดีรายแรงมีโทษสูงเกรง
จํา เลยจะหลบหนี” แมทนายความจะอางความจําเปนจากเหตุตางๆ เชน ปญหาดา นสุขภาพ หรือในอีกกรณีหนึ่ง
ผูตองหามีอ าการปวยเปนโรคเสนเลือดในจอรับภาพบวม โดยหากไมรีบรักษาอาจนําไปสูการพิการทางสายตาได แต
ศาลกลั บ ไม อนุ ญ าตให ป ระกัน ตั ว โดยให เหตุ ผ ลว า “ในเรื อ นจํ า มีร ะบบรั ก ษาพยาบาลอยูแ ล ว หากมีอั น ตราย
สถานพยาบาลสามารถรักษาไดโดยเร็ว”
จากขอเท็จจริงพบวาหลายปที่ที่ผานมามีนักโทษทางการเมืองอยางนอย 3 ราย ประกอบดวย 1. นายอําพล
ตั้ง นพกุล หรืออากง20 2. นายสุ รกริ ช ชั ยมงคล 21และ 3. นายวันชั ย รั กสงวนศิ ล ป 22 ที่ เสี ยชีวิต จากการขาดการ
รักษาพยาบาลในเรือนจํา สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการประกันตัว ผูตองหาที่มีปญหาทางสุข ภาพและความ
จําเปนของการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลในเรือนจําอยางเรงดวน
โดยสวนใหญแลว เหตุผลที่ศาลทหารใชประกอบในการไมใหประกันตัวนั้นปราศจากขอกฎหมายรองรับ
โดยเฉพาะในความผิดขอหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ฯ ซึ่งการไมอนุญาตใหประกันตัวจะตองมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี23 การอางวาเปนคดีรายแรงหรือกระทบตอความรูสกึ ของประชาชน ไมอาจนําไปสู
การไมใหประกันตัวดังกลาวได
แตอยางไรก็ตาม ในคดีความผิดขอหาฝาฝนประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ เชน ฝาฝน
ประกาศหามชุมนุม ฝาฝนคําสัง่ ไมไปรายงานตัว หรือความผิดขอหายุยงปลุกปนใหเกิดความกระดางกระเดื่องในหมู
ประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ศาลมีแนวโนมใหอนุญาตประกันตัว นอกจากนี้ ในคดีเกี่ยวกับ
อาวุธหรือตระเตรียมการกอการราย และคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย มีแนวโนมที่ดีบางกรณีทศี่ าลอนุญาตให
ประกันตัว เชน กรณีของนายจือเซง แซโคว หรือสมอลล บัณฑิต อานียา ผูตองหาตามขอหาหมิ่นประมาท
20"อากง"

เสียชีวิตหลังปวดทองหนักตั้งแตวัน ศุกรภรรยาบอก "กลับบานเรานะตอนนี้เคาปลอยตัวลื้อ
แลว"http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1336449341, เขาถึงเมือ่ 9 ธัน วาคม 2557
21'ผูตอ
 งหายิงสุทิน' ตายปริศนาในคุกแมสงสัยอาจโดนซอมเพราะเปนเสื้อแดง http://www.prachatai.com/journal/2014/08/55291, เขาถึงเมือ่ 9
ธันวาคม 2557
22นักโทษแดงเผาศาลากลางอุดรฯเปนลมลมฟุบตายคาคุกหลักสี,่ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000157563,
เขาถึงเมือ่ 27 ธันวาคม 2557
23ประมวลกฎหมายวิธีพ ิจารณาความอาญา มาตรา 108/1
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พระมหากษัตริย ทีท่ นายความยื่นคํารองขอประกันตัวดวยเหตุดานสุขภาพ ทั้งชี้วา การกระทําของนายบัณฑิตเปนการ
กระทําโดยบริสุทธิ์ใจ ศาลทหารจึงอนุญาตใหประกันตัวดวยหลักทรัพย 400,000 บาท หรือกรณีจาํ เลยทีถ่ ูกดําเนินคดี
ขอหาเตรียมการกอการรายหรือขอนแกนโมเดล ก็ไดรับอนุญาตใหประกันตัวเปนสวนใหญในชวงหลัง
5. คําพิพากษา
ในคดีเกี่ยวกับการไมไปรายงานตัวตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติและการชุมนุมทางการเมือง
ศาลทหารไดมคี ําพิพากษาไปแลวในคดีทจี่ าํ เลยใหการรับสารภาพ โดยศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยตั้งแต 3 เดือน
ถึง 6 เดือนปรับ 3,000 – 10,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญาทั้งหมด สงผลใหมกี าร“ตีความทางกฎหมายวาการ
แสดงออกอยางสันติ ปราศจากอาวุธ เพือ่ ตอตานอํานาจรัฐที่มาโดยการรัฐประหารเปนการกระทําความผิด”
ในสวนคดีอาวุธสงคราม ศาลทหารไดมคี าํ พิพากษาไปแลว 1 คดี ซึ่งจําเลยถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 10 ป รับ
สารภาพลดลงเหลือ 5 ป โดยไมรอลงอาญา จากการครอบครองวัตถุระเบิด 3 ลูก ซึง่ ทนายความไดตั้งขอสังเกตวาศาล
ทหารไมไดพจิ ารณาเหตุบรรเทาโทษ เชน เรื่องการทําคุณงามความดีทชี่ ว ยเหลือสังคม หรือการไมเคยตองโทษจําคุก
มากอน และเนื่องจากศาลทหารมีเพียงชั้นเดียว จําเลยจึงไมมีสิทธิ์อุทธรณหรือฎีกาเพื่อขอลดโทษไดอีก ทําใหจาํ เลย
เสียโอกาสที่จะไดรับความเปนธรรมตามกระบวนการยุตธิ รรมปกติ24
ในคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ศาลทหารมีการตัดสินไปแลว2คดี ในคดีที่จาํ เลยใหการรับสารภาพ
ศาลทหารกรุงเทพพิพากษาจําคุก 10 ปและ 9 ป ตามลําดับ โดยลดโทษกึงหนึ่งเหลือจําคุก 5 ปและ 4 ป 6 เดือน ไม
รอลงอาญา จะเห็นไดวา ศาลทหารพิพากษาลงโทษในคดีประเภทนี้ในอัตราโทษที่สงู กวาศาลพลเรือน โดยที่ผา นมาคดี
ในศาลพลเรือน สวนใหญศาลพิพากษาจําคุกในอัตรา 5 ป และหากรับสารภาพ จึงลดโทษใหกึ่งหนึ่ง เหลือ 2 ป 6
เดือน ไมรอลงอาญา การพิพากษาลงโทษหนักขึ้นของศาลทหารนีส้ อดคลองกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ
จันทรโอชาทีแ่ ถลงตอรัฐสภาวาภารกิจของรัฐบาลคือนโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย โดยใช
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินการกับ “ผูคะนองปากยามใจ” หรือ “ประสงครา ยมุง สั่นคลอนสถาบัน”25

24ศาลทหารพิพ ากษาจําคุก

‘วรพนธ’10 ปขอหามีเครือ่ งกระสุน-ยุทธภัณฑไวในครอบครองฝนประกาศคสช.
http://www.prachatai.com/journal/2014/12/56903, เขาถึงเมือ่ 10 ธัน วาคม 2557
25คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี,http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2014/history_61.pdf , เขาถึงเมือ
่ 1ธัน วาคม 2557
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ศูนยทนายความฯ เห็นวาแนวโนมการดําเนินคดีขอหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 112 เพิ่มมากขึ้น เปนกระบวนการสรางความหวาดกลัวใหกบั ประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เนื่องจากความผิดตามขอหานีถ้ ูกกําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ภายใตสภาวะการไมได
รับการประกันตัวและมีการพิพากษาลงโทษจําคุกนานเปนสองเทาของศาลพลเรือน สงผลใหประชาชนบางสวนทีค่ ิด
วาตัวเองมีความเสี่ยง ตัดสินใจลี้ภยั ทางการเมืองไปยังประเทศตางๆ ไมวา ตนเองจะกระทําผิดจริงหรือไม หรือเกิด
จากการกลั่นแกลงก็ตาม เพราะไมอยากเสี่ยงทีจ่ ะถูกดําเนินคดีในศาล บางกรณีครอบครัวของบุคคลดังกลาวยังถูก
คุกคาม26และมีการกดดันโดยการยกเลิกหนังสือเดินทาง27หรือการพูดออกสื่อสาธารณะ เพื่อใหบคุ คลดังกลาวมา
รายงานตัว
6. สิทธิในการพิจารณาโดยศาลที่สงู กวา
ศาลทหารในเวลาไมปกติ คือในระหวางการประกาศใชกฎอัยการศึก ตองหามอุทธรณหรือฎีกา ทําให
คูค วามไมมสี ิทธิในการตรวจสอบดุลพินิจในการพิพากษาของศาลชั้นตนโดยศาลทีส่ ูงกวา หลายคดีไดมีการยื่นคํารอง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากฎหมาย คือพระธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 และประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ใหพลเรือนขึ้นศาลทหาร ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ และขอใหศาลทหารสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความ แตหากศาลทหารเห็นวากรณีดังกลาวไมตองสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญตีความก็จะทําใหเรื่องเปนที่ยุติ ไมอาจ
อุทธรณคําสั่งที่ศาลไมสง ใหศาลรัฐธรรมนูญตีความได และศาลทหารก็จะดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี
ตอไป
ในสวนผลกระทบตอตัวผูตองหาหรือจําเลยในคดี การมีศาลชั้นเดียวไดสรางความกดดันตอผูตอ งหาและ
จําเลยทีถ่ ูกดําเนินคดี ทําใหจําเลยหลายรายเลือกที่จะรับสารภาพวาตนเปนผูกระทําผิด แทนการตอสูค ดี เนื่องจาก
ไมสามารถอุทธรณขอใหศาลกลับคําพิพากษาหรือขอลดโทษได การรับสารภาพจะไดรบั การลดโทษลงกึ่งหนึ่งจึงเปน
ประโยชนมากกวา โดยเฉพาะคดีมาตรา 112 ที่มีโทษจําคุกสูงสุดถึง 15 ป คดีในศาลทหารสวนใหญจึงมีแนวโนมที่
จําเลยจะตองจํายอมรับสารภาพ

26จดหมายเปดผนึกถึงองคก รสิทธิ์ทั่วโลกกรณีครอบครัวของผูไมไปรายงานตัวตามคําสั่งคสช.

ถูกขมขูค ุกคาม,

http://blogazine.in.th/blogs/noomrednon/post/4942 , เขาถึงเมือ่ 1 ธัน วาคม 2557
27ถอนพาสปอรต “จักรภพ-จารุพ งศ-สุนัย-โดง-โรส-ตั้ง”สวน “ทัก ษิณ”ยั งเงียบ,
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000073451 , เขาถึงเมือ่ 8 ธัน วาคม 2557
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ขอเสนอแนะ
การพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ถือเปนหลักสําคัญในการอํานวยความยุตธิ รรมหากคณะรักษาความสงบ
แหงชาติจงใจละเลยหลักการดังกลาวดวยการประกาศใชกฎอัยการศึก บัญญัติใหการกระทําบางอยางเปนความผิด
และนําพลเรือนขึ้นสูศ าลทหาร จะเปนการทําใหกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนสิ่งที่ “ไมถูกตองและไมเปน
ธรรม"
เพื่อใหเกิดการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิ
ในการเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ศูนยทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชนมีขอ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ขอใหมกี ารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีตอพลเรือนในศาลทหารอยางตอเนื่อง เปนระบบ และให
ประชาชนทัว่ ไปสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
2. ขอใหยุติการจับกุมและควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกอันเปนการเอื้อประโยชนใหแกเจาหนาที่ในการ
ดําเนินคดีอาญาตอประชาชน ซึง่ มีโอกาสเกิดการละเมิดสิทธิในชีวิตและรางกายของประชาชนไดโดยงาย
และทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมทีถ่ ูกตองและเปนธรรมได
3. ขอใหศาลและเจาหนาที่ในกระบวนการยุตธิ รรม ตีความกฎหมายใหเปนไปตามหลักการคุมครองสิทธิของ
ผูตองหาและจําเลย และยึดหลักสิทธิทจี่ ะไดรบั การประกันตัวเปนหลัก การไมอนุญาตใหประกันตัวเปนกรณี
ยกเวน
4. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ใหพลเรือนขึ้นศาลทหารทุกฉบับ และใหพลเรือนขึ้นศาลพล
เรือนตามปกติ
5. ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติที่กาํ หนดใหการกระทําบางประเภทเปนความผิดที่มีโทษทาง
อาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ เรื่องการชุมนุมทางการเมือง และการฝาฝนไมรายงานตัวตามคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ
6. ยกเลิกการประกาศใชกฎอัยการศึกตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยเร็ว
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