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บทคดัย่อ 
ในปัจจุบนัการจะก าหนดว่าการกระท าใดควรเป็นความผิดอาญาจะพิจารณาจากความสงบ

เรียบร้อยของสังคม การป้องกนัการกระท าท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อผูอ่ื้นตามหลกัการป้องกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึน
แก่บุคคลอ่ืน โดยค านึงถึงหลกัพื้นฐานการก าหนดความผิดอาญา ขณะเดียวกนั ทหารมีหน้าท่ีในการรักษา
ความมัน่คงของชาติ โดยกองทพัอากาศได้รับการยกฐานะหลงัจากทีมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร พุทธศกัราช 2454 ส่วนอาสาสมคัรทหารพราน ก็เป็นพลเรือนซ่ึงสังกดัอยู่ในราชการทหาร
ประเภทหน่ึง ปฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัทหารกองประจ าการ หรือในบางสถานการณ์มีลกัษณะการท างานท่ี
เส่ียงภยักวา่ทหารกองประจ าการ แต่ประมวลกฎหมายอาญาทหารบางมาตรามิไดบ้ญัญติัความผิดของทหาร
อากาศไวเ้ป็นการเฉพาะเหมือนเช่นทหารบกและทหารเรือ อีกทั้งกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร และกฎหมายวา่
ดว้ยธรรมนูญศาลทหารก็มิไดมี้บทบญัญติัครอบคลุมไปถึงอาสาสมคัรทหารพราน เป็นผลใหเ้กิดปัญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายสามประการ ประการแรก ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใชป้ระมวล
กฎหมายอาญาทหาร กรณีการกระท าความผิดของทหารอากาศและอาสาสมคัรทหารพราน ประการท่ีสอง 
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใช้กฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหาร กรณีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีการกระท าความผิดของอาสาสมคัรทหารพราน  ประการท่ีสาม ปัญหาและอุปสรรคทางกฎ
หมายในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยวนิยัทหาร พุทธศกัราช 2476 

จากการศึกษาพบวา่ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศกัราช 2454 ก าหนดความผิดฐานท่ีใช้
บงัคบักบัทหารทุกเหล่าในลกัษณะทัว่ไป หรือก าหนดฐานความผิดเฉพาะแก่นายเรือ โดยไม่มีการก าหนด
ความผิดเฉพาะของทหารอากาศเก่ียวกบัการกระท าผิดต่ออากาศยาน อาจส่งผลให้ทหารอากาศขาดความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน และยงัเป็นการกระท าท่ีไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของกฎหมายอาญาท่ี
ต้องการ ห้ามปราม และป้องกันพฤติกรรมอันน าไปสู่พฤติการณ์ท่ีถูกคุกคามต่อผลประโยชน์ของ
สาธารณชน และขดัต่อหลักการก าหนดความผิดอาญาเพื่อคุ้มครองป้องกนัสังคมตามหลกัการป้องกนั
ภยนัตรายต่อผูอ่ื้น รวมทั้ง ในเม่ืออาสาสมคัรทหารพรานมีสถานะเป็นพลเรือนซ่ึงสังกดัอยูใ่นราชการทหาร 
หากกระท าผดิในหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าผดิในพื้นท่ีดงักล่าว ก็ไม่ใช่บุคคลซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาลทหาร ยอ่ม
                                                           
 นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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ไม่ใช่ทหารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญาทหาร จึงไม่มีความรับผิดตามฐานความผิดต่างๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาทหาร ขณะเดียวกนั ก็จะไม่อยูใ่นอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาล
ทหาร ขดัต่อหลกัความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 27 ส่งผล
ให้การควบคุมความประพฤติของอาสาสมคัรทหารพรานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กรณี
อาสาสมคัรทหารพราน กระท าความผดิอาญาทหารตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 8 และ 9 หากผู ้
มีอ  านาจบงัคบับญัชาตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร พิจารณาเห็นวา่เป็นการเล็กนอ้ยไม่ส าคญั ก็ไม่มีอ านาจ
เปล่ียนแปลงจากท่ีตอ้งด าเนินคดีอาญาทหารเป็นความผิดต่อวินยัทหาร และลงทณัฑ์เช่นเดียวกบัทหารกอง
ประจ าการได้เพราะไม่ใช่ทหารตามประมวลกฎหมายอาญาทหารและตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 
จ าเป็นตอ้งด าเนินคดีอาญาทุกกรณีไป ท าให้อาสาสมคัรทหารพรานไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับความ
คุม้ครองให้ไดรั้บผลร้ายน้อยลง เพื่อให้ไดรั้บทณัฑ์ทางวินยัทหารแลว้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์
ทางราชการต่อไปได ้ 

จึงควรแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหารให้ครอบคลุมการกระท าผิดอาญาทหารของ
ทหารอากาศและอาสาสมคัรทหารพราน และกฎหมายวา่ดว้ยธรรมนูญศาลทหารให้อาสาสมคัรทหารพราน
เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาลทหาร และแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยวินยัทหาร พุทธศกัราช 2476 
ใหอ้าสาสมคัรทหารพรานเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยวนิยัทหาร พุทธศกัราช 2476  
 

ABSTRACT 
Nowadays, in order to prescribe what acts would be criminal offences, such considerations must 

be based on society security and crime prevention policy. Military is responsible for national security. The 
Royal Air Force was promoted after the proclamation ofthe Military Criminal Code. Military Volunteers is 
a civilian component under the military structure, perform duties the same as military or riskier in some 
circumstances. There is no specific offense under the Military Penal Code specifically provided for certain 
acts committed by the Air Force’s soldier as provided for the same acts done by other services personnel. 
Moreover, the military disciplinary law and the law on Organization of military do not include the military 
volunteers into their jurisdiction. Therefore, 3 legal issues arises. First, legal issue regarding enforcement of 
the military penal code on the military volunteers. Secondly, legal issue concerning enforcement of the Law 
on Organization of military on offenses committed by the Air Force’s soldier and the military volunteers 
and, lastly the legal issue on enforcement of the Military Discipline Act Buddhist Era 2476. 

As researched, the Military Penal Code only prescribes offences applicable for all services in 
general and specific offenses for the Navy except certain offenses committed by the Air Force’s. As a result, 
the Air Force personnel may be less careful as performing duties and that would be incompatible with the 
principle of the criminal law, suppressing and preventing behaviors that would harm public interest and 
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against the principle of society protection. In case of the military volunteers, who are civilian under control 
of the military, as provided, if their offense is irrelevant to military service or within military area, they are 
not under the military court jurisdiction, so they are not military personnel as defined by the Military Penal 
Code. Therefore, they are not responsible for any offense stipulated by the Military Penal Code, and that 
against the equality principle under the Constitution Section of the Kingdom of Thailand Buddhist Era 2560 
27 and cause the inefficiency of the command and control over them. Besides, in case that any military 
volunteer violates any offence of the Military Penal Code Section 8 and 9, on the discretion of the 
commander who may take the issue as a pity offense, he however, is not empowered to take such criminal 
offense as a disciplinary measure since the wrongdoer is not considered military as mentioned above. The 
military volunteer must be prosecuted, without having a judiciary benefit as regular military personnel. 

Consequently, the Military Penal Code should be amended to include certain offenses 
committed by Air Force’s Soldiers and the military volunteer. The Law on Organization of Military and the 
Military Discipline Act Buddhist Era 2476 should be also amended in order to include military volunteer to 
be military personnel as well.  
 

บทน า 
การจะก าหนดว่าการกระท าใดควรเป็นความผิดอาญา ในปัจจุบนัจะพิจารณาจากความสงบ

เรียบร้อยของสังคม การป้องกนัการกระท าท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อผูอ่ื้นตามหลกัการป้องกนัภยัท่ีจะเกิดข้ึน
แก่บุคคลอ่ืน เป็นหลกัในการพิจารณาว่ารัฐควรจะก าหนดกฎหมายอาญามาบงัคบัควบคุมการกระท านั้น
หรือไม ่แลว้น ามาวนิิจฉยัตามทฤษฎีความรับผิดทางอาญา เพื่อวนิิจฉยัวา่การกระท าของบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นการกระท าความผิดอาญาหรือไม่ อย่างไร นอกจากน้ี พิจารณาจากหลกัพื้นฐานการก าหนดความผิด
อาญา อนัเป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไดแ้ก่ หลกัไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย หลกัความเสมอภาค ไดแ้ก่ หลกัท่ีก าหนดให้รัฐตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีเหมือนกนัในลกัษณะเดียวกนั 
และปฏิบติัต่อส่ิงท่ีแตกต่างกนัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดว้ย  

ขณะเดียวกนั ทหารมีหน้าท่ีปฏิบติัตามภารกิจของกระทรวงกลาโหมในการพิทกัษ์รักษาเอก
ราชและความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข พฒันาประเทศเพื่อความมัน่คงตลอดจนสนบัสนุนภารกิจอ่ืนของรัฐในการ
พฒันาประเทศ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากภยัพิบติั และการช่วยเหลือประชาชน ซ่ึงทหารเหล่าน้ีถือ
อาวุธอยู่ในมือ จ าเป็นตอ้งมีกฎหมายท่ีควบคุมความประพฤติหรือวินัยของทหาร ก็คือประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร ท่ีก าหนดฐานความผิดเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทหาร เช่น ความผิดฐานเป็นทหารหม่ินประมาทใส่
ความ หรือโฆษณาความหม่ินประมาท (มาตรา 41) ความผิดฐานเป็นทหารกระท าการประทุษร้ายแก่
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ผูบ้งัคบับญัชา (มาตรา 38) รวมทั้ง ตอ้งมีศาลทหารเป็นองคก์รท่ีเขา้ใจลกัษณะการกระท าผิดของทหารแลว้
พิจารณาพิพากษาคดีอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสภาพและรวดเร็ว ยึดหลักการ
ด าเนินคดีโดยรัฐ  

นอกจากน้ี ไดศึ้กษาถึงทหารอากาศ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2478 ไดรั้บการยกฐานะข้ึน
เป็น "กรมทหารอากาศ" และวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2480 จึงไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น "กองทพัอากาศ" มียศ
และเคร่ืองแต่งกายเป็นของตนเอง โดยนาวาอากาศเอก พระเวชยนัตรั์งสฤษฎ์ เป็นผูบ้ญัชาการทหารอากาศ
คนแรก จึงถือเอาวนัน้ีเป็น "วนักองทพัอากาศ" และยกยอ่งถวายพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจา้ฟ้าจกัรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ว่าเป็น "พระบิดาแห่งกองทพัอากาศไทย" มี
หน้าท่ีเตรียมก าลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการเก่ียวกับการใช้ก าลัง
กองทพัอากาศ มีผูบ้ญัชาการทหารอากาศเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในกองทพัอากาศ 

ขณะท่ีอาสาสมคัรทหารพราน เป็นพลเรือนท่ีสังกดัอยูใ่นราชการทหารประเภทหน่ึง มีหนา้ท่ี
รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน การดูแลรักษาความมัน่คงภายใน ปฏิบติัหน้าท่ีเช่นเดียวกับทหารกอง
ประจ าการ หรือในบางสถานการณ์มีลกัษณะการท างานท่ีเส่ียงภยักวา่ทหารกองประจ าการ  

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางอาญาและอาญาทหารกรณีทหาร
อากาศและอาสาสมคัรทหารพรานในประเทศไทย มีการก าหนดเก่ียวกบัฐานความผดิของทหารอากาศ ไวใ้น
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ไดแ้ก่ ความผิดฐานยอมแพแ้ก่ศตัรู ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 
17 ความผิดฐานยุยงหรือข่มขืนใจหรือสมคบกนัให้ยอมแพแ้ก่ราชศตัรู ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
มาตรา 18 ความผิดฐานเป็นทหารขดัขืนหรือละเลยมิกระท าตามค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
มาตรา 30 ความผดิฐานเป็นทหารขดัขืนมิกระท าตามค าสั่งดว้ยกิริยา หรือวาจาองอาจ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร มาตรา 31 ความผดิฐานเป็นทหารขดัขืนหรือละเลยมิกระท าตามขอ้บงัคบั ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร มาตรา 32 ความผิดฐานเป็นทหารขดัขืนมิกระท าตามขอ้บงัคบัดว้ยกิริยาหรือวาจาองอาจ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 33 ความผิดฐานเป็นทหารละทิ้งหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 29 ความผิดฐานเป็นนายเรือ ในขณะกระท าการรบพุ่ง ถอยออกเสียจากท่ีรบนั้นโดยไม่มีเหตุ
อนัสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 19 ความผดิฐานเป็นนายเรือ จงใจกระท าหรือปล่อยให้
เรือนั้นช ารุดหรืออบัปาง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 20 ความผิดฐานเป็นนายเรือ กระท าหรือ
ปล่อยให้เรือนั้นช ารุดหรืออบัปางดว้ยความประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 21 ความผิด
ฐานเจตนากระท าหรือปล่อยให้เรือล าหน่ึงล าใด ช ารุดหรืออบัปาง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 
22 ความผิดฐานกระท าหรือปล่อยให้เรือล าหน่ึงล าใด ช ารุดหรืออบัปางดว้ยความประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 23 ความผิดฐานเป็นนายเรือ ควบคุมเรือเดินทะเลล าหน่ึงล าใดของทหารไม่
พากเพียรจนสุดส้ินความสามารถท่ีจะแกไ้ขใหเ้รือนั้นพน้อนัตรายเสียก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
มาตรา 25 ความผิดฐานเป็นนายเรือ ควบคุมเรือเดินทะเลล าหน่ึงล าใดของทหาร ถา้มีเหตุร้ายเกิดข้ึนเช่นเรือ
เกยท่ีต้ืนหรือจวนอบัปาง มนัรู้ว่ายงัมีคนอยู่ในเรือนั้น และจงใจไปเสียจากเรือนั้น ตามประมวลกฎหมาย
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อาญาทหาร มาตรา 26 ความผิดฐานเป็นทหาร มิไดมี้เหตุอนัสมควรท่ีจะกระท าไดแ้ละบงัอาจท าลายหรือละ
ทิ้งเคร่ืองศาสตราวุธ กระสุนดินปืน เสบียง มา้ หรือเคร่ืองยุทธนาการอย่างใดๆ ก็ดี หรือท าให้ของนั้นๆ 
วิปลาศบุบสลายไป ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 27 ความผิดฐานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบหรือ
ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  

ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาอาสาสมคัรทหารพราน จะตอ้งไดค้วามวา่ อาสาสมคัรทหาร
พรานจะตอ้งมีการกระท าผิดท่ีไม่อยูใ่นอ านาจของศาลอ่ืนท่ีไม่ใช่ศาลทหาร ไดแ้ก่ ตอ้งไม่ใช่คดีท่ีบุคคลท่ีอยู่
ในอ านาจศาลทหารกบับุคคลท่ีมิไดอ้ยูใ่นอ านาจศาลทหารกระท าผดิดว้ยกนั ตอ้งไม่ใช่คดีท่ีเก่ียวพนักบัคดีท่ี
อยู่ในอ านาจศาลพลเรือน ตอ้งไม่เป็นคดีท่ีตอ้งด าเนินในศาลเยาวชนและครอบครัว ตอ้งไม่เป็นคดีท่ีศาล
ทหารเห็นวา่ไม่อยูใ่นอ านาจศาลทหาร  

ขณะเดียวกัน คดีท่ีอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารตามพระราชบัญญติั
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ตอ้งเป็นคดีท่ีมีขอ้หาอาญาทหารหรืออาญา ตอ้งเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาล
ทหารในขณะกระท าผิด กล่าวคือ พลเรือนท่ีสังกดัอยูใ่นราชการทหาร เม่ือกระท าผิดในหนา้ท่ีราชการทหาร 
หรือกระท าผดิอยา่งอ่ืนเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหาร ท่ีพกัร้อน พกัแรม เรือ อากาศยาน หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร  

 

2. มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญาทหารกรณีการกระท าความผิด
อาญาทหารของทหารอากาศและอาสาสมคัรทหารพรานของต่างประเทศ 

ส าหรับการใชบ้งัคบัตามมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผดิทางอาญาและอาญา
ทหารกรณีทหารอากาศและอาสาสมคัรทหารพรานของต่างประเทศท่ีส าคญั ได้แก่ ในประเทศสหราช
อาณาจกัร มีการก าหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยาน เช่น ความผิดฐานการบินท่ี
อนัตราย หากใช้อากาศยาน หรือท่ีเก่ียวกบัอากาศยาน หรือวสัดุของอากาศยานได ้ก่อให้บุคคลใดเสียชีวิต
หรือไดรั้บบาดเจ็บ โดยไม่มีเหตุสมควรตามกฎหมาย หรือ ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้บุคคลใดเสียชีวิต
หรือไดรั้บบาดเจบ็ ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.1996 (Armed Forces Act 1996) มาตรา 33 และ ความผดิ
ฐานการบินในระยะต ่า โดยบินอากาศยานในความสูงนอ้ยกวา่เพดานบินขั้นต ่า เม่ือบินข้ึน หรือบินลง หรือ 
ในกรณีอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบท่ีสภากลาโหมก าหนดไว ้และ บุคคลนั้นเจตนาบิน หรือโดยประมาท
เลินเล่อขณะท่ีท าการบิน อากาศยานในความสูงน้อยกวา่เพดานบินขั้นต ่า ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.
1996 (Armed Forces Act 1996) มาตรา 34 รวมทั้ง ความผดิฐานการบินท่ีก่อใหเ้กิดความร าคาญ กล่าวคือ ถา้
บุคคลใดท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายของกองทพั ได้กระท าความผิด โดยท าการบินอากาศยานในลักษณะท่ี
ก่อให้เกิดความร าคาญ หรือน่าจะก่อให้เกิดความร าคาญแก่บุคคลใด หรือ บุคคลนั้นสามารถหลีกเล่ียงท่ีท า
การบิน แต่เจตนาในการท าการบิน หรือประมาทเลินเล่อในขณะท าการบิน เพื่อก่อให้เกิดความร าคาญแก่
บุคคลใด ตามพระราชบญัญติักองทพั มาตรา 35 ตลอดจน ความผิดเก่ียวกบัเรือหรืออากาศยานท่ียึดได้ 
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กล่าวคือ หากในขณะควบคุมเรือหรืออากาศยานของสมเด็จพระราชินีโดยเป็นทรัพยเ์ชลย โดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย บุคคลใดท่ีอยู่ภายใตก้ฎหมายของกองทพัได้ส่งไปยงัศาลทรัพยเ์ชลยท่ีมีเขตอ านาจ หรือ หาก
ในขณะควบคุมเรือหรืออากาศยานของสมเด็จพระราชินีโดยเป็นทรัพยเ์ชลย โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ได้
น าเรือนั้นไปยงัท่าเรือท่ีมีอ านาจเพื่อท าการช้ีขาดตดัสิน ไม่ไดน้ าอากาศยานนั้นไปยงัสนามบินท่ีมีอ านาจเพื่อ
ท าการช้ีขาดตดัสิน หรือ ไม่ไดน้ าสินคา้ไปยงัท่าเรือหรือสนามบินท่ีมีอ านาจเพื่อท าการช้ีขาดตดัสิน ตาม
พระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.1996 (Armed Forces Act 1996) มาตรา 37 เป็นตน้  

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการก าหนดความผิดฐานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบงัคบัให้ยอมแพไ้วใ้น
ประมวลกฎหมายยติุธรรมทหาร ค.ศ.1950 (Uniform Code of Military Justice 1950) มาตรา 100 ท่ีบญัญติัวา่ 
ผูใ้ด บงัคบั หรือพยายามบงัคบั ผูบ้งัคบับญัชาสถานท่ีใด เรือ อากาศยาน หรือทรัพยสิ์นทางทหาร หรือ 
ผูบ้งัคบับญัชาของก าลงัพลของกองทพั ใหย้อมแพต่้อขา้ศึก หรือละทิ้งหน่วย  

ประเทศแคนาดามีประมวลวนิยักองทพั ค.ศ.2015 (Code of Service Discipline 2015)มาตรา 60 
ก าหนดโดยสรุปวา่ บุคคลใดซ่ึงมิไดต้กอยูภ่ายใตบ้งัคบัประมวลวินยักองทพัดงักล่าวโดยประการอ่ืน ซ่ึงได้
ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งนายทหารสัญญาบตัร หรือนายทหารต ่ากว่าสัญญาบตัรในกองก าลงัท่ีไดรั้บการ
จดัตั้งและคงอยู่ภายนอกประเทศแคนาดาโดยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และบงัคบับญัชาโดยนายทหาร
สัญญาบตัรของกองทพัแคนาดา และ ไดเ้ดินทางร่วมไปกบัหน่วยทหารของกองทพัแคนาดาในการปฏิบติั
หนา้ท่ีในพื้นท่ีใดๆ รวมทั้ง ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้กบักองทพัแคนาดาตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด อยูภ่ายใตป้ระมวล
วนิยักองทพันั้น 

 

3. วิเคราะห์ปัญหากระบวนการยุติธรรมอาญาทหารเกีย่วกบัฐานความผิดของทหารอากาศและ
อ านาจศาลทหารกรณกีารกระท าความผดิของอาสาสมคัรทหารพราน 

จากการศึกษาวเิคราะห์พบวา่ มีปัญหาหลายประการ ดงัน้ี 
ประการท่ีหน่ึง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญาทหาร 

กรณีการกระท าความผดิของทหารอากาศและอาสาสมคัรทหารพราน 
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร จะก าหนดความผิดฐานยอมแพแ้ก่ศตัรู ตามประมวลกฎหมาย

อาญาทหาร ความผดิฐานยยุงหรือข่มขืนใจหรือสมคบกนัใหย้อมแพแ้ก่ราชศตัรู ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 18 ความผิดฐานเป็นทหารขดัขืนหรือละเลยมิกระท าตามค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 30 ความผิดฐานเป็นทหารขดัขืนมิกระท าตามค าสั่งดว้ยกิริยา หรือวาจาองอาจ ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 31 ความผดิฐานเป็นทหารขดัขืนหรือละเลยมิกระท าตามขอ้บงัคบั ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 32 ความผิดฐานเป็นทหารขดัขืนมิกระท าตามข้อบงัคบัด้วยกิริยาหรือวาจา
องอาจ ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 33 ความผิดฐานเป็นทหารละทิ้งหน้าท่ี ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 29 แต่ฐานความผิดดงักล่าวก็เป็นการก าหนดความผิดท่ีใชบ้งัคบักบัทหารทุก
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เหล่าในลกัษณะทัว่ไป ไม่ได้มุ่งเน้นถึงควบคุมหรือป้องกนัการกระท าของทหารอากาศโดยเฉพาะไม่ให้
กระท าการใดท่ีกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ในขณะท่ีสภาพการปฏิบติังานของทหารอากาศท่ีควบคุม
อากาศยานมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้ความเสียหายต่อความมัน่คงของชาติได ้ความผิดฐานเป็นนายเรือควบคุม
เรือล าหน่ึงล าใดของทหารของสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในขณะกระท าการรบพุ่ง ถา้ถอยออกเสียจากท่ีรบนั้น
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 19 ความผดิฐานเป็นนายเรือควบคุมเรือล า
หน่ึงล าใดของทหารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจงใจกระท าหรือปล่อยให้เรือนั้นช ารุดหรืออับปาง 
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 20 ความผิดฐานเป็นนายเรือควบคุมเรือล าหน่ึงล าใดของทหารของ
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว และกระท าหรือปล่อยให้เรือนั้นช ารุดหรืออบัปางด้วยความประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 21 ความผิดฐานเจตนากระท าหรือปล่อยให้เรือล าหน่ึงล าใดของทหารของ
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ช ารุดหรืออบัปาง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 22 ความผิดฐานกระท า
หรือปล่อยให้เรือล าหน่ึงล าใด ของทหารของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ช ารุดหรืออบัปางดว้ยความประมาท ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 23 ความผิดฐานเป็นนายเรือควบคุมเรือเดินทะเลล าหน่ึงล าใดของ
ทหารของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ถา้มีเหตุร้ายเกิดข้ึน และไม่พากเพียรจนสุดส้ินความสามารถท่ีจะแกไ้ขให้เรือ
นั้นพน้อนัตรายเสียก่อน ละทิ้งเรือนั้นไปเสีย ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 25 ความผิดฐานเป็น
นายเรือควบคุมเรือเดินทะเลล าหน่ึงล าใดของทหารของสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ถา้มีเหตุร้ายเกิดข้ึน รู้วา่ยงัมีคน
อยูใ่นเรือนั้น และมนัจงใจไปเสียจากเรือนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 26 เห็นไดว้า่ เป็นการ
ก าหนดฐานความผดิท่ีมีลกัษณะเฉพาะจากการปฏิบติังานของทหารเรือ โดยไม่มีการก าหนดความผิดเฉพาะ
ของทหารอากาศเก่ียวกบัการกระท าผิดต่ออากาศยาน เน่ืองจากประมวลกฎหมายอาญาทหารมีผลใช้บงัคบั
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2455 ขณะนั้นยงัไม่มีทหารอากาศ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัการก าหนดฐานความผิด
ของทหารอากาศ ในประเทศสหราชอาณาจกัร มีการก าหนดฐานความผดิเป็นการเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศ
ยาน เช่น ความผดิฐานการบินท่ีอนัตราย ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.1966 มาตรา 33 และ ความผิดฐาน
การบินในระยะต ่า ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.1966 มาตรา 34 รวมทั้ง ความผดิฐานการบินท่ีก่อให้เกิด
ความร าคาญ ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.1966 มาตรา 35 ตลอดจน ความผดิเก่ียวกบัเรือหรืออากาศยาน
ท่ียึด ตามพระราชบญัญติักองทพั ค.ศ.1966 มาตรา 37 เป็นต้น ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการก าหนด
ความผิดฐานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบงัคบัให้ยอมแพไ้วใ้นประมวลกฎหมายยุติธรรมทหาร ค.ศ.1950 มาตรา 100 
อนัเป็นการควบคุมการกระท าของทหารอากาศในการปฏิบติัหนา้ท่ีทางยทุธการก่อให้เกิดการปฏิบติัการทาง
ทหารท่ีมีประสิทธิภาพ การไม่ก าหนดฐานความผิดเฉพาะของทหารอากาศ อาจส่งผลให้ทหารอากาศขาด
ความระมดัระวงัในการปฏิบติังานเก่ียวกบัอากาศยาน กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและกระทบต่อความ
มั่นคงของประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ รวมทั้ งยงัเป็นการกระท าท่ีไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของกฎหมายอาญาท่ีต้องการ ห้ามปราม และป้องกันพฤติกรรมอนัน าไปสู่พฤติการณ์ท่ีถูก
คุกคามต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน เตือนบุคคลทัว่ไปไม่ให้ละเมิดบทบญัญติัของกฎหมายและสร้าง
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จิตส านึกไปในตวั รวมทั้ง ป้องกนัและรักษาไวซ่ึ้งสถาบนัทางสังคม และขดัต่อหลกัการก าหนดความผิด
อาญาเพื่อคุม้ครองป้องกนัสังคม ตามหลกัการป้องกนัภยนัตรายต่อผูอ่ื้น  

นอกจากน้ี ทหาร ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 4 หมายความว่า บุคคลท่ีอยู่ใน
อ านาจกฎหมายฝ่ายทหาร ซ่ึงบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหาร ไดแ้ก่ พลเรือนท่ีสังกดัอยูใ่นราชการทหาร เป็น
บุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหาร เม่ือกระท าผิดในหนา้ท่ีราชการทหาร หรือกระท าผิดอยา่งอ่ืนเฉพาะในหรือ
บริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหาร ท่ีพกัร้อน พกัแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุม
ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร เท่านั้น ตามพระราชบญัญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16 ในเม่ือ
อาสาสมคัรทหารพราน เป็นบุคคลท่ีเขา้ท าหนา้ท่ีทหารเป็นการชัว่คราว ตามมาตรา 4/1 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบราชการทหาร (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ. 2521 ไม่ใช่บุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหาร ยอ่มไม่ใช่ทหารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร จึงไม่มีความรับผิดตามฐานความผิดต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายอาญาทหาร ทั้ งท่ี
อาสาสมัครทหารพรานมีลักษณะการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับทหารกองประจ าการ ก็ควรจะต้องให้
อาสาสมคัรทหารพรานไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีทหารกองประจ าการไดรั้บ การให้อาสาสมคัรทหาร
พรานไม่เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหารขดัต่อหลกัความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย มาตรา 27 ส่งผลให้การควบคุมความประพฤติของอาสาสมัครทหารพรานเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ประการท่ีสอง ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ.2498  

กรณีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีการกระท าความผิดของทหารอากาศและอาสาสมคัรทหาร
พราน กล่าวคือ แมอ้าสาสมคัรทหารพราน เป็นบุคคลท่ีเขา้ท าหน้าท่ีทหารเป็นการชัว่คราว ตามมาตรา 4/1 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2521 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบราชการ
ทหาร (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2521 ซ่ึงมีสถานะเป็นพลเรือนท่ีสังกดัอยูใ่นราชการทหาร ท่ีพระราชบญัญติัธรรมนูญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16 ไดก้ าหนดให้พลเรือนท่ีสังกดัอยู่ในราชการทหาร เม่ือกระท าผิดในหนา้ท่ี
ราชการทหาร หรือกระท าผิดอยา่งอ่ืนเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหาร ท่ีพกัร้อน พกัแรม เรือ 
อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหาร เป็นบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาล
ทหาร ดงันั้น อาสาสมคัรทหารพรานจะตกเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหารก็เฉพาะกรณีกระท าความผิด
อาญาท่ีในหนา้ท่ีราชการทหาร หรือกระท าผดิอยา่งอ่ืนในหรือบริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหาร ท่ีพกัร้อน พกั
แรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี หาก
อาสาสมคัรทหารพรานกระท าความผิดอาญาหรืออาญาทหาร ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีราชการทหาร หรือ
กระท าผิดอยา่งอ่ืนนอกบริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหาร ท่ีพกัร้อน พกัแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะ
ใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร ไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ซ่ึง
อาสาสมคัรทหารพรานมีลกัษณะการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัทหารกอง ควรจะตอ้งใหอ้าสาสมคัรทหารพราน
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เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจการพิจารณาของศาลทหารเช่นเดียวกบัทหารกองประจ าการดว้ย การใหอ้าสาสมคัร
ทหารพรานไม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหารขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 ย่อมท าให้อาสาสมัครทหารพรานเส่ือมวินัยทหารเป็นเหตุกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกองทพัได้ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัการด าเนินคดีบุคคลพลเรือนท่ีอยู่ใน
กองทพัของประเทศแคนาดาจะพบวา่ ประมวลวินยักองทพั มาตรา 60 ก าหนดโดยสรุปวา่ บุคคลใดซ่ึงมิได้
ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัประมวลวินยักองทพัโดยประการอ่ืน ซ่ึงไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งนายทหารสัญญา
บตัร หรือนายทหารต ่ากวา่สัญญาบตัร เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหาร สมควรท่ีจะให้ศาลทหารมีอ านาจ
ด าเนินคดีอาสาสมคัรทหารพรานซ่ึงมีลกัษณะการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัทหารกองประจ าการหรือได้
ปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายทหารต่าง ๆ ในทุกกรณีมิใช่เฉพาะกรณีกระท าความผิดอาญาท่ีในหน้าท่ี
ราชการทหาร หรือกระท าผิดอยา่งอ่ืนในหรือบริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหาร ท่ีพกัร้อน พกัแรม เรือ อากาศ
ยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร เท่านั้น  

ประการท่ีสาม ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัว่าด้วยวินัย
ทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๖ กรณีการกระท าความผิดอาญาเล็กน้อยและไม่ส าคญัของทหารอากาศและ
อาสาสมคัรทหารพราน  

ทหารกองประจ าการกระท าความผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๘ เช่น ความผดิ
ฐานเป็นทหารใชใ้ห้อยูย่ามรักษาการก็ดี ท่านมอบหมายให้กระท าการตามบงัคบัหรือค าสั่งอยา่งใดๆ ก็ดี ถา้
และมนัละทิ้งหนา้ท่ีนั้นเสีย หรือมนัไปเสียจากหนา้ท่ีโดยมิไดรั้บอนุญาตก่อน ความผิดฐานเป็นทหารขดัขืน
หรือละเลยมิกระท าตามค าสั่ง ความผิดฐานเป็นทหารเป็นยามรักษาการ หรืออยู่ยามประจ าหน้าท่ีและมนั
หลบัเสียในหนา้ท่ี หรือเมาสุราในหนา้ท่ี เป็นตน้ รวมถึง ความผดิลหุโทษ และความผดิท่ีเปรียบเทียบไดต้าม
กฎหมาย ถา้ผูมี้อ  านาจบงัคบับญัชาตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัทหาร พิจารณาเห็นวา่เป็นการเล็กนอ้ยไม่ส าคญั
ใหถื้อเป็นความผิดต่อวินยัทหาร และใหมี้อ านาจลงทณัฑ ์ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 8 และ 9 
และในเม่ืออาสาสมคัรทหารพรานเป็นบุคคลท่ีเขา้ท าหน้าท่ีทหารเป็นการชัว่คราว มีสถานะเป็นพลเรือนท่ี
สังกดัอยูใ่นราชการทหาร หากกระท าผิดท่ีไม่ใช่ในหน้าท่ีราชการทหาร หรือกระท าผิดอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ใน
หรือบริเวณ อาคาร ท่ีตั้งหน่วยทหารดงักล่าว ก็จะไม่ใช่บุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหาร ยอ่มไม่ใช่ทหารตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญาทหาร  หากผูมี้อ  านาจบงัคบับญัชาตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 
พิจารณาเห็นว่าเป็นการเล็กน้อยไม่ส าคญั ก็ไม่มีอ านาจเปล่ียนแปลงจากท่ีตอ้งด าเนินคดีอาญาทหารเป็น
ความผิดต่อวินยัทหาร และลงทณัฑ์ได ้จ  าเป็นตอ้งด าเนินคดีอาญาทหารทุกกรณีไป ท าให้อาสาสมคัรทหาร
พรานไม่ไดรั้บประโยชน์หรือไดรั้บความคุม้ครองให้ไดรั้บผลร้ายนอ้ยลง เพื่อให้ไดรั้บทณัฑ์ทางวินยัทหาร
แลว้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไปได ้ 
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผูเ้ขียนเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
ประการท่ีหน่ึง เพื่อใหท้หารอากาศไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัอากาศยานในการปฏิบติัหน้าท่ีทาง

ยุทธการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหารก าหนดฐาน
ความผดิเฉพาะของทหารอากาศท่ีกระท าการเก่ียวกบัอากาศยาน  

ประการท่ีสอง เพื่อให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาอาสาสมคัรทหารพรานได้ในทุก
กรณี และเพื่อใหอ้าสาสมคัรทหารพรานเป็นทหารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญาทหาร ส่งผลให้
เป็นบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจกฎหมายฝ่ายทหารท าให้ต้องรับผิดทางอาญาทหารตามท่ีก าหนดในประมวล
กฎหมายอาญาทหาร เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ให้
อาสาสมคัรทหารพรานเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นอ านาจศาลทหารเช่นเดียวกบัทหารกองประจ าการ หรือ 

ประการท่ีสาม เพื่อให้อาสาสมคัรทหารพรานได้รับโอกาสในการท่ีจะเป่ียนแปลงจากถูก
ด าเนินคดีอาญาทหารเป็นวินยัทหาร เห็นควรด าเนินการตามขอ้เสนอแนะประการท่ีสอง หรือแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยวินยัทหาร พุทธศกัราช 2476 ใหอ้าสาสมคัรทหารพรานเป็นทหารตามพระราชบญัญติั
วา่ดว้ยวนิยัทหาร พุทธศกัราช 2476  

 

บรรณานุกรม 
หนังสือ 
เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ, ค  าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพค์ร้ังท่ี 7 แกไ้ขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544) 
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพ ์วญิญูชน 

จ ากดั, 2551) 
ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั, 2559)  
ณรงค ์ใจหาญ, หลกักฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (บริษทั ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั 

: พ.ศ.2543)  
พล.ท.ไพบูลย ์ยนัตพร (อดีตเจา้กรมพระธรรมนูญ) . ประวติักรมพระธรรมนูญและเหล่าทหาร พระธรรมนูญ 

(การประชุมทางวชิาการของนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ).  
ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ, ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป, พิมพค์ร้ังท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

ส านกัพิมพว์ญิญูชน จ ากดั, พ.ศ.2552 )  
พ.อ.พระวชิิตเนติศาสตร์, กฎหมายอาชญาพิสดาร (อาชญาทหาร), ค  าสอนชั้นปริญญาโททางนิติศาสตร์ 

พุทธศกัราช 2478  
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พ.อ.พระวชิิตเนติศาสตร์, กฎหมายอาชญาพิสดาร (พระธรรมนูญศาลทหาร), ค  าสอนชั้นปริญญาโททาง
นิติศาสตร์ พุทธศกัราช 2478  

พ.อ.พระขจรเนติยทุธ, ค าสอนชั้นปริญญาโททางนิติศาสตร์ พุทธศกัราช 2478 กฎหมายอาชญาพิสดาร (พระ
ธรรมนูญศาลทหาร)  

ภูมิ โชคเหมาะ, กฎหมายทหาร (LW409)(LW448). พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง,2549) 

แสวง บุญเฉลิมวภิาส, หลกักฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั โรงพิมพเ์ดือนตุลา จ ากดั โครงการ
ต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551)  

 
วทิยานิพนธ์  
โกเมศ สุบงกช, ปัญหาเก่ียวกบัเขตอ านาจศาลทหาร วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

นิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต พ.ศ.2555 
คเณศ เตง็สุวรรณ์, ปัญหาการจดัระบบกฎหมายท่ีก าหนดความผดิอาญาในประเทศไทย วทิยานิพนธ์ 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2558 

 
ฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
กองทพัอากาศไทย , วกีิพีเดีย , 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0
%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 

ทหารพราน , วกีิพีเดีย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E
0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99 

i L a w  “ รู้ จั ก ศ า ล ท ห า ร แ ล ะ ข้ อ สั ง เ ก ต เ ร่ื อ ง เ ข ต อ า น า จ ”  .เขา้ถึงไดจ้าก
h t t p s : / / i l a w . o r . t h / n o d e / 3 1 1 3 , 2 5 6 1  

 
กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญติัธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 
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พระราชบญัญติัวา่ดว้ยวนิยัทหาร พุทธศกัราช 2476  
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2521  
พระราชบญัญติัจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551  
ประมวลกฎหมายยติุธรรมทหาร (Uniform Code of Military Justice – UCMJ)  
พระราชบญัญติักองทพั (Armed Forces Act)  
พระราชบญัญติัป้องกนัประเทศ (National Defence Act) 
 
เอกสารอ่ืน 
กฎหมายอาญาทหาร , เอกสารประกอบการบรรยาย โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ พ.ศ.2548 
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 770/2524  
ค าวนิิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาลท่ี 22/2548 
หนงัสือการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี 15112/2497 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2497  
ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน , หน่วยท่ี 2 ทฤษฎีความรับผดิทางอาญา เอกสารประกอบการบรรยายวชิากฎหมาย

อาญา 
วสิาร พนัธุนะ และลาวลัย ์หอนพรัตน์ เอกสารประกอบการสอน ชุดวชิากฎหมายอาญา 1 :ภาคบทบญัญติั

ทัว่ไป หน่วยท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายอาญาและลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายอาญา 
(คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) พิมพค์ร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ. 2557 
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