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บทคัดย่ อ
ในปั จจุ บนั การจะกาหนดว่าการกระทาใดควรเป็ นความผิดอาญาจะพิจารณาจากความสงบ
เรี ยบร้อยของสังคม การป้ องกันการกระทาที่อาจเป็ นภยันตรายต่อผูอ้ ื่นตามหลักการป้ องกันภัยที่จะเกิ ดขึ้น
แก่บุคคลอื่น โดยคานึ งถึ งหลักพื้นฐานการกาหนดความผิดอาญา ขณะเดี ยวกัน ทหารมีหน้าที่ในการรักษา
ความมัน่ คงของชาติ โดยกองทัพอากาศได้รับการยกฐานะหลังจากทีมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร พุทธศักราช 2454 ส่ วนอาสาสมัครทหารพราน ก็เป็ นพลเรื อนซึ่ งสังกัดอยู่ในราชการทหาร
ประเภทหนึ่ ง ปฏิบตั ิหน้าที่เช่นเดียวกับทหารกองประจาการ หรื อในบางสถานการณ์มีลกั ษณะการทางานที่
เสี่ ยงภัยกว่าทหารกองประจาการ แต่ประมวลกฎหมายอาญาทหารบางมาตรามิได้บญั ญัติความผิดของทหาร
อากาศไว้เป็ นการเฉพาะเหมือนเช่นทหารบกและทหารเรื อ อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยวินยั ทหาร และกฎหมายว่า
ด้วยธรรมนู ญศาลทหารก็มิได้มีบทบัญญัติครอบคลุมไปถึงอาสาสมัครทหารพราน เป็ นผลให้เกิดปั ญหาและ
อุปสรรคทางกฎหมายสามประการ ประการแรก ปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้ประมวล
กฎหมายอาญาทหาร กรณี การกระทาความผิดของทหารอากาศและอาสาสมัครทหารพราน ประการที่สอง
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธรรมนู ญศาลทหาร กรณี อานาจพิ จ ารณา
พิพ ากษาคดี การกระทาความผิดของอาสาสมัครทหารพราน ประการที่สาม ปั ญหาและอุปสรรคทางกฎ
หมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 2476
จากการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2454 กาหนดความผิดฐานที่ใช้
บังคับกับทหารทุกเหล่าในลักษณะทัว่ ไป หรื อกาหนดฐานความผิดเฉพาะแก่นายเรื อ โดยไม่มีการกาหนด
ความผิดเฉพาะของทหารอากาศเกี่ ยวกับการกระทาผิดต่ออากาศยาน อาจส่ งผลให้ทหารอากาศขาดความ
ระมัดระวังในการปฏิ บตั ิ งาน และยังเป็ นการกระทาที่ ไม่สอดคล้องกับจุ ดประสงค์ของกฎหมายอาญาที่
ต้อ งการ ห้ า มปราม และป้ อ งกัน พฤติ ก รรมอัน น าไปสู่ พ ฤติ ก ารณ์ ที่ ถู ก คุ ก คามต่ อ ผลประโยชน์ ข อง
สาธารณชน และขัดต่ อหลัก การกาหนดความผิดอาญาเพื่อคุ ้ม ครองป้ องกันสัง คมตามหลัก การป้ องกัน
ภยันตรายต่อผูอ้ ื่น รวมทั้ง ในเมื่ออาสาสมัครทหารพรานมีสถานะเป็ นพลเรื อนซึ่ งสังกัดอยูใ่ นราชการทหาร
หากกระทาผิดในหน้าที่ราชการ หรื อกระทาผิดในพื้นที่ดงั กล่าว ก็ไม่ใช่บุคคลซึ่งอยูใ่ นอานาจศาลทหาร ย่อม


นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
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ไม่ใช่ ทหารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญาทหาร จึงไม่มีความรับผิดตามฐานความผิดต่างๆ ที่
กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาทหาร ขณะเดียวกัน ก็จะไม่อยูใ่ นอานาจการพิจารณาพิพากษาของศาล
ทหาร ขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ส่ งผล
ให้การควบคุ มความประพฤติของอาสาสมัครทหารพรานเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ กรณี
อาสาสมัครทหารพราน กระทาความผิดอาญาทหารตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 8 และ 9 หากผู ้
มีอานาจบังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินยั ทหาร พิจารณาเห็นว่าเป็ นการเล็กน้อยไม่สาคัญ ก็ไม่มีอานาจ
เปลี่ยนแปลงจากที่ตอ้ งดาเนิ นคดีอาญาทหารเป็ นความผิดต่อวินยั ทหาร และลงทัณฑ์เช่นเดียวกับทหารกอง
ประจาการได้เพราะไม่ ใ ช่ ท หารตามประมวลกฎหมายอาญาทหารและตามกฎหมายว่า ด้วยวิ นัย ทหาร
จาเป็ นต้องดาเนิ นคดี อาญาทุ กกรณี ไป ทาให้อาสาสมัครทหารพรานไม่ได้รับประโยชน์หรื อได้รับความ
คุม้ ครองให้ได้รับผลร้ายน้อยลง เพื่อให้ได้รับทัณฑ์ทางวินยั ทหารแล้วสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์
ทางราชการต่อไปได้
จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหารให้ครอบคลุมการกระทาผิดอาญาทหารของ
ทหารอากาศและอาสาสมัครทหารพราน และกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารให้อาสาสมัครทหารพราน
เป็ นบุคคลซึ่ งอยูใ่ นอานาจศาลทหาร และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 2476
ให้อาสาสมัครทหารพรานเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 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.

บทนา
การจะกาหนดว่า การกระทาใดควรเป็ นความผิดอาญา ในปั จจุบนั จะพิ จารณาจากความสงบ
เรี ยบร้อยของสังคม การป้ องกันการกระทาที่อาจเป็ นภยันตรายต่อผูอ้ ื่นตามหลักการป้ องกันภัยที่จะเกิ ดขึ้น
แก่บุคคลอื่น เป็ นหลักในการพิจารณาว่ารั ฐควรจะกาหนดกฎหมายอาญามาบังคับควบคุ มการกระท านั้น
หรื อไม่ แล้วนามาวินิจฉัยตามทฤษฎีความรับผิดทางอาญา เพื่อวินิจฉัยว่าการกระทาของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็ นการกระทาความผิดอาญาหรื อไม่ อย่างไร นอกจากนี้ พิจารณาจากหลักพื้นฐานการกาหนดความผิด
อาญา อันเป็ นหลักประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน ได้แก่ หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มี
กฎหมาย หลักความเสมอภาค ได้แก่ หลักที่กาหนดให้รัฐต้องปฏิบตั ิต่อสิ่ งที่เหมือนกันในลักษณะเดียวกัน
และปฏิบตั ิต่อสิ่ งที่แตกต่างกันในลักษณะที่แตกต่างกันด้วย
ขณะเดี ยวกัน ทหารมีหน้าที่ปฏิ บตั ิตามภารกิ จของกระทรวงกลาโหมในการพิทกั ษ์รักษาเอก
ราชและความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร ปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนสนับสนุ นภารกิ จของ
สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ รั ก ษาผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมัน่ คงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการ
พัฒนาประเทศ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจากภัยพิบตั ิ และการช่ วยเหลื อประชาชน ซึ่ งทหารเหล่านี้ ถือ
อาวุธอยู่ในมื อ จาเป็ นต้องมี กฎหมายที่ควบคุ มความประพฤติ หรื อวินัยของทหาร ก็คือประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร ที่กาหนดฐานความผิดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทหาร เช่น ความผิดฐานเป็ นทหารหมิ่นประมาทใส่
ความ หรื อโฆษณาความหมิ่ นประมาท (มาตรา 41) ความผิดฐานเป็ นทหารกระท าการประทุ ษ ร้ า ยแก่
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ผูบ้ งั คับบัญชา (มาตรา 38) รวมทั้ง ต้องมีศาลทหารเป็ นองค์กรที่เข้าใจลักษณะการกระทาผิดของทหารแล้ว
พิ จารณาพิ พ ากษาคดี อย่า งรวดเร็ ว เด็ ดขาด สามารถปรั บเปลี่ ย นได้ตามสภาพและรวดเร็ ว ยึดหลัก การ
ดาเนินคดีโดยรัฐ
นอกจากนี้ ได้ศึกษาถึงทหารอากาศ ซึ่ งเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 ได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็ น "กรมทหารอากาศ" และวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ น "กองทัพอากาศ" มียศ
และเครื่ องแต่งกายเป็ นของตนเอง โดยนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็ นผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ
คนแรก จึงถือเอาวันนี้ เป็ น "วันกองทัพอากาศ" และยกย่องถวายพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุ โลกประชานาถ ว่าเป็ น "พระบิดาแห่ งกองทัพอากาศไทย" มี
หน้ า ที่ เ ตรี ยมก าลัง กองทัพ อากาศ การป้ อ งกัน ราชอาณาจัก ร และด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การใช้ ก าลัง
กองทัพอากาศ มีผบู ้ ญั ชาการทหารอากาศเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดในกองทัพอากาศ
ขณะที่อาสาสมัครทหารพราน เป็ นพลเรื อนที่สังกัดอยูใ่ นราชการทหารประเภทหนึ่ ง มีหน้าที่
รั กษาอธิ ปไตยตามแนวชายแดน การดู แลรั กษาความมัน่ คงภายใน ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ เช่ นเดี ย วกับทหารกอง
ประจาการ หรื อในบางสถานการณ์มีลกั ษณะการทางานที่เสี่ ยงภัยกว่าทหารกองประจาการ
สาหรับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางอาญาและอาญาทหารกรณี ทหาร
อากาศและอาสาสมัครทหารพรานในประเทศไทย มีการกาหนดเกี่ยวกับฐานความผิดของทหารอากาศ ไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ได้แก่ ความผิดฐานยอมแพ้แก่ศตั รู ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา
17 ความผิดฐานยุยงหรื อข่มขืนใจหรื อสมคบกันให้ยอมแพ้แก่ราชศัตรู ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
มาตรา 18 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขื นหรื อละเลยมิกระทาตามคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
มาตรา 30 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืนมิกระทาตามคาสั่งด้วยกิริยา หรื อวาจาองอาจ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร มาตรา 31 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืนหรื อละเลยมิกระทาตามข้อบังคับ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร มาตรา 32 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืนมิกระทาตามข้อบังคับด้วยกิ ริยาหรื อวาจาองอาจ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 33 ความผิดฐานเป็ นทหารละทิ้งหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 29 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อ ในขณะกระทาการรบพุ่ง ถอยออกเสี ยจากที่รบนั้นโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 19 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อ จงใจกระทาหรื อปล่อยให้
เรื อนั้นชารุ ดหรื ออับปาง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 20 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อ กระทาหรื อ
ปล่อยให้เรื อนั้นชารุ ดหรื ออับปางด้วยความประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 21 ความผิด
ฐานเจตนากระทาหรื อปล่อยให้เรื อลาหนึ่งลาใด ชารุ ดหรื ออับปาง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา
22 ความผิดฐานกระทาหรื อปล่ อยให้เรื อลาหนึ่ งลาใด ชารุ ดหรื ออับปางด้วยความประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 23 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อ ควบคุ มเรื อเดิ นทะเลลาหนึ่ งลาใดของทหารไม่
พากเพียรจนสุ ดสิ้ นความสามารถที่จะแก้ไขให้เรื อนั้นพ้นอันตรายเสี ยก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
มาตรา 25 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อ ควบคุมเรื อเดินทะเลลาหนึ่ งลาใดของทหาร ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นเรื อ
เกยที่ต้ืนหรื อจวนอับปาง มันรู ้ ว่ายังมีคนอยู่ในเรื อนั้น และจงใจไปเสี ยจากเรื อนั้น ตามประมวลกฎหมาย
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อาญาทหาร มาตรา 26 ความผิดฐานเป็ นทหาร มิได้มีเหตุอนั สมควรที่จะกระทาได้และบังอาจทาลายหรื อละ
ทิ้งเครื่ องศาสตราวุธ กระสุ นดิ นปื น เสบี ยง ม้า หรื อเครื่ องยุทธนาการอย่างใดๆ ก็ดี หรื อทาให้ของนั้นๆ
วิปลาศบุบสลายไป ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 27 ความผิดฐานปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบหรื อ
ทุจริ ต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาอาสาสมัครทหารพราน จะต้องได้ความว่า อาสาสมัครทหาร
พรานจะต้องมีการกระทาผิดที่ไม่อยูใ่ นอานาจของศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลทหาร ได้แก่ ต้องไม่ใช่คดีที่บุคคลที่อยู่
ในอานาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยูใ่ นอานาจศาลทหารกระทาผิดด้วยกัน ต้องไม่ใช่คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่
อยู่ในอานาจศาลพลเรื อน ต้องไม่เป็ นคดี ที่ตอ้ งดาเนิ นในศาลเยาวชนและครอบครัว ต้องไม่เป็ นคดี ที่ ศาล
ทหารเห็นว่าไม่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร
ขณะเดี ย วกัน คดี ที่ อ ยู่ใ นอ านาจการพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลทหารตามพระราชบัญ ญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ต้องเป็ นคดีที่มีขอ้ หาอาญาทหารหรื ออาญา ต้องเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาล
ทหารในขณะกระทาผิด กล่าวคือ พลเรื อนที่สังกัดอยูใ่ นราชการทหาร เมื่อกระทาผิดในหน้าที่ราชการทหาร
หรื อกระทาผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรื อบริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่วยทหาร ที่พกั ร้อน พักแรม เรื อ อากาศยาน หรื อ
ยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

2. มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทหารกรณีการกระทาความผิด
อาญาทหารของทหารอากาศและอาสาสมัครทหารพรานของต่ างประเทศ
สาหรับการใช้บงั คับตามมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางอาญาและอาญา
ทหารกรณี ท หารอากาศและอาสาสมัค รทหารพรานของต่ า งประเทศที่ ส าคัญ ได้แก่ ในประเทศสหราช
อาณาจักร มีการกาหนดฐานความผิดเป็ นการเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับอากาศยาน เช่ น ความผิดฐานการบินที่
อันตราย หากใช้อากาศยาน หรื อที่เกี่ ยวกับอากาศยาน หรื อวัสดุ ของอากาศยานได้ ก่อให้บุคคลใดเสี ยชี วิต
หรื อได้รับบาดเจ็บ โดยไม่มีเหตุสมควรตามกฎหมาย หรื อ ประมาทเลินเล่อจนเป็ นเหตุให้บุคคลใดเสี ยชี วิต
หรื อได้รับบาดเจ็บ ตามพระราชบัญญัติกองทัพ ค.ศ.1996 (Armed Forces Act 1996) มาตรา 33 และ ความผิด
ฐานการบินในระยะต่า โดยบินอากาศยานในความสู งน้อยกว่าเพดานบินขั้นต่า เมื่อบินขึ้น หรื อบินลง หรื อ
ในกรณี อื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบที่สภากลาโหมกาหนดไว้ และ บุคคลนั้นเจตนาบิน หรื อโดยประมาท
เลินเล่อขณะที่ทาการบิน อากาศยานในความสู งน้อยกว่าเพดานบินขั้นต่า ตามพระราชบัญญัติกองทัพ ค.ศ.
1996 (Armed Forces Act 1996) มาตรา 34 รวมทั้ง ความผิดฐานการบินที่ก่อให้เกิดความราคาญ กล่าวคือ ถ้า
บุ ค คลใดที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ฎหมายของกองทัพ ได้ก ระท าความผิ ด โดยท าการบิ น อากาศยานในลัก ษณะที่
ก่อให้เกิดความราคาญ หรื อน่าจะก่อให้เกิดความราคาญแก่บุคคลใด หรื อ บุคคลนั้นสามารถหลีกเลี่ยงที่ทา
การบิน แต่เจตนาในการทาการบิน หรื อประมาทเลิ นเล่อในขณะทาการบิน เพื่อก่อให้เกิ ดความราคาญแก่
บุคคลใด ตามพระราชบัญญัติก องทัพ มาตรา 35 ตลอดจน ความผิดเกี่ ยวกับเรื อหรื ออากาศยานที่ ยึดได้
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กล่าวคือ หากในขณะควบคุ มเรื อหรื ออากาศยานของสมเด็จพระราชิ นีโดยเป็ นทรัพย์เชลย โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย บุ คคลใดที่ อยู่ภายใต้กฎหมายของกองทัพได้ส่งไปยังศาลทรั พย์เชลยที่ มี เขตอานาจ หรื อ หาก
ในขณะควบคุมเรื อหรื ออากาศยานของสมเด็จพระราชิ นีโดยเป็ นทรัพย์เชลย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้
นาเรื อนั้นไปยังท่าเรื อที่มีอานาจเพื่อทาการชี้ขาดตัดสิ น ไม่ได้นาอากาศยานนั้นไปยังสนามบินที่มีอานาจเพื่อ
ทาการชี้ ขาดตัดสิ น หรื อ ไม่ได้นาสิ นค้าไปยังท่าเรื อหรื อสนามบิ นที่มีอานาจเพื่อทาการชี้ ขาดตัดสิ น ตาม
พระราชบัญญัติกองทัพ ค.ศ.1996 (Armed Forces Act 1996) มาตรา 37 เป็ นต้น
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กามีการกาหนดความผิดฐานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาบังคับให้ยอมแพ้ไ ว้ใน
ประมวลกฎหมายยุติธรรมทหาร ค.ศ.1950 (Uniform Code of Military Justice 1950) มาตรา 100 ที่บญั ญัติวา่
ผูใ้ ด บังคับ หรื อพยายามบังคับ ผูบ้ งั คับบัญชาสถานที่ใด เรื อ อากาศยาน หรื อทรัพย์สินทางทหาร หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของกาลังพลของกองทัพ ให้ยอมแพ้ต่อข้าศึก หรื อละทิ้งหน่วย
ประเทศแคนาดามีประมวลวินยั กองทัพ ค.ศ.2015 (Code of Service Discipline 2015)มาตรา 60
กาหนดโดยสรุ ปว่า บุคคลใดซึ่ งมิได้ตกอยูภ่ ายใต้บงั คับประมวลวินยั กองทัพดังกล่าวโดยประการอื่น ซึ่ งได้
ปฏิ บตั ิหน้าที่ในตาแหน่ งนายทหารสัญญาบัตร หรื อนายทหารต่ ากว่าสัญญาบัตรในกองกาลังที่ได้รับการ
จัดตั้งและคงอยู่ภายนอกประเทศแคนาดาโดยสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ และบังคับบัญชาโดยนายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพแคนาดา และ ได้เดิ นทางร่ วมไปกับหน่ วยทหารของกองทัพแคนาดาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพื้นที่ใดๆ รวมทั้ง ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั กองทัพแคนาดาตามที่รัฐมนตรี กาหนด อยูภ่ ายใต้ประมวล
วินยั กองทัพนั้น

3. วิเคราะห์ ปัญหากระบวนการยุติธรรมอาญาทหารเกีย่ วกับฐานความผิดของทหารอากาศและ
อานาจศาลทหารกรณีการกระทาความผิดของอาสาสมัครทหารพราน
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า มีปัญหาหลายประการ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
กรณี การกระทาความผิดของทหารอากาศและอาสาสมัครทหารพราน
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร จะกาหนดความผิดฐานยอมแพ้แก่ศตั รู ตามประมวลกฎหมาย
อาญาทหาร ความผิดฐานยุยงหรื อข่มขืนใจหรื อสมคบกันให้ยอมแพ้แก่ราชศัตรู ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 18 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืนหรื อละเลยมิกระทาตามคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร มาตรา 30 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืนมิกระทาตามคาสั่งด้วยกิ ริยา หรื อวาจาองอาจ ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 31 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืนหรื อละเลยมิกระทาตามข้อบังคับ ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 32 ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขื นมิ กระทาตามข้อบังคับด้วยกิ ริยาหรื อวาจา
องอาจ ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 33 ความผิดฐานเป็ นทหารละทิ้ง หน้า ที่ ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 29 แต่ฐานความผิดดังกล่าวก็เป็ นการกาหนดความผิดที่ใช้บงั คับกับทหารทุก
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เหล่ าในลักษณะทัว่ ไป ไม่ได้มุ่งเน้นถึ งควบคุ มหรื อป้ องกันการกระทาของทหารอากาศโดยเฉพาะไม่ให้
กระทาการใดที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ในขณะที่สภาพการปฏิ บตั ิงานของทหารอากาศที่ควบคุ ม
อากาศยานมีลกั ษณะที่อาจก่อให้ความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของชาติได้ ความผิดฐานเป็ นนายเรื อควบคุม
เรื อลาหนึ่ งลาใดของทหารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะกระทาการรบพุ่ง ถ้าถอยออกเสี ยจากที่รบนั้น
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 19 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อควบคุมเรื อลา
หนึ่ ง ล าใดของทหารของสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว และจงใจกระท าหรื อปล่ อยให้เรื อ นั้นช ารุ ด หรื อ อับ ปาง
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 20 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อควบคุมเรื อลาหนึ่ งลาใดของทหารของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระทาหรื อปล่อยให้เรื อนั้นชารุ ดหรื ออับปางด้วยความประมาท ตามประมวล
กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 21 ความผิดฐานเจตนากระทาหรื อ ปล่ อยให้เรื อลาหนึ่ งลาใดของทหารของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชารุ ดหรื ออับปาง ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 22 ความผิดฐานกระทา
หรื อปล่อยให้เรื อลาหนึ่ งลาใด ของทหารของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ชารุ ดหรื ออับปางด้วยความประมาท ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 23 ความผิดฐานเป็ นนายเรื อควบคุ มเรื อเดิ นทะเลลาหนึ่ งลาใดของ
ทหารของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น และไม่พากเพียรจนสุ ดสิ้ นความสามารถที่จะแก้ไขให้เรื อ
นั้นพ้นอันตรายเสี ยก่อน ละทิ้งเรื อนั้นไปเสี ย ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 25 ความผิดฐานเป็ น
นายเรื อควบคุมเรื อเดินทะเลลาหนึ่ งลาใดของทหารของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น รู ้วา่ ยังมีคน
อยูใ่ นเรื อนั้น และมันจงใจไปเสี ยจากเรื อนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 26 เห็นได้วา่ เป็ นการ
กาหนดฐานความผิดที่มีลกั ษณะเฉพาะจากการปฏิบตั ิงานของทหารเรื อ โดยไม่มีการกาหนดความผิดเฉพาะ
ของทหารอากาศเกี่ยวกับการกระทาผิดต่ออากาศยาน เนื่ องจากประมวลกฎหมายอาญาทหารมีผลใช้บงั คับ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2455 ขณะนั้นยังไม่มีทหารอากาศ ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับการกาหนดฐานความผิด
ของทหารอากาศ ในประเทศสหราชอาณาจักร มีการกาหนดฐานความผิดเป็ นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอากาศ
ยาน เช่น ความผิดฐานการบินที่อนั ตราย ตามพระราชบัญญัติกองทัพ ค.ศ.1966 มาตรา 33 และ ความผิดฐาน
การบินในระยะต่า ตามพระราชบัญญัติกองทัพ ค.ศ.1966 มาตรา 34 รวมทั้ง ความผิดฐานการบินที่ก่อให้เกิด
ความราคาญ ตามพระราชบัญญัติกองทัพ ค.ศ.1966 มาตรา 35 ตลอดจน ความผิดเกี่ยวกับเรื อหรื ออากาศยาน
ที่ ยึด ตามพระราชบัญญัติก องทัพ ค.ศ.1966 มาตรา 37 เป็ นต้น ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก ามี ก ารก าหนด
ความผิดฐานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาบังคับให้ยอมแพ้ไว้ในประมวลกฎหมายยุติธรรมทหาร ค.ศ.1950 มาตรา 100
อันเป็ นการควบคุมการกระทาของทหารอากาศในการปฏิบตั ิหน้าที่ทางยุทธการก่อให้เกิดการปฏิบตั ิการทาง
ทหารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การไม่กาหนดฐานความผิดเฉพาะของทหารอากาศ อาจส่ งผลให้ทหารอากาศขาด
ความระมัดระวังในการปฏิ บตั ิงานเกี่ยวกับอากาศยาน กระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยและกระทบต่อความ
มั่น คงของประเทศ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประเทศ รวมทั้ง ยัง เป็ นการกระท าที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ
จุ ดประสงค์ข องกฎหมายอาญาที่ ต้องการ ห้า มปราม และป้ องกันพฤติ กรรมอันนาไปสู่ พ ฤติ การณ์ ที่ถูก
คุ กคามต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน เตือนบุคคลทัว่ ไปไม่ให้ละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายและสร้าง
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จิตสานึ กไปในตัว รวมทั้ง ป้ องกันและรักษาไว้ซ่ ึ งสถาบันทางสังคม และขัดต่อหลักการกาหนดความผิด
อาญาเพื่อคุม้ ครองป้ องกันสังคม ตามหลักการป้ องกันภยันตรายต่อผูอ้ ื่น
นอกจากนี้ ทหาร ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 4 หมายความว่า บุ คคลที่ อยู่ใน
อานาจกฎหมายฝ่ ายทหาร ซึ่ งบุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร ได้แก่ พลเรื อนที่สังกัดอยูใ่ นราชการทหาร เป็ น
บุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร เมื่อกระทาผิดในหน้าที่ราชการทหาร หรื อกระทาผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรื อ
บริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่ วยทหาร ที่พกั ร้ อน พักแรม เรื อ อากาศยาน หรื อยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุม
ของเจ้า หน้า ที่ ฝ่ ายทหาร เท่ า นั้น ตามพระราชบัญ ญัติธ รรมนู ญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16 ในเมื่ อ
อาสาสมัครทหารพราน เป็ นบุคคลที่เข้าทาหน้าที่ทหารเป็ นการชัว่ คราว ตามมาตรา 4/1 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการทหาร (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2521 ไม่ใช่บุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร ย่อมไม่ใช่ทหารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร จึ ง ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ตามฐานความผิ ด ต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ใ นประมวลกฎหมายอาญาทหาร ทั้ง ที่
อาสาสมัค รทหารพรานมี ล ัก ษณะการปฏิ บ ัติ ง านเช่ น เดี ย วกับ ทหารกองประจ าการ ก็ ค วรจะต้อ งให้
อาสาสมัครทหารพรานได้รับการปฏิบตั ิเช่ นเดียวกับที่ทหารกองประจาการได้รับ การให้อาสาสมัครทหาร
พรานไม่เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหารขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 27 ส่ ง ผลให้ ก ารควบคุ ม ความประพฤติ ข องอาสาสมัค รทหารพรานเป็ นไปอย่ า งไม่ มี
ประสิ ทธิภาพ
ประการที่สอง ปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้ พ ระราชบัญ ญัติธ รรมนู ญ
ศาลทหาร พ.ศ.2498
กรณี อานาจพิจ ารณาพิพ ากษาคดี การกระทาความผิดของทหารอากาศและอาสาสมัครทหาร
พราน กล่าวคือ แม้อาสาสมัครทหารพราน เป็ นบุคคลที่เข้าทาหน้าที่ทหารเป็ นการชัว่ คราว ตามมาตรา 4/1
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
ทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2521 ซึ่งมีสถานะเป็ นพลเรื อนที่สังกัดอยูใ่ นราชการทหาร ที่พระราชบัญญัติธรรมนู ญ
ศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16 ได้กาหนดให้พลเรื อนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระทาผิดในหน้าที่
ราชการทหาร หรื อกระทาผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรื อบริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่วยทหาร ที่พกั ร้อน พักแรม เรื อ
อากาศยาน หรื อยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เป็ นบุคคลที่ อยู่ในอานาจศาล
ทหาร ดังนั้น อาสาสมัครทหารพรานจะตกเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหารก็เฉพาะกรณี กระทาความผิด
อาญาที่ในหน้าที่ราชการทหาร หรื อกระทาผิดอย่างอื่นในหรื อบริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่วยทหาร ที่พกั ร้อน พัก
แรม เรื อ อากาศยาน หรื อยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี หาก
อาสาสมัครทหารพรานกระทาความผิดอาญาหรื ออาญาทหาร ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ราชการทหาร หรื อ
กระทาผิดอย่างอื่นนอกบริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่วยทหาร ที่พกั ร้อน พักแรม เรื อ อากาศยาน หรื อยานพาหนะ
ใด ๆ ในความควบคุ ม ของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหาร ไม่อยู่ในอานาจการพิ จารณาพิ พากษาของศาลทหาร ซึ่ ง
อาสาสมัครทหารพรานมีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกับทหารกอง ควรจะต้องให้อาสาสมัครทหารพราน
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เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจการพิจารณาของศาลทหารเช่นเดียวกับทหารกองประจาการด้วย การให้อาสาสมัคร
ทหารพรานไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นอ านาจศาลทหารขัด ต่ อ หลัก ความเสมอภาค ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย มาตรา 27 ย่ อ มท าให้ อ าสาสมัค รทหารพรานเสื่ อ มวิ นัย ทหารเป็ นเหตุ ก ระทบต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของกองทัพได้ ซึ่ งหากเปรี ยบเที ยบกับการดาเนิ นคดี บุคคลพลเรื อนที่ อยู่ใน
กองทัพของประเทศแคนาดาจะพบว่า ประมวลวินยั กองทัพ มาตรา 60 กาหนดโดยสรุ ปว่า บุคคลใดซึ่ งมิได้
ตกอยู่ภายใต้บงั คับประมวลวินยั กองทัพโดยประการอื่น ซึ่ งได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ในตาแหน่ งนายทหารสั ญญา
บัตร หรื อนายทหารต่ากว่าสัญญาบัตร เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร สมควรที่จะให้ศาลทหารมีอานาจ
ดาเนิ นคดี อาสาสมัครทหารพรานซึ่ งมี ลกั ษณะการปฏิ บ ตั ิ ง านเช่ นเดี ยวกับ ทหารกองประจาการหรื อได้
ปฏิ บตั ิงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารต่าง ๆ ในทุกกรณี มิใช่ เฉพาะกรณี กระทาความผิดอาญาที่ในหน้าที่
ราชการทหาร หรื อกระทาผิดอย่างอื่นในหรื อบริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่วยทหาร ที่พกั ร้อน พักแรม เรื อ อากาศ
ยาน หรื อยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เท่านั้น
ประการที่สาม ปั ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัย
ทหาร พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๖ กรณี ก ารกระท าความผิดอาญาเล็ ก น้อยและไม่ ส าคัญของทหารอากาศและ
อาสาสมัครทหารพราน
ทหารกองประจาการกระทาความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา ๘ เช่น ความผิด
ฐานเป็ นทหารใช้ให้อยูย่ ามรักษาการก็ดี ท่านมอบหมายให้กระทาการตามบังคับหรื อคาสั่งอย่างใดๆ ก็ดี ถ้า
และมันละทิ้งหน้าที่น้ นั เสี ย หรื อมันไปเสี ยจากหน้าที่โดยมิได้รับอนุ ญาตก่อน ความผิดฐานเป็ นทหารขัดขืน
หรื อละเลยมิกระทาตามคาสั่ง ความผิดฐานเป็ นทหารเป็ นยามรักษาการ หรื ออยู่ยามประจาหน้าที่ และมัน
หลับเสี ยในหน้าที่ หรื อเมาสุ ราในหน้าที่ เป็ นต้น รวมถึง ความผิดลหุโทษ และความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ตาม
กฎหมาย ถ้าผูม้ ีอานาจบังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยวินยั ทหาร พิจารณาเห็นว่าเป็ นการเล็กน้อยไม่สาคัญ
ให้ถือเป็ นความผิดต่อวินยั ทหาร และให้มีอานาจลงทัณฑ์ ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 8 และ 9
และในเมื่ออาสาสมัครทหารพรานเป็ นบุคคลที่เข้าทาหน้าที่ทหารเป็ นการชัว่ คราว มีสถานะเป็ นพลเรื อนที่
สังกัดอยูใ่ นราชการทหาร หากกระทาผิดที่ไม่ใช่ในหน้าที่ราชการทหาร หรื อกระทาผิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ใน
หรื อบริ เวณ อาคาร ที่ต้ งั หน่วยทหารดังกล่าว ก็จะไม่ใช่บุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหาร ย่อมไม่ใช่ทหารตาม
ความหมายในประมวลกฎหมายอาญาทหาร หากผูม้ ี อานาจบังคับบัญชาตามกฎหมายว่า ด้วยวินัย ทหาร
พิจารณาเห็ นว่าเป็ นการเล็กน้อยไม่สาคัญ ก็ไม่มีอานาจเปลี่ ยนแปลงจากที่ ตอ้ งดาเนิ นคดี อาญาทหารเป็ น
ความผิดต่อวินยั ทหาร และลงทัณฑ์ได้ จาเป็ นต้องดาเนิ นคดีอาญาทหารทุกกรณี ไป ทาให้อาสาสมัครทหาร
พรานไม่ได้รับประโยชน์หรื อได้รับความคุม้ ครองให้ได้รับผลร้ายน้อยลง เพื่อให้ได้รับทัณฑ์ทางวินยั ทหาร
แล้วสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไปได้
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4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาผูเ้ ขียนเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาได้ดงั นี้
ประการที่หนึ่ง เพื่อให้ทหารอากาศได้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับอากาศยานในการปฏิบตั ิหน้าที่ทาง
ยุทธการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหารกาหนดฐาน
ความผิดเฉพาะของทหารอากาศที่กระทาการเกี่ยวกับอากาศยาน
ประการที่สอง เพื่อให้ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาอาสาสมัครทหารพรานได้ในทุก
กรณี และเพื่อให้อาสาสมัครทหารพรานเป็ นทหารตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญาทหาร ส่ งผลให้
เป็ นบุ ค คลที่ อยู่ใ นอานาจกฎหมายฝ่ ายทหารท าให้ต้องรั บ ผิดทางอาญาทหารตามที่ ก าหนดในประมวล
กฎหมายอาญาทหาร เห็ นควรให้มี การแก้ไขเพิ่ ม เติ มพระราชบัญญัติธ รรมนู ญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ให้
อาสาสมัครทหารพรานเป็ นบุคคลที่อยูใ่ นอานาจศาลทหารเช่นเดียวกับทหารกองประจาการ หรื อ
ประการที่ ส าม เพื่ อให้อาสาสมัครทหารพรานได้รับโอกาสในการที่ จะเปี่ ยนแปลงจากถู ก
ดาเนินคดีอาญาทหารเป็ นวินยั ทหาร เห็นควรดาเนินการตามข้อเสนอแนะประการที่สอง หรื อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 2476 ให้อาสาสมัครทหารพรานเป็ นทหารตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวินยั ทหาร พุทธศักราช 2476
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