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บทคดัย่อ 

ปัญหาของศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลพลเรือนขณะประกาศใช้กฎอัยการศึก 

เกิดข้ึนเน่ืองจากโดยหลักศาลทหารในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติจะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่อยู่ในอ านาจ

ศาลทหาร3เท่าน้ันซ่ึงมีความแตกต่างจากศาลพลเรือน เมื่อต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 4 

โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 107-1185 และความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงมี

การห้ามชุมนุม6รวมทั้งความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุนปืนที่ใช้ในการสงคราม7ให้อยู่ใน

อ านาจของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ซ่ึงในปัจจุบันกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นวิธีพิจารณาของศาลทหาร คือ

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ซ่ึงจะพบว่าได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพิพากษาคดี

ไว้โดยเฉพาะซ่ึงมีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมหรือศาลพลเรือน ซ่ึงกระทบสทิธใินการด าเนินคดีที่มีโทษ

ทางอาญาต่อบุคคลพลเรือนหลายประการ เช่น สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา สิทธิของบุ คคลที่จะได้รับ 

การพิจารณาคดีอาญาอย่างเทา่เทยีมกนักบับุคคลพลเรือนอื่นที่กระท าความผิดเกี่ยวกบัอาวุธสงครามที่มีไว้

ในครอบครองเน่ืองจากเป็นความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้วแม้ไม่มีการประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติก าหนดไว้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสิทธิที่บุคคลพลเรือนได้ถูกก าหนดไว้ในกฎหมายระหว่าง

ประเทศ8ในเร่ืองสิทธิของบุคคลพลเรือนที่จะต้องถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงกระทบต่อเน้ือตัวร่างกายโดยอาจ

ถูกจ าคุกหรือปรับเมื่อศาลพิพากษาว่ามีความผิด ซ่ึงอาจเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อบุคคลพลเรือน 

เช่นสิทธิในการได้รับการทบทวนคดีและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันเมื่อบุคคลพลเรือน

ภายในประเทศต่างควรมีสิทธิที่เหมือนกันเม่ือกระท าความผิดที่เหมือนกัน เป็นต้น จึงสมควรที่จะมีการ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

3
 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 16 

4
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 1/2557 เร่ือง การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ และ ฉบบัที่ 

2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอยัการศึกทั่วราชอาณาจักร 
5
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 37/2557 เร่ือง ความผดิที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดขีองศาล

ทหาร 
6
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมอืง 

7
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที่ 50/2557 เรื่อง ให้ศาลทหารมอี านาจพิจารณาพิพากษาคดอีาวุธปืนและ

เคร่ืองกระสนุปืน หรือวัตถุระเบดิที่ใช้เฉพาะแต่ในการสงคราม 
8
 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  

368368



แก้ไขเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศต่อไป 

ค าส าคญั 

ศาลทหาร, กฎอยัการศึก, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง 

 

ABSTRACT 

The problem of military court in judicial cases of civilians during the martial law. This is 

due to the fact that the military court at regular time and at an unusual time will only consider the 

persons in military court jurisdiction. Which is different from civil courts? When it was announced 

martial law. The head of the National Security Council has used the power of the state to issue a 

declaration to the civilian. The offense under the Criminal Code, Section 107-118, and the offense 

under the National Security Council Notification which prohibits the rally. Including offenses relating 

to firearms and ammunition used in warfare. At present, the law in force is a court martial. The court 

martial law Act of 1955, which will find that the rules. Special case judgments are different from 

judicial or civil courts. The right to appeal to the civil rights of many civil rights, such as the right to 

appeal the petition. The right of a person to be given a criminal trial is equally equivalent to that of 

any other civil servant who commits a crime of possession of a war weapon as a result of a lawful 

offense. Set this is not in line with the civil rights that are defined in international law. The right of 

a civil person to be subjected to criminal proceedings affecting his body may be imprisoned or fined 

when the court is found guilty. There may be civil unrest issues. For example, the right to a review 

of a case and the right to be treated equally when a civilian in a country should have the same right 

to commit the same offense. Therefore it should be corrected to ensure fairness and rules are consistent 

with international law. 
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Military Court, Martial Law, International Covenant on Civil Rights and Political Rights. 
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1.บทน า 

 กระบวนการพิจารณาคดีบุคคลที่อ ยู่ในอ านาจศาลทหารทั้ งในเวลาปกติและในเวลา 

ไม่ปกติจะถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 คือ ทหารหรือผู้ที่รับราชการทาง

ทหาร ซ่ึงไม่รวมถึงบุคคลพลเรือน9 ซ่ึงศาลทหารได้ถูกจัดต้ังข้ึนมาเน่ืองจากระบบของฝ่ายทหารที่จะต้องมี

การปกครองบุคคลที่อยู่ในอ านาจให้อยู่ในระเบียบวินัยซ่ึงจะมีความแตกต่างจากศาลพลเรือนทั้งในเร่ือง

ความเหน็ในการลงโทษที่แตกต่างกนั เมื่อต่อมาได้มีการประกาศกฎอัยการศึก และหัวหน้ารักษาความสงบ

แห่งชาติออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ10ก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดตามที่ระบุ

ไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหาร11กลับพบว่าการออกประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติและพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.249812 ได้ก าหนดให้บุคคลที่

กระท าความผิดอาญาในขณะที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ไม่สามารถที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาได้ 

ส่งผลให้เมื่ อบุคคลพลเรือนที่ ต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารไม่สามารถที่จะได้รับการทบทวน 

จากผู้พิพากษาล าดับเหนือขึ้ นไปได้ ซ่ึงเหน็ได้ว่าเป็นการขัดต่อหลักของศาลทหารที่ก  าหนดไว้แต่เฉพาะ

ผู้รับราชการทางทหารและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยประเทศไทย

ได้ไปลงนามเป็นภาคีไว้ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะต้องน ามาใช้บังคับ  

ดังน้ัน การด าเนินคดีบุคคลพลเรือนในศาลทหารโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นจึงถือว่าเป็น

การก าหนดโดยขัดกับหลักกฎหมายของศาลทหารและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงกอ็าจจะน ามาซ่ึง

ปัญหาทางกฎหมายอกีหลายประการ 

 ทั้งน้ี จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  

พ.ศ.2498 ไม่ได้บัญญัติถึงกรณีกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีแก่บุคคลพลเรือนที่ถูกด าเนินคดีในศาล

ทหารทั้งในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติ ซ่ึงอาจกระทบต่อสิทธิของบุคคลพลเรือนที่ควรได้รับในการ

พิจารณาพิพากษาคดีเทียบเท่ากับบุคคลพลเรือนอื่นในช่วงเวลาปกติภายในศาลพลเรือน และอาจท าให้

เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บุคคลพลเรือนด้วย จึงเหน็ควรยกเลิกการด าเนินคดีบุคคลพลเรือนภายในศาล

ทหารในช่วงเวลาไม่ปกติ 

 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา 

 1.เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกฎอัยการศึกต่อบุคคลพลเรือน  

ที่ต้องถูกด าเนินคดีภายในศาลทหาร  

                                                           
9
 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 16 

10
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เร่ือง การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ และ ฉบับที่ 

2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอยัการศึกทั่วราชอาณาจักร 
11

 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37/2557 เร่ือง ความผิดที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ทหาร 
12

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 61 วรรคสอง 
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 2.เพ่ือศึกษาประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และบทบัญญัติแห่งบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกบัการก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร รูปแบบการด าเนินการ โดยเปรียบเทยีบกบัสทิธบุิคคลพลเรือนตาม

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาบุคคลพลเรือนที่ถูกด าเนินคดีในศาล

ทหาร และหาแนวทางการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกบัหลักสากล 

สมมติฐานของการศึกษา 

 เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ประกาศ 

กฎอัยการศึก วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โดย ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนด

ความผิดที่ให้ด าเนินคดีอาญากับบุคคลพลเรือนในศาลทหารในขณะช่วงเวลาดังกล่าว บุคคลพลเรือน 

จึงถูกจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 61  

อันแตกต่างต่อหลักการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลพลเรือนที่ให้สิทธิหรือจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์

ฎีกาเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองอีกทั้งการที่บุคคลพลเรือนถูกด าเนินคดีในศาลทหารต้องถูกกระทบสิทธิ 

ในการพิจารณาที่แตกต่างต่อศาลพลเรือน ทั้งน้ี เพ่ือช้ีและแสดงให้เห็นถึงปัญหาของบุคคลพลเรือน 

ที่ถูกกระทบสิทธิในกระบวนการทางศาลเกี่ยวกับการด าเนินคดีในศาลทหารเน่ืองจากประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติและพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 เ พ่ือน าไปสู่การแก้ไข

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศไทยและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ เพ่ือให้บุคคลพลเรือนมีสิทธิที่เสมอภาคกันและได้รับการทบทวนการตัดสินคดีในศาลทหาร

เป็นไปตามหลักสากล  

วิธีด าเนนิการศึกษาวิจยั 

 ศึกษาโดยใช้วิธวิีจัยภาคเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

ทางด้านเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาลทหารและกฎอัยการศึก ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ

วิชาการ รายงานการวิจัย วารสาร จุลสาร ระเบียบ ค าพิพากษาของศาล ราชกจิจานุเบกษาเอกสารเผยแพร่

ตามที่ต่างๆ และเอกสารอื่นๆ เช่น ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่เผยแพร่ทางอนิเตอร์เนต็ 

 

2.ผลการศึกษา 

 ศาลทหารมีลักษณะพิเศษและความแตกต่างกับศาลพลเรือนจึงถูกแยกออกต่างหากจาก  

ศาลพลเรือนที่จัดต้ังเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีที่พลเมืองทั่วๆไปกระท าความผิด เน่ืองปัจจัยส าคัญจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ทหารที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ โดยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเฉียบขาด

ปราศจากการโต้แย้ง ทั้งน้ี เพราะทหารมีหน้าที่ป้องกนัเอกราชและอธปิไตยของประเทศชาติ เป็นผู้ถืออาวุธ 

และเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนพิเศษที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือควบคุมความประพฤติและการกระท า

หน้าที่ต่างๆของทหาร เพ่ือให้อยู่ในระเบียบวินัย หากทหารที่กระท าความผิดต้องไปอยู่ในอ านาจของศาล

พลเรือนทุกกรณีแล้ว กระทรวงกลาโหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้ควบคุมฝ่ายทหารจะไม่สามารถควบคุม

ทหารให้อยู่ในระเบียบวินัยตามความประสงค์ได้ 
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 ต่อมาเพ่ือควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไทยได้มีกฎหมายเพ่ือควบคุมสถานการณ์ความ

ไม่สงบภายในประเทศ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก 

พระพุทธศักราช 2457 ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวเป็นการควบคุมโดยใช้กฎหมายทั้งสามฉบับ แต่กฎหมาย

ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันในอ านาจผู้ประกาศโดยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกน้ันผู้มีอ านาจ

ประกาศใช้ คือ ฝ่ายทหาร  

 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกก าเนิดมาจากทฤษฎีปฏิฐานนิยม 13โดยมีแนวความคิดกลับ

แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติ โดยถือเป็นแนวคิดที่ยืนยันว่ากฎหมายเป็นผลผลิตหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง

ขึ้ นโดยอ านาจปกครองในสังคม ซ่ึงกฎหมายจะไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เป็นสิ่งที่มีสภาพบังคับหรือมี

บทลงโทษ และกฎหมายมาจากผู้ประกาศกฎอัยการศึก ส่งผลให้ในปัจจุบันการประกาศกฎอัยการศึกในปี 

พ.ศ.2557 ได้มีการออกประกาศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท า

ความผิดอาญาบางฐานที่ก  าหนดเอาไว้ต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารในเวลาไม่ปกติสอดคล้องกบัหลักการ

ของทฤษฎีปฏิฐานนิยม เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ในการใช้บังคับกฎหมาย ซ่ึงค าสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่ออก

โดยอ านาจผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหาร ประกอบกับความจ าเป็น ซ่ึงเป็นการยอมรับอ านาจรัฐที่แม้จะได้มา

โดยไม่ถูกต้อง เพ่ือความสงบสุขต่อส่วนรวม การประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงเป็นไปเพ่ือ

ความสงบสขุของบุคคลพลเรือนทั้งหลายจึงมีการออกประกาศดังกล่าว 

 แต่การออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้การประกาศกฎอยัการศึกดังกล่าวน้ัน

ได้ออกมาโดยขัดต่อหลักกฎหมายธรรมชาติที่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพลเรือน และขัดต่อหลักการของ

ศาลทหารในหลายประเทศเน่ืองจากศาลทหารในต่างประเทศก าหนดไว้เพียงบุคคลที่รับราชการทหารไม่

รวมถึงบุคคลพลเรือน ประกอบกับประเทศไทยได้ไปลงนามเป็นภาคีสมาชิกกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพล เมื อ งและสิทธิท า งการ เมื อ ง( International Convenant on Civil and Political Right ห รือ 

ICCPR)14 ซ่ึงก าหนดสิทธิ15ของบุคคลพลเรือนที่จะต้องถูกด าเนินคดีอาญาซ่ึงจะต้องมีความเสมอภาคกัน

ระหว่างผู้กระท าความผิดทางอาญาและการถูกพิจารณาพิพากษาคดีอาญาจะต้องได้รับการทบทวนจากผู้

พิพากษาระดับเหนือขึ้ นไป ซ่ึงประเทศไทยจะต้องน ามาปฏิบัติตาม แต่จากการประกาศกฎอัยการศึก

ดังกล่าวส่งผลต่อศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีที่กระทบสิทธิดังกล่าว ซ่ึงมีกฎหมายที่ก  าหนด

กระบวนการพิจารณาในศาลทหารไว้ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ซ่ึงบุคคลพล

เรือนมิได้ก าหนดถึงบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร และการด าเนินคดีในการขณะประกาศใช้กฎอัยการศึก

                                                           
13 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, “การเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ของสยาม : พรมแดนแห่งความรู้”,(วารสาร
ธรรมศาสตร์ปีท่ี 11 เล่มท่ี 2 มิถุนายน 2525), หนา้ 76-77 
14

 คณะกรรมการมนุษยชนแห่งชาติ, หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสัญญาดา้นสิทธิ
มนุษยชนและกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ ์
หจก.ว.ีเจ พร้ินต้ิง), หนา้ 17-48 
15 วกิิพีเดีย จาก http://th.wikipedia.org/wiki อา้งใน สุรสิทธ์ิ ถาวร, เอกสารวชิาการส่วนบุคคล : กฎอยัการศึก
กบัหลกัประชาธิปไตย, (วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ), หนา้ 3 
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น้ันจ าเลยไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ สืบเน่ือง

จากกระบวนการดังกล่าวน ามาใช้บังคับกับการบังคับบัญชาทหารในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบซ่ึง

ควรที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเร็วแต่การน ามาใช้บังคับกับบุคคลเรือนน้ันจึงขัดต่อหลักของ

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 

 

3.บทวิเคราะห ์

จากการศึกษาปัญหาศาลทหารในการพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลพลเรือนขณะประกาศใช้กฎ

อยัการศึก พบว่ามีปัญหา 4 ประการ ดังน้ี 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาศาลทหารทั้งในเวลาปกติและในเวลาไม่ปกติเปรียบเทียบกับศาล  

พลเรือนในเร่ืองเขตอ านาจศาลทหารและกระบวนการด าเนินคดี ที่เหมือนหรือแตกต่างกันในศาลทหาร

และศาลพลเรือน เน่ืองจากสิทธิของบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในศาลน้ันโดยหลักบุคคลที่มีฐานะเหมือนกัน

จะต้องถูกด าเนินคดีโดยเทา่เทยีมกนั  

ศาลทหารและศาลพลเรือนน้ันมีลักษณะที่เหมือนกบัศาลพลเรือน คือ 

1 ศาลทหารถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับศาลพลเรือน คือ ศาลทหารจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร ส่วนศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมถูกจัดตั้ งขึ้ นตาม

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรม ซ่ึงแม้จะเป็นกฎหมายในล าดับศักด์ิเดียวกนัมีความเทยีบเทา่กนั 

2 การแบ่งช้ันของศาลทั้งในศาลทหารก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.

2498 และศาลพลเรือนได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาล พ.ศ.2543 ได้แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน

ศาลศาลทหารช้ันต้น คือศาลแขวงหรือศาลจังหวัด ศาลทหารกลาง คือศาลอุทธรณ์ และศาลทหารสูงสุด 

คือศาลฎีกา 

3 วิธีพิจาณาคดีและพิพากษาคดีของศาลทหารได้มีก าหนดไว้ในธรรมนูญศาลทหาร และ

นอกจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารแล้ว16 ศาลทหารกยั็งได้น าประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม เน่ืองจากศาล

ทหารจะน าพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาบังคับใช้ก่อนและหากไม่ได้มีการบัญญัติใน

เร่ืองน้ันน้ันไว้กจ็ะน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดย

อนุโลม ซ่ึงศาลพลเรือนน้ันได้มีพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 20 ได้ก าหนดให้

ใช้วิธพิีจารณาความแพ่งและวิธพิีจารณาความอาญามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี 

4 การแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกลาง คือ ศาลทหารกลางและศาลทหารสงูสุดของ

ทหารน้ัน ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 10 ได้ก าหนดให้ พระมหากษัตริย์

ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน เช่นเดียวกบัศาลพลเรือน 

ศาลทหารและศาลพลเรือนน้ันมีลักษณะที่แตกต่างกบัศาลพลเรือน คือ 

1 ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนตุลาการศาลทหารช้ันต้น พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้า มอบ

พระราชอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้บังคับบัญชาทหารเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนตุลา

                                                           
16

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 45  
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การศาลทหารช้ันต้นได้ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 10 วรรคสอง ซ่ึง

แตกต่างจากศาลพลเรือนที่จะมาจากการโปรดเกล้าทั้งแต่งต้ังและถอดถอนโดยพระมหากษัตริย์ 

2 การแต่งตั้งตุลาการศาลทหารมีข้อแตกต่างกับการตั้งผู้พิพากษาศาลพลเรือน คือการแต่งตั้ง

องค์คณะตุลาการศาลทหารประกอบด้วย ตุลาการซ่ึงมีคุณวุฒิที่จะต้องจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์เท่าน้ัน 

และตุลาการพระธรรมนูญซ่ึงอาจจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์หรือไม่กไ็ด้แต่จ าต้องเป็นนายทหารช้ันสัญญา

บัตรประกอบกันเป็นองค์คณะตามจ านวนที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 

มาตรา 25 ถึงมาตรา 29 แตกต่างจากศาลพลเรือนซ่ึงมีองค์คณะประกอบด้วยผู้พิพากษาซ่ึงมีคุณวุฒิที่

จะต้องจบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์เท่าน้ัน ซ่ึงความต่างดังกล่าวน้ันในด้านศาลทหารมีไว้เน่ืองจาก

เกี่ยวข้องกับสายการบังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชาทหาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

ผู้บังคับบัญชาถึงการทราบมูลเหตุแห่งการกระท าความผิดที่เกดิแก่บุคคลที่ตนปกครองบังคับบัญชา 

3 การพิจารณาสั่งลงโทษผู้กระท าความผิดบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร ตามพระราชบัญญัติ

ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 64 ถึงมาตรา 65 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งต้ังแต่ผู้

บังคับกองพัน หรือในปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร คือ หัวหน้าอัยการทหาร และในต่างจังหวัด คือ ผู้

บัญชาการมณฑลทหารบก ที่มีอ านาจดังกล่าว ซ่ึงแตกต่างจากภายในศาลพลเรือนที่ก  าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่ง

ลงโทษตามค าพิพากษาคือ ศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมเมื่อได้ปฏิบัติตามค าพิพากษา เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาอีกทั้งมีส่วนในการพิจารณาลงโทษผู้กระท าความผิดตามความเหมาะสม อีกทั้งหาทาง

ป้องกนัมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดซ า้อกีด้วย 

4 ศาลทหารสงักดักระทรวงกลาโหม ส่วนศาลพลเรือนสงักดักระทรวงยุติธรรม17 

5 ศาลทหาร ผู้มีอ านาจตั้งตุลาการ และผู้มีอ านาจสั่งลงโทษเป็นผู้สั่งอุทธรณ์ฎีกากล่าวคือใน

กรณีที่เป็นศาลทหารในเวลาปกติเม่ือศาลทหารช้ันต้นมีค าพิพากษาแล้วหากโจทก์หรืออัยการทหารไม่

พอใจในค าพิพากษากม็ีอ านาจเสนอผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.

2498 มาตรา 61 เม่ือผู้มีอ านาจเหน็สมควรกส็ามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ แต่ในศาลพลเรือนโจทกไ์ม่ว่าจะ

เป็นอัยการหรือผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีเองหรือจ าเลยมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้เลย18เมื่อได้ปฏบัิติตามเง่ือนไข

ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  

6 บุคคลที่ มีอ านาจฟ้องคดีอาญา ในศาลทหารจะแบ่งออกเป็นในศาลทหารปกติ   

ผู้มีอ านาจฟ้องคดีคือ ผู้เสยีหายกรณีที่ผู้เสียหายเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร แต่หากมิใช่บุคคลที่อยู่

ในอ านาจศาลทหารต้องมอบคดีให้อัยการทหารและอัยการทหาร19 แต่ในช่วงเวลาเป็นศาลทหารในเวลาไม่

                                                           
17

 ประทนิ พัฒนธรรม, การพัฒนาศาลทหารไทย,(วิทยานิพนธ,์ วิทยาลัยกองทพับก สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสงู), 

หน้า 2 
18

 ประทนิ พัฒนธรรม, แหล่งเดมิ, หน้า 3 
19

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 49 วรรคหนึ่ง 
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ปกติ ผู้มีอ านาจฟ้องคดีคือ อัยการทหารเท่าน้ัน20ซ่ึงต่างจากศาลพลเรือนซ่ึงอาจเป็นผู้เสียหายหรือ

พนักงานอยัการกไ็ด้21 

7 เมื่อได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วจะท าให้เกิดศาลทหารในระหว่างการประกาศใช้กฎ

อัยการศึก คือศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาลอาญาศึกมีจะไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ดังน้ันเมื่ อมีค า

พิพากษาศาลช้ันต้นแล้ว คดีเป็นอันถึงที่สุด แต่ในศาลพลเรือนน้ันแม้จะอยู่ในช่วงเวลาไม่ปกติเม่ือคดีมีค า

พิพากษาศาลช้ันต้นแล้วคู่ความกยั็งสามารถอุทธรณ์ฎีกาคดีต่อไปได้เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งของคณะ

ปฏิวัติให้ศาลพลเรือนถือเป็นศาลทหารโดยก าหนดประเภทคดีเอาไว้ ดั งน้ันศาลพลเรือนจะน าเอา

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารไปใช้ในการพิจารณาคดีที่ก  าหนดไว้ อกีทั้งเม่ือมีค าพิพากษาศาลช้ันต้น

แล้ว คดีกจ็ะเป็นอันถึงที่สุดเช่นกัน จึงไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้แต่ในศาลพลเรือนน้ัน มีเฉพาะศาลปกติ

ซ่ึงสทิธใินการอุทธรณ์ฎีกาถูกจ ากดัไปตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา 

8 เขตอ านาจศาลทหารทั้งในเวลาปกติและไม่ปกติ และศาลอาญาศึก โดยได้ก าหนดบุคคลที่อยู่

ในอ าน าจศาลทหาร  ตามพระร าช บัญญัติ ธ ร รม นูญศาลทหาร  พ .ศ . 2498 มาตร า  16 แ ต่ 

ศาลพลเรือน คือ บุคคลทั่วไปบุคคลตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 14 เว้น

แต่เม่ือบางกรณีในขณะที่ผู้น าคณะปฏวัิติได้ประกาศกฎอัยการศึกท าให้เกิดศาลทหารในช่วงเวลาไม่ปกติ

เกิดขึ้ นและก าหนดให้คดีบางประเภทต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารดังน้ันแม้บุคคลพลเรือนจะเป็น

ผู้กระท าความผิดกจ็ะต้องถูกด าเนินคดีภายในศาลทหารโดยใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.

2498 ส่งผลให้บุคคลพลเรือนมีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลทหารตาม พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 แตกต่างจากศาลพลเรือนที่ได้ก าหนดเขตอ านาจศาลมีเพียงในช่วงเวลา

ปกติไม่มีศาลในช่วงเวลาเหตุการณ์ไม่ปกติ 

3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงเขตอ านาจศาลทหารและบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารของ

ประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัศาลทหารในต่างประเทศ  

ซ่ึงเมื่อได้ศึกษาศาลทหารในประเทศฝร่ังเศส ประเทศอังกฤษ และประเทศอเมริกาน้ันได้มี

ก าหนดเอาไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศโดยจะจ ากัดไว้แต่เพียงทหารเท่าน้ัน โดยก าหนดให้บุคคล

เรือนต้องถูกด าเนินคดีในศาลพลเรือนเท่าน้ัน ซ่ึงศาลทหารของประเทศไทยกไ็ด้จ ากัดไว้แต่เพียงบุคคลที่

รับราชการทหารเท่าน้ันไม่รวมถึงบุคคลพลเรือนแต่อย่างใด แต่เมื่อต่อมาการประกาศกฎอัยการศึกส่งผล

ให้บุคคลพลเรือนต้องถูกด าเนินคดีที่มีโทษอาญาในศาลทหารส่งผลให้ขัดต่อหลักของศาลทหาร 

3.3 วิเคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศไทย 

เม่ือมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนในประเทศไทยแล้วประเทศไทยได้มีกฎหมายที่จะน ามาใช้

ควบคุมสถานการณ์ดังน้ี 

1 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ.2551 ก าหนดเหตุที่จะ

ประกาศได้น้ัน คือ เมื่อปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  แต่ยังไม่มีความ

จ าเป็นต้องอาศัยสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศโดย กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

                                                           
20

 พระราชบญัญัตธิรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498, มาตรา 49 วรรคสอง 
21

 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา พ.ศ.2477, มาตรา 28 
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2 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548 ก าหนดเหตุในการ

ประกาศได้น้ันคือ เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกดิขึ้น คือสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท าให้ท าให้ประเทศตกอยู่ในภาวะขับขัน

หรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับกับการรบหรือการ

สงคราม ผู้บังคับใช้กฎหมาย คือ นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับย้ัง ฟ้ืนฟู หรือ

ช่วยเหลือประชาชน  

3 พระราชบัญญัติกฎอยัการศึก พระพุทธศักราช 2457 ก าหนดเหตุที่จะประกาศได้น้ัน คือ เมื่อ

มีสงครามหรือจลาจลขึ้ นอันมีเหตุอันจ าเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยจากภัยซ่ึงมาจากภายนอกหรือ

ภายในราชอาณาจักร โดยผู้มีอ านาจประกาศคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือผู้บังคับบัญชาทหารที่มีอ านาจ 

ตามพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก 

เหน็ได้ว่าจะมีความแตกต่างในเร่ืองผู้มีอ านาจบังคับใช้หรือประกาศใช้ เน่ืองจากในตัวกฎหมาย

แต่ละฉบับได้ก าหนดไว้ที่แตกต่างกัน แต่มีความคล้ายกันในเหตุแห่งการประกาศใช้  คือ พระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระ

พุทธศักราช 2457 น้ันก าหนดเหตุการณ์ในระดับร้ายแรงต่อบ้านเมืองที่เทา่เทยีมกันคือก าหนดถึงสงคราม

หรือจลาจล  

3.4 วิเคราะห์ปัญหาการน าบุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดทางอาญาตามประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติมาถูกด าเนินคดีภายในศาลทหาร ภายใต้การลงนามเป็นภาคีสมาชิก กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Convenant on Civil and Political 

Right หรือ ICCPR)  

เมื่อบุคคลพลเรือนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศซ่ึงบุคคลใดหรือหน่วยงานของรัฐจะละเมิดไม่ได้ ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีสมาชิก

ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซ่ึงถือเป็นหลักกฎหมายระหว่า ง

ประเทศซ่ึงประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกจะละเมิดเสยีไม่ได้ 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง ได้ก าหนดเน้ือหาเกี่ยวกับสิทธิ

บุคคลพลเรือนที่ถูกด าเนินคดีอาญาในแต่ละประเทศให้ต้องปฏบัิติตามในข้อ 14 คือ ความเสมอภาคใน

การถูกพิจารณาคดี หมายถึงบุคคลที่กระท าความผิดที่เหมือนกันย่อมควรได้รับการพิจารณาคดีที่

เหมือนกัน ซ่ึงเมื่อได้มีการประกาศกฎอัยการศึกส่งผลให้เกิดศาลทหารในเวลาไม่ปกติเกิดขึ้ น เมื่อได้

ก าหนดให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดทางอาญาบางประเภทต้องถูกด าเนินคดีในศาลทหารน้ันถูก

จ ากดัให้ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 61 วรรคสอง ส่งผลให้

ไม่ได้รับสิทธิที่จะอุทธรณ์ฎีกาซ่ึงเป็นการขัดแย้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) อกีกรณีหน่ึงด้วยโดยในข้อ 14 ได้ก าหนดถึงการพิจารณาคดีต้อง

ได้รับการทบทวน อนัเป็นการขัดต่อสทิธติามหลักสากล ซ่ึงผู้เขียนมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
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4.บทสรุปและขอ้แสนอแนะ 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแล้ว มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

4.1 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก พระพุทธศักราช 2457  

โดยการเพ่ิมมาตราที่กล่าวถึงนิยามและความหมายของสงครามและจลาจลให้ชัดเจนว่ามี

เหตุการณ์หรือความรุนแรงในระดับใดบ้างถึงจะสามารถประกาศใช้กฎอยัการศึกได้ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกับ 

นิยามตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน ก าหนดให้ค าว่า “สงคราม” หมายถึง สถานะความขัดแย้ง

ด้วยอาวุธระหว่างองค์การอิสระหรือแนวร่วมองค์การดังกล่าว โดยทั่วไปมักมีการรุกราน การท าลายล้าง 

และค าว่า “จลาจล” หมายถึงรูปแบบหน่ึงของการก่อความไม่สงบต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ทรัพย์สนิหรือประชาชน

ซ่ึงมีเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้ นภายในประเทศไทยแล้ว ดังน้ันจึงควรก าหนดตามความหมายใน

พจนานุกรมดังกล่าว ซ่ึงเมื่อมีการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลให้การประกาศใช้กฎอัยการศึกจะมีขอบเขตในการ

ประกาศใช้อย่างเหมาะสมแก่ระดับสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

4.2 ก าหนดขึ้นตอนการประกาศกฎอยัการศึกในพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก 

ควรมีการก าหนดขั้นตอนการประกาศไว้โดยชัดเจน เน่ืองจากในการประกาศกฎอัยการศึกน้ัน 

ตามพระราชบัญญัติกฎอยัการศึก มาตรา 4 ได้ก าหนดขั้นตอนไว้อย่างคร่าวๆ โดยให้อ านาจฝ่ายทหารหรือ

ผู้บังคับบัญชาทหาร ซ่ึงมีก าลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่า 1 กองพันมีอ านาจที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึก ซ่ึง

เม่ือมีเหตุการณ์ในการประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วฝ่ายทหารมักที่จะกระท าการโดยไม่เปิดเผยถึงวิธีการที่

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎอยัการศึกส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ว่าผู้ใดมีอ านาจตามประกาศกฎอยัการศึกเน่ืองจากการประกาศมิได้มีปรากฏไว้อย่างชัดแจ้งอีกทั้งกรณีที่จะ

น าข้อบังคับในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกมาใช้น้ัน ผู้ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อพิจารณาตามสมควรแล้ว

สามารถน า ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2498 ทุกมาตราหรือเพียงบาง

มาตรามาใช้กไ็ด้ ถือเป็นการก าหนดกรอบไว้อย่างจ ากัดเพ่ือไม่ให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลพลเรือนซ่ึงจะ

ส่งผลดีและครอบคลุมต่อกฎหมายและมีการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์ของประเทศที่แปรเปล่ียน

ไป เม่ือมีการแก้ไขดังกล่าวแล้วจะท าให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบถึงกระบวนการประกาศใช้กฎ

อยัการศึกได้และตรวจสอบว่าการกระท าของฝ่ายทหารน้ันใครที่มีอ านาจอย่างชัดเจนบ้าง  

4.3 ควรก าหนดระยะเวลาการประกาศใช้กฎอัยการศึกโดยให้มีการทบทวนภายในฝ่ายทหารที่

ประกาศกฎอยัการศึกให้ชัดเจน 

เน่ืองจากว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่ละคราวควรพิจารณาถึงเหตุแห่งการประกาศกฎ

อัยการศึกว่ายังมีความจ าเป็นที่จะต้องประกาศกฎอัยการศึกดังกล่าวต่อไปอีกหรือไม่ โดยการเพ่ิมเติม

มาตราในกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2498 ให้ชัดเจน เน่ืองจากการประกาศกฎอัยการศึกน้ันจะต้อง

ประกาศเมื่อมีเหตุการณ์สงครามหรือจลาจลส่งผลให้ เมื่อในพระราชบัญญัติกฎอยัการศึกฉบับปัจจุบันมิได้

ก าหนดให้ชัดเจนว่ามีระยะเวลาเทา่ใดหรือจะสิ้นสดุเมื่อใด ดังน้ันการประกาศกฎอัยการศึกในประเทศไทย

จึงไม่มีระยะเวลาที่จ ากัดว่าจะนานเท่าไหร่อีกทั้งไม่ได้มีการทบทวนจากผู้ประกาศกฎอัยการศึกหรือบุคคล

อื่นแต่อย่างใด เมื่อมีการแก้ไขดังกล่าวแล้วจะท าให้บุคคลพลเรือนผู้ถูกกระทบสิทธิหรือภาคเศรษฐกิจและ

สังคมมีความเช่ือม่ันในการลงทุน โดยสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าการกระท าทางฝ่ายทหารตามกฎอัยการ

ศึกน้ันจะส้นสดุลงเมื่อใด 
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4.4 แก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2478 เ ร่ืองบุคคลที่อ ยู่ในอ านาจ 

ศาลทหารโดยหลักควรจ ากดัเพียงอาชีพรับราชการทหาร  

โดยก าหนดให้ศาลทหารไม่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดไม่ว่า

จะในเวลาที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกและไม่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เน่ืองจากสิทธขิองบุคคลพลเรือนที่

ถูกด าเนินคดีอาญาน้ัน ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ระบุให้บุคคลพลเรือนที่กระท าความผิดทางอาญาย่อม

จะต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเท่าเทียมและเหมือนกันซ่ึงหากน าบุคคลพลเรือนมาเป็นบุคคลที่อยู่ใน

อ านาจศาลทหารแล้วน้ัน ซ่ึงเมื่อมีการก าหนดให้บุคคลพลเรือนไม่ต้องมาขึ้นศาลทหารแล้วกจ็ะท าให้สิทธิ

ของบุคคลพลเรือนเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีซ่ึงจะท าให้ได้รับการ

ยอมรับจากกลุ่มประเทศภาคีสมาชิก 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวน้ีกจ็ะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและเป็นที่ยอมรับตามหลักกฎหมาย

สากล และในต่างประเทศที่มุ่งเน้นค านึงถึงการให้สิทธแิก่บุคคลพลเรือนทั่วไป ที่ผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐ

องค์กรใดไม่อาจสามารถจ ากัดสิทธิของบุคคลพลเรือนได้ตามหลักทฤษฎีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคล

พลเรือนทั่วไปย่อมมีสิทธิในตัวบุคคลภายใต้หลักกฎหมายธรรมชาติประกอบกับหลักนิติธรรม คือ  

เมื่อบุคคลพลเรือนทุกคนหรือรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังน้ันจึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง

ต่อสภาพการณ์ของประเทศที่แปรเปล่ียนไป 
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