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“ชะตากรรม” พลเรือนในศาลทหารต่ างจังหวัด
ศาลทหารในต่างจังหวัดไม่เหมือนศาลทหารในกรุงเทพฯ...
ศาลทหารกรุงเทพนัน้ ตัง้ อยูข่ า้ งกระทรวงกลาโหม เป็ นอาคารเดีย่ วแยกต่างหากจากอาคารอื่น ขณะทีศ่ าลทหารใน
ต่างจังหวัดทุกศาลตัง้ อยู่ภายในค่ายทหารทีก่ ระจายอยูใ่ นจังหวัดต่างๆ
ศาลทหารกรุงเทพมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย ในภาวะปกติสามารถพิจารณาคดีทม่ี จี าเลยเป็ น
ทหารได้โดยไม่จากัดยศของจาเลย
ขณะทีศ่ าลทหารในต่างจังหวัด แยกเป็ นสองประเภท หนึ่ง คือ “ศาลจังหวัดทหาร” เป็ นศาลทหารทีม่ อี านาจพิพากษาคดีน้อย
กว่าศาลทหารชัน้ ต้นประเภทอื่นๆ โดยไม่สามารถพิจารณาคดีทจ่ี าเลยเป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัตรขึน้ ไปได้ ศาลทหาร
ประเภทนี้พอเทียบเคียงได้กบั ศาลแขวงของพลเรือน
สอง คือ “ศาลมณฑลทหาร” มีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่าศาลจังหวัดทหาร คือพิจารณาคดีทจ่ี าเลยเป็ น
นายทหารชัน้ สัญญาบัตรได้ แต่ไม่สามารถพิจารณาคดีทจ่ี าเลยเป็ นชัน้ นายพล หรือเทียบเท่าได้ พอเทียบเคียงได้กบั ศาล
จังหวัดของพลเรือน ศาลทหารประเภทนี้จงึ ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าจังหวัดทีศ่ าลจังหวัดทหารตัง้ อยู่ แต่ศาลทัง้ สอง
ั บนั
ประเภทก็ถูกใช้พจิ ารณาคดีพลเรือนเช่นเดียวกันในปจจุ
ตามข้อมูลทีศ่ นู ย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชนตรวจสอบ พบว่าในภูมภิ าคต่างๆ มีจานวนศาลมณฑลทหารจานวน 13 ศาล
และศาลจังหวัดทหารจานวน 16 ศาล (ศาลจังหวัดทหารยังเปิ ดทาการไม่ครบทุกศาลตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตอานาจ
ั บนั ศาลทหารชัน้ ต้นทัวประเทศมี
ศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร) ทาให้เมื่อรวมกับศาลทหารกรุงเทพ ปจจุ
่
จานวน
ทัง้ หมด 30 ศาล
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อาคารศาลทหารในต่างจังหวัดมีลกั ษณะและโครงสร้างคล้ายกันหมดทุกศาล คือเป็ นอาคารสองชัน้ ขนาดไม่ใหญ่นกั ชัน้ ล่าง
เป็ นโถงกว้างๆ มีบนั ไดทางขึน้ ไปยังชัน้ สองตัง้ อยู่ตรงกลางโถง ปี กด้านซ้ายมือเป็ นห้องทีท่ าการของจ่าศาลและเจ้าหน้าทีศ่ าล
ห้องทางานของอัยการทหาร ห้องน้า พร้อมม้านังยาวส
่
าหรับผูม้ าติดต่อศาล ปี กด้านขวามือมีหอ้ งรับรองสาหรับทนายหรือผู้
มาติดต่อ ห้องขังสาหรับผูต้ อ้ งหาทีถ่ ูกนาตัวมาจากเรือนจา และม้านังส
่ าหรับนังรอ
่ บริเวณโถงยังมีบอร์ดกาหนดนัดคดีความ
ซึง่ ยังใช้ระบบเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดอยู่ ส่วนชัน้ บนเป็ นห้องพิจารณาคดี และห้องพักของตุลาการศาลทหาร
โดยปกติในศาลทหารต่างจังหวัด คู่ความจะไม่ได้ขน้ึ ไปรอตุลาการขึน้ นังบั
่ ลลังก์ในห้องพิจารณาคดีเหมือนศาลพลเรือน แต่
ต้องนังรออยู
่
่ในโถงด้านล่าง จนเมื่อองค์คณะศาลและคู่ความทัง้ สองฝา่ ยพร้อมแล้ว เจ้าหน้าทีศ่ าลจึงจะเชิญขึน้ ไปยังห้อง
พิจารณาด้านบน
ในบางนัดคดี สารวัตรทหารทีด่ แู ลบริเวณอาคารศาลยังมีการขอบัตรประจาตัวประชาชนไปจดชือ่ ผูท้ ต่ี อ้ งการขึน้ ไปยังห้อง
พิจารณาด้านบนด้วย รวมทัง้ มีการตรวจสิง่ ของในกระเป๋าในบางครัง้ ส่วนคดีทม่ี กี ารพิจารณาเป็นการลับ ญาติผตู้ อ้ งหาหรือ
ประชาชนทัวไปก็
่ ไม่สามารถขึน้ ไปยังห้องพิจารณาด้านบนได้
การเข้าถึงกระบวนการในศาลทหารต่างจังหวัดยังเป็ นปญั หาสาคัญ ศาลทหารในกรุงเทพเข้าออกตัวอาคารศาลได้ทนั ที แต่
ศาลทหารต่างจังหวัดต้องเข้าออกค่ายทหารเพื่อไปยังศาลอีกชัน้ หนึ่ง ก่อนเข้าไปยังค่ายทหาร เจ้าหน้าทีท่ หารทีท่ างเข้าค่ายก็
มักจะสอบถามว่ามีธุระอะไร รวมถึงให้มกี ารแลกบัตรประจาตัวประชาชนเอาไว้ดว้ ย พืน้ ทีศ่ าลทหารจึงกลายเป็ นพืน้ ทีค่ ่อนข้าง
ปิ ดต่อสาธารณชนอย่างมาก
ในช่วงแรกๆ ภายหลังรัฐประหาร เมื่อเริม่ มีคดีของพลเรือนขึน้ สูศ่ าล เห็นได้ชดั ว่าศาลและเจ้าหน้าทีท่ หารไม่ได้เตรียมการ
รับมือกับการเป็ นทีจ่ บั ตาของสาธารณชนมาก่อน ด้วยปกติแทบไม่มใี ครเคยเดินทางเข้าไปยังศาลทหาร และไม่มกี ารนาเสนอ
ข่าวสารใดเกีย่ วกับศาลทหารในภาวะปกติ
ในคดี “กินแมคโดนัลด์ตา้ นรัฐประหาร” ทีจ่ งั หวัดเชียงราย ซึง่ จาเลยถูกกล่าวหาว่าฝา่ ฝืนประกาศคสช. เรื่องการชุมนุมทาง
การเมือง กรณีน้เี ป็ นคดีพลเรือนทีเ่ กีย่ วกับการเมืองคดีแรกๆ ทีม่ คี าพิพากษาในศาลทหารตัง้ แต่กลางปี ทแ่ี ล้ว เมื่อเริม่ มีการ
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รายงานข่าวการดาเนินคดีน้ีในศาลนัดแรกๆ ในนัดต่อมาทางผูบ้ ญ
ั ชาการค่ายกลับมีคาสังไม่
่ อนุญาตให้คนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับ
คดีเข้าไปในค่ายทหารตัง้ แต่ตน้ ทาให้เจ้าหน้าทีท่ หารทีท่ างเข้าออกค่ายมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทัง้ มีการให้สารวัตร
ทหารเกือบสิบนายเข้าไปดูแลความเรียบร้อยบริเวณศาล ก่อให้เกิดภาพทีน่ ายทหารในเครื่องแบบจานวนมากยืนกันเต็มโถง
อาคารศาล ซึง่ ในเวลาต่อมาก็มกี ารยกเลิกมาตรการเหล่านี้
นอกจากนัน้ เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรระหว่างประเทศหรือเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตต่างๆ ยังไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์คดีในศาลทหาร
ต่างจังหวัดได้อกี ด้วย เนื่องจากเขตค่ายทหาร ถูกกาหนดให้เป็ นพืน้ ทีค่ วามมันคง
่ และเกีย่ วข้องกับความลับราชการ จึงไม่
อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปในค่ายทหาร นอกจากจะมีการทาหนังสือแจ้งเรื่อง และได้รบั อนุญาตอย่างเป็ นทางการเสียก่อน
ทาให้เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปยังศาลทหารได้โดยปริยาย แตกต่างจากศาลทหารในกรุงเทพทีเ่ จ้าหน้าที่
ชาวต่างชาติยงั พอเข้าสังเกตการณ์คดีได้บา้ ง ในคดีทไ่ี ม่ถูกสังพิ
่ จารณาเป็ นการลับ

ขณะเดียวกัน การดาเนินคดีในศาลทหาร ก็ไม่ได้มคี วามรวดเร็วอย่างที่คสช. มีการกล่าวอ้างเป็ นเหตุผลหนึ่งในการนาพล
เรือนขึน้ สูศ่ าลทหาร นอกจากตุลาการจะใช้วธิ กี ารจดบันทึกคาเบิกความต่างๆ ด้วยมือ ทาให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการ
สืบพยานนัดหนึ่งๆ แล้ว รูปแบบการสืบพยานยังเป็ นลักษณะการนัดเดือนละครัง้ โดยนัดหนึ่งมีการสืบพยานราวหนึ่งหรือสอง
ปากในช่วงครึง่ เช้า แตกต่างจากศาลพลเรือนทีใ่ ช้รปู แบบวิธนี ดั สืบพยานโจทก์และจาเลยต่อเนื่องกันหลายวันให้เสร็จสิน้ และมี
การสืบพยานในช่วงบ่ายได้ ทาให้ในศาลทหารมีแนวโน้มทีก่ ารสืบพยานจะไม่ต่อเนื่องและใช้เวลาค่อนข้างนาน
อีกทัง้ แม้โดยปกติศาลจะกาหนดนัดหมายการพิจารณาในเวลา 8.30 น. แต่กว่าทีจ่ ะรอคู่ความและรอให้ศาลนังบั
่ ลลังก์อย่าง
น้อยก็เป็ นเวลากว่า 9.30 น.ไปแล้ว และส่วนใหญ่จะให้มกี ารพิจารณาถึงราว 12.00 น.เท่านัน้
ยกตัวอย่างเช่น ในคดีมาตรา 112 คดีหนึ่งในศาลทหารเชียงราย พบว่าเกิดปญั หาพยานโจทก์ไม่มาศาลติดต่อกันถึงสามนัด
ด้วยปญั หาเจ้าหน้าทีต่ ารวจไม่ได้ดาเนินการส่งหมายเรียกให้พยาน ทาให้ทงั ้ ทนายความและจาเลยทีถ่ ูกคุมขังในเรือนจา ต้อง
เดินทางไปศาลเปล่าๆ โดยคดีไม่มคี วามคืบหน้าแต่อย่างใดถึงกว่าสามเดือน
จานวนบุคลากรในศาลทหารก็มแี นวโน้มจะไม่สามารถรองรับคดีพลเรือนจานวนมากทีถ่ ูกส่งมาดาเนินคดีในศาลทหาร โดย
จากการสังเกตการณ์ในบางศาลในต่างจังหวัด พบว่าเฉลีย่ เดือนหนึ่งในแต่ละศาล จะมีคดีทม่ี จี าเลยเป็ นทหารขึน้ พิจารณา
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ั บนั ทีม่ คี ดีพลเรือน
จานวนราว 3-4 คดี ซึง่ อาจพอใช้อนุมานถึงจานวนคดีในศาลทหารในช่วงเวลาปกติได้ แตกต่างจากในปจจุ
ขึน้ สูก่ ารพิจารณาเพิม่ เข้าไปอีกเป็ นเท่าตัว โดยเดือนหนึ่งมีการพิจารณาราว 10 คดีขน้ึ ไปในศาลหนึ่งๆ
อีกทัง้ ยังพบว่าในศาลจังหวัดทหารมีอยั การทหารประจาอยู่เพียงหนึ่งนาย และเจ้าหน้าทีธ่ ุรการศาลประจาอยู่สองนาย โดย
เจ้าหน้าทีศ่ าลเองยังต้องขึน้ ไปทาหน้าทีเ่ ป็ นเสมียนหน้าบัลลังก์ในระหว่างการพิจารณาอีกด้วย
กรณีจาเลยทีถ่ ูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาเอง เมื่อถูกนาตัวมายังศาล ทางเรือนจาหรือทัณฑสถานในแต่ละพืน้ ทีย่ งั ต้อง
นารถราชทัณฑ์เดินทางมาโดยเฉพาะทีศ่ าลทหาร โดยมีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมมาด้วยราว 2-3 คน แม้ว่าจาเลยจะถูกส่งตัวมาเพียง
คนเดียวก็ตาม ทาให้มแี นวโน้มจะทาให้เกิดความสิน้ เปลืองบุคลากรของทางเรือนจาเองในแต่ละวัน ทีต่ อ้ งแยกมาส่งตัว
ผูต้ อ้ งขังทีศ่ าลทหาร แทนทีจ่ ะเป็ นศาลพลเรือนพร้อมๆ กันทัง้ หมด
ในส่วนขององค์คณะผูพ้ พิ ากษา นอกจากตุลาการพระธรรมนูญ ซึง่ เป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัตรทีส่ าเร็จการศึกษาทางด้าน
กฎหมายแล้ว ตุลาการทีร่ ่วมเป็นองค์คณะอีกสองท่านยังเป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัตรทีแ่ ต่งตัง้ จากผูบ้ งั คับบัญชาทหารของ
หน่วยต่างๆ ในพืน้ ทีข่ องศาลทหารนัน้ โดยไม่ได้จบการศึกษาด้านกฎหมายแต่อย่างใด กระบวนการพิจารณาโดยส่วนใหญ่จงึ
ถูกดาเนินการโดยตุลาการพระธรรมนูญเพียงคนเดียว องค์คณะซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นชุดครุยของตุลาการ แต่อยูใ่ นชุดนายทหารเต็ม
ยศ จึงเพียงแต่นงให้
ั ่ ครบองค์ประกอบการพิจารณาเท่านัน้
นอกจากนัน้ ยังพบว่าตุลาการศาลทหารยังขาดความเป็ นอิสระในการพิพากษาหรือใช้ดุลยพินิจในคดี โดยพบกรณีตวั อย่างว่า
ในการขอประกันตัวจาเลยในคดีเกีย่ วกับอาวุธปื นหลายหนึ่ง ตุลาการได้มกี ารโทรศัพท์ไปสอบถามหน่วยงานในส่วนกลาง
ตามลาดับชัน้ บังคับบัญชา ก่อนจะแจ้งผลการขอประกันตัวกับญาติจาเลย โดยผูต้ ดั สินใจทีส่ ว่ นกลางก็ไม่เคยพบเห็นหน้า
จาเลยและรับทราบสภาพของจาเลยเลย

ั บนั ยังไม่มกี ารเปิ ดเผยตัวเลขจานวนคดีทพ่ี ลเรือนต้องขึน้ สูศ่ าลทหารอย่างเป็ นทางการ ศาลทหารเองก็ไม่มรี ะบบ
จนถึงปจจุ
ข้อมูลทีเ่ ปิ ดให้สาธารณะสามารถเข้าถึงได้ นอกจากบอร์ดนัดคดีในศาล ซึง่ จะแจ้งกาหนดนัดคดีในแต่ละเดือนของเฉพาะศาล
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ทหารนัน้ ๆ เอาไว้ โดยข้อมูลสรุปในรายงานสถานการณ์ 1 ปี หลังการรัฐประหารของศูนย์ทนายความฯ พบว่ามีพลเรือนถูก
ดาเนินคดีในศาลทหารอย่างน้อย 700 คน และยังคงเพิม่ ขึน้ อีกเรื่อยๆ
ส่วนประเภทคดีของพลเรือนทีถ่ กู นาขึน้ สู่ศาลทหารในต่างจังหวัดนัน้ ส่วนมากไม่ใช่คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเมืองโดยตรง แม้จะ
มีคดีมาตรา 112, มาตรา 116 หรือคดีความผิดจากการฝา่ ฝืนประกาศ-คาสังคสช.
่
อยู่บา้ งจานวนหนึ่ง แต่สว่ นใหญ่แล้วเป็ นคดี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผิดตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปื น เครื่องกระสุนปื น วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทีย มอาวุธปื น ซึง่ ตาม
ประกาศคสช.ฉบับที่ 50/2557 กาหนดให้ขน้ึ ศาลทหาร
คดีอาวุธเหล่านี้สว่ นใหญ่ไม่ได้เกีย่ วข้องกับเรื่องการเมืองหรือความมันคงแต่
่
อย่างใด จานวนมากเป็ นชาวบ้านทีถ่ ูกจับกุมจาก
การครอบครองอาวุธปื นแก๊ปซึง่ ไม่มที ะเบียน ส่วนใหญ่พกพาไว้ล่าสัตว์ ดูแลไร่นา หรือใช้ทามาหากินในชีวติ ประจาวันตามวิถี
ชีวติ ชนบท
ศาลทหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ยังพบรายชื่อจาเลยทีเ่ ป็ นกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ บนพืน้ ทีส่ งู ถูกดาเนินคดีหลายคดี คดีลกั ษณะนี้
เท่าทีพ่ บบางกรณี เป็ นชาวบ้านยากจนทีถ่ ูกดาเนินคดีโดยไม่มที นายความ หรือบางคดีกเ็ กีย่ วข้องกับเรื่องอื่นๆ เช่น ยาเสพ
ติด หรือการบุกรุกปา่ ทีม่ กี ารจับกุมพร้อมกับพบอาวุธปื นทีผ่ ดิ กฎหมาย ก็ถูกส่งมาดาเนินคดีในศาลทหารด้วยเช่นกัน
กล่าวได้ว่าการประกาศให้พลเรือนขึน้ ศาลทหารนัน้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนทัวไปโดยรวมด้
่
วย ไม่ใช่เพียงแต่พล
เรือนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือ่ งทางการเมืองเท่านัน้
ทัง้ มีแนวโน้มว่าในคดีทเ่ี กีย่ วพันกับการแสดงออกทางการเมืองในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัด จะยังมีกรณีพลเรือนอีกหลายกรณีถูก
ดาเนินคดีในศาลทหาร โดยทีย่ งั ไม่เป็ นทีร่ บั รูข้ องสาธารณชน หรือแม้แต่หน่วยงานทีต่ ดิ ตามสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนต่างๆ
เอง เนื่องจากความยากลาบากในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละพืน้ ที่
กว่าหนึ่งปี เศษผ่านไปหลังรัฐประหาร ภายใต้ขอ้ กล่าวอ้างเรื่อง “สถานการณ์พเิ ศษ” ของคสช.ทีย่ งั ดาเนินไปไม่สน้ิ สุด ชีวติ พล
เรือนในประเทศนี้จานวนมากถูกนาขึน้ ไปวางเดิมพันอยู่ภายใต้หอ้ งพิจารณาในศาลทหาร จนราวกับเป็ นเรื่องปกติธรรมดา ทัง้
ทีม่ นั หาใช่เรื่อง “ปกติ” ในสังคมโลกทุกวันนี้
------------------------------------------------------------------------------------ั
ดูเพิม่ เติมปญหาการด
าเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ได้ใน “รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน หนึ่งปี หลังการ
รัฐประหาร 2557: กระบวนการยุตธิ รรมลายพราง ภายใต้ คสช.” โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
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