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เปิ ด 16 ข้อ ทำไมกำรชี้แจงของตัวแทนรัฐบำลไทยเรื่องศำลทหำร จึงไม่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ในการประชุมทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย (Universal Periodical Review หรือ
UPR) ครัง้ ที่ 2 ทีน่ ครเจนีวาวานนี้ (11 พ.ค.59) ประเด็นสิทธิมนุ ษยชนหนึ่งซึง่ หลายประเทศได้แสดง
ความกังวลและสนใจตัง้ คาถามต่อรัฐบาลไทย คือการนาพลเรือนขึน้ พิจารณาคดีในศาลทหาร ขณะที่
ทางรัฐบาลไทยเองก็ส่งเจ้าหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้องกับประเด็นศาลทหารโดยตรง ได้แก่ พันโทเสนีย์ พรหม
วิวฒ
ั น์ หัวหน้าตรวจและร่างกฎหมาย กรมพระธรรมนูญทหาร กระทรวงกลาโหม ร่วมเป็ นหนึ่งในทีม
คณะผูแ้ ทนรัฐบาลไปชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม
พันโทเสนีย์ พรหมวิว ฒ
ั น์ ในฐานะตัว แทนรัฐบาลไทย ได้ช้แี จงต่ อ ที่ประชุมระบุว่ า ศาลทหารถู ก
นามาใช้กบั พลเรือนในความผิดทีจ่ ากัด รวมถึงผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาในความผิดร้ายแรง จาเลยในศาลทหาร
ยังได้รบั สิทธิเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการไต่สวนในศาลพลเรือน ศาลทหารยังต้องปฏิบตั ิตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ซึ่งประกันสิทธิท่จี ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม และสิทธิ
ของจาเลยที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ตุลาการศาลทหารจาเป็ นต้องมีองค์ความรูแ้ ละ
ความเชีย่ วชาญในกฎหมายอาญา เช่นเดียวกับผูพ้ พิ ากษาในศาลพลเรือน
พันโทเสนีย์ ยังระบุว่าศาลทหารมีการรับประกันสิทธิทจ่ี ะได้รบั การพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย
โดยตุลาการที่เป็ นอิสระ จาเลยจะได้รบั สิทธิในการเข้าถึงทนายความ ทัง้ จาเลยยังมีสทิ ธิในการขอ
ประกันตัว และการพิจารณาอนุ ญ าตให้ประกันตัว เป็ นไปตามหลักการเดียวกับศาลพลเรือ น การ
พิจารณาคดียงั เปิ ดให้ประชาชนทัวไปเข้
่
ารับฟงั ได้ ไม่เพียงญาติของจาเลย หากยังรวมถึงหน่ วยงาน
ภาคประชาสังคมและสิทธิมนุษยชน
แต่จากการติดตามการดาเนินคดีพลเรือนในศาลทหารของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุ ษยชน พบว่า
ข้อชี้แจงดังกล่าวต่อ นานาชาติไ ม่ได้ต รงกับสิง่ ที่เกิดขึ้นจริง หากแต่มคี วามแตกต่ างอย่างมากและ

ชัดเจนระหว่างการดาเนินคดีในศาลทหารกับศาลพลเรือนในหลายประเด็น ซึง่ ล้วนส่งผลต่อการเข้าถึง
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมและการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาและจาเลยที่เป็ นพลเรือน โดยสรุปเป็ น
ข้อๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. คดีที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองในศำลทหำรจำนวนมำก ไม่ใช่ กำรกระทำที่ ร้ำยแรง คดีพล
เรือนหลายคดีท่ถี ูกนาขึน้ สู่ศาลทหาร ในสังคมปกติ แทบไม่ถอื ว่าเป็ นความผิดใดๆ และล้วน
เป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน เช่น คดีกนิ แม็คโดนัลด์
แสดงความไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร, คดีไม่ไปรายงานตัวตามค าสังของคสช.,
่
คดีจดั
กิจกรรมราลึก ถึงการเลือ กตัง้ , คดีเ ดินเท้าจากบ้านไปศาลทหารคนเดียว, คดีนัง่ รถไฟไป
ตรวจสอบการทุจริตในโครงการราชภักดิ ์, คดีลอ้ เลียนหัวหน้าคณะรัฐประหาร, คดีนักวิชาการ
แถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร หรือคดีถ่ายรูปกับขันแดง เป็นต้น
2. คดี อำวุธจำนวนมำกไม่ได้ เกี่ ยวข้ องกับกำรเมืองและไม่ไ ด้ มีควำมร้ ำยแรง โดยศูนย์
ทนายสิทธิฯ พบว่าคดีพลเรือนทีเ่ กี่ยวข้องกับอาวุธซึง่ ถูกนาขึน้ พิจารณาในศาลทหารหลายคดี
จาเลยเป็ นชาวบ้านหรือกลุ่ มชาติพนั ธุ์ท่ถี ูกจับกุ มจากการครอบครองอาวุธปื นแก๊ ปซึ่งไม่ม ี
ทะเบียน หรือไม่ได้ส่งมอบต่อเจ้าพนักงานตามคาสังของคสช.
่
ส่วนใหญ่พกพาไว้ล่าสัตว์หรือ
ดูแลไร่นาตามวิถีชวี ติ ปกติ บางรายครอบครองเพียง 1 กระบอก หรือบางกรณีกเ็ ป็ นอาวุธปื น
โบราณทีไ่ ม่มที ะเบียน ไม่ได้เกีย่ วข้องเรือ่ งทางการเมืองหรือความรุนแรงใดๆ
3. ตุลำกำรศำลทหำรขำดควำมเป็ นอิ สระและเป็ นกลำงในกำรพิ จำรณำคดี ตุลาการศาล
ทหารสังกัดอยู่ภายใต้ก ระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหม
รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาทหารสามารถแต่งตัง้ ตุลาการศาลทหารได้ ทาให้ตุลาการอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาตามระบบทหาร แตกต่างจากศาลยุตธิ รรม ศูนย์ทนายสิทธิฯ ยังพบข้อเท็จจริงว่า
ตุลาการทีเ่ ป็ นองค์คณะบางคดีได้มกี ารโทรศัพท์สอบถามหน่วยงานตามลาดับชัน้ บังคับ บัญชา
ก่อนจะแจ้งผลการใช้ดุลยพินิจต่อจาเลย ชีใ้ ห้เห็นความไม่เป็นอิสระในการพิจารณาคดี
4. องค์คณะตุลำกำรในศำลทหำร ไม่ได้มีควำมเชี่ ยวชำญในด้ำนกฎหมำยทัง้ หมด โดยใน
ศาลทหาร นอกจากตุลาการพระธรรมนูญ ซึง่ เป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัตรทีส่ าเร็จการศึกษา
ทางด้านกฎหมายแล้ว ตุลาการทีร่ ว่ มเป็นองค์คณะทีเ่ หลือเป็นเพียงนายทหารชัน้ สัญญาบัตรที่
แต่งตัง้ จากผูบ้ งั คับบัญชาทหารของหน่ วยต่างๆ ในพืน้ ทีข่ องศาลทหารนัน้ ไม่ได้จบการศึกษา
ด้านกฎหมายแต่อย่างใด

5. บุ ค ลำกรในศำลทหำรไม่ พ อเพี ย งต่ อ กำรพิ จ ำรณำคดี จ ำนวนมำก ศาลทหารใน
ต่างจังหวัด มีตุลาการศาลทหารราว 30 คนเศษ ใช้ระบบเวียนไปตามศาลต่างๆ ในแต่ละช่วง
เดือน โดยศาลมณฑลทหารบกทีเ่ ปิดทาการมีทงั ้ หมด 29 ศาล แต่ละศาลมีอยั การทหารประจา
อยู่เฉลีย่ ศาลละ 1 นาย และเจ้าหน้าทีธ่ ุรการศาล 2-3 นาย เจ้าหน้าทีศ่ าลเองยังต้องทาหน้าที่
เป็ นหน้าบัลลังก์ในระหว่างการพิจารณาด้วย ทาให้จานวนบุคลากรในศาลทหารไม่สามารถ
รองรับคดีพลเรือนจานวนหลายพันคดีได้ ส่งผลถึงการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีทล่ี ่าช้า
6. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ำกต่ ำ งประเทศไม่ ส ำมำรถเข้ ำ สัง เกตกำรณ์ พิ จ ำรณำคดี ใ นศำลทหำร
ต่ ำงจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศหรือเจ้าหน้ าที่สถานทูตต่างๆ ไม่สามารถเข้ า
สังเกตการณ์ในศาลทหารต่างจังหวัดได้ เนื่องจากศาลทหารตัง้ อยู่ในเขตของค่ายทหาร ซึง่ มี
การระบุว่าเป็ นพื้นที่เกี่ยวกับความมันคงและเกี
่
่ยวข้องกับความลับราชการ จึงไม่อนุ ญาตให้
ชาวต่างชาติเข้าไปในค่ายทหาร
7. ก่อนหน้ ำกำรยกเลิ กกฎอัยกำรศึก คดีในศำลทหำรไม่สำมำรถอุทธรณ์ หรือฎีกำได้ คดีท่ี
ขึน้ สู่ศาลทหารตัง้ แต่วนั ที่ 25 พ.ค.57- 1 เม.ย.58 ทีเ่ ป็ นวันยกเลิกกฎอัยการศึกนัน้ จาเลยไม่
สามารถใช้สทิ ธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาได้ อันขัดต่อหลักของนิตริ ฐั ขัดต่อสิทธิในการได้รบั การ
ทบทวนคดีโ ดยศาลที่สูง ขึ้นไป และแม้จ ะเป็ น คดีท่ีม ีค วาม “ร้า ยแรง” ยิ่ง โทษสูง สุ ดถึงขัน้
ประหารชีวติ การไม่สามารถอุทธรณ์ฎกี ายิง่ ส่งผลต่อการได้รบั สิทธิในการพิจารณาคดีทเ่ี ป็ น
ธรรมของจาเลยมากยิง่ ขึน้
8. ศำลทหำรไม่มีระบบทนำยควำมขอแรง ในศาลพลเรือนจะมีระบบทนายความที่รฐั จัดหา
ให้กบั จาเลยที่ไม่มที นายและประสงค์จะมีทนาย โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย และทนายเหล่านี้จะนัง่
ประจ าอยู่ท่ีศ าล แต่ ใ นศาลทหารไม่ ไ ด้ม ีร ะบบใดๆ เพื่อ รองรับ การเข้า ถึง สิท ธิใ นการมี
ทนายความของผู้ต้องหา ในคดีผู้ยากไร้ท่เี กี่ยวข้องกับอาวุธปื นหลายคดี ศาลก็ไม่ได้มกี าร
จัดหาทนายความมาให้ หรือบางกรณี เจ้าหน้าทีศ่ าลก็มกี ารประสานขอให้ทนายที่รจู้ กั กันเข้า
มาให้ความช่วยเหลือเป็นรายๆ ไป โดยไม่มรี ะบบรองรับ
9. รูปแบบวัน นั ด สื บพยำนของศำลทหำรเป็ นไปอย่ ำงล่ ำช้ ำ ศาลทหารใช้ร ะบบการนั ด
สืบพยานแบบสองหรือสามเดือนต่อหนึ่งนัด และยังนัดสืบเพียงช่วงครึ่งเช้า ทาให้แต่ละนัด
สืบพยานได้เพียงหนึ่งหรือสองปาก หรือพยานบางปากทีม่ รี ายละเอียดมากก็ใช้เวลาหลายนัด
ในการนาสืบ รวมทัง้ มีการเลื่อนนัดบ่อยครัง้ ทาให้กระบวนการสืบพยานเป็ นไปอย่างล่าช้า ไม่

ต่อเนื่อง แตกต่างจากศาลพลเรือน ทีก่ ารกาหนดวันนัดสืบพยานต่อเนื่องกัน คดีทม่ี ตี ่อสูค้ ดีใน
ศาลทหารจึงใช้ระยะเวลามากกว่าศาลพลเรือนหลายเท่า
10. ควำมล่ ำ ช้ ำ ของกระบวนกำรในศำลทหำร บี บ บัง คับ ให้ จ ำเลยบำงรำยยอมรับ
สำรภำพ โดยเฉพาะจาเลยในคดีทไ่ี ม่ได้รบั สิทธิในการประกันตัว ทาให้ตอ้ งต่อสูค้ ดีขณะถูกคุม
ขัง จนต้องตัดสินใจกลับคาให้การยอมรับสารภาพตามข้อหา (ตัวอย่างลักษณะนี้ เช่น คดี
สมัคร ตามมาตรา 112) ความล่าช้าในการพิจารณาคดีของศาลทหารจึงส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อสิทธิของจาเลยในการต่อสูค้ ดีอย่างเป็นธรรม
11. ศำลทหำรมีกำรกำหนดอัตรำโทษที่ สงู กว่ำศำลพลเรือนโดยทัวไป
่ เช่น ในคดีมาตรา 112
ศาลทหารได้มกี ารกาหนดอัตราโทษใหม่ ทีก่ รรรมละ 8-10 ปี ทัง้ ทีห่ ลายปีก่อนหน้านี้ ศาลพล
เรือนพิพากษาโทษเฉลีย่ กรรมละ 5 ปี ทาให้ในคดีทม่ี กี ารฟ้องร้องหลายกรรม เกิดการลงโทษ
ทีห่ นักหน่ วงอย่างไม่เคยมีมาก่อน หรือในคดีฝา่ ฝืนคาสัง/ประกาศ
่
คสช. ศาลทหารลงโทษปรับ
10,000 บาท เมื่อรับสารภาพลดเหลือ 5,000 บาท แต่ความผิดในลักษณะเดียวกันในศาลพล
เรือน เช่น คดีสมบัติ บุญงามอนงค์ ศาลแขวงดุสติ ลงโทษปรับ 500 บาท
12. ศำลทหำรไม่มีกระบวนกำรสืบเสำะ แตกต่างจากศาลพลเรือน ทีศ่ าลสามารถสังให้
่ พนักงาน
คุมประพฤติไปสืบเสาะข้อเท็จจริงในคดี ภูมหิ ลัง ความประพฤติ และความเป็ นอยู่ของจาเลย
ทาเป็ นรายงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับผูก้ ระทาผิดแต่ละราย
เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษาของศาลได้ แต่ศาลทหารกลับระบุว่ าไม่สามารถสังให้
่
กรมคุมประพฤติ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กระทรวงยุตธิ รรม ดาเนินการสืบเสาะได้ ทาให้ขอ้ เท็จจริงหลาย
อย่างเกี่ยวกับตัวจาเลยไม่ถูกนามาเป็ นส่วนหนึ่งในการใช้ดุลยพินิจ เช่น คดีทจ่ี าเลยมีอาการ
ทางจิต ข้อเท็จจริงดังกล่าวกลับไม่ถูกศาลนามาประกอบการกาหนดโทษ
13. ศำลทหำรไม่อนุญำตให้ทนำยควำมคัดถ่ำยรำยงำนกระบวนพิ จำรณำในบำงคดี โดยใน
บางคดี ตุ ล าการศาลทหารมีก ารระบุ ว่ าได้อ่ านกระบวนพิจารณาให้คู่ค วามฟ งั แล้วในห้อง
พิจารณา ไม่จาเป็ นต้องคัดถ่ายอีก แตกต่างจากศาลพลเรือน ที่คู่ความสามารถคัดถ่ายและ
เข้าถึงรายงานกระบวนพิจารณาในศาลได้
14. รูปแบบหลักทรัพย์ในกำรประกันตัว ศาลทหารห้ามใช้บุคคลและตาแหน่ งบุคคลในการขอ
ประกันตัว และไม่สามารถใช้กรมธรรม์ซอ้ื ประกันไม่ได้ ทัง้ หลักเกณฑ์เงินประกันก็ไม่แน่ นอน

แตกต่างจากหลักทรัพย์ในศาลพลเรือน ทีก่ าหนดหลักทรัพย์หลากหลายกว่าในการขอประกัน
ตัว
15. ศำลทหำรยัง มีกำรใช้ ระบบจดค ำเบิ กควำมด้ วยมื อ หรื อ กำรบอกหน้ ำบัลลัง ก์พิ ม พ์
ตำม ไม่ ไ ด้ ม ีก ารใช้ เ ครื่อ งมือ บัน ทึก เสีย งค าเบิก ความเหมือ นกับ ศาลพลเรือ น ท าให้
กระบวนการพิจารณาคดีเป็ นไปอย่างล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องหยุดรอให้ศาลจด
กระบวนพิจารณาก่อนเป็นระยะ
16. กำรน ำตัว ผู้ต้ อ งหำหรื อ จ ำเลยไปเรื อ นจ ำขณะรอประกัน ตัว ศาลทหารมีก ารน าตัว
ผูต้ ้องหาหรือจาเลยทีก่ าลังยื่นขอประกันตัวไปเรือนจา ทาให้เกิดการละเมิดสิทธิผตู้ อ้ งหาหญิง
หลายราย รวมทัง้ ผู้ต้องหาชาย จากกระบวนการตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าเรือนจา แตกต่าง
จากศาลพลเรือน ทีผ่ ตู้ ้องหาหรือจาเลยทีอ่ ยู่ในระหว่างทาเรื่องขอประกันตัว จะมีการควบคุม
ตัวไว้ทห่ี อ้ งขังใต้ถุนศาล และหากได้รบั การประกันตัว ก็จะมีการปล่อยตัวทีศ่ าล ไม่จาเป็นต้อง
นาตัวไปปล่อยทีเ่ รือนจาแต่อย่างใด
อ่ำนเพิ่ มเติ ม
รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชน หนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557: กระบวนการยุตธิ รรมลายพราง
ภายใต้ คสช.: https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/04/1yraftercoup/
“ชะตากรรม” พลเรือนในศาลทหารต่างจังหวัด:
https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/21/militarycourt_province/
เปิดสถิตกิ ารดาเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร: https://tlhr2014.wordpress.com/2015/11/13/staticcase-in-military-court/
เปิดถ้อยแถลงรัฐบาลไทยด้านสิทธิทางการเมือง เสรีภาพการแสดงออก และศาลทหาร กลางเวทีสทิ ธิ
มนุษยชนโลก: https://tlhr2014.wordpress.com/2016/05/12/upr_thaistatement/

