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ร้อยโท อัมรินทร์  สินธุอารีย์ ** 
บทน า 
 ศาลทหารในปัจจุบันที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น และมีวิธีพิจารณาความของศาลทหารเป็น                   
การเฉพาะ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซึ่งได้ก าหนดให้ศาลทหาร                       
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาตลอดจนวางบทลงโทษผู้ที่ ได้กระท าความผิดต่อ กฎหมายทหาร                      
หรือกฎหมายอ่ืนที่จะต้องได้รับโทษในทางอาญา ซึ่งโดยปกติจะมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่อยู่ในอ านาจ
ศาลทหาร ในขณะกระท าความผิดและมีอ านาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระท าความผิดฐานละเมิด
อ านาจศาลตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งในยามที่บ้านเมือง
เป็นปกติสงบสุขนั้น  ศาลทหารในเวลาปกติจะมี 3 ชั้น  ได้แก่ ศาลทหารชั้นต้น ศาลทหารกลาง                    
และศาลทหารสูงสุด ซึ่งแต่ละศาลต่างมีขอบเขตอ านาจตามที่ก าหนดไว้ แต่หากเมื่อบ้านเมืองเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงครามหรือได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
โดยผู้ที่มีอ านาจสูงสุด ณ ขณะนั้น จะมีผลต่อระบบกระบวนยุติธรรมของศาลทหารที่มีเขตอ านาจ
อยู่ในพ้ืนที่ ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ท าให้แปรสภาพจากศาลทหารในเวลาปกติเป็นศาล
ทหารในเวลาไม่ปกติทันที และหากผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้
ประกาศหรือมีค าสั่งให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆอีกก็ให้ศาลทหารพิจารณา
คดีอาญาตามประกาศหรือค าสั่งนั้นได้ด้วย 
 การด าเนินคดีอาญาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ที่ผู้มีอ านาจได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก
มุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องความเด็ดขาดรวดเร็วในการด าเนินคดี โดยลดกระบวนการพิจารณาคดี
จากระบบ 3 ศาล เหลือเพียงศาลเดียว ซึ่งจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นทั้งต่อบุคคลที่อยู่
ในอ านาจศาลทหารและบุคคลพลเรือนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจศาลทหารที่ได้กระท าความผิด ในขณะนั้น 
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 แต่กฎหมายดังกล่าว
ยังมีความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงก่อให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 1 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
    ศาลทหาร เป็นกระบวนการพิจารณาพิพากษาด าเนินคดีที่ใช้ในกองทัพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักให้
ผู้บังคับบัญชาของทหารได้มีส่วนรับรู้การกระท าความผิดของทหารซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้สามารถ

                                                           

 * บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนิน
คดีอาญาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
 ** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและเด็ดขาด อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทหารอยู่ในระเบียบวินัยและ
ประพฤติปฎิบัติตนตามแบบธรรมเนียมของทหารอยู่เสมอซึ่งการด าเนินกระบวนการยุติธรรมของศาลทหาร 
โดยปกติศาลทหารจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาและวางบทลงโทษต่อบุคคลซึ่งได้กระท าความผิดต่อกฎหมาย
ทหาร หรือกฎหมายอ่ืนๆที่มีโทษในทางอาญา ซึ่งจะเป็นในคดีที่ผู้กระท าความความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ใน
อ านาจของศาลทหารในขณะกระท าความผิดนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท า
ความผิดก็คือทหารหรือบุคคลพลเรือนที่รับราชการประจ าอยู่ในหน่วยทหารนั้น หากได้กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือตามที่กฎหมายฝ่ายทหารได้ก าหนดไว้ โดยหากบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลทหาร
ได้กระท าความผิดแล้วก็จะต้องถูกด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อศาลทหารในเวลาปกติ  
    แต่เมื่อใดที่ประเทศชาติบ้านเมืองมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เกิดความไม่สงบสุข เช่น ในเวลาที่มีการรบ 
หรือในเวลาที่มีสถานะสงคราม หรือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบสุขวุ่นวายจนต้องมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
จะมผีลท าให้ศาลทหารในเวลาปกติ กลายเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติในทันที ซึ่งจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษา
คดีต่อบุคคลผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะนั้นซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารหากได้กระท าความผิดต่อ
กฎหมายทหาร หรือกฎหมายอ่ืนๆที่จะต้องรับโทษในทางอาญา และศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้นยังมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อบุคคลที่ไม่อยู่ในอ านาจศาลทหารซึ่งเป็นบุคคลพลเรือนทั่วไป ตามลักษณะความผิดที่
ผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้มีค าสั่งหรือประกาศไว้ตามบัญชีต่อท้าย พ.ร.บ.กฎอัยการศึก โดยหาก
พิจารณาแล้วว่าความผิดลักษณะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงก็ให้น าฐานความผิดนั้นมาพิจารณา
พิพากษาคดีในศาลทหาร ซึ่งศาลทหารในเวลาไม่ปกติจะมีขอบเขตและอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี
มากกว่าศาลทหารในเวลาปกติ โดยที่ในเวลาไม่ปกตินั้นหากเป็นบุคคลผู้ที่เป็นทหารได้มีกระท าความผิดต่อ
กฎหมายอาญาทหาร ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือในขณะที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ทหารผู้กระท าความผิดนั้นก็จะต้องได้รับโทษหนักขึ้นกว่าการกระท าความผิดในเวลาปกติซึ่งเป็นไปตามเหตุผล
ของการปกครองบังคับบัญชาภายในกองทัพและธ ารงไว้ซึ่งวินัยทหาร ที่เด็ดขาด อันจะช่วยแก้ไขให้สถานการณ์
ปัญหาบ้านเมืองที่เกิดความวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นให้กลับมาสงบเรียบร้อยด้วยความรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าการที่
บุคคลพลเรือนที่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายใดๆ โดยจะต้องถูกส่งตัวมาด าเนินคดีต่อศาลทหารในเวลา
ไม่ปกติจากเหตุการณ์ความไม่ปกติของบ้านเมือง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามที่ผู้ถืออ านาจ
สูงสุดในขณะนั้นได้มีการประกาศหรือสั่งไว้ ย่อมจะเกิดปัญหาและผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้นว่าจะไม่ได้รับ
ความยุติธรรมเท่าที่ควร หากบุคคลเหล่านั้นจะต้องตกมาอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารใน
เวลาไม่ปกติ โดยกฎหมายที่ใช้บังคับในกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น ในอดีตเป็น
กฎหมายของฝ่ายทหารที่ใช้บังคับกับทหารในเวลาที่มีการรบหรือมีสถานะสงครามเกิดขึ้นในบ้านเมืองจึงมีความ
จ าเป็นต้องการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและรวดเร็ว เพื่อให้มีผลต่อการปกครองบังคับบัญชา
ทหารและให้สถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติสุขโดยเร็ว แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันได้
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ใน
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ปัจจุบันโดยการน ากฎหมายที่ใช้บังคับในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม ของฝ่ายทหารในอดีตมาใช้บังคับ
ด าเนินคดีที่เด็ดขาดรวดเร็วกับฝ่ายพลเรือนจึงเป็นการไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง  
 เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า 
“ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่
แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอ านาจ แต่ถ้าผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้
ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาใดๆอีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือค าสั่งนั้นได้ด้วย” ซึ่งได้
ก าหนดให้ศาลทหารในเวลาไม่ปกติสามารถน าบุคคลพลเรือนที่ได้กระท าความผิดตามลักษณะคดีที่ผู้มีอ านาจ
ประกาศใช้กฏอัยการศึกในขณะนั้นได้ประกาศหรือมีค าสั่งไว้ในบัญชีต่อท้าย พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ให้น ามา
ด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาดีในศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ซ่ึงโดยปกติแล้วบุคคลพลเรือนเมื่อได้กระท า
ความผิดตามกฏหมายอาญาจะอยู่ในอ านาจด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมที่มี
มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยที่สูงกว่าการถูกด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหาร 
จึงเป็นการไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะน าบุคคลพลเรือนซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจของศาลทหาร
มาด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติ โดยในการด าเนินกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบ โดยเป็นการริดรอนสิทธิของ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา และในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นผลแห่งค าพิพากษา จะมีผลกระทบต่อ ชีวิต 
ร่างกาย สิทธิและเสรีภาพของจ าเลยที่ถูกด าเนินคดีอาญาเป็นอย่างมาก ถ้าไม่พิจารณาพิพากษาด้วยความ
ถูกต้องและเป็นธรรมจะท าให้บุคคลพลเรือนผู้ถูกด าเนินคดีอาญาในศาลทหารจะไม่ได้รับความยุติธรรมตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง นั้นเป็น
กฎหมายที่ได้มีการบัญญัติและมีผลบังคับใช้มาเป็นเวลายาวนาน จึงมีความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
สังคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่จ ากัดและริดรอนสิทธิของ
คู่กรณีในกระบวนการยุติธรรม ไม่เป็นมาตรฐานในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากลที่ให้การรับรองไว้ 
 
 2. ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติขององค์คณะตุลาการในการพิจารณาคดีอาญาของ
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
    เมื่อได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาล
ทหารในเวลาปกติจะเป็นแบบศาลทหารในเวลาไม่ปกติ โดยจะมีกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับ           
ศาลทหารในเวลาปกติ ถ้าหากผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก ได้ประกาศ หรือมีค าสั่งให้ศาลทหาร
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆอีกเพ่ิมเติม ตามที่ได้มีการประกาศหรือสั่งไว้ตามบัญชีต่อท้าย 
พ.ร.บ.กฏอัยการศึก ศาลทหารก็จะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาการกระท าความผิดตามลักษณะของคดี
ที่ได้มีการประกาศหรือสั่งไว้ ทั้งต่อบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร และบุคคลที่ไม่อยู่ในอ านาจ
ศาลทหารซึ่งได้แก่บุคคลพลเรือน โดยกระบวนการพิจารณาคดีนั้นก าหนดให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
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ศาลทหารในเวลาปกติมาใช้บังคับในศาลทหารในเวลาไม่ปกติโดยอนุโลม โดยในการด าเนิน
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้นจะกระท าโดยองค์คณะตุลาการ 
ซึ่งตุลาการในศาลทหารจะประกอบด้วยบุคคล 2 ประเภท ดังนี้ 
    2.1 ตุลาการพระธรรมนูญ โดยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร         
พ.ศ. 2528 ออกโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ซึ่งตุลาการพระธรรมนูญ
ในศาลทหาร ข้อ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ เป็นนายทหารสัญญาบัตร (โดยจะต้องมียศตาม
ชั้นศาลที่ได้ก าหนดไว้ ตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา.31) มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
บริบูรณ์ และจะต้องส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ และ
ต้องเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้) โดยที่จะต้องรับราชการหรือ
ประกอบอาชีพในหน้าที่ที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นประจ ามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หรือได้เป็น ตุลาการศาลทหารมาแล้ว และมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
ตุลาการ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของตุลาการพระธรรมนูญที่ได้ก าหนดไว้ว่า จะต้องจบการศึกษา
ปริญญาตรีนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประเภทใดประเภท
หนึ่งก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา จึงยังมีความคลุมเครืออยู่ในส่วนของคุณสมบัติของตุลาการศาลทหาร ที่มีคุณสมบัติเพียง
แค่เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิต ซึ่งการที่จะเป็นสภาชิกเนติบัณฑิตยสภานั้น ได้ก าหนดประเภทแบ่ง
ประเภทสมาชิกไว้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. สามัญสมาชิก 2. สมาชิกวิสามัญ 3. สมาชิกสบทบ 4. ภาคี
สมาชิก 5. สมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยสมาชิกประเภทสามัญสมาชิก ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ส าเร็จวิชากฎหมาย
ชั้นเนติบัณฑิต ส่วนสมาชิกประเภทอ่ืนไม่ได้เป็นผู้ที่สอบไล่ส าเร็จวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิต เพียงแต่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดของสมาชิกประเภทดังกล่าว ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ 
 โดยหากพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลในการคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่งของ                        
ผู้พิพากษาของศาลพลเรือนในประเทศไทย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ ง
ของผู้พิพากษาในศาลพลเรือน โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งข้าราชการ 
ตุลาการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านกฎหมายซึ่งจบสาขา
นิติศาสตร์และสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยเป็นผู้ที่
มีความช านาญในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งข้าราชการ
ตุลาการศาลพลเรือน โดยก าหนดวิธีการสอบแข่งขันไว้เป็น 3 กรณี คือ การสอบคัดเลือก การทดสอบ
ความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ เพ่ือที่จะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตลอดจนมีความรู้
ความสามารถที่ดีและเหมาะสม ให้มาด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาของศาลพลเรือน โดยเมื่อบุคคลดังกล่าว
ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาแล้วยังต้องมีการเข้ารับการอบรมเพ่ือให้บุคคลผู้นั้นมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
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อีกด้วย โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบกับบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งตุลาการศาลยุติธรรมนั้นได้มี
การก าหนดคุณสมบัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  
ซึ่งได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิต โดยจะเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของ
ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างจากคุณสมบัติของบุคคล
ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งตุลาการของศาลทหารตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย 
ตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 ข้อ 4. โดยจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ตุลาการในศาลทหารนั้นจะมีมาตรฐานที่ด้อยกว่าตุลาการของศาลยุติธรรมอย่างชัดเจนโดยคุณสมบัติ
ของตุลาการในศาลทหารที่ได้ก าหนดไว้เพียงแค่เป็นสมาชิกเนติบัณฑิตอย่างเดียว หากไม่ได้เป็นผู้สอบ
ไล่ส าเร็จวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิต แล้วนั้นก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างลึกซึ้งที่จะสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่
คู่กรณีในศาลทหารได้ จึงยังมีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้บุคคลดังกล่าวนั้นเข้ามาด ารง
ต าแหน่งตุลาการที่สามารถพิจารณาตัดสินคดีความอาญาอันจะเป็นปัญหาและผลกระทบต่อ ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพ ให้แก่บุคคลอื่นได้ 
    2.2 ตุลาการทหารซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชา
ทหารในพืน้ที่ของศาลทหารนั้น ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 30  มาร่วม
เป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งมิใช่ตุลาการพระธรรมนูญ ได้แก่ นายทหารชั้นสัญญา
บัตรซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จวิชากฎหมายนิติศาสตรมาก่อน แต่เข้าร่วมเป็นองค์คณะตุลาการ
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทหารได้ทราบถึงมูลเหตุแห่งการกระท าผิดของทหารผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
เสมือนผู้แทนของผู้บังคับบัญชาของทหารผู้ที่ถูกด าเนินคดีในศาลทหารดังกล่าว และมีส่วนพิจารณา
ลงโทษผู้กระท าผิดตามความเหมาะสม และหาทางป้องกันมิให้มีการกระท าผิดเช่นนั้นเกิดขึ้นในหน่วย
ทหารที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ได้เช่นเดียวกับตุลาการพระ
ธรรมนูญ โดยการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารนั้น จะใช้หลักเสียงข้างมากในการวินิจฉัยคดี
เช่นเดียวกับศาลพลเรือน ซึ่งองค์คณะตุลาการของศาลทหารมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในการ
พิจารณาพิพากษาตัดสินคดีได้หนึ่งเสียงเท่ากัน เช่น องค์คณะตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล
ทหารชั้นต้นตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 นั้น ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีตุลาการสาม
นายเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี คือ ตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย และตุลาการที่เป็น
นายทหารสัญญาบัตรสองนาย เป็นองค์คณะร่วมในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลทหารชั้นต้น โดยจะ
เห็นได้ว่าตุลาการที่ไม่ใช่ตุลาการพระธรรมนูญซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษานิติศาสตรมา จึงเป็นผู้ที่ไม่มี
ความรู้ในด้านกฎหมาย โดยมีจ านวนมากกว่าตุลาการพระธรรมนูญซึ่งเป็นบุคคลที่จบการศึกษา
นิติศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์ในการด้านกฎหมายมาแล้ว โดยในการด าเนินกระบวนพิจารณา
คดีอาญานั้นผลแห่งค าพิพากษาของศาลทหารที่ได้ตัดสินคดีจะมีบทลงโทษในทางอาญา ซึ่งจะเกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อฝ่ายจ าเลยที่จะต้องถูกบังคับตามค าพิพากษาของศาลทหาร ให้ต้องรับโทษ
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ในทางอาญาเป็นอย่างมากโดยจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ชีวิต และร่างกายของจ าเลยในคดีอาญา 
ซึ่งหากถ้าองค์คณะของตุลาการในศาลทหารที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดี
ดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ที่ จบการศึกษานิติศาสตรโดยเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้วิชากฎหมายเลยนั้นจะท าให้การ
ด าเนินกระบวนการยุติธรรมในศาลทหารดังกล่าวไม่มีมาตรฐาน และไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่
คู่ความในคดีได้ อันจะเป็นการขัดต่อแนวคิดในการคุ้มครองจ าเลย ในคดีอาญาที่บุคคลทุกคนจะต้อง
ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในระหว่างการด าเนินคดีอาญา  
    ปัญหาเรื่องคุณสมบัติขององค์คณะตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของศาลทหาร                   
ในเวลาไม่ปกติ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 เป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ                     
มายาวนาน โดยในอดีตนั้นไม่ได้ค านึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งตุลาการในศาลทหาร 
ให้มีคุณสมบัติมาตรฐานเหมือนตุลาการในศาลยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันได้มีข้าราชการทหารจบการศึกษา
วิชากฎหมาย ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และเนติบัณฑิตยสภา เป็นจ านวนมากแล้ว 
แต่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องการก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ เข้ ามาด ารงต าแหน่งเป็นตุลาการในศาลทหาร ให้ เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน                              
จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลผู้ที่ต้องถูก
พิจารณาคดีในศาลทหารในเวลาไม่ปกติเป็นอย่างยิ่ง 
 
 3 ปัญหาเกี่ยวกับคู่ความไม่มีสิทธิ อุทธรณ์ ฎีกา ของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
อันเนื่องจากได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
    พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดไว้ว่า         
ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหาร
ซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอ านาจ แต่ถ้าผู้มีอ านาจ ประกาศใช้
กฎอัยการศึกได้ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกให้ศาลทหาร
มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆอีก ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศ
หรือค าสั่งนั้นได้ โดยศาลทหารในเวลาไม่ปกติจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาการกระท าความผิดทาง
อาญาต่อบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร หรือกรณีต่อบุคคลพลเรือนที่ ไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจ
ศาลทหาร หากได้กระท าความผิดต่อกฎหมายอาญา ในขณะที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและเป็น
คดีตามที่ผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก ได้ประกาศหรือมีค าสั่งให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาใดๆอีกเพ่ิมเติมตามลักษณะคดีที่ได้มีการประกาศหรือสั่งไว้ตามบัญชีต่อท้าย พ.ร.บ.
กฏอัยการศึก ก็ท าให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามที่ได้มีการประกาศหรือสั่งไว้ 
ซึ่งจะมีผลท าให้ศาลทหารในเวลาไม่ปกติมีเขตอ านาจในการพิจารณาด าเนินคดีเพ่ิมเติมทั้งกับบุคคล
ที่อยู่ในอ านาจศาลทหารและบุคคลพลเรือนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจศาลทหารด้วย โดยกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 
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มาตรา 61 วรรคสอง  ได้บัญญัติว่า“ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และ
ศาลอาญาศึกหรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึก ตามมาตรา 40 และมาตรา 43 
ห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา” ซึ่งในอดีตการที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ให้มีการอุทธรณ์ ฎีกา เพราะอยู่ในเวลา
ที่มีการรบหรือสถานะสงคราม โดยต้องการบังคับใช้กฎหมายให้คดีเสร็จเด็ดขาดและรวดเร็ว โดยที่ 
พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร มาตรา 61 วรรคสอง  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ในอดีตนั้นยังไม่ได้
มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันได้มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกเข้ามาแก้ไขและควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายตลอดจนการออกมาเรียกร้อง
สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นต่าง โดยหากผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก ได้ประกาศหรือ
มีค าสั่งให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆเพิ่มเติม ตามที่ได้มีการประกาศไว้
ตามบัญชีต่อท้าย พ.ร.บ.กฎอัยการศึกฯ จะท าให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาการกระท า
ความผิดตามลักษณะดังกล่าวอีกด้วย ทั้งต่อบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร และบุคคลพลเรือนที่ไม่อยู่
ในอ านาจศาลทหาร โดยกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้นจะลดลง
เหลือเพียงชั้นศาลเดียว หากศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งใดๆแล้วจะถือว่าคดีนั้น
เป็นที่สิ้นสุด คู่ความไม่สามารถอุทธรณ์ ฏีกาได้  
    ศาลทหารในเวลาไม่ปกติมีจุดมุ่งหมายให้ความส าคัญในเรื่องความเด็ดขาดรวดเร็ว               
ในกระบวนการพิจารณาการด าเนินคดี  โดยจะลดกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีออก                         
เหลือเพียงศาลชั้นเดียว โดยเมื่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นประการใด
มาแล้วจะมีผลท าให้คู่ความในคดี ไม่สามารถอุทธรณ์ ฎีกา ต่อศาลที่สูงกว่าได้อีก ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้น
ก่อให้เกิดผลเสียต่อการอ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฝ่ายจ าเลย ซึ่งฝ่าย
จ าเลยจะไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ โดยหากศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ใดๆมาแล้วจะถือเป็นที่สุด ซึ่งการพิจารณาคดีอาญาของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้นหากมีความ
คลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นมาในระหว่างกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี จะท าให้
ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่คู่กรณี โดยเฉพาะฝ่ายจ าเลยที่จะต้องได้ รับโทษในทางอาญา อันเป็น
การขัดต่อแนวคิดในการคุ้มครองจ าเลย ซึ่งจ าเลยมีสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม โดยหากกฎหมายเปิดช่องให้คู่กรณีสามารถยื่นอุทธรณ์ฎีกาต่อศาลสูงได้ต่อไป จะเป็นผลดีต่อ
คู่ความในคดีอย่างยิ่ง และจะเป็นการช่วยทบทวนการพิจารณาความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาด
ในการด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้และจะเป็นการอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่คู่กรณีได้เป็นอย่างดี 
    จะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่อง การห้าม อุทธรณ์ ฏีกา ในการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 61 วรรคสอง 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับมายาวนาน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือบังคับใช้กับทหารที่ได้มีการกระท า
ความผิดในขณะที่บ้านเมืองมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่นในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม โดยมีการ
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บังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและรวดเร็วเพ่ือให้บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติสุข แต่ในสถานการณ์
ปัจจุบันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่มีการรบหรือสถานะสงครามเกิดขึ้นแล้ว มีเพียงแต่การออกมาใช้สิทธิทาง
การเมืองของกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นต่างจึงได้มีการประกาศใช้ กฎอัยการศึกเพ่ือเข้ามาแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าวนั้นจึงเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ควรมีอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งท าให้
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ มีอ านาจพิจารณาพิพากษาด าเนินคดีกับบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร และ
บุคคลพลเรือนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจศาลทหารหากได้กระท าความผิดคดีอาญาในขณะประกาศใช้
กฎอัยการศึกตามลักษณะความผิดที่ได้มีการประกาศไว้ตามบัญชีต่อท้าย พ.ร.บ.กฎอัยการศึก โดยหาก
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งใดๆในคดีแล้วจะท าให้คดีเสร็จเด็ดขาดคู่ความในคดี
ไม่สามารถอุทธรณ์ ฏีกา ต่อไปได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิของคู่ความโดยเฉพาะของฝ่ายจ าเลยที่ไม่ได้
รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองโดยได้รับการพิจารณาทบทวนค าพิพากษาจากศาลสูง 
ซึ่งแตกต่างจากบุคคลที่กระท าความผิดในคดีอาญาและถูกพิจารณาพิพากษาคดีต่อศาลยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและใช้บังคับในปัจจุบันเป็นการ
ทั่วไปอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งคู่ความในคดีสามารถใช้สิทธิ อุทธรณ์ ฏีกา เพ่ือทบทวนค า
พิพากษาต่อศาลสูงต่อไปได้  โดยที่การต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา ของศาลทหารในเวลาไม่ปกติในกรณี
ที่ได้มีการประกาศใช้กฏอัยการศึกนั้นจึงมีความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง โดยหากศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นประการใดแล้วจะไม่สามารถอุทธรณ์ ฎีกา ไปยังศาลทหารชั้นสูงกว่าให้
พิจารณาทบทวนค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารชั้นรองกว่าได้ โดยหากศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นประการใดแล้ว จะถือว่าคดีนั้นเป็นที่สุด โดยที่การต้องห้ามอุทธรณ์ ฎีกา 
ของศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น เป็นปัญหาต่อคู่ความที่ถูกด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะท าให้คู่ความในคดีนั้นไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และให้ศาลทหารชั้นสูงกว่าได้มีโอกาสพิจารณากลั่นกรองค าพิพากษาของ
ศาลทหารชั้นรองว่าได้พิจารณาคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ โดยที่ผลแห่งค าพิพากษาของ
ศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลผู้ถูกด าเนิน
คดีอาญาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฝ่ายจ าเลยในคดีอาญาที่จะต้องถูกบังคับและลงโทษในทางอาญา
ตามค าพิพากษาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ดังนั้นควรให้คู่ความในคดีมีสิทธิอุทธรณ์ ฎีกา
ค าพิพากษาของศาลทหารเวลาไม่ปกติไปยังศาลสูง เฉพาะระหว่างประกาศใช้ กฎอัยการศึก 
มิใช่ในระหว่างที่มีการรบหรือสถานะสงคราม 
 
 จากปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1 ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
    ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
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    เดิมบัญญัติว่า “ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือ
ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้
ตามอ านาจแต่ถ้าผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ประกาศ หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆอีก ก็ให้
ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามประกาศหรือค าสั่งนั้นได้ด้วย 
    แก้ไขเป็น “ในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศ         
ใช้อัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติคงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอ านาจ             
แต่ในขณะที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเฉพาะ               
ต่อบุคคลผู้กระท าความผิดซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารเท่านั้น” 
    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 
มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ให้เป็นการเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน แก้ไขใหม่เป็น ในเวลาไม่ปกติ คือ 
ในเวลาที่มีการรบหรือสถานะสงคราม หรือได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ศาลทหารซึ่งมีอยู่แล้วในเวลาปกติ
คงพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ตามอ านาจ ซึ่งในกรณีที่มีการรบหรือสถานะสงครามเกิดขึ้น 
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติจะต้องมีอ านาจเสร็จเด็ดขาดที่สามารถพิจารณาพิพากษาด าเนินคดีต่อผู้ที่
กระท าความผิดต่อกฎหมายได้ โดยจะมีอ านาจพิจารณาพิพากษาด าเนินคดีได้ทั้งต่อบุคคลที่อยู่ใน
อ านาจศาลทหาร และบุคคลพลเรือนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจศาลทหารก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลของ
ความมั่นคงและความเป็นเอกราชอยู่รอดของประเทศชาติบ้านเมือง จึงเป็นการสมควรที่จะต้อง
คงอ านาจของศาลทหารในเวลาไม่ปกติขณะเกิดการรบหรือสถานะสงครามไว้ 
    แต่ในขณะที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกขึ้น ให้ศาลทหารในเวลาไม่ปกติมีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาเฉพาะต่อบุคคลผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร
เท่านั้น โดยไม่ให้น าบุคคลพลเรือนที่ได้กระท าความผิดในทางอาญา มาด าเนินกระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ซึ่งโดยปกติเมื่อบุคคลพลเรือนได้มีการกระท าความผิด
ในคดีอาญาก็จะอยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมซึ่งจะมีมาตรฐานกระบวนการ
อ านวยความยุติธรรมที่สูงกว่า ท าให้บุคคลพลเรือนที่ถูกพิจารณาพิพากษาคดีในศาลยุติธรรมจะได้รับ
ความยุติธรรมจากการถูกด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
 2 ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติขององค์คณะตุลาการในการพิจารณาคดีอาญาของ
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
    ส าหรับปัญหาข้อนี้ขอเสนอแนะแก้ไขและเพ่ิมเติมเรื่องคุณสมบัติเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
    2.1 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 ข้อ 4  
    เดิมว่า ตุลาพระธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ ดังต่อไปนี้ 
    4.4 เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
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    แก้ไขเป็น ข้อ 4 ตุลาการพระธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ ดังต่อไปนี้ 
    4.4 เป็นผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528
ข้อ 4.4 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ซึ่งสอบไล่
ส าเร็จวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิต โดยส่วนใหญ่นั้นตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารจะไม่ได้เป็นผู้ที่
สอบไล่ส าเร็จวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิตฯ โดยหากตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารเป็นผู้ซึ่งสอบไล่
ส าเร็จวิชากฎหมายชั้นเนติบัณฑิต นั้นจะท าให้มีความรู้และเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายที่ลึกซึ้งมากกว่า
การที่จบการศึกษานิติศาสตร์มาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินคดี
อาญาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม อันเป็นผลท าให้คู่กรณีที่ถูก
พิจารณาด าเนินคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้ประโยชน์ต่อการถูกพิจารณาพิพากษาคดี
โดยตุลาการที่มีความรู้และเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีนายทหาร
เหล่าทหารพระธรรมนูญซึ่งจบการศึกษาเนติบัณฑิต มาแล้วเป็นจ านวนมากจึงเห็นควรที่จะแก้ไข
คุณสมบัติในการเข้ามาด ารงต าแหน่งของตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารต่อไป 
    2.2 ขอเพิ่มเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 
ซึ่งอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 30 ประกอบมาตรา 10 
วรรคสอง ซึ่งมอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาทหารสามารถแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเข้ามาร่วมเป็น
ตุลาการท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาในศาลทหารได้ โดยไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติไว้ว่าจะต้อง
เป็นผู้ซึ่งจบการศึกษานิติศาสตร์มา โดยขอเพ่ิมเติมคุณสมบัติของตุลาการซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ที่พิจารณาพิพากษาคดีร่วมกับตุลาการพระธรรมนูญ ไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการ
ศาลทหาร พ.ศ. 2528 ข้อ 5 ดังนี้ 
    เพ่ิมเติม ข้อ 5 ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะร่วมกับตุลาการพระธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติ 
และพ้ืนความรู้ ดังต่อไปนี้ 
    5.1 เป็นนายทหารสัญญาบัตร 
    5.2 อายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ 
    5.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป สาขานิติศาสตร์ 
    5.4 เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาประเภทใดประเภทหนึ่ง 
    5.5 รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี และได้มี          
ยศทหารตั้งแต่ยศร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกข้ึนไป 
    5.6 มีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ตุลาการ  
    โดยขอเพ่ิมเติมข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2528 ข้อ 5.                  
ให้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะร่วมกับตุลาการ         
พระธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันในส่วนของตุลาการซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามา
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ปฏิบัติหน้าเป็นองค์คณะตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาร่วมกับตุลาการพระธรรมนูญ              
ในศาลทหารนั้น ยังไม่ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของตุลาการประเภทนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
คัดเลือกมาจากผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต โดยขอเพ่ิมเติมไว้ในข้อ 5 ให้มีการก าหนด
คุณสมบัติและต้องเป็นผู้ซึ่งจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตมา ซึ่งจะท าให้องค์คณะตุลาการร่วมซึ่งเป็น
นายทหารสัญญาบัตรนั้นมีความรู้และเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายของกระบวนการพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาในศาลทหารและเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมของคู่ความซึ่งถูกพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาในศาลทหารได้ต่อไป  
 
 3 ปัญหาเกี่ยวกับ คู่ความไม่มีสิทธิ อุทธรณ์ ฎีกาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
    ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 61 วรรคสอง 
    เดิมบัญญัติว่า “ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และศาลอาญาศึก
หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา 40 และมาตรา 43 ห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา” 
    แก้ไขเป็น “ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหาร ในเวลาไม่ปกติ โจทก์ จ าเลย ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งตุลาการ หรือผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ อาจอุทธรณ์หรือฏีกาได้ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันอ่าน
หรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งให้จ าเลยฟัง เว้นแต่ค าพิพากษาศาลอาญาศึกหรือศาลที่
พิจารณาพพิากษาคดีแทนศาลอาญาศึกห้ามอุทธรณ์หรือฎีกา” 
    โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 
มาตรา 61 วรรคสอง ให้เป็นการเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้คู่ความในคดีอาญา
ที่ถูกด าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกตินั้น ให้สามารถอุทธรณ์ ฏีกา   
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติได้ เพ่ือให้ศาลทหารชั้นสูงกว่าได้มีโอกาสทบทวน
ตลอดจนแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารชั้นรองได้ อันจะแตกต่างจากการที่คู่ความ
ในคดีอาญาถูกจ ากัดสิทธิในการ อุทธรณ์ ฎีกา ค าพิพากษาหรือค าสั่ งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
ตามมาตรา 61 วรรคสองเดิม โดยจะเป็นประโยชน์ท าให้คู่ความในคดีอาญามีสิทธิต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 
ซึ่งจะท าให้คู่ความที่ถูกพิจารณาพิพากษาคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ได้รับการพิจารณา
พิพากษาคดีอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสอดคล้องกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของศาลยุติธรรมที่ได้มีการให้สิทธิแก่คู่ความในคดีสามารถ อุทธรณ์ ฏีกา 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลได้ต่อไป 
    ส่วนการต้องห้าม อุทธรณ์ ฎีกา ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอาญาศึก ในขณะที่มีการรบ 
หรือสถานะสงครามเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลของความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติบ้านเมือง 
จึงเป็นการสมควรที่จะต้องคงไว้ 
 
บรรณานุกรม 
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