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1. บทนํา 

 

สหพนัธ์ระหวา่งประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน เครือข่ายนกักฎหมายส่ือสารมวลชนผูริ้เร่ิม และเครือข่ายนกั

กฎหมายสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขอยื่นคาํแถลงต่อศาลฎีกาแห่งราชอาณาจกัรไทยเพื่อเนน้

ย ํ้าถึงพนัธกรณีของประเทศไทยภายใตก้ติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตวัก่อนการพิจารณา ขอ้สังเกตุการณ์ท่ียืน่แถลงต่อศาลน้ีเพื่อช่วยในการ

พิเคราะห์ฎีกาของนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ซ่ึงถูกศาลปฏิเสธการขอประกนัตวัและการลงโทษจาํคุก 10 ปี

สาํหรับความผดิฐานดูหม่ิน หม่ินประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัริยข์องประเทศไทย 

 

อยา่งไรก็ดี ก่อนท่ีจะบรรยายถึงมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ องคก์รร่วมลงนาม

ขอกล่าวโดยสรุปเก่ียวกบัพนัธกิจและความสนใจของแต่ละองคก์รในการเสนอความคิดเห็นน้ีต่อศาล 

 

2.  องค์กรร่วมลงนามและความสนใจ 

 

สหพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือสิทธิมนุษยชน (FIDH) 

 

FIDH ก่อตั้งข้ึนเมือปี 1992 และเป็นหน่ึงในองคก์รสิทธิมนุษยชนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก FIDH ไดส่้งเสริมการ

เคารพสิทธิตามท่ีระบุในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิมนุษยชน (ปฏิญญาสากล) มานานกวา่ 90 ปี และไดช้กั

นาํองคก์รอ่ืนๆอีก 164 องคก์รจาก 100 ประเทศเขา้มาร่วมดว้ย FIDH ไดด้าํรงตนในฐานะผูใ้หค้าํแนะนาํต่อ

สหประชาชาติ องคก์ารการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ สภายโุรป และยงัให้

คาํแนะนาํหรือใหก้ารอยา่งเป็นประจาํต่อสภายโุรปและรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา FIDH มีสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่

กรุงปารีส และมีสาํนกังานภูมิภาคอีกหลายแห่ง 

 

FIDH ถือเป็นแนวหนา้ดา้นการวา่ความทางดา้นสิทธิมนุษชน โดยท่ีผา่นมาไดว้า่ความหรือร้องสอดเขา้ไปใน

คดีต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนั ประเทศเบลเยยีม สหรัฐอเมริกา ประเทศโคลมัเบีย และต่อศาล

ระดบัภูมิภาค อาทิเช่น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยโุรป ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวปีอเมริกา ศาลสิทธิมนุษยชน



 
 
 
 

แห่งแอฟริกา และศาลอาญาระหวา่งประเทศ นอกจากน้ี FIDH ยงัไดร้วมสมาชิกไวห้ลายท่านรวมถึง คุณชิริน 

อีบาดิ ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลดา้นสันติภาพ คุณแอสมา จาฮานเกอร์ อดีตผูเ้สนอรายงานพิเศษดา้นเสรีภาพทาง

ศาสนาแห่งสหประชาชาติ คุณอาร์โนลด ์ซุทง์กา้ ผูไ้ดรั้บรางวลัมาร์ติน เอนนาลส์ คุณดริส เอล ยาสะมิ 

ประธานสภาสิทธิมนุษยชนแห่งโมร็อกโก และคุณโอลิเวอร์ ดิ ชุทเตอร์ ผูเ้สนอรายงานพิเศษดา้นสิทธิในดา้น

อาหารแห่งสหประชาชาติ 

 

เครือข่ายนักกฎหมายส่ือสารมวลชนผู้ริเร่ิม (MLDI) 

 

MLDI ไดท้าํงานทัว่โลกเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายของนกัข่าวและส่ือมวลชน พนัธกิจขององคก์รเป็นไป

เพื่อรับรองใหบ้รรยากาศทางกฎหมายของส่ือมวลชนเป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ และ

เพื่อรับรองใหน้กัข่าวและส่ือมวลชนไดรั้บการปกป้องตามกฎหมายเม่ือใชเ้สรีภาพในการแสดงออก MLDI มี

สาํนกังานใหญ่อยูท่ี่กรุงลอนดอน อีกทั้งมีเครือข่ายทางดา้นส่ือมวลชนและนกักฎหมายสิทธิมนุษยชนอยูท่ ัว่

โลก รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียน 

 

MLDI ไดร้วมบุคคลอยา่ง คุณพาราม คมัมาราซวามม่ี ซ่ึงเป็นอดีตผูเ้สนอรายงานพิเศษดา้นความเป็นอิสระของ

ผูพ้ิพากษาและนกักฎหมายแห่งสหประชาชาติ คุณฮินา จินาลิ ผูแ้ทนพิเศษดา้นนกัต่อสู้สิทธิมนุษยชนแห่ง

เลขาธิการสหประชาชาติ คุณมากาเร็ต เซแก็กยา ผูเ้สนอรายงานพิเศษดา้นสถานการณ์ของนกัต่อสู้สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และคุณโซลี โซรับจี อดีตอยัการสูงสุดของประเทศอินเดีย ไวใ้นเหล่าผูใ้หก้าร

อุปถมัภ ์นอกจากน้ี MLDI ยงัไดรั้บคาํแนะนาํจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาระหวา่งประเทศอนัประกอบไปดว้ย

นกัข่าวท่ีโดดเด่นและนกักฎหมายจากทัว่โลก 

 

เครือข่ายนักกฎหมายส่ือสารมวลชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียใต้ (MD-SEA) 

 

MD-SEA เป็นองคก์รเอกชนระดบัภูมิภาค ประกอบไปดว้ยนกักฎหมาย นกัข่าว และนกักิจกรรมดา้นส่ือจาก

ทุกประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้งน้ีรวมถึงนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัฮ่อง มหาวทิยาลยัฟิลิปปินส์ 

มหาวทิยาลยัมาลายา มหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโ์ปร์ MD-SEA ใหค้วามสนใจต่อการปกป้องและ



 
 
 
 

ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายแก่

นกัข่าวและองคก์รส่ือ ช่วยสนบัสนุนในการจดัฝึกอบรมกฎหมายดา้นส่ือ และส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

วธีิการวา่ความ และยทุธศาสตร์แก่นกักฎหมายท่ีทาํงานคดีดา้นเสรีภาพของส่ือ บรรดาสมาชิกของ MD-SEA 

นั้นรวมถึง รองศาสตราจารยด์อรีน เวยเ์ซ็นฮอส จากมหาวิทยาลยัฮ่องกง ศาสตราจารยแ์ฮร่ี ร็อคเก ้จาก

มหาวทิยาลยัฟิลิปปินส์ และศาสตราจารยแ์จค็ ลี จากมหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโ์ปร์ 

 

ความสนในของ FIDH MLDI และ MD-SEA ในการย่ืนคาํแถลงคร้ังนี ้

 

องคก์รร่วมลงนามนั้นตอ้งการแน่ใจวา่  การจาํกดัเสรีภาพการแสดงออกนั้นเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ กล่าวคือ การจาํกดัเสรีภาพนั้นจะกระทาํไดต่้อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไว ้ โดย

กฎหมายนั้นจะตอ้งชดัเจน มีการบงัคบัใชท่ี้สามารถคาดการณ์ได ้ และเป็นไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ชอบ

ดว้ยกฎหมาย หากกล่าวโดยเจาะจงแลว้ กฎหมายควรกาํหนดเฉพาะแต่ขอ้จาํกดัท่ีไดส้ัดส่วนและเท่าท่ีจาํเป็น

อยา่งเคร่งครัดต่อสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น 

 

ภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศนั้น รัฐสามารถกาํหนดขอ้จาํกดัต่อการปราศรัยทางการเมือง

เป็นกฎหมายอาญาไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีถึงขนาดเท่านั้น และเม่ือรัฐตดัสินใจท่ีจะทาํเช่นวา่นั้นแลว้ สารบญัญติั

และวธีิสบญัญติัของกฎหมายดงักล่างตอ้งไดรั้บการตีความโดยเคร่งครัด หากมีขอ้สงสัยประการใด ควรยก

ประโยชน์แห่งขอ้สงสัยนั้นใหจ้าํเลย ทั้งน้ีเป็นไปตาม lenity doctrine (in dubio pro reo) ท่ีวา่การตีความ

บทบญัญติัท่ีคลุมเครือของศาลควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของจาํเลย บทบญัญติัหรือกฎหมายท่ีคลุมเครือ

ดงักล่าวควรอนุมานไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่จาํเลย 

 

เม่ือปรากฎวา่ขอ้จาํกดัต่อเสรีภาพการแสดงออกภายใตก้ฎหมายอาญาเป็นเหตุแห่งการลิดรอนสิทธิในเสรีภาพ

ดว้ยแลว้ องคก์รร่วมลงนามจึงตอ้งการท่ีจะมัน่ใจวา่การจาํกดัเสรีภาพดงักล่าวนั้นสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ระหวา่งประเทศ 

 

องคก์รร่วมลงนามมีความกงัวลวา่ คาํสั่งต่อการประกนัตวัล่าสุดในคดีคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุขนั้นเป็นไป



 
 
 
 

โดยไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีบงัคบัใชเ้อากบัประเทศไทย การยืน่คาํ

แถลงคร้ังน้ีเป็นไปเพื่อแจง้ต่อศาลถึงมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยความหวงัท่ีวา่ศาลจะนาํมาตรฐานดงัท่ีจะ

กล่าวมาพิเคราะห์สาํหรับคดีน้ีในคราวต่อไป 

 

3. ความเป็นมาและประเด็นกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 

คุณสมยศ พฤกษาเกษมสุขถูกควบคุมตวัมาเป็นระยะเวลากวา่ 2 ปีแลว้ โดยเร่ิมถูกควบคุมตวัตั้งแต่วนัท่ี 30 

เมษายน 2554 และเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2556 คุณสมยศถูกศาลชั้นตน้ตดัสินวา่กระทาํความผดิฐานดูหม่ิน 

หม่ินประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษตัริย ์สองกรรม โดยการตีพิมพบ์ทความสองช้ินลงใน

นิตยาสาร Voice of Taksin ในปี 2550 วนัท่ี 1 เมษายน 2556 คุณสมยศยืน่อุทธรณ์คาํตดัสินของศาลชั้นตน้และ

ในวนัเดียวกนั คุณสมยศยงัไดย้ืน่คาํขอประกนัตวัเป็นคร้ังท่ี 14 แต่ถูกศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคาํขอไปเม่ือวนัท่ี 3 

เมษายน 2556 ท่ีผา่นมา 

 

ศาลอุทธรณ์ใหเ้หตุผลในคาํสั่งไม่อนุญาตตามคาํขอวา่ 

 

“พิเคราะห์แลว้เห็นวา่ ขอ้หาตามฟ้องเป็นความผดิอาญาร้ายแรง พฤติการณ์แห่งคดีกระทบต่อ

ความรู้สึกและศีลธรรมอนัดีของประชาชน ทั้งศาลชั้นตน้พิพากษาจาํคุกถึง 10 ปี หากปล่อยชัว่คราว

ไปไม่น่าเช่ือวา่จะไม่หลบหนี จึงไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวระหวา่งอุทธรณ์ ยกคาํร้อง แจง้เหตุการ

ไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวใหจ้าํเลยทราบโดยเร็ว” 1 

 

FIDH MLDI และ MD-SEA ขอแถลงดว้ยความเคารพวา่ ศาลไทยยงัมิไดพ้ิเคราะห์คาํร้องขอประกนัโดยอาศยั

กฎหมายภายในและกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัประเทศไทยอยา่งเหมาะสม 

 

องคก์รร่วมลงนามจึงขอเสนอต่อศาลประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 

                                                           
1 ศาลอทุธรณ์แหง่ราชอาณาจกัรไทย, 1 เมษายน 2556, คดีแดงหมายเลขที่ อ.272/2556 



 
 
 
 

ก. ศาลตอ้งพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีทั้งหมดเป็นสาํคญัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงคาํสั่งท่ีรับฟังไดใ้นการ

ปล่อยตวัชัว่คราว 

ข. การอา้งซํ้ าถึง “ความร้ายแรงของความผดิ” และ “ศีลธรรมอนัดีและความรู้สึกของประชาชน” 

ไม่ควรถูกนาํใชเ้ป็นเหตุในการปฏิเสธการประกนัตวั 

ค.  คาํสั่งไม่อนุญาตใหป้ระกนัตวัคุณสมยศเป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลโดยอาํเภอใจ ทั้งน้ี

สืบเน่ืองจากการรับรองขอ้บทท่ี 19 แห่งกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง (กติการะหวา่งประเทศ) วา่ดว้ยเร่ืองการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ 

 

4. คําอภิปราย 

 

ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีแห่งกติการะหวา่งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 25392 ดว้ยเหตุน้ี เม่ือพิจารณาจากกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ กติการะหวา่งประเทศ2

3 และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้3

4 ประเทศ

ไทยยอ่มตอ้งปฏิบติัตามขอ้บทต่างๆภายใตก้ติการะหวา่งประเทศ อีกทั้งตอ้งประกนัและคุม้ครองสิทธิทั้งหลาย

ท่ีรับรองไวใ้นนั้นดว้ย 

 

ในฐานะองคก์รของรัฐไทย การกระทาํของตุลาการไทยยอ่มถือวา่เป็นการกระทาํของราชอาณาจกัรไทยเช่นกนั 

ดงัท่ีคณะกรรมการกฎหมายระหวา่งประเทศไดเ้คยกล่าวไว ้ และศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศไดอ้า้งถึงเช่นกนั

ในความเห็นต่อกรณีขอ้แตกต่างท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความคุม้กนัจากกระบวนการทางกฎหมายของผูเ้สนอรายงาน

พิเศษแห่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวา่: 

 

                                                           
2 ประเทศไทยภาคยานวุตัิกติกาเม่ือวนัที่ 29 ตลุาคม 2539 ด ูhttp://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en.  
3 ข้อบทที่ 2 แหง่กติการะหวา่งประเทศ: (1) รัฐภาคีแตล่ะรัฐแหง่กติการะหวา่งประเทศรับที่จะเคารพและประกนัแก่ปัจเจกบคุคลทัง้ปวงภายใน
ดินแดนของตนและภายใต้เขตอํานาจของตนในสิทธิทัง้หลายที่รับรองไว้ในกติกานี ้โดยปราศจากการแบง่แยกใดๆ อาทิ เชือ้ชาติ ผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผา่พนัธุ์แหง่ชาติหรือสงัคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ (2) ในกรณีทยังัไมมี่
มาตรการทางนิติบญัญัติ หรือมาตรการอ่ืนใด รัฐภาคีแหง่กติกานีรั้บที่จะดําเนินการตามขัน้ตอนที่จําเป็นตามกระบวนการทางรัฐธรรมนญูของตน
และบทบญัญตัิแหง่กติกานีเ้พ่ือให้มีมาตรการทางนิติบญัญัติหรือมาตรการอ่ืนใดที่อาจจําเป็นเพ่ือให้สิทธิทัง้หลายทีรั่บรองไว้ในกติกานีเ้ป็นผล  
4 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549 (2006) [ประเทศไทย], พ.ศ. 2549 (2006), สามารถดไูด้ที:่ 
http://www.refworld.org/docid/46b326e42.html 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
http://www.refworld.org/docid/46b326e42.html


 
 
 
 

ภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ การดาํเนินการขององคก์รของรัฐจะไดรั้บการพิจารณาเสมือนวา่เป็น

การกระทาํของรัฐนั้นเอง ไม่วา่องคก์รดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงของอาํนาจรัฐธรรมนูญ อาํนาจนิติ

บญัญติั อาํนาจบริหาร อาํนาจตุลาการ หรืออาํนาจอ่ืนใด ไม่วา่การปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นจะเป็นไปในทาง

ระหวา่งประเทศหรือในประเทศ และไม่วา่ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวจะดาํรงอยูใ่นตาํแหน่ง

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขององคก์รนั้น (หนงัสือปีของคณะกรรมการกฎหมายระหวา่ง

ประเทศ, 2486, เล่ม 2, หนา้ 193) 5 

 

ดงัน้ี ศาลไทยจึงมีหนา้ท่ีผกูพนัภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศในอนัท่ีจะตอ้งรับรองวา่ สิทธิต่างๆท่ีระบุไว้

ภายใตก้ติการะหวา่งประเทศจะไดรั้บประกนัและคุม้ครองในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

 

ขอ้บบทท่ี 14 แห่งกติการะหวา่งประเทศรับรองวา่บุคคลทุกคนท่ีถูกตั้งขอ้หาอาญา ยอ่มไดรั้บการสันนิษฐาน

ไวก่้อนวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะพิสูจน์ไดว้า่มีความผิดตามกกฎหมาย ส่วนขอ้บทท่ี 9 แห่งกติการะหวา่ง

ประเทศระบุใหบุ้คคลทุกคน “มีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัของร่างกาย... บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพ

ของตนไม่ได ้เวน้แต่เป็นไปตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย” 

 

ในส่วนของการเติมเตม็พนัธกรณีภายใตม้าตรฐานระหวา่งประเทศและกติการะหวา่งประเทศนั้น มาตรา 39 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดร้ะบุใหบุ้คคลทุกคนซ่ึงถูกตั้งขอ้หาทางอาญาไดรั้บการสันนิษฐาน

ไวก่้อนวา่บริสุทธ์ิจนกวา่ “มีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผดิ” และยิง่ไปกวา่นั้นก่อนท่ีจะ

มีคาํพิพากษา “จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิไม่ได”้ 

 

นอกจากการรับรองสิทธิของผูต้อ้งหาในอนัท่ีจะไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิตามมาตรา 39 

แลว้ มาตรา 40 แห่งรัฐธรรมนูญยงัใหสิ้ทธิผูต้อ้งหาไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราวระหวา่งรอคาํพิพากษาของคดี 

 

                                                           
5 ข้อแตกต่างทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความคุ้มกนัจากกระบวนการทางกฎหมายของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน, ความเห็นทาง
กฎหมาย, รายงาน ICJ 2542, หน้า 87, ยอ่หน้า  

 



 
 
 
 

ก. ศาลต้องพเิคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีทั้งหมดเป็นสําคัญเพื่อให้ได้มาซ่ึงคําส่ังทีรั่บฟังได้ในการ

ปล่อยตัวช่ัวคราว 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (คณะกรรมการ) ซ่ึงมีพนัธกิจในการตีความและตรวจดู

กระบวนการอนุวติัการของกติการะหวา่งประเทศ ไดก้ล่าวล่าสุดไวใ้นความเห็นทัว่ไปขอ้ท่ี 35 วา่ “การควบคุม

ตวับุคคลใดไวใ้นการคุมขงัระหวา่งรอการพิจารณาคดีนั้น ตอ้งเป็นเพียงขอ้ยกเวน้แทนท่ีจะเป็นหลกั” 

 

เม่ือดูจากการท่ีคณะกรรมการอภิปรายถึงมาตรฐานของการควบคุมตวัก่อนการพิจารณา เช่น สาํหรับผูต้อ้งหาท่ี

รอการพิสูจน์ความผิด เห็นไดว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก็ไดร้ะบุใหค้วามบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหานั้น

ดาํรงอยูต่ลอดกระบวนการตุลาการและกระบวนการในชั้นอุทธรณ์จนกวา่จะมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดเช่นกนั 

ดงันั้นสิทธิในการไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราวและมาตรฐานต่างๆท่ีรัฐสามารถใชลิ้ดรอนเสรีภาพของผูต้อ้งหา 

(ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป) ยอ่มมีอยูต่ลอดสายกระบวนการยติุธรรมในประเทศไทย 

 

ความเห็นทัว่ไปขอ้ท่ี 35 ของคณะกรรมการไดว้างกรอบของมาตรฐานไวส้าํหรับการพิจารณาดงัน้ี5

6 

 

ในการควบคุมตวัระหวา่งการพิจารณา [หรือก่อนมีคาํพิพากษา] การทาํคาํสั่งตอ้งเกิดจากการตดัสินใจ

เป็นเฉพาะรายบุคคลไป วา่การควบคุมตวัมีความพอสมควรแก่เหตุและจาํเป็นแห่งพฤติการณ์หรือไม่ 

เช่น การควบคุมตวัเป็นไปเพื่อป้องกนัการต่อสู้ ป้องกนัการยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือป้องกนั

การกระทาํความผดิซํ้ าอีก เหตุท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีควรบญัญติัไวใ้นกฎหมายและไม่ควรมีมาตรฐานท่ี

คลุมเครือหรือกวา้งเกินไปเช่นคาํวา่ “ความมัน่คงต่อสาธารณะ” การควบคุมตวัก่อนการพิจารณา 

[หรือการควบคุมตวัระหวา่งท่ีมีการพิสูจน์ความผดิ] ไม่ควรเป็นบทบงัคบัสาํหรับจาํเลยท่ีถูกตั้งขอ้หา

ในความผดิเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยไม่คาํนึงถึงพฤติการณ์เป็นรายบุคคล อีกทั้งคาํสั่งใหค้วบคุม

ตวัก่อนการพิจารณา [หรือการควบคุมตวัระหวา่งเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ] สาํหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงนั้น ไม่

                                                           
6 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ร่างความเห็นทัว่ไปข้อที่ 35, ข้อบทที่ 9: เสรีภาพและความปลอดภยัในร่างกายของบคุคล, 28 
มกราคม 2556  



 
 
 
 

ควรถูกกาํหนดโดยอาศยัความเป็นไปไดข้องโทษท่ีจาํเลยน่าจะไดรั้บสาํหรับความผดิท่ีถูกกล่าวหา 

หากแต่ควรคาํนึงในเร่ืองของความจาํเป็นแทน 

 

คณะกรรมการยงัไดช้ี้แจงต่อไปวา่ ในคดีของบุคคลแต่ละรายนั้น ศาลควรตรวจดูวา่มีทางเลือกอ่ืน

นอกเหนือไปจากการควบคุมตวัหรือไม่ เช่น การใหป้ระกนัตวั การใส่ขอ้มือไฟฟ้า หรือการกาํหนดเง่ือนไข

อยา่งอ่ืนเพื่อใหห้มดความจาํเป็นท่ีจะควบคุมตวัสาํหรับบางกรณี6

7 

 

สุดทา้ยน้ี คณะกรรมการไดก้ล่าววา่ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการทบทวนคาํสั่งท่ีใหไ้วเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบัการควบคุมตวั

ระหวา่งการพิสูจน์ความผดิอยา่งสมํ่าเสมอ7

8 

 

หลงัจากท่ีไดมี้การทาํคาํสั่งเบ้ืองตน้ไปแลว้วา่การควบคุมตวันั้นจาํเป็น ควรท่ีจะมีการทบทวนคาํสั่ง

เป็นช่วงๆวา่ยงัคงมีเหตุอนัควรและความจาํเป็นท่ีจะควบคุมตวัต่อไปหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อพิจารณาถึง

มาตรการอ่ืนท่ีเป็นไปได ้

 

คณะกรรมการไดรั้บรองไวอี้กหลายคร้ังวา่ การลิดรอนเสรีภาพนั้นควรเป็นเพียงขอ้ยกเวน้ตามท่ีกาํหนดภายใต้

ขอ้บทท่ี 9(3) แห่งกติการะหว่างประเทศ และคณะกรรมการไดก้ล่าวไวใ้นความเห็นทัว่ไปขอ้ท่ี 8 ว่า การ

ควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้น “ควรเป็นเพียงขอ้ยกเวน้และสั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้9 นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ

ยงัไดก้ล่าวย ํ้าจุดยนืดงักล่าวอยา่งเป็นต่อเน่ืองทั้งในความเห็น9

10และขอ้สังเกตเชิงสรุป10

11 

 

                                                           
7 อ้างแล้ว 
8 อ้างแล้ว 
9 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ความเห็นทัว่ไปข้อที่ 8, สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภยัในร่างกายของบคุคล (ข้อบทที่ 9), 
30 มิถนุายน 2525, ยอ่หน้าที่ 3 
10 โปรดด ูคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติในคดีระหวา่ง ฮิล และ ประเทศสเปน, Communication No. 526/1993, 2 เมษายน 
2540, CCPR/C/59/D/526/1993, ยอ่หน้าที่ 12.3; ในดคีระหวา่ง W.B.E. และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ Communication No. 432/1990, 23 
ตลุาคม 2535, CCPR/C/46/432/1990, ยอ่หน้าที่ 6.3  
11 ข้อสงัเกตเุชิงสรุปจากประเทศเอลซลัวาดอร์, 18 พฤศจิกายน 2553, CCPR/C/SLV/CO/6, ยอ่หน้าที ่15  



 
 
 
 

โดยในขอ้สังเกตุเชิงสรุปสาํหรับประเทศอาร์เจนตินา คณะกรรมการไดย้ ํ้าวา่การควบคุมตวันั้นควรเป็นเพียง

ขอ้ยกเวน้ และไดเ้นน้กบัศาลใหพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการใชม้าตรการอ่ืน: 12 

 

รัฐภาคีควรใชม้าตรการอ่ืนโดยไม่ชกัชา้เพื่อลดจาํนวนบุคคลท่ีถูกควบคุมตวัก่อนการพิจารณา โดย

เพิ่มการใชม้าตรการเชิงป้องกนัอยา่งอ่ืนแทน มีการให้ประกนัตวัหรือการใชข้อ้มือไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน 

คณะกรรมการไดก้ล่าวย ํ้าวา่ การควบคุมตวัก่อนการพิจารณา [หรือการควบคุมตวัระหวา่งไดรั้บการ

สันนิษฐานวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ] ไม่ควรนาํมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติั หากแต่ควรใชเ้ป็นมาตรการยกเวน้อยา่ง

จาํเป็นเท่าท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการและวถีิทางตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัขอ้บทท่ี 9 ยอ่

หนา้ท่ี 3 แห่งกติการะหวา่งประเทศ การควบคุมตวัก่อนการพิจารณาไม่ควรถูกนาํมาใชเ้ป็นบทบงัคบั

ไม่วา่สาํหรับฐานความผดิใดก็ตาม 

 

คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดวา่ เง่ือนไขอ่ืนๆสาํหรับการควบคุมตวัควรตอ้งบญัญติไวใ้นกฎหมาย12

13 และแมว้า่

การจบักุมและการควบคุมตวัจะชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม การควบคุมตวันั้นยงัคงตอ้งมีเหตุอนัควรและเป็นไป

โดยเท่าท่ีจาํเป็นต่อพฤติการณ์ของแต่ละรายบุคคล มิเช่นนั้นแลว้ การควบคุมตวัดงักล่าวอาจเขา้ข่ายวา่เป็นการ

กระทาํโดยอาํเภอใจ คณะกรรมการไดก้ล่าวไวใ้นคดีระหวา่ง ฮิวโก ้แวน แอลเพน็ และ ประเทศเนเธอร์แลนด์

วา่:14  

 

ท่ีมาของการร่างขอ้บทท่ี 9 ยอ่หนา้ท่ี 1 รับรองวา่ “การกระทาํโดยอาํเภอใจ” ไม่ถือวา่ “ขดัต่อ

กฎหมาย” แต่ตอ้งตีความกวา้งกวา่นั้นเพื่อรวมองคป์ระกอบแห่งความไม่เหมาะสม ความอยติุธรรม 

และการขาดซ่ึงการคาดการณ์ได ้ ทั้งน้ีหมายความวา่ การคุมขงัระหวา่งพิจารณาตามการจบักุมท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมายจะชอบดว้ยกฎหมายแต่เพียงอยา่งเดียวไม่ได ้แต่ตอ้งมีเหตุอนัสมควรในทุกพฤติการณ์ 

 

                                                           
12 ข้อสงัเกตเุชิงสรุปจากประเทศอาร์เจนตินา, 31 มีนาคม 2553, CCPR/C/ARG/CP/4, ยอ่หน้าที่ 16  
13 โปรดด ูคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต,ิ ความเห็นทัว่ไปข้อที่ 35 , ยอ่หน้าที่ 39, อ้างซํา้   
14 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ ในคดีระหวา่ง ฮิวโก้ แวน อลัเพ็น และ ประเทศเนเธอร์แลนด์, Communication No. 
305/1988, 23 กรกฎาคม 2533, CCPR/C/39/D/305/1988  

 



 
 
 
 

กรณีจึงชดัแจง้วา่ ศาลอุทธรณ์มิไดน้าํพฤติการณ์ของแต่ละรายบุคคลมาพิจารณาในการใหเ้หตุผล การท่ีศาล

กล่าวถึงแต่หลกัทัว่ไป เช่น ความร้ายแรงของความผิด โทษท่ีไดรั้บ และ “ศีลธรรมอนัดีและความรู้สึกของ

ประชาชน” (เหตุผลท่ีไม่น่ามีบทบาทต่อการทาํคาํสั่งการควบคุมตวัผูต้อ้งหาซึงจะไดก้ล่าวในส่วนถดัไป) และ

ไม่พิจารณาถึงมาตรการอ่ืน ศาลไดล้ะเลยท่ีจะนาํเอามาตรฐานท่ีเหมาะสมตามพนัธกรณีภายใตก้ฎหมาย

ระหวา่งประเทศและกติการระหวา่งประเทศมาปรับใช ้

 

ดงันั้น ถือวา่ศาลไดท้าํคาํสั่งออกมาโดยอาํเภอใจและละเมิดพนัธกรณีภายใตก้ติการะหวา่งประเทศ โดยเฉพาะ

ในขอ้บทท่ี 9 และ 14 โดยการปฏิเสธคาํขอประกนัตวัของคุณสมยศตามเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ข. การอ้างซ้ําถึง “ความร้ายแรงของความผดิ” และ “ศีลธรรมอนัดีและความรู้สึกของประชาชน” ไม่

ควรถูกนํามาใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธการประกนัตัว 

 

องคก์รร่วมลงนามขอถือโอกาสกล่าวซํ้ าคาํพดูบางส่วนของคณะกรรมการวา่:15 

 

เหตุท่ีเก่ียวขอ้ง [สาํหรับการควบคุมตวัผูต้อ้งหา] ควรบญัญติัไวใ้นกฎหมายและไม่ควรมีมาตรฐานท่ี

คลุมเครือและกวา้งเกินไปเช่นคาํวา่ “ความมัน่คงต่อสาธารณะ” การควบคุมตวัก่อนการพิจารณา [หรือ

การควบคุมตวัระหวา่งท่ีมีการพิสูจน์ความผิด] ไม่ควรเป็นบทบงัคบัสาํหรับจาํเลยท่ีถูกตั้งขอ้หาใน

ความผดิเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยไม่คาํนึงถึงพฤติการณ์เป็นรายบุคคล อีกทั้งคาํสั่งใหค้วบคุมตวั

ก่อนการพิจารณา [หรือการควบคุมตวัระหวา่งเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ] สาํหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงนั้นไม่ควรถูก

กาํหนดโดยอาศยัความเป็นไปไดข้องโทษท่ีจาํเลยน่าจะไดรั้บสาํหรับความผดิท่ีถูกกล่าวหา หากแต่

ควรคาํนึงในเร่ืองของความจาํเป็นแทน 

 

กล่าวโดยสั้นแลว้ ประโยคขา้งตน้หมายถึง (1) ขอบเขตท่ีใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูต้อ้งหา

และเหตุในการปล่อยตวัโดยประกนัระหวา่งอุทธรณ์คาํพิพากษาควรบญัญติัไวใ้นกฎหมาย (2) ประเภทของ

ความผดิท่ีจาํเลยกาํลงัถูกดาํเนินคดีไม่สามารถใชเ้ป็นเพียงเหตุปัจจยัเดียวในการทาํคาํสั่งการควบคุมตวั 

                                                           
15 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ความเห็นทัว่ไปข้อที่ 35, ยอ่หน้าที่ 39, อ้างซํา้ 



 
 
 
 

 

ข้อพิจารณา (1): บัญญติัไว้ในกฎหมาย 

 

คาํกล่าวท่ีวา่ ขอบเขตของฐานในการทาํคาํสั่งเก่ียวกบัการควบคุมตวัระหวา่รอคาํพิพากษาจนถึงท่ีสุดนั้นควร

บญัญติัไวใ้นกฎหมาย หมายถึง ศาลควรจาํกดัการพิเคราะห์เหตุต่างๆเท่าท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีเป็นท่ีขดัแจง้ตามมาตรา 108/1 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาของประเทศไทยวา่ ศาลไทย

จะปฏิเสธคาํขอประกนัตวัไดเ้ม่ือมีเหตุตามท่ีกาํหนดไว ้ กล่าวคือ เส่ียงวา่จาํเลยจะหลบหนี จาํเลยจะไปยุง่เหยงิ

กบัพยานหลกัฐาน จาํเลยจะไปก่อเหตุอนัตราย จาํเลยมีหลกัประกนัไม่น่าเช่ือถือ หรือเหตุผลดา้นความ

ปลอดภยัหากการปล่อยชัว่คราวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดาํเนินคดี 

 

คณะกรรมการไดแ้สดงความกงัวลอยา่งต่อเน่ืองไวใ้นขอ้สังเกตุเชิงสรุป เม่ือปรากฎวา่รัฐภาคีแห่งกติกา

ระหวา่งประเทศทาํการช้ีแจงเก่ียวกบัการควบคุมตวัผูต้อ้งหาโดยอาศยัเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากเหตุท่ีบญัญติัไว้

อยา่งมัน่คงเหมาะสมตามกฎหมาย15

16 ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ ความเห็นในขอ้สังเกตุเชิงสรุปท่ีคณะกรรมการให้

ไวต่้อประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา โดยก่อนหนา้น้ีประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 

132(d) ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานั้น อนุญาตใหรั้ฐควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยก่อนมีการพิจารณาได ้

หากความผดิท่ีผูต้อ้งสงสัยถูกกล่าวหานั้นสามารถลงโทษไดม้ากกวา่ 10 ปีข้ึนไป และตราบเท่าท่ีศาลเห็นวา่ 

“ลกัษณะของการกระทาํความผดิและผลกระทบของความผดิอาญานั้น จาํเป็นตอ้งสั่งใหมี้การควบคุมตวัเพื่อ

เหตุแห่งความมัน่คงต่อสาธารณะหรือทรัพยสิ์น” 

 

ถึงแมว้า่ในเม่ือเร็วๆน้ี ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีาเพิ่งประสบกบัสงครามเช้ือชาติ วกิฤติทางสังคมและ

การเมือง เหตุการณ์ท่ีวา่ผูก้ระทาํความผดิกบัเหยือ่ในการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ความ

รุนแรงทางเพศ และอาชญากรรมสงครามอ่ืนๆ ตอ้งอยูร่่วมในชุมชนเดียวกนั มีการข่มขู่เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวาง 

มีอาชญากรรมจากความเกลียดชงั และมีอาชญากรรมองคก์ารเกิดข้ึน แต่คณะกรรมการยงัคงกล่าววา่ ศาลไม่

ควรใหค้วามชอบธรรมต่อการใชค้วามสงบเรียบร้อยและความมัน่คงต่อสาธารณะมาเป็นเหตุในการปฏิเสธการ
                                                           
16 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อเสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับสาธารณรัฐเกาหล,ี 27 สิงหาคม 2544, CCPR/CO/72/PRK, ยอ่
หน้าที่ 18; ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับประเทศเซเนกลั, ๅต พฤศจิกายน 2540, CCPR/C/79/Add.82, ยอ่หน้าที่ 14; ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับ
ประเทศอาร์เมเนีย, 19 พฤศจิกายน 2541, CCPR/C/79/Add.100, ยอ่หน้าที่ 11; ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับประเทศคีร์กีซฐาน, 24 กรกฎาคม 
2543, CCPR/CP/69/KGZ, ยอ่หน้าที่ 9  



 
 
 
 

ใหป้ระกนัตวัของผูต้อ้งหาหรือผูท่ี้กาํลงัถูกพิจารณาคดีสาํหรับความผิดฐานอาชญากรรมสงคราม16

17 

คณะกรรมการแนะวา่ ไม่มีสถานการณ์ใดภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศท่ีจะไปถึงระดบัท่ีเรียกวา่ภยัอยา่ง

แทจ้ริงต่อความสงบเรียบร้อย จนถึงขนาดจาํเป็นตอ้งอนุญาตใหป้ระเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีาปฏิเสธการ

ปล่อยตวัชัว่คราวโดยอาศยัเหตุแห่งความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงต่อสาธารณะ อีกทั้งคณะกรรมการยงั

แนะวา่ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวนีาควรตดัเหตุแห่งความสงบเรียบร้อยออกจากฐานการพิจารณาการ

ควบคุมตวั 

 

ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ การอา้งถึงศีลธรรมอนัดีและความรู้สึกของประชาชนมาเป็นเหตุในการไม่อนุญาตให้

ประกนัตวัจึงเป็นปัญหาในสองแง่ ประการแรก กล่าวคือ เหตุดงักล่าวประเทศไทยไม่ไดบ้ญัญติัไวภ้ายใต้

กฎหมาย ดงันั้นจึงไม่เขา้ข่ายท่ีวา่ “ตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมาย” ประการท่ีสอง ถึงแมว้า่จะมีการบญัญติัเหตุ

ดงักล่าวไวเ้ป็นกฎหมายก็ตาม การใชถ้อ้ยคาํท่ีคลุมเครืออยา่งเช่น “ศีลธรรมอนัดี” หือ “ความรู้สึกของ

ประชาชน” ไม่ถือวา่เพียงพอท่ีจะเขา้ขอบเขตตามท่ีคณะกรรมการไดก้าํหนดไวส้าํหรับคาํวา่ “บญัญคิัไวใ้น

กฎหมาย” เม่ือมีการลิดรอนเสรีภาพเกิดข้ึน เป็นเร่ืองสาํคญัมากท่ีหลกัความมัน่คงแห่งนิติฐานะจะดาํรงอยู ่และ

การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวตอ้งสามารถท่ีจะคาดการณ์ได ้

 

ยิง่ไปกวา่น้ี คาํสั่งของศาลไม่ไดพ้ดูถึงเหตุท่ีใหไ้วว้า่ การปล่อยตวัคุณสมยศจะเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คง

สาธารณะหรือทรัพยสิ์นอยา่งไร ศาลเพียงแต่กล่าวลอยๆวา่ การปล่อยตวัคุณสมยศอาจกระทบต่อ “ศีลธรรม

อนัดี” และ “ความรู้สึก” ของประชาชน อยา่งไรก็ดี แมว้า่การปล่อยตวัคุณสมยศจะก่อใหเ้กิดภยัอยา่งแทจ้ริงต่อ

สาธารณะ การอา้งถึงความสงบเรียบร้อยก็ไม่อาจสร้างความชอบธรรมต่อการควบคุมตวัคุณสมยศได ้

โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาตามท่ีคณะกรรมไดก้ล่าวไวใ้นช่วงภาวะสงครามของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี

นาวา่ หลกัดงักล่าวไม่สามารถใชไ้ด ้ เม่ือพิเคราะห์ถึงความคลุมเครือของคาํวา่ “ศีลธรรมอนัดี” และ

“ความรู้สึก” หากมีการใชถ้อ้ยคาํเช่นวา่ “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” อยา่งเป็นประจาํแลว้ ยอ่มมีโอกาสท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดการควบคุมตวัโดยอาํเภอใจไดม้าก17

18 

                                                           
17 คณะกรรมการสิทธมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับประเทศบอลเนียและเฮอร์เซโกวีนา, 22 พฤศจิกายน 2549, 
CCPR/C/BIH/CO/1, ยอ่หน้าที่ 18 
18 “เม่ือมีการลดิรอนเสรีภาพเกิดขึน้ กรณีจงึจําเป็นอย่างยิ่งท่ีความมัน่คงแหง่นิตฐิานะจะต้องเพียงพอ กรณีจงึจําเป็นท่ีเง่ือนไขสําหรับการลดิรอยเสรีภาพ
จะต้องกําหนดไว้อย่างชดัเจนเป็นกฎหมายภายใน และการบงัคบัใช้ย่อมสามารถคาดกาณ์ได้” คดีระหว่าง คาว์ก้า และ ประเทศโปแลนด์ม ECtHR App. No. 
25874/94, 9 มกราคม 2544, ย่อหน้าท่ี 9  



 
 
 
 

 

ข้อพิจารณา (2): การควบคุมตัวต้องไม่เป็นบทบังคับ 

 

หากคาํสั่งใหค้วบคุมตวัผูต้อ้งหาเกิดข้ึนโดยพิจารณาแต่เพียงประเภทของฐานความผิดท่ีจาํเลยถูกตั้งขอ้หาโดย

ไม่คาํนึงถึงพฤติการณ์อยา่งอ่ืนของแต่ละรายบุคคลดว้ยแลว้ ยอ่มถือวา่รัฐภาคีนั้นละเมิดพนัธกรณีภายใตก้ติกา

ระหวา่งประเทศ คณะกรรมการไดก้ล่าวถึงกรณีน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนในความเห็นทัว่ไปขอ้ท่ี 3519 และในขอ้สังเกตุ

เชิงสรุปอีกหลายโอกาส 

 

ยกตวัอยา่งเช่น คณะกรรมการไดเ้คยแสดงความกงัวลในขอ้สังเกตุเชิงสรุปสาํหรับประเทศโบลิเวยี ดว้ยเหตุวา่ 

ไม่เคยมีการใหป้ระกนัตวัแก่บุคคลซ่ึงถูกตั้งขอ้หาดว้ยความผดิท่ีมีโทษจาํคุกตั้งแต่ 2 ปีหรือมากกวา่นั้น19

20 และ

ก่อนหนา้น้ี คณะกรรมการยงักล่าวในขอ้สังเกตุเชิงสรุปสาํหรับประเทศอาร์เจนตินาวา่20

21 

  

เม่ือการควบคุมตวัก่อนการพิจารณา [หรือการควบคุมตวัของผูต้อ้งหา] ถูกกาํหนดข้ึนโดยอา้งถึง

ระยะเวลาของโทษท่ีผูต้อ้งหาน่าจะไดรั้บหลงัคาํพิพากษาแทนท่ีจะพิจารณาถึงความจาํเป็นในการนาํผู ้

ถูกควบคุมมาปรากฎตวัต่อหนา้ศาล คณะกรรมการไดเ้นน้ย ํ้าวา่ การกาํหนดการควบคุมตวักรณี

ดงักล่าวไม่ควรนาํมาใชเ้ป็นหลกั แต่ควรนาํมาใชเ้ป็นเพียงขอ้ยกเวน้หากการควบคุมตวันั้นเขา้ข่าย

กรณีจาํเป็น เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบักระบวนการและวถีิทางตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัขอ้บทท่ี 

9(3) แห่งกติการะหวา่งประเทศ 

 

ในทาํนองท่ีคลา้ยกนั คณะกรรมการไดเ้คยแสดงความกงัวลในขอ้สังเกตุเชิงสรุปสาํหรับประเทศศรีลงักา

เก่ียวกบับทบญัญติัภายใตพ้ระราชบญัญติัการป้องกนัการก่อการร้ายของประเทศท่ีไม่อนุญาตให้ผูต้อ้งหามี

โอกาสโตแ้ยง้คาํสั่งการควบคุมตวั21

22 

                                                           
19 ดอู้างอิงที่ 15 และคําบรรยายประกอบ 
20 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับประเทศโบลิเวีย, 1 พฤศภาคม 2550, CCPR/C/79/Add.74, ยอ่
หน้าที่ 18 
21 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับประเทศอาร์เจนตินา, 3 พฤศจิกายน 2543, CCPR/CO/70/ARG, 
ยอ่หน้าที่ 10  
22 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ข้อสงัเกตเุชิงสรุปสําหรับประเทศศรีลงักา, 1 ธันวาคม 2546, CCPR/CO/79/LKA, ยอ่หน้าที่ 
13  



 
 
 
 

 

กล่าวโดยสรุปแลว้ คณะกรรมการมีจุดยนืท่ีชดัเจนวา่ ลาํพงัลกัษณะความผดิของขอ้หาท่ีจาํเลยถูกตั้งนั้น (หรือ

ระยะเวลาของโทษท่ีจาํเลยน่าจะไดรั้บเม่ือถูกพิพากษาวา่มีความผดิ) ไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นฐานของการ

พิจารณาการใหป้ระกนัตวัได ้ ดงัน้ี คาํสั่งศาลอุทธรณ์ท่ีอา้งถึงความร้ายแรงของความผดิฐานดูหม่ิน หม่ิน

ประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษติัย ์ มาเป็นปัจจยัหลกัในการไม่อนุญาตใหป้ระกนัตวัจึงไม่

สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีภายใตก้ติการะหวา่งประเทศ 

 

ค. คําส่ังไม่อนุญาตให้ประกนัตัวคุณสมยศเป็นการลดิรอนเสรีภาพของบุคคลโดยอาํเภอใจ อนัเป็น

ผลมาจากการรับรองข้อบทที่ 19 แห่งกติการระหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองการใช้สิทธิและเสรีภาพ 

 

กระบวนการท่ีไดด้าํเนินต่อคุณสมยศนั้น ไม่เขา้หลกัในอนัท่ีจะกาํหนดการใชสิ้ทธิโดยสันติวธีิใหเ้ป็นความผิด

อาญาตามท่ีกติการระหวา่งประเทศรับรองไว ้ สิทธิในอนัท่ีจะแสดงความคิดเห็นทัว่ไปไดรั้บการคุม้ครอง

ภายใตข้อ้บทท่ี 19 แห่งปฏิญญาสากล และขอ้บทท่ี 19 แห่งกติการะหวา่งประเทศ คณะกรรมการไดเ้คยตั้งขอ้

สังเกตุไวใ้นความเห็นทัว่ไปสาํหรับขอ้บทท่ี 19 แห่งกติการระหวา่งประเทศวา่ “ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการ

ปราศรัยในท่ีสาธารณะ เก่ียวกบับุคคลสาธารณะในแวดวงการเมือและหน่วยงานสาธารณะ กติการะหวา่ง

ประเทศจะใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากหากการแสดงออกนั้นถูกปิดกั้น ลาํพงัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ลกัษณะของการ

แสดงออกดงักล่าวเป็นไปในเชิงหม่ินประมาทบุคลคลสาธารณะยงัไม่เพียงพอท่ีจะใหค้วามชอบธรรมต่อการ

ระวางโทษได ้ แมบุ้คคลสาธารณะท่ีถูกกล่าวถึงอาจไดรั้บความคุม้ครองภายใตข้อ้บทแห่งกติการะหวา่ง

ประเทศเช่นกนั”23 คณะทาํงานดา้นการควบคุมตวัโดยอาํเภอใจแห่งสหประชาชาติ23

24 สรุปในความเห็นต่อกรณี

คุณสมยศวา่ การควบคุมตวัคุณสมยศเป็นการควบคุมตวัท่ีเป็นไปโดยอาํเภอใจและขดัต่อพนัธกรณีภายใต้

กติการะหวา่งประเทศซ่ึงประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 

 

                                                           
23 คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ, ความเห็นทัว่ไปข้อที่ 34 ‘ข้อบทที่ 19: เสรีภาพในความเห็นและการแสดงออก’, 12 กนัยายน 
2554, CCPR/C/GC/34, ยอ่หน้าที่ 38  
24 คณะทํางานด้านการควบคมุโดยอําเภอใจแหง่สหประชาชาต,ิ ยกความเห็นโดยคณะทํางานด้านการควบคมุตวัโดยอําเภอใจในวาระที่ 64, 27-
31 สิงหาคม 2555, No. 35/2012 (ประเทศไทย), 15 มิถนุายน 2555, A/HRC/WGAD/2012/35, ยอ่หน้าที่ 25-28  



 
 
 
 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การควบคุมตวัของคุณสมยศระหวา่งอุทธรณ์จึงไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่วา่คุณสมยศ

จะตอ้งคาํพิพากษาและลงโทษโดยศาลชั้นตน้แลว้หรือไม่ก็ตาม 

 

5. บทสรุป 

 

FIDH MLDI และ MD-SEA จึงขอแถลงวา่ คาํสั่งศาลอุทธรณ์ต่อการขอประกนัตวัของคุณสมยศนั้น เป็นคาํสั่ง

ท่ีมิไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับการควบคุมตวัและการปล่อยตวัชัว่คราวซ่ึงผกูพนัประเทศไทยตาม

กฎหมายระหวา่งประเทศ ยิง่ไปกวา่นั้น ศาลไดล้ะเลยท่ีจะทบทวนพฤติการณ์ของแต่ละรายบุคคลเป็นสาํคญัใน

อนัท่ีจะพิจารณาถึงมาตรการอ่ืนแทนการควบคุมตวั อีกทั้งศาลยงัอาศยัการคาดเดาและเหตุท่ีคลุมเครือมาใช้

เป็นฐานแห่งการควบคุมตวั ทา้ยสุดน้ี เม่ือไดพ้ิจารณาจากความเห็นท่ีใหไ้วโ้ดยบรรดาหน่วยงานแห่ง

สหประชาชาติแลว้ องคก์รร่วมลงนามเช่ือวา่การควบคุมตวัคุณสมยศนั้นเป็นไปโดยอาํเภอใจ ดว้ยเหตุดงักล่าว  

FIDH MLDI และ MD-SEA  จึงร้องขอใหศ้าลฏีกาของประเทศไทยทบทวนคาํสั่งการประกนัตวัของศาล

อุทธรณ์โดยอาศยัหลกัการท่ีกล่าวไวใ้นคาํแถลงน้ีมาพิจารณาประกอบดว้ย 

 

 


