
                                                                                                                                 

                                                                                              

 
ส าหรับเผยแพร่ทันที 

        แถลงการณ์ 

การปล่อยตัวช่ัวคราว นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข  

และจ าเลยในคดีอาญาอ่ืน ที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 

ข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ:  
พนม บตุะเขียว  เครือขา่ยนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน โทร +66-085-468-1555  
สงกรานต์ ป้องบญุจนัทร์ โครงการนิตธิรรมสิ่งแวดล้อม โทร  +66-084-016-6152  
 
 สืบเน่ืองจากกรณีท่ี นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข นกักิจกรรมด้านแรงงาน แกนน ากลุ่ม 24 มิถุนา
ประชาธิปไตย และบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร วอยซ์ ออฟ ทักษิณ ได้ถูกจับกุมด าเนินคดีข้อหาละเมิด
กฎหมายอาญามาตรา 112 ตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2554   และไม่ได้รับการปล่อยตวัชัว่คราวนบัตัง้แตถู่ก
จบักมุตอ่เน่ืองจนมาจนถึงปัจจบุนั เป็นเวลากว่า 10 เดือน  ล่าสดุนายปณิธาน  พฤกษาเกษมสขุ บตุรชายของ
นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข  ได้ออกมาอดข้าวประท้วงค าสัง่ของศาลอาญาท่ีไม่อนญุาตให้ปล่อยตวัชัว่คราว
แก่นายสมยศ  ทัง้ท่ีมีการย่ืนค าร้องไปแล้วถึง 7 ครัง้ ด้วยการเสนอหลักทรัพย์ประกันท่ีสูงพอสมควร  เพ่ือ
เรียกร้องสิทธิในการได้รับการปลอ่ยตวัชัว่คราวให้แก่บดิา  ปรากฏเป็นขา่วตามส่ืออยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั     

  องค์กรสิทธิมนษุยชนท่ีมีรายช่ือแนบท้ายแถลงการณ์ฉบบันี ้ เห็นวา่ ประเด็นเร่ืองสิทธิของผู้ ต้องหาหรือ
จ าเลยในการได้รับการปล่อยตวัชัว่คราว  เป็นประเด็นส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
เป็นประเด็นท่ีถูกตัง้ค าถามจากสังคมถึงความถูกต้องเหมาะสมมาโดยตลอด   จึงขอแสดงความเห็นและ
ข้อเสนอในประเดน็ดงักลา่ว  ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นสากล ซึ่งมนุษย์ทุกคนควรได้รับ
อย่างเท่าเทียม   



  สิทธิในการได้รับการปล่อยตวัชัว่คราว  ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2550  มาตรา 40 (7)  หรือแม้แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 107 เองก็ระบุไว้อย่าง
ชดัเจนว่า “เม่ือได้รับค าร้องให้ปล่อยชัว่คราว ให้เจ้าพนกังานหรือศาลรีบสัง่อย่างรวดเร็ว  และผู้ ต้องหาหรือ
จ าเลยทกุคนพึงได้รับอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว  โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 108 มาตรา 
108/1 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 และมาตรา 113/1” ซึ่งสอดคล้องกับ
กตกิาระหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง         ( International Covenant on Civil and 
Political Rights)  ท่ีประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย ได้ระบไุว้โดยชดัแจ้งในข้อ 9 ข้อย่อย 3 ว่า มิให้
ถือเป็นหลกัวา่ผู้ถกูจบัจะต้องถกูควบคมุตวัไว้ในระหวา่งการพิจารณาคดี   ดงันัน้ สิทธิในการได้รับการปล่อยตวั
ชัว่คราวจึงเป็นหลกักฎหมายท่ีส าคญั ซึ่งทัง้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของไทยได้บญัญัติ
รับรองไว้อยา่งชดัแจ้ง  และผกูพนัให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องเคารพและยดึถือปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียม 

2. การตีความข้อยกเว้นของกฎหมายกรณีไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราว ต้องเป็นกรณีที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง โดยต้องมีพยานหลักฐานท่ีเป็นภาวะวิสัยและน่าเช่ือถือรองรับทุกกรณี 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1 ได้บญัญัติข้อยกเว้นท่ีให้เจ้าพนกังานหรือ
ศาลมีอ านาจไมอ่นญุาตให้ปลอ่ยชัว่คราวได้หากมีเหตอุนัควรเช่ือบางประการ ได้แก่ 

(1) ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี 
  (2) ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน 
  (3) ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตอุนัตรายประการอ่ืน 

(4) ผู้ ร้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไมน่า่เช่ือถือ 
  (5) การปล่อยชัว่คราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนกังาน
หรือการด าเนินคดีในศาล 
  ดงันัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการปล่อยตวัชัว่คราวพึงตระหนกัเสมอว่า การไม่อนุญาตให้ปล่อยตวัชัว่คราว
เป็นเพียงข้อยกเว้นเทา่นัน้ จงึจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องตีความอย่างเคร่งครัด โดยในกรณีท่ีจะมีค าสัง่ไม่อนญุาตให้
ปล่อยชั่วคราวจ าเป็นต้องมีพยานหลกัฐานท่ีเป็นภาวะวิสัยและน่าเช่ือถือประกอบในทุกกรณี  หากพนกังาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่สามารถหาพยานหลักฐานท่ีเป็นภาวะวิสัยและน่าเช่ือถือมาสนับสนุนการ
คดัค้านการให้ปลอ่ยตวัชัว่คราวได้  ศาลก็ต้องอนญุาตให้ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยได้รับสิทธิในการปล่อยตวัชัว่คราว
เสมอ 
 



3.  ศาลมีหน้าที่ตีความกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเป็นไปตามหลักสากล เพื่อคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน โดยท าให้สิทธิในการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวเป็นจริงในทางปฏิบัตใินทุกกรณี  
  กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรท่ีบญัญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิในการได้รับการปล่อยตวัชัว่คราวให้แก่
ผู้ ต้องหาหรือจ าเลยย่อมไร้ความหมายหากองค์กรท่ีมีหน้าท่ีบังคับใช้และตีความกฎหมายไม่ตีความให้
สอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ ต้องหาหรือจ าเลย   เน่ืองจากกฎหมายจะ
น าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งแท้จริงก็แตโ่ดยการใช้การตีความของผู้ปฏิบตั ิ  
        ดงัท่ีรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 ได้บญัญัติไว้อย่างชดัเจนว่า “สิทธิและ
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูนีรั้บรองไว้โดยชดัแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนญู ย่อมได้รับความ
คุ้มครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้องค์กรตามรัฐธรรมนญู และหน่วยงานของรัฐโดยตรงใน
การตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทัง้ปวง”   ด้วยเหตนีุเ้จ้าพนกังานต ารวจและ
ศาลจงึไมอ่าจตีความกฎหมายโดยไม่ค านึงถึงเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ ต้องหาหรือจ าเลย
ในคดีอาญาได้  แตต้่องตีความกฎหมายโดยค านงึถึงสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนญูมาตรา 40 (7) บญัญัติรับรองไว้
เป็นหลกัส าคญั  เพ่ือท าให้สิทธิในการได้รับการปลอ่ยตวัชัว่คราวเป็นจริงในทางปฏิบตั ิ  
 

4.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 39 วรรค 2 ประกอบ วรรค 3 ได้บัญญัติไว้เป็นหลักการ
ว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด  
   ดงันัน้ก่อนศาลมีค าพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าบุคคลใดกระท าความผิด การปฏิบตัิต่อบุคคลนัน้เสมือน
เป็นผู้กระท าความผิดแล้วย่อมไม่อาจกระท าได้ การท่ีนายสมยศ พฤกษาเกษมสขุและผู้ ต้องหาหรือจ าเลยคน
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอาญา ต้องถูกคมุขงัเพราะเหตไุม่ได้รับการปล่อยตวัชัว่คราวอยู่ในเรือนจ า
รวมกบัผู้ ต้องขงัท่ีศาลได้พิพากษาจนถึงท่ีสดุแล้วนัน้  จงึขดัตอ่หลกัการท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูมาตรานีด้้วย 
  

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา  เราขอเรียกร้องให้เจ้าพนักงานต ารวจและศาลตีความ 
และปรับใช้กฎหมายเร่ืองปล่อยตัวช่ัวคราว โดยให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
     ในขณะที่สังคมก าลังให้ความสนใจในคดีของ นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข  ศาลก็มีหน้าที่
ในการที่จะแสดงให้สังคมเห็นว่า ตนได้ใช้และตีความกฎหมายโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของจ าเลยตามที่กฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วนแล้ว  โดยพิจารณาให้ นายสมยศ  พฤกษาเกษมสุข 
ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวช่ัวคราวตามกฎหมาย  เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการพิจารณาปล่อยตัว
ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอ่ืนๆ ต่อไป 



 
 

    แถลง ณ วนัท่ี  15  กมุภาพนัธ์   2555 
     เครือขา่ยนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน (HRLA) 

           มลูนิธิผสานวฒันธรรม(CrCF) 
                                        สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) 
         โครงการนิตธิรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW) 
            มลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลิม(MAC) 

       สถาบนัสิทธิมนษุยชนแหง่เอเชีย(AIHR) 
              ศนูย์ข้อมลูชมุชน(CRC) 
     เครือขา่ยพลเมืองเน็ต(Thai Netizen Network) 
         ศนูย์พฒันาเด็กและเครือขา่ยชมุชน 
             โครงการเฝ้าระวงัสภาวะไร้รัฐ 

 


