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ควำมเห็นที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะท ำงำนว่ำด้วยกำรควบคุมตัวโดยพลกำรในสมัยประชุมที่  71 วันที่  17– 21 
พฤศจิกำยน 2557 
เลขที่ 41/2557 (ประเทศไทย) 
ข้อมูลซ่ึงได้เสนอต่อรัฐบำลเมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 
เกี่ยวกับนำยปติวัฒน์ สำหร่ำยแย้ม 
รัฐบำลยงัไม่ตอบกลับข้อมูลต่อไปนี ้ 
รัฐดังกล่ำวเป็นรัฐภำคีของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights) 
 
 1. คณะท างานว่าด้วยการควบคุมตวัโดยพลการก่อตัง้ขึน้ตามมติที่ 1991/42 ของอดีตคณะกรรมาธิการสิทธิ
มนษุยชน (Commission on Human Rights) ซึ่งได้ขยายและชีแ้จงอ านาจหน้าที่ของคณะท างานในมติที่ 1997/50 คณะ
มนตรีสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติเข้ารับอ านาจหน้าที่ดงักลา่วตามมติที่ 2006/102 และได้ขยายระยะเวลาอีกสามปี
ตามมติที่ 15/18 วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ยงัมีการขยายอ านาจหน้าที่ดงักลา่วอีกสามปีตามมติที่ 24/7 วนัท่ี 26 กนัยายน 
2556 ตามแนวทางการด าเนินงาน (A/HRC/16/47 and Corr.1, annex) คณะท างานจึงได้สง่มอบข้อมลูที่กลา่วถึงข้างต้น
ให้กบัรัฐบาล  
 2. คณะท างานเห็นวา่กรณีทีก่ารจ ากดัอิสรภาพมีลกัษณะเป็นการกระท าโดยพลการ มีดงัตอ่ไปนี ้
 (ก) เมื่อไมป่รากฏว่ามีข้อกฎหมายใด ๆ อย่างชดัเจนท่ีสามารถใช้สร้างความชอบธรรมให้กบัการจ ากดัอิสรภาพ 
(เช่น กรณีที่บุคคลถูกควบคุมตัวแม้ว่าจะใช้โทษจนครบแล้ว หรือแม้ว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายอภัยโทษกับผู้ ถูก
ควบคมุตวัดงักลา่วแล้ว) (category I); 
 (ข) เมื่อการจ ากดัอิสรภาพเป็นผลมาจากการใช้สทิธิหรือเสรีภาพตามที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 7, 13, 14, 18, 
19, 20 และ 21 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และขึน้อยู่กับว่า
รัฐบาลดงักลา่วเป็นรัฐภาคหีรือไม ่และอาจเก่ียวข้องกบัข้อ 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 และ 27 ของกติการะหวา่งประเทศ
วา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) (category II); 
 (ค) กรณีที่มีการไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบัติตามเพียงบางส่วนต่อบรรทัดฐานระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน และในกฎบตัรระหวา่งประเทศที่
เก่ียวข้องและเป็นที่ยอมรับของรัฐดงักล่าว โดยการไม่ปฏิบตัิตามเช่นนัน้มีลกัษณะรุนแรงจนท าให้การจ ากัดอิสรภาพมี
ลกัษณะเป็นการกระท าโดยพลการ (category III); 



  (ง) เมื่อผู้แสวงหาที่พกัพิง ผู้ เข้าเมือง หรือผู้ลีภ้ยัตกอยูใ่ต้การควบคมุตวัของรัฐเป็นเวลานาน โดยไมส่ามารถร้อง
ขอให้หนว่ยงานฝ่ายบริหารหรือตลุาการตรวจสอบความชอบของการควบคมุตวัหรือร้องขอการเยียวยาได้ (category IV); 
 (จ) เมื่อการจ ากดัอิสรภาพมีลกัษณะเป็นการละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศ ด้วยเหตแุหง่การเลือกปฏิบตัิด้าน
การเกิด สญัชาติ ที่มาของชาติพนัธุ์หรือสงัคม ภาษา ศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ ความเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ เพศ
สภาพ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการหรือสถานภาพอื่นใด และมุ่งหมายให้เกิด หรืออาจสง่ผลให้เพิกเฉยต่อความเท่า
เทียมของสทิธิมนษุยชน (category V) 
 
กำรเสนอข้อมูล  
ข้อมูลจากผูร้้อง  
 3. นายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม เป็นพลเมืองไทยอายุ 23 ปี นายปติวฒัน์เป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และเคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ ท าคุณประโยชน์แก่เยาวชนสาขาศิลปะและ
วฒันธรรมเมื่อปี 2553  
 4. ตามข้อมลูของผู้ ร้อง นายปติวฒัน์ยงัเป็นนกัเคลือ่นไหวซึ่งมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และรณรงค์ด้าน
สิทธิมนุษยชนโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนกัศึกษาหลายกลุ่ม เขาเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนกัศึกษาภาคอีสาน  
(สนนอ) และเป็นสมาชิกของกลุม่ประกายไฟการละคร สาขาของกลุม่ประกายไฟซึง่ไมไ่ด้เคลือ่นไหวอีกแล้ว   
 5. ผู้ ร้องแจ้งวา่ เมื่อวนัท่ี 6 และ 13 ตลุาคม 2556 กลุม่นกัเคลือ่นไหวดงักลา่วได้จดัแสดงละครเร่ือง “เจ้าสาวหมา
ป่า” ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัพระราชาในเทพนิยายทีถ่กูยยุงโดยปโุรหิต นายปติวฒัน์รับบทเป็นปโุรหิต การแสดงมีขึน้
ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ซึ่งเป็นการประท้วง
เรียกร้องประชาธิปไตย  
 6. ในเดือนมิถนุายน 2557 มีรายงานวา่สมาชิกและอดีตสมาชิกประมาณ 10 คนของกลุม่ประกายไฟได้ถกูเรียก
ตวัและสอบถามโดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ซึง่เป็นหนว่ยงานปกครองที่ก่อตัง้ขึน้หลงัรัฐประหารเมื่อวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 ตอ่มามีการปลอ่ยตวับคุคลเหลา่นัน้  
 7. ผู้ ร้องรายงานวา่ เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2557 พท. พิทกัษ์พล ชศูรีเดินทางมามหาวิทยาลยัขอนแก่นเพื่อหาตวั
นายปติวฒัน์ พท. พิทกัษ์พลแจ้งตอ่นายปติวฒัน์ให้มาพบเขาในวนัรุ่งขึน้ ทหารระบวุา่ต้องการช่วยเหลอืนายปติวฒัน์ และ
จะไมม่ีการตัง้ข้อหากบัเขา และบอกให้เขามาเพียงล าพงั 
 8. ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 นายปติวฒัน์ไปยงัจุดนดัพบภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น มีรายงานว่าเขาไป
พร้อมกบัอาจารย์ของเขา ซึ่งมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการนดัหมาย และยืนยนัที่จะไปกบัเขาด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อไปถึงจดุนดัพบ 
พวกเขาได้พบกบัต ารวจสองนายจากขอนแก่น ต ารวจได้น าโปสเตอร์ที่มีภาพบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการตวัรวมทัง้ภาพของ
นายปติวฒัน์ และได้สอบถามว่าเขาเป็นบคุคลในภาพหรือไม่ นายปติวฒัน์ยืนยนัวา่เป็นตวัเขา ต ารวจจึงได้จบักุมเขา และ
มีการแสดงหมายจบัตามข้อหาละเมิดมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2477 (กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ) มีรายงานวา่หมายจบัดงักลา่วออกโดยศาล ถนนอาญารัชดาภิเษกเมื่อวนัที่ 6 มิถนุายน 2557 และมีเลขหมาย (จ ) 
988/2557 
 9. ต ารวจได้สง่ตวันายปติวฒัน์ไปยงัสน.ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร ในวนัเดียวกนั เนื่องจากมีการแจ้งความที่
โรงพกัดงักลา่วตามข้อมลูของผู้ ร้อง ในปัจจุบนันายปติวฒัน์ถกูควบคมุตวัอยูใ่นเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครระหว่างรอ
การไตส่วนคดี  



 10. ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2557 มีการน าตัวนายปติวฒัน์ไปยงัศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลปฏิเสธไม่ให้
ประกนัตวัเพราะเกรงวา่จะหลบหนี และเนื่องจากเขาได้แสดงละครตอ่หน้าประชาชนจ านวนมากในลกัษณะที่เช่ือได้วา่เป็น
การดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ศาลอาญาได้พิจารณาค าร้องครัง้ที่สองเพื่อปล่อยตัวนาย
ปติวฒัน์ โดยผู้ยื่นค าร้องคือศนูย์ทนายความเพื่อสทิธิมนษุยชน และได้ปฏิเสธไมใ่ห้ประกนัตวัอีกครัง้  
 11. ตามข้อมลูของผู้ ร้อง กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทยสว่นใหญ่ได้ถกูใช้เพื่อปราบปรามฝ่ายตรง
ข้ามทางการเมือง มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดว่า "ผู้ ใดหมิ่นประมาท ดหูมิ่นหรือแสดงความอาฆาต
มาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แตส่ามปีถึงสบิห้า
ปี” มีรายงานวา่ที่ผา่นมาผู้แจ้งข้อหานีม้กัเป็นหน่วยงานราชการหรือบคุคลทัว่ไป เนื่องจากบคุคลทัว่ไปก็สามารถฟ้องคดีนี ้
ตอ่บคุคลใดก็ได้  
 12. ผู้ ร้องรายงานว่า ภายหลงัการท ารัฐประหารเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2557 จ านวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพเพิ่มขึน้อยา่งมาก โดยในปัจจุบนัมีบคุคลอยา่งน้อย 24 คนที่ถกูสอบสวนและ/หรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดีตามความผิด
ฐานหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ผู้ ร้องยงัรายงานวา่ เมื่อผู้ ต้องหาในคดีนีถ้กูจบักุม พวกเขาจะถกูควบคมุตวัไว้เป็นเวลานาน
ระหวา่งรอการไตส่วน เนื่องจากศาลไทยมีการปฏิเสธไมใ่ห้ประกนัตวัอยา่งเป็นระบบ  
 13. ตามข้อมลูของผู้ ร้อง ในปัจจบุนัทางการก าลงัเร่งรัดการสอบสวนคดีที่เคยมีการแจ้งความไว้ เพื่อสง่ตวัผู้ ต้อง
สงสยัว่าหมิ่นพระบรมเดชานภุาพไปฟ้องศาล มีรายงานว่าคดีของนายปติวฒัน์เป็นตวัอย่างของคดีเหลา่นี ้ซึ่งเคยมีผู้แจ้ง
ความเอาไว้ และภายหลงัรัฐประหารมีการเร่งรัดด าเนินคดีดงักลา่ว  
 14. ผู้ ร้องเน้นว่า หลายครัง้ในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ส านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติ 
(UN Office of the High Commissioner for Human Rights - UNOHCHR) และกลไกพิเศษขององค์การสหประชาชาติ
ตา่งได้แสดงข้อกงัวลเก่ียวกบัคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ และการควบคมุตวัเป็นเวลานาน  
 15. ผู้ ร้องยงัอ้างถึงมาตรา 87 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ระบวุา่ “...ในกรณีความผิดอาญา
ที่มีอตัราโทษจ าคกุอย่างสงูเกินกวา่หกเดือนแต่ไมถ่ึงสบิปี หรือปรับเกินกว่าห้าร้อยบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ศาลมีอ านาจสัง่
ขงัหลายครัง้ติดๆ กนัได้ แตค่รัง้หนึง่ต้องไมเ่กินสบิสองวนั และรวมกนัทัง้หมดต้องไมเ่กินสีส่บิแปดวนั…”  
 16. ด้วยเหตุดงักล่าว ผู้ ร้องจึงเช่ือว่าการควบคุมตวันายปติวฒัน์อย่างยืดเยือ้ระหว่างรอการไต่สวน เป็นการ
ละเมิดข้อ 9 ย่อหน้า 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งไทยเป็นรัฐภาคี ข้อ 9 ย่อ
หน้า 3 ระบวุา่ “มิให้ถือเป็นหลกัทัว่ไปวา่จะต้องควบคมุบคุคลที่รอการพิจารณาคดี” ผู้ ร้องยงัอ้างถึงความเห็นทัว่ไปฉบบัที่ 
8 ของ คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งระบุว่า การควบคุมตวัระหว่างรอการไต่สวนควรเป็นข้อยกเว้น 
และต้องควงคมุตวัให้สัน้ท่ีสดุ โดยไมค่วรใช้เป็นการลงโทษในรูปแบบหนึง่  
 
ข้อมูลตอบกลับจำกรัฐบำล  
 17. คณะท างานได้สง่ข้อมลูให้กบัรัฐบาลไทยเมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 โดยได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
สภาพการณ์ในปัจจุบันของนายปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม และขอค าชีแ้จงเก่ียวกับข้อกฎหมายที่ใช้เพื่อควบคุมตัวอย่าง
ตอ่เนื่อง คณะท างานเสยีใจที่รัฐบาลยงัไมไ่ด้ตอบข้อมลูตามข้อกลา่วหาที่สง่ไปให้  
 18. ตามยอ่หน้า 15 ของแนวทางการท างานท่ีได้รับการปรับปรุงของคณะท างาน รัฐบาลจะได้รับการร้องขอให้สง่
ข้อมลูเพื่อตอบกลบัภายในเวลา 60 วนันบัจากได้รับข้อมลูของคณะท างาน อยา่งไรก็ดี ตามยอ่หน้า 16 คณะท างานอาจให้
ระยะเวลาเพิ่มเติมกบัรัฐบาลในการตอบกลบั แตไ่มเ่กินหนึง่เดือน  
 



กำรอภปิรำย 
 19. แม้จะไม่ได้รับข้อมลูกลบัมาจากรัฐบาล คณะท างานเห็นว่าอยู่ในจุดที่สามารถแสดงความเห็นต่อกรณีนีไ้ด้ 

โดยอาศยัข้อมลูที่ได้รับมา ทัง้นีเ้ป็นไปตามยอ่หน้า 16 ของแนวทางการท างานท่ีได้รับการปรับปรุง1 

 20. ในกรณีนี  ้รัฐบาลเลือกที่จะไม่ปฏิเสธมูลความจริงตามข้อกล่าวหาที่น่าเช่ือถือตามข้อมูลของผู้ ร้อง 

คณะท างานมีแนวนิติศาสตร์ที่ก าหนดแนวทางเก่ียวกบัประเด็นด้านพยานหลกัฐานเอาไว้2 ในกรณีที่ผู้ ร้องได้พิสจูน์ให้เห็น

มลูความจริงในลกัษณะที่ได้เกิดการละเมิดข้อก าหนดระหวา่งประเทศอนัเป็นเหตใุห้การควบคมุตวัมีลกัษณะที่กระท าโดย
พลการ ภาระพิสูจน์จึงควรตกเป็นของรัฐบาล หากรัฐบาลดงักล่าวต้องการปฏิเสธข้อกลา่วหาที่เกิดขึน้ ด้วยเหตดุงักลา่ว 
คณะท างานจึงควรแสดงความเห็นตามมลูความจริงที่มีการพิสจูน์ไว้โดยผู้ ร้อง  
 21. นายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้มถกูจบักมุเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2557 ตามข้อกลา่วหาว่าละเมิดมาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2477 (กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ) ตามข้อมลูของผู้ ร้อง การจบักุมและควบคมุตวั
นายปติวฒัน์เป็นผลมาจากการท่ีเขาได้เข้าร่วมการแสดงละคร “เจ้าสาวกบัหมาป่า” ซึง่มีสาระส าคญัเก่ียวข้องกบัพระราชา
ในเทพนิยายที่ถกูยยุงโดยปโุรหิต  
 22. โดยทัว่ไปแล้ว คณะท างานกงัวลกบัการที่นายปติวฒัน์ถกูจบักุมเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การรณรงค์เพื่อสทิธิมนษุยชน ในฐานะเลขาธิการสหพนัธ์นิสตินกัศกึษาภาคอีสาน (สนนอ) และสมาชิกของกลุม่ประกาย
ไฟการละคร สาขาของกลุม่ประกายไฟซึง่ไมไ่ด้เคลือ่นไหวอีกแล้ว  
 23. คณะท างานขออ้างถึงแนวนิติศาสตร์เดิมที่ได้เคยแสดงจุดยืนไว้เก่ียวกบักฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ
ของไทย หรือมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (โปรดดู อย่างเช่น Opinion No. 35/2012 (ประเทศไทย)) โดยใน
กรณีนัน้ คณะท างานได้เคยแสดงความเห็นสนบัสนุนผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการ
แสดงออก ซึ่งมีความเห็นว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพปิดกัน้ไม่ให้มีการอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะที่ส าคญั เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายต่อสิทธิด้านความเห็นและการแสดงออก (โปรดดแูถลงการณ์ 
“ประเทศไทย/เสรีภาพในการแสดงออก: ผู้ เช่ียวชาญองค์การสหประชาชาติเสนอให้แก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ" เจนีวา 10 ตลุาคม 2554) 
 24. ในแง่การละเมิดกฎหมายในประเทศ คณะท างานย า้ว่า ตามอ านาจหน้าที่ของตน คณะท างานต้องดูแลให้
กฎหมายในประเทศมีเนือ้หาสอดคล้องกบัข้อบทระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิ
มนษุยชน หรือกฎบตัรระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้องอื่น ๆ  ซึง่รัฐดงักลา่วได้ให้ภาคยานวุตั ิด้วยเหตดุงักลา่ว แม้การควบคมุตวั
จะเป็นไปตามกฎหมายในประเทศ คณะท างานก็ยงัต้องประกนัวา่การควบคมุตวัเช่นนัน้สอดคล้องกบัข้อบทท่ีเก่ียวข้องใน
กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศหรือไม ่ 
 25. คณะท างานย า้เตือนว่า การมีและแสดงออกซึ่งความเห็น รวมทัง้ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลอย่างเป็นทางการ เป็นสทิธิที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน และข้อ 19 ย่อ
หน้า 2 ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ในความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 34 (2554) เก่ียวกบั
เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนย า้วา่ “เหตทุี่รูปแบบการแสดงออกอาจถือได้วา่เป็น
การดูหมิ่นบุคคลสาธารณะเพียงอย่างเดียว ยงัไม่เป็นเหตุผลที่ชอบธรรมมากเพียงพอให้ต้องก าหนดบทลงโทษ แม้ว่า

                                                           
1 โปรดด ูอยา่งเช่น Opinion No. 5/2557 (Iraq) with references in [15]-[16] ‘Evidence’ 
2 โปรดด ูอยา่งเช่น, รายงานคณะท างาน, A/HRC/19/57, ยอ่หน้า 68 



บคุคลสาธารณะก็ย่อมอาจได้รับประโยชน์จากข้อบทในกติกา นอกจากนัน้ เป็นสิง่ที่ชอบอยูแ่ล้วที่บคุคลสาธารณะทกุคน 
รวมทัง้ผู้ที่มีอ านาจทางการเมืองสงูสดุอย่างเช่น ประมุขของรัฐและรัฐบาล ต้องตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์และการ
ต่อต้านทางการเมือง” (ย่อหน้า 38) คณะกรรมการแสดงข้อกังวลเป็นการเฉพาะเก่ียวกับกฎหมายในประเด็นดังกล่าว 
อยา่งเช่นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ 
 26. โดยไมค่ านงึถึงเหตกุารณ์อนัสง่ผลให้มีการควบคมุตวันายปติวฒัน์ ไม่วา่จะเป็นการเข้าร่วมแสดงละคร หรือ
เป็นเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนของเขา ในความเห็นของคณะท างาน การท า
หน้าที่ทัง้สองบทบาทอยู่ภายในขอบเขตของความเห็นและการแสดงออกที่ได้รับการคุ้มครองตาม ข้อ 19 ของปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ทัง้นาย
ปติวฒัน์ยงัถกูควบคมุตวัเนื่องจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออกอย่างสงบ ซึง่เป็นสิ่งที่ได้รับ
การคุ้มครองตามข้อตา่ง ๆ ที่กลา่วถึงแล้วในปฏิญญาและกติกา  
 27. ตามข้อมูลของผู้ ร้อง จ านวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึน้อย่างมาก เมื่อผู้ ต้องหาในคดีนีถู้กจับกุม 
พวกเขาจะถกูควบคมุตวัไว้เป็นเวลานานระหว่างรอการไต่สวน เนื่องจากศาลไทยมีการปฏิเสธไม่ให้ประกนัตวัอย่างเป็น
ระบบ   
 28. ในกรณีของนายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม ศาลได้ปฏิเสธค าร้องไม่ให้ประกนัตวัในวนัที่ 15 และ 27 สิงหาคม 
2557 ตามล าดับ เพราะเกรงว่าจะหลบหนี และเนื่องจากเขาได้แสดงละครในลกัษณะที่เช่ือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นองค์
พระมหากษัตริย์ ด้วยเหตดุงักลา่ว ผู้ ร้องจึงยืนยนัวา่การควบคมุตวันายปติวฒัน์อยา่งยืดเยือ้เป็นการละเมิดข้อ 9 ยอ่หน้า 3 
ของกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ซึง่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี และยงัละเมิดมาตรา 87 
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย  
 29. เป็นหลกัการท่ีก าหนดไว้อยา่งหนกัแนน่ตามกฎหมายระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการควบคมุตวัวา่ การควบคมุ

ตวัระหวา่งรอการไต่สวนควรเป็นข้อยกเว้น และควรท าให้สัน้ที่สดุ3 ในรายงานประจ าปี 2554 (A/HRC/19/57, ย่อหน้า 48-

58) คณะท างานยงัได้เน้นย า้ว่า การควบคุมตวัระหว่างรอการไต่สวนควรเป็นมาตรการที่เป็นข้อยกเว้น ข้อ  9 ย่อหน้า 3 
ของกติการะหวา่งประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ก าหนดพนัธกรณีเชิงซ้อนสองประการ กลา่วคือการ
ให้น าตวัผู้ ต้องสงสยัมายงัศาลในช่วงวนัแรก ๆ ท่ีมีการจ ากดัอิสรภาพ และก าหนดให้ศาลต้องมีค าตดัสนิโดยไม่ชกัช้า หรือ

ไมเ่ช่นนัน้ก็ให้ปลอ่ยตวับคุคลดงักลา่วไป4 

 30. ข้อบทดงักลา่วในสว่นที่สองของย่อหน้า 3 ของข้อ 9 ก าหนดไว้ว่า “มิให้ถือเป็นหลกัทัว่ไปว่าจะต้องควบคุม
บุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัวอาจก าหนดให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ใน
ขัน้ตอนอ่ืนของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตวัเพื่อการบงัคบัตามค าพิพากษา เมื่อถึงวาระนัน้” และยงัระบวุา่การมี

อิสรภาพต้องถือเป็นหลกัการ สว่นการควบคมุตวัให้เป็นข้อยกเว้นเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรมเทา่นัน้5 

 31. ข้อบทตามที่ปรากฏในข้อ 9 ยอ่หน้า 3 ของกติกา อาจสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

                                                           
3 โปรดด ูอยา่งเช่น คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน, Communication No. 1787/2008, CCPR/C/107/D/1787/2008, ยอ่
หน้า 7.3-4 
4 รายงานคณะท างาน, A/HRC/19/57, ยอ่หน้า 53 
5 อ้างแล้ว ยอ่หน้า 54 



 การควบคมุตวัใด ๆ ต้องถือเป็นข้อยกเว้นและให้มีระยะเวลาสัน้ และในการปลอ่ยตวัอาจมีมาตรการเพื่อประกนั

ให้จ าเลยมาปรากฏตวัในระหวา่งการพิจารณาคดี6 

 32. คณะท างานยังขออ้างถึงความเห็นทั่วไปฉบับที่  35 (2557) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ7 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ไม่ควรถือเป็นหลกัทัว่ไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี  การควบคุมตัว

ระหว่างรอการไต่สวนต้องขึน้อยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความเหมาะสมและจ าเป็นต่อพฤติการณ์ทัง้ปวง 
อยา่งเช่น กรณีที่ต้องการป้องกนัไมใ่ห้หลบหนี ไมใ่ห้ยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือไมใ่ห้ไปกระท าความผิดซ า้อีก โดยเหตุ
ปัจจยัดงักลา่วควรมีการก าหนดไว้ในกฎหมาย และไม่ควรก าหนดเป็นมาตรฐานที่คลมุเครือและมีเนือ้หากว้าง อย่างเช่น 
การอ้างวา่ “ความมัน่คงของสาธารณะ” การควบคมุตวัระหวา่งรอการไตส่วนจึงไมค่วรเป็นเง่ือนไขเชิงบงัคบัส าหรับจ าเลย
ทกุคนในบางข้อหา โดยไมค่ านงึถึงพฤติการณ์ที่แตกตา่งไปของแตล่ะบคุคล”  
 33. ด้วยเหตุผลดงักล่าว คณะท างานเห็นว่าการจับกุมและควบคุมตวันายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้ม ถือเป็นการ
ละเมิดข้อ 9 และ 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 9 ย่อหน้า 3 และ 19 ย่อหน้า 2 ของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในท านองเดียวกัน การจ ากัดอิสรภาพของเขาจึงอยู่ใน category II 
เนื่องจากมีลกัษณะเป็นการควบคุมตวัโดยพลการ ทัง้นีต้ามความเห็นของคณะท างานภายหลงัจากพิจารณาข้อมูลที่ได้
รับมา  
 
ข้อสรุป 
 34. ตามเหตผุลข้างต้น คณะท างานวา่ด้วยการควบคมุตวัโดยพลการจึงมีความเห็นดงัตอ่ไปนี ้ 

 การจ ากดัอิสรภาพของนายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้มถือเป็นการละเมิดข้อ 9 และ19 ของปฏิญญาสากล
วา่ด้วยสทิธิมนษุยชน และข้อ 9 ย่อหน้า 3 และ 19 ย่อหน้า 2 ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง โดยมีลกัษณะเป็นการควบคมุตวัโดยพลการ และจดัอยู่ใน category II ทัง้นีต้ามความเห็น
ของคณะท างานภายหลงัจากพิจารณาข้อมลูที่ได้รับมา  

 35. และหลงัจากแสดงความเห็นเช่นนี ้คณะท างานร้องขอให้รัฐบาลไทยด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อเยียวยา
สภาพท่ีเกิดขึน้กบันายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้มโดยไมช่กัช้า และแก้ไขให้สอดคล้องกบัมาตรฐานและหลกัการตามที่ก าหนด
ไว้ในกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง 
 36. คณะท างานเห็นวา่ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ตา่ง ๆ  ของกรณีนี ้การเยียวยาซึง่ยงัไมเ่พียงพออาจหมายถึง
การปลอ่ยตวันายปติวฒัน์ สาหร่ายแย้มโดยทนัที และสนบัสนนุให้เขามีสทิธิที่จะบงัคบัให้มีการเยียวยา ทัง้นีต้ามข้อ 9 ย่อ
หน้า 5 ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง    
 
[รับรองเมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2557] 

                                                           
6 อ้างแล้ว ยอ่หน้า 56 
7 ความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 35 ของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน, ยอ่หน้า 38 


