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บทคัดยอ 

การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐดวยวิธีการจับควบคุมหรือขังนับเปนมาตรการบังคับทาง

กฎหมายซึ่งโดยหลักแลวจะตองดําเนินการอยางรอบคอบและพิจารณาถึงเหตุแหงความจําเปนใน

แงท่ีวาหากไมเอาตัวผูนั้นไวในอํานาจรัฐแลว การดําเนินการบวนการตางๆ ทางอาญาของเจา

พนักงานสอบสวนเจาพนักงานอัยการ หรือศาลจะไมอาจกระทําไดเลยเพราะเหตุท่ีวาตัวผูตองหา

หรือจําเลยอาจหลบหนีหรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานท่ีอาจสงผลกระทบตอกระบวนการ

พิจารณาความผิด 

อยางไรก็ตาม การดําเนินการตางๆ ตามกระบวนการยุติธรรมนั้นตองอยูภายใตหลัก

สิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยในประเด็นนี้การปลอยตัวช่ัวคราวท่ีถือเปนวิธีการผอนคลายเพ่ือให

ผูตองหาหรือจําเลยไดรับอิสรภาพจากการถูกควบคุมของรัฐไปช่ัวระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนดถือ

เปนมาตรการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามหลักการดังกลาวประการหนึ่งท้ังนี้ในการพิจารณาศาลอาจ

มีความเห็นไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวตามคําขอก็เปนไดหากพิจารณาแลวเห็นวาหากปลอยตัว

ช่ัวคราวไปแลวอาจสงผลกระทบตอกระบวนการสอบสวนความผิดตามท่ีไดกลาวไวแลวขางตนซึ่ง

ในกรณีนี้ผูตองหาหรือจําเลยสามารถอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวดังกลาวตอศาลท่ี

อยูลําดับสูงกวาเพ่ือใหพิจารณาคํารองขอใหมอีกคร้ัง 

การอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวเปนกระบวนการทางอาญาท่ีเกิดข้ึน

ภายหลังจากผูตองหาหรือจําเลยแลวแตกรณีไดย่ืนคํารองขอตอศาลเพ่ือใหศาลพิจารณาอนุญาต

ปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนดโดยอาจมีประกัน

หลักประกันหรืออาจไมมีท้ังสองประการเลยก็เปนไดซึ่งศาลพิจารณาและมีความเห็นไมอนุญาตให

ปลอยตัวไปช่ัวคราวตามท่ีไดมีคํารองขอการขออุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวไปยังศาล

ท่ีมีลําดับสูงกวาจึงเปนทางออกในการท่ีผูตองหาหรือจําเลยจะไดรับการพิจารณาคํารองขอใหม 

โดยที่การอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวนี้เปนการดําเนินการตามท่ีประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 119 ทวิ ไดวางหลักไวกรณีท่ีศาลส่ังไมอนุญาตใหปลอย

ช่ัวคราวผูรองขอมีสิทธิย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังนั้นไดโดยคําส่ังของศาลช้ันตนใหอุทธรณไปยังศาล

                                                        
*
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อุทธรณคําส่ังของศาลอุทธรณใหอุทธรณไปยังศาลฎีกาคําส่ังของศาลอุทธรณท่ีไมอนุญาตใหปลอย

ช่ัวคราวยืนตามศาลชั้นตนใหเปนท่ีสุดแตไมตัดสิทธิผูตองหาหรือจําเลยท่ีจะย่ืนคํารองใหปลอย

ช่ัวคราวใหม 

ตามท่ีกฎหมายไดใหสิทธิในการขออุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวนี้มี

ประเด็นปญหาวาการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวชอบดวยหลักการอุทธรณหรือไมเนื่องจากหลัก

ท่ัวไปของการอุทธรณไดกําหนดใหกรณีท่ีสามารถอุทธรณไดตองเปนไปตามท่ีประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 193 ไดวางหลักไวกลาวคือคําส่ังศาลช้ันตนในขอเท็จจริงและขอ

กฎหมายท่ีสามารถอุทธรณไดตามมาตรานี้ตองเปนคําส่ังระหวางพิจารณาซึ่งเปนไปในทางวินิจฉัย

ช้ีขาดขอพิพาทแหงคดี 

โดยหากพิจารณาแลวจะเห็นวาคําส่ังท่ีไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวถือเปนคําส่ัง

มาตรการเพราะมีลักษณะเปนหมายอาญาที่อยูในอํานาจของผูพิพากษาคนเดียวตามพระธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม มาตรา 24 (2) และมิไดเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดีซึ่งไมตองตาม

หลักเกณฑของประเภทคําส่ังท่ีสามารถอุทธรณไดดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงเห็นควรท่ีตองศึกษาเพ่ือหา

ความชัดเจนใหกับประเด็นปญหาดังกลาวนี้ 

 
1. บทนํา 

กอนท่ีจะทราบถึงปญหาท่ีเก่ียวกับการอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวไดนั้น

ตองทราบความหมายของการปลอยตัวช่ัวคราวเสียกอน 

การปลอยช่ัวคราวหมายถึงวิธีการผอนคลายในเร่ืองการควบคุมและขังโดยใหผูตองหา

หรือจําเลยไดรับอิสรภาพไปช่ัวคราวและเมื่อบุคคลใดตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา

บุคคลนั้นอาจตองถูกจํากัดอิสรภาพโดยการถูกควบคุมขังโดยเจาหนักงานศาลแลวแตกรณีตาม

หลักกฎหมายท่ีวาบุคคลจะยังไมถือวาเปนผูกระทําความผิดจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา

เปนเชนนั้นจริงหรือภาษาสามัญเรียกวาการประกันตัว (คะนึง ฤาไชย และ ณรงค  ใจหาญ, 

2530, น. 240) ซึ่งหลักเกณฑสําคัญท่ีศาลตองใชประกอบการวินิจฉัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

การปลอยช่ัวคราว ไดแก ความหนักเบาแหงขอหาพยานหลักฐานท่ีนํามาสืบวามีเพียงพอแลว

หรือไมพฤติการณแหงคดีเปนอยางไรความนาเช่ือถือของผูรองขอประกันหรือของหลักประกันมี

มากเพียงใดความเสี่ยงในการหลบหนีของผูตองหาหรือจําเลยมีหรือไม รวมถึงพิจารณาถึงภัย

อันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการปลอยช่ัวคราวนั้น 

ในกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาลถามีคําคัดคานการขอปลอย

ช่ัวคราวจากพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือโจทกแลวแตกรณีศาลพึงรับประกอบการ

วินิจฉัยไดและหากศาลพิจารณาแลวมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเม่ือมีคําส่ังอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว

ผูตองหาหรือจําเลยอาจหลบหนียุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคตอการ

สอบสวนของเจาพนักงานตอการดําเนินคดีของศาลรวมถึงความนาเช่ือถือของผูรองขอประกันหรือ
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หลักประกันมีไมเพียงพอศาลอาจส่ังยกคํารองนั้นเสียก็ไดโดยศาลตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหา

หรือจําเลยและผูย่ืนคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวดังกลาวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

มีประเด็นวาหากศาลช้ันตนไดพิจารณาและมีคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวแลว

ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิรองขอหรือดําเนินการใดเพื่อใหไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวไดอีกบาง

เพราะเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลที่มีการอานแลวนั้นตองหามมิให

ศาลยกข้ึนมาแกไขเองโดยพลการเวนแตมีผูอุทธรณหรือฎีกาข้ึนมาเทานั้นท้ังนี้ไมรวมถึงการแกไข

ถอยคําท่ีเขียนหรือพิมพผิดพลาดท่ีไมสงผลตอคําส่ังหรือคําพิพากษาศาลอาจแกไขใหถูกตองเอง

ไดโดยไมจําเปนตองมีการอุทธรณท้ังนี้เปนไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 190 ไดบัญญัติหลักการไว 

สําหรับกระบวนการภายหลังจากศาลชั้นตนมีคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวแลว

หากผูตองหาหรือจําเลยยังประสงคท่ีจะไดรับการปลอยตัวช่ัวคราวอยูสามารถดําเนินการไดโดย

การขออุทธรณคําส่ังท่ีไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวดังกลาวตอศาลท่ีอยูลําดับสูงกวาตามท่ีประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 119 ทวิ ไดบัญญัติไววา 

“ในกรณีท่ีศาลส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูรองขอมีสิทธิย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ัง

นั้นไดดังตอไปนี้   

(1) คําส่ังของศาลช้ันตนใหอุทธรณไปยังศาลอุทธรณ 

(2) คําส่ังของศาลอุทธรณใหอุทธรณไปยังศาลฎีกา  

ใหศาลช้ันตนท่ีรับคํารองอุทธรณคําส่ังรีบสงคํารองดังกลาวพรอมดวยสํานวนความ

หรือสําเนาสํานวนความเทาท่ีจําเปนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาและมี

คําส่ังโดยเร็ว 

คําส่ังของศาลอุทธรณท่ีไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวยืนตามศาลชั้นตนใหเปนท่ีสุดแต

ท้ังนี้ไมตัดสิทธิท่ีจะย่ืนคํารองใหปลอยช่ัวคราวใหม” 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาหลักท่ัวไปของการอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 193 ท่ีบัญญัติวา 

“คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตนในขอเท็จจริงและขอกฎหมายใหอุทธรณ

ไปยังศาลอุทธรณเวนแตจะถูกหามอุทธรณโดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน 

อุทธรณทุกฉบับตองระบุขอเท็จจริงโดยยอหรือขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงเปนลําดับ”

จะพบวาคําส่ังท่ีสามารถอุทธรณไดตามหลักท่ัวไปของการอุทธรณนี้ตองเปนคําส่ังระหวางพิจารณา

ท่ีเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดีมิใชคําส่ังท่ีเปนเพียงมาตราการดังเชนคําส่ังไม

อนุญาตใหปลอยช่ัวคราว 

ดวยเหตุนี้ เม่ือพิจารณาหลักกฎหมายดังกลาวขางตนจะพบความขัดแยงกันเองซึ่งอาจ

กอใหเกิดความสับสนตอผูตองหาจําเลยหรือแมกระทั้งเจาหนาท่ีจึงมีความจําเปนท่ีตองศึกษา
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คนควาเพ่ือหาความชัดเจนในประเด็นดังกลาวใหผูเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม

หลักการตอไป 

 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐดวยการจับควบคุมหรือขัง 
การจับควบคุมหรือขังผูถูกดําเนินคดีอาญานับเปนมาตรการบังคับทางกฎหมายอยางหนึ่ง

ท่ีมีความสําคัญและมีลักษณะพ้ืนฐานเชนเดียวกับมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืนๆ ซึ่งโดยหลักแลว

การจับควบคุมหรือขังผูถูกดํานินคดีอาญานี้ถือเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน

เพราะเปนกระบวนการในการเอาตัวผูถูกดําเนินคดีอาญามาไวในอํานาจรัฐซึ่งจะตองพิจารณาถึง

เหตุแหงความจําเปนในแงท่ีวาหากไมเอาตัวผูนั้นไวในระหวางการดําเนินคดีอาญาของเจา

พนักงานหรือการพิจารณาของศาลแลวการดําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานหรือการพิจารณาคดี

ของศาลนั้นจะไมอาจกระทําไดเลย 

โดยเหตุท่ีจะออกหมายจับกับเหตุท่ีจะควบคุมหรือขังไดนั้นตองเปนเหตุเดียวกันคือ

เหตุเกรงวาผูถูกดําเนินคดีนั้นจะหลบหนีเนื่องจากในคดีอาญานั้นหากมีการพิจารณาคดีและไดรับ

การพิพากษาแลววามีความผิดจริงอาจมีบทลงโทษท่ีรายแรงทําใหผูถูกดําเนินคดีเกิดความเกรง

กลัวและคิดหลบหนีไปเสียใหพนกําหนดอายุความในการดําเนินคดีหรือเหตุเกรงวาจะไปยุงเหยิง

กับพยานทําลายหลักฐาน (วิชธิดา สกุลบดี, 2555, น. 15.) หรือขมขูพยานจนกอเกิดความ

เสียหายแกรูปคดีไดนอกเหนือจากนี้การเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐอาจมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ

สอบสวนความผิดดําเนินไปดวยความเรียบรอยในกรณีนี้เจาพนักงานผูสอบสวนจะตองพิจารณาวา

หากไมมีการควบคุมหรือขังผูถูกดําเนินคดีอาญานั้นแลวการสอบสวนจะดําเนินไปไดหรือไมการ

ควบคุมหรือขังจึงมิใชจะกระทําไดทุกกรณีสามารถกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีจําเปนและในขอบเขตท่ี

จํากัดเพ่ือใหการสอบสวนดําเนินไปไดโดยเรียบรอยเทานั้น 

 
3. การใชอํานาจควบคุมตัวบุคคลตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติไวอยางชัดเจนวาสิทธิและ

เสรีภาพของพลเมืองไมสามารถถูกลวงละเมิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งและจากการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาพนักงานในหนวยงานของรัฐโดยปรากฏในมาตรา 4 และมาตรา 5 ดังนี้ 

“มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอม

ไดรับความคุมครอง” 

“มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาแหลงกําเนิดเพศหรือศาสนาใดยอมอยูในความ

คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 

754



จากบทบัญญัติมาตราดังกลาวจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลอันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึง

ไดรับโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการดําเนินคดีอาญาใดๆ ตองมีการสอบปากคํา

ผูตองหาในการฟองคดีตองมีตัวผูตองหาสงศาล และการดําเนินกระบวนพิจารณาตองกระทําตอหนา

จําเลย ซึ่งกระบวนการเหลานี้ลวนจําเปนตองเอาตัวบคุคลไวในอํานาจรัฐโดยเปนไปตามท่ีกฎหมายไว

เทานั้น (คณะนิติศาสตร ปรีดีพนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552, 11-12) ตามที่

สํานักงานอัยการสูงสุดไดออกระเบียบขอ 32 วา 

“ขอ 32 (หลักการในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล) 

การกระทําของรัฐท่ีเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการเอาตัวบุคคลไวในอํานาจรัฐจะกระทําไดตอเม่ือกรณีมีความจําเปนท่ีไมอาจหลีกเล่ียง

ไดเทานั้น...” 

 
4. แนวความคิดเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาและจําเลย 

รัฐธรรมนูญไดรับประกันสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยไวในมาตรา 39 วา 

“บุคคลไมตองรับโทษอาญาเวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํา

นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนด

ไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําผิดมิได 

ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 

กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคล

นั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” 

กลาวคือผูตองหาหรือจําเลยท่ีไดรับการกลาวหาวากระทําความผิดใหยังคงเปนผู

บริสุทธิ์จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิดจริงจึงใหปฏิบัติตอผูถูกกลาวหาเสมือนวา

กระทําความผิดจริงมิไดตามหลัก Presumption of Innocence (ทวีวัฒน  ธาราจันทร, 2540, 14)

ท่ีกําหนดใหผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวา

เปนผูกระทําความผิดโดยศาลมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิด 

อยางไรก็ตามแมในการดําเนินคดีนั้นจะมีความจําเปนท่ีตองมีตัวผูตองหาหรือจําเลย

เพ่ือประโยชนในการสอบสวนการพิจารณาคดีและการลงโทษของศาลหากปรากฏวาผูนั้นมี

ความผิดจริงและตองคุมขังผูตองหาหรือจําเลยนั้นก็จะตองมีหมายขังของศาลซ่ึงจะออกไดตอเม่ือ

มีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญารายแรงท่ีมีอัตราโทษตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติหรือมีหลักฐานตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเช่ือวาผู

นั้นจะหลบหนีหรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกอเหตุอันตรายประการอื่นดวย(อุลิชดิษฐ

ปราณีต. 2552, 2) 
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สําหรับกรณีท่ีผูตองหาหรือจําเลยตองถูกควบคุมหรือขังตามกฎหมายแลวกฎหมายได

ใหสิทธิผูตองหาหรือจําเลยท่ีจะรองขอประกันตัวโดยขอใหศาลปลอยช่ัวคราวไดโดยท่ีการปลอย

ช่ัวคราวนี้หมายถึงการปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยแลวแตกรณีไปช่ัวระยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนด

ซึ่งอาจมีประกันหลักประกันหรืออาจไมมีเลยก็ไดท้ังนี้เพ่ือเปนการผอนคลายในเรื่องการควบคุม

และขังตามหลักกฎหมายท่ีใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยนั้นบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีการ

พิสูจนแลวาไดกระทําความผิดจริงโดยผูตองหาหรือจําเลยมีสัญญาวาจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายรี

ยกของเจาพนักงานหรือศาลหากผิดสัญญาผูตองหาหรือผูมีสวนเก่ียวของในการรองขอจะใชเงิน

เบี้ยปรับตามจํานวนท่ีไดมีการตกลงกันไวซึ่งหากศาลไดรับคํารองขอแลวตองพิจารณาคําขอ

ดังกลาวอยางรวดเร็วและหากศาลพิจารณาแลวไมเห็นควรอนุญาตตามคําขอศาลตองดําเนินการ

แจงใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว 

 
5. หลักการพ้ืนฐานของการอุทธรณในคดีอาญา 

ในการดําเนินคดีอาญาแมเจาพนักงานจะมีความเปนภาวะวิสัยเพียงใดและศาลชั้นตน

จะมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากแคไหนก็ไมอาจเปนหลักประกัน

เพียงพอวากรณีจะไมเกิดความผิดพลาดนอกจากนี้ความเห็นทางกฎหมายหรือการตีความทาง

กฎหมายก็อาจเกิดความผิดพลาดไดการอุทธรณขอเท็จจริงและขอกฎหมายตลอดจนการทบทวน

(review) ขอกฎหมายจึงเปนหลักประกันในการอํานวยความยุติธรรมท่ีสําคัญ (คณิต ณ นคร

2549 ,604) โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา193วรรคแรกบัญญัติวา  

“คดีอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลช้ันตนในขอเท็จจริงและขอกฎหมายใหอุทธรณ

ไปยังศาลอุทธรณเวนแตจะถูกหามอุทธรณโดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน” 

เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติจะเห็นวาคําส่ังระหวางพิจารณาเทานั้นท่ีอาจอุทธรณได

ตามมาตรานี้คําส่ังระหวางพิจารณาหมายถึงคําส่ังท่ีเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดีซึ่ง

อาจเปนขอพิพาทในเนื้อหาหรือขอพิพาทในวิธีพิจารณาความก็ไดในการออกคําส่ังระหวาง

พิจารณาน้ีถากฎหมายมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะเชนคําส่ังในการประทับฟองหรือคําส่ังในการ

ชันสูตรพลิกศพยอมเปนอํานาจของศาลท่ีจะส่ังซึ่งเม่ือเปนอํานาจของศาลกรณีก็จะตอง

ประกอบดวยองคคณะท่ีถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดไว 

คําส่ังอีกประเภทหนึ่งคือคําส่ังท่ีเปนมาตรการหมายถึงคําวินิจฉัยและส่ังการของศาล

เชนคําส่ังกําหนดวันพิจารณาคําส่ังใหแยกฟองคําส่ังใหเล่ือนคดีคําส่ังไมอนุญาตใหขังผูตองหาใน

ระหวางสอบสวนตอไปคําส่ังกําหนดวันอานคําพิพากษา เปนตน  

โดยที่คําส่ังของศาลในการออกหมายขังหมายจําคุกและหมายปลอยถือเปนคําส่ังออก

หมายอาญาท่ีเปนประเภทคําส่ังท่ีเปนมาตรการท้ังนี้เพราะมีลักษณะเปนคําวินิจฉัย และส่ังการของ

ศาล 
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คําส่ังท่ีเปนมาตรการนี้ไมมีแบบโดยปกติศาลจะทําเปนถอยคําสํานวนซ่ึงการอุทธรณ

คําส่ังประเภทนี้จะกระทํามิไดทําไดเพียงมีคํารองขอใหศาลที่ออกคําส่ังนั้นทบทวนคําส่ังของศาล

นั้นอีกคร้ัง (คณิต ณ นคร, 2549, 542) 

 
6. วิเคราะหการใหสิทธิอุทธรณคําส่ังระหวางพิจารณาเทียบเคียงกับประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 226 ไดบัญญัติวา 

“กอนศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตดัสินคดีถาศาลนั้นไดมีคําส่ังอยาง

ใดอยางหนึ่งนอกจากท่ีระบไุวในมาตรา 227 และ 228 

(1) หามมิใหอุทธรณคําส่ังนั้นในระหวางพิจารณา 

(2) ถาคูความฝายใดโตแยงคาํส่ังใดใหศาลจดขอโตแยงนั้นลงไวในรายงานคูความท่ี

โตแยงชอบท่ีจะอุทธรณคําส่ังนั้นไดภายในกําหนดหนึ่งเดือนนบัแตวันท่ีศาลไดมีคาํพิพากษาหรือ

คําส่ังช้ีขาดตัดสินคดนีั้นเปน ตนไป” 

จะเห็นไดวาในระหวางพิจารณาคดีของศาลกลาวคือกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาหรือ

คําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีหากศาลมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใด (นอกจากคําส่ังตามมาตรา 227 และ 
228) แลวคําส่ังนั้นตองหามมิใหอุทธรณจนกวาจะไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังช้ีขาดตัดสินคดีนั้น

เสียกอน 

 
7. ขอดีและขอเสียในการอนุญาตใหอุทธรณคําส่ังปลอยชั่วคราว 

ขอดีในการอนุญาตใหอุทธรณคําส่ังปลอยช่ัวคราวนั้นประการแรกคือหากศาลพิจารณา

การอนุญาตใหอุทธรณคําส่ังปลอยช่ัวคราวถือเปนการใหศาลท่ีมีลําดับสูงกวาใชดุลยพินิจของผู

พิพากษาในการทบทวนวาการใชดุลพินิจส่ังไมอนุญาตใหจําเลยไดรับการปลอยช่ัวคราวของศาล

ลางดังกลาวเปนการใชดุลพินิจท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายไวกําหนดไวหรือไมประการ

ตอมาการใหสิทธิอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวถือเปนการดําเนินกระบวนการตาม

หลักประกันสิทธิเสรีภาพท่ีมีความเปนสากลเนื่องจากการพิจารณาใหสิทธิในการไดรับการปลอย

ตัวไปช่ัวคราวนั้นตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานของแนวความคิดหลัก Presumption of Innocence ท่ี

ถือวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดรับการพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวาเปน

ผูกระทําความผิดโดยศาลมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทําความผิดนั่นเอง 

สําหรับขอเสียของการอนุญาตใหอุทธรณคําส่ังปลอยช่ัวคราวนั้นหากศาลพิจารณา

อนุญาตใหจําเลยสามารถอุทธรณคําส่ังของศาลช้ันตนพ่ีมีคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวไดยอม

สงผลใหการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมเกิดความลาชาโดยหากคําส่ังตางๆ ของศาลช้ันตน

สามารถอุทธรณไดและมีผูรองขออุทธรณท้ังหมดยอมสงผลทําใหกระบวนการในการดําเนินคดีท้ัง
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ระบบเกิดความลาชาและอาจเปนสาเหตุใหงายตอการท่ีจําเลยจะหลบหนีไปจากการกระบวนการ

พิจารณาความผิด 

 
8. หลักความเปนกลาง 

โดยเหตุศาลหรือผูพิพากษาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการไตสวนคดีความดังนั้นการท่ี

จะสามารถคนหาความจริงไดอยางถูกตองจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือผูพิพากษาไดกระทําการไตสวนดวย

ความระมัดระวังไมลําเอียงดํารงตนในอยูฐานะท่ีเปนปฏิปกษและเปนไปเพ่ือเปนประโยชนตอผู

ตองสงสัยซึ่งจากหลักดังกลาวไดกอใหเกิดหลักการเกี่ยวกับความเปนกลาง (Impartiality) หรือ

ความไมมีสวนไดเสียเพ่ือประกันสิทธิใหกับคูความในคดไีดประการหนึ่ง (จิราภรณ เนาวพนานนท

2552, น.21) 

หลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียหมายถึงความไมมีสวนไดเสียใดๆ

ในขอพิพาทนั้นหรือไมมีสวนเก่ียวของกับคูกรณีท้ังสองฝายโดยเกิดจากความคิดพ้ืนฐานวาหาก

บุคคลมีอํานาจส่ังการในเร่ืองท่ีตนมีสวนไดเสียอยูบุคคลนั้นจะสูญเสียความเปนกลางและไมอาจ

ส่ังการโดยปราศจากอคติในเร่ืองนั้นๆ ไดซึ่งหลักความเปนกลางนี้มีสาระสําคัญวาเจาหนาท่ีท่ีมี

ประโยชนไดเสียเก่ียวของในกิจการท่ีตนรับผิดชอบและดําเนินการโดยอาศัยอํานาจรัฐไมอาจส่ัง

การหรือปฏิบัติหนาท่ีในเร่ืองท่ีตนมีสวนไดเสียหรือถูกสงสัยวามีสวนไดเสียตอไปไดอีกเพ่ือรักษา

ความบริสุทธิ์ของอํานาจมหาชนและเพ่ือรักษาประโยชนสาธารณะท่ีอาจจะกระทบกระเทือนจาก

สวนไดเสียของเจาหนาท่ีสวนตัวนั้นโดยหลักการนี้ไดมีการนํามาใชกับองคกรของรัฐท่ีมีอํานาจ

วินิจฉัยส่ังการในเร่ืองตางๆ เชน ผูพิพากษาตุลาการหรือองคกรฝายปกครองเปนตน 

 หลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียนี้มาจากแนวคิดพ้ืนฐานวาบุคคลท่ี

มีอํานาจส่ังการหากมีอคติตอคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือมีผลประโยชนท่ีเก่ียวของกันแลวยอมไม

อาจวินิจฉัยช้ีขาดโดยปราศจากอคติในเร่ืองนั้นไดดังเชนสุภาษิตกฎหมายโรมันท่ีวา “ไมมีใคร

สามารถพิจารณาคดีของตนเองได” (no ones houldajudge in his owncase) 

ในตางประเทศไดมีการบัญญัติรับรองหลักการนี้ไวในอนุสัญญายุโรปวาดวยการพิทักษ

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานวา “ในการตัดสินสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายแพงหรือขอ

กลาวหาทางอาญาใดๆ บุคคลนั้นยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาโดยศาลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ซึ่งมีอิสระและเปนกลางอยางเปนธรรมและเปดเผยตอหนาสาธารณะภายในระยะเวลาอันสมควร”  

(จิราภรณ  เนาวพนานนท, 2552, 22) 

ในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ได

บัญญัติหลักการนี้ไวในขอ 14 ดังนี้ 

“1. บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคในการพิจารณาของศาลและตุลาการในการพิจารณา

คดีอาญาอันบุคคลตองหาวากระทําหรือการพิจารณาขอพิพาททางสิทธิและหนาท่ีของตนทุกคน
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ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรมและเปดเผยในศาลที่มีอํานาจมีอิสระและเปนกลางซึ่ง

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย…” 
สําหรับประเทศไทยหลักดังกลาวไดมีการนํามาบัญญัติไวเพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินกระบวนการตางๆในคดีปกครองโดยวางหลักอยูในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 เพ่ือเปนการประกันการใชอํานาจของผูมีอํานาจ

ในการออกคําส่ังทางปกครองใหมีความเปนกลางความเปนธรรมและปราศจากความลําเอียง 

ในประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการก็ไดมีการบัญญัติหลักปฏิบัติของผูพิพากษา

เพ่ือใหดํารงตนอยูไดอยางอิสระเปนกลางและไมมีสวนไดเสียโดยบัญญัติไวในหมวด 2 จริยธรรม

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในทางอรรถคดีขอ 3 ดังนี้ 

 “ในการนั่งพิจารณาคดีผูพิพากษาจักตองวางตนเปนกลางและปราศจากอคติท้ังพึง

สํารวมตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีแตงกายเรียบรอยใชวาจาสุภาพฟงความจากคูความและ

ผูเก่ียวของทุกฝายอยางตั้งใจใหความเสมอภาคและมีเมตตาธรรม” 
 
9. วิเคราะหการใหสิทธิอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 

การยื่นคํารองขอใหศาลช้ันตนปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลยเปนการช่ัวคราวนั้นหาก

ศาลพิจารณาคําขอแลวมีคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยตัวช่ัวคราวตามคําขอดังกลาวมีประเด็นวา

ผูตองหาหรือจําเลยจะสามารถดําเนินการอยางไรไดอีกบางสามารถอุทธรณคําส่ังท่ีไมอนุญาตให

ปลอยช่ัวคราวของศาลช้ันตนนั้นไดหรือไมท้ังนี้เพราะเหตุวาคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวมี

ลักษณะเปนคําส่ังมาตรการซึ่งอยูในอํานาจการพิจารณาของผูพิพากษาคนเดียวตามพระธรรมนูญ

ศาลยุติธรรมมาตรา 24 (2) ท่ีบัญญัติไววา “ใหผูพิพากษาคนหนึ่งมีอํานาจดังตอไปนี้...(2) ออก

คําส่ังใดๆ ซึ่งมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดี” 

โดยท่ีการอุทธรณคําส่ังมาตรการนี้แตเดิมแลวไมสามารถกระทําไดโดยสามารถทําได

เพียงขอใหศาลที่ออกคําส่ังนั้นทบทวนคําส่ังท่ีออกนั้นอีกคร้ังท้ังนี้เพ่ือปองกันการตกหลนของ

ขอเท็จจริงหรือหลงผิดในกรณีอ่ืนๆ ตอมาหลักการนี้ไดมีการเปล่ียนแปลงกลาวคือใน ป พ.ศ.

2527 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 119 ทวิ โดยให

สิทธิผูรองกรณีท่ีศาลส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวมีสิทธิย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังนั้นไดและให

คําสั่งของศาลอุทธรณท่ีไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวยืนตามศาลช้ันตนใหเปนท่ีสุดแตท้ังนี้ไมตัด

สิทธิท่ีจะย่ืนคํารองใหปลอยช่ัวคราวใหม 

เม่ือพิจารณาหลักท่ัวไปของการอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 193 ท่ีไดวางหลักการไววาคําส่ังท่ีสามารถอุทธรณตอศาลลําดับสูงกวาไดตองเปนคําส่ัง

ระหวางพิจารณาซ่ึงเปนไปในทางวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดีดังนั้นการท่ีประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 119 ทวิ กําหนดใหคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวสามารถอุทธรณ

ตอศาลท่ีลําดับสูงกวาไดจึงไมตองตามหลักอุทธรณท่ัวไปท่ีกําหนดไวในมาตรา 193 ซึ่งผูเขียนมี
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ความเห็นวาควรใหสิทธิผูตองหาหรือจําเลยในการขอใหศาลที่ออกคําส่ังไมอนุญาตใหปลอย

ช่ัวคราวนั้นทบทวนคําส่ังและเพิกถอนคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวดังกลาวเพราะหากให

สามารถอุทธรณไดนอกจากขัดกับหลักท่ัวไปของการอุทธรณแลวยังอาจเปนจุดท่ีทําใหเกิดแนวคิด

ท่ีไมม่ันใจถึงความรอบคอบในการพิจารณากรณีตางๆของศาลช้ันตนและอาจสงผลใหกระทบถึง

องคกรศาลโดยรวมจนทําลายความศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอองคกรศาลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด

ในการผดุงความยุติธรรม 
อยางไรก็ตามการนํากรณีกลับไปใหศาลช้ันตนทบทวนประเด็นท้ังประเด็นขอกฎหมาย

หรือประเด็นขอเท็จจริงใหมอีกคร้ัง โดยควรใหการพิจารณาในคร้ังใหมนี้เปนการไดรับการ

ทบทวนจากผูพิพากษาทานอ่ืนท่ีมิใชผูพิพากษาท่ีมีคําส่ังไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวทานเดิม ท้ังนี้

เพ่ือปองกันขอบกพรองท่ีผูพิพากษาทานแรกอาจมองไมเห็นไมวาจะเปนการใชกฎหมายผิดการ

ฟงขอเท็จจริงผิดหรือฟงไมครบถวนท้ังยังถือเปนการตรวจสอบและถวงดุลระหวางตัวผูพิพากษา

ดวยกันเองอีกนัยหนึ่งดวยและถือเปนมาตรการปองกันการเกิดความไมเปนกลางในการพิจารณา

ขอเท็จจริงประการหนึ่งเพราะมีกรณีท่ีผูพิพากษาตองดําเนินการพิจารณาขอเท็จจริงเดิมหรือให

ความเห็นหรือมีคําวินิจฉัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับคดีเดิมท่ีตนเองไดเคยมีความเห็นมาแลวหรือ

เปนผูไดรับรูเหตุการณในคดีนั้นอาจกอใหเกิดความลําเอียงหรืออคติอยางหลีกเล่ียงไมไดเพราะ

การท่ีเคยไดใหความเห็นหรือมีคําวินิจฉัยท่ีเปนผลดีหรือผลรายตอคูความในคดีนั้นมากอนแลว

ยอมสงผลกระทบตอความคิดเห็นในคร้ังใหมซึ่งการพิจารณาน้ันอาจโนมเอียงไปตามความรูสึกนึก

คิดคร้ังเดิมของตนทําใหไมอาจพิจารณาพยานหลักฐานท่ีปรากฏในคดีตามความเปนจริงไดสงผล

ใหการพิจารณาน้ันขาดความเท่ียงธรรมอยางหลีกเล่ียงไมได 

ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงมีความเห็นวาการพิจารณาทบทวนคําส่ังท่ีไมอนุญาตใหปลอย

ช่ัวคราวของศาลช้ันตนนั้นควรใหศาลช้ันตน ซึ่งเปนศาลท่ีอยูในลําดับช้ันเดียวกันเปนผูพิจารณา

ใหมขอเท็จจริงและประเด็นท่ีเก่ียวของใหมอีกคร้ังท้ังนี้การทบทวนในคร้ังใหมนี้ควรไดรับการ

ทบทวนจากผูพิพากษาทานใหมเพ่ือใหการพิจารณาเปนไปโดยอิสระปราศจากอคติและความ

ลําเอียงตางๆและเพ่ือใหมีความสอดคลองและเปนไปตามหลักความเปนกลาง (Impartiality) 

หรือหลักความไมมีสวนไดเสียอันถือเปนหัวใจสําคัญของจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผู

พิพากษาหรือตุลาการ 
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