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แถลงการณ์  
ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุตกิารด าเนินคดีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง  

 

จากข่าวท่ีพนกังานสอบสวน สน.ปทุมวนั ไดอ้อกหมายเรียก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรค
อนาคตให ม่ เ ข้า รั บทร าบข้อ ก ล่ า วห า ในค ดี อ าญา ท่ี  691/ 2558 เ น่ื อ ง จ ากคณะ รั กษ าคว า มส งบ
แห่งชาติ (คสช.)   โดยฝ่ายกฎหมายไดแ้จง้ความกล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหนา้พรรคอนาคตใหม่
ร่วมกนัท าให้ปรากฎแก่ประชาชนดว้ยวาจา หนงัสือ หรือวิธีอ่ืนใด อนัมิใช่เป็นการกระท าภายใตค้วามมุ่งหมาย
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความป่ันป่วนหรือกระดา้ง
กระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจกัร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วง
ละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ช่วยเหลือผูอ่ื้นซ่ึงตอ้งหาว่ากระท าความผิดหรือเป็นผูต้อ้งหาว่ากระท าความผิดอนัมิใช่
ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ตอ้งโทษ โดยให้พ  านักแก่ผูน้ั้น โดยซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือผูน้ั้นดว้ยประการใด   
เพื่อไม่ใหถู้กจบักุม อนัเป็นความผดิตามมาตรา 116 และ 189 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และสั่งใหน้ายธนาธร
ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบขอ้กล่าวหาดงักล่าวในวนัท่ี 6 เมษายน 2562  ทั้งน้ีหากมีการด าเนินคดี              
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจจะตอ้งถูกน าตวัข้ึนศาลทหาร 

นอกจากนั้นยงัปรากฎเป็นข่าวว่า คสช. ยงัไดม้อบอ านาจให้ฝ่ายกฎหมาย แจง้ความกบักองบงัคบัการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(กก.3 บก.ปอท) เพื่อเอาผิดกบัเจา้ของเวป็
ไ ซ ต์  http: / / futureforwardparty. org/  แ ล ะ ห รื อ ผู ้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด  โ ด ย เ ม่ื อ
วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ส านักงานต ารวจแห่งชาติไดอ้อกหมายเรียก นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
อนาคตใหม่ ให้ไปให้ปากค ากบัพนกังานสอบสวนในฐานะพยานเพราะเหตุ “ เป็นผูอ่้านแถลงการณ์ยบุพรรค
ไทยรักษาชาติและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวเขา้สู่เวป็ไซต ์http://futureforwardparty.org/”    

ในทางกฎหมายขอ้หาท่ีนายธนาธร ถูกกล่าวหา ซ่ึงเก่ียวเน่ืองมาจากเหตุการณ์ท่ีหน้า สน.ปทุมวนั       
เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2558 ท่ีไปให้ก  าลงัใจกลุ่มนักศึกษา NDM1 เป็นเสรีภาพของประชาชนท่ีสามารถท าได้ 
และเหตุการณ์ในวนันั้ นเจ้าหน้าท่ีก็ไม่ได้ด าเนินการใดๆกับประชาชนท่ีไปรวมตัวกันท่ีหน้า สน.ปทุมวนั     
ดงันั้น จึงไม่มีพฤติการณ์ใดท่ีจะเป็นความผิดตาม ม.116 ได ้ส่วนท่ีหลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีปล่อยตวันกัศึกษาในวนั

                                                 
1 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผูบ้ญัชาการส านกังานต ารวจแห่งชาติ พร้อมดว้ยพนกังานสอบสวน สน.ปทุมวนั ช้ีแจงถึงการออก
หมายเรียก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หวัหนา้พรรคอนาคตใหม่ ขอ้หา ม.116 ฐานยยุงปลุกป่ันท าให้เกิดความกระดา้งกระเด่ืองในหมู่ประชาชน 
วา่ เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิ.ย. 58 เวลาประมาณ 22.00 น. เป็นการไปร่วมกบัประชาชนอ่ืนๆ เพ่ือใหก้  าลงัใจกลุ่มนกัศึกษาท่ีถูกด าเนินคดี
จากการออกมาท ากิจกรรม และการรับตวัรังสิมนัต ์แหล่งท่ีมา ศรีวราห์ แจง การออกหมายเรียก ธนาธร ในข้อหายยุงปลกุป่ันฯ ไม่เกีย่วกบั
เลอืกตั้ง. [ออนไลน์] https://workpointnews.com/2019/04/03ศรีวราห์. 



นั้นแลว้ นายธนาธรให้นายรังสิมนัต์ข้ึนรถไปก็ไม่ไดเ้ป็นการให้ท่ีพกัพิงหรือช่วยเหลือผูต้อ้งหาให้หลบหนีแต่
อยา่งใด 

ทั้งน้ี การด าเนินคดีกบั นายธนาธร และนายปิยบุตร เกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลทั้งสองได้ลงสมคัรรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในฐานะตวัแทนของพรรคอนาคตใหม่ท่ีไดแ้สดงจุดยนื                    
ไม่สนบัสนุน พล.อ.ประยทุธ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการสืบทอดอ านาจของ คสช. 
และไดป้ระกาศนโยบายท่ีจะแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ให้เป็นประชาธิปไตย 
และปฏิรูปกองทพั ซ่ึงเป็นจุดยืนและนโยบายท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากประชาชนจ านวนมาก รวมทั้งกรณีท่ี
หลงัการเลือกตั้งบุคคลทั้งสองไดต้ั้งขอ้สงสัยต่อการท างานของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) หลายประการ    
และไดป้ระกาศว่าจะเดินหน้าตรวจสอบการท างานของ กกต. โดยมีการส่ือสารทางออนไลน์และมีผูติ้ดตาม    
และสนบัสนุนเป็นจ านวนมากนั้น  
` 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่รายช่ือด้านล่างนี ้มีความเห็นว่า 
 

1. การประกาศจุดยนืทางการเมืองของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล นั้นเป็นการ
ด าเนินการโดยสงบ โดยมิไดย้ยุงหรือสนบัสนุนใหเ้กิดความรุนแรง จึงยอ่มเป็นสิทธิอนัชอบธรรม 
ในสังคมประชาธิปไตยท่ีพึงกระท าได้ ทั้ งเป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 ท่ีก  าหนดว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด    
การเขียน  การพิมพ ์ การโฆษณา  และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน”  ตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 19 และกติการระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองขอ้บทท่ี 19 ท่ีรัฐไทยมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ยอมรับและเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
การแสดงความคดิเห็น วพิากษ์วจิารณ์ การส่ือสาร และตรวจสอบรัฐบาลดงักล่าว 

2. การท่ี คชส. ได้แจ้งความด าเนินคดีต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ
บุคคลอ่ืนๆ อีกหลายกรณี โดยเฉพาะการท่ีหยิบยกกรณี เก่าท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 4 ปีท่ีแล้ว (ปี 2558)                       
มาด าเนินคดีหลงัจากการเลือกตั้ง และตั้งขอ้หาความผิดตามมาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
อนัเป็นความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงในราชอาณาจกัร ซ่ึงท าให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกสอบสวน
โดยเจ้าหน้าท่ีทหารและถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหารตามประกาศและค าสั่ง คสช. ฉบบัต่างๆ นั้น 
นอกจากอาจท าใหส้ังคมและนานาชาติเขา้ใจไปไดว้่า คสช. ก าลงัใชก้ระบวนการยติุธรรมเป็นเคร่ืองมือ
ในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยแลว้ อาจท าให้เขา้ใจไปไดว้่า คสช. ก าลงัใชก้ารด าเนินคดีเพื่อกลัน่แกลง้ ข่มขู่ คุกคาม 
(Judicial Harassment)  ฝ่ายตรงขา้มหรือศตัรูทางการเมืองของตนดว้ย 

ดงันั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ คสช. ยุติการด าเนินการดงักล่าว  

3. พวกเราเขา้ใจและเห็นใจในความอึดอดัของเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมภายใตก้ารปกครองโดย 
คสช. โดยเฉพาะพนกังานสอบสวน  



ดงันั้น จึงขอให้ก  าลงัใจพนกังานสอบสวนให้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมืออาชีพ เป็นอิสระ ไม่ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจบงการของคนกลุ่มใด รวมทั้ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและผูบ้ริหารบางคนใน
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยขอให้พนักงานสอบสอบใช้กฎหมายเพ่ือผดุงความยุติธรรมและปกป้อง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่ยอมตกเป็นเคร่ืองมือของบุคคลกลุ่มใดที่มุ่งใช้กระบวนการยุติธรรม
เป็นเคร่ืองมือกลั่นแกล้งทางการเมือง ทั้งน้ีเพื่อร่วมกนัฟ้ืนฟูกูส้ถานะอนัเส่ือมถอยของกระบวนการ
ยติุธรรมกลบัคืนมา 

 
ด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

แถลงมา ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2562 
กรุงเทพมหานคร 

 
สมาคมนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอ้ม 
มูลนิธิผสานวฒันธรรม 
ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
รัษฎา มนูรัษฎา  ทนายความ 
สุรชยั ตรงงาม  ทนายความ 
ณฐัาศิริ เบิร์กแมน ทนายความ 
ส.รัตนมณี พลกลา้  ทนายความ 
ทิตศาสตร์ สุดแสน           ทนายความ 
ศุภมาศ กญัญาภคัโภคิน ทนายความ 
วราภรณ์ อุทยัรังสี ทนายความ 
คอรีเยาะ มานุแช  ทนายความ 
อิศสิยาภรณ์ อินทพนัธ์ุ    นกักฎหมาย 
ชฎาพร ชินบุตร  นกักฎหมาย 
กามารียะห์ สาแล๊ะ นกักฎหมาย 
ภทัรานิษฐ ์เยาด า           นกักฎหมาย 
สงกรานต ์ป้องบุญจนัทร์  นกัวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ดรุณี ไพศาลพาณิชยก์ุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
กฤษกร ศิลารักษ ์  ท่ีปรึกษาสมชัชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล  
ชุมาพร แต่งเกล้ียง นกักิจกรรมเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
กุลกานต ์จินตกานนท ์ นกักิจกรรมประเด็นผูใ้ชส้ารเสพติดหญิงและผูถู้กคุมขงั 
ธนกฤต โตง้ฟ้า   กลุ่มเยาวคลิต้ีล่าง 
พรเพญ็ คงขจรเกียรติ  นกัสิทธิมนุษยชน 
กิติศกัด์ิ จนัทร์ใหม่  ชุมชนนกักิจกรรมภาคเหนือ 



 
อดิศร เกิดมงคล             นกักิจกรรมและนกัวิจยัดา้นสิทธิคนขา้มชาติ 
สุมาลี โตกทอง              นกักิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม 
ทฤษฎี สว่างยิง่               เครือข่ายสุขภาพและโอกาส 
นาดา ไชยจิตต ์             นกักิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศ 
ผศ.ดร.จตุรงค ์บุณยรัตนสุนทร 
บดินทร์ สายแสง 
ศรีสุดา ทรัพยสิ์น 
ณฐัธิดา ชูมาลยัวงค ์
ธนพล แสงจนัทร์ 
พงศธร กาพมณีย ์
อ าพร สังขท์อง 
 


