
 

ข้อหาจับกุม 

ปลกุป่ันประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อความ
ไม่สงบขึน้ 
ในราชอาณาจักร ด าเนินการชุมนุมโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบงัคบัเพื่อป้องกัน 
การระบาดของโรคโควิด-19 

STATUS 

ผู้ต้องหาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการประกัน
ตวั  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีก าหนดขึน้โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย

วนัท่ี 19 กนัยายน 2563  

TrialWatch โครงการขององค์กร Clooney Foundation for Justice (CFJ) ได้ติดตามการด าเนนิคด ี

ต่อนายอานนท ์น าภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก ที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ซ่ึงผู้ต้องหาทัง้ 2 ราย  

ถูกตัง้ข้อหาว่ากระท าความผิดอาญาร้ายแรงหลายประการ รวมถึงความผิดฐานปลุกป่ันกลุ่มผู้ชุมนุม  

และประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจักรในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียกร้อง

ประชาธิปไตย และโจมตีการท างานของรัฐบาลและสถาบนัพระมหากษัตริย์ในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือน  

ที่ผ่านมา หลงัจากที่ผู้ต้องหาทัง้ 2 ราย ถูกจับกุมตวัเมื่อวนัที ่7 สิงหาคม ศาลได้มคี าสัง่ปล่อยตวั 

ช่ัวคราวแล้ว แต่กลบัถูกควบคุมตวัอีกครัง้เป็นเวลา 4 วนั ด้วยข้อหาฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลที่อนุญาต 

ให้ปล่อยตวัช่ัวคราว ซ่ึงเป็นเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก าหนดขึน้เพ่ือขัดขวางไม่ให้ผู้ต้องหา 

เข้าร่วมการชุมนุม ทัง้นี ้แม้ว่า CFJ จะมีความยินดทีี่ผู้ต้องหาทัง้ 2 ราย ได้รับการปล่อยตวัภายหลงัจากที่

เจ้าหน้าที่ต ารวจถอนค าร้องต่อศาลให้เพิกถอนการปล่อยตวัช่ัวคราว แต่ CFJ ยังคงมีความกังวลว่า

ผู้ต้องหาทัง้ 2 ราย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคล่ือนไหวรายอื่นๆ อาจยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการประกันตวั

ดงักล่าวอีก ซ่ึงเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ ขัดต่อหลกั

กฎหมายระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) ระบุไว้โดยแจ้งชัดว่า 

การกักขังหรือควบคุมตวัผู้ต้องหาก่อนการด าเนนิคดี สามารถกระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง 

“ป้องกันการหลบหนี การเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลกัฐาน หรือการกระท าผิดซ า้” ทัง้นี ้ 

ข้อ 9(3) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights) ก าหนดว่า เมื่อบุคคลถูกปล่อยตวัโดยมีประกัน ดงัเช่นกรณีของ 

การให้ประกันตวัโดยมีหลกัประกัน ประกันดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ผู้ต้องหา “จะมา

ปรากฏตวัในการพิจารณาคดี” แต่ในกรณีของผู้ต้องหาทัง้ 2 รายดงักล่าว เจ้าหน้าที่กลบัใช้การประกันตวั

เป็นเคร่ืองมือในการกดดนัตวัผู้ต้องหา ซ่ึงนายอานนท์ น าภา ได้แถลงไว้อย่างชัดเจนในวนันัดไต่สวน เมื่อ

วนัที่ 3 กันยายน วา่จะไม่ยอมรับทางเลือกที่บิดเบือนจากหลกัการดงักล่าว นายอานนท์กล่าวว่า  

“ผมยอมสละเสรีภาพเพ่ือท าในส่ิงที่ผมเช่ือ” และโดยที่นายอานนท์ น าภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก  

และนักเคล่ือนไหวอื่นๆ ได้แสดงเจตน์จ านงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในวนัที่ 19 กันยายน ทาง CFJ ขอ

 
แถลงการณ์เก่ียวกับเงื่อนไขการประกันตวั 

ของนายอานนท์ น าภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก 
ในประเทศไทย 

 

เน้ือหาแถลงโดยโฆษก Clooney Foundation for Justice หากมี
ค าถามเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อเราทางอเีมล info@cfj.org  
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เกี่ยวกับมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรมและโครงการติดตามการพิจารณาคดี 
 

โครงการติดตามการพิจารณาคดีของมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรมท าการติดตามและก าหนดระดบัความเป็นธรรมของคดีของบุคคลที่อยู่
ในกลุ่มเปราะบางทัว่โลก ซ่ึงรวมถึง ผู้สื่อข่าว สตรีและเด็กหญิง ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ โครงการติดตามการพิจารณาคดีท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้เสียหาย และได้พฒันาล าดบัความยุติธรรมทัว่โลก 
(Global Justice Ranking) เพ่ือประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของศาลภายในประเทศ 

เรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพในสิทธิและ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ

ชุมนุมโดยสงบของบุคคลเหล่านีด้้วย 

 

https://cfj.org/project/trialwatch/
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ความเป็นมา 

นายอานนท์ น าภา เป็นนักเคล่ือนไหวและเป็นทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ทนายอานนท์ได้เคยว่าความให้กับผู้ต้องหาในคดีหมิน่พระมหากษัตริย์และนักเคล่ือนไหว

ต่อต้านสถาบนักษัตริย์ ซ่ึงรวมถึงคดีที่มีข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก ซ่ึง TrialWatch ได้สงัเกตการณ์และติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา คดี

ดงักล่าวเก่ียวข้องกับบุคคล 4 ราย ซ่ึงถูกตัง้ข้อหากระท าความผิดเนื่องจากไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์กรที่ช่ือว่า “สหพันธรัฐไทย”  

ส่วนนายภาณุพงศ์ จาดนอก เป็นแกนน านักศึกษาและนักเคล่ือนไหวเพ่ือประชาธิปไตย การตัง้ข้อกล่าวหาบุคคลทัง้ 2 รายดงักล่าว เกิดจากการที่บุคคลทัง้ 2 ราย เข้า

ร่วมกิจกรรมชุมนุมขนาดใหญ่ที่จัดขึน้โดยกลุ่มนักศึกษาเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตามการสงัเกตการณ์ 

ของ Human Rights Watch การชุมนุมดงักล่าวเป็นไปด้วยความสงบ และในระหว่างการชุมนุมนายอานนท ์น าภา ได้ปราศรัยเรียกร้องให้ยุบสภา และ “ให้ยกเลิกการ

ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการริดรอนสิทธิของประชาชน เลิกเป็นทาสของอ านาจเผด็จการ และร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่” (ต่อมานายอานนท ์น าภา ยังได้เข้าร่วม

การชุมนุมเมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม ซ่ึงนายอานนท์ได้กล่าววา่ “สถาบนักษัตริย์ขยายพระราชอ านาจขัดกับหลกัการประชาธิปไตย” ท าให้นายอานนท์ได้รับการด าเนินคดีใน

ข้อหาต่างๆ)   

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights C ommittee) ได้ชีแ้จงไว้เมื่อไม่นานมานีว้่า หากการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบ 

ถึงแม้ว่า “จะไม่เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎหมายภายในประเทศบางประการ ก็ไม่ท าให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมอยู่นอกขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิ  

ตามข้อ 21 [ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบ]” นอกจากนี ้ 

คณะกรรมการฯ ยังได้ชีแ้จงว่า “บุคคลสาธารณะทุกราย รวมถึงบุคคลที่ใช้อ านาจทางการเมืองสูงสุด เช่น ผู้น ารัฐและรัฐบาล อยู่ภายใต้การวิจารณ์และความเห็น

คดัค้านทางการเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย” ดงันัน้ การปราศรัยของนายอานนท ์น าภา เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม ซ่ึงวิจารณ์การท างานของรัฐบาลและสถาบนักษัตริย์ 

เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ได้รับความคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศดงักล่าว  

นายอานนท์ น าภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก ถูกจับกุมเมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม และถูกปล่อยตวัโดยมีประกันในวนัถัดมา ค าสัง่ศาลที่ให้ปล่อยตวับุคคลทัง้ 2 ราย

ดงักล่าว ก าหนดเงื่อนไขว่า บุคคลดงักล่าวต้องไม่ “ด าเนนิกิจกรรมใดๆ ในลกัษณะเดียวกันกับที่ถูกตัง้ข้อกล่าวหา” ต่อมาเมื่อวนัที่ 9 และวนัที ่10 สิงหาคม บุคคลทัง้ 2 

ราย ได้เข้าร่วมการชุมนุมและถูกตัง้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่จัดขึน้เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม และในวนัที่ 13 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ต ารวจย่ืนค าร้องให้ควบคุมตวั

บุคคลทัง้ 2 รายอีกครัง้ โดยอาศยัเหตุที่บุคคลดงักล่าวฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว และให้เหตุผลว่า ในกรณีของนายอานนท์ น าภา  

ที่ได้กระท าการ “แสดงสัญลกัษณ์ต่อต้านรัฐบาลโดยการแสดงความคิดเห็นเชิงสญัลกัษณ์” เป็นการ “ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตวัของศาล” ซ่ึงตามที่ TrialWatch ได้

เข้าสงัเกตการณ์กระบวนการพิจารณาการประกันตวัเมื่อวนัที ่3 กันยายน ศาลได้สัง่เพิกถอนการประกันตวัของบุคคลทัง้ 2 ราย ท าให้บุคคลทัง้ 2 รายดงักล่าว ถูก

ควบคุมตวัอีกครัง้ในทันที ในกรณีของนายอานนท์ น าภา ศาลให้เหตุผลตามแนวคิดทฤษฎีที่ว่า มีความจ าเป็นต้องท าการควบคุมตวั “เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท า

ความผิดไปก่อความเสียหายอื่น” และในกรณีของนายภาณุพงศ์ จาดนอก ศาลเห็นวา่ การที่นายภาณุพงศ์ปรากฏตวัในที่สาธารณะเพ่ือ “ท าให้เกิดความป่ันป่วนหรือ

ความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจักร หรือเพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน” เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการ

ประกันตวั ในขณะที่ศาลเสนอให้นายภาณุพงศ์ จาดนอก ได้รับการปล่อยตวัอีกครัง้โดยต้องวางหลกัประกันจ านวนสูงขึน้และอยู่ในบงัคบัของเงื่อนไขการประกันตวั

เดิม นายภาณุพงศ์ได้ปฏิเสธการประกันตวัดงักล่าว และเมื่อวนัที่ 7 กันยายน เจ้าหน้าที่ต ารวจถอนค าร้องขอให้ศาลเพิกถอนการปล่อยตวัช่ัวคราวผู้ต้องหาเนื่องจากได้

ด าเนินการไต่สวนเพียงพอแล้ว ศาลจึงได้ท าการปล่อยตวับุคคลทัง้ 2 รายดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บุคคลทัง้ 2 ราย ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไข 

การประกันตวัที่มิชอบด้วยกฎหมาย ที่ก าหนดห้ามบุคคลทัง้ 2 ราย เข้าร่วมการชุมนุมอนัเนื่องมาจากข้อหาการกระท าความผิดอื่นๆ ของบุคคลทัง้ 2 ราย นอกจากนี ้

ยังมีการก าหนดเงื่อนไขในลกัษณะเดียวกันเพ่ือใช้กับนักเคล่ือนไหวเพ่ือประชาธิปไตยอื่นๆ ที่ได้รับการตัง้ข้อหากระท าความผิดในเวลาเดียวกันกับ 

นายอานนท์ น าภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในระยะเวลา 2-3 เดอืน ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้แถลงไว้อย่างชัดแจ้งว่า การควบคุมตวัเพ่ือลงโทษการใช้สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นการ

ควบคุมตวัโดยมิชอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการฯ ได้อธิบายไว้เป็นการเฉพาะว่า “การควบคุมตวับุคคลเป้าหมายเพ่ือการป้องกัน (รวมถึงการควบคุมตวัก่อนการ
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เกี่ยวกับมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรมและโครงการติดตามการพิจารณาคดี 
 

โครงการติดตามการพิจารณาคดีของมูลนิธิคลูนีย์เพ่ือความยุติธรรมท าการติดตามและก าหนดระดบัความเป็นธรรมของคดีของบุคคลที่อยู่
ในกลุ่มเปราะบางทัว่โลก ซ่ึงรวมถึง ผู้สื่อข่าว สตรีและเด็กหญิง ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ โครงการติดตามการพิจารณาคดีท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้เสียหาย และได้พฒันาล าดบัความยุติธรรมทัว่โลก 
(Global Justice Ranking) เพ่ือประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนของศาลภายในประเทศ 

ด าเนินคดี) เพ่ือมิให้บุคคลดงักล่าวเข้าร่วมการชุมนุม อาจถือเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพโดยไม่มีเหตุอนัควร” ซ่ึงการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ 

ในลกัษณะดงักล่าว ได้เกิดขึน้ในสถานการณ์ครัง้นี ้และการก าหนดเงื่อนไขการประกันตวัที่ยังคงมีผลบงัคับใช้อย่างต่อเนื่องนัน้ แสดงให้เหน็ว่า จะยังคงมี 

การริดรอนสิทธิและเสรีภาพเกิดขึน้อีก   

การด าเนินคดีกับนายอานนท์ น าภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่มีการจับกุมตวัผู้ชุมนุมเคล่ือนไหวเพ่ือประชาธิปไตย และมีการตัง้ข้อหาปลุกป่ัน

ประชาชนเพ่ือก่อให้เกิดความไม่สงบขึน้ในราชอาณาจักรบ่อยครัง้เพ่ือขจัดกลุ่มคนที่เห็นต่าง CFJ จึงตัง้ใจที่จะเป็นเสมือนไฟส่องสว่างให้เห็นถึงการกระท าของ

เจ้าหน้าที่รัฐที่พยายามขัดขวางกิจกรรมการชุมนุมที่ด าเนนิการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นขัดขวางโดยทางตรง หรือทางอ้อมดงัเช่นที่ เกิดขึน้ในปัจจุบนั 
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