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- ค ำแปลแถลงกำรณ์ – 

 
ประเทศไทย: ขอให้ยุตกิารด าเนินคดข้ีอหายุยงปลุกป่ันและกระบวนการทางกฎหมายอืน่ ๆ ทั้งหมดกบั

ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน “นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ” โดยทนัท ี
 

วนัน้ี (3 ตุลาคม 2559) คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists - ICJ) 
ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชนัแนล (Amnesty International) สภาเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพฒันาแห่งเอเซีย (Asian Forum for Human Rights and Development – FORUM-ASIA) กลุ่ม
สังเกตการณ์เพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Observatory for the Protection of Human Rights 
Defenders ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือระหวา่งสมาพนัธ์สิทธิมนุษยชนสากล- FIDH  และองค์กรต่อตา้นการ
ทารุณกรรมโลก - OMCT) องคก์รโพรเทคชัน่อินเตอร์เนชนัแนล  (Protection International - PI) องคก์รลอวเ์ยอร์
ไรท์วอชแคนาดา Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) องค์กรโฟร์ติไฟยไ์รท์ (Fortify Rights) และองค์กร
อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสฟอร์ฮิวแมนไรท์ International Service for Human Rights (ISHR) ขอเรียกร้องให้
รัฐบาลไทยยุติการด าเนินคดีทุกคดีกบัทนายความดา้นสิทธิมนุษยชน “นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ” โดยทนัที 
รวมถึงข้อกล่าวหาท่ีมิชอบเร่ืองยุยงปลุกป่ัน ซ่ึงเป็นท่ีชัดแจ้งว่าเก่ียวโยงกับการท่ีองค์กรท่ีเธอสังกัดเป็น
ทนายความใหก้บันกัศึกษา 14 คนท่ีรวมตวัประทว้งอยา่งสงบเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

 
นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความและผู ้เช่ียวชาญด้านข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชน (Thai Lawyers for Human Rights - TLHR) ได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ไปรับทราบข้อ
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กล่าวหาในวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2559 ภายหลงัถูกกล่าวหาวา่ฝ่าฝืนค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 3/2558 ขอ้ 12 ซ่ึงห้ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนข้ึนไป และมาตรา 116 ของประมวลกฎหมาย
อาญาในความผิดประเภท ‘ยุยงปลุกป่ัน’ โดยในหมายเรียกระบุช่ือผู ้กล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีทหาร คือ พ.ท. 
พงศฤทธ์ิ ภวงัคค์ะนนัท ์
 

นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริไดรั้บหมายเรียกลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 ภายหลงัเดินทางกลบัจาก
เขา้ร่วมการประชุมสมยัสามญัท่ี 33 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)  
ณ นครเจนีวา ซ่ึงเธอไดร้ณรงคเ์ก่ียวกบัสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในฐานะตวัแทนของ FORUM-
ASIA และ ICJ ก่อนหน้านั้ น  เจ้าหน้าท่ีต ารวจได้ส่งหมายเรียกลงวัน ท่ี  14 กันยายน พ.ศ. 2559 ไปยัง 
อพาร์ตเมนต์ของเธอ อย่างไรก็ตาม ความปรากฎวา่นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริไม่ไดรั้บหมายเรียกเน่ืองจากเธอ
ไม่ไดอ้ยูท่ี่อพาร์ตเมนตใ์นวนัดงักล่าว 
 

ก่อนหน้าน้ี นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ถูกตั้งขอ้หากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสอง
ขอ้หา คือ “แจง้ความอนัเป็นเท็จ” และ “ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังาน”   ซ่ึงขอ้หาดงักล่าวเช่ือมโยงกบัการ
ท่ีศูนยท์นายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนใหค้วามช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่นกัศึกษา 14 คน ทั้งน้ี หมายเรียกฉบบัใหม่
ดูเหมือนจะเก่ียวขอ้งกบัคดีเดียวกนัน้ี 
 
คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์สำกล (International Commission of Jurists - ICJ) 

“ขอ้กล่าวหาของทางทหารท่ีวา่ นางสาวศิริกาญจน์  เจริญศิริ ท าผิดกฎหมายฐานยยุงปลุกป่ันนั้น  เป็น
ฐานความผิดท่ีมกัถูกน ามาใชโ้ดยมิชอบอยู่บ่อยคร้ัง โดยเป็นบทกฎหมายท่ีมีบทลงโทษท่ีรุนแรงอย่างสุดโต่ง 
นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงท่ีคดีของ นางสาวศิริกาญจน์  เจริญศิริ จะอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาคดีในศาลทหาร ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละจะตอ้งถอนขอ้หาดงักล่าวทนัที” นายวิลเดอร์ เทยเ์ลอร์ (Wilder Tayler) เลขาธิการ ICJ 
กล่าว “ขอ้เท็จจริงท่ีว่าทางการตั้งขอ้หาดงักล่าวเป็นเวลากวา่หน่ึงปี ภายหลงัท่ีลูกความของศูนยท์นายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชนถูกตั้งขอ้หายยุงปลุกป่ันในคดีเดียวกนั  แสดงให้เห็นวา่ขอ้กล่าวหาดงักล่าวเป็นการโตก้ลบักบัการ
ท่ีตั้งแต่ภายหลงัรัฐประหารเป็นตน้มา เธอไดท้ างานรณรงคเ์ร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยไดรั้บความสนใจอยา่งสูงทั้ง
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ” 

 
ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) 

“เป็นเร่ืองท่ีเหลือทนท่ีทางการไทยก าลงัพิจารณาตั้งขอ้หาทนายความ ศิริกาญจน์ เจริญศิริ เหตุเพราะ 
ท าหนา้ท่ีปกป้องลูกความของเธอ และเป็นเร่ืองท่ีแยล่งไปอีกเท่าตวัหากวา่ทางการน าตวัเธอข้ึนสู่ศาลทหารซ่ึงไร้
ความเป็นธรรมโดยพ้ืนฐานอยู่แลว้” นายแบรด อดัมส์ (Brad Adams) ผูอ้  านวยการภาคพ้ืนเอเซียของ Human 
Rights Watch กล่าว “การพยายามข่มขู่ทนายความผูท้  าหนา้ท่ีแกต้่างให้กบัฝ่ายตรงขา้มรัฐบาลก าลงัแสดงให้เห็น
วา่ฝ่ายทหารมีความกลวัอยา่งฝังลึกต่อหลกันิติธรรม” 

 

 

https://www.forum-asia.org/?p=21566
https://www.forum-asia.org/?p=21566
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/09/Thailand-hrc33-upr-Advocacy-non-legal-submission-2016-THA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/02/Thailand-Sirikan-Charoensiri-News-Press-releases-2016-THA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/02/Thailand-Sirikan-Charoensiri-News-Press-releases-2016-THA.pdf
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แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชันแนล (Amnesty International) 

“การตั้งขอ้หาใหม่กับ นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ อีกคร้ังแสดงถึงความตั้งใจของทางการไทยท่ีจะ 
โต้กลับทนายความและนักกิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับงานส าคัญของการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและหลัก 
นิติธรรม” นายราเฟนดิ ดีจามิน (Rafendi Djamin) ผูอ้  านวยการภาคพ้ืนเอเซียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแปซิฟิกของ 
Amnesty International กล่าว “รัฐบาลไทยควรเปล่ียนแนวคิดดงักล่าวและปฏิบติัตามพนัธกรณีของตนอยา่งจริงจงั
เพ่ือคุม้ครองความเป็นอิสระของทนายความและเสรีภาพของพวกเขาในการท าหน้าท่ีแก้ต่างให้ลูกความโดย
ปราศจากความกลวัวา่จะถูกแกแ้คน้ และเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีทุกคนสามารถพูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
อยา่งเสรีและปลอดภยั” 

 

สภำเพ่ือสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำแห่งเอเซีย (Asian Forum for Human Rights and Development – 
FORUM-ASIA) 

“การออกหมายเรียกทนายความสิทธิมนุษยชน นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ดว้ยขอ้หาประเภทยยุงปลุก
ป่ันภายใตม้าตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาเป็นกรณีท่ีชดัเจนวา่เป็นการตอบโตน้ักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ผูร้ณรงคเ์ร่ืองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายหลงัการรัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557” 
เบตต้ี โยลานดา (Betty Yolanda) ผู ้อ  านวยการ FORUM-ASIA กล่าว  “หากถูกด าเนินคดี  งานรณรงค์ด้าน 
สิทธิมนุษยชนอนัชอบธรรมของ นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริอาจถูกปิดกั้นดว้ยการจ ากดัไม่ให้เดินทางไปเขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงคร์ะหวา่งประเทศวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากเง่ือนไขท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อใหส้ามารถเดินทางออกนอกประเทศ” 

 
สมำพันธ์สิทธิมนุษยชนสำกล (International Federation for Human Rights - FIDH) 

“การท่ีรัฐบาลคุกคามนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริอยา่งต่อเน่ือง แสดงให้เห็นวา่รัฐบาลไทย มีเพียงลมปาก
ว่าจะท าตามพันธสัญญาท่ีจะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” นายดิมิตริส คริสโตปูลอส  (Dimitris 
Christopoulos) ประธาน FIDH กล่าว 

 
องค์กรต่อต้ำนกำรทำรุณกรรมโลก (World Organisation Against Torture - OMCT) 

“ขอ้กล่าวหาต่อนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริเป็นความพยายามอยา่งโจ่งแจง้และไตร่ตรองไวก่้อนแลว้ท่ีจะ
ท าลายการปฏิบัติหน้าท่ีทนายความสิทธิมนุษยชนอันชอบธรรมของเธอ ” นายเจอรัลด์ สตาเบร็อค (Gerald 
Staberock) เลขาธิการ OMCT กล่าว “การปราบปรามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงนักต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย
อยา่งรุนแรงจะตอ้งยติุลงและตอ้งยกเลิกขอ้กล่าวหาทั้งปวงต่อนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ โดยทนัที”  

 
องค์กรโพรเทคช่ันอินเตอร์เนชันแนล  (Protection International - PI)  

“การด าเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุของการรายงานและกล่าวถึงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก าลงัเพ่ิมจ านวนข้ึนในประเทศไทย และนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นผูห้ญิงจะตกอยูใ่นความเส่ียงเป็น
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พิเศษ” ลิเลียนา เดอ มาร์โค โคเนน (Liliana De Marco Coenen) ผูอ้  านวยการ PI กล่าว “ตั้งแต่ตน้ปีท่ีผ่านมา 8 ใน 10 
คนของนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีถูกตั้งขอ้หาความผิดทางอาญาเป็นผูห้ญิง” 

 
องค์กรลอว์เยอร์ไรท์วอชแคนำดำ  (Lawyers Rights Watch Canada - LRWC) 

“การเพ่ิมขอ้กล่าวหาใหม่กับนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริเป็นเร่ืองท่ีน่าตระหนก เพราะดูเหมือนว่าเป็น
ปฏิบัติการตอบโตก้ารท างานของเธอในฐานะทนายความและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” เกล เดวิดสัน (Gail 
Davidson) ผูอ้  านวยการ LRWC กล่าว “ประเทศไทยได้รับรองมติของท่ีประชุมแห่งสมชัชาสหประชาชาติซ่ึง
เรียกร้องให้ทุกชาติคุม้ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บัดน้ี ประเทศไทยจะตอ้งอนุวติัการพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนโดยด าเนินการถอนขอ้กล่าวหาทั้งหมดต่อ นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ” 

 
องค์กรโฟร์ติไฟย์ไรท์ (Fortify Rights) 

“การมุ่งเป้าไปท่ี นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ เน่ืองมาจากการท าหน้าท่ีทนายความสิทธิมนุษยชนอนั
ชอบธรรมของเธอเป็นความพยายามอีกคร้ังของทางการไทยท่ีจะกระตุน้ให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลวั”  
เอม่ี สมิธ (Amy Smith) ผูอ้  านวยการ Fortify Rights กล่าว “ทางการไทยควรปฏิบติัต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เสมือนเป็นสมาชิกผูมี้คุณค่าของสงัคมแทนท่ีจะเป็นศตัรูของรัฐ” 

  
องค์กรอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์วิสฟอร์ฮิวแมนไรท์ (International Service for Human Rights - ISHR) 

“ขอ้กล่าวหาเท็จต่อทนายความสิทธิมนุษยชน นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ ควรถูกถอนทนัทีโดย
ปราศจากเง่ือนไข” นายฟิล ลินช์ (Phil Lynch) ผูอ้  านวยการ ISHR กล่าว “ประเทศไทยมีหน้าท่ีชดัเจนท่ีจะ
คุม้ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองน่ากงัวล
อยา่งยิ่งท่ีขอ้กล่าวหาเหล่าน้ีอาจเป็นการตอบโตง้านรณรงคสิ์ทธิมนุษยชนท่ีเธอด าเนินการมาตั้งแต่ภายหลงั
รัฐประหาร” 

 
ความเป็นมา 

 
หมายเรียกลงวนัท่ี  20 กันยายน พ.ศ. 2559 มิได้ระบุมูลเหตุแน่นอนของข้อกล่าวหา แต่ดูเหมือนว่า

หมายเรียกดงักล่าวจะเช่ือมโยงกบัการท่ีศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายแก่
นกัศึกษา 14 คนซ่ึงถูกจบักุมเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 หลงัจากชุมนุมประทว้งอยา่งสงบเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและยกเลิกการปกครองโดยฝ่ายทหาร   

หากทา้ยท่ีสุดนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริถูกด าเนินคดีดว้ยความผิดตามท่ีกล่าวหา เป็นไปไดว้า่คดีของ
เธอจะอยู่ภายใตก้ารพิจารณาของศาลทหาร เพราะความผิดตามขอ้กล่าวหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนก่อนค าสั่งฉบับท่ี 
55/2559 ของหวัหนา้ คสช. เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงยกเลิกการฟ้องคดีพลเรือนต่อศาลทหาร 

 

http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/07/Thailand-Sirikan-case-News-press-releases-2015-THA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/07/Thailand-Sirikan-case-News-press-releases-2015-THA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/07/Thailand-Sirikan-case-News-press-releases-2015-THA.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/09/Thailand-NCPO-Order-55_2559-News-2016-THA.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/09/Thailand-NCPO-Order-55_2559-News-2016-THA.pdf
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ขอ้ 12 ในค าสัง่หัวหนา้คสช. ฉบบัท่ี 3/2558 (ซ่ึงหา้มการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่หา้คนข้ึนไป) ก าหนด
บทลงโทษสูงสุดจ าคุกหกเดือนหรือโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ความผิดประเภท ‘ยุ
ยงปลุกป่ัน’ ตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาก าหนดโทษสูงสุดจ าคุกเจ็ดปี 
 

ทั้งค  าสัง่หวัหนา้ คสช.ฉบบัท่ี 3/2558 และมาตรา 116 ก าหนดขอ้จ ากดัดว้ยค าท่ีกินความกวา้งและก ากวม
เก่ียวกบัการใชเ้สรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ซ่ึงลว้นละเมิด
พนัธกรณีดา้นกฎหมายของประเทศไทยภายใตก้ฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ อีกทั้งยงัแยง้กบัหลกันิติ
ธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชน ยกตวัอยา่งเช่น มาตรา 116 ก าหนดให้การกระท าใดๆ อนัเป็นการ “เพ่ือ...ให้เกิด
ควำมป่ันป่วนหรือกระด้ำงกระเด่ืองในหมู่ประชำชนถึงขนำดท่ีจะก่อควำมไม่สงบขึ้นในรำชอำณำจักร ” เป็น
ความผิดทางอาญา 
 

กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Rights - ICCPR) ซ่ึงประเทศไทยเป็นภาคี ให้หลกัประกันสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการ
แสดงออก เสรีภาพในการสมาคม และการหา้มมิใหจ้บักมุหรือคุมขงัโดยพลการ 
 

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders) 
ยืนยนัสิทธิของคนทุกคนท่ีจะคดัคา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ยหนทางสันติ ปฏิญญาฯห้ามมิให้กระท าการ  
โตก้ลบั ข่มขู่และคุกคามดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ ต่อบุคคลใดก็ตามท่ีกระท าการโดยสันติเพ่ือต่อตา้นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ไม่วา่จะในระหวา่งหรือนอกเหนือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามวชิาชีพของพวกเขา 
 

หลกัการพ้ืนฐานขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยบทบาทของทนายความ (UN Basic Principles on the 
Role of Lawyers) ก าหนดใหรั้ฐบาลให้ความมัน่ใจวา่ทนายความจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามวชิาชีพของพวกเขา
โดยปราศจากการข่มขู่ ขดัขวาง คุกคามหรือแทรกแซงอยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

 
ลงช่ือ 

1. คณะ ก ร ร ม ก า ร นั ก นิ ติ ศ า ส ต ร์ ส า ก ล  (International Commission of Jurists - ICJ) 
2. ฮิวแมนไรทว์อทช ์(Human Rights Watch) 
3. แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชนัแนล (Amnesty International) 
4. สภาเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพฒันาแห่งเอเซีย (Asian Forum for Human Rights and 

Development – FORUM-ASIA) 
5. สมาพนัธ์สิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights - FIDH) 
6. องคก์รต่อตา้นการทารุณกรรมโลก (World Organisation Against Torture - OMCT) 
7. องคก์รโพรเทคชัน่ อินเตอร์เนชนัแนล  (Protection International - PI)  
8. องคก์รลอวเ์ยอร์ไรทว์อชแคนาดา (Lawyers Rights Watch Canada - LRWC)  
9. องคก์รโฟร์ติไฟยไ์รท ์(Fortify Rights)  
10. องคก์รอินเตอร์เนชัน่แนลเซอร์วสิฟอร์ฮิวแมนไรท ์(International Service for Human Rights (ISHR) 


