- คำแปลแถลงกำรณ์ –
ประเทศไทย: ขอให้ ยตุ กิ ารดาเนินคดีข้อหายุยงปลุกปั่นและกระบวนการทางกฎหมายอืน่ ๆ ทั้งหมดกับ
ทนายความด้ านสิทธิมนุษยชน “นางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ” โดยทันที
วันนี้ (3 ตุลาคม 2559) คณะกรรมการนักนิ ติศาสตร์ สากล (International Commission of Jurists - ICJ)
ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) แอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชันแนล (Amnesty International) สภาเพื่อสิ ทธิ
มนุ ษยชนและการพัฒนาแห่ งเอเซี ย (Asian Forum for Human Rights and Development – FORUM-ASIA) กลุ่ม
สั ง เกตการณ์ เพื่ อ การคุ ้ม ครองนั ก ปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Observatory for the Protection of Human Rights
Defenders ซึ่ งเป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างสมาพันธ์สิทธิ มนุ ษยชนสากล- FIDH และองค์กรต่อต้านการ
ทารุ ณกรรมโลก - OMCT) องค์กรโพรเทคชัน่ อินเตอร์ เนชันแนล (Protection International - PI) องค์กรลอว์เยอร์
ไรท์วอชแคนาดา Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) องค์กรโฟร์ ติไฟย์ไรท์ (Fortify Rights) และองค์กร
อิ น เตอร์ เนชั่น แนลเซอร์ วิส ฟอร์ ฮิ วแมนไรท์ International Service for Human Rights (ISHR) ขอเรี ย กร้ อ งให้
รัฐบาลไทยยุติการดาเนิ นคดี ทุกคดี กบั ทนายความด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน “นางสาวศิ ริกาญจน์ เจริ ญศิ ริ” โดยทันที
รวมถึ ง ข้อ กล่ า วหาที่ มิ ช อบเรื่ อ งยุย งปลุ ก ปั่ น ซึ่ งเป็ นที่ ชัด แจ้ง ว่า เกี่ ย วโยงกับ การที่ อ งค์ก รที่ เธอสั ง กัด เป็ น
ทนายความให้กบั นักศึกษา 14 คนที่รวมตัวประท้วงอย่างสงบเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
นางสาวศิ ริ กาญจน์ เจริ ญ ศิ ริ ทนายความและผู ้เชี่ ย วชาญด้า นข้อ มู ล ของศู น ย์ท นายความเพื่ อ สิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน (Thai Lawyers for Human Rights - TLHR) ได้รับหมายเรี ยกจากเจ้าหน้าที่ ตารวจให้ไปรับ ทราบข้อ
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กล่าวหาในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ภายหลังถูกกล่าวหาว่าฝ่ าฝื นคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 ซึ่ งห้ามการชุมนุ มทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และมาตรา 116 ของประมวลกฎหมาย
อาญาในความผิ ด ประเภท ‘ยุยงปลุ ก ปั่ น ’ โดยในหมายเรี ยกระบุ ชื่ อ ผู ้ก ล่ าวหาเป็ นเจ้าหน้าที่ ท หาร คื อ พ.ท.
พงศฤทธิ์ ภวังค์คะนันท์
นางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริได้รับหมายเรี ยกลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ภายหลังเดิ นทางกลับจาก
เข้าร่ วมการประชุมสมัยสามัญที่ 33 ของคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Human Rights Council)
ณ นครเจนี วา ซึ่งเธอได้รณรงค์เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในฐานะตัวแทนของ FORUMASIA และ ICJ ก่ อ นหน้ า นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ ส่ ง หมายเรี ยกลงวัน ที่ 14 กั น ยายน พ.ศ. 2559 ไปยัง
อพาร์ ตเมนต์ของเธอ อย่างไรก็ตาม ความปรากฎว่านางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิ ริไม่ได้รับหมายเรี ยกเนื่ องจากเธอ
ไม่ได้อยูท่ ี่อพาร์ตเมนต์ในวันดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ นางสาวศิ ริกาญจน์ เจริ ญศิ ริ ถูกตั้งข้อหากระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสอง
ข้อหา คือ “แจ้งความอันเป็ นเท็จ” และ “ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน” ซึ่ งข้อหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับการ
ที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่นกั ศึกษา 14 คน ทั้งนี้ หมายเรี ยกฉบับใหม่
ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคดีเดียวกันนี้
คณะกรรมกำรนักนิติศำสตร์ สำกล (International Commission of Jurists - ICJ)
“ข้อกล่าวหาของทางทหารที่ วา่ นางสาวศิ ริกาญจน์ เจริ ญศิ ริ ทาผิดกฎหมายฐานยุยงปลุกปั่ นนั้น เป็ น
ฐานความผิดที่ มกั ถูกนามาใช้โดยมิชอบอยู่บ่อยครั้ง โดยเป็ นบทกฎหมายที่ มีบทลงโทษที่ รุนแรงอย่างสุ ดโต่ง
นอกจากนี้ยงั มีความเสี่ ยงที่ คดีของ นางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริ จะอยูภ่ ายใต้การพิจารณาคดีในศาลทหาร ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะต้องถอนข้อหาดังกล่าวทันที ” นายวิลเดอร์ เทย์เลอร์ (Wilder Tayler) เลขาธิ การ ICJ
กล่าว “ข้อเท็จจริ งที่ว่าทางการตั้งข้อหาดังกล่าวเป็ นเวลากว่าหนึ่ งปี ภายหลังที่ ลูกความของศูนย์ทนายความเพื่อ
สิ ทธิ มนุษยชนถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่ นในคดีเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็ นการโต้กลับกับการ
ที่ต้ งั แต่ภายหลังรัฐประหารเป็ นต้นมา เธอได้ทางานรณรงค์เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยได้รับความสนใจอย่างสู งทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”
ฮิ วแมนไรท์ วอทช์ (Human Rights Watch)
“เป็ นเรื่ องที่ เหลือทนที่ ทางการไทยกาลังพิจารณาตั้งข้อหาทนายความ ศิ ริกาญจน์ เจริ ญศิ ริ เหตุเพราะ
ทาหน้าที่ปกป้ องลูกความของเธอ และเป็ นเรื่ องที่แย่ลงไปอีกเท่าตัวหากว่าทางการนาตัวเธอขึ้นสู่ ศาลทหารซึ่ งไร้
ความเป็ นธรรมโดยพื้น ฐานอยู่แล้ว” นายแบรด อดัมส์ (Brad Adams) ผูอ้ านวยการภาคพื้น เอเซี ยของ Human
Rights Watch กล่าว “การพยายามข่มขู่ทนายความผูท้ าหน้าที่ แก้ต่างให้กบั ฝ่ ายตรงข้ามรัฐบาลกาลังแสดงให้เห็ น
ว่าฝ่ ายทหารมีความกลัวอย่างฝังลึกต่อหลักนิติธรรม”
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แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชันแนล (Amnesty International)
“การตั้งข้อหาใหม่กับ นางสาวศิ ริกาญจน์ เจริ ญ ศิ ริ อี กครั้ งแสดงถึงความตั้งใจของทางการไทยที่ จะ
โต้ก ลับ ทนายความและนัก กิ จกรรมที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งกับ งานส าคัญ ของการพิ ทักษ์สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลัก
นิ ติธรรม” นายราเฟนดิ ดี จามิน (Rafendi Djamin) ผูอ้ านวยการภาคพื้นเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และแปซิ ฟิกของ
Amnesty International กล่าว “รัฐบาลไทยควรเปลี่ยนแนวคิดดังกล่าวและปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของตนอย่างจริ งจัง
เพื่อคุม้ ครองความเป็ นอิสระของทนายความและเสรี ภาพของพวกเขาในการทาหน้าที่ แก้ต่างให้ลูกความโดย
ปราศจากความกลัวว่าจะถูกแก้แค้น และเพื่อสร้างบรรยากาศที่ทุกคนสามารถพูดถึงการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนได้
อย่างเสรี และปลอดภัย”
สภำเพื่ อ สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนและกำรพั ฒ นำแห่ งเอเซี ย (Asian Forum for Human Rights and Development –
FORUM-ASIA)
“การออกหมายเรี ยกทนายความสิ ทธิ มนุษยชน นางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริ ด้วยข้อหาประเภทยุยงปลุก
ปั่ นภายใต้มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาเป็ นกรณี ที่ชดั เจนว่าเป็ นการตอบโต้นักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน
ผูร้ ณรงค์เรื่ องสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557”
เบตตี้ โยลานดา (Betty Yolanda) ผู ้อ านวยการ FORUM-ASIA กล่ า ว “หากถู ก ด าเนิ น คดี งานรณรงค์ด้า น
สิ ทธิ มนุษยชนอันชอบธรรมของ นางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริอาจถูกปิ ดกั้นด้วยการจากัดไม่ให้เดินทางไปเข้าร่ วม
กิจกรรมรณรงค์ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน เนื่องจากเงื่อนไขที่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศ”
สมำพันธ์ สิทธิ มนุษยชนสำกล (International Federation for Human Rights - FIDH)
“การที่รัฐบาลคุกคามนางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริอย่างต่อเนื่ อง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทย มีเพียงลมปาก
ว่ า จะท าตามพัน ธสั ญ ญาที่ จ ะคุ ้ม ครองนั ก ปกป้ องสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน” นายดิ มิ ต ริ ส คริ สโตปู ล อส (Dimitris
Christopoulos) ประธาน FIDH กล่าว
องค์ กรต่ อต้ ำนกำรทำรุ ณกรรมโลก (World Organisation Against Torture - OMCT)
“ข้อกล่าวหาต่อนางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริเป็ นความพยายามอย่างโจ่งแจ้งและไตร่ ตรองไว้ก่อนแล้วที่จะ
ท าลายการปฏิ บัติ ห น้าที่ ท นายความสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอัน ชอบธรรมของเธอ” นายเจอรั ล ด์ สตาเบร็ อ ค (Gerald
Staberock) เลขาธิ การ OMCT กล่าว “การปราบปรามนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนรวมถึงนักต่อสู ้เพื่อประชาธิ ปไตย
อย่างรุ นแรงจะต้องยุติลงและต้องยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งปวงต่อนางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริ โดยทันที”
องค์ กรโพรเทคชั่นอินเตอร์ เนชันแนล (Protection International - PI)
“การด าเนิ น คดี กับ นั ก ปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ว ยเหตุ ข องการรายงานและกล่ า วถึ ง การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนกาลังเพิ่มจานวนขึ้นในประเทศไทย และนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนที่เป็ นผูห้ ญิงจะตกอยูใ่ นความเสี่ ยงเป็ น
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พิเศษ” ลิเลียนา เดอ มาร์ โค โคเนน (Liliana De Marco Coenen) ผูอ้ านวยการ PI กล่าว “ตั้งแต่ตน้ ปี ที่ผ่านมา 8 ใน 10
คนของนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนที่ถูกตั้งข้อหาความผิดทางอาญาเป็ นผูห้ ญิง”
องค์ กรลอว์ เยอร์ ไรท์ วอชแคนำดำ (Lawyers Rights Watch Canada - LRWC)
“การเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่กับนางสาวศิ ริกาญจน์ เจริ ญศิ ริเป็ นเรื่ องที่ น่าตระหนก เพราะดู เหมือนว่าเป็ น
ปฏิ บัติการตอบโต้การท างานของเธอในฐานะทนายความและนัก ปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” เกล เดวิดสัน (Gail
Davidson) ผูอ้ านวยการ LRWC กล่าว “ประเทศไทยได้รับรองมติ ของที่ ประชุ ม แห่ งสมัชชาสหประชาชาติ ซ่ ึ ง
เรี ยกร้องให้ทุ กชาติ คุม้ ครองนักปกป้ องสิ ท ธิ มนุ ษยชน บัดนี้ ประเทศไทยจะต้องอนุ วตั ิ การพัน ธกรณี ระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนโดยดาเนินการถอนข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อ นางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริ”
องค์ กรโฟร์ ติไฟย์ ไรท์ (Fortify Rights)
“การมุ่งเป้ าไปที่ นางสาวศิ ริกาญจน์ เจริ ญศิ ริ เนื่ องมาจากการทาหน้าที่ ทนายความสิ ทธิ มนุ ษยชนอัน
ชอบธรรมของเธอเป็ นความพยายามอีกครั้งของทางการไทยที่จะกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว”
เอมี่ สมิธ (Amy Smith) ผูอ้ านวยการ Fortify Rights กล่าว “ทางการไทยควรปฏิบตั ิต่อนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน
เสมือนเป็ นสมาชิกผูม้ ีคุณค่าของสังคมแทนที่จะเป็ นศัตรู ของรัฐ”
องค์ กรอินเตอร์ เนชั่นแนลเซอร์ วิสฟอร์ ฮิวแมนไรท์ (International Service for Human Rights - ISHR)
“ข้อกล่าวหาเท็จต่อทนายความสิ ทธิ มนุ ษยชน นางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิ ริ ควรถูกถอนทันที โดย
ปราศจากเงื่ อนไข” นายฟิ ล ลินช์ (Phil Lynch) ผูอ้ านวยการ ISHR กล่าว “ประเทศไทยมีหน้าที่ ชดั เจนที่ จะ
คุม้ ครองนักปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องน่ ากังวล
อย่างยิ่งที่ขอ้ กล่าวหาเหล่านี้ อาจเป็ นการตอบโต้งานรณรงค์สิทธิ มนุ ษยชนที่เธอดาเนิ นการมาตั้งแต่ภายหลัง
รัฐประหาร”
ความเป็ นมา
หมายเรี ย กลงวัน ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 มิ ได้ร ะบุ มู ล เหตุ แน่ น อนของข้อ กล่ าวหา แต่ ดู เหมื อ นว่า
หมายเรี ยกดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิ ทธิ มนุษยชนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
นักศึกษา 14 คนซึ่ งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 หลังจากชุมนุมประท้วงอย่างสงบเพื่อเรี ยกร้อง
ประชาธิ ปไตยและยกเลิกการปกครองโดยฝ่ ายทหาร
หากท้ายที่ สุดนางสาวศิริกาญจน์ เจริ ญศิริถูกดาเนิ นคดีดว้ ยความผิดตามที่ กล่าวหา เป็ นไปได้วา่ คดี ของ
เธอจะอยู่ภ ายใต้ก ารพิ จารณาของศาลทหาร เพราะความผิด ตามข้อ กล่ าวหาเหล่ านี้ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ นคาสั่งฉบับ ที่
55/2559 ของหัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งยกเลิกการฟ้ องคดีพลเรื อนต่อศาลทหาร
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ข้อ 12 ในคาสัง่ หัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558 (ซึ่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่หา้ คนขึ้นไป) กาหนด
บทลงโทษสู งสุดจาคุกหกเดือนหรื อโทษปรับเป็ นเงินไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ ความผิดประเภท ‘ยุ
ยงปลุกปั่ น’ ตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญากาหนดโทษสูงสุดจาคุกเจ็ดปี
ทั้งคาสัง่ หัวหน้า คสช.ฉบับที่ 3/2558 และมาตรา 116 กาหนดข้อจากัดด้วยคาที่กินความกว้างและกากวม
เกี่ยวกับการใช้เสรี ภาพในการแสดงออก เสรี ภาพในการสมาคม และเสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบ ซึ่ งล้วนละเมิด
พันธกรณี ดา้ นกฎหมายของประเทศไทยภายใต้กฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังแย้งกับหลักนิ ติ
ธรรมและหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 116 กาหนดให้การกระทาใดๆ อันเป็ นการ “เพื่ อ...ให้ เกิ ด
ควำมปั่ นป่ วนหรื อกระด้ ำงกระเดื่ องในหมู่ประชำชนถึ งขนำดที่ จะก่ อควำมไม่ สงบขึ ้นในรำชอำณำจั กร” เป็ น
ความผิดทางอาญา
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights - ICCPR) ซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคี ให้หลักประกันสิ ทธิ ในการชุ มนุ มโดยสงบ เสรี ภาพในการ
แสดงออก เสรี ภาพในการสมาคม และการห้ามมิให้จบั กุมหรื อคุมขังโดยพลการ
ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน (UN Declaration on Human Rights Defenders)
ยืนยันสิ ทธิ ของคนทุกคนที่ จะคัดค้านการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนด้วยหนทางสันติ ปฏิ ญญาฯห้ามมิให้กระทาการ
โต้กลับ ข่มขู่และคุ กคามด้วยรู ปแบบอื่นๆ ต่อบุคคลใดก็ตามที่ กระทาการโดยสันติเพื่อต่อต้านการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน ไม่วา่ จะในระหว่างหรื อนอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวิชาชีพของพวกเขา
หลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยบทบาทของทนายความ (UN Basic Principles on the
Role of Lawyers) กาหนดให้รัฐบาลให้ความมัน่ ใจว่าทนายความจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามวิชาชีพของพวกเขา
โดยปราศจากการข่มขู่ ขัดขวาง คุกคามหรื อแทรกแซงอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม
ลงชื่อ
1.
2.
3.
4.

ค ณ ะ 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)
ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch)
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล (Amnesty International)
สภาเพื่อสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเซีย (Asian Forum for Human Rights and
Development – FORUM-ASIA)
5. สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights - FIDH)
6. องค์กรต่อต้านการทารุ ณกรรมโลก (World Organisation Against Torture - OMCT)
7. องค์กรโพรเทคชัน่ อินเตอร์เนชันแนล (Protection International - PI)
8. องค์กรลอว์เยอร์ไรท์วอชแคนาดา (Lawyers Rights Watch Canada - LRWC)
9. องค์กรโฟร์ติไฟย์ไรท์ (Fortify Rights)
10. องค์กรอินเตอร์เนชัน่ แนลเซอร์วสิ ฟอร์ฮิวแมนไรท์ (International Service for Human Rights (ISHR)
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