
แถลงการณ์องค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน

ขณะนี้ประเทศไทยของเราได้คืนสู่ระบอบเผด็จการสุดขั้วอีกครั้งหนึ่ง ระบอบทหารที่เรียกตนเองว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิหรือ 

คสช.นําโดย พลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา ได้ใช้กําลังอย่างผิดกฎหมายไทยและกฎหมายสากลเข้ายึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน จาก

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างอุกอาจ โดยปฏิบัติไม่ต่างจากโจรที่เข้าปล้นทรัพย ์ ต่างแต่ว่าทรัพย์นี้คืออํานาจอธิปไตย

และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย ์ การกระทําครั้งนี้จึง

ถือว่าละเมิดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม หลักประชาธิปไตย และยังทําลายย่ํายีสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นับเป็นอาชญากรรมอัน

ใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทย

การโฆษณาว่า พวกเขาต้องกระทําการยึดอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคำสัญญาว่าจะคืนความเป็นปกติสุขให้กับสังคมไทย แท้จริง

แล้วก็คือ การโกหกหลอกลวงขนานใหญ่ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ เห็นผิดเป็นชอบ เห็นปิศาจอสุรกายเป็นเทวดาอารักษ์ จนท้ายที่สุดก็

หวังให้เห็นว่า  ระบอบเผด็จการดีกว่าระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้นําเผด็จการของโลกและของไทยพยายามปลูกฝัง แต่

ประสบความล้มเหลวเรื่อยมา

ประชาชนไทยผู้ตาสว่าง  ที่ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และยอมรับในวิวัฒนาการทางสังคม จึงต้อง

ประกาศปฏิเสธอํานาจของคณะรัฐประหาร  ตลอดจนผลพวงใดๆ ของการรัฐประหารในครั้งนี้โดยสิ้นเชิง  คณะ คสช. ที่ร่วมมือกับ

เผด็จการซ่อนรูปอื่นๆ ในเประเทศไทยขณะนี้ ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนําพาประเทศไปสู่

สันติสุขและความปรองดองได้เลย เพราะพวกเขานั่นเองที่ได้ร่วมกันสมคบคิดและวางแผนก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศ และลักลอบ

สนับสนุนขบวนการโค่นล้มทําลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนตั้งแต่ต้น เพื่อให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพรัฐล้มเหลว วงจรประชาธิปไตย

หยุดชะงัก และใช้ผลพวงท่ีพวกเขาได้วางแผนกระทํามาตลอด เป็นเงื่อนไขประกาศการยึดอํานาจการปกครองแผ่นดิน การกระทําของ

คณะรัฐประหารและเครือข่ายดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอาชญากรรม ที่ได้สร้างความแปดเปื้อนในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย เราขอ

ประณามการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จนประเทศไทยขณะนี้ได้

กลายเป็นอาณาจักรแห่งความหวาดกลัว แม้ในอนาคตอันใกล้คณะทหารจะถ่ายโอนอํานาจไปสู่หุ่นเชิดในรูปแบบใดๆ ก็ตาม แต่กลไกที่

ทําลายความก้าวหน้าของประเทศชาต ิ และวงจรอุบาทว์นี้ก็ยังคงกดทับย่ำยีอํานาจอธิปไตยของประชาชนอยู่ต่อไป เราจึงต้องดําเนิน

การทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี ้เพื่อทวงคือสิทธิเสรีภาพ และระบอบประชาธิปไตยให้กลับมาเป็นรากฐาน

ของสังคมไทยต่อไป

เพื่อให้เจตนารมณ์ของประชาชนไทย ที่จะล้มล้างอำนาจอันชั่วร้ายให้หมดสิ้น แล้วสถาปนาระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ 

เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ให้เป็นจริงให้จงได้ 
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เราจึงขอปฏิเสธอํานาจเผด็จการของคณะคสช. และผลพวงทั้งปวงที่จะตามมา และขอประกาศจัดตั้ง “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษย

ชนและประชาธิปไตย” หรือ “The Organisation of  FreeThais for Human Rights  and Democracy (FT-HD)” ขึ้นในเวลาย่ำรุ่ง

ของวันอังคารท่ี ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

เพื่อให้องค์กรน้ีรองรับแนวความคดิและปฏิบัติการทุกชนิดของผู้ที่มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ประชาธิปไตย จากทั่วทุกมุมโลกร่วมกัน 

โดยท่ีแนวความคิดและการปฏิบัติการน้ันๆ จะต้องไม่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักกฎหมายสากล  และไม่ใช้ความ

รุนแรงใดๆ

“เสรีไทย” เป็นคำที่มีความหมายลึกซ้ึงในสํานึกทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนความใฝ่เสรีภาพ และรักศักดิ์ศรีของสามัญชนไทยได้เป็น

อย่างดี จึงถือเป็นชื่อมงคล  เหมาะแก่การทำหน้าที่ประสานการต่อสู้เพื่อทวงคือสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของประชาชนไทยจาก

ทุกมุมโลก ดังที่บรรพบุรุษของไทยได้เคยกระทำการมาแล้ว

ข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จึงได้มีมติร่วมกันในการจัดตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการก่อตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. ต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอํามาตย์ เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 

๒. ฟื้นฟูและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ให้มีความถาวรและเป็นเสาหลักของสังคมไทย 

๓. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค เสรีภาพ และสันติภาพ 

๔. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม 

๕. ปฏิรูปวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับระบอบประชาธิปไตย

๖. พัฒนาคุณภาพประชาชนไทยสู่ความเป็นสากล

นับแต่บัดนี้ไป ให้ถือว่า  “องคก์รเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” ได้ถือกำเนิดข้ึนแล้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางการต่อสู้ของ

ประชาชนทุกฝ่ายที่ยึดมั่นในอุดมการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และโค่นล้มระบอบเผด็จการไทย

ประกาศ ณ ย่ำรุ่ง วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ลงชื่อ

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 

เลขาธิการ
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Dear Fellow Thais,

It is now tragically evident that Thailand has returned, once again, to a vicious cycle 
of absolute dictatorial governance. The military junta regime that enacted this - in the 
name of the National Council for Peace and Order (NCPO) led by the Army chief, Gen. 
Prayuth Chan-Ocha - has used force to seize power from a democratically-elected 
civilian government. This is an outrageous act that has violated both Thai and 
international laws. 

It is clear that the junta’s actions are nothing but a grand larceny. What they have 
stolen, however, are your most precious sovereignty and fundamental rights that are 
legally guaranteed under democratic governance. It’s impossible to put a price on 
these rights because they are directly equivalent to basic human dignity - a treasure 
whose value is immeasurable. 

Moreover, the junta has violated the rule of law, abused democratic principles, and 
destroyed your rights, liberties, and human dignity. These are their most destructive 
crimes. The junta’s attempts to propagandise these criminal acts as legitimate are 
predictable - with their false promise to return “peace and order”  - being nothing more 
than a deception wherein they attempt to rationalise and excuse their criminal 
actions. Their ultimate aim is to attempt to persuade ordinary Thai people to believe 
that dictatorship is superior to democracy. This game plan of demeaning and 
discrediting your sovereignty is one that has always been played out by Thai dictators 
and, as always, it has failed and will fail.

We condemn all the arbitrary and repressive violations of the rights and liberty of 
Thais and foreigners   by the Thai military regime and its allies in their continued 
attempts to turn Thailand into a “state of fear”. The military regime have also claimed 
that at some point they will transfer sovereign power back to civilian authorities. 
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What they mean is that that will have created a new puppet structure whose sole 
purpose will be to re-entrench anti-democratic elements into Thailand’s body-politic 
and to   sabotage the development of Thai democracy. Any such structure will   need to 
be removed before a more democratic and civilised society can be built.

On behalf of Thais worldwide who are committed to the principles of democracy and 
universal human rights, I hereby announce our complete and total refutation of the 
legitimacy of the NCPO. The military regime and its conspirators have no legitimate 
power whatsoever to govern the country’s economy and society. 

Furthermore, we will do everything in our power to prevent the re-entrenchment of 
anti-democratic elements in Thailand, to defend all forms of freedom, to demand 
respect in all forms of human rights, and to establish a full democracy as permanent 
pillar of Thai society.

In order for Thais to establish a full democracy in which sovereign power lies fully 
with the people, we again completely refute the legitimacy of the Thai military regime 
and officially announce the establishment of the “Organisation of Free Thais for 
Human Rights and Democracy (FT-HD) on this day Tuesday, June 24th, 2014. This 
organisation will now become the centre for all Thais who possess an unyielding desire 
for full democracy, in full compliance with the principles of democracy, universal 
human rights, international laws, and non-violence.

The term “Free Thai” or “Seri Thai” - with its connections to the resistance movement 
during World War II - has a deep resonance with ordinary Thais, reflecting their 
genuine desires for freedom and dignity. We are fortunate today that Thais have such 
an historical role model in order to struggle against yet another oppressor. And our 
oppressors need to be clear - we will not remain inactive and accept the imposed order 
and we will fight together until victory is fully realised.
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Colleagues in Thailand and other nations around the world have therefore agreed to 
pursue the following initial goals for the establishment of the “Organisation of Free 
Thai for Human Rights”:

1. To oppose the military dictatorship and its aristocratic network, and establish the 
people’s complete and unchallenged sovereignty;

2. To restore and strengthen Thai democracy so that it becomes the stable founding 
pillar of the Thai state;

3 To guarantee and nurture respect for human dignity, equality, freedom, and peace; 

4 To promote a free and fair economy;

5 To reform Thai culture so that its values are fully consistent with democracy; 

6. To fully develop and improve the quality of life for all Thai citizens

I hereby announce the establishment of the Organisation of Free Thais for Human 
Rights and Democracy (FT-HD). Our struggle will become possible when all groups 
and sectors work hard and actively together so that we can meet our common goals.

Announced on Tuesday, June 24th, 2014

(Signed)

Mr.Charupong Reuangsuwan 

Secretary General

freethai7557@gmail.com

mailto:freethai7557@gmail.com
mailto:freethai7557@gmail.com

