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เรือ่ง  ขอใหร้ัฐบาลไทยมสีว่นร่วมคุม้ครองสทิธพิืน้ฐานของประชาชนในสปป.ลาว ในกรณีท่านสมบัด     
สมพอน นักพัฒนาอาวโุสชาวลาวทีถู่กอุม้หาย  

 
กราบเรยีน  ฯพณฯ ยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร นายกรัฐมนตร ี

 
 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ที่ผ่านมา ท่านสมบัด สมพอน เจา้หนา้ที่อาวุโสขององคก์ร“ศูนย์

ฝึกอบรมฮ่วมพัดทะนา (Participatory Development Training Center - PADECT) ซึง่เป็นองคก์รพัฒนา
เอกชนในประเทศสปป.ลาว ถูกบังคบัใหห้ายตวัไป จากหลกัฐานทีค่น้พบโดยเจา้หนา้ทีอ่งคก์รและครอบครัว
ของท่านสมบัด ท่านสมบัดถูกกลุ่มชายฉกรรจล์ักพาตัวไปหลังจากถูกเรียกใหห้ยุดรถโดยต ารวจจราจรบน

ถนนท่าเดือ่ของนครหลวงเวยีงจันทนข์องลาว 
 

เน่ืองจากในวนัน้ี (25 มนีาคม) เป็นวนัครบรอบหนึง่รอ้ยวนัของการถูกบังคบัใหห้ายตวัไปของท่านสม

บัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มภาคประชาชนและรัฐบาลจากทั่วโลกต่างแสดงความห่วงใย และ
เรยีกรอ้งใหร้ัฐบาลลาวใหค้ าตอบ และเร่งสบืหาตัว รวมทัง้ท าใหเ้กดิการปล่อยตัวท่านสมบัดอย่างปลอดภัย 
แตจ่นถงึปัจจุบันรัฐบาลลาวยังคงไม่มคี าตอบทีเ่ป็นประโยชน์ ขณะที่รัฐบาลไทยก็ยังไม่ไดแ้สดงท่าทีความ

เป็นห่วงในชวีติและความปลอดภัยของท่านสมบัด สมพอนร่วมกบัประชาคมโลกแตอ่ย่างใด  
 

ท่านสมบัด สมพอน เจา้ของรางวัลแมกไซไซสาขาบรกิารสังคมปี 2548 ถือเป็นผูน้ าภาคประชา

สังคมที่มีอาวุโสสูงสุดผูห้นึ่งในประเทศสปป.ลาว ตลอดช่วง 30 ปี ท่านสมบัดไดอุ้ทิศตนเพื่องานพัฒนา
ชมุชนและสงัคม อกีทัง้ยังสรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิงานเยาวชนและการศกึษาไวม้ากมาย ท่านสมบัดเชือ่มั่นใน
การพัฒนาโดยประชาชนมสีว่นร่วม โดยเสยีงของประชาชนจักตอ้งไดร้ับการไดย้นิ และเชือ่มั่นการพัฒนาที่

ใชด้ชันีความสขุของประชาชนเป็นตวัชีว้ดั ไม่ใชด่ชันีตวัเลขทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว โดยท่านเชือ่ว่า น้ี
คอืแนวทางเพือ่ใหป้ระเทศสปป.ลาวเกดิการพัฒนาทีแ่ทจ้รงิและยั่งยืน แนวคดิและแนวทางการท างานของ
ท่านสมบัด ไดร้ับการยอมรับและสนับสนุนอย่างกวา้งขวางจากประชาคมโลก  โดยล่าสุด เขารับต าแหน่ง

ประธานฝ่ายภาคประชาสังคมของการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนเอเชยี-ยุโรป (AEPF) ก่อนหนา้การ
ประชมุสดุยอดผูน้ าเอเชยียุโรป (ASEM) ซึง่ประเทศลาวเป็นเจา้ภาพเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2555 ที่ผ่านมา 
ซึง่ ฯพณฯ ไดเ้ขา้ร่วมดว้ย 

 
การหายตวัไปของท่านสมบัด สมพอน กอ่ใหเ้กดิผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาคประชาชนในสปป.

ลาวและชมุชนสากลที่เชือ่มั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธรรม และมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง การหายตัวไป

THAILAND 

Work and  

Act  

Together for the  

Community of  

Human Security  

 



 

409 ชั้น 3 อาคารมูลนิธิอาสมคัรเพ่ือสังคม ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บ าเพญ็ 5 เขตหว้ยขวาง กทม.10320 
409, 3rd Floor, Thai Volunteer Service Building, SoiRohitsuk, PracharatBampen 5 Road, HuayKwang, Bangkok 10320 THAILAND 

Tel/ Fax: +66 2-691216 , +66 2-6902649   Email:ngocod.thai@gmail.com 
 
 

 

โดยไม่ไดร้ับค าตอบของบุคคลอย่างท่านสมบัด เป็นความเงยีบงันอนัเป็นสิง่บ่งชีว้่ามีขอ้เท็จจรงิบางประการ
ในสงัคมลาวทีก่อ่ใหเ้กดิความรุนแรงตอ่ผูค้นในลาว ทีถู่กละเลยไม่พูดถงึมาเป็นเวลานาน  

 
พวกเรา ประชาชนและกลุม่องคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทย จงึขอสง่จดหมายน้ีมายัง ฯพณฯ 

ท่านในฐานะผูน้ าของรัฐบาลไทย อีกครั ้งหนึ่ง เพื่อขอใหร้ัฐบาลไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบา้นที่มี

ความสมัพันธอ์ย่างใกลช้ดิ และมสีว่นในการสนับสนุนสปป.ลาวใหเ้ขา้ร่วมกบัตลาดโลก เพือ่ใหพ้น้จากสภาพ
ประเทศทีพ่ัฒนานอ้ยทีส่ดุ (LDC) ขอไดโ้ปรดแสดงจุดยืนและความสมานฉันทร์่วมกับชุมชนประชาคมโลก 
ในการใหค้วามส าคัญกับสทิธขิองประชาชน ซึง่เป็นเป้าหมายหลักที่จะไดร้ับประโยชน์จากการพัฒนาใน

ประเทศสปป.ลาว ดว้ยการสง่เสรมิการเตบิโตของภาคประชาสงัคม ในการเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชน
ของประชาชน โดยใหค้วามส าคัญกับกรณีการอุม้หายท่านสมบัด สมพอน โดยตระหนักว่า เหตุการณ์
ดงักลา่วมคีวามส าคญัเทยีบเท่ากบัความร่วมมอืในการพัฒนาของทัง้สองประเทศ  

 
 
จงึกราบเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

 
กลุม่เยาวชนสรา้งสรรค ์
กลุม่รักเขาชะเมา 

กลุม่รักษ์เชยีงคาน 
กลุม่ศกึษาขอ้ตกลงเขตการคา้เสรภีาคประชาชน 
กลุม่ศกึษาผูต้ดิยาเสพตดิ 

กลุม่ศกึษาพลงังานทีย่ั่งยนืและเป็นธรรม  
กลุม่สือ่เสยีงอสีาน อบุลราชธานี 
ขบวนการประชาชนเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม 

คณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา 35  
สถาบันสงัคมประชาธปิไตย  
คณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชนเพือ่การพัฒนา 

คณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชนเพือ่การพัฒนาภาคเหนือ 
คณะกรรมการประสานงานองคก์รพัฒนาเอกชนภาคเหนือ 
คณะกรรมการรณรงคเ์พือ่สทิธ ิ

คณะกรรมการรณรงคเ์พือ่สทิธมินุษยชน 
คณะท างานโลกเย็นทีเ่ป็นธรรม (ThaiCJ) 
เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก 

เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืกภาคใต ้
เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืก 
เครอืขา่ยคนไทยไม่เอานวิเคลยีร ์อบุลราชธานี 

เครอืขา่ยชมุชนคนฮกัน ้าของ 
เครอืขา่ยชมุชนสลมั 
เครอืขา่ยพลงังานเพือ่นเิวศวทิยาแม่น ้าโขง 

เครอืขา่ยพลงังานยัง่ยนื 
เครอืขา่ยเพือ่การปฏริูปทีด่นิภาคเหนือ 
เครอืขา่ยเพือ่การมสีว่นร่วมของชาวพุทธระหวา่งประเทศ 

เครอืขา่ยภาคประชาชนทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
เครอืขา่ยภาคประชาชนเพือ่การตอ่ตา้นโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร ์จังหวดัสรุนิทร ์
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เครอืขา่ยภาคประชาชนเพือ่การปฏริูปสงัคมและการเมอืง 
เครอืขา่ยภูมปัิญญาทอ้งถิน่ จงัหวดัอบุลราชธานี 

เครอืขา่ยเยาวชนลุม่น ้าโขงเพือ่สนัตภิาพ 
เครอืขา่ยเยาวชนอาเซยีน 
เครอืขา่ยวจิัยและรณรงคเ์พือ่สตร ี 

เครอืขา่ยสตรปีกป้องทีด่นิ จังหวดัเพชรบูรณ ์
เครอืขา่ยสตรปีกป้องสทิธใินทีด่นิ จังหวดัเพชรบูรณ ์
เครอืขา่ยสตรอีสีาน 

เครอืขา่ยสภา องคก์รชมุชนต าบลลุม่น ้าโขง 7 จังหวดัภาคอสีาน 
เครอืขา่ยสลมัสีภ่าค 
เครอืขา่ยอนุรักษ์ป่าภูววั   

โครงการทามมูล สรุนิทร ์
โครงการประสานความร่วมมอืของคนรุ่นใหม่ในลุม่น ้าโขง  
โครงการพัฒนาศกัยภาพคนไรร้ฐั อบุลราชธานี 

โครงการฟ้ืนฟนูเิวศในภูมภิาคแม่น ้าโขง  
โครงการฟ้ืนฟพูืน้ทีชุ่ม่น ้าแม่น ้ามูล 
โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนไทย-กมัพูชา 
โครงการอนิเทอรเ์น็ตเพือ่กฎหมายประชาชน (iLaw) 

ชมรมเพือ่นธรรมชาต ิจ.กาฬสนิธุ ์ 
พลงัไท 
มูลนธิกิารพัฒนาชมุชน 

มูลนธิเิกษตรกรรมยัง่ยนื (ประเทศไทย) 
มูลนธิชิวีวถิ ี
มูลนธิชิวีติไท 

มูลนธิชิมุชนอสีาน 
มูลนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม   
มูลนธิบิูรณะนเิวศ 

มูลนธิผิสานวฒันธรรมประเทศไทย 
มูลนธิผิูห้ญงิ 
มูลนธิพิัฒนาทีอ่ยู่อาศยั 

มูลนธิพิัฒนาภาคเหนือ 
มูลนธิพิัฒนาภาคอสีาน 
มูลนธิพิัฒนาศกัยภาพชมุชน 

มูลนธิพิัฒนาอสีาน 
มูลนธิเิพือ่การบรหิารจัดการน ้าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 
มูลนธิเิพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

มูลนธิเิพือ่การพัฒนาแรงงานและอาชพี  
มูลนธิฟ้ืินฟชูวีติและสิง่แวดลอ้ม 
มูลนธิยิุตธิรรมเพือ่สนัตภิาพ  

มูลนธิสินัตภิาพและวฒันธรรม 
มูลนธิสิือ่เพือ่การศกึษาของชมุชน 
มูลนธิเิสฐยีรโกเศศ-นาคะประทปี 

มูลนธิอิาสาสมัครเพือ่สงัคม  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEAQFjAB&url=http%3A%2F%2Filaw.or.th%2Fabout&ei=oshPUaLnJon4rQfSo4DwDQ&usg=AFQjCNE7ZN-Scrk52jBt4Tt3ayucjlyJ0A&bvm=bv.44158598,d.bmk
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มูลนธิอิาสาสมัครเพือ่สงัคม 
เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

โรงเรยีนเพือ่การศกึษาและการวจิัยสขุภาวะทีด่ ี
โรงเรยีนสบืสานภมูปัิญญาลา้นนา 
ศนูยก์ฎหมายสทิธมินุษยชนเพือ่สงัคม 

ศนูยข์อ้มูลเพือ่สนัตภิาพและสทิธมินุษยชน 
ศนูยข์อ้มูลสทิธมินุษยชนและสนัตธิรรม  
ศนูยฟ้ื์นฟภููมปัิญญาทอ้งถิน่, จังหวดัเพชรบรูณ ์

ศนูยแ์รงงานเพือ่การเปลีย่นแปลง 
ศนูยศ์กึษาการฟ้ืนฟธูรรมชาตแิละวฒันธรรม/ชมุชนทวิเขาเพชรบูรณ ์
ศนูยส์ง่เสรมิการพัฒนา 

ศนูยส์ง่เสรมิสทิธมินุษยชนในภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สถาบันการจัดการสงัคม 
สถาบันบ่มเพาะจติสูก่ารเปลีย่นแปลงสงัคม 

สถาบันบ่มเพาะจติสูก่ารแปรเปลีย่นสงัคม (ภายใตมู้ลนธิเิพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื)  
สถาบันสนัตปิระชาธรรม 
สภาการศกึษาทางเลอืกไทย 
สภาองคก์รชมุชนต าบลโคกกวา้ง 

สภาองคก์รชมุชนต าบลโคกกอ่ง 
สภาองคก์รชมุชนต าบลไคส ี
สภาองคก์รชมุชนต าบลชยัพร 

สภาองคก์รชมุชนต าบลซาง 
สภาองคก์รชมุชนต าบลเซกา 
สภาองคก์รชมุชนต าบลดงบัง 

สภาองคก์รชมุชนต าบลท่าดอกค า 
สภาองคก์รชมุชนต าบลนากัง้ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลนาสะแบง 

สภาองคก์รชมุชนต าบลน ้าจัน้ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลโนนสมบรูณ ์
สภาองคก์รชมุชนต าบลบา้นตอ้ง 

สภาองคก์รชมุชนต าบลบงึกาฬ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลบงึโขงหลง 
สภาองคก์รชมุชนต าบลบุ่งคลา้  

สภาองคก์รชมุชนต าบลป่งไฮ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลโพธิห์มากแขง้ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลศรชีมพ ู

สภาองคก์รชมุชนต าบลโสกกา่ม 
สภาองคก์รชมุชนต าบลหนองเดิน่ 
สภาองคก์รชมุชนต าบลหอค า 

สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลท่าสะอาด 
สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลพรเจรญิ 
สภาองคก์รชมุชนเทศบาลต าบลศรสี าราญ 

สภาองคก์รชมุนต าบลท่ากกแดง 
สมัชชาคนจน 
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สมัชชาคนจน กรณีเขือ่นปากมูล 
สมัชชาคนจน กรณีราษีไศล 

สมาคมไทบา้น มหาสารคาม 
สมาคมแม่น ้าเพือ่ชวีติ 
สมาคมวถิทีางเลอืกเพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื  

สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน (สสส.) 
สหพันธเ์กษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 
สหพันธเ์กษตรกรภาคเหนือแห่งประเทศไทย 

ส านักขา่วประชาธรรม 
เสยีงอสีาน 
องคก์รไทยเพือ่การพัฒนาทรพัยากรในชนบท  

อาเซยีนวอทช ์ประเทศไทย 
 
กฤตยา โนตานนท ์เชยีงใหม ่

กฤษฎา ขนุณรงค ์พัทลงุ 
กฤษฎา บุญชยั กรุงเทพมหานคร 
กติตกิาญจน ์หาญกุล  อบุลราชธานี   
เครอืยวง ดาวเรอืง กรุงเทพมหานคร 

แคลว้ มนตรศีร ีหนองบัวล าภู 
จตพุร ชวีศรรีุง่เรอืง สงขลา 
จารุวรรณ สพุลไร่ อบุลราชธานี 

จติตมิา ผลเสวก กรุงเทพมหานคร 
จรีนุช เปรมชยัพร กรุงเทพมหานคร 
เฉลมิศร ีประเสรฐิศร ีนราธวิาส  

ชนดิา จรรยาเพศ  แบมฟอรด์ 
ชชัวาลย ์ ทองดเีลศิ กรุงเทพมหานคร 
ณัฐพร ฉายเพ็ชร ปทุมธานี 

ดาราราย  รักษาสริพิงศ ์
ตาวนั วเิศษสนิธุ ์สงขลา 
แทนวรรณ โตโพธิก์ลาง นครราชสมีา 

ธรธรร การมั่งม ีเชยีงใหม ่
นจินริันดร ์อวะภาค สงขลา 
นติกิร ค ้าช ูชยัภูม ิ

นติริัตน ์ ทรัพยส์มบูรณ ์
บัณฑติ หอมเกษ ชยัภูม ิ
บุญแทน ตนัสเุทพวรีวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

บุศรา สงิหบุตร ล าปาง 
ปฐมญาณนิท ์เหลีย่มเจรญิ สโุขทยั 
ประจักษ์พร โสภณ กรุงเทพมหานคร 

ประทับจติ นีละไพจติร กรุงเทพมหานคร 
ประยงค ์ ดอกล าใย 
ประสทิธิ ์ฉายเพ็ชร ปทมุธานี 

ผรัณดา ปานแกว้ กรุงเทพมหานคร 
พนม บุตะเขยีว ชยัภมู ิ
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พรเพ็ญ  คงขจรเกยีรต ิ
พรรณี  โทวกลุพาณชิย ์

พรศริ ิชวีาพัฒนานุวงศ ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พชิยั ศรใีส สงขลา 
ชาญ รูปสม กรุงเทพมหานคร 

จักรกฤษณ ์พูลสวสัดิก์ติกิลู นนทบุรี 
เชภาดร จันทรห์อม ตรัง 
วรีะพงษ์ กงัวานนวกลุ เชยีงราย 

ออ้มบุญ ทพิยส์นุา หนองคาย 
มาธา ทพิยส์นุา หนองคาย 
พูนสขุ พูนสขุเจรญิ นครสวรรค ์

ภาวณีิ ชมุศร ีสรุนิทร ์
มนทนา ดวงประภา พะเยา 
มศกร สารปรัง กาฬสนิธุ ์

รวงทอง จันดา ขอนแกน่ 
รัฐวทิย ์เรอืงประโคน บุรรีัมย ์
รุ่งทวิา ปาวาร ีชลบุร ี
เลศิศกัดิ ์ค าคงศกัดิ ์ปทุมธานี 

วณี  บางประภา  ธติปิระเสรฐิ กรุงเทพมหานคร 
วนัน เพิม่พบิูลย ์  
กฤษกรณ ์ศลิารักษ์ อบุลราชธานี 

วาสนา  ล าด ี
วทิูวจัน ์ทองบุ มหาสารคาม 
วภิาพันธ ์ กอ่เกยีรตขิจร 

ศศนัินท ์ธรรมนฐินัินท ์กาญจนบุร ี
ศกัดนิา ฉัตรกลุ ณ อยุธยา 
ศริพิร ฉายเพ็ชร ปทุมธานี 

สดใส สร่างโศก อบุลราชธานี 
สมปอง  เวยีงจันทร ์
สมลกัษณ ์หุตานุวตัร  

ชืน่ชม สง่าราศร ีกรเีซน  
สมศกัดิ ์  พลภักด ีสรุนิทร ์
สทุธเิกยีรต ิคชโส กาฬสนิธุ ์

สทุธเิกยีรต ิธรรมดลุ น่าน 
สธุลิา ลนืค า 
สนุทร ี หัตถ ี เซง่กิง่ ขอนแกน่ 

สนุดิา ปิยกลุพานชิย ์ตาก 
สภุาภรณ ์มาลยัลอย ฉะเชงิเทรา 
จรงิจัง นะแส สงขลา 

สรุชยั ตรงงาม กรุงเทพมหานคร  
มนัญญา พูนศริ ิลพบุร ี
สงกรานต ์ป้องบุญจันทร ์อดุรธานี 

อชชิญา ออ๊ตวงษ์ กรุงเทพมหานคร 
สมุติรชยั หัตถสาร เชยีงใหม ่
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แสงจันทร ์ฉายเพ็ชร ปทุมธานี 
โสภณ หนูรัตน ์สงขลา 

อนุชา  วนิทะไชย 
ออ้มใจ หนูแดง สรุาษฎรธ์านี 
องัคณา นีละไพจติร กรุงเทพมหานคร 

เอกชยั อสิระทะ สงขลา 


