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เรือ
่ ง

ขอให ้รัฐบาลไทยมีสว่ นร่วมคุ ้มครองสิทธิพน
ื้ ฐานของประชาชนในสปป.ลาว ในกรณีท่านสมบัด
สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาวทีถ
่ ูกอุ ้มหาย

กราบเรียน

ฯพณฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

เมื่อ วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2512 ที่ผ่ า นมา ท่ า นสมบั ด สมพอน เจ ้าหน า้ ที่ อ าวุโ สขององค์ก ร“ศูน ย์
ฝึ กอบรมฮ่วมพัดทะนา (Participatory Development Training Center - PADECT) ซึง่ เป็ นองค์กรพัฒนา
เอกชนในประเทศสปป.ลาว ถูกบังคับให ้หายตัวไป จากหลักฐานทีค
่ ้นพบโดยเจ ้าหน ้าทีอ
่ งค์กรและครอบครัว
ของท่านสมบัด ท่านสมบัดถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ลักพาตัวไปหลังจากถูกเรียกให ้หยุดรถโดยตารวจจราจรบน
ถนนท่าเดือ
่ ของนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว
เนื่องจากในวันนี้ (25 มีนาคม) เป็ นวันครบรอบหนึง่ ร ้อยวันของการถูกบังคับให ้หายตัวไปของท่านสม
บัดในช่ว งเวลาที่ผ่า นมา ในขณะที่ก ลุ่มภาคประชาชนและรัฐ บาลจากทั่ว โลกต่างแสดงความห่วงใย และ
เรียกร ้องให ้รัฐบาลลาวให ้คาตอบ และเร่งสืบหาตัว รวมทัง้ ทาให ้เกิดการปล่อยตัว ท่านสมบัดอย่างปลอดภัย
แต่จนถึงปั จจุบันรัฐบาลลาวยังคงไม่มค
ี าตอบทีเ่ ป็ นประโยชน์ ขณะที่รัฐ บาลไทยก็ยังไม่ไ ด ้แสดงท่าทีความ
เป็ นห่วงในชีวต
ิ และความปลอดภัยของท่านสมบัด สมพอนร่วมกับประชาคมโลกแต่อย่างใด
ท่านสมบัด สมพอน เจ ้าของรางวัลแมกไซไซสาขาบริก ารสังคมปี 2548 ถือเป็ นผู ้นาภาคประชา
สังคมที่ม ีอ าวุโ สสูง สุดผู ้หนึ่งในประเทศสปป.ลาว ตลอดช่วง 30 ปี ท่ านสมบัด ได ้อุท ิศตนเพื่อ งานพัฒนา
่ มั่นใน
ชุมชนและสังคม อีกทัง้ ยังสร ้างสรรค์และส่งเสริมงานเยาวชนและการศึกษาไว ้มากมาย ท่านสมบัดเชือ
่ มั่นการพัฒนาที่
การพัฒนาโดยประชาชนมีสว่ นร่วม โดยเสียงของประชาชนจักต ้องได ้รับการได ้ยิน และเชือ
่ ว่า นี้
ใช ้ดัชนีความสุขของประชาชนเป็ นตัวชีว้ ด
ั ไม่ใช่ดช
ั นีตวั เลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยท่านเชือ
คือแนวทางเพือ
่ ให ้ประเทศสปป.ลาวเกิดการพัฒนาทีแ
่ ท ้จริงและยั่งยืน แนวคิดและแนวทางการทางานของ
ท่านสมบัด ได ้รับการยอมรับและสนั บสนุ นอย่างกว ้างขวางจากประชาคมโลก โดยล่าสุด เขารับตาแหน่ ง
ประธานฝ่ ายภาคประชาสังคมของการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนเอเชีย -ยุ โรป (AEPF) ก่อนหน ้าการ
ประชุมสุดยอดผู ้นาเอเชียยุโรป (ASEM) ซึง่ ประเทศลาวเป็ นเจ ้าภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
ซึง่ ฯพณฯ ได ้เข ้าร่วมด ้วย
การหายตัวไปของท่านสมบัด สมพอน ก่อให ้เกิดผลสะเทือนอย่างรุนแรงต่อภาคประชาชนในสปป.
่ มั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็ นธรรม และมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง การหายตัวไป
ลาวและชุมชนสากลที่เชือ
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โดยไม่ได ้รับคาตอบของบุคคลอย่างท่านสมบัด เป็ นความเงียบงันอันเป็ นสิง่ บ่งชีว้ ่ามีข ้อเท็ จ จริงบางประการ
ในสังคมลาวทีก
่ อ
่ ให ้เกิดความรุนแรงต่อผู ้คนในลาว ทีถ
่ ูกละเลยไม่พูดถึงมาเป็ นเวลานาน
พวกเรา ประชาชนและกลุม
่ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย จึงขอส่งจดหมายนี้มายัง ฯพณฯ
ท่ า นในฐานะผู น
้ าของรั ฐ บาลไทย อีก ครั ้ง หนึ่ ง เพื่ อ ขอให ร้ ั ฐ บาลไทย ซึง่ เป็ นประเทศเพื่ อ นบ า้ นที่ ม ี
ความสัมพันธ์อย่างใกล ้ชิด และมีสว่ นในการสนับสนุนสปป.ลาวให ้เข ้าร่วมกับตลาดโลก เพือ
่ ให ้พ ้นจากสภาพ
ประเทศทีพ
่ ัฒนาน ้อยทีส
่ ด
ุ (LDC) ขอได ้โปรดแสดงจุดยืนและความสมานฉั นท์ร่วมกับชุม ชนประชาคมโลก
ในการให ้ความสาคัญกับสิท ธิของประชาชน ซึง่ เป็ นเป้ าหมายหลักที่จ ะได ้รับ ประโยชน์จ ากการพัฒ นาใน
ประเทศสปป.ลาว ด ้วยการส่งเสริมการเติบโตของภาคประชาสังคม ในการเคารพและคุ ้มครองสิทธิม นุ ษยชน
ของประชาชน โดยให ้ความส าคัญ กับ กรณี ก ารอุ ้มหายท่ า นสมบั ด สมพอน โดยตระหนั ก ว่า เหตุก ารณ์
ดังกล่าวมีความสาคัญเทียบเท่ากับความร่วมมือในการพัฒนาของทัง้ สองประเทศ
จึงกราบเรียนมาเพือ
่ ทราบ
กลุม
่ เยาวชนสร ้างสรรค์
กลุม
่ รักเขาชะเมา
กลุม
่ รักษ์เชียงคาน
กลุม
่ ศึกษาข ้อตกลงเขตการค ้าเสรีภาคประชาชน
กลุม
่ ศึกษาผู ้ติดยาเสพติด
กลุม
่ ศึกษาพลังงานทีย
่ ั่งยืนและเป็ นธรรม
่ เสียงอีสาน อุบลราชธานี
กลุม
่ สือ
ขบวนการประชาชนเพือ
่ สังคมทีเ่ ป็ นธรรม
คณะกรรมการญาติวรี ชนพฤษภา 35
สถาบันสังคมประชาธิปไตย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพือ
่ การพัฒนา
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพือ
่ การพัฒนาภาคเหนือ
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
คณะกรรมการรณรงค์เพือ
่ สิทธิ
คณะกรรมการรณรงค์เพือ
่ สิทธิมนุษยชน
คณะทางานโลกเย็นทีเ่ ป็ นธรรม (ThaiCJ)
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต ้
เครือข่ายเกษตรทางเลือก
เครือข่ายคนไทยไม่เอานิวเคลียร์ อุบลราชธานี
เครือข่ายชุมชนคนฮักน้ าของ
เครือข่ายชุมชนสลัม
เครือข่ายพลังงานเพือ
่ นิเวศวิทยาแม่น้ าโขง
เครือข่ายพลังงานยัง่ ยืน
เครือข่ายเพือ
่ การปฏิรูปทีด
่ น
ิ ภาคเหนือ
เครือข่ายเพือ
่ การมีสว่ นร่วมของชาวพุทธระหว่างประเทศ
เครือข่ายภาคประชาชนทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
เครือข่ายภาคประชาชนเพือ
่ การต่อต ้านโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ จังหวัดสุรน
ิ ทร์
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เครือข่ายภาคประชาชนเพือ
่ การปฏิรูปสังคมและการเมือง
เครือข่ายภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ จังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายเยาวชนลุม
่ น้ าโขงเพือ
่ สันติภาพ
เครือข่ายเยาวชนอาเซียน
เครือข่ายวิจัยและรณรงค์เพือ
่ สตรี
เครือข่ายสตรีปกป้ องทีด
่ น
ิ จังหวัดเพชรบูรณ์
เครือข่ายสตรีปกป้ องสิทธิในทีด
่ น
ิ จังหวัดเพชรบูรณ์
เครือข่ายสตรีอส
ี าน
เครือข่ายสภา องค์กรชุมชนตาบลลุม
่ น้ าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
่ าค
เครือข่ายสลัมสีภ
เครือข่ายอนุรักษ์ป่าภูววั
โครงการทามมูล สุรน
ิ ทร์
โครงการประสานความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ในลุม
่ น้ าโขง
โครงการพัฒนาศักยภาพคนไร ้รัฐ อุบลราชธานี
โครงการฟื้ นฟูนเิ วศในภูมภ
ิ าคแม่น้ าโขง
โครงการฟื้ นฟูพน
ื้ ทีช
่ ม
ุ่ น้ าแม่น้ ามูล
โครงการแลกเปลีย
่ นเยาวชนไทย-กัมพูชา
โครงการอินเทอร์เน็ ตเพือ
่ กฎหมายประชาชน (iLaw)
ชมรมเพือ
่ นธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ ์
พลังไท
มูลนิธก
ิ ารพัฒนาชุมชน
มูลนิธเิ กษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย)
มูลนิธช
ิ วี วิถี
มูลนิธช
ิ วี ต
ิ ไท
มูลนิธช
ิ ม
ุ ชนอีสาน
มูลนิธน
ิ ต
ิ ธิ รรมสิง่ แวดล ้อม
มูลนิธบ
ิ ูรณะนิเวศ
มูลนิธผ
ิ สานวัฒนธรรมประเทศไทย
มูลนิธผ
ิ ู ้หญิง
มูลนิธพ
ิ ัฒนาทีอ
่ ยู่อาศัย
มูลนิธพ
ิ ัฒนาภาคเหนือ
มูลนิธพ
ิ ัฒนาภาคอีสาน
มูลนิธพ
ิ ัฒนาศักยภาพชุมชน
มูลนิธพ
ิ ัฒนาอีสาน
มูลนิธเิ พือ
่ การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
มูลนิธเิ พือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน
มูลนิธเิ พือ
่ การพัฒนาแรงงานและอาชีพ
มูลนิธฟ
ิ ื้ นฟูชวี ต
ิ และสิง่ แวดล ้อม
มูลนิธย
ิ ุตธิ รรมเพือ
่ สันติภาพ
ั ติภาพและวัฒนธรรม
มูลนิธส
ิ น
ื่ เพือ
มูลนิธส
ิ อ
่ การศึกษาของชุมชน
มูลนิธเิ สฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
มูลนิธอ
ิ าสาสมัครเพือ
่ สังคม
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มูลนิธอ
ิ าสาสมัครเพือ
่ สังคม
เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเพือ
่ การศึกษาและการวิจัยสุขภาวะทีด
่ ี
โรงเรียนสืบสานภูมป
ิ ั ญญาล ้านนา
ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพือ
่ สังคม
ศูนย์ข ้อมูลเพือ
่ สันติภาพและสิทธิมนุษยชน
ศูนย์ข ้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติธรรม
ศูนย์ฟื้นฟูภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ , จังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์แรงงานเพือ
่ การเปลีย
่ นแปลง
ึ ษาการฟื้ นฟูธรรมชาติและวัฒนธรรม/ชุมชนทิวเขาเพชรบูรณ์
ศูนย์ศก
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนา
ศูนย์สง่ เสริมสิทธิมนุษยชนในภูมภ
ิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการจัดการสังคม
่ ารเปลีย
สถาบันบ่มเพาะจิตสูก
่ นแปลงสังคม
่ ารแปรเปลีย
สถาบันบ่มเพาะจิตสูก
่ นสังคม (ภายใต ้มูลนิธเิ พือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน)
สถาบันสันติประชาธรรม
สภาการศึกษาทางเลือกไทย
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกกว ้าง
สภาองค์กรชุมชนตาบลโคกก่อง
สภาองค์กรชุมชนตาบลไคสี
สภาองค์กรชุมชนตาบลชัยพร
สภาองค์กรชุมชนตาบลซาง
สภาองค์กรชุมชนตาบลเซกา
สภาองค์กรชุมชนตาบลดงบัง
สภาองค์กรชุมชนตาบลท่าดอกคา
สภาองค์กรชุมชนตาบลนากัง้
สภาองค์กรชุมชนตาบลนาสะแบง
สภาองค์กรชุมชนตาบลน้ าจัน
้
สภาองค์กรชุมชนตาบลโนนสมบูรณ์
สภาองค์กรชุมชนตาบลบ ้านต ้อง
สภาองค์กรชุมชนตาบลบึงกาฬ
สภาองค์กรชุมชนตาบลบึงโขงหลง
สภาองค์กรชุมชนตาบลบุ่งคล ้า
สภาองค์กรชุมชนตาบลป่ งไฮ
สภาองค์กรชุมชนตาบลโพธิห
์ มากแข ้ง
สภาองค์กรชุมชนตาบลศรีชมพู
สภาองค์กรชุมชนตาบลโสกก่าม
สภาองค์กรชุมชนตาบลหนองเดิน
่
สภาองค์กรชุมชนตาบลหอคา
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลท่าสะอาด
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลพรเจริญ
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลศรีสาราญ
สภาองค์กรชุมนตาบลท่ากกแดง
สมัชชาคนจน
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สมัชชาคนจน กรณีเขือ
่ นปากมูล
สมัชชาคนจน กรณีราษี ไศล
สมาคมไทบ ้าน มหาสารคาม
สมาคมแม่น้ าเพือ
่ ชีวต
ิ
สมาคมวิถท
ี างเลือกเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือแห่งประเทศไทย
สานักข่าวประชาธรรม
เสียงอีสาน
องค์กรไทยเพือ
่ การพัฒนาทรัพยากรในชนบท
อาเซียนวอทช์ ประเทศไทย
กฤตยา โนตานนท์ เชียงใหม่
กฤษฎา ขุนณรงค์ พัทลุง
กฤษฎา บุญชัย กรุงเทพมหานคร
กิตติกาญจน์ หาญกุล อุบลราชธานี
เครือยวง ดาวเรือง กรุงเทพมหานคร
แคล ้ว มนตรีศรี หนองบัวลาภู
จตุพร ชีวศรีรงุ่ เรือง สงขลา
จารุวรรณ สุพลไร่ อุบลราชธานี
จิตติมา ผลเสวก กรุงเทพมหานคร
จีรนุช เปรมชัยพร กรุงเทพมหานคร
เฉลิมศรี ประเสริฐศรี นราธิวาส
ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ กรุงเทพมหานคร
ณัฐพร ฉายเพ็ชร ปทุมธานี
ดาราราย รักษาสิรพ
ิ งศ์
ตาวัน วิเศษสินธุ ์ สงขลา
แทนวรรณ โตโพธิก
์ ลาง นครราชสีมา
ธรธรร การมั่งมี เชียงใหม่
นิจนิรันดร์ อวะภาค สงขลา
นิตก
ิ ร ค้าชู ชัยภูม ิ
นิตริ ัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
บัณฑิต หอมเกษ ชัยภูม ิ
บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
บุศรา สิงหบุตร ลาปาง
ปฐมญาณินท์ เหลีย
่ มเจริญ สุโขทัย
ประจักษ์พร โสภณ กรุงเทพมหานคร
ประทับจิต นีละไพจิตร กรุงเทพมหานคร
ประยงค์ ดอกลาใย
ประสิทธิ์ ฉายเพ็ชร ปทุมธานี
ผรัณดา ปานแก ้ว กรุงเทพมหานคร
พนม บุตะเขียว ชัยภูม ิ
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พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
พรรณี โทวกุลพาณิชย์
พรศิร ิ ชีวาพัฒนานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ั ศรีใส สงขลา
พิชย
ชาญ รูปสม กรุงเทพมหานคร
จักรกฤษณ์ พูลสวัสดิก
์ ต
ิ ก
ิ ล
ู นนทบุรี
เชภาดร จันทร์หอม ตรัง
วีระพงษ์ กังวานนวกุล เชียงราย
อ ้อมบุญ ทิพย์สน
ุ า หนองคาย
มาธา ทิพย์สน
ุ า หนองคาย
พูนสุข พูนสุขเจริญ นครสวรรค์
ภาวิณี ชุมศรี สุรน
ิ ทร์
มนทนา ดวงประภา พะเยา
มศกร สารปรัง กาฬสินธุ ์
รวงทอง จันดา ขอนแก่น
รัฐวิทย์ เรืองประโคน บุรรี ัมย์
รุ่งทิวา ปาวารี ชลบุรี
เลิศศักดิ์ คาคงศักดิ์ ปทุมธานี
วณี บางประภา ธิตป
ิ ระเสริฐ กรุงเทพมหานคร
วนัน เพิม
่ พิบูลย์
กฤษกรณ์ ศิลารักษ์ อุบลราชธานี
วาสนา ลาดี
วิทูวจ
ั น์ ทองบุ มหาสารคาม
วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร
ศศินันท์ ธรรมนิฐน
ิ ันท์ กาญจนบุรี
ศักดินา ฉั ตรกุล ณ อยุธยา
ศิรพ
ิ ร ฉายเพ็ชร ปทุมธานี
สดใส สร่างโศก อุบลราชธานี
สมปอง เวียงจันทร์
สมลักษณ์ หุตานุวต
ั ร
่ ชม สง่าราศรี กรีเซน
ชืน
สมศักดิ์ พลภักดี สุรน
ิ ทร์
สุทธิเกียรติ คชโส กาฬสินธุ ์
สุทธิเกียรติ ธรรมดุล น่าน
สุธล
ิ า ลืนคา
สุนทรี หัตถี เซ่งกิง่ ขอนแก่น
สุนด
ิ า ปิ ยกุลพานิชย์ ตาก
สุภาภรณ์ มาลัยลอย ฉะเชิงเทรา
จริงจัง นะแส สงขลา
สุรชัย ตรงงาม กรุงเทพมหานคร
มนัญญา พูนศิร ิ ลพบุรี
สงกรานต์ ป้ องบุญจันทร์ อุดรธานี
อชิชญา อ๊อตวงษ์ กรุงเทพมหานคร
สุมต
ิ รชัย หัตถสาร เชียงใหม่
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แสงจันทร์ ฉายเพ็ชร ปทุมธานี
โสภณ หนูรัตน์ สงขลา
อนุชา วินทะไชย
อ ้อมใจ หนูแดง สุราษฎร์ธานี
อังคณา นีละไพจิตร กรุงเทพมหานคร
เอกชัย อิสระทะ สงขลา
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