
แถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันสากลแห่งการคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้สูญหาย

2556 กรณีสมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว  

นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 อันเป็นวันที่ท่านสมบัด สมพอน นักพัฒนาอาวุโสชาวลาว เจ้าของ   

รางวัลรามอน แม็กไซไซปี  2548 ได้ถูกบังคับให้สูญหายไปกลางเมืองเวียงจันทน์ สปป . ลาว เป็นต้นมา 

นักกิจกรรมทางสังคม กลุ่มภาคประชาสังคม และประชาชนชาวไทยจํานวนมากยังคงร่วมกันเรียกร้อง  

การกลับมาอย่างปลอดภัยของสมบัด สมพอน ด้วยความตระหนักถึงความสํา คัญของท่านสมบัดนัก   

พัฒนาอาวุโสผู้ซ่ึงทํา ให้ประเทศลาว ประชาชนลาว และกลุ่มนักพัฒนาในลาวเป็นที่รู้จัก และสามารถ    

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมภาคประชาสังคมที่ร่วมกันทํางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของประเทศลาว
และของภูมิภาคด้วยความสมานฉันทเท่าเทียมและเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับประเทศอื่ๆ ทั้งในภูมิภาค 

แม่น้ํา โขงอาเซียนและนานาประเทศ 

กว่า 8 เดือนเต็ม ที่ประชาคมในภูมิภาคและในโลก ไม่ได้รับข่าวคราวข้อมูลใด ๆ ที่เป็นประโยชน์เก่ียว    

กับเบาะแสการหายตัวไปของสมบัดจดหมายหลายฉบับที่ถูกส่งจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถึงรัฐบาล  

ลาวเพื่อช้ีให้เห็นคุณค่าของบุคคลเช่นสมบัดซ่ึงอันสมควรแก่การสืบหาอย่างจริงจังและจนถึงที่สุดความ
เงียบงันในการให้คํา ตอบโดยรัฐบาสปป . ลาว ทํา ให้แม้สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนองค์การ  

สหประชาชาติยังต้องออกแถลงการณ์ถึงสองคร้ังโดยแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่าน
มาระบุชัดเจนว่าสมบัดเป็นบุคคลที่ถูกบังคับให้สาบสูญหลังจากพบบันทึกจากกล้องวงจรปิดแสดงให้
เห็นว่าเขาถูกหยุดรถโดยตํารวจจราจรและภายหลังถูกนํา ตัวไปโดยกลุ่มชายฉกรรจ์ และระบุด้วย  

ว่าการทํางานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสมบัดน่าจะเกี่ยวข้องกับการ
ที่เขาถูกบังคับให้สาบสูญไป

ด้วยประเด็นและปัจจัยเง่ือนไขที่มีความสํา คัญอย่างย่ิงนี้ในโอกาสวันสากลแห่งการคุ้มครองบุคคลจาก 

การบังคับให้สูญหายกลุ่มภาคประชาสังคมและภาคประชาชนไทย ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลสปป .ลาวให้
สืบสวนและนํา ตัวผู้กระทํา ผิดออกมาแสดงต่อสายตาประชาคมโลกโดยเร็วที่สุดก่อนที่ช่ือเสียงของ  

สปป.ลาวจะถูกทําลายไปโดยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างร้ายแรงมากกว่า
ที่เป็นอยู่นี้อีกทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงย่อมทํา ให้สปป .ลาวสูญเสียโอกาสในการ
พัฒนารวมทั้งการพัฒนาโดยการสนับสนุนจากมิตรประเทศที่ให้ความสํา คัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 

การคุกคามต่อผู้นําภาคประชาสังคมในประเทศสปป . ลาวได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อภาคประชา
สังคมในอาเซียนเนื่องจากเป็นการสกัดก้ันการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางการบังคับบุคคลให้
สูญหายอันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคจะเป็นสิ่งที่บ่อนทําลายความเข้มแข็งและทําให้การ
ก่อเกิดประชาคมอาเซียนที่ย่ังยืนเป็นไปได้ยากย่ิงขึ้น

เราจึงขอเรียกร้องมายังตัวแทนของรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน) และกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ได้แสดงให้เห็นความสํา คัญของกรณีสมบัดสมพอน โดย   

การร่วมกันกระตุ้นเตือนอย่างเป็นทางการต่อ สปป .ลาว ให้กระทําการใดๆ เพื่อแสดงถึงการยอมรับ  

แนวทางสิทธิมนุษยชนพื้นฐานรวมทั้งปฏิบัติตามกติกาภายใต้กรอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย



การคุ้มครองบุคคลทุกคนให้พ้นจากการถูกบังคับให้หายสาบสูญของสหประชาชาติทั้งนี้ ด้วยความ 

ตระหนักว่า กรณีสมบัด สมพอน เป็นกรณีสํา คัญและเร่งด่วนซ่ึงอาจกลายเป็นสาเหตุสํา คัญของความ     

ล้มเหลวของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่กํา ลังก่อรูปขึ้นได้ 

ในท้ายที่สุด ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนไทย ขอเรียกร้องมายังรัฐบาลไทยโดยขอให้อย่าเพียง  

เร่งสานสัมพันธ์กับสปป. ลาวในแง่ของเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจในการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
และการขยายตัวของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ เช่นเกษตรอุตสาหกรรมแต่ต้องให้ความสํา 

คัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่กําลังเกิดขึ้นในสปป . ลาวและผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
ด้วยทั้งนี้รัฐบาลไทยควรแสดงท่าทีความห่วงใยร่วมกับประชาคมอาเซียนและนานาอารยะประเทศใน
ประเด็นสมบัดสมพอนเพื่อรักษาสถานภาพที่เคยมีของประเทศไทยในทางสร้างสรรค์ต่อสังคมภูมิภาค
และอาเซียนดังที่เคยมีให้สมกับเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประวัติศาสตร์การก่อเกิดของภาคประชา
สังคมมาอย่างยาวนานอีกทั้งจะเป็นสิ่งยืนยันต่อการให้ความสํา คัญกับประเด็นการทํา ให้บุคคล  

สูญหายซ่ึงยังเกิดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

ลงนามโดย
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Thai Civil Society Statement on Sombath Somphone’s Enforced Disappearance

on the Occasion of International Day of the Disappeared

August 30, 2013

Since December 15, 2012, when Sombath Somphone, a prominent Lao social activist and
recipient of the 2005 Ramon Magsaysay Award, was forcibly disappeared in the middle of
Vientiane, the capital of Laos, demand for his safe return from scores of social activists
and civil society organizations in Thailand has continued. We are aware of the significance
of Sombath Somphone, who played a great part in making Lao civil society more known
and capable of playing a role equal to those in other countries in working towards a better
future of Laos, the Mekong region and ASEAN.

For over eight months, the regional and international communities have received no
information or clues about Sombath’s disappearance or his whereabouts. Scores of letters
to the Government of Laos from political leaders, prominent figures and civil society
organizations around the world have recognized the importance and value of Sombath and
his work and called for a thorough, transparent and prompt investigation until a solution is
reached. However, the only response from the Government of Laos has been silence.
Even the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights has issued
two respective statements. The second one that came out last June indicates Sombath
was forcibly disappeared with CCTV footage as evidence showing local police were
involved in stopping his car, and he was then taken away in a car by men in civilian
clothes. In addition, the statement points out his enforced disappearance may possibly be
related to his work of promoting human rights and sustainable development.

On the occasion of the International Day of the Disappeared on August 30, Thai civil
society organizations and Thai people urge the government of Laos to show the world
public it is making a truely serious effort in investigating the case and searching for the
criminal offenders, or Laos’ reputation will be even more severely damaged by its track
record of human rights violations. In addition, Laos’ opportunities for development will likely
be lost because development aid from countries that uphold human rights principles will
probably diminish.

Threats to Lao civil society figures have significantly affected civil society development
within ASEAN. Such threats have hampered the development in which people are
supposedly the center. To date, the cool response from Lao authorities and the lack of
transparency in the investigation on Sombath Somphone has worsened the human rights
conditions within ASEAN in which enforced disappearance still remains common.
Continuing human rights violations will likely undermine the strength of civil society,
making it more difficult for ASEAN to become a sustainable regional community.

Consequently, we urge the governments of the ASEAN countries, and especially the
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights to demonstrate their concern
about the Sombath Somphone case. We encourage authorities of all countries to
collectively call their Lao counterparts to take all necessary actions that can prove Laos’
respect for fundamental human rights and its compliance with the International Convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. The Sombath Somphone
case is a matter of urgency and extreme importance which, if ignored, could cause failure
of the newly-born ASEAN human rights mechanism.

Finally, we urge the Thai government to not keep pursuing relations with its Lao
counterpart with a sole purpose of bilateral business development in which the people of



both countries are unlikely to be the beneficiaries. The Thai government should not confine
these relations within such a narrow scope as supporting Thai private sector’s investment
in large-scale projects such as hydroelectric dams and agro-business. The Thai
government should underline human rights as an element of the bilateral relations. The
Thai government together with other ASEAN members should, like other civilized
countries, express concern about the case of Sombath Somphone so as to maintain the
country’s long-standing role towards the constructive development of the regional
community of ASEAN. The Thai government should act in a way of a civilized democratic
country, which will, in return, demonstrate that Thailand affirms its commitment to
addressing the problem of enforced disappearance that still continues in Thailand.

Signed by civil society organizations listed below:

The Thai NGO Coordinating Committee (NGO COD)
ASEAN Watch Thailand
Justice for Peace Foundation
Campaign Committee for Human Rights
Peace and Human Rights Resource Center


