
วนัที ่ 7 มถุินายน 2563 

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้จดัการประชุมสหประชาชาตผ่ิานอนิเตอร์เน็ตเร่ืองธุรกจิกบัสิทธิมนุษยชน: ปัญหาท้าทายใหม่ แนว

ทางการด าเนินงานใหม่ เอเชียและแปซิฟิก ซ่ึงจะมขีึน้ระหว่างวนัที ่9-11 มถุินายน 2563  

เรียน คณะท ำงำนแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNWG), ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ 
(UNDP), องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO), กองทุนเพ่ือเดก็แห่งสหประชำชำติ (UNICEF), องค์กำรเพ่ือกำรส่งเสริมควำม
เสมอภำคระหว่ำงเพศ และเพ่ิมพลงัของผู้หญิงแห่งสหประชำชำติ (UN  Women) และ คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชำชำติส ำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) 

หน่วยงานและบุคคลซ่ึงมีช่ือดา้นทา้ย ขอใหค้ณะท างาน UN Working Group Business and Human Rightsและ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เขา้แทรกแซงและเนน้ใหเ้ห็นถึงสถานการณ์การคุกคามดว้ย

กระบวนการยติุธรรมต่อผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง 

เป้าหมายตามท่ีประกาศไวข้องเวทีน้ีรวมถึง “กำรอ ำนวยกำรให้เกิดกำรเรียนรู้ และโอกำสกำรสร้ำงเครือข่ำยขององค์กร

ภำคประชำสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกำรประเมินว่ำจะสำมำรถกดดันให้เกิดกำรเปลีย่นแปลง และเอำชนะ
อุปสรรคเพ่ือให้เข้ำถึงกำรเยยีวยำได้”   

การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรม ยงัคงเป็นอุปสรรคส าคญัตอ่การท างานของผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิ

มนุษยชนในประเทศไทย การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมโดยรัฐและ/หรือหน่วยงานธุรกิจ ถือวา่ละเมิดหลกัการช้ีน าแห่ง

สหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมต่อผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ละเมิดเสาหลกัทั้งสามประการของ 

หลกัการช้ีน าแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง   

1. หนา้ท่ีของรัฐในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

2. ความรับผิดชอบของบรรษทัท่ีจะตอ้งเคารพสิทธิมนุษยชน 

3. การเขา้ถึงการเยยีวยาของผูเ้สียหายจากการปฏิบติัมิชอบเน่ืองจากการท าธุรกิจ  

หลกัการช้ีน ายงัก าหนดวา่ “เม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษทั รัฐบาลตอ้งด าเนินการใหเ้กิดการเยยีวยาท่ี

เขม้แขง็และเหมาะสมต่อผูเ้สียหาย”  

เราเช่ือวา่ การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมและการด าเนินคดีเชิงยทุธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ 

(SLAPP) ของภาคธุรกิจ จะเป็นประเด็นส าคญัในการพิจารณาในเวทีน้ี   

เราจึงเรียกร้องผูจ้ดั ใหจ้ดัใหมี้การอภิปรายในประเดน็การคุม้ครองผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุก

รายการ และใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของขอ้เสนอเพ่ือการด าเนินงานจากเวทีน้ี  

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E


นอกจากนั้น ผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตอนน้ี ไดต้กเป็นเป้าหมายการฟ้องคดีเพื่อขดัขวางการ

ด าเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิในท่ีดิน ท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรในทอ้งถ่ิน   

นบัแตปี่ 2557 Protection International รายงานวา่ ผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 440 คนถูกด าเนินคดี และตั้งแต่ปี 

2560 ผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนกวา่ 200 คนถูกด าเนินคดี ผูท่ี้ตกเป็นจ าเลยในคดีเหล่าน้ีมกัเป็นผูห้ญิงยากจนในเขตเมืองท่ี

ถูกไล่ร้ือจากท่ีอยูอ่าศยั ตามมาดว้ยจ าเลยท่ีเป็นผูห้ญิงซ่ึงท างานปกป้องท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน ผูฟ้้องคดี

เหล่าน้ีประกอบดว้ยบริษทัเหมืองแร่ บริษทัปาลม์น ้ ามนั และหน่วยงานของรัฐบางแห่ง   

ช่วงท่ีผา่นมาแทนท่ีจะสนบัสนุนและคุม้ครองผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยกลบัมีท่าที

สนบัสนุนใหบ้ริษทัสามารถคุกคามและข่มขู่โดยผา่นกระบวนการยติุธรรมและรูปแบบอ่ืน ๆ  

ยกตวัอยา่งเช่น บริษทัเหมืองทองค าซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐบางคน ไดก้ระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ร้ายแรง รวมทั้งการท าร้ายร่างกายอยา่งรุนแรงเม่ือปี 2557 โดยผูเ้สียหายเป็นสมาชิกกลุ่มคนรักษบ์า้นเกิด องคก์รชุมชนท่ีมีแกน

น าเป็นผูห้ญิงในจงัหวดัเลย ต่อมายงัมีการฟ้องคดีประมาณ 22 คดีตอ่ผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยผูฟ้้อง

ประกอบดว้ยทั้งบริษทัและหน่วยงานของรัฐ ในหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยทางการด าเนินคดีกบัแกนน าชุมชน ในขอ้หาละเมิด

พระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ โดยเป็นผลจากการรวมตวัประทว้งอยา่งสงบเพ่ือต่อตา้นโครงการท่ีสร้างความเสียหายใน

พ้ืนท่ีของตน  

คดีท่ีมกัมีการฟ้องผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนไดแ้ก่ คดีหม่ินประมาท ซ่ึงถือเป็นความผิดอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญา ในลกัษณะความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง มาตรา 326-333 

การก าหนดเป้าหมายเป็นผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวข้องบริษทั เพราะการ

ด าเนินคดีกบัผูห้ญิงคนเดียว ยอ่มส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและอาจรวมถึงทั้งชุมชน เน่ืองจากผูห้ญิงเป็นผูรั้บผดิชอบดูแล

ครอบครัว เม่ือตอ้งใชเ้วลาต่อสูค้ดี ยอ่มมีเวลานอ้ยลงในการท างานดูแลครอบครัว นอกจากเป็นการแทรกแซงต่อความจ าเป็นใน

การดูแลครอบครัวแลว้ การท่ีผูห้ญิงตอ้งออกไปต่อสูค้ดีท าใหถู้กมองวา่ “เพิกเฉยต่อหนา้ท่ีของตนเอง” กลายเป็นตราบาปอนัเป็น

เหตุใหมี้การมองวา่ผูห้ญิงไม่ไดดู้แลครอบครัวของตนเองอยา่งจริงจงั ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัในชุมชนชนบท การพิจารณาคดีมกั

เกิดข้ึนท่ีศาลระดบัจงัหวดั ซ่ึงตั้งอยูห่่างไกลจากชุมชนของผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ภาระท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งการดูแลบุตร การ

เดินทาง และค่าใชจ่้ายในการสูค้ดี ท าใหเ้กิดความเครียดและความยากล าบากในชีวติมากข้ึน ทั้งยงัท าใหผู้ห้ญิงเหล่าน้ีไม่สามารถ

ท างานท่ีมีรายไดไ้ดเ้ตม็เวลา เน่ืองจากตอ้งไปข้ึนศาล การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมต่อชุมชนของผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิ

มนุษยชน ท าใหเ้ส่ียงท่ีจะเป็นการปิดปากใหพ้วกเขาไม่สามารถแสดงความเห็นท่ีส าคญั ท าใหส้งัคมไม่ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ี

ส าคญัมากสุดของพวกเขา  

การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมของบริษทั/บรรษทั ยงัเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ท่ีท างาน

สนบัสนุนผูห้ญิงและชุมชนระดบัรากหญา้ ยกตวัอยา่งเช่น ปัจจุบนัมีการฟ้องคดีหม่ินประมาททางอาญาหลายคดีต่อองัคณา นีละ

ไพจิตร ผูรั้บรางวลัแมกไซไซประจ าปี 2562 และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผูร้ณรงคส์ าคญัเพื่อสิทธิมนุษยชน

https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-defamation-sections-326-333/
http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-defamation-sections-326-333/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-judicial-harassment-of-ms-angkhana-neelapaijit-over


และความยติุธรรม บริษทัแห่งเดียวกนัยงัฟ้องคดีอีกอยา่งนอ้ย 37 คดีต่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน ประกอบดว้ย พทุธณี 

กางกั้น, ธนภรณ์ สาลีผล, สุธารี วรรณศิริ, สุชาณี  คลวัเทรอ (ผูส่ื้อข่าว), สุธาสีนี แกว้เหลก็ไหล (นกัสหภาพแรงงาน), งามศุกร์ 

รัตนเสถียร (อาจารย)์ และผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัอีกหลายคน 

คดีหม่ินประมาทต่อบุคคลเหล่าน้ีมีโทษจ าคุกระหวา่ง 8-42 ปี และมีค่าปรับระหวา่ง 800,000-4.2 ลา้นบาท คดีเหล่าน้ี

ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระท าเพียงเลก็นอ้ย รวมทั้งการแชร์ทวตีใหก้ าลงัใจแรงงานขา้มชาติ ท่ีต่อสูเ้รียกร้องสิทธิ

ดา้นแรงงานของตน   

การถูกด าเนินคดีเช่นน้ีไม่เพียงท าใหเ้สียเวลาและเสียเงิน หากยงัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อภาวะทางอารมณ์ เน่ืองจาก

เป็นการโจมตีอยา่งจงใจและมียทุธศาสตร์ เม่ือนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัถูกฟ้อง ยอ่มส่งผลให้

ผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอ่ืน ๆ เกิดความหวาดกลวั และกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือสิทธิ

มนุษยชนและความยติุธรรม  

การคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมและการฟ้องคดีฟ้องปิดปาก ท าใหเ้กิดบรรยากาศของความหวาดกลวัและความ

เงียบ ในบรรดาผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนซ่ึงถูกละเมิดสิทธิ (หรือเส่ียงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิ)  

ในระหวา่งการระบาดของโรคโควดิ-19 และหลงัจากนั้น หน่วยงานธุรกิจยอ่มมองหาแนวทางท่ีจะฟ้ืนฟกิูจการจาก

ภาวะขาดทุน และมุ่งท าก าไรใหเ้ร็วสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การท างานของผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน จะยิง่มี

ความส าคญัยิง่ข้ึนส าหรับรัฐบาลไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผูห้ญิงและผูช้ายนกั

ปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทมากสุดท่ีจะเนน้ใหเ้ห็นปัญหาการละเมิด หรือการคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน เพ่ือ

ประกนัวา่ หน่วยงานธุรกิจจะปฏิบติัตามหลกัการและพนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชน  

ในขณะท่ีรัฐบาลปล่อยใหเ้กิดการคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมต่อไป โดยไม่มีการตรวจสอบ ยอ่มส่งผลใหก้าร

ท างานท่ีส าคญัเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเส่ียงอนัตราย และด าเนินการไดย้ากข้ึน สุดทา้ยแลว้ยอ่มส่งผลกระทบต่อทั้ง

ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูมี้รายช่ือดา้นทา้ยจึงกระตุน้ใหเ้วทีสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ใชโ้อกาสน้ีแสดง

จุดยนืท่ีเขม้แขง็ เพื่อสนบัสนุนการคุม้ครองผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ใหป้ลอดจากการคุกคามดว้ยกระบวนการ

ยติุธรรมและการฟ้องคดีปิดปาก  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราเสนอใหท่้านยกประเด็นต่อไปน้ีเพ่ือพดูคุยกบัรัฐบาลไทย  

1. ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาการด าเนินคดีเพ่ือขดัขวางการต่อสูเ้พ่ือสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีการน าเสนอประเด็นน้ีแลว้

ในรายงานและขอ้เสนอแนะของคณะท างานสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนบัแตปี่ 2561 เรากระตุน้ให้

คณะท างานและคณะผูจ้ดัเวที ร้องขอใหรั้ฐบาลไทยรายงานความคืบหนา้ในการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะเหล่าน้ี  

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-judicial-harassment-of-ms-angkhana-neelapaijit-over
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E


2. แผนปฏิบติัการเพื่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นหน่ึงในส่ีองคป์ระกอบหลกัของแผนปฏิบติัการแห่งชาติวา่ดว้ย

ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน แตท่ี่ผา่นมายงัไม่มีการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อใหก้ารคุม้ครองหรือรับรองการท างานของ

ผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นผล แผนปฏิบติัการแห่งชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน และมติท่ีใหค้วาม

คุม้ครองในกระบวนการยติุธรรม ยงัไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย โดยถือเป็นเพียงมติของฝ่ายบริหารของรัฐบาลไทย ซ่ึงมีสถานะ

เป็นเพียง “กฎ” ตามมาตรา 3 ของพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงไม่มีน ้ าหนกัในแง่

กระบวนการยติุธรรมหรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ 

3. ในปี 2562 มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา 161/1 และ 165/2 ของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เพื่อหาทาง

แกปั้ญหาการฟ้องคดีฟ้องปิดปาก และการคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมในรูปแบบอ่ืน การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเช่นน้ีเปิด

โอกาสใหศ้าลสามารถยกฟ้องคดี หรือหา้มบุคคลเอกชนฟ้องคดีใหม่ กรณีท่ีเห็นวา่เป็นการฟ้องคดี “โดยไม่สุจริตหรือโดย

บิดเบือนขอ้เท็จจริง เพ่ือกลัน่แกลง้หรือเอาเปรียบจ าเลย อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมายงัไม่มีการใชม้าตราใหม่น้ีอยา่งเป็นผล ในกฎหมาย

ไม่มีการใหนิ้ยามค าวา่ “โดยไม่สุจริต” ดว้ยซ ้ า ส่งผลใหต้กเป็นดุลพินิจของศาล จนถึงปัจจุบนั การร้องขอต่อศาลใหใ้ชอ้  านาจ

ตามมาตรา 161/1 ในคดีต่อผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน มกัถูกปฏิเสธ  

4. ตามมาตรา 21 ของพระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 พนกังานอยัการมีอ านาจสัง่ไม่ฟ้อง

คดีในลกัษณะท่ีเป็นการคุกคาม ขม่ขู่ หรือตอบโตน้กัปกป้องสิทธิมนุษยชนหรืออ่ืน ๆ อยา่งไรก็ดี การสัง่ไม่ฟ้องคดีไม่ไดเ้ป็น

อ านาจเฉพาะของอยัการสูงสุด หากมีขั้นตอนปฏิบติัท่ียาวนาน และไม่เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่ีผา่นมามีการใหท้รัพยากรและความ

ช่วยเหลืออยา่งเพียงพอต่อส านกังานอยัการสูงสุด เพ่ือใหใ้ชอ้  านาจของตนไดอ้ยา่งเป็นผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่  

5. นอกจากน้ียงัไม่มีการก าหนดขั้นตอนปฏิบติั หรือขอ้บทท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการสัง่ปรับ หรือการลงโทษหน่วยงาน

ธุรกิจท่ีถูกตดัสินวา่มีความผิด ฐานคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมต่อผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน เรากระตุน้ให้

รัฐขดัขวางการข่มขู่และการคุกคามทุกชนิด ผูท่ี้รับผดิชอบต่อการโจมตีท าร้ายนกัปกป้อง รวมทั้งผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการคุกคามดว้ย

กระบวนการยติุธรรมตอ้งไดรั้บโทษ ผูท่ี้ถูกตดัสินวา่ไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีในการดูแลเพื่อสนบัสนุนและคุม้ครองผูห้ญิงและผูช้าย

นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ตอ้งไดรั้บผลจากการกระท าทั้งในทางการเมือง การเงิน และในระบบยติุธรรม  

6. ความผิดฐานหม่ินประมาท ซ่ึงแมพิ้สูจน์วา่เป็นจริง ไม่ไดเ้ป็นความผิดท่ีสร้างอนัตรายต่อชีวติ ร่างกายหรือทรัพยสิ์น 

จึงไม่ควรถือเป็นความผิดทางอาญา ซ่ึงมีบทลงโทษจ าคุกและ/หรือค่าปรับจ านวนมาก การลงโทษเช่นน้ีควรมาใชเ้ฉพาะกบั

อาชญากรรมร้ายแรง เราจึงกระตุน้ใหค้ณะท างานแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี ใหรั้ฐบาลไทยลดการเอาผิดทางอาญากบัความผิดฐานหม่ินประมาท และใหย้กเลิกบทลงโทษทางอาญาใด 

ๆ กบัความผิดฐานหม่ินประมาท 

7. เราเรียกร้องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีท างานในประเดน็ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ใหใ้ชท้รัพยากรและอ านาจท่ีมีอยูเ่พ่ือ

ประกนัวา่ รัฐบาลไทยและหน่วยงานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลาย จะยติุการคุกคามดว้ยกระบวนการยติุธรรมต่อผูห้ญิงและผูช้ายนกั

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/03/Thailand-SLAPP-Lawsuits-Letter-2020-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/03/Thailand-SLAPP-Lawsuits-Letter-2020-ENG.pdf


ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทนัที โดยเฉพาะต่อผูห้ญิง และใหด้ าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจท่ีดีและมีการ

ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งจริงใจ 

เราขอขอบคุณท่ีท่านใหค้วามสนใจต่อขอ้กงัวลและประเด็นในจดหมายน้ี และหวงัวา่จะไดท้ างานร่วมกบัรัฐบาลไทย

และหน่วยงานสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประกนัใหมี้การคุม้ครองหลกัการธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับทุกคน  

ขอแสดงความนบัถือ  

รายช่ือผูล้งนาม  

1. เครือข่ายประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของแร่ประเทศไทย 
2. เครือข่ายผูห้ญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   
3. กลุ่มคนงาน Try Arm  

4. มูลนิธิศูนยข์อ้มูลชุมชน 
5. องคก์รฟอร์ทิไฟท ์ไรทส์ 
6. มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดลอ้ม 
7. กลุ่มนิเวศวฒันธรรมศึกษา 

8. โครงการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะดา้นทรัพยากรแร่ 
9. มูลนิธิเอม็พาวเวอร์ 
10. มูลนิธิยติุธรรมเพื่อสนัติภาพ 
11. กรีนพีซ ประเทศไทย 
12. มูลนิธิภาคใตสี้เขียว  
13. เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน 
14. กลุ่มรักษล์าหู่ 
15. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) 
16. บูคู หอ้งเรียนเพศวถีิและสิทธิมนุษยชน 
17. กลุ่มฅนรักษบ์า้นเกิด  6  หมู่บา้น  จงัหวดัเลย 
18. กลุ่มอนุรักษป่์าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจนัได   หนองบวัล าภู 
19. กลุ่มฅนรักษบ์า้นเกิดบ าเหน็จณรงค ์ ชยัภูมิ 
20. กลุ่มรักษบ์า้นแหง จงัหวดัล าปาง 
21. กลุ่มรักษอ์ าเภอวานรนิวาส  สกลนคร 
22. กลุ่มอนุรักษน์ ้ าซบัค าป่าหลาย มุกดาหาร 
23. กลุ่มนกักฎหมายอาสาเพ่ือสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดลอ้มและประชาธิปไตย 
24. สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
25. มูลนิธิผสานวฒันธรรม  



26. มูลนิธิพิทกัษส์ตรีและเด็ก   
27. มูลนิธิศกัยภาพชุมชน   
28. สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอ้ม  
29. มูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ  
30. ศูนยพิ์ทกัษแ์ละฟ้ืนฟสิูทธิชุมชนทอ้งถ่ิน  
31. ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
32. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.)  
33. มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.)   
34. สถาบนัชุมชนอีสาน  มูลนิธิชุมชนอีสาน 
35. ศูนยก์ฎหมายสิทธิชุมชน 
36. กลุ่มศึกษาการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
37. เครือข่ายเพ่ือนตะวนัออก วาระเปล่ียนตะวนัออก 
38. โปรเจกตเ์สวนา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

39. สมาคมนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน 
40. เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสงัคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

41. Asylum Access Thailand 
42. ALTSEAN-Burma 
43. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 
44. Mekong Watch  
45. The International Service for Human Rights (ISHR) 
46. Protection International  
47. Women of Color/Global Women’s Strike.   
48. Worker Hub For Change (WH4C)  
49. Witness Radio – Uganda 
50. Oil Workers' Rights Protection Organization Public Union Baku, Azerbaijan,  
51. Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)  
52. Cameroon Network of Human Rights Organizations (RECODH) 
53. Lawyers' Rights Watch Canada 

 

รายช่ือบุคคล 

1. องัคณา  นีละไพจิตร  ผูรั้บรางวลัแมกไซไซประจ าปี 2562 และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2. ส.รัตนมณี  พลกลา้ ทนายความสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอ้ม 



3. พทุธนี กางกั้น 

4. ธนภรณ์ สาลีผล 

5. สมปอง เวยีงจนัทร์ 

6. กาญจนา ดีอุต   

7. นุชนารถ แท่นทอง 

8. สมบุญ คงคา  

9. วภิา มจัฉาชาติ 

10. ทองพลู สาสงัข ์

11. นายสุวทิย ์ กหุลาบวงษ ์ 

12. เอกพนัธ์ุ ปิณฑวณิช  

13. เสาวณีย ์แกว้จุลกาญจน์ นกัวชิาการอิสระ 

14. รองศาสตราจารย ์กนกวรรณ มะโนรมย ์ 

15. สมชาย หอมลออ ทนายความ    

16. เพญ็โฉม แซ่ตั้ง  

17. อาจารยง์ามศุกร์ รัตนเสถียร    

18. ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี    

19. นส.ปริญญา บุญฤทธ์ิฤทยักลุ   

20. สมนึก จงมีวศิน – นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 

21. Joseph Désiré Zebaze 

22. Mirvari Gahramanli  

23. ยฮูานี เจ๊ะกา 

 


