
วนัที ่ 7 มถินุายน 2563 

จดหมายเปดิผนกึถงึคณะผูจ้ดัการประชมุสหประชาชาตผิา่นอนิเตอรเ์นต็เรือ่งธรุกจิกั

บสทิธมินษุยชน: ปญัหาทา้ทายใหม ่แนวทางการด าเนนิงานใหม ่เอเชยีและแปซฟิกิ 

ซึง่จะมขีึน้ระหวา่งวนัที ่9-11 มถินุายน 2563  

เรียน คณะท างานแห่งสหประชาชาตวิ่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNWG), 

ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), 

องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาต ิ

(UNICEF), องค์การเพื่อการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ 

และเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาต ิ(UN  Women) และ 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 

(ESCAP) 

หน่วยงานและบุคคลซึง่มีชื่อด้านท้าย ขอให้คณะท างาน UN Working Group 

Business and Human Rightsและหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ท่ีท างานเกีย่วขอ้งกบัธุรกิจและสทิธิมนุษยชน 

เข้าแทรกแซงและเน้นให้เห็นถึงสถานการณก์ารคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมต่อ

ผู้หญิงและผู้ชายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง 

เป้าหมายตามที่ประกาศไว้ของเวทีนีร้วมถึง “การอ านวยการให้เกิดการเรียนรู ้

และโอกาสการสร้างเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคมและนกัปกป้องสิทธิมนุษยช

น และการประเมินว่าจะสามารถกดดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลง 

และเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้เข้าถึงการเยียวยาได้”   

การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรม 

ยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการท างานของผูห้ญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐและ/หรือหน่วยงานธุรกิจ 

ถือว่าละเมิดหลักการชีน้ าแห่งสหประชาชาตวิ่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
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การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมต่อผู้หญิงและผู้ชายนักปกปอ้งสิทธิมนุษย

ชน ละเมิดเสาหลกัทั้งสามประการของ 

หลักการชี้น าแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยธรุกจิและสทิธิมนุษยชน รวมทั้ง   

1. หน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 

2. ความรับผิดชอบของบรรษัทที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชน 

3. 

การเขา้ถึงการเยียวยาของผู้เสียหายจากการปฏิบตัิมิชอบเนื่องจากการท าธุรกิ

จ  

หลักการชี้น ายังก าหนดว่า “เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบรษิัท 

รัฐบาลต้องด าเนินการให้เกิดการเยียวยาที่เข้มแข็งและเหมาะสมตอ่ผู้เสียหาย”  

เราเชื่อว่า 

การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมและการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการ

มีส่วนรว่มสาธารณะ (SLAPP) ของภาคธุรกิจ 

จะเป็นประเด็นส าคัญในการพิจารณาในเวทนีี้   

เราจึงเรียกร้องผู้จัด 

ให้จัดให้มีการอภิปรายในประเด็นการคุม้ครองผู้หญิงและผู้ชายนกัปกป้องสิทธิมนุษย

ชนในทุกรายการ และให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอเพื่อการด าเนินงานจากเวทีน้ี  

นอกจากนั้น ผู้หญิงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตอนนี้ 

ได้ตกเป็นเป้าหมายการฟ้องคดีเพื่อขัดขวางการด าเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิในที่ดิน 

ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในทอ้งถิ่น   

นับแต่ปี 2557 Protection International รายงานว่า 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 440 คนถกูด าเนินคดี และตั้งแต่ป ี2560 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกว่า 200 คนถูกด าเนินคด ี

ผู้ที่ตกเป็นจ าเลยในคดีเหล่านี้มักเป็นผู้หญิงยากจนในเขตเมืองทีถู่กไล่รื้อจากที่อยู่อา

ศัย 

ตามมาดว้ยจ าเลยที่เปน็ผู้หญิงซึ่งท างานปกป้องที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในชุมช

นของตน ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ประกอบดว้ยบริษทัเหมืองแร่ บริษัทปาลม์น้ ามัน 

และหน่วยงานของรัฐบางแห่ง   

https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/final_cedaw_2020_edit_new_270263.pdf
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ช่วงทีผ่่านมาแทนท่ีจะสนับสนุนและคุ้มครองผู้หญิงและผู้ชายนกัปกป้องสิทธิม

นุษยชน 

รัฐบาลไทยกลับมีท่าทสีนับสนุนให้บริษัทสามารถคกุคามและข่มขูโ่ดยผ่านกระบวนกา

รยุติธรรมและรูปแบบอื่น ๆ  

ยกตวัอย่างเช่น บริษัทเหมืองทองค าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐบางคน 

ได้กระท าการละเมิดสทิธิมนุษยชนร้ายแรง 

รวมทั้งการท ารา้ยร่างกายอยา่งรุนแรงเมื่อป ี2557 

โดยผู้เสียหายเป็นสมาชิกกลุ่มคนรกัษ์บ้านเกดิ 

องค์กรชุมชนที่มีแกนน าเป็นผู้หญิงในจังหวัดเลย ต่อมายังมกีารฟอ้งคดีประมาณ 22 

คดีต่อผู้หญิงและผู้ชายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

โดยผู้ฟอ้งประกอบด้วยทั้งบริษัทและหน่วยงานของรัฐ 

ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยทางการด าเนินคดีกับแกนน าชมุชน 

ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

โดยเป็นผลจากการรวมตัวประทว้งอย่างสงบเพ่ือต่อต้านโครงการที่สร้างความเสียหา

ยในพ้ืนที่ของตน  

คดีที่มักมกีารฟ้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนษุยชนได้แก ่คดีหมิ่นประมาท 

ซึ่งถือเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในลักษณะความผิดเกีย่วกับเสรีภาพและชื่อเสียง มาตรา 326-333 

การก าหนดเป้าหมายเป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ของบริษทั เพราะการด าเนินคดีกับผู้หญิงคนเดียว 

ย่อมส่งผลกระทบต่อทัง้ครอบครวัและอาจรวมถึงทั้งชมุชน 

เน่ืองจากผู้หญิงเป็นผูร้ับผิดชอบดแูลครอบครัว เมื่อต้องใช้เวลาตอ่สู้คดี 

ย่อมมีเวลาน้อยลงในการท างานดูแลครอบครัว 

นอกจากเป็นการแทรกแซงต่อความจ าเป็นในการดแูลครอบครัวแล้ว 

การทีผู่้หญิงต้องออกไปต่อสู้คดีท าให้ถกูมองว่า “เพิกเฉยต่อหน้าท่ีของตนเอง” 

กลายเป็นตราบาปอันเป็นเหตุให้มีการมองวา่ผู้หญิงไม่ได้ดูแลครอบครัวของตนเองอย่

างจริงจัง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในชุมชนชนบท 

การพิจารณาคดีมกัเกดิขึ้นที่ศาลระดบัจังหวดั 

ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ภาระที่เพ่ิมขึ้นทั้งการดูแลบตุร การเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการสู้คดี 

http://library.siam-legal.com/thai-law/criminal-code-defamation-sections-326-333/
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ท าให้เกิดความเครียดและความยากล าบากในชีวิตมากขึ้น 

ทั้งยังท าให้ผู้หญิงเหลา่นี้ไม่สามารถท างานที่มีรายได้ได้เต็มเวลา 

เน่ืองจากต้องไปขึ้นศาล 

การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมต่อชุมชนของผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธิมนุษยชน 

ท าให้เส่ียงที่จะเป็นการปิดปากให้พวกเขาไม่สามารถแสดงความเห็นที่ส าคัญ 

ท าให้สังคมไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ส าคัญมากสุดของพวกเขา  

การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมของบริษัท/บรรษัท 

ยังเกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ 

ท่ีท างานสนับสนุนผู้หญิงและชมุชนระดับรากหญ้า ยกตัวอยา่งเชน่ 

ปัจจุบันมีการฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาหลายคดตี่ออังคณา นลีะไพจิตร 

ผู้รับรางวลัแมกไซไซประจ าป ี2562 และอดตีกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ซึ่งเป็นผู้รณรงค์ส าคัญเพื่อสิทธิมนุษยชนและความยตุิธรรม 

บริษัทแห่งเดียวกันยังฟ้องคดีอีกอย่างน้อย 37 คดตี่อนักปกป้องสทิธิมนุษยชน 22 คน 

ประกอบด้วย พุทธณี กางกั้น, ธนภรณ์ สาลผีล, สุธารี วรรณศริ,ิ สุชาณ ี คลัวเทรอ 

(ผู้สื่อข่าว), สุธาสีนี แก้วเหลก็ไหล (นักสหภาพแรงงาน), งามศุกร์ รัตนเสถยีร 

(อาจารย)์ และผู้หญิงและผู้ชายนักปกป้องสทิธิมนุษยชนที่ส าคัญอีกหลายคน 

คดีหมิ่นประมาทต่อบุคคลเหล่านี้มีโทษจ าคุกระหว่าง 8-42 ปี 

และมคี่าปรับระหว่าง 800,000-4.2 ลา้นบาท 

คดีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าเพียงเล็กน้อย 

รวมทั้งการแชร์ทวีตให้ก าลังใจแรงงานข้ามชาต ิ

ท่ีต่อสูเ้รียกร้องสิทธิดา้นแรงงานของตน   

การถูกด าเนินคดีเช่นนี้ไม่เพียงท าให้เสียเวลาและเสียเงิน 

หากยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาวะทางอารมณ ์

เน่ืองจากเป็นการโจมตีอย่างจงใจและมียุทธศาสตร์ 

เมื่อนักปกป้องสิทธิมนษุยชนที่มชีื่อเสียงและมีความส าคัญถูกฟ้อง 

ย่อมส่งผลให้ผู้หญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ เกิดความหวาดกลวั 

และกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานเพื่อสิทธิมนุษยชนและความยตุิธรรม  

การคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมและการฟ้องคดีฟ้องปิดปาก 

ท าให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวและความเงียบ 

https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/thailand-judicial-harassment-of-ms-angkhana-neelapaijit-over


ในบรรดาผู้หญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชนซึง่ถูกละเมิดสิทธิ 

(หรือเสี่ยงที่จะถูกละเมดิสิทธิ)  

ในระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 และหลังจากนั้น 

หน่วยงานธุรกิจย่อมมองหาแนวทางที่จะฟื้นฟูกิจการจากภาวะขาดทุน 

และมุง่ท าก าไรให้เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

การท างานของผู้หญิงและผู้ชายนักปกป้องสทิธิมนุษยชน 

จะยิ่งมีความส าคัญยิ่งขึ้นส าหรับรัฐบาลไทย และหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับธรุกิจและสิทธิมนุษยชน 

ผู้หญิงและผู้ชายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน 

เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากสุดที่จะเน้นให้เห็นปัญหาการละเมิด 

หรือการคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกนัว่า 

หน่วยงานธุรกิจจะปฏบิัติตามหลักการและพนัธกรณดี้านสิทธิมนุษยชน  

ในขณะทีร่ัฐบาลปล่อยให้เกิดการคุกคามดว้ยกระบวนการยตุิธรรมต่อไป 

โดยไม่มกีารตรวจสอบ 

ย่อมส่งผลให้การท างานท่ีส าคัญเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเสี่ยงอันตราย 

และด าเนินการได้ยากขึ้น สุดท้ายแล้วย่อมสง่ผลกระทบต่อทั้งธรุกจิและสทิธิมนุษยชน 

ด้วยเหตุดังกลา่ว 

ผู้มีรายชื่อดา้นท้ายจึงกระตุ้นให้เวทีสหประชาชาติว่าดว้ยธรุกิจและสิทธิมนุษยชน 

ใช้โอกาสนีแ้สดงจุดยนืที่เข้มแข็ง 

เพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองผู้หญิงและผู้ชายนักปกป้องสิทธิมนษุยชน 

ให้ปลอดจากการคุกคามด้วยกระบวนการยตุิธรรมและการฟ้องคดีปิดปาก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เราเสนอให้ท่านยกประเด็นต่อไปนี้เพื่อพูดคุยกับรัฐบาลไทย  

1. 

ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาการด าเนินคดเีพ่ือขัดขวางการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งมีการน าเสนอประเด็นนี้แลว้ในรายงานและข้อเสนอแนะของคณะท างานสหประชา

ชาติวา่ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนับแต่ป ี2561 

เรากระตุ้นให้คณะท างานและคณะผู้จัดเวท ี

ร้องขอให้รัฐบาลไทยรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะเหล่านี้  

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22915&LangID=E


2. แผนปฏิบัตกิารเพ่ือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

เป็นหนึ่งในสี่องค์ประกอบหลักของแผนปฏบิัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษย

ชน แต่ทีผ่่านมายังไมม่ีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้การคุ้มครองหรือรับรองการท างานของผู้หญิงและผู้ชายนกัปกป้องสิทธิมนุษย

ชนอย่างเป็นผล แผนปฏิบัตกิารแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

และมติที่ให้ความคุ้มครองในกระบวนการยตุิธรรม ยังไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย 

โดยถือเป็นเพียงมติของฝ่ายบริหารของรัฐบาลไทย ซึ่งมีสถานะเป็นเพียง “กฎ” 

ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 

พ.ศ. 2542 จึงไม่มีน้ าหนักในแง่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่สามารถบังคับใช้ได ้ 

3. ในป ี2562 มกีารแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161/1 และ 165/2 

ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เพ่ือหาทางแก้ปัญหาการฟ้องคดีฟ้องปิดปาก 

และการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบอื่น 

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเช่นน้ีเปิดโอกาสให้ศาลสามารถยกฟอ้งคดี 

หรือห้ามบุคคลเอกชนฟ้องคดีใหม่ กรณีที่เห็นว่าเป็นการฟ้องคดี 

“โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลย 

อย่างไรก็ดี ทีผ่่านมายงัไม่มีการใช้มาตราใหม่นี้อย่างเป็นผล 

ในกฎหมายไม่มีการให้นิยามค าว่า “โดยไมสุ่จริต” ด้วยซ้ า 

ส่งผลให้ตกเป็นดุลพินิจของศาล จนถึงปจัจบุัน 

การร้องขอต่อศาลให้ใช้อ านาจตามมาตรา 161/1 

ในคดีต่อผู้หญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกปฏิเสธ  

4. ตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติองคก์รอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 

2553 พนักงานอัยการมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องคดีในลักษณะที่เป็นการคุกคาม ข่มขู่ 

หรือตอบโต้นกัปกป้องสิทธิมนุษยชนหรืออ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี 

การสั่งไม่ฟ้องคดีไม่ได้เป็นอ านาจเฉพาะของอัยการสูงสุด 

หากมีขั้นตอนปฏิบัตทิีย่าวนาน 

และไม่เป็นทีช่ัดเจนว่าที่ผ่านมามกีารให้ทรัพยากรและความชว่ยเหลืออย่างเพียงพอต่

อส านักงานอัยการสูงสุด 

เพ่ือให้ใช้อ านาจของตนได้อย่างเป็นผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่  

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


5. นอกจากนี้ยังไม่มกีารก าหนดขั้นตอนปฏบิัติ 

หรือข้อบททีช่ัดเจนเกีย่วกับการสั่งปรับ 

หรือการลงโทษหน่วยงานธุรกิจทีถู่กตัดสินวา่มีความผิด 

ฐานคุกคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมต่อผู้หญิงและผู้ชายนักปกปอ้งสิทธิมนุษยชน 

เรากระตุ้นให้รัฐขัดขวางการข่มขูแ่ละการคกุคามทกุชนิด 

ผู้ที่รับผิดชอบต่อการโจมตีท าร้ายนกัปกป้อง 

รวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลงัการคกุคามดว้ยกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับโทษ 

ผู้ที่ถกูตัดสินว่าไม่ปฏบิัติตามหน้าท่ีในการดแูลเพ่ือสนับสนุนและคุม้ครองผู้หญิงและผู้

ชายนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ต้องไดร้ับผลจากการกระท าทั้งในทางการเมือง การเงิน 

และในระบบยตุิธรรม  

6. ความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งแม้พิสูจน์วา่เป็นจริง 

ไม่ได้เป็นความผดิที่สร้างอันตรายต่อชีวติ รา่งกายหรือทรัพย์สิน 

จึงไม่ควรถือเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมีบทลงโทษจ าคุกและ/หรือค่าปรับจ านวนมาก 

การลงโทษเช่นนี้ควรมาใช้เฉพาะกับอาชญากรรมร้ายแรง 

เราจึงกระตุ้นให้คณะท างานแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสทิธิมนุษยชน 

และหน่วยงานอ่ืน ๆ สนับสนุนอย่างเต็มที ่

ให้รัฐบาลไทยลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหมิ่นประมาท 

และให้ยกเลกิบทลงโทษทางอาญาใด ๆ กับความผดิฐานหมิ่นประมาท 

7. เราเรียกร้องผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่ท างานในประเด็นธุรกิจและสทิธิมนุษยชน 

ให้ใช้ทรัพยากรและอ านาจที่มีอยู่เพื่อประกนัว่า 

รัฐบาลไทยและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย 

จะยุตกิารคกุคามด้วยกระบวนการยตุิธรรมต่อผู้หญิงและผูช้ายนกัปกป้องสิทธิมนุษยช

นโดยทันท ีโดยเฉพาะต่อผู้หญิง 

และให้ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือส่งเสริมการท าธุรกิจที่ดีและมีการปฏิบตัิตามห

ลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงใจ 

เราขอขอบคณุที่ท่านให้ความสนใจต่อข้อกงัวลและประเด็นในจดหมายนี้ 

และหวังว่าจะไดท้ างานร่วมกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือประกันให้มีการคุม้ครองหลกัการธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับทุกคน  

ขอแสดงความนับถือ  

รายชื่อผูล้งนาม  



1. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย 

2. เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย   

3. กลุ่มคนงาน Try Arm  

4. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน 

5. องค์กรฟอร์ทิไฟท์ ไรทส์ 

6. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 

7. กลุ่มนิเวศวฒันธรรมศกึษา 

8. โครงการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร ่

9. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร ์

10. มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ 

11. กรีนพีซ ประเทศไทย 

12. มูลนิธิภาคใต้สีเขียว  

13. เครือข่ายปฏริูปที่ดินภาคอีสาน 

14. กลุ่มรักษ์ลาหู ่

15. สมาคมสิทธิเสรภีาพของประชาชน(สสส.) 

16. บูคู ห้องเรียนเพศวถิีและสิทธิมนุษยชน 

17. กลุ่มฅนรกัษ์บ้านเกิด  6  หมู่บ้าน  จังหวัดเลย 

18. กลุ่มอนุรักษป์่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได   หนองบัวล าภ ู

19. กลุ่มฅนรกัษ์บ้านเกิดบ าเหน็จณรงค์  ชยัภูม ิ

20. กลุ่มรักษ์บ้านแหง จังหวัดล าปาง 

21. กลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาส  สกลนคร 

22. กลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย มุกดาหาร 

23. กลุ่มนกักฎหมายอาสาเพ่ือสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและประชาธปิไตย 

24. สหพันธเ์กษตรกรภาคใต้ (สกต.) 

25. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  

26. มูลนิธิพิทักษ์สตรแีละเด็ก   

27. มูลนิธิศักยภาพชุมชน   

28. สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม  

29. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  



30. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น  

31. ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

32. มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)  

33. มูลนิธิบูรณะนิเวศ (มบน.)   

34. สถาบันชุมชนอีสาน  มูลนิธิชุมชนอีสาน 

35. ศูนย์กฎหมายสิทธชิุมชน 

36. กลุ่มศกึษาการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

37. เครือข่ายเพ่ือนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก 

38. โปรเจกต์เสวนา เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

39. สมาคมนักกฎหมายสทิธิมนุษยชน 

40. เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมตดิตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชน 

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 



 

รายชื่อบุคคล 

1. อังคณา  นีละไพจิตร  ผู้รับรางวลัแมกไซไซประจ าป ี2562 

และอดตีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

2. ส.รตันมณ ี พลกล้า ทนายความสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม 

3. พุทธนี กางกั้น 

4. ธนภรณ์ สาลีผล 

5. สมปอง เวียงจันทร ์

6. กาญจนา ดีอุต   

7. นุชนารถ แท่นทอง 

8. สมบุญ คงคา  

9. วิภา มัจฉาชาต ิ

10. ทองพูล สาสังข ์

11. นายสุวิทย ์ กุหลาบวงษ์  

12. เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช  

13. เสาวณีย ์แก้วจลุกาญจน์ นักวิชาการอิสระ 

14. รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ มะโนรมย ์ 

15. สมชาย หอมลออ ทนายความ    

16. เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง  

17. อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร    

18. ผศ.ดร. สุชาต ิเศรษฐมาลินี    

19. นส.ปริญญา บุญฤทธิฤ์ทัยกุล   

20. สมนึก จงมีวศิน – นักวิชาการด้านส่ิงแวดลอ้มและสขุภาพ 

21. Joseph Désiré Zebaze 

22. Mirvari Gahramanli  

23. ยูฮานี เจ๊ะกา 



 


