




มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�าไรและเป็นกลางในทาง 
การเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ท�างานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
สิทธมินษุยชน รวมทัง้การเข้าถงึความยตุธิรรม การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม
ตามหลักสิทธิมนุษยชน การเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย 
 โดยไม่แบ่งแยกด้วยเหตทุางเช้ือชาต ิสผีวิ เพศสภาพ ภาษา ศาสนา ความเหน็
ทางการเมืองหรืออ่ืนใด ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มคนชายขอบ เช่น  
ชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ และแรงงานข้ามชาติเป็นต้น 

“สร้างความเข้าใจ ผสานวัฒนธรรมและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ชนทุกกลุ่มในสังคมไทย”

วิสัยทัศน์ 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ ่มมีวัฒนธรรม 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ได้รับการคุ้มครอง
ด้านสิทธิมนุษยชน และอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง
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พันธกิจ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริม 

การสร้างหลักประกันว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าถึงความยุติธรรม 
อย่างเท่าเทยีม โดยการเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวัง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาสังคมและชุมชนในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นธรรม

คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
(Human Rights Defenders) 

นกัปกป้องสทิธมินษุยชนคือผูท้ีท่�างานเป็นปากเป็นสยีง และเพ่ือส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มต่างๆ หรือของบุคคลทั่วไป คนเหล่านี้
หรือแม้กระทั่งครอบครัว มักตกเป็นเป้าหมายของการปองร้ายของเจ้าหน้าที่
รัฐบางคน และผูมี้อทิธพิล โดยตัง้แต่อดีตและปัจจุบนั นกัปกป้องสทิธมินษุยชน 
หลายร้อยคนถูกคุกคาม ข่มขู่ ลักพาตัว ทรมาน เข่นฆ่า หรือประสบกับภัย
ประหตัประหารในรูปแบบต่างๆ และนบัวนัจะรนุแรงขึน้ทกุท ีเช่น การหายตวัไป 
ของนายทนง โพธิอ่์าน ผูน้�าแรงงานในยคุ รสช. ทนายความสมชาย นีละไพจิตร 
ในยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ ผู้น�า 
กะเหรีย่งบ้านโป่งลึกบางกลอย ในเขตวนอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน เพชรบรุี 
และนายเด่น ค�าแหล้ หรือ พ่อเด่นแกนน�าการนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินบนผืนป่า
โคกยาว อ�าเภอคอนสาร จังหวดัชยัภมู ิทีห่ายตวัไปอย่างไร้ร่องลอยในยคุ คสช. 
เป็นต้น

เด่น ค�าแหล้ อายุ 65 ปี แกนน�าการนักต่อสู้
เพ่ือสิทธิในที่ดินบนผืนป่าโคกยาวและเป็นประธาน
โฉนดชมุชนโคกยาว ต.ทุง่ลยุลาย อ.คอนสาร จ.ชยัภมิู 
ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2559 ได้ร่วมกับเครือข่าย 
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ชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การแก้ไขและจดัการทีด่นิโดยชมุชน ในรปูแบบ “โฉนดชมุชน” กระทัง่รฐับาล 
สมัยนั้นได้ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโฉนดชุมชน พ.ศ.2553  
แต่นโยบายดงักล่าวยงัไม่ได้รบัการสานต่อโดยรฐับาลชดุต่อๆ มา ประชาชนใน
ชมุชนโคกยาวของ เด่น ค�าแหล้ ยงัคงต้องเผชญิหน้าปัญหาความขัดแย้งในทีด่นิ
ท�ากินกบัเจ้าหน้าทีป่่าไม้ และกลุม่ธุรกจิทีห่วงัประโยชน์จากทีดิ่นของรฐั ในวนัที่  
16 เมษายน 2559 เขาเดินทางเข้าป่าบริเวณสวนป่าโคกยาวรอยต่อระหว่าง
ป่าสงวนแห่งชาติภูซ�าผักหนามและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเข้าไป 
หาหน่อไม้ ไปวางขายทีต่ลาดทุง่ลุยลายในช่วงตอนเยน็ของทกุวนัตามปกต ินบั
จากวนัน้ันเป็นต้นมา เด่น ค�าแหล้ ยงัไม่กลบับ้านและไม่มีใครได้พบเหน็เขาอกีเลย

“การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ หมายถึง การจับกุม กักขัง 
ลักพาตัว หรอืการกระท�าในรปูแบบใดๆ ก็ตาม ท่ีเป็นการลดิรอน
เสรีภาพโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลซึ่ง 
ด�าเนินการโดยได้รบัการอนุญาต การสนับสนุนหรอืการยอมรบั
โดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วยการ ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มี
การลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของ
บุคคลที่หายสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายนอก
การคุ้มครองของกฎหมาย”  

มาตรา 2 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล 
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

พอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ อายุ 30 ปี ผู ้น�าชุมชนกะเหร่ียง 
บ้านโป่งลึกบางกลอย วนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ถูกบังคบัให้สูญหายเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2557 บลิลีเ่ป็นพ่อและเป็นสามทีีร่กั
ของครอบครัว ปู่ของเขาคือปู่คออี้ มีมิ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียงถูกเจ้าหน้าที ่
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เผาบ้าน ท�าลายทรัพย์สินและพืชพันธ์ุ แล้วบังคับให้โยกย้ายออกจากที่ดิน 
ที่พวกเขาและบรรพบุรุษได้อยู ่อาศัยท�ากินมาหลายช่ัวอายุคน นับร้อยปี  
ก่อนที่จะถูกทางการประกาศให้เป็นเขตวนอุทยานแห่งชาติ บิลลี่จึงได้ต่อสู้ 
อย่างแขง็ขนัร่วมกบัชมุชนของเขาเรยีกร้องทวง
คืนที่ดินดังกล่าว ปู่ของบิลลี่และชุมชนได้
ฟ้องคดีต ่อศาลปกครองเรียกร้องค่า 
เสียหายจากการเผ่าท�าลายบ้าน ยุง้ฉางข้าว
และบังคับขับไล่ ในช่วงที่ทีมทนายความ
และบิลลี่ก�าลังช่วยกันรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง บลิล่ีได้ถกูเจ้าหน้าที่
อุทยานจับกุมตัวไประหว่างที่เขาเดินทาง 
จากบ้านโป่งลึก-บางกลอยเพื่อจะไปในเมือง  
เจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้าวนอทุนยานแห่งชาตทิีจ่บัตวับลิลี่ไป บอกว่าได้ปล่อยตวั
ไปแล้ว แต่บิลลี่ไม่เคยกลับบ้านและไม่เคยมีใครเห็นบิลลี่อีกเลย

บางครัง้นกัสทิธิมนษุยชนก็ต้องเรยีกร้องความเป็นธรรมโดยใช้สทิธทิาง
ศาล ตัวอย ่างทั้ งสองกรณีมีบริบทที่แตกต ่างกัน ท่ีแสดงถึงบทบาท 
การเรียกร้องความเป็นธรรมของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  เช่น กรณีของ 
ปู่คออี้ นายคออี้ มีมิ รวมกับผู้ร้องจ�านวนรวม 6 คน ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
ในทางละเมิดจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและอุทยาน 
แห่งชาติแก่งกระจาน กรณีการเผ่าท�าลายที่พักอาศัยและยุ้งข้าวเม่ือปี 2553 
แม้ผลของคดีศาลปกครองชั้นต้นกลับตอกย�้าความไม่เป็นธรรมและก�าลัง 
อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ค�าสั่ง  นักสิทธิมนุษยชนก็ต้องอดทนในการด�าเนิน
ชีวิต และเรียกร้องสิทธิของตนต่อไปจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม  

ในพืน้ทีค่วามขดัแย้งจงัหวดัชายแดนใต้ นายอสิมาแอ เต๊ะ อดตีนกัศกึษา
มหาวิ ทยาลั ยแห ่ งหนึ่ ง ใ น จั งห วัดยะลา  ตก เป ็ นผู ้ เ สี ยหายจาก 
การทรมานและได้ร่วมผู้ฟ้องคดีอีกหนึ่งราย เขาเรียกร้องค่าเสียหายในทาง
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ละเมิดจากกองทัพบก เนื่องจากการจับกุมและควบคุมตัว  
เกินระยะเวลา พร้อมทั้งมีการทรมานท�าร้ายร่างกายให้รับ
สารภาพ แม้จะใช้เวลากว่า 8 ปี ศาลปกครอง 
สูงสุดได้มีค�าพิพากษาให้กองทัพบกช�าระเงิน 
ค่าเสียหายในทางละเมิดแก่นายอิสมาแอ เต๊ะ 
และผู ้ฟ้องคดีอีกหนึ่งราย ศาลปกครองสูงสูด 
ได้รบัรองว่าการทรมานเกิดขึน้และผู้เสียหายได้รบั
ความบาดเจบ็ทัง้ทางร่ายกายและจติใจรวมทัง้ชดเชย
กรณีการเส่ือมเสียศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ด้วย  
นายอิสมาแอ เต๊ะเป็นผู ้ก ่อตั้งองค์กรเครือข่าย 
สิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) 

การกลั่นแกล้งฟ้องร้องด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร ์
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อปิดปากหรือก�าจัด 
ไม่ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
(Litigation Against Peoples’ Participation - SLAPP)  

นอกจากนี ้ยงัมกีารคุกคามนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนในรปูแบบใหม่ๆ ที่
เริม่ใช้กนัอย่างแพร่หลายทัง้โดยเจ้าหน้าทีร่ฐัและนายทนุหรอืบรษิทัเอกชนคอื 
การกลัน่แกล้งฟ้องร้องด�าเนินคดเีชงิยุทธศาสตร์ต่อนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน  
เพื่อปิดปากหรือก�าจัดไม่ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Strategic 
Lawsuite Against Peoples’ Participation - SLAPP) โดยฟ้องร้องด�าเนนิคด ี
ในข้อหาหมิ่นประมาท แจ้งความเท็จ หรือตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่า เป็นการปิดปากและคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยใช้
กระบวนการยตุธิรรมเป็นเครือ่งมอื (Judicial Harassment) SLAPP มผีลเป็น
ทั้งการข่มขวัญนักป้องสิทธิมนุษยชน ท�าให้สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
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ต่อสู้คดี เป็นการหันเหความสนใจของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไปจากงาน 
ส่งเสริมและตรวจสอบการละเมดิสทิธ ิและท่ีร้ายทีส่ดุกค็อืเป็นการ “เชอืดไก่” 
หรอืส่งสญัญาณ ไม่ให้คนอืน่ลกุขึน้มาเป็นปากเป็นเสยีงแทนชาวบ้านผูถู้กละเมดิ
สิทธิ และวิพากษ์วิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐและภาคธุรกิจ  
การท่ีกระบวนการยุติธรรมยอมหรือตกเป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐและ
นายทนุทีใ่ช้ในการปิดปากประชาชน หรอื SLAPP นัน้ เป็นการขดัต่อหลกัการ
สิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะรัฐ รวมทั้งกระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่  
ทั้งตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ ท่ีจะต้องปกป้อง
คุม้ครองสทิธมินุษยชน มใิช่เป็นเครือ่งมอืในการลดิรอนหรอืละเมดิสทิธมินษุยชน  
ซึง่เป็นการยนิยอมให้เอาทรพัยากรในกระบวนการยตุธิรรมของรฐัมาใช้บัน่ทอน
สิทธิเสรีภาพของพลเมือง จนท�าให้หลายๆ ประเทศต้องออกกฎหมายหรือ
มาตรการในการห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือนายทุน ฟ้องร้องด�าเนินคดี SLAPP 
เช่น ในบางรัฐของแคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีถึง 29 รัฐที่ออกกฎหมาย 
“Anti-SLAPP Law” เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจาก การถูกฟ้อง
ร้องด�าเนินคดีเพื่อปิดปากหรือก�าจัดการตรวจสอบ ส�าหรับประเทศไทย  
คดีภูเก็ตหวาน และสามนักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สมชาย หอมลออ พรเพ็ญ 
คงขจรเกียรติ และอัญชนา หีมมิหน๊ะ (Somchai, Pornpen, Anchana หรือ 
คดี SPA) ที่ถูกหน่วยงานในกองทัพฟ้องร้องด�าเนินคดีในข้อหาหม่ินประมาท 
และความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง คดี Andy Hall คดีเหมืองทอง  
ที่ผู ้น�าชุมชน นักส่ิงแวดล้อม และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถูกนักธุรกิจ 
และนักลงทุนฟ้องร้องด�าเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ SLAPP
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Cross Cultural Foundation (CrCF)

A non-profit, nongovernmental and no-partisan organization, 
CRCF was founded in 2002 to advocate the promotion of the 
culture of human rights, access to justice, and reform for justice 
process based on human rights based approach, and human rights 
violation monitoring in Thailand. It works without discrimination 
based on race, color, gender, language, religion, political opinions 
and others, and pays particular attention to the plight of  
marginalized people including the ethnic minorities, stateless 
persons and migrant works among others.

“To harbor cross-cultural understanding and promote human 
rights among groups in Thailand”

Vision
Cross Cultural Foundation (CrCF) envisages that peoples of 

all groups should benefit from a strong culture of human rights, 
are able to have access to justice and human rights protection 
and are able to live in a democratic society based on strong  
culture of human rights.

Mission
Eradicate all forms of discrimination in the justice process 

and ensure that people of all groups have equal access to justice 
by disseminating information on human rights, monitoring human 
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rights violation, providing capacity building and enhancing  
participation of civil society and community in an effort to make 
a fair justice process.

Protection of Human Rights Defenders 
Human Rights Defenders speak for and work to promote and 

protect human rights of various groups or of the public. As a result 
of their work, these activists or even their families have often been 
targeted and intimidated by some government officials and  
influential persons. Until now, hundreds of human rights defenders  
have been subject to threat, intimidation, enforced disappearance, 
torture, murder or other harmful acts which have become  
increasingly violent. For example, the enforced disappearance of 
a union leader, Mr. Thanong Poh-an during the NPKC (National 
Peace Keeping Council) military regime, the enforced disappearance 
of a prominent human rights lawyer, Mr. Somchai Neelapaijit, during 
the Thaksin Shinawatra government, the enforced disappearance 
of a Karen leader, Mr. Pholachi Rakchongcharoen or Billy, from 
Ban Pong Luk Bang Kloy, who was last seen in the Kaeng Krachan 
National Park, Petchaburi, and a veteran land right, Mr. Den  
Kamlae, who fought to protect community land of Khok Yao  
community in Kon San District, Chaiyaphum, who disappeared 
during the NCPO military regime, etc.

Mr. Den Kamlae, 65 years old, was a core member and 
activist for land rights for his community in the forest of Khok Yao 
community and was chairperson of Khok Yao community land 
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title deed community in Tambon Thung Lui 
Lai, Kon San District, Chaiyaphum. During 
2009-2016, he led a network of villagers,  
NGOs, and academics to campaign for 
policy proposals to address and manage 
land problems based on the “community  
land title deed” model. Eventually, the 
then government issued the Regulation 
of the Office of the Prime Minister on  
community land title deed BE 2553 (2010), though the policy was 
abandoned by the subsequent governments. Members of Khok 
Yao community along with Mr. Den Kamlae have been in dispute 
with the forest authorities and interest groups which looked to 
gain benefits from public land over land right. On 16 April 2016, 
he had gone into the forest around Khok Yao community, the part 
of which was adjacent to Phu Sam Phak Nam Forest Reserve and 
the Phu Khiaw Wildlife Sanctuary to look for bamboo shoot. He 
normally collected it and sold it at the market in Thung Lui Lai 
every day in late afternoon. He was last seen there and has  
never returned home.

“Enforced disappearance” is considered to be the 
arrest, detention, abduction or any other form  
ofdeprivation of liberty by agents of the State or 
by persons or groups of persons acting with the 
authorization, support or acquiescence of the State, 
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followed by a refusal to acknowledge the deprivation  
of liberty or by concealment of the fate or where-
abouts of the disappeared person, which place 
such a person outside the protection of the law”  
Art. 2 UN Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance (CED)”

Mr. Pholachi Rakchongcharoen,  
aka ‘Billy’, 30 years old, was a leader of 
ethnic Karen community, Ban Pong Luk 
Bang Kloy Ban in Kaeng Krachan  
National Park, Petchaburi. He disappeared 
on 17 April 2014. Billy was an amicable 
father and husband. His grandfather, Ko-I 
Meemi, and his Karen community have seen 
the officials burn their homes, properties and 
crops down and were forced to move out from their ancestral 
land on which they have been living for more than one hundred 
year before it was declared National Park. Billy has been working 
actively with his community to demand the right to the land. His 
grandfather and the community have filed a damages claim with 
the Administrative Court demanding compensation for the  
destroyed houses, rice barns and forced eviction. While the legal 
team and he were busy preparing information to bring the case 
to the Administrative Court, Billy was arrested by the National Park 
officials when he was travelling from his home in Ban Pong Luk 
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Bang Kloy to the city. The officials and the Chief Officer of the 
National Park claimed that they let Billy go, though he has never 
returned home and no one has ever seen him again.

There are times in which one needs to use the judicial  
process as a means to find justice. The two cases, despite  
distinctive differences, are exemplary cases of how the struggle 
for justice is essential. Ko-i Meemi, 105 years old, one of the six 
Karen plaintiffs that filed an administrative lawsuit demanding 
compensation from the incident that occurred in 2011, in which, 
armed park officers evicted Karen villagers from their homes by 
setting their houses on fire. In 2014, the lawsuit was filed against 
the Department of National Parks, the Ministry of Natural Resources  
and Environment, and Krachan National Park. Despite, the unjust 
acts targeted towards them as a community in 2016 the verdict 
was in favor of the Department. Karen human rights activists and 
lawyers have proceeded to appeal the court’s decision in their 
struggle for justice. 

In another case that took place in the conflict ridden, deep 
south of Thailand, Ismael Teh, a former university student from 
Yala province was arrested, detained, and tortured in 2006. Ismael 
proceeded to file a lawsuit along with another plaintiff at Songkhla  
Administrative Court demanding compensation of damages from 
torture, ill treatment and prolonged detention. Even though it 
took a substantial amount of time over the course of eight years, 
before the Supreme Administrative Court reached their final  
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decision; the verdict was in favour of both tortured 
victims which received compensation on the 
account of physical harm and psychological 
damages including for his human dignity.  
Ismael Teh is a founder of Patani Human Rights 
Organization Network (HAP) based in Yala.

Strategic Lawsuit against Peoples’ Participation (SLAPP)
In addition, new forms of intimidation against human rights 

defenders have been invented and frequently used by government 
officials and investors including a strategic litigation against human 
rights defenders. The litigation is meant to stifle and prevent human 
rights violations or what it is called Strategic Lawsuit against  
Peoples’ Participation or SLAPP. 

The litigations can include libel suit, reporting false  
information or violation of the Computer Crime Act. It could be 
said to be an attempt to shut human rights defenders and to  
intimidate them using justice process as a tool or judicial  
harassment. 

SLAPP can either make human rights defenders fear or cost 
them time and expenses to fight the charges. It would distract or 
waste time of human rights defenders preventing them from 
working to promote and monitor rights violations. What is more, 
such ‘slitting chicken’ throat’ tactic is meant to terrify people, 
making them scared and not rise up to speak for people whose 
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rights have been violated, and to criticize human rights violations 
committed by the state or business sector. 

That said, the justice process has been used as a tool by 
the authorities and investors to stifle people’s voices or SLAPP is 
a grave breach of human rights principles since the state and  
judicial authorities are obliged to act according to human rights 
principles and international obligations to protect human rights, 
and not to become a tool to derail or violate human rights. It will 
be like conceding resource of the justice process and allowing it 
to be used to compromise civil rights and freedom. 

Several countries have promulgated laws or meted out 
measures to prohibit government officials or investors from  
launching such SLAPP, i.e., in some provinces in Canada or at least 
29 states in the USA, there is “Anti-SLAPP Law” to protect human 
rights defenders from such judicial harassment. In Thailand,  
the Phuket Wan case and the case against the three human  
rights activists including Mr. Somchai Homlaor, Ms. Pornpen  
Khongkachonkiet, and Ms. Anchana Heemmina (SPA case) who 
have been held legally liable by Internal Security Operation  
Command (ISOC – army lead agency under Prime Minister office) 
on libel and violation of the Computer Crime Act and the case 
against Andy Hall by a private fruit company, the community 
leaders and environmentalists including Thai PBS have been sued 
by gold mining company on libel and violation of the Computer 
Crime Act, are all glaring cases of SLAPP.
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อรนชุ ผลภญิโญ กองเลขาฯ เครอืข่ายปฏริปูทีด่นิภาคอสีานสนบัสนนุ
การต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน-ป่า-ชุมชนของชาวบ้านภาคอีสาน

“แม้แต่บ้านของเรา ยังไม่มีความปลอดภัยเลย เม่ือเจ้าหน้าท่ี
ทหารและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้เข้ามาในบ้านของเรา และถือวิสาสะ
เดินส�ารวจและถ่ายรูปรอบๆ บริเวณบ้าน ไม่มีการขออนุญาต
เลย ในความเป็นจรงิในฐานะเจ้าของบ้านเรามีสทิธท่ีิจะอนุญาต
หรอืไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในบ้านเรา แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมันสะท้อน
ถึงการใช้อ�านาจของรฐัมาละเมิดสทิธส่ิวนบุคคลอย่างน่ารงัเกียจ 
ท�าให้รูสึ้กไม่มีความปลอดภยัแม้จะอยู่ในบ้านตัวเอง นอกจากน้ี
ยังละเมิดสิทธิชุมชน ชาวบ้านถูกไล่รื้อจากที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ท�ากิน ถูกปล้นชิงทรพัยากร คนจนนอนคกุ คนทุกข์นอนตาราง 
แม้แต่ชาวบ้านเราจะรวมกลุ่มกันพูดคุยถึงปัญหาความไม่เป็น
ธรรมเรือ่งท่ีท�ากินเรือ่งถูกตัดฟันยางพารา ตามนโยบายทวงคนื
ผืนป่า และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ยังถูกควบคุมและห้าม 
ชาวบ้านพูดโดยเด็ดขาด”



Ms. Oranuch Phonphinyo, part of the Secretariat of the 
E-san Land Reform Network advocating the struggle for rights to 
land, forest and community in the Northeast stated

“It’s not safe even in our own house. The military 
and forestry officials did break into my house and 
took photos inside and around without asking for 
my permission. As the owner of the house, I should 
have the right to allow or disallow anyone to come 
in. But what has happened showed 
how the state has outrageously  
infringed on our personal rights. It 
made me feel unsafe even in my 
own house. They have violated our 
community rights, forcibly evicted us, 
looted resources from us, forced the 
poor to linger in jail, the destitute to 
linger in prison, etc. Even when the 
villagers were gathered to discuss such injustices 
about their land and the destruction of their rubber 
trees as a result of the forest reclamation policy 
and other problems in the community, they had 
to face restr iction and the vi l lagers were  
simply prohibited to discuss such issues.



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.มกราคม 2560
January 2017
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วันขึ้นปีใหม่ New Year’s Day
วันสันติภาพโลก  
The World Day of Peace

วันหยุดชดเชยวันปีใหม่  
Substitution Day for  
New Year’s Day
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ปราโมย์ ผลภิญโญ ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 
ที่สนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน-ป่า-ชุมชนของชาวบ้านภาคอีสาน

“ปัจจุบันมีพี่น้องถูกด�าเนินคดีแล้วทั้งสิ้น 20 คดี ทั้งแพ่งและ
อาญา ผู้ปฏิบัติงานท่ีไปเคลื่อนไหวก็ถูกเจ้าหน้าท่ีด�าเนินคดี  
ผมก็ถูกแจ้งความ 2 คดี มันหมายความว่า 10 ท่ีผ่านมา  
ข้อเสนอหลายๆ อย่างท่ีพวกเราเสนอข้ึนไปมันถูกจัดการ 
ไม่ตรงจุดหรือไม่ได้รับการรับการจัดการ เช่น เราขอให้ไม่เข้า
มารบกวน เจ้าหน้าท่ีก็ด�าเนินการให้แต่เม่ือเปล่ียนรัฐบาลใหม่ 
ก็มีการคุกคามสิทธิฯ ในด้านต่างๆ ข้อเสนอไม่บรรลุ ซึ่งภาวะ
ท่ีมีการต่อสู้ยาวนาน ก็ย่ิงท�าให้ก�าลังเราอ่อนลง ชาวบ้านท้อ
และหมดเงินทองไปกับการต่อสู้คดี”



Mr. Pramote Phonphinyo, Coordinator of the E-san Land 
Reform Network advocating the struggle for rights to land, forest 
and community in the Northeast expressed

“Right now, 20 of our network members have been 
prosecuted in both criminal and 
civil suits. Anyone who has mo-
bilized actions has been charged 
and I, too, face charges. It 
means all the proposals on land 
reform that we have raised over 
the past ten years have been 
ignored and left unaddressed. 
When we asked them to stem 
any intimidation against us, they 
did it. But when it has changed to a new government,  
rights violations have resumed. Basically, none of our  
proposals have been fulfilled. And the longer we 
struggle, the weaker we have become and the 
villagers are left in despair and have to spend a 
lot of money to fight the charged.”
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กุมภาพันธ์ 2560
February 2017

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
Substitution Day for   
Makha Bucha Day
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วันมาฆบูชา  
Makha Bucha Day



ศรายุทธ ฤทธิพิณ เจ้าหน้าที่กองเลขาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 
(คปอ.) ทีส่นบัสนนุการต่อสู้เพ่ือสิทธิในทีด่นิ-ป่า-ชมุชนของชาวบ้านภาคอสีาน

“การแจ้งความด�าเนินคดี ต่อนักปกป้องสทิธ ิถือ
เป็นการละเมิดสทิธมินุษยชนอย่างแท้จรงิ ฉะน้ัน
ความรู้สึกของผู้ท�าหน้าท่ีปกป้องสิทธิ แม้จะถูก
ข่มขู่ คุกคาม แม้รู้ว่าจะเกิดอันตรายหรือภัยใด
ตามมากระทบก็ตาม ย่อมต้องท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสดุ 
เพื่อรักษาสิทธิฯ อันพึงได้ทั้งของตนเองและผู้อื่น
ให้คงอยู่ไว้ได้ด้วยความถูกต้อง”



Mr. Sarayuth Ritphin, member of the secretariat of the 
E-san Land Reform Network who has been fighting for the right to 
land, forest and community of people in the Northeast argued

“Malicious charge against human rights defenders 
is a violation of human rights. For HRDs, 
even though they have been subject 
to intimidation and harassment and 
anticipated the emerging threat and 
harm, they have to continue 
working to their best to  
protect rights of themselves 
and others to ensure  
righteousness.”
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มีนาคม 2560
March 2017
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วันสตรีสากล  
International Women's Day



สุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อ�านวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิมนุษยชน
ท้องถิน่ (The Center for Protection and Revival of Local Community  
Rights-CPCR) ทนายความชาวบ้านในคดีที่ดิน-ป่าไม้-ชุมชน

“ทรพัยากรควรเป็นการจัดสรรร่วมกัน คอื ให้ชุมชนและองค์กร
ท้องถิน่ของรัฐช่วยกันจดัการ แน่นอนว่าถ้าชมุชม หน่วยงานรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้าใจแล้วสามประสาน จะท�าให้
การผลักดันน้ีแข็งแรงย่ังยืน แต่ท่ีผ่านมามักมีความขัดแย้ง 
กันอยู่ ด้วยต่างคนต่างไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง รัฐก็หวง
อ�านาจและงบประมาณ คือมองชาวบ้านว่าไม่สามารถดูแล
ทรัพยากรได้ แต่ตัวกฎหมายและนโยบายนั้นเปิดช่องให้เข้ามา
สู่เส้นทางน้ีอยู่แล้ว เพียงแต่อาจยังมีปัญหาความไม่เข้าใจ 
ในบทบาทของตนเองหรือประเมินทุกอย่างในสายตาท่ีเป็นลบ 
เราคิดว่าเรื่องพวกน้ีต้องใช้เวลา เราอาจไม่จ�าเป็นต้องไปรอ 
หน่วยงานภาครฐั เราก็สร้างความเข็มแข็งให้ชาวบ้านข้ึนมารกัษา
ทรัพยากรได้เลย”



Mr. Sumitchai Huttasan, Director of the Center for  
Protection and Revival of Local Community Rights (CPCR) and 
attorney on cases concerning land, forest and community said

“Natural resources should be a common good. The 
community and local state organizations must be 
recognized for their participation. If the community, 
state agencies and local administration organizations 
understand each other and learn to coordinate,  
it would strengthen their capacity and make it 
sustainable. But until now some disputes 
are there and each of us does not 
quite understand our own roles. 
Meanwhile, the state tends to  
centralize its power and financial 
resources. State thinks that people 
would not be able to protect and 
manage their own natural resources. 
The law and policy might pave the 
way for exclusion rather than inclusion. 
The villagers living in the forest must be 
empowered and informed that within their capacities  
the natural resources can be protected and preserved  
effectively.
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เมษายน 2560
April 2017

วันจักรี  
Chakri Memorial Day

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต ์
Substitution Day for   
Songkran Festival Day
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วันสงกรานต ์
Songkran Festival Day

วันสงกรานต์ 
Songkran Festival Day

วันสงกรานต์ 
Songkran Festival Day



ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน  
ที่ถูกด�าเนินคดีและอาจถูกฟ้องในศาลทหารในข้อหากระท�าผิดต่อความมั่นคง 
เพราะท�าหน้าทีท่นายความไปสังเกตการณ์การชมุนมุของนกักจิกรรมของกลุม่
ขบวนประชาธิปไตยใหม่ (NDM)

“การท่ีทนายออกมาท�าหน้าท่ีปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู ้ท่ี 
ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดย
สันติ แต่กลับถูกแจ้งความด�าเนินคดีนั้น ถือเป็นการตอกย�้าว่า
กระบวนการยุติธรรมของเราถูกใช้ไปในการละเมิดสทิธมินุษยชน  
ซึ่งประเทศไทยเราเป็นภาคีอยู่ของนานาชาติ การด�าเนินคดีกับ
ทนายความซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท�าให้ไทยย่ิงละเมิด
พันธกรณแีละการกระท�าดังกล่าวคอืการคกุคามการท�างานของ
ทนายความ อาจจะสร้างความหวาดกลัว หวั่นเกรง และความ
กังวลให้กับทนายความท่านอื่นๆ ที่จะต้องออกมาปกป้องดูแล
ลูกความ”



Ms. Sirikan Charoensiri, attorney from the Thai Lawyers for 
Human Rights (TLHR) who has been sued and could be indicted 
with the Military Court on sedition charge simply because of her 
performing the duties of a lawyer to observe the demonstrations 
of student activists who were members of the New Democracy 
Movement (NDM) claimed

“A lawyer who has come out to defend human 
rights of those who have peacefully exercised their 
freedom of expression is now facing charges herself 
reiterates how our justice process has been used 
to perpetuate human rights violations. Since Thailand 
is a party to international human rights treaties, by 

taking legal action against human rights lawyer, 
it will lead to a violation of inter-
national obligations and it would 

be harassment against the 
work of the lawyer. It might 
garner fear and make other 
lawyers worried about the 
consequences they have to 
face as a result of defending 

their clients’



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30 31

พฤษภาคม 2560
May 2017

วันแรงงาน 
National Labour Day



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.
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วันวิสาขบูชา 
Visakha Bucha Day

วันฉัตรมงคล 
Coronation Day

วันพืชมงคล   
Royal Ploughing  
Ceremony Day



สุรพงษ์ กองจันทึก อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

“เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนช่ันแนล (Amnesty International) ได้เตรยีมเผยแพร่รายงาน 
หัวข้อการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายในประเทศไทย  
แต่กลับมีการระงับงานดังกล่าว โดยเจ้าหน้าท่ีจากต�ารวจ 
สนัติบาลและกรมแรงงานระบุว่าวิทยากรไม่มีใบอนุญาตท�างาน
ในไทย น้ันเป็นการตีความกฎหมายเพื่อคุกคามเสรีภาพทาง
วิชาการ โดยองค์กรแอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ถือเป็นองค์กร 
สิทธิมนุษยชนท่ีเข้ามาท�าหน้าท่ีตรวจสอบ ซึ่งรัฐเองควรรับฟัง
และน�าไปสู ่การแก้ไข ไม่ใช่เข้าไปคุกคามหรือไปกล่าวหา  
การกระท�าเช ่นน้ี ถือว ่าเป ็นการคุกคามผู ้ ท่ีท�างานด ้าน 
สิทธิมนุษยชน”



Mr. Surapong Kongchuntuk, former member of the human 
rights committee, Lawyers Council of Thailand, now chairperson 
of the Cross Cultural Foundation (CrCF) said

“On 28 September 2016, as Amnesty International, 
London was about to launch a report on torture 
and ill treatment in Thailand, it was ordered to stop 
by Special Branch Police unit and officers from the 
Department of Labor claiming the panelists had 
not had work permits in Thailand. It was 
the interpretation of the law to suppress 
academic f reedom. Amnes ty  
International is simply a human rights  
organization tasked to conduct  
observation and monitoring. The 
government should listen to 
them and try to solve the 
problems and they should not 
just intimidate or accuse them 
of doing anything that would 
affect their human rights  
activism.”



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.
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มิถุนายน 2560
June 2017

วันผู้ลี้ภัยโลก  
World Refugee Day

วันต่อต้านการทรมานสากล 
International Day in  
Support of Victims of Torture



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.

     1 2 3 
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นรศิราวลัถ์ แก้วนพรตัน์ หลานสาวผูต่้อสูแ้ละเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้กับน้าชาย พลทหารวิเชียร เผือกสม ที่ถูกครูฝึกซ้อมอย่างทารุณจนเสียชีวิต 

“หลายครั้งท่ีมีคนถามว่า สุดท้ายต้องการอะไรกันแน่ 
ท�าไมไม่ยอมหยุด เอาชีวิตไปเสี่ยงท�าไม เราต้องการ 
เพียงแค่ “ความถูกต้องและยุติธรรม” เท่าน้ันจริงๆ  
ถ้าคดิจะท�าเพือ่ครอบครวั คงจะเลอืกรบัเงนิไปนานแล้ว
เพราะ “คนตาย” ตายไปแล้ว แต่รับเงิน “คนเป็น”  
ก็จะสบาย ท่ียังคงพยายามอยู่ทุกวันน้ี เพราะต้องการ
แก้ไขในสิง่ผดิ พสิจูน์ให้สงัคมเห็นว่า “ความถูกต้องและ
ยุติธรรม” ยังคงอยู่เหนือ “เงินและอ�านาจ” พิสูจน ์
ให้เห็นว่ามีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน ไม่ว่าจะ 
ลูกชาวนาหรือลูกนายพล”



Ms. Narissarawan Keawnopparat, niece of an Army Private 
who fight to demand justice for her uncle, Private Wichean  
Pheuksom, who was tortured to death by a military trainer  
explained

“People often ask what I actually want. Why don’t 
I stop? Why risk my life? I could only say that I just 
want ‘righteousness and justice’. That’s all. If I  
wanted to serve my family’s interests, I would have 
accepted the cash compensation a long time ago. 
Well, the ‘dead person’ has died the ‘living person’ 
can then live on with the  
money. But the reason I  
persist on doing what I do 
is because I want to right 
the wrong. I want to prove 
to society that ‘righteous-
ness and justice’ stays 
above ‘money and power’. 
I want to prove that every-
one that a son of a farmer 
or a son of a general, both 
are entitled to the same  
human dignity.”



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 

 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31

กรกฎาคม 2560
July 2017

วันเข้าพรรษา 
Buddhist Lent Day

วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา 
Substitution Day for  
Asarnha Bucha Day

วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 
Substitution Day for  
Buddhist Lent Day



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.
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วันอาสาฬหบูชา 
Asarnha Bucha Day



 อานดี้ ฮอลล์ (Andy Hall) นักวิจัยและนักสิทธิมนุษยชนที่ท�างาน 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติที่ถูกนักธุรกิจเจ้าของ
โรงงานฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
เพียงเพราะเขาเกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องแรงงานข้ามชาติ

“มีเหตุการณ์ท่ีท�าให้ผมเสียใจท่ีสุด คือวันท่ีผมถูกติดสินจ�าคุก 3 ปี 
ข้อหาหม่ินประมาททางอาญาและการกระท�าความผิดเก่ียวกับ พรบ. 
คอมพิวเตอร์ เพยีงแค่ผมท�าหน้าท่ีในฐานะนักสทิธมินุษยชนและด�าเนิน
การวิจัยเก่ียวกับเรื่องการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติในแรงงาน
ข้ามชาติท่ีเป็นระบบท่ีแพร่หลายในประเทศไทย น่ันเป็นเหตุการณ์ 
ท่ีท�าให้เข้าใจว่า กลุ่มคนท่ีอยู่ข้างหลังผม ท้ังผู้น�าแรงงานข้ามชาติ  
เพื่อนสนิท พี่น้องของผม พวกเขารู้สึกว่าตนถูกละเลยและผิดหวังกับ
ค�าตัดสิน ผู้น�าแรงงานเหล่าน้ีต่างรู้ดีว่ากลุ่มแรงงานท่ัวทุกพื้นท่ีก็อาจ
จะถูกตัดสินแบบนี้เช่นกัน ความกลัวได้ถูกแพร่ขยายออกไป พวกเขา
ถูกบังคับไม่ให้พูดถึงหรือห้ามลุกข้ึนมาต่อสู ้กับความไม่ยุติธรรมน้ี  
มันกลายเป็นความอยุติธรรม ซึ่งบางครั้งมันกลายเป็นเงาด�าปกคลุม
ประเทศไทยในเวลาท่ีมีการพยายามเรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิ 
ให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศนี้
ส�าหรับเหตุผลท่ีผมต่อสู ้เพื่อสิทธิมนุษยชนก็เพื่อ 
เสรมิสร้างความส�าคญัของกลุม่แรงงานข้ามชาติ
อย่างเป็นระบบ โดยในรายงานได้เผยแพร่
ความอยุติธรรมและสถานการณ์ความ
ท้าทายท่ีกลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยต้อง
เผชิญ ท้ังน้ีการท�าวิจัยเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนไม่ควรจะเป็นความผิดทาง
อาชญากรรมไม่ว่าที่ใดก็ตามในโลก”



Andy Hall, a prominent activist from the UK working in 
Thailand on the issue of migrant workers’ rights facing a number 
of libel lawsuits from private companies in Thailand related to his 
campaign and advocacy to protect rights of migrant workers being 
exploited in Thailand and beyond said

‘There was one moment that most moved me to 
grieve deeply on the day of my conviction for 
criminal defamation and computer crimes and 
sentencing me to 3 years in prison, suspended, 
simply for doing my duty as a human rights  
defender and researching on migrant rights violations 
that remain systematic and widespread in Thailand. 
That moment I realized that behind me there was 
a group of migrant worker leaders, my close friends, 
brothers and sisters, who felt as disillusioned and 
disappointed at the verdict as I was. These migrant 
leaders knew that the conviction also sent a clear 
signal to migrant leaders like themselves and migrant 
workers everywhere in Thailand. Don’t speak 
up. Don’t dare to fight for justice. The verdict 
spreads fear, it breeds injustice, and it 
casts a very dark shadow over Thailand’s 
sometimes meaningful efforts to ensure 
access to justice and rights for migrant 
workers in the country. For that reason, 
human rights defenders need together to strengthen  
their important efforts systematically document and 
to publicise the injustice and challenging situation 
faced by them in Thailand. Researching human 
rights violations is not and should not be a crime 
anywhere in the World.’……..
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สิงหาคม 2560 
August 2017

วันสันติภาพสากล  
International Day of Peace 

วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาต ิ
Substitution Day for   
Mother’s Day
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วันแม่แห่งชาต ิ
Mother’s Day



นูรฮายาตี สาเมาะ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)  
เครอืข่ายรบัเรือ่งร้องเรยีนจากประชาชนทีถ่กูทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี

“ความรู้สึกหรือแรงผลักดันท่ีท�าให้อยากท�างานตรงน้ี  
มีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากของ 
ชาวบ้านท่ีต้องการความช่วยเหลือ ท่ีปรกึษาและสิง่ส�าคญั
ท่ีสดุคอื เราต้องไม่ทนเห็นชาวบ้านตาด�าๆ ถูกเอารดัเอา
เปรียบและถูกการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมจากกฎหมาย 
ท่ีมีอยู่ เรารับรู้ปัญหาของเพื่อน ญาติ คนในชุมชน  
ที่ต้องดิ้นรนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เรา
ต้องช่วยพวกเขา เพราะมันเป็นการยากที่คนอื่นจะช่วย
ผูท่ี้ถูกด�าเนินคดีความม่ันคงในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนใต้”



Mr. Nurayahati Samao, Patani Human Rights Organization 
Network (HAP) which receives complaints from victims of torture 
or other cruel, inhuman or degrading treatment stated

“Many factors contribute to what motivates me to 
work on this issue including the suffering of the 
people who have asked for our help, who need 
some advice. Most importantly, we cannot stand 
seeing innocent villagers being subject to exploita-
tion and maltreatment as a result of the existing 
law. We are aware of the 
problems that affect our 
friends, relatives and mem-
bers of the community. 
They desperately look for 
help from agencies and 
we need to help them. It 
is hard for people facing 
prosecution in security  
cases in the Southern  
Border Provinces to have 
access to help.”
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กันยายน 2560 
September 2017
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อัญชนา หีมมิหน๊ะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงจากปาตานีผู้ร่วม 
ก่อตั้งกลุ่มด้วยใจ ได้ถูก กอ.รมน. ภาค 4 แจ้งความด�าเนินคดี ตกเป็นผู้ต้องหา
ร่วมกับสมชาย หอมลออ ทนายความสทิธมินษุยชน และพรเพญ็ คงขจรเกยีรติ 
ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิด 
เก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ (คด ีSPA) เนือ่งจากเปิดเผยรายงานการทรมานในจังหวัด
ชายแดนใต้

“ไม่มีใครอยากโดนฟ้องหรอก แต่ด้วยเจตนาของเราท่ีมีความ
ประสงค์ท่ีท�าเพือ่ประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั เรามีความมุ่งม่ัน
ท่ีจะไม่ให้เกิดการละเมิดสทิธมินุษยชนระหว่างการคมุขัง เพราะ
เรื่องนีเ้ป็นประเด็นหนึง่ทีข่ับเคลื่อนความขัดแย้งในพื้นทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต้ เราจึงต้ังใจว่าจะต้องยุติปัญหาน้ี หรือท�าให้
เกิดข้ึนน้อยท่ีสุด เพราะถ้าไม่ท�าอะไรสถานการณ์ภาคใต้อาจจะ
กลับไปสู่จุดท่ีรุนแรงอีก มีคนถามว่าคนท่ีฆ่าคน วางระเบิด  
เผาโรงเรียนควรได้รับการปกป้องสิทธิหรือ? หลายคนมองว่า 
เราก�าลังช่วยคนผิด หลายคนเห็นว่าคนท�าผิดต้องได้รับ 
การลงโทษแต่ไม่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแต่เรา 
เห็นว่าพวกเขาไม่ควรถูกกระท�าซ�้า เพราะจะกลายเป็นไฟ 
สุมวงจรความรุนแรงอย่างไม่ส้ินสุด เราอยากตัดวงจรความ
รุนแรงนี้”



Ms. Anchana Heemmina, women human rights defender 
from Patani and co-founder of Duay Jai Group, was sued by the 
Internal Security Operations Command Region 4 (ISOC 4) Forward 
along with Mr. Somchai Homlaor, human rights lawyer and  
Ms. Pornpen Khongkachonkiet, Director of the Cross Cultural  
Foundation (CrCF) in libel and violation of the Computer Crime 
Act (SPA case) as a result of their launch of torture report in the 
Southern Border Provinces expressed

“No one wants to be sued. But we intend to work 
to serve public interest. We are determined to work 
against the violation of human rights during custody.  
The issue has been a reason that has propelled 
violent conflicts in the Southern Border Provinces. 
We want to bring to rest this problem or to combat 
it. Without doing anything, the cycle of violence 
will swing back. Some question us; do those who 
have killed people, planted bombs, set fire on 
schools, deserve to have their rights protected? 
Some are accusing us of helping wrong persons. 
Some said people who have committed a crime 
should face punishment and should not deserve 
any human rights protection. But we find they should 
not be re-victimized, if not it 
would simply lead to a 
cycle of violence that 
continues unabated. We 
want to decouple the cycle  
of violence.”
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ตุลาคม 2560
October 2017

วันสหประชาชาติ  
United Nations Day

วันปิยมหาราช 
Chulalongkorn  
Memorial Day



Mon/จ. Thu/พฤ.Tue/อ. Wed/พ.Sun/อา. Sat/ส.Fri/ศ.

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31



พรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิผูอ้�านวยการมลูนธิผิสานวฒันธรรม และประธาน
กรรมการ Amnesty International Thailand ผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี SPA 
ร่วมกับสมชาย หอมลออ และอัญชนา หีมมิหน๊ะ

“การละเมิดสทิธมินุษยชนเกิดข้ึนมานานแล้วและความรนุแรงมี
ด้วยกันหลายวิธี นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คือคนท�าหน้าท่ี
สื่อสารต่อสาธารณะเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและน�าเสนอ
แนวทางการแก้ไขความรุนแรง เสียงเหล่าน้ีควรรับฟัง ตอนน้ี 
มีการฟ้องร้องคดีหม่ินประมาทเป็นคดีอาญาโดยรัฐบ่อยครั้งข้ึน
กลายเป็นว่านักสิทธิเป็นคู่อริกันกับรัฐ ขณะท่ีประเด็นปัญหา 
ท่ีน�ามาเผยแพร่ไม่ถูกแก้ไข เม่ือทุกฝ่ายต้องการสันติภาพ  
การฟ้องร้องคดีท�าให้การพดูคยุเพือ่สร้างสนัติภาพและท�าความ
เข้าใจร่วมกันลดน้อยลงไป แต่เราต้องยืนยันและยืนหยัดว่าเรา
เป็นนักสิทธิมนุษยชนท่ีจะสื่อสารเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อไป”



Ms. Pornpen Khongkachonkiet, Director of the Cross  
Cultural Foundation (CrCF) and Chairperson of Amnesty Interna-
tional Thailand has become an alleged offender in a SPA case 
together with Mr. Somchai Homlaor and Ms. Anchana Heemmina

“Human rights violation has been perpetuated for 
a long time and violence has been waged through 
different forms. Human rights defenders are obliged 
to draw the attention of public to human rights 
violations and to propose solutions to violence. Their 
voice must be heard. Criminal libel suits have often 
been filed by the state against human rights  
activists who act in defiance to 
the state. After the malicious  
lawsuit, the root causes of the 
confl ict have not been  
exposed and addressed. During 
the peace building process, 
such legal actions shall disrupt 
the effort to create a dialogue 
to nurture peace and mutual 
understanding. We, however, 
need to stand firm with chin up 
to show that as human rights 
activists, we shall continue uncovering  
human rights violations stories.”
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พฤศจิกายน 2560
November 2017

วันเด็กของสหประชาติ  
Universal Children's Day
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วันสากลเพื่อการขจัด 
ความรุนแรงที่กระท�าต่อสตรี  
International Day for the  
Elimination of Violence Against Women

วันลอยกระทง    
Loy Krathong Day



สมชาย หอมลออ อดตีกรรมการปฏริปูกฎหมายและอดตีประธานมลูนธิิ
ผสานวัฒนธรรม ผู้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี SPA ร่วมกับ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
และอัญชนา หีมมิหน๊ะ 

“เราในฐานะทนายความ ต้องมองบทบาทตนเองให้มากข้ึนจาก
มุมด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่แค่ในกระบวนการยุติธรรมในศาล 
เช่น งานช่วยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย โดยการให้ค�าแนะน�า
ปรึกษาแก่ประชาชน การเผยแพร่และฝึกอบรมด้านสิทธิ 
มนุษยชนและกฎหมายและทนายตีเปล่า (Paralegal) การจัด
ท�าเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร การรับเรื่องร้องทุกข์ จัดท�า
แถลงการณ์ การเป็นตัวแทนประชาชนในการร้องเรยีน ร้องทุกข์ 
กล่าวโทษต่อหน่วยงานต่างๆ เจรจาต่อรอง การให้ความช่วยเหลอื 
ทางคดีในชั้นศาล รวมทั้งงานส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชาวบ้าน ภาคประชาสงัคม ชุมชน ขบวนการคนจน การท�างาน
ก็ต้องด�าเนินการท้ังงานเชิงรับและเชิงรุก อีกท้ังยังต้องท�างาน
โดยใช้เทคนิค ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ศึกษา 
ท้ังประเพณีท ้องถ่ินและเอกสาร 
ตราสารด้านสทิธมินุษยชนใหม่ๆ 
โดยต้องยึดแนวทางสิทธิมนุษย
ชนหรอืฐานสทิธ ิ(Right Based 
Approach) ในการท�างานด้าน
กฎหมาย”



Mr. Somchai Homlaor, former member of the Law Reform 
Commission and former Chairperson of the Cross Cultural  
Foundation (CrCF) has become an alleged offender in a SPA case 
together with Ms. Pornpen Khongkachonkiet and Ms. Anchana 
Heemmina said

“As a lawyer, we need to look at our role from 
a point of view of human rights, not just 
the judicial process. For example, how we 
can get engaged and give public legal 
support, legal counseling, disseminate  
information and provide training on human 
rights and law and help paralegals to  
document the information and to receive 
complaints as well as to draft public statements. 
We can act on behalf of the people to complain 
and to hold government agencies to account. We 
can help in the negotiation and during the judicial 
process and can work to provide capacity building 
for the villagers, civil society, community, movements 
of the poor, etc. We can work proactively and 
defensively at the same time. Our work demands 
technical skills, new knowledge and experience. 
For example, an effort should be made to explore 
local tradition, new documents and treaties on 
human rights and to adopt human rights based 
approach in our lawyer work to promote the rule 
of law.”
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ธันวาคม 2560 
December 2017

วันคนพิการสากล  
International Day of Persons  
with Disabilities

วันรัฐธรรมนูญ 
Constitiution Day 
วันสิทธิมนุษยชนสากล  
Human Rights Day

วันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล  
International Migrants Day

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 
Substitution Day for   
Constitiution Day

วันพ่อแห่งชาติ 
Father’s Day

วันสิ้นปี 
New Year’s Eve
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วันสากลแห่งการเลิกทาสของ
สหประชาชาติ International Day 
for the Abolition of Slavery




