
 
แถลงการณ 

 
เรียกรองใหบริษัทไทยและสถาบันการเงินไทยท่ีประกาศนโยบายสิทธิมนษุยชน ระงับหรือถอนการลงทุนในเมียนมา 
ภายใตสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยคณะรัฐประหารเมียนมา 
 
เปนท่ีประจักษวานับตั้งแตคณะเผดจ็การทหารเมยีนมาไดกอรัฐประหารเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 โดยขออางการทุจรติการ
เลือกตั้งของพรรครัฐบาลท่ีนําโดยพรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (NLD) ตลอดมาหลังการรัฐประหาร คณะ
รัฐประหารเมียนมาไดละเมิดสิทธิมนุษยชนนานัปการของประชาชนชาวเมียนมาอยางตอเน่ือง ตั้งแตการจํากัดเสรีภาพในการ
ชุมนุมและการแสดงออก การปดก้ันการนําเสนอขาวสารของประชาชนและสื่อมวลชน การจับกุม กักขัง และทรมาน
นักการเมืองและประชาชนท่ัวไปโดยไมแจงขอกลาวหา การทําลายและขโมยทรัพยสินของประชาชน และท่ีเลวรายท่ีสุดคือ 
การเขนฆาประชาชนมือเปลาท่ีออกมาชุมนุมประทวงอยางสันติดวยอาวุธสงครามอยางเปดเผย สังหารไมเวนแมบุคลากร
ทางการแพทย โดย ณ สิ้นเดือนมนีาคม 2564 มีผูเสียชีวิตกวา 500 ราย ในระยะเวลาสองเดือนนับตั้งแตวันกอการรัฐประหาร 
เหตุการณทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะและกําลังมุงหนาเขาสูภาวะสงครามกลางเมือง 
 
การท่ีคณะรัฐประหารเมียนมาสามารถละเมดิสิทธิมนุษยชนข้ันรายแรงไดอยางตอเน่ือง สวนหน่ึงเน่ืองเพราะมรีายไดจากบริษัท
ตางชาติท่ีเขาไปลงทุนในเมียนมา และรายไดทางตรงจากธุรกิจของกองทัพ มาสนับสนุนปฏิบัติการกอความรุนแรงตอ
ประชาชน โดยรายงานขององคการสหประชาชาติระบุวา ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของกองทัพเมียนมาและผูนําระดับสูงและ
เครือขายมมีากถึง 133 บริษัท โดยมีความโยงใยและสัมพันธกันผานกลุมบริษัท 2 กลุมบริษัทหลัก ไดแก Myanmar 
Economic Corporation (MEC) และ Union of Myanmar Economic Holding Ltd. ซึ่งลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย 
บริษัทเหลาน้ีลวนไมโปรงใส เน่ืองจากอยูภายใตอํานาจของกองทัพเมียนมาท่ีแมแตรัฐบาลพลเรือนก็ไมอาจแทรกแซงได 
 
สําหรับความรับผิดชอบท่ีธุรกิจพึงมีตอเหตุการณดังกลาว คณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Working 
Group) ไดออกรายงานเรื่อง “Business, human rights and conflict-affected regions: towards heightened 
action”1 ในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งนําเสนอตอสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ รายงานฉบับน้ีเสนออยางชัดเจนวา ธุรกิจ
จะตองลงมือปฏิบัติเชิงรุกและตดัสินใจอยางเด็ดขาดมากข้ึน (more decisive action) ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดความขัดแยง ซึ่งสุมเสี่ยง
ท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงและยืดเยื้อ คณะทํางานเสนอวา เมื่อบริษัทมาถึงจุดท่ีตองตัดสินใจวาจะระงับ
หรือยกเลิกกิจกรรมของตนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดความขัดแยง หรือมีสวนเก่ียวของกับความขัดแยง บริษัทควรหาทางออกจากพ้ืนท่ี
น้ันๆ อยางรับผดิชอบ (responsible exit) เริม่จากการวางแผนกลยุทธการออกจากพ้ืนท่ี ระบุและประเมินผลกระทบของการ
ตัดสินใจน้ีท่ีจะมีตอผูท่ีไดรับผลกระทบ รวมท้ังพันธมิตรทางธุรกิจและชุมชน และพัฒนากลยุทธการบรรเทาความเดือดรอน 
เชน แจงใหชุมชน คูคา ลูกจาง และพันธมิตรฝายอ่ืนๆ ทราบลวงหนา การสรางหลักประกันวาลูกจางจะยังมีรายไดตลอดชวงท่ี
เกิดความขัดแยง (หรือชวงท่ีบริษัทระงับการลงทุน) มีมาตรการดูแลความปลอดภยัใหกับลูกจางท่ีไมอาจโยกยายออกจากพ้ืนท่ี
ได และรวมมือกับองคกรภาคประชาชนท่ีสามารถเขามารับชวงการชวยเหลือ เปนตน 
 
ในสถานการณท่ีคณะรัฐประหารเมียนมาละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง และเขาใกลการกอ “อาชญากรรมตอมนุษยชาติ” 
(crimes against humanity) ยิ่งข้ึนทุกขณะ พวกเราดังรายช่ือแนบทายแถลงการณฉบับน้ี ในนามขององคกรภาคประชา
สังคมท่ีติดตามการทํางานของภาคธุรกิจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ขอเรียกรองใหบริษัทของทาน ในฐานะท่ีประกาศ
นโยบายสิทธิมนษุยชน (human rights policy) ประกาศระงับหรือถอนการลงทุนในเมียนมาจนกวาประเทศจะกลับเขา
สูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยรัฐบาลพลเรือนท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน และวางกลยุทธการออก
จากพ้ืนท่ีอยางมีความรับผิดชอบ (responsible exit) ตามขอเสนอของคณะทํางานดานสิทธิมนษุยชนแหง
สหประชาชาติ ท้ังน้ี เพ่ือเปนการแสดงความรับผดิชอบของบริษัทวาไมตองการเปนพันธมิตรหรือมีสวนเก่ียวของกับคณะ
รัฐประหารเมียนมาในฐานะผูละเมดิสิทธิมนุษยชน ตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

1 ดาวนโหลดไดจาก https://undocs.org/en/A/75/212 
                                                      



(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ซึ่งระบุวาการยกเลิกความสัมพันธ 
(disengagement) กับพันธมิตรท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ัน เปนหน่ึงในตัวเลือกท่ีบริษัทควรพิจารณา 
 
การประกาศระงับหรือถอนการลงทุนในเมียนมาน้ัน นอกจากจะเปนการแสดงความรับผิดชอบตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของ
บริษัทแลว ยังเปนไปตามหลักการช้ีแนะ UNGP ซึ่งเปนมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชน อีกท้ังยังเปนการแสดงจดุยืนอยาง
ชัดเจนวาบริษัทจะอยูเคียงขางกับประชาชนชาวเมียนมา ในฐานะ “หุนสวน” ของพวกเขาในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
อันเปนจุดยืนท่ียอมยังประโยชนทางธุรกิจมหาศาลตอบริษัทเองในระยะยาว 
 
ลงช่ือ  
หนวยงาน 

1. แนวรวมการเงินท่ีเปนธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) 
2. คณะทํางานตดิตามความรบัผิดชอบการลงทุนขามพรมแดน (ETOs Watch Coalition) 
3. สมาคมสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอม 
4. กลุมเสรภีาพแมนํ้าโขง (The Mekong Butterfly) 
5. มูลนิธิศูนยขอมลูชุมชน 
6. กลุมรักษเชียงของ 
7. Apropos Production 
8. Bfoor theatre 
9. Democrazy Studio 
10. For What Theatre 
11. FreeArts 
12. Homemade puppet 
13. Puppetomime 
14. Puppets by Jae 
15. soi press | literary | studio 
16. คณะทํางานจัดตั้งมูลนิธิละครไทย 
17. พระจันทรเสี้ยวการละคร 
18. มูลนิธิละครไทย 
19. ราษฎรดรัมส 
20. land Watch Thai 
21. ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถ่ิน (ศพช.) 
22. เครือขายเพ่ือนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก 
23. ศูนยประสานงานชุมชน จ.ระยอง (ศ.ป.จ.) ระยอง 
24. เครือขายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตลู 
25. เครือขายเขียนอนาคตประเทศไทย 
26. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
27. มูลนิธิภาคใตสีเขียว 
28. มูลนิธิเขาถึงเอดส 
29. เครือขายประชาชนเพ่ือรัฐสวัสดิการ 
30. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานทรัพยากรแร 
31. กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 
32. เครือขายประชาชนผูเปนเจาของแร 
33. กลุมคนรักษบานเกิดบําเหน็จณรงค (คัดคานเหมืองโปแตชและโรงไฟฟาถานหิน จ.ชัยภูมิ) 
34. กลุมฅนรักษบานเกิด 6 หมูบาน (คัดคานเหมืองทองคํา ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย) 



35. กลุมรักษอําเภอวานรนิวาส (คัดคานการขุดเจาะสาํรวจแรโปแตช อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร) 
36. กลุมอนุรักษปาชุมชนเขาเหลาใหญ-ผาจันได (คัดคานการทําเหมืองหิน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคหูา จ.หนองบัวลําภู) 
37. กลุมรักษบานแหง (คัดคานการขอประทานบัตรทําเหมืองถานหินลิกไนต ต.บานแหง อ.งาว จ.ลําปาง) 
38. สมาคมสรางสุขชุมชนคนเมืองลุง 
39. โครงการอาหารปนรัก 
40. มหาวิทยาลยัชาวบานลานหอยเสยีบ 
41. ศูนยสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยา 
42. ครือขายสภาพลเมืองจังหวัดชลบุร ี  
43. เครือขายทองเท่ียวชุมชนจังหวัดชลบุร ี
44. กลุมยกระดับสินคาชุมชน ภาคตะวันออก 
45. สมาคมสภาองคกรชุมชนจังหวัดชลบุร ี
46. สมาคมประมงพ้ืนบานจังหวัดชลบุรี 
47. สมาคมสื่อสรางสรรค เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคตะวันออก 
48. กลุมศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) 
49. กรีนพีซ ประเทศไทย 
50. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
51. กลุมพัฒนาแรงงานสมัพันธตะวันออก 
52. เครือขายชุมชนคนฮักนํ้าของจังหวัดอุบลราชธานี  
53. สมาคมคนทามราษีไศล จ.ศรสีะเกษ  
54. มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET Foundation)  
55. กลุมคนรักษตนนํ้าจังหวัดราชบุรี  
56. สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน 
57. เครือขายองคกรผูบริโภคภาคอีสาน 
58. สมาคมผูบริโภคภาคตะวันตก 
59. สมาคมพิทักษสิทธิผูบรโิภคสมุทรสงคราม 
60. ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก  
61. สมาคมผูบริโภคสุราษฎรธานี 
62. สมาคมผูบริโภคสงขลา  
63. เครือขายองคกรผูบริโภคภาคใต 
64. ศูนยคุมครองสิทธิผูบรโิภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
65. มูลนิธิพะเยาเพ่ือการพัฒนา 

 
และบุคคลดังรายนามดานลาง 

1. กมลสรวง อักษรานุเคราะห 
2. กวิน พิชิตกุล  
3. กอใจ อุยวัฒนพงศ 
4. เขมฌัษ เสริมสุขเจริญชัย 
5. คอลิด มิดาํ  
6. คานธี วสุวิชยกิต 
7. จตุรชัย ศรีจันทรวันเพ็ญ 
8. จารุนันท พันธชาติ 
9. จิรกิตติ์ สุนทรลาภยศ  
10. เจนวิชญ นฤขัตพิชัย 
11. ณัฐญา อยูสม 



12. ณัฐวัจน สุจริต 
13. ดุจดาว วัฒนปกรณ 
14. ทวิทธ์ิ เกษประไพ 
15. ธงชัย พิมาพันธุศรี 
16. ธนนพ กาญจนวุฒิศิษฎ 
17. ธนพล วิรุฬหกุล 
18. ธีระวัฒน มุลวิไล 
19. นวลปณต ณัฐ เขียนภักด ี
20. นัสรี ละบายดมีัญ 
21. เบญจ บุษราคมัวงศ 
22. ปฏิพล อัศวมหาพงษ 
23. ประภามณฑล เอ่ียมจันทร 
24. ปองจิต สรรพคณุ 
25. เผาภมูิ ชิวารักษว 
26. พีรพล กิจรื่นภริมยสุข 
27. พุทธิพร สุทธิมานัฎ 
28. เพียงดาว จริยะพันธุ 
29. ภาสกร อินทุมาร 
30. ภิญญา จูคําศร ี
31. เยาวเรศ กตัญเูสริมพงศ 
32. ลัดด คงเดช 
33. วรัญู อินทรกําแหง 
34. วรัฏฐา ทองอยู 
35. วสุรัชต อุณาพรหม 
36. วิชญวิสิฐ หิรัญวงษกุล 
37. วิชย อาทมาท 
38. เววิรี อิทธิอนันตกุล 
39. ศศพินทุ ศิริวาณิชย 
40. ศุรัณยา ปุญญพิทักษ 
41. สมบูรณ  คําแหง 
42. สรวิศ ชินแสงทิพย 
43. สายฟา ตันธนา  
44. สินีนาฏ เกษประไพ 
45. สิริกาญจน บรรจงทัด 
46. สุทธิสิปป ฐิติธนพันธ 
47. สุธารัตน สินนอง 
48. สุพงศ จิตตเมือง 
49. นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ   
50. สุรชัย เพชรแสงโรจน 
51. สุรัตน แกวสีคราม 
52. อรอนงค ไทยศรีวงศ 
53. อัจจิมา ณ พัทลุง  
54. อาริยา เทพรังสมิันตกุล 

 



รายนามบริษัทไทยท่ีลงทุนในเมียนมา และประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน 
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) 
4. บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
6. บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จาํกัด (มหาชน) 
7. บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 
8. บริษัท สหกลอิควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) 
10. บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
11. บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) 
12. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 


