
Opposing the atrocious Thailand Reform Plan 

 

Dear respectable friends and brothers in NGOs, social movements, and people’s 

sectors,  

 

Prime Minister Abhisit Vejachiva has launched a “reconciliation plan” part of 

which is the reform of Thailand. Mister Anand Punyarachun and Mister Prawes 

Wasee accepted to be chairman of the Reform Steering Committee and chairman of 

the Committee on Reform Assembly respectively. The two chairmen have invited 

people to be on the committees and will hold forums to gather suggestions from local 

communities and organizations (For details, visit: http://www.thaireform.in.th/news-

national-strategy/1352--2-.html). 

As part of social movements including current and veteran NGO workers, 

graduate students, and engaged academics, we are gravely concerned and worried 

about the ways in which social movements position themselves towards Thailand 

Reform Plan. We would like to express our concerns towards our friends and brothers 

in social movements as follows:    

1) Thailand Reform Plan is a ploy the government uses to divert public 

attention from the demand for fact finding and responsibility for the deaths, 

disappearances, and injuries from its “space consolidation” as well as from its violent 

and human rights abusing measures. The government at the same time hunts down 

and crushes the Red Shirts and performs several psychological operations. As such, 

Thailand Reform Plan is aimed to buy time for the government not to return power to 

the people via electoral process.        

2) To participate in Thailand Reform Plan is therefore to justify the 

government in denying its responsibility for the use of violence and the unjust use of 

state power. In addition, to ignore the deaths and injuries, the use of violence, and the 

unjust judicial procedures is atrocity and in conflict with the aims of social 

movements which place emphasis on the building of a just society.   

3) The participation in Thailand Reform Plan of some groups of people in the 

name of “people’s sector” and “social sector” is distortion. It misled the society that 

most of those in “people’s sector” agree with Thailand Reform Plan despite the fact 

that there are many in social movements in the country who criticize and categorically 

reject the plan as they deem it having illegitimate origin and its contents not 

answering a real question which lies beneath the current conflict in Thai society.   

4) It is a pleasure that many NGOs and people’s organizations refuse to 

participate in Thailand Reform Plan. However, we find it necessary for those in social 

movements to strongly criticize a hidden agenda and the illegitimacy of the reform 

plan as the real reform cannot take place under the silent coup and the authoritarian 

regime in part manifest in the promulgation of the Emergency Decree.  

5) Social movements need to seriously check and review their ideologies and 

practices so as to catch up with changes in Thai society and to comprehend the 

connectedness between problems and wants of the lower mass and structural politico-

economic inequality. In particular, given the source of budgets highly associated with 

the authoritarian regime some organizations receive, they need to revise whether and 

how this contradicts fundamental democratic principles. These revisions will lead to a 

proper stance of social movements towards the reform plan.        

We believe that friends and brothers who play crucial roles in shaping the 

direction of social movements in the country will listen to our concerns. We also 

believe that social movements in Thai society are still hopeful, on the same pace with 
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changes, beneficial to the poor mass, and a crucial mechanism in bringing true 

democracy to Thai society. 

 

Sincerely yours,     

 

 

(NGO workers) 

1. ก่ิงกร นรินทรกลุ ณ อยธุยา  รองผูอ้  านวยการมูลนิธิชีววถีิ (BIOTHAI), FTA-Watch, 
และคณะท างานเพื่อโลกเยน็ท่ี 
   เป็นธรรม 

2. แกว้ตา ธมัอิน   เจา้หนา้ท่ีรณรงค ์มูลนิธิชีววถีิ (BIOTHAI), 
3. จกัรพงศ ์ ธนวรพงศ ์      สมาคมป่าชุมชนอีสาน 
4. จิตรา  คชเดช  สหภาพแรงงานไทรอมัพอิ์นเตอร์เนชัน่แนลแห่งประเทศไทย 
5. ธีรมล บวังาม   กลุ่มแสงห่ิงหอ้ย 
6. นิรมล  ยวุนบุณย ์  เจา้หนา้ท่ีขอ้มูล มูลนิธิชีววถีิ (BIOTHAI) 
7. นนัทา เบญจศิลารักษ ์  ส านกัข่าวประชาธรรม 
8. บารมี  ชยัรัตน์    สถาบนัสนัติประชาธรรม 
9. ประดิษฐ ์ลีลานิมิต    สถาบนัตน้กลา้ 
10. พิเชษฐ ์ปานด า  เครือข่ายชุมชนชายฝ่ังอ่าวพงังา 
11. ภรภทัร  พิมพา     มูลนิธิเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
12. รจเรข วฒันพานิช  ชุมชนคนรักป่า 
13. รัตนาภรณ์ แจง้ใจดี  เครือข่ายชุมชนชายฝ่ังอ่าวพงังา 
14. วฒันะ วรรณ   องคก์รเล้ียวซา้ย 
15. วนัชยั พทุธทอง  ศูนยพ์ลเมืองเด็กสงขลา 
16. วภิาวดี พนัธ์ุยางนอ้ย กลุ่มเพ่ือนพม่าสุมนมาลย ์สิงหะ    มูลนิธิชีวติไท (Foundation of 

Reclaiming Rural Agriculture and Food Sovereignty Action) 
17. อญัชลี มณีโรจน์  ชุมชนคนรักป่า 

  
(Veteran NGO workers) 

18. เจษฎา โชติกิจภิวาทย ์ อดีตเจา้หนา้ท่ีมูลนิธิพฒันาภาคเหนือ 
19. ชลิตา บณัฑุวงศ ์  อดีตเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประสานงานวจิยั มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยนื 

(ประเทศไทย) พ.ศ.  
2544-2548 (นกัศึกษาปริญญาเอกคณะมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัฮาวาย)

  
20. ทิพยอ์กัษร มนัปาติ  อดีตเจา้หนา้ท่ีส านกัข่าวประชาธรรม 
21. ธีร์วนี วงศท์องสรรค ์   อดีตเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขอ้มูล เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ 
22. ประสาท ศรีเกิด 
23. ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี   อดีตนกัพฒันาเอกชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



(อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่)  
24. พิชิต พิทกัษ ์
25. พิษณุ ไชยมงคล 
26. วโิรจน์ ดุลยโสภณ  นกัพฒันาอิสระ จ.เชียงใหม่ และอดีตผูป้ระสานงาน กป.อพช.ภาคเหนือ  
27. สิริลกัษณ์ ศรีประสิทธ์ิ  อดีตเจา้หนา้ท่ีโครงการส่ือสารแนวราบ 

(นกัศึกษาปริญญาโท โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

28. สุชาติ เศรษฐมาลินิ  อดีตเจา้หนา้ท่ีสถาบนัชุมชนทอ้งพฒันา (LDI) 
29. สืบสกลุ กิจนุกร   อดีตกองเลขานุการสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 

(นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการพฒันาสงัคม คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่)  

30. อจัฉรา รักยติุธรรม  อดีตเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขอ้มูลเผยแพร่ มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  
(อาจารยค์ณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร)  

 
(Ordinary citizens) 

31. กานต ์ทศันภกัด์ิ 
32. ไกรยทุธ โตองัตระกรู 
33. เกียรติศกัด์ิ ประทานงั  พอ่บา้น นกัเขียน นกัแปลอิสระ 
34. ครวญ   ปานเมือง  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
35. ใจ อ้ึงภากรณ์ 
36. จกัราวธุ  ธุวรัฐคีรี  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
37. จิตตมณี  จนัทร์ศรี  พนกังานขายอิสระและนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
38. ชมพนุูช แคร่ี 
39. ชยัรัตน์ ชินะบุตร 
40. ณฏัฐช์วลั  อนนัตต์า 
41. เดือนรดา บวัทรัพย ์ ชาวบา้น 
42. ทวพีร  สุดวลิยั  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
43. ทิวา สมัฤทธ์ิ  ประชาชน 
44. เทวฤทธ์ิ มณีเชย 
45. ทมัชิตนั คนัธวงศ ์
46. ธนพงษ ์ หม่ืนแสน 
47. ธนศกัด์ิ โพธ์ิศรีคุณ  นกัวจิยัอิสระ 
48. ธรัญญา สูตะบุตร แสนกลกลุ 
49. นพพร  พรหมขติัแกว้   สมาพนัธ์ชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย ( เชียงใหม่ ) ศูนยป์ระสานงานกลาง 

นปช.แดงเชียงใหม่ 
50. นภทัร สาเศียร 



51. นนัทา กนัตรี   ชาวนารายยอ่ย จงัหวดัสุพรรณบุรี 
52. เนตรชนก   แดงชาติ    นกัเขียนอิสระ   คอลมัน์ "ส่องโลกการ์ตูน" นสพ.ประชาไท 
53. บุญยนื สุขใหม่      กรรมกรไทย 
54. บุศรินทร์  เลิศชวลิตสกลุ 
55. ประกาย ธรรมดา 
56. ประเกียรติ ขนุพล  ชมรมชาวประมงพ้ืนบา้นก่ิงอ าเภอสุขส าราญ จ.ระนอง 
57. ปรีชา  จนัทร์ภกัดี  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
58. ปิยพงศ ์มานะพทิกัษ ์
59. เพญ็ศรี พงศพ์เิชษฐช์ยั  พนกังานบริษทัเอกชน จ.ชลบุรี 
60. เฟย ์สุวรรณวฒันา 
61. มานะ  การดี  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
62. มนสั  คลองท่อม  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
63. มนสั ทองช่ืน 
64. แมนดี เจียนแจ่ม 
65. รจนา ทรัยล่ิง  กลุ่ม Thai Red Germany 
66. รังสิมนัต ์จนัทร์แกว้   
67. ลกัษณา ศรีดาวงษ ์ พนกังานบริษทั 
68. วสนัต ์สุขโสภณ 
69. สุดา รังกภุณัฑ ์
70. สุพจน์ เสง่ียมกลาง 
71. สุภาพ ภูสนวรรณ 
72. สุรพล  สงฆรั์กษ ์  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
73. สุรีรัตน์ วงศส์มิง ชาวบา้น 
74. สมโชค  อาญา  สหพนัธ์เกษตรกรภาคใต ้(สกต.) 
75. สร้อยแกว้ ค ามาลา  นกัเขียน 
76. เสาวนีย ์ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์    
77. หทยา อนนัตสุ์ชาติกลุ 
78. อาธร นวทิพยส์กลุ   กลุ่มผูนิ้ยมการเขา้ถึงเวบ็ไซตท่ี์ถูกปิดกั้น 

 
(Students) 

79. กาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี นกัศึกษาปริญญาเอกมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
โครงการปริญญาดุษฎีบณัฑิตสาขาภาวะผูน้ าเชิงยทุธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

80. ปาริชาติ จึงวฒันาภรณ์  วา่ท่ีดุษฎีบณัฑิตสาขาการละครและการแสดง มหาวทิยาลยัฮาวาย 
81. นาวนิ โสภาภูมิ      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาพฒันาสงัคมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
82. เนตรดาว เถาถวลิ  นกัศึกษาปริญญาเอก คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
83. ผกากรอง มากพนัธ์ วลิเลียมส์ นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัโฮเฮนไฮม ์ประเทศเยอรมนี 
84. พฒิุพงศ ์นวกิจบ ารุง  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 



85. ภิญญพนัธ์ุ พจนะลาวณัย ์ มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
86. สุรินทร์ อน้พรม  นกัศึกษาปริญญาเอก มหาวทิยาลยัซิดนีย ์ 

(อาจารยค์ณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์)  
 

(Academics) 

87. โกวทิ แกว้สุวรรณ   คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
88. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ  คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
89. ชาญณรงค ์บุญหนุน  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
90. เชษฐา พวงหตัถ ์  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
91. ช านาญ จนัทร์เรือง  มหาวทิยาลยัเท่ียงคืน 
92. ทิพวลัย ์ศรีจนัทร์  ภาควชิาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
93. บุญส่ง ชยัสิงห์กานานนท ์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
94. พิพฒัน์ สุยะ   คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
95. ภคัวดี จิตสกลุชยัเดช   นกัแปลและนกัวชิาการอิสระ 
96. ศิโรตม ์คลา้มไพบูลย ์ นกัวชิาการอิสระและวา่ท่ีดุษฎีบณัฑิตสาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฮาวาย 
97. สุธิดา วมิุตติโกศล   ภาควชิาภาษาและวรรณคดีองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
98.  เสนาะ เจริญพร   ศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
99.  วภิา ดาวมณี   อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และผูป้ระสานงานคณะกรรมการ 
   รับขอ้มูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

100.  วนัรัก สุวรรณวฒันา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
101.  อรอนงค ์ทิพยพ์ิมล ภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
102. อจัฉริยา เนตรเชย   คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
103.  อนุสรณ์ อุณโณ   คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
104.  อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ นกัวชิาการอิสระ 
 

 
 


