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“มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้
ไม่ว่าจะเป็นใคร
อาศัยอยู่ที่ใด ทุกคนมี
สิทธิมนุษยชน
อย่างเท่าเทียมกัน”

เป็นสิทธิที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด 
คนเราทุกคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชน ไม่มี

การให้ ซื้อ หรือสืบทอดมา

เป็นสิทธิที่เป็นสากล
เป็นของเราทุกคน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ ภาษา ฐานะทางสังคม การศึกษา เป็นต้น

เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

เรามีสิทธิ 2 ส่วน คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง กับ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม เพื่อให้เราสามารถดำารงชีวิต 

อย่างม่ันคง และมีคุณค่า (ของความเป็นมนุษย์)

เป็นสิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากหรือ
ยกให้กันได้ 
ไม่มีใครสามารถพรากสิทธิมนุษยชนไปจาก

เราได้ ถึงแม้กฎหมายของประเทศจะไม่ยอม 

รับรอง แต่ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังม ี

สิทธิมนุษยชนอยู่

ใช้หลักความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ
เพราะเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียม

กัน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันเพียงใดก็ตาม

สิทธิมนุษยชน ไม่ใช่กฎหมาย และไม่จำ เป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆ นั้นดำ รงไว้เพื่อให้

1. มนุษย์ทุกคนสามารถใช้ในการเรียกร้องสิทธิของตนเมื่อถูกละเมิดหรือลิดรอน และ
2. ควบคุมรัฐ หรือผู้มีอำ นาจไม่ให้ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของบุคคลใดๆ 

HUMAN RIGHTS Q&A 
ปัจจุบันมีหลายคำ ถามเกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ที่ถูกนำ มาใช้ทั้งในแวดวงสื่อมวลชน การศึกษาและการสนทนาทั่วไป 
วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนมาฝากกัน



HUMAN RIGHTS
MOVIE

“12 Years a Slave”
ภาพยนตร์ที่ห้ามพลาดแห่งปี

เคารพ
การออกกฎหมาย นโยบาย หรือโครงการ
ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ 
จะต้องไม่นำาไปสู่การละเมิดสิทธิของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปกป้อง
รัฐต้องมีกฎหมายหรือมาตรการที่จะดูแล  
ป้องกันไม่ให้กลุ่มผลประโยชน์หรือบุคคล 
ใดทำาการละเมิดสิทธิของบุคลอื่น

เติมเต็ม 
รัฐต้องออกกฎหมายหรือดำาเนินนโยบาย 
เพื่อสนับสนุนให้สิทธิต่างๆ เกิดขึ ้นและ 
เป็นจริง เช่น นโยบายด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ฯลฯ

พุซซี่ ไรออต (Pussy Riot) วงดนตรีพังค์ร็อค 
หญิงล้วน กลายเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้อง 
เสรีภาพทางความคิดของศิลปินทั่วโลก หลัง 
ถูกทางการรัสเซียจับกุมและตัดสินจำาคุก 2 ปี  
เมื่อปี 2555 จากการที่บุกเข้าไปในโบสถ์แห่ง 
หนึ่งเพ่ือแสดงดนตรีประท้วงประธานาธิบดี 
วลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำารัสเซีย ทำาให้ศิลปินกว่า  
100 คนทั่วโลกออกมาสนับสนุนพวกเธอและ
เรียกร้องให้ปล่อยตัว ไม่ว่าจะเป็น  Adele, U2, 
Madonna, Yoko Ono ส่วนศิลปินไทย อาทิ  
เป้ อารักษ์ ตุล อพาร์ทเม้นต์คุณป้า และ 
มัสคีเทียร์ ได้เข้าร่วมสนับสนุนด้วย ท้ายสุด 
เมื่อปลายปีที่แล้วทางการรัสเซียได้ปล่อยตัว

“ทเวลฟ์ เยียร์ส อะ สเลฟ” (12 Years  
a Slave) คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม และ 
รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม จาก 
เวทีออสการ์ครั้งที่ 86 โดยนำาเสนอเรื่องจริง 
ในยุคศตวรรษที่ 19 ของโซโลมอน ชายผิวสี 
ชาวนครนิวยอร์ก ที่ถูกลักพาตัวไปขายเป็น 
ทาสให้กับเศรษฐีในรัฐหลุยเซียนานานถึง  

สมาชิกทั้งสองคนออกมา  จากเหตุการณ์นั้น 
ทำาให้ผู้นำารัสเซียถูกตั้งคำาถามในเวทีโลก 
เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ 
ในการการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ในประเทศ

12 ปี ก่อนได้รับอิสรภาพ ในยุคปัจจุบันที ่
ผู้คนเช่ือว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน” 
ภาพยนตร์เร่ืองน้ีอาจดูหดหู่ไปบ้าง แต่ผู้กำากับ 
พยายามทำาให้ความหดหู่เสียใจกลายเป็น 
แรงบันดาลใจท่ีสำาคัญเพื่อให้ผู้ชมมองเห็น 
คุณค่าความเป็นมนุษย์จากทั้งของตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

HUMAN RIGHTS WORD

หมายถึง การลบล้างความผิดให้กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิด ซึ่งบุคคลเหล่านั้น 

ต้องไม่ก่ออาชญากรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง แต่ถูกตัดสินว่ามีความผิด เพียง 

เพราะแสดงออกทางความเชื่อ ความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือกระทำาการที่ผิดจากประเพณี 

นิยม เป็นต้น

Amnesty – การนิรโทษกรรม 

HUMAN RIGHTS
TIPS
หน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชน

HUMAN RIGHTS CHANGED
เมื่อ Pussy Riot วงดนตรีพังค์ร็อคเพื่อสังคม
กลายเป็นนักโทษทางความคิด



แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ 
ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าในท่ีใด
ของโลก และลกุขึน้มาปฏบิตักิารในแนวทางที่
แต่ละคนถนัดในการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ 
เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันม ี
สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 3 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสตี้เป็นที่รู ้จักในเมืองไทย จากการ 
รณรงค์ “ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มี 
จดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึง 
รัฐบาลไทยและสำานักราชเลขาเพื่อเรียกร้อง 
ให้ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนท่ีถูกจับกุม 
ในเหตุการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทย 
มีสมาชิกกว่า 1,000 คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรม 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการรณรงค ์
เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้าง 
ขวาง

 » 6 ปี  จากปกติ 1,200 บาท เหลือเพียง  
1,000 บาท พร้อมรับฟรี เสื้อโปโลแอมเนสตี ้
Justice for All Rights for All People
 » 3 ปี จากปกติ 600 บาท เหลือเพียง 500 

บาท พร้อมรับฟรีเสื้อยืดแอมเนสตี้ Justice 
for All Rights for All People
 » 2 ปี 400 บาท แถมฟรีข้าวรักดิน ข้าวสาร 

โสมาลี 1 กก. จากร้านค้ากินเปลี่ยนโลก
 » 1 ปี 200 บาท แถมฟรีน้ำาตาลอ้อยอินทรีย์ 

บ้านนาอีสาน 1 กระปุก ผลิตจากอ้อยที่ปลูก 

โดยปราศจากสารเคมี จากกลุ่มผลิตอ้อยอินทรีย์ 
บ้านนาอีสาน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 » “สมาชิกแอมเนสตี้” หมายถึง “คุณ” คือ
ผู้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน 
“คุณ” คือผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงาน
สิทธิมนุษยชน

ขอรับแบบฟอร์มสมาชิกได้ที่อีเมล member 
ship@amnesty.or.th หรือสมัครออนไลน์ที่ 
www.amnesty.or.th/th/get-involve/
become-a-member

รู้จักการทำ งานของแอมเนสตี้ได้ที่
เว็บไซต์ www.amnesty.or.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Amnesty 
Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
โทรศัพท์: 02-513-8745, 513-8754
โทรสาร: 02-939-2534
อีเมล: media@amnesty.or.th

HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

HUMAN RIGHTS  GEEK
โปรโมชั่นฟินๆ สำ หรับ Human Rights Geek ผู้ใส่ใจและห่วงใยในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนทุกท่าน! สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกแอมเนสตี้:


