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FREEDOM
ส่ิงพิมพ์แจกฟรีสําหรับผู้สนใจและห่วงใยเรื่ องสิทธิมนุษยชน
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ขบวนการสตรีนิยมต่าง ๆ เช่ื่�อว่าบุคคลทุุกคน ไม่ว่า
จะเป็็นเพศอะไร ควรจะมีสิทุธิิและโอกาสเทุ่าเทีุยมกัน โดย
ป็ราศจากอคติและการเล่อกป็ฏิิบัติทุางเพศ และคงจะ 
ไม่ยุติธิรรมกับกลุ่มเฟมินิสต์ ทัุ�งหญิิง ชื่ายและกลุ่มคนทีุ� 
มีความหลากหลายทุางเพศ ถ้้าจะมองว่าการเรียกร้อง
ของพวกเขา “มากเกินไป็”

จาก

ถึง
การต่อสู้ของสตรใีนหว้งสุญญากาศ

2436 เกิดสภาอุนาโลมแดง (สภากาชาดไทย)
กลุมผูหญิงรวมตัวกันเพ่ือรวบรวมส่ิงของไปชวย
ทหารท่ีบาดเจ็บ

2449 วารสารกุลสตรี
วารสารรายเดือนสําหรับผูหญิง
วิพากษวิจารณสังคมชายเปนใหญ

2486 ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ต้ังสโมสรวัฒนธรรมหญิง

2490 ครูฉลบชลัยย พลางกูร
อุปการะลูกๆ ของผูท่ีถูกออกจากราชการโดยไมเปนธรรม2492 อรพินท ไชยกาล

ส.ส.หญิงคนแรก

2508 ชลอจิต จิตตะรุทธะ
ผูพิพากษาหญิงคนแรก2511 พรเพชร เหมือนศรี

หญิงชาวนาผูตอสูกับอํานาจรัฐและระบบราชการ
เพ่ือรักษาท่ีดิน

2546 ภิกษุณีธัมมนันทาเถรี
ผูหญิงคนแรกในไทยท่ีบวชเปนภิกษุณี

2549 อังคณา นีละไพจิตร
นักเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

2552 แวววรินทร บัวเงิน
คัดคานสัมปทานเหมืองถานหินลิกไนต

2553 คะติมะ หลีจะ
ตอสูเพ่ือสิทธิของกลุมชาติพันธุ

2496 สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายไทย
สงเสริมกฎหมายความเสมอภาคระหวางเพศ

2497 กฎหมายมรดกและครอบครัว
ไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี

2482-
2484

พูนศุข พนมยงค
รับฟงขาวจากสถานีตางประเทศเพ่ือติดตาม
ความเคล่ือนไหวของฝายสัมพันธมิตร

2533,
2536

กลุมแรงงานหญิง
การคุมครองแรงงาน และกฎหมายลาคลอด

2539 เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ
ผลักดันใหมีมาตรา 53 วาดวยการคุมครอง
บุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง
และการปฎิบัติท่ีไมเปนธรรม

2558 คณะทํางานผูหญิงในจังหวัดชายแดนใต
รณรงคเร่ืองพ้ืนท่ีปลอดภัย
ประกาศผูหญิงมีฐานะเปน "ผูสรางสันติภาพ"

2554 ย่ิงลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
จินตนา แกวขาว
ลมโตะจีนงานเล้ียงโครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหินบานกรูด

2559 นงนุช นบนอบ
ตัวแทนเครือขายปกปองอันดามันจากถานหิน จังหวัดกระบ่ี
ณัฐพร อาจหาญ
นําขบวน Walk for Rights เพ่ือสิทธิคนอิสาน 

2562 “กอลฟ” ธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ
ส.ส.ขามเพศคนแรกของสภาผูแทนราษฎรไทย

2564 แมสุ สุรียรัตน ชิวารักษ
โกนศีรษะเพ่ือทวงคืนสิทธิประกันตัว
ใหลูกชาย "พริษฐ ชิวารักษ"

2560 รอกีเยาะ สะมะแอ
ทํากิจกรรมเดินเทาไปย่ืนหนังสือ
ใหยุติการสรางโรงไฟฟาถานหินเทพา
เครือขายผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
ย่ืนแถลงการณ 3 ขอจ้ีรัฐยกเลิกขอจํากัดสิทธิสตรี 2563 รุง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

นักกิจกรรมผูทลายเพดานแหงความกลัว
อ๋ัว จุฑาทิพย ศิริขันธ
แกนนําเยาวชนปลดแอก

2516 สุชีลา ตันชัยนันท
กลุมผูหญิงธรรมศาสตร
จิระนันท พิตรปรีชา
ผูนํานักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลา
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การเคล่�อนไหวทีุ�เกี�ยวข้องกับแนวคิดสตรีนิยมในป็ระเทุศไม่ใช่ื่
เร่�องใหม่ ในทุางกลับกัน การเคล่�อนไหวนี�ได้เดินทุางมายาวนาน ทุว่า 
แม้จะมาไกลแค่ไหน ผู้้้หญิิงในป็ระเทุศไทุยยังคงถ้้กกดทัุบโดยระบบ
โครงสร้างทุางสังคม มายาคติและป็ระเพณีีทีุ�ยังมีอย่้จนถึ้งปั็จจุบัน  
ซึึ่�งจะเห็นได้ชัื่ดทีุ�สุดจากการเรียงร้อยป็ระวัติศาสตร์ ทีุ�ทุำาให้เห็นว่า 
การเป็ลี�ยนแป็ลงทัุ�งหมดเป็็นผู้ลจากการต่อส้้โดยอาศัยเวทีุสาธิารณีะ



เด่อนมิถุ้นายนของทุุกปี็นั�น เป็รียบเสม่อนเด่อนแห่งการ 
เฉลิมฉลองความภาคภ้มิใจของกลุ่มคนทีุ�มีความหลากหลาย 
ทุางเพศ ด้วยธิงสีรุ้งทีุ�โบกสะบัด ทีุ�เป็็นดังสัญิลักษณ์ีของ 
อิสรภาพ ความเทุ่าเทีุยม และความหลากหลาย โดย ต้้น- 
ศิิริิศิักดิิ์� ไชยเทศิ นักป็กป้็องสิทุธิิมนุษยชื่นและนักกิจกรรม  
ได้เล่าให้เราฟังถึ้งเร่�องราวการเคล่�อนไหวของกลุ่มคนทีุ� 
มีความหลากหลายทุางเพศในป็ระเทุศไทุย นับตั�งแต่อคติ 
ทุางเพศยังบดบังความเทุ่าเทีุยมและความหลากหลายของ
มนุษย์ ต้นเล่าให้ฟังว่า หากย้อนกลับไป็เม่�อสิบปี็ก่อน เราจะ
พบกับการเล่อกป็ฏิิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในสังคมไทุยอย่าง
มาก มีการตีตราจากสังคม เช่ื่น การทีุ�ไม่ให้นำาเสนออัตลักษณ์ี
ทุางเพศของบุคคลผู่้านทุางส่�อโทุรทัุศน์ 

ธงสีีรุ้้�ง
ทีี่�โบกสีะบัด  
ส่ี�ความหวัง
ของสิีที่ธิ
เที่�าเทีี่ยมที่างเพศ

ต้นมองว่าในปั็จจุบันนี� แม้เรายังคงอย่้ในช่ื่วงเวลาแห่งการ
ต่อส้้เพ่�อให้ได้มาซึึ่�งความเทุ่าเทีุยมทุางเพศ แต่ก็มีพัฒนาการ 
นั�นค่อมีกฎหมายมาป็กป็้องสิทุธิิของกลุ่มคนทีุ�มีความ 
หลากหลายทุางเพศ ด้วยพระราชื่บัญิญัิติความเทุ่าเทีุยม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมถ้ึงในระบบการศึกษาทีุ�ป็รับ
เป็ลี�ยนวิชื่าสุขศึกษา ให้ยกเลิกหลักส้ตรทีุ�กล่าวถึ้ง “ความ
วิป็ริตทุางเพศ” ออกไป็ แม้หลักส้ตรแกนกลางยังไม่ได้แก้ไข  
แต่คำาว่า “วิป็ริตทุางเพศ” ก็ถ้้กลบออกไป็จากหนังส่อ ทุว่า 
อคติทุางเพศนั�นก็ยังคงฝัังรากลึกอย่้ในระบบสังคมไทุย ทุำาให้ 
แม้มี พ.ร.บ. ดังกล่าว แต่การป็ระกาศใช้ื่ก็ยังต้องขึ�นอย่้กับ 
ดุลพินิจของผู้้้มีอำานาจในพ่�นทีุ�นั�นๆ “ซึึ่�งจริง ๆ มันควรจะออกมา 
จากการป็ระกาศโดยนายกรัฐมนตรี ทีุ�ควรป็ระกาศใช้ื่ให้เป็็น 
เร่�องเป็็นราวและจับต้องได้ ไม่ควรให้สิทุธิิในการใช้ื่เพียงแค่ 
ดุลพินิจของผู้้้ใช้ื่อำานาจแต่ละจังหวัดหร่อมหาวิทุยาลัยเทุ่านั�น  
เพราะการให้ใช้ื่ดุลพินิจนั�นอาจจะนำาไป็ส่้สาเหตุทีุ�ก่อให้เกิด 
การเล่อกป็ฏิิบัติด้วยเหตุแห่งเพศได้อย่างไม่มีความเทุ่าเทีุยม” 

ต้นเองก็เคยใช้ื่ พ.ร.บ. นี�ฟ้องร้องส่�อเช่ื่นกัน ซึึ่�งต่อมา
ทุำาให้ส่�อออกนโยบายเกี�ยวกับการเขียนข่าวเกี�ยวกับกลุ่มผู้้้มี 
ความหลากหลายทุางเพศ ทุว่า ตัวกฎหมายฉบับนี�ก็ยังมี 
ช่ื่องโหว่ ตราบใดทีุ�ยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศสภาพ อคติ 
ทุางเพศทีุ�ฝัังรากลึกย่อมยังคงส่งเสียงและสร้างความ 
เจ็บป็วดให้แก่ผู้้้มีความหลากหลายทุางเพศอย่้เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็็นในกรณีีของรถ้ไฟต้้นอนทีุ�คนข้ามเพศต้องแยกไป็นอนในต้้
ทีุ�มีแต่ผู้้้ชื่าย หร่อการถ้้กนำาเอาอัตลักษณ์ีทุางเพศมาล้อเลียน
เชิื่งเหยียดหยาม

“มันสรุป็ได้ง่ายๆ ค่อไทุยไม่มีกฎหมายการ
รับรองเพศสภาพของกลุ่มผู้้้ทีุ�มีความหลากหลาย
ทุางเพศทุำาให้การเล่อกป็ฎิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
ยังเกิดขึ�นอย่างไม่เกรงกลัวใด ๆ ทัุ�งสิ�น” 

ด้วยเหตุนี� การต่อส้้เพ่�อสิทุธิิความเทุ่าเทีุยม
ทุางเพศ จึงยังต้องดำาเนินอย่้ต่อไป็ และหลากหลาย
กลุ่มกิจกรรมรวมถ้ึงพรรคการเม่อง ก็ยังคงต่อส้้ 
เพ่�อนำามาซึึ่�งกฎหมายทีุ�จะนำาพาสิทุธิิให้กับกลุ่มคน 
ทีุ�มีความหลากหลายทุางเพศ ให้ทัุดเทีุยมกับสิ�งทีุ� 
กลุ่มคนทีุ�มีเพศสภาพตรงกับเพศกำาเนิด (straight)  
พร้อมด้วยแรงผู้ลักดันจากเสียงของคนรุ่นใหม่ 
ทีุ�เช่ื่�อในความเทุ่าเทีุยม 

“คนรุ่นใหม่ไม่ยอมสยบอย่้ใต้ผู้้้มีอำานาจอีกต่อไป็  
พอคนรุ่นใหม่พร้อมพ้ด พร้อมออกจากกรอบ 
กล้าต่อต้านในสิ�งทีุ�ตัวเองโดนกระทุำา พอใครพ้ด
เร่�องละเมิดสิทุธิิมันก็กระจายข่าวอย่างรวดเร็ว  
ถ้้าเป็็นสมัยก่อนต้องเชิื่ญินักข่าวมาหาเรา แต ่
ตอนนี�ทุุกคนได้เป็็นกระบอกเสียงเอง แม้บางคน 
ก็แอบใช้ื่แฮชื่แท็ุกตามกระเเส มันถ่้อเป็็นข้อดี
มากกว่าข้อเสีย บางคนอาจจะไม่ถ้นัดป็ฏิิบัติ แค่เขา 
พ้ดถึ้งก็ป็ระสบความสำาเร็จแล้ว แต่นั�นแสดงว่า
สังคมเข้าใจว่ากระแสนี�มันเลิศ แป็ลว่าเขาสนใจเร่�อง 
LGBTQIA+มาก” 

“ทุุกๆ คนต้องการความป็ลอดภัย แต่กลับมี 
บางคนโยนบาป็ทีุ�อันตรายให้กับกลุ่มผู้้้ทีุ�มีความ
หลากหลายทุางเพศและตีตราว่าพวกเขาต้องเป็็น
คนถ้้กผู้ลักไสออกไป็” ต้น ศิริศักดิ� ไชื่ยเทุศกล่าว
ทิุ�งทุ้าย
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ปนัสยา สิทธจิิรวัฒนกลุ
หรอื “รุง้”

ในการต่่อสู้้�เพ่ื่�อสิู้ทธิิเสู้รีภาพื่ ผู้้�หญิิงถ่ือว่่ามีี
บทบาทสู้ำาคััญิไม่ีต่่างจากผู้้�ชาย ทว่่าหลายคัรั�ง นัก
เคัล่�อนไหว่ด้�านสิู้ทธิิมีนุษยชนหญิิงกลับถ้ืกมีองข้�ามี 
หร่อถ้ืกเล่อกปฏิิบัติ่จากอคัติ่ทางเพื่ศ และแมี�ว่่าจะ
ได้�อย่้ในข้บว่นการเคัล่�อนไหว่ พื่ว่กเธิอเหล่านั�นก็ยัง
ต่�องใช�เว่ลาและพื่ลังมีากมีายในการพิื่สู้้จน์ศักยภาพื่
ข้องต่ัว่เองให�ผู้้�อ่�นยอมีรับ  ผู้้�หญิิงอย่้ต่รงไหนในการ
เคัล่�อนไหว่ทางการเม่ีอง? หาคัำาต่อบได้�ในเร่�องราว่ข้อง
ผู้้�หญิิงทั�ง 4 คัน ที�มีีสู่้ว่นร่ว่มีในการเคัล่�อนไหว่ทางการ
เม่ีอง นับตั่�งแต่่เหตุ่การณ์์ 14 ตุ่ลา 2516 จนถึืงปัจจุบัน

อรณีุ ศรโีต
หรอื “ป้ากุ้ง”

แววรนิทร ์ บัวเงนิ 
หรอื “โจ้”
พร้้อมชาวบ้้าน ต.บ้้านแหง 
อ.งาว จ.ลำำาปาง 

อังคณา นีละไพจิตร 
นักสิิทธิิมนุษยชน

นักสู้หภาพื่แรงงานหญิิง เริ�มีต่�นบทบาท
การเคัล่�อนไหว่เพ่ื่�อสิู้ทธิิแรงงานในการลุกฮ่ือ
ข้องประชาชนในว่ันที� 14 ตุ่ลาคัมี 2516 
บรรยากาศประชาธิิปไต่ยที�เกิด้ขึ้�นหลังจาก
นั�น เปิด้ทางให�ป้ากุ�งได้�พัื่ฒนาตั่ว่เองโด้ยการศึกษาหาคัว่ามีร้�เกี�ยว่กับสิู้ทธิิ
แรงงาน เพ่ื่�อต่่อรองกับเจ�าข้องกิจการในเร่�องข้องค่ัาต่อบแทนและสู้วั่สู้ดิ้การ
ข้องแรงงาน นอกจากนี� ป้ากุ�งยังจัด้ตั่�งองค์ักรแรงงานขึ้�นในโรงงานทอผู้�า 
ที�ต่นทำางานอย่้ ซึึ่�งภายหลังพัื่ฒนาเป็นสู้หภาพื่แรงงานไทยเกรียง และ 
เริ�มีต่่อสู้้�เรียกร�องค่ัาต่อบแทนให�กับแรงงานหญิิง ต่ามีด้�ว่ยการเคัล่�อนไหว่ 
ผู้ลักดั้นกฎหมีายประกันสัู้งคัมี ในปี 2531 และสิู้ทธิิการลาคัลอด้ 90 วั่น 
ข้องแรงงานหญิิง เม่ี�อปี 2536 จนกระทั�งทุกวั่นนี� แมี�จะอายุ 68 ปีแล�ว่ ป้ากุ�ง 
ยังคังเคัล่�อนไหว่เพ่ื่�อสิู้ทธิิแรงงานอย่้ โด้ยมุ่ีงเน�นสิู้ทธิิข้องแรงงานนอกระบบ

เป็นอีกคันหนึ�งที�ได้�เป็นประจักษ์พื่ยานในเหตุ่การณ์์ 6 ตุ่ลาคัมี 2519 โด้ย
เธิอเล่าว่่าข้ณ์ะนั�นเป็นนักศึกษาพื่ยาบาลที�โรงพื่ยาบาลศิริราช และได้�เห็นภาพื่
อันน่าสู้ลด้ใจ ทั�งภาพื่นักศึกษาที�เสีู้ยชีวิ่ต่ 
สู้ภาพื่ศพื่ที�ถ้ืกทารุณ์ รว่มีทั�งภาพื่ข้อง
พ่ื่อแม่ีข้องผู้้�บาด้เจ็บและผู้้�เสีู้ยชีว่ิต่ในเหตุ่
รุนแรงคัรั�งนั�น และหลังจากที�นักศึกษา
บางสู่้ว่นเดิ้นทางเข้�าป่า คุัณ์อังคัณ์าก็ 
ทำาหน�าที�สู้นับสู้นุนเว่ชภัณ์ฑ์์ต่่างๆ ให�กับ 
ผู้้�ที�เข้�าป่า ต่่อมีาในปี 2547 คุัณ์สู้มีชาย  
นีละไพื่จิต่ร สู้ามีีข้องคัุณ์อังคัณ์าถ้ืก
อุ�มีหาย ไม่ีเพีื่ยงแต่่การสู้้ญิเสีู้ยหัว่หน�า
คัรอบคัรัว่อย่างไม่ีทราบชะต่ากรรมี
เท่านั�น คุัณ์อังคัณ์าและคัรอบคัรัว่ยังต่�อง
เผู้ชิญิกับการคุักคัามี และการป้ายสีู้ให�
คุัณ์สู้มีชายกลายเป็นผู้้�ร�ายที�สู้มีคัว่รถ้ืก
กำาจัด้ 

เป็นผู้้�ที�มีีบทบาทโด้ด้เด่้น
ในการต่่อสู้้� เ พ่ื่� อ เ รียกร�อง
ประชาธิิปไต่ยข้องคันรุ่นใหม่ี 
ข้�อเรียกร�องเกี�ยว่กับการปฏิิร้ป
สู้ถืาบันกษัต่ริย์ที�คันรุ่นใหม่ี
เสู้นอ สู่้งผู้ลให�เธิอและเพ่ื่�อนๆ 
ต่กเป็นเป้าโจมีตี่ข้องเจ�าหน�าที�
รัฐ และยังทำาให�เธิอต่�องถ้ืก
จำาคุักในคัดี้หมิี�นพื่ระบรมี-
เด้ชานุภาพื่ ทว่่าการลงโทษรุ�ง กลับกลายเป็นการ
ปลด้ปล่อยประชาชน และนำาไปสู่้้การวิ่พื่ากษ์วิ่จารณ์์
ผู้้�มีีอำานาจอย่างที�ไม่ีเคัยเป็นมีาก่อน

อย่างไรก็ต่ามี จากการ
สู้นับสู้นุนข้องคัรอบคัรัว่
และเพ่ื่�อน คุัณ์อังคัณ์าได้�
ก�าว่ข้�ามีจากคัว่ามีเป็น
เหย่�อ สู่้้การเป็นผู้้�รอด้ชีวิ่ต่ 
และหันมีาเคัล่�อนไหว่เพ่ื่�อ
บุคัคัลที� ถ้ืกอุ�มีหายและ
คัรอบคัรัว่ข้องผู้้�ที�ถ้ืกอุ�มี
หายทุกคัน

“ท่�ยังขัับ้เคล่ำ�อนอย่�เพร้าะค�อนช่วิต
เร้าทำางานกับ้คนท่�ถู่กเอาเปร่้ยบ้มาตลำอด  
เห็นความไม�เท�าเท่ยม ความเหล่ำ�อมลำำ�า 
โดยเฉพาะผู้่้หญิิง ดังนั�นป้ากุ้งก็เลำย 
อย่�กับ้ชุมชน มาเจอแร้งงานนอกร้ะบ้บ้  
ในโร้งงานก็เจอเขัาเอาเปร่้ยบ้ เร้าเลำย
ร้่้สึิกว�า เร้าทำาอะไร้ได้ก็ต้องทำา”

“กลัำวติดคุกก็ยังกลัำวอย่� แต�เร้าก็ไม�ได้
อยากบ้อกให้ทั�งโลำกร้่้หร้อกว�าเร้ากลัำวขันาด
ไหน มันก็เป็นความกลำัวท่�เร้าต้องจัดการ้
เอง เพร้าะว�าเร้าเล่ำอกแล้ำว แต�พอนึกถึูงว�า 
สิิ�งไหนท่�มันพัฒนาแลำ้วม่คนอออกมาพ่ด 
ออกมาส้่ิเยอะขันาดน่� มันก็โอเคนะ การ้ต�อส้่ิ
มันอาจจะไม�สิิ�นสุิดตอนน่� แต�ว�าในอนาคต 
อุดมการ้ณ์์ท่�มันถู่กเผู้ยแพร้�ไปแล้ำว  แล้ำวก็
วิธ่ิการ้ต�อส้่ิท่�ทำาทำาไปแลำ้ว มันจะยังคงไปต�อ 
เร้าก็ร้่้สึิกว�ามันก็โอเค”

“เร้ามองการ้ต�อส้่ิเป็นสิ�วนหนึ�ง
ขัองช่วิตเร้า ทุกวันน่� ถึูงแม้ไม�ม่คน 
เข้ัามา ไม�ม่บ้ริ้ษัทยุ�งกับ้เร้า แต�เร้า 
ก็ยังคุยกันว�าเร้าม่ทรั้พยากร้อย่�ท่�น่�  
เร้าก็ต้องปล่ำกฝัังให้รุ้�นถัูดไป ไปอย่� 
ท่�ไหนมาก็ต้องอยากกลัำบ้บ้้าน เร้า 
จะเป็นบ้้านท่�อย่� ข้ัางหลัำงให้เขัา  
ไม�ว�าคุณ์จะอย่�กรุ้งเทพฯ อย่�คอนโด
หร่้หร้า หร่้อว�าอย่�สิลัำม ถู้ากลัำบ้มา
บ้้านแหง ทุกคนก็เท�าเท่ยมกัน”

“การ้อุ้มหาย ค่อการ้ทำาให้หายไปเลำย ค่อ
คนคนนั�นไม�อย่� ไม�ร้่้อย่�ท่�ไหน ไม�ม่ตัวตน รั้ฐ
ก็จะใช้เวลำา นานๆ ไป แต�ลำะคร้อบ้คร้ัวก็จะ
เหน่�อย อ�อนล้ำา ส้่ิไม�ไหว ถึูงแม้ว�าจะเย่ยวยา
ด้วยตัวเงิน มันก็ไม�ใช�การ้แก้ปัญิหา แลำะมัน
ไม�สิามาร้ถูฟ้ื้�นฟ่ื้จิตใจกลัำบ้มาได้ เร้าเห็นเด็ก
หลำายคนท่�พ�อถู่กบั้งคับ้ส่ิญิหาย แล้ำวคิดว�า
เกิดจากการ้กร้ะทำาขัองรั้ฐ เขัาเติบ้โตมา
พร้้อมกับ้ความเกล่ำยดชังรั้ฐ หลำายคนไม�ไป
โร้งเร่้ยน อาจจะไม�ม่อนาคต ตร้งน่�ถู่อว�ารั้ฐ
เองก็ใจดำา แล้ำวก็น�าลำะอายมากท่�ปลำ�อยให้
สิิ�งเหลำ�าน่�เกิดขึั�น โดยไม�ม่การ้ตามหาบุ้คคลำ
ท่�ส่ิญิหาย”

ได้�จัด้ตั่�ง “กลุำ�ม
รั้กษ์บ้้านแหง” เม่ี�อ
ปี 2553 เพ่ื่�อต่่อต่�าน
โ คั ร ง ก า ร เ ห ม่ี อ ง
แ ร่ ถ่ื าน หิน ลิก ไน ต์่ 
เน่�องจากมีองว่่า การ
ทำาสัู้มีปทานเหม่ีองแร่ 
นั�นไม่ีสู้ามีารถืช่ว่ย 
พัื่ฒนาคุัณ์ภาพื่ชีวิ่ต่ข้องประชาชนในพ่ื่�นที�ได้�จริง และ 
เหม่ีองแร่อาจสู่้งผู้ลกระทบต่่อวิ่ถีืชีวิ่ต่ดั้�งเดิ้มีข้องชุมีชน การ
ต่่อต่�านดั้งกล่าว่ สู่้งผู้ลให�ชาว่บ�านถ้ืกคุักคัามี และถ้ืกฟ้้องร�อง
หลายคัดี้ ทว่่าสุู้ด้ท�าย ฝ่่ายชาว่บ�านก็ได้�รับชัยชนะ ซึึ่�งคุัณ์โจ� 
มีองว่่า การต่่อสู้้�เพ่ื่�อรักษาบ�านเกิด้อาจจะกินระยะเว่ลายาว่นาน
ต่่อไป เธิอจึงพื่ยายามีปล้กฝั่งแนว่คัิด้รักบ�านเกิด้ให�กับคัน 
ในชุมีชน เพ่ื่�อให�ล้กหลานได้�มีีที�อย่้อาศัยต่่อไปในอนาคัต่
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วันศุกร์ทีุ� 25 มิ.ย. 64 แอมเนสตี�ได้จับม่อ
ผู้้้ฟัง ให้มาร่วมฟังเร่�องราวการถ้้กทุรมานใน
ป็ระเทุศไทุย และร่วมหาทุาง “ยุติการทุรมาน”  
โดยทุาง Amnesty Thailand Clubhouse 
ได้ร่วมม่อกับกลุ่มพลังคลับ ถ่้ายทุอดป็ระสบ-
การณ์ีของผู้้้ทีุ�ครั�งหนึ�งเคยถ้้กทุรมานโดย 
เจ้าหน้าทีุ�รัฐ และผู้้้ทีุ�ชีื่วิตเป็ลี�ยนไป็ตลอดกาล 
หลังคนใกล้ชิื่ดต้องเจอกับป็ระสบการณ์ีเช่ื่นนี� 

ในวันทีุ� 30 ก.ค. 64 เรายังได้จัดคลับเฮาส์ ชื่วนนักกิจกรรม 
เยาวชื่น นักกิจกรรมทีุ�ขับเคล่�อนสิทุธิิของคนชื่ายขอบ และ
สมาชิื่กคณีะก้าวหน้า มาร่วมพ้ดคุยในหัวข้อ “เยาวิชนในบทบาท 
ภาคปริะชาสัึงคม...ในวัินท่�รัิฐ (พยายาม) ปิดิ์ปาก” เม่�อขณีะนี�  
พ.ร.บ. ว่าด้วยการดำาเนินงานขององค์กรทีุ�ไม่แสวงหารายได้ 
หร่อกำาไรมาแบ่งปั็นกัน ได้อย่้ระหว่างการพิจารณีา และหาก 
พ.ร.บ. นี�ถ้้กบังคับใช้ื่ การรวมกลุ่มของทุุกคนจะไม่เหม่อนเดิม
อีกต่อไป็ โดยทุุกอย่างทีุ�เป็็นองค์กรไม่แสวงหากำาไร จะต้อง
จดทุะเบียนกับกระทุรวงมหาดไทุย และทุำา
กิจกรรมตามกำาหนดกระทุรวง โดยการทีุ�มี
ร่างกฎหมายนี�ขึ�นมาจะทุำาให้เกิดการจำากัด
สิทุธิิของสมาคม และทุำาให้วิธีิการสมาคมยาก
มากขึ�น รวมถึ้งสิทุธิิในเร่�องต่าง ๆ ก็จะยากขึ�น
ตามไป็ด้วย และอาจนำามาซึ่ึ�งการใช้ื่กฎหมาย
อย่างเล่อกป็ฏิิบัติ  

ขนานไป็กับการจัดวงเสวนาในคลับเฮาส์  
แอมเนสตี� ป็ระเทุศไทุย ได้จัดซีึ่รีส์บทุความ
เกี�ยวกับเยาวชื่นและความเทุ่าเทีุยมทุางเพศ 
โดยเริ�มจากเด่อนมิถุ้นายน ซึึ่�งเป็็นเด่อน 
แห่งการเฉลิมฉลองความภาคภ้มิใจ เราได้ 
สัมภาษณี์ถึ้งป็ระสบการณี์และเร่�องราว 
การต่อส้้เพ่�อสิทุธิิความเทุ่าเทีุยมทุางเพศ ทัุ�ง
นักกิจกรรม ศิลปิ็นทีุ�สร้างสรรค์งานศิลป็ะ
เพ่�อรณีรงค์ นักเขียนนิยายเกี�ยวกับกลุ่มคน
ทีุ�มีความหลากหลายทุางเพศ รวมถึ้งผู้้้กำากับ  
และผู้้้เขียนบทุซีึ่รีส์ทีุ�นำาเสนอเร่�องราวความรัก 
ของกลุ่มคนทีุ�มีความหลากหลายทุางเพศ 
เช่ื่นเดียวกัน 

ซีึ่ รี ส์ บ ทุ ค ว า ม ชุื่ ด  
“Only The Young” 
เม่�อควิามห็วิังถู่กจ้ดิ์ 
ด้ิ์วิยม่อขัองคนร้ิ�นให็ม�  
ทีุ� เ ราจะพาไป็สำารวจ 
เ ร่� อ ง ร า ว ข อ ง นั ก - 
กิจกรรมเยาวชื่น รวมถ้ึงกลุ่มคนธิรรมดา ทีุ�ออกมาเคล่�อนไหว 
บนโซึ่เชีื่ยลมีเดีย เพ่�อจุดป็ระกายแรงบันดาลใจ ให้ป็ระเทุศไทุย 
ได้เป็ลี�ยนแป็ลงส่้โลกใบใหม่ทีุ�เทุ่าเทีุยมกว่าเดิม โดยป็ระเดิม 
ด้วยบทุสัมภาษณ์ีนักแสดงวัยรุ่น ทีุ�ได้มาเล่าเร่�องราวการ 
เคล่�อนไหวของตัวเอง รวมถึ้งเราได้ชื่วนแฟนด้อมศิลปิ็นใน 
ทุวิตเตอร์ บิวตี�บล็อกเกอร์ กลุ่มนักเคล่�อนไหวทีุ�สรรสร้าง 
อินโฟกราฟิกบอกเล่าข่าวสารทีุ�เกิดขึ�นใน
ป็ระเทุศไทุย และนักกิจกรรมทีุ�กำาลังเรียกร้อง
ในป็ระเด็นต่าง ๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็็นเร่�อง
สิ�งแวดล้อม สิทุธิิของชื่นเผู่้าพ่�นเม่อง และ
ความเสมอภาคของป็ระชื่าชื่นในป็ระเทุศไทุย อ่านบทุความ

ฉบับเต็ม

อ่านบทุความ
ฉบับเต็ม

อ่านข่าว
ฉบับเต็ม

อ่านบทุความ
ฉบับเต็ม

หมดเวลาเงยีบ
ถึึงเวลา.. “ย้ติการุ้ที่รุ้มาน”

เยาวชนในบที่บาที่ภาคปรุ้ะชาสัีงคม...
ในวันทีี่�รุ้ฐั (พยายาม) ปิดปาก

เสีียงแห�งความภาคภมิ่ใจ
ในเดือนแห�ง PRIDE

ONLY THE
YOUNG

แม้สถ้านการณ์ีการระบาดของโรคโควิด-19 จะทุวีความรุนแรงมากขึ�น ทุำาให้กิจกรรมในโลกออนไลน์
เป็็นไป็ได้อย่างจำากัด แอมเนสตี�ก็ได้ป็รับตัวเข้ากับสถ้านการณ์ี และดำาเนินกิจกรรมบน Clubhouse ทีุ�ได้
สร้างพ่�นทีุ�ให้เกิดการแลกเป็ลี�ยนความคิดเห็น ควบค่้ไป็กับกิจกรรมเสวนาในโลกออนไลน์เช่ื่นกัน



“แรงบันดาลใจการออกแบบมาจากไพทาโรต
Wheel of Fortune และ The World เพราะเราเช่ือวา
โชคชะตาของมนุษยไมไดถูกผูกขาดโดยผูกดข่ี
แตขับเคล่ือนดวยเจตจํานงและการผลักดัน
ของคนจํานวนมหาศาล โดยเปรียบการตอสู
เปนบอรดเกมท่ีมีผูเลนหลากหลาย

เหลาผูกดข่ีมักครอบครองอํานาจลนเหลือ
คอยขีดเขียนกติกากุมชะตาคนตัวเล็ก ๆ
แตอยางไรพวกเขาก็ไมอาจควบคุมเจตจํานง
ของผูคนซ่ึงตระหนักรูในสิทธิและเสรีภาพได

ทามกลางความทาทายทางมนุษยธรรม
โลกน้ีกลับมีกลุมคนท่ีกลาหาญลงมือทํา
มีผูนํา มีแนวรวมท่ีคอยสนับสนุน มีมิตรแท
ท่ีคอยเคียงบาเคียงไหลผูถูกกดข่ี
มีคนมากมายท่ีไมปลอยใหการกดข่ีเปนเพียงโชคชะตา
ท่ีไมอาจหลีกเล่ียง ทุกความรวมมือลวนมีสวนทําใหโลกใบน้ี
กลายเปนโลกท่ีดีข้ึนสําหรับทุกคน"

บัต
รส

มา
ชิกดีไซน 60 ป แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล

ออกแบบโดย ผูออกแบบ Thai Politic

al 
Ta

ro
t

60 YEARS
OF HUMANITY
IN ACTION
เพราะทุกความสําเร็จเกิดขึ�นได้
ล้วนมาจากพลังของคนธรรมดาอย่างเรา

บัตรสมาชิกแอมเนสตี�
ดีไซน์พิเศษเนื� องในโอกาสครบ 60 ป�
แอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล

สมัคร/ตออายุสมาชิกแอมเนสต้ี
ท่ี amnesty.or.th หรือ shop.amnesyt.or.th

คาธรรมเนียมสมาชิกแอมเนสต้ี
》 สมาชิกประเภทเยาวชน อายุไมเกิน 25 ป
   คาธรรมเนียมสมาชิกปละ 200 บาท
》 สมาชิกประเภทบุคคลท่ัวไป
   คาธรรมเนียมสมาชิกปละ 500 บาท

แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลคือขบวนการของคนธรรมดา
มากกวา 10 ลานคนท่ัวโลก ท่ีรวมกันสรางความเปล่ียนแปลง
ดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือสังคมท่ีเทาเทียมและยุติธรรมสําหรับทุกคน
และเปนเจาของรางวัลโนเบลสันติภาพประจําป พ.ศ. 2520
จากการรณรงคตอตานการทรมานโดยเจาหนาท่ีรัฐ

สําหรับผูท่ีสมัคร/ตออายุสมาชิก
ต้ังแต 28 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป 

สแกน
เพ่ือทําความรูจัก
แอมเนสต้ีเพ่ิมเติม 



แอมเนสีตี�
อินเตอรุ้เ์นชั�นแนล
คือใครุ้?

แอมเนสตี� อินเตอร์เนชื่ั�นแนล เป็็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนธิรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชื่ีพ ทุี�ไม่สามารถ้นิ�งเฉยต่อความ 
อยุติธิรรม การละเมิดสิทุธิิมนุษยชื่นทีุ� 
เกิดขึ�นไม่ว่าในทุี�ใดของโลก และลุกขึ�นมา
ป็ฏิิบัติการในแนวทุางทุี�แต่ละคนถ้นัดในการ 
รณีรงค์ เพ่�อส่งเสริมการเคารพ ป็กป็้อง  
และคุ้มครองสิทุธิิมนุษยชื่น ก่อตั�งขึ�นเม่�อ
ป็ี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 
สันติภาพ เม่�อ พ.ศ. 2520 ปั็จจุบันมีสมาชิื่ก
และผู้้้สนับสนุนกว่า 10 ล้านคน ใน 150 
ป็ระเทุศทัุ�วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณี์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสตี�เป็็นทุี�ร้้จักในเม่องไทุย จากการ
รณีรงค์ป็ลดป็ล่อย “นักโทษทางควิามคิดิ์” 
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทุั�วโลกส่ง 
มาถ้ึงรัฐบาลไทุยและสำานักราชื่เลขาธิิการ
เพ่�อเรียกร้องให้ป็ล่อยตัวนักศึกษาและ
ป็ระชื่าชื่นทุี�ถ้้กจับกุมในเหตุการณี์ดังกล่าว 
ป็ัจจุบันในป็ระเทุศไทุยมีสมาชิื่กกว่า 1,000 
คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมความร้้
ความเข้าใจ และการรณีรงค์เพ่�อป็กป็้อง
คุ้มครองสิทุธิิมนุษยชื่นอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสึต่้� อินเต้อร์ิเนชั�นแนลื่ ปริะเทศิไทย
139/21 ซ.ลื่าดิ์พร้ิาวิ 5
แขัวิงจอมพลื่ เขัต้จต้้จักริ
กร้ิงเทพฯ 10900

โทริศัิพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทริสึาริ 02-938-6896




