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ตุุลาคม 2519 จดหมายนัับแสนัฉบับถููกส่งจากทัั่�วโลก 
สู่จุดมุ่งหมายบนัหน้ัาซองคืือ ‘ถึึงรััฐบาลไทย’ โดยมีจุดประสงค์ื 
เดียวกันั นัั�นัคืือการ “ปลดปล่อยนัักโทษทางความคิด” ทั่ี�ต้้อง 
ถููกพิิจารณาคืดีในัศาลทั่หารของประเทั่ศไทั่ย นัั�นัคืือปฐมบทั่ 
ของพิลังแห่งต้ัวอักษรจากสมาชิิกแอมเนัสตี้� ทีั่�ได้ส่งเสียงในั
ประเทั่ศไทั่ย เพิื�อกู่ต้ะโกนัทั่วงคืืนัคืวามยุต้ิธรรมให้แก่ 22 นัักโทั่ษ
ทั่างคืวามคืิด ณ เวลานัั�นั พิลังของจดหมายเมื�อสี�สิบห้าปีทั่ี�แล้ว  
ได้สร้างปาฏิิหาริย์จากมือของคืนัธรรมดา ทั่ำาให้ ‘นัักโทษทาง
ความคิด’ จากกรณีเหตุ้การณ์ 6 ตุ้ลา สามารถูมีทั่นัายคืวามได ้
ในัระหว่างการพิิจารณาคืดีโดยศาลทั่หาร จนันัำาไปสู่การปล่อยต้ัว 
ในัทั่ี�สุด

หลังจากนัั�นั แอมเนัสตี้�ได้มุ่งหนั้าดำาเนัินังานัเพิื�อเรียกร้อง 
สิทั่ธิมนัุษยชินัให้กับประเทั่ศไทั่ย จากการเริ�มต้้นัจัดกิจกรรม  
โดยมีอาวุธสำาคืัญคืือเทั่ียนัทั่ี�ส่องสว่างในัคืวามมืด และต้ัวอักษรทั่ี�
พิร้อมส่งต้่อเพิื�อต้่อกรกับทัุ่กคืวามอยุต้ิธรรม

หลังพฤษภาคม 2535 แอมเนัสตี้� ประเทั่ศไทั่ย เป็นัทั่ี�สนัใจ 
อีกคืรั�ง เมื�อแนัวคืิด “สิทั่ธิมนุัษยชินั” ได้ขยายจากกลุ่มอดีต้ผูู้้นัำา 
นัักศึกษา นัักกิจกรรมทั่างสังคืม นัักกฎหมาย นัักแปล ไปสู่กลุ่ม
ใหม่ อาทั่ิ นัักเรียนั และอาชิีพิอื�นัๆ ทั่ำาให้แอมเนัสต้ี� ประเทั่ศไทั่ย 
เป็นัทั่ี�รู้จัก และเริ�มมีบทั่บาทั่ในัสังคืมไทั่ยมากขึ�นั พิวกเรายืนัหยัด 
เคืียงข้างคืนัธรรมดาทั่ี�ไม่เคืยสยบยอมต่้อคืวามอยุต้ิธรรม และ
ได้เริ�มต้้นัขยายประเด็นัการรณรงค์ืเพิื�อเรียกร้องสิทั่ธิมนุัษยชินั 
ทั่ั�งในัประเทั่ศและต้่างประเทั่ศ ไม่ว่าจะเป็นัการส่งจดหมายอุทั่ธรณ์
เรียกร้องสิทั่ธิมนัุษยชินั ในัปี พิ.ศ. 2541 ในัประเด็นัเรื�อง “ประเทั่ศ
ปากีสถูานั – นัักโทั่ษทั่ี�มิได้กระทั่ำาคืวามผิู้ด” Abdul Qadeer,  
Muhammad Shahbaz และ Ishfaq Ahmad สมาชิิกทั่ั�งสาม
ของกลุ่มศาสนัา Ahmadiyya ของปากีสถูานั, รณรงคื์ยุต้ิ 
การปราบปรามของทั่างการ รวมถูึงมุ่งหนั้าทั่วงคืืนัคืวามยุต้ิธรรม
ให้กับการหายต้ัวไปของทั่นัง โพิธิ�อ่านั ผูู้้นัำาแรงงานั พิร้อมมุ่งหนั้า 
สร้างวัฒนัธรรมสิทั่ธิมนัุษยชินัในัประเทั่ศไทั่ย รวมถูึงการรณรงคื์ 
ยุต้ิการลงโทั่ษประหารชิีวิต้ 

แด่่พลััง
ของคนธรรมด่า

รัาวปี 2557 ผูู้้คืนัได้ร่วมต้่อต้้านัการรัฐประหารและเรียกร้อง 
คืวามยุต้ิธรรมให้กับนัักโทั่ษทั่างการเมืองถููกคืวบคืุมต้ัวในัเรือนัจำา 
จากมาต้รา 112 ในัประเทั่ศไทั่ย และเกิดการคืุกคืามสิทั่ธิเสรีภาพิ 
การแสดงออกของประชิาชินั ด้วยการคืวบคืุมต้ัวคืนัจำานัวนัมาก 
มีการสร้างคืวามหวาดกลัวในัสังคืม นัักศึกษามีการจัดกิจกรรม 
ต้ามหานักพิิราบ เพิื�อยืนัยันัว่าสิทั่ธิประชิาชินัในัการเลือกคืนัทีั่� 
จะเข้าไปเป็นัตั้วแทั่นัเป็นัสิ�งทั่ี�สำาคัืญมาก เพิราะการรัฐประหาร 
จะนัำามาซึ�งสังคืมทั่ี�รุนัแรงและปราศจากคืวามไว้เนัื�อเชิื�อใจ 

หลังจากนัั�นั นัักการเมือง นัักวิชิาการทั่ี�ออกมาเคืลื�อนัไหว
เรียกร้องประเด็นัการเมืองถููกคืวบคืุมต้ัวและจับต้า ทั่ำาให้นัักศึกษา
กลายเป็นัแถูวหน้ัาในัการเรียกร้องประชิาธิปไต้ยและสิทั่ธิ- 
มนัุษยชินั และทั่ำาให้ 14 นัักกิจกรรมถููกจับกุมต้ัวจากกิจกรรม 
คืรบรอบ 1 ปีรัฐประหาร 

2558 เป็นัอีกคืรั�งทั่ี�สมาชิิกและผูู้้สนัับสนัุนัแอมเนัสต้ี�ทั่ั�วโลกส่ง
จดหมายมายังประเทั่ศไทั่ย เรียกร้องให้ปล่อยต้ัว 14 นัักกิจกรรม 
จดหมายจากทัั่�วทุั่กมุมโลกได้ส่งมาทั่ี�เรือนัจำา เพิื�อเป็นัแสงเทีั่ยนั 
ทั่ี�ส่องสว่างและกลายเป็นักำาลังใจให้กับนัักโทั่ษทั่างคืวามคืิด 
พิร้อมเปิดปฏิิบัต้ิการด่วนัซึ�งเป็นักิจกรรมทัั่�วโลก นัำามาสู่การคืืนั
คืวามยุต้ิธรรมทั่่ามกลางการพิิจารณาคืดีโดยศาลทั่หาร

ปัจจุบันั แอมเนัสต้ี�ยังคืงมุ่งหน้ัารณรงค์ืเรียกร้องคืวาม
ยุต้ิธรรมไปกับผูู้้คืนัทัั่�วประเทั่ศ ในัฐานัะของคืนัธรรมดาทั่ี�เชิื�อ 
ในัคืวามเปลี�ยนัแปลงทั่ี�เกิดขึ�นัจากคืวามร่วมมือกันั เพิราะคืวาม-
เชิื�อนัี� ในัปี 2564 เราจึงได้ออกปฏิิบัต้ิการด่วนัอีกคืรั�ง หลังรัฐบาล
ดำาเนัินัคืดีต้่อผูู้้ชิุมนัุมโดยสงบทั่ี�ออกมาแสดงสิทั่ธิในัเสรีภาพิ 
การแสดงออกของตั้วเอง และยื�นัรายชิื�อพิร้อมข้อเรียกร้องให้
นัายกรัฐมนัต้รีปลดปล่อยนัักโทั่ษทั่างคืวามคืิดออกจากกรงขัง 

คืวามอยุต้ิธรรมส่งเสียงดังเสมอ มันัได้สร้างคืวามหวาดกลัว 
หลอกหลอนัให้เราเชิื�อว่าเราไม่เหลือเสรีภาพิในัการแสดงออก 
อีกต้่อไป.. แต้่ทั่ี�ส่งเสียงดังกว่า คืือการรวมพิลังของคืนัธรรมดา  
ทั่ี�ไม่สยบยอมต้่อทัุ่กคืวามอยุต้ิธรรม

เราเชิื�อว่าคืวามเปลี�ยนัแปลงเกิดขึ�นัได้เสมอ ประวัต้ิศาสต้ร์ 
เคืยบอกไว้แบบนัั�นั และเราเชิื�อว่ามันัจะเกิดขึ�นัเสมอไป 

แด่คุณ คนัธรัรัมดาท่�อ่านัอย่่
และยังศรััทธาในัพลังแห่งการัเปล่�ยนัแปลง



เรัามีเรื�องจะเล่าให้ฟััง ถูึงเด็กสาวทั่ี�เปี�ยมไปด้วย
พิลัง ทั่ี�ขณะนัี�เธออยู่ในัเรือนัจำาของประเทั่ศไทั่ย

นีั�คืือเรื�องราวของ “เบนัจา อะปัญ” ผูู้้ถููกพิรากอิสรภาพิ
จากการแสดงสิทั่ธิเสรีภาพิการแสดงออกของเธอ 

คืืนัวันันัั�นัในัเดือนัตุ้ลาคืม เบนัจากำาลังวุ่นัวายกับชิ่วงเวลา
ใกล้สอบของเธอ กว่าทั่ี�เราจะได้คืุยกันัจึงเป็นัเวลาพิลบคืำ�า 
เธอกล่าวขอโทั่ษกับต้ารางชิีวิต้ทั่ี�แสนัวุ่นัวาย เพิราะนัอกเหนัือ 
จากการเป็นันัักกิจกรรมแล้ว เบนัจาเป็นันัักศึกษาคืณะ
วิศวกรรมศาสต้ร์ อินัเต้อร์ (SIIT) มหาวิทั่ยาลัยธรรมศาสต้ร์  
“ชิีวิต้มันัเปลี�ยนัไปมากเลย จริง ๆ เราให้คืวามสำาคืัญกับเรื�อง
เรียนัมาก ๆ ในัชีิวิต้เลย แต่้ต้อนันัี�เราต้้องลดเวลาในัการ 
ใชิ้ชิีวิต้ ลดเวลาในัการเรียนั ไม่ใช่ิเป็นัเพิราะเรื�องของ
การเคืลื�อนัไหว แต้่มันัเป็นัผู้ลกระทั่บจากคืดีต้่าง ๆ ทั่ี� 
เราได้มาจากการเคืลื�อนัไหว พิอมนััเป็นัการเคืลื�อนัไหว 
ทั่างการเมืองทั่ี�มีคืดีพิ่วงมาด้วย เราปฏิิเสธมันัไม่ได้
เลย ว่าจะไม่ไปรับทั่ราบข้อกล่าวหา”

สำาหรับเบนัจาแล้ว เธอไม่ใชิ่ยอดมนุัษย์ ไม่ใชิ่คืนัทั่ี� 
ต้้องถูือไมคื์เพิื�อปราศรัยต้ลอดเวลา ในัมุมหนัึ�งเธอคืือ 
เยาวชินัทั่ี�ชิอบหนัังเรื�องจูโนั่ อยากส่งเพิลงเพืิ�อนัเล่นั
ไม่เล่นัเพิื�อนั (Tilly Birds) ให้คืนัทั่ี�ชิอบ และเคืยปีนั
รั�วโรงเรียนัเพิื�อโดดเรียนัไปเดินัสยาม – เธอคืือคืนั
ธรรมดาแบบนัั�นั ผูู้้มีคืวามฝัันัอยากเป็นันัักบินัอวกาศ  

“เราชิอบดูทั่้องฟั้า ชิอบนัั�งมองทั่้องฟั้ามาก ๆ แล้ว
ก็จะสงสัยไปเรื�องว่ามันัเป็นัยังไงกันันัะ” เบนัจาเริ�มต้้นั
เล่าให้เราฟััง แม้ไม่ได้เห็นัหนั้ากันั แต้่เรารับรู้ได้ผู่้านั 
นัำ�าเสียงว่าต้อนันีั�เธอกำาลังยิ�ม แม้ในัปัจจุบันั ประเทั่ศ 
ไทั่ยจะเต้็มไปด้วยแสงรบกวนัทั่ำาให้เราไม่อาจเห็นัดาว
ได้มากเทั่่าไรนััก แต้่เมื�อได้คืุยกันั นั่าแปลกทั่ี�เราเองก็
มองเห็นัดาวไปพิร้อมกันักับเธอ

เบนัจาบอกว่า เธอฝัันัอยากเป็นันัักบินัอวกาศมา
ต้ั�งแต่้เด็ก เพืิ�อทั่ี�จะได้ออกไปนัอกโลก ทั่ว่าเมื�อเติ้บโต้ 
ขึ�นัมา ก็ได้รับรู้ว่าการเป็นันัักบินัอวกาศนัั�นัเต้็มไปด้วย 
ข้อจำากัดและมีคืวามเป็นัไปได้ยากเกินัไป “ก็เลยคืิดว่า  
ถู้าเราไปอวกาศไม่ได้ เราขอเป็นัส่วนัหนัึ�งในัการออก
นัอกโลกก็ได้ นัี�เลยเป็นัเหตุ้ผู้ลทั่ี�ทั่ำาให้เราอยากเรียนั
วิศวะ” เบนัจาพิบว่า เมื�อเธอศึกษาเรื�องอวกาศ เธอ 
ก็ได้อ่านับทั่คืวามของต้่างประเทั่ศ ไม่ว่าจะเป็นัเรื�องเทั่คืโนัโลยี 
นัวัต้กรรมต่้าง ๆ ทั่ี�สะท้ั่อนักลับมาในัประเทั่ศไทั่ย นัำามาสู่
คืำาถูามว่า ‘ทั่ำาไมเราไม่มีเหมือนัเขาบ้าง’ และทั่ำาให้เธอรู้สึกว่า
ประเทั่ศนัี�ต้้องการการพิัฒนัา 

เมื�อเพืิ�อนัของเธอเริ�มถููกดำาเนัินัคืดี เบนัจาเล่าว่า เธอ 
ไม่เคืยหยุดเป็นักังวล “ในัแต้่ละวันัทั่ี�พิระอาทั่ิต้ย์ขึ�นั มันัหมาย-
คืวามว่าเพืิ�อนัเราต้้องติ้ดคืุกอีกหนัึ�งวันั แล้วเราทั่ำาอะไรไม่ได้ 
ในัเรื�องของเพิื�อนัมันัก็ดูเหมือนัสิ�นัหวัง แต่้เพิื�อนัทั่ี�เข้าไปก็จะ
บอกว่าให้เราสู้กันัต้่อ  ยังไงเรื�องเพิื�อนัก็เป็นัเรื�องทั่ี�ต้ิดอยู่ในัใจ 
เราทัุ่กวันัทัุ่กวินัาทั่ีว่ายังมีคืนัยังอยู่ในันัั�นันัะ ซึ�งจริงๆ แล้ว
เราไม่จำาเป็นัต้้องมาเซฟัเพิื�อนัด้วยซำ�า เพิราะมันัไม่คืวรมีใคืร
เข้าไปอยู่ในันัั�นัต้ั�งแต้่แรก มันัไม่คืวรมีใคืรต้้องถููกเอาไปขังคืุก 
แค่ืเพิราะว่าออกมาเรียกร้องให้ประเทั่ศมันัเปลี�ยนัแปลงและ 
พิัฒนัาขึ�นั มันัไม่คืวรมีใคืรต้้องถููกทั่ำาแบบนัี�เลย”

อย่างไรก็ต้าม เธอยืนัยันัว่าเธอยังมีคืวามหวัง

วัันหน่�ง
แสงด่าวั

จะส่องพราวับนฟ้า้ไทย

“เราอยากให้ทัุ่กคืนัอดทั่นั เราเข้าใจถู้าพูิดอย่างนัี�แล้ว
คืนัจะโกรธ ว่าทัุ่กวันันัี�เรายังอดทั่นัไม่มากพิออีกเหรอ  
เราอยากให้ทัุ่กคืนัอดทั่นั หลาย ๆ คืนัอาจมองว่า เราสู้กันั 
ไปอย่างนัี�เราจะชินัะไหม ซึ�งเราอยากให้มองถูึงอนัาคืต้ทีั่�
มันัจะเกิดขึ�นัได้จากการเคืลื�อนัไหว ถู้าเรามองในัแง่ของ
การเปลี�ยนัแปลง มันัไม่อาจเปลี�ยนัแปลงได้ภายในัข้ามคืืนั 
อยู่แล้ว การทั่ำาสิ�งต่้างๆ ต้้องใชิ้เวลา จะต้้องอดทั่นักับมันั 
ต้้องชิ่วยกันัหล่อหลอมให้มันัเข้าทั่ี�เข้าทั่าง”

เธอบอกเราว่า ถู้าการเมืองดี ต้อนันัี�เบนัจาอยากไป 
เดินัเล่นั กินัอะไรอร่อย ๆ หาประสบการณ์ใหม่ ๆ มาเต้ิมเต้็ม  
ได้เดินัทั่าง หรือแม้กระทั่ั�งการได้ออกไปร้านัหนัังสือวันัเสาร์ 
อาทั่ิต้ย์ ได้นัั�งกินักาแฟัทั่ี�ร้านัริมแม่นัำ�าเจ้าพิระยา ไปเดินัเล่นั
ฝัั�งพิระนัคืร ได้ไปแบ็คืแพิ็คื และไปเทั่ี�ยวต้่างจังหวัด

และเราจะรอวันัทั่ี�เธอจะได้ทั่ำาต้ามคืวามฝัันัอันัเรียบง่าย
ของเธออีกคืรั�ง



แคืมีเปี่ญ “Write for Rights” ห้รื่่อ 
“เข่ียน เปัล่�ยน โลก” ของแอมีเนี้สตุี�  
อินี้เตุอรื่์เนี้ช่ั�นี้แนี้ล่ กล่ับมีาอีกคืรื่ั�งในี้ปี่่ที่ี� 20  
ที่ี�จะเช่ิญช่วนี้ผู้่้สนี้ับสนุี้นี้จากที่ั�วโล่กเขียนี้ 
จด็ห้มีายห้ล่ายล้่านี้ฉบับให้้แก่ผู้่้ที่ี�ถึ่กล่ะเมิีด็ 
สิที่ธิมีนุี้ษยช่นี้ห้รื่่อคืรื่อบคืรัื่วโด็ยตุรื่ง  
เพ่�อให้้พวกเขารื่ับรื่่้ว่าไมี่ได็้ตุ่อส่้เพียงล่ำาพัง  
นี้อกจากการื่ส่งข้อคืวามีเพ่�อให้้กำาล่ังใจ 
ผู้่้ถึ่กล่ะเมีิด็สิที่ธิแล่้ว ผู้่้คืนี้ยังเขียนี้จด็ห้มีาย 
ถึึงผู้่้มีีอำานี้าจ เรื่ียกรื่้องให้้เกิด็การื่เปี่ล่ี�ยนี้- 
แปี่ล่ง ให้้ยุตุิการื่ล่ะเมีิด็สิที่ธิมีนีุ้ษยช่นี้แล่ะนี้ำา 
คืวามียุตุิธรื่รื่มีมีาส่่ผู้่้ที่ี�ได้็รื่ับผู้ล่กรื่ะที่บ  
การื่รื่ณรื่งค์ืของแอมีเนี้สตุี�เปี่็นี้การื่ส่�อ 
ข้อคืวามีไปี่ที่ั�วโล่กว่า ปี่รื่ะช่าช่นี้พรื่้อมีจะ 
ย่นี้ห้ยัด็ตุ่อส่้กับการื่ใช้่อำานี้าจโด็ยมิีช่อบ 
ไมี่ว่าจะเกิด็ขึ�นี้ที่ี�ใด็ก็ตุามี 

จุด็เรื่ิ�มีตุ้นี้คื่อเม่ี�อกลุ่่มีนัี้กเคืล่่�อนี้ไห้ว 
ในี้โปี่แล่นี้ด์็จัด็งานี้เขียนี้จด็ห้มีายมีารื่าธอนี้
ที่ั�งวันี้ที่ั�งคื่นี้ 24 ช่ั�วโมีง โด็ยเขียนี้จด็ห้มีาย 
ในี้นี้ามีของผู้่้ที่ี�ถึ่กล่ะเมีิด็สิที่ธิ แล่ะ 20 ปี่่ 
ตุ่อมีาก็กล่ายเปี่็นี้การื่รื่ณรื่งคื์ทีี่�ยิ�งให้ญ่
ที่ี�สุด็ของเรื่าทีุ่กคืนี้ ที่ี�มีารื่่วมีกันี้ปี่กปี่้อง 
สิที่ธิมีนีุ้ษยช่นี้ให้้กับผู้่้ที่ี�เผู้ช่ิญคืวามีเสี�ยง

จากจด็ห้มีาย 2,326 ฉบับในี้ปี่่ 2544 
กล่ายเป็ี่นี้ 4.5 ล่้านี้ฉบับ รื่วมีทัี่�งที่วีตุแล่ะ
ล่ายเซ็ึ่นี้ในี้วันี้นีี้� ผู้่้สนัี้บสนุี้นี้แคืมีเปี่ญ  
Write for Rights ได้็ใช่้พลั่งทีี่�จะส่งเสียง
ของพวกเขาเพ่�อช่่วยเห้ล่่อผู้่้อ่�นี้ รื่่วมีกันี้ 
เปี่ล่ี�ยนี้แปี่ล่งช่วิีตุของผู้่ค้ืนี้มีากกว่า 100 คืนี้  
ปี่ล่ด็ปี่ล่่อยพวกเขาจากการื่ถึ่กที่รื่มีานี้  
การื่ล่่วงล่ะเมีิด็ ห้รื่่อจับกุมีคืุมีขังอย่าง 
ไม่ีเป็ี่นี้ธรื่รื่มี

สำาห้รัื่บเว็นี้ด็ี� การื่สนัี้บสนุี้นี้เพ่�อเสริื่มีสร้ื่าง
ศักยภาพของเด็็กๆ เปี่็นี้วิธีที่ี�ด็ีที่ี�สุด็ ในี้การื่ 
สร้ื่างสังคืมีที่ี�เปี่็นี้ธรื่รื่มี แรื่งผู้ล่ักด็ันี้ในี้การื่ 
ที่ำางานี้อย่างห้นัี้กของเว็นี้ด็ี�นี้ั�นี้ มีาจากการื่ทีี่� 
ผู้่้ห้ญิงในี้เมี็กซึ่ิโกมัีกถึ่กโจมีตุีแล่ะถึ่กฆ่่าตุาย
ด็้วยเห้ตุุผู้ล่เพรื่าะเปี่็นี้ผู้่้ห้ญิง 

จากเด็็กขี�อายแล่ะเงียบขรึื่มี รุ้ื่ง ปี่นี้ัสยา ได้็กล่ายมีาเป็ี่นี้ 
แกนี้นี้ำาในี้การื่เคืล่่�อนี้ไห้วเพ่�อปี่รื่ะช่าธิปี่ไตุยในี้ปี่รื่ะเที่ศไที่ย 

รืุ่้งเป็ี่นี้นัี้กศึกษามีห้าวิที่ยาลั่ยที่ี�ตุ้องการื่คืวามีเสมีอภาคืแล่ะ
เสรื่ีภาพในี้การื่แสด็งออก เธอได็้ออกมีาคืัด็คื้านี้การื่ใช่้กฎห้มีาย
ห้มีิ�นี้พรื่ะบรื่มีเด็ช่านีุ้ภาพ (มีาตุรื่า 112) ที่ี�ถึ่กนี้ำามีาใช้่เพ่�อปิี่ด็ปี่าก
ผู้่วิ้พากษ์วิจารื่ณ์รัื่ฐบาล่

เมี่�อเด็่อนี้มีีนี้าคืมี 2564 รืุ่้งไม่ีได้็รื่ับการื่ปี่รื่ะกันี้ตุัวแล่ะตุ้อง 
เข้าไปี่อย่่ในี้เรื่่อนี้จำาเป็ี่นี้เวล่า 60 วันี้ ตุามีคืวามีผิู้ด็มีาตุรื่า 112  
เธอได้็อด็อาห้ารื่ปี่รื่ะท้ี่วงเป็ี่นี้เวล่า 38 วันี้ จากนี้ั�นี้เธอได้็รัื่บการื่
ปี่ล่่อยตัุวออกมีา แตุ่ล่่าสุด็ศาล่ไม่ีให้้ปี่รื่ะกันี้ตุัวในี้กรื่ณีใส่เส่�อ 
คืรื่อปี่ท็ี่อปี่เดิ็นี้ห้้าง ที่ำาให้้ตุ้องถึ่กคุืมีขังอีกคืรื่ั�ง ที่ั�งนี้ี�เธอยังตุ้อง
เผู้ช่ิญกับข้อห้าอีกมีากมีายแล่ะอาจจะถึ่กจำาคืุกตุล่อด็ช่ีวิตุห้าก
ถึก่ตุดั็สนิี้ว่ามีคีืวามีผิู้ด็

เมี่�อเมี่องอ่่ฮั่ั�นี้ถึ่กล่็อกด็าวนี้์ จาง จ่านี้  
เปี่็นี้ห้นึี้�งในี้นัี้กข่าวพล่เมี่องไม่ีกี�คืนี้ ทีี่�รื่ายงานี้
เกี�ยวกับวิกฤตุิของโรื่คืโคืวิด็-19 ที่ี�กำาล่ัง 
เกิด็ขึ�นี้ ด็้วยคืวามีมีุ่งมีั�นี้ทีี่�จะเปิี่ด็เผู้ยคืวามีจริื่ง 
จาง จ่านี้ อด็ีตุที่นี้ายคืวามีจึงเด็ินี้ที่างไปี่ยังเมี่อง
ที่ี�เกิด็วิกฤตุิดั็งกล่่าวในี้เด่็อนี้กุมีภาพันี้ธ์ 2563 
เธอได็้ใช่้ส่�อโซึ่เชี่ยล่มีีเดี็ยในี้การื่รื่ายงานี้ว่า  
เจ้าห้นี้้าที่ี�รื่ัฐได็้คืุมีขังนี้ักข่าวอิสรื่ะแล่ะได็้ข่มีข่่
คืรื่อบคืรัื่วของผู้่้ป่ี่วยโรื่คืโคืวิด็-19 ตุ่อมีา 
เธอกล่ับถึ่กคืวบคุืมีตุัวแล่ะถึ่กตุัด็สินี้จำาคืุกสี�ปี่่
เพ่�อปี่ิด็ปี่าก

 กลุ่่มีสเฟั่ยร์ื่ เป็ี่นี้กลุ่่มีภาคืปี่รื่ะช่า-
สังคืมีที่ี�สนี้ับสนีุ้นี้สิที่ธิของกลุ่่มีผู้่้ที่ี�มีี
คืวามีห้ล่ากห้ล่ายที่างเพศแล่ะสิที่ธิของ
ผู้่้ห้ญิงมีาตุั�งแตุ่ปี่่ 2549 แล่ะเปี่็นี้ห้นี้ึ�งในี้
กลุ่่มีเก่าแก่ที่ี�สุด็ในี้ปี่รื่ะเที่ศย่เคืรื่นี้

กลุ่่มีสเฟั่ยรื่์ก่อตุั�งโด็ยนี้ักเคืล่่�อนี้ไห้ว
ที่างสังคืมี ได็้แก่ แอนี้นี้า ช่ารื่ีฮั่ีนี้า แล่ะ 
วีรื่่า เช่อรื่์นี้ีกินี้่า ห้นี้้าที่ี�ห้ล่ักของกลุ่่มีคื่อ 
การื่สรื่้างพ่�นี้ที่ี�ปี่ล่อด็ภัยสำาห้รัื่บผู้่้ห้ญิง
แล่ะผู้่้ที่ี�มีีคืวามีห้ล่ากห้ล่ายที่างเพศในี้
เมี่องคืารื่์คืิฟั ซึ่ึ�งเปี่็นี้เมี่องให้ญ่อันี้ด็ับ
สองของปี่รื่ะเที่ศย่เคืรื่นี้ ช่่วงปี่่ทีี่�ผู่้านี้มีา  
กลุ่่มีสเฟั่ยรื่์โด็นี้โจมีตุีด็้วยคืวามีรืุ่นี้แรื่ง
ห้ล่ายคืรื่ั�งจากกลุ่่มีที่ี�ตุ่อตุ้านี้ผู้่้ ทีี่�มีี 
คืวามีห้ล่ากห้ล่ายที่างเพศ ซึ่ึ�งแอนี้นี้า 
แล่ะวีรื่่าได็้เข้าแจ้งคืวามีกับตุำารื่วจ  
แตุ่คืด็ีไมี่มีีคืวามีคื่บห้นี้้าแตุ่อย่างใด็ 

เม็กซิิโก

ไทย

 
จ่น

ย่เครน

แคมเปัญรณรงค์
เพื�อสิทธิมนุษยชน
ปัระจำาปั ี
ท่�ใหญ่ท่�สุดในโลก

รื่่วมีล่งช่่�อเพ่�อที่วง
คืวามียุตุิธรื่รื่มีจาก 
ผู้่้มีีอำานี้าจในี้เมี็กซึ่ิโก 
ให้้แก่เว็นี้ด็ี�

รื่่วมีล่งช่่�อบอก
รื่ัฐบาล่ไที่ยให้้ยุตุิ
การื่ด็ำาเนี้ินี้คืด็ีตุ่อรืุ่้ง

รื่่วมีล่งช่่�อเพ่�อ
บอกรื่ัฐบาล่จีนี้
ให้้ปี่ล่่อยตุัว
จาง จ่านี้
โด็ยที่ันี้ที่ี

รื่่วมีล่งช่่�อเพ่�อบอก
รื่ัฐบาล่ย่เคืรื่นี้ให้้นี้ำาตุัว 
ผู้่้กรื่ะที่ำาคืวามีผู้ิด็เข้าส่่
กรื่ะบวนี้การื่ยุตุิธรื่รื่มี

ถึ่กยิงขณะชุ่มีนีุ้มีปี่รื่ะที่้วงเพ่�อตุ่อตุ้านี้ 
คืวามีรืุ่นี้แรื่งตุ่อผู้่้ห้ญิง

โ ด็ นี้ ที่ำา รื่้ า ย 
เพียงเพรื่าะออก
มีาปี่กปี่้องสิที่ธิ
ของผู้่้ที่ี�มีีคืวามี
ห้ล่ากห้ล่ายที่าง
เพศแล่ะผู้่้ห้ญิง

ถึ่กคืุมีขังเพียง
เพรื่าะรื่ายงานี้ 
สถึานี้การื่ณ์โรื่คื
โคืวิด็-19 

อาจถึ่กจำาคืุก
ตุ ล่ อ ด็ ชี่ วิ ตุ
เพียงเพรื่าะใช่้
สิที่ธิเสรื่ีภาพ 
ในี้การื่ชุ่มีนีุ้มี
โด็ยสงบ

Write
for 
Rights

เมี่�อเด่็อนี้พฤศจิกายนี้ 2563 เว็นี้ด็ี�เข้ารื่่วมีการื่เด็ินี้ขบวนี้เรื่ียกรื่้อง
คืวามียุตุิธรื่รื่มี ในี้คืดี็ฆ่าตุกรื่รื่มีของอเล่็กซึ่ิส ในี้ขณะที่ี�เด็ินี้ขบวนี้นัี้�นี้  
เจ้าห้นี้้าที่ี�ตุำารื่วจได็้ใช่้ปี่ืนี้ยิงเข้าใส่กลุ่่มีผู้่้ชุ่มีนีุ้มี ที่ำาให้้เว็นี้ด็ี�ได็้รื่ับบาด็เจ็บ 
เธอได็้ย่�นี้เรื่่�องรื่้องเรื่ียนี้การื่กรื่ะที่ำาของเจ้าห้น้ี้าที่ี�ตุำารื่วจ จนี้ถึึงตุอนี้นี้ี� 
ยังไมี่มีีผู้่้ตุ้องห้าถึ่กนี้ำาตุัวเข้าส่่กรื่ะบวนี้การื่ยุตุิธรื่รื่มี



“นัับเป็นัสถูานัการณ์ด้านัสิทั่ธิมนัุษยชินัทั่ี�ยากลำาบากในัอนัาคืต้
ของฮี่องกง แต่้แอมเนัสต้ี� อินัเต้อร์เนัชัิ�นัแนัลจะยังคืงยืนัหยัด 
เคืียงข้างประชิาชินัชิาวฮี่องกง เราจะต้่อสู้เพิื�อให้มีการเคืารพิสิทั่ธิ
ของพิวกเขา และจะจับต้ามองเพิื�อต้รวจสอบบุคืคืลทั่ี�ปฏิิบัต้ิมิชิอบ 
ต้่อพิวกเขาต้่อไป” 

“แม้การเดินัทั่างออกจากเมืองทั่ี�เป็นับ้านัของเรามาหลาย 
ทั่ศวรรษเป็นัเรื�องทั่ี�ปวดร้าวใจ แต้่เราก็ภูมิใจกับคืวามสำาเร็จ 
ทั่ี�เกิดขึ�นัในัชิ่วงเวลาทั่ี�ผู้่านัมา และมั�นัใจว่าพิลังของผูู้้สนัับสนัุนักว่า  
10 ล้านัคืนัทัั่�วโลกของแอมเนัสต้ี� จะช่ิวยให้เรายังสามารถูยืนัหยัด
ทั่ำางานัเพิื�อยุต้ิการปฏิิบัต้ิมิชิอบด้านัสิทั่ธิมนัุษยชินัในัทุั่กแห่งหนั 
ต้่อไป” แอกเนัส คาลามาร์ัด เลขาธิการแอมเนัสต้ี� อินัเต้อร์-
เนัชิั�นัแนัล กล่าว

แอมเนัสต้ี� อินัเต้อร์เนัชิั�นัแนัล ฮี่องกงยุต้ิการดำาเนัินังานั 
เมื�อวันัทั่ี� 31 ตุ้ลาคืมทั่ี�ผู้่านัมา ในัขณะทีั่�สำานัักงานัภูมิภาคื ซึ�งเป็นั 
ส่วนัหนัึ�งของสำานัักเลขาธิการแอมเนัสต้ี� อินัเต้อร์เนัชัิ�นัแนัล 
จะปิดต้ัวลงภายในัสิ�นัปี 2564 โดยจะมีการถู่ายโอนัการดำาเนัินังานั
ระดับภูมิภาคืให้กับสำานัักงานัภูมิภาคืในัเอเชิีย-แปซิฟัิกอื�นั ๆ แทั่นั  

ทั่ั�งนัี� เป็นัผู้ลมาจากกฎหมายคืวามมั�นัคืงแห่งชิาต้ิของฮี่องกง 
ซึ�งทั่ำาให้องคื์กรสิทั่ธิมนัุษยชินัในัฮี่องกงแทั่บไม่สามารถูดำาเนัินังานั
ได้อย่างเป็นัอิสระ และทั่ำางานัด้วยคืวามหวาดกลัวทั่ี�จะถููกต้อบโต้้
อย่างร้ายแรงจากรัฐบาล

กฎหมายคืวามมั�นัคืงแห่งชิาต้ิถููกประกาศใชิ้โดยรัฐบาลกลาง
ของจีนัเมื�อวันัทั่ี� 30 มิถูุนัายนั 2563 มีเป้าหมายเป็นัการกระทั่ำา 
ทั่ี�ถูกูกล่าวหาว่าเป็นั “การแบ่งแยกดนิัแดนั” “การโค่ืนัล้มอำานัาจรฐั”  
“การกระทั่ำาทั่ี�เป็นัการก่อการร้าย” และ “การร่วมมือกับกองกำาลัง
ในัต้่างประเทั่ศหรือภายนัอก เพิื�อคืุกคืามคืวามมั�นัคืงของรัฐ” 

นัยิามของคืำาว่า “คืวามมั�นัคืงของรฐั” ทั่ี�กว้างขวางและคืลุมเคืรอื  
ซึ�งเป็นัไปต้ามคืำาสั�งการของทั่างการจีนั ได้ถููกนัำามาใชิ้โดยพิลการ
เพิื�อเป็นัเหตุ้ผู้ลในัการจำากัดสิทั่ธิมนัุษยชินัทั่ี�จะมีสิทั่ธิในัเสรีภาพิการ
แสดงออก การชิุมนัุมโดยสงบ และการสมาคืม รวมทั่ั�งการปราบ
ปรามเสียงทั่ี�เห็นัต้่างและฝั่ายคื้านัทั่างการเมือง  

เฟัสต้ิวัลเพืิ�อสิทั่ธิ- 
มนุัษยชินั อุทั่ิศแด่ทัุ่ก
พิลังแห่งตั้วอักษรทั่ี�เคืย
เกิดขึ�นัจากอดีต้จนัถูึง
ปัจจุบันั ภายในังานัได้
มีนัิทั่รรศการ “แด่เธอ  
ผู้่�โบยบินัแม�ถึ่กกักขัีง” 
พิร้อมกิจกรรมเสวนัา 
ปรัะชารัาษฎรั์ café เพิื�อ
พิูดคืุยในัประเด็นัคืวาม-
สำา คัืญของจดหม าย
และการสื�อสารไปยัง 
นัักกิ จกรรมทีั่� ยั ง ถููก 

จำาคืุก ซึ�งมีผูู้้เข้าร่วมพิูดคืุยได้แก่ นัรัเศรัษฐ์ นัาหนัองตุ่ม จาก 
ศูนัย์ทั่นัายคืวามเพิื�อสิทั่ธิมนุัษยชินั รัุ�ง-ปนััสยา สิทธิจิรัวัฒนักุล 
นัักกิจกรรมประชิาธิปไต้ย โตุโตุ�-ปิยะรััฐ จงเทพ กลุ่มมวลชินัอาสา 
We Volunteer แม่สุ-สุรั่ย์รััตุนั์ ชิวารัักษ ์แม่ของ เพนักวินั-พรัิษฐ์ 
ชิวารัักษ์ และเพชรัรััตุนั์ ศักดิ�ศิรัิเวทย์กุล หัวหนั้าฝั่ายรณรงคื์  
แอมเนัสต้ี� อินัเต้อร์เนัชัิ�นัแนัล ประเทั่ศไทั่ย
ดำาเนัินัรายการ โดย รัักชนัก ศรั่นัอก จาก
กลุ่มพิลังคืลับ รวมถูึงมีกิจกรรมวงสนัทั่นัา 
ในัหลากหลายประเด็นั ไม่ว่าจะเป็นัการเยียวยา
จิต้ใจ พิลังจากต้ัวอักษร เรื�องราวหลังกรงขัง 
เสียงจากเพิื�อนัเราถูึงเจ้าของต้ัวอักษร

กรัะบวนัการัทบทวนัสถึานัการัณ์ด�านัสิทธิมนุัษยชนั หรือ 
UPR ได้กลับมาอีกคืรั�ง แอมเนัสตี้�จัดกิจกรรมร่วมกับพัินัธมิต้ร 
ถู่ายทั่อดสดจากกรุงเจนีัวาไปพิร้อม ๆ กันั เพิื�อชิวนัทุั่กคืนัมาร่วม 
จับต้า ฟัังเสียงโลก และปกป้องสิทั่ธิมนัุษยชินัในัประเทั่ศไทั่ย จัดเต้็ม 
ถูึงหกชิั�วโมง พิร้อมชิวนัวิทั่ยากรมาแลกเปลี�ยนัคืวามคืิดเห็นั  
ทั่บทั่วนัสถูานัการณ์สิทั่ธิมนัุษยชินัทั่ี�เกิดขึ�นัในัประเทั่ศไทั่ยต้ลอด 
สี�ปีคืรึ�งทีั่�ผู้่านัมา และร่วมแบ่งปันัมุมมองหลัง 
ฟัังเสียงจากรัฐบาลไทั่ย และข้อเสนัอจากเวทั่ีโลก  
ทั่ี�รวมถูึงเรื�องสิทั่ธิเสรีภาพิการแสดงออก สิทั่ธิ 
เสรีภาพิการชุิมนุัม สิทั่ธิผูู้้หญิง สิทั่ธิแรงงานั- 
ข้ามชิาต้ิ สิทั่ธิชินัเผู้่าพิื�นัเมือง และอีกมากมาย

อ่านัข่าว 
ฉบับเต้็ม

อ่านัข่าว 
ฉบับเต้็ม

แอมเนสต้ี้� อินเตี้อรเ์นชั่ั�นแนลั
เตี้รย้มปิิด่สำานักงานในฮ่่องกง

HUMAN RIGHTS:
THE RISE OF HUMANITY
10 พฤศจิกายนั 2564

ปิระชั่าราษฎร ์Festival
23-24 ตุุลาคม 2564



“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 



แอมเนสต้ี้�
อินเตี้อรเ์นชั่ั�นแนลั
คือใคร?

แอมีเนี้สตุี� อินี้เตุอร์ื่เนี้ชั่�นี้แนี้ล่ เป็ี่นี้การื่
รื่วมีตุัวของกลุ่่มีคืนี้ธรื่รื่มีด็าห้ล่ากห้ล่าย
สาขาอาชี่พ ทีี่�ไมี่สามีารื่ถึนี้ิ�งเฉยตุ่อคืวามี 
อยุตุิธรื่รื่มี การื่ล่ะเมิีด็สิที่ธิมีนีุ้ษยช่นี้ 
ที่ี�เกิด็ขึ�นี้ไมี่ว่าในี้ทีี่�ใด็ของโล่ก แล่ะลุ่กขึ�นี้มีา
ปี่ฏิิบัตุิการื่ในี้แนี้วที่างที่ี�แตุ่ล่ะคืนี้ถึนี้ัด็ในี้การื่ 
รื่ณรื่งคื์ เพ่�อส่งเสรื่ิมีการื่เคืารื่พ ปี่กปี่้อง  
แล่ะคืุ้มีคืรื่องสิที่ธิมีนีุ้ษยช่นี้ ก่อตุั�งขึ�นี้เมี่�อ
ปี่่ พ.ศ. 2504 ได็้รื่ับรื่างวัล่โนี้เบล่สาขา 
สันี้ตุิภาพ เมี่�อ พ.ศ. 2520 ปี่ัจจุบันี้มีีสมีาช่ิก
แล่ะผู้่้สนี้ับสนีุ้นี้กว่า 10 ล่้านี้คืนี้ ในี้ 150 
ปี่รื่ะเที่ศที่ั�วโล่กแล่ะด็ินี้แด็นี้

ห้ลั่งจากเห้ตุุการื่ณ์ 6 ตุุล่าคืมี 2519  
แอมีเนี้สตุี�เปี่็นี้ที่ี�รื่่้จักในี้เมี่องไที่ย จากการื่
รื่ณรื่งคื์ปี่ล่ด็ปี่ล่่อย “นักโทษทางความคิด”  
มีีจด็ห้มีายนี้ับแสนี้ฉบับจากคืนี้ทัี่�วโล่ก 
ส่งมีาถึงึรัื่ฐบาล่ไที่ยแล่ะสำานี้กัรื่าช่เล่ขาธกิารื่ 
เพ่�อเรีื่ยกร้ื่องให้้ปี่ล่่อยตัุวนัี้กศึกษาแล่ะ
ปี่รื่ะช่าช่นี้ที่ี�ถึ่กจับกุมีในี้เห้ตุุการื่ณ์ด็ังกล่่าว 
ปี่ัจจุบันี้ในี้ปี่รื่ะเที่ศไที่ยมีีสมีาช่ิกกว่า 1,000 
คืนี้ โด็ยได้็ด็ำาเนี้ินี้กิจกรื่รื่มีส่งเสริื่มีคืวามีร้่ื่
คืวามีเข้าใจ แล่ะการื่รื่ณรื่งคื์เพ่�อปี่กปี่้อง
คืุ้มีคืรื่องสิที่ธิมีนีุ้ษยช่นี้อย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสตุ่� อนิเตุอร์เนชั�นแนล ปัระเทศไทย
139/21 ซิ.ลาดพร�าว 5
แขีวงจอมพล เขีตุจตุุจักร
กรงุเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร 02-938-6896


