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HUMAN RIGHTS ISSUE

30 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันผู้สูญหายสากล” เพื่อรำ ลึกถึงบุคคลที่ถูกบังคับใช้สูญหายหรือที่เราเรียกกันว่า “อุ้มหาย”และ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะการอุ้มหายยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอำ นาจและปิดปากคนที่
เห็นต่างในหลายประเทศทั่วโลก

ภาพประกอบ: ปรับปรุงจาก www.freepik.com

การบังคับบุคคลให้สูญหาย (อุ้มหาย)

การลงนามและร่างกฎหมายในประเทศไทย

อนุสัญญาระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบังคับบุคคลให้สูญหายใน
ประเทศไทย

บางคนถูกกองกำาลังของรัฐลักพาตัวหายไปหลายวันโดย
ไม่มีใครทราบชะตากรรม บางคนหายไปหลายเดือน และบาง
คนหายไปตลอดกาล โดยรัฐไม่ยอมเปิดเผยว่าพวกเขาหายไป
ไหน สิ่งท่ีเกิดขึ้นนี้เรียกว่า “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ซึ่งถือ
เป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งตามหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ

ผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกอุ้มหายมักถูกทรมานรูปแบบ
ต่างๆ และโดนขู่เอาชีวิต พวกเขาต้องจมอยู่กับความคิดท่ีว่าคง
ไม่มีใครรู้ชะตากรรมและคงไม่มีใครมาช่วยพวกเขาได้ แม้บางคน
จะถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุด แต่บาดแผลทางร่างกายและจิตใจ
ยังอยู่กับพวกเขาไปอีกนาน

ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อปี 2555 และ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ให้สัตยาบันแล้ว การเข้าเป็น 

รัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยต้องปรับแก้

กฎหมายเพื่อให้การบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นอาชญากรรม แต่

จนถึงปัจจุบัน ร่างกฎหมายที่ว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

เท่าน้ัน ซึ่งน่าจับตามองกันต่อไปว่าจะมีเนื้อหาเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลมากน้อยแค่ไหน

มีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน

จากการสูญหายโดยถูกบังคับขึ้นในปี 2553 (International Con-

vention for the Protection of All Persons from Enforce Dis-

appearance) และมีวันผู้สูญหายสากลเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2554 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ

ครอบครัวและนักกิจกรรมที่ต้องการทราบชะตามกรรมของผู้ถูก

อุ้มหาย

จากสถิติในช่วง 35 ปีท่ีผ่านมาโดยองค์กร PROTECTION 

international ระบุว่าประเทศไทยมีการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

90 กรณี มี 81 กรณียังไม่ได้รับการแก้ไข รวมถึงกรณีนายพอละ

จี รักจงเจริญ หรือ “บิลลี่” นักต่อสู้เพ่ือสิทธิชุมชนชาวกะเหรี่ยง

ที่หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 และกรณีนายเด่น คำา

แหล้ ประธานโฉนดชุมชนโคกยาวท่ีต่อสู้ในประเด็นที่ทำากินและ

หายตัวเมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ICPPED

90 cases
- 9 solved

= 81 missing
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Enforced disappearance
การบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการอุ้มหายWORD OF THE DAY

การจับ ควบคุมตัว ลักพาตัวหรือการทำาให้บุคคลสูญเสียเสรีภาพไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดหรือด้วยเหตุผลใดซึ่งกระทำาโดยเจ้าหน้าที่

รัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่กระทำาโดยการได้รับคำาสั่ง การสนับสนุน หรือการยินยอมจากรัฐ การไม่เปิดเผยข้อมูลหรือการปฏิเสธ 

ที่จะรับรู้ถึงการสูญเสียเสรีภาพหรือการสูญหายของบุคคล รวมทั้งปิดบังข้อเท็จจริงหรือสถานที่ของบุคคลผู้สูญหาย การบังคับบุคคล

ให้สูญหายถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ และมักมีสาเหตุมาจากเหตุผลทางการเมือง 

อาชญากรรมหรือการก่อการร้าย

“NN” หนังยาวชื่อสั้นจากเปรูผลงานการกำากับของ 

เอ็กเตอร์ กาลเบซ (Hector Galvez) เริ่มฉายเมื่อปี 2558  

เล่าถึงการทำางานของ “ฟิเดล” นักมานุษยวิทยานิติเวชที่ 

ตั้งทีมช่วยค้นหาร่างผู้สูญหายในสงครามกลางเมืองเปรู 

ช่วงปี 2523-2543 ซึ่งมีผู้ถูกบังคับให้สูญหายโดยฝีมือของ

รัฐมากถึง 15,000 คน และมีผู้เสียชีวิตอีกกว่า 69,000 คน 

ชื่อเรื่อง NN เป็นตัวย่อของคำาว่า “nomennescio” ใน

ภาษาสเปน หมายถึง “คนที่ไม่มีชื่อหรือตัวตน” ต่อมาคำา

นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี

คนถูกอุ้มหายจำานวนมากจากการลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำานาจ

เผด็จการ

จากการรณรงค์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องของแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อถามหาความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูก

อุ้มหายหรือลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มติดอาวุธใน

พื้นที่ความขัดแย้งของเปรูที่ดำาเนินมากว่า 20 ปีครอบครัว

และเพื่อนของผู้ถูกอุ้มหายจำานวนมากกำาลังจะได้รับความ

ยุติธรรมในที่สุด หลังกฎหมายฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นอกจากเปรูแล้ว ทางการ

แคนาดาก็เริ่มสืบสวนกรณีผู้หญิงและเด็กหญิงพื้นเมือง

สูญหายหรือถูกฆาตกรรมแล้วเช่นกัน หลังแอมเนสตี้และ

กลุ่มชนพื้นเมืองในแคนาดาได้ร่วมกันรณรงค์ในประเด็นนี้

มานานกว่าสิบปี

กฎหมายใหม่ป้องกัน
และปราบปราม
การอุ้มหายในเปรู

HUMAN
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นักปกป้องสทิธมินุษยชน
ผู้สูญหาย

นักกิจกรรม แกนนำ ชาวบ้านและนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกอุ้มหายผู้สนับ
สนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกว่า 7 ล้าน
คนร่วมกันรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมและ
ความจริงให้กับผู้ที่ถูกอุ้มหายหลายร้อยคนทั่ว
โลก เพราะนอกจากจะเกิดผลกระทบทางใจต่อ
ครอบครัวแล้ว การอุ้มหายยังขัดต่อหลักการ
สิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้วย

หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์
จ.สงขลา
หน่ึงในผู้นำาศาสนาอิสลามและมีบทบาทสำาคัญทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ช่วงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เขาเดินทางไปรายงานตัวตามหมายเรียก

ที่กองบัญชาการตำารวจสันติบาล จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2498 และหาย

สาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย โดยต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกฯ มีการ

รื้อคดีขึ้นมาอีกครั้ง คดีสิ้นสุดตรงที่ตำารวจสารภาพว่า “อุ้ม” และฆาตกรรมหะยีสุหลง

และพวกอีกสามคน พร้อมอำาพรางศพในทะเลสาบสงขลา แต่ไม่มีใครพบศพและชิ้น

ส่วนของพวกเขาจนถึงปัจจุบัน

บิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ
จ.เพชรบุรี

ผู้นำาชาวกะเหรี่ยงและคุณพ่อลูกห้า ถูกเจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวในเขตอุทยาน

แห่งชาติกระจานฐานครอบครองน้ำาผึ้งป่า 6 ขวด 

และหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีใครทราบ

ชะตากรรมอีกเลยตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 หลัง

จากเขาและชาวบ้านรวมตัวฟ้องร้องเจ้าหน้าที่อุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจานกรณีเผาหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง 

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนในการหายตัว

ไปของบิลลี่กลับเข้ารับราชการตามปกติ



เด่น คำ แหล้
จ.ชัยภูมิ

ประธานโฉนดชุมชนโคกยาวและนักต่อสู้เพื่อสิทธิ

ที่ดิน จ.ชัยภูมิ หายตัวไปเมื่อ 16 เมษายน 59 ขณะ

เดินเข้าป่าเพื่อไปเก็บหน่อไม้และหวายหลังชาวบ้าน

และครอบครัวออกค้นหา มีการพบกองไฟขนาด

ใหญ่และชิ้นส่วนกระดูกหลังสำานักงานหน่วยพิทักษ์

ป่าหนองไร่ไก่และบริเวณลำาน้ำาพรมจึงเช่ือกันว่านาย

เด่นถูกอุ้มหายจากการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำากิน 

สมบัด สมพอน
เวียงจันทน์ ประเทศลาว
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมคนสำาคัญของลาวหายตัวไป

ตั้งแต่ปลายปี 2555 ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดชี้ให้เห็น

ว่าเขาถูกตำารวจเรียกให้หยุดรถและมีคนถ่ายรูปเขาขณะ

ถูกนำาตัวขึ้นรถออกไป หลังจากนั้นไม่มีใครได้ข่าวเกี่ยวกับ

เขาอีกเลย หลักฐานดังกล่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐของลาว 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

สมชาย นีละไพจิตร
กรุงเทพมหานคร
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนหายตัวไปเมื่อ 12 มีนาคม 

2547 หลังจากว่าความให้ผู้ต้องหาคนที่ร้องเรียนว่าถูก

ตำารวจซ้อมให้รับสารภาพ พยานที่พบเห็นทนายสมชายครั้ง

สุดท้ายเล่าว่ากลุ่มชายฉกรรจ์จำานวน 5-6 คน พยายามผลัก

ตัวของเขาให้เข้าไปในรถยนต์ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทราบ

ชะตากรรมและครอบครัวของเขาก็ไม่ได้รับการชดเชยแต่

อย่างใด ล่าสุดเมื่อปลายปี 2558 ศาลฎีกายกฟ้องคดีนี้แล้ว
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ลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองบุคคลทุกคน
จากการสูญหายโดยถูกบังคับ

(ICPPED)

ใหสัตยาบัน
ในอนุสัญญา
ดังกลาวแลว

10,000 คน
ประชาชนที่สูญหายในสงครามซีเรีย

ตั้งแตป 2554

27,000 คน
ประชาชนที่สูญหายในเม็กซิโก
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“มึนอ” พิณณภา พฤกษาพรรณ
ภรรยาบิลลี่ที่หายตัวไปกว่า 2 ปี

นางสุภาพ คำ แหล้
ภรรยาของนายเด่น คำ แหล้

หลังจากบิลล่ีหายตัวไป มึนอ ภรรยาวัย 29 ปี ต้องรับภาระหน้าที่เล้ียงดูลูกทั้งห้าคน 

เพียงลำาพัง ขณะเดียวกันก็ยังคงตามสามีและเรียกร้องให้มีการขับเคลื่อนกฎหมาย 

เกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย พร้อมๆ กับสานต่อเจตนารมณ์ในการเรียกร้อง

สิทธิมนุษยชนให้กับชาวปกากะญอต่อไปด้วย

“ครอบครัวเป็นดวงใจสำ�คัญของพี่บิลลี่ พี่บิลลี่ 

ไม่ส�ม�รถละทิ้งได้แน่นอน ขน�ดมีเวล�แค่ครึ่งวัน 

ยังกลับม�ห�ครอบครัว และวันปีใหม่ของทุกปี ไม่ว่�

พี่บิลลี่จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต�ม เข�ต้องกลับม�สวัสด ี

ปีใหม่ครอบครัวให้ได้...วันน้ีขอแค่ได้พบคว�มจริง 

ได้เจอกับพี่บิลล่ีอีกครั้ง ไม่ว่�พี่บิลล่ีจะมีชีวิตอยู่หรือ

ไม่มีชีวิตอยู่ก็ต�ม...ส่วนกระบวนก�รยุติธรรมที่เป็น

ปัญห�อย่�งกรณีพี่บิลลี่ ก็ไม่อย�กให้เกิดข้ึนกับใคร

อีกต่อไป อย�กให้บิลลี่เป็นบุคคลสูญห�ยคนสุดท้�ย”

นางสุภาพ คำาแหล้ ภรรยาของนายเด่นเล่า

ว่านายเด่นออกไปป่าตามปกติ แต่วันนั้นมืด

เเล้วยังไม่กลับ มีแต่สุนัขสองตัวที่กลับมาญาติ

พี่น้องและชาวบ้านโคกยาวประมาณ 5-6 คน

จึงช่วยกันออกตามหาตอนรุ่งเช้าแต่ไม่พบ 

จึงได้แจ้งเรื่องต่อผู้ใหญ่บ้านและเข้าแจ้งความ

คนหายกับตำารวจในพื้นที่

“เช่ือว่�ก�รห�ยตัวไปของน�ยเด่น น่�จะถูกอุ้มห�ยอย่�งแน่นอน เพร�ะน�ยเด่น 

ไม่เคยมีปัญห�กับใคร มีเพียงก�รทำ�กินตั้งแต่ปี 2521 มีเจ้�หน้�ที่ป่�ไม้สั่งให้ช�วบ้�น 

ในชุมชนโคกย�วทั้งหมดอพยพออกจ�กพื้นที่ โดยอ้�งว่� พื้นที่ตรงนี้จะใช้ปลูกต้น 

ยูค�ลิปตัส และให้ไปอยู่ที่บ้�นทุ่งลุยล�ย แต่ช�วบ้�นทุ่งลุยล�ยไม่ยอมให้พวกตน

อ�ศัย ตนและช�วบ้�นจึงอพยพกลับม�ยังชุมชนโคกย�วอีกครั้ง จนมีปัญห�กับ 

เจ้�หน้�ที่ป่�ไม้ โดยน�ยเด่นส�มีของตน เป็นคนเรียกร้องคว�มยุติธรรมก�รขอที่ดิน

ทำ�กินม�ตลอด จนกระทั่งห�ยตัวไปในครั้งนี้”*

*www.bangkokbiznews.com



“คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�ที่ตัดสินว่�จำ�เลยทั้งห้�ไม่มี

คว�มผิด และปฏิเสธสิทธิของดิฉันและลูกๆ ท่ีจะมีสิทธิ

เข้�ร่วมในกระบวนพิจ�รณ�คดีนั้น แสดงให้เห็นว่�เหยื่อ

ของก�รบังคับให้สูญห�ยไม่มีท่ีพึ่งที่จะเรียกร้องคว�ม 

ยุติธรรมในประเทศไทย และก็เป็นที่ชัดเจนว่�จะไม่มี 

สิ่งใดท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่�ประเทศไทยจะให้

สัตย�บันอนุสัญญ�ต่อต้�นก�รบังคับให้บุคคลสูญห�ย

โดยด่วน รวมทั้งแก้กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันสิทธิ 

ของเหยื่อ”*

*www.isranews.org

เสียงจาก
ครอบครัว

ข้อเรียกร้องแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

การอุ้มหายขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนสากลและกฎหมายระหว่างประเทศขั้นร้ายแรง  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศท่ัวโลกสืบหาความจริง 

อย่างโปร่งใสและเป็นกลาง นำาตัวผู้ก่อเหตุมาดำาเนินคดี ออกกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการอุ้มหายให้เป็นไปตามาตรฐานสากล ตลอดจนชดเชยครอบครัวผู้ได้รับ

ผลกระทบอย่างเหมาะสมด้วย

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รณรงค์ให้กับผู้ที่ถูกอุ้มห�ยหล�ยร้อยกรณีท่ัวทุก 

มุมโลก ผู้สนับสนุนหล�ยล้�นคนทั่วโลกของเร�ยืนยันจะเรียกร้องให้รัฐบ�ลประเทศ

ต่�งๆ ที่เกิดก�รอุ้มห�ยยุติก�รกระทำ�อันโหดร้�ยนี้ตลอดไป”

ซ�ลิล เช็ตติ (Salil Shetty) 

เลข�ธิก�รแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

อังคณา นีละไพจิตร
ภรรยาทนายสมชายที่
หายตัวไปกว่า 12 ปี

12 ปีกับความว่างเปล่าในการค้นหาความจริง เม่ือศาล

ฎีกาตัดสินยกฟ้องตำารวจทั้งห้านายที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

กับการหายตัวไปของทนายสมชาย คดีน้ีนับเป็นตัวอย่าง

หนึ่งของการถูกบังคับให้สูญหายที่ท้ายสุดไม่สามารถนำาตัว 

ผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้ เพราะการไม่พบศพทำาให้มี 

หลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำาเนินใดๆ ต่อได้

นางเอ็ง ชุ่ยเหม็ง ภรรยาของ

สมบัด สมพอนนักพัฒนาชาว

ลาว เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ซึ่ง

ถูกพาตัวขึ้นรถและหายไป บอก

ว่าครอบครัวของผู้สูญหายเอง

ก็เป็นเหยื่อเช่นกัน เธอยังคง

พยายามเรียกร้องหาความจริง

เกี่ยวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นต่อคนรัก

ของเธออย่างต่อเนื่อง

นางเอ็ง ชุ่ยเหม็ง
ภรรยาของสมบัด สมพอน

“พวกเร�คือภ�พของคว�มเจ็บปวด 

และคว�มทุกข์ คว�มทุกข์ที่ถ้�ไม่เกิด

กับคนใกล้ชิดของคุณ คุณจะไม่มีท�ง

เข้�ใจ…คว�มกลัวที่น่�กลัวท่ีสุดของ

เหยื่อก�รบังคับสูญห�ยคือ คว�มกลัว

ที่ว่�เรื่องร�วชีวิตของผู้สูญห�ยและ

ครอบครัวจะส�บสูญจ�กหน้�ส่ือและ

คว�มตระหนักรู้ของสังคม ดังนั้นฉัน

จึงอย�กจะขอร้องให้สื่อมวลชน และ 

ทุกท่�นในที่นี้ได้โปรดอย่�ลืมพวก

เร�”*

www.benarnews.org
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ภ�พจ�ก Sombath Somphone & Beyond Project



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล ดำาเนินงาน
ได้ด้วยเงินทุนจากค่าสมาชิกและเงินบริจาค
จากปัจเจกบุคคล เราไม่รับเงินสนับสนุน 
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง 
หรือบริษัทเอกชนใดๆ ในการทำางานรณรงค ์
เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระ
ทางการเงินนี้ ทำาให้เราสามารถที่จะคัดค้าน 
วิพากษ์ วิจารณ์ หรือคล้อยตาม ด้วยความ 
เป็นกลางและยุติธรรม เราทำางานรณรงค์ได้
โดยอาศัยเงินทุนสนับสนุนจากคนเช่นคุณ  
ที่สนใจและห่วงใยต่อประเด็นปัญหาด้าน 
สิทธิมนุษยชน 

HUMAN RIGHTS  GEEK
ช่วยกันปกป้องสิทธิมนุษยชน

HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

รู้จักการทำ งานของแอมเนสตี้ได้ที่

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

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

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ 
ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใด
ของโลก  และลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทาง 
ที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ 
เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันม ี
สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  แอมเนสต้ี 
เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์ “ปลด- 
ปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับแสน 
ฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทย 
และสำานักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุ- 
การณ์ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิก 
กว่า 1,000 คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริม 
ความรู้ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

การสนับสนุนจากคุณสำาคัญยิ่งต่อการ
ทำางานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนของเราใน
สามประเด็นหลัก คือ สิทธิมนุษยชนศึกษา 
การรณรงค์สาธารณะ และ การรณรงค์
สร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย การ
ร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องช่วยทำาให้ม่ันใจ 
ว่าเราจะมีชัยชนะใน
การต่อสู้เพื่อปกป้อง 
คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน


