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Ambassador of
Conscience

Good News
Around the World

WRIITE A LETTER,
CHANGE A LIFE



ฮิโรจิ ยามาชิโร นัก

เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ

ชาวญี่ปุ่นวัย 64 ปี ได้รับ 

การประกันตัวหน่ึงวัน 

หลังศาลเริ่มการไต่สวน

คดีของเขาเป็นครั้งแรก 

เขาถูกจับเม่ือปี 2559 

จากการประท้วงการก่อสร้างอาคาร

ของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ใกล้

เมืองทาเคอิ ฮิโรจิถูกควบคุมตัวเป็น

เวลาห้าเดือนโดยไม่สามารถติดต่อ

กับครอบครัวได้ โดยเขาได้รับจดหมายที่

แอมเนสตี้ทั่วโลกส่งไปให้ก�าลังใจเขากว่า 

400 ฉบับ

ต้องขอบคุณจดหมาย 

ทวีต และปฏิบัติการของ

ทุกคนเนื่องในวันต่อต้าน

แรงงานเด็กสากล แอปเปิล 

(Apple) กลายเป็นบริษัทแรกที่ตีพิมพ์เผยแพร่รายชื่อ

โรงถลุงแร่โคบอลต์ หลังแอมเนสตี้เผยแพร่รายงาน 

“This is What We Die For” ซึ่งพบว่าเหมืองและ

โรงถลุงโคบอลต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

(DRC) หลายแห่งมีการใช้แรงงานเด็ก การเปิดเผย 

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่ 

รัฐบาล DRC ประกาศเป้าหมายที่จะก�าจัดแรงงานเด็ก

ในประเทศให้หมดไปภายในปี 2568

การแต ่งงานเพศ

เดียวกันถูกท�าให้ถูก

กฎหมายในหลาย

ป ร ะ เ ท ศ ต ล อ ด

ปี 2560 ที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะไต้หวัน

ที่เป็นประเทศแรก

ในเอเชียที่ยอมรับการ

แต่งงานเพศเดียวกัน 

ทางกฎหมาย ก่อนหน้า

น้ี แอมเนสต้ีทั่วโลก ซึ่ง

รวมถึงแอมเนสตี้ประเทศไทย ได้ร่วมกันรณรงค์ส่ง

ข้อความ รูปภาพ และจดหมายไปยังรัฐบาลไต้หวัน

เพื่อเรียกร้องให้รับรองการแต่งงานเพศเดียวกันโดย

เร็วจนส�าเร็จในที่สุด โดยนอกจากไต้หวันแล้ว ยังมี

อีกหลายประเทศและดินแดนที่รับรองการแต่งงาน

ของคนเพศเดียวกันในปี 2560 เช่น ออสเตรีย 

ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ เยอรมนี มอลตา หมู่เกาะ

แฟโรห์ เบอร์มิวดา เป็นต้น

เชลซี แมนนิง ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเมื่อวันที่  

17 พฤษภาคม 2560 หลังได้รับการลดโทษจ�าคุกเกือบ

ทั้งหมดโดยอดีตประธานาธิบดีบารัก โอบามา แห่งสหรัฐฯ 

ก่อนหน้านี้ เธอถูกลงโทษเพียงเพราะเปิดเผยข้อมูล 

ทางราชการ ซ่ึงรวมถึงหลักฐานที่การละเมิดสิทธิอย่าง

กว้างขวางของกองทัพสหรัฐฯ ในอิรัก ซ่ึงอาจน�ามาใช้

เพื่อด�าเนินคดีอาชญากรรมสงครามต่อกองทัพสหรัฐฯ ได้ 

เธอได้รับการสนับสนุนจากผู้คนกว่า 250,000 คนทั่วโลก  

รวมถึงในประเทศไทย 

ที่ร่วมกันเขียนจดหมาย

เรียกร้องอิสรภาพให้

เธอในแคมเปญ Write 

for Rights 2015

ทั่วโลกยอมรับการแต่งงาน
เพศเดียวกันมากขึ้น

“เชลซี แมนนิง”
ได้รับอิสระ

“แอปเปิล”
ตอบสนองต่อ
รายงาน
การใช้แรงงาน
เด็กของ
แอมเนสตี้

นักเคลื่อนไหว
เพื่อสันติภาพ
ชาวญี่ปุ่นได้รับการ
ปล่อยตัว



อีดิล เอเซอร์ ผู ้อ�านวยการแอมเนสตี้ตุรกี และ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกเก้าคน ได้รับการปล่อยตัว 

ในท่ีสุด พวกเขาถูกจับด้วยข้อหาก่อการร้ายซึ่งไม่มี

มูลความจริง นี่คือหนึ่งในวิธีการพยายามปราบปราม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศของทางการตุรกี 

ทุกก�าลังใจและการเรียกร ้อง

ของทุกคนช่วยให้เธอก้าวข้าม

ประสบการณ์อันเลวร้ายมาได้
ห ลั ง รั ฐ บ า ล

เคนยาประกาศ 

แผนปิดค่ายดาดาบ ค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่สุดในโลก  

ผู้สนับสนุนแอมเนสต้ีได้เรียกร้องเคนยาให้ยุติการบังคับ

ส่งผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียกลับไปยังพื้นที่อันตราย และ

สนับสนุนหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้ฟ้องร้อง

ต่อศาล ต่อมา ศาลสูงของเคนยาได้ตัดสินระงับค�าสั่งของ

รัฐบาลที่จะปิดค่ายดังกล่าว โดยผู้พิพากษาได้อ้างข้อมูล

ในรายงานของแอมเนสตี้ในการเขียนค�าวินิจฉัยด้วย

แอมเนสตี้ เ ปิดตัวรายงานฉบับใหม่  

“A Criminal Enterprise?” เพื่อเปิดโปง

บรรษัทข้ามชาติ เชลล์ (Shell) ที่มี 

ส่วนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

ใน ไนจี เรี ยช่ ว ง 

ทศวรรษ 1990 

โดยมีหลักฐาน

เ ป็ น เ อ ก ส า ร

ภายในหลายพัน

หน้ า ขอ ง เชลล์  

พยาน ฐานข้อมูล

ของแอมเนสตี้ และ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ รายงานฉบับนี้ส่งผลให้

พนักงานอัยการประกาศว่าจะดูส�านวน

การสอบสวนในประเด็นนี้ นอกจากนี้  

แอม เนสตี้ ยั ง ใ ห้ ค ว ามสนั บ สนุ น 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ฟ้องร้อง 

เรียกค่าเสียหายที่เหมาะสมจากเชลล์ 

ต่อไป

ผู้อำ นวยการ
แอมเนสตี้ตุรกีที่ถูกจับ
ได้รับอิสรภาพแล้ว

การสอบสวน “เชลล์” 
คืบหน้า กรณีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิในไนจีเรีย

เคนยายุติแผนปิดค่าย 
ผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นักวิจัยของแอมเนสต้ีพบอุปกรณ์การทรมานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง

กระบองหนาม ไม้ช็อตไฟฟ้า เสื้อช็อตไฟฟ้า และเหล็กขนาดใหญ่ไว้

คล้องขา โดยเป็นสินค้าที่บริษัทจากจีนน�ามาขายที่งานแสดงยุทธภัณฑ์

ทางทหารและต�ารวจซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงปารีส ท้ังๆ ท่ีในสหภาพยุโรปจะ 

มีค�าสั่งห้ามน�าเข้าและส่งออกอุปกรณ์เพื่อ

การทรมานมาตั้งแต่ปี 2549 และส่ังห้ามการ 

ส่งเสริมการขายตั้งแต่ปี 2559 การเคลื่อนไหว

อย่างรวดเร็วของแอมเนสตี้และ 

ผู้สนับสนุนทั่วโลกส่งผลให้มีการสั่ง

ปิดบูธและยุติการส่งเสริมการขาย

ของสินค้าดังกล่าว หลังจากนั้น  

มีการสอบสวนอย่างจริงจังและ

มีการลงข่าวโดยสื่อในระดับโลก

มากมาย

การขายอุปกรณ์
การทรมาน 
ในปารีสถูกระงับ



ซาลิล เชตตี้ (Salil Shetty) 

เลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์

เนช่ันแนล มอบรางวัล Ambas-

sador of Conscience Award ปี 

2561 ให้กับ โคลิน เคเปอร์นิก  

(Colin Kaepernick) นักกีฬาและ

นักกิจกรรมชาวอเมริกัน เมื่อวันที่  

21 เมษายน 2561 ณ เมือง

อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ในช ่วงก ่อนฤดูกาลของการ

แข่งขันอเมริกันฟุตบอลในลีกระดับ

ชาติ (American National Football 

League) ปี 2559 โคลินคุกเข่าลง

ระหว่างการเปิดเพลงชาติสหรัฐฯ 

เพื่อเป็นการแสดงท่าทีอย่างเคารพ

เพื่อเรียกร้องให้ประเทศนี้มีการ

คุ้มครองและปกป้องสิทธิของคน 

ทั้งปวง

Ambassador of Conscience 

Award คือ รางวัลที่ป็นเกียรติยศ

สูงสุดของแอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนล รางวัลนี้มอบให้แก่บุคคล 

หรือกลุ ่มบุคคลที่ส ่ ง เสริมและ

สนับสนุนอุดมการณ ์ เพื่อสิทธิ

มนุษยชนโดยผ่านการใช้ชีวิตและ

การด�าเนินงานของตน ตลอดจน

สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

หันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์มากขึ้น

“ผมขอขอบคุณแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนลส�ำหรับรำงวัลนี้  

แต่ควำมจริงแล้ว ผมควรได้รับ

รำงวัลนี้พร้อมกับคนอีกจ�ำนวนมำก

ท่ัวโลก ที่ช่วยกันต่อต้ำนกำรละมิด

สิทธิมนุษยชนจำกน�้ำมือของต�ำรวจ 

และกำรใช้ก�ำลังปรำบปรำมจนเกิน

กว่ำเหตุ” - โคลิน เคเปอร์นิก



“โคลินตั้งใจพูดสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น 
แม้อาจจะเกิดความเสี่ยงต่ออาชีพและชีวิตส่วนตัว 
เมื่อคนมีชื่อเสียงเลือกจะยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน 
ย่อมเป็นก�าลังใจให้คนอื่นๆ จ�านวนมากในการต่อสู้
กับความอยุติธรรม โคลินแสดงเจตจ�านงอย่างแรง
กล้าแม้ว่าจะมีผลกระทบจากเสียงวิจารณ์ด้านลบ
มากมายที่เขาได้รับจากผู้มีอ�านาจ”

ซาลิล เช็ตตี้ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล



ชุดส่าหรีชุดนี้สามีของ

เธอมอบให ้ เป ็นของ

ขวัญพร้อมกับเครื่อง

ประดับต่างๆ ในโอกาส

ครบรอบวันแต ่งงาน

เมื่อปี 2522 ก่อนที่เขา

จะเสียชีวิตเมื่อปี 2543 

เธอยังคงเก็บทุกอย่าง

ไว้ครบชุดราวกับความ

รักในวันวานที่ยังไม่จาง

หาย

ชุดส่าหรี

สามีผู้ล่วงลับ

ก� า ไ ล เ งิ น ที่ ส ลั ก ค� า

ว่า “Friend Forever” 

เป็นเครื่องเตือนใจถึง

มิตรภาพในวัยเด็กของ

เธอและเพื่อนสนิทคน

หนึ่ง แม้ปัจจุบันทั้งคู ่

จะไม่ได้ติดต่อกันแล้ว

เพราะมีการแบ่งแยก

ศาสนาในประเทศบ้าน

เกิด แต่เธอก็ยังคงคิดถึง

เพื่อนคนนั้นเสมอ

กำ ไลเงิน

เพื่อนรักต่างศาสนา

รู้จักผู้ลี้ภัย
ผ่านของรัก
ของพวกเขา
เมื่อมีเหตุให้ต้องห่างไกลจากบ้าน
และคนที่รัก “ผู้ลี้ภัย” เขาเก็บอะไร
ไว้ดูต่างหน้า “คนรัก” กันบ้าง?

ตุ ๊กตาหมีตัวเล็กเป ็น

ของเล่นท่ีลูกวัย 1 ขวบ

ของเธอเอาติดตัวมา

ด ้วยตอนที่ต ้องลี้ภัย

มาประเทศไทย แม้ว่า

ตอนนี้ลูกของเธออายุ 

7 ขวบแล้ว แต่เธอก็ยัง

คงรอวันกลับบ้านเกิด

อยู่เสมอ

ซากนาฬิกาของหลาน

รักของผู ้ลี้ภัยคนหนึ่ง

ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุ 

โดยช้ินส่วนต่างๆ ถูก

พบใกล ้ กับท่ีเกิดเหตุ 

แม้นาฬิกาจะใช้การไม่

ได้แล้ว แต่ความทรง

จ�ายังคงฝังลึกในจิตใจ

ตลอดไป

ผู้ล้ีภัยคนนี้เคยเป็นครู

ในปากีสถาน นักเรียน

วัย 5 ขวบให้ผ้าพัน

คอสีขาวผืนนี้เป็นของ

ขวัญ เธอน�าติดตัวมา

ด ้วยตอนที่ ล้ีภัยมาท่ี

ประเทศไทย

เคร่ืองแต่งกายพ้ืนเมือง

ท่ีผู้ล้ีภัยคนน้ีเคยใส่ใน

พิธีหมั้นของเธอ แต ่

จนถงึตอนนีผ่้านมา 5 ปี 

เธอก็ยังไม่ได้แต่งงาน 

เพราะคู่หมั้นของเธอยัง

อยู่ในปากีสถาน ส่วน

เธอเองต้องกลายมา

เป็นผู้ลี้ภัย

ปฏิทิน ริบบ้ินสีแดง 

และชุดเครื่องประดับที่

แฟนเก่าของเธอให้ไว้

ในโอกาสต่างๆ เธอยัง

คงเก็บทุกอย่างไว้ในวัน

ที่คิดถึงความสัมพันธ์ใน

วันวาน

หนังสือภาษาอังกฤษ

ช่ือ “I Have a Dream” 

เป็นของขวัญท่ีพ่อของ 

ผู้ลี้ภัยคนนี้ให้เธอ เธอ

เก็บมันไว้เพื่อระลึกว่า

ความฝันหนึ่งของเธอ

คือการได้อยู่กับพ่ออีก

ครั้ง

ตุ๊กตาหมี

โหยหาบ้านเกิด

ซากนาฬิกา

หลานผู้ล่วงลับ

ผ้าพันคอสีขาว

ลูกศิษย์วัยเยาว์

ชุดพื้นเมือง

คู่หมั้นที่พลัดพราก

ปฏิทิน

ห้วงเวลาที่สูญหาย

หนังสือแห่งความฝัน

ความรักของพ่อ



 “เจเรมี คอร์” 
อดีตนักโทษ
ที่ถูกทรมาน
ให้รับสารภาพ
ได้รับการ
ปล่อยตัวแล้ว

ผู้คนร่วม
รณรงค์ 
“Write For 
Rights” 
มากถึง
5.5 ล้านครั้ง 

อีกหนึ่งชัยชนะด้านสิทธิมนุษยชน ‘เจเรมี  

คอร์’ อดีตนักโทษชาวฟิลิปปินส์ท่ีถูกต�ารวจ

ทรมานให้รับสารภาพ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว 

หลังต้องติดคุกกว่าหกปีในอาชญากรรมที่เขา

ไม่ได้ท�าและยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมา

โดยตลอด เขาเป็นหนึ่งในแคมเปญ Write for 

Rights ของแอมเนสตี้ ประเทศไทยและทั่วโลก

ในปี 2557 โดยมีผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนทั่ว

โลกร่วมรณรงค์ผ่านการลงชื่อ เขียนจดหมาย 

โปสการ์ด และอื่นๆ รวมกันกว่า 70,000 ครั้ง 

ผู ้ ส นั บสนุ น

แ อ ม เ น ส ตี ้

ทั่วโลกได้ท�าให้ 

สถิติการรณรงค์  

Write for Rights  

ในปี 2560 สูง 

ขึ้นอย่างไม่เคย 

เป ็นมาก ่อน  

โดยผู้สนบัสนนุ 

ทั่วโลกได้ร่วม

กันเขียนข้อความเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชนไม่ว่าจะเป็นจดหมาย อีเมล ทวีต  

และอื่นๆ  อีกมากมายมากถึง 5,500,650 

ข้อความ ซึ่งข้อความของพวกคุณได้สร้าง 

ความหวังให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

หลายคนที่เราให้ความช่วยเหลือ และหน่ึง 

หลังได้รับการปล่อยตัว เขาเดินทางไป

ยังส�านักงานของแอมเนสตี้ ฟิลิปปินส์ด้วย 

เพื่อพบปะพูดคุยและกล่าวขอบคุณทุกคน

ที่สนับสนุนและช่วยรณรงค์จนน�าพาความ

ยุติธรรมมาสู่เขาและครอบครัว ด้านต�ารวจที่

ก่อเหตุทรมานเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด

จริงเม่ือปี 2559 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการน�า

กฎหมายป้องกันการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

มาใช้ โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่

ถูกผลักดันส่วนหนึ่งโดยแคมเปญรณรงค์ยุติการ

ทรมานทั่วโลกของแอมเนสตี้นั่นเอง

ในน้ันคือ มาฮาดีน ซึ่งได้รับ

การปล่อยตัวเมื่อเดือนเมษายน

ที่ผ่านมา โดยเขาถูกศาลตัดสิน

ให้จ�าคุกตลอดชีวิตจากการที่

เขาโพสต์ข้อความลงบนเฟสบุ๊ก และเขาได้

พูดถึงผู้ที่เขียนข้อความให้การสนับสนุนเขาว่า  

“ผมอยำกขอบคุณพวกคุณทุกๆ คน ผมยกย่อง

กำรกระท�ำของพวกคุณ ผมรักพวกคุณ ผม

เคำรพพวกคุณ เพื่อมนุษยชำติ” 

เทป เพลงศรี ลั ง กา ท่ี 

ผู้ลี้ภัยคนหนึ่งน�าติดตัว

มายังประเทศไทยด้วย 

เพื่อหยิบมาดูหรือเปิดฟัง

ในวันที่โหยหาเสียงเพลง

จากบ้านเกิด

ก� า ไลที่ มี ความวิ จิ ตร

งดงามของแม ่ที่มอบ

ให ้ เธอเป ็นของขวัญ 

ปัจจุบัน แม่ของเธอถูก

จับขั ง ในสถานกักกัน

ตรวจคนเข้าเมืองของ

ไทยมานาน 2 ปีแล้ว

เทปคาสเซ็ต

เสียงเพลงจาก
บ้านเกิด

กำ ไลวงงาม

แม่ผู้ไร้อิสรภาพ



HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล เป็น 

การรวมตัวของกลุ่ มคนธรรมดา 

หลากหลายสาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถ 

นิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใด

ของโลก และลุกขึ้นมาปฏิบัติการใน

แนวทางที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 

สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี

สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน 

ใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

แอมเนสต้ีเป็นที่รู้จักในเมืองไทย จาก

การรณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทาง

ความคิด” มีจดหมายนับแสนฉบับจาก 

คนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทยและ

ส�านักราชเลขาธิการเพื่อเรียกร้องให้

ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนท่ีถูก

จับกุมในเหตกุารณ์ดังกล่าว ปัจจุบันใน 

ประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คน 

โดยได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย
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