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หยุดการนองเลือด
ในเมียนมา

เกือืบสองปีหีลังักืารทำำารฐัปีระหาร ปีระชาชนกืว่่า 1.4 ล้ัานคน 
ต้้องพลััดถิ่่�นฐานในเมีียนมีา อีกื 12,839 คนถูิ่กืคว่บคุมีตั้ว่ 
ในสภาพทำี�ไร้มีนุษยธรรมี แลัะอย่างน้อย 73 คนต้กืเป็ีนนักืโทำษ 
ปีระหาร โดย 4 คนถิู่กืปีระหารชีว่่ต้ไปีแลั้ว่ รว่มีถิ่ึงมีีเด็กื 7.8  
ลั้านคนทำี�ต้้องออกืจากืโรงเรียน กืองทัำพเมีียนมีาได้สังหาร 
ผูู้้ชุมีนุมีปีระท้ำว่งแลัะปีระชาชนทัำ�ว่ไปีหลัายร้อยคน แลัะอีกื 
หลัายพันคนเสียชีว่่ต้จากืกืารขััดแย้งกัืนด้ว่ยอาวุ่ธทีำ�เก่ืดขัึ�น 
ทำั�ว่ปีระเทำศภายหลัังรัฐปีระหาร 

กืองทำัพเมีียนมีาเพ่กืเฉยต้่อเสียงเรียกืร้องให้ เคารพ 
ส่ทำธ่มีนุษยชน อีกืทำั�งยังเพ่กืเฉยต่้อ ‘ฉัันทามติิ 5 ข้้อ’ ขัอง
อาเซีียน ซีึ�งเมีื�อเดือนเมีษายน 2564 ทำางกืองทำัพเมีียนมีา 
รับปีากืว่่าจะดำาเน่นกืารต้ามี แต้่กื็ลั้มีเหลัว่แลัะไมี่สามีารถิ่
หยุดกืองทำัพเมีียนมีาในกืารลัะเมี่ดส่ทำธ่มีนุษยชนทำี�มีากืขัึ�นต้่อ
ปีระชาชนชาว่เมีียนมีาได้ อาเซีียนต้้องดำาเน่นกืารอย่างเร่งด่ว่น
เพื�อโน้มีน้าว่ให้กืองทัำพเมีียนมีาดำาเน่นกืารต้ามีฉันทำามีต้่นี� แลัะ
รับฟัังเสียงจากืปีระชาชนชาว่เมีียนมีาซีึ�งเปี็นผูู้้มีีส่ว่นได้ส่ว่นเสีย
หลัักืด้ว่ย

รฐับาลัไทำยต้อ้งใช้ว่ธ่กีืารทำกุือยา่งทำี�เปีน็ไปีไดใ้นกืารสร้างสภาพแว่ดล้ัอมีทำี�ปีลัอดภยัสำาหรบั
กืารเขั้าถิ่ึงคว่ามีช่ว่ยเหลัือด้านมีนุษยธรรมีระหว่่างชายแดน

ร่ว่มีกัืบปีระเทำศสมีาช่กือาเซีียน กืลัุ่มีพหุภาคี แลัะองค์กืารระหว่่างปีระเทำศเช่นหน่ว่ยงาน
ในสหปีระชาชาต้่เพื�อแกื้ไขัว่่กืฤต้กืารณ์์ด้านส่ทำธ่มีนุษยชนแลัะด้านมีนุษยธรรมีในเมีียนมีา

รับผูู้้ขัอลีั�ภัยแลัะปีระกัืนกืารเขั้าถึิ่งคว่ามีช่ว่ยเหลัือด้านมีนุษยธรรมีในปีระเทำศไทำย รว่มีทำั�ง 
ลัะเว่้นจากืกืารเนรเทำศหรือกืารส่งกืลัับขัองผูู้้ขัอลัี�ภัยชาว่เมีียนมีา แลัะให้คว่ามีคุ้มีครอง 
แกื่ผูู้้ขัอลัี�ภัยแลัะหยุดกืารดำาเน่นคดีกืับพว่กืเขัาระหว่่างพำานักืในปีระเทำศไทำย

หน่ว่ยงานขัองรัฐต้้องออกืปีระกืาศ ระเบียบ หรือกืฎกืระทำรว่งอย่างเป็ีนทำางกืารแก่ื 
ผูู้ป้ีระกือบกืารธุรกืจ่แลัะรัฐว่่สาหกืจ่ให้เป็ีนไปีต้ามีหลักัืกืารขัองสหปีระชาชาต้ว่่า่ด้ว่ยธรุกืจ่
กืบัส่ทำธม่ีนษุยชนเพื�อเรยีกืรอ้งคว่ามีรบัผู้ด่ชอบขัองบรษ่ทัำอยา่งเต้ม็ีทำี�ทำี�จะไมีม่ีสีว่่นเกีื�ยว่ขัอ้ง
กืับกืองทำัพเมีียนมีาแลัะหน่ว่ยงานในเครือในฐานะผูู้้ลัะเมี่ดส่ทำธ่มีนุษยชน

 ∎ ปีลัอ่ยตั้ว่ผูู้ท้ำี�ถิ่กูืคว่บคมุีต้วั่หรอืผูู้้ถิ่กูืคมุีขังัจากืกืารใชส้ท่ำธข่ัองต้นอย่างสงบโดยทำนัทีำแลัะยตุ้ก่ืารดำาเนน่คดี
ต้่อบุคคลัทำี�ถิู่กืจำาคุกืเพราะใช้ส่ทำธ่ขัองต้นโดยสงบ อีกืทำั�งลับล้ัางทำะเบียนปีระวั่ต้่อาชญากืรสำาหรับบุคคลั
ทำุกืคนทำี�เคยถิู่กืศาลัต้ัดส่นว่่ามีีคว่ามีผู้่ดเพราะกืารใช้ส่ทำธ่เหลั่านี�โดยสงบ

 ∎ อนุญาต้ให้มีีกืารเข้ัาถิ่ึงด้านมีนุษยธรรมีโดยทัำนทำี ไม่ีปีิดกืั�น แลัะต่้อเนื�องต้ลัอดทำั�งปีระเทำศ รว่มีทำั�ง 
ในรัฐยะไขั่ คะฉ่�น ช่น กืะเหรี�ยง กืะยา มีอญ แลัะฉาน รว่มีทำั�งในภาคซีะไกืง์ แลัะมีะกืเว่ รว่มีทำั�งกืารอนุญาต้
ให้องค์กืารสหปีระชาชาต้่ หน่ว่ยงานมีนุษยธรรมีระหว่่างปีระเทำศแลัะในปีระเทำศสามีารถิ่ปีระเมี่นแลัะ
ต้ด่ต้ามีคว่ามีต้อ้งกืารขัองปีระชากืรผูู้พ้ลัดัถิ่่�นแลัะบคุคลัทำี�ต้อ้งกืารคว่ามีชว่่ยเหลัอื เพื�อใหส้ามีารถิ่จดัสง่ 
คว่ามีช่ว่ยเหลัือให้กืับพว่กืเขัาได้

 ∎ ยตุ้ก่ืารโจมีต้ทีำางอากืาศโดยไมีม่ีเีปีา้หมีายในพื�นทำี�พลัเรอืน แมีจ้ะมีวี่ตั้ถิ่ปุีระสงคด์า้นกืารทำหารอยูใ่นพื�นทำี�
ดงักืลัา่ว่ แต่้กืารทีำ�กืองทัำพใช้ระเบด่ขันาดใหญ่ แลัะกืารใช้จรว่ดทีำ�ไมีม่ีอุีปีกืรณ์์นำาทำาง ทำำาใหเ้กืด่กืารบาดเจ็บ
ลั้มีต้ายในว่งกืว่้างต้่อพลัเรือน แลัะลัะเมี่ดขั้อห้ามีต้่อกืารโจมีต้ีโดยไมี่เลัือกืเปี้าหมีาย 

 ∎ ยตุ้แ่ลัะปีอ้งกืนัไมีใ่หเ้ก่ืดอาชญากืรรมีลัะเมีด่กืฎหมีายระหว่่างปีระเทำศ กืฎหมีายสท่ำธม่ีนษุยชนแลัะกืฎหมีาย
มีนุษยธรรมีอย่างอื�น โดยให้ยึดมีั�นอย่างจร่งจังกืับขั้อบทำต้ามีกืฎหมีายมีนุษยธรรมีระหว่่างปีระเทำศ  
รว่มีทำั�งอนุสัญญาเจนีว่า พ.ศ. 2492 แลัะหลัักืเกืณ์ฑ์์ต้ามีจารีต้ปีระเพณี์เกืี�ยว่กืับพฤต่้กืารณ์์ระหว่่างทำี� 
มีีคว่ามีขััดแย้ง

แอมีเนสต้ี� อ่นเต้อร์เนชั�นแนลั ปีระเทำศไทำย จึงได้เปิีด
แคมีเปีญชวนลงช่�อเรีียกรี้องให้้รีัฐบาลไทยห้าแนวทาง 
“ห้ยุดการีนองเล่อดในเมียนมา” #ปรีะชุมเอเปก2022 
บน Change.org พร้อมีส่ง 4 ขั้อเรียกืร้องดังนี�
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แอมเนสติี� อินเติอรี์เนชั�นแนลยังเรีียกรี้องกองทัพเมียนมาให้้ดำาเนินการีดังติ่อไปนี�
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โครงกืาร “Write for Rights” หรือ “เขี้ยน 
เปลี�ยน โลก” คอืแคมีเปีญปีระจำาปีีดา้นสท่ำธม่ีนษุยชน 
ทำี�ใหญ่สุดในโลักืขัองแอมีเนสต้ี� อ่นเต้อร์เนชั�นแนลั 
ทำี�เช่ญชว่นผูู้้สนับสนุนจากืทำั�ว่โลักืเขัียนจดหมีาย
หลัายลัา้นฉบับใหก้ืบัผูู้ท้ำี�ถิ่กูืลัะเมีด่สท่ำธ่มีนุษยชนหรือ
ครอบครัว่โดยต้รง เพื�อให้พว่กืเขัารับรู้ว่่าไมี่ได้ต้่อสู้
เพียงลัำาพัง นอกืจากืกืารส่งขั้อคว่ามีเพื�อให้กืำาลัังใจ 
ผูู้้ถิู่กืลัะเมี่ดส่ทำธ่แลั้ว่ ผูู้้คนยังเขัียนจดหมีายถิ่ึง 
ผูู้้มีีอำานาจ เรียกืร้องให้ เกื่ดกืารเปีลีั�ยนแปีลัง  
ใหยุ้ต้ก่ืารลัะเมีด่สท่ำธ่มีนุษยชนแลัะนำาคว่ามียตุ้ธ่รรมี
มีาสู่ผูู้้ได้รับผู้ลักืระทำบ

กืารรณ์รงค์ขัองแอมีเนสตี้�เปี็นกืารสื�อขั้อคว่ามี
ไปีทัำ�ว่โลักืว่่า ปีระชาชนพร้อมีจะยืนหยัดต้่อสู้กืับ 
กืารใช้อำานาจอย่างมี่ชอบไม่ีว่่าจะเกื่ดขัึ�นทำี�ใดก็ืต้ามี 
จากืจดหมีาย 2,326 ฉบับในปีี 2544 กืลัายเปี็น 4.6 
ลั้านฉบับ รว่มีทำั�งทำว่ีต้แลัะลัายเซี็นเมีื�อปีี 2564 จากื
กืารรณ์รงค์กืว่่า 60 ปีีทำี�ผู่้านมีาขัองแอมีเนสต้ี�พสู่จน์
ให้เห็นแลั้ว่ว่่ากืารเขัียนเปีลัี�ยนชีว่่ต้คนได้จร่งๆ

เดือนธันว่าคมี 2561 ขัณ์ะทำี�ซีีเน็บกืำาลัังเต้รียมีอาหารเย็น 
ในอพาร์ต้เมีนต้์ชั�นสี�ขัองเธอ ด้านล่ัางทำี�ถิ่นน เจ้าหน้าทำี�
ต้ำารว่จกืำาลัังใช้แกื๊สนำ�าต้าสลัายกืารชุมีนุมี ขัณ์ะทำี�ซีีเน็บเด่นไปี 
ปีิดหน้าต้่าง เจ้าหน้าทำี�ต้ำารว่จได้เลั็งเครื�องย่งระเบ่ดแกื๊สนำ�าต้า
มีายังจุดทำี�เธอยืนอยู่แลัะทำำากืารย่ง เธอถูิ่กืระเบ่ดย่งเข้ัาทำี�หน้า 
แลัะเสียชีว่่ต้จากือากืารบาดเจ็บ 

ซีีเน็บถิู่กืสังหารจากืกืารใช้ระเบ่ดแกื๊สนำ�าต้าอย่างปีระมีาทำ
โดยเจ้าหน้าทำี�ต้ำารว่จ ผู้่านมีาเกืือบสี�ปีี กืารสอบสว่นถิ่ึงสาเหตุ้
กืารเสียชีว่่ต้ขัองเธอยังคงดำาเน่นอยู่ แลัะไม่ีมีีเจ้าหน้าทำี�คนใด 
ถิ่กูืต้ั�งข้ัอหาหรือถูิ่กืพักืงานจากืกืารเสียชีว่ต่้อันน่าเศร้าขัองเธอ 
ครอบครัว่ขัองซีีเน็บยังรอคว่ามียุต้่ธรรมีอยู่

อีเรีน แลัะ มารีีอานา ต้้องกืารใช้ชีว่่ต้อย่างอ่สระ แต้ ่
ในฐานะผูู้้หญ่งขั้ามีเพศ พว่กืเธอต้้องต้่อสู้เพื�อส่ทำธ่ขัอง
ต้น คนขั้ามีเพศในปีระเทำศปีารากืว่ัยไม่ีสามีารถิ่เปีลัี�ยนชื�อ
หรือมีีเอกืสารระบุต้ัว่ต้นต้ามีกืฎหมีายทำี�ต้รงกัืบอัต้ลัักืษณ์์
ทำางเพศได ้รฐักืำาลังัพยายามีทำำาใหใ้หพ้ว่กืเขัาเปีน็กืลัุม่ีคนทำี�
ไมีม่ีตี้วั่ต้นในสงัคมี เปีน็เรื�องยากืทำี�คนขัา้มีเพศจะเคลัื�อนไหว่ 
ชุมีนุมีปีระทำ้ว่งแลัะส่งเสียงให้สังคมีรับรู้ถึิ่งอุปีสรรคทำี�พว่กื
เขัากืำาลัังเผู้ช่ญ

อีเรนแลัะมีารีอานา ต้่อสู้มีานานหลัายปีีเพื�อเปีลัี�ยนชื�อ
ต้ามีกืฎหมีาย หากืพว่กืเธอสามีารถิ่ครอบครองเอกืสารทำี�
ต้รงกืบัต้วั่ต้นแลัะอตั้ลักัืษณ์์ขัองพว่กืเธอได ้แสดงว่่ารฐัเร่�มี
รบัรูถ้ิ่งึกืารมีอียูข่ัองพว่กืเธอในฐานะผูู้้หญ่งขัา้มีเพศ อยา่ง
ทำี�อเีรนเคยพูดไว้่ว่า่ “ฉนัเกืด่มีาบนโลักืนี�เพื�อแสดงให้เหน็ว่่า
ฉันเปี็นใคร ไมี่ใช่ให้คนอื�นมีาบอกืว่่าฉันเปี็นใคร”

อเล็กซีานดรีา หรือซีาชา ชีว่่ต้เธอถิู่กืเต้่มีเต้็มีชีว่่ต้ด้ว่ยศ่ลัปีะแลัะดนต้รี เธอเลั่นดนต้รีได้ 
ทำกุืปีระเภทำ เมีื�อว่นัทำี� 31 มีนีาคมี 2565 อเลัก็ืซีานดราไดเ้ขัา้รว่่มีชมุีนมุีปีระทำว้่งโดยสงบ ในปีระเดน็ 
กืารรุกืรานยูเครนขัองรัสเซีีย เธอได้เปีลัี�ยนปี้ายราคาส่นค้าในซูีเปีอร์มีาร์เกื็ต้ทำ้องถิ่่�นในเมืีอง 
เซีนต์้ปีเีต้อร์สเบร์่กื เป็ีนป้ีายกืระดาษเล็ักืๆ ทำี�มีข้ีัอเท็ำจจรง่เกืี�ยว่กัืบกืารรุกืรานยูเครน อเล็ักืซีานดรา 
ถิู่กืจับกุืมีแลัะถิู่กืต้ั�งขั้อหาจากื กืารกืระทำำาโดยสงบขัองเธอ เธอถิู่กืคว่บคุมีต้ัว่ในสภาพทำี�เลัว่ร้าย
ต้ั�งแต้่นั�นมีา

11 เมีษายน 2565 อเลั็กืซีานดราถิู่กืจับกืุมีโดยเจ้าหน้าทำี�ต้ำารว่จแลัะถิู่กืต้ั�งขั้อหา “เผยแพรี ่
ข้้อมูลเท็จเกี�ยวกับกองกำาลังสห้พันธรัีฐรัีสเซีีย” เธอถิู่กืคว่บคุมีต้ัว่ต้ั�งแต้่นั�นมีา ในสภาพ 
คว่ามีเป็ีนอยูท่ำี�เลัว่ร้าย เธอมีอีากืารเซีลัแ่อค (coeliac disease) หรือโรคแพ้กืลูัเต้นทำี�พบในธัญพืช
จำาพว่กืขัา้ว่ทำี�นย่มีมีาทำำาขันมีปีงัหรอืพาสต้า้ เธอต้อ้งทำนต้อ่คว่ามีหว่่ต้ลัอดเว่ลัา เนื�องจากือาหาร
สว่่นใหญ่ในสถิ่านกัืกืขังัไม่ีได้ปีลัอดกืลูัเต้น อเล็ักืซีานดรายังถูิ่กืคุกืคามีโดยเจ้าหนา้ทำี�สถิ่านกัืกืขังั
แลัะเพื�อนร่ว่มีห้องขัังขัองเธอ หากือเล็ักืซีานดราถูิ่กืต้ัดส่นว่่ามีีคว่ามีผู้่ด เธออาจต้้องโทำษจำาคุกื
สูงสุด 10 ปีี 

พลังจากปลายปากกา
คนธรรมดาเปล่ียนแปลงโลก

อีเรน โรเตลา 
และมารอีานา 
เซปูลเวดา

ซเีน็บ 
เรอดวนย ์

อเล็กซานดรา 
สโกชเิลนโก

ปารีากวัย

ฝรีั�งเศส

รีัสเซีีย

รี่วมลงช่�อเพ่�อเรีียกรี้อง
ให้ท้างการีปารีากวยัติรีะห้นกั
และรีับรู้ีถึึงอัติลักษณ์์ข้อง 
คนข้้ามเพศในทางกฎห้มาย 
เพ่�อให้้พวกเข้าได้ ใช้สิทธ ิ
ข้องติน 

รี่วมลงช่�อเพ่�อเรีียกรี้องให้้
ทางการีฝรัี�งเศสแสดงความ
รีับผิดชอบต่ิอการีเสียชีวิติข้อง
ซีีเน็บ

Can Can 
Change Change 
LivesLives

รี่วมลงช่�อเพ่�อเรีียกรี้องให้้ทางการีรีัสเซีีย
ปล่อยติัวอเล็กซีานดรีาโดยทันทีและอย่างไม่มี
เง่�อนไข้



หลัังจากืเปิีดตั้ว่ readAwrite แลัะปีระเด่มีด้ว่ยผู้ลังาน 
จากืกืารปีระกืว่ดเรื�องสั�นหัว่ขั้อ “Write To Remember:  
เรีาจะไม่ล่ม” ไปีแลั้ว่ เราได้เต้รียมีเผู้ย “จดห้มาย” ถึึง 
“ฉััน” ในวันวาน เพื�อเปี็นขัองขัว่ัญปีีใหมี่ให้กืับทำุกืๆ คน

เพราะนักืปีกืปี้องส่ทำธ่มีนุษยชน ต้่างมีี “วันแรีก” ทำี� 
พว่กืเขัาได้ออกืมีาส่งเสียง แลัะเราอยากืจะชว่นคุณ์ร่ว่มี
ทำบทำว่นคว่ามีรู้สึกืไปีด้ว่ยกัืน อะไรคือจุดเปีลัี�ยนทำี�ทำำาให้คุณ์
สนใจเรื�องส่ทำธ่มีนุษยชน อะไรทำำาให้คุณ์ยังสู้ต่้อ บอกืเลั่า 
ให้เราฟัังได้ผู้่านแฮชแทำ็กื #ถึึงฉัันในวันวาน ไปีด้ว่ยกืันนะ 

แลัะนี�คือจดหมีายขัอง “มึนอ” พิณ์นภา พฤกษาพรีรีณ์  
ภรรยาผูู้้ต้ามีหาสามีีทำี�หายต้ัว่ไปีกืว่่า 8 ปีี

แมี่ฉันเรียกืชื�อให้ฉันว่่า “มึนอ” แปีลัว่่าลัูกืสาว่ สามีีฉันชื�อ พอละจี (บิลลี�) รีักจงเจรีิญ หรือทำี�ใครๆ  
มีักืเรียกืเขัาว่่า “นักติ่อส้้เพ่�อสิทธิิมนุษยชนและที�ทำากินให้้กลุ่มชาติิพันธิุ์กะเห้รีี�ยงลุ่มนำ�าแก่งกรีะจาน”  
แต้่ก่ือนฉันกืับครอบครัว่ (สามีี) อยู่กืันพร้อมีหน้า อาชีพหลัักืคือทำำาไร่ ปีลัูกืผู้สมีผู้สานหลัายๆ อย่างในไร่  
อะไรทำี�ขัายได้กื็เกื็บมีาขัาย อาชีพรองคือรับจ้างทำั�ว่ไปี ช่ว่ยกืันทำำามีาหากื่นช่ว่ยกืันเลัี�ยงลัูกื 5 คน 

ฉัน.. ทำี�ต้อนนั�นอายุ 27 ปีี ได้พบเจอกืับเหตุ้กืารณ์์ทำี�พาไปีให้ต้้องลัุกืขัึ�นมีาเคลัื�อนไหว่ ทำี�ผู้่านมีา เมีื�อเจอ
เหตุ้กืารณ์์ต่้างๆ ฉันมัีกืเปี็นคนอ่อนแอแลัะหนีปีัญหามีาต้ลัอด แต่้พอมีาเจอเหตุ้กืารณ์์ทำี�สามีีหายต้ัว่ไปี  
เปี็นเหตุ้ให้ฉันค่ดได้ว่่า ถิ่้าฉันไมี่ผู้่ดแลั้ว่จะหนีปัีญหาแบบนี�ต้ลัอดไปีไม่ีได้แลั้ว่นะ เพราะบ้านเมืีองมีีขืั�อมีีแปี  
ในเมีื�อเกื่ดปีัญหาได้กื็ต้้องมีีกืารแกื้ไขัได้ เมีื�อเกื่ดคว่ามีค่ดเช่นนี�ทำำาให้ฉันมีีจ่ต้ใจทำี�เขั้มีแขั็งขัึ�นมีา แลัะพร้อมี 
ทำี�จะลัุกืขัึ�นออกืมีาเรียกืร้องส่ทำธ่ทำี�คว่รจะได้รับให้ถิ่ึงทำี�สุด 

แลัะถิ่า้ถิ่ามีว่า่จากืวั่นนั�นถึิ่งว่นันี�ฉนัมีาไกืลัแค่ไหน ฉันอยากืจะบอกืว่า่จากืวั่นนั�นถิ่งึว่นันี�แบง่ไดส้ามีทำางคือ
1. ถึ้าเกี�ยวกับด้านการีเรีียกรี้องสิทธิิในที�ดินทำากิน ยังไมี่ไปีถิ่ึงไหนเลัย ฉันยังอยู่ทำี�เด่มี
2. ด้านการีเรีียนรี้้ ถิ่ือว่่าได้เรียนรู้มีาหลัายๆ เรื�อง อะไรทำี�ไมี่เคยทำำากื็ได้ทำำา สถิ่านทำี�ทำี�ไมี่เคยไปีกื็ได้ไปี
3. ด้านคดีความ คดีกืารหายตั้ว่ไปีขัองบ่ลัลัี� ต้อนนี�อัยกืารสั�งฟั้องผูู้้กืระทำำาคว่ามีผู้่ดแล้ัว่ แต่้คด ี

ยังไมี่ส่�นสุด แลัะยังมีีพี�น้องโดนคดี พ.ร.บ.ปี่าไมี้อีกื 30 คนด้ว่ย แลัะต้อนนี�คดีอยู่ในชั�นอัยกืาร

แลัะสุดท้ำายถิ่้าถิ่ามีว่่าถิ่้าฉันในว่ันนั�น มีองฉันในว่ันนี� ส่�งทำี�ฉันอยากืจะพูดกืับต้ัว่เอง คืออยากืจะบอกื
ฉันในวั่นนั�นว่่า “เหตุ้กืารณ์์มีันพาไปี บว่กืกืับเหมีือนมีีพลัังอะไรบางส่�งบางอย่างนำาทำางไปีให้ลัุกืขัึ�นมีา 
เรียกืร้องส่ทำธ่ทำี�คว่รจะได้รับ โดยทำำาต้ามีขัั�นต้อนต้ามีกืฎหมีายแลัะเชื�อมีั�นในผูู้้คนทีำ�มีียศมีีต้ำาแหน่งมีากื  
แต้่ฉันในวั่นนี�พอได้คุยกืับผูู้้คนมีียศมีีต้ำาแหน่งบางคนแลั้ว่กืลัับรู้สึกืหมีดแรง หมีดกืำาลัังใจ แต้่ในทำาง 
ต้รงกัืนขัา้มีถ้ิ่าฉนัได้คยุกืบัผูู้พ้ก่ืารนี� ฉนักืลับัได้ทำั�งแรงแลัะกืำาลังัใจมีากืๆ ฉะนั�นฉันในวั่นนั�น อยากืจะบอกืฉัน 
ในว่ันนี�ว่่าถิ่้าเหนื�อยกื็พักื พอหายเหนื�อยกื็ลัุกืขัึ�นมีาเด่นต้่อไปีจนกืว่่าจะถิ่ึงจุดหมีาย...”

ถึึงฉััน
ในวัันวัาน

สแกนอ่านจดห้มาย 
#ถึึงฉัันในวันวาน 
ฉับับอ่�นๆ ได้ที�นี�



มาทุดลัองเปิ็นสั้มาชิกฟัรี 1 ปิี เพื่่�อทุำาความร้้จักกันให้มากข้ึ�น 
กับการทุำางานขั้บเคล่ั�อนสิั้ทุธิิมนุษยชนในปิระเด็นตั่าง ๆ  
ข้องแอมเนสั้ตัี� แลัะรับสั้ิทุธิิพื่ิเศษมากมายในฐานะสั้มาชิก 
ไม่ว่าจะเปิ็น กิจกรรมพื่ิเศษเฉัพื่าะสั้มาชิก โปิรโมชั�นสั้่วนลัด  
คลัาสั้เรียน หร่อรับร้้ข้่าวสั้ารเกี�ยวกับแอมเนสั้ตัี�ก่อนใคร

โชว์บัตัรสั้มาชิกทุี�บ้ธิแอมเนสั้ตัี� ได้สั้ิทุธิิฟัรีสั้มาชิกภาพื่ 1 ปิี 
ยกให้เพื่่�อนหร่อใครก็ได้ 1 คน  

หร่อสั้แกนเพื่่�อใช้สั้ิทุธิิ
Member Gets Member
ได้เลัย

สู้ม่าชิกภาพิแอม่เนสู้ต่ี� ฟรี 1 ปีี สู้ม่าชิกภาพิแอม่เนสู้ต่ี� ฟรี 1 ปีี ให�เพิื�อน 1 คน!ให�เพิื�อน 1 คน!

* ผ้้บอกต่ัอต้ัองเป็ินสั้มาชิกแอมเนสั้ตัี�  
อินเตัอร์เนชั�นแนลั ปิระเทุศไทุย ทุี�ยังคง 
มีสั้มาชิกภาพื่จนถ้ึงวันทุี�ใช้สั้ิทุธิิ หาก
ตัรวจสั้อบแลั้วพื่บว่าหมดอายุสั้มาชิก 
หร่อไม่ได้เปิ็นสั้มาชิก จะไม่สั้ามารถ้ใช้
สั้ิทุธิิในกิจกรรม “เป็ินสั้มาชิกแอมเนสั้ตัี� 
บอกตั่อ Member Gets Member” 

** สั้มาชิกใหม่จะได้รับสั้ิทุธิิในการเปิ็น 
สั้มาชิกฟัรใีนปีิแรก (ไม่เสีั้ยค่าธิรรมเนยีม) 



แอมเนสตี�
อินเตอรเ์นชั�นแนล
คือใคร?

แอมีเนสต้ี� อ่นเต้อร์เนชั�นแนลั เปี็นกืาร
รว่มีต้ัว่ขัองกืลัุ่มีคนธรรมีดาหลัากืหลัาย
สาขัาอาชีพ ทำี�ไมี่สามีารถิ่น่�งเฉยต้่อคว่ามี 
อยุต้่ธรรมี กืารลัะเมี่ดส่ทำธ่มีนุษยชน 
ทีำ�เกื่ดขัึ�นไมี่ว่่าในทีำ�ใดขัองโลักื แลัะลัุกืขัึ�นมีา
ปีฏิบั่ต้ก่ืารในแนว่ทำางทำี�แต้ล่ัะคนถิ่นัดในกืาร 
รณ์รงค์ เพื�อส่งเสร่มีกืารเคารพ ปีกืปี้อง  
แลัะคุ้มีครองส่ทำธ่มีนุษยชน กื่อต้ั�งขัึ�นเมืี�อ
ปีี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวั่ลัโนเบลัสาขัา 
สนัต้ภ่าพ เมืี�อ พ.ศ. 2520 ปัีจจุบันมีีสมีาชก่ื
แลัะผูู้้สนับสนุนกืว่่า 10 ลั้านคน ใน 150 
ปีระเทำศทำั�ว่โลักืแลัะด่นแดน

หลัังจากืเหตุ้กืารณ์์ 6 ตุ้ลัาคมี 2519  
แอมีเนสต้ี�เป็ีนทำี�รู้จักืในเมืีองไทำย จากืกืาร
รณ์รงค์ปีลัดปีลั่อย “นักโทษทางความคิด”  
มีีจดหมีายนับแสนฉบับจากืคนทำั� ว่ โลักื 
ส่งมีาถิ่งึรัฐบาลัไทำยแลัะสำานกัืราชเลัขัาธก่ืาร 
เพื�อเรียกืร้องให้ปีลั่อยต้ัว่นักืศึกืษาแลัะ
ปีระชาชนทำี�ถิู่กืจับกุืมีในเหตุ้กืารณ์์ดังกืล่ัาว่ 
ปีัจจุบันในปีระเทำศไทำยมีีสมีาช่กืกืว่่า 1,000 
คน โดยได้ดำาเน่นก่ืจกืรรมีส่งเสร่มีคว่ามีรู้
คว่ามีเข้ัาใจ แลัะกืารรณ์รงค์เพื�อปีกืปี้อง
คุ้มีครองส่ทำธ่มีนุษยชนอย่างกืว่้างขัว่าง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสตีิ� อนิเติอร์ีเนชั�นแนล ปรีะเทศไทย
139/21 ซี.ลาดพร้ีาว 5
แข้วงจอมพล เข้ติจตุิจกัรี
กรีงุเทพฯ 10900

โทรีศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรีสารี 02-938-6896


