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SAM SOKHA
แซม โสคา

MILA KUNIS
มิลา คูนิส

MARIE CURIE
มารี คูรี

ALBERT EINSTEIN
อัลเบิรต ไอนสไตน

ANNE FRANK
แอนน แฟรงค

BOB MARLEY
บ็อบ มารเลย

SIGMUND FREUD
ซิกมุนด ฟรอยด

SERGEY BRIN
เซอรเกย บริน JACKIE CHAN

แจกกี้ ชาน (เฉินหลง)

PRIDI BANOMYONG
ปรีดี พนมยงค

คุณอาจจะ เ คยอ ่ า น
ไดอารีของฉันใช่ไหมคะ?  
ฉั น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
อ พ ย พ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
เยอรมนีไปยังประเทศ
เนเธอร์แลนด์ หลังจาก
ที่พรรคนาซีเริ่มมีอ�านาจ
ใน เยอรมนี ร ะหว ่ า ง
สงครามโลกคร้ังสองและ
มีการไล่ล่าคนยิวอย่าง
ครอบครัวฉันเองค่ะ

ฉันเป็นนักเคมีและนักฟิสิกส์ ฉันเกิดที่เมืองวอร์ซอว์ 
ประเทศโปแลนด ์ซึ่งสมัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ
รัสเซีย ฉันเป็นที่รู้จักจากการทุ่มเทและบุกเบิกงานวิจัย
ด้านกัมมันตรังสีร่วมกับสามี ซึ่งท�าให้ฉันเป็นผู้หญิงคน
แรกที่ได้รับรางวัลโนเบล ฉันลี้ภัยจากประเทศโปแลนด์
มายังฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2434

ฉันเป็นนักแสดงค่ะ ตอนท่ีฉันอายุ 
7 ขวบ ครอบครัวต้องอพยพจาก
ยูเครน อดีตสหภาพโซเวียตมายัง
สหรัฐอเมริกาเพราะกระแสต่อต้าน
ชาวยิวที่รุนแรงมากในสหภาพโซเวียต 
ยิวเป็นศาสนาของครอบครัวฉันค่ะ 
ตอนที่ฉันย้ายมาอเมริกา ฉันพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย คุณคงเคยเห็น
ฉันจากหนังฮอลลีวู้ด เช่น Friends 
with Benefits หรือ Ted สินะ

ผมเป็นนักฟิสิกส์ครับ ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน
ปี 2464 แต่เพราะผมเป็น
คนยิว ผมเลยต้องหนีการ 
กวาดล้างของนาซีจากบ้าน
เกิดในประเทศเยอรมนี ไป
ยังสวิตเซอร์แลนด์และต่อ
ด้วยสหรัฐอเมริกา ผมจึง
ได้สถานะเป็นผู้ลี้ภัยและได้
สัญชาติอเมริกันในเวลาต่อมา

ผมเป็นศิลปินเนวเรกเก้ครับ! 
ผมเกิดในประเทศจาไมกา ที่ๆ 
ผมเริ่มงานด้านดนตรีจนผลงาน
ของผมเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ที่
จาไมกา เพลงเร็กเก้คือภาษาที่
เราใช้สื่อสารทางการเมือง แต่
ผมกับภรรยาก็ต้องตัดสินใจ
ย้ายไปยังสหราชอาณาจักร 
หลังจากที่โดนลอบท�าร้ายสอง
วันก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ต ซึ่ง
ผมคิดว่ามาจากเหตุผลทาง 
การเมืองแน่ๆ

เพราะผู้ลี้ภัย...ไม่ใช่คนไกลตัว
วันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ
ก�าหนดให้เป็น “วันผู้ลี้ภัยโลก” (World Refugee 
Day) เพื่อร�าลึกถึงความเข้มแข็งความอดทนและชะตา
กรรมของผู้ลี้ภัยที่ถูกบังคับให้ต้องหลบหนีจากประเทศ
ของตน

ผู้ลี้ภัย
ที่คุณ (อาจ) รู้จัก
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ผมเป็นนักแสดงครับ พ่อแม่ผม
อพยพจากประเทศจีนมาฮ่องกง 
เพราะสงครามทางการเมืองตั้งแต่
ผมยังไม่เกิด ผมไงครับที่เล่นหนัง
เรื่อง Rush Hour หรือ วิ่ง สู้ ฟัด

ผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของ
ประเทศไทย ผมเกิดที่จังหวัดอยุธยา 
แต่การรัฐประหารในปี 2490 ท�าให้
ผมต้องลี้ภัยไปยังประเทศจีน ก่อนที่
จะย้ายไปฝรั่งเศส และอยู่ที่นั่นตลอด 
30 ปีสุดท้ายของชีวิต ผมไม่เคยได้กลับ
มายังประเทศไทยอีกเลย...จนกระทั่ง
วาระสุดท้ายของชีวิต

ฉันเป็นนักกิจกรรมด้านแรงงานจากประเทศกัมพูชา 
ฉันต้องหนีมายังประเทศไทยหลังจากที่แสดงออกว่า
ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล แต่ถูกบังคับให้ส่งตัวกลับไปยัง
ประเทศกัมพูชา และถูกจ�าคุกอยู่ในขณะนี้

ผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Google 
ครับ! ตอนอายุ 6 ขวบ ผม
กับครอบครัวซึ่ งเป ็นคนยิว
อพยพจากสหภาพโซเวียต
มายังสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่
ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที ่
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผม
และแลร์รี่ เพจ เพื่อนของผม 
ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Google 
ขึ้นมาครับ

ผมเป็นนักประสาทวิทยาและ 
ผู ้คิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ผม
เกิดที่เมืองโมราเวีย ในอดีต
จักรวรรดิออตโตมัน หลังจาก
นั้นครอบครัวจึ งย ้ายไปยัง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย 
และอพยพไปยังกรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ในช่วงที่
การคุกคามจากนาซีขยายตัวขึ้น

แอมเนสตี้  อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และอไซลัม แอสเซส 

ประเทศไทยร่ว
มกับโครงการพ

ลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก ศูน

ย์สื่อสาร

องค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (
ศสอ.) สยามสแ

ควร์วัน และส�า
นักงาน

จัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ
ัดนิทรรศการจ�า

ลองเกี่ยว

กับผู้ลี้ภัยขึ้นที่สยามวัน
 เพื่อสร้างความร

ับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัย

เมืองในประเทศ
ไทย โดยเล่าเร่ืองของ

พวกเขาในฐานะเ
พื่อนมนุษย์คนห

นึ่ง 

ท่ีมีอดีต มีความท้าทาย
ในปัจจุบัน รว

มถึงความหวัง
และความฝันส�าหรับ

อนาคต และเน้นย�้าว่าผู
้ล้ีภัยจะต้องได้รับการคุ้มครอ

งด้านสิทธิมนุษยช
น

และมีหลักประก
ันในชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ท

ุกคน

10 คนดังเหล่าน้ีอาจเป็นคนท่ี
เราคุ้นเคยกันดี เพียงแต่หลาย
คนอาจไม่เคยรู้จักพวกเขาในมุม
นี้มาก่อน คุ้นหน้าใครกันบ้าง
ลองมาดูกันเลย! 



ไม่มีชื่อเรียก*
หลิวเซีย

คุณพูด คุณพูด คุณพูดความจริง
คุณพูดคุยเช้าจนค�่า ตราบที่คุณยังคงตื่น
คุณพูดคุย และพูดคุย
เสียงของคุณที่กระจายออกไปนั้นได้ทลาย
ก�าแพง
ที่ปิดกั้นตัวคุณ

บาดแผลของอดีตเมื่อยี่สิบปีก่อน ยังคงอยู่
ราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นและชัดเจนเช่นเดียวกับชีวิต
คุณยังหลงใหลในอีกหลายสิ่ง
ยิ่งโดยเฉพาะวิญญาณที่ไร้ร่าง
พร้อมค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเขาว่า
ต้องตามหาความจริง
บนถนน
ที่ไม่มีแสง
ไม่มีอยู่

หลิวเซียถูกรัฐบาลจีนกักตัวให้อยู่แต่ภายในบ้านอย่างไม่ชอบด้วย
กฎหมายโดยปราศจากข้อหามานานเกือบแปดปี ในที่สุด เธอก็ได้
รับอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังกรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากแรงสนับสนุนของสมาชิกของแอมเนสตี้
ที่มีมายาวนาน ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักเขียน กวี 
และศิลปินหลายคนได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว 
หลิวเซียผ่านการณรงค์ของแอมเนสตี้ โดยเราได้ร่วมมือกับ
สมาคมนักเขียนอเมริกา (PEN America) ในการจัดท�าคลิป
วิดีโอ ซึ่งได้เชิญชวนให้นักเขียน และศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมกัน
อ่านบทกวีของหลิวเซีย

หลิวเซีย
กวีและศิลปินชาวจีนเป็นอิสระแล้ว!

คุณพูด คุณพูด คุณพูดความจริง
คุณพูดคุยเช้าจนค�่า ตราบที่คุณยังคงตื่น
คุณพูดคุย และพูดคุย
เสียงของคุณที่กระจายออกไปนั้นได้ทลายก�าแพง
ที่ปิดกั้นตัวคุณ

เสียงปืนเมื่อยี่สิบปีที่แล้วที่พรากชีวิตคุณไป
ยังคงอยู่ในความตาย
คุณรักภรรยาของคุณ
ยิ่งภูมิใจในช่วงเวลาที่มืดมน
ช่วงเวลาที่มีเธออยู่
ปล่อยให้เธอได้ท�าตามสิ่งที่ต้องการ
ทว่าเพียงให้เธอได้เขียนบทกวีให้คุณ
หลังจากความตายของเธอ
คงอยู่เพียงแต่ในบทกลอน
ที่ไม่มีเสียง
และไม่มีอยู่
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*แปลจากกลอน Untitled, Liu Xia 2009 โดยดาริกา บ�ารุงโชคและเพชรรัตน์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล



เหล่าศิลปินและกวีได้รวมตัวกันเพื่อ
ติดตามอาการป่วยของหลิวเซียท่ีก�าลัง 
ทรุดลงในช่วงท่ีถูกควบคุมตัว ซึ่งหลิวเซีย
ได้เปิดเผยว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ขณะท่ีเธอก�าลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนและ
เลี่ยวอี้อู ่ นักเขียนที่ถูกเนรเทศออกจาก
ประเทศจีนไปแล้วน้ันเป็นช่วงเวลาที่เธอ
ก�าลัง “เตรียมตัวตาย” ถ้ารัฐบาลจีนไม ่
อนุญาตให้เธอเดินทางออกนอกประเทศ 
โดยหลิวเซียป่วยเป็นโรคหัวใจ และโรค 
ซึมเศร้าขั้นรุนแรง แต่ทางการจีนกลับห้าม
ไม่ให้เธอเดินทางไปรักษาตัวยังต่างประเทศ 

หลิวเซียถูกกักตัวให้อยู่แต่ภายในบ้าน
อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่หลิว 
เสี่ยวโปสามีผู้ล่วงลับของเธอได้รับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 2553 โดย
หลิวเสี่ยวโปนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ 
ในระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัวเมื่อดือน 
กรกฎาคม ปี 2560 โดยเขาถูกตัดสินให้ 
จ�าคุกเป็นเวลา 11 ปี ในข้อหา “ยุยง 
ปลุกปั่นเพื่อบ่อนท�าลายอ�านาจรัฐ” และ
หลิวเซียก็ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ด้าน
ความมั่นคงนับตั้งแต่นั้นมา เพื่อนสนิท
ของเธอจะสามารถติดต่อกับเธอผ่านทาง
โทรศัพท์ได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น

นักเขียนและศิลปินที่รู ้สึกเศร้าสะเทือนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับ 
หลิวเซียทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจจากงานเขียนของเธอได้ร่วมมือ
กับแอมเนสตี้ และสมาคมนักเขียนอเมริกา (PEN America) ใน
การท�าคลิปวิดีโอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้ 
หลิวเซียได้รับอิสรภาพอีกครั้ง โดยมีนักเขียนหลายท่าน เช่น พอล  
ออสเตอร์ (ผู้เขียนหนังสือเร่ือง The New York Trilogy) เจ เอ็ม 
คูตซี (ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม) อลิซ เซโบลด ์(ผู้เขียน
หนังสือเรื่อง The Lovely Bones) คาเลด โฮสเซอิน ี(ผู้เขียนหนังสือ
เรื่อง The Kite Runner) ริต้า โดฟ (ผู้ได้รับรางวัลรางวัลพูลิตเซอร์ 
ประเภทกวีนิพนธ์) และหม่าเจี้ยน (ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Red Dust) 
ส�าหรับคลิปวิดีโอที่จัดท�าขึ้นนั้นได้รวบรวมผลงานอันทรงพลังของ
หลิวเซีย และในขณะเดียวกันก็เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลจีนยุติ
การกระท�าที่เปรียบเสมือนเป็นการแก้แค้นต่อหลิวเซียหลังจากที ่
หลิวเสี่ยวโป สามีของเธอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทาง 
การเมืองในประเทศจีน 

คาเลด โฮสเซอินี เปิดเผยถึงเหตุผลท่ีเขาเข้าร่วมการรณรงค ์
ครั้งน้ีว่า “ศิลปินท่ีมีเสรีภาพในการพูดต้องออกมาพูดแทน 
ศิลปินที่ไม่สามารถออกมาพูดได้” ซึ่งสมาคมนักเขียนอเมริกา  
(PEN America) และแอมเนสตี้ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอลงบนสื่อสังคม 
ออนไลน์ โดยสมาชิกแอมเนสตี้อย่างน้อยใน 16 ประเทศทั่วโลก
ได้เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้ และในบางประเทศแอมเนสตี้ยังได้ 
ชกัชวนนกัเขียนระดับชาติมาร่วมท�าคลปิวดีิโอรณรงค์ด้วย นอกจากนี ้
เหล่าศิลปินทีเ่ข้าร่วมการรณรงค์ยงัได้เผยแพร่ข้อความลงบนเครอืข่าย 
ส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของหลิวเซียให้คนอื่น
ได้รับรู้ การรณรงค์ในครั้งนี้ท�าให้สื่อต่างๆ ให้ความสนใจในตัวหลิว
เซียอีกครั้ง และยังเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลจีนอีกด้วย
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แอมเนสตี้ ประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเพื่อให้

สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการท�างานที่ผ่านมา และร่วม

กันก�าหนดทิศทางการท�างานขององค์การในอนาคตให้มากยิ่งข้ึน 

พร้อมทั้งเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจ�าปี 2561-2562 โดยมีสมาชิก

และผู้สนับสนุนเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน 

นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” วัย 107 ปี 

ผู้น�าทางจิตวิญญาณกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

ผืนป่าแก่งกระจาน ได้รับสัญชาติไทยและได้

บัตรประชาชนแล้วเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 

ที่ผ่านมา จากการสอบสวนประวัติของ “ปู่ 

คออี้” ทางการระบุว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คน

ไทยติดแผ่นดิน ซึ่งย่อมมีสิทธิได้รับสัญชาติ

ไทยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ปู่คออ้ี” เกิดเมื่อปี พ.ศ.2454 บริเวณ

ต้นน�้าล�าภาชี รอยต่อของ จ.เพชรบุรี และ

จ.ราชบุรี และท�าไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยงบริเวณ

ที่เรียกว่า บ้านใจแผ่นดินและบ้านบาง

กลอยบนเรื่อยมา จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รื้อถอนเผาท�าลาย

ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้อยู่อาศัย จน

มีเร่ืองฟ้องร้องกันระหว่างชาวบ้านกับกรม

อุทยานแห่งชาติฯ 

ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาแก้

ค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้

กรมอุทยานแห่งชาติฯชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ให้แก่ผู้ฟ้องคนละประมาณ 50,000 บาท 

และระบุเพิ่มเติมว่าการกระท�าของเจ้าหน้าทีี่

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นการใช้อ�านาจเกิน

ความจ�าเป็นไม่สมควรแก่เหตุ แต่ไม่ได้ออก

ค�าสั่งให้ชาวบ้านกลับไปอยู่อาศัยและท�ากิน

ในพื้นที่ดั้งเดิมได้

ภายในงาน สมาชิกแอมเนสต้ีประเทศ 

ไทยยังร่วมกันส่งก�าลังใจให้ปู่คออี้ก่อนท่ีจะ

รับฟังค�าตัดสินศาลปกครองสูงสุดในคดีที ่

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผา

บ้าน ยุ้งข้าวและท�าลายทรัพย์สินของชาว

บ้านด้วย

“ปู่คออี้” วัย 107 ปี
ผู้นำ จิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน

ได้รับสัญชาติไทยแล้ว 

AGM 2018

คณะกรรมการชุดล่าสุดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (จากซ้ายไปขวา) 

ประกอบไปด้วย

• พริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กรรมการ

• เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล กรรมการเยาวชน

• กรกนก ค�าตา กรรมการ

• ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ประธานกรรมการ

• เอกชัย ปิ่นแก้ว เหรัญญิก

• อภิชาต พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ
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ทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน แอมเนสตี้ ประเทศไทยชวนคุณมา

ดูหนังที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่เรื่อง

เสรีภาพในการแสดงออก ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน

ศึกษา นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้ลี้ภัย 

เมื่อเดือนกรกฎาคมได้จัดฉายหนังสั้น 2 เรื่องในประเด็น  

“นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” คือเร่ือง “The Purple Kingdom” 

ก�ากับโดย พิมพกา โตวิระ และ “The Big Tree” ก�ากับโดย Th’blay 

Paw หลังจากที่หนังจบยิ่งชีพ อัชฌานนท์ได้ชวนผู้ชมพูดคุยและ 

แลกเปลี่ยนกับผู้ก�ากับและนักแสดงเร่ือง The Purple Kingdom  

พิมพกา โตวิระ และพิณนภา พฤกษาพรรณ  

ส�าหรับโปรแกรมหนังในแต่ละเดือนสามารถดูรายละเอียดได้ที่

หน้าเพจเฟซบุ๊ก Amnesty International Thailand

MOVIE THAT MATTER:
ดูหนังแล้วคุยกันเรื่องสิทธิ
ดูหนังฟรีกับแอมเนสตี้ทุกเสาร์ที่สามของเดือน

57 ปีของการทำ งาน
เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
จุดเทียนดีกว่าก่นด่าความมืด

ดีเอสไอรับคดีบิลลี่หายเป็นคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

(ดเีอสไอ) มมีตริบัคดกีารหายตวัไปของนายพอละจี รกัจงเจรญิ  

หรือ ‘บิลลี่’ แกนน�าชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย  

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่หายตัวไปเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 

2557 เป็นคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้กองคดีพิเศษภาค  

ดีเอสไอ รับไปด�าเนินการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนเพื่อหาพยาน

หลักฐานเพ่ิมเติม โดยไม่มีกรอบระยะเวลาของการท�างาน 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าน้ีดีเอสไอได้มีการข้อมูลการสืบสวน

สอบสวนไปบ้างแล้ว และการรับเป็นคดีพิเศษคดีในครั้งนี้ก็จะ

ใช้ข้อมูลที่เคยเก็บมาก่อนหน้านี้เป็นแนวทางในการท�าคดี

ในช่วงหลายปีที่ผ ่านแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล 

ประเทศไทย ได้ท�าการรณรงค์ปกป้องนักสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี

เพื่อให้รัฐยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิในทุกกรณี ซึ่ง “บิลลี่ 

พอละจี รักจงเจริญ” เป็นหนึ่งในนักปกป้องที่แอมเนสตี้ทั่วโลก

ช่วยกันรณรงค์เพื่อให้รัฐตามหาตัวเขาและคืนความยุติธรรม 

ให้กับครอบครัว ปัจจุบันเราได้ท�างานใกล้ชิดกับครอบครัวของ

บิลลี่ และ “มึนอ พิณนภา พฤกษาพรรณ”  ภรรยาของบิลลี่

ก็นับว่าเป็นหนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงที่แอมเนสต้ี

ท�างานด้วยอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

28 พฤษภาคม 2504 เป็นวันแรกท่ีเทียนเล่มน้อยถูกจุดโดย 

คนธรรมดาๆ อย่างทนายความชื่อปีเตอร์ เบเนนสัน (Peter  

Benenson) และส่งต่อไปถึงคนทั่วทุกมุมโลก นับเป็นเวลา 57 ปีแล้ว

ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยืนหยัดบนเส้นทางเพื่อสิทธิมนุษยชน 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล คือกลุ่มคนธรรมดาๆ ท่ัวโลก

มากกว่า 7 ล้านคนที่รวมตัวกันเพื่อรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนท่ีถูกละเมิดสิทธิ  

ร่วมมือกับรัฐเพื่อผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง ไปจนถึง

สร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม

การท�างานของเรายึดหลักการตาม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน” (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) ที่เป็น

ข้อตกลงที่สหประชาชาติได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ใช้เป็น

แนวทางในการคุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองประเทศ

ของตน ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพเมื่อ พ.ศ. 2520
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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
139/21 ซ.ลาดพร้าว 5
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

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


