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สาสน์จาก 
ประธานภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน 

เรยีนสมาชกิทกุทา่น และพีน่อ้งไทยทั่วโลก  

ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน ไดดํ้าเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ 
มาอย่างตอ่เนือ่งนับตัง้แตก่ารจดทะเบยีนอยา่งเป็น
ทางการ เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2555  ตอ้งขอบคณุพี่
นอ้งทกุทา่นทีร่่วมเป็นสมาชกิและไดใ้หกํ้าลงัใจ พรอ้ม
กบัสนับสนุนกจิกรรมตา่ง ๆ ของภาคฯี เสมอมา  และ
ขอบคณุอย่างยิง่สาํหรับคณะกรรมการบรหิารและผู ้
ปฎบิตังิานทกุทา่นทีไ่ดเ้สยีสละแรงกายแรงทรัพย ์และ
แรงสมองโดยไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนใด ๆ  

สิง่ทีเ่ราถอืปฎบิัตเิป็นหลักสําหรับการบรหิารงานของ
ภาคฯี คอืการใหอ้งคก์รมวีัฒนธรรมทีด่ ีเราจะไมเ่นน้
ความเดน่ดงั ไมเ่นน้การชบูคุคล ไมเ่นน้หวอืหวาแบบ
ไมไ่ดส้าระ ไมเ่นน้การใชเ้งนิทองเป็นหลักโดยไม่
ไดผ้ลทีจั่บตอ้งไดเ้ชงิอดุมการณ์ และเราเนน้การสรา้ง
บคุลากรเราใหเ้ป็นผูเ้คารพในหลกัการ สทิธมินุษยชน
พืน้ฐาน และใหม้กีารพัฒนาผูป้ฎบิตังิานไปดว้ย     
                       (อา่นตอ่หนา้ 2) 

 
อะไรคอื สทิธมินุษยชน? 

โดย คณุพารา 
 
     เป็นครัง้แรก ทีไ่ดม้โีอกาส มาเขยีน จดหมายขา่ว 
ใหก้บัองคก์ร มนุษยชนแหง่สหรัฐอเมรกิา หรอื ภาคี
ไทยเพือ่สทิธมินุษยชน ดว้ยความทีเ่ป็นคนธรรมดาที่
ไดแ้ตทํ่างานหาเลีย้งชพี ไปตามปกต ิของมนุษย์
ปถุชุนทั่วไป มคีวามเขา้ใจในเรือ่ง มนุษยชน นอ้ยมาก 
แตรู่ล้กึๆในใจวา่ มันคอืสทิธเิสรภีาพ ในการแสดงออก
ของมนุษย ์โดยจะตอ้งไมไ่ปทําความเดอืดรอ้น ให ้
ตนเองและผูอ้ืน่  คอืไมเ่บยีดเบยีนตนเอง และ

ผูอ้ ืน่  เสมอืนเป็นกฏสากลทีเ่ป็นทเีขา้ใจของมนุษย์
ทกุๆ คนวา่เราอยูร่่วมกนั อย่างสนัต ิเพราะ เราเคารพ
ในสทิธขิองกนัและกนั 
 
จากความทีไ่มรู่ ้หรอืรูน้อ้ย ก็เลยตอ้งไปคน้หา และก็
ไดท้ีม่า ของ สทิธมินุษยชน วา่  
จรงิๆ แลว้ มกีารจํากดัความ ไวว้า่ สทิธมินุษยชน 
(Human Rights)นัน้ หมายถงึ สทิธใินความเป็นมนุษย์
ทัว่ๆไป อยา่งถา้เกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ ก็ย่อมถอืวา่ม ี
สทิธอินัตดิตวัมาพรอ้มกับการทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นมนุษยอ์ยู่
แลว้ อนัถอืเป็นทีย่อมรับในสากลนานาชาต ิเชน่ กฎ
บตัรสหประชาชาต ิหรอื ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธิ
มนุษยชน (The Universal Declaration of Human 
Rights) ก็ไดเ้ขยีนไวใ้นเรือ่ง สทิธมินุษยชนอยา่ง
ชดัเจนในกฎหมายสงูสดุทีใ่ชใ้นการปกครองประเทศ 
น่ันคอื กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  ก็ยังไดบ้ญัญัติ
ถงึ หลกัสทิธมินุษยชน วา่ดว้ยเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพ
ของชนชาวไทย ซึง่บัญญัตถิงึ สทิธพิืน้ฐานของ
พลเมอืงไทย 
 
               (อา่นตอ่หนา้ 3) 
 

 
สรุปผลการปฎบิตังิาน 
โครงการเยีย่มนกัโทษการเมอืง 

โดย ผูรั้บผดิชอบโครงการ คณุไซมอ่น  
และรว่มตรวจสอบการสรปุผลโดย คณุพาราและคณุสมศักดิ ์ 
เนือ้หาทีต่พีมิพใ์นจุลสารขา่วนี ้ไดผ้า่นการเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการบรหิารแลว้ 
 
     สาํหรับการทําสรุปรายงานการปฎบิตังิานของภาคี
ไทยเพือ่สทิธมินุษยชน  จะอยู่ในกรอบเนื้อหาเหลา่นี้ 
                     

1. คําบรรยายการปฎบิต้งิานวา่ ไดทํ้าอะไรบา้ง มี
ขอ้สงัเกตใุดทีค่วรบนัทกึ 

2. การปฎบิตังิานบรรลตุามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่
เพยีงใด ทราบไดอ้ย่างไร? 

3. มอีปุสรรคหรอืความยุง่ยากใด หรอืไดรั้บ
บทเรยีนใดจากงานนี ้หากตอ้งทํากจิกรรม
เชน่นีอ้กี ควรเตรยีมการหรอืหลกีเลีย่ง
อยา่งไร? 

4. รายงานคา่ใชจ้า่ย และใบเสร็จตา่ง ๆ 
5. กําหนดสง่รายงานเป็นลายลักษณ์อกัษร 

                   (อา่นตอ่หนา้ 9) 
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ปฎญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

นําเสนอโดย คณุแซม แซเ่บ๊ 

"No country is perfect on human rights. The 
most important things in resolving human rights 
problem is that we have to acknowledge their 
existence and dare to face up to them..." Mr. 
Abhisit Vejjajiva 

"ไมม่ปีระเทศใดทีม่คีวามสมบรูณ์แบบเกีย่วกบัเรือ่ง
สทิธมินุษยชน  สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการแกไ้ขปัญหา
สทิธมินุษยชนคอืการทีเ่ราตอ้งยอมรับวา่ปัญหาดา้น
สทิธมินุษยชนนัน้มอียูแ่ละกลา้ทีจ่ะเผชญิหนา้กับมัน ... 
" นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ 

 
     วาทกรรมของนาย อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ บนเว็ปไซต์
ของกระทรวงการตา่งประเทศ 
http://www.mfa.go.th/humanrights/thailand-
commitments-a-pledges ทีถ่า้ฟังเผนิๆก็ดดูมีาก ใน
ขณะเดยีวกนัก็ทําใหม้คีวามรูส้กึแปลกปลาดเหมอืนกบั
วา่ ความคดิดา้นสทิธมินุยชนนัน้หา่งใกลต้ัวเรามาก ซึง่
ยากทีจ่ะเป็นไปได ้สงัเกตจุากการใชคํ้าวา่ “Perfect” 
“สมบรูณ์แบบ” ในความเป็นจรงิแลว้ ...       (อา่นตอ่
หนา้ 4) 
 

สาสน์จากประธานภาคฯี (ต่อจากหนา้ 1) 

ตอ้งขอบคณุคณะกรรมการอํานวยการ ซึง่คณุเอนก 
เป็นหัวเรอืใหญ ่โดยมคีณุธนู คณุวูด๊ไซด ์ดร. แครี ่ 
มสิเตอรค์กูารี ่และหลวงตาชพูงษ์ เป็นคณะกรรมการ ที่
ใหเ้กยีรต ิแรงสนับสนุน และอสิรภาพ ในการทํางาน  
ในคณะกรรมการบรหิาร เราเนน้การเรยีนรูร้่วมกนัแบบ
รับฟังกนัฉันทก์ลัยาณมติร เนน้การดงึความสามารถ
ของทกุทา่นเขา้มาร่วมใหเ้กดิผลงานร่วมกนั มกีาร
ตรวจสอบ เตมิเต็ม และชว่ยเหลอืกนัอย่างใกลช้ดิ คอื 

รวมใจใหเ้ป็นหนึง่บนหลกัอดุมการณ์เดยีวกนั แลว้จงึ
คอ่ยๆ ขยายผลงาน   

กจิกรรมของภาคฯี จะขยายออกไปหลากหลายทศิทาง 
แตส่าระจรงิ ๆ แลว้จะตอ้งตอบโจทยใ์หไ้ดว้า่ ได ้
ตอบสนองตอ่ภารกจิในการป้องปรามการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนหรอืไม ่หรอืเยยีวยาเหยือ่ทีถู่กละเมดิสทิธิ
มนุษยชนไดด้แีละมผีลย่ังยนืเพยีงใด และทีส่าํคัญอกี
ประการหนึง่คอื โครงการสามารถสรา้งเสรมิหรอื
ปลกูฝังจติสํานกึและวัฒนธรรมการรูส้ทิธมินุษยชนของ
ตนและเคารพสทิธขิองเพือ่นร่วมโลกดว้ย 

สาํหรับคณะกรรมการบรหิารชดุปัจจุบนันี ้จะหมดวาระ
ในเดอืนตลุาคม ปีนี ้ ขณะนีเ้ราไดค้ดิโครงการสาํหรับ
หกหรอืเจ็ดเดอืนทเีหลอืไวแ้ลว้ และตอ้งการแรงอาสา
ของพีน่อ้งเสมอ  ขอใหพ้ีน่อ้งพจิารณาเขา้ร่วมใน
กจิกรรมตา่ง ๆ โดยสามารถแจง้เจตนาของทา่นกับ
คณะกรรมการบรหิารทกุทา่น หรอือเีมลพ์วกเรา
โดยตรงไดท้ี ่4everche@gmail.com    

อเีมลเ์ดยีวกนันี ้ทา่นสามารถสอบถามหรอืใหข้อ้แนะนํา
กบัพวกเราไดเ้สมอ  และสําหรับทา่นทีส่นใจอยากเขา้
มสีว่นร่วมในคณะกรรมการบรหิารชดุตอ่ไป โปรดอย่า
เกรงใจ กรุณาพูดคยุกบัพวกเราได ้ เรายนิดชีว่ยเหลอื
และสนับสนุนทา่น ใหไ้ดม้โีอกาสมาร่วมกนัทําสิง่ดงีาม
ใหก้บับา้นเกดิเมอืงนอนเต็มที ่  

ขณะนีพ้ีน่อ้งเราทางออสเตรเลยี กําลงัดําเนนิการกอ่ตัง้
ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชนแห่งประเทศออสเตรเลยี 
กนัอย่างขนัแข็ง  อ. ชพูงษ์ และผมไดรั้บปากไป
ชว่ยเหลอืฐานะกรรมการบอรด์อํานวยการดว้ย เพือ่สาน
ตอ่อดุมการณ์ของพวกเรา 

หวงัวา่อนาคตขา้งหนา้ทีก่ารเมอืงไทยมาถงึจดุอนัตราย 
พวกเราจะร่วมมอืร่วมใจกนั เตรยีมพรอ้มสําหรับการ
ตอ่สูก้ับการละเมนิสทิธมินุษยชนทัง้หลายทีอ่าจเกดิขึน้ 
และเราจะตอ้งเขม้แข็ง พรอ้มจะนําปัญหาของประเทศ
ไปเสนอและขอความร่วมมอืกับองคก์รระหวา่งประเทศ 
ซึง่อาจจะถงึขัน้พบปะกับผูนํ้าประเทศมหาอํานาจ และ
ผูนํ้าองคก์ารระหวา่งประเทศใหญ ่ๆ เชน่ 
สหประชาชาต ิหากเกดิความจําเป็น   ดงันัน้ ขอใหพ้ี่
นอ้งรับขา่วสารและแสดงเจตน์จํานงคใ์นการมสีว่นร่วม
ในภารกจิตา่ง ๆ ทีท่า่นชว่ยไดน้ะครับ  

ดว้ยรักและปรารถนาดเีสมอ 
ดร. เพยีงดนิ รักไทย 

http://www.mfa.go.th/humanrights/thailand-commitments-a-pledges
http://www.mfa.go.th/humanrights/thailand-commitments-a-pledges
mailto:4everche@gmail.com
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โครงการตา่ง ๆ ของ 

ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน 

ในปี 2555 ภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน ไดม้กีจิกรรม
ตา่ง ๆ หลงัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ ตามลําดบั
ดงันี ้

มกราคม  2555                

คณะกรรมการจัดตัง้ พบปะและมปีฎญิญาร่วมกนัในการ
จัดตัง้ภาคฯี 

กมุภาพนัธ-์มถินุายน 2555   

เตรยีมการจัดตัง้ดา้นการเตรยีมบคุคล ระเบยีบการ และ
ธรรมนูญองคก์ร รวมถงึการยืน่จดทะเบยีน 

มถินุายน  2555               
ไดรั้บการจดทะเบยีนอยา่งเป็นทางการ 28 มถินุายน 
2555 

9 สงิหาคม  2555    
งานเปิดตัวและเปิดป้ายทีทํ่าการภาคฯี  

 

งานเปิดตัวภาคฯี และการสัมนาเรือ่งสทิธมินุษยชนใน
ประเทศไทย ณ ทีทํ่าการกลาง นครซานฟรานซสิโก เมือ่ 14 
ตลุาคม 2555 
                     (อา่นตอ่ทีห่นา้ 7) 

 
อะไรคอืสทิธมินุษยชน (ตอ่จากหนา้ 1) 

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ สิน้สดุลง ผูนํ้าประเทศ
ตา่งๆ ไดต้ระหนักวา่ การคุม้ครองสทิธมินุษยชนอย่างมี
ประสทิธภิาพเป็นสิง่สาํคัญทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสนัตภิาพแล
ความเจรญิกา้วหนา้ขึน้ในโลก ดงันัน้ จงึไดร้่วมมอืกนั
จัดตัง้องคก์ารสหประชาชาตขิึน้ เพือ่เป็นองคก์ารโลก 
ทีจ่ะคุม้ครองมนุษยชาตใิหไ้ดรั้บความเป็นธรรมอยา่ง
เสมอภาคเทา่เทยีมกนั สมัชชาสหประชาชาตไิดม้มีติ
รับปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน (The 
Universal Declaration of Human Rights) เมือ่วนัที ่
๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ และมมีตปิระกาศใหว้นัที ่
๑๐ ธันวาคมของทกุปี เป็นวนัสทิธมินุษยชน (Human 
Rights Day) 
 
หลงัจากนัน้สมัชชาสหประชาชาตไิดม้มีตเิมือ่ พ.ศ. 
๒๔๙๕ ใหร้่างตราสารสทิธมินุษยชนขึน้ ๒ ฉบบั โดย
ใหใ้ชช้ือ่วา่ กตกิา (covenant) ซึง่มเีนือ้หาวา่ดว้ยสทิธิ
ทางแพ่งและทางการเมอืงฉบบัหนึง่ และอกีฉบับหนึง่
วา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม โดย
ผา่นการรับรองเมือ่วนัที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
และวนัที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ตามลําดบั และ
ตอ่มาไดม้มีตปิระกาศใหปี้ ค.ศ. 1995-2004 เป็น
ทศวรรษแหง่สทิธมินุษยชนศกึษาของสหประชาชาต ิ
 
จะเห็นไดว้า่ สทิธมินุษยชน ไม่ใชเ่ล็กนอ้ยอย่างทีเ่คย
คดิเลย ถงึขนาดเป็นทีม่า ของการตราเป็นขอ้ตกลงร่วม 
โดยสมาชกิองคก์ารสหประชาชาตเิลยทีเ่ดยีว แลว้ก็ยัง
มวีนัประจํามนุษยชนดว้ย คอื วันที ่10 ธันวาคม และดู
ดีๆ  แลว้ไดเ้กีย่วขอ้งกับ การเมอืงการปกครอง มาก
ทเีดยีว ทําใหผู้ป้กครองตอ้งคํานงึ และระมัดระวงั 
พรอ้มทัง้ มกีฏหมายทีร่องรับวา่ จะไม่ละเมดิสทิธิ
มนุษยชน ของคนในชาตดิว้ย 
 
จรงิๆ แลว้หากทกุๆ คนทีค่ณุธรรม มจีติใจทีส่งูสง่ ไม่
คดิจะเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั เราอาจจะไมต่อ้งมา
จัดตัง้ องคก์ารเพือ่มนุษยชน ก็ได ้เพราะทกุๆ คน
เคารพสทิธขิองกนัและกนั ดว้ยด ีแตเ่นอืงดว้ยวา่ โลก
มนษยน์ี ้มคีวามหลากหลาย ทัง้ความคดิ และคณุธรรม 
แตกตา่งกนั ดงันัน้เพือ่ให ้คนดไีมโ่ดนรังแก ควรจะมี
คนดทีีแ่ข็งแรงกวา่ มาชว่ยปกปอง้คุม้ครอง ดว้ยการ
รวมตวักนักอ่ตัง้ องคก์ารเพือ่มนุษยชนขึน้ ดงัเชน่ จะ
ยกบทความหนึง่มาดังนี ้
 
วนัที ่10 ธันวาคม นอกจากเป็นวนัรัฐธรรมนูญของไทย
แลว้ สหประชาชาตไิดกํ้าหนดใหว้นัที ่10 ธันวาคมของ
ทกุปีเป็นวนัสทิธมินุษยชนของโลกดว้ย ซึง่ประชาชน
ไทยสว่นใหญไ่มค่อ่ยทราบวา่วันที ่10 ธันวาคมเป็นวนั
สทิธมินุษยชน ยกเวน้กลุม่สทิธมินุษยชนในไทย ซึง่คง
มกีารจัดงานภายในของตนเองรัฐธรรมนูญฉบับปัจจบุนั



           ภาคไีทยเพือ่สทิธมินษุยชน  (Thai Alliance for Human Rights)                                                                                               

1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133  
สมคัรสมาชิกได้ท่ี http://tinyurl.com/bnmp2x4                      เมษายน 2556   / 4 

Thai Alliance for Human Rights, April 2013 Page 4 
 

ไดเ้นน้เรือ่งสทิธแิละเสรภีาพ
คอ่นขา้งมาก และย้ําวา่ศักดิศ์รขีอง

ความเป็นมนุษย ์สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลยอ่มไดรั้บ
ความคุม้ครอง โดยไมคํ่านงึถงึแหลง่กําเนดิ เพศ 
ศาสนา และมบีทในหมวด 3 วา่ดว้ย สทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนไทยถงึ 40 มาตรา แสดงใหเ้ห็นวา่
รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันไดคํ้านงึถงึสทิธิ
มนุษยชนยิง่กวา่ครัง้ใด ๆ นอกจากจะมกีระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยด์แูลอยูแ่ลว้ ยัง
มอีงคก์รพัฒนาภาคเอกชนดา้นสทิธมินุษยชนอกีหลาย
องคก์รทํางานควบคูก่นัไป สอดคลอ้งกับการทํางาน
ของคณะกรรมการวา่ดว้ย สทิธมินุษยชนของ
สหประชาชาต ิและองคก์รพัฒนาเอกชนสององคก์ร
หลกัคอื องคก์รนริโทษกรรมสากลขององักฤษและ 
Human Right Watch ของอเมรกิา 
การอยูร่่วมกนั ของมนุษยจํ์านวนมาก หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ี่
จะตอ้งม ีการเมอืง การปกครอง มาเกีย่วขอ้ง แตม่สี ิง่
หนึง่ทีจ่ะผกูมนุษยท์กุๆ คนไวด้ว้ยกนัอย่างแนบแน่น 
และอบอุน่ ทกุข ์สขุ ไปดว้ยกนั เป็นครอบครัวเดยีวกนั 
ทกุๆ คนตา่งก็เป็นเพือ่นมนุษยร์่วมโลกเดยีวกนั    คอื 
คําสอนใน ศาสนาพุทธ  หรอื ทกุๆ ศาสนา ไดส้อนให ้
ไมเ่บยีดเบยีนกนั มนุษยบ์รโิภคความทนัสมัย จนมอง
ศาสนาเป็นเรอืง ลา้สมัย ปลอย่ใหส้ ิง่ดีๆ  ในศาสนาตก
อยูใ่นมอืของมนุษยท์ีแ่ข็งแรงนอ้ย หรอื เกง่นอย้ คน
เกง่ๆ ดีๆ  ไม่กลา้เขา้มาหาศาสนาเพราะเกรงวา่ จะถูก
มองวา่ เป็นคนทีล่า้สมัย   แตพ่อคนเกง่ๆ ดีๆ  มาดแูล
ศาสนา ก็จะมองอยา่งแปลกๆ และตัง้ขอ้สงสยั 
 
วนันีก็้มาเรยีนรู ้เรอืงมนุษยชนไปพรอ้มๆ กนั นะ ทัง้
ผูเ้ขยีน และผูอ้า่น  ก็ขอโอกาสใหผู้ม้าใหม ่ไดม้า
เรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนั คนเรานัน้ทกุๆ นาทคีอืการ
เรยีนรู ้ กอ่นนอนทกุๆ คนื นอกจากจะตอ้งตัง้สตทํิาใจ
ใหผ้อ่งใสแลว้ ก็อยากจะบอกวา่ให ้ตัง้ใจแผเ่มตตา 
ใหก้บัทกุๆ สรรพสิง่ในโลกนี้ไปดว้ยกนัเถดิ ก็ขอให ้
ทกุๆ คนมคีวามสขุ ผูม้สีขุนอ้ยก็ขอใหส้ขุมากๆ ทา่นที
มทีกุขม์าก ก็ขอใหท้กุขน์อ้ย ผูม้ทีกุขน์อ้ย ก็ขอใหห้าย
คลายทกุข ์จงมคีวามสขุกนัทกุๆ ทา่นเถดิ....แผเ่มตตา
คอื สทิธมินุษยชนภาคปฏบิตั ิขัน้พืน้ฐานก็วา่ไดเ้พราะ 
เริม่ตน้ดว้ยการไมเ่บยีดเบยีนกันและกนั แลว้ใจเราจะ
เป็นสขุ    
 
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน  

)ต่อจากหนา้ 2 )   
                    โดย คณุแซม แซเ่บ๊ 

สทิธมินุษยชน เป็นสิง่ทีใ่กลต้ัวเรามาก นัน้ก็คอื... ตัว
เราเอง...ความเป็นมนุษยข์องเรานัน้เอง ไม่ไดห้า่งไกล
อะไรเลย ถา้เราเขา้ใจวา่เราเป็นมนุษย ์เราเป็นคน และ
คนอืน่ๆก็เป็นมนุษย ์เป็นคนเหมอืนเรา เรารูจั้กรัก รูจั้ก
หว่งแหนชวีติ รูจั้กสทิธขิองตัวเราอยา่งไร เราก็ปฎบิตั ิ
ตอ่เพือ่นมนุษยช์องเราอยา่งนัน้  เราตอ้งการใหค้นอืน่

ปฎบิตัติอ่เราอยา่งไร เราก็จงปฎบิตัอิย่างนัน้กับเขากอ่น 
(Treat others the way you want to be treated) 
เป็นกฎทอง กฎของสามัญสาํนกึ เป็นภาษาทีเ่ขา้ใจกนั
ไดท้ัว่โลก สทิธมินุษยชน เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้มาและตดิตัว
มากบัมนุษยท์กุคน ... ความเป็นจรงิแลว้ เราไม่
จําเป็นตอ้งเรยีกรอ้งดว้ยซํ้าไป 
 
แตป่รากฎวา่การละเมดิและ การถกูละเมดิ เกดิขึน้กนั
อยา่งทัว่ไป จนเมือ่หกสบิหา้ปีทีแ่ลว้เ มือ่วนัที ่10 
ธันวาคม ค.ศ. 1948 ทีป่ระชมุสมัชชาสหประชาชาต ิ
สมัยสามัญ สมัยที ่3 ไดม้ขีอ้มตรัิบรอง ปฎญิญาสากล
วา่ดว้ยสทิธมินุษยชน และประเทศไทยก็เป็นหนึง่ในสี่
สบิแปดประเทศแรก ทีล่งคะแนนเสยีงร่วมรับรอง
ปฎญิญาฉบบันี ้ ณ โอกาสนี ้จงึขอโอกาสคัดลอกคํา
แปลภาษาไทย ทีจั่ดทําโดยกระทรวงการตา่งประเทศ
เนือ่งในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในวนัที ่10 ธันวาคม 
ค.ศ. 2008 มาเผยแผใ่หส้มาชกิไดอ้า่นศกึษา ทบทวน 
สทิธขิองเราในฐานะ “มนุษย”์ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก
นานาชาต ิและตอ่ไปจะไดนํ้าแตล่ะประเด็นมาทําความ
เขา้ใจถกเถยีงกนัในโอกาสหนา้ 

 

อ. ชพูงษ์ ถีถ่ว้น นักตอ่สูเ้พือ่สทิธมินุษยชนกับอรยิาบทสบาย 
ๆ ณ งานสัมนา ทีน่ครชคิาโก ้ 2 พฤศจกิายน 2555  
 

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 
 

ไดรั้บการรับรองและประกาศโดยขอ้มตสิมัชชา
สหประชาชาตทิี ่217 เอ (III) วนัที ่10 ธันวาคม ค.ศ. 
1948 
 

อารมัภบท 
 

โดยทีก่ารยอมรับศักดิศ์รแีตกํ่าเนดิ และสทิธิ
ทีเ่ทา่เทยีมกนัและทีไ่มอ่าจเพกิถอนได ้ของสมาชกิทัง้
มวลแหง่ครอบครัวมนุษยชาต ิเป็นพืน้ฐานแหง่อสิรภาพ 
ความยุตธิรรม และสนัตภิาพในโลก 

โดยทีก่ารไมนํ่าพาและการหมิน่ในคณุคา่ของ
สทิธมินุษยชน ยังผลใหม้กีารกระทําอนัป่าเถือ่น ซึง่
เป็นการขดัอย่างรา้ยแรงตอ่มโนธรรมของมนุษยชาต ิ
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และการมาถงึของโลกทีไ่ดม้กีาร
ประกาศ ใหค้วามมอีสิรภาพในการ

พูดและความเชือ่ และอสิรภาพจากความหวาดกลัวและ
ความตอ้งการของมนุษย ์เป็นความปรารถนาสงูสดุของ
ประชาชนทั่วไป 

โดยทีเ่ป็นการจําเป็นทีส่ทิธมินุษยชนควร
ไดรั้บความคุม้ครองโดยหลกันติธิรรม ถา้จะไม่บงัคบัให ้
คนตอ้งหันเขา้หาการลกุขึน้ตอ่ตา้นทรราชและการกดขี่
เป็นวถิทีางสดุทา้ย 

โดยทีเ่ป็นการจําเป็นทีจ่ะสง่เสรมิพัฒนาการ
แหง่ความสมัพันธฉั์นมติรระหวา่งชาตติา่งๆ 

โดยทีป่ระชาชนแหง่สหประชาชาตไิดย้นืยัน
อกีครัง้ไวใ้นกฎบตัรถงึศรัทธาในสทิธมินุษยชนขัน้
พืน้ฐาน ในศกัดิศ์รแีละคา่ของมนุษย ์และในสทิธทิีเ่ทา่
เทยีมกนัของบรรดาชายและหญงิ และไดมุ้ง่มั่นทีจ่ะ
สง่เสรมิความกา้วหนา้ทางสงัคมและมาตรฐานแหง่ชวีติ
ทีด่ขี ึน้ในอสิรภาพอนักวา้งขวางยิง่ขึน้ 

โดยทีรั่ฐสมาชกิตา่งปฏญิาณทีจ่ะบรรลถุงึซึง่
การสง่เสรมิการเคารพและการยดึถอืสทิธมินุษยชน 
และอสิรภาพขัน้พืน้ฐานโดยสากล โดยความร่วมมอืกบั
สหประชาชาต ิ

โดยทีค่วามเขา้ใจร่วมกนัในสทิธแิละอสิรภาพ
เหลา่นี ้เป็นสิง่สาํคัญทีส่ดุ เพือ่ใหป้ฏญิาณนีส้ําเร็จผล
เต็มบรบิรูณ์ 

ฉะนัน้ บดันี้ สมชัชาจงึประกาศปฏญิญา
สากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนนี้ ใหเ้ป็นมาตรฐาน
ร่วมกนัแหง่ความสาํเร็จสําหรับประชาชนทัง้มวลและ
ประชาชาตทิัง้หลาย เพือ่จุดมุง่หมายทีว่า่ปัจเจกบคุคล
ทกุคนและทกุสว่นของสงัคม โดยการคํานงึถงึปฏญิญา
นีเ้ป็นเนอืงนติย ์จะมุง่มั่นสง่เสรมิการเคารพสทิธแิละ
อสิรภาพเหลา่นี้ ดว้ยการสอนและการศกึษา และใหม้ี
การยอมรับและยดึถอืโดยสากลอย่างมปีระสทิธผิลดว้ย
มาตรการแหง่ชาตแิละระหวา่งประเทศอนักา้วหนา้
ตามลําดบั ทัง้ในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชกิดว้ยกนั
เอง และในบรรดาประชาชนของดนิแดนท ◌◌ีอ่ยูใ่ต ้
เขตอํานาจแหง่รัฐนัน้ 
 

ขอ้ 1 มนุษยท์ัง้ปวงเกดิมามอีสิระและเสมอ
ภาคกนัในศักดิศ์รแีละสทิธ ิตา่งในตนมเีหตผุลและมโน
ธรรม และควรปฏบิตัติอ่กนัดว้ยจติวญิญาณแหง่ภราดร
ภาพ 

ขอ้ 2 ทกุคนยอ่มมสีทิธแิละอสิรภาพทัง้ปวง
ตามทีกํ่าหนดไวใ้นปฏญิญานี ้โดยปราศจากการ
แบง่แยกไมว่า่ชนดิใด อาท ิเชือ้ชาต ิผวิ เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคดิเห็นทางการเมอืงหรอืทางอืน่ พืน้เพ
ทางชาตหิรอืสงัคม ทรัพยส์นิ การเกดิ หรอืสถานะอืน่ 
นอกเหนอืจากนี ้จะไมม่กีารแบง่แยกใดบนพืน้ฐานของ
สถานะทางการเมอืง ทางกฎหมาย หรอืทางการ
ระหวา่งประเทศของประเทศ หรอืดนิแดนทีบ่คุคล
สงักัด ไม่วา่ดนิแดนนีจ้ะเป็นเอกราช อยูใ่นความพทิักษ์ 
มไิดป้กครองตนเอง หรอือยูภ่ายใตก้ารจํากดัอธปิไตย
อืน่ใด 

ขอ้ 3 ทกุคนมสีทิธใินการมชีวีติ เสรภีาพ และ
ความมั่นคงแหง่บคุคล 

ขอ้ 4 บคุคลใดจะตกอยูใ่นความเป็นทาส 
หรอืสภาวะจํายอมไม่ได ้ทัง้นี้ หา้มความเป็นทาส และ
การคา้ทาสทกุรูปแบบ 

ขอ้ 5 บคุคลใดจะถกูกระทําการทรมานหรอื
การปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม
หรอืยํา่ยศีักดิศ์รไีมไ่ด ้

ขอ้ 6 ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการยอมรับทกุ
แหง่หนวา่เป็นบคุคลตามกฎหมาย 

ขอ้ 7 ทกุคนเสมอภาคกนัตามกฎหมายและมี
สทิธทิีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองของกฎหมายเทา่เทยีมกนั 
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัใิด ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะ
ไดรั้บความคุม้ครองเทา่เทยีมกันจากการเลอืกปฏบิตัใิด 
อนัเป็นการลว่งละเมดิปฏญิญานี ้และจากการยุยงใหม้ี
การเลอืกปฏบิตัดิงักลา่ว 

ขอ้ 8 ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการเยยีวยาอนัมี
ประสทิธผิลจากศาลทีม่อํีานาจแหง่รัฐตอ่การกระทําอนั
ลว่งละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน ซึง่ตนไดรั้บตามรัฐธรรมนูญ
หรอืกฎหมาย 

ขอ้ 9 บคุคลใดจะถกูจับกมุ กักขงั หรอื
เนรเทศตามอําเภอใจไม่ได ้

     อ.ชพูงษ์ ถีถ่ว้น และ ดร. เพยีงดนิ รักไทย เสวนาร่วม กับ      
     การเตรยีมการและการตอ้นรับอยา่งอบอุน่และดเียีย่มของ 
     ทมีบรหิารและพีน่อ้งในแอลเอและเมอืงใกลเ้คยีง  
 

ขอ้ 10 ทกุคนยอ่มมสีทิธใินความเสมอภาค
อยา่งเต็มทีใ่นการไดรั้บการพจิารณาคดทีีเ่ป็นธรรมและ
เปิดเผยจากศาลทีอ่สิระและไม่ลําเอยีงในการพจิารณา
กําหนดสทิธแิละหนา้ทีข่องตนและขอ้กลา่วหาอาญาใด
ตอ่ตน 

ขอ้ 11 (1) ทกุคนทีถ่กูกลา่วหาวา่กระทําผดิ
ทางอาญา มสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการสนันษิฐานไวก้อ่นวา่
บรสิทุธิจ์นกวา่จะพสิจูน์ไดว้า่มคีวามผดิตามกฎหมายใน
การพจิารณาคดทีีเ่ปิดเผย ซึง่ตนไดรั้บหลักประกนัที่
จําเป็นทัง้ปวงสําหรับการตอ่สูค้ด ี

(2) บคุคลใดจะถกูตดัสนิวา่มี
ความผดิทางอาญาใด อนัเนือ่งจากการกระทําหรอืละ
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เวน้ในอนัมไิดถ้อืวา่เป็นความผดิ
ทางอาญาตามกฎหมายแหง่ชาติ

หรอืกฎหมายระหวา่งประเทศ ในขณะทีไ่ดก้ระทําการ
นัน้ไมไ่ด ้และจะกําหนดโทษทีห่นักกวา่ทีบ่งัคับใชใ้น
ขณะทีไ่ดก้ระทําความผดิทางอาญานัน้ไมไ่ด ้

ขอ้ 12 บคุคลใดจะถูกแทรกแซงตาม
อําเภอใจในความเป็นสว่นตวั ครอบครัว ทีอ่ยูอ่าศยั 
หรอืการสือ่สาร หรอืจะถกูลบหลูเ่กยีรตยิศและชือ่เสยีง
ไมไ่ด ้ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองของ
กฎหมายตอ่การแทรกแซงสทิธหิรอืการลบหลูด่งักลา่ว
นัน้  

ขอ้ 13 (1) ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหง่การ
เคลือ่นยา้ยและการอยูอ่าศยัภายในพรมแดนของแตล่ะ
รัฐ 

(2) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะออกนอก
ประเทศใด รวมทัง้ประเทศของตนเอง และสทิธทิีจ่ะ
กลบัสูป่ระเทศตน 

ขอ้ 14 (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะแสวงหา และที่
จะไดท้ีล่ ีภ้ัยในประเทศอืน่จากการประหัตประหาร 

(2) สทิธนิีจ้ะยกขึน้กลา่วอา้งกับกรณี
ทีก่ารดําเนนิคดทีีเ่กดิขึน้โดยแท ้จากความผดิทีม่ใิช่
ทางการเมอืงหรอืจากการกระทําอนัขดัตอ่วตัถปุระสงค์
และหลักการของสหประชาชาตไิมไ่ด ้

ขอ้ 15 (1) ทกุคนมสีทิธใินสญัชาตหินึง่ 
(2) บคุคลใดจะถกูเพกิถอนสญัชาติ

ของตนตามอําเภอใจ หรอืถกูปฏเิสธสทิธทิีจ่ะเปลีย่น
สญัชาตขิองตนไม่ได ้

ขอ้ 16 (1) บรรดาชายและหญงิทีม่อีายคุรบ
บรบิรูณ์แลว้ มสีทิธทิีจ่ะสมรสและกอ่ร่างสรา้งครอบครัว
โดยปราศจากการจํากดัใด อนัเนือ่งจากเชือ้ชาต ิ
สญัชาต ิหรอืศาสนา ตา่งย่อมมสีทิธเิทา่เทยีมกนัใน
การสมรส ระหวา่งการสมรส และในการขาดจากการ
สมรส 

(2) การสมรสจะกระทําโดยความ
ยนิยอมอยา่งอสิระและเต็มทีข่องผูท้ีจ่ะเป็นคู่
สมรสเทา่นัน้ 

(3) ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ
และพืน้ฐานของสงัคม และยอ่มมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความ
คุม้ครองจากสงัคมและรัฐ  

ขอ้ 17 (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเป็นเจา้ของ
ทรัพยส์นิโดยตนเอง และโดยร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

(2) บคุคลใดจะถกูเอาทรัพยส์นิไป
จากตนตามอําเภอใจไม่ได ้ 
ขอ้ 18 ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหง่ความคดิ 

มโนธรรม และศาสนา ทัง้นี ้สทิธนิีร้วมถงึอสิรภาพใน
การเปลีย่นศาสนาหรอืความเชือ่ และอสิรภาพในการ
แสดงออกทางศาสนาหรอืความเชือ่ถอืของตนในการ
สอน การปฏบิตั ิการสกัการบชูา และการประกอบ
พธิกีรรม ไมว่า่จะโดยลําพังหรอืในชมุชนร่วมกบัผูอ้ ืน่ 
และในทีส่าธารณะหรอืสว่นบคุคล  

ขอ้ 19 ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหง่
ความเห็นและการแสดงออก ทัง้นี ้สทิธนิีร้วมถงึ

อสิรภาพทีจ่ะถอืเอาความเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซง และทีจ่ะแสวงหา รับ และสง่ขอ้มลูขา่วสาร
และขอ้คดิผา่นสือ่ใด และโดยไมคํ่านงึถงึพรมแดน  

ขอ้ 20 (1) ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแหง่การ
ชมุนุมและการสมาคมโดยสนัต ิ 

(2) บคุคลใดไม่อาจถกูบงัคบัให ้
สงักัดสมาคมหนึง่ได ้ 
ขอ้ 21 (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะมสีว่นร่วมใน

การปกครองประเทศตนโดยตรง หรอืผา่นผูแ้ทนซึง่
ไดรั้บเลอืกตัง้โดยอสิระ  

(2) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเขา้ถงึบรกิาร
สาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค  

(3) เจตจํานงของประชาชนจะตอ้ง
เป็นพืน้ฐานแหง่อํานาจการปกครอง ทัง้นี ้เจตจํานงนี้
จะตอ้งแสดงออกทางการเลอืกตัง้ตามกําหนดเวลาและ
อยา่งแทจ้รงิ ซึง่ตอ้งเป็นการออกเสยีงอยา่งทัว่ถงึและ
เสมอภาค และตอ้งเป็นการลงคะแนนลับ หรอืวธิกีาร
ลงคะแนนโดยอสิระในทํานองเดยีวกนั 

ขอ้ 22 ทกุคนในฐานะสมาชกิของสงัคม มี
สทิธใินหลักประกนัทางสงัคม และย่อมมสีทิธใินการ
บรรลสุทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม อนั
จําเป็นยิง่สาํหรับศกัดิศ์รขีองตน และการพัฒนา
บคุลกิภาพของตนอยา่งอสิระ ผา่นความพยายามของ
รัฐและความร่วมมอืระหวา่งประเทศ และตามการจัดการ
และทรัพยากรของแตล่ะรัฐ  

ขอ้ 23 (1) ทกุคนมสีทิธใินการทํางาน ใน
การเลอืกงานโดยอสิระ ในเงือ่นไขทีย่ตุธิรรมและ
เอือ้อํานวยตอ่การทํางาน และในการคุม้ครองตอ่การ
วา่งงาน 

(2) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บคา่จา้งที่
เทา่เทยีมกนั สาํหรับงานทีเ่ทา่เทยีมกนั โดยปราศจาก
การเลอืกปฏบิตัใิด 

(3) ทกุคนทีทํ่างานมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บ
คา่ตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเอือ้อํานวยตอ่การประกนั
ความเป็นอยู่อนัควรคา่แกศ่ักดิศ์รขีองมนุษยส์าํหรับ
ตนเองและครอบครัว และหากจําเป็นก็จะไดรั้บการ
คุม้ครองทางสงัคมในรูปแบบอืน่เพิม่เตมิดว้ย 

(4) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะจัดตัง้และทีจ่ะ
เขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพือ่ความคุม้ครองผลประโยชน์
ของตน  

ขอ้ 24 ทกุคนมสีทิธใินการพักผอ่นและการ
ผอ่นคลายยามวา่ง รวมทัง้จํากัดเวลาทํางานตาม
สมควร และวนัหยดุเป็นครัง้คราวโดยไดรั้บคา่จา้ง 

ขอ้ 25 (1) ทกุคนมสีทิธใินมาตรฐานการ
ครองชพีอนัเพยีงพอสาํหรับสขุภาพและความอยูด่ขีอง
ตนและของครอบครัว รวมทัง้อาหาร เครือ่งนุ่งหม่ ทีอ่ยู่
อาศัย และการดแูลรักษาทางการแพทย ์และบรกิาร
สงัคมทีจํ่าเป็น และมสีทิธใินหลกัประกนัยามวา่งงาน 
เจ็บป่วย พกิาร หมา้ย วัยชรา หรอืปราศจากการดํารง
ชพีอืน่ในสภาวะแวดลอ้มนอกเหนอืการควบคมุของตน 

(2) มารดาและเด็กย่อมมสีทิธทิีจ่ะ
รับการดแูลรักษาและการชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เด็กทัง้
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ปวงไมว่า่จะเกดิในหรอืนอกสมรส 
จะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองทาง

สงัคมเชน่เดยีวกนั 
ขอ้ 26 (1) ทกุคนมสีทิธใินการศกึษา 

การศกึษาจะตอ้งใหเ้ปลา่อย่างนอ้ยในขัน้ประถมศกึษา
และขัน้พืน้ฐาน การศกึษาระดับประถมจะตอ้งเป็นภาค
บงัคบั การศกึษาดา้นวชิาการและวชิาชพีจะตอ้งเปิด
เป็นการทัว่ไป และการศกึษาระดบัสงูขึน้ไปจะตอ้ง
เขา้ถงึไดอ้ยา่งเสมอภาคสาํหรับทกุคนบนพืน้ฐานของ
คณุสมบัตคิวามเหมาะสม 

(2) การศกึษาจะตอ้งมุง่ไปสูก่าร
พัฒนาบคุลกิภาพของมนุษยอ์ยา่งเต็มที ่และการ
เสรมิสรา้งความเคารพตอ่สทิธมินุษยชนและอสิรภาพ
ขัน้พืน้ฐาน การศกึษาจะตอ้งสง่เสรมิความเขา้ใจ ขนัติ
ธรรม และมติรภาพระหวา่งประชาชาต ิกลุม่เชือ้ชาต ิ
หรอืศาสนาทัง้มวล และจะตอ้งสง่เสรมิกจิกรรมของ
สหประชาชาต ิเพือ่การธํารงไวซ้ึง่สนัตภิาพ 

(3) ผูป้กครองมสีทิธเิบือ้งแรกทีจ่ะ
เลอืกประเภทการศกึษาทีจ่ะใหแ้กบ่ตุรของตน 

ขอ้ 27 (1) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมโดย
อสิระในชวีติทางวฒันธรรมของชมุชน ทีจ่ะเพลดิเพลนิ
กบัศลิปะ และมสีว่นในความรุดหนา้ และคณุประโยชน์
ทางวทิยาศาสตร ์ 

(2) ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการ
คุม้ครองผลประโยชน์ทางจติใจและทางวตัถ ุอนัเป็น
ผลจากประดษิฐกรรมใดทางวทิยาศาสตร ์วรรณกรรม 
และศลิปกรรมซึง่ตนเป็นผูส้รา้ง  

ขอ้ 28 ทกุคนยอ่มมสีทิธใินระเบยีบทาง
สงัคมและระหวา่งประเทศ ซึง่จะเป็นกรอบใหบ้รรลสุทิธิ
และอสิรภาพทีกํ่าหนดไวใ้นปฏญิญานี้อยา่งเต็มที ่ 

ขอ้ 29 (1) ทกุคนมหีนา้ทีต่อ่ชมุชน ซึง่การ
พัฒนาบคุลกิภาพของตนโดยอสิระและเต็มที ่จะกระทํา
ไดก็้แตใ่นชมุชนเทา่นัน้ 

(2) ในการใชส้ทิธแิละอสิรภาพของ
ตน ทกุคนจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จํากัด เพยีงเทา่ทีม่ี
กําหนดไวต้ามกฎหมายเทา่นัน้ เพือ่วตัถปุระสงคข์อง
การไดม้าซึง่การยอมรับและการเคารพสทิธแิละ
อสิรภาพอนัควรของผูอ้ืน่ และเพือ่ใหส้อดรับกบัความ
ตอ้งการอนัสมควรทางดา้นศลีธรรม ความสงบเรยีบรอ้ย
ของประชาชน และสวัสดกิารทั่วไปในสงัคม
ประชาธปิไตย  

(3) สทิธแิละอสิรภาพเหลา่นี้ไมอ่าจ
ใชข้ดัตอ่วตัถปุระสงค ์และหลกัการของสหประชาชาติ
ไมว่า่ในกรณีใด  

ขอ้ 30 ไมม่บีทใดในปฏญิญานี ้ทีอ่าจตคีวาม
ไดว้า่ เป็นการใหส้ทิธใิดแกรั่ฐ กลุม่คน หรอืบคุคลใด 
ในการดําเนนิกจิกรรมใด หรอืกระทําการใด อนัมุง่ตอ่
การทําลายสทิธแิละอสิรภาพใดทีกํ่าหนดไว ้ณ ทีน่ี้ 
 
ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชนนี ้ประเทศสมาชกิ
ของสหประชาชาตไิดล้งคะแนนเสยีงรับรองให ้
ประกาศใชเ้พือ่เป็นมาตรฐานร่วมกนั ในการปกป้องและ

คุม้ครองสทิธมินุษยชน ในการประชมุสมัชชาแหง่ 
สหประชาชาต ิสมัยสามัญ สมัยที ่3 ทีก่รุงปารสี 
ประเทศฝร่ังเศส เมือ่ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) 
ทีม่า
http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/bo
ok.pdf 

 
คณะกรรมการบรหิารภาคแีละแขกสําคัญในงานเปิดตัวภาค ี
14 ตุลาคม 2555 ณ สํานักงานกลางของภาค ีนครซานฟ
รานซสิโก 

 
โครงการตา่ง ๆ ของภาคไีทยเพือ่
สทิธมินุษยชน     (ต่อจากหนา้ 2) 

ตลุาคม-พฤศจกิายน  2555   
ไดม้กีารจัดกจิกรรมตา่ง ๆ ดงันี้ 

• นําอาจารยช์พูงษ์ ถีถ่ว้น สูอ่เมรกิา และรว่มงาน
กอ่ตัง้ภาคฯี  

• สัมนาและเปิดตัวภาค ี (14 ตลุาคม  2555) 
• สัมนา ณ มหาวทิยาลัยแคลฟิอรเ์นยี แหง่เมอืง

เบริค์เลย่ ์(23 ตลุาคม 2555) 
• สัมนา ณ นครลอสแอนเจลสี (28 ตลุาคม  2555) 
• สัมนา ณ นครชคิาโก ้(2 พฤศจกิายน 2555) 
• มกีารสง่หนังสอืรอ้งเรยีนถงึนายกรัฐมนตรแีละ

ผูเ้กีย่วขอ้งดา้นสทิธมินุษยชน  3  ฉบับ 

ดร. เพยีงดนิ รักไทย กับการครวญเพลงกราบหัวใจคนเสือ้
แดง กอ่นการสัมนา กับพีน่อ้งชาวชคิาโก ้2 พฤศจกิายน 
2555 

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/book.pdf
http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/book.pdf
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สาํหรับกจิกรรมในชว่งตน้ปีทีผ่่าน
มา ไดม้กีจิกรรมพเิศษและกจิกรรม

ตอ่เนอืงดงันี้:- 

ต ัง้แต ่18 กมุภาพนัธ ์2555   

นับตัง้แตก่ารกอ่ตัง้เป็นมา ประมาณหนึง่ปี 
มหาวทิยาลัยประชาชนซึง่เป็นหน่วยปฎบิัตงิาน ภายใต ้
การคุม้ครองของภาคฯี ไดนํ้าเสนอความรู ้ความจรงิ 
ขอ้มลู และขอ้คดิทางการเมอืงอยา่งสมํา่เสมอ  

มหาวทิยาลัยประชาชน เปิดดําเนนิการตัง้แตวั่นที ่18 
กมุภาพันธ ์2555 และดําเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและเขม้แข็ง
ตลอดมา 

พฤศจกิายน-ธนัวาคม 2555   

• มกีารชว่ยเหลอืนักศกึษาไทยทีถ่กูจีช้งิทรัพย ์
และทํารา้ยร่างกายอยา่งรุนแรง โดย
ผูอํ้านวยการ คณุเอนก ซานฟราน ได ้
ชว่ยเหลอืทางกฎหมาย การดแูลเฉพาะหนา้ 
และการดแูลคา่ใชจ้า่ย มลูคา่กวา่ $10000 

สํานักงานกลางของภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน ณ นคร
ซานฟรานซสิโก โดยอภนัินทนาการจากประธานบอรด์
อํานวยการ คณุเอนก ชยัชนะ 

ธนัวาคม 2555-มกราคม 2556   

• เยีย่มนักโทษทางการเมอืงในประเทศไทย 
โดยตวัแทนภาคฯี ศกึษาเกีย่วกบัความเป็นอยู่
และมอบเงนิบรจิาคจากสมาชกิ จํานวน  
$1200 (ดรูายงานผลการปฎบิัตงิานในฉบบันี)้ 

สาํหรับรอบปี  2556 ทีค่ณะกรรมการบรหิารชดุกอ่ตัง้
ไดค้ดิไวนั้น้ เป็นไปตามกรอบการปฎบิตังิาน  3 ดา้น 
อนัเกีย่วเนือ่งกับเรือ่งสทิธมินุษยชน คอื ดา้นการป้อง
ปราม เยยีวยา และสรา้งเสรมิ  โดยมโีครงการตา่ง ๆ 
ดงันี ้

คณ ะอนุกรรมการดา้นนกัโทษการเมอืง  

มคีณะอนุกรรมการทํางาน ทีเ่ชญิชวนสมาชกิเขา้ร่วม 
โดยมกีารพูดคยุ เก็บขอ้มลู ทําการวจัิย สรุปผลอยา่ง
ตอ่เนือ่ง และขอ้มลูทีไ่ด ้จะมกีารพจิารณาทําเป็น
โครงการ (ป้องปราม เยยีวยา หรอืสรา้งเสรมิ) ตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป) กลา่วคอื จะมโีครงการย่อยที่
คณะอนุกรรมการนี ้จะทําหลายโครงการ เชน่ การ
สมันา การทําจดหมายขา่ว การนําเสนอบทความทาง
เว็บไซต ์การชว่ยเหลอืเหยือ่ทางการเมอืง การ
รอ้งเรยีนร่วมกบัองคก์รสทิธมินุษยชนระดบันานาชาต ิ
ฯลฯ) 

คณ ะอนุกรรมการดา้นเสรภีาพพ ื�นฐาน   

โดยจะมคีณะอนุกรรมการทีจ่ะยนิดรัีบสมาชกิภาคฯี เขา้
ร่วมทํางานเชน่กนั และจะมลีักษณะการทํางานคลา้ย ๆ 
กบั คณะอนุกรรมการดา้นนักโทษการเมอืง ตา่งกนัที่
สาระจะเกยีวกับการละเมดิเสรภีาพพืน้ฐาน ตามหลกั
สทิธมินุษยชน 

 

คณ ะอนุกรรมการดา้นสรา้งเสรมิจติสํานกึดา้น
สทิธมินุษยชน 

โดยจะทําหนา้ทีศ่กึษา คน้ควา้ วจัิย และสรา้งกจิกรรม
เพือ่สรา้งจติสํานกึและปฏวิตัวิัฒนธรรม สูส่งัคมทีม่ี
อารยธรรม มพีลเมอืงคณุภาพ ทีใ่ชช้วีติดว้ยจติสาํนกึ
การเคารพสทิธพิืน้ฐานของตนเองและผูอ้ืน่ 

โครงการวจิยัปัญหาดา้นสทิธมินุษยชนในประเทศ
ไทย  

โดยการสนับสนุนนักวจัิยในประเทศไทย ใหนํ้าเสนอ
รายงานประจําเดอืนใหก้ับคณะอนุกรรมการสองฝ่าย
ขา้งตน้ และใหก้ับคณะกรรมการบรหิาร เพือ่เผยแพร่
ใหก้บัสมาชกิและสงัคม และเพือ่การใชป้ระโยชน ์
สาํหรับการเคลือ่นไหว รณรงค ์และจัดกจิกรรมที่
สมควรตอ่ไป  (หกเดอืน คอื มรีายงานวนัที ่1 ของ
เดอืนพฤษภาคม-ตลุาคม) 
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การสมันาใหญ ่  

กําหนดประมาณเดอืนกนัยายน 2556 โดยจะร่วมมอืกบั
องคก์รนานาชาต ิเชน่  Amnesty International และ
องคก์รอืน่ ๆ เพือ่นําเสนอและถกหนทางป้องปราม 
เยยีวยา และสรา้งเสรมิ ประเด็นทางสทิธมินุษยชนใน
ประเทศไทย ใหก้ับคนไทยทัว่โลก รวมทัง้คนไทยใน
อเมรกิาทีส่ามารถเขา้ร่วมได ้และจะมกีารเชญิวทิยากร
ทีม่ชี ือ่เสยีง เขา้ร่วมนําเสนอปัญหาและทางแกไ้ขในมติิ
ตา่ง ๆ  

งานเสวนาเรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชนในประเทศไทย ณ 
University of California at Berkeley เมือ่ 23 ตุลาคม 
2555 

กจิกรรมระดมทนุ  

จะมกีารจัดงานใหญห่นึง่งาน ทีไ่ดท้ัง้เนือ้หาสาระใน
การสง่เสรมิการเคารพสทิธมินุษยชน และการหาทนุไว ้
สาํหรับใหค้ณะกรรมการชดุตอ่ไป ไดใ้ชส้าํหรับการ
ดําเนนิงานตอ่จาก ชดุกอ่ตัง้    อนึง่ การรณรงคใ์น
ระดบัตา่ง ๆ ผา่นการยืน่จดหมาย จะมกีารกระทําอย่าง
ตอ่เนือ่ง อยา่งนอ้ยเดอืนละครัง้ โดยควบคูก่บัการสง่
ขา่วสารประจําวนัใหก้บัสมาชกิทางอเีมล ์

การประกวดบทความและคําขวญั เก ีย่วกบัสทิธ ิ
มนุษยชน   

โดยจะเนน้ในระดับโรงเรยีน และมหาวทิยาลยั 
(ดําเนนิการตัง้แตม่ถินุายน เพือ่ประกาศผลในการ
ประชมุประจําปี 14 ตลุาคม  2556) 

 

คณุไซมอ่น ในนามตัวแทนภาคฯี เขา้พบปะและสนทนากับ
นายกยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร ณ ทําเนียบรัฐบาล 3 มกราคม 2556 

รายงานผลการปฏบิตังิาน โครงการเยีย่ม
นกัโทษการเมอืง (ต่อจากหนา้ 1) 

1. บทนํา 
 
วตัถปุระสงคโ์ครงการเยีย่มนักโทษทางการเมอืงใน
ประเทศไทย 
 

1. เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกับสภาพความเป็นอยูแ่ละความ
ตอ้งการของนักโทษการเมอืงเป้าหมาย 30 คน 

2. เพือ่ถา่ยทอดเรือ่งราวทีเ่รยีนรูสู้ส่ังคมไทยและ
ชาวโลก โดยเป็นเสยีงแทนผูต้อ้งขัง 

3. เพือ่เรยีกรอ้งใหผู้เ้กีย่วขอ้งคนืความเป็นธรรมกับ
นักโทษการเมอืงทกุคน 

4. เพือ่ปลอบขวัญและใหกํ้าลังใจแกนั่กโทษการเมอืง
ทัง้ 30 คน 

 
คณุไซม่อน รายงานวา่ การไปเยีย่ม นักโทษ  เป็นงาน
ทีใ่หค้วามรูส้กึทีด่ ีและ ภาคภมูใิจ ทีไ่ดไ้ปในฐานะ
ตวัแทน องคก์ร เพราะ นีเ้ป็นครัง้ทีส่ามแลว้ทีไ่ดทํ้า
กจิกรรมนี ้แตใ่นสองครัง้ทีผ่่านมา ไปเป็นการสว่นตวั 
ซึง่ทําใหคุ้น้เคยกนักจิกรรมนีด้ ี ซึง่คณุไซม่อน ได ้ชี้
แจง้วา่ ไดม้อบเงนิสดใหนั้กโทษ พรอ้ม ทัง้เลีย้ง
อาหาร ไดด้งัทหีวงัแตต่ัง้ใจไว ้ดว้ยดทีกุประการ 
เรยีกวา่ ประสบผลสาํเร็จตามทีค่าดหวงัไว ้โดยได ้
พบปะกบันักโทษรายบคุคลสําคญั ๆ หลายราย 
โดยเฉพาะนักโทษคด ี 112 ดว้ย 
 
2. รายงานการปฎบิตังิาน 

กจิกรรมหลกั   

- เขา้พบ นายกรัฐมนตร ีนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร  
- เยีย่ม นักโทษการเมอืง ดว้ยการเลีย้งอาหาร และ
มอบปัจจัยเล็กนอ้ยเป็นขวญัและกําลงัใจ  
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- เขา้เยีย่มพบปะ นักตอ่สูเ้พือ่
ประชาธไิตยรายอืน่ๆ 

- เป็นแขกรับเชญิ ในรายการ “รูเ้ขารูเ้รา ”ของ ดร.สนัุย  

ภาพรวมคร่าว ๆ ของกจิกรรม 

• หลงัการเตรยีมการแลว้ ภาคฯี ไดอ้อกเชค็เงนิ
สดจํานวน  $1200 หรอืคดิเป็นเงนิไทย
ประมาณ  36,000 (สามหมืน่หกพันบาท) แก่
คณุไซม่อน 

• จัดงานวนัที ่19 ทีห่ลักสี ่สาํหรับนักโทษเสือ้
แดง 23 คน รวมทัง้คณุกอ่แกว้  

• คณุซาร่าและอกีหลายทา่น ชว่ยเหลอือยา่งด ี
ถงึงานสบิเอ็ดโมง เลีย้งอาหารกลางวนัและ
ใหข้องขวญัแกนั่กโทษ  

• แลว้ไปออกรายการรูเ้ขารูเ้รา กับทมีงานของ 
ดร. สนัุย   

• กลบัมาดแูลเรือ่งอาหาร     
• เรือ่งบญัชยัีงไม่ไดส้ะสาง อยู่ทีพ่ีแ่พ็ท  
• คณุทอม ดนัด ีและคณุโดง่ไปดว้ย คณุดารุณี 

ไมส่ามารถชว่ยได ้แตไ่ดส้ง่ตวัแทนคอื 
เลขานุการสว่นตวัไปชว่ยเหลอื   

• มกีารมอบของขวญั  และมกีารบรจิาคเงนิทีรั่บ
จากสมาชกิภาคฯี ใหแ้กนั่กโทษ คนละ 1000 
บาท เขา้บัญช ีและจะมหีลกัฐานสง่ใหส้มาชกิ
ทีเ่กีย่วขอ้งตามความจําเป็น 

• คา่อาหาร   คณุไซม่อนจะสรุปยอดและแจง้
ใหท้ราบ (เป็นเงนิทีค่ณุไซมอ่นและครอบครัว
รับผดิชอบเอง) 

 
รายละเอยีดกจิกรรมรายวนั 
 
19 ธนัวาคม 2555 ไปเยีย่มนกัโทษการเมอืง 
 

• มอบเงนินักโทษทางการเมอืง6 ราย ๆ 
ละ  1112 บาท 

• คา่อาหาร  (คณุไซม่อนและครอลครัวดแูลเอง
ทัง้หมด ไมเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิบรจิาคของภาคฯี) 

• คยุกับ อ.สมยศ อ.สรุชยั และหนุ่มเมอืง
นนท ์ (เนือ้หา ขอสงวนเอาไว)้ 
 

 
3 มกราคม 2556 
 

• กอ่นการพบนายกยิง่ลักษณ์ ไปเยีย่มหนุ่ม 
เมอืงนนท ์อกีครัง้ (เนือ้หาการสนทนาขอ
สงวนไว)้ 

 
4 มกราคม 2556 
 

• คณุซาร่า ชว่ยตดิตอ่กับเลขานายกฯ ผา่นคณุ
สรุนันท ์  มคีณุชาย เลขาคณุสรุนันท ์

• พบนายกฯ ในหอ้งประชมุพเิศษ 
• โดยไดข้อใหพ้รรคเพือ่ไทยผลักดนักฎหมาย

นริโทษกรรมใหค้นเสือ้แดงและผูต้อ้งหา
มาตรา 112 

• มอบเสือ้ใหน้ายกฯ ขอลายเซ็นต ์  
• คยุกนัประมาณ  15 นาท ี  
• ยืน่จดหมายตอ่นายกรัฐมนตร ี

 
8 มกราคม 2556 
 

• พบคณุจาตรุนต ์ฉายแสง (คณุไพรัช ไปดว้ย) 
• ไดเ้จอ อ.จรัล และ อ. ธเนศ  แลกเปลีย่น

แนวทางการตอ่สู ้
• ไดนํ้าเสนอเรือ่งของภาคไีทยเพือ่สทิธิ

มนุษยชน อยู่ดว้ย ประมาณสามสีน่าท ี
• มนัีกกจิกรรมหลายทา่น เชน่ คณุคําผกา คณะ

นติริาษฎร ์
 

 
3. คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ 
 
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ แยกย่อยไดด้งันี้ 

 
 
หมายเหต ุเงนิบรจิาคทีเ่หลอืจากการมอบใหนั้กโทษ นําไป
สนับสนุนกจิกรรมดแูลเด็ก ๆ ในครอบครัวนักโทษ และ
คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ของคณุไซมอ่น 
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บรรยากาศกันเองกอ่นงานสมันาทีน่ครลอสแอลเจลสี 28 
ตลุาคม 2556  อาหารด ีดนตรไีมต่อ้ง เพราะน้ําใจลน้หลาม 
พีน่อ้งทีแ่อลเอ สดุยอดความกลมเกลยีวและเขม้แข็ง 
ขอบพระคณุทกุทา่นอกีครัง้หนึง่ 
 
4. ขอ้สงัเกต ุขอ้คดิ และคําแนะนํา 
 
- ตอ้งทําความเขา้ใจเรือ่ง รายการจ่าย และขัน้ตอน
ตา่งๆ ใหช้ดัเจน เพราะอาจจะมคีวามเขา้ใจผดิและเกดิ
คา่ใชจ้่ายทีไ่มค่าดคดิเกดิขึน้ได ้ทําให ้งบประมาณที่
เตรยีมไว ้มปัีญหา   

- คณุไซม่อนใหข้อ้คดิในการไปปฏบิัต ิในครัง้นีไ้วว้า่ ที่
เมอืงไทย เราจะหาการสนับสนุนแบบใหเ้ปลา่
ยาก  ตอ้งใชเ้งนิทอง  และจํานวนเงนิทีใ่หนั้น้ ทาง
ประเทศไทยอาจจะมองวา่นอ้ยมาก  หลายคนอาจจะ
คาดหวงัวา่ เราเป็นองคก์รจาก เมอืงนอก น่าจะไดเ้งนิ
ชว่ยเหลอืมากกวา่นี ้แตใ่นเรือ่งนี ้ดร  .เพยีงดนิ ไดย้อ้น
ใหร้ะลกึวา่ เราไมใ่ชอ่งคก์รทีไ่ปเนน้การบรจิาคหรอื
มอบเงนิทองเป็นสาระหลกั แตไ่ปเพือ่ตอบสนอง
วตัถปุระสงคท์างสทิธมินุษยชน ตามวตัถุประสงค์
ขา้งตน้มากกวา่ การมอบเงนิ เป็นแคน้ํ่าใจเล็กนอ้ย
เทา่นัน้  

- คณุไซม่อน ยนืยันวา่ การไปเยีย่ม นักโทษ ฯ เป็น
งานทีใ่หค้วามรูส้กึทีด่ ีและ ภาคภมูใิจ ทีไ่ดไ้ปในฐานะ
ตวัแทน องคก์ร เพราะ นีเ้ป็นครัง้ทีส่ามแลว้ทีไ่ดทํ้า
กจิกรรมนี ้แตใ่นสองครัง้ทีผ่่านมา ไปเป็นการสว่นตวั 
ซึง่ทําใหคุ้น้เคยกนักจิกรรมนีด้ ีซึง่คณุไซม่อน ได ้ชี้
แจง้วา่ ไดม้อบเงนิสดใหนั้กโทษ พรอ้ม ทัง้เลีย้ง
อาหาร ไดด้งัทหีวงัแตต่ัง้ใจไว ้ดว้ยดทีกุประการ 
เรยีกวา่ ประสบผลสําเร็จอยา่งดเียีย่ม 

- ผูป้ฏบิตังิานฯ คอื ตวัแทนองคก์รฯ คณุ ไซม่่อน ได ้
ขอขอบคณุ คณะกรรมการ องคก์รฯ ทกุๆ ทา่น และ
เพือ่นๆ ทีใ่หค้วามร่วมมอื และยัง ไดร้่วมกนั บรจิาค 
ปัจจัย เพือ่ เป็นขวัญและกําลงัใจ ใหนั้กโทษฯ   ซึง่

หากวา่ปราศจากสิง่เหลา่นี ้งานคงจะไมส่ําเร็จและ
ลลุว่งเป็นอย่างด ีพรอ้มกนันีไ้ดข้อบคณุ คณุ SARA ที่
ไดช้ว่ยดแูล และประสานงาน ใหค้ณุไซม่อน และ
ครอบครัวเป็นอยา่งด ีรวมทัง้ ดร .สนัุย ทีไ่ดใ้หเ้กยีรติ

เชญิเป็นแขกรับเชญิใน รายการ “รูเ้ขา รูเ้รา ”โดยไมม่ี
คา่ใชจ้่ายใดๆ เลย  

- ทีป่ระชมุเห็นตรงกนัวา่ ในการปฏบิตังิานใด ๆ ใน
อนาคต ขอใหคํ้านงึถงึภาพรวมทางอดุมการณ์เป็นหลัก 
ลดการขดัแยง้ใหม้ากทีส่ดุ ใหม้องทกุๆคน เป็นเพือ่น
ร่วมทางในการตอ่สู ้ตอ้งสามคัคกีนัไว ้ผูรั้บผดิชอบ
โครงการและคณะกรรมการบรหิาร ขออภัยพีน่อ้งที่
เกีย่วขอ้งทกุทา่น หากมอีะไรขาดตกบกพร่อง และพวก
เราถอืคต ิมสีขุเราร่วมเสพ มทีกุขเ์ราร่วมแกไ้ข เพือ่ส ิง่
ทีด่ทีีส่ดุตามอดุมการณ์จะไดเ้กดิขึน้  
เอกสารแนบ:   
รายละเอยีดของคา่ใชจ้่าย จากคณุไซม่อน และ บันทกึ คา่ใช่
จ่าย จาก เหรัญกิ คณุ ลีล่ 
ผูร้ายงาน: คณุไซม่อน และครอบครัว คณุลีล่ ีและคณุพารา 

หมายเหต:ุ ในนามภาคไีทยเพือ่สทิธมินุษยชน ขอถอื
โอกาสนี ้ขอบพระคณุทกุทา่นทีช่ว่ยเหลอืใหง้านนีสํ้าเร็จ
ดว้ยด ี และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอขอบพระคณุสมาชกิทกุ
ทา่น ทีไ่ดก้รณุาบรจิาคเงนิร่วมโครงการ และเงนิทกุเหรยีญ
ไดถ้กูนําสง่นักโทษในประเทศไทยจนครบแลว้  จงึขอกศุล
กรรมนี ้ดลบันดาลใหท้า่นและครอบครัว จงประสพแต่
ความสขุ ความเจรญิ ยิง่ ๆ ขึน้ไป  
 
 
 

 

 

คณุยายศรลีดา สมาชกิกติตมิศักดิ ์
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ตัวแทนภาคฯี ออกรายการรูเ้ขารูเ้รา โดย ดร. สนัุย ดร. สทุนิ 
และคณุสมาน  ขอขอบคณุทา่นสาม ส. และทมีงาน มา ณ 
โอกาสนีด้ว้ย 

 

มุมกวเีพือ่มนุษยชาต ิ

            โดย เพยีงดนิ 

มองผวิสมีตีา่งอยา่งเห็นแยก 
มองความแปลกปัน้เนน้เชน่วสิยั 
มองรวยจนชนชัน้ขดีกัน้ไกล 
มองจนีไทยลาวฝร่ังสะพร่ังเรยีง 

มองความคดิจติตา่งอย่างหลากหลาย 
มองความเชือ่เรยีงรายมากมายเสีย่ง 
มองการเมอืงเรือ่งคา้งตา่งสเีพยีง 
จึง่ยากเลีย่งชนแหลกกระแทกกนั 

แตต่รองเถดิทา่นเอยจักเผยสจัจ ์
สเีลอืดวดัแดงวา่เจา้ขา้น่ัน 
ก็รูร้อ้นรูห้นาวหงาวงว่งงัน 
ก็เกดิพลนัแกเ่จ็บตายไม่วายเวน้ 

ก็รูเ้จ็บรูจํ้ารูกํ้าหนัด 
ปรากฏชดัวา่ใชแ่น่ไซรเ้ห็น 
จงึควรวา่คา่คนผลควรเป็น 
ก็คอืเห็นทกุหนา้วา่เทยีมกนั 
 

พลังอันเขม้แข็งของพีน่อ้งไทยจากแอลเอสว่นหนึง่ ในวัน
กอ่นเปิดตัวภาคฯี ทีน่ครซานฟรานซสิโก ณ สํานักงานภาค ีที่
คณุเอนก ชยัชนะ เป็นผูอ้ปุถม้ภฟ์รตีลอดมา  

** กอ่นพบกันใหม ่อยา่ลมืเยีย่มเว็บไซตภ์าคฯี http://thai-
ahr.org

 

 
หลากลน้น้ําใจ รม่ไมใ้บบัง กับความจรงิจังตอ่อดุมการณ์รัก
ชาตบิา้นเกดิ ขอบคณุคณุเนตร ทีก่รณุาเอือ้เฟ้ือสถานที่
สําหรับการจัดสัมนาทีแ่อลเอ เมือ่ 28 ตลุาคม 2555  
ขอบพระคณุสําหรับอาหารอรอ่ย ๆ และน้ําใจไมตรขีองทกุ
ทา่นยอ้นหลัง มา ณ โอกาสนีด้ว้ย

 TEAM TAHR  
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