
1



2

Mr.Jittrakorn Kaew-Akho (Kung)
นายจิตรกร เเก้วอะโข

2012-2017 
 Worked on community-engaged 
art with a human rights organization, 
using painting and performance art to 
convey political and human rights related 
messages.

2017-2018 
 Gave lessons on art and 
performance to inmates in Khlong Phai 
Prison of Nakhon Ratchasima Province.

2019 
 Give lessons on art and 
performance to inmates in Rayong 
Province’s Central Prison.

2012-2017  
	 ท�ำงำนศิลปะกับชุมชน	 เเละองค์กร
ด้ำนสิทธิมนุษยชน	 ผ่ำนงำนทำงด้ำนจิตรกรรม
(Painting)	 ศิลปะกำรเเสดงสด	 (Performance	
Art)ในเนื้อหำด้ำนกำรเมืองกำรปกครองเเละสิทธิ
มนุษยชน

2017-2018  
	 จัดกำรเรียนกำรสอนศิลปะและกำร
แสดงออกกับผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลำงคลองไผ่	
จังหวัดนครรำชสีมำ

2019 
	 จัดกำรเรียนกำรสอนศิลปะและกำร
แสดงออกกับผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลำงระยอง	
จ.ระยอง

Email:    minimaljittrakorn@gmail.com
Telephone number:  094-6348002
Origin:    Nakhon Sri Thammarat Province
Education:  Bachelor of Fine Arts, Nakhon SriThammarat   
   Rajabhat University

ศิลปิน
Artist
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Mr. Den Kamlae
นำย	เด่น	ค�ำเเหล้
painting of 40 cm.x50 cm.

Mr. Den Kamlae 
 Mr. Den Kamlae was born on 7 August 1951 at Baan Tasee in Nong Saeng Sub-
District, Kumpawapee District, Udorn Thani Province. 
 Between 16 April 2016 to 24 March 2017, Mr. Den had disappeared from a 
forest close to his home in Khok Yao community, Tung Lui Lai Sub-District, Kon San 
District, Chaiyaphum Province. His wife had begun to search for him since the date when 
he entered into the forest to collect forest products for sale and went missing.  Several 
fellow villagers helped her look for him in the national reserved forest area for several 
weeks. 
 No one knows what happened to Den until 24 March 2017 when a villager 
found pieces of bones and belongings of Den suspiciously placed in the forest. Later 
on, a skull is found nearby and its DNA matches that of Den’s elder sister. While the 
authorities have begun their investigation into Den’s death, there is not much progress 
on the case up until now. 
 Den was a former member of the Communist Party of Thailand and prominent 
senior land rights activist. He lived with his wife, Supab Kamlae, in the area of Khok Yao 
Forest before it was declared as a national reserved forest. After such a declaration, 
residents of this area including Den and Supab were sued for encroachment of reserved 
forests. Convicted by the Supreme Court, Supab had to serve six months’ imprisonment 
from July 2017 to January 2018. 

นาย เด่น ค�าเเหล้
	 นำย	 เด่น	 ค�ำเเหล้	 เกิดเมื่อวันที่	 7	 สิงหำคม	 2494	ณ	 บ้ำนท่ำสี	 ต.หนองแสง	 อ.กุมภวำป	ี
จ.อุดรธำนี	
	 ระหว่ำงวันที่			16	เมษำยน	2559	ถึงวันที่		24	มีนำคม	2560	นำยเด่น	ค�ำแหล้	หำยตัวไปจำก
ป่ำชุมชนใกล้บ้ำนของเขำที่โคกยำว	ต.ทุ่งลุยลำย	อ.คอนสำร	จ.ชัยภูมิ	
ในวันที่นำยเด่น	ค�ำแหล้	ออกไปหำของป่ำเพ่ือน�ำไปขำยในตลำด	ภรรยำเริ่มติดตำมหำในคืนวันนั้นที่นำย
เด่นไม่กลับมำ		มีชำวบ้ำนช่วยกันตำมหำติดต่อกันหลำยอำทิตย์ในพ้ืนที่ป่ำสงวนที่อยู่ติดกัน	
ไม่มีใครพบและทรำบชะตำกรรมของนำยเด่น	จนกระทั่งวันที่	24	มีนำคม2560	ชำวบ้ำนพบชิ้นส่วนของ
กระดูก	 ส่ิงของที่เปน็ของนำยเด่นฯ	ที่พบตั้งอยู่อย่ำงน่ำสงสัย	และในวันที่	 24	มีกำรตรวจพบกะโหลก
ศีรษะมนุษย์และต่อมำตรวจพบว่ำมีดีเอ็นเอตรงกับพ่ีสำวของนำยเด่น
ปัจจุบันยังไม่มีกำรสืบสวนสอบสวนถึงสำเหตุกำรตำย	
	 นำยเด่น	 ค�ำแหล้	 เปน็อดีตสมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 เปน็นักกิจรรมอำวุโส
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิในที่ดินท�ำกินและอยู่อำศัยกับภรรยำของเขำในป่ำโคกยำวมำก่อนกำรประกำศพ้ืนที่
ป่ำสงวนประกำศครอบคลุมพ้ืนที่ของบรรพบุรุษจนเปน็เหตุให้มีกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีทั้งนำยเด่นและ
ภรรยำ	 	 นำงสุภำพ	 ค�ำแหล้	 ติดคุก	 6	 เดือนตำมค�ำส่ังศำลฎีกำข้อหำบุกรุกป่ำสงวนเมื่อปตีั้งแต่เดือน
กรกฎำคม	2560	ถึงมกรำคม2561
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Lawyer Somchai Neelapaijit
ทนำยสมชำย	นีละไพจิตร
painting of 40 cm.x50 cm.
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Lawyer Somchai Neelapaijit
ทนำยสมชำย	นีละไพจิตร

Mr. Surachai Sae-Dan
นำย	สุรชัย	เเซ่ด่ำน

Mr. Sombath Somphone
นำย	สมบัด	สมพอน

painting of 60 cm.x80 cm.
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Mr. Sombath Somphone

 Born to a poor farming family in a small village in Khammoune Province in 
Southern Laos, Sombath Somphone had experienced poverty as well insecurity and 
turmoil brought about by the Indochina war between the United States and Vietnam 
which	 also	 involved	 Laos.	 After	 finishing	 his	 degree	 in	 Education	 and	 Agronomy	 in	
the United States, he returned to Laos and work on community-based agriculture 
development. 
 In 1996, Sombath created the Participatory Development Training Center 
(PADETC)	a	non-profit	training	organization	in	Vientiane	to	train	farmers	and	improve	
critical and analytical thinking skills among young people to work on community 
services. In 2012, Sombath Somphone was chosen by Laos civil society organizations, 
and approved by the Lao Foreign Ministry, as the co-chair of the National Organizing 
Committee (NOC) of the 9th Asia Europe People Forum (AEPF), a meeting of Asian and 
European civil society organizations.
 The 9th AEPF which took place from 16-19 October 2012 was attended by more 
than 700 participants, including Lao participants.  At the AEPF, Sombath Somphone, 
as the Co-chair of the NOC, also gave the opening speech.  During the AEPF, a large 
number of Lao security personnel were present, taking photos and taking notes of 
all discussions. Copies of DVD documenting the provincial consultative process that 
was	supposed	to	be	given	to	all	participants	were	confiscated	by	the	Lao	authorities.		
Similarly, a document written by Sombath Somphone titled “Lao Vision Statement: 
Recommendations for Actions” was not distributed as previously agreed. 
 On December 15, 2012, two months after the close of the 9th AEPF, Sombath 
Somphone	was	disappeared.	The	entire	sequence	of	Sombath’s	abduction	was	filmed	on	
police CCTV camera showing that he was stopped at a police post and later taken away 
in a white truck.  That was the last time Sombath was seen.  
	 The	case	of	Sombath’s	disappearance	has	been	filed	with	the	UN	Working	Group	
for Enforced Disappearance (UN WGEID).  Now nearly seven years after Sombath has 
been disappeared, the Lao authorities have continued to claim that the state is not 
involved and that the police are still investigating the case.  
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นาย สมบัด สมพอน

	 นำยสมบัด	 สมพอนเติบโตมำในครอบครัวยำกจนในหมู่บ้ำนเล็กๆ	 ณ	 แขวงค�ำม่วน	 ประเทศ
ลำว	ตั้งแต่เยำว์วัย	สมบัดต้องเผชิญกับควำมล�ำบำกยำกแค้นและควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองซึ่งเกิดจำก
สงครำมอินโดจีนระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและเวียดนำม	ซึ่งประเทศลำวเข้ำไปมีส่วนร่วมด้วย	
	 หลังจำกส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรศึกษำและวิทยำศำสตร์เกษตรกรรมจำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	สมบัดได้ย้ำยกลับมำประเทศลำวเพ่ือท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรรมชุมชน
ในปพี.ศ.	 2539	 สมบัดก่อตั้งศูนย์อบรมร่วมพัฒนำ	 (PADETC)	 ซึ่งเปน็องค์กรไม่แสวงหำก�ำไรที่มีเป้ำ
หมำยฝกึชำวไร่ชำวนำและคนรุ่นใหม่เพ่ือให้มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์เพ่ือท�ำงำนบริกำรชุมชน	
	 ต่อมำในป	ี 2555	 สมบัดได้รับเลือกจำกภำคประชำสังคมและกระทรวงต่ำงประเทศของ
ประเทศลำวเพ่ือเปน็ประธำนร่วมของคณะกรรมกำรระดับชำติในงำนประชุมเวทีประชำชนเอเชีย-ยุโรป
ครั้งที่	 9	 ซึ่งเปน็กำรประชุมส�ำคัญขององค์กรภำคประชำสังคมในทวีปเอเชียและยุโรปงำนประชุมเวที
ประชำชนเอเชีย-ยุโรปครั้งที่	9	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	16-19	ตุลำคม	2555	และมีผู้เข้ำร่วมกว่ำ	700	คน
รวมถึงประชำชนลำวด้วย	 ณ	 งำนประชุมนี้	 สมบัดเปน็ผู้กล่ำวเปดิงำนในฐำนะประธำนร่วมของคณะ
กรรมกำรระดับชำติ	
	 ในระหว่ำงงำนประชุม	มีเจ้ำหน้ำที่ควำมมั่นคงจ�ำนวนมำกคอยติดตำม	ถ่ำยภำพ	และจดบันทึก
เกี่ยวกับบทสนทนำทั้งหมด	 นอกจำกนี้	 เจ้ำหน้ำที่ยังท�ำกำรยึดแผ่นดีวีดีที่บันทึกกระบวนกำรปรึกษำ
หำรือในระดับจังหวัดและเอกสำร	แถลงกำรณ์วิสัยทัศน์เพ่ือประเทศลำว	:	ข้อเสนอแนะในกำรท�ำงำน	
ซึ่งสมบัดเขียนขึ้นไปอีกด้วย
	 สองเดือนภำยหลังจำกงำนประชุมดังกล่ำว	วันที่	15	ธันวำคม	2555	สมบัดได้หำยตัวไป	ทุก
จังหวะในกำรลักพำตัวของสมบัดได้ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปดิของต�ำรวจ	ภำพในกล้องวงจรปดิชี้ให้
เห็นว่ำสมบัดถูกต�ำรวจส่ังให้หยุดที่ด่ำนตรวจและจับให้ขึ้นไปในรถบรรทุกสีขำว	นั่นเปน็ครั้งสุดท้ำยที่เรำ
ได้เห็นสมบัด
	 คดีกำรหำยตัวไปของสมบัดได้ถูกยื่นต่อคณะท�ำงำนด้ำนกำรบังคับสูญหำยแห่ง
สหประชำชำติ	(UN	Working	Group	for	Enforced	Disappearance:	UN	WGEID)	อย่ำงไรก็ดี	แม้ว่ำ
เวลำจะผ่ำนไปแล้วเจ็ดป	ีเจ้ำหน้ำที่ลำวก็ยังคงยืนยันว่ำรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรหำยตัวไปของสมบัด
และยังคงสืบสวนคดีนี้ต่อไป
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Mr. Mayunid Loniya
นำยมะยูนิต	โลนิยะ

Mr. Sata Laboh
นำยซำตำ	ลำโบะ

Mr. Tanong Poh-Arn
นำยทนง		โพธิ์อ่อน

painting of 60 cm.x80 cm.



9Mr. Mayunid Loniya
 Mr. Mayunid Loniya is a businessman selling rubberwood. He is a father of one 
little girl and breadwinner of the family. 
 My dear Mayunit,
 You have disappeared since July 2007. Back then, you were 31 years old and 
your wife 27 years old. Ten years later, while Nureeyah turned 37, you still remain 31, 
at least in her memory.
	 One	night,	 local	administrative	officers,	village	defense	volunteers,	and	 local	
politicians- eight people in total- took you away from the house of Nureeyah’s mother 
in Raman District of Yala Province. Since then, you never returned. We never had any 
last words nor a chance to wave goodbye. 
 You probably did not know that you wouldn’t be returning home either, did 
you? Your disappearance had turned Nureeyah into a baby on a boat sailing through 
the monsoon sea. She did not know how to drive and had neither money nor a job. Her 
house was still under construction. The only asset she had was eight cows. She needed 
to	hide	her	fear	under	her	hijab	to	raise	a	five-year-old	daughter	who	had	just	lost	her	
father. 
 “Suicide is sinful in Islam, so I just want to disappear. I don’t want to live 
anymore,” Nureeyah referred to the thought that she was had. Still, she made up an 
important decision that keeps her alive until today: “Nevertheless, I persisted,” she said. 
The	local	politician	who	took	her	husband	is	an	influential	figure	in	her	community.	He	
told	her	that	the	armed	insurgents	took	you.	He	said	that	you	have	financial	conflicts	
related to the rubberwood business. Some people threatened her to stop looking for 
you, claiming that she will be in danger if she continues. Although she was scared, she 
never believed them.”
Reference: Interview with Ms. Nureeyah Loniya in Way Magazine by Mr. Weerapong 
Suntarachatrawat  https://waymagazine.org/forced_disappearance-01/

นายมะยูนิต โลนิยะ 
	 นำยมะยูนิต	โลนิยะ	นักธุรกิจค้ำไม้ยำงพำรำ	เปน็พ่อของลูกสำว	1	คน	เปน็หัวหน้ำครอบครัว
	 มะยูนิต	ที่รัก
	 คุณหำยตัวไปในเดือนกรกฎำคม	2550	ในตอนนั้นคุณอำยุ	31	ภรรยำของคุณอำยุ	27	สิบปี
ผ่ำนไปนูรียำอำยุ	37	ส่วนคุณยังคง	31	ไม่เปลี่ยนแปลง	อย่ำงน้อยก็ในควำมทรงจ�ำของเธอ
	 หลังจำกคืนที่ถูกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพ้ืนที่	 ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน	 และนักกำร
เมืองท้องถิ่น	 รวม	 8	 คน	พำตัวไปจำกบ้ำนแม่ของนูรียำที่อ�ำเภอรำมัน	 จังหวัดยะลำ	 คุณไม่กลับมำอีก
เลย	ไม่มีค�ำพูดสุดท้ำย	ไม่ทันได้โบกมือลำ	คุณก็คงไม่รู้ว่ำจะไม่ได้กลับบ้ำน	–	ใช่มั้ย?
กำรหำยไปของคุณท�ำให้นูรียำเหมือนทำรกบนเรือเคว้งกลำงทะเลมรสุม	เธอขับรถไม่เปน็	ไม่มีเงิน	ไม่มี
งำน	บ้ำนยังสร้ำงไม่เสร็จ	มีวัว	8	ตัว	เปน็แม่ของลูกสำวอำยุ	5	ขวบที่พ่อหำยตัวไป	ซ่อนควำมกลัวไว้ใต้
ผ้ำคลุมฮิญำบมำทั้งชีวิต
	 “กำรฆ่ำตัวตำยถือเปน็บำปในศำสนำอิสลำม	 ฉันจึงอยำกจะหำยตัวไปเฉยๆ	 ไม่อยำกอยู่”	 นูรี
ยำเผยถึงกำลครั้งหนึ่งของควำมคิด	 และบอกถึงกำรตัดสินใจในอดีตที่ส่งผลถึงปัจจุบัน	 “แต่เรำต้อง
อยู่”นักกำรเมืองท้องถิ่นคนนั้นเปน็ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่	 เขำบอกเธอว่ำ	 ฝ่ำยขบวนกำรน�ำตัวคุณไป	 เจ้ำ
หน้ำที่รัฐบอกว่ำ	 คุณขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ธุรกิจไม้ยำงพำรำที่ท�ำอยู่	 บำงคนขู่เธอ	ถ้ำยังไม่เลิกตำม
หำคุณ	เธอจะได้รับอันตรำย	ตอนนั้นเธอกลัว	แต่ไม่เชื่อใครเลย
บทสัมภาษณ์ 	นูรียำ	โลนิยะ	ภรรยำในวำรสำรออนไลน์	
https://waymagazine.org/forced_disappearance-01/	โดยวีรพงษ์	สุนทรฉัตรำวัฒน์
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Mr. Sata Laboh 

 Mr. Sata Laboh had disappeared since 2003. He was stopped at a police 
checkpoint in Narathiwat Province. The police searched his car and ordered him to 
report to a police station in the same province. After the search, he called his younger 
sister to inform her of his situation.
	 One	day	before	he	had	disappeared,	police	officials	searched	his	house,	claiming	
that they were looking for guns which were stolen from the Peleng Military Camp in 
Cho-Airong District of Narathiwat Province.

Source: Justice For Peace Foundation

นายซาตา ลาโบะ

	 นำยซำตำ	 ลำโบ๊ะ	 หำยตัวไปป	ี 2547	ที่นรำธิวำส	นำยซำตำ	 ลำโบ๊ะเคยถูกเรียกให้หยุดที่จุด
ตรวจของต�ำรวจที่นรำธิวำสในป	ี2547	เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจค้นรถเขำ	และ	บอกให้ไปรำยงำนตัวที่สถำนี
ต�ำรวจนรำธิวำส	เขำได้โทรศัพท์แจ้งน้องสำวเพ่ือรำยงำนให้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น			
	 หนึ่งวันก่อนกำรหำยตัวไป	 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจได้มำค้นที่บ้ำน	พวกเขำ	อ้ำงว่ำมำตำมหำอำวุธปนื
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีปล้นปนืเมื่อเดือนมกรำคม	 2547	 ที่ค่ำยปเิหล็ง	 จังหวัดนรำธิวำส	 จำกข้อมูลของ
มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภำพเชื่อได้ว่ำกำรจับกุมตัวอันเปน็เหตุให้เกิดกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยอย่ำง
น้อยส่ีคน	 เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ปล้นปนืเมื่อวันที่	 4	 มกรำคม	 2547	 ที่อ�ำเภอเจำะไอร้อง	 นรำธิวำส	
และเปน็เหตุให้มีปนืหำยไป	400	กระบอก	และทหำรสำมคนเสียชีวิตในเหตุกำรณ์

ที่มา:	มูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภำพ
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Mr. Tanong Poh-Arn 

 “If I have disappeared for more than three days, report to the police that I 
have	been	abducted.	If	I	have	not	contacted	you	in	seven	days,	I	definitely	have	been	
murdered.” This is the last words that Tanong Poh-Arn left his wife and children. 
 Tanong Poh-Arn is the President of the Labour Congress of Thailand, a labor 
union that had the highest number of members in the nation. Moreover, he was a board 
member	of	the	International	Confederation	of	Free	Trade	Unions	-	Asia	Pacific	Regional	
Organization. After the military coup d’etat in 1991 and the subsequent declaration of 
the Martial Law, Tanong announced that he would stage a protest in Sanam Luang Park 
on 12 July 1991. The protest aimed at denouncing the National Peace Keeping Council for 
dissolving the Labor Union for State Enterprises and increasing restrictions about labor 
activism. 
 On 19 June 1991, Tanong was disappeared. For over 28 years, no one knows 
what happened to him up until now.

นายทนง  โพธิอ์่อน

	 "ถ้ำพ่อหำยไป	3	วันให้แจ้งควำมแสดงว่ำถูกลักพำตัว	และหำกไม่ติดต่อมำใน	7	วัน	ให้ท�ำใจ
พ่อเสียชีวิตแน่"	นั่นคือค�ำส่ังเสียลูกเมียของทนง	โพธิ์อ่ำน
	 นำยทะนง	 โพธิ์อ่ำนเปน็ประธำนสภำองค์กำรลูกจ้ำงสภำแรงงำนแห่งประเทศไทย	 ซึ่งเปน็
องค์กรแรงงำนที่มีสมำชิกมำกที่สุด	และเปน็กรรมกำรสมำพันธ์แรงงำนระหว่ำงประเทศภำคพ้ืนเอเชีย-
แปซิฟิค	(ICFTU)		
	 หลังกำรรัฐประหำรในปพี.ศ.	2534		และต่อมำมีประกำศยกเลิกกฎอัยกำรศึก	ท�ำให้นำยทนง	
ประกำศว่ำจะจัดชุมนุมที่ท้องสนำมหลวง	ในวันที่	12	กรกฎำคม	2534	เพ่ือคัดค้ำนค�ำส่ัง	รสช.ที่ยุบเลิก
สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจและค�ำส่ังฉบับที่	54	ที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวของกรรมกรภำคเอกชน	
ห้ำมบุคคลภำยนอกเปน็ที่ปรึกษำให้สหภำพแรงงำน
	 ในวันที่	 19	 มิถุนำยน	 2534	 นำยทนง	 โพธิ์อ่ำน	 ผู้น�ำแรงงำนแถวหน้ำถูกอุ้มฆ่ำหำยตัวไปไม่
ทรำบชะตำกรรมจนปัจจุบันเปน็เวลำกว่ำ	28	ปี
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Disappeared 1  
Painting of 21cm.x29cm.

Lawyer Somchai Neelapaijit
ทนำยสมชำย	นีละไพจิตร

ทนายสมชาย นีละไพจิตร
	 นำย	 สมชำย	 นีละไพจิตร	 พ้ืนเพเปน็คนจังหวัดกรุงเทพมหำนคร	 กำรที่เขำเกิดในครอบครัว
ชำวนำ	 ท�ำให้รับรู้	 รับทรำบควำมยำกล�ำบำกที่คนจนจะต้องเผชิญในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
เปน็อย่ำงดี	 สมชำยจึงมีควำมตั้งใจและบำกบั่นเรียนหนังสือเพ่ือประกอบอำชีพทนำยควำม	 เนื่องจำกว่ำ
เขำอยำกว่ำควำมให้ชำวนำ	 และคนยำกจน	 ตลอดระยะเวลำ	 20	 ปขีองกำรประกอบอำชีพทนำยควำม	
สมชำยได้ท�ำหน้ำที่ว่ำควำมให้แก่ลูกควำมหลำกหลำย	 ไม่เลือกเฉพำะเจำะจงเชื้อชำติ	 และศำสนำใด	
เขำมีควำมสนใจท�ำคดี	 ด้ำนสิทธิมนุษยชนเปน็พิเศษ	 ทนำยสมชำย	 ได้รับเลือกเปน็รองประธำนคณะ
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนสภำทนำยควำม	 และต่อมำได้รับเลือกเปน็ประธำนชมรมนักกฎหมำยมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย
	 สมชำย	 มักประสบควำมส�ำเร็จในคดีที่เขำอำสำเข้ำไปท�ำ	 จึงอำจเปน็สำเหตุหนึ่งที่เขำสร้ำง
ควำมไม่พอใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 สมชำยเริ่มหันไปท�ำคดีอำสำที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตั้งแต่	ทศวรรษ	2530	สมชำยเริ่มมองเห็นว่ำ	กฎอัยกำรศึก	ที่บังคับใช้
อยู่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้	มีช่องว่ำงที่น�ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ดังกล่ำว	ดังนั้น	เขำจึง
เริ่มรณรงค์ยกเลิกกฎอัยกำรศึกในพ้ืนที่ดังกล่ำว	
	 ก่อนหน้ำที่เขำถูกบังคับสูญหำยไปในวันที่	 12	 มีนำคม	 2547	 เขำได้ส่งจดหมำยร้องเรียน
เรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยกำรซ้อมทรมำนผู้ต้องหำซึ่งเปน็ลูกควำมของเขำ	 5	 รำย	 โดยเจ้ำหน้ำ
ต�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับกำรจับกุม	และสืบสวนสอบสวนในคดีดังกล่ำว
จวบจนกระทั่งปัจจุบัน	 สมชำยหำยตัวไป	 โดยมีพยำนผู้หนึ่งยืนยันว่ำเห็นเขำถูกผลักเข้ำไปในรถยนตร์ที่
มีผู้ขับออกไป	ส่วนรถยนตร์ของเขำถูกพบหลังจำกนั้นไม่นำน
	 ครอบครัวของนำย	สมชำย	นีละไพจิตร	เปน็ครอบครัวแรกในประเทศไทยที่ตัดสินใจใช้กลไก
ตำมกระบวนกำรยุติธรรมในคดีกำรบังคับบุคคลสูญหำยซึ่งยังไม่ถือเปน็อำชญำกรรมในประเทศไทย	
ครอบครัวของเขำใช้เวลำกว่ำทศวรรษในกระบวนกำรได้มำซึ่งควำมจริงและควำมยุติธรรม	 กระทั่ง
ปลำยป	ี 2558	 ศำลฎีกำตัดสินยกฟ้องจ�ำเลยซึ่งเปน็เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจทั้งหมดในคดี	 และรวมทั้งตัดสิทธิ์
ของครอบครัวในกำรฟ้องด�ำเนินคดีแทนนำยสมชำย	ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทรำบชะตำกรรม		
	 ป	ี 2561	 กำรด�ำเนินกำรสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ป	ี 2548	
ยุติลง	 โดยเหตุไม่มีข้อมูลเพ่ิมเติม	 แต่ยังให้ควำมคุ้มครองนำงอังคณำ	 นีละไพจิตร	 ภรรยำของนำย
สมชำยในฐำนะพยำนในคดีดังกล่ำว	 โดยไม่มีข่ำวครำวว่ำกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด�ำเนินกำร	 หรือ
ก�ำลังด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงคดีหรือไม่ประกำรใด	 คงเปน็อีกคดีหนึ่ง
ของผู้สูญหำย	ที่ก�ำลังสูญหำยไปจำกกระบวนกำรยุติธรรมไทย
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 Born in a family of farmers in Bangkok, Mr. Somchai Neelapaijit understood well 
about	the	difficulties	and	challenges	on	access	to	justice	for	farmers	and	lower-class	
people. He, therefore, aspired to become a lawyer with the goal to better their lives. 
Throughout his 20 years as a professional lawyer, Somchai has provided legal aids for 
numerous clients from various backgrounds regardless of their ethnicities or religion. 
Particularly interested in working on human rights-related cases, he was chosen to be 
the Human Rights Vice Chairman of the Lawyers Council and subsequently the Chairman 
of Muslim Lawyers Club. 
 Somchai’s success in battling against the state’s human rights abuses of the 
vulnerable peoples deeply upset the Thai authorities. Since 1987, Somchai turned 
to	work	on	cases	related	to	the	armed	conflicts	 in	the	southern	border	provinces	of	
Thailand because he believes that the Martial Law which is used to administer these 
provinces	has	legal	loopholes	that	allow	the	state	officials	to	violate	the	local	people’s	
human rights. Since then, he had become a vocal advocate for lifting the Martial Law in 
this region. 
 Before his disappearance on 12 March 2004, Somchai submitted a complaint 
letter	on	torture	against	his	five	clients	by	a	group	of	police	officers.	Somchai	remains	
nowhere to be found up until today. Still, one witness saw that he was pushed inside a 
car by someone before he was disappeared. 
	 Mr.	Somchai’s	family	was	the	first	family	in	Thailand	that	used	a	domestic	legal	
mechanism to seek justice in a case of enforced disappearance, even though such a 
practice has not been criminalized in the country. They have fought to bring justice to 
Somchai	for	over	a	decade.	However,	the	Supreme	Court	has	acquitted	all	the	five	police	
officers	accused	of	abducting	him.	The	Court,	moreover,	ruled	that	his	relatives	have	no	
rights to represent him in the Court, despite his disappearance and unknown fate. 
 Since 2018, the Department of Special Investigation (DSI) terminated the 
investigation into Somchai’s case that started in 2005 but continued to provide 
protection for Somchai’s wife, Ms. Angkhana Neelapaijit as a witness in his case. There 
has no substantive report about the DSI’s actions or progress of its investigation into 
Somchai’s case. This case might be just another case of enforced disappearance in which 
the victim will be enforced disappeared from the Thai justice system. 
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Disappeared 2  
Painting of 21cm.x29cm.

 
Mr. Ismael Nadaraning 
นำยอิสมำแอ	นะดำรำนิง
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อิสมาแอ นะดารานิง
	 พลทหำรอิสมำแอ	 นะดำรำนิง	 ได้ขอเข้ำเยี่ยมพลทหำรอิสมำแอ	 นะดำรำนิง	 ซึ่งก�ำลังปฏิบัติ
หน้ำที่เปน็พลทหำร	อยู่ที่สังกัดกองร้อยทหำรเรือแห่งหนึ่ง	จังหวัดสงขลำ	ทำงเจ้ำหน้ำที่ทหำรประจ�ำค่ำย
ดังกล่ำวได้แจ้งว่ำ	พลทหำรอิสมำแอ	นะดำรำนิง	ได้ออกจำกค่ำยไปตั้งแต่วันที่	7	มิถุนำยน	2553	หลัง
จำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวทำงครอบครัวได้ติดตำมสอบถำมถึงกำรหำยตัวไปของพลทหำรอิสมำแอ	นะ
ดำรำนิง	 ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดที่ประจ�ำกำรอยู่	 รวมทั้งได้ติดตำมหำพลทหำรอิสมำแอ	 นะดำรำนิง	 มำ
โดยตลอดจนกระทั่งทำงครอบครัวพลทหำรอิสมำแอ	 นะดำรำนิง	 ได้ไปแจ้งควำมลงบันทึกประจ�ำวันที่
สถำนีต�ำรวจภูธรรำมัน	 จังหวัดยะลำ	 และสถำนีต�ำรวจภูธรเมืองสงขลำ	 จังหวัดสงขลำ	 	 ร้องเรียนต่อ
องค์กรที่ให้ควำมช่วยเหลือในพ้ืนที่	รวมทั้งมูลนิธิศูนย์ทนำยควำมมุสลิมและมูลนิธิผสำนวัฒนธรรม	เพ่ือ
ขอควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ครอบครัวพลทหำรอิสมำแอ	นะดำรำนิง		
	 มีกำรยื่นค�ำร้องขอไต่สวนให้พลทหำรอิสมำแอ	 นะดำรำนิง	 เปน็บุคคลสำบสูญทำงแพ่ง	 แม้
จะทรำบควำมคืบหน้ำเพ่ิมเติม	 แต่กำรยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำส่ังว่ำพลทหำรอิสมำแอ	 นะดำรำนิง	 เปน็
คนสำบสูญนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เครือญำติของผู้สูญหำยได้มีโอกำสส่ือสำรกับสังคม	 ถึงควำม
เดือนร้อนทำงด้ำนสังคมและสภำวะจิตใจของญำติที่ยังคงติดตำมและต้องกำรที่จะค้นหำควำมจริงซึ่ง
เปน็กำรแก้ไขปัญหำที่ถูกต้อง	 ทั้งนี้เพ่ือเผยแพร่และรณรงค์ให้สำธำรณะได้ตระหนักรู้ถึงปัญหำกรณี
คนหำยซึ่งคนในสังคมต้องช่วยกันและร่วมกันแก้ไข	 รวมทั้งเพ่ือให้เกิดกลไกป้องกันไม่ให้บุคคลทุกคน
หำยสำบสูญโดยกำรถูกบังคับ	พร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นว่ำกำรบังคับให้บุคคลสูญหำยยังเปน็ปัญหำด้ำน
สิทธิมนุษยชนที่ยังด�ำรงอยู่	 และสะท้อนถึงกำรสืบสวนสอบสวนที่ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ	 จึงยัง
ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงถึงชะตำกรรมของคนหำยโดยกำรบังคับ
	 ปัจจุบันมำรดำได้รับผลกระทบทำงด้ำนจิตใจและสุขภำพที่เปน็ผลมำจำกกำรหำยตัวไปของ
ลูกชำยอันเปน็ที่รัก

Mr. Ismael Nadaraning
 On 20 August 2015, the Muslim Attorney Centre (MAC) and Cross-Cultural 
Foundation (CrCF) began to provide legal assistance to the family of Mr. Ismael 
Nadaraning	who	had	been	disappeared	five	years	earlier.	Before	his	disappearance,	Mr.	
Ismael	was	serving	as	a	military	private	under	the	4th	Rifle	Company,	the	8th	Infantry	
Battalion based in the Krom Luang Songkhla Nakharin military camp in Bor Yang Sub-
District, Muang District, Songkhla Province. On 6 June 2010, according to his mother 
Ms. Arsisao Nadaraning, he had called her at 10.00 telling her that he wanted to return 
home, but she told him to stay put since he had been working there for only less than 
a month.
 On 9 June 2010, Ms. Arsisao had gone to visit her son at the military camp 
but	could	not	find	him	there.	She	was	told	that	Private	Ismael	Nadaraning	had	left	the	
military camp already on 6 June 2010. After the incidence, the family had reported the 
case to the Raman Police Station in Yala and it was put down in the police’s daily record. 
They	had	filed	complaints	with	other	local	authorities	as	well.
	 A	motion	 has	 been	 filed	 to	 have	 the	 Court	 adjudicate	 that	 Mr.	 Ismael	 is	 a	
disappeared person, with the goal to give his relatives a chance to inform the public 
of their suffering and desire to uncover the truth about their loved one. It is also an 
effort to raise public awareness about enforced disappearance and the importance of 
establishing a mechanism to effectively prevent it. Moreover, this case demonstrates 
that enforced disappearance continues to be a human rights problem in Thailand and 
reflects	the	lack	of	effective	investigation	and	access	to	information	regarding	the	fate	
of the persons subjected to enforced disappearance.
 Up until now, Ms. Arsisao has remained suffering mentally and physically due 
to the unknown fate of his beloved son. 
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Disappeared 3  
Painting of 21cm.x29cm.

 
Mr. Surachai Saedan
นำยสุรชัย	แซ่ด่ำน
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 Mr. Surachai Saedan or Surachai Danwattananusorn is a prominent political 
activist well known as “the last communist political prisoner of Thailand.” He started 
his political activism in 1973 and joined the Communist Party of Thailand in 1976. After 
leaving the Party in 1981, he faced several charges including committing arson at Nakorn 
Srithamarat Governor house, robbing the State Railway of Thailand, committing murder 
of	a	police	officer.	He,	nonetheless,	denied	all	the	charges.	Had	he	been	found	guilty,	
the maximum punishment would have been death penalty. Later, he was granted a royal 
pardon which reduced his sentence to life imprisonment. He then received more royal 
pardon and eventually left the prison in 1996. Altogether he had spent over 16 years in 
prison. Thereafter, he decided to run for the MP election as a member of Kamwangmai 
Party and Thai Rak Thai Party and apply to be a senator. However, he was never elected.
 Since the coup in 2006, Mr. Surachai started anti-dictatorship campaigns at the 
Royal Ground of Bangkok and later became the leader of the Red Shirts movement. Due 
to these political activities, his name was listed in the blacklist of the coup leader. After 
the coup in 2014, he was accused of committing lese majeste (Violation of Article 112 of 
the	Criminal	Code).	He,	therefore,	decided	to	flee	Thailand	and	sought	political	asylum	
in Lao PDR with his two colleagues Phuchana and Kasalong. 
 Mr. Surachai had disappeared since November 2018 and remained nowhere to 
be found. His two colleagues, however, were found dead in Maekong River in the area of 
Nakorn Panom Province on 27 and 29 December 2018.

นายสุรชัย แซ่ด่าน
 
	 สุรชัย	 ด่ำนวัฒนำนุสรณ์	 เปน็นักเคลื่อนไหวทำงทำงกำรเมืองชื่อดัง	 ผู้ได้รับกำรขนำนนำม
ว่ำเปน็	 “อดีตนักโทษกำรเมืองคดีคอมมิวนิสต์คนสุดท้ำยของประเทศไทย”	 เขำเริ่มเคลื่อนไหวทำงกำร
เมืองตั้งแต่ป	ี2516	เข้ำป่ำร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	(พคท.)	ในป	ี2519	ก่อนจะออก
มำในป	ี 2524	 และต้องโทษหลำยคดี	 ทั้งคดีเผำจวนผู้ว่ำฯ	 นครศรีธรรมรำช	 คดีคอมมิวนิสต์และปล้น
รถไฟ	 และฆ่ำเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	 ซึ่งเขำปฏิเสธว่ำไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย	 โทษสูงสุดของเขำคือประหำรชีวิต	
ต่อมำ	 เขำทูลเกล้ำฯ	 ขอพระรำชทำนอภัยโทษและได้รับกำรลดโทษประหำรเหลือจ�ำคุกตลอดชีวิต	 จำก
นั้น	เขำได้รับพระรำชทำนอภัยโทษตำมโอกำสต่ำงๆ	จนที่สุดเขำได้ออกจำกเรือนจ�ำในป	ี2539	รวมแล้ว
เขำถูกจองจ�ำเปน็เวลำ	16	ป	ีสุรชัยเคยต่อสู้ในแนวทำงรัฐสภำ	โดยเปน็สมำชิกพรรคควำมหวังใหม่และ
พรรคไทยรักไทย	รวมถึงเคยลงสมัครสมำชิกวุฒิสภำ	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
	 เมื่อครั้งรัฐประหำร	 2549	 สุรชัยเข้ำร่วมชุมนุมต่อต้ำนคณะรัฐประหำรที่สนำมหลวง	 และ
กลำยเปน็แกนน�ำกลุ่มแดงสยำม	 ชื่อของเขำเคยอยู่ใน	 ‘ผังล้มเจ้ำ’	 ของศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย	(ศอฉ.)
	 สุรชัย	เคยถูกด�ำเนินคดีมำตรำ	112	ต่อมำ	ภำยหลังรัฐประหำร	2557	เขำเปน็คนหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรัฐประหำรคนแรกๆ	 ขณะที่มีกระแสข่ำวว่ำเขำหลบหนีออกนอกประเทศ	 พร้อมด้วย
เพ่ือนนักเคลื่อนไหวอีกสองคน	 คือ	 'สหำยภูชนะ'	 และ	 'สหำยกำสะลอง'	 ขำดกำรติดต่อและหำยตัวไป
เปน็เวลำหนึ่งเดือนแล้วสุรชัย	พร้อมด้วยเพ่ือนนักเคลื่อนไหวอีกสองคน	คือ	 'สหำยภูชนะ'	และ	 'สหำย
กำสะลอง'	 ขำดกำรติดต่อและหำยตัวไปเปน็เวลำหนึ่งเดือนแล้ว	 เมื่อวันที่	 27	 ธ.ค.	 มีผู้พบศพชำย
นิรนำม	 2	 ศพลอยมำตำมแม่น�้ำโขง	 ในพ้ืนที่อ�ำเภอธำตุพนม	 จังหวัดนครพนม	 และ	 29	 ธ.ค.	 ในพ้ืนที่
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครพนม	
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Mr.Chumpol Kamwanna
นายชุมพล  ค�าวรรณะ

E-mail:   vanvan999@gmail.com
Contact information: Facebook.com/chumpol wan
Origin:    Chonburi Province
Education:  Diploma in Painting, Pohchang Academy of  
   Arts, Bangkok

ศิลปินรับเชิญ
Invited Artist

2006-2019   
 Organized art exhibitions

2549-2562
	 จัดนิทรรศกำรศิลปะ

ลูกต้องขำดพ่อ	
พ่อแม่ต้องขำดลูก	
เมียต้องขำดผัว
พ่ีต้องขำดน้อง	
น้องต้องขำดพ่ี
ปู่ต้องขำดหลำน

สำยใยไม่ขำดหำย	
แต่ควำมยุติธรรมขำดหำย

เพรำะเขำหำยไป
เพรำะเขำหำยไป
เพรำะเขำหำยไป
เพรำะเขำหำยไป
เพรำะเขำหำยไป
เพรำะเขำหำยไป
เพรำะเขำไม่หำยไป
เพรำะบิลลี่หำยไป

บทกวีโดย		ชุมพล	ค�ำวรรณะ
บันทึกไว้		17	เมษำยน	2560
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Porlajee “Billy” Rakchongcharoen
บิลลี่	รักจงเจริญ
painting of 90 cm.x70 cm.

Porlajee “Billy” Rakchongcharoen

 Porlajee Rakchongcharoen or “Billy” was a member of the Huay Mae Preang 
Sub-District Administrative Organization and leader of ethnic Karens in the Baan Bang 
Kloy community in Kaeng Krachan District of Petchaburi Province. He was disappeared 
on	17	April	2014.	The	last	official	report	indicates	that	Billy	was	last	seen	with	one	of	
the	Kaeng	Krachan	National	Park	officials.	No	one	else	had	seen	him	since	then.	
 The village headman of Baan Bang Kloy has reported Billy’s disappearance to 
the Kaeng Krachan district police. However, there has been no effective investigations 
into the case, even though Chaiwat Limlikitaksorn, former head of the Kaeng Krachan 
National Park, already admitted that he did take Billy into his custody. Allegedly, 
Chaiwat held Billy in detention because he found that Billy illegally possessed wild 
honey collected from the National Park area. He claimed that he released Billy shortly 
after giving the ethnic Karen activist a warning. 
	 Now,	Billy’s	wife	Ms.	Pinnapa	Rakchongcharoen	and	her	five	children,	together	
with the ethnic Karen communities in Kaeng Krachan District and nearby areas, continue 
to advocate for community rights for indigenous communities and unrelentingly demand 
justice for Billy.

บิลลี่ รักจงเจริญ

	 “พอละจี	 รักจงเจริญ”	หรือ	 “บิลลี่”	 สมำชิกอบต.	 ห้วยแม่เพรียง	และแกนน�ำกะเหรี่ยงบ้ำน
บำงกลอย	ต.ห้วยแม่เพรียง	อ.แก่งกระจำน	จ.เพชรบุรี		หำยตัวไปเมื่อวันทึ่17	เมษำยน	2557	รำยงำน
อย่ำงเปน็ทำงกำรยืนยันว่ำมีพยำนเห็นบิลลี่ครั้งสุดท้ำยอยู่กับเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน	 แต่
หลังจำกนั้น	ไม่มีใครพบเห็นเขำอีกเลย
	 กำรแจ้งควำมคนหำยของผู้ใหญ่บ้ำนบำงกลอยได้ไปแจ้งควำมคนหำยที่สถำนีต�ำรวจภูธร
แก่งกระจำนกลับไม่พบกำรติดตำมหรือกำรสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภำพ	 ทั้งที่“ชัยวัฒน์	 ลิ้ม
ลิขิตอักษร”	 อดีตหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน	 และเจ้ำหน้ำที่อุทยำนฯ	 น�ำตัวบิลลี่ไป	 ซึ่งต่อมำ	
“ชัยวัฒน์”	 ยอมรับว่ำ	 ควบคุมตัวบิลลี่ไว้จริง	 เพรำะพบว่ำบิลลี่มีน�้ำผึ้งป่ำไว้ในครอบครอง	 จึงเรียกไป
ตักเตือน	แต่ได้ปล่อยตัวไปแล้ว
	 ปัจจุบันนำงพิณนภำ	 รักจงเจริญ	 กับบุตรหญิงชำยอีก5คน	 รวมทั้งชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนที่
แก่งกระจำนและใกล้เคียงยังคงเรียกร้องควำมเปน็ธรรมในสิทธิของชุมชนชนเผ่ำพ้ืนเมืองดั้งเดิม	 และ
ติดตำมชะตำกรรมของบิลลี่อย่ำงไม่ย่อท้อ
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Grandpa Kor-ee 
ปู่โคอี้

Grandpa Kor-ee

 This painting was created alongside that of an ethnic Karen activist “Billy” who 
had been disappeared. It is a painting of Grandpa Kor-ee or Kor-ee Meemi, the spiritual 
leader of the ethnic Karen community in Bang Kloi-Jai Pandin area. His house was 
burned down and he was forcefully evicted from his ancestral homeland, where he had 
lived for over 100 years. 
 This senior ethnic Karen leader had fought hard to claim back his forest. He had 
now	passed	away	due	to	his	old	age,	having	failed	to	fulfill	his	last	wish	of	returning	to	
his homeland. 

ปู่โคอี้

	 ภำพนี้เปน็ชิ้นงำนที่ท�ำพร้อมกันกับภำพของบิลลี่ที่หำยไป	เปน็ภำพของปู่โคอี้หรือคออี้	มีมิ	
ผู้เฒ่ำวัย	107	ป	ีผู้น�ำทำงจิตวิญญำณของชำติพันธ์กะเหรี่ยงแห่งบำงกลอย-ใจแผ่นดิน	หนึ่งในผู้ที่ถูก
เผำบ้ำนและบังคับให้ออกจำกถิ่นฐำนที่บรรพบุรุษชำติพันธุ์กะเหรี่ยงอยู่อำศัยท�ำกินมำนับร้อยปี
	 ผู้อำวุโสชำวกะเหรี่ยงท่ำนนี้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิในกำรกลับคืนสู่ผืนป่ำ	 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว
เพรำะชรำภำพและเขำและชุมชนของยังไม่ได้กลับคืนสู่ผืนป่ำเดิม

แด่	 ผู้สูญหำยทุกผู้ทุกนำมและครอบครัว

To  All disappeared  and their family. 


