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จดหมาย... ถึึงเจ้้าผีีเสื้้�อ
ท่่ า มกลางสายลมแห่่ ง ความรุุ น แรงทางด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ที่่�พััดโหมกระหน่ำำ��ตลอดช่่วงเวลาหลายเดืือนที่่�ผ่่านมา เมื่่�อนัักกิิจกรรม
ทางการเมืืองต้้องถููกจำำ�คุุก และถููกพรากสิิทธิิการประกัันตััวเป็็นเวลา
นานนัับเดืือน แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย ได้้ดำำ�เนิิน
โครงการ “จดหมายถึึงเพื่่�อน ที่่�อยู่่�ในเรืือนจำำ�” เพื่่�อส่่งต่่อความหวััง
จากข้้างนอก ให้้คนข้้างในเรืือนจำำ�ที่่�ไม่่เคยหยุุดเคลื่่�อนไหว

“จดหมายจากทุุกคนข้้างนอก มัันทำำ�ให้้วัันธรรมดา
วัันหนึ่่�งในคุุก กลายเป็็นวัันที่่�แสนพิิเศษขึ้้�นมาเลย”
นัั บ ตั้้� ง แต่่ ก ารเคลื่่� อ นไหวทางการเมืื อ งครั้้� ง ใหญ่่
เมื่่�อปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา รััฐบาลได้้มุ่่�งใช้้ข้้อกฎหมายในการ
ปราบปรามผู้้�เข้้าร่่วมการชุุมนุุมโดยสงบอย่่างหนัักหน่่วง
รวมถึึงผู้้�ถููกจัับกุุมนั้้�น ยัังโดนพรากสิิทธิิการประกัันตััวไป
ในช่่วงเวลาหนึ่่�งอีีกด้้วย
แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย จึึงเริ่่�ม
กิิจกรรมเชิิญชวนให้้ผู้้�คนร่่วมเขีียนจดหมายและข้้อความ
เพื่่�อส่่งไปให้้คนข้้างในเรืือนจำำ� ซึ่่ง� ถููกตั้้�งข้้อหาทางการเมืือง
ผ่่านแคมเปญ #ปล่่อยเพื่่�อนเรา #FREERATSADON
ในสถานที่่�ที่่�เต็็มไปด้้วยความแออััด กัับความเป็็นอยู่่�ที่่�
ย่ำำ��แย่่ และแพร่่ สะพัั ดด้้ วยโรคระบาด ประกอบกัั บชีีวิิ ต
ประจำำ�วัันที่่�ไม่่ได้้รัับฟัังข่่าวสารใด ๆ ไม่่แปลกเลยที่่�ผู้้�ถููก
คุุมขัังจะรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวและอ้้างว้้าง แต่่แล้้วแสงเทีียนแห่่ง
ความหวัังได้้ถููกจุุดประกายขึ้้�นมาผ่่านตััวอัักษรของเหล่่า
คนข้้างนอกที่่�ไม่่เคยหยุุดหวััง นัับตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�พวกเรา
ได้้รู้้�จัักกัันผ่่านอุุดมการณ์์ ผ่่านจดหมายถึึงคนในเรืือนจำำ�
แม้้จดหมายบางฉบัับจะถููกเซนเซอร์์ไม่่ให้้อ่่าน โดยขึ้้�นอยู่่�
กัับดุุลพิินิิจของผู้้�คุุมก็็ตาม

“จดหมายจากทุุกคนข้้างนอก มัันทำำ�ให้้วัันธรรมดา
วัันหนึ่่�งในคุุก กลายเป็็นวัันที่่�แสนพิิเศษขึ้้�นมาเลย” จตุุภััทร์์
บุุญภััทรรัักษา หรืือไผ่่-ดาวดิิน บอกเราเช่่นนั้้�นหลัังออก
จากเรืือนจำำ�เมื่่�อวัันที่่� 23 เมษายนที่่�ผ่่านมา ไม่่ต่่างกัันจาก
ที่่� สมยศ พฤกษาเกษมสุุข ที่่�ให้้สััมภาษณ์์ว่่า “จดหมายคืือ
แรงบัันดาลใจให้้เราได้้อดทนต่่อสู้้�กัับความเลวร้้ายในนั้้�น”
ไผ่่เล่่าว่่า กว่่าจะได้้จดหมายนั้้�นล่่าช้้ามาก เนื่่�องจาก
ต้้องผ่่านกระบวนการการตรวจสอบจากกรมราชทััณฑ์์
หลายขั้้�นตอน “เวลาจดหมายมาทีีหนึ่่�งก็็มาเป็็นปึึกใหญ่่ ๆ
เลย ผู้้�คุุมเขาจะแซวว่่า นี่่�น่่ะ จดหมายจากแฟนคลัับมาส่่ง
แล้้ว พอได้้จดหมายมาทุุกคนก็็เอาเข้้าไปนั่่�งอ่่านที่่�เตีียง
แล้้วก็็รู้้�สึึกมีีกำำ�ลัังใจ ได้้มีีอะไรทำำ� แล้้วการได้้จดหมายมััน
ทำำ�ให้้ วััน ธรรมดาวัั น หนึ่่� ง ในสถานที่่� เ ลวร้้ า ยแบบนั้้� น มัั น
สวยงามขึ้้�นมากเลย”
ขณะที่่�สมยศ ซึ่่�งต้้องขัังเป็็นเวลาทั้้�งสิ้้�น 74 วััน เล่่าว่่า
การได้้จดหมายจากข้้างนอกนั้้�นช่่วยให้้เขาอดทนต่่อความ
ยากลำำ�บากที่่�เกิิดขึ้้�นในเรืือนจำำ�ได้้

“ผมเข้้าใจว่่าจดหมายที่่�เราได้้รัับนั้้�นอาจไม่่ครบเพราะอาจมีีบางฉบัับ
ที่่�โดนเจ้้าหน้้าที่่�เซ็็นเซอร์์ จนมีีข้้อความขาดหายไปหรืือมาไม่่ถึึง แต่่ผม
ก็็ดีีใจมาก เพราะจดหมายจากข้้างนอกนั้้�นเป็็นแรงบัันดาลใจให้้เราอดทน
กัับความเลวร้้ายทั้้�งมวล จดหมายนัับเป็็นกำำ�ลัังใจให้้เราพอจะทราบว่่า
เราไม่่ถููกทอดทิ้้�ง เรายัังมีีคนร่่วมสนัับสนุุน เป็็นเพื่่�อนในการต่่อสู้้�ร่่วมกััน
กัับเรา”
พลัังผ่่านตััวอัักษร ที่่คุ
� ุณทุุกคนได้้ร่่วมส่่งไปให้้ “เพื่่�อนเรา” ได้้กลายเป็็นเทีียนที่่�ส่่องสว่่าง
ทำำ�ให้้บรรยากาศในเรืือนจำำ�ที่่�เคยอ้้างว้้าง ได้้อบอุ่่�นในชั่่�วข้้ามคืืน

นัักโทษการเมืือง
กัับสิิทธิิที่่�หายไป

ชวนมารูจ้ ักกับสิทธิการประกันตัว
สิิทธิิในการประกัันตััว หรืือสิิทธิิในการได้้รับ
ั การปล่่อยตััว
ชั่่�วคราวระหว่่างการพิิจารณาคดีี นั้้�นตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
หลัักการที่่�ว่่าด้้วยการกสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าผู้้�ต้้องหานั้้�น
ไร้้ซึ่่�งความผิิดจนกว่่าศาลจะพิิพากษาจนถึึงที่่�สุุด และเป็็น
สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ถููกรัับรองในรััฐธรรมนููญ รวมถึึงในกติิกา
ระหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
ข้้อ 9 และปฎิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน ข้้อ 11-1
แม้้ ว่่ า สิิ ท ธิิ ใ นการประกัั น ตัั ว จะเป็็ น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนขั้้� น
พื้้�นฐาน แต่่กลัับถููกละเว้้นไว้้สำำ�หรัับจำำ�เลยของคดีีหมิ่่�น
พระบรมเดชานุุ ภ าพ ซึ่่� ง ศาลให้้ เ หตุุ ผ ลในการงดเว้้ น
การประกัั น ตัั ว ว่่ า เป็็ น ข้้ อ หาที่่� มีีน้ำำ��หนัั ก มาก เพื่่� อ สร้้ า ง
ความชอบธรรมในการเข้้าข่่ายข้้อยกเว้้นของสิิทธิิในการ
ประกัันตััว

สัังคมโต้้กลัับ
บีีบีีซีี ประเทศไทยรายงานว่่า นายวิิบููลย์์ บุุญภััทรรัักษา หรืือทนายอู๊๊�ด
พ่่อของไผ่่ ดาวดิิน เชื่่�อว่่าแนวโน้้มของศาลมีีท่่าทีีที่่�จะดีีขึ้้�นจากแรงกดดััน
ภายในองค์์กรตุุลาการ ซึ่่�งเกิิดจากการถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในกรณีีไม่่ให้้
ประกัันตััวจำำ�เลยระหว่่างการพิิจารณาคดีี โดยนายวิิบููลย์์กล่่าวว่่า “เชื่่�อว่่า
เกมกำำ�ลัังจะเปลี่่�ยนไป และผลัักดัันให้้ศาลเข้้าสู่่�การทำำ�หน้้าที่่�อย่่างปกติิตาม
ป. วิิอาญา”
สิ่่� ง นี้้� แ สดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า แรงกดดัั น จากภาคประชาชนเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ในการเรีียกร้้องสิิทธิิให้้กัับผู้้�ถููกละเมิิดด้้วยเช่่นกััน การร่่วมแสดงออก
เพื่่�อเรีียกร้้องสิิทธิิในการประกัันตััว ไม่่ใช่่เป็็นการแสดงออกเพื่่�อ
สนัับสนุุนกลุ่่�มการเมืืองใดกลุ่่�มการเมืืองหนึ่่�ง แต่่เป็็นการแสดง
จุุดยืืนที่่�สนัับสนุุนเสรีีภาพของประชาชนทุุกคน สิิทธิิในการ
ประกัันตััวเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของประชาชนและจะต้้อง
นำำ�มาใช้้อย่่างเสมอภาค และไม่่ควรที่่�จะถููกละเว้้นเพีียง
เพราะคนกลุ่่�มนั้้�นออกมาเคลื่่�อนไหวทางการเมืือง
เพราะศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่อาจ
มีีอำำ�นาจใดล่่วงละเมิิดได้้ เช่่นเดีียวกัับหลัักการ
ที่่�ว่่า มนุุษย์์ทุุกคนล้้วนเกิิดมาพร้้อมอิิสระ
และเสรีีภาพ
การละเมิิดสิิทธิิในการประกัันตััวจึึงเป็็น
สิ่่�งที่่�ละเมิิดอิิสระและเสรีีภาพของประชาชน
ซึ่่ง� มีีศัักดิ์์�และสิิทธิิเท่่ากัันภายใต้้รัฐ
ั ธรรมนููญ
และเป็็ น การละเมิิ ด ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ ข อง
พวกเราเช่่นเดีียวกััน

ภาพถ่่าย ไผ่่ ดาวดิิน และสมยศ จาก Prachatai.com

โดยปกติิ สิิทธิิในการประกัันตััวจะไม่่ถููกใช้้หาก
จำำ�เลยในคดีีมีีแนวโน้้มที่่�จะหลบหนีี ไปยุ่่�งกัับพยาน
หลัักฐาน ก่่อเหตุุอัันตรายอื่่�น ๆ ผู้้�ร้้องขอประกัันหรืือ
หลัักประกัันไม่่น่่าเชื่่�อถืือ และอาจก่่อให้้เกิิดอุุปสรรค
ต่่อการสอบสวนหรืือการดำำ�เนิินคดีี ซึ่่�งจะต้้องแจ้้ง
ให้้กัับผู้้�ต้้องหาเป็็นหนัังสืือโดยเร็็ว
ทว่่า ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน จำำ�เลยในคดีี 112
มัักจะถููกละเว้้นสิิทธิิในการประกัันตััว โดยศาลมัักอ้้าง
ว่่าคดีี 112 เป็็นคดีีร้้ายแรงที่่�อยู่่�ในหมวดความผิิดต่่อ
ราชอาณาจัักร ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้จำำ�เลยมีีโอกาสหลบหนีี
หรืือกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ�� ซึ่่�งการอ้้างในลัักษณะนี้้�กัับ
จำำ� เลยในคดีีที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การแสดงออกทาง
การเมืือง อาจละเมิิดสิิทธิิทั้้�งสิิทธิิในการประกัันตััว
และสิิทธิิในการแสดงออกทางการเมืือง อีีกทั้้�งยัังไม่่มีี
คำำ�พิพ
ิ ากษาจนถึึงที่่สุ
� ุด
ดัังนั้้�นข้้องดเว้้นสิิทธิิในการประกัันตััวสำำ�หรัับจำำ�เลยในคดีีจากการแสดงออกทางการเมืือง
อาจละเมิิดสิิทธิิในการแสดงออกทางการเมืืองและหลัักการที่่�จำำ�เลยจะถููกสัันนิิษฐานว่่าไม่่มีี
ความผิิดจนกว่่าจะมีีคำำ�พิิพากษาจนถึึงที่่สุ
� ุด ซึ่่�งเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของประชาชน

2563

* ที่่� สุุ ด ของตัั ว เลข

และข้้อเท็็ จจริิง
เกี่่� ยวกัั บการชุุ มนุุม
* ข้้อมููลจาก
www.mobdatathailand.org

ที่่� สุุดของการ
สลายการชุุ มนุุม

2564

ณ เดืือนพฤษภาคม

มีีการชุุมนุุม

มีีการชุุมนุุมไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า

799

621

ครั้ง

เดืือนที่่�มีีการชุุมนุุมมากที่่สุ
� ุด:
ตุุลาคม
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 131 ครั้้�ง

ครั้ง

(รวมกิจกรรม
ยืนหยุดขัง)

เดืือนที่่�มีีการชุุมนุุมมากที่่สุ
� ุด:
เมษายน
ไม่่ต่ำำ��กว่่า 267 ครั้้�ง

2563 - พฤษภาคม 2564

สุุ ด ข

ที่่

มีีการสลายการชุุมนุุม 20 ครั้้�ง
ปีี 2563 จำำ�นวน 7 ครั้้�ง
ปีี 2564 จำำ�นวน 13 ครั้้�ง

ที่่� สุุดของรููปแบบการสลายการชุุ มนุุม
รถฉีด
ี น้ำำ��แรงดัันสููง

แก๊๊สน้ำำ��ตาแบบขว้้าง

กระสุุนยาง

ไม่่ต่ำำ��กว่่า 6 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

มีีการฉีีดน้ำำ��ผสมสารเคมีี
ถึึง 5 ครั้้�ง

(เริ่่�มใช้้ในปีี 2564)

อ

ที่่� สุุดของจำำ�นวน
ผู้้�ถููกดำำ �เนิินคดีี จาก
การแสดงออกและ
การชุุ มนุุม

มีีผู้้�ถููกดำำ�เนิินคดีีอย่่างน้้อย

679
คน

ใน

344
คดีี

แบ่่งเป็็น

ข้้อหาตาม ม. 112

อย่่างน้้อย 97 คน ใน 92 คดีี

ข้้อหาตาม ม.116

อย่่างน้้อย 103 คน ใน 29 คดีี

ข้้อหาฝ่่าฝืืน พ.ร.ก.ฉุุกเฉิินฯ

อย่่างน้้อย 499 คน ใน 146 คดีี

ข้้อหา ม. 215

อย่่างน้้อย 199 คน ใน 41 คดีี

(“ยุุยงปลุุกปั่่�น”)

(“มั่่�วสุุมกัันใช้้กำำ�ลัังประทุุษร้้าย
ให้้เกิิดการวุ่่�นวาย”)

ข้้อหาตาม พ.ร.บ.ชุุมนุุมสาธารณะ อย่่างน้้อย 100 คน ใน 65 คดีี
ข้้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ฯ

อย่่างน้้อย 52 คน ใน 59 คดีี

ข้้อหาละเมิิดอำำ�นาจศาล/ดููหมิ่่�นศาล อย่่างน้้อย 33 คน ใน 16 คดีี

อบ

็
ม็
ของ

ตั้้�งแต่่ปีี 2563 – 2564 มีีผู้้�ถููกคุุมขัังทางการเมืืองทั้้�งสิ้้�น 29 คน มีี 17 คน ที่่�
ถููกคุุมขัังจากคดีีมาตรา 112 ต่่อมา ในเดืือนเมษายน - พฤษภาคม ศาลทยอย
ให้้ประกัันตััว 27 คน รวมถึึงแกนนำำ�ราษฎร

ที่่� สุุดของจำำ�นวน
เด็็ กและเยาวชนที่่�
ถููกดำำ �เนิินคดีี จาก
การแสดงออก
และการชุุ มนุุม

**มีีเด็็กและเยาวชนถููกดำำ�เนิินคดีีอย่่างน้้อย

44
คน

ใน

43
คดีี

ถููกควบคุุมตััวโดยไม่่มีีหมายจัับ 29 คน
ถููกดำำ�เนิินคดีีตาม ม.112

8 คน 7 คดีี

มีีเด็็กอายุุน้้อยที่่สุ
� ุด

2 ราย อายุุ 14 ปีี

**ข้้อมููลจากศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน
(ระหว่่างเดืือนกรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564)

ตั้้�ง 41 หุ่่�นจำำ�ลอง ส่่งสััญญะ

“Fear can’t shut your voice up.”
School: Miami Ad School
Year: 2015

โปสเตอร์์ หรืือ Print advertising

ทรงพลัังไม่่แพ้้ หนัังโฆษณา
ภาพเพีียงภาพเดีียวและคำำ�เพีียงไม่่กี่่�ประโยค สามารถนำำ�สารเข้้าสู่่�
สายตาผู้้�ชมได้้ในเวลาเพีียงเสี้้�ยววิินาทีี มากกว่่านั้้�น หลายภาพและคำำ�
ยัังชวนให้้ใช้้เวลาคิิดต่่อและอาจฝัังอยู่่�ในใจผู้้�ชมไปนานแสนนาน
โปสเตอร์์รณรงค์์ “Fear can’t shut your voice up.” ชวนให้้
คุุณตั้้�งคำำ�ถาม ว่่าถ้้าเรารู้้�ว่่าคำำ�พูดที่
ู ่�เรากำำ�ลัังจะเปล่่งออกไป ต้้องแลก
มาด้้วยอัันตราย เราจะยัังพููดมัันอยู่่�ไหม
โปสเตอร์์ผลงานนัักศึึกษาจาก Miami Ad School ใช้้ภาพ
เปรีียบเทีียบที่่�เราเคยเห็็นกัันบ่่อยๆ ในงานศิิลปะหรืือโฆษณา อย่่าง
‘ไมโครโฟน’ กัับ ‘ปลายกระบอกปืืน’ สื่่�อความหมายถึึงสิิทธิิเสรีีภาพ
ในการแสดงออก แต่่สะดุุดตากว่่าที่่�ผ่่านๆ มาด้้วยมุุมภาพที่่�เรา–คนดูู
เป็็นคนโดนจ่่อไมค์์และจ่่อปืืนเสีียเอง ดููแล้้วย้้อนกลัับมาถามตััวเองว่่า
การพููดความจริิงควรแลกมาด้้วยอัันตรายถึึงชีีวิิตจริิงหรืือ ?

มีี ‘เด็็กต่ำำ�กว่่า 18 ปีี’ ต้้องคดีีทางการเมืือง

นัักกิิจกรรมแอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศ
ไทย ตััวแทนเยาวชนที่่�ถููกดำำ�เนิินคดีีและครอบครััวร่่วม
ทำำ�กิิจกรรม “การใช้้สิิทธิิในเสรีีภาพการแสดงออก
และการชุุ ม นุุ ม โดยสงบของเด็็ ก และเยาวชนไม่่ใช่่
อาชญากรรม” เพื่่�อเรีียกร้้องทางการไทยยุุติิการ
ดำำ�เนิินคดีีทางการเมืืองต่่อเด็็กเเละเยาวชนที่่�ออกมา
ใช้้ สิิ ท ธิิ ใ นเสรีีภาพการเเสดงออกเเละการชุุ ม นุุ ม
โดยสงบ โดยมีีการนำำ�หุ่่�นเด็็กจำำ�นวน 41 ตััว ตั้้�งไว้้
พร้้อมคำำ�บรรยายข้้อกล่่าวหา เพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์
ตััวแทนของเยาวชนอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีีที่่�ถููกดำำ�เนิินคดีี
ทางการเมืือง
ข้้ อ มูู ล จากการบัั น ทึึ ก และสัั ง เกตสถานการณ์์
การใช้้สิิทธิิในเสรีีภาพการชุุมนุุมและการเเสดงออก
พบว่่า ณ วัันที่่� 31 พ.ค. 64 มีีเด็็ก
อายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี ถููกดำำ�เนิินคดีี
อัั น เ นื่่� อ ง ม า จ า ก ก า รชุุ ม นุุ ม แ ล ะ
แสดงออกมากถึึง 44 คน ใน 43 คดีี
ในจำำ� นวนนี้้� มีี เด็็ ก อายุุ ต่ำำ��สุุ ด เพีียง
14 ปีี จำำ�นวน 2 ราย
อ่่านข่่าว
ฉบัับเต็็ม

เข้้าใจสิิทธิิมนุุษยชน ผ่่านสื่่�อรณรงค์์
ของแอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

สแกนเพื่่�อชมคลิิป

คลิิปวิิดีีโอ “สิิทธิิเด็็กอยู่่�ตรงไหนในการชุุมนุุม” ฉายภาพให้้เห็็นว่่า ปััจจุุบััน “เยาวชน
คนรุ่่�นใหม่่” กล้้าที่่�จะแสดงออกและเข้้ามามีีบทบาททางการเมืืองมากขึ้้�นกว่่าในอดีีต สิ่่�งเหล่่านี้้�
ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเฉพาะในประเทศไทย แต่่กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นอยู่่�ทั่่�วโลก ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงคุุณค่่า
ของสิิทธิิเสรีีภาพที่่�กำำ�ลัังเบ่่งบาน และการไม่่สยบยอมต่่อความเหลื่่�อมล้ำำ��ในระบบที่่�พวกเขา
ต้้องเจอ
แต่่พื้้�นที่่�ในการชุุมนุุม ก็็ไม่่เคยเป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับพวกเขา ตลอดหลายเดืือนที่่�ผ่่าน
มามีีเด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี (ต่ำำ��สุุดเพีียง 14 ปีี ) อย่่างน้้อย 44 คน ถููกจัับดำำ�เนิินคดีีจากการใช้้
พ.ร.ก.ฉุุกเฉิิน เพีียงเพราะเข้้าร่่วมชุุมนุุมและแสดงออกทางการเมืืองเท่่านั้้�น อีีกทั้้�งยัังได้้รัับ
บาดเจ็็บจากการจัับกุุมเเละควบคุุมตััวโดยเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ซึ่่�งในความเป็็นจริิงแล้้ว พวกเขาควร
จะได้้รัับการปกป้้องไม่่ให้้ถููกละเมิิดสิิทธิิมากกว่่าปกติิไม่่ใช่่หรืือ? แล้้วพื้้�นที่่�ปลอดภััยของพวก
เขาอยู่่�ตรงไหนในการชุุมนุุม?
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ในโอกาสครบรอบ 60 ปีี การยืืนหยััดทำำ�งานเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน
แอมเนสตี้้�ขอเชิิญคุุณร่่วมบริิจาค 60 บาท เพื่่�อปกป้้องและส่่งเสริิม
เสรีีภาพของเด็็ก ในโครงการ “ในม็็อบมีีเด็็ก” (Child In Mob) เพื่่�อ
ร่่วมสร้้างวงล้้อมแห่่งความปลอดภััยแก่่เด็็ก-เยาวชนในพื้้�นที่่ชุ
� ุมนุุม
โครงการนี้้�มีีการเปิิดรัับอาสาสมััคร Child in Mob เพื่่�อทำำ�งาน
ส่่งเสริิมความปลอดภััยให้้เยาวชน และตอบสนองต่่อสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน ดููแลปกป้้อง และสนัับสนุุนสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยต่่อเด็็กอายุุ
ต่ำำ��กว่่า 18 ปีี ที่่�ออกมาใช้้สิิทธิิในเสรีีภาพในการแสดงออกและ
การชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ โดยลงพื้้�นที่่�ครั้้�งแรกในเดืือน
พฤศจิิกายน 2563
เราจึึ งขอเชิิ ญชวนให้้ คุุณ เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของการปกป้้ องและ
ส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพของเด็็กในม็็อบ ด้้วยการร่่วมบริิจาคเพื่่�อ
สนัับสนุุนการทำำ�งานของโครงการ Child in Mob คนละ 60 บาท
ได้้ที่่�
สมาคมแอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย
ธนาคารกรุุงเทพ สาขาลาดพร้้าว
เลขที่่�บััญชีี 129-5-62892-7
หรืือสแกนเพื่่�อบริิจาคออนไลน์์
จากนั้้�นส่่งหลัักฐาน
การโอนเงิินบริิจาคมาที่่อีี
� เมล
membership@amnesty.or.th
เงิินบริิจาคของคุุณนำ�ำ ไปใช้้เพื่่�อปกป้้อง
และส่่งเสริิมสิิทธิิเสรีีภาพของเด็็ก
และโครงการ Child in Mob เท่่านั้้�น

เงิินบริิจาคของคุุณจะถููกนำำ�ไปช่่วยอะไรบ้้าง?

ซื้้�ออุุปกรณ์์ระบุุตััวตน
ของเด็็กในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม

เพิ่่�มความระมััดระวัังไม่่ให้้
สื่่�อมวลชนถ่่ายและลงรููป
เยาวชนอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี

ช่่วยระวัังการล่่วงละเมิิด
ทางเพศเด็็กในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม

จััดทำำ�และตีีพิิมพ์์คู่่�มืือ
อาสาสมััคร Child in Mob

ผลิิตและจััดส่่งคู่่มืื
� อ
ปฏิิบััติิการเด็็กให้้นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วประเทศ

สนัับสนุุนสวััสดิิการ
การทำำ�งานของอาสาสมััคร
Child in Mob

สนัับสนุุนการจััดซื้้�อ
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
ความปลอดภััย

ทำำ�ประกัันชีีวิิตและอุุบััติิเหตุุ
สำำ�หรัับอาสาสมััคร
ในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม

เปิิดตััว “จาก Child In Mob สู่่� Child In Protest”
เครืือข่่ายทำำ�งานเพื่่�อสิิทธิิเด็็กได้้ร่่วมจััดนิิทรรศการ “Silent Voices Matter
เมื่่�อความเงีียบกู่่�ก้้อง” ที่่�นำำ�เสนอแนวทางการรณรงค์์และการสื่่�อสารประเด็็น
สิิ ทธิิ เด็็ กผ่่ านศิิ ลปะสะท้้ อนเรื่่� องจริิ งของเด็็ ก...ที่่� เด็็ กถูู กปิิ ดปากและทำำ�ให้้ เงีียบ
ภายใต้้หลัักคิิด Child friendly media และ Artivism ผ่่านนิิทรรศการศิิลปะ และ
เวทีีเสวนา “เมื่่�อผีีเสื้้�อตััวน้้อยขยัับปีีก: สิิทธิิเด็็ก ความหวััง
ความฝััน ผลกระทบ เมื่่�อเด็็กต้้องการมีีส่่วนร่่วมทางสัังคม”
ร่่ ว มพูู ด โดยตัั ว แทนองค์์ ก รทำำ� งานด้้ า นเด็็ ก นัั ก วิิ ช าการ
ตััวแทนเยาวชน ตััวแทนผู้้�ปกครองและทนายความ ปิิดท้้าย
ด้้วยการเปิิดตััวโครงการ “จาก Child In Mob สู่่� Child
In Protest: เครืือข่่ายการทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กในการใช้้
สแกนเพื่่�อฟัังเวทีี
สิิทธิิเสรีีภาพในการแสดงออก และมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
เสวนาย้้อนหลััง
ต่่าง ๆ ที่่มีีผล
�
กระทบต่่อเด็็ก”

แอมเนสตี้้�
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
คืือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการ
รวมตั ว ของกลุ ่ ม คนธรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความ
อยุ ติ ธรร ม การละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนที่
เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใดของโลก และลุกขึ้นมา
ปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัดในการ
รณรงค์ เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สัันติิภาพ เมื่่�อ พ.ศ. 2520 ปััจจุุบัันมีีสมาชิิก
และผู้้�สนัับสนุุนกว่่า 10 ล้้านคน ใน 150
ประเทศทั่่�วโลกและดิินแดน

แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้้าว 5
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร 02-938-6896
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หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการ
รณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทางความคิด”
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่ง
มาถึงรัฐบาลไทยและส�ำนักราชเลขาธิการ
เพื่ อ เรียกร้ อ งให้ ป ล่ อ ยตั ว นั ก ศึ ก ษาและ
ประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าว
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000
คน โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

