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จดหมาย... ถึึงเจ้าผีีเส้ื้�อ
ท่่ามกลางสายลมแห่่งความรุุนแรุงท่างด้้านสิท่ธิิมนุษยชน  

ท่่�พััด้โห่มกรุะห่นำ�าตลอด้ช่วงเวลาห่ลายเดื้อนท่่�ผ่่านมา เมื�อนักกิจกรุรุม
ท่างการุเมืองต้องถููกจำาคุก และถููกพัรุากสิท่ธิิการุปรุะกันตัวเป็นเวลา
นานนับเดื้อน แอมเนสต่� อินเตอร์ุเนชั�นแนล ปรุะเท่ศไท่ย ได้้ด้ำาเนิน
โครุงการุ “จดหมายถึึงเพ่ื่�อน ท่ี่�อย่�ในเร่ือนจำา” เพืั�อส่งต่อความห่วัง
จากข้้างนอก ให้่คนข้้างในเรืุอนจำาท่่�ไม่เคยห่ยุด้เคลื�อนไห่ว

นับตั�งแต่การุเคลื�อนไห่วท่างการุเมืองครัุ�งให่ญ่่ 
เมื�อปี 2563 ท่่�ผ่่านมา รัุฐบาลได้้มุ่งใช้ข้้อกฎห่มายในการุ 
ปรุาบปรุามผู้่เข้้ารุ่วมการุชุมนุมโด้ยสงบอย่างห่นักห่น่วง  
รุวมถูึงผู้่ถููกจับกุมนั�น ยังโด้นพัรุากสิท่ธิิการุปรุะกันตัวไป
ในช่วงเวลาห่นึ�งอ่กด้้วย

แอมเนสต่� อินเตอร์ุเนชั�นแนล ปรุะเท่ศไท่ย จึงเริุ�ม
กิจกรุรุมเชิญ่ชวนให่้ผู้่คนรุ่วมเข่้ยนจด้ห่มายและข้้อความ 
เพืั�อส่งไปให้่คนข้้างในเรืุอนจำา ซึึ่�งถููกตั�งข้้อห่าท่างการุเมือง  
ผ่่านแคมเปญ่ #ปล่�อยเพ่ื่�อนเรืา #FREERATSADON  
ในสถูานท่่�ท่่�เต็มไปด้้วยความแออัด้ กับความเป็นอยู่ท่่� 
ยำ�าแย่และแพัรุ่สะพััด้ด้้วยโรุครุะบาด้ ปรุะกอบกับช่วิต 
ปรุะจำาวันท่่�ไม่ได้้รัุบฟัังข่้าวสารุใด้ ๆ  ไม่แปลกเลยท่่�ผู้่ถููก 
คุมขั้งจะรูุ้สึกโด้ด้เด้่�ยวและอ้างว้าง แต่แล้วแสงเท่่ยนแห่่ง 
ความห่วังได้้ถููกจุด้ปรุะกายขึ้�นมาผ่่านตัวอักษรุข้องเห่ล่า 
คนข้้างนอกท่่�ไม่เคยห่ยุด้ห่วัง นับตั�งแต่วันแรุกท่่�พัวกเรุา 
ได้้รูุ้จักกันผ่่านอุด้มการุณ์์ ผ่่านจด้ห่มายถูึงคนในเรืุอนจำา 
แม้จด้ห่มายบางฉบับจะถููกเซึ่นเซึ่อร์ุไม่ให้่อ่าน โด้ยขึ้�นอยู่
กับดุ้ลพิันิจข้องผู้่คุมก็ตาม

“จด้ห่มายจากทุ่กคนข้้างนอก มันท่ำาให้่วันธิรุรุมด้า 
วันห่นึ�งในคุก กลายเป็นวันท่่�แสนพิัเศษขึ้�นมาเลย” จตุุภััที่ร์ื 
บุุญภััที่รืรัืกษา ห่รืุอไผ่�-ดาวดิน บอกเรุาเช่นนั�นห่ลังออก
จากเรืุอนจำาเมื�อวันท่่� 23 เมษายนท่่�ผ่่านมา ไม่ต่างกันจาก
ท่่� สมยศ พื่ฤกษาเกษมสุข ท่่�ให้่สัมภาษณ์์ว่า “จด้ห่มายคือ
แรุงบันด้าลใจให้่เรุาได้้อด้ท่นต่อสู้กับความเลวรุ้ายในนั�น”

ไผ่่เล่าว่า กว่าจะได้้จด้ห่มายนั�นล่าช้ามาก เนื�องจาก
ต้องผ่่านกรุะบวนการุการุตรุวจสอบจากกรุมรุาชทั่ณ์ฑ์์
ห่ลายขั้�นตอน “เวลาจด้ห่มายมาท่่ห่นึ�งก็มาเป็นปึกให่ญ่่ ๆ  
เลย ผู้่คุมเข้าจะแซึ่วว่า น่�น่ะ จด้ห่มายจากแฟันคลับมาส่ง
แล้ว พัอได้้จด้ห่มายมาทุ่กคนก็เอาเข้้าไปนั�งอ่านท่่�เต่ยง 
แล้วก็รูุ้สึกม่กำาลังใจ ได้้ม่อะไรุท่ำา แล้วการุได้้จด้ห่มายมัน
ท่ำาให้่วันธิรุรุมด้าวันห่นึ�งในสถูานท่่�เลวรุ้ายแบบนั�นมัน
สวยงามขึ้�นมากเลย”

ข้ณ์ะท่่�สมยศ ซึึ่�งต้องขั้งเป็นเวลาทั่�งสิ�น 74 วัน เล่าว่า 
การุได้้จด้ห่มายจากข้้างนอกนั�นช่วยให้่เข้าอด้ท่นต่อความ
ยากลำาบากท่่�เกิด้ขึ้�นในเรืุอนจำาได้้

“ผ่มเข้้าใจว่าจด้ห่มายท่่�เรุาได้้รัุบนั�นอาจไม่ครุบเพัรุาะอาจม่บางฉบับ 
ท่่�โด้นเจ้าห่น้าท่่�เซ็ึ่นเซึ่อร์ุ จนม่ข้้อความข้าด้ห่ายไปห่รืุอมาไม่ถึูง แต่ผ่ม 
ก็ด่้ใจมาก เพัรุาะจด้ห่มายจากข้้างนอกนั�นเป็นแรุงบันด้าลใจให้่เรุาอด้ท่น
กับความเลวรุ้ายทั่�งมวล จด้ห่มายนับเป็นกำาลังใจให้่เรุาพัอจะท่รุาบว่า  
เรุาไม่ถููกท่อด้ทิ่�ง เรุายังม่คนรุ่วมสนับสนุน เป็นเพืั�อนในการุต่อสู้รุ่วมกัน
กับเรุา”

พัลังผ่่านตัวอักษรุ ท่่�คุณ์ทุ่กคนได้้รุ่วมส่งไปให้่ “เพืั�อนเรุา” ได้้กลายเป็นเท่่ยนท่่�ส่องสว่าง 
ท่ำาให้่บรุรุยากาศในเรืุอนจำาท่่�เคยอ้างว้าง ได้้อบอุ่นในชั�วข้้ามคืน

“จด้ห่มายจากทุ่กคนข้้างนอก มันท่ำาให่้วันธิรุรุมด้า
วันห่นึ�งในคุก กลายเป็นวันท่่�แสนพัิเศษข้ึ�นมาเลย”
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ชวนมารูจั้กกับสิื้ทธกิารประกันตัว
นักโทษการเมอ้ง
กับสิื้ทธทีิ�หายไป

สัื้งคมโต้กลัับ

สิท่ธิิในการุปรุะกันตัว ห่รืุอสิท่ธิิในการุได้้รัุบการุปล่อยตัว 
ชั�วครุาวรุะห่ว่างการุพิัจารุณ์าคด่้ นั�นตั�งอยู่บนพืั�นฐานข้อง 
ห่ลักการุท่่�ว่าด้้วยการุกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้่ต้องห่านั�น
ไรุ้ซึึ่�งความผิ่ด้จนกว่าศาลจะพิัพัากษาจนถึูงท่่�สุด้ และเป็น
สิท่ธิิขั้�นพืั�นฐานท่่�ถููกรัุบรุองในรัุฐธิรุรุมนูญ่ รุวมถึูงในกติกา
รุะห่ว่างปรุะเท่ศว่าด้้วยสิท่ธิิพัลเมืองและสิท่ธิิท่างการุเมือง 
ข้้อ 9 และปฎิญ่ญ่าสากลว่าด้้วยสิท่ธิิมนุษยชน ข้้อ 11-1 

แม้ว่าสิท่ธิิในการุปรุะกันตัวจะเป็นสิท่ธิิมนุษยชนขั้�น 
พืั�นฐาน แต่กลับถููกละเว้นไว้สำาห่รัุบจำาเลยข้องคด่้ห่มิ�น
พัรุะบรุมเด้ชานุภาพั ซึึ่�งศาลให้่เห่ตุผ่ลในการุงด้เว้น 
การุปรุะกันตัวว่าเป็นข้้อห่าท่่�ม่นำ�าห่นักมาก เพืั�อสรุ้าง
ความชอบธิรุรุมในการุเข้้าข่้ายข้้อยกเว้นข้องสิท่ธิิในการุ 
ปรุะกันตัว

โด้ยปกติ สิท่ธิิในการุปรุะกันตัวจะไม่ถููกใช้ห่าก
จำาเลยในคด่้ม่แนวโน้มท่่�จะห่ลบห่น่ ไปยุ่งกับพัยาน
ห่ลักฐาน ก่อเห่ตุอันตรุายอื�น ๆ  ผู้่รุ้องข้อปรุะกันห่รืุอ
ห่ลักปรุะกันไม่น่าเชื�อถูือ และอาจก่อให้่เกิด้อุปสรุรุค
ต่อการุสอบสวนห่รืุอการุด้ำาเนินคด่้ ซึึ่�งจะต้องแจ้ง 
ให้่กับผู้่ต้องห่าเป็นห่นังสือโด้ยเร็ุว

ท่ว่า ตั�งแต่อด่้ตจนถึูงปัจจุบัน จำาเลยในคด่้ 112 
มักจะถููกละเว้นสิท่ธิิในการุปรุะกันตัว โด้ยศาลมักอ้าง
ว่าคด่้ 112 เป็นคด่้รุ้ายแรุงท่่�อยู่ในห่มวด้ความผิ่ด้ต่อ
รุาชอาณ์าจักรุ ซึ่ึ�งอาจท่ำาให่้จำาเลยม่โอกาสห่ลบห่น่
ห่รืุอกรุะท่ำาความผิ่ด้ซึ่ำ�า ซึึ่�งการุอ้างในลักษณ์ะน่�กับ 
จำาเลยในคด่้ท่่�เก่�ยวข้้องกับการุแสด้งออกท่าง 
การุเมือง อาจละเมิด้สิท่ธิิทั่�งสิท่ธิิในการุปรุะกันตัว
และสิท่ธิิในการุแสด้งออกท่างการุเมือง อ่กทั่�งยังไม่ม่
คำาพิัพัากษาจนถึูงท่่�สุด้

ดั้งนั�นข้้องด้เว้นสิท่ธิิในการุปรุะกันตัวสำาห่รัุบจำาเลยในคด่้จากการุแสด้งออกท่างการุเมือง
อาจละเมิด้สิท่ธิิในการุแสด้งออกท่างการุเมืองและห่ลักการุท่่�จำาเลยจะถููกสันนิษฐานว่าไม่ม่ 
ความผิ่ด้จนกว่าจะม่คำาพิัพัากษาจนถึูงท่่�สุด้ ซึึ่�งเป็นสิท่ธิิขั้�นพืั�นฐานข้องปรุะชาชน

บ่บ่ซ่ึ่ ปรุะเท่ศไท่ยรุายงานว่า นายวิบุ่ล่ย์ บุุญภััที่รืรัืกษา ห่รืุอที่นายอ่�ด  
พ่ัอข้องไผ่่ ด้าวดิ้น เชื�อว่าแนวโน้มข้องศาลม่ท่่าท่่ท่่�จะด่้ขึ้�นจากแรุงกด้ดั้น
ภายในองค์กรุตุลาการุ ซึึ่�งเกิด้จากการุถููกวิพัากษ์วิจารุณ์์ในกรุณ่์ไม่ให้่
ปรุะกันตัวจำาเลยรุะห่ว่างการุพิัจารุณ์าคด่้ โด้ยนายวิบูลย์กล่าวว่า “เชื�อว่า
เกมกำาลังจะเปล่�ยนไป และผ่ลักดั้นให้่ศาลเข้้าสู่การุท่ำาห่น้าท่่�อย่างปกติตาม 
ป. วิอาญ่า”

สิ�งน่�แสด้งให่้เห็่นว่าแรุงกด้ด้ันจากภาคปรุะชาชนเป็นส่วนห่นึ�ง 
ในการุเรุ่ยกรุ้องสิท่ธิิให้่กับผู้่ถููกละเมิด้ด้้วยเช่นกัน การุรุ่วมแสด้งออก
เพืั�อเรุ่ยกรุ้องสิท่ธิิในการุปรุะกันตัว ไม่ใช่เป็นการุแสด้งออกเพืั�อ
สนับสนุนกลุ่มการุเมืองใด้กลุ่มการุเมืองห่นึ�ง แต่เป็นการุแสด้ง
จุด้ยืนท่่�สนับสนุนเสรุ่ภาพัข้องปรุะชาชนทุ่กคน สิท่ธิิในการุ
ปรุะกันตัวเป็นสิท่ธิิขั้�นพืั�นฐานข้องปรุะชาชนและจะต้อง
นำามาใช้อย่างเสมอภาค และไม่ควรุท่่�จะถููกละเว้นเพ่ัยง
เพัรุาะคนกลุ่มนั�นออกมาเคลื�อนไห่วท่างการุเมือง 
เพัรุาะศักดิ้�ศรุ่ความเป็นมนุษย์ เป็นสิ�งท่่�ไม่อาจ 
ม่อำานาจใด้ล่วงละเมิด้ได้้ เช่นเด่้ยวกับห่ลักการุ 
ท่่�ว่า มนุษย์ทุ่กคนล้วนเกิด้มาพัรุ้อมอิสรุะ
และเสรุ่ภาพั 

การุละเมิด้สิท่ธิิในการุปรุะกันตัวจึงเป็น 
สิ�งท่่�ละเมิด้อิสรุะและเสรุ่ภาพัข้องปรุะชาชน 
ซึึ่�งม่ศักดิ้�และสิท่ธิิเท่่ากันภายใต้รัุฐธิรุรุมนูญ่ 
และเป็นการุละเมิด้ความเป็นมนุษย์ข้อง
พัวกเรุาเช่นเด่้ยวกัน



*ที�สุื้ดของตัวเลัข
แลัะข้อเท็จจริง
เกี�ยวกับการชุมนุม

2563

2563 - พื่ฤษภัาคม 2564

ม่การืสล่ายการืชุุมนุม 20 ครัื�ง

2564
ม่การุชุมนุม

799
ครืั�ง

เด่อนท่ี่�ม่การืชุุมนุมมากท่ี่�สุด:
ตุุล่าคม

ไม่ตำ�ากว่า 131 ครัุ�ง

ม่การุชุมนุมไม่ตำ�ากว่า

621 
ครืั�ง

(รุวมกิจกรุรุม
ยืนห่ยุด้ข้ัง)

เด่อนท่ี่�ม่การืชุุมนุมมากท่ี่�สุด:
เมษายน

ไม่ตำ�ากว่า 267 ครัุ�ง

ณ์ เดื้อนพัฤษภาคม

ปี 2563  จำานวน 7 ครัุ�ง
ปี 2564  จำานวน 13 ครัุ�ง 

ที� สืุ้ ด ข อ ง ม็ อ บ

ที�สุื้ดของการ
สื้ลัายการชุมนุม

ที�สุื้ดของรูปแบบการสื้ลัายการชุมนุม
รืถึฉ่ีดนำ�าแรืงดันส่ง

ไม่ตำ�ากว่า 6 ครัุ�ง
ม่การุฉ่ด้นำ�าผ่สมสารุเคม่

ถึูง 5 ครัุ�ง

แก�สนำ�าตุาแบุบุขว้าง

4 ครัุ�ง

กรืะสุนยาง

4 ครัุ�ง
(เริุ�มใช้ในปี 2564)

* ข้้อมูลจาก
www.mobdatathailand.org



ที�สุื้ดของจำานวน
ผู้ีถึูกดำาเนินคดีจาก
การแสื้ดงออกแลัะ
การชุมนุม

ที�สุื้ดของจำานวน
เด็กแลัะเยาวชนที�
ถึูกดำาเนินคดีจาก
การแสื้ดงออก 
แลัะการชุมนุม

ที� สืุ้ ด ข อ ง ม็ อ บ
ม่ผู้่ถููกด้ำาเนินคด่้อย่างน้อย

แบ่งเป็น

679
คน   ใน 

344
คด่

44
คน   ใน 

43
คด่

ข้อหาตุาม ม. 112 อย่างน้อย  97  คน ใน  92  คด่้

ข้อหาตุาม ม.116
(“ยุยงปลุกปั�น”)

อย่างน้อย 103 คน ใน  29  คด่้

ข้อหาฝ่่าฝื่น พื่.รื.ก.ฉุีกเฉิีนฯ อย่างน้อย 499 คน ใน 146 คด่้

ข้อหา ม. 215
(“มั�วสุมกันใช้กำาลังปรุะทุ่ษรุ้าย
ให้่เกิด้การุวุ่นวาย”) 

อย่างน้อย 199 คน ใน  41  คด่้

ข้อหาตุาม พื่.รื.บุ.ชุุมนุมสาธารืณะ อย่างน้อย 100 คน ใน  65  คด่้

ข้อหาตุาม พื่.รื.บุ.คอมพิื่วเตุอร์ืฯ อย่างน้อย  52  คน ใน  59  คด่้

ข้อหาล่ะเมิดอำานาจศาล่/ด่หมิ�นศาล่ อย่างน้อย  33  คน ใน  16  คด่้

ตั�งแต่ปี 2563 – 2564 ม่ผู้่ถููกคุมขั้งท่างการุเมืองทั่�งสิ�น 29 คน  ม่ 17 คน ท่่�
ถููกคุมขั้งจากคด่้มาตรุา 112  ต่อมา ในเดื้อนเมษายน - พัฤษภาคม ศาลท่ยอย
ให้่ปรุะกันตัว 27 คน รุวมถึูงแกนนำารุาษฎรุ

**ม่เด็้กและเยาวชนถููกด้ำาเนินคด่้อย่างน้อย

ถ่ึกควบุคุมตัุวโดยไม�ม่หมายจับุ 29 คน

ถ่ึกดำาเนินคด่ตุาม ม.112 8 คน 7 คด่้

ม่เด็กอายุน้อยท่ี่�สุด 2 รุาย อายุ 14 ปี

**ข้้อมูลจากศูนย์ท่นายความเพืั�อสิท่ธิิมนุษยชน
(รุะห่ว่างเดื้อนกรุกฎาคม 2563 - พัฤษภาคม 2564)



เขา้ใจสิื้ทธมินุษยชน ผ่ีานส้ื้�อรณรงค์
ของแอมเนสื้ตี� อินเตอรเ์นชั�นแนลั

ตั�ง 41 หุน่จำาลัอง ส่ื้งสัื้ญญะ
ม ี‘เด็กตำากว่า 18 ปี’ ต้องคดีทางการเมอ้ง

คลิปวิด่้โอ “สิที่ธิเด็กอย่�ตุรืงไหนในการืชุุมนุม” ฉายภาพัให้่เห็่นว่า ปัจจุบัน “เยาวชน 
คนรุุ่นให่ม่” กล้าท่่�จะแสด้งออกและเข้้ามาม่บท่บาท่ท่างการุเมืองมากขึ้�นกว่าในอด่้ต สิ�งเห่ล่าน่� 
ไม่ได้้เกิด้ขึ้�นเฉพัาะในปรุะเท่ศไท่ย แต่กำาลังเกิด้ขึ้�นอยู่ทั่�วโลก ซึึ่�งสะท้่อนให้่เห็่นถึูงคุณ์ค่า
ข้องสิท่ธิิเสรุ่ภาพัท่่�กำาลังเบ่งบาน และการุไม่สยบยอมต่อความเห่ลื�อมลำ�าในรุะบบท่่�พัวกเข้า 
ต้องเจอ

แต่พืั�นท่่�ในการุชุมนุม ก็ไม่เคยเป็นพืั�นท่่�ปลอด้ภัยสำาห่รัุบพัวกเข้า ตลอด้ห่ลายเดื้อนท่่�ผ่่าน
มาม่เด็้กอายุตำ�ากว่า 18 ปี (ตำ�าสุด้เพ่ัยง 14 ปี ) อย่างน้อย 44 คน ถููกจับด้ำาเนินคด่้จากการุใช้ 
พั.รุ.ก.ฉุกเฉิน เพ่ัยงเพัรุาะเข้้ารุ่วมชุมนุมและแสด้งออกท่างการุเมืองเท่่านั�น  อ่กทั่�งยังได้้รัุบ
บาด้เจ็บจากการุจับกุมเเละควบคุมตัวโด้ยเจ้าห่น้าท่่�รัุฐ  ซึึ่�งในความเป็นจริุงแล้ว พัวกเข้าควรุ
จะได้้รัุบการุปกป้องไม่ให้่ถููกละเมิด้สิท่ธิิมากกว่าปกติไม่ใช่ห่รืุอ? แล้วพืั�นท่่�ปลอด้ภัยข้องพัวก
เข้าอยู่ตรุงไห่นในการุชุมนุม?

นักกิจกรุรุมแอมเนสต่� อินเตอร์ุเนชั�นแนล ปรุะเท่ศ 
ไท่ย ตัวแท่นเยาวชนท่่�ถููกด้ำาเนินคด่้และครุอบครัุวรุ่วม
ท่ำากิจกรุรุม “การืใชุ้สิที่ธิในเสร่ืภัาพื่การืแสดงออก
แล่ะการืชุุมนุมโดยสงบุของเด็กแล่ะเยาวชุนไม�ใชุ�
อาชุญากรืรืม” เพืั�อเรุ่ยกรุ้องท่างการุไท่ยยุติการุ 
ด้ำาเนินคด่้ท่างการุเมืองต่อเด็้กเเละเยาวชนท่่�ออกมา 
ใช้สิท่ธิิในเสรุ่ภาพัการุเเสด้งออกเเละการุชุมนุม
โด้ยสงบ โด้ยม่การุนำาหุ่่นเด็้กจำานวน 41 ตัว ตั�งไว้ 
พัรุ้อมคำาบรุรุยายข้้อกล่าวห่า เพืั�อเป็นสัญ่ลักษณ์์
ตัวแท่นข้องเยาวชนอายุตำ�ากว่า 18 ปีท่่�ถููกด้ำาเนินคด่้
ท่างการุเมือง

ข้้อมูลจากการุบันทึ่กและสังเกตสถูานการุณ์์ 
การุใช้สิท่ธิิในเสรุ่ภาพัการุชุมนุมและการุเเสด้งออก 
พับว่า ณ์ วันท่่� 31 พั.ค. 64 ม่เด็้ก 
อายุตำ�ากว่า 18 ปี ถููกด้ำาเนินคด่้ 
อันเ นื�องมาจากการุชุมนุมและ 
แสด้งออกมากถึูง 44 คน ใน 43 คด่้ 
ในจำานวนน่�ม่เด็้กอายุตำ�าสุด้เพ่ัยง  
14 ปี จำานวน 2 รุาย

ภาพัเพ่ัยงภาพัเด่้ยวและคำาเพ่ัยงไม่ก่�ปรุะโยค สามารุถูนำาสารุเข้้าสู่
สายตาผู้่ชมได้้ในเวลาเพ่ัยงเส่�ยววินาท่่ มากกว่านั�น ห่ลายภาพัและคำา
ยังชวนให้่ใช้เวลาคิด้ต่อและอาจฝัังอยู่ในใจผู้่ชมไปนานแสนนาน

โปสเตอร์ุรุณ์รุงค์ “Fear can’t shut your voice up.” ชวนให้่
คุณ์ตั�งคำาถูาม ว่าถู้าเรุารูุ้ว่าคำาพูัด้ท่่�เรุากำาลังจะเปล่งออกไป ต้องแลก
มาด้้วยอันตรุาย เรุาจะยังพูัด้มันอยู่ไห่ม 

โปสเตอรุ์ผ่ลงานนักศึกษาจาก Miami Ad School ใช้ภาพั
เปรุ่ยบเท่่ยบท่่�เรุาเคยเห็่นกันบ่อยๆ ในงานศิลปะห่รืุอโฆษณ์า อย่าง 
‘ไมโครุโฟัน’ กับ ‘ปลายกรุะบอกปืน’ สื�อความห่มายถึูงสิท่ธิิเสรุ่ภาพั
ในการุแสด้งออก แต่สะดุ้ด้ตากว่าท่่�ผ่่านๆ มาด้้วยมุมภาพัท่่�เรุา–คนดู้ 
เป็นคนโด้นจ่อไมค์และจ่อปืนเส่ยเอง ดู้แล้วย้อนกลับมาถูามตัวเองว่า 
การุพูัด้ความจริุงควรุแลกมาด้้วยอันตรุายถึูงช่วิตจริุงห่รืุอ ?

สแกนเพืั�อชมคลิป

อ่านข่้าว
ฉบับเต็ม

โปสื้เตอร ์หรอ้ Print advertising 
ทรงพลัังไมแ่พ้หนังโฆษณา

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

Year: 2015



เครืุอข่้ายท่ำางานเพืั�อสิท่ธิิเด็้กได้้รุ่วมจัด้นิท่รุรุศการุ “Silent Voices Matter  
เม่�อความเง่ยบุก่�ก้อง” ท่่�นำาเสนอแนวท่างการุรุณ์รุงค์และการุสื�อสารุปรุะเด็้น 
สิท่ธิิเด็้กผ่่านศิลปะสะท้่อนเรืุ�องจริุงข้องเด็้ก...ท่่�เด็้กถููกปิด้ปากและท่ำาให้่เง่ยบ  
ภายใต้ห่ลักคิด้ Child friendly media และ Artivism ผ่่านนิท่รุรุศการุศิลปะ และ
เวท่่เสวนา “เม่�อผ่่เส่�อตัุวน้อยขยับุปีก: สิที่ธิเด็ก ความหวัง 
ความฝั่น ผ่ล่กรืะที่บุ เม่�อเด็กตุ้องการืม่ส�วนรื�วมที่างสังคม” 
รุ่วมพูัด้โด้ยตัวแท่นองค์กรุท่ำางานด้้านเด็้ก นักวิชาการุ 
ตัวแท่นเยาวชน ตัวแท่นผู้่ปกครุองและท่นายความ ปิด้ท้่าย
ด้้วยการุเปิด้ตัวโครุงการุ “จาก Child In Mob ส่� Child 
In Protest: เคร่ือข�ายการืที่ำางานรื�วมกับุเด็กในการืใชุ้ 
สิที่ธิเสร่ืภัาพื่ในการืแสดงออก แล่ะม่ส�วนรื�วมในกรืะบุวนการื
ตุ�าง ๆ ท่ี่�ม่ผ่ล่กรืะที่บุตุ�อเด็ก” 

เปิดตัว “จาก Child In Mob สู่ื้ Child In Protest”

สแกนเพืั�อฟัังเวท่่
เสวนาย้อนห่ลัง

เรุาจึงข้อเชิญ่ชวนให้่คุณ์ เป็นส่วนห่นึ�งข้องการุปกป้องและ
ส่งเสริุมสิท่ธิิเสรุ่ภาพัข้องเด็้กในม็อบ ด้้วยการุรุ่วมบริุจาคเพืั�อ
สนับสนุนการุท่ำางานข้องโครุงการุ Child in Mob คนล่ะ 60 บุาที่ 
ได้้ท่่�

รบัอาสื้าฯ - ระดมทุน

Child In Mob

ในโอกาสครุบรุอบ 60 ปี การุยืนห่ยัด้ท่ำางานเพืั�อสิท่ธิิมนุษยชน 
แอมเนสต่�ข้อเชิญ่คุณ์รุ่วมบริุจาค 60 บาท่ เพืั�อปกป้องและส่งเสริุม
เสรุ่ภาพัข้องเด็้ก ในโครุงการุ “ในม็อบุม่เด็ก” (Child In Mob) เพืั�อ
รุ่วมสรุ้างวงล้อมแห่่งความปลอด้ภัยแก่เด็้ก-เยาวชนในพืั�นท่่�ชุมนุม

โครุงการุน่�ม่การุเปิดรัืบุอาสาสมัครื Child in Mob เพืั�อท่ำางาน
ส่งเสริุมความปลอด้ภัยให้่เยาวชน และตอบสนองต่อสถูานการุณ์์
ฉุกเฉิน ดู้แลปกป้อง และสนับสนุนสรุ้างพืั�นท่่�ปลอด้ภัยต่อเด็้กอายุ
ตำ�ากว่า 18 ปี ท่่�ออกมาใช้สิท่ธิิในเสรุ่ภาพัในการุแสด้งออกและ 
การุชุมนุมโด้ยสงบและปรุาศจากอาวุธิ โด้ยลงพืั�นท่่�ครัุ�งแรุกในเดื้อน
พัฤศจิกายน 2563

เงนิบรจิาคของคุณจะถึกูนำาไปชว่ยอะไรบ้าง?

ซ่ื้�ออุปกรืณ์รืะบุุตัุวตุน
ของเด็กในพ่ื่�นท่ี่�ชุุมนุม

เพิื่�มความรืะมัดรืะวังไม�ให้
ส่�อมวล่ชุนถึ�ายแล่ะล่งร่ืป
เยาวชุนอายุตุำ�ากว�า 18 ปี

ชุ�วยรืะวังการืล่�วงล่ะเมิด
ที่างเพื่ศเด็กในพ่ื่�นท่ี่�ชุุมนุม

จัดที่ำาแล่ะตุ่พิื่มพ์ื่ค่�ม่อ
อาสาสมัครื Child in Mob

ผ่ลิ่ตุแล่ะจัดส�งค่�ม่อ 
ปฏิิบัุติุการืเด็กให้นักปกป้อง

สิที่ธิมนุษยชุนทัี่�วปรืะเที่ศ

สนับุสนุนสวัสดิการื
การืที่ำางานของอาสาสมัครื 

Child in Mob

สนับุสนุนการืจัดซ่ื้�อ 
เคร่ื�องม่อแล่ะอุปกรืณ์

ความปล่อดภััย

ที่ำาปรืะกันชุ่วิตุแล่ะอุบัุติุเหตุุ
สำาหรัืบุอาสาสมัครื 

ในพ่ื่�นท่ี่�ชุุมนุม

สมาคมแอมเนสตุ่� อินเตุอร์ืเนชัุ�นแนล่ ปรืะเที่ศไที่ย  
ธนาคารืกรุืงเที่พื่ สาขาล่าดพื่ร้ืาว
เล่ขท่ี่�บัุญชุ่ 129-5-62892-7 
หร่ือสแกนเพ่ื่�อบุริืจาคออนไล่น์

จากนั�นส่งห่ลักฐาน 
การุโอนเงินบริุจาคมาท่่�อ่เมล 
membership@amnesty.or.th

เงินบริุจาคข้องคุณ์นำาไปใช้เพืั�อปกป้อง 
และส่งเสริุมสิท่ธิิเสรุ่ภาพัข้องเด็้ก

และโครุงการุ Child in Mob เท่่านั�น



แอมเนสื้ตี�
อินเตอรเ์นชั�นแนลั
ค้อใคร?

แอมเนสต่� อินเตอรุ์เนชั�นแนล เป็นการุ
รุวมตัวข้องกลุ่มคนธิรุรุมด้าห่ลากห่ลาย
สาข้าอาช่พั ท่่�ไม่สามารุถูนิ�งเฉยต่อความ 
อยุติธิรุรุม การุละเมิด้สิท่ธิิมนุษยชนท่่� 
เกิด้ข้ึ�นไม่ว่าในท่่�ใด้ข้องโลก และลุกข้ึ�นมา
ปฏิบัติการุในแนวท่างท่่�แต่ละคนถูนัด้ในการุ 
รุณ์รุงค์ เพัื�อส่งเสรุิมการุเคารุพั ปกป้อง  
และคุ้มครุองสิท่ธิิมนุษยชน ก่อตั�งข้ึ�นเมื�อ
ปี พั.ศ. 2504 ได้้รุับรุางวัลโนเบลสาข้า 
สันติภาพั เมื�อ พั.ศ. 2520 ปัจจุบันม่สมาชิก
และผู้่สนับสนุนกว่า 10 ล้านคน ใน 150 
ปรุะเท่ศทั่�วโลกและดิ้นแด้น

ห่ลังจากเห่ตุการุณ์์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสต่�เป็นท่่�รุู้จักในเมืองไท่ย จากการุ
รุณ์รุงค์ปลด้ปล่อย “นักโที่ษที่างความคิด” 
ม่จด้ห่มายนับแสนฉบับจากคนท่ั�วโลกส่ง 
มาถูึงรุัฐบาลไท่ยและสำานักรุาชเลข้าธิิการุ
เพัื�อเรุ่ยกรุ้องให่้ปล่อยตัวนักศึกษาและ
ปรุะชาชนท่่�ถููกจับกุมในเห่ตุการุณ์์ด้ังกล่าว 
ปัจจุบันในปรุะเท่ศไท่ยม่สมาชิกกว่า 1,000 
คน โด้ยได้้ด้ำาเนินกิจกรุรุมส่งเสรุิมความรุู้
ความเข้้าใจ และการุรุณ์รุงค์เพัื�อปกป้อง
คุ้มครุองสิท่ธิิมนุษยชนอย่างกว้างข้วาง
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