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รายงานกิจกรรมประจำ�ปี 2560
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล
คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัวของกลุ่มคน
ธรรมดา หลากหลายสาขาอาชีพ ทีไ่ ม่สามารถอยูน่ งิ่ เฉยต่อความ
อยุตธิ รรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ ในทีใ่ ดของโลก
และลุกขึน้ มาปฏิบตั กิ ารในแนวทางทีแ่ ต่ละคนถนัดในการรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อ
พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน
150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน
หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แอมเนสตี้เป็นที่รู้จัก
ในเมืองไทย จากการรณรงค์ "ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด"
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทยและ
ส�ำนักราชเลขาธิการเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาและ
ประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าว
แอมเนสตี้ ประเทศไทยเริ่มท�ำงานจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2536
และจดทะเบียนเป็น “สมาคมนิรโทษกรรมสากล” เมื่อ พ.ศ.
2545 ต่อมาได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ เป็น “สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย” ในปีพ.ศ.2555 ตามนโยบาย ONE
AMNESTY ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คน โดย
ได้ดำ� เนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจ และการ
รณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

ติดต่อเราได้ที่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว 5 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ10900

โทรศัพท์: 02 513 8745, 02 513 8754
โทรสาร: 02-938-6896
เว็บไซต์: www.amnesty.or.th
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/AmnestyThailand
ทวิตเตอร์: www.twitter.com/AmnestyThailand
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จากทีมงานถึงสมาชิก เครือข่าย
และผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้
เส้นทางของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 2560
เราผ่านอะไรร่วมกันบ้าง

หากจะเปรียบสถานการณ์ขอ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ประเทศไทยในปี 2560 ให้เห็นภาพง่ายๆ เราคงต้องเริ่มจาก
เหตุการณ์จริงที่เราย้ายออฟฟิศที่อยู่มาเกือบแปดปีกับการมี
พนักงาน 6 คน มาอยู่บ้านใหม่ที่มีทีมงานทั้งเจ้าหน้าที่ประจ�ำ 
อาสาสมัคร และเ จ้าหน้าที่ชั่วคราวร่วม 20 คน เราตัดสินใจที่
จะไม่ยา้ ยไปอยูร่ ว่ มออฟฟิศกับส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และแปซิฟิค ของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ตอน
นีต้ งั้ อยูท่ ถี่ นนวิทยุ แม้วา่ เราจะย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่แต่สำ� นักงานของเรา
ก็จัดพื้นที่ให้นักกิจกรรมและเครือข่ายในเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันใน
ส�ำนักงานทีม่ พี นื้ ทีม่ ากขึน้ ในซอยลาดพร้าว การย้ายบ้านส�ำหรับ
หลายๆคนมักจะมีการเปลี่ยนแปลง มีสิ่งใหม่ๆและเรื่องใหม่ๆที่
เราต้องเจอและแก้ปัญหามากมาย มีค่าใช้จ่าย มีการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งก็เหมือนกับสถานการณ์ของแอมเนสตี้ในปีที่
ผ่านมา แน่นอนว่าเป็นปีที่ไม่ใช่แค่มีการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่แต่
เป็นปีทเี่ ราเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ และรับมือกับความท้าทายทัง้ ภายนอก
และภายในมากมาย ซึ่งเราขอใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันให้กับ
สมาชิก เครือข่ายและผู้สนับสนุนของเราดังนี้ค่ะ
ปี 2560 นับเป็นปีแรกทีแ่ อมเนสตี้ เริ่มท�ำตามพันธกิจใหม่
ที่ทีมงานช่วยกันระดมสมอง โหวตและสรุปกับนั่นก็คือ
“Strengthening a vibrant human rights movement by
growing in terms of capacity, supporters and fund to increase
human rights impact”
“การเพิ่มผลกระทบเชิงบวกด้านสิทธิมนุษยชนโดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ขบวนการเคลือ่ นไหวทีห่ ลากหลาย มีการเติบโต
ด้านศักยภาพ ผู้สนับสนุนและทรัพยากร”
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เป็นความท้าทายของแอมเนสตีอ้ ย่างมากในการท�ำพันธกิจ
นี้ เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน
สิทธิมนุษยชน ควรมีการสนับสนับและเคลื่อนไหวจากกลุ่มคนที่
หลากหลายและในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งความเข้มแข็งด้าน
ศักยภาพและทรัพยากรก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ  จึงท�ำให้ป  
ี 2560ทีผ่ า่ น
มาเราได้มกี ารวางยุทธศาสตร์งานเยาวชนเป็นครัง้ แรกเพราะเรา
เล็งเห็นศักยภาพและความส�ำคัญของคนกลุ่มนี้ในการเป็นเมล็ด
พันธ์ที่ต้องเติบโตและเป็นความหวังของสังคมได้ต่อไป โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสมาชิกเป็นก้าวแรกที่เราน�ำเสนอนั่นคือการ
รับรองให้มโี ควต้าของเยาวชนเป็นหนึง่ ในกรรมการของแอมเนสตี้
จากการประชุมสามัญประจ�ำปี 2560ที่ผ่านมา นอกจากนั้นการ
ท�ำงานกับเยาวชนและนักกิจกรรมทีห่ ลากหลายก็เข้มข้นขึน้ อย่าง
มาก ไม่วา่ ในระดับภูมภิ าคเรามีคลับแอมเนสตีใ้ นภาคใต้และภาค
อีสาน มีคลับในโรงเรียนนานาชาติ และสมาชิกคลับเหล่านี้ได้ท�ำ
กิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดปี  
นอกจากนีเ้ รายังได้ทำ� กิจกรรมเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างเยาวชน
ทัว่ ไปและเยาวชนทีเ่ ป็นผูล้ ภี้ ยั   และส่งผลในการสร้างความเข้าใจ
ของสิทธผูล้ ภี้ ยั ร่วมกันและต่อมาเยาวชนกลุม่ นีต้ า่ งมีบทบาทและ
สร้างสรรค์งานรณรงค์ตา่ งๆกับแอมเนสตีแ้ ละคลับของแอมเนสตี้
อย่างมาก  ไม่ใช่แค่เยาวชนกลุ่มนี้เท่านั้น เพราะทุกปีเรามีการ
ท�ำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิกับเยาวชนบ้านกาญจนา  แต่ปี
2560 ที่ผ่านมาสมาชิกบ้านกาญจนาบางคนได้เข้ามาเป็นอาสา
สมัครช่วยงานรณรงค์Write for Rightsกับเราในเดือนธันวาคม
พวกเขามาเป็นตัวแทนบอกเล่าเคสต่างๆและเชิญชวนให้คนมา
เขียนและลงชือ่ ให้กบั เคสต่างๆ  สิง่ เหล่านีถ้ อื เป็นการเริม่ ต้นด้วย
ดีและเราก็จะพัฒนางานด้านเยาวชนนีใ้ ห้มคี วามหลากหลายและ
มากขึ้นต่อๆไป
อย่างไรก็ดี การลดจ�ำนวนลงของสมาชิกก็เป็นเรือ่ งทีแ่ อมเน
สตีก้ งั วลเป็นอย่างมาก  เนือ่ งจากเราเริม่ งานระดมทุนกับผูบ้ ริจาค
และหวังว่าผูบ้ ริจาคจะสนใจจะสมัครเป็นสมาชิกต่อไปและมีการ
ทุ่มเทงานเน้นไปกับการระดมทุนซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของแอมเนสตี้
ประเทศไทยในปีที่ผ่านมาอย่างมาก   จากแนวการท�ำงานนี้เรา
ตระหนักว่าการท�ำงานเพื่อให้สมาชิกเก่าต่ออายุ หรือมีกิจกรรม
การสือ่ สารทีต่ อ่ เนือ่ งกับสมาชิกเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องปรับปรุงอย่าง
มาก ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกที่อยากเห็น
แอมเนสตีม้ กี ารสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็งจากสมาชิกและเราก�ำลังปรับ
แผนงานต่างๆเพื่อพัฒนางานด้านสมาชิกต่อไป

นอกจากนี้เราได้รับการสนับสนุนจากส�ำงานงานเลขาธิการ
ใหญ่ของแอมเนสตีใ้ นการลงทุนเพือ่ ท�ำงานระดมทุนเป็นเวลาสาม
ปี หลังจากทีใ่ ช้เวลาเตรียมตัวร่วมปี ปี 2560เป็นปีแรกทีเ่ ราเริม่
ท�ำงานระดมทุนแบบ face to faceคือมีตัวแทนของแอมเนสตี้ไ
ปพูดคุยกับกลุม่ คนต่างๆเพือ่ มาเป็นผูบ้ ริจาค โดยเรามีทงั้ ทีมงาน
ของเราเองและมีการให้เอเจนซี่ภายนอกช่วยเราระดมทุนครั้งนี้  
แต่ในเดือนสิงหาคม 2560 ส�ำงานงานเลขาธิการใหญ่ตัดสินใจ
ยุติการสนับสนุนเนื่องจากเป็นห่วงความเสี่ยงด้านการเมืองและ
การลงทุนงานระดมทุนในประเทศไทย และมองว่าควรจะไประดม
ทุนให้กับแอมเนสตี้ในประเทศอื่นที่น่าจะได้ผลตอบแทนและผู้
สนับสนุนมากกว่านี้   แอมเนสตี้ประเทศไทยจึงตัดสินใจยุติการ
จ้างเอเจนซีเ่ นือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู แต่เรายังคงมีทมี งานภายใน
( In House) ทีย่ งั สานต่องานระดมทุนและเราก็ยงั จะต้องท�ำงาน
ระดมทุนในรูปแบบอืน่ ๆ ต่อไป  เนือ่ งจากแอมเนสตีต้ อ้ งการขยาย
งานให้ตอบโจทย์กับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน
แต่การได้รับงบประมาณจากส�ำงานงานเลขาธิการใหญ่ยังจ�ำกัด
อยู่  
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นอกจากปัจจัยเรื่องงบประมาณแล้ว ความท้าทายจาก
สถานการณ์ที่จ�ำกัดด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยก็ส่งผลต่อ
การท�ำงานของเราอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานรณรงค์ที่มี
ข้อจ�ำกัดจากการประกาศใช้ พรบ.ชุมนุม หรือความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และนักกิจกรรมก็เป็นเรื่องที่น่าเป็น
ห่วง และจากสถานการณ์ต่างๆด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ทาง
ส�ำนักงานเลขาธิการใหญ่ได้ออกแถลงการณ์ ปฏิบตั กิ ารด่วน และ
จดหมายเปิดผนึกเพื่อตอบรับกับสถานการณ์และเคสต่างๆในปี
2560 รวมกันทั้งสิ้น 21 ชิ้น
จากการแถลงการณ์และข้อเรียกร้องต่างๆ สือ่ ให้การสนับสนุน
และเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญต่องานแอมเนสตี้ และงานสิทธิมนุษย
ชนที่ผ่านมาอย่างดี แต่เราต้องท�ำงานเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
จุดยืนของแอมเนสตี้กับคนทั่วไปอีกอย่างมาก เพราะเราไม่ได้
เลือกข้างทางการเมืองหรือศาสนาใดๆ แต่เรายืนเคียงข้างกับสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งหากเราสามารถท�ำให้สังคมไทยเห็นถึงความตั้งใจ
และหลักการทีแ่ ท้จริงในการท�ำงานก็จะส่งผลให้เรามีผสู้ นับสนุน
ที่หลากหลายมากขึ้น

แอมเนสตี้ขอขอบคุณกรรมการ สมาชิก นักกิจกรรม อาสา
สมัคร ผู้บริจาค เครือข่ายองค์กรเพื่อนมิตร สถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ทีเ่ ป็นแรงส�ำคัญในการท�ำงาน
ร่วมกันเพื่อสนับสนุนงานด้านสิทธิมนุษยชน ทีมงานของเรายัง
คงตัง้ ใจพร้อมรับค�ำแนะน�ำต่างๆและท�ำงานอย่างแข็งขันต่อไปค่ะ

ปิยนุช โคตรสาร
ผู้อ�ำนวยการ และทีมงานแอมเนสตี้
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การระดมทุนก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ท�ำงานได้ด้วยเงินค่าสมาชิกและเงินบริจาคของ
ปัจเจกบุคคล เราท�ำงานรณรงค์และสร้างการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้
ด้วยการสนับสนุนจากคนธรรมดาเช่นคุณ ที่สนใจและห่วงใยต่อ
ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เราไม่รับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางการเมือง หรือบริษทั เอกชนใดๆ ใน
การท�ำงานรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษย
ชน ความเป็นอิสระทางการเงินนี้ ท�ำให้เราสามารถที่จะคัดค้าน
และวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ยความเป็นกลางและยุตธิ รรม การบริจาค
เงินสนับสนุนแอมเนสตี้อย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำในทุกๆเดือน
ส�ำคัญกับเรามากเพราะช่วยให้เราสามารถด�ำเนินงานสิทธิมนุษย
ชนได้อย่างต่อเนื่องและส�ำเร็จในที่สุด แอมเนสตี้ประเทศไทยจึง
ได้เริ่มโครงการระดมทุนในปี พ. ศ. 2560 เพื่อระดมทรัพยากร
ในการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยเน้นผู้บริจาค
แบบต่อเนื่องรายเดือน ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้พูดคุยกับคนไทย
ส่วนใหญ่ (80%) ที่ไม่รู้จักแอมเนสตี้และอาจไม่ได้ตระหนักเรื่อง
สิทธิมนุษยชนมาก่อน

นอกจากการระดมทุนจากผู้บริจาคแบบต่อเนื่องแล้ว ทีม
ระดมทุนได้ส�ำรวจช่องทางต่างๆเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการ
ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยปีนี้เรามีโปรแกรม
ระดมทุนแบบคราวน์ฟันดิ้ง (Crowdfunding Programmes)
เพื่อน�ำเงินไปพิมพ์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเคย
ท�ำไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2557 ปีนี้เนื่องด้วยครบรอบ 70 ปี
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงเป็นโอกาสดีทนี่ ำ� กลับมา
ท�ำอีกครัง้ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูป้ ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชน (UDHR) และเป็นงบประมาณสนับสนุนการท�ำงานสิทธิมนุษย
ชนศึกษาของแอมเนสตี้ในประเทศไทย โดยมีก�ำหนดแถลงเปิด
โปรเจคเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้นจะท�ำระดมทุนผ่านช่อง
ทางต่างๆ ตลอดทัง้ ปี ผลการด�ำเนินงานจะแจ้งในรายงานประจ�ำ
ปี 2561
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ระดมทุนเฟสทูเฟส

FACE TO FACE
การระดมทุนแบบเฟสทูเฟส (Face to Face) เป็นการท�ำให้
ผูค้ นได้รจู้ กั เกีย่ วกับการท�ำงานของเราผ่านการพูดคุยโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่ ท�ำให้เข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนได้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ และสามารถ
เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้โดยการสนับสนุนงานรณรงค์หรือ
เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ได้ทันที นอกเหนือไปจากเป็นผู้บริจาค
แม้วา่ เราจะสือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งกับผูบ้ ริจาคผ่านทัง้ จดหมาย
ข่าวรายเดือนและโซเชียลมีเดีย แต่มีผู้บริจาคจ�ำนวนไม่น้อยที่
หยุดการสนับสนุนไปด้วยเหตุผลบางประการ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่เราจะต้องใช้ทุกโอกาสในการเพิ่มจ�ำนวนผู้บริจาคและการ
สนับสนุน

สินค้าของแอมเนสตี้
เราท�ำงานร่วมกับหลายฝ่ายในการผลิตสินค้าไม่ใช่เพียงเพือ่
ระดมทุน แต่เป็นการสร้างแบรนด์ของแอมเนสตี้ด้วย เช่น เสื้อ
ยืดทีอ่ อกแบบโดยการขายค�ำ “อิสรภาพไม่ใช่แค่เพียงปลดเปลือ้ ง
พันธนาการของตัวเองเท่านั้น แต่คือการใช้ชีวิตที่เคารพและส่ง
เสริมเสรีภาพของคนอืน่ ด้วย” เป็นค�ำกล่าวเพือ่ สร้างแรงบันดาล
ใจจากเนลสัน แมนเดลา ซึ่งเป็นผู้น�ำในการต่อสู้เพื่อปกป้องและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเป็นทูตมโนธรรมส�ำนึก (Ambassador
of Conscience) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจ�ำปี
พ.ศ. 2549
สนับสนุนสินค้าแอมเนสตี:้ amnesty.or.th/amnesty-shop
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สมาชิก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนลเป็นการเคลือ่ นไหว
ของสมาชิก พลังและการสนับสนุนจากสมาชิกจึง
ส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นงานรณรงค์ตา่ งๆ การมีฐาน
สมาชิกที่เติบโตหมายถึงเราจะเข้มแข็งและมีพลัง
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญในการท�ำงานปกป้อง
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริงและ
ยั่งยืนได้ ปี 2560 สมาชิกเรามีสมาชิกใหม่เข้ามา
จากช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น ผ่านระบบออนไลน์
เป็นผู้บริจาคแล้วสนใจเป็นสมาชิกด้วย หรือแม้
กระทัง่ เวลาเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละฝ่ายออกไปท�ำกิจกรรม
ในส่วนงานอืน่ ๆของแอมเนสตีก้ จ็ ะเชิญชวนให้ผเู้ ข้า
ร่วม เครือข่ายเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ด้วย

จำ�นวนผู้สนับสนุน
แอมเนสตี้ในปี 2560
สมาชิก 823 คน
ผู้บริจาค 1,601 คน
ผู้เข้าร่วมในสิทธิมนุษยชนศึกษา 3,514 คน
นักกิจกรรม 14,442 คน
ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ประจำ�ปี
2560 ที่มีส่วนช่วยงานของแอมเนสตี้อย่างแข็งขัน
1. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (หน่อย)
2. อันธิฌา แสงชัย (อัน)
3. เอกชัย ปิ่นแก้ว (เอก)
4. อภิชาต พงษ์สวัสดิ์ (ปอน)
5. พริษฐ์ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ (ซูชิ)
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพการแสดงออก
ในปี 2560 ปีทสี่ ามของการปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการ
ทหาร สังคมไทยอยู่ในสภาพที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด การ
แสดงออกทางสังคมการเมืองถูกจ�ำกัดพื้นที่ลงอย่างน่าใจหาย
ฝ่ายทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์และถูกตีความว่าเป็นศัตรูตอ่ การท�ำงานของ
รัฐบาลทหารยังคงถูกด�ำเนินคดีจากการใช้เสรีภาพการแสดงออก
การชุมนุม และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสันติ รวมถึงผู้
ที่ประกอบอาชีพของตนตามหลักวิชาชีพ เช่น ผู้สื่อข่าว, นัก
วิชาการ, และองค์กรภาคประชาสังคม ในบริบทดังกล่าว แอมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ท�ำงานอย่างแข็งขันและต่อ
เนื่อง ที่จะส่งเสียงคัดค้านความพยายามของรัฐไทยที่จะลิดรอน
พื้นที่สาธารณะและคุกคามการท�ำงานของภาคประชาสังคมไทย

เดือนกุมภาพันธ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์แนชัน่ แนล ประเทศไทย
และส�ำนักงานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุง
ลอนดอน ได้ออกรายงาน “พวกเขาไม่สามารถท�ำให้เราเงียบได้
: เมื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอื่นในประเทศไทยโดน
เอาผิดทางอาญา” รวบรวมกรณีตัวอย่างการมุ่งเป้าเอาผิดผู้ที่ใช้
สิทธิเสรีภาพของตนเพื่อทวงคืนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ในขณะที่
รัฐบาลทหารบิดเบือนระบบยุติธรรมและบังคับใช้กฏหมายของ
ตัวเองเพื่อปิดปากความเห็นต่าง
เดือนพฤศจิกายน ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทยและนักกิจกรรมอีกสองคน ซึ่งถูกด�ำเนินคดีในข้อหา
หมิ่นประมาทตามประมวลกฏหมายอาญา และอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ ได้รับการถอนฟ้อง คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการจัด
ท�ำรายงานร่วมกัน เพื่อบันทึกปากค�ำผู้ที่กล่าวหาว่าถูกทรมาน
โดยต�ำรวจและกองทัพในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
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เดือนพฤศจิกายน ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยและนัก
กิจกรรมอีกสองคน ซึง่ ถูกด�ำเนินคดีในข้อหาหมิน่ ประมาทตามประมวลกฏหมายอาญา
และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการถอนฟ้อง คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการจัดท�ำ
รายงานร่วมกัน เพื่อบันทึกปากค�ำผู้ที่กล่าวหาว่าถูกทรมาน โดยต�ำรวจและกองทัพใน
พื้นที่สามจังหวัดภาคใต้
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แอมเนสตี้กับการส่งเสริมเสรีภาพ
ด้านการแสดงออก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
มักถูกใช้เป็นเครือ่ งมือ เพือ่ ปราบปรามผูแ้ สดงความเห็นเกีย่ วกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร
โครงการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตส�ำนึกเกี่ยวกับสิทธิที่จะมี
เสรีภาพในการแสดงออก และกดดันให้มีการปฏิรูปกฎหมาย เอ
ไอประเทศไทยได้ท�ำงานร่วมกับองค์กรภาคี โดยมีการล่ารายชื่อ
ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้ปฏิรูป
มาตรา 14 ซึ่งที่ผ่านมาได้ถูกใช้โดยมิชอบเพื่อด�ำเนินคดีเพิม่ เติม
นอกเหนือจากคดีหมิน่ ประมาททางอาญา การรณรงค์ครัง้ นีไ้ ด้รบั
เสียงสนับสนุนเกือบ 400,000 ชื่อ และมีการส่งมอบรายชื่อให้
กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งผลให้เกิดการอภิปราย
อย่างกว้างขวางเกีย่ วกับเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ตในสังคม ต่อมา
ทางสนช.ได้แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายฉบับนี้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ� ไป
ใช้ในทางทีม่ ชิ อบโดยเป็นการเพิม่ ข้อหานอกเหนือจากข้อหาหมิน่
ประมาท นับแต่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 ของพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็ไม่ได้
ถูกใช้เพื่อด�ำเนินคดีกับบุคคลซึ่งแสดงความเห็นด้านสิทธิมนุษย

ชน ส่งผลให้มีการถอนฟ้องคดีจ�ำนวนมากต่อผู้วิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาล นักกิจกรรมและผู้สื่อข่าว
แอมเนสตี้สนับสนุนการวิเคราะห์ด้านกฎหมายต่อพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และได้
ท�ำการรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ change.org ซึง่ เป็น
ทีร่ จู้ กั เป็นอย่างดีของผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในไทย การรณรงค์ครัง้
นี้ได้รับรายชื่อผู้สนับสนุน 400,000 ชื่อ แอมเนสตี้ได้ส่งมอบ
รายชื่อเหล่านี้ และมีการจัดกิจกรรมด้านหน้าที่ประชุมสนช.
หัวใจส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากโครงการนี้ เป็น
เพราะแรงกดดันจากภาคประชาชนผ่านการรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต
ซึง่ แอมเนสตี้ ประเทศไทยจัดท�ำขึน้ ท�ำให้เกิดการรับรูอ้ ย่างกว้าง
ขวาง ท�ำให้เกิดกระแสความสนใจต่อเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ต
และการโจมตีท�ำร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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สิทธิมนุษยชนศึกษา

HUMAN RIGHTS
EDUCATION-HRE
ในปี 2560 โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษาของแอมเนสตี้
ประเทศไทยนัน้ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดีเยีย่ มจากสถาบันทางการ
ศึกษาหลายแห่ง อาทิเช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติเซนต์
แอนดรูว์ส ฯลฯ นอกจากนี้ อีกหนึ่งความส�ำเร็จของโครงการคือ
การได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
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กิจกรรมในโครงการ:

กิจกรรมในโครงการสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้นั้นถูก
ออกแบบมาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การพัฒนาหลักสูตรและสือ่ การเรียนการสอน การฝึกอบรม
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ การฝึกอบรมให้แก่กระบวนกร หลักสูตร
ออนไลน์ งานเสวนา นิทรรศการศิลปะ และการจัดฉายหนังสิทธิ
มนุษยชน

กลยุทธ์ที่สำ�คัญ

• ใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเผยแพร่งานสิทธิมนุษยชนศึกษา
มากขึ้น เช่น โครงการ MOOCS ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ส�ำหรับ
ผู้ที่สนใจเรียนรู้งานรณรงค์ของแอมเนสตี้ผ่านประเด็นต่างๆ เช่น
นักปกป้องสิทธิ์ ผูล้ ภี้ ยั และเสรีภาพในการแสดงออก โดยผูเ้ รียน
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• ท�ำงานร่วมกับการศึกษาในระบบ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงกลุ่ม
เยาวชนได้เป็นจ�ำนวนมาก เช่น โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย
ทั้งของภารรัฐและเอกชน
• ใช้วิธีที่ได้ประโยชน์สองต่อ เช่น การจัดอบรมฝึกทักษะให้
แก่กระบวนกรด้านสิทธิมนุษยชนพืน้ ฐาน เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบสามารถ
น�ำไปต่อยอดกับกลุ่มคนต่อๆไปได้
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สิทธิผู้ลี้ภัย

ภาพ: ธิดาพร ศรีจันทร์
คณะออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยให้ความส�ำคัญ
และท�ำงานรณรงค์ในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องกับปัญหาผู้ลี้ภัย
โดยมุง่ เน้นประเด็นผูล้ ภี้ ยั ทีอ่ าศัยในเขตเมือง (urban refugees)
เนื่องจากพวกเขาตกอยู่ในสภาวะเปราะบาง ถูกกักขังในสถาน
กักกันคนเข้าเมืองอย่างไร้เงื่อนเวลาก�ำหนดและโดยพลการ ทั้ง
ยังเข้าไม่ถงึ กระบวนการคัดกรองสถานะบุคคลเพือ่ น�ำไปสูก่ ารตัง้
ถิ่นฐานใหม่ รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศ
ต้นทางทีผ่ ลู้ ภี้ ยั จากมา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อชีวติ หรือถูกปฏิบตั ิ
อย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือถูกย�่ำยีศักดิ์ศรี
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อย่างไรก็ตาม แอมเนสตี้ฯเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ลี้ภัย
กลุ่มนี้และตระหนักว่ายังต้องท�ำงานเรื่องการสร้างความเข้าใจ
จากคนในสังคมไทย เราจึงริเริม่ งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและ
การเสริมการเรียนรูแ้ ละศักยภาพของเยาวชนไทยร่วมกับเยาวชน
ผูล้ ภี้ ยั ทีอ่ าศัยในเขตเมืองเป็นครัง้ แรก โดยมีนกั กิจกรรมและอาสา
สมัครของแอมเนสตี้ฯเป็นผู้ช่วยออกแบบ วางแผน จัดกิจกรรม
และเป็นกระบวนกร ผลที่ได้คือ เยาวชนทั้งสองกลุ่มได้เรียนรู้
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิผู้ลี้ภัยร่วมกัน หลังจากนั้นเยาวชนทั้งสองกลุ่มได้เป็นริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานเขียน งานศิลปะ กิจกรรมแสดงงานของผู้ลี้ภัย
และเป็นวิทยากรแลกเปลีย่ นประสบการณ์ให้กบั คลับของแอมเน
สตี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติหรือคลับในระดับภูมิภาค เช่น
ที่ปัตตานีและมหาสารคาม ถือว่าเป็นการจุดประกายและสร้าง
เมล็ดพันธุ์ให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งสองกลุ่มให้ต่อยอดการสร้างความ
ตระหนักต่อผู้ลี้ภัยร่วมกันต่อไป
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นอกจากนี้ แอมเนสตี้ ได้ออกรายงาน ‘คืบก็ทะเล ศอกก็
ทะเล: นโยบายด้านผู้ลี้ภัยของไทยและการละเมิดหลักการไม่ส่ง
กลับ’ ในเดือนกันยายนรวบรวมกรณีตัวอย่างที่รัฐไทยละเมิด
พันธกรณีหลักการไม่ส่งกลับผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่เชื่อได้ว่าจะได้
รับอันตราย พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะขององค์กรต่อรัฐไทย ซึ่งใน
ระหว่างจัดท�ำรายงานนี้ ทางองค์กรและนักวิจยั มีการพูดคุยหารือ
กับภาครัฐ และองค์กรทีท่ ำ� ประเด็นผูล้ ภี้ ยั เพือ่ ขอข้อมูลและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในขณะเดียวกัน ก็มีการท�ำงานอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับเครือข่ายสิทธิผลู้ ภี้ ยั และคนไร้รฐั เพือ่ ผลักดันกระบวนการ
คัดกรองผูอ้ พยพและผูล้ ภี้ ยั ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยคณะรัฐมนตรี
ไทยเมื่อเดือนมกราคม 2560
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งานนักกิจกรรม
ปี 2560 งานฝัง่ นักกิจกรรมเน้นการท�ำงานในการวางระบบ
การท�ำงานเพื่อหวังว่าการท�ำงานนั้นที่มีแบบแผนมากขึ้น นัก
กิจกรรมเป็นหัวใจของการท�ำงานแอมเนสตี้ การเติบโตทัง้ จ�ำนวน
และคุณภาพของนักกิจกรรมจะช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง
ของประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ นอกจากการวางระบบการท�ำงานแล้วการมีเครื่องมือ
และวิธกี ารใหม่ๆในการท�ำงานจะช่วยให้งานนักกิจกรรมเพิม่ พืน้ ที่
ในการท�ำงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับชั้น
ในการวางระบบของนักกิจกรรมเริม่ จากการสร้างฐานข้อมูล
หรือ database เพื่อการติดต่อและศึกษาแนวโน้มการท�ำงาน
เกีย่ วกับนักกิจกรรม หลังจากการสร้างระบบข้อมูลพืน้ ฐาน ยุทธ
ศาตร์การท�ำงานของนักกิจกรรมนั้นส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน แอมเนสตีจ้ งึ เริม่ หาข้อมูลโดยการะดมความคิดของ
นักกิจกรรมทั่วประเทศไทย เพื่อว่างยุทธศาสตร์การท�ำงานของ
นักกิจกรรมและเยาวชน เพื่อตอบสนองความต้องการของการ
เติบโตในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในยุทธศาสตร์นนั้ มองการท�ำงาน
ของสิทธิมนุษยชนศึกษาและการสือสารเป็นตัวส�ำคัญ
การท�ำงานและติดต่อกับนักกิจกรรมโดยการพบปะนั้นก็
ส�ำคัญเช่นกัน โดยการพบปะนัน้ จะช่วยในการแบ่งปันประสบการณ์
การท�ำงาน การสร้างคู่มือเพื่อกลุ่มนักกิจกรรมจะสามารถช่วย
ให้ผู้น�ำสร้างกลุ่มได้อย่าเข้มแข็ง

17

ANNUAL REPORT 2017

นักกิจกรรมภาคใต้

นักกิจกรรมภาคอีสาน

เวิรก์ ชอปการท�ำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รบั น้องไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ให้กับทีม staff ที่เตรียมส�ำหรับการรับน้องใหม่ปีการ
ศึกษา 2560 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย มักมีขา่ วของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในหลายรูปแบบ ฉะนั้นหากยังจะด�ำเนินกิจกรรมนี้แต่
ให้คำ� นึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนด้วย สองอย่างนีจ้ ะสามารถไป
ด้วยกันอย่างไร  หลังจากการผ่าน เวิร์กชอปรูปแบบในการท�ำ
กิจกรรมในคณะนิตศิ าสตร์ในภาพรวมมีความรุนแรงและลักษณะ
ที่สร้างสรรค์มากขึ้น และจะท�ำ workshop นี้ร่วมกันอีกในปีนี้
เบิ่งหนังตั้งวงโส ฉายหนัง I AM NOT YOUR NEGRO. และ
พูดถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวสีในอเมริกา เพื่อเชื่อมกับ
ประเด็นสิทธิในความหลากหลายในสังคมไทย กับวิทยาลัยการเมือง
การปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กิจกรรม Write For rights ภายในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานในครัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ สนใจของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเป็นจ�ำนวนมากที่เข้ามาลงชื่อรณรงค์และร่วม
กิจกรรม
กิจกรรม ฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Salam Neighbor
เพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นประเด็นผู้ลภี้ ัย ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากจากผู้เข้าชมภาพยนตร์อันหนึ่งเนื่องจากประเด็นผู้ลี้ภัยเป็น
ประเด็นทีน่ า่ สนใจส�ำหรับคนในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ภายหลังจากกิจกรรม
ก็มีผู้เข้าร่วมสนใจที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับทางคลับและสนใจ
ในกิจกรรมที่คลับจัดขึ้น

จัดงานวันสิทธิมนุษยชน ร่วมกับ องค์กรที่ท�ำงานด้านสิทธิ
มนุษยชน เช่น มุลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมนักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน อีสานเรคคอร์ด เป็นต้น และ ออกบูธกิจกรรม w4r
ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
อาสาสมัครวนเวียนกันเข้ามาช่วยในการท�ำกิจกรรม เชิญชวนคน
ร่วมเทคแอ๊คชั่น ประมาณ 30 คน กลุ่มเหล่านี้ก็ยังมีความสนใจ
ท�ำกิจกรรมกับamnesty ต่อเนื่อง
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เมื่อการเขียนของคุณ
เปลี่ยนเป็นกำ�ลังใจและช่วยเหลือเคส
ที่โดนละเมิดสิทธิได้

WRITE
FOR
RIGHTS!
การเขียนจดหมายหรือโปสการ์ดอาจจะฟังดูล้าสมัย แต่
ส�ำหรับใครบางคนที่ต้องถูกคุมขังหรือโดนคุกคามเพียงเพราะใช้
สิทธิเรียกร้องหาความเป็นธรรมนัน้ ก�ำลังใจและมีคนคอยสนับสนุน
มีความหมายอย่างมาก งานรณรงค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของการเคลือ่ นไหว
ด้านสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ทุกปีคือ การเขียนและลงชื่อ
เรียกร้องให้กับเคสต่างๆที่โดนละเมิดสิทธิ Write for Rights
Campaign และในช่วงปี 2558-2561หลายเคสที่แอมเนสตี้
ประเทศไทยเคลื่อนไหวนั้นประสบความส�ำเร็จด้วยดี ซึ่งก็เป็น
เพราะการร่วมมือของสมาชิก นักกิจกรรม อาสาสมัคร ผูส้ นับสนุน
ของแอมเนสตี้
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เพียว เพียว อ่อง

เยซิเนีย อาร์เมนตา

เพียว อ่อง หนึง่ ในผูน้ ำ� สหภาพนักศึกษาเมียนมาทีถ่ กู จับกุม
พร้อมเพื่อนนักศึกษาอีกกว่า 100 คน หลังออกมาประท้วงต่อ
ต้านพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ทมี่ เี นือ้ หากดขีเ่ สรีภาพทางวิชาการ
เพียว เพียว อ่อง และเพื่อนต้องเจอโทษจ�ำคุกสูงสุด 9 ปี ผู้
สนับสนุนของ AI ได้เขียนจดหมาย อีเมลล์ ทวีต ฯลฯ เรียกร้อง
ความยุติธรรมกว่า 394,000 ข้อความเพื่อให้ก�ำลังใจและเรียก
ร้องให้มกี ารปล่อยตัวเธอ ปัจจุบนั เพียว เพียว อ่อง และนักศึกษา
ทีป่ ระท้วงอย่างสงบได้รบั การยกฟ้องและถูกปล่อยตัวเมือ่ วันที่ 8
เมษายน 2559

เยซิเนีย อาร์เมนตา ผู้หญิงธรรมดาและคุณแม่ลูกสองชาว
เม็กซิกันถูกต�ำรวจนอกเครื่องแบบลักพาตัวระหว่างทางไปส่งพี่
สาวและพีส่ ะใภ้ทสี่ นามบิน เธอถูกซ้อมทรมานอย่างทารุณ ข่มขืน
ทุบตีและข่มขูว่ า่ จะน�ำลูกสาวของเธอมาข่มขืนและฆ่าทิง้ รวมกว่า
15 ชั่วโมง เพื่อบังคับให้เธอสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ฆาตกรรมสามีของเธอซึ่งถูกยิงในที่สาธารณะเมื่อหนึ่งสัปดาห์
ก่อน ท�ำให้เธอถูกตั้งข้อกล่าวหาฆาตกรรมจากเอกสาร “ค�ำรับ
สารภาพ” เธอถูกบังคับให้เซ็น
ผู้สนับสนุนของ AI ได้ส่งข้อความกว่า 318,000 ข้อความ
ไปยังเธอและรัฐบาลรัฐซีนาลัว หลังจากทีถ่ กู จับกุม เยซิเนีย อาร์
เมนตาต้องอยู่ในเรือนจ�ำมาเป็นเวลากว่า 3 ปี และได้รับการ
ยกฟ้องพร้อมปล่อยตัวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน

คำ�พูดของเพียว เพียว อ่อง
หลังจากถูกปล่อยตัว
“จดหมายที่ได้รับมาเป็นแรงบันดาลใจแก่สิ่ง
ที่พวกเรากำ�ลังทำ�อยู่ ฉันเริ่มตระหนักแล้วว่า
โลกกำ�ลังเฝ้ามองและให้กำ�ลังใจพวกเรา นั่น
ทำ�ให้พวกเราไม่โดดเดี่ยว... จดหมายของ
พวกคุณไม่ใช่เพียงจดหมาย แต่เป็นของขวัญ
และพลังใจอันยิ่งใหญ่สำ�หรับทั้งนักศึกษาและ
อนาคตของเมียนมา”

คำ�พูดของเยซิเนีย อาร์เมนตา
หลังจากถูกปล่อยตัว
“ตอนที่ฉันได้รับจดหมายที่ต่างเขียนว่าฉันไม่
ได้ต่อสู้เพียงลำ�พัง มันทำ�ให้ฉันรู้สึกดี แล้ว
ฉันก็คิดว่า ‘ใช่จริงๆด้วย ฉันไม่ได้ต่อสู้เพียง
ลำ�พัง’ ฉันมีพวกเขาที่สนับสนุนฉัน มันน่าตื่น
เต้นที่ได้รู้ว่ายังมีผู้คนที่สนใจสิทธิของคนอื่น
แม้พวกเขาจะไม่รู้จักฉันก็ตาม”
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ทาเจดีน
มาฮามัต บาบอร์ริ
หรือ มาฮาดีน
มาฮาดีนเป็นนักกิจกรรมในสาธารณรัฐชาด ที่ถูกตัดสินจ�ำ
คุกตลอดชีวิตจากการโพสต์วิจารณ์รัฐบาลเรื่องการบริหารงบ
ประมาณที่ผิดพลาด ซึ่งอาจน�ำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ เขาถูกจับ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และถูกกักขังเป็นเวลา 3 วัน ใน
ห้องขังของส�ำนักความมั่นคงแห่งชาติ (Agence National de
Sécurité, ANS) โดยไม่ได้แจ้งข้อหา ระหว่างนั้นเขาถูกซ้อม
ทรมาน ช็อตไฟฟ้า ไม่ได้รบั น�ำ้ กับอาหาร และไม่มโี อกาสจะได้รบั
การเยีย่ มจากครอบครัวหรือทนายความ หลังจากนัน้ เขาถูกด�ำเนิน
คดีในข้อหาล้มล้างรัฐธรรมนูญ เป็นภัยคุกคามต่อบูรณภาพด้าน
ดินแดนและความมัน่ คงแห่งชาติ และให้ความร่วมมือกับขบวนการ
ก่อความไม่สงบ
มีผู้เข้าร่วมการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนมาฮาดีนถึง
690,434 ครัง้ โดยในประเทศไทยมีผเู้ ข้าร่วมการรณรงค์ 3,000
ครั้งและในเดือนมีนาคม 2561 ศาลได้มีค�ำสั่งยกเลิกสามข้อหา
ดังกล่าว และได้เปลีย่ นค�ำฟ้องเป็นข้อหาหมิน่ ประมาทซึง่ โทษเบา
กว่า หลังพิจารณาคดีใหม่ศาลเห็นว่าเขาถูกจ�ำคุกนานกว่าเกณฑ์
ขัน้ ต�ำ่ ของการคุมขังเพือ่ ความปลอดภัย (preventative detention)
จึงสั่งให้ปล่อยตัวเขาในวันที่ 6 เมษายน 2561 และจะต้องมา
ขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2561

คำ�พูดของมาฮาดีนหลังได้รับการปล่อยตัว
“ผมขอบคุณจากใจ ขอบคุณสำ�หรับการร่วมรณรงค์เพื่อ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนในแอฟริกา ทวีปแอฟริกาต้องการ
คนอย่างพวกคุณ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้
เป็นหนึ่งในเคสที่คุณเลือกในกิจกรรม W4R ผมรู้สึก
เป็นเกียรติที่ได้รู้จักคนอย่างคุณที่ไม่เห็นด้วยกับความอ
ยุติธรรมของทางการและรัฐบาล คุณทำ�ให้ผมเป็นสุขใจ
ขอบคุณครับ”
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แม็กซิม่า
อากุย่า
แม็กซิม่า อากุย่า เกษตรกรทางตอนเหนือของประเทศเปรู
ประสบปัญหาแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณที่เธอพักอาศัยในเมือง
ตราคาเดโร่ กรานเด้ เขตโซโรกุชโช่ แคว้นกาคามาร์ก้า กับบริษัท
ขุดเหมืองแร่ยานาโกชช่า เธอและครอบครัวของเธอมักถูกคุกคาม
จากบริษทั เหมือง ถูกข่มขูโ่ ดยต�ำรวจและยังถูกขับไล่จากพืน้ ทีอ่ นั
เป็นบ้านของเธอ ต�ำรวจบุกรุกเข้าไปในสวนของแม็กซิมา่ เพือ่ ซ้อม
เธอ สามีและลูกสาวของเธอจนหมดสติ ถูกท�ำร้ายร่างกายจน
บาดเจ็บหลายครัง้ หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ต�ำรวจยังรือ้ บ้าน
ของเธออีกถึงสองครัง้ พืชผักของเธอมักถูกลอบท�ำลาย การต่อสู้
ในชั้นศาลอันยาวนานของแม็กซิม่า อากุนย่าท�ำให้เธอต้องถูก
บังคับให้ย้ายออกจากบ้านของเธอเป็นประจ�ำ  แม้ศาลจะตัดสิน
แล้วว่าเธอไม่ได้รุกล�้ำที่ดินก็ตาม
ปัจจุบันนี้บริษัทขุดเหมืองแร่ประกาศว่าจะไม่มีการพัฒนา
โครงการในพืน้ ทีช่ มุ ชนของเธออีกต่อไป เป็นชัยชนะของแม๊กซีมา่
และเหล่าผู้ต่อต้านโครงการขุดเหมืองแร่ครั้งนี้
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งานสื่อสารองค์กร

“รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน”
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทยท�ำงานสือ่ สารสาธารณะ
กับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดประกวดเพื่อมอบ “รางวัล
สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” (Media Awards) เพราะเล็งเห็นว่า
สื่อมวลชนเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง สื่อท�ำหน้าที่เป็นครูที่ดีใน
การร่วมกันบ่มเพาะคนในสังคมให้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
เคารพซึง่ กันและกันมากขึน้ จึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้างก�ำลังใจ
ให้สอื่ มวลชนทีท่ ำ� งานอย่างหนักในการน�ำเสนอข่าวสารในแง่มมุ ทีค่ ำ� นึง
ถึงการเคารพ ส่งเสริม และปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงได้มีการจัดมอบ
รางวัลนี้ทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
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กิจกรรมลงพื้นที่
ส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน
สำ�หรับสื่อมวลชน

เว็บไซต์และ
โซเชียลมีเดีย
แอมเนสตี้ ประเทศไทยได้ได้ปรับปรุงรูปแบบและระบบรักษา
ความปลอดภัยของเว็บไซต์ใหม่ในปี 2560 เราได้โพสต์ข่าวและ
บทความในเว็บไซต์ 84 ชิ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแปลเนื้อหา
ของรายงานด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั กิ ารด่วน แถลงการณ์ และ
รายงานข่าวจากส�ำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
นอกจากนั้นยังเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านช่อง
ทางโวเชียลมีเดีย โดยตอนนีม้ คี นติดตามเราผ่านเฟซบุก๊ 26,298
คนและผ่านทวิตเตอร์ 5,058 คน
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กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู้และความเข้าใจ
เกีย่ วกับสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ โดยพาสือ่ ลงพืน้
ที่จริงไปพบกับชาวบ้านที่ก�ำลังประสบปัญหา แหล่งข่าวอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการน�ำเสนอข่าวสารด้านสิทธิ
มนุษยชนไปสู่สาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่อท�ำให้เสียงของชาวบ้านหรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิดัง
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาในเชิงนโนบายต่อไป โดย
ในปี 2560 เราได้พาสื่อลงพื้นที่ 2 ครั้ง คือที่บ้านโป่งลึกบาง
กลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรใี นวาระครบรอบ 3 ปีการหายตัว
ไปของบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ ส่วนอีกครั้งหนึ่งเดินทางไป
จังหวัดสกลนคร เพื่อลงพื้นที่เจาะลึกถึงปัญหาเหมืองแร่โปแตช
ในพื้นที่ อ.วานรนิวาส และปัญหาโรงงานน�้ำตาลบ้านโคกสะอาด
ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์
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สรุปข่าวเกี่ยวกับแอมเนสตี้
ที่เผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำ�ปี 2560
เดือน

จำ�นวนฉบับที่พิมพ์

Ad Value

PR Value

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

23,554,600.00
61,252,800.00
27,986,400.00
36,692,800.00
28,926,200.00
18,830,000.00
15,422,800.00
22,338,200.00
21,932,800.00
14,250,000.00
30,604,600.00
18,758,200.00

2,643,325.00
8,900,357.50
4,255,919.70
8,112,557.50
11,180,982.00
1,193,946.10
4,104,915.00
5,574,576.00
2,291,274.90
3,567,971.50
4,348,788.50
3,608,818.80

7,929,975.00
26,701,072.50
12,767,759.10
24,337,672.50
33,542,946.00
3,581,838.30
12,314,745.00
16,723,728.00
6,873,824.70
10,703,914.50
13,046,365.50
9,853,352.40

รวม

320,549,400.00

59,783,432.50

178,377,193.50
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ข้อมูลการเงิน
Amnesty International Thailand
Actual vs. Budget for 2017
Income

Budget

Actual

Balance

เงินสนับสนุน
เงินบริจาค
ค่าสมาชิก
เงินบริจาครายย่อย
ขายของที่ระลึก
รายได้อื่น

20,100,000
2,370,000
-

20,100,000
3,266,946
14,100
63,164
43,900
68,480

- 896,946
- 14,100
- 63,164
- 43,900
- 68,480

Total Income

22,470,00

23,556,590

1,086,590

Expenditure
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายฝ่ายนโยบาย
ค่าใช้จ่ายฝ่ายนักกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายฝ่ายสื่อสารองค์กร
ค่าใช้จ่ายส่วนของคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายทีมระดมทุน

Budget
5,716,035
5,541,368
712,619
2,250,331
1,386,570
293,076
14,105,074

Actual

Balance

5,714,891
5,526,580
711,970
2,249,109
1,385,775
292,767
14,083,226

1,144
14,788
649
1,222
795
309
21,848

Total Expenditure

30,005,074

29,964,318

40,756

Surplus of
Income Over(Less)
than Expenditure

- 7,535,074

- 6,426,637

- 1,127,345
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ร้อยละของค่าใช้จ่ายจริง
เงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน

19%

ค่าใช้จ่าย
ทีมระดมทุน

ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน

47%

18%

ค่าใช้จ่ายฝ่ายนโยบาย

2%

ค่าใช้จ่ายส่วนของ
คณะกรรมการ

1%

ค่าใช้จ่ายฝ่ายนักกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

5%

8%

