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แอมเนสตี้
อินเตอรเนชั่นแนล
มีความเปนหวง
ตอสถานการณ
สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย
11 ประเด็น

รายงานประจำปี 2557-2558
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก



เปนจำนวนประเทศที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
ไดรวบรวมและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในป 2557 โดยพบวาในบางพื้นที่

สถานการณดานสิทธิมนุษยชนดีขึ้น 
แตในหลายพื้นที่กลับแยลง

ไมนอยกวา 18 ประเทศทั่วโลกเกิด
อาชญากรรมสงคราม หรือ การละเมิด

“กฎหมายสงคราม” ขึ้น

เกือบ 3 ใน 4 หรือ 119 ประเทศ มีการจำกัดสิทธิในการแสดงออก
ยังมีอีกหลายประเทศที่การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
เกิดขึ้นอยางกวางขวางและรุนแรง เชน การสั่งปดหนังสือพิมพ

หรือการขมขูคุกคามนักขาว

ประเทศตางๆ 82% หรือ 131 ประเทศ
ยังมีการทรมานและการปฏิบัติอยาง

ทารุณโหดรายกับพลเรือน

มีผูลี้ภัยมากกวา 3,400 คน
ตองตกอยูในความเสี่ยงและ
เชื่อวาพวกเขาไดพยายาม
เขามาที่ยุโรปทางเรือแต

ตองจมนํ้าในทะเล
เมดิเตอรเรเนียน 

4 ลาน คือจำนวนผูลี้ภัย
ที่พยายามหลบหนีจาก
ความขัดแยงในซีเรีย

95% ของผูลี้ภัยเหลานี้
ยังคงอาศัยอยูใน

ประเทศเพื่อนบาน 

62 ประเทศ หรือ
กวา 1 ใน 3 ของรัฐบาล

คุมขังนักโทษทางความคิด
เพียงเพราะบุคคลเหลานั้น

ใชสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงออกของตนเอง 58 % หรือ 98 ประเทศ

มีการพิจารณาคดีที่ไมเปนธรรม
โดยผูที่ถูกกลาวหา ผูเสียหายจากคดีอาชญากรรม

หรือสาธารณชนไมไดรับความยุติธรรม 

ความรุนแรงจากกลุมติดอาวุธเกิดขึ้นไมนอยกวา 
35 ประเทศทั่วโลก หรือมากกวา 1 ใน 5

ของประเทศที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
เขาไปตรวจสอบ

28 ประเทศทั่วโลกยังมีกฎหมายหาม
การทำแทงในทุกกรณี ไมวาผูหญิงคนนั้น

จะมีปญหาสุขภาพหรือเปนอันตรายถึงชีวิต
หรือแมกระทั่งถูกขมขืนมาก็ตาม 

ใน 78 ประเทศทั่วโลกยังมีการ
บังคับใชกฎหมายที่กำหนดใหคูรักเพศเดียวกัน

ที่บรรลุนิติภาวะแลวมีความผิด

HUMAN RIGHTS ISSUE
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล นำ เสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำ ปี 2557-2558 ในเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ปี 2557 ถือว่าเป็นปีที่สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกเลวร้ายที่สุดปีหนึ่ง โดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ไม่ใส่ใจ
ต่อการปกป้องพลเมืองของตน ทั้งยังอ้างผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติในการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่

http://www.amnesty.or.th/

resources/annual-report/544



การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลไว้ในที่จำากัด การทำาให้เสียเสรีภาพ โดยไม่ชอบโดยกฎหมาย หรือไม่มีอำานาจที่จะ
กระทำาได้ การคุมขังมีความหมายกว้างกว่าการจำาคุกที่ใช้กับการคุมขังตามกฎหมายในคดีอาญาตามคำาพิพากษา
และการกระทำาโดยรัฐ1 การจับกุมคุมขังโดยพลการมักจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์พิเศษ เช่น ภายใต้กฎอัยการศึก 
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 9 ระบุไว้ว่า “ไม่มีใครมีสิทธิจะจับกุม คุมขังหรือเนรเทศเราออก
จากประเทศของเราเองโดยพลการ”2 หากการกระทำาดังกล่าวเกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

Arbitrary arrest and detention – การจับกุมคุมขังโดยพลการ
WORD OF THE DAY

HUMAN RIGHTS
MOVIE
CITIZENFOUR

ในปี 2556 ได้มีการถอดยศทหารอเมริกันชื่อ เชลซี แมนนิง เขาโดนลงโทษจำาคุกเป็นเวลา 35 ปี 
จากความผิดฐานเปิดเผยข้อมูลลับของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐฯ ให้กับวิกิลีกส์ และเมื่อเดือน
ธันวาคมปี 2557 นักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลท่ัวโลก ร่วมกันเขียนจดหมายถึง
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวเชลซี โดยมีจดหมายและการ์ดพร้อม
ข้อความให้กำาลังใจส่งถึงเชลซีกว่า 17,000 ฉบับในช่วงที่มีกิจกรรมเขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ 
หรือ Write for Rights เมื่อรู้ว่าแค่เดือนเดียวนั้นมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นกว่า 200,000 ครั้งเพื่อ
ร่วมเรียกร้องให้ปล่อยตัวและสนับสนุนเขา ต้นปี 2558 เชลซีจึงได้ส่งจดหมายขอบคุณมาจาก 
คุกทหารในรัฐแคนซัสโดยระบุว่าการ์ดและจดหมายเหล่านั้นแทบจะท่วมห้องขังที่เขาอยู่ เชลซี
ได้อ่านจดหมายทุกฉบับ และรู้สึกซาบซึ้งกับข้อความที่ส่งมาให้กำาลังใจและถ้อยคำาที่แสนอบอุ่น
ของทุกคน แถมยังบอกอีกว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเขียนขอบคุณถึงทุกคนที่ได้มอบความสุข 
เล็กๆ ให้ แต่เนื่องจากเขายังถูกจองจำาอยู่ในคุกทหารจึงไม่สามารถทำาตามที่ต้องการได้ในตอนนี้

เชลซียังรอคอยอิสรภาพ ร่วมส่งข้อความให้กำ ลังใจเขาได้ที่ @xychelsea 

การสอดแนมลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐ- 
อเมริกาและอังกฤษหลายโครงการแก่  
สื่อมวลชน ซึ่งจะทำาให้เราไม่มีวันมองโทรศัพท ์
มือถือ อีเมล บัตรเครดิต เว็บเบราว์เซอร์ 
หรือโซเชียลมีเดียใดๆ ของเราเหมือนเดิม 
อีกต่อไป

“CITIZENFOUR” เป็นสารคดีท่ีสร้างจาก
เรื่องจริงเพื่อให้ตระหนักว่าหากเราปล่อยให้
รัฐบาลมีอำานาจกับเราแบบนี้ ก็ยากท่ีเราจะ
เรียกร้องสิทธินั้นกลับคืนมา การสอดส่อง
ติดตามและตรวจสอบดังกล่าวนั้นไม่ใช่แค่
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของประชาชน 
แต่ยังละเมิดสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของ
ประชาชนและหลักการประชาธิปไตยอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล: Documentary Club

แฉกระฉ่อนโลก

HUMAN RIGHTS CHANGE
พลังของจดหมายมีมากกว่าที่คุณคิด

เรื่องจริงที่เป็นย่ิงกว่าหนัง เจ้าของรางวัล 
ออสการ์ปีล่าสุดเผยวินาทีสุดระทึกของ 
เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ชายหนุ่มวัย 29 ปีอดีตช่าง
เทคนิคของสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติ  
(เอ็นเอสเอ)  และอดีตลูกจ้างของหน่วยสืบ-
ราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (ซีไอเอ)
ผู้ปล่อยข่าวโครงการลับจนกลายเป็นข่าว 
อื้อฉาวไปทั่วโลกถึงแม้ว่าเขาถูกตราหน้าว่า 
เป็นคนทรยศชาติ แต่เขาก็เป็น “วีรบุรุษ” 
สำาหรับอีกหลายคน ด้วยการเปิดโปงข้อมูล 

1 หนังสือศัพท์สิทธิมนุษยชน, 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ หน้า 18 
2 หนัง สือเดินทางเ พ่ือสิทธิ  

มนุษยชน, แอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนล ประเทศไทย หน้า 9



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ 
ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใด
ของโลก  และลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทาง 
ที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ 
เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบล 
สาขาสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันม ี
สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  แอมเนสต้ี 
เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์ “ปลด- 
ปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับแสน 
ฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทย 
และสำานักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุ- 
การณ์ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิก 
กว่า 1,000 คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริม 
ความรู้ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกแอมเนสตี้*
* “สมาชิกแอมเนสตี้” หมายถึง ถ้าคุณอยาก 
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้สังคมเกิดการเคารพ 
ซึ่งกันและกัน   การเป็นสมาชิกแอมเนสตี้เป็น 
จุดเริ่มต้นที่ทำาให้ ”คุณ” ได้เป็นผู้สนับสนุน 
และส่งเสริมงานสิทธิมนุษยชน”

ต่ออายุสมาชิก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
มอบสิทธิพิเศษ! ต่ออายุสมาชิกรายบุคคล 3 ปี  
เพียง 500 บาท (จากปกติ 600 บาท) พร้อม
รับฟรีขวดน้ำาแบบแก้วลาย FREEDOM (มี 5 สี  
5 ลายให้เลือก)
*สมาชิกที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้โปรโมชั่น 
นี้เพื่อต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าได้
*ตรวจสอบสมาชิกภาพ ติดต่อฝ่ายพัฒนา 
สมาชิกและเครือข่าย

ขอรับแบบฟอร์มสมาชิกได้ที่อีเมล
membership@amnesty.or.th 
หรือสมัครออนไลน์ที่
www.amnesty.or.th

รู้จักการทำ งานของแอมเนสตี้ได้ที่

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
โทรศัพท์: 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร: 02-939-2534
อีเมล: media@amnesty.or.th

HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

HUMAN RIGHTS  GEEK
มาร่วมฟินกับโปรโมชั่น “HUMAN RIGHTS GEEK”
สำ หรับผู้สนใจในสิทธิมนุษยชนทุกท่าน


