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HUMAN RIGHTS ISSUE
เมื่อปี 2556 เอ็ดวาร์ด สโนว์เดน ออกมาเปิดโปงการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงของสำ�นักงานความ
มั่นคงแห่งชาติสหรัฐ (NSA) ต่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Guardian ถึงการที่หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐฯ สอดแนมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ของประชาชนจำ�นวนมากโดยปราศจากข้ออ้างที่สมเหตุสมผล ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของประชาชน หลังจากนั้นแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงออกมารณรงค์เพื่อยุติการสอดแนมประชาชนโดยรัฐ #Unfollowme

GCHQ คือ?
สำ�นักงานใหญ่การสื่อสารระดับโลก (Global Communications
Headquarters) โดยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอดแนมบท
สนทนาของประชาชนให้กับรัฐบาลอังกฤษ
NSA คือ?
สำ�นักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่
รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสอดแนมประชาชน
ในอเมริกา
การสอดแนมประชาชนโดยรัฐคือ?
การตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบทสนทนาทาง
โทรศัพท์ของประชาชนจำ�นวนมาก หรือประชาชนทั้งประเทศ
โดยไม่มีหลักฐานว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำ�ความผิด ซึ่งเป็น
เหตุผลหลักที่นำ�ไปสู่การสอดแนม
การสอดแนมประชาชนโดยรั ฐ เป็ น เรื่ อ งถู ก
กฎหมายเมื่อ?
พูดแบบกว้างๆ ก็คือเมื่อมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยมีหลัก
ฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันการกระทำ�ผิด และผ่านการเห็นชอบ
จากหน่วยงานที่เป็นอิสระ เช่น ฝ่ายตุลาการ

การสอดแนมประชาชนโดยรั ฐ จะเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก
กฎหมายตลอดไปได้หรือไม่?
รัฐบาลแต่ละประเทศสามารถทำ�ให้การสอดแนมประชาชนโดย
รัฐถูกกฎหมายไปตลอดได้ แต่ก็ถือเป็นการกระทำ�ที่ขัดกับหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีหลายประเทศที่ลงนามยอมรับ
กฎหมายนี้

รัฐบาลกำ�ลังแอบดูฉันอยู่ใช่ไหม?
ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ คำ�
ตอบก็คือ “ใช่” โดยใช้โปรแกรม เช่น Prism and Upstream
(ของ NSA) และ โปรแกรม Tempora (ของ GCHQ) จะเข้าถึง
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Google Microsoft Yahoo และ อื่นๆ โดย
ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลลงไปในสายใยแก้วนำ�แสงซึ่งเก็บข้อมูล
การใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไว้
รัฐบาลเก็บข้อมูลประเภทไหน?
บางรัฐบาลจะเก็บข้อมูล และประมวลผลประวัติการเข้าชม
เว็บไซต์ ประวัติการค้นหาในอินเทอร์เน็ต อีเมล ข้อความ บท
สนทนาทางเว็บแคม และทางโทรศัพท์ นอกจากนี้รัฐบาลยัง
เก็บสารลักษณ์ หรือ ‘ลักษณะที่อธิบายถึงข้อมูล’ ด้วย เช่น
ผู้รับอีเมล ระยะเวลาการโทร และบันทึกสถานที่ต่างๆ
เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของคุณ?
ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถ
ทำ�การค้นหา และประมวลผลข้อมูลได้ผ่านระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของหน่วยงานอื่น
สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งของ NSA และ GCHQ ได้ ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
การสอดแนมประชาชนโดยรั ฐ กระทบต่ อ สิ ท ธิ
มนุษยชนอย่างไร?
การสอดแนมได้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง โดย
มีผลกระทบคือทำ�ให้ประชาชนรู้สึกลำ�บากใจที่จะสนทนาอย่าง
เปิดเผยเมื่อรู้ว่าตนเองกำ�ลังถูกเฝ้ามองอยู่

HUMAN RIGHTS CHANGE
การสอดแนมประชาชนโดยสำ�นักงาน
ความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) ผิดกฎหมาย

หลังจากที่สโนว์เดนได้เปิดเผยข้อมูลการสอดแนม
ประชาชนโดยรัฐ ทำ�ให้เขาตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะโดน
ทางการสหรัฐเล่นงาน ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติ
จึงจำ�เป็นต้องหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียจนถึงทุกวันนี้
เพราะถ้าหากเขากลับไปสหรัฐฯ อาจจะต้องถูกจำ�คุกนานถึง
30 ปี ในข้อหากระทำ�ความผิดตามกฎหมายจารกรรม หรือ
Espionage Act 1917
ในที่สุดความพยายามของสโนว์เดนก็ประสบผลสำ�เร็จ
เมื่อศาลอุทธรณ์ของสหรัฐได้ตัดสินให้การสอดแนมประชาชน
โดยสำ � นั ก งานความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ส หรั ฐ นั้ น ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายเมื่อพฤษภาคม 2558 ส่งผลให้โปรแกรมติดตามทาง
โทรศัพท์ของทางการต้องถูกยกเลิกการใช้งานไปในที่สุด

HUMAN RIGHTS MOVIE
1971 - ฉีกเอฟบีไอ
ก่อนที่โลกจะรู้จักวิกิลีกส์และเอกสารเพนตากอน ก่อนที่โลกจะ
ร้อนด้วยการเปิดโปงของเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน
...เคยมีที่นี่...มีเดีย เพนซิลเวเนีย
8 มีนาคม 1971 ท่ามกลางความระอุเดือดของสังคม และ
ความสับสนสงสัยที่ผู้คนมีต่อผู้มีอำ�นาจ พลเมือง 8 คน - หนึ่งอาจารย์
มหาวิทยาลัยนักประท้วง หนึ่งคนขับแท็กซี่นักสะเดาะกุญแจ หนึ่งแม่บ้าน
ผู้ไม่ปรารถนาเพียงการทำ�งานบ้าน หนึ่งพ่อบ้านผู้ไม่อาจนิ่งดูดาย และ
อีกสี่นักศึกษาผู้ไม่อาจทนเห็นสังคมล่มสลายอย่างสิ้นหวัง ตัดสินใจลุกขึ้น
เสี่ยงชีวิต ทำ�สิ่งซึ่งไม่มีใครคาดคิดถึง พวกเขาใช้หนึ่งชะแลง สองมือเท้า
และความบ้าบิ่นเต็มหัวใจ บุกสำ�นักงานเอฟบีไอแล้วขโมยเอกสารลับทาง
ราชการออกไปทุกชิ้น! ปฏิบัติการของพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ เปิดโปง
แผนลับของรัฐบาลสหรัฐในการสอดแนมประชาชนผู้บริสุทธิ์ จนหน่วยงาน
ข่าวกรองสหรัฐฯ ต้องถูกสอบสวนในสภาเป็นครั้งแรก
บุ ค คลทั้ ง แปดไม่ เ คยถู ก จั บ และไม่ เ คยเปิ ด เผยตั ว จริ ง ต่ อ
สาธารณชนมาก่อน...จนกระทั่งบัดนี้!
ขอบคุณข้อมูล: Documentary Club

WORD OF THE DAY
Mass surveillance - การสอดแนมประชาชนโดยรัฐ
คือการตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ต และบทสนทนาทางโทรศัพท์ของประชาชนจำ�นวนมาก บางครั้งอาจ
หมายถึงประชาชนทั้งประเทศ โดยรัฐอ้างว่าเพื่อตรวจสอบการกระทำ�ความผิดของบุคคล แต่ไม่มีหลักฐานที่น่า
เชื่อถือว่ามีการกระทำ�ผิดเกิดขึ้น ดังนั้นการสอดแนมประชาชนจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนรู้สึกลำ�บากใจที่จะสนทนาอย่างเปิดเผยเมื่อรู้ว่าตนเองกำ�ลังถูกเฝ้ามองอยู่

HUMAN RIGHTS MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า ในที่ ใ ด
ของโลก และลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทาง
ที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ
เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี
สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แอมเนสตี้
เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์ “ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับแสน
ฉบั บ จากคนทั่ ว โลกส่ ง มาถึ ง รั ฐ บาลไทย
และสำ�นักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว
นั ก ศึ ก ษาและประชาชนที่ ถู ก จั บ กุ ม ในเหตุ การณ์ดงั กล่าว ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีสมาชิก
กว่า 1,000 คน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจ และการรณรงค์เพือ่ ปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

HUMAN RIGHTS GEEK
มาร่วมฟินกับโปรโมชั่น “HUMAN RIGHTS GEEK”
สำ�หรับผู้สนใจในสิทธิมนุษยชนทุกท่าน
“สมาชิกแอมเนสตี้” หมายถึง “คุณ” คือ

ผู้สนับสนุนสังคมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน
“คุณ” คือผู้สนับสนุนสังคมที่เป็นธรรมสำ�หรับ
ทุกคน “คุณ” คือผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนอย่าง
แท้จริง

สมัครสมาชิกแอมเนสตี้ หรือ
ต่ออายุสมาชิกแอมเนสตี้ของคุณ!

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

• สมาชิกรายบุคคล 3 ปี 600 บาท แถมฟรี
แก้ ว น้ำ � แอมเนสตี้ แ ฮนด์ เ มด โดยที ม
แอมเนสตี้
• สมาชิกนักเรียน/นักศึกษา 3 ปี 300 บาท
แถมฟรี เสือ้ I Am Activist
* จนกว่าของแถมจะหมด
* สมาชิกที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้โปรโมชั่น
นีเ้ พือ่ ต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าได้

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

