
การต่อต้านสงคราม
ทําให้เธอต้องเผชิญกับการถูกจําคุก
อเล็กซานดรา สโกชิเลนโก รัสเซีย

WRITE FOR RIGHTS
เขียน เปลี�ยน โลก

เอกสารเรียนรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม:  สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก



พลังจากปลายปากกา คนธรรมดาก็สร้าง
ความเปล่ียนแปลงได้

เขียน เปล่ียน โลก

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย

ดรูายละเอียดการรณรงค์ เขยีน เปลี�ยน โลก
แอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล ประเทศไทย 

ได้ที� https://www.aith.or.th/

https://www.aith.or.th/


         สิทธิมนุษยชนเป�นเสรีภาพขั�นพื�นฐานและสิทธิที�
คุ้มครองเรา เป�นสิทธิของเราทุกคน
 
        สิทธิมนุษยชนตั�งอยูบ่นหลักการของศักดิ�ศรีความ
เป�นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเคารพซึ�งกันและกัน
โดยไมคํ่านึงถึงอายุ สัญชาติ เพศ เชื�อชาติ ความเชื�อ และ
รสนิยมสว่นตัว  

         สิทธิมนุษยชนคือการได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และสามารถ
ตัดสินใจเกี�ยวกับชีวิตของตัวเองได้ 

         สิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานเป�นสิทธิสากล
เป�นสิทธิของทุกคน สิทธิมนุษยชนไม่สามารถ
โอนให้แก่กัน และไม่มีใครสามารถพรากสิทธิ
ของพวกเราไปได้ สิทธิมนุษยชนเป�นสิ�งที�แบ่ง
แยกไม่ได้แต่ต้องพึ�งพากัน และสิทธิมนุษยชน
ทุกสิทธิล้วนมีความสําคัญเท่ากัน  

สิทธิมนุษยชน



สิทธิมนุษยชน
        นับตั�งแต่ความโหดร้ายที�เกิดขึ�นระหว่าง
สงครามโลกครั�งที�สอง สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศซึ�งเริ�มต้นด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วย     
สิทธิมนุษยชน ได้จัดทํากรอบการคุ้มครอง
สิทธิในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติที�ออกแบบเพื�อพัฒนาชีวิตของผู้คน
ทั�วโลก 

        สิทธิมนุษยชนจึงถือได้ว่าเป�นกฎหมายสําหรับ
รัฐบาล ซึ�งสร้างภาระผูกพันให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที�
ของรัฐในการเคารพ ปกป�อง และปฏิบัติตามสิทธิ
ของผู้ที�อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตน และรวมทั�งคน
จากต่างประเทศด้วย
        
         สิทธิมนุษยชนไม่ใช่สิ�งฟุ�มเฟ�อยที�เราจะได้รับ  
 ก็ต่อเมื�อมีป�จจัยพร้อม แต่เป�นสิ�งจําเป�นพื�นฐานที�
เราควรต้องมีโดยไม่ต้องรอป�จจัยใด 



        ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights - UDHR) ถูกรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติภาย
หลังสงครามโลกครั�งที�สอง เมื�อวันที� 10 ธันวาคม 2491 และได้ก่อให้เกิด
หลักการสาํคัญของระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทุกประเทศบนโลก
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาผูกพันตามหลักการทั�วไปของสิทธิมนุษยชน
30 ข้อซึ�งระบุภายใต้เอกสารฉบับนี� 

        ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป�นคําประกาศสิทธิขั�นพื�นฐาน
ของมนุษย์ และยังเป�นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลทุกแห่งทั�วโลกว่า
พวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคน
สิทธิมนุษยชนจึงได้กลายเป�นส่วนหนึ�งของกฎหมายระหว่างประเทศ 

ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
(UDHR) 



        นับตั�งแต่มีการนาํปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาใช้
กฎหมายและข้อตกลงที�มีผลผูกพันอื�น ๆ มากมายได้ถูกร่างขึ�นบนพื�น
ฐานของหลักการตาม UDHR ซึ�งกฎหมายและข้อตกลงเหล่านี�เป�น
รากฐานสาํหรับองค์กรต่างๆ เช่น แอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล ที�เรียก
ร้องให้รัฐบาลละเว้นจากพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที�เกิดขึ�นกับนัก
ปกป�องสิทธิเช่นในแคมเปญ เขียน เปลี�ยน โลก ของเรา

       
อ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

30 ข้อ คลิก หรือ Scan QR Code
หรือติดต่อขอรับหนังสือเดินทางเพื�อสิทธิมนุษยชนได้ที� :

activism.hre@amnesty.or.th

https://hre.amnesty.or.th/store/udhr/


เสรีภาพในการแสดงออก    
สทิธใินการแสวงหา รบั และใหข้อ้มลู 
การปกป�ดขา่วหรือขอ้เท็จจรงิ   

กรอบแนวคิดหลัก 

กิจกรรม 
สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก  



เข้าใจแนวคิดเรื�องเสรีภาพในการแสดงออกและเชื�อมโยงเข้ากับชีวิตของตนเอง 
สาํรวจผลที�ตามมาจากการละเมิดสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก 
ตระหนักถึงสิทธิอื�นๆว่าเชื�อมโยงกับสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไร 
เรียนรู้เกี�ยวกับการรณรงค์ เขียน เปลี�ยน โลก ของแอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล 
 เขียนจดหมายสนับสนุนและส่งกําลังใจให้เห็นว่าคุณอยู่เคียงข้าง อเล็กซานดรา สโกชิเลนโก 

สิ�งที�ผู้เข้ารว่มจะได้จากกิจกรรมนี� :  

 
 

กิจกรรม 
สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก  



Amnesty Academy คอรส์เรยีนรูส้ทิธิมนุษยชนออนไลน์
The Right to Protest หรือสิทธิในการชุมนุมประท้วง (ภาษาอังกฤษ) คลิก หรือ Scan QR Code

เคร่ืองมือการเรียนรู้ออนไลน์

ดูวิดีโอ คณุรูอ้ะไรเกี�ยวกับสทิธิในการชุมนุมประท้วงบา้ง?
คลิก หรือ Scan QR Code

เอกสารสรุป “ปกป�องการชุมนุม!: เหตใุดเราจึงต้องรกัษาสทิธิในเสรภีาพการชุมนุม”
สามารถอ่านได้จากที�นี� หรอื Scan QR Code

https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/201/the-right-to-protest
https://www.youtube.com/watch?v=afLSvzJ_CYA
https://www.amnesty.or.th/files/1016/6691/6638/Protect-the-Protest-Final-Web_Thai.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/ACT30/5856/2022/en


การที�ทุกคนมสีทิธิที�จะมเีสรภีาพในการแสดงออก
และความคิดนั�นหมายความว่าอยา่งไร? 
คณุเคยใชส้ทิธินี�เพื�อแสดงความรูส้กึต่อสิ�งที�คณุ
คัดค้านหรอืไม?่ 
คณุทําอยา่งนั�นได้อยา่งไรหรอืคณุดําเนนิการ
อยา่งไร? 

การคัดค้านอย่างสร้างสรรค์คําถาม



คนในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ได้จัดแฟลชม็อบในป� 2559 ที�สถานีรถไฟ
หลักแปดแห่งรวมทั�งที�เจนีวา บางคนแต่งตัวเป�นผู้ลี�ภัยในผ้าห่มฉุกเฉิน
และยืนอยู่ในบรเิวณที�มีผู้คนสัญจรไปมา ในขณะที�นักเคลื�อนไหวคนอื�นๆ
แจกใบปลิวเพื�อขอความคุ้มครองที�ดีขึ�นสาํหรบัผู้ลี�ภัย 

แต่ละภาพเก่ียวกับอะไร โดยใช้คําถามต่อไปน้ี   

ขณะที�ไต้หวันกําลังจะออกกฎหมายการแต่งงานกับคนเพศเดียวกัน นักเคลื�อนไหวใน
ไต้หวันได้รวมตัวกันเพื�อแสดงความต้องการและสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศ
เดียวกันให้ถูกกฎหมายโดยเรว็ที�สุด โดยองค์กร LGBTI ในท้องถิ�นได้มอบบัตร
พลาสติกสีรุง้ และขอให้ผู้เข้ารว่มใช้ไฟฉายในโทรศัพท์มือถือสรา้งแสงสีเพื�อให้
“ไต้หวันสว่างไสว” 



แต่ละภาพเก่ียวกับอะไร โดยใช้คําถามต่อไปน้ี   

บุคคลหนึ�งแสดงสิทธิในเสรภีาพในการแสดงออก ความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมทางสังคมโดยชูป�ายเปล่าในลอสแองเจลิส สหรฐัอเมรกิา ในป� 2020
โดยผู้คนทั�วโลกต่างใช้ป�ายเปล่าเพื�อประท้วงด้วยเหตุและผลหลากหลาย
ประการ ซึ�งอาจหมายถึงการถูกป�ดปากหรอืถูกเซ็นเซอร ์เป�นวิธีที�สรา้งสรรค์ใน
การประท้วงโดยใช้รหัสหรอืข้อความที�มองไม่เห็น เป�นต้น 

หญิงคนหนึ�งในโตโกมีส่วนรว่มใน “เขียน เปลี�ยน โลก” ในป� 2021 โดยการ
ลงนามในคํารอ้ง เพื�อเรยีกรอ้งให้รฐับาลเบลารุสปล่อยตัวมิกิตะ ซาลาทาโร
เนื�องจากเป�นวัยรุน่ มิกิตะถูกทรมานและถูกตัดสินจําคุก 5 ป�ในอาณานิคม
การศึกษาของเยาวชน โดยถูกกล่าวหาว่าเข้ารว่มการชุมนุมประท้วงแม้จะ
ไม่มีหลักฐานก็ตาม 



ผู้คนใช้ดอกไม้สีรุง้เพื�อประท้วงความรุนแรงต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ ระหว่างการชุมนุมประท้วงในป� 2019 ได้มีการยื�นคํารอ้งที�มีลาย
เซ็นมากกว่า 65,000 รายชื�อไปยังสถานทูตรสัเซียในลอนดอนเพื�อเรยีกรอ้ง
ให้ประธานาธิบดีปูตินสอบสวนการโจมตีและการลักพาตัวคนกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในเชชเนีย

แต่ละภาพเก่ียวกับอะไร โดยใช้คําถามต่อไปน้ี   

ศิลป�นกําลังวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในเลบานอนในป� 2019 เพื�อสนับสนุน
ผู้นําชุมชนที�ต่อต้านการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์จากสตรจีาก
ชุมชนผู้ลี�ภัยและผู้อพยพที�ต้องเผชิญกับสภาพการทํางานที�ถูกเอารดัเอา
เปรยีบ 



ภาพทั�ง 6 นี�เป�นสว่นหนึ�งของการชุมนมุประท้วง
หรอืการเคลื�นไหวหรอืไม?่ อยา่งไร? 
ขอ้ความนั�นอาจจะเป�นอะไร?  
มอีะไรที�ดึงดดูความสนใจของคณุในภาพเหล่านี�
ไหม?   
คณุชอบอะไรเกี�ยวกับการกระทําตามภาพ 

การคัดค้านอย่างสร้างสรรค์

คําถามจากภาพ



การชุมนุมประท้วงสามารถมไีด้หลายรูปแบบ บางคน
ดําเนินการเพยีงคนเดียวหรือเป�นกลุ่มเล็ก ในขณะที�คน
อื�นอาจจะมสีว่นรว่มในการระดมมวลชน การกระทํา
บางอยา่งเกิดขึ�นชั�วขณะและบางอยา่งอาจมองเหน็ได้
ในภายหลัง การกระทําบางรูปแบบอาจมเีสยีงดัง ใน
ขณะที�บางรูปแบบอาจมคีวามรอบคอบมากกว่าและ
สามารถทําได้จากบา้นของผู้คน 

การชุมนุมประท้วงมีหลายรูปแบบ



อเล็กซานดราเป�นศิลป�นและนักร้องอิสระจากเซนต์ป�เตอร์สเบิร์ก
ประเทศรัสเซีย เกิดป� 1990 เธอเป�นคนมีความคิดสร้างสรรค์และ
มักจะง่วนอยู่กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

เธอทํางานในศูนย์เด็ก เธอปรับปรุงอพาร์ทเมนท์ เธอถ่ายทําตัดต่อ
วิดีโอ และสร้างมิวสิควิดีโอสาํหรับเพื�อนๆ ของเธอ 

จากป�ญหาที�รัสเซียได้รุกรานยูเครน ในวันที� 31 มีนาคม 2022 อ
เล็กซานดราได้ลงมือปฏิบัติการเปลี�ยนป�ายราคาสินค้าในซูเปอร์
มาร์เก็ตท้องถิ�นในเมืองเซนต์ป�เตอร์สเบิร์กเป�นป�ายข้อความแผ่น
เล็กๆ ที�มีข้อมูลและคําขวัญต่อต้านสงคราม 

เร่ืองราวของอเล็กซานดรา(ซาชา) 

ดูวิดีโอได้โดยสแกน QR Code หรือ คลิก

https://www.youtube.com/watch?v=clafLCnMIpE


 เราได้รบัรูอ้ะไรเกี�ยวกับอเล็กซานดราบา้ง?  
คณุคิดอยา่งไรเกี�ยวกับวิธกีารต่อต้านสงครามของเธอ?   
ลองนกึภาพว่าถ้าคณุอาศยัอยูที่�รสัเซยีและมคีวามกังวล
เกี�ยวกับสถานการณใ์นยูเครนอีกทั�งมขีอ้มลูที�ไมถู่กต้อง
เกี�ยวกับความขดัแยง้คณุจะต่อต้านความขดัแยง้ใน
ลักษณะนี�หรอืไม?่ และทําไม?  

*สามารถใหป้ฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน(UDHR)หรอืข้อมลูเบื�องต้น
เกี�ยวกับเสรภีาพในการแสดงออกเพื�อชว่ยในการระดมความคิดเหน็ 

คําถามจากเร่ืองราว
ของอเล็กซานดรา



 

 



สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก

 

        สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกช่วยเพิ�มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ เราทุก
คนมีสิทธิในการแสวงหา รับ และแบ่งป�นข้อมูลและความคิด โดยปราศจากความกลัวหรือ
การแทรกแซงที�ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ�งเป�นสิ�งสาํคัญสาํหรับการศึกษาและการพัฒนาใน
ฐานะป�จเจกบุคคล เพื�อช่วยเหลือสังคมให้เข้าถึงความยุติธรรม และใช้สิทธิอื�นๆทั�งหมด
อย่างเต็มที� 



การจํากัดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก

เสรภีาพในการแสดงออกไมใ่ชส่ทิธสิมับูรณ ์
มีบางกรณีที�การแสดงออกอาจถกูจํากัดโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพื�อคุ้มครองสทิธิของผูอื้�น เชน่ เมื�อ
การแสดงออกนั�นเป�นการละเมดิสทิธิของผูอื้�น
หรือสนบัสนนุใหเ้กิดความเกลียดชงั และยุยงให้
เกิดการเลือกปฏิบัติหรอืความรุนแรง    

 
 

วาทกรรมสรา้งความเกลียดชัง (Hate Speech) 
เป�นการคุกคามสิทธิของผู้อื�น โดยเฉพาะสิทธิใน
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั�นจึง
เป�นเรื�องชอบด้วยกฎหมายที�รัฐจะกําหนดข้อจํากัด
ในการชุมนุมประท้วงที�อาจเผยแพร่ความเกลียด
ชังดังกล่าว

การสนับสนุนความเกลียดชัง ต้องมีการแสดงออก
ที�เป�ดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีเจตนายุยงให้ผู้
อื�นเลือกปฏิบัติ เป�นปฏิป�กษ์ หรือใช้ความรุนแรง
กับบุคลหรือกลุ่ม



การจํากัดสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก

        รัฐบาลหลายแห่งได้ใช้อํานาจของตนในทางที�
ผิด โดยการระงับการวิพากษ์วิจารณ์และป�ดปากผู้
เห็นต่างโดยสงบผ่านทางกฎหมายที�ทําให้การ
แสดงออกเป�นอาชญากรรม และจํากัดสิทธิที�จะมี
เสรีภาพในการแสดงออก 
  
        คําพูดวิพากษ์วิจารณ์ การคัดค้าน และการ
ชุมนุมประท้วงมักถูกป�ดกั�น ลงโทษ หรือขัดขวาง
ทั�งทางออนไลน์และออฟไลน์   ซึ�งมักทําในนามของ
การต่อต้านการก่อการร้าย ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ความมั�นคงของชาติ หรือศาสนา   

        การเคารพสิทธิมนุษยชนเป�นส่วนหนึ�ง
ของความมั�นคงของชาติและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และสิทธิในเสรีภาพ
ในการแสดงออกก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  



สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้อง

สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออก รวมทั�งเสรีภาพในการ
แสวงหา รับ และให้ข้อมูล
การควบคุมตัวโดยพลการและสิทธิใน
เสรีภาพและความมั�นคงของบุคคล 
สิทธิที�จะเป�นอิสระจากการทรมานและ
การปฏิบัติหรือการลงโทษที�โหดร้ายอื�น ๆ 

 
 

สิทธิด้านสุขภาพ 
สิทธิที�จะได้รับการปฏิบัติอย่างมี
มนุษยธรรมและเคารพในศักดิ�ศรีความ
เป�นมนุษย์ขณะถูกกักขัง 



The Prosecutor of Saint Petersburg   
2/9 Pochtamtskaya Street  
Saint Petersburg  
190000  
Russian Federation 

โทรสาร: +7(812) 318-26-11  

คําขึ�นต้น: เรียน อัยการแหง่เมืองเซนต์ป�เต
อร์สเบิร์ก 

ร่วมการรณรงค์ เขียน เปล่ียน โลก

แนะนําตัว
บอกพวกเขาว่าอะไรที�ทําให้คุณตกใจกับกรณีของ                   
 อเล็กซานดรา สโกชิเลนโก 
บอกพวกเขาว่าทําไมการที�รัฐบาลเคารพสิทธิในเสรีภาพการ
แสดงออกจึงสําคัญ
เรียกร้องให้ทางการรัสเซียปล่อยตัว อเล็กซานดรา สโกชิเลนโก
โดยทันที และยกเลิกข้อกล่าวหาทั�งหมดที�มีต่อเธอ เนื�องจาก
เธอถูกควบคุมตัวเพียงเพราะแสดงความไมเ่ห็นด้วยต่อการที�
รัสเซียรุกรานยูเครน

เขยีนจดหมายถึงเจ้าหน้าที�รฐัของรสัเซยี



ร่วมการรณรงค์ เขียน เปล่ียน โลก

รว่มสง่กําลังใจให ้อเล็กซานดรา
ชว่ยให้จิตใจของอเล็กซานดราเข็มแข็ง โดยสง่ข้อความถึงเธอเพื�อ
ให้กําลังใจและแสดงถึงความหวัง วาดรูป เชน่ แมว (อเล็กซานดรามี
แมวสองตัวชื�อ ลูซี�และม๊อด) พร้อมกับข้อความของคุณ แล้วโพสต์
ข้อความของคุณ หรืออีกทางหนึ�งโดยถ่ายรูปข้อความของคุณแล้ว
โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมทั�งแท็กอเล็กซานดรา 

ที�อยู:่
Aleksandra Skochilenko
 Write for Rights Amnesty International
1 Easton Street 
London 
WC1X 0DW 
United Kingdom Facebook: facebook.com/sasha.skochilenko 

Instagram: @skochilenko  



เกี�ยวกับแอมเนสตี� อินเตอรเ์นชั�นแนล

แอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล เป�นขบวนการระดับโลกที�มีผู้ร่วมรณรงค์กว่า 10 ล้านคนที�ต่อสู้เพื�อความยุติธรรม
เรารณรงค์ให้เกิดโลกที�ทุกคนเข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้

เราสืบสวนและเผยแพร่ความจริงเมื�อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรารณรงค์ทั�งกับรัฐบาลและกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เช่น บริษัท เพื�อเรียกร้องให้พวกเขารักษาสัญญาว่าจะเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ผ่านเรื�องราวอันทรงพลังของบุคคลที�เราทํางานด้วย เราเชิญชวนผู้สนับสนุนหลายล้านคนทั�วโลกเพื�อรณรงค์ให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงและเพื�อปกป�องนักกิจกรรม เราสนับสนุนให้บุคคลเรียนรู้และเข้าถึงสิทธิผ่านการศึกษา
และการจัดอบรม

งานของเราปกป�องและส่งเสริมคนทั�วโลก ทั�งประเด็นเรื�องการยุติการใช้โทษประหารชีวิต ทั�งประเด็นเรื�องสิทธิ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การชุมนุมเพื�อเรียกร้องให้ยุติการเลือกปฏิบัติ ทั�งการปกป�องสิทธิผู้ลี�ภัยและ
บุคคลข้ามชาติ เราช่วยสนับสนุนให้ผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เปลี�ยนแปลงกฎหมายที�จํากัด
สิทธิ และเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกคุมขังเพียงเพราะใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก เราเป�นกระบอก
เสียงให้แก่บุคคลที�เสรีภาพและศักดิ�ศรีของพวกเขาเผชิญกับอันตราย


