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รัฐบาลส่วนใหญ่ได้ลงนามรับรองสนธิสัญญา 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยหนึ่งฉบับ โดย
สนธิสัญญาก�าหนดไว้ว่ารัฐบาลจะต้องรับรอง
สิทธิด้านสุขภาพ หนึ่งในนั้นคือจะต้องลงมือท�า 
เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา และการควบคุม 
โรค ในบริบทของการระบาดของโรคเช่นนี้ รัฐบาล
ต้องให้การประกันว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงการ
ป้องกัน การดูแล รวมทั้งเครื่องมือและบริการ
ด้านสาธารณสุขได้

ถึงแม้ว่าใครก็สามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ แต่คน
บางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่า
คนกลุ่มอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจ�าตัว  
นอกจากน้ี ประชากรกลุ่มเปราะบาง ทั้งคนจน ผู้พิการ 
ผู้ต้องขัง รวมถึงผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมีแนวโน้มที่จะ
ประสบปัญหาการป้องกันหรือการเข้าถึงการรักษาโรค 
มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นการวางแผนรับมือกับโรค 
โควิด-19 ของภาครัฐจะต้องประกันว่าความต้องการ
และปัญหาของบุคคลเหล่านี้จะได้รับการดูแล 

เมื่อเกิดโรคระบาด คนไร้บ้านและเด็กเร่ร่อน
เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เพราะ
เข้าถึงสุขอนามัยได้น้อยกว่าท�าให้เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อมากกว่า ไม่ต้องพูดถึงการกักตัวอยู่บ้าน 
2-3 อาทิตย์ เพราะแค่การหาน�้าสะอาดล้างมือ
บ่อยๆ ยังยาก ดังนั้นรัฐบาลต้องมีนโยบายอย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงน�้าสะอาด 
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย และจัดหา
ที่พักฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อและ
หยุดการแพร่กระจาย

มีการต่อต้านชาวจีนหรือชาวเอเชียท่ีอาศัย
อยู่ในประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังการท่ีประธานาธิบดี
ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา เรียกเชื้อไวรัสนี้ซ�้า ๆ 
ว่า “ไวรัสจีน” มีนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์
ในลอนดอนถูกท�าร้ายอย่างสาหัส เนื่องจาก
ประเด็นการแบ่งแยกทางสีผิว รัฐบาลทั่วโลกควร
ใช้นโยบายต่อต้านการเหยียดสีผิวอย่างเข้มงวด 
และต้องป้องกันสุขภาพของประชาชนทุกคน 
และประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลและ
ความปลอดภัยโดยปราศจากการแบ่งแยก

รัฐบาลต้องรับรองว่าทุกคนมีสิทธิ
เข้าถึงระบบประกันทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณี
ที่ป่วยหรือถูกเลิกจ้าง การดูแลด้าน
สุขภาพ รวมท้ังในกรณีท่ีไม่สามารถ
ไปท�างานได้เพราะโรคระบาดนี้ ส่วน

ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลว่าเช้ือ
ไวรัสโคโรนาอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร 
รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับมาตรการลดความ
เสี่ยงและการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
ความล้มเหลวในการจัดการปัญหาเหล่านี้ 
จะท�าให้การตอบสนองด้านสาธารณสุขไม่
เข้มแข็งเท่าที่ควรและท�าให้สุขภาพอนามัย
ของประชาชนทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง

วิกฤตการณ์ครั้งน้ี

ควรรวมเราเป็นหน่ึง ไม่ใชแ่บ่งแยกกัน
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วิธีที่โลกจะต่อสู้กับ
การระบาดครั้งนี้ได้คือ 
ด้วยความสามัคคีและ
ความร่วมมือระหว่างรัฐ

โควิด-19 ควร 
รวมเราเป็นหนึ่ง
ไม่ใช่แบ่งแยกกัน

สิทธิด้านสุขภาพ

การถูกตีตรา

และแบ่งแยก

ผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

สิทธิในการทำางาน

สถานการณ์ที่โควิด-19 ก�าลังระบาดใหญ่ไปทั่วโลก การ

จัดการของรัฐบาลต่างๆ ในการรับมือเรื่องนี้ส่งผลกระทบ

ต่อผู้คนนับล้าน แน่นอนว่าทุกๆ ที่ต้องการท�าทุกอย่างเพื่อ

ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้ แต่เราต้องไม่ลืมว่าสิทธิมนุษยชน

ยังคงต้องเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหา เพื่อจะไม่ได้ทิ้งใคร

ไว้ข้างหลัง และฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากล�าบากครั้งนี้ไปด้วยกัน
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เราทุกคนต่างต้องเผชิญเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้น เราต้องการ 
สิ่งเดียวกัน นั่นคือการหยุดความกลัวจากวิกฤตครั้งนี้ จึง
ต้องสนับสนุนกันและกัน ต้องหยุดความโกรธและการเหยียด
เชื้อชาติ 

Tips: แบ่งปันของใช้ที่จ�าเป็นให้ผู้ที่ขาดแคลน ไม่กักตุนของใช้
จนมากเกินความจ�าเป็น เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ด้วย

มีสติอยู่เสมอ
แม้ตอนนี้เราจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน แต่จงจ�าไว้ว่า 
เรายังอยู่เคียงข้างกัน ยังคงมีความเป็นห่วงเป็นใยให้กันและ
กัน และเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน 

Tips: ช่วยกันตรวจสอบข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง และส่งต่อ
ข่าวสารที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ดูแลคนรอบข้าง
ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ที่มี
ร่างกายอ่อนแอหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 

Tips: ช่วยออกไปซื้อของใช้ให้ผู้ที่ไม่สะดวกออกจากบ้าน หรือ
ไปเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิต่างๆ ที่ออกไปช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง 
เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด หรือคนไร้
บ้านและเด็กเร่ร่อน เป็นต้น 

ปฏิบัติตามกติกาของสังคม
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าทางการแพทย์ และนโยบายที่จะรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่ใช่แค่เพื่อตนเอง  
แต่ยังเป็นการปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในสังคม และเป็นการ
ลดภาระของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วย 

Tips: กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ไอ/
จามใส่ต้นแขนด้านใน ห้ามใช้มือสัมผัสใบหน้า สวมหน้ากาก 
ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน อยู่บ้านเพื่อลดการรับเชื้อ/แพร่เชื้อ 

ยืนหยัดเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม
ความอยุติธรรมยังคงเกิดขึ้นทุกแห่งหน แม้ในช่วงการระบาด
ใหญ่ไปท่ัวโลกของโรคโควิด-19 เราสามารถช่วยหยุดการ 
กระจายของโรคและยุติความอยุธรรมไปได้พร้อมๆ กัน 

Tips: ติดตามข่าวสาร ร่วมลงชื่อรณรงค์ออนไลน์ และมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปพร้อมกับเรา 

สิทธิใน
ที่อยู่อาศัย
น้ำาสะอาด
และสุขอนามัย

สแกนเพื่อติดตามข่าวสาร
ด้านสิทธิมนุษยชน
www.amnesty.or.th

บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการสกัดโรค และ 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่  
รัฐต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและ
เพียงพอให้กับพวกเขา พร้อมทั้งให้ข้อมูล การอบรม และดูแล
ทางด้านจิตใจและสังคมแก่เจ้าหน้าที่ที่รับมือกับโรคนี้ด้วย

Social Distancing หมายถึง 

รักษาระยะห่างทางสังคม หรือ

การเว้นระยะห่างทางกายระหว่าง

กันชั่วคราว (ในขณะที่เพิ่มความ

ใกล้ชิดทางความรู้สึกให้มากขึ้น)



แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล  ประเทศ
ไทยร่วมกับองค์การสหประชาชาติและ
องค์กรสิทธิมนุษยชนผนึกก�าลังจัดงาน
ร�าลึก 16 ปีหลังการถูกบังคับให้สูญหาย
ของทนายสมชาย นีละไพจิตร พร้อม 
จัดแสดงนิทรรศการ “ยังอยู่ในความ
ทรงจำา: ทวงความยุติธรรมที่หายไป” 
ซึ่งเป็นการจัดแสดงสิ่งของส่วนตัวของ 
ผู้สูญหาย และเวทีเสวนาเรื่อง “ความ 
คื บ ห น ้ า ข อ ง ก ร อ บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนในประเทศ 
ไทย”

อังคณา นีละไพจิตร ระบุ หากยังไม่
ปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคง ไม่มีทางท่ี
รัฐจะคลอดกฎหมายว่าด้วยการทรมาน
และการบังคับสูญหาย เหตุเจ้าหน้าที่รัฐใน 
หน่วยงานความมั่นคงมีเอี่ยวในเกือบทุก
คดี เผยหากจริงใจขอให้ลงนามสัตยาบัน 
คุ้มครองบุคคลสูญหายของยูเอ็นก่อน  
เช่ือพลังของประชาชนจะร่วมผลักดัน
กฎหมายให้เกิดขึ้นจริง พร้อมย�้าคดี
อุ้มหายต้องไม่มีอายุความ วอนรัฐอย่า
ท�าลายความทรงจ�าครอบครัวเหยื่อ

ด้านผู้แทนอียูย�้าจุดยืนการบังคับให้
สูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ร้ายแรงและขอให้ ส.ส. และ ส.ว. เร่งออก
กฎหมายเพื่อที่จะท�าให้การทรมานหรือ
การบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นความผิด
ทางอาญา

จะวะ จะโล
รูปถ่ายจากทะเบียนบ้านของเขา

ถูกน�ามาจัดแสดง เขาเป็นชาวลาหู่ถูก 
เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือจับตัวไป
เมื่อปี 2546 นับตั้งแต่นั้นไม่มีใครพบเจอ
เขาอีกเลย

ทนายสมชาย นีละไพจิตร
ชุดครุยและรูปถ่ายของ

เขากับลูกๆ พร้อมทั้งปฏิทิน
ปี 2547 ที่เปิดหน้าของ 
เดือนมีนาคมซึ่งเป็นปีและ 
เดือนที่ เขาหายตัวไปถูก 
น�ามาจัดแสดง

สุรชัย แซ่ด่าน
เสื้อ หมวกดาวแดง พร้อมผ้าขาวม้า

และหนังสือซึ่งเป็นงานเขียนเขาถูกน�า 
มาจัดแสดง เขาหายตัวไปพร้อมกับ 
คนใกล้ชิดอีกสองคนเมื่อปลายปี 2561 

กมล เหล่าโสภาพันธ์
ภาพถ่ายของอดีตนักเคล่ือนไหว 

ต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ถูกอุ ้มหายจาก 
โรงพักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 
2551 ถูกน�ามาจัดแสดง

ยงัอยูใ่นความทรงจำา:
ทวงความยุติธรรมท่ีหายไป
16 ปีหลังการถูกบังคับให้สูญหาย
ของทนายสมชาย นีละไพจิตร

สแกน
เพื่ออ่านต่อ

คู่มือ                                     :รูไ้ว้ก่อนออกไปชุมนุม

เพราะเสรภีาพในการชุมนุม = 

ส่ิงท่ีควรทำา ควรนำาอะไรไปบ้าง?

วิธจัีดการกับแก๊สน�าตา รู้
สิทธิ
ของ
คุณ

แต่งกายอยา่งไรดี?
ส่ิงท่ีไม่ควรทำา

• เตรียมกายและใจให้พร้อม เตรียมของที่
จ�าเป็นและแผนการติดต่อหากพลัดกับเพื่อน

• ตั้งสติให้ดี เตรียมพร้อมต่อเหตุไม่คาดฝันและ
คอยสอดส่องสัญญาณเตือนต่างๆ อยู่เสมอ

• หากเจอปัญหาแล้วคนรอบข้างตื่นตระหนก 
ควรช่วยปลอบให้ใจเย็นลง

• ถ่ายภาพหรือจดบันทึกเหตุการณ์รุนแรงที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการบาดเจ็บลักษณะต่างๆ

• ดื่มน�้าและรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
เข้าร่วมการชุมนุม

• กระบอกน�้าที่สามารถเปิดฝาได้ ส�าหรับใช้ดื่มและช�าระล้างร่างกาย
• อาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น ถั่ว ช็อกโกแลต ขนมปังกรอบ
• หลักฐานแสดงตัวตน และรายละเอียดผู้ที่ติดต่อได้ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน
• เงินในจ�านวนท่ีเพียงพอส�าหรับการเติมเงินโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

และค่าเดินทาง
• นาฬิกา กระดาษ ปากกา เพื่อการจดบันทึกเหตุการณ์อย่างแม่นย�า
• ยาดม อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยาประจ�าตัว
• ผ้าอนามัย แต่ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ทิชชูเปียก และ

กระดาษทิชชู

• เตรียมหน้ากากกันแก๊ส หากไม่มีสามารถใช้
แว่นตานิรภัย และผ้าพันคอแทนได้

• ไม่ทาโลชั่นที่มีส่วนผสมของน�้ามัน เนื่องจาก
ส่วนผสมนี้อาจท�าปฏิกริยากับสารเคมีได้

• ท�าใจให้สงบ หายใจลึกๆ อย่าแตกตื่น
• สั่งน�้ามูก บ้วนปาก ไอและบ้วนน�้าลายออกมา 

ห้ามกลืน
• ถอดคอนแทคเลนส์ออกด้วยมือที่สะอาด 
• อย่าขยี้ตาเพราะแก๊สน�้าตาอาจเข้าไปในตาได้
• ใช้น�้ายาล้างตา โดยใช้น�้าเปล่าผสมยาแอนติ

ซนิดเหลว ชนิดท่ีมีส่วนผสมของอลูมิเนียม 
ไฮดรอกไซด์หรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์
เท่านั้น

• ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก การ
ชุมนุม และรวมกลุ่มอย่างสงบและสันติ

• เจ้าหน้าที่ต้องอ�านวยความสะดวก และไม่
ขัดขวางการชุมนุมที่เป็นไปโดยสงบ

• ต�ารวจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ก�าลัง ตาม
หลักการของการไม่ใช้ความรุนแรง

• หากคุณบาดเจ็บ คุณมีสิทธิได้รับความ 
ช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงที

• คุณมีสิทธิที่จะได้รับรู้สาเหตุของข้อกล่าวหา
เมื่อถูกจับ มีสิทธิในการติดต่อทนายความ
และครอบครัว

• หากคุณถูกละเมิด คุณมีสิทธิท่ีจะร้องเรียน
และได้รับรู้วิธีในการร้องเรียน

• สวมใส่หน้ากาก N95 แว่นครอบตานิรภัย แว่นว่ายน�้า หรือแว่นกัน
แก๊ส

• สวมรองเท้าที่ใส่สบาย สามารถใส่วิ่งได้
• สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดทุกส่วนของผิวหนัง เพื่อป้องกันแดดและสเปรย์

พริกไทย
• เตรียมผ้าพันคอส�าหรับน�าไปจุ่มน�้าเปล่า น�้ามะนาว หรือน�้าส้ม

สายชู เพื่อปิดปากและจมูก หากมีการฉีดสารเคมีในพื้นที่ชุมนุม
• เตรียมเสื้อผ้าส�ารองใส่ไว้ในกระเป๋า เตรียมหมวก เพื่อกันแดดและ

สารเคมีอื่นๆ

• ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ เพราะอาจเกิดการ
ระคายเคืองหากมีการปนเปื้อนสารเคมี

• ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ เนคไท และควร
มัดผมอยู่เสมอ 

• ไม่ควรไปคนเดียว ควรไปกับกลุ่มเพื่อนที่รู้จัก
กันอย่างดี

ก่อนนัดชุมนุมอย่างสงบครั้งหน้า มาดูเช็คลิสต์เหล่านี้กันดีกว่าว่าเราเตรียมตัว
พร้อมแล้วหรือยัง แอมเนสตี้รวบรวมข้อแนะน�าด้านความปลอดภัยเบื้องต้นมา
ไว้ให้ อย่าลืมเก็บไว้และบอกต่อให้เพื่อนๆ ได้เลย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน HUMAN RIGHTS TIPS

ความปลอดภัย

สิทธมินุษยชน



“สมาชิกแอมเนสตี้” หมายถึง 

“คุณ” คือ ผู้สนับสนุนสังคม
 แห่งการเคารพ
 ซึ่งกันและกัน 
“คุณ”  คือผู้สนับสนุนสังคม
 ที่เป็นธรรมส�าหรับ
 ทุกคน
“คุณ”  คือผู้สนับสนุน
 สิทธิมนุษยชน
 อย่างแท้จริง

DO
คาํนงึถงึความปลอดภัยและ1

2
3
4

าขเทีนางนใ
1

2

3

4

DON’T

สแกนเพื่ออานเพิ่มเติม

HUMAN RIGHTS QUIZ
ตอบถูกมีรางวัล

Social Distancing หมายถึงอะไร?

          

ทนายสมชาย นีละไพจิตรถูกบังคับใหสู้ญหายไปก่ีไปแล้ว?

          

ถ้าคุณมีโอกาสไปรว่มการชุมนุมจะเตรยีมตัวอย่างไรบ้าง? 

          

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ชวนคุณมาร่วมสนุก ตอบค�าถามง่ายๆ 
แล้วรับรางวัลจากเรา เพียงคุณกรอกค�าตอบ และรายละเอียดส่วนตัวให้ชัดเจน 
พร้อมถ่ายรูปใบค�าตอบ ส่งมาที่อีเมล media@amnesty.or.th ภายในวันที่  
30 พฤษภาคม 2563 (หัวข้ออีเมล: Human Rights Prize ตอบถูกมีรางวัล)

เสือ้ยดื Human Rights Geek
เสือ้ยดืส�าหรบัผูใ้สใ่จและห่วงใยสิทธิมนุษยชน

จ�านวน 10 รางวัล

ผูต้อบถกูทัง้ 3 ข้อรับรางวลั

Q

Q

Q

A

A

A

*หมายเหตุ แอมเนสตี้ ประเทศไทยจะท�าการจับฉลากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
ที่ตอบค�าถามถูกต้อง และประกาศชื่อทางเฟซบุ๊ก AmnestyThailand
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ชื่อ-นามสกุล         เพศ     หญิง   ชาย   อื่นๆ

อายุระหว่าง  ต�่ากว่า 15 ป ี   15-20 ป ี    21-30 ป ี   31-40 ปี

   41-50 ป ี     50-60 ป ี    มากกว่า 60 ปี 

เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย   เป็น   ไม่เป็น

ที่อยู ่                            

                                   

โทรศัพท์         อีเมล                   

*กรุณากรอก
รายละเอียด

ให้ชัดเจน

ช�าระค่าสมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 752 237 8695
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

จากนั้นส่งหลักฐานการโอนมายังอีเมล
membership@amnesty.or.th  
หรือสมัครสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิกออนไลน์ที่
https://www.amnesty.or.th/become-member/ 

ข้อมูลเพิ่มเติม
การเป็นสมาชิกแอมเนสตี้
ติดต่อ ฝ่ายสมาชิกและระดมทุน
membership@amnesty.or.th

* โปรโมชั่นนี้ใช้จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงจาก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย

แอมเนสตี้ ช้อป
สมาคมแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขอ้างอิง:
EMPKB000001571144002

สมาชิกภาพแอมเนสตี้ 2 ปี
แต่จ่ายค่าสมาชิกเพียงปีเดียว!

พร้อมรับของแถมเป็นสมุดโน้ต Rights + ปากกา 
ส�าหรับสมาชิกประเภทนักเรียน นักศึกษา 
และสมุดโน้ต Human Rights Supporter + ปากกา 
ส�าหรับสมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป

* ส�าหรับสมัครสมาชิกใหม่เท่านั้น

• นักเรียน/นักศึกษา (ก�าลังศึกษาไม่เกิน
ระดับปริญญาตรีเท่านั้น) ปีละ 200 บาท

• บุคคลทั่วไป ปีละ 500 บาท

Promotion: 1 GET 1*

ต่ออายุสมาชิกแอมเนสตี้ 2 ปี
แต่จ่ายค่าสมาชิกเพียงปีเดียว!
พร้อมเลือกรับของแถมเป็น เป้หูรูด BRAVE 
หรือ สมุดโน้ต Human Rights Supporter  
+ ปากกา 

+ ส�าหรับต่ออายุสมาชิกเท่านั้น

• นักเรียน/นักศึกษา 
(ก�าลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี
เท่านั้น) ปีละ 200 บาท

• บุคคลทั่วไป ปีละ 500 บาท

Promotion: COVID-19+HUMAN RIGHTS 
GEEK



แอมเนสต้ี
อินเตอรเ์นชั่นแนล
คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความ 
อยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่
เกิดข้ึนไม่ว่าในที่ใดของโลก และลุกขึ้นมา
ปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัดในการ 
รณรงค์ เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 
สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก
และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการ
รณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทางความคิด” 
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่ง 
มาถึงรัฐบาลไทยและส�านักราชเลขาธิการ
เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาและ
ประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าว 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 
คน โดยได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว 5
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร 02-938-6896


