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ฉบัับัเต็็มโทษประหารชีีวิิต็กลายเป็นเคร่�องม่อของกองทัพื่ในการประหัต็ประหาร การข่มข่่  
คุกคามและใชี้ควิามรุนแรงอย่างต็่อเน่�องและกวิ้างขวิางต็่อผู้่้ชีุมนุมประท้วิงและส่�อมวิลชีน 

ในปี 2564 มีอย่างน้อย 86 คนถู่กต็ัดสินประหารชีีวิิต็โดยพื่ลการ และมีการพื่ิจารณาคดี
ลับัหลังจำาเลยหลายครั�ง 

เม่�อปลายเด่อนกรกฎาคม 2565 รัฐบัาลทหารเมียนมาได้ประหารชีีวิิต็นักเคล่�อนไหวิ 
ทางการเม่อง 4 คน ในควิามผู้ิดเกี�ยวิกับัการก่อการร้าย นับัเป็นครั�งแรกที�มีการประหาร
ชีีวิิต็และได้รับัการย่นยันอย่างเป็นทางการในรอบักวิ่า 30 ปี 

ประเทศ
เมีียนมีา

รายงานสถานการณ์โทษประหารชวิีต
และการประหารชวิีตในปี 2564

579 คร้�ง*
จำำานวนการประหารชีวิตในปี 2564

* ตั็วิเลขนี�ไม่นับัรวิมประเทศจีน ซึ่่�งมี
จำานวินผู้่้ถู่กประหารชีีวิิต็มากกวิ่า 
ทั�วิโลกรวิมกัน และข้อม่ลยังเป็น 
ควิามลับัของชีาต็ิ

กว่า  2,052 คร้�ง
จำำานวนการต้ดสิน 
ประหารชีวิตประชาชน 
ใน 56 ประเทศในปี 2564

5 ประเทศ
ที�มีีการประหารชีวิตมีากที� สุด

จีน/อิหร่าน/อียิปต็์/ 
ซึ่าอุดีอาระเบัีย/ซึ่ีเรีย

144 ประเทศ
= 2 ใน 3 ของประเทศท้�วโลก
ยกเลิกโทษประหารชีวิต 
ท้� งในทางกฎหมีาย 
และในทางปฏิิบั้ติ* แล้ว

* ไม่มีการประหารชีีวิิต็ประชีาชีน 10 ปี
ต็ิดต็่อกัน

18 ประเทศ
มีีการประหารชีวิตในปี 2564

ทุก 4.3 ช้�วโมีง 
มีีอย่างน้อยหน่�งคนถูกต้ดสิน 
ประหารชีวิต

2 ประเทศในอาเซียีน
ยกเลิกโทษประหารชีวิต 
ในทางกฎหมีายแล้ว

กัมพื่่ชีาและฟิิลิปปินส์

กว่า 28,670  คน
จำำานวนน้กโทษประหารชีวิตท้� วโลก

204 คน
จำำานวนน้กโทษประหารชีวิตใน
ประเทศไทย

ข้อม่ลจากกรมราชีทัณฑ์์ กระทรวิงยุต็ิธรรม 
เม่�อวิันที� 20 กรกฎาคม 2565 มีนักโทษ
ประหารชีีวิิต็รวิมทุกประเภท 204 คน  
เป็นชีาย 173 คน หญิิง 31 คน เก่อบั 2 ใน 
3 เป็นนักโทษในคดียาเสพื่ต็ิด



แอมเนสตี็� อินเต็อร์เนชีั�นแนลคัดค้านโทษประหารชีีวิิต็ทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้ิน 
ไม่ว่ิาจะเป็นควิามผู้ิดทางอาญิาประเภทใด ไม่วิ่าผู้่้กระทำาผู้ิดจะมีบัุคลิกลักษณะใด  
ไม่วิ่าจะเป็นผู้่้กระทำาควิามผู้ิดหร่อผู้่้บัริสุทธิ� โทษประหารชีีวิิต็ละเมิดสิทธิที�จะมีชีีวิิต็ต็าม
ปฏิิญิญิาสากลวิ่าด้วิยสิทธิมนุษยชีน และถู่อเป็นการลงโทษที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
และยำ�ายีศักดิ�ศรีควิามเป็นมนุษย์ รวิมทั�งงานวิิจัยมากมายจากนานาประเทศได้ระบัุ
อย่างชีัดเจนว่ิาโทษประหารชีีวิิต็ไม่มีควิามเชี่�อมโยงใดๆ กับัการเพื่ิ�มข่�น หร่อลดลง
ของอาชีญิากรรม

ทำาไมีต้องรณรงค์ยกเลิกโทษประหารชวิีต

แอมเนสต็ี� อินเต็อร์เนชีั�นแนล รณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีีวิิต็ต็ั�งแต็่ปี 2520  เดิมมีเพื่ียง 16 ประเทศ
ที�ยกเลิกโทษประหารชีีวิิต็

จากการรณรงค์อย่างเข้มข้นและต็่อเน่�อง ส่งผู้ลให้ ขณะนี้้�มี้ 144 ประเทศท่�วโลก ยกเลิกโทษประหาร
ชี้วิตท่�งทางกฎหมีายและทางปฏิิบั่ต*ิ แล้วิ

*สถูิต็ิ ณ ปี 2564

E N D   T H E   D E A T H   P E N A L T Y

ไมี่ลดการก่ออาชีญากรรมี

เสี่้�ยงท้�จะต่ดสี่ินี้ผิิดพลาด 
เพราะกระบัวนี้การยุติธรรมี
ย่งมี้ความีบักพร่อง

กว่าร้อยละ 80 ท่�วโลกท้�ถููก
ลงโทษเป็นี้คนี้ยากจนี้และ
กลุ่มีเปราะบัางของสี่่งคมี

เป็นี้การละเมิีดสิี่ทธิข่�นี้
พ้�นี้ฐานี้ในี้การมี้ชี้วิต

เป็นี้การทรมีานี้ร่างกายและจิตใจ  
ซึ่่�งละเมีิดอนุี้สี่่ญญาต่อต้านี้การ 
ทรมีานี้ฯ ท้�ร่ฐไทยร่วมีเป็นี้ภาค้

?



ทีำ�เกิดข่�นในค์ร่�งปีแรก
ของ พ.ศ. 2565

มกร�ค์ม
• ศัาลโปแลนี้ดย์กอทุธิ์ร์ณ์ีการ์พ้ิ่นผิิดข้องหญิง 3 คันท้�ถืก้กล่าวิหาว่ิา

ละเมิดคัวิามเชั่ื�อทางศัาสนา โดยม้แอคัชั่่�นจากผิ้้สน่บุสนุนแอมเนสตี้้�
ท่�วิโลกถื้ง 276,000 คัน 

• คาซึ่ค่สี่ถูานี้ยกเลิกโทษปร์ะหาร์ชั่วิ้ิตี้สำาหร์บุ่อาชั่ญากร์ร์มในทุกกร์ณ้ี 
กลายเป็นปร์ะเทศัท้�ยกเลิกโทษปร์ะหาร์ชั่้วิิตี้โดยสมบุ้ร์ณี์ในลำาด่บุท้� 
109 

• สี่หร่ฐอเมีริกาเผิยแพิ่ร่์ผิลการ์สอบุสวิน หล่งจากร์ายงานข้อง 
แอมเนสตี้้� อินเตี้อร์์เนชั่่�นแนลเก้�ยวิก่บุการ์เส้ยชั่้วิิตี้ข้องพิ่ลเรื์อน 
ท้�ม้สาเหตุี้มาจากกองกำาล่งสหร์่ฐและกองกำาล่งผิสมในเมืองร์่กกา  
ปร์ะเทศัซึ่้เร์้ยในปี 2560 

• ร์่ฐสภากานี้าคัวิำ�าร์่างกฎหมายท้�จะทำาให้ผิ้้ท้�ม้คัวิามหลากหลาย 
ทางเพิ่ศักลายเป็นอาชั่ญากร์

• ท้�อ่ฟกานี้ิสี่ถูานี้ ศัาสตี้ร์าจาร์ย์ไฟิซึ่้ลาห์ จาลาล ได้ร์่บุการ์ปล่อยตี้่วิ 
หล่งถื้กจ่บุกุมและคัวิบุคัุมตี้่วิโดยกลุ่มตี้าล้บุ่น 

มีน�ค์ม
• ท้�ก่วเตมีาลา น่กสิ�งแวิดล้อมชั่าวิพิ่ื�นเมืองมาย่นและ

น่กโทษทางคัวิามคัิดก่วิเตี้มาลาท้�ได้เข้้าร์่วิมโคัร์งการ์ 
“เข้้ยนเปล้�ยน โลก”  (Write for Rights) ได้ร์่บุการ์
ปล่อยตี้่วิจากเร์ือนจำา

พฤษภ�ค์ม
• สภาล่างข้องร์่ฐสภาสี่เปนี้ได้ผิ่านร์่างกฎหมายท้�ม้มาตี้ร์การ์

สำาคั่ญในการ์ป้องก่น ปกป้องและดำาเนินคัด้ก่บุการ์ข้่มข้ืน
• คณะมีนี้ตร้ความีมี่�นี้คงแหง่สี่หประชีาชีาต ิไดต้ี้อ่อายกุาร์ห้าม

ข้นส่งอาวิุธิ์ในดินแดนซึ่้ดานใตี้้ไปอ้กหน้�งปี   
• ปร์ะธิ์านาธิ์ิบุด้แซึ่มีเบ้ัยได้ปร์ะกาศัวิ่า ปร์ะเทศัแซึ่มเบุ้ยจะเร์ิ�ม

กร์ะบุวินการ์การ์ยกเลิกโทษปร์ะหาร์ชั่้วิิตี้ 
• ท้�กนิี้เ้กดิกร์ะบุวินการ์ไต่ี้สวินโดยศัาลต่ี้ออดต้ี้ผ้้ินำาทางการ์เมือง

และผิ้้บุ่งคั่บุบุ่ญชั่าตี้ำาร์วิจท้�ละเมิดสิทธิ์ิการ์ม้ชั่้วิิตี้ การ์บุ่งคั่บุ
บุคุัคัลใหส้ญ้หาย การ์ก่กข้ง่บุคุัคัลตี้ามอำาเภอใจและการ์ทร์มาน
ภายหล่งวิิกฤตี้ร์่ฐธิ์ร์ร์มน้ญข้องปร์ะเทศัในปี 2563  

• ในอินี้เด้ย ศัาลฎ้กาได้ส่�งร์ะง่บุกฎหมายยุยงปลุกป่�นท้�ม้อายุ  
152 ปี กุมภ�พ้นธ์

• หล่งจากท้�แอมเนสตี้้� สี่โลว้เนี้้ย ได้ร์ณีร์งคั์และผิล่กด่น
เชั่ิงนโยบุายอย่างหน่กเกือบุ 30 ปี ในท้�สุดปร์ะธิ์านาธิิ์บุด้
ก็ได้ออกมาข้อโทษปร์ะชั่าชั่นหลายพิ่่นคันหล่งจาก 
สโลวิ้เน้ยปร์ะกาศัอิสร์ภาพิ่

• ศัาสร์ฐ่ธิ์ร์ร์ม้ญคเูวตคัวิำ�ากฎหมายท้�ลงโทษ “การ์เลย้นแบุบุ 
เพิ่ศัตี้ร์งข้้าม”   

• ร์่ฐบุาลโคลอมีเบั้ยได้ยกเลิกการ์ทำาให้การ์ทำาแท้งในช่ั่วิง 
24 ส่ปดาห์แร์กข้องการ์ตี้่�งคัร์ร์ภ์เป็นอาชั่ญากร์ร์ม 

• ท้�ฮอนี้ดูร่สี่ กลุ่มน่กปกป้องสิทธิิ์ทางนำ�าและน่กโทษทาง
คัวิามคัดิจำานวิน 8 ร์ายหร์อืท้�ร์้จ้ก่ในนามกลุม่กว่ิปนีอล 8  
ได้ร์่บุการ์ปล่อยตี้่วิอย่างไม่ม้เงื�อนไข้

• ดิบุตี้ิ ร์าน้ ดาส (Dipti Rani Das) เด็กหญิงชั่นกลุ่มน้อย 
ชั่าวิฮิินด้ในบั่งกลาเทศวิ่ย 14 ปีได้ร์่บุการ์ปล่อยตี้่วิ 
หล่งจากใชั่้เวิลานานกวิ่า 16 เดือนในการ์ก่กข้่งเธิ์อ 
ในข้้อหาโพิ่สตี้์ข้้อคัวิามในเฟิซึ่บุุ�ก 

เมษ�ยน
• มาร์ดาข้องทาเยเบุ อาบุาสสิได้ร์่บุอนุญาตี้ให้

พิ่ำาน่กอย่างถืาวิร์ท้�ปร์ะเทศันี้อร์เวย์ทำาให้เธิ์อ
ไดส้ทิธิ์ใินการ์พิ่ำานก่กบุ่บุตุี้ร์ข้องเธิ์อในนอร์เ์วิย์ 
ก่อนหน้าน้�คัร์อบุคัร์่วิข้องเธิ์อกำาล่งถื้กส่งต่ี้วิ
จากปร์ะเทศันอร์์เวิย์กล่บุไปย่งอ่ฟิกานิสถืาน

• มองซึ่่วิ แอตี้ติี้ ได้ร์่บุการ์ปล่อยตี้่วิหล่งจาก  
10 เดือนท้�เข้าถื้กบุ่งคั่บุให้ส้ญหายในลิเบั้ย

• สี่หภาพยโุรปได้บุร์ร์ลุข้อ้ตี้กลงทางการ์เมืองท้�
เก้�ยวิก่บุพิ่ร์ะร์าชั่บุ่ญญ่ตี้ิบุร์ิการ์ดิจิท่ล (DSA) 
ท้�ได้เร์้ยกร์้องให้บุร์ิษ่ทด้านเทคัโนโลย้ข้นาด
ใหญ่ตี้้องปร์ะเมินและจ่ดการ์คัวิามเส้�ยงจาก
การ์บุร์ิการ์ข้องบุร์ิษ่ท 

• ร์ฐ่บุาลมีาลไ้ดส้อบุสวินการ์ปฏิบิุต่ี้กิาร์ตี้อ่ตี้า้น
การ์ก่อการ์ร์้ายในเมืองม้ร์าซึ่้�งดำาเนินการ์โดย
กองกำาล่งตี้ิดอาวิุธิ์และทหาร์ร์่บุจ้างข้องมาล้
จากกลุ่มวิากเนอร์์ (Wagner)

มิถุน�ยน
• จากการ์เคัลื�อนไหวิอ่นยาวินานท้�สน่บุสนุน 

โดยแอมเนสตี้้� อินเตี้อร์์เนชั่่�นแนล ร์่ฐ ภาคั 
ปร์ะชั่าส่งคัมและองค์ักร์ร์ะหวิ่างปร์ะเทศัได้ 
ร์วิมต่ี้วิก่นในกรุงเจน้ี้วา เพิ่ื�อหาข้้อสร์ุป 
ข้้อคัวิามข้องคัำาปร์ะกาศัทางการ์เมืองท้�มุ่ง 
เสร์มิสร้์างคัวิามแข็้งแกร่์งให้กบุ่การ์คัุม้คัร์อง 
พิ่ลเ รื์อนและจะลงนามในปฏิิญญาทาง 
การ์เมืองในงานทางการ์ฑ์้ตี้ในปลายปีน้�  

• ทางการ์มีาเลเซึ่้ย ได้ปร์ะกาศัวิ่ าจะ เร์ิ� ม
กร์ะบุวินการ์ยกเลกิโทษปร์ะหาร์ชั่ว้ิติี้ท้�บุง่คับุ่ใชั่้
อย้่ในป่จจุบุ่นสำาหร์่บุคัวิามผิิด 11 คัด้ด้วิยก่น 

ชีย้ชีนะด้�น
สิทำธมินุษยชีน
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55

22

33

44

66



พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุน
คืออะไร?

พื่ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชีา ได้มีการแถูลงประกาศการบัังคับัใช้ีพื่ระราชีกำาหนดการบัริหารราชีการในสถูานการณ์ 
ฉุกเฉินหร่อ พื่.ร.ก. ฉุกเฉิน เม่�อวิันที� 26 มีนาคม 2563 เพื่่�อควิบัคุมสถูานการณ์การแพื่ร่ระบัาดของโรคโควิิด-19 โดย 
อาศัยอำานาจมาต็รา 9 แห่ง พื่.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกข้อกำาหนดต็ามมา รวิมถู่งการออกมาต็รการที�เข้มงวิดมากข่�นเชี่น การสั�งห้าม
การชีุมนุม ซึ่่�งได้มีส่วินในการสร้างผู้ลกระทบัทำาให้มีผู้่้ถู่กดำาเนินคดีจำานวินมากและยังสร้างบัรรยากาศควิามหวิาดกลัวิให้แก่ 
ผู้่้ใชี้สิทธิเสรีภาพื่และยังส่งผู้ลกระทบัต็่อการดำาเนินชีีวิิต็ขั�นพื่่�นฐานของประชีาชีนโดยรวิม

พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุนข้ดต่อรฐ้ธรรมีนูญฉุบั้บัป้จำจุำบั้นอยา่งไร? 

สถานการณ์สิทธมิีนุษยชนในประเทศไทย
เป็นอยา่งไรในระหว่างการใช ้พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุน?

ป้ญหาหล้กของ พ.ร.ก. ฉุุกเฉิุน 

พื่.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นการเพื่ิ�มอำานาจให้กับัฝ่่ายบัริหารโดยไม่มีการต็รวิจสอบัจากฝ่่ายนิต็ิบััญิญัิต็ิหร่อต็ุลาการ    
จนนำาไปส่่การจำากัดสิทธิและเสรีภาพื่ของประชีาชีนมากเกินสมควิร โดยขัดต็่อรัฐธรรมน่ญิแห่งราชีอาณาจักรไทย  
พื่.ศ. 2560 อย่างน้อย 3 มาต็รา อาทิ

มีาตรา 9 ส่งผู้ลกระทบัต่็อสิทธิเสรีภาพื่ในการนำาเสนอของส่�อมวิลชีนซึ่่�งได้รับัการรับัรองไว้ิในรัฐธรรมน่ญิ 
เน่�องจากให้อำานาจนายกรัฐมนต็รีในการออกข้อกำาหนดห้ามนำาเสนอข่าวิได้ 

มีาตรา 11 ให้อำานาจเจ้าหน้าที�ในการจับักุมต็ัวิผู้่้ต็้องสงสัยวิ่าจะกระทำาการไม่สงบัเรียบัร้อย มีเน่�อหาจำากัด
สิทธิในการเข้าถู่งกระบัวินการยุต็ิธรรม รวิมถู่งไม่เป็นไปต็ามหลักการสันนิษฐานวิ่าผู้่้ต็้องสงสัยเป็น 
ผู้่้บัริสุทธิ�จนกวิ่าศาลจะมีพื่ิพื่ากษา 

มีาตรา 16 ต็ัดอำานาจต็รวิจสอบัของฝ่่ายต็ุลาการ โดยที�ไม่สามารถูต็รวิจสอบัถู่วิงดุลได้เลย

• มีผู้่้ถู่กกล่าวิหาวิ่าฝ่่าฝ่ืน พื่.ร.ก. ฉุกเฉิน
อย่างน้อย 1,400 คนจากการชีุมนุมและ
แสดงสิทธิในเสรีภาพื่การแสดงออก                                   

• พื่.ร.ก. ฉุกเฉินนับัวิ่าเป็นกฎหมายที�ถู่ก
ใชี้ดำาเนินคดีกับัผู้่้ชีุมนุมมากที�สุด

• การบัังคับัใชี้กฎหมายรองที�ขัดต็่อรัฐธรรมน่ญิ 
พื่. ศ. 2560   

• การบัังคับัใชี้ พื่.ร.ก. ฉุกเฉินที�จำากัดสิทธิเสรีภาพื่ 
ในการชีุมนุมและการสมาคม 

• ผู้ลกระทบัต็่อการดำาเนินชีีวิิต็ของประชีาชีน 
• การยกเวิ้นควิามรับัผิู้ดชีอบัและการลอยนวิล 

พื่้นผู้ิดของเจ้าหน้าที�รัฐ 
• ขัดต็่อพื่ันธกรณีระหวิ่างประเทศ

ต็ามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชีนระหวิ่างประเทศ
นั�น ในบัางโอกาสอาจต็้องใชี้มาต็รการที�เป็นข้อยกเวิ้น
และชีะลอการบัังคับัใชี้สิทธิ�บัางประการ เม่�อเผู้ชีิญิ
สถูานการณ์ฉุกเฉินที�คุกคามต็่อควิามอย่่รอดของ
ชีาต็ิ แต็่จากการบัันท่กจดหมายของประเทศไทยเม่�อ
วิันที� 5 มิถูุนายน 2563 นั�น แสดงให้เห็นวิ่าประเทศไทย
ไม่ได้ดำาเนินการแจ้งต็่อเลขาธิการสหประชีาชีาต็ิถู่ง
การขยายระยะเวิลาในการประกาศใชี้ พื่.ร.ก. ฉุกเฉิน



คลาสเรียนภาษาอังกฤษที�จะทำาให้คุณพื่ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้่านข่าวิสารบั้านเม่องแบับัทันเหต็ุการณ์ เรียนร่้เร่�องราวิประวิัต็ิศาสต็ร์ 
สถูานการณ์สิทธิมนุษยชีน และสถูานการณ์ทั�วิโลก ฯลฯ และนี�เป็นสิทธิพื่ิเศษสำาหรับัสมาชีิกแอมเนสต็ี�เท่านั�น!

สี่อนี้โดยมีิสี่เตอร์อเล็ก แบัมีฟอร์ด เร้ยนี้ทุกว่นี้พฤห่สี่บัด้ เวลา 18.00 นี้. - 20.00 นี้. ผิ่านี้ Zoom

เป็นี้สี่มีาชิีกแอมีเนี้สี่ต้�
อยู่แล้ว สี่มี่ครเร้ยนี้เลย 

สแกนคิวิอาร์โค้ดนี�

สี่นี้ใจอยากเร้ยนี้แต่ย่ง 
ไมี่ได้เป็นี้สี่มีาชีิกแอมีเนี้สี่ต้�

สแกนคิวิอาร์โค้ดนี�

ค่าธรรมเนียมสมาชีิกแอมเนสต็ี�
200 บัาทต็่อปีสำาหรับัเยาวิชีนอายุไม่เกิน 25 ปี

และ 500 บัาทต็่อปีสำาหรับับัุคคลทั�วิไป

น อ ก จ า ก จ ะ มี กิ จ ก ร ร ม 
เรียนร่ป้ระเด็นสิทธิมนุษยชีน 
แล้วิ คุณยังเป็นพื่ลังสำาคัญิ
ใ น ก า ร กำา ห น ด ทิ ศ ท า ง 
การทำางานให้กับัแอมเนสต็ี�
อีกด้วิย!

เพ่ือไมี่ใหพ้ลาดข่าวสาร กิจำกรรมีดีๆ และโปรโมีช้่นพิเศษๆ เพ่ิมีแอมีเนสต้ีเป็นเพ่ือนก้นเถอะ



แอมีเนสตี�
อินเตอรเ์นช้�นแนล
คือใคร?

แอมเนสต็ี� อินเต็อร์เนชีั�นแนล เป็นการ
รวิมต็ัวิของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชีีพื่ ที�ไม่สามารถูนิ�งเฉยต็่อควิาม 
อยุต็ิธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชีน 
ที�เกิดข่�นไม่วิ่าในที�ใดของโลก และลุกข่�นมา
ปฏิิบัตั็กิารในแนวิทางที�แต็ล่ะคนถูนัดในการ 
รณรงค์ เพื่่�อส่งเสริมการเคารพื่ ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชีน ก่อต็ั�งข่�นเม่�อ
ปี พื่.ศ. 2504 ได้รับัรางวิัลโนเบัลสาขา 
สนัติ็ภาพื่ เม่�อ พื่.ศ. 2520 ป่จจุบัันมีสมาชิีก
และผู้่้สนับัสนุนกว่ิา 10 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั�วิโลกและดินแดน

หลังจากเหต็ุการณ์ 6 ต็ุลาคม 2519  
แอมเนสต็ี�เป็นที�ร่้จักในเม่องไทย จากการ
รณรงค์ปลดปล่อย “นี้่กโทษทางความีคิด”  
มีจดหมายนับัแสนฉบัับัจากคนทั� วิ โลก 
ส่งมาถูง่รฐับัาลไทยและสำานกัราชีเลขาธกิาร 
เพื่่�อเรียกร้องให้ปล่อยต็ัวินักศ่กษาและ
ประชีาชีนที�ถู่กจับักุมในเหตุ็การณ์ดังกล่าวิ 
ป่จจุบัันในประเทศไทยมีสมาชีิกกวิ่า 1,000 
คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมควิามร่้
ควิามเข้าใจ และการรณรงค์เพื่่�อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชีนอย่างกวิ้างขวิาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมีเนี้สี่ต้� อนิี้เตอร์เนี้ช่ี�นี้แนี้ล ประเทศไทย
139/21 ซึ่.ลาดพร้าว 5
แขวงจอมีพล เขตจตุจก่ร
กรงุเทพฯ 10900

โทรศพ่ท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสี่าร 02-938-6896




