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การวางข้อจ�ากัดการชุมนุม ต้อง
วางจากการตกลงร่วมกันตาม
มาตรฐานสากลด้วย ข้อจ�ากัด
ที่วางต้องเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษร มีเหตุผลรองรับ ต้อง
อธิบายให้ผู้จัดทราบ และมีช่อง
ทางทางปกครองให้ผู้จัดยื่นเรื่อง
ขอรับการชดเชย

การชุมนุมเกิดขึ้นแทบทุกวัน จะดีแค่ไหนถ้าเราได้รับรู้ข้อมูล
จากพื้นที่การชุมนุมและสร้างการมีส่วนร่วมได้จริงๆ ? แอมเน
สต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และโครงการอินเทอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เปิดตัวเว็บไซต์ mobdatathai-
land.org โดยตั้งใจใช้เป็นฐานข้อมูลการชุมนุมสาธารณะท่ี
ประชาชนสามารถร่วมรายงานสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ท้ังการ
ระบุสถานที่ จ�านวนคน รวมทั้งปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อ
การชุมนุมนั้นๆ ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับศูนย์ทนายความเพื่อ
สิทธิมนุษยชน มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน มูลนิธินิติธรรมเพื่อส่ิง
แวดล้อม ประชาไท และ Law Long Beach คอยติดตามชุด
ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือพัฒนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสร้าง
บรรยากาศการชุมนุมที่มีเสรีภาพในประเทศไทย

นอกจากน้ีแอมเนสต้ี ประเทศไทยยัง
เปิดตัว “อาสาสมัครสังเกตการณ์การ
ชุมนุม” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการชุมนุม โดยใช้ตัวชี้วัดด้าน
สิทธิมนุษยชน และเสริมทักษะการเฝ้า
สังเกตการณ์การชุมนุมอย่างมืออาชีพ 
โดยอาสาสมัครดังกล่าวจะแขวนป้าย
แสดงตัวว่าเป็น “ผู้สังเกตการณ์” เพื่อ
แยกให้ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการ
ชุมนุมแต่อย่างใด

หลักการส�าคัญคือ ผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่แสดง
ความคิดเห็นถึงการชุมนุมสาธารณะ ไม่ส่งเสริมหรือ
ท�าลายขวัญก�าลังใจของผู้ที่ประสงค์จะมาร่วมชุมนุม 
และที่ส�าคัญคือผู้สังเกตการณ์จะต้องไม่มีส่วนร่วมหรือ 
มีความเกี่ยวข้องใดๆ ต่อการชุมนุม การด�าเนินกิจกรรม
จะท�าโดยเข้าไปสังเกตการณ์ จดบันทึกและรวบรวม
ข้อมูลที่บันทึกได้จัดท�าเป็นเอกสารส�าหรับรายงานต่อ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

สทิธิในเสรภีาพการชมุนมุโดยสงบเป็นสทิธมินษุยชน 
ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิ
ในเสรีภาพการแสดงออก การรวมตัวและสมาคมด้วย 
ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต้องไม่จ�ากัด
เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ เพราะสิทธิเหล่านี้ได้รับ 
การรับรองภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ

ปิยนุช โคตรสาร
ผู้อ�านวยการ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ตัวชี้วัดเรื่อง
เสรีภาพการชุมนุม

บทบาทเจา้หนา้ที่
ระหว่างชุมนุม

กลไกที่รับแจ้งการชุมนุมมีทัศนคติ 
ท่าทีสนับสนุนการชุมนุม และไม่มี
ข้อก�าหนดทางกฎหมาย หรือใน
ทางปฏิบัติให้ผู้ชุมนุมขออนุญาต
ล่วงหน้า

ช่วงเวลาในการแจ้งชุมนุมไม่วางไว้
นานเกินไป ตามหลักการสากลคือ 
ไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมง โดยกลไก
การรับแจ้งชุมนุมไม่ยุ่งยากเกินไป 
เช่น แบบฟอร์มหาง่าย มีช่องทาง
แจ้งด้วยตนเองและออนไลน์

การควบคุมการชุมนุมต้องอยู่บน 
พืน้ฐานของการเจรจา การประสาน 
กับผู้ชุมนุม

ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุม
กับนักข่าวและนักสังเกตการณ์

เจ้าหน้าที่ต้องรับและตอบรายงาน
การสังเกตการณ์

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
ถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือบันทึก
ภาพ ต้องท�าโดยไม่ก่อให้เกิดการ
แทรกแซงความเป็นส่วนตัว

รัฐต้องปกป้องสิทธิการชุมนุม
โดยอ้างอิงหลักการเรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน และเอกชนซึ่ง
ครอบครองพื้นที่ส่วนที่ถือว่าเป็นที่
สาธารณะ ต้องถือว่าพื้นที่น้ันเป็น
ที่สาธารณะส�าหรับการชุมนุมด้วย

mobdatathailand.org

เปิดตัวอาสาสมคัร
สังเกตการณ์

การชุมนุม
และเว็บไซต์
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  สูญเสีย
หมอและพยาบาล
กว่า 3,000 ชวิีต
จากโควิด-19

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผย
แพร่รายงานระบุถึงความกังวลต่อ
สวัสดิภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ เป ็นด่านหน้าในการต่อสู ้กับการ
ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทั่วโลก
ในเวลานี้ และพบว่ามีบุคลากรทางการ
แพทย์ที่เสียชีวิตระหว่างการรักษาผู้
ป่วยแล้วมากกว่า 3,000 ราย จากการ
ส�ารวจ 63 ประเทศทั่วโลกเกือบทั้งหมด
ขาดแคลนชุด PPE หรือชุดป้องกันส่วน
บุคคลของแพทย์

โดย รัสเซีย สูญเสียบุคลากรทาง 
การแพทย์จากโควิด-19 ไปมากที่สุด 
ในโลก คือ 545 คน ตามมาด้วยอังกฤษ  
540 คน (รวมถึงอาสาสมัครสาธารณ-
สุขอีก 262 คน) และสหรัฐอเมริกา 507 
คน บราซิล 351 คน และเม็กซิโก 248 
คน แต่แอมเนสตี้ระบุว่า แท้จริงแล้ว

ตัวเลขอาจสูงกว่านี้มาก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียก 

ร้องให้รัฐบาลต่างๆ ให้ความส�าคัญกับ
ชีวิตของบรรดาแพทย์และพยาบาล
อย่างจริงจัง เพราะยังพบว่ามีบาง
รัฐบาลที่ “ลงโทษคนท�างานเหล่านี้” ที่
ออกมาเผยข้อเรียกร้องของตัวเองและ 
ข้อจ�ากัดในการท�างานที่เสี่ยงชีวิตอย่าง 
มาก และยังมีปัญหาอีกหลากหลาย 
ประการที่พวกเขาต้องเผชิญ ทั้งเรื่อง 
อุปกรณ์ป้องกันยังไม่เพียงพอ การ 
ท�างานหนักต่อเนือ่งหลายชัว่โมง ปัญหา 
ความรุนแรงต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
หรือแม้แต่บางประเทศจ่ายค่าตอบแทน
ที่ค่อนข้างต�่า เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่
ต้องเผชิญในทุกวินาที

ขอบคุณข้อมูลจาก TNN
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563

ในปี 2562 ผู้สนับสนุนแอมเนสตี้
ทั่วโลกได้ท�าให้สถิติใหม่ให้กับกิจกรรม 
“Write for Rights” สูงขึ้นอย่างเป็น
ประวัติการณ์ โดยมีผู้สนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนร่วมกันส่งข้อความไม่ว่าจะเป็น
จดหมาย อีเมล ทวีต และผ่านช่องทาง 
อื่นๆ อีกมากมาย สูงถึง 6,609,837 
ข้อความ 

โดยในแต่ละปีมีผู ้สนับสนุนจาก
ทั่วโลกร่วมกันส่งจดหมายเพื่อกดดัน
รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ยุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและน�าความยุติธรรม
มาสู่ผู้ได้รับผลกระทบ และการเขียน
จดหมายหรือข้อความเพื่อส่งไปให้
ก�าลังใจผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ครอบครัวโดยตรง เพื่อให้พวกเขารับรู้
ว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงล�าพัง ซึ่งกิจกรรมนี้
ท�าต่อเนื่องมานานกว่า 18 ปีแล้ว 

ข้อความจากผู้คนทั่วโลกได้สร้าง 
ความหวงัให้กบันกัปกป้องสทิธิมนษุยชน 
หลายคนที่เราให้ความช่วยเหลือ หนึ่ง
ในนั้นคือ ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน และ  
ไมรนีชีา อับดูไอนี นักศึกษาชาวอุยกูร์
และภรรยา ทั้งสองก�าลังมีลูกคนที่
สอง แต่ยีลียาซีเจียงกลับหายตัวไป
ระหว่างที่ทั้งคู่ก�าลังศึกษาต่อที่อียิปต์
ในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วง
ที่รัฐบาลจับกุมชาวอุยกูร ์ประมาณ 
200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมือง
มุสลิมจากแคว้นซินเจียงของจีนและได้
บังคับส่งกลับพวกเขาไปที่จีน ไมรีนีชา

ผู้คนรว่มรณรงค์ 
WRITE
FOR

RIGHTS
มากถึง 6.6 ล้านครั้ง

เชื่อว่าปัจจุบันสามีของเธอเป็นหน่ึงใน
ชาวมุสลิมกว่าหนึ่งล้านคนท่ีถูกจองจ�า
ในค่ายลับในประเทศจีน และเธอก�าลัง
พยายามทุกวิถีทางเพื่อตามหาสามี 

เรายังคงรณรงค ์ เ รียกร ้องให ้
ทางการจีนปล่อยตัวคุณพ่อผู้ถูกพราก
จากภรรยาและลกูๆ การรณรงค์อย่าง
ต่อเนือ่งของพวกเราจะช่วยสร้างความ
เปลีย่นแปลงให้กับครอบครัวนี้ได้ และรอ
วันที่สมาชิกในครอบครัวนี้จะได้กลับมา
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีก ไม่ว่าการ
รอคอยนี้จะยาวนานแค่ไหนก็ตาม 

“ขอขอบคณุทกุคนทีใ่ห้การสนบัสนนุ 
ในการตามหาสามีของฉัน ฉันรู้สึกว่า 
ไม่ได้สู้อยู่เพียงล�าพัง ฉันและครอบครัว
ยังคงต้องการแรงสนับสนุนจากพวก
คุณ และหวังว ่าพวกคุณจะยังคง
สนับสนุนเราต่อไป” ไมรีนีชากล่าว

ท่ีเราเสพ อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อน ระหว่างคนรัก ระหว่างครอบครัว 
ถ้าเราสามารถท�าให้คนในสังคมเห็นได้
ว่า เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
ขนาดน้ี แอมเนสตี้ ประเทศไทยก็น่าจะ 
เข้าถึงคนได้มากขึ้น

“ในฐานะที่ท�างานด้านการศึกษา 
อยูแ่ล้ว อยากจะเชือ่มเรือ่งสทิธมินษุยชน 
เข้ากับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
มากขึ้น ซึ่งหลายวิชาที่เรียน หลาย
กิจกรรมของนักศึกษาก็เก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนอยู่แล้ว อีกประเด็นคงเป็น
เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่เข้ามามีส่วน
ส�าคัญในชีวิตเรา ซึ่งการคุ้มครองสิทธิ
หรือการละเมิดสิทธิเกิดมากข้ึนเร่ือยๆ 
ในระบบของดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเป็น 
เครื่องมือส�าหรับการคุ้มครองหรือ 
รณรงค์เรื่องสิทธิก็น่าจะท�าให้เรา
พาวิธีคิดหรือขบวนการด้านสิทธิ 
มนุษยชนไปข้างหน้าและไปได้ไกลกว่า
ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้” ประธานกรรมการ
คนใหม่กล่าว

คณะกรรมการชุดล่าสดุของแอมเนสตี้  
อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย ประกอบ 
ไปด้วย

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ประธาน
กรรมการ

ณพัทธ์ นรังศิยา กรรมการ
วศิน พงษ์เก่า กรรมการ
นาซานีน ยากะจิ กรรมการเยาวชน
พัชรี พาบัว เหรัญญิก

ด้านฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 
ประธานกรรมการคนใหม่เปิดเผยถึง 
แนวทางการด�าเนนิงานร่วมกบัแอมเนสต้ี  
อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทยว่า 
อยากเห็นขบวนการขับเคลื่อนสิทธิ
มนุษยชนในเมืองไทยกลายเป็นเรื่อง
ธรรมดา ที่ใครๆ ก็พูดถึงเรื่องสิทธิ
มนุษยชนได้ ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่อง
ซีเรียส หรือดูไกลตัวจนเกินไป เป็นเรื่อง
ที่ได้รับความนิยม ซึ่งการจะท�าแบบนั้น 
ได้ต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชน 
อยู่ในทุกเรื่องราว อยู่ในการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน อยู่ในละครที่เราดู อยู่ในศิลปะ

เสียงและตัวแทนของสมาชกิ !
คณะกรรมการชุดใหม่ของ
แอมเนสต้ี ประเทศไทย

ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ประธานกรรมการ

แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศ 
ไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเพ่ือ
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ต่อการท�างานที่ผ่านมา และร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางการท�างานขององค์การ 
ในอนาคตให้มากยิง่ขึน้ พร้อมท้ังเลอืกต้ัง 
ประธาน กรรมการ และกรรมการเยาวชน 
อย่างละ 1 ต�าแหน่ง แทนกรรมการที่
หมดวาระลง โดยในปีนี้มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมกว่า 80 คน



HUMAN RIGHTS QUIZ
ตอบถูกมีรางวัล

จงอธบิายว่าท�าไมสิทธใินเสรภีาพการชุมนุมโดยสงบถึงสามารถกระท�าได้ 
และต้องได้รบัการคุ้มครองจากรฐั?

          

หากคุณต้องการใหข้้อมูลเก่ียวกับการชุมนุมสามารถเข้าไป 
กรอกรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ใด?

          

ข้อเรยีกรอ้งของแอมเนสต้ีถึงทางการกัมพูชาในกรณีการหายตัวไป 
ของวันเฉลิมมีอะไรบ้าง?

          

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

Amnesty Mask“Cover Your Mouth, Not Opinions”

จ�านวน 10 รางวัล

ผูต้อบถกูทัง้ 3 ข้อรับรางวลั

Q

Q

Q

A

A

A
*หมายเหตุ แอมเนสตี้ ประเทศไทยจะท�าการจับฉลากมอบรางวัลให้กับ 

ผู้โชคดีที่ตอบค�าถามถูกต้อง และติดต่อกลับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้เท่านั้น

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 ่                           

                                   

โทรศัพท ์        อีเมล                   

กรุณา
กรอกราย

ละเอียด
ให้ชัดเจน

JOIN  
AMNESTY, 
PROTECT  
HUMAN  
RIGHTS

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นการเคลื่อนไหวของสมาชิก 
พลังและการสนับสนุนจากสมาชิก
จึงส�าคัญต่อการขับเคลื่อนงาน
รณรงค์ต่างๆ การมีฐานสมาชิกที่
เติบโตหมายถึงเราจะเข้มแข็งและมี
พลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ
ในการท�างานปกป้องคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เป็นจริง
และยั่งยืนได้

แอมเนสต้ีชวน
ผู้สนับสนุนท่ัวโลก
ส่งจดหมายถึงกัมพูชา
สอบการหายตัวไปของ
“วันเฉลิม”

“เราพยายามทุกทางเพื่อตามหา
น้อง อยากได้ค�าตอบว่าเกิดอะไรข้ึน ใคร 
ท�าอะไรกับวันเฉลิม วันเกิดเหตุเราเป็น 
คนคุยโทรศัพท์กับเขาจึงรู้ว่าน่าจะเกิด
อะไรขึ้น ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ 
จ น ไ ด ้ รั บ ก า ร ยื น ยั น จ า ก เ พื่ อ น เ ข า 
ที่กัมพูชาว่าวันเฉลิมถูกอุ้มหายไป เรามี
กล้องวงจรปิดและทะเบียนรถ จึงให้เพื่อน
ที่กัมพูชาพยายามตามเรื่องให้ เพราะ 
คิดว่าถ้าตามได้เร็วเขามีโอกาสรอด แต่
ตอนนี้ผ่านมา 30 วันแล้ว ความหวังริบหรี ่
มาก แต่ภาวนาขอให้เขามีชีวิตรอด”

“ไม่ว่าสภาพไหนเราอยากได้เขากลับ
มาอย่างปลอดภัย เราอยากได้ค�ายืนยัน 
ถ้าเขาเสียชีวิตเราก็อยากรู้ เราอยากเอา 
เขากลับมาท�าพิธีทางศาสนา ไม่ว่าอยู ่
ท่ีไหนเรากอ็ยากพาเขากลบับ้าน”  สติานนั  
สัตย์ศักด์ิสิทธิ์ พี่สาววันเฉลิมกล่าวใน
วันครบรอบหน่ึงเดือนการหายตัวไปของ 
น้องชาย

ผู ้ท่ีสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนทั่วโลก  
เขยีนจดหมายถงึทางการกมัพชูาเรยีกร้อง 
ให้สืบสวนสอบสวนการหายตัวไปของเขา
อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งด่วน รอบด้าน 
และโปร่งใส และสืบทราบถึงที่อยู่ของเขา
ในปัจจุบัน”

นอกจากนี้ ขอให้กัมพูชาปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดท่ีมีอยู่ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคล
สูญหาย และให้น�าตัวผู้ต้องสงสัยว่ามี
ส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมครั้งน้ี  
เข้าสู่การพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยศาล 
พลเรือน และไม่ให้ใช้โทษประหารกับบุคคล 
เหล่านัน้ พร้อมเรยีกร้องให้ทางการกัมพชูา 
ไม่ส่งตัววันเฉลิมกลับประเทศไทย เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกรณีที่จะต้องไม่เข้าร่วม
ในการบังคับส่งกลับบุคคลไปยังสถานที่ที่
มีความเสี่ยงว่าจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออก 
ปฏบิตักิารด่วนเชญิชวนสมาชกิ นกักจิกรรม  
และผู้สนับสนุนกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก ร่วม 
กันส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีฮุนเซน  
เรียกร้องทางการกัมพูชาสอบสวนอย่าง 
เร ่งด่วนต่อการลักพาตัว “วันเฉลิม  
สัตย์ศักดิ์สิทธิ์” นักกิจกรรมชาวไทยที่อยู่
ระหว่างลี้ภัย และแจ้งให้ครอบครัวทราบ
ทันทีว่าอยู่ที่ใด ซึ่งการรณรงค์นี้จะมีไปถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

วนัเฉลมิถกูบคุคลไม่ทราบฝ่ายลกัพาตัว 
ไปจากด้านนอกอพาร์ทเมนท์ในกรุง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยเป็นที่รู้จัก
ในประเทศไทยจากการแสดงความคิดเห็น
ที่เห็นต่างจากรัฐ และในระหว่างที่ยังลี้ภัย
อยู่ก็มักใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก
ทางออนไลน์อยู่เสมอ โดยทางการไทย
ได้ออกหมายจับเมื่อปี 2561 และเขาเป็น  
1 ใน 9 ของนักกิจกรรมชาวไทยท่ีลี้ภัยอยู่
ในประเทศเพ่ือนบ้านและต่อมาได้หายตัว
ไป ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีรายงานยืนยัน
ว่ามีการสังหารนักกิจกรรมที่ลี้ภัยไปแล้ว  
2 คน

“แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล เชญิชวน 
สมาชิก นักกิจกรรม ผู้สนับสนุน ตลอดจน 

จากเสรีภาพการแสดงออก
สู่การอุ้มหาย
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ข้อมูลเพิ่มเติมการเป็นสมาชิก
แอมเนสตี้ ติดต่อ 
ฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน 
โทร 02-513-8745 หรือ  
membership@amnesty.or.th

ไม่ว่าจะใส่เสื้อหรือใช้สินค้าแอมเนสตี้ 
ล้วนเป็นการบอกต่อว่าคุณสนับสนุน
สิทธิมนุษยชน! ยอดเงินจากทุกการ 
ส่ังซ้ือจะน�าไปใช้สนับสนุนงานรณรงค์ 
ของเรา

สแกน QR Code เพ่ือเลือกซื้อสินค้า!

• สมาชิกรายปีประเภทเยาวชน 
(อายุไม่เกิน 25 ปี) 
ปีละ 200 บาท

• สมาชิกรายปีประเภทบุคคลทั่วไป 
ปีละ 500 บาท

mailto:membership@amnesty.or.th


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


