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ORDINARY PEOPLE,

พลังของคนธรรมดา
สรางความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญไดจริง

EXTRAORDINARY CHANGE.



HUMAN RIGHTS ISSUE

เพราะเชื่อว่าคนธรรมดาสามารถรวมตัวกันเพื่อความยุติธรรมและเสรีภาพได้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของ “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” 
เมื่อ 56 ปีท่ีแล้ว จากการที่นายปีเตอร์ เบเนนสัน ทนายความชาวอังกฤษ เขียนบทความเรื่อง “The Forgotten Prisoners” 
ตีพิมพ์เรื่องราวของนักศึกษาชาวโปรตุเกสสองท่ีถูกจองจำ เพียงเพราะชูแก้วเหล้าและพูดว่า แด่ “เสรีภาพ” โดยชักชวนให้ผู้อ่าน 
ส่งจดหมายถึงรัฐบาลโปรตุเกส จนนักศึกษาทั้งสองคนได้รับอิสรภาพในที่สุด 

ภาพประกอบ: Amnesty International

ลายเซ็นของคุณสำ คัญอย่างไร?
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จากทั่วโลก

แอมเนสตี้เลือก
เคสยุทธศาสตร
ที่สามารถสราง
การเปลี่ยนแปลง
ในวงกวางได

ขอมูลเคส
การละเมิดสิทธิ
ตางๆ ถูกสงไป
ยังออฟฟศของ
แอมเนสตี้ทั่วโลก

คนทั่วโลกรวมลงชื่อ เขียนจดหมาย
โปสการด ทวีต อีเมล ฯลฯ
เพื่อชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิ

ผูถูกละเมิดสิทธิไดรับความยุติธรรม
รัฐปรับปรุงกฎหมายใหคุมครอง
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น

แอมเนสตี้แจงขาวดี
เพื่อแสดงใหเห็นวาพลังของ

คนธรรมดาสรางการเปลี่ยนแปลง
ไดจริง

หลายลานขอความ
ถูกสงไปกดดัน
ผูมีอํานาจและอีก

สวนหนึ่งสงไปใหกําลังใจ
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หนังสะท้อนความรุนแรงที่ เกิดขึ้นที่แอฟริกา 

เนื่องจากประชากรมีคุณภาพชีวิตเลวร้าย ไม่ได้รับ

การศึกษา และมีอัตราคนติดเชื้อเอชไอวี (HIV) สูงที่สุด 

ในโลก เมื่อผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวีแล้วทำาให้เป็นวัณโรค

ด้วยเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำา จึงทำาให้บริษัทยาข้ามชาติ

แห่งหนึ่งใช้โอกาสนี้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ โดยใช้ 

ผู้ติดเช้ือเป็นเหยื่อทดลองยาเพื่อลดต้นทุนวิจัยจน 

มองข้ามจริยธรรม แต่วันหนึ่งการทดลองยานี้ต้อง

เปลี่ยนไปเมื่อ “เทสซ่า” นักวิจัยของแอมเนสตี้ได้

ติดตามสามี “จัสติน” เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงไป

ที่แอฟริกา และพบความจริงเรื่องการทดลองยาที่ 

ไร้ศีลธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้คน เธอจึง 

พยายามออกมาเปิดโปงความจริงท่ีเกิดข้ึน จนถูก

ลอบสังหารและถูกกล่าวหาเป็นชู้กับชายผิวสี จัสติน

จึงพยายามสืบหาความจริงเพื่อลบล้างข้อกล่าวหาต่อ

ภรรยาของเขา และเปิดเผยความจริงให้โลกได้รู้

HUMAN RIGHTS
MOVIE

WORD OF THE DAY

โครงการเขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิเป็นการรณรงค์สิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทุกๆ ปีผู้ที่สนใจสิทธิมนุษยชนจาก 

ทั่วทุกมุมโลกจะร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นจากพลังของปลายปากกาและตัวหนังสือและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์นี้ได้  

พวกเราร่วมกันลงชื่อ เขียนคำาร้อง ส่งอีเมล ส่งแฟ็กซ์ และทวีตไปยังรัฐบาลต่างๆ เพื่อกดดันให้พวกเขาช่วยเหลือผู้ที่ถูก

ละเมิดสิทธิในประเทศนั้นๆ ขณะเดียวกัน พวกเราก็ส่งจดหมาย โปสการ์ด รูปภาพ และข้อความต่างๆ ไปยังตัวผู้ถูกละเมิด

สิทธิด้วย เพื่อให้กำาลังใจและแสดงพลังให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำาพัง

THE CONSTANT
GARDENER
ขอพลิกโลก พิสูจน์เธอ

“เชลซี แมนนิง” ฮีโร่ผู้เปิดโปงข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพสหรัฐฯได้รับอิสรภาพแล้ว

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากถูกจำาคุกมานาน 7 ปีจาก

โทษทั้งหมด 35 ปีในข้อหาเปิดเผยความลับทางราชการ หนึ่ง 

ในน้ันคือวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ท่ีทหารสหรัฐฯ กำาลังกราดยิง

พลเรือนที่ไม่มีอาวุธในตะวันออกกลาง ที่น่าเศร้าก็คือ จนถึงตอนนี้ 

ยังไม่มีการนำาตัวทหารที่เก่ียวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลย

แม้แต่คนเดียว

เชลซีเป็นหนึ่งในเคสของ Write for Rights ปี 2557 ของแอมเนสตี้ 

ทั่วโลก ซ่ึงรวมถึงแอมเนสตี้ประเทศไทยด้วย มีคนร่วมเขียน

จดหมาย โปสการ์ด ลงชื่อ ระดมทุน และจัดกิจกรรมสนับสนุน

เธอกว่า 250,000 แอ็คชั่นทั่วโลก ส่งผลให้เธอได้รับการปล่อยตัว 

ในที่สุด แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทุกคนร่วมมือกัน ความยุติธรรมย่อม

เกิดขึ้นได้จริงในสังคม

อิสรภาพของเชลซีคือชัยชนะ
อีกครั้งของสิทธิมนุษยชน

HUMAN RIGHTS
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Write for Rights - เขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ

ทําไม

ถึงสําคัญ?
แอมเนสตี้เก็บขอมูล
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากทั่วโลก

แอมเนสตี้เลือก
เคสยุทธศาสตร
ที่สามารถสราง
การเปลี่ยนแปลง
ในวงกวางได

ขอมูลเคส
การละเมิดสิทธิ
ตางๆ ถูกสงไป
ยังออฟฟศของ
แอมเนสตี้ทั่วโลก

คนทั่วโลกรวมลงชื่อ เขียนจดหมาย
โปสการด ทวีต อีเมล ฯลฯ
เพื่อชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิ

ผูถูกละเมิดสิทธิไดรับความยุติธรรม
รัฐปรับปรุงกฎหมายใหคุมครอง
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น

แอมเนสตี้แจงขาวดี
เพื่อแสดงใหเห็นวาพลังของ

คนธรรมดาสรางการเปลี่ยนแปลง
ไดจริง

หลายลานขอความ
ถูกสงไปกดดัน
ผูมีอํานาจและอีก

สวนหนึ่งสงไปใหกําลังใจ
ผูถูกละเมิดสิทธิ

แอมเนสตี้จัดกิจกรรมสนุกๆ
เพื่อดึงดูดใหคนทั่วไปลงมือ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



พลังจาก
ปลายปากกา
คนธรรมดา
เปลี่ยนแปลง
โลก
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ทุกเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้คนหลาย

แสนคนทั่วโลกร่วมกันเขียนจดหมาย

มากมายเพ่ือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จดหมายหลายฉบับถูกส่งถึงผู้ถูกละเมิด

สิทธิโดยตรง ขณะที่จดหมายอีกจำานวน

มากก็ถูกส่งไปยังรัฐบาลของประเทศที่

เกี่ยวข้องนั้นๆ 

จดหมายเพียงฉบับเดียวท่ีถูกส่งถึงผู้มี

อำานาจอาจไม่ได้รับความสนใจ แต่หากมี

จดหมายนับหม่ืนนับแสนฉบับที่เรียกร้อง

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน

นั้นถูกส่งไป ก็ยากที่จะมองข้ามได้ การ

รณรงค์กว่า 56 ปีที่ผ่านมาของแอมเนสตี้

พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเขียนเปลี่ยนชีวิต

คนได้จริงๆ

ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งที่มีการ

สร้างสถิติใหม่ของกิจกรรมนี้ มี 4,660,774 

ข้อความในรูปแบบต่างๆ ถูกเขียนโดยผู้คน

มากกว่า 200 ประเทศและดินแดนต่างๆ 

เพื่อร่วมรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรม

และช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

ปีนี้ฉันสามารถ
ช่วยใครได้บ้าง?
ผู้คนมากมายถูกละเมิดไม่เว้นวันทั่วทุกมุมโลก เสียงเล็กๆ 

ของคุณมีพลังที่ย่ิงใหญ่ หากไม่มีความช่วยเหลือจากคุณ 

ความยุติธรรมที่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิควรได้รับอาจล่าช้าออก

ไปอีก คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ เพียงร่วมลงชื่อเรียกร้อง

ความยุติธรรมพร้อมส่งกำาลังใจไปให้ “ชากรีเลีย แจ็กสัน”  

“ซาคริส คูพีล่า” และ “มาฮาดีน”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ amnesty.or.th
หรือที่ facebook.com/AmnestyThailand

ชากีเลีย แจ็กสัน
จาเมกา

เรียกร้องความยุติธรรม 
ให้น้องชายที่ถูกต�ารวจฆ่า

เม่ือช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา นาเกีย แจ็กสันถูกตำารวจ

วิสามัญฆาตกรรมในที่ทำางานเพียงเพราะผมทรงเดรดล็อกส ์

ของเขาไปคล้ายกับผมของโจรที่ตำารวจต้องการตัว ชากีเลีย

แจ็กสันพี่สาวของนาเกียจึงออกมาถามหาความยุติธรรม 

ให้แก่น้องชายของเธอและเหยื่อคนอื่นๆ ในกรณีคล้ายกัน 

รวมถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำารวจจาเมกา แต่สุดท้ายเธอ

และครอบครัวกลับถูกตำารวจคุกคามอย่างหนัก

ทั้งนี้พวกเราขอเรียกร้องให้ทางการจาเมกาปกป้อง 

ชากีเลียและคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหายจาก

ความรุนแรงของตำารวจ



ซาคริสเป็นนักศึกษา

แพทย์และชายข้ามเพศ

ที่ ถู กทางการฟินแลนด์

ปฏิเสธไม่ให้เปลี่ยนเพศ

ทางกฎหมายหลังจากท่ี

เขาไม่ยอมทำาหมันและ 

ไม่อยากถูกวินิจฉัยว่าป่วย

เป็นโรคจิตเพราะตาม

กฎหมายฟินแลนด์คนที่

ต้องการเปลี่ยน

เพศทางกฎหมาย

ทุ ก ค น จ ะ ต้ อ ง

ทำ า ห มั น ถ า ว ร 

และถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคจิตเสียก่อน การออกมา

เรียกร้องสิทธิของซาคริสทำาให้เขาถูกข่มขู่และคุกคาม

มากมายจนต้องพักการเรียนไป 1 ปี แต่เขาก็ยังไม่ย่อท้อ

และต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคนทุกเพศในฐานะ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อไป

ทั้งนี้ พวกเราขอเรียกร้องให้ทางการฟินแลนด์

ปรับปรุงกฎหมายการข้ามเพศและสนับสนุนความ 

หลากหลายทางเพศมากขึ้น

ซาคริส คูพีล่า
ฟินแลนด์

มาฮาดีน
สาธารณรัฐชาด
ติดคุกตลอดชีวิต

เพียงเพราะโพสต์เฟซบุ๊ก

มาฮาดีนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่โพสต์

วิดีโอวิจารณ์รัฐบาลประเทศชาดช่วงปลาย

ปี 2559 เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ 

ผิดพลาดและอาจนำาไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจได้

หลังจากที่เขาโพสต์ เขาก็ถูกตำารวจกักขัง 3 วัน 

โดยไม่มีการแจ้งข้อหา ระหว่างที่ถูกกักขัง 

เขาถูกซ้อม ช็อตไฟฟ้า ไม่ได้รับน้ำาอาหารและ

ไม่ได้พบทนายความ สุดท้ายเขาโดนตั้งข้อหา

ทำาลายความมั่นคงและแบ่งแยกดินแดน

ปัจจุบันมาฮาดีนยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำา

และเขาต้องทนทุกข์กับโรคบาดทะยัก ภาวะ

แทรกซ้อนในตับและวัณโรคโดยไม่ได้รับการ

รักษาพยาบาลที่เหมาะสม

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้ทางการชาด 

ปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาที่มีต่อมาฮาดีน

โดยไม่มีเงื่อนไข

สู้เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ
ต่อคนข้ามเพศ



ล�าพังเสียงของคุณคนเดียวอาจสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนัก แต่ Write for Rights 
พิสูจน์แล้วว่าเม่ือเสียงของคนหลายล้านคนจาก 
ทั่วทุกมุมโลกมารวมกัน รัฐบาลประเทศต่างๆ จะ 
ไม่สามารถเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได ้
อีกต่อไป ส่วนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเองก็จะมีความหวัง
ในการต่อสู้มากขึ้นจนได้รับความยุติธรรมในที่สุด

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จที่ 
ผู ้สนับสนุนแอมเนสตี้ประเทศไทยมีส่วนในการ
รณรงค์ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา

ฟิเลป การ์มา 
อินโดนีเซีย

ได้รับการปล่อยตัว
19 พฤศจิกายน 2558

หมอตุน ออง
เมียนมา

ได้รับการปล่อยตัวและ
นิรโทษกรรม 
19 มกราคม 2558 

เยซีเนีย อาร์เมนตา 
เม็กซิโก

ได้รับการยกฟ้อง 
และปล่อยตัว 

7 มิถุนายน 2559

นักกิจกรรมเพื่อเอกราชของปาปัวได้รับการปล่อยตัว 

หลังถูกจำาคุกอย่างไม่เป็นธรรมเป็น 10 ปี เพียงเพราะ

โบกธงเรียกร้องเอกราชของปาปัว ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามใน

อินโดนีเซีย เขาถูกศาลตัดสินจำาคุก 15 ปีในข้อหากบฏ

สำ เร็จ

สำ เร็จ

คุณหมอและผู้นำาชุมชนชาวเมียนมาที่ไม่ได้ 

รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและถูกตัดสิน

จำาคุกถึง 17 ปีหลังถูกจับกุมจากเหตุการณ์ 

การจลาจลระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมใน 

รัฐยะไข่แม้พยานในเหตุการณ์ต่างยืนยันว่า 

คุณหมอพยายามเข้าไปช่วยระงับการจลาจลและ 

ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆ ในการใช้ความรุนแรง

ผู้หญิงธรรมดาและคุณแม่ลูกสองชาวเม็กซิกันที่ถูกตำารวจนอก

เคร่ืองแบบลักพาตัวทรมาน และข่มขืนรวมกว่า 15 ชั่วโมง เพื่อ

บังคับให้เธอสารภาพว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับเหตุฆาตกรรมสามี

ของเธอ ผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ได้ส่งข้อความกว่า 318,000 

ข้อความไปยังเธอและรัฐบาลรัฐซีนาลัว

ผมไม่เคยเสียใจเมื่อต้องรับผล

ในสิ่งที่ผมทำาลงไป เพราะนั่น

ทำาให้โลกรู้ว่าอินโดนีเซียไม่ใช่

ตัวอย่างของประเทศประชาธิปไตย

ที่เคารพความต้องการของ

ประชาชน”

ขอให้พระเจ้าอวยพรผู้ที่ทำางาน

เพื่อเยียวยาความทุกข์ทรมาน

ของคนที่ถูกกดขี่รวมถึงผู้ที่ต่อสู้

เพ่ือความยุติธรรมบนโลก

ใบนี้

ต อ น ที่ ฉั น ไ ด้ รั บ

จ ด ห ม า ย ท่ี ต่ า ง

เขียนว่า ฉันไม่ ได้

ต่ อสู้ เ พี ย งลำ าพั ง 

มันทำาให้ฉันรู้สึกดี  

แ ล้ ว ฉั น ก็ คิ ด ว่ า  

‘ใช่จริงๆ ด้วย ฉันไม่ได้ต่อสู้ 

เพียงลำาพัง’ ฉันมีพวกเขาท่ี 

สนับสนุนฉัน มันน่าตื่นเต้นที่ 

ได้รับรู้ว่ายังมีผู้คนที่สนใจสิทธิ

ของคนอื่น แม้พวก

เขาจะไม่รู้จักฉันก็ตาม



เพียว เพียว อ่อง
เมียนมา

ได้รับการยกฟ้อง 
และปล่อยตัว 

8 เมษายน 2559 

เจเรมี คอร์ 
ฟิลิปปินส์

ได้รับความยุติธรรม
29 มีนาคม 2559

ยอม บุปผา 
กัมพูชา
ได้รับการปล่อยตัว 
22 พฤศจิกายน 2556 

สำ เร็จ

คนขับบรรทุกที่ต้องติดคุกนาน

กว่า 4 ปีจากการถูกตำารวจทรมานให้

รับสารภาพในคดีฆาตกรรมที่เขาไม่ได้ก่อ แรงกดดันจากผู้สนับสนุน

สิทธิมนุษยชนท่ัวโลกส่งผลให้ฟิลิปปินส์สืบสวนคดีนี้ สุดท้ายตำารวจ

ที่กระทำาการทรมานเพื่อบังคับให้เขารับสารภาพถูกตัดสินโทษอาญา 

2 ปี 1 เดือน นี่ถือเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่

กฎหมายต่อต้านการทรมานถูกนำามาใช้ลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐที่กระทำา

การทรมาน

นักกิจกรรมด้านที่อยู่อาศัยในกัมพูชาที่ถูกคุมขัง 

ตั้งแต่ปี 2555 หลังเข้าร่วมการประท้วงต่อต้าน

การบังคับไล่รื้อชุมชนของเธอ แม้จะไม่มีพยาน 

หลักฐานท่ีเป็นปรปักษ์ต่อเธอ และคำาให้การ

ของพยานในเหตุการณ์จะวกไปวนมา เธอถูก

ศาลตัดสินลงโทษข้อหาจงใจประทุษร้าย ก่อน

จะถูกปล่อยตัวเพราะแรงกดดันจากผู้สนับสนุน 

แอมเนสตี้ทั่วโลก

ห นึ่ ง ใ น ผู้ นำ า ส ห ภ า พ

นักศึกษาเมียนมาที่ถูกจับพร้อม

กับเพื่อนนักศึกษาอีกกว่า 100 

คน หลังออกมาประท้วงต่อต้าน 

พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ ที่มี

เนื้อหากดขี่เสรีภาพทางวิชาการ

ผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้จาก 

ทั่วโลกได้เขียนจดหมาย อีเมล ทวีต  

ฯลฯ เรียกร้องความยุติธรรมกว่า 

394,000 ข้อความเพื่อให้กำาลังใจ

และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเธอ

เสียงของคุณ
ช่วยพวกเขา
ได้อย่างไร?

ผมไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดี จดหมายเหล่านี้ทำาให้ผมเข้มแข็งขึ้น และยังเปลี่ยน

รูปคดีของผมไปเลย นอกจากนี้ มันยังทำาให้ภรรยาของผมเข้มแข็งขึ้นด้วย และ

ทำาให้เรารู้ว่าในการต่อสู้คร้ังนี้เราไม่ได้ต่อสู้เพียงลำาพัง แต่ยังมีอีกคนอีก

จำานวนมากเรียกร้องความยุติธรรมให้เรา

ขอขอบคุณบรรดาผู้ สนับสนุน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลทุก

คน การรณรงค์ของคุณประสบ

ความสำาเร็จ ฉันได้รับการปล่อยตัว

แล้ว เราจะทำางานได้ประสบ

ความสำาเร็จมากท่ีสุดเมื่อเรา

ร่วมมือกัน

จดหมายที่ได้รับมาเป็นแรงบันดาลใจแก่สิ่งที่

พวกเรากำาลังทำาอยู่ ฉันเริ่มตระหนักแล้วว่า  

โลกกำาลังเฝ้ามองและให้กำาลังใจพวกเรา นั่นทำาให้พวกเรา 

ไม่โดดเด่ียว...จดหมายของพวกคุณไม่ใช่เพียงแค่

จดหมาย แต่เป็นของขวัญและพลังใจอันยิ่งใหญ่

สำาหรับทั้งนักศึกษาและอนาคตของเมียนมา



HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการ

รวมตัวของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลาย

สาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อ

ความอยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษย

ชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในท่ีใดของโลก  และ

ลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละ

คนถนัดในการณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ

เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 

ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิกและ 

ผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150 

ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

แอมเนสต้ีเป็นที่รู้จักในเมืองไทย จาก

การรณรงค์ “ปลดปล่อยนักโทษทาง

ความคิด” มีจดหมายนับแสนฉบับ

จากคนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทย

และสำานักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้

ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนท่ีถูก

จับกุมในเหตกุารณ์ดังกล่าว ปัจจุบันใน

ประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คน 

โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย
139/21 ลาดพร้าว ซอย 5
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
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โทรสาร 02-938-6896


