
เยาวชนท่ั่�วโลกมีคีวามีกล้าทีั่�จะแสดงออกถึึงความีต้้องการเพ่ื่� อสร้างการเปลี�ยนแปลงทั่างส่งคมี การเคล่�อนไหวของน่กเรยีน นิสิต้น่กศึึกษา
และน่กกิจกรรมีเป็นหว่ใจสำาค่ญของงานแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ปี พื่.ศึ. 2504 คนหน่�มีสาวท่ั่�วท่ั่�งภาคใต้้ของสหรฐ่อเมีรกิากำาล่ง
ประท้ั่วงโดยไมี�ใชค้วามีรน่แรงเพ่ื่� อยติ่้การแบ่�งแยกทั่างเช่�อชาติ้ น่กเรยีนสองคนในประเทั่ศึโปรต่้เกสถึกูจ่บ่หล่งจากชนแก้วเพ่ื่� อเฉลิมีฉลอง
อิสรภาพื่ของพื่วกเขา การจ่บ่กม่ีทีั่�เกิดขึ�นอย�างไมี�ยติ่้ธรรมีเช�นนี�จ่ดประกายใหเ้กิดงานของแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล และหล�อหลอมีให้
แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล เป็นอย�างทีั่�เป็นทั่ก่ว่นนี�

แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นช่�นแนล เริ�มีเป็นทีั่�รูจ่้กของคนไทั่ยช�วงเหต่้การณ์์ 6 ต่้ลาคมี 2519 หล่งการรณ์รงค์ประสบ่ความีสำาเรจ็ จึงมีคีนไทั่ย
เริ�มีรูจ่้กแอมีเนสตี้�มีากขึ�น หล่งจากน่�น เริ�มีมีกีารรวมีต่้วของกล่�มีผูู้้สน่บ่สน่นแอมีเนสตี้�มีากขึ�นเร่�อยๆ จนกระท่ั่�งมีกีารเล่อกต่้�งคณ์ะกรรมี
แอมีเนสตี้�ในประเทั่ศึไทั่ยเพ่ื่� อร�วมีประช่มีแอมีเนสตี้�ระด่บ่นานาชาติ้ในปี 2536 และต่้�งสำาน่กงานในประเทั่ศึไทั่ยอย�างเป็นทั่างการ 
ต่้�งแต้�ปี 2546

แอมีแนสตี้� อินเต้อร์เนช่นแนลสร้างผู้ลกระทั่บ่เชิงบ่วกและการร่บ่รู้เพ่ื่� อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงได้เพื่ราะมีีค่ณ์ทีั่�ร�วมีเป็นส�วนหนึ�งก่บ่ 
แอมีเนสตี้� อินเต้อร์เนช่นแนล การทีั่�ค่ณ์ได้เข้าร�วมีเคร่อข�ายของบ่่คคลทีั่�มีีความีคิดเหมี่อนๆ ก่นซึ่ึ�งเป็นผูู้้ทีั่�ไมี�ยอมีห่นหล่งให้ก่บ่ความี 
อยติ่้ธรรมี และได้นำาเอาความีอยติ่้ธรรมีมีาเป็นแรงผู้ล่กด่นในการต้�อสู้เพ่ื่� อจ่ดม่ี�งหมีาย ค�านิยมี และความีเช่�อเดียวก่น ทั่ำาใหพ้ื่วกเรากลายเป็น
ขบ่วนการเคล่�อนไหวของป่ถึช่น และหากร�วมีมีอ่ก่น เราจะเปลี�ยนแปลงโลกนี�ได้

การต้�อสู้เพ่ื่� อความีย่ติ้ธรรมีเริ�มีต้้นจากในช่มีชนและในร่�วโรงเรียน การสร้างทีั่มีทีั่�แข็งแรงพื่ร้อมีก่บ่การเก็บ่เกี�ยวความีรู �ในประเด็นสิทั่ธิ
มีน่ษยชน งานกิจกรรมี และท่ั่กษะในการจ่ดกิจกรรมีต้�างๆ จะช�วยใหค่้ณ์สามีารถึระดมีพื่ลคนในช่มีชนหรอ่ในโรงเรยีนของค่ณ์ใหก้ลายมีา
เป็นกำาล่งสำาค่ญในการขบ่่เคล่�อนเพ่ื่� อศ่ึกดิ�ศึรแีละความียติ่้ธรรมี

เรารูสึ้กภูมีใิจทีั่�ได้ต้้อนรบ่่ค่ณ์และกล่�มีของค่ณ์ การเป็นสมีาชกิทีั่�มีคีวามีกระต่้อรอ่รน้ จะไมี�เพีื่ยงช�วยใหค่้ณ์ได้เสรมิีสรา้งท่ั่กษะทีั่�สำาค่ญ แต้�
ค่ณ์จะได้เขา้ร�วมีเป็นส�วนหนึ�งของการขบ่่เคล่�อนโดยเยาวชนหลายล้านคนท่ั่�วโลกทีั่�ออกมีาเปล�งเสียง และแน�นอนว�า เราจะคอยใหค้ำาแนะนำา
และใหก้ารสน่บ่สน่นค่ณ์

เพ่ื่� อเป็นการสน่บ่สน่นข่�นแรก เราได้จ่ดทั่ำาคู�มีอ่เริ�มีต้้นทีั่�ประกอบ่ด้วยขอ้มูีลพ่ื่� นฐานด้านสิทั่ธมิีน่ษยชน แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล และแอ
มีเนสตี้� อินเต้อรเ์นช่�นแนล ประเทั่ศึไทั่ย รวมีท่ั่�งมีติิ้ในเร่�องการทั่ำางานเป็นกล่�มี  หากมีคีำาถึามีเพิื่�มีเติ้มีอย�าล่งเลทีั่�จะถึามี เรายนิดีทีั่�จะได้ร�วมี
ทั่ำางานและร�วมีม่ีอก่บ่เรา ขอบ่ค่ณ์ทีั่�เข้ามีาเป็นส�วนหนึ�งและยินดีต้้อนร่บ่สู�ครอบ่คร่วแอมีเนสตี้� อินเต้อร์เนช่นแนล ข่�นต้อนต้�อไปค่อ 
การเริ�มีต้้น ขอใหส้น่กนะ

เน่�อหา
1. สิทั่ธมิีน่ษยชนค่ออะไร

2. แอมีเนสตี้�ค่ออะไร
3. กล่�มีน่กเรยีนของแอมีเนสตี้�ค่ออะไร
4. เราจะเริ�มีต้้นกล่�มีน่กเรยีนได้อย�างไร

5. การประช่มีคร่�งแรก
6. ต่้วอย�างโปสเต้อรก์ารประช่มี

สู�แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นช่�นแนล ประเทั่ศึไทั่ย
ยนิดีต้้อนรบ่่



สิทั่ธมิีน่ษยชน
ค่ออะไร

 ต้ลอดระยะเวลาทีั่�ผู้�านมีา หล่กจรรยาบ่รรณ์และ
กฎหมีายในหลากหลายว่ฒนธรรมีต้�างเคยกล�าวถึึง
วิธทีีั่�เราควรปฏิิบ่ติ่้ต้�อก่นและก่น สิทั่ธมิีน่ษยชนเป็น
แนวคิดทั่างปร่ชญาทีั่�ได้ร่บ่ความีนิยมีระด่บ่โลก 
หล่งจากเผู้ชิญความีอย่ติ้ธรรมีและการทั่นทั่่กข์
ทั่รมีานเป็นวงกว้างในศึต้วรรษทีั่� 20 สามีประเทั่ศึ
ทีั่� มีีระบ่บ่การปกครองแบ่บ่เผู้ด็จการได้ก� อ
สงครามีโลกคร่�งทีั่�สอง หล่งจากได้รก่รานอิสรภาพื่
ส�วนต่้วของประชาชนในประเทั่ศึของต้น ประชากร
ประมีาน 70 ล้านคน (3% จากจำานวนประชากรโลก) 
รวมีถึึงผูู้้เคราะหร์า้ยจำานวน 10 ล้านคนในเหต่้การณ์์
ฆ่�าล้างเผู้�าพ่ื่นธ่ข์องกล่�มีนาซึ่ ีต้้องสญูเสียชวิีต้ลงให้
ก่บ่สงครามีทีั่�เลวรา้ยทีั่�ส่ดของโลก

 ไมี�ได้มีีเพีื่ยงแค�น่กเคล่�อนไหวทีั่�ออกมีาต้�อ
ต้้านกล่�มีเผู้ด็จการเหล�านี� แต้�รฐ่บ่าลฝ่่ายพ่ื่นธมิีต้ร
ก็ใชสิ้ทั่ธมิีน่ษยชนเปน็เคร่�องมีอ่ในการปลก่เรา้เพ่ื่� อ
ระดมีพื่ลประชาชนให้ออกมีาต้�อสู้เช�นเดียวก่น 
สงครามีคร่� งนี�ย่งเ ป็นต่้วกระต้่้นให้เ กิดการ
เคล่�อนไหวทั่างส่งคมีเพ่ื่� อต้�อต้้านการล�าอาณ์านิคมี
 และการเล่อกปฏิิบ่ติ่้ทั่างเช่�อชาติ้ในดินแดนทีั่�อยู�ภาย
ใต้้อำานาจของกล่�มีพ่ื่นธมิีต้ร ในขณ์ะน่�น หนึ�งส�วน
สามีของโลกได้อยู�ภายใต้้การปกครองของประเทั่ศึ
เจ้าอาณ์านิคมี (750 ล้านคนในเอเชยีและแอฟรกิา) 
การเคล่� อนไหวเพ่ื่� อสิทั่ธิในการเล่อกรูปแบ่บ่การ
ปกครองของต้นเองและเพ่ื่� อความีเสมีอภาค 
เหล�านี� ได้มีกีารใชสิ้ทั่ธมิีน่ษยชนเพ่ื่� อช�วยเน้นใหเ้หน็
ถึึงความีเจ้าเล�หข์องกล่�มีพ่ื่นธมีิต้ร และเพ่ื่� อต้รวจ
สอบ่ความีสมีเหต่้สมีผู้ลของสิ�งทีั่�กล่�มีพ่ื่นธมิีต้ร
กำาล่งทั่ำา และสรา้งความีเป็นนำาหนึ�งใจเดียวก่น

“มีน่ษยท์ั่ก่คนเกิดมีามีอิีสระ และเสมีอภาคก่นในศ่ึกดิ�ศึรแีละสิทั่ธ”ิ ปฏิิญญาขอ้ 1 ของปฏิิญญาสากลว�าด้วยสิทั่ธมิีน่ษยน

 ในป ีพื่.ศึ. 2488 ประเทั่ศึพ่ื่นธมีติ้รมีหาอำานาจ
ได้ออกแบ่บ่สหประชาชาติ้เพ่ื่� อรบ่่ประก่นว�าโลกจะสงบ่
ขึ�น ด้วยความีม่ี�งมี่�นของน่กเคล่�อนไหวทั่างด้านสิทั่ธิ
มีน่ษยชน ต่้วแทั่นรฐ่บ่าลประจำาสหประชาชาติ้จึงถึกู
ผู้ล่กด่นใหร้ก่ษาส่ญญาในช�วงสงครามีเพ่ื่� อรบ่่รอง
ระเบ่ยีบ่โลกทีั่�แสดงถึึงความีเคารพื่ต้�อสิทั่ธมิีน่ษยชน

อย�างชด่เจน น่กการทั่ตู้ได้เขยีนคำาปฏิิญาณ์ด้านสิทั่ธิ
มีน่ษยชนลงไปในกฎบ่่ต้รสหประชาชาติ้ และต้กลงทีั่�
จะร�างกฎบ่่ต้รระหว�างประเทั่ศึว�าด้วยสิทั่ธิมีน่ษยชน
เพ่ื่� อพ่ื่ฒนาและปกป�องความีเข้าใจร�วมีก่นของสิทั่ธิ
เหล�านี�

 ว่นทีั่�  10 ธ่นวาคมี พื่.ศึ. 2488 หล่งจาก
กระบ่วนการทีั่�ท้ั่าทั่ายแต้�มีีประสิทั่ธิผู้ล  สมี่ชชาใหญ�
แห�งสหประชาชาติ้ได้ยอมีร่บ่ปฏิิญญาสากลว�าด้วย
สิทั่ธมิีน่ษยชน (UDHR) หล่งจากน่�น สหประชาชาติ้ได้
พ่ื่ฒนาข้อความีทั่างประว่ติ้ศึาสต้ร์นี�โดยการสร้าง
คำาแถึลงสิทั่ธมิีน่ษยชนเพิื่�มีเติ้มี และมีกีารผูู้กมีด่สนธิ
ส่ญญาทั่างกฎหมีาย  และคอยเฝ่�าส่งเกต้การณ์์
ประเทั่ศึต้�างๆ น่กเคล่� อนไหวมีีบ่ทั่บ่าทั่สำาค่ญใน
ประว่ติ้ศึาสต้ร์นี�และคอยผู้ล่กด่นให้ประเทั่ศึต้�างๆ 
ปกป�องสิทั่ธมิีน่ษยชน

ประว่ติ้ศึาสต้รข์องสิทั่ธมิีน่ษยชน

 ประเทศไทยเป็นหน่�งใน 48 ประเทศแรกท่�ลงมติิเพ่ื่�อ
สนับสนุนปฏิิญญาสากลว่่าด้้ว่ยสิทธิิมนุษยชน

หล่กการด้านสิทั่ธมิีน่ษยชน

สิทั่ธมิีน่ษยชน
ค่อ...

สิทั่ธทีิั่�ติ้ดต่้วมีาต่้�งแต้�กำาเนิด
สิทั่ธเิป็นของเราเพื่ราะเราเป็นมีน่ษย ์ไมี�มีใีครใหสิ้ทั่ธแิก�เราและ
ไมี�มีใีครพื่รากสิทั่ธไิปจากเราได้ สิทั่ธขิองเราเป็นของเราแต้�
เพีื่ยงผูู้้เดียว

สิทั่ธไิมี�อาจแบ่�งแยกได้ แต้�ละสิทั่ธมิีคีวามี
ส่มีพ่ื่นธก่์น และต้้องพึื่�งพื่าซึ่ึ�งก่นและก่น
สิทั่ธถิึกูออกแบ่บ่มีาใหส้น่บ่สน่นก่นและก่น เราควรทีั่�จะสามีารถึใช้
สิทั่ธท่ิั่�งหมีดอย�างเต็้มีทีั่�โดยไมี�แบ่�งแยกสิทั่ธอิอกจากก่น

สิทั่ธมิีคีวามีเป็นสากล
สิทั่ธเิป็นของทั่ก่คนในทั่ก่ทีั่�

เทั่�าเทีั่ยมีและไมี�เล่อกปฏิิบ่่ติ้
ทั่ก่คนมีสิีทั่ธเิทั่�าเทีั่ยมีก่น ไมี�ว�าจะมีีอ่ต้ล่กษณ์์ สถึานะ 
หรอ่พ่ื่� นเพื่แบ่บ่ไหนก็ต้ามี คนทั่ก่เช่�อชาติ้ ทั่ก่เพื่ศึ
และทั่ก่ศึาสนาได้รบ่่สิทั่ธเิหล�านี�อย�างเทั่�าเทีั่ยมีก่น

พื่รากไปไมี�ได้
ไมี�มีใีครสามีารถึยดึครองสิทั่ธเิราไปได้ (อาจอน่ญาต้
ใหม้ีกีารจำาก่ดสิทั่ธไิด้ช่�วคราว หากสิทั่ธขิองผูู้้อ่�น
กำาล่งถึกูค่มีคามี)



แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล 
ค่ออะไร

 แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล เป็นขบ่วนการเคล่�อนไหวระด่บ่โลกของคนกว�าแปดล้านคนท่ั่�วโลกทีั่�
นำาความีอย่ติ้ธรรมีมีาเป็นแรงผู้ล่กด่น เรารณ์รงค์เพ่ื่� อหว่งจะเหน็โลกทีั่�มีน่ษย์ทั่่กคนมีีสิทั่ธิมีน่ษยชนอย�าง
เสมีอภาค  วิส่ยท่ั่ศึน์นี�ได้ถึกูปกป�องไว �ในปฏิิญญาสากลว�าด้วยสิทั่ธมิีน่ษยชนต่้�งแต้�ปี พื่.ศึ. 2491 และมีาต้รฐาน
ทั่างด้านสิทั่ธมิีน่ษยชนอ่�นๆ ทีั่�ได้รบ่่การยอมีรบ่่ในระด่บ่สากล เราทั่ำางานเพ่ื่� อปกป�องผูู้้ทีั่�ไมี�ได้รบ่่ความียติ่้ธรรมี
 อิสรภาพื่ ความีจรงิ และศ่ึกดิ�ศึร ีแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ดำาเนินการโดยได้รบ่่ทั่น่สน่บ่สน่นจากสมีาชกิ
 เราเป็นอิสระจากอ่ดมีการณ์์ทั่างการเมีอ่ง ผู้ลประโยชน์ทั่างเศึรษฐกิจ หรอ่ศึาสนา

งานของเรา
แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ใชท้ั่ฤษฏีิแห�งการเปลี�ยนแปลง ซึ่ึ�งเป็นการเปลี�ยนแปลงในสามีส�วน 

ในการปกป�องสิทั่ธมิีน่ษยชนได้อย�างมีปีระสิทั่ธภิาพื่

น่กวิจ่ยของเรารวบ่รวมีและ
ต้รวจสอบ่ขอ้มูีลจากท่ั่�วโลก

ในประเด็นทีั่�มีีการกดขี� ต้�อบ่่คคล
หรอ่ช่มีชน

การวิจ่ย

ทีั่มีงานรณ์รงค์ของเราใชง้านวิจ่ยนี�
เพ่ื่� อใหค้วามีรูก่้บ่ประชาชนและจ่ดเต้รยีมีขอ้มูีลและ

เคร่�องมีอ่ทีั่�จำาเป็น
ต้�อน่กเคล่�อนไหว

การระดมีพื่ล

บ่่คลากรของเราเข้าไปมีสี�วนร�วมีก่บ่
ผูู้้กำาหนดนโยบ่ายโดยต้รง และเราระดมีพื่ลน่ก

เคล่�อนไหว ระด่บ่รากหญ้าเพ่ื่� อสรา้งความีกด ด่น
ใหม้ีกีารเปลี�ยนแปลงไปในทั่างทีั่�ดีขึ�น

การรณ์รงค์

ประว่ติ้ของเรา
ในปีพื่.ศึ. 2504 ปีเต้อร ์ เบ่เนนส่น ทั่นายความีชาวอ่งกฤษ รูสึ้กโมีโหเม่ี�อรบ่่รูว้�ามีีน่กเรยีนสองคนทีั่�อาศ่ึยอยู�ในประเทั่ศึ
โปรต่้เกส ทีั่�ในขณ์ะน่�นอยู�ภายใต้้การปกครองแบ่บ่ระบ่อบ่ฟาสซึ่สิต์้ ต้้องถูึกค่มีข่งหล่งจากชนแก้วเพ่ื่� อเฉลิมีฉลองใหก่้บ่
อิสรภาพื่ของพื่วกเขา เขาจึงเขยีนบ่ทั่ความีเพ่ื่� อตี้พิื่มีพ์ื่ลงในหน่งส่อพิื่มีพ์ื่ออปเซึ่อรเ์วอรข์องลอนดอน และเรยีกรอ้งให้
ผูู้้อ�านเขียนจดหมีายถึึงรฐ่บ่าลต้�างๆ ท่ั่�วทั่ก่ม่ีมีโลก ใหป้ล�อยต่้วเหล�าน่กโทั่ษทั่างความีคิด บ่ทั่ความีของเขาได้ถึกูแปลและตี้
พิื่มีพ์ื่ในหน่งส่อพิื่มีพ์ื่อีกหลายฉบ่บ่่ท่ั่�วโลก “คำารอ้งทั่ก่ข์เพ่ื่� อการนิรโทั่ษกรรมี” นี�ได้รบ่่การต้อบ่รบ่่อย�างล้นหลามี จากความี
สำาเรจ็นี� เครอ่ข�ายน่กเคล่�อนไหวได้ต่้ดสินใจเขยีนจดหมีายเพ่ื่� อช�วยเหล่อบ่่คคลอ่�นๆ ทีั่�ถึกูก่กขง่อย�างไมี�เป็นธรรมี และแอ
มีเนสตี้� อินเอต้รเ์นช่�นแนลก็ได้ถ่ึอกำาเนิดขึ�น

บ่ทั่ความีทีั่�มีอิีทั่ธพิื่ลของเบ่เนนส่นได �โน้มีน้าวใหค้นท่ั่�วไป 
สรา้งความีเคล่�อนไหวโดยต้รงต้�อสิทั่ธมิีน่ษยชน

งานว่นเกิดครบ่รอบ่ 57 ปีแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นช่�นแนล จ่ดขึ�นทีั่�
สำาน่กงาน แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นช่�นแนล ประเทั่ศึไทั่ย 

“จ่ดเทีั่ยนใหส้ว�างดีกว�าก�นด�าความีมีด่”  ส่ภาษิต้จีน

AI founder
Peter Benenson



กล่�มีน่กเรยีนของ
แอมีเนสตี้�ค่ออะไร

 กล่�มีน่กเรียนของแอมีเนสตี้�เกิดจากการรวมีต่้วของ
สมีาชกิเยาวชน ทีั่�มีาพื่บ่ปะก่นเป็นประจำาเพ่ื่� อจ่ดกิจกรรมีในการ
ส�งเสรมิีสิทั่ธมิีน่ษยชนศึึกษา และการรณ์รงค์ในโรงเรยีนของ
พื่วกเขา พื่วกเขาเล่อกทีั่�จะทั่ำางานในประเด็นสิทั่ธิมีน่ษยชนทีั่�
หลากหลาย รวมีถึึงประเด็นสำาค่ญ ทีั่�องค์กรใหญ�ใหค้วามีสำาค่ญ
กล่�มีน่กเรยีนของแอมีเนสตี้�สามีารถึต่้ดสินใจร�วมีก่นว�าต้้องการ
จ่ดกิจกรรมีแบ่บ่ไหนเพ่ื่� อทีั่�จะสามีารถึเข้าถึึงเพ่ื่� อนน่กเรยีนร�วมี
ช่�นคนอ่�นๆ ได้อย�างมีปีระสทิั่ธภิาพื่มีากทีั่�ส่ด ซึ่ึ�งอาจรวมีถึึงการ
เขียนจดหมีายในรูปแบ่บ่ของการช�วยเหล่อคนทีั่�มีีความีเสี�ยง
โดยการจ่ดกิจกรรมีทีั่�โรงเรยีนของพื่วกเขา

เป�าหมีาย
 กล่�มีน่กเรยีนเป็นพ่ื่� นทีั่�ทีั่�สำาค่ญสำาหรบ่่สมีาชกิเยาวชนในการพ่ื่ฒนาต้นเองใหเ้ป็นน่กเคล่�อนไหวด้านสิทั่ธ ิมีน่ษยชน ผู้�านงานทีั่�พื่วกเขาทั่ำา กล่�มีแอมีเนสตี้� 
อินเต้อรเ์นชน่แนล ได้แนะนำาใหน่้กเรยีนน่บ่พ่ื่นคนท่ั่�วโลกได้รูจ่้กก่บ่ประเด็นสิทั่ธมิีน่ษยชน ซึ่ึ�งอาจเป็นคร่�งแรกในชวิีต้ของพื่วกเขาหลายๆ คนทีั่�ได้เรยีนรูเ้ร่�อง
ราวเหล�านี� สมีาชกิเยาวชนแบ่�งปันขอ้ความีแห�งความีหว่งของแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ทีั่�ว�าเราไมี�จำาเป็นต้้องรูสึ้กเศึรา้ใจก่บ่ความีทั่ก่ขท์ั่รมีานต้�างๆ ในโลก
 แต้�เราสามีารถึออกมีาทั่ำาบ่างสิ�งเพ่ื่� อสรา้งการเปลี�ยนแปลง หรอ่แมี้แต้�ช�วยชวิีต้คน ด้วยวิธีนี� สมีาชกิกล่�มีน่กเรยีนของแอมีเนสตี้�จึงมีีส�วนช�วยในการเป็นเป็น
ผูู้้นำาใหเ้ยาวชนได้ออกแบ่บ่ปัจจ่บ่น่และอนาคต้ของต้นด้วยต่้วเอง

ผู้ลประโยชน์ทีั่�ได้รบ่่
 ในฐานะสมีาชิกของแอมีเนสตี้� อินเต้อร์เนช่นแนล ค่ณ์จะได้รู้จ่กก่บ่สมีาชิกทั่�า
นอ่� นๆ ทีั่�มีีความีเช่�อและศึร่ทั่ธาในสิ�งเดียวก่น “ร�วมีก่นค่ณ์จะประสบ่ความีสำาเร็จได้
มีากกว�าเพีื่ยงคนเดียว” นอกเหน่อจากการได้เรียนรู้เกี�ยวก่บ่สิทั่ธิมีน่ษยชน ค่ณ์จะได้
เรียนรู้ท่ั่กษะทีั่�สำาค่ญต้�างๆ มีากมีาย เช�น วิธีการทั่ำางานและแก้ปัญหาร�วมีก่บ่ผูู้้อ่� น  
วิธวีางแผู้นกิจกรรมีหรอ่งานใหญ�ๆ  วิธพูีื่ดถึึงประเด็นทีั่�สำาค่ญสำาหรบ่่ค่ณ์ วิธใีชค้วามีคิด
สรา้งสรรค์อย�างไรให �ได้รบ่่ความีสนใจจากผูู้้อ่�น วิธจ่ีดการก่บ่เวลาและทั่รพ่ื่ยากรทีั่�มี ีวิธี
การเผู้ยแพื่ร�กิจกรรมีผู้�านทั่างออนไลน์ ออฟไลน์ หรอ่ต่้วต้�อต่้ว เป็นต้้น มีหาวิทั่ยาล่ยและ
นายจ้างมีก่มีองหาผูู้้สมีค่รทีั่�มีคีวามีสนใจในเร่�องทีั่�มีคีวามีหมีาย ผูู้้ทีั่�ใชเ้วลาไปก่บ่การอาสา
ช�วยเหล่อผูู้้อ่�น และผูู้้ทีั่�ได้พ่ื่ฒนาท่ั่กษะเร่�องความีร่บ่ผิู้ดชอบ่และความีเป็นผูู้้นำา ซึ่ึ�งแอ
มีเนสตี้�สามีารถึช�วยค่ณ์พ่ื่ฒนาในด้านเหล�านี�ได้

   กล่�มีแอมีเนสตี้�จ่ดงานทั่างด้านการศึึกษาเป็นประจำา 
เช�น การเชญิคณ์ะวิทั่ยากรมีาร�วมีพูื่ดค่ย  

เจ้าหน้าทีั่�ของแอมีเนสตี้� ประเทั่ศึไทั่ยได้เชญิวิทั่ยากรมีาพูื่ดใหก่้บ่
กล่�มีน่กเรยีนทีั่�โรงเรยีนสิงคโปร ์อินเต้อรเ์นช่�นแนล

“ฉ่นไมี�ได้ขึ�นเสียงเพ่ื่� อทีั่�จะต้ะโกน แต้�เพ่ื่� อทีั่�จะทั่ำาใหค้นทีั่�ไมี�มีสิีทั่ธมิีเีสียงได้รบ่่ความีสนใจ”
มีาลาลา ยซูึ่าฟไซึ่

ช่มีน่มีแอมีเนสตี้� ปัต้ต้านีได้จ่ดกิจกรรมีก่บ่กล่�มีน่กศึึกษามีหาวิทั่ยาล่ยสงขลานครนิทั่ร ์วิทั่ยาเขต้
ปัต้ต้านีเพ่ื่� อล�ารายช่�และเขียนจดหมีายใหก้ำาล่งใจน่กปกป�องสิทั่ธฯิทีั่�ถึกูละเมีดิ

ในประเทั่ศึไทั่ย



เราจะเริ�มีต้้นกล่�มีน่กเรยีน
ได้อย�างไร

10 ข่�นต้อนในการเริ�มีต้้นกล่�มีน่กเรยีน
1. ติ้ดต้�อแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ประเทั่ศึไทั่ย (AITH) ติ้ดต้�อผูู้้ประสานงานด้านน่กกิจกรรมีและสิทั่ธมิีน่ษยชนศึึกษา เพ่ื่� อให ้AITH ได้รบ่่รูว้�าค่ณ์ต้้องการ
เริ�มีต้้นกล่�มีน่กเรยีน อีเมีล: info@amnesty.or.th โทั่ร. +66 2 523 8754 หรอ่ +66 2 523 8745

2. การเช่�อมีต้�อผูู้้ประสานงานด้านน่กกิจกรรมีและสิทั่ธมิีน่ษยชนศึึกษาของ AITH จะพูื่ดค่ยก่บ่ค่ณ์และจะช�วยค่ณ์ในการเริ�มีต้้นกล่�มี ผูู้้ประสานงานจะคอย
ใหค้ำาชี�แนะทีั่�จำาเป็นต้ลอดท่ั่�งปี และช�วยค่ณ์ในการจ่ดหาทั่รพ่ื่ยากรต้�างๆ เช�น อ่ปกรณ์์ส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่ต้�างๆ วิทั่ยากร ข้อมูีลงานสิทั่ธิมีน่ษยชน และงานอบ่รมี 
ร�วมีก่บ่สมีาชกิแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ในประเทั่ศึไทั่ย

3. สรรหาอาจารย์ทีั่�ปรกึษา สรรหาหาอาจารยที์ั่�มีคีวามีสนใจเกี�ยวก่บ่ประเด็นสิทั่ธมิีน่ษยชนและยนิดีทีั่�จะช�วยเหล่อกล่�มีของค่ณ์ อาจารยที์ั่�ปรกึษาจะสามีารถึ
ช�วยใหค่้ณ์เข้าใจและแนะนำาการเคล่�อนไหวของกิจกรรมีควบ่คู�ก่บ่กฎระเบ่ยีบ่และขอ้บ่ง่ค่บ่ต้�างๆของโรงเรยีน เมี่�อค่ณ์เริ�มีทั่ำางานด้านการรณ์รงค์ พื่วกเขา
จะสามีารถึช�วยส่�อสารก่บ่ฝ่่ายบ่รหิารและผูู้ �ใหญ�คนอ่�นๆ และพื่วกเขามีก่จะทั่ราบ่ถึึงทั่รพ่ื่ยากรต้�างๆ ทีั่�มีใีนโรงเรยีนทีั่�ค่ณ์สามีารถึขอใช �ได้ หรอ่อาจมีแีนวคิด
เกี�ยวก่บ่วิทั่ยากรทีั่�ค่ณ์สามีารถึเชญิมีาพูื่ดหรอ่กิจกรรมีทีั่�น�าลองทั่ำา

4. ทั่ำาใหเ้ป็นทีั่�รูจ่้ก ทั่ำางานก่บ่อาจารยที์ั่�ปรกึษาเพ่ื่� อศึึกษานโยบ่ายและข่�นต้อนการดำาเนินงานของโรงเรยีนของค่ณ์ บ่างโรงเรยีนอาจมีแีผู้นกหรอ่ผูู้้ควบ่ค่มี
ดแูลด้านกิจกรรมีน่กเรยีนทีั่�ค่ณ์สามีารถึเขา้ไปติ้ดต้�อเพ่ื่� อขอความีช�วยเหล่อ

5. สรา้งกล่�มีของค่ณ์ เข้าหาเพ่ื่� อนๆ ของค่ณ์และค้นหาคนทีั่�มีคีวามีสนใจในเร่�องสิทั่ธมิีน่ษยชน ใชป้ระโยชน์จากการประกาศึในโรงเรยีนเพ่ื่� อแนะนำากล่�มีของ
ค่ณ์ ติ้ดต่้�งแผู้�นโปสเต้อร ์ส�งอีเมีล และข้อความีทั่างโซึ่เชยีลมีเีดียเพ่ื่� อเชญิชวนใหน่้กเรยีนมีาเขา้ร�วมีการประช่มีของกล่�มี 

6. น่ดหมีายเวลาสำาหรบ่่การประช่มีคร่�งแรก เล่อกว่น จองหอ้ง และเริ�มีต้้นการประชาส่มีพ่ื่นธ ์การประช่มีควรจ่ดในเวลาทีั่�คนส�วนใหญ�สามีารถึเขา้ร�วมีได้ 
และควรมีีการแนะนำาว�าแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นช่�นแนลค่อใคร ทั่ำางานในประเด็นใดบ่้าง และการมีีส�วนร�วมีของพื่วกเราสามีารถึสรา้งความีเปลี�ยนแปลงได้
อย�างไร เพ่ื่� อจูงใจใหค้นเขา้มีาเป็นส�วนหนึ�งก่บ่กิจกรรมีของเรา

7. จ่ดต่้�งโครงสรา้งการทั่ำางานและสรา้งผูู้้นำา ใหห้ลายคนมีสี�วนร�วมีในกิจกรรมี หลีกเลี�ยงการแจกจ�ายงานหล่กใหเ้พีื่ยงแค�
คนเดียวหรอ่สองคนทั่ำา พูื่ดค่ยก่บ่คนทีั่�ต้้องการเขา้ร�วมีกล่�มีว�าควรจะจ่ดสรรต้ำาแหน�งผูู้้นำาอย�างไรบ้่าง อาจจะสรา้งแผู้นงาน
และใหส้มีาชกิได้มีีส�วนร�วมีในการจ่ดการและรบ่่ผิู้ดชอบ่แต้�ละส�วนของงานด้วยความีสมี่ครใจ เพ่ื่� อแบ่�งปันความีเป็นผูู้้นำา
พื่รอ้มีท่ั่�งการดแูลสมีาชกิคนอ่�นๆโดยคำานึงถึึงว�าจะทั่ำาใหก้ล่�มีย่งคงอยู�ในภาคเรยีนปีต้�อไปได้อย�างไรเมี่�อค่ณ์สำาเรจ็การศึึกษา
จากโรงเรยีนไปแล้ว มีหีลากหลายต้้นแบ่บ่ของการจ่ดต่้�งผูู้้นำา และแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ไมี�ได้บ่่งค่บ่ว�าค่ณ์จะต้้อง
เล่อกใชต้้ามีต้้นแบ่บ่เหล�าน่�น ซึ่ึ�งต้้นแบ่บ่ด่�งเดิมีประกอบ่ด้วย ผูู้้ประสานงานกล่�มี เลขา เหร่ญญิก และผูู้้ประสานงานฝ่่าย
ประชาส่มีพ่ื่นธแ์ละเผู้ยแพื่ร�

8. เรียนรู้และศึึกษาเกี�ยวก่บ่ประเด็นสิทั่ธิมีน่ษยชนต้�างๆ ใชเ้วลาก่บ่กล่�มีเพ่ื่� อเรียนรู้เกี�ยวก่บ่งานรณ์รงค์ และประเด็นทีั่� 
แอมีเนสตี้� ประเทั่ศึไทั่ย ใหค้วามีสำาค่ญเป็นหล่ก ซึ่ึ�งมีกีารอธบิ่ายเพิื่�มีเติ้มีไว �ในคู�มีอ่วางแผู้นสำาหรบ่่กล่�มีน่กเรยีน 

9. วางแผู้นงานของท่ั่�งปี แอมีเนสตี้� ประเทั่ศึไทั่ยจะใหคู้�มีอ่วางแผู้นสำาหรบ่่กล่�มีน่กเรยีนไว �ใหค่้ณ์ได้ศึึกษา คู�มีอ่นี�จะบ่อกเล�า
ใหค่้ณ์ฟงัถึึงแผู้นรเิริ�มีและประเด็นทีั่�มีคีวามีสำาค่ญต้�อ AITH และมีขีอ้มูีล
เกี�ยวก่บ่แนวคิดทั่างด้านกิจกรรมีและเคร่�องมีอ่สำาหรบ่่การวางแผู้นทีั่�ค่ณ์สามีารถึใช �ในการพ่ื่ฒนาแผู้นดำาเนินงานสำาหรบ่่ปี
การศึึกษาร�วมีก่บ่กล่�มีของค่ณ์ 

10. อย�าขาดการติ้ดต้�อ มีกีล่�มีน่กเรยีนอีกมีากมีายเหมีอ่นค่ณ์ ค่ณ์เปน็ส�วนหนึ�งในครอบ่ครว่แอมีเนสตี้� ค่ณ์สามีารถึทั่ำาความี
รูจ่้กก่นและก่น และเช่�อมีต้�อความีส่มีพ่ื่นธเ์พ่ื่� อร�วมีงานก่นในโครงการต้�างๆ และอย�าล่มีทีั่�จะติ้ดต้�อก่บ่เราอยู�เสมีอเพ่ื่� อเรา
จะได้รบ่่รูถึ้ึงสิ�งทีั่�ค่ณ์กำาล่งวางแผู้นทีั่�จะทั่ำา หรอ่เราสามีารถึช�วยเหล่อค่ณ์อย�างไรได้บ่้าง



การประช่มีคร่�งแรกของค่ณ์ 
การประช่มีคร่�งแรกเป็นการสรา้งความีประท่ั่บ่ใจแรกทีั่�สำาค่ญเพื่ราะฉะน่�นเต้รยีมีต่้วมีาใหดี้
ในการประช่มีคร่�งแรก ค่ณ์ควรทีั่�จะ
   แนะนำาใหน่้กเรยีนในโรงเรยีนของค่ณ์ได้รูจ่้กแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล
   แบ่�งปันความีกระต่้อรอ่รน้ในเร่�องสิทั่ธมิีน่ษยชน
  และการเริ�มีต้้นก�อต่้�งกล่�มีน่กเรยีนของแอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล
   ต้้อนรบ่่และสรา้งแรงบ่น่ดาลใจใหน่้กเรยีนอยากเขา้มีาเป็นส�วนหนึ�งของกล่�มี
   เรยีนรูถึ้ึงสิ�งทีั่�จูงใจใหน่้กเรยีนมีาเขา้ร�วมีการประช่มี
   กำาหนดการประช่มีคร่�งหน้า

หน้าทีั่�ทีั่�ต้้องทั่ำาในการจ่ดเต้รยีมีงานประช่มี
   น่ดหมีายเวลาของการประช่มี
     เล่อกว่นและเวลาทีั่�คนส�วนมีากสะดวกในการเขา้ร�วมี
     จองหอ้งหรอ่สถึานทีั่� (หากเป็นไปได้ เล่อกหอ้งทีั่�สามีารถึใชเ้คร่�องฉายแอลซึ่ดีีได้ และมีลีำาโพื่ง)
   ประชาส่มีพ่ื่นธง์านประช่มี
     ติ้ดต่้�งแผู้�นโปสเต้อร ์(ใช �โปสเต้อรที์ั่�อยู�ในหน้าส่ดท้ั่ายของคู�มีอ่นี�) ส�งอีเมีล และขอ้ความีทั่างโซึ่เชยีลมีเีดียเพ่ื่� อเชญิชวน
        ใหน่้กเรยีนทั่ก่คนในโรงเรยีนมีาเขา้ร�วมีการประช่มีของกล่�มี
     กล้าทีั่�จะพูื่ด การชก่ชวนทั่างต่้วต้�อต่้วมีก่เป็นวิธทีีั่�ได้ผู้ลทีั่�ส่ด
   รวบ่รวมีส่�ออ่ปกรณ์์ต้�างๆ
     หน้า 3-5 ในคู�มีอ่นี�อาจนำาไปถึ�ายเอกสารและนำาไปแจกได้
     ผูู้้ประสานงานด้านน่กกิจกรรมีและสิทั่ธมิีน่ษยชนศึึกษาของ AITH อาจมีแีผู้�นพ่ื่บ่ทีั่�เป็นประโยชน์ทีั่�ค่ณ์อาจนำาไปใช �ได้
     จ่ดทั่ำาแผู้�นลงทั่ะเบ่ียนเพ่ื่� อบ่่นทึั่กช่�อและขอ้มูีลติ้ดต้�อของทั่ก่คนทีั่�มีาเขา้ร�วมี เพ่ื่� อทีั่�จะได �ใชส้ำาหรบ่่การเชญิพื่วกเขาใหม้ีา
        เข้าร�วมีการประช่มีในคร่�งถ่ึดไป
   จ่ดเต้รยีมีขนมี (เน่�องจากอาหารและเคร่�องด่�มีช�วยทั่ำาใหค้นรูสึ้กเป็นทีั่�ต้้อนรบ่่ สบ่ายใจ และเหน็ค่ณ์ค�า)

ต่้วอย�างวาระการประช่มี
1. ใหก้ารต้้อนรบ่่และแนะนำาต่้ว (15-20 นาทีั่)
 a.  เริ�มีต้้นด้วยสิ�งทีั่�สรา้งความีรูสึ้กมีสี�วนร�วมีและสรา้งแรงบ่น่ดาลใจ (เช�น https://tinyurl.com/brave-video)
 b. แนะนำาต่้วเองและเหต่้ผู้ลทีั่�อยากจ่ดต่้�งกล่�มี
 c.  ขอใหท้ั่ก่คนแนะนำาต่้วและถึามีว�าอะไรค่อสิ�งทีั่�กระต้่้นใหพ้ื่วกเขามีาเขา้ร�วมีการประช่มี
2. แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ค่ออะไร (15 นาทีั่)
 a.  นำาขอ้มูีลจากส�วนทีั่�สองของคู�มีอ่วางแผู้นสำาหรบ่่กล่�มีน่กเรยีนมีาใช �ในการแนะนำาจ่ดม่ี�งหมีายสำาค่ญของ AITH
 b.  อธบิ่ายสิ�งทีั่�กล่�มีน่กเรยีนของแอมีเนสตี้�ได้ทั่ำา ซึ่ึ�งหน้า 5 ของคู�มีอ่นี�อาจช�วยได้
 c.  นำาขอ้มูีลจากส�วนทีั่�สามีของคู�มีอ่วางแผู้นสำาหรบ่่กล่�มีน่กเรยีนมีาแบ่�งปันต่้วอย�างของกิจกรรมีทีั่�กล่�มีน่กเรยีนได้เคยจ่ดขึ�น
3. อะไรทีั่�ทั่ำาใหค้นสนใจ (15 นาทีั่)
 a.  ถึามีผูู้้เขา้ร�วมีประช่มีว�าประเด็นสำาค่ญของ AITH 
      ประเด็นใดทีั่�ทั่ำาใหพ้ื่วกเขารูสึ้กกระต่้อรอ่รน้ทีั่�จะอยากทั่ำามีากทีั่�ส่ด อาจแบ่�งกล่�มีใหพู้ื่ดค่ยเป็นกล่�มีเล็กๆ เพ่ื่� อมีาแบ่�งปันใน
  กล่�มีใหญ� ส�งเสรมิีใหท้ั่ก่คนสล่บ่ก่นพูื่ดและฟงั
 b.  เช่�อมีโยงการอธปิรายเขา้ด้วยก่น
      หากมีหีนึ�งหรอ่สองประเด็นทีั่�ถึกูเล่อกอย�างชด่เจน จดจำาไว้เพ่ื่� อนำามีายน่ยน่อีกคร่�งภายหล่ง รบ่่สมีค่รคนทีั่�จะอาสาอ�าน
  ข้อมูีลเกี�ยวก่บ่ประเด็นทีั่�ได้เล่อกและนำาเสนอในการประช่มีคร่�งถ่ึดไป หากยง่ไมี�มีคีวามีเหน็ทีั่�เป็นเอกฉ่นท์ั่ ขอใหม้ีคีนอาสาทีั่�
  จะนำาเสนอเกี�ยวก่บ่ประเด็นทีั่�พื่วกเขาสนใจส่�นๆ ในการประช่มีคร่�งหน้า
4. น่ดหมีายการประช่มีคร่�งหน้า (5 นาทีั่)
 a.  หารอ่ก่บ่ผูู้้เขา้ร�วมีว�าควรน่ดใหม้ีกีารประช่มีคร่�งหน้าทีั่�ไหน เมี่�อไร ทีั่�สะดวกก่บ่ทั่ก่คน
 b.  ขอ้เสนอแนะสำาหรบ่่วาระการประช่มีคร่�งหน้า: เรยีนรูป้ระเด็นสิทั่ธมิีน่ษยชนอ่�นๆ ของ AITH (สามีประเด็นหล่กทีั่�ทั่าง AITH 
  ใหค้วามีสำาค่ญ) มีอบ่หมีายหน้าทีั่�และบ่ทั่บ่าทั่ของสมีาชกิในกล่�มี
 c.  แบ่�งงาน (เช�น ใครจะรบ่่หน้าทีั่�จองหอ้งประช่มี)
 d.  การบ่้าน: ขอใหผูู้้้เขา้ร�วมีศึึกษาคู�มีอ่วางแผู้นสำาหรบ่่กล่�มีน่กเรยีน โดยเฉพื่าะส�วนทีั่� 2-5



การประช่มี
เพ่ื่� อใหข้อ้มูีล

เรากำาล่งรเิริ�มีกล่�มีเพ่ื่� อประเด็น  สิทั่ธมิีน่ษยชน
มีาเรยีนรูเ้กี�ยวก่บ่ แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล ก่นเถึอะ

ใคร: ค่ณ์ (เรายินดีต้้อนรบ่่น่กเรยีนท่ั่กคน)
อะไร:  การประช่มีเพ่ื่� อทั่ำาการรูจ่้กก่บ่แอมีเนสตี้� อินเต้อรเ์นชน่แนล
เมี่�อไหร�:
ทีั่�ไหน:
ทั่ำาไมี:  มีาเรยีนรูวิ้ธทีีั่�ค่ณ์จะสามีารถึสรา้งความีเปลี�ยนแปลงในชวิีต้ผูู้้อ่�นได้อย�างไร
สำาหรบ่่ขอ้มูีลเพิื่�มีเติ้มี ติ้ดต้�อ: 




