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ร่า่งขึ้้�นเพ่ื่� อองค์์กร่แอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันัแนล ปร่ะเทศไทย วัันท้� 6 เมษายน พื่.ศ. 2563 โดย ลอร่า่ มอย (moye.laura@gmail.com)

แอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันัแนล ปร่ะเทศไทย

กลยทุธ์์
ในการ่

ร่ะดับชัั�นมธั์ยมศ้กษา

 
ขึ้ยายกลุ่มนักเร่ย้น
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สาร่บัญ
1. โค์ร่งร่า่งการ่สนับสนุนแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย (AITH)

2. วิัสัยทัศน์สำาหร่บักลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย (AITH)
3. การ่วิัเค์ร่าะห ์SWOT ขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย (AITH)

4. แผนการ่สนับสนุนกลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่่
5. แผนการ่ในการ่ขึ้ยายกลุ่มนักเร่ย้นใหม่

6. นอกเหน่อจากกลุ่มนักเร่ย้นร่ะดับชัั�นมธั์ยมศ้กษา
7. บทสร่ปุขึ้องค์ำาแนะนำา

8. ภาค์ผนวัก ขึ้อ้ม่ลท้�เป็นปร่ะโยชัน์สำาหร่บัการ่ค้์นหากลุ่มนักเร่ย้นใหม่
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ภาพื่ร่วัม
เอกสาร่น้�จัดทำาขึ้้�นเพ่ื่� อองค์์กร่ แอมเนสต้ี้� 
อินเตี้อร่เ์นชันัแนล ปร่ะเทศไทย (AITH) เพ่ื่� อชัว่ัย
ขึ้ยายโค์ร่งการ่กลุ่มนักเร่ย้นขึ้ององค์์กร่แอมเนสต้ี้� 
อินเตี้อร่เ์นชันัแนล (AI) แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยได้
ทำางานกับบุค์ลากร่ขึ้องโร่งเร่ย้นในด้านท้�เป็น
ปร่ะโยชัน์มาเป็นเวัลาหลายปี ไม่ว่ัาจะเป็นการ่ใหก้าร่
อบร่มคุ์ณค์ร่ผ่่านโค์ร่งการ่สิทธ์มินุษยชันศ้กษา 
(Human Rights Education: HRE) หร่อ่ 
การ่มอบทนุใหกั้บนักเร่ย้น นักศ้กษามหาวิัทยาลัย
เพ่ื่� อจัดกิจกร่ร่มทางด้านสิทธ์มินุษยชัน การ่ขึ้ยาย
ฐานกลุ่มนักเร่ย้น (Student Groups: SGs)  
จะชัว่ัยใหเ้ยาวัชันและคุ์ณค์ร่ม่ส่้วันร่ว่ัมในภาร่กิจ
และกิจกร่ร่มขึ้ององกร่ค์์มากขึ้้�น เอกสาร่น้�นำาเสนอ
วิัสัยทัศน์เพ่ื่� อจุดปร่ะสงค์์และศักยภาพื่ขึ้อง 
กลุ่มนักเร่ย้น ร่วัมถ้ึงวิัเค์ร่าะหจุ์ดแขึ้ง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสร่ร่ค์ จากฐานกลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง 
AITH ในปัจจุบัน และร่วับร่วัมขึ้อ้ม่ลการ่สนับสนุน 
ท้�กลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง AITH ไดัร่บั พื่ร่อ้มเสนอแนะ
ค์วัามชัว่ัยเหล่อเพิื่�มเติี้ม โดยค์ำาแนะนำาหลัก
จะอย่ใ่นส่วันท้� 5 ขึ้องเอกสาร่น้� ซึ่้�งเกิดจากการ่
วิัเค์ร่าะหบ์ทค์วัามส่วันก่อนหน้า

ปร่ะวััติี้ขึ้องผ้่เขึ้ย้น
ลอร่า่ มอย ผ้่เขึ้ย้นเอกสาร่ฉบับน้�มาพื่ร่อ้มปร่ะสบการ่ณ์ยาวันาน
ถ้ึง 15 ปีในฐานะเจ้าหน้าท้�ขึ้ององค์์กร่แอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันั
แนล สหร่ฐัอเมร่กิา (AI USA) เธ์อใชัเ้วัลา 10 ปี มุง่มั�นไปกับการ่
สร่า้งฐานกลุ่มนักกิจกร่ร่มท้�สำานักงานร่ะดับภม่ภิาค์ทางภาค์ใต้ี้ 
และอ้ก 5 ปี ในการ่ดำาร่งตี้ำาแหน่งผ้่อำานวัยการ่งานร่ณร่งค์์ 
การ่ยกเลิกโทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้ท้�สำานักงานร่ฐัสภาแหง่ชัาติี้ ตี้ลอด
ร่ะยะเวัลาท้�ดำาร่งตี้ำาแหน่ง เธ์อได้ทำางานกับกลุ่มนักเร่ย้นและผ้่นำา
อาสาสมคั์ร่โดยตี้ร่ง เธ์อชัว่ัยจัดตัี้�งกลุ่มนักเร่ย้นขึ้้�นมาใหมแ่ละ
สนับสนุนกลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่แ่ล้วัโดยการ่พัื่ฒนาส่�อ เน่�อหา 
จัดการ่ปร่ะชุัม และงานอบร่มต่ี้างๆ ก่อนหน้าท้�เธ์อเข้ึ้ามา 
ดำาร่งตี้ำาแหน่ง เธ์อเป็นหวััหน้านักกิจกร่ร่มนักเร่ย้นเป็นเวัลา 5 ปี 
เร่ิ�มตัี้�งแต่ี้ตี้อนเป็นนักเร่ย้นท้�โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้หลักส่ตี้ร่ขึ้อง
ปร่ะเทศอังกฤษในฮ่่องกง จนกร่ะทั�งเป็นนักศ้กษามหาวิัทยาลัยใน
สหร่ฐัอเมร่กิา จากนั�นเธ์อได้มาทำางานเป็นคุ์ณค์ร่ส่อนนักเร่ย้นใน
ร่ะดับมธั์ยมศ้กษา ณ โร่งเร่ย้นมธั์ยมแหง่หน้�งในสหร่ฐัอเมร่กิา
เป็นเวัลา 5 ปี ในปีการ่ศ้กษาท้�ผ่านมา เธ์อได้เขึ้า้มาทำางานกับ
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ร่ว่ัมฤด้ (RIS) ในกร่งุเทพื่มหานค์ร่ ซึ่้�งเธ์อได้
ใหก้าร่สนับสนุนกลุ่ม AI ขึ้องโร่งเร่ย้น RIS ผ่านการ่จัดอบร่ม 
เชังิปฏิิบัติี้การ่และเป็นผ้่นำากลุ่มทัศนศ้กษาลงพ่ื่� นท้�ชุัมชันผ้่ล้�ภัย
ในเมอ่ง ด้วัยค์วัามชัว่ัยเหล่อขึ้องผ้่ปร่ะสานงานด้านนักกิจกร่ร่ม
และสิทธ์มินุษยชันศ้กษา เธ์อมุง่มั�นท้�จะเร่ย้นร่่เ้ก้�ยวักับวััฒนธ์ร่ร่ม
และการ่เมอ่งขึ้องไทยเพ่ื่� อท้�จะเขึ้า้ใจจุดแขึ้ง็และอุปสร่ร่ค์ขึ้อง
งานท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ทำาใหม้ากขึ้้�น ถ้ึงแมว่้ัาเธ์อจะม้
ปร่ะสบการ่ณ์การ่ทำางานกับแอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชัั�นแนล และ
งานฝ่่ายกิจกร่ร่มมาอยา่งโชักโชัน แต่ี้ค์วัามเขึ้า้ใจเก้�ยวักับ
ปร่ะเทศไทย และโร่งเร่ย้นมธั์ยมในปร่ะเทศไทย ร่วัมทั�ง
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยขึ้องเธ์อยงัไมด้่พื่อเจ้าหน้าท้�ขึ้อง  
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค่์อกลุ่มเป้าหมายหลักท้�จะเป็นผ้่นำากลยทุธ์์
ในเอกสาร่น้�ไปปฏิิบัติี้ใชัใ้หเ้กิดผล ในฐานะท้�เป็นกลุ่มค์นทำางานท้�ม้
ปร่ะสบการ่ณ์และค์วัามร่่อ้ยา่งลำาล้กเก้�ยวักับปร่ะเทศไทยและ 
งานด้านกิจกร่ร่มขึ้องท้�น้� ผ้่เขึ้ย้นจ้งค์าดว่ัาพื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึนำา
ค์วัามร่่เ้หล่านั�นมาปร่บัใชัแ้ละแกไ้ขึ้กลยทุธ์น้์�ตี้ามค์วัามเหมาะสม

บท
นำา
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โค์ร่งร่า่ง
การ่สนับสนุน
แอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทย

กลุ่มนักเร่ย้นสามาร่ถึเข้ึ้าส่่ฐานการ่สนับสนุนงาน 
และเป้าหมายในปัจจุบันขึ้องแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยอยา่งไร่ได้บ้าง
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ฐานทร่พัื่ยากร่ปัจจุบันขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย
 แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเป็นส่วันหน้�งขึ้องแอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชัั�นแนลร่ะดับโลกท้�ได้ร่บัการ่ยอมร่บั 
ซึ่้�งปร่ะกอบด้วัย
  สมาชักิอย่างเป็นทางการ่ (ปัจจุบันแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมส้มาชักิอยา่งเป็นทางการ่จำานวัน 953 ค์น)
  ค์ณะกร่ร่มการ่ 5 ค์น
  กลุ่มนักเร่ย้นร่ะดับมธั์ยมศ้กษา 6 กลุ่ม (โร่งเร่ย้นไทย 1 กลุ่ม โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ 5 กลุ่ม)
  กลุ่มนักเร่ย้นในมหาวิัทยาลัยไทยหน้�งแหง่
  ค์วัามสัมพัื่นธ์แ์ละการ่ติี้ดต่ี้อกับคุ์ณค์ร่ ่4 ค์น ในโร่งเร่ย้นท้�มก้ลุ่มนักเร่ย้น
  สำานักงานหน้�งแหง่ในกร่งุเทพื่มหานค์ร่ ซึ่้�งมพ้ื่นักงาน 15 ค์น

เป้าหมายการ่เจร่ญิเติี้บโตี้ในปีค์.ศ. 2020
  ขึ้ยายฐานสมาชักิอยา่งเป็นทางการ่ใหถ้้ึง 1,000 ค์น
  สนันสนุนกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�ในปร่ะเทศไทยทั�ง 7 กลุ่ม
  ร่า่งบันท้กขึ้อ้ตี้กลงร่ว่ัมกับสถึาบันการ่ศ้กษา 5 สถึาบัน เพ่ื่� อเสร่มิสร่า้งค์วัามแขึ้ง็แร่ง 
    ในการ่ทำางานร่ว่ัมกันในเร่่�องสิทธ์มินุษยชันศ้กษา
  กลไกการ่คั์ดกร่องแหง่ชัาติี้ถึก่บังคั์บใชัโ้ดยหน่วัยงานบังคั์บใชัก้ฎหมายขึ้องไทย 
    (ปร่ะเด็นเร่่�องผ้่ล้�ภัยในเมอ่ง)
  จัดสร่ร่ 30 กองทุนใหกั้บนักกิจกร่ร่มและนักปกป้องสิทธ์มินุษยชัน
  เพิื่�มจำานวันยอดผ้่ติี้ดตี้ามใหม่บนชัอ่งทางดิจิตี้อลใหถ้้ึง 10,000 ค์น
  เปิดร่บัสมคั์ร่สมาชักิเยาวัชันอยา่งน้อยหน้�งค์น (อาย ุ18-25 ปี) สำาหร่บัค์ณะกร่ร่มการ่เยาวัชัน
  ร่ะดมทนุใหไ้ด้ 300,000 บาทจากงานร่ะดมทุนใหญ่ๆ
  ร่วับร่วัมร่ายไดใ้หถ้้ึง 200,000 บาทจากร่า้นค้์าขึ้อง AITH

โร่งเร่ย้นท้�มก้ลุ่มนักเร่ย้นในปัจจุบัน 

 โร่งเร่ย้นไทย
   โร่งเร่ย้นบุร่ร้่มัยพิ์ื่ทยาค์ม (จังหวััดบุร่ร้่มัย)์
   มหาวิัทยาลัยสงขึ้ลานค์ร่นิทร่ ์วิัทยาเขึ้ตี้ปัตี้ตี้าน้ (จังหวััดปัตี้ตี้าน้)

 โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้
   โร่งเร่ย้นบางกอกพัื่ฒนา (จังหวััดกร่งุเทพื่มหานค์ร่)
   โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้กร่งุเทพื่ (จังหวััดกร่งุเทพื่มหานค์ร่)
   โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ร่ว่ัมฤด้ (จังหวััดกร่งุเทพื่มหานค์ร่)
   โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ไทย-สิงค์โปร่ ์(จังหวััดกร่งุเทพื่มหานค์ร่)
   โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ ยดั่บเบิลยซ่ึ่ ้ปร่ะเทศไทย (จังหวััดภเ่ก็ตี้)
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วิัสัยทัศน์สำาหร่บั
กลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง
แอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทย
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การ่ลงทนุใหกั้บฐาน
สนับสนุนขึ้อง
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย
ในปัจจุบันและอนาค์ตี้

กลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�ถ่ึอเป็นชัอ่งทางสำาคั์ญในการ่ด้งดด่ค์วัามสนใจ
ขึ้องนักเร่ย้นใหเ้ข้ึ้ามามส่้วันร่ว่ัมในกิจกร่ร่มและงานด้านสิทธ์มินุษยชัน  
ซึ่้�งอาจนับได้ว่ัาเป็นปร่ะสบการ่ณ์ค์ร่ั�งแร่กขึ้องพื่วักเขึ้า จากการ่ฝึ่กฝ่นและ
การ่สนับสนุนในฐานะนักกิจกร่ร่มขึ้องแอมเนสต้ี้� แอมเนสต้ี้�หวัังว่ัานักเร่ย้น 
จะกลายมาเป็นผ้่สนับสนุนในร่ะยะยาวัขึ้องการ่เค์ล่�อนไหวัทางด้านสิทธ์ ิ
มนุษยชันร่ะดับโลก 

งานขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค่์อการ่เสร่มิสร่า้งองค์์กร่ใหแ้ขึ้ง็แกร่ง่เพ่ื่� อ
สร่า้งผลกร่ะทบเชังิบวักและใหเ้กิดการ่ร่บัร่่ใ้นด้านสิทธ์มินุษยชันทั�งใน
ปร่ะเทศและต่ี้างปร่ะเทศ สมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� บางค์นอาจยา้ย
ไปอย่ต่่ี้างปร่ะเทศเพ่ื่� อศ้กษาต่ี้อในร่ะดับอุดมศ้กษา แต่ี้หลายๆ ค์นก็ยงัค์ง
อาศัยอย่่หร่อ่เล่อกท้�จะเดินทางกลับมาใชัช้ัวิ้ัตี้ในปร่ะเทศไทย องค์์กร่ต้ี้องการ่
ท้�สร่า้งการ่ตี้ร่ะหนักร่่แ้ละปลก่ฝั่งการ่ร่ณร่งค์์ด้านสิทธ์มินุษยชันใน
ปร่ะเทศไทยอย่างกว้ัางขึ้วัาง เน่�องจากปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันเป็นเร่่�อง 
ท้�ยงัไมไ่ด้ร่บัการ่ยอมร่บัเป็นวังกว้ัางในสังค์มและจากภาค์ร่ฐัเองด้วัย

การ่เป็นสมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นผ่านการ่เขึ้า้มามส่้วันร่ว่ัมกับแอมเนสต้ี้� จะทำาให้
สมาชักิขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นจะมค้์วัามร่อบร่่เ้ก้�ยวักับเร่่�องสิทธ์มินุษยชันโดยร่วัม
และปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ใหค้์วัามสำาคั์ญโดยเฉพื่าะ 
พื่วักเขึ้าจะได้ร่บัการ่พัื่ฒนาทักษะในการ่เป็นนักกิจกร่ร่มท้�สามาร่ถึนำาไปปร่บั
ใชักั้บเร่่�องท้�พื่วักเขึ้าสนใจในชัวิ้ัตี้ปร่ะจำาวััน นอกจากน้�พื่วักเขึ้าอาจเปิดโอกาส
ใหนั้กเร่ย้นค์นอ่�นและคุ์ณค์ร่ไ่ด้เขึ้า้ใจในปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันผ่านกิจกร่ร่ม
และการ่มป้ฏิิสัมพัื่นธ์ร์่ว่ัมกัน ซึ่้�งอาจนำาไปส่่ค์วัามตี้ร่ะหนักในเร่่�องสิทธ์มินุษย
ชันและการ่สนับสนุนท้�มากขึ้้�นกว่ัาเดิมในสังค์มไทยโดยร่วัม

อ้กหน้�งเป้าหมายขึ้องเร่าค่์อการ่ได้เหน็ผ้่มส่้วันร่ว่ัมจากกลุ่มนักเร่ย้นทกุค์น
เขึ้า้ร่ว่ัมเป็นสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเร่ามองเหน็ศักยภาพื่ขึ้อง
นักกิจกร่ร่มเยาวัชันทั�งในปัจจุบันและอนาค์ตี้ เร่าอยากปลก่ฝั่งใหพ้ื่วักเขึ้า
พื่ร่อ้มท้�จะสนับสนุนแอมเนสต้ี้� ในฐานะนักกิจกร่ร่มและผ้่สนับสนุนทางด้าน
การ่เงนิ เม่�อพื่วักเขึ้าเติี้บโตี้เป็นผ่ใ้หญ่ หลังสำาเร่จ็การ่ศ้กษาแล้วั พื่วักเขึ้าจะม้
โอกาสโน้มน้าวัผ้่ค์นในหลากหลายสาขึ้าอาชัพ้ื่ในฐานะผ้่เชั้�ยวัชัาญ ไมว่่ัาจะเป็น
ทางด้านการ่ศ้กษา แพื่ทยศาสตี้ร่ ์ศิลปศาสตี้ร่ ์หร่อ่ธ์รุ่กิจต่ี้างๆ เป็นต้ี้น  
เยาวัชันหล่าน้�อาจเติี้บโตี้ไปเป็นผ้่เชั้�ยวัชัาญทางด้านสิทธ์มินุษยชันในอนาค์ตี้ท้�
อาจทำางานใหกั้บองค์์กร่พัื่ฒนาเอกชัน (NGOs) หร่อ่หน่วัยงานร่ะดับท้องถิึ�น 
ร่ะดับปร่ะเทศ ร่ะดับภม่ภิาค์ หร่อ่ร่ะหว่ัางปร่ะเทศ
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อะไร่ค่์อสถึานะและศักยภาพื่ขึ้อง
กลุ่มนักเร่ย้น AITHในปัจจุบัน?
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยกำาลังอย่ใ่นชัว่ังเวัลาอันน่าต่ี้�นเต้ี้น เน่�องจากเป็นชัว่ังร่เิร่ิ�ม
ขึ้ยายกลุ่มนักเร่ย้นใหม้จ้ำานวันมากขึ้้�น ซึ่้�งยงัมโ้อกาสสำาหร่บัการ่นำาสิ�งใหม่ๆ   
เขึ้า้มาในชัว่ังเร่ิ�มต้ี้นขึ้องการ่พัื่ฒนาโค์ร่งการ่ ในแต่ี้ละขึ้ั�นตี้อนจำาเป็นต้ี้องม ้
การ่มองสะท้อนกลับมาเพ่ื่� อท้�จะเร่ย้นร่่ว่้ัาแอมเนสต้ี้� สามาร่ถึปร่บัเปล้�ยนและ
ออกแบบแผนการ่ทำางานใหเ้หมาะสมกับบร่บิทขึ้องโร่งเร่ย้นในปร่ะเทศไทย 
ได้อยา่งไร่บ้าง

ในปัจจุบันกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยยงัมจ้ำานวันไมม่าก ส่วันใหญ่
เป็นโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ในกร่งุเทพื่มหานค์ร่ โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้และโร่งเร่ย้นไทย
ต่ี้างมจุ้ดแขึ้ง็มากมายท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึพัื่ฒนาใหด้้ยิ�งขึ้้�นไปอ้ก 
โร่งเร่ย้นทั�งสองปร่ะเภทน่าจะต้ี้องการ่การ่สนับสนุนท้�ค์ล้ายค์ล้งกัน แต่ี้อาจม้
ค์วัามแตี้กต่ี้างในเร่่�องขึ้องภาษา วััฒนธ์ร่ร่ม และทร่พัื่ยากร่

แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยต้ี้องทำางานหนักในการ่ก่อตัี้�งกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้น
ไทย ท้�ท้�ซึ่้�งแอมเนสต้ี้�ยงัถ่ึอว่ัาไมเ่ป็นท้�ร่่จั้กด้เท่าท้�ค์วัร่ หร่อ่อาจไมไ่ด้เป็นท้�ร่่จั้กใน
เชังิบวักมากนัก โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในกลุ่มผ้่ปกค์ร่องและบุค์ลากร่ขึ้องโร่งเร่ย้น 
ดังนั�นแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่เข้ึ้าหาโร่งเร่ย้นไทยด้วัยทัศนค์ติี้แบบหยั�งเชังิ 
เร่ย้นร่่ผ่้านการ่ร่บัฟังัอยา่งเป็นมติี้ร่ต่ี้อปร่ะสบการ่ณ์ ท้�โร่งเร่ย้นได้เค์ยปร่ะสบ
หร่อ่พื่บเจอถ้ึงแมจ้ะสามาร่ถึเร่ิ�มสานสัมพัื่นธ์กั์บโร่งเร่ย้นนั�นๆ ได้แล้วัแต่ี้ 
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยอาจต้ี้องใชัค้์วัามพื่ยายามอยา่งมากในการ่ร่เิร่ิ�มตัี้�งกลุ่ม
นักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทย แต่ี้จากขึ้ั�นตี้อนท้�ยากลำาบากน้�เร่าค์าดว่ัาจะได้เร่ย้นร่่ ้
บทเร่ย้นสำาคั์ญมากมายท้�จะเป็นปร่ะโยชัน์ในการ่เขึ้า้หาโร่งเร่ย้นอ่�นๆ 
ในอนาค์ตี้

การ่วิัเค์ร่าะห ์
SWOT ขึ้อง
กลุ่มนักเร่ย้น
ขึ้องแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทย 
(AITH)

จุดแขึ้ง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสร่ร่ค์
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1) จุดแขึ้ง็
a) โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้

i) ผ้่สนับสนุนขึ้องแอมเนสต้ี้�ท้�มอ้ย่แ่ล้วั
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ส่วันใหญ่ในปร่ะเทศไทยมจ้ำานวันคุ์ณค์ร่แ่ละบุค์ลากร่
ท้�ร่่จั้กและคุ้์นเค์ยกับแอมเนสต้ี้� จากภาพื่ลักษณ์ในเชังิบวักขึ้ององค์์กร่
และฐานสนับสนุนท้�เพิื่�มมากขึ้้�นในปร่ะเทศฝั่� งตี้ะวัันตี้ก ท้�ซึ่้�งพื่วักเขึ้าได้
เค์ยอาศัยอย่่ หร่อ่เค์ยได้ร่บัการ่อบร่มการ่เป็นคุ์ณค์ร่ ่บางค์นอาจเค์ยเป็น
สมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ซึ่้�งถ่ึอเป็นขึ้อ้ได้เปร่ย้บเพื่ร่าะพื่วักเขึ้ามักจะม้
ค์วัามมุง่มั�นท้�จะเร่ิ�มก่อตัี้�งกลุ่มแอมเนสต้ี้� และนั�นหมายค์วัามว่ัาบุค์ลากร่
หร่อ่สมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ไม่จำาเป็นต้ี้องใชัท้ร่พัื่ยากร่หร่อ่ลงแร่งไปกับ
การ่หากลุ่มผ้่สนับสนุนท้�เร่ิ�มจากศ่นยม์ากเท่ากับโร่งเร่ย้นอ่�นๆ  

ii) โค์ร่งสร่า้งขึ้องโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ส่วันใหญ่มกัยุง่กับการ่เขึ้า้ร่ว่ัมกิจกร่ร่มต่ี้างๆ 
มากมายทั�งในเวัลาและนอกเวัลาเร่ย้น จนบางค์ร่ั�งนักเร่ย้นถ้ึงกับเค์ย
พ่ื่ดเชังิหยอกล้อว่ัาพื่วักเขึ้ามภ้าร่ะหน้าท้� หร่อ่ ค์วัามร่บัผิดชัอบมากเกิน
ไป ถ้ึงแม้ว่ัาเร่าจะไม่สนับสนุนใหเ้ยาวัชันเค์ร่ย้ดจนเกินค์วัร่ แต่ี้การ่ท้�
เยาวัชันมส่้วันร่ว่ัมในชัมร่มและโค์ร่งการ่ต่ี้างๆ เป็นเร่่�องปร่กติี้และ
เป็นท้�ค์าดหวัังอย่่แล้วั นักเร่ย้นมกัมองหาหนทางในการ่ค้์นหาและ
พัื่ฒนาสิ�งท้�ตี้นเองสนใจ พื่วักเขึ้าต้ี้องการ่ท้�จะแสดงค์วัามโดดเด่น
เพ่ื่� อใหม้หาวิัทยาลัยท้�มก้าร่แขึ้ง่ขึ้นัส่งท้�พื่วักเขึ้าหวัังจะสมัค์ร่เขึ้า้เร่ย้น
ในอนาค์ตี้ ได้เหน็ถ้ึงค์วัามสนใจท้�หลากหลายและปร่ะสบการ่ณ์ในการ่
เป็นผ้่นำา จ้งเป็นเร่่�องด้กับแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยท้�แอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่์
เนชัั�นแนล เป็นองค์์กร่ท้�มกิ้ตี้ติี้ศัพื่ท์ในเชังิบวักเส้ยส่วันใหญ่ในหม่่
มหาวิัทยาลัยฝั่� งตี้ะวัันตี้ก

ตี้าร่างเวัลาในแต่ี้ละวัันขึ้องโร่งเร่ย้นเหล่าน้�มกัปร่ะกอบด้วัยชัว่ังเวัลา
สำาหร่บัชัมร่มและงานกิจกร่ร่มต่ี้างๆ โร่งเร่ย้นเหล่าน้�ต้ี้องการ่ท้�จะให้
นักเร่ย้นใชัช้ัวิ้ัตี้ในร่ั�วัโร่งเร่ย้นท้�เต็ี้มไปด้วัยกิจกร่ร่มท้�มค้์วัามหมาย 
นักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ท้่�ยา้ยภม่ลิำาเนามาอย่ใ่นปร่ะเทศไทยท้�ได้เขึ้า้ร่ว่ัม
กิจกร่ร่มชัมร่ม ร่วัมถ้ึงกิจกร่ร่มขึ้องแอมเนสต้ี้�ในปร่ะเทศท้�เค์ยพื่ำานัก
อย่ ่โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งปร่ะเทศในฝั่� งตี้ะวัันตี้ก จะมป้ร่ะสบการ่ณ์และ
แนวัคิ์ดท้�สอดค์ล้องกับโร่งเร่ย้นในปร่ะเทศไทยซึ่้�งมโ้ค์ร่งสร่า้งและ
แนวัทางการ่ดำาเนินงานท้�ค์ล้ายค์ล้งกัน
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iii) นักเร่ย้นท้�มพ่้ื่� นเพื่มาจากสองวััฒนธ์ร่ร่ม
และหลากหลายวััฒนธ์ร่ร่ม
นักเร่ย้นจากโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ ปร่ะกอบด้วัย ค์นไทยโดยกำาเนิด ผ้่ท้�ยา้ย
ภม่ลิำาเนามาจากปร่ะเทศอ่�นๆ ทั�วัโลก และบุค์ค์ลสองสัญชัาติี้หร่อ่บุค์ค์ลหลาย
สัญชัาติี้ โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ส่วันใหญ่ดำาเนินกิจกร่ร่มด้วัยภาษาอังกฤษและ 
ใชัห้ลักส่ตี้ร่ขึ้องตี้ะวัันตี้ก (เชัน่ IB, AP, IGCSE) นักเร่ย้นท้�เขึ้า้เร่ย้นใน
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ท้�ไมไ่ด้มก้าร่เร่ย้นการ่สอนเป็นภาษาอังกฤษส่วันใหญ่
สามาร่ถึส่�อสาร่ด้วัยภาษาอังกฤษ ถ้ึงแมว่้ัาภาษาอังกฤษจะไม่ได้เป็นภาษาหลักท้�
พื่วักเขึ้าใชัก็้ตี้าม แต่ี้ในทางกลับกัน ถ้ึงแมว่้ัาโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ในปร่ะเทศไทย
ทกุโร่งเร่ย้นบังคั์บว่ัาต้ี้องมก้าร่สอนภาษาไทยใหกั้บนักเร่ย้นทุกค์น แต่ี้นักเร่ย้น
ท้�ยา้ยภม่ลิำาเนามาอย่่ปร่ะเทศไทยส่วันใหญ่กลับไมส่ามาร่ถึส่�อสาร่ด้วัยภาษาไทย 
นั�นจ้งทำาใหภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลางร่ะหว่ัางโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ เหล่าน้� ซึ่้�งก็นับ
เป็นขึ้อ้ด้ต่ี้อแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ท้�ไมม่ค้์วัามจำาเป็นต้ี้องสร่ร่หาบุค์ลากร่ท้�
สามาร่ถึพ่ื่ดได้หลายภาษาในการ่ส่�อสาร่กับนักเร่ย้นท้�มาจากหลากหลายปร่ะเทศ

โร่งเร่ย้นนานานาชัาติี้บางโร่งเร่ย้นมค้์วัามหลากหลายทางเชั่�อชัาติี้เป็นอยา่ง
มาก โดยท้�ไมม่จ้ำานวันนักเร่ย้นในเชั่�อชัาติี้ใดเชั่�อชัาติี้หน้�งมากกว่ัาเชั่�อชัาติี้อ่�นๆ 
บางโร่งเร่ย้นปร่ะกอบด้วัยค์นไทยเป็นส่วันใหญ่ นักเร่ย้นจากโร่งเร่ย้น
นานาชัาติี้ท้�หลากหลาย มข้้ึ้อได้เปร่ย้บในการ่เติี้บโตี้ด้วัยค์วัามเขึ้า้ใจต่ี้อการ่ใชั้
ชัวิ้ัตี้ในชุัมชันนานาชัาติี้ตัี้�งแต่ี้แร่กเร่ิ�ม พื่วักเขึ้ามโ้อกาสพิื่เศษในการ่เร่ย้นร่่ท้้�จะ
มค้์วัามละเอ้ยดอ่อนในเร่่�องวััฒนธ์ร่ร่มและมค้์วัามเหน็อกเหน็ใจต่ี้อกลุ่มค์นท้�
มวั้ัฒนธ์ร่ร่มนอกเหน่อจากบ้านเกิดขึ้องพื่วักเขึ้า

บางท้สิ�งท้�สำาคั์ญท้�สุดสำาหร่บัปร่ะเทศไทยค่์อ ศักยภาพื่ท้�แอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทย มต่้ี้อการ่ปลก่ฝั่งค์วัามเป็นผ้่สนับสนุนในด้านสิทธ์มินุษยชันใหกั้บ
ค์นไทยท้�เร่ย้นในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ และมแ้ผนการ่ท้�จะพื่ำานักหร่อ่กลับมา
พื่ำานักในปร่ะเทศไทยเม่�อเติี้บโตี้เป็นผ่ใ้หญ่ และยงัเป็นโอกาสอันด้เย้�ยมขึ้อง
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ท้�จะปลก่ฝั่งผ้่สนับสนุนสิทธ์มินุษยชันท้�เติี้บโตี้และ 
ยา้ยไปอย่ใ่นปร่ะเทศต่ี้างๆ ได้เผยแพื่ร่สิ่�งท้�พื่วักเขึ้าเร่ย้นร่่ใ้นปร่ะเทศไทย 
ผ่านแอมเนสต้ี้� พื่วักเขึ้าเหล่าน้�อาจใหค้์วัามสนใจและเร่ิ�มต้ี้นร่วัมตัี้วัทำา
กิจกร่ร่มเพ่ื่� อการ่สนับสนุนสิทธ์มินุษยชันในปร่ะเทศไทยในฐานะสมาชักิขึ้อง
แอมเนสต้ี้�ในวััยผ่ใ้หญ่ นักเร่ย้นไทยในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้อาจเป็นทร่พัื่ยากร่
พิื่เศษสำาหร่บัแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ในฐานะผ้่สนับสนุนในปัจจุบันและ
ในอนาค์ตี้ พื่วักเขึ้าถึก่สอนมาด้วัยพ่ื่� นฐานขึ้องวััฒนธ์ร่ร่มไทยแต่ี้มโ้อกาส 
ได้สัมผัสกับชุัมชันท้�มค้์วัามเป็นสากลท้�โร่งเร่ย้น พื่วักเขึ้าจ้งมศั้กยภาพื่
ในการ่ชัว่ัยแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย สร่า้งและทำาใหก้าร่เค์ล่�อนไหวัใน 
ด้านสิทธ์มินุษยชันเติี้บโตี้ยิ�งขึ้้�น ในขึ้ณะท้�ยงัมค้์วัามเป็นไทยแท้และมค้์วัาม
เชั่�อมต่ี้อในร่ะดับสากล
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iv) ทร่พัื่ยากร่
 โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้อาจเป็นทร่พัื่ยากร่ท้�สำาคั์ญต่ี้อแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยในหลายๆ ด้าน โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้หลายๆ โร่งเร่ย้นแสดงถ้ึงค์วัามมุง่มั�นท้�
เก้�ยวัเน่�องกับปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันในพัื่นธ์กิจหลักขึ้องโร่งเร่ย้น ถ้ึงแมว่้ัาพื่วักเขึ้าอาจไมไ่ด้เล่อกใชัค้์ำาว่ัา สิทธ์มินุษยชัน แต่ี้ก็แสดงออกถ้ึงค่์านิยมทางด้าน
สิทธ์มินุษยชัน เชัน่ การ่สนับสนุนการ่ศ้กษาซึ่้�งนักเร่ย้นจะได้เร่ย้นร่่ท้้�จะมค้์วัามกังวัลต่ี้อสวััสดิภาพื่ขึ้องมนุษยชัาติี้และการ่ก่อตัี้�งขึ้องชุัมชันสากลใหอ้ย่บ่นพ่ื่� น
ฐานขึ้องค์วัามเท่าเท้ยม ยกตัี้วัอยา่งเชัน่ พัื่นธ์กิจหลักขึ้องโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้กร่งุเทพื่ (ISB) ค่์อ

      ผ่านการ่เร่ย้นการ่สอนท้�โดดเด่นในสภาพื่แวัดล้อมท้�ชัว่ัยฝึ่กฝ่น โร่งเร่ย้น
นานาชัาติี้กร่งุเทพื่ (ISB) พื่ร่อ้มสร่า้งแร่งบันดาลใจใหนั้กเร่ย้นบร่ร่ลเุป้าหมายทางด้าน
วิัชัาการ่และศักยภาพื่ขึ้องตัี้วัเอง เป็นผ้่เร่ย้นท้�กร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้ เติี้บโตี้เป็นพื่ลเม่องโลกท้�

ร่่จั้กเหน็อกเหน็ใจและดำาเนินชัวิ้ัตี้ท้�สมดลุและม้สุขึ้ภาพื่ด้”

คุ์ณค์ร่ห่ลายท่านนำาเร่่�องสิทธ์มินุษยชันเขึ้า้มาเป็นส่วันหน้�งในหอ้งเร่ย้นวิัชัา
ต่ี้างๆ การ่เร่ย้นร่่ด้้วัยการ่บร่กิาร่สังค์มและการ่จัดทำาโค์ร่งการ่ต่ี้างๆ เป็น 
ส่วันหน้�งขึ้องการ่ทำาโค์ร่งการ่เพ่ื่� อสำาเร่จ็การ่ศ้กษา เป็นโอกาสท้�นักเร่ย้นจะ
ได้ค้์นค์ว้ัาและเข้ึ้ามามส่้วันร่ว่ัมเร่่�องสิทธ์มินุษยชันมากขึ้้�น ผ้่นำาและบุค์ลากร่
หลายๆค์น ขึ้องโร่งเร่ย้นมองเหน็ว่ัา แอมเนสต้ี้�เป็นทร่พัื่ยากร่สำาคั์ญต่ี้อ
นักเร่ย้น และยนิด้ใหย้ม่ทร่พัื่ยากร่ขึ้องโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ สำาหร่บักิจกร่ร่มทาง
ด้านสิทธ์มินุษยชัน

แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยไม่จำาเป็นท้�จะต้ี้องใชัท้ร่พัื่ยากร่ทางด้านเงนิทนุใน
การ่ชัว่ัยเหล่อกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ นอกเหน่อไปจากการ่ใชั้
เพ่ื่� อจัดเตี้ร่ย้มส่�อสิ�งพิื่มพ์ื่และค่์าแร่งบุค์ลากร่ โร่งเร่ย้นเหล่าน้�มท้ร่พัื่ยากร่
ท้�มากมายและค์ร่อบค์ร่วััขึ้องนักเร่ย้นส่วันใหญ่ไม่ได้ปร่ะสบปัญหาค์วัาม
ยากลำาบากทางด้านการ่เงนิ โดยทั�วัไปแล้วัค์ร่อบค์ร่วััเหล่าน้�ต้ี้องมก้ำาลังใน
การ่จ่ายค่์าเล่าเร่ย้น มห้น้าท้�การ่งานทำางานใหกั้บบร่ษัิทหร่อ่หน่วัยงานท้�ร่บั
ผิดชัอบค่์าใชัจ่้ายในส่วันน้�ให ้และพื่วักเขึ้าก็มกัมร้่ายได้ท้�มากพื่อและเค์ยชันิ
กับการ่ใชัจ่้ายสำาหร่บักิจกร่ร่มพิื่เศษต่ี้างๆ ขึ้องนักร่ย้น (เชัน่ ค่์าใชัจ่้ายขึ้อง
ชัมร่มต่ี้างๆ ค่์าเดินทางไปต่ี้างปร่ะเทศสำาหร่บังานกิจกร่ร่มหร่อ่การ่แขึ้ง่ขึ้นั 
หร่อ่โค์ร่งการ่ขึ้องนักเร่ย้น เป็นต้ี้น) นอกเหน่อจากน้� การ่ร่ะดมทมุก็เป็น
กิจกร่ร่มทั�วัไปท้�โร่งเร่ย้นเหล่าน้�จัดขึ้้�นเป็นปร่ะจำาเพ่ื่� อชัว่ัยเหล่องานร่ณร่งค์์
ต่ี้างๆ แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย สามาร่ถึท้�จะหวัังพ้ื่�งกลุ่มนักเร่ย้นในการ่ชัว่ัย
ร่ะดมทุนเพ่ื่� อการ่ดำาเนินงาน ถ้ึงแมว่้ัาอาจจะไม่ได้เป็นจำานวันท้�มากมายก็ตี้าม 

โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ส่วันใหญ่มสิ้�งอำานวัยค์วัามสะดวักท้�มากพื่อเพ่ื่� อใหช้ัมร่ม
นักเร่ย้นไดใ้ชัป้ร่ะโยชัน์ บางโร่งเร่ย้นอาจยนิด้ใหแ้อมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยใชั้
สถึานท้�และสิ�งอำานวัยค์วัามสะดวักต่ี้างๆ เพ่ื่� อจัดงานสาธ์าร่ณะ หร่อ่ในการ่ร่วัม
กลุ่มค์นเพ่ื่� อจุดปร่ะสงค์์ต่ี้างๆ ซึ่้�งอาจร่วัมถ้ึงกิจกร่ร่มอบร่ม หร่อ่งานปร่ะชุัม
สำาหร่บักลุ่มนักเร่ย้นและสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยทั�งหมด หร่อ่
แมแ้ต่ี้การ่ปร่ะชุัมแสดงค์วัามคิ์ดเหน็ในปร่ะเด็นท้�ผ้่ปกค์ร่อง นักเร่ย้น และ
บุค์ค์ลอ่�นๆ ในชุัมชันใหค้์วัามสนใจ

นอกจากน้� กร่งุเทพื่มหานค์ร่นับเป็นจุดศ่นยก์ลางในร่ะดับภม่ภิาค์และร่ะดับ
นานาชัาติี้ขึ้ององค์์กร่พัื่ฒนาเอกชันและองค์์กร่ร่ะหว่ัางปร่ะเทศ เชัน่ องค์์การ่
สหปร่ะชัาชัาติี้ ร่วัมทั�งบร่ษัิทยกัษ์ใหญ่มากมาย บุค์ค์ลท้�ทำางานใหกั้บบร่ษัิทหร่อ่
หน่วัยงานเหล่าน้�ส่วันใหญ่ ส่งบุตี้ร่หลานเขึ้า้เร่ย้นในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้  
นั�นหมายค์วัามว่ัาผ้่ปกค์ร่องขึ้องสมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�อาจเป็นก
ลุ่มค์นท้�มพ้ื่ร่สวัร่ร่ค์์ มศั้กยภาพื่ และมเ้วัลา ซึ่้�งอาจเป็นทร่พัื่ยากร่ท้�สำาคั์ญ
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v) การ่เติี้บโตี้ขึ้องโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้
เม่�อ 2-3 ทศวัร่ร่ษท้�แล้วั โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ก่อตัี้�ง
ขึ้้�นเพ่ื่� อตี้อบร่บัค์วัามต้ี้องการ่ขึ้องบุตี้ร่หลานขึ้อง
ผ้่ท้�ยา้ยภมิ่ลำาเนาจากต่ี้างปร่ะเทศเขึ้า้มาทำางานใน
ปร่ะเทศไทย ซึ่้�งยงัค์งจุดปร่ะสงค์์นั�นจนถ้ึง
ปัจจุบัน แต่ี้ก็ได้ร่บัการ่ตี้อบร่บัจากกลุ่มนักเร่ย้นท้�
กว้ัางขึ้้�น ค์ร่อบค์ร่วััชันชัั�นกลางและชันชัั�นส่งขึ้อง
ไทยท้�ต้ี้องการ่ใหบุ้ตี้ร่หลานขึ้องพื่วักเขึ้าได้ร่บัการ่
ศ้กษาท้�มม้าตี้ร่ฐานร่ะดับโลกก็จำาต้ี้องมค้์วัาม
ต้ี้องการ่ใหบุ้ตี้ร่หลานขึ้องพื่วักเขึ้าได้ศ้กษา
ในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ ซึ่้�งทำาใหโ้ร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ท้�
มอ้ย่่แล้วัมจ้ำานวันนักเร่ย้นสมคั์ร่เพิื่�มมากขึ้้�น และ
ก่อใหเ้กิดการ่ก่อตัี้�งโร่งเร่ย้นใหม่ๆ เพิื่�มขึ้้�นมาตี้าม
ค์วัามต้ี้องการ่ท้�ส่งขึ้้�น การ่มโ้ร่งเร่ย้นจำานวันมาก
ก็หมายค์วัามว่ัาเร่าสามาร่ถึสร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง

แอมเนสต้ี้�ท้�มากขึ้้�นไปด้วัย การ่ท้�มจ้ำานวันนักเร่ย้น
ไทยเพิื่�มมากขึ้้�นในโร่งเร่ย้นเหล่าน้�หมายค์วัามว่ัา 
ยิ�งมจ้ำานวันเยาวัชันไทยมากขึ้้�นท้�สามาร่ถึเขึ้า้ร่ว่ัม
ฐานสมาชักิขึ้อง แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยผ่าน
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ เป็นเร่่�องน่าต่ี้�นเต้ี้นสำาหร่บั 
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยท้�มศั้กยภาพื่ในการ่ขึ้ยาย
ฐานสมาชักิและการ่เค์ล่�อนไหวัทางด้านสิทธ์ ิ
มนุษยชันในปร่ะเทศโดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งถ้ึา 
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย สามาร่ถึนำาแนวัคิ์ดขึ้อง
การ่ปลก่ฝั่งผ้่สนับสนุนด้านสิทธ์มินุษยชันใน 
ร่ะยะยาวัและแนวัคิ์ดขึ้องแอมเนสต้ี้�มาปร่บัใชั้

b) โร่งเร่ย้นไทย
จุดแขึ้ง็ท้�ยิ�งใหญ่ท้�สุดขึ้องโร่งเร่ย้นไทยค่์อจำานวันโร่งเร่ย้นท้�มม้ากมายนับพัื่น ซึ่้�งปร่ะกอบด้วัย
นักเร่ย้นไทยเป็นล้านค์น การ่ท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจะมส่้วันร่ว่ัมในการ่ปลก่ฝั่งเร่่�องการ่เค์ล่�อนไหวั
ทางด้านสิทธ์มินุษยชันท้�มค้์วัามเป็นไทยแท้ อุดมค์ติี้ พื่ลังและ ทัศนค์ติี้ขึ้องเยาวัชันไทยจ้งเป็นสิ�งท้� 
ขึ้าดไม่ได้

เป็นเร่่�องยากท้�จะกล่าวัสร่ปุเก้�ยวักับโร่งเร่ย้นไทยเม่�อเปร่ย้บเท้ยบกับโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ เพื่ร่าะจำานวัน
ขึ้องโร่งเร่ย้นไทยท้�มม้ากกว่ัาโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้หลายเท่าตัี้วั ซึ่้�งแต่ี้ละโร่งเร่ย้นมค้์วัามแตี้กต่ี้างทาง
ด้านขึ้นาด ค์วัามสนใจทางด้านวิัชัาการ่ ตี้ำาแหน่งท้�ตัี้�งทางภม่ศิาสตี้ร่ ์ค์วัามหลากหลายทางด้านภม่หิลัง 
และสถึานภาพื่ทางสังค์มและเศร่ษฐกิจ ซึ่้�งแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย อาจมองเหน็ถ้ึงค์วัามจำาเป็นในการ่
วิัเค์ร่าะหป์ร่ะเภทขึ้องโร่งเร่ย้นไทยใหล้้กซึ่้�งมากกว่ัาผ้่เขึ้ย้น

โร่งเร่ย้นมัธ์ยมท้�ตัี้�งอย่ใ่นมหาวิัทยาลัยและโร่งเร่ย้นร่ฐับาลท้�มก้าร่แขึ้ง่ขึ้นัทางด้านวิัชัาการ่ส่งมห้ลายๆ 
สิ�งท้�ค์ล้ายค์ล้งกับโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ โร่งเร่ย้นทั�งสองปร่ะเภทมจุ้ดแขึ้ง็ท้�เหมอ่นๆ กัน เชัน่ การ่ม้
บุค์ลากร่ กลุ่มนักเร่ย้น และหลักส่ตี้ร่ท้�ใหค้์วัามสนใจในปร่ะเด็นร่ะดับโลก และการ่มท้ร่พัื่ยาการ่ทางด้าน
เงนิทนุและสิ�งอำานวัยค์วัามสะดวักในโร่งเร่ย้นท้�ด้เย้�ยม นอกเหน่อจากนั�น โร่งเร่ย้นทั�งสองปร่ะเภท 
มกัปร่ะกอบด้วัยนักเร่ย้นท้�มผ้่้ปกค์ร่องเป็นผ้่เชั้�ยวัชัาญทางด้านสาขึ้าอาชัพ้ื่ต่ี้างๆ และเค์ยเดินทางไป
ต่ี้างปร่ะเทศมาก่อน พื่วักเขึ้าหลายๆ ค์นมศั้กยภาพื่ท้�สำาคั์ญหร่อ่ทร่พัื่ยากร่ท้�อาจชัว่ัยเหล่อแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยได้ โร่งเร่ย้นเหล่าน้�ยงัมวั้ัฒนธ์ร่ร่มขึ้องการ่สนับสนุนชัมร่มนักเร่ย้น ถ้ึงแมว่้ัาจะให ้
ค์วัามสนใจทางด้านวิัชัาการ่เป็นหลักก็ตี้าม

ในขึ้ณะท้�โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้และโร่งเร่ย้นไทยชัั�นนำาอาจเขึ้า้ถ้ึงได้งา่ย แต่ี้การ่เขึ้า้ไปมส่้วันร่ว่ัมกับ
โร่งเร่ย้นร่ฐับาลขึ้องไทยทั�วัไปจะชัว่ัยสร่า้งโอกาสใหแ้อมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย เขึ้า้ถ้ึงค์นท้�มส้ถึานภาพื่
ทางเศร่ษฐกิจและสังค์มท้�มค้์วัามแตี้กต่ี้างมากกว่ัา แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่ใส่ใจเร่่�องค์วัาม 
หลากหลายทางด้านสถึานภาพื่เศร่ษฐกิจและสังค์มขึ้องฐานผ้่สนับสนุน เพื่ร่าะท้ายท้�สุดแล้วั  
การ่เค์ล่�อนไหวัทางด้านสิทธ์มินุษยชันจะแขึ้ง็แกร่ง่ท้�สุดก็ต่ี้อเม่�อมนัเป็นการ่สะท้อนค์วัามหลากหลายใน
สังค์ม และยงัชัว่ัยใหม้ทั้ศนค์ติี้ท้�หลากหลาย ซึ่้�งจะชัว่ัยออกแบบแผนการ่และการ่ส่�อสาร่ข้ึ้อม่ลออกไป 
เพ่ื่� อใหพ้ื่วักเร่าสามาร่ถึเขึ้า้ถ้ึงชุัมชันจำานวันมากขึ้้�นผ่านขึ้อ้ค์วัามขึ้องเร่า
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c) ปร่ะเทศไทย : มุมมองท้�มต่้ี้อตี้นเอง วััฒนธ์ร่ร่ม เยาวัชัน
ปร่ะเทศไทยมองว่ัาตี้นเป็นปร่ะเทศท้�สำาคั์ญในชุัมชันโลก ในฐานะท้�เป็นหน้�งในปร่ะเทศท้�รุ่ง่เร่อ่งและพัื่ฒนาในเอเชัย้ตี้ะวัันออกเฉ้ยงใต้ี้ เป็นมหานค์ร่หลักขึ้อง
ภม่ภิาค์ ปร่ะเทศไทยเป็นหน้�งใน 48 ปร่ะเทศแร่กเร่ิ�มท้�มก้าร่เปิดร่บัปฏิิญญาสากลว่ัาด้วัยสิทธ์มินุษยชันในปีพื่.ศ. 2491 ปร่ะเทศไทยเขึ้า้ร่ว่ัมกับสหปร่ะชัาชัาติี้ 
ใหก้าร่ต้ี้อนร่บัต่ี้อการ่จัดตัี้�งสำานักงานสหปร่ะชัาชัาติี้สำาหร่บัภม่ภิาค์และยงัมส้ำานักงานด้านสิทธ์มินุษยชันร่ะดับชัาติี้เป็นขึ้องตัี้วัเอง ร่ฐับาลไทยแสดงขึ้อ้ค์วัาม
ปร่ะชัาสัมพัื่นธ์ว่์ัาจะใหก้าร่สนับสนุนต่ี้อสิทธ์มินุษยชันและได้ยด้หลักเสร่ภ้าพื่ ปร่ะชัาธ์ปิไตี้ย และสิทธ์มินุษยชันมาใชัใ้นปร่ะวััติี้ศาสตี้ร่ ์ไมม่ป้ร่ะเทศใดท้�มป้ร่ะวััติี้ 
ทางด้านสิทธ์มินุษยชันท้�ไร่ท้้�ติี้ ร่วัมถ้ึงปร่ะเทศไทยเชัน่กัน แต่ี้ปร่ะเทศไทยก็ยงัมป้ร่ะวััติี้ว่ัาเป็นปร่ะเทศท้�ใหก้าร่สนับสนุนสิทธ์มินุษยชัน และใหค้์วัามใส่ใจต่ี้อ 
ภาพื่ลักษณ์ขึ้องตี้นว่ัาเป็นปร่ะเทศท้�สนับสนุนสิทธ์มินุษยชัน

เยาวัชันในปร่ะเทศไทยมค้์วัามสนใจและมค้์วัามเป็นส่วันหน้�งกับทั�งโลก ไม่ว่ัาจะเก้�ยวัขึ้อ้งกับด้านค์วัามบันเทิงและแฟัชัั�น หร่อ่อาจร่วัมถ้ึงธ์รุ่กิจและเศร่ษฐศาสตี้ร่์
 หร่อ่แม้กร่ะทั�งการ่เมอ่งก็ตี้าม เยาวัชันไทยมค้์วัามร่่แ้ละเชั่�อมต่ี้อกับโลกดิจิตี้อล และมค้์วัามกร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้บนส่�อสังค์มออนไลน์ ซึ่้�งเป็นชัอ่งทางหลักท้�พื่วักเขึ้าร่บั
ขึ้า่วัสาร่เก้�ยวักับสิ�งท้�เกิดขึ้้�นในปร่ะเทศไทยและทั�วัโลก

ค์นไทยมค้์วัามกังวัลในเร่่�องสวััสดิภาพื่และค์วัามสามคั์ค้์ในชุัมชัน และใหค้์วัามสำาคั์ญกับการ่แสดงถ้ึงค์วัามเค์าร่พื่ซึ่้�งกันและกัน แนวัคิ์ดเร่่�องศักดิ�ศร่ข้ึ้องค์วัาม
เป็นมนุษย ์ซึ่้�งเป็นหวััใจหลักขึ้องสิทธ์มินุษยชัน เป็นท้�เขึ้า้ใจและได้แสดงใหเ้หน็ในปร่ะเพื่ณ้ต่ี้างๆ ในปร่ะเทศไทย ยกตัี้วัอยา่งเชัน่ การ่ท้�บุค์ค์ลไมอ่ยากทำาใหใ้ค์ร่
เส้ยหน้าเพื่ร่าะเกร่งว่ัาเขึ้าผ้่นั�นจะร่่ส้้กเส้ยเก้ยร่ติี้ ถ้ึงแมว่้ัาการ่เร่ย้กขึ้านกันและกันด้วัยถ้ึอยค์ำาหร่อ่การ่แสดงท่าทางใหเ้หมาะสมกับสถึานะขึ้องอ้กฝ่่ายอาจไมไ่ด้
เป็นการ่แสดงถ้ึงค์วัามเท่าเท้ยมกันในลำาดับชัั�นทางสังค์ม แต่ี้ก็แสดงใหเ้หน็ถ้ึงการ่ใหเ้ก้ยร่ติี้ซึ่้�งกันและกันอยา่งเท่าเท้ยม ค์นไทย ร่วัมถ้ึงเยาวัชัน มป้ร่ะเพื่ณ้ใน
การ่ทำาบุญกศุล เน่�องจากได้ร่บัอิทธ์พิื่ลจากหลักศ้ลธ์ร่ร่มขึ้องศาสนาพุื่ทธ์ในเร่่�องผลบุญและผลกร่ร่ม ซึ่้�งหมายร่วัมถ้ึงการ่ชัว่ัยเหล่อบุค์ค์ลท้�อ่อนแอ โดยเฉพื่าะ
ค์นท้�ดน่่าจะมค้์วัามบร่สุิทธ์ิ�จากการ่เป็นอาชัญากร่หร่อ่กิจกร่ร่มทางด้านการ่เมอ่ง

เยาวัชันและค์นวััยหนุ่มสาวัเป็นกลุ่มปร่ะชัากร่ท้�มส่้วันร่ว่ัมในกิจกร่ร่มทางด้านการ่เมอ่งมากท้�สุดในปร่ะวััติี้ศาสตี้ร่ ์ค์นหนุ่มสาวัได้เส้ยสละมากมายเพ่ื่� ออิสร่ภาพื่
และสิทธ์ใินปร่ะเทศไทย พื่วักเขึ้าได้แสดงค์วัามกล้าหาญในการ่เขึ้า้ร่ว่ัมการ่เดินขึ้บวันและการ่ปร่ะท้วังต่ี้างๆ ร่ะยะเวัลาหลายทศวัร่ร่ษท้�ผ่านมา ค์นหลายพัื่นค์นได้
ยอมเส้ยสละค์วัามปลอดภัยขึ้องตี้นหร่อ่แมแ้ต่ี้ชัวิ้ัตี้ขึ้องพื่วักเขึ้า ซึ่้�งส่วันใหญ่เป็นนักศ้กษามหาวิัทยาลัยมากกว่ัานักเร่ย้นมธั์ยม ค์วัามโดดเด่นขึ้องเยาวัชันไทยใน
ชัว่ังอายนุ้�อาจมนั้ยสำาคั์ญต่ี้อการ่ทำางานขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย นักเร่ย้นมธั์ยมมอิ้สร่ภาพื่ขึ้องตี้นเองน้อยกว่ัา เน่�องจากยงัไมเ่ป็นอิสร่ะจากค์ร่อบค์ร่วัั และ 
มข้้ึ้อจำากัดจากทางโร่งเร่ย้นท้�มากกว่ัา อย่างไร่ก็ด้ นักเร่ย้นมัธ์ยมก็มส่้วันชัว่ัยได้มากในการ่ชัว่ัยปร่ะชัาสัมพัื่นธ์กิ์จกร่ร่มและปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชัน



 AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND             AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

 

2) จุดอ่อนและค์วัามท้าทาย 
จำานวันกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมจ้ำานวันค่์อนขึ้า้งน้อยเม่�อ
เท้ยบกับขึ้นาดปร่ะชัากร่ขึ้องปร่ะเทศไทย ซึ่้�งจากจำานวันท้�มอ้ย่ ่ส่วันใหญ่มาจาก
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ ถ้ึงแม้ว่ัาโร่งเร่ย้นไทยจะปร่ะกอบไปด้วัยนักเร่ย้นไทย 
จำานวันมากก็ตี้าม ในปร่ะเทศไทย การ่ผลักดันใหป้ร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันเขึ้า้ไปอย่่
ในร่ะบบการ่ศ้กษาค่์อนข้ึ้างเป็นเร่่�องท้�ท้าทายอยา่งมาก  การ่ผันเปล้�ยนขึ้อง
ร่ฐับาลด้วัยวิัธ์ท้้�ไมเ่ป็นปร่ะชัาธ์ปิไตี้ยและการ่สั�นค์ลอนขึ้องเสร่ภ้าพื่ขึ้อง
พื่ลเมอ่ง ทำาใหย้ากต่ี้อการ่เปร่ย้บเท้ยบสถึานะขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยกับ 
แอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันัแนลในปร่ะเทศอ่�นๆ ท้�มเ้สร่ภ้าพื่และค์วัามมั�นค์ง 
ทางด้านการ่เมอ่ง นอกจากนั�น สิทธ์มินุษยชัน ไม่ได้เป็นวัล้ท้�ใชัโ้ดยทั�วัไปใน
ปร่ะเทศไทย นอกเหน่อจากภาค์ปร่ะชัาสังค์ม หร่อ่กลุ่มผ้่กำาหนดนโยบาย  
ยงัค์งมสิ้�งท้�เร่าสามาร่ถึทำาไดใ้นปร่ะเด็นเก้�ยวักับสิทธ์มินุษยชันผ่านกิจกร่ร่ม
ทางการ่เมอ่งต่ี้างๆแต่ี้เน่�องจากสังค์มไทยใหค้์วัามสำาคั์ญกับลำาดับชัั�น
ทางสังค์มและการ่เชั่�อฟังัต่ี้อผ้่ท้�มอ้ำานาจหน้าท้�เพ่ื่� อค์งไว้ัซึ่้�งค์วัามสามคั์ค้์และ
ค์วัามมั�นค์งในสังค์ม แต่ี้อยา่งไร่ก็ตี้ามขึ้อ้ท้าทายเหล่าน้�ไม่ได้ยากเกินกว่ัาท้�จะ
ผ่านไปได้ หากมฐ้านการ่สนับสนุนขึ้องไทยท้�ค์อยสนับสนุนอย่เ่ร่่�อยๆ 

นักเร่ย้นไทยมค้์วัามตัี้�งใจเต็ี้มท้� และเต็ี้มใจท้�จะจัดเตี้ร่ย้มกิจกร่ร่มเพ่ื่� อใหค้์น 
เขึ้า้มามส่้วันร่ว่ัมในปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชัน อย่างไร่ก็ตี้าม พื่วักเขึ้าอาจยังไมม่้
ค์วัามมั�นใจในชัว่ังแร่ก เน่�องจากวััฒนธ์ร่ร่มไทยใหค้์วัามสำาคั์ญกับการ่ร่วัม
กลุ่ม ค์วัามสามัค์ค้์ และค์วัามเค์าร่พื่ต่ี้อผ้่มอ้ำานาจ และงานกิจกร่ร่มทางด้าน 
การ่เค์ล่�อนไหวัก็มกัถึก่โยงกับค์วัามเป็นปัจเจกชัน ค์วัามกล้าท้�จะโดดเด่น และ 
มค้์วัามคิ์ดร่เิร่ิ�มใหม่ๆ ดังนั�นนักเร่ย้นไทยอาจจำาเป็นต้ี้องได้ร่บัการ่อบร่มจาก 
เจ้าหน้าท้�ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยในชัว่ังแร่ก เพ่ื่� อเสร่มิสร่า้งค์วัามร่่ ้
ค์วัามสามาร่ถึ ทักษะ และค์วัามมั�นใจ พื่วักเขึ้าอาจต้ี้องมตั้ี้วัอยา่งหร่อ่แนวัคิ์ด 
มาชัว่ัยจุดปร่ะกายค์วัามคิ์ดสร่า้งสร่ร่ค์์ ซึ่้�งนั�นอาจหมายถ้ึงว่ัาพื่วักเขึ้าอาจต้ี้องม้
ปฏิิสัมพัื่นธ์กั์บกลุ่มนักเร่ย้นอ่�นๆ เพ่ื่� อท้�พื่วักเขึ้าจะไดไ้มร่่่ส้้กโดดเด้�ยวั และร่่ส้้ก
อุ่นใจท้�จะจัดกิจกร่ร่มขึ้องตี้นเอง

นักเร่ย้นไทยสองค์นจากกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ร่ว่ัมฤด้ (RIS) ได้
ชัว่ัยหาขึ้อ้ม่ลใหเ้อกสาร่น้� และเผยว่ัาพื่วักเขึ้าสามาร่ถึจินตี้นาการ่ถ้ึงการ่เขึ้า้ไป
พ่ื่ดคุ์ยกับนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยเก้�ยวักับกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�ได้ เพื่ร่าะ
หน้�งในนักเร่ย้นทั�งสองค์นเค์ยศ้กษาท้�โร่งเร่ย้นไทยก่อนจะมาเร่ย้นท้� RIS และ
นักเร่ย้นอ้กค์นมเ้พ่ื่� อนและสมาชักิในค์ร่อบค์ร่วััในโร่งเร่ย้นไทย พื่วักเขึ้าคิ์ดว่ัา
นักเร่ย้นค์นอ่�นๆ ก็สามาร่ถึใหค้์วัามชัว่ัยเหล่อ และมส่้วันชัว่ัยใหนั้กเร่ย้นใน
โร่งเร่ย้นไทยเขึ้า้ใจงานขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� โดยการ่เล่าใหฟ้ังัถ้ึง
กลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง RIS พื่วักเขึ้าร่่ส้้กว่ัานักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยค์วัร่มโ้อกาสได้
เขึ้า้มาสัมผัส ทำาค์วัามร่่จั้กกับแอมเนสต้ี้�มากกว่ัาน้� ได้เหน็กิจกร่ร่มต่ี้างๆ เพ่ื่� อเป็น
ตัี้วัอยา่ง และท้�สำาคั์ญ พื่วักเขึ้ายังเหน็ว่ัาการ่สนับสนุนซึ่้�งกันและกันจะสร่า้งค์วัาม
แตี้กต่ี้างอันยิ�งใหญ่ได้ เป็นเร่่�องน่าภม่ใิจท้�จะเหน็สมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นในปัจจุบัน
ผันตัี้วัมาเป็นผ่ใ้หค้์ำาแนะนำาปร่ก้ษาท้�ด้ได้
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3) โอกาส

a) เยาวัชันไทย
ปร่ะเทศไทยเป็นปร่ะเทศท้�ค่์อนขึ้า้งใหม ่จากจำานวันปร่ะชัากร่ทั�งหมด  
69 ล้านค์น ปร่ะชัากร่ 16% มอ้ายุตี้ำากว่ัา 14 ปี ปร่ะชัากร่ 14% อย่ร่่ะหว่ัาง 
ชัว่ังอาย ุ15 - 24 ปี และกลุ่มอายทุ้�ตี้ามมาหลังจากวััยเร่ย้น ค่์อ ชัว่ังอาย ุ
25 - 54 ปี คิ์ดเป็นจำานวัน 46% ขึ้องปร่ะชัากร่ทั�งหมด ซึ่้�งปร่ะเทศไทยม้
โร่งเร่ย้นปร่ะถึมและโร่งเร่ย้นมัธ์ยมกว่ัา 30,000 แหง่ทั�วัปร่ะเทศ

เยาวัชันและค์นหนุ่มสาวัใหค้์วัามสนใจและมส่้วัมร่ว่ัมในเร่่�องการ่เมอ่งมากกว่ัา
ค์นในชัว่ังอายอุ่�นๆ  เยาวัชันและค์นหนุ่มสาวัเป็นกลุ่มปร่ะชัากร่ท้�มส่้วันร่ว่ัม 
มากท้�สุดต่ี้อการ่เค์ล่�อนไหวัในการ่ปฏิิร่ป่การ่เมอ่งร่ะดับชัาติี้ ซึ่้�งการ่ลงทนุกับ 
นักกิจกร่ร่มเยาวัชันอาจส่งผลกร่ะทบอย่างมากต่ี้อปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันใน
ปร่ะเทศไทย

b) ทร่พัื่ยากร่ท้�มอ้ย่ข่ึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเป็นส่วันหน้�งขึ้องแอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันัแนล 
ร่ะดับโลกท้�ได้ร่บัการ่ยอมร่บั ซึ่้�งมบุ้ค์ลากร่และอาสาสมคั์ร่ท้�สามาร่ถึเขึ้า้ร่ว่ัม
กับโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ นักเร่ย้นและศิษย์เก่าจากโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้โดยเฉพื่าะ 
ค์นไทย สามาร่ถึชัว่ัยเร่ิ�มต้ี้นกลุ่มในโร่งเร่ย้นไทย โดยการ่ใชัป้ร่ะโยชัน์จาก
เค์ร่อ่ขึ้า่ยร่ะหว่ัางเพ่ื่� อนได้ สมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่ต่่ี้างก็มเ้พ่ื่� อนหร่อ่
ค์ร่อบค์ร่วััท้�โร่งเร่ย้นอ่�นๆ แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึในการ่ปร่บัเน่�อหา
และปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันใหม้ค้์วัามน่าสนใจสำาหร่บัเยาวัชันไทยโดยไมจ่ำาเป็น
ต้ี้องพื่ยายามใหเ้หตุี้ผลต่ี้อเส้ยงวิัพื่ากษ์วิัจาร่ณ์ท้�องค์์กร่เค์ยได้ร่บัในอด้ตี้ 
เน่�องจากเยาวัชันจำานวันมากอาจไมร่่่จั้กแอมเนสต้ี้�มาก่อน การ่ขึ้อใหส้มาชักิ
กลุ่มนักเร่ย้นมาเป็นส่วันหน้�งในการ่ชัว่ัยร่บัสมคั์ร่น้�สามาร่ถึเพิื่�มทักษะ ค์วัาม
มั�นใจ และการ่มส่้วันร่ว่ัมในงานขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยและปร่ะเด็น 
ด้านสิทธ์มินุษยชัน

c) ปร่ะเด็นท้�เก้�ยวัขึ้อ้งและการ่เร่ิ�มต้ี้นท้�งา่ย
ต่ี้อการ่เขึ้า้ถ้ึง
แอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันัแนลทำางานในหลากหลายปร่ะเด็นท้�ค์ร่อบค์ลมุ 
ทั�วัโลก ซึ่้�งแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมจุ้ดมุง่หมายการ่ในทำางาน ร่วัมถ้ึงปร่ะเด็น
ท้�สำาคั์ญในปร่ะเทศไทยและท้�อ่�นๆ ต่ี้างกัน นักเร่ย้นชัอบการ่ลงมอ่ปฏิิบัติี้  
พื่วักเขึ้าต้ี้องการ่มส่้วันร่ว่ัมและต้ี้องการ่สร่า้งค์วัามแตี้กต่ี้าง ยกตัี้วัอยา่งเชัน่ 
การ่อพื่ยพื่ขึ้องปร่ะชัากร่ (ผ้่ล้�ภัย) เป็นปร่ะเด็นท้�มค้์วัามเก้�ยวัขึ้อ้งอยา่งมาก
ในปร่ะเทศไทยและเป็นกร่ณ้ท้�หยบิยกมาร่ณร่งณ์ในร่ป่แบบขึ้องปฏิิบัตี้การ่
ด่วัน (Urgent action) และกิจกร่ร่มเขึ้ย้น เปล้�ยน โลก (Write for 
Rights) เป็นกร่ณ้ท้�บอกเล่าเร่่�องร่าวัส่วันตัี้วัขึ้องบุค์ค์ลอยา่งเป็นร่ป่ธ์ร่ร่ม 
ซึ่้�งนักเร่ย้นสามาร่ถึนำาเร่่�องร่าวัเหล่าน้�ไปเล่าใหเ้พ่ื่� อนในโร่งเร่ย้นเพ่ื่� อชักัชัวัน
ใหพ้ื่วักเขึ้าเขึ้า้มามส่้วันร่ว่ัม นักเร่ย้นชัอบใหม้ตั้ี้วัเล่อก กร่ณ้ตัี้วัอยา่งและ
ปร่ะเด็นการ่ทำางานขึ้องแอมเนสต้ี้� ซึ่้�งเป็นสิ�งท้�ด้ท้�องค์์กร่สามาร่ถึเปิดโอกาส
ใหพ้ื่วักเขึ้าได้เล่อกและมส่้วันร่ว่ัมในสิ�งท้�พื่วักเขึ้าสนใจ ค์วัามกร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้ 
มกัส่งผลใหผ้่้อ่�นเกิดค์วัามกร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้เชัน่เด้ยวักัน และอาจทำาใหสิ้ทธ์ ิ
มนุษยชันเบ่งบานในสังค์มโร่งเร่ย้นได้

ถ้ึงแมว่้ัาแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจะทำางานในปร่ะเด็นท้�ค่์อนขึ้า้งมก้าร่โต้ี้เถ้ึยง
ในปร่ะเทศไทย แต่ี้การ่ทำางานในหลากหลายปร่ะเด็นนั�นก็ได้ร่บัการ่ยอมร่บั 
เชัน่กัน ในการ่ท้�จะเร่ิ�มต้ี้นและร่กัษากลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�เอาไว้ั 
นักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ผ่่ใ้หก้าร่สนับสนุนจะต้ี้องหาหนทางร่บัมอ่กับการ่เมอ่งและ
ค์วัามเชั่�อท้�ท้าทายขึ้องผ้่นำาและผ้่ปกค์ร่องขึ้องโร่งเร่ย้น กลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง 
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึทำางานในหลากหลายปร่ะเด็นท้�งา่ยต่ี้อการ่ 
เขึ้า้ถ้ึง พื่วักเขึ้าไมจ่ำาเป็นต้ี้องทำางานตี้ามจุดมุง่หมายขึ้องแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยใหค้์ร่บทกุจุดมุง่หมายนอกจากน้�พื่วักเขึ้าสามาร่ถึเล่อกทำางานใน
แงมุ่มท้�ไมค่่์อยเป็นท้�ถึกเถ้ึยงมากนัก ถ้ึงแมว่้ัาปร่ะเด็นนั�นอาจเป็นปร่ะเด็นท้�ม้



 AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND             AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

 

การ่โต้ี้เถ้ึยงก็ตี้าม ยกตัี้วัอยา่งเชัน่ ปร่ะเด็นการ่อพื่ยพื่ขึ้องปร่ะชัากร่หร่อ่ 
ผ้่ล้�ภัย ซึ่้�งเป็นส่วันหน้�งขึ้องงานท้�แอมเนสต้ี้�มจุ้ดยน่ทางด้านนโยบายท้�อาจ 
มก้าร่โต้ี้เถ้ึยงกันอย่ ่แต่ี้ค์วัามคิ์ดท้�ว่ัาเร่าค์วัร่ปฏิิบัติี้ต่ี้อผ้่ล้�ภัยอยา่งม้
มนุษยธ์ร่ร่ม เพื่ร่าะพื่วักเขึ้ากำาลังหน้จากอันตี้ร่ายนั�นอาจเป็นค์วัามคิ์ด 
ท้�น่าเหน็ใจมากกว่ัา

สิทธ์มินุษยชันศ้กษาอาจเป็นการ่เร่ิ�มต้ี้นท้�เขึ้า้ถ้ึงงา่ย เพื่ร่าะมักถึก่มองว่ัา 
ไมม่ภั้ย โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งเม่�อมุง่เน้นไปท้�คุ์ณค่์าขึ้องเป็นมนุษย์ท้�เป็นร่ากฐาน
ขึ้องสิทธ์มินุษยชัน ด้วัยเหตุี้น้�เอง กลุ่มนักเร่ย้นจ้งสามาร่ถึทำากิจกร่ร่มสิทธ์ิ
มนุษยชันศ้กษาได้อยา่งหลากหลายโดยไม่มก้าร่ต่ี้อต้ี้านจากภายนอกมากเท่าไร่
นัก โร่งเร่ย้นส่วันใหญ่เน้นคุ์ณค่์าสำาคั์ญท้�ต้ี้องการ่ใหนั้กเร่ย้นทำาตี้ามเป็น 
แบบอยา่ง สิทธ์มินุษยชันศ้กษาจ้งสามาร่ถึนำาไปร่วัมไว้ัอย่ใ่นหลักส่ตี้ร่การ่
ศ้กษา เพ่ื่� อท้�นักเร่ย้นสามาร่ถึเร่ย้นร่่แ้ละเขึ้า้ใจถ้ึงเหตุี้ผลท้�เร่าค์วัร่แสดง 
ค์วัามเค์าร่พื่และใหเ้ก้ยร่ติี้ซึ่้�งกันและกัน

นักเร่ย้นบางค์น เชัน่ สองค์นท้�ไดใ้หสั้มภาษณ์ในบทค์วัามน้� คิ์ดว่ัาสิทธ์ ิ
มนุษยชันศ้กษาเป็นเร่่�องน่าเบ่�อ พื่วักเขึ้ามค้์วัามสนใจในปร่ะเด็นและกร่ณ้
ศ้กษาต่ี้างๆ มากกว่ัา ดังนั�น จ้งอาจเป็นปร่ะโยชัน์ท้�จะแสดงใหก้ลุ่มนักเร่ย้น
เหน็ว่ัาพื่วักเขึ้าสามาร่ถึเก้�ยวัโยงบางกร่ณ้และปร่ะเด็นต่ี้างๆ เขึ้า้กับสิทธ์ ิ
มนุษยชันศ้กษาอยา่งไร่ได้บ้าง นอกจากน้�วิัธ์ก้าร่ท้�ใชัใ้นการ่เร่ย้นการ่สอน
สามาร่ถึมบ้ทบาทในการ่ทำาใหสิ้ทธ์มินุษยชันศ้กษามค้์วัามน่าสนใจมากยิ�งขึ้้�น 
ตัี้วัอยา่งเชัน่ การ่บร่ร่ยายต่ี้อกลุ่มนักเร่ย้น (โดยเฉพื่าะนักเร่ย้นท้�มอ้ายนุ้อย) 
เก้�ยวักับสิทธ์มินุษยชันจะไมเ่ป็นการ่เปิดโอกาสใหนั้กเร่ย้นมส่้วันร่ว่ัมเท่ากับ
การ่ขึ้อใหพ้ื่วักเขึ้าทำางานเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ื่� อออกแบบกฎร่ะเบย้บสำาหร่บัวิัธ์ท้้�
พื่วักเขึ้าจะปฏิิบัติี้ต่ี้อกันบนดาวัเค์ร่าะหด์วังใหมท้่�พื่วักเขึ้าค้์นพื่บและจะเร่ิ�ม 
ตัี้�งถิึ�นฐาน เกมส์ท้�เก้�ยวัขึ้อ้งกับการ่เค์ล่�อนไหวัร่า่งกาย หร่อ่ค์วัามคิ์ด
สร่า้งสร่ร่ค์์ทางด้านศิลปะท้�มค้์วัามเก้�ยวัเน่�องกันร่ะหว่ัางสิทธ์มินุษยชันกับ
ค์วัามเป็นจร่งิในชัวิ้ัตี้ปร่ะจำาวัันขึ้องเด็กและวััยรุ่น่ ซึ่้�งถ่ึอเป็นหลักการ่สอน 
ท้�สำาคั์ญ
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4)  อุปสร่ร่ค์
a) ขึ้อ้พิื่จาร่ณาทางด้านการ่เมอ่งและสังค์ม
ภาพื่ลักษณ์ขึ้องแอมเนสต้ี้�ในปร่ะเทศไทย ยังถ่ึอว่ัาอย่ใ่นภาพื่ลักษณ์เชังิลบต่ี้อค์นจำานวันมาก ซึ่้�งทำาใหเ้กิดการ่ต่ี้อต้ี้านในการ่เร่ิ�มต้ี้นกลุ่มนักเร่ย้นหร่อ่ 
การ่จัดกิจกร่ร่มบางอย่าง ตัี้วัอยา่งเชัน่ กลุ่มแกนนำาขึ้องผ้่ปกค์ร่องท้�โร่งเร่ย้น RIS มก้าร่ต่ี้อต้ี้านการ่จัดตัี้�งกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� นักเร่ย้นและ 
อาจาร่ย์ท้�ปร่ก้ษาต้ี้องใชัค้์วัามร่ะมดัร่ะวัังเป็นอยา่งมากในการ่ร่บัฟังัถ้ึงขึ้อ้กังวัลขึ้องพื่วักเขึ้าและตัี้ดสินใจว่ัาจะหล้กเล้�ยงการ่ทำางานในบางปร่ะเด็น  
โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งปร่ะเด็นโทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้ และตัี้ดสินใจท้�จะเล่อกปร่ะเด็นเก้�ยวักับผ้่ล้�ภัยและการ่เล่อกปฏิิบัติี้เป็นสองปร่ะเด็นสำาคั์ญสำาหร่บัปีน้�  
เพื่ร่าะสมาชักิในกลุ่มมค้์วัามสนใจในปร่ะเด็นทั�งสองน้�เป็นอยา่งมาก และไมไ่ด้ร่บัการ่คั์ดค้์านจากทางด้านผ้่ปกค์ร่อง

เป็นเร่่�องปร่กติี้ท้�ร่ฐับาลจะทำาใหเ้กิดการ่แบ่งขึ้ั�วัท้�ผิดพื่ลาดร่ะหว่ัางสิทธ์แิละ
ค์วัามมั�นค์ง น่าเส้ยดายท้�ขึ้อ้ค์วัามน้�มกัได้ร่บัการ่ยอมร่บัจากค์นไทยจำานวัน
มากซึ่้�งทำาใหแ้อมเนสต้ี้�ถึก่มองในแงล่บ สำาหร่บัโร่งเร่ย้นท้�จำานวันนักเร่ย้น
ส่วันมากมส้มาชักิในค์ร่อบค์ร่วััท้�ทำางานใหกั้บร่ฐับาลไทยและกองทัพื่ การ่เร่ิ�ม
ต้ี้นหร่อ่ดำาเนินงานขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นนั�นอาจเป็นเร่่�องท้�ท้าทายเป็นพิื่เศษ

แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจำาเป็นต้ี้องชัว่ัยใหนั้กเร่ย้นและอาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษาร่่วิ้ัธ์้
การ่พ่ื่ดถ้ึงองค์์กร่ในเชังิบวัก ซึ่้�งต้ี้องไมเ่ป็นไปในทางท้�พื่ยายามก่อใหเ้กิดภัย
ต่ี้อค์วัามมั�นค์งขึ้องปร่ะเทศไทย แต่ี้เป็นไปในทางท้�แสดงออกว่ัาสิทธ์มินุษย
ชันนั�นเป็นร่ากฐานขึ้องสันติี้ภาพื่และค์วัามมั�นค์ง อยา่งไร่ก็ตี้าม นักเร่ย้นส่วัน
ใหญ่จะพื่ยายามเปล้�ยนภาพื่ลักษณ์ในเชังิลบขึ้ององค์์กร่โดยการ่ชั้�ใหเ้หน็ถ้ึง
เร่่�องร่าวัเฉพื่าะบุค์ค์ลท้�องค์์กร่กำาลังใหก้าร่ชัว่ัยเหล่อ และท้�เค์ยใหก้าร่ชัว่ัย
เหล่อมาก่อน เร่่�องร่าวัท้�น่าเหน็อกเหน็ใจขึ้องบุค์ค์ลท้�เก้�ยวัขึ้อ้งในบางค์ร่ั�ง
สามาร่ถึลดค์วัามต้ี้งเค์ร่ย้ดท้�เกิดขึ้้�นจากหวััขึ้อ้ท้�เป็นท้�โต้ี้เถ้ึยงอย่ไ่ด้

สิทธ์มินุษยชัน ไมใ่ชัว่ัล้ท้�ใชักั้นโดยทั�วัไปในปร่ะเทศไทย แต่ี้ส่วันใหญ่จะถึก่นำา
มาใชัใ้นองค์์กร่ภาค์ปร่ะชัาสังค์ม ค์นทั�วัไปจ้งอาจไมเ่ขึ้า้ใจถ้ึงค์วัามหมายท้�แท้
จร่งิขึ้องวัล้นั�น ซึ่้�งอาจไมไ่ด้เป็นปัญหาใหญ่ในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ แต่ี้อาจเป็น
อุปสร่ร่ค์สำาหร่บัโร่งเร่ย้นไทย แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ได้พื่ยายามชัว่ัยกลุ่ม
นักเร่ย้นสร่ร่หาถ้ึอยค์ำาท้�เป็นปร่ะโยชัน์และค์นทั�วัไปสามาร่ถึเขึ้า้ถ้ึงได้งา่ยเพ่ื่� อ
ใหเ้กิดการ่ส่งเสร่มิในปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชัน แมว่้ัามนัอาจไมเ่หมาะสมสำาหร่บั
แอมเนสต้ี้�ในฐานะองค์์กร่ท้�ไมม่ศ้าสนา ท้�จะใชัภ้าษาทางศาสนาอยา่งเปิดเผย 
แต่ี้ก็สามาร่ถึร่ว่ัมมอ่กับบุค์ค์ลสำาคั์ญทางศาสนาท้�ใชัภ้าษาดังกล่าวัได้อยา่ง
อิสร่ะ เม่�อพื่วักเขึ้าพ่ื่ดค์วับค่่์ไปกับเจ้าหน้าท้�ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเพ่ื่� อ
ใหง้า่ยต่ี้อการ่เขึ้า้ใจสำาหร่บัค์นไทย แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึสร่า้ง
พัื่นธ์มติี้ร่กับบุค์ค์ลต่ี้างๆ เชัน่ พื่ร่ะภิกษุ สงฆ์ ์คุ์ณค์ร่ท้่�ได้ร่บัการ่เค์าร่พื่นับถ่ึอ
ในโร่งเร่ย้นมธั์ยม หร่อ่ผ้่นำาศาสนาท้�ถ่ึอหลักทางศาสนาพุื่ทธ์ และมค้์วัามสนใจ
ในเร่่�องสิทธ์มินุษยชัน เพื่ร่าะพื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึเชั่�อมโยงหลักการ่ทางพุื่ทธ์
ศาสนาเขึ้า้กับสิทธ์มินุษยชันในการ่เทศนา ซึ่้�งโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ปัญญาเด่นใน
จังหวััดเชัย้งใหมอ่าจเป็นทร่พัื่ยากร่ท้�มป้ร่ะโยชัน์ในเร่่�องน้�

โทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้เป็นปร่ะเด็นท้�มค้์วัามท้าทายเป็นอย่างยิ�ง จากหนังส่อพิื่มพ์ื่
บางกอกโพื่สต์ี้ (วัันท้� 11 ตี้.ค์. พื่.ศ. 2562) ร่ายงานว่ัา จากการ่สำาร่วัจขึ้อง
มหาวิัทยาลัยมหดิลพื่บว่ัา 41% ขึ้องค์นไทยยังต้ี้องการ่ใหม้โ้ทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้
อย่ ่ในขึ้ณะท้� 51% ยงัไมแ่น่ใจ และมป้ร่ะชัากร่เพ้ื่ยง 8% เท่านั�นท้�สนับสนุน
การ่ยกเลิกโทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้ แต่ี้โปร่ดจงร่่ไ้ว้ัว่ัาปร่ะเทศท้�มก้าร่ยกเลิกโทษ
ปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้แล้วัต่ี้างก็มผ้่้ท้�สนับสนุนโทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้เป็นส่วันใหญ่เชัน่กัน 
(เชัน่ ปร่ะเทศอังกฤษและปร่ะเทศฝ่ร่ั�งเศส แมว่้ัาการ่สนับสนุนน้�จะลดลงใน
ชัว่ังไมก้่�ปีท้�ผ่านมา)

ปร่ะเด็นโทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้เป็นปร่ะเด็นท้�ทำาใหห้ลายค์นไมช่ัอบแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทย เชัน่เด้ยวักับในสหร่ฐัอเมร่กิา โดยเฉพื่าะในกลุ่มอนุร่กัษ์นิยม 
หลายค์นไม่เหน็ว่ัามันเป็นปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชัน แต่ี้เป็นเร่่�องขึ้องผลท้�
สมค์วัร่ได้ร่บัในบร่บิทขึ้องการ่ลงโทษทางอาญา ปร่ะเด็นโทษปร่ะหาร่ชัวิ้ัตี้
เป็นส่วันหน้�งขึ้องจุดมุง่หมายการ่ทำางานร่ะดับโลกขึ้องแอมเนสต้ี้�  
อินเตี้อร่เ์นชันัแนล อย่างปฏิิเสธ์ไมไ่ด้ และจะยังค์งเป็นไปอย่างต่ี้อเน่�อง 
ในขึ้ณะท้�กลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ส่วันใหญ่อาจไมต้่ี้องการ่
ทำางานในปร่ะเด็นน้� แต่ี้แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย จำาเป็นต้ี้องชัว่ัยใหนั้กเร่ย้นร่่้
วิัธ์ต้ี้อบโตี้ใ้นการ่สนทนาอันน่าอ้ดอัดท้�อาจเกิดขึ้้�นเก้�ยวักับปร่ะเด็นน้� 

เน่�องจากร่ฐับาลไทยมกัมป้ฏิิกิร่ยิาในเชังิลบต่ี้อค์ำาวิัพื่ากษ์วิัจาร่ณ์ แอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทย จ้งมค้์วัามกังวัลเก้�ยวักับการ่ทำางานในปร่ะเด็นท้�มค้์วัามเก้�ยวั
เน่�องกับร่ฐับาลโดยตี้ร่ง ซึ่้�งนักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ไ่ม่น่าจะเข้ึ้าใจถ้ึงสิทธ์ขิึ้อง
ตี้นเองอย่างเต็ี้มท้�เม่�อมก้าร่วิัพื่ากษ์วิัจาร่ณ์ร่ฐับาลแหง่ชัาติี้ คุ์ณค์ร่แ่ละ
นักเร่ย้นท้�ยา้ยภมิ่ลำาเนามาอย่่ในปร่ะเทศไทยอาจร่่ส้้กไม่มั�นใจ ในฐานะท้�ตี้น
ไมใ่ชัพ่ื่ลเมอ่งไทย และอาจร่่ส้้กอ้ดอัดในการ่ท้�จะวิัจาร่ณ์ร่ฐับาลขึ้องปร่ะเทศ
ท้�พื่วักเขึ้าเป็นเพ้ื่ยงแค่์ผ้่มาเยอ่น

โดยทั�วัไปแล้วัร่ฐับาลมแ้นวัโน้มท้�จะเพิื่กเฉยต่ี้อการ่วิัพื่ากษ์วิัจาร่ณ์เก้�ยวักับ
ปร่ะเด็นทางด้านสิทธ์มินุษยชันขึ้องปร่ะเทศ โดยใหเ้หตุี้ผลถ้ึงค์วัามจำาเป็นใน
การ่ร่กัษาค์วัามสงบเร่ย้บร่อ้ยและค์วัามปลอดภัยขึ้องปร่ะชัาชันเป็นท้�หน้�ง 

ในขึ้ณะท้�ค์วัามเหน็อกเหน็ใจต่ี้อผ้่ท้�ต้ี้องการ่ค์วัามชัว่ัยเหล่อเป็นส่วันหน้�งในวััฒนธ์ร่ร่มไทย แต่ี้นั�นก็ไมอ่าจหมายร่วัมถ้ึงบุค์ค์ลท้�ถึก่โจมต้ี้ด้านสิทธ์เิพ้ื่ยงเพื่ร่าะ
เข้ึ้าไปมส่้วันร่ว่ัมในกิจกร่ร่มทางการ่เมอ่ง หร่อ่ผ้่ท้�ถึก่ตัี้ดสินว่ัาก่ออาชัญากร่ร่มหร่อ่มค้์วัามผิด ซึ่้�งค์วัามต้ี้งเค์ร่ย้ดขึ้องค่์านิยมน้�เกิดขึ้้�นจร่งิในหลายๆ ปร่ะเทศ
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b) Competition for Time and Attention
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้นั�นมศั้กยภาพื่อย่างมากในส่วันขึ้องการ่ท้�จะสร่า้งกลุ่มใหม่ๆ  
อย่างไร่ก็ตี้าม ก็ยงัค์งมค้์วัามท้าทายสำาหร่บัโร่งเร่ย้นเหล่าน้� เน่�องจากมกิ้จกร่ร่ม
มากมายท้�นักเร่ย้นสามาร่ถึเล่อกทำาได้ และแอมเนสต้ี้�เป็นเพ้ื่ยงหน้�งในตัี้วัเล่อกท้�
มากมายเหล่านั�น ซึ่้�งก็เป็นเร่่�องปร่กติี้ท้�สมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� จะม้
ส่วันร่ว่ัมในชัมร่มท้�มุง่เน้นการ่บร่กิาร่มากกว่ัาหน้�งชัมร่ม คุ์ณค์ร่ก็่เป็นผ้่สนับสนุน
กิจกร่ร่มนอกหลักส่ตี้ร่ต่ี้างๆ ดังนั�นนักเร่ย้นจ้งต้ี้องหาค์นท้�มทั้�งเวัลาและ 
ค์วัามสนใจ 

ในโร่งเร่ย้นไทย แอมเนสต้ี้�อาจเป็นหน้�งในหลายๆ ทางเล่อกขึ้องชัมร่มกิจกร่ร่ม
ต่ี้างๆ ปร่ะเภทกลุ่มท้�นักเร่ย้นไทยมค้์วัามคุ้์นเค์ยนั�นอาจมข้ึ้อ้ได้เปร่ย้บใน
การ่แขึ้ง่ขัึ้นในเร่่�องการ่ได้ร่บัการ่สนับสนุนจากนักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ ่เชัน่ ชัมร่ม
ทางด้านวิัชัาการ่ หร่อ่ ชัมร่มการ่กศุล ในโร่งเร่ย้นไทย แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจะ
ต้ี้องโต้ี้แยง้ว่ัาทำาไมแอมเนสต้ี้�จ้งเป็นชัมร่มท้�คุ้์มค่์าสำาหร่บันักเร่ย้นท้�สนใจเก้�ยวั
กับสวััสดิภาพื่ขึ้องมนุษย ์หากพื่วักเขึ้ามท้างเล่อกอ่�นๆ

c) มุมมองท้�เป็นไปได้ท้�มต่้ี้อแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยในฐานะองค์์กร่ต่ี้างชัาติี้ หร่อ่ องค์์กร่สำาหร่บักลุ่มค์นมฐ้านะ
เพ่ื่� อใหแ้อมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยได้ร่บัการ่ยกยอ่งในฐานะองค์์กร่ไทยท้�แท้จร่งิ ฐานการ่สนับสนุนและภาพื่ลักษณ์ขึ้ององค์์กร่นั�นจะต้ี้องมค้์วัามเป็นไทย 
อย่างชัดัเจน ซึ่้�งถ่ึอเป็นข้ึ้อได้เปร่ย้บท้�บุค์ลากร่ และผ้่นำาขึ้ององค์์กร่เป็นค์นไทย ปัจจุบันพื่วักเขึ้าได้ทำางานในเร่่�องท้�เป็นขึ้อ้กังวัลทางด้านสิทธ์มินุษยชันท้�ม้
ค์วัามเก้�ยวัข้ึ้องกับปร่ะเทศไทย และสร่า้งการ่ส่�อสาร่ท้�มวั้ัตี้ถึปุร่ะสงค์์เพ่ื่� อสะท้อนถ้ึงสาธ์าร่ณะชันค์นไทย ถ้ึงแมว่้ัากลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย 
ในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้และผ้่สนับสนุนท้�ไมใ่ชัค่์นไทยก็มค้์วัามสำาคั์ญต่ี้อแอมเนสต้ี้� อินเตี้อร่เ์นชันัแนลและแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย และก็เป็นสิ�งสำาคั์ญสำาหร่บั 
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ท้�ต้ี้องทำาใหม้ั�นใจว่ัาจำานวันผ้่สนับสนุนในหม่ผ้่่ท้�ยา้ยภม่ลิำาเนามาอย่ใ่นปร่ะเทศไทยไมไ่ด้มจ้ำานวันมากกว่ัาผ้่สนับสนุนค์นไทย เพ่ื่� อมิให ้
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยถึก่มองว่ัาเป็นสมาค์มสำาหร่บัชัาวัต่ี้างชัาติี้

นอกจากน้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค์วัร่ตัี้�งใจเล่อกโร่งเร่ย้นไทยเพ่ื่� อตัี้�งเป้าหมายการ่ร่บัสมคั์ร่กลุ่มนักเร่ย้น องค์์กร่จะต้ี้องพื่ยายามหล้กเล้�ยงใหค้์นภายนอก
มองว่ัาเป็นชัมร่มและกลุ่มนักเร่ย้นในกร่งุเทพื่ฯ เท่านั�น ถ้ึงแมว่้ัาจะเป็นเร่่�องท้�สมเหตุี้สมผลท้�จะมุง่เน้นไปท้�กร่งุเทพื่มหานค์ร่ในชัว่ังแร่ก ซึ่้�งเป็นท้�ท้�ปร่ะชัากร่
ส่วันใหญ่อาศัยอย่่และมท้ร่พัื่ยากร่มากมาย แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่มส่้วันร่ว่ัมกับโร่งเร่ย้นท้�มก้ลุ่มนักเร่ย้นท้�มค้์วัามหลากหลายทางเศร่ษฐกิจและสังค์ม 
ท้ายท้�สุดแล้วั การ่จัดตัี้�งเค์ร่อ่ขึ้า่ยโร่งเร่ย้นในภมิ่ภาค์หลักๆ ขึ้องปร่ะเทศไทยจะทำาใหอ้งค์์กร่เป็นเสมอ่นตัี้วัแทนขึ้องปร่ะชัากร่ขึ้องปร่ะเทศไทย ซึ่้�งเป็น 
เป้าหมายสำาคั์ญต่ี้อการ่เป็นท้�เค์าร่พื่นับถ่ึอ และเป็นกร่ะบอกเส้ยงท้�แท้จร่งิขึ้องปร่ะเทศไทย
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แผนเพ่ื่� อ
การ่สนับสนุน
กลุ่มนักเร่ย้น
ปัจจุบัน
ก่อนท้�จะเร่ิ�มกลุ่มนักเร่ย้นใหม่ๆ สิ�งสำาคั์ญค่์อต้ี้องแน่ใจ
ว่ัามก้าร่สนับสนุนกลุ่มท้�มอ้ย่ใ่นปัจจุบัน ต่ี้อไปน้�ค่์อการ่
ทบทวันสิ�งท้�เร่าได้ทำาไป และสิ�งท้�เร่าสามาร่ถึทำาเพิื่�มเติี้ม
ในการ่ใหก้าร่สนับสนุนกลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่่
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a) ส่�ออุปกร่ณ์ท้�สามาร่ถึใชัง้านได้จร่งิ
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยกำาลังดำาเนินการ่จัดเตี้ร่ย้มค่่์มอ่สำาหร่บัการ่เร่ิ�มต้ี้นกลุ่มใหม่ๆ  และค่่์มอ่การ่วัางแผนการ่ปฏิิบัติี้การ่สำาหร่บัทกุกลุ่ม นอกจากน้�ยงัมส่้�ออุปกร่ณ์
อ่�นๆ อ้กมากมายเก้�ยวักับปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชัน เชัน่ แผ่นพัื่บเก้�ยวักับสถึานการ่ณ์และสิทธ์ขิึ้องผ้่ล้�ภัยในปร่ะเทศไทย ร่า้นค้์าขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยก็  เป็นอ้ก
หน้�งทร่พัื่ยากร่สำาคั์ญสำาหร่บัสินค้์าท้�มต้ี้ร่าสินค้์าขึ้องแอมเนสต้ี้�อยา่งชัดัเจน เชัน่เส่�อยด่ เป็นต้ี้น ซึ่้�งสามาร่ถึใชัเ้พ่ื่� อการ่ปร่ะชัาสัมพัื่นธ์อ์งค์์กร่ได้อยา่งด้

b) ส่�อสาร่อยา่งสมำาเสมอเพ่ื่� อชัว่ัยใหค้์ำาแนะนำาและการ่สนับสนุน
ผ้่ปร่ะสานงานด้านนักกิจกร่ร่มและสิทธ์มินุษยชันศ้กษา ต้ี้องมก้าร่ส่�อสาร่กับกลุ่มนักเร่ย้นอยา่งสมำาเสมอ และส่�อสาร่กับผ้่ท้�ต้ี้องการ่เร่ิ�มกลุ่มเพ่ื่� อใหค้์ำาแนะนำา
เก้�ยวักับวิัธ์ก้าร่เร่ิ�มต้ี้น ร่วัมถ้ึงปร่ะเด็นท้�พื่วักเขึ้าเล่อกทำางาน โดยสนับสนุนใหท้ำางานตี้ามลำาดับค์วัามสำาคั์ญขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ใหแ้นวัคิ์ดและค์วัาม
ชัว่ัยเหล่อในเร่่�องวิัทยากร่ อุปกร่ณ์ ร่วัมถ้ึงกิจกร่ร่มต่ี้างๆ เป็นต้ี้น ทั�งน้�กลุ่มโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ร่ว่ัมฤด้ท้�ใหก้าร่สัมภาษณ์สำาหร่บัเอกสาร่ฉบับน้� ได้แสดงค์วัาม
ขึ้อบคุ์ณสำาหร่บัการ่มส่้วันร่ว่ัมกับนักกิจกร่ร่มนอกเหน่อจากกลุ่มขึ้องพื่วักเขึ้า ซึ่้�งได้ร่วัมถ้ึงกลุ่มนักปกป้องสิทธ์มินุษยชัน และผ้่ล้�ภัยท้�ถึก่เชัญิมาเป็นวิัทยากร่
และผ้่ฝึ่กอบร่มใหกั้บแอมเนสต้ี้� (ผ้่เขึ้ย้นร่ายงานน้�)

+ ค์ำาแนะนำา: อ้กหน้�งอุปกร่ณ์ท้�อาจเป็นตัี้วัชัว่ัยส่งเสร่มิกลุ่มนักเร่ย้นท้�ด้ ค่์อ ป้ายแอมเนสต้ี้� ส้เหล่องท้�ใชัใ้นการ่ปร่ะกอบกิจกร่ร่มสำาหร่บั 
ทกุกลุ่ม อุปกร่ณ์พ่ื่� นฐานน้�สามาร่ถึชัว่ัยส่งเสร่มิค์วัามโดดเด่นขึ้องกลุ่มและองค์์กร่ในสถึานศ้กษานั�นๆ ป้ายท้�พิื่มพ์ื่โดยใชัส้้ขึ้องแบร่นด์  
แอมเนสต้ี้�แบบอักษร่เฉพื่าะ และโลโก้ร่ป่เท้ยน จะชัว่ัยสร่า้งภาพื่ลักษณ์ขึ้องกลุ่มใหด้เ่ป็นมอ่อาชัพ้ื่ เร่าแนะนำาใหใ้ชัป้้ายท้�พิื่มพ์ื่ลายบนผ่นผ้า 
แทนท้�จะเป็นป้ายไวันิล เน่�องจากไวันิลจะเกิดร่อยยบัอยา่งถึาวัร่เม่�อถึก่พัื่บ

+ ค์ำาแนะนำา: ผ้่ปร่ะสานงานค์วัร่ส่งการ่ร่ายงานผ่านทางอิเล็กทร่อนิกส์ใหผ้่้นำากลุ่ม เพ่ื่� อใหเ้กิดการ่
ส่�อสาร่กับกลุ่มอยา่งต่ี้อเน่�อง และมป้ร่ะสิทธ์ภิาพื่ และมุง่ไปท้�ใจค์วัามสำาคั์ญ ซึ่้�งเค์ร่่�องมอ่การ่ร่ายงาน
สามาร่ถึทำาไดโ้ดยใชั ้Google Forms หร่อ่ Survey Monkey หร่อ่อาจเป็นขึ้อ้ค์วัามทาง Line ท้�ปร่ะกอบ
ด้วัยค์ำาถึามส้�ขึ้อ้ส่งไปยงัหวััหน้ากลุ่ม แบบฟัอร่ม์หร่อ่ขึ้อ้ค์วัามดังกล่าวัสามาร่ถึกำาหนดเวัลาใหถ้ึก่ส่งออก
ไปตี้ามวัันท้�ท้�กำาหนดไดโ้ดยอัตี้โนมัติี้ หร่อ่ผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึกำาหนดตี้าร่างเวัลาว่ัาจะส่งเม่�อใด ซึ่้�งการ่
ส่งทกุๆ สองเด่อนนั�นก็น่าจะเพ้ื่ยงพื่อ การ่ตี้อบกลับท้�ทันท่วังท้ ถ้ึงแมว่้ัาจะเป็นเพ้ื่ยงค์ำาตี้อบท้�กร่ะชับั
ก็ตี้าม ก็เป็นสิ�งสำาคั์ญท้�จะแสดงใหเ้หน็ว่ัาการ่ร่ายงานไม่ได้เป็นเพ้ื่ยงเร่่�องขึ้องการ่ทำาตี้ามกฎร่ะเบ้ยบ 
หากแต่ี้เป็นการ่แสดงออกขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยถ้ึงค์วัามใส่ใจท้�มใ้หแ้ก่กลุ่ม การ่จัดหาเค์ร่่�องมอ่ท้�
สามาร่ถึชัว่ัยปร่ะหยดัเวัลาท้�ผ้่นำากลุ่มนักเร่ย้นเชั่�อว่ัามป้ร่ะโยชัน์นั�น จะสามาร่ถึชัว่ัยกร่ะตุ้ี้นผ้่นำาในการ่
จัดทำาร่ายงานต่ี้อไป

ค์ำาถึามท้�แนะนำาสำาหร่บัเค์ร่่�องมอ่
การ่ร่ายงาน:
1. กลุ่มขึ้องคุ์ณได้จัดกิจกร่ร่มอะไร่มาแล้วับ้าง
2. คุ์ณกำาลังวัางแผนท้�จะจัดกิจกร่ร่มอะไร่ขึ้้�นบ้าง
3. คุ์ณต้ี้องการ่การ่สนับสนุนจากแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยในด้านใดบ้าง
4. คุ์ณมค้์ำาถึามหร่อ่ข้ึ้อสงสัยใดๆ หร่อ่ไม่
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+ ค์ำาแนะนำา: จัดใหม้กิ้จกร่ร่มร่วัมกลุ่มพื่บปะกันขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นสองค์ร่ั�งต่ี้อปีในวัันหยุดสุดสัปดาห ์สำาหร่บัโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ อาจด้กว่ัาหาก
เป็นเด่อนกันยายน หร่อ่ชัว่ังปลายเด่อนมกร่าค์ม เพื่ร่าะจะอย่ใ่นชัว่ังเร่ิ�มต้ี้นขึ้องแต่ี้ละภาค์เร่ย้น สำาหร่บัโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ ค์วัร่หล้กเล้�ยงชัว่ังปิด 
ภาค์เร่ย้นฤดร่่อ้นเน่�องจากมนั้กเร่ย้นท้�เดินทางไปต่ี้างปร่ะเทศในชัว่ังเวัลานั�นเป็นจำานวันมาก ค์วัร่พิื่จาร่ณาการ่จัดการ่ร่วัมกลุ่มเพ่ื่� อพื่บปะกันท้� 
สำานักงานแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยอย่างน้อยหน้�งค์ร่ั�ง เพ่ื่� อสร่า้งค์วัามตี้ร่ะหนักขึ้องนักเร่ย้นเก้�ยวักับแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยและเพ่ื่� อใหพ้ื่วักเขึ้าม้
ค์วัามร่่ส้้กเป็นส่วันหน้�งขึ้องหม่ค่์ณะ ไม่ใชัเ่ฉพื่าะกลุ่มขึ้องพื่วักเขึ้า นักเร่ย้นขึ้องโร่งเร่ย้น RIS เสนอแนะใหก้าร่ร่วัมกลุ่มพื่บปะมว้ัาร่ะการ่ปร่ะชุัมท้�
ปร่ะกอบไปด้วัยสองส่วันหลัก ค่์อ เจ้าหน้าท้�ใหข้ึ้อ้ม่ลเก้�ยวักับการ่ทำางานขึ้องแอมเนสต้ี้� และแต่ี้ละกลุ่มนักเร่ย้นร่ายงานเก้�ยวักับสิ�งท้�กลุ่มขึ้องพื่วัก
เขึ้ากำาลังทำา หร่อ่วัางแผนจะทำา จัดสร่ร่เวัลาใหนั้กเร่ย้นได้สังสร่ร่ค์์กันด้วัยการ่ร่บัปร่ะทานอาหาร่ เพ่ื่� อท้�นักเร่ย้นจะสามาร่ถึถึามค์ำาถึาม ทำาค์วัามร่่จั้ก
กัน และแบ่งปันแนวัคิ์ดต่ี้อกัน อย่าวัางแผนการ่ปร่ะชุัมด้วัยการ่เน้นใหม้วิ้ัทยากร่มาบร่ร่ยายมากจนเกินไป เพื่ร่าะนักเร่ย้นชัอบท้�จะได้มโ้อกาสพ่ื่ดคุ์ย
กับเพ่ื่� อนนักเร่ย้นด้วัยกันมากกว่ัา ค์วัร่สนับสนุนใหนั้กเร่ย้นมส่้วันร่ว่ัมในการ่ชัว่ัยดำาเนินการ่ปร่ะชุัม

c) สานสัมพัื่นธ์ร์่ะหว่ัางกลุ่มนักเร่ย้นอยา่งสมำาเสมอ
สมาชักิในกลุ่มนักเร่ย้นมกัสนุกกับการ่พื่บปะนักเร่ย้นจากโร่งเร่ย้นอ่�นและการ่ได้ออกไปขึ้า้งนอกโร่งเร่ย้น พื่วักเขึ้าติี้ดต่ี้อกับกลุ่มแอมเนสต้ี้�ขึ้องโร่งเร่ย้นอ่�นเพ่ื่� อ
นัดพื่บ แต่ี้ก็ต้ี้องร่่ส้้กผิดหวัังท้�ไมไ่ด้ร่บัค์ำาตี้อบกลับมา พื่วักเขึ้าตัี้�งตี้าร่อท้�จะได้พื่บปะกับกลุ่มอ่�นๆ แต่ี้ก็ต้ี้องถึก่ยกเลิกไปเน่�องจากการ่แพื่ร่ร่่ะบาดขึ้อง Covid-19 
ซึ่้�งจำาเป็นต้ี้องมก้าร่เว้ันร่ะยะหา่งทางสังค์ม

การ่มป้ฏิิสัมพัื่นธ์กั์นร่ะหว่ัางกลุ่มนักเร่ย้นสามาร่ถึสร่า้งค์วัามร่่ส้้กขึ้องค์วัามเป็นหม่ค่์ณะ ค์วัามเชั่�อมโยงกับองค์์กร่ และการ่เค์ล่�อนไหวัในร่ะดับท้�ใหญ่ขึ้้�น ซึ่้�ง
สามาร่ถึชัว่ัยใหแ้ต่ี้ละค์นได้เร่ย้นร่่แ้นวัคิ์ดใหม่ๆ ท้�มค้์วัามหลากหลาย เปิดโลกทัศน์และค์วัามคิ์ดสร่า้งสร่ร่ค์์ นอกจากน้�ยงัสามาร่ถึกร่ะตุ้ี้นและสร่า้งพื่ลังใหแ้ก่กลุ่ม
นักเร่ย้นอ้กด้วัย เหล่านักเร่ย้นมกัชัอบท้�จะเร่ย้นร่่จ้ากกันและกัน และมกัจะอยากร่่เ้ก้�ยวักับสิ�งท้�เพ่ื่� อนต่ี้างโร่งเร่ย้นทำาขึ้ณะอย่ท้่�โร่งเร่ย้น
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d) สร่า้งโอกาสในการ่ฝึ่กอบร่ม
ในปัจจุบัน ผ้่ปร่ะสานงานใหก้าร่ฝึ่กอบร่มตี้ามค์วัามต้ี้องการ่ขึ้องแต่ี้ละกลุ่ม ซึ่้�งมกัจะไปเย้�ยมกลุ่มแต่ี้ละกลุ่มท้�โร่งเร่ย้นขึ้องพื่วักเขึ้า

ในขึ้ณะท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยต้ี้องส่งเสร่มิค์วัามสนิทสนมกันในหม่่นักเร่ย้นทกุค์นท้�ทำากิจกร่ร่ม อ้กสิ�งหน้�งท้�มค้์วัามจำาเป็นก็ค่์อแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย 
จะต้ี้องสามาร่ถึร่บัมอ่กับค์วัามแตี้กต่ี้างทางด้านภาษาและวััฒนธ์ร่ร่มเม่�อมก้าร่จัดตัี้�งกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยเพิื่�มมากขึ้้�น ในชัว่ังแร่กนั�น เน่�องจากมจ้ำานวัน
กลุ่มส่วันใหญ่อย่ใ่นโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ จ้งต้ี้องใชัภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลาง การ่บร่ร่ยายโดยมก้าร่แปลทั�งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเวัลาเด้ยวักันจะชัว่ัย
ทำาใหผ่้ใ้ชัภ้าษาทั�งสองภาษาร่่ส้้กถ้ึงค์วัามเป็นหน้�งเด้ยวักัน อย่างไร่ก็ตี้าม อาจเป็นเร่่�องยุง่ยากในการ่เขึ้า้ร่ว่ัมปร่ะชุัมในสภาพื่แวัดล้อมดังกล่าวั ผ่ใ้ชัภ้าษาทั�ง
สองภาษาค์วัร่ร่่ส้้กสบายใจต่ี้อการ่พื่บปะกันอย่างเต็ี้มท้�จ้งอาจเป็นการ่ด้กว่ัาหากนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยและนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ได้เขึ้า้ร่ว่ัมการ่ปร่ะชุัม
แยกกัน หร่อ่มิฉะนั�น การ่ปร่ะชุัมอาจเร่ิ�มต้ี้นด้วัยการ่เปิดปร่ะชุัมแบบสองภาษา ตี้ามด้วัยการ่แยกกลุ่มภาษาแต่ี้ละภาษาในภายหลัง

+ ค์ำาแนะนำา: เร่ย้นร่่จ้ากสมาชักิขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นว่ัาสิ�งท้�พื่วักเขึ้าต้ี้องการ่ในการ่ฝึ่กอบร่มนั�นมอ้ะไร่บ้าง ผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึเพิื่�ม 
ขึ้ด้ค์วัามสามาร่ถึขึ้องตี้นโดยการ่ฝึ่กฝ่นผ้่นำากลุ่มนักเร่ย้นท้�มป้ร่ะสบการ่ณ์ และนักกิจกร่ร่มต่ี้างๆ ใหม้าชัว่ัยดำาเนินงานอบร่ม หากจำานวัน 
กลุ่มนักเร่ย้นท้�มค้์วัามสนใจและตัี้�งใจท้�จะเขึ้า้ร่ว่ัมมม้ากพื่อ อาจมก้าร่จัดเตี้ร่ย้มวิัทยากร่เพ่ื่� อมานำาเสนอในร่ะหว่ัางการ่ปร่ะชุัมกลุ่มนักเร่ย้น  
หร่อ่ในการ่ร่วัมกลุ่มพื่บปะกันร่ะหว่ัางกลุ่มนักเร่ย้น เม่�อกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมก้าร่เติี้บโตี้ขึ้้�น จ้งมค้์วัามจำาเป็นจะต้ี้อง 
ฝึ่กอบร่มผ้่ฝึ่กสอนเพ่ื่� อท้�พื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึเพิื่�มศักยภาพื่ขึ้องผ้่สนับสนุนด้านกิจกร่ร่มต่ี้อไป นอกจากน้�ยงัมส่้�อออนไลน์มากมายจาก 
แอมเนสต้ี้�หลากหลายปร่ะเทศ เก้�ยวักับทักษะต่ี้างๆ ขึ้องนักกิจกร่ร่ม (เชัน่ วิัธ์จั้ดการ่กับตี้าร่างกิจกร่ร่ม วิัธ์ก้าร่ร่ะดมทนุ และอ่�นๆ) สิ�งเหล่าน้� 
ยงัสามาร่ถึส่งไปยงักลุ่มนักเร่ย้นโดยใชัส่้�อกลางทางอิเล็กทร่อนิกส์ได้อ้กด้วัย แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ไมจ่ำาเป็นต้ี้องผลิตี้เน่�อหาท้�นักกิจกร่ร่ม
จำาเป็นต้ี้องใชัทั้�งหมด เน่�องจากเน่�อหาเหล่าน้�ถึก่ทำาออกมาและได้ผ่านการ่ทำาซึ่ำาโดยนักกิจกร่ร่มขึ้องแอมเนสต้ี้�ในปร่ะเทศต่ี้างๆ หลายต่ี้อหลาย
ค์ร่ั�งในชัว่ังหลายปีท้�ผ่านมา อ้กทั�งเน่�อหาเหล่าน้�ยงัสามาร่ถึค้์นหาได้จากอินเทอร่เ์น็ตี้ หร่อ่สามาร่ถึขึ้อได้จากเพ่ื่� อนร่ว่ัมงานขึ้องแอมเนสต้ี้�ใน
ปร่ะเทศต่ี้างๆ อ้กด้วัย
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แผนสำาหร่บั
การ่สร่า้ง
กลุ่มนักเร่ย้นใหม่ๆ
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+ ค์ำาแนะนำา:

a) จัดเตี้ร่ย้มส่�ออุปกร่ณ์ท้�สามาร่ถึใชัไ้ด้จร่งิ และ
บุค์ลากร่เพ่ื่� อการ่สนับสนุนชัว่ัยเหล่อ
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค์วัร่เตี้ร่ย้มพื่ร่อ้มสำาหร่บัการ่มก้ลุ่มใหม่ๆ  โดยการ่
สร่า้งและเก็บร่วับร่วัมทร่พัื่ยากร่ต่ี้างๆ ไว้ัสำาหร่บัเพ่ื่� อใหก้ลุ่มบร่ร่ลเุป้าหมาย 
สิ�งเหล่าน้�จะชัว่ัยใหก้ลุ่มต่ี้างๆ สามาร่ถึเร่ิ�มต้ี้นด้วัยร่ากฐานท้�มั�นค์ง และเน่�อหา
ท้�กล่าวัถ้ึงมาก่อนหน้าน้�จะเป็นปร่ะโยชัน์อยา่งมาก นอกจากน้�ค์วัร่มค่่้์มอ่ในการ่
เร่ิ�มต้ี้นพื่ร่อ้มขึ้ั�นตี้อนท้�ชัดัเจนสำาหร่บัวิัธ์ก้าร่จัดตัี้�งกลุ่ม

ผ้่ปร่ะสานงานด้านนักกิจกร่ร่มและสิทธ์มินุษยชันศ้กษาค์วัร่ใหค้์วัามสำาคั์ญกับ
การ่สนทนากับกลุ่มนักเร่ย้นในชัว่ังเร่ิ�มต้ี้น เม่�อแต่ี้ละค์นได้ตัี้ดสินใจว่ัา 
พื่วักเขึ้าต้ี้องการ่เร่ิ�มจัดตัี้�งกลุ่ม สิ�งสำาคั์ญค่์อการ่ชัว่ัยใหพ้ื่วักเขึ้ามแ้ร่ง 
ผลักดันท้�จะสานต่ี้อแร่งกร่ะตุ้ี้นขึ้องพื่วักเขึ้า เพ่ื่� อท้�พื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึเร่ิ�มต้ี้น
ไปในทางท้�ด้ได้ น้�เป็นชัว่ังเวัลาท้�สำาคั์ญในการ่สร่า้งค์วัามสัมพัื่นธ์ร์่ะหว่ัาง 
ผ้่ปร่ะสานงานกับผ้่ก่อตัี้�งกลุ่ม ดังนั�น การ่สนทนาแบบตัี้วัต่ี้อตัี้วัจ้งเป็นสิ�งท้�
ค์วัร่ทำาเป็นอย่างยิ�ง ในขึ้ณะท้�เน่�อหาท้�ถึก่จัดพิื่มพ์ื่ขึ้้�นใหกั้บกลุ่มได้ร่ะบุเน่�อหา
ส่วันใหญ่ท้�ผ้่ก่อตัี้�งกลุ่มจำาเป็นต้ี้องร่่แ้ล้วั แต่ี้ผ้่ปร่ะสานงานก็ยงัสามาร่ถึชัว่ัย
ผ้่ก่อตัี้�งกลุ่มในการ่เสร่มิสร่า้งค์วัามมั�นใจ และแกไ้ขึ้ปัญหาท้�อาจเกิดขึ้้�นตี้าม
มาภายหลัง เม่�อกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมก้าร่เติี้บโตี้ขึ้้�น ก็
สามาร่ถึขึ้อใหส้มาชักิกลุ่มนักเร่ย้นท้�มป้ร่ะสบการ่ณ์จากโร่งเร่ย้นอ่�นๆ หร่อ่
ศิษยเ์ก่าจากโร่งเร่ย้นเหล่านั�นมาชัว่ัยใหค้์ำาแนะนำาในชัว่ังเร่ิ�มต้ี้นได้

ในร่ะยะแร่กเจ้าหน้าท้�ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยไม่ค์วัร่ใหค้์วัามสำาคั์ญเพ้ื่ยง
แค่์ขึ้ั�นตี้อนการ่ปฏิิบัติี้ท้�จำาเป็นต่ี้อการ่จัดตัี้�งกลุ่มเท่านั�น แต่ี้ค์วัร่ใหก้าร่
สนับสนุนในการ่หาหนทางร่บัมอ่กับการ่เมอ่งขึ้องโร่งเร่ย้นด้วัย น้�อาจเป็น
ชัว่ังเวัลาขึ้องการ่เจร่จาท้�จะต้ี้องมก้าร่ร่บัฟังัท้�ด้ และการ่เจร่จาต่ี้อร่องอยา่ง
ร่ะมดัร่ะวััง หากมค้์วัามกังวัลเก้�ยวักับจุดมุง่หมายทางด้านการ่เมอ่งขึ้อง 

b) จัดทำาปร่ะเด็นด้านยทุธ์ศาสตี้ร่แ์ละ
ตัี้วัเล่อกในการ่ดำาเนินการ่
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค์วัร่ขึ้อค์วัามชัว่ัยเหล่อจากกลุ่มนักเร่ย้นในการ่ชัว่ัย
ดำาเนินงานในปร่ะเด็นท้�มค้์วัามสำาคั์ญขึ้ององค์์กร่ อยา่งไร่ก็ตี้ามนักเร่ย้นร่ะดับ
มธั์ยมศ้กษานั�นต้ี้องเผชัญิกับค์วัามท้าทายต่ี้างๆ ซึ่้�งอาจจำาเป็นจะต้ี้องใหตั้ี้วั
เล่อกในปร่ะเด็นด้านสิทธ์มินุษยชันท้�เหมาะสมกับสถึานการ่ณ์ขึ้องพื่วักเขึ้าด้วัย

กลุ่มแอมเนสต้ี้� กลุ่มนักเร่ย้นจำาเป็นท้�จะต้ี้องหาวิัธ์ก้าร่ว่ัาจะร่บัมอ่กับค์วัาม
ท้าทายเหล่านั�นได้อยา่งไร่ ผ้่นำากลุ่มและอาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษาไมค่์วัร่ร่่ส้้กผิดต่ี้อ
การ่ทำางานขึ้องแอมเนสต้ี้�หร่อ่ร่่ส้้กไมส่บายใจท้�จะเร่ย้กตี้นเองว่ัาเป็นสมาชักิ
ขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� พื่วักเขึ้าอาจพื่บว่ัาเป็นการ่ด้ท้�สุดท้�จะมุง่เน้น
กิจกร่ร่มขึ้องพื่วักเขึ้าไปในปร่ะเด็นด้านสิทธ์มินุษยชันท้�ผ้่ค์นส่วันมากให ้
ค์วัามเหน็อกเหน็ใจ และไมเ่ป็นปร่ะเด็นท้�ถึก่โต้ี้เถ้ึยง ตี้ลอดชัว่ังร่ะยะเวัลาขึ้อง
ปีการ่ศ้กษา กลุ่มนักเร่ย้นอาจมโ้อกาสหยบิยกปร่ะเด็นท้�มก้าร่โต้ี้เถ้ึยงมา 
กล่าวัถ้ึง แต่ี้มนัจะเป็นสิ�งสำาคั์ญสำาหร่บักลุ่มท้�จะหาวิัธ์ท้้�จะสามาร่ถึพ่ื่ดคุ์ย
อยา่งสร่า้งสร่ร่ค์์เก้�ยวักับปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชัน โดยท้�ไมต้่ี้องต่ี้อส้่กับผ้่
บร่หิาร่หร่อ่ผ้่ปกค์ร่อง ซึ่้�งผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึชัว่ัยใหก้ลุ่มต่ี้างๆ หาสมดลุ
ในการ่จัดการ่เร่่�องน้�ได
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จำานวันท้�เหมาะสมขึ้องตัี้วัเล่อก
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค์วัร่จัดเตี้ร่ย้มตัี้วัเล่อกขึ้องปร่ะเด็นต่ี้างๆ ใหกั้บกลุ่ม
นักเร่ย้นอยา่งเหมาะสมและมจ้ำากัด ในขึ้ณะน้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยได้ทำางาน
เก้�ยวักับปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันท้�สำาคั์ญทั�งหมดเก้าปร่ะเด็นด้วัยกัน ซึ่้�งอาจเป็น
จำานวันท้�เหมาะสมสำาหร่บับุค์ลากร่และสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยต่ี้อ
การ่ร่บัมอ่ แต่ี้อาจเป็นจำานวันท้�มากเกินไปสำาหร่บักลุ่มนักเร่ย้น การ่ใหตั้ี้วัเล่อก
เพ้ื่ยงสามถ้ึงหกปร่ะเด็นก็น่าจะเพ้ื่ยงพื่อท้�จะไมท่ำาใหนั้กเร่ย้นร่่ส้้กกดดันมาก
จนเกินไป นอกจากน้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่ปร่บัเปล้�ยนภาษาทางด้าน
ปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันใหเ้ขึ้า้ใจงา่ยขึ้้�นสำาหร่บักลุ่มนักเร่ย้น และค์นทั�วัไปท้�ไมม่้
พ่ื่� นฐานค์วัามร่่ท้างกฎหมายหร่อ่นโยบายมาก่อน

การ่ตี้ร่ะหนักถ้ึงเร่่�องค์วัามปลอดภัยและค์วัามยั�งยน่
บุค์ลากร่ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย อย่ใ่นฐานะท้�จะร่บัมอ่กับปัญหาสิทธ์ิ
มนุษยชันร่ะดับชัาติี้และร่ะดับท้องถิึ�นท้�มค้์วัามขึ้ดัแยง้และมค้์วัามเส้�ยง
ทางการ่เมอ่ง ดังนั�นแอมเนสต้ี้�  จ้งไมค่์วัร่ค์าดหวัังใหส้มาชักิกลุ่มนักเร่ย้นมา
ทำางานในส่วันน้� แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยไมเ่พ้ื่ยงแต่ี้จะต้ี้องค์ำาน้งถ้ึงค์วัาม
ปลอดภัยขึ้องสมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นแต่ี้ยงัต้ี้องพิื่จาร่ณาถ้ึงการ่อย่ร่่อด และ
ค์วัามยั�งยน่ในการ่ร่วัมกลุ่มนักเร่ย้นด้วัย ถ้ึงแมว่้ัาสมาชักิขึ้องกลุ่มนักเร่ย้น
ต้ี้องการ่ท้�จะทำางานในปร่ะเด็นท้�มก้าร่โต้ี้เถ้ึยง แต่ี้ผ้่นำาโร่งเร่ย้นหร่อ่ 
ผ้่ปกค์ร่องนั�นอาจไมเ่หน็ด้วัย และอาจพื่ยายามท้�จะหยดุยั�งการ่ตัี้�งกลุ่มหร่อ่
ร่กัษากลุ่มแอมเนสต้ี้�ไว้ั การ่สร่า้งกิตี้ติี้ศัพื่ท์ในทางท้�ด้ใหกั้บกลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจะเป็นตัี้วัชัว่ัยในการ่สร่า้งกลุ่มเพิื่�มขึ้้�นได้ ซึ่้�งดเ่หมอ่น
ว่ัาแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมค้์วัามละเอ้ยดอ่อนต่ี้อขึ้อ้กังวัลเหล่าน้�อย่แ่ล้วั  
ดังนั�นค์ำาแนะนำาน้�จ้งเป็นเสมอ่นค์ำายำาเต่ี้อนท้�แสดงใหเ้หน็ว่ัาแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยดำาเนินการ่มาได้ถึก่ทางแล้วั

ค์วัามต้ี้องการ่และลำาดับค์วัามสำาคั์ญขึ้ององค์์กร่
การ่ใหท้างเล่อกและแนวัทางการ่ทำางานจะชัว่ัยใหก้ลุ่มนักเร่ย้นดำาเนิน
กิจกร่ร่มท้�สามาร่ถึมส่้วันในการ่สนับสนุนวิัสัยทัศน์และกลยทุธ์ข์ึ้อง  
แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยและสร่า้งผลกร่ะทบเชังิบวักท้�มากขึ้้�นไดใ้น
ท้�สุด บางค์ร่ั�งแอมเนสต้ี้�ก็มค้์วัามกังวัลในการ่กำาหนดบทบาทขึ้องกลุ่ม
นักเร่ย้น ซึ่้�งดั�งเดิมแล้วัแอมเนสต้ี้�ได้เร่ิ�มขึ้้�นจากกลุ่มอาสาสมคั์ร่ท้�ร่ว่ัม
กันเขึ้ย้นจดหมายก่อนท้�จะเปล้�ยนมาเป็นพื่นักงานปร่ะจำาในภายหลัง 
แม้กร่ะทั�งปัจจุบัน งานขึ้องแอมเนสต้ี้�ส่วันใหญ่นั�นยงัค์งดำาเนินการ่
โดยอาสาสมัค์ร่ ดังนั�นค์วัามเป็นอิสร่ะจ้งเป็นสิ�งสำาคั์ญขึ้องวััฒนธ์ร่ร่ม
และจร่ยิธ์ร่ร่มขึ้องกลุ่มแอมเนสต้ี้�ในหลายๆ แหง่ทั�วัโลก ซึ่้�งแอมเนสต้ี้�
ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึใหท้างเล่อกท้�หลากหลาย และใหอิ้สร่ะแก่กลุ่ม
นักเร่ย้น ในขึ้ณะท้�ยงัค์อยใหแ้นวัทางท้�มค้์วัามสำาคั์ญต่ี้อค์วัามสำาเร่จ็
ขึ้ององค์์กร่ เพื่ร่าะท้ายท้�สุดแล้วั กลุ่มนักเร่ย้นในปร่ะเทศไทยก็ค่์อ
แขึ้นขึ้าขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย และการ่ขึ้อใหส้มาชักิขึ้องกลุ่ม
นักเร่ย้นเข้ึ้าร่ว่ัมเป็นสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยยังสามาร่ถึ
ชัว่ัยใหเ้กิดการ่ร่ะดมทนุเพ่ื่� อองค์์กร่ อ้กทั�งยงัชัว่ัยจัดกิจกร่ร่มเพิื่�ม
จำานวันผ้่เข้ึ้าร่ว่ัมกิจกร่ร่ม เขึ้ย้น เปล้�ยน โลก ซึ่้�งเป็นแนวัทางท้�สมเหตุี้
สมผล 

ร่่ท้างกฎหมายหร่อ่นโยบายมาก่อน
ปร่ะเด็นท้�เก้�ยวัขึ้อ้งและได้ร่บัการ่สนับสนุนเป็นอยา่งด้โปร่ดแน่ใจว่ัาได้เล่อก
ปร่ะเด็นด้านสิทธ์มินุษยชันซึ่้�งมข้ึ้อ้ม่ลท้�พื่ร่อ้มใชัง้านและเน่�อหาท้�นักเร่ย้น
สามาร่ถึนำามาใชัไ้ด้ แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยไมค่์วัร่ค์าดหวัังใหก้ลุ่มนักเร่ย้น
สร่า้งเน่�อหาขึ้องตัี้วัเองขึ้้�นมาใหม ่กลุ่มนักเร่ย้นอาจปร่บัเปล้�ยนขึ้อ้ม่ลและ
เน่�อหาท้�ได้ร่บัจากแอมเนสต้ี้� แต่ี้พื่วักเขึ้าไมค่์วัร่ร่วับร่วัมข้ึ้อเท็จจร่งิและ
สร่า้งเน่�อหาขึ้้�นมาเองจากศ่นย ์แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่หล้กเล้�ยง
ปร่ะเด็นสิทธ์มินุษยชันท้�นักเร่ย้นไมส่ามาร่ถึนำาเน่�อหาขึ้องแอมเนสต้ี้�ท้�มอ้ย่่
มาจัดกิจกร่ร่มต่ี้างๆ ได้
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c) สนับสนุนใหนั้กกิจกร่ร่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่ข่ึ้ยายโค์ร่งการ่
กลุ่มนักเร่ย้นแต่ี้ละกลุ่มค์วัร่ท้�จะสามาร่ถึชัว่ัยแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยในการ่สร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นเพิื่�มใหไ้ด้อยา่งน้อยปีละหน้�งกลุ่ม แมว่้ัา แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจะ 
ไมไ่ด้มก้ลุ่มนักเร่ย้นมากมาย แต่ี้ในกลุ่มทกุกลุ่มก็มส้มาชักิอยา่งล้นหลาม นักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่เ่หล่าน้�มพ้ื่ลังและพื่ร่สวัร่ร่ค์์อย่างมาก  ทกุค์ร่ั�งท้�มก้าร่ปร่ะชุัมและ 
การ่จัดงานต่ี้างๆ พื่วักเขึ้าจะได้ร่บัปร่ะสบการ่ณ์ท้�มากขึ้้�นเสมอ นักเร่ย้นเหล่าน้�สมค์วัร่ท้�จะได้ร่่ว่้ัาพื่วักเขึ้าเป็นส่วันหน้�งขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย และพื่วักเขึ้าม้
ค์วัามสำาคั์ญต่ี้อองค์์กร่ นักเร่ย้นเหล่าน้�ล้วันมเ้พ่ื่� อน พ้ื่�น้อง ญาติี้อย่ต่ี้ามโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ นักเร่ย้นบางค์นเค์ยยา้ยมาจากโร่งเร่ย้นอ่�นและมค้์วัามคุ้์นเค์ยกับค์นใน 
โร่งเร่ย้นนั�นๆเป็นอย่างด้ นอกเหน่อจากนักเร่ย้นแล้วั อาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษาขึ้องแต่ี้ละกลุ่มนักเร่ย้นน่าจะร่่จั้กคุ์ณค์ร่โ่ร่งเร่ย้นอ่�น บุค์ลากร่และสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยมักมค้์วัามเก้�ยวัเน่�องกับเพ่ื่� อนหร่อ่สมาชักิในค์ร่อบค์ร่วััท้�อย่ใ่นโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ อยา่งน้อยหน้�งโร่งเร่ย้น

ผ้่ปร่ะสานงานด้านนักกิจกร่ร่มและสิทธ์มินุษยชันศ้กษาขึ้องแอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึขึ้อใหก้ลุ่มนักเร่ย้นแต่ี้ละกลุ่มมก้าร่ปร่ก้ษากันเก้�ยวักับ
การ่เชั่�อมโยงกับโร่งเร่ย้นอ่�นๆ หลังจากนั�นใหร้่ะบุอยา่งน้อยหน้�งโร่งเร่ย้นท้�
จะสามาร่ถึสร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นขึ้้�นได้อ้ก ผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึเปร่ย้บเท้ยบ
บันท้กขึ้องแต่ี้ละกลุ่มนักเร่ย้นเพ่ื่� อเชั่�อมโยงนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ ท้�ม้
ค์วัามสัมพัื่นธ์กั์บโร่งเร่ย้นเด้ยวักัน เพ่ื่� อป้องกันการ่ทำางานซึ่ำาซึ่อ้น ผ้่ปร่ะสาน

งานต้ี้องใหค้์วัามสำาคั์ญกับค์วัามคิ์ดร่เิร่ิ�มน้� ในลักษณะท้�ทำาใหเ้กิดค์วัาม
กร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้และการ่มส่้วันร่ว่ัมในหม่นั่กเร่ย้น การ่แขึ้ง่ขึ้นักันในกลุ่ม
นักเร่ย้นแต่ี้ละกลุ่มเพ่ื่� อสร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นขึ้้�นใหม ่อาจเป็นแร่งจ่งใจท้�ด้ได้
เหมอ่นกัน ผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึตัี้ดสินใจว่ัาพื่วักเขึ้าค์วัร่ตัี้�งชั่�อแค์มเปญน้�
หร่อ่ไม ่(เชัน่ “มห้น้�ง เร่ิ�มหน้�ง” หร่อ่ “เพิื่�มผลกร่ะทบเป็นสองเท่า” และ
ทำาใหเ้กิดค์วัามร่่ส้้กท้�เป็นทางการ่มากขึ้้�น หร่อ่ทำาใหไ้มเ่ป็นทางการ่มากขึ้้�น)

กิจกร่ร่มและโค์ร่งการ่ด้านบร่กิาร่
นักเร่ย้นได้ร่บัปร่ะโยชัน์จากการ่เหน็ตัี้วัอยา่งกิจกร่ร่มท้�กลุ่มอ่�นๆ จากทั�วัโลกได้ทำาไป  
ซึ่้�งค่่์มอ่การ่วัางแผนงานขึ้องนักเร่ย้นฉบับใหมไ่ด้ร่วัมแนวัคิ์ดดังกล่าวัเอาไว้ัแล้วั
นักเร่ย้นมกัชัอบกิจกร่ร่มท้�มค้์วัามสร่า้งสร่ร่ค์์และสนุก กลุ่มนักเร่ย้นท้�ไมม่แ้นวัคิ์ดใหม่ๆ  
อาจส่ญเส้ยพื่ลังและการ่สนับสนุน ในบางค์ร่ั�ง แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยอาจจะต้ี้องม ้
ส่วันเพ่ื่� อใหก้าร่ชัว่ัยเหล่อกลุ่มนักเร่ย้นท้�ต้ี้องการ่พื่บปะโดยตี้ร่งกับบุค์ค์ลท้�ต้ี้องเผชัญิ
กับการ่ต่ี้อส้่ทางด้านสิทธ์มินุษยชัน ตัี้วัอยา่งเชัน่ กลุ่มโร่งเร่ย้น RIS ได้เขึ้า้เย้�ยมชุัมชัน 
ผ้่ล้�ภัย และร่ว่ัมจัดงานสังสร่ร่ค์์และกิจกร่ร่มสำาหร่บัเด็กๆ และพื่วักเขึ้ายงัได้ร่วับร่วัม
อุปกร่ณ์การ่เร่ย้นเพ่ื่� อมอบเป็นขึ้องขึ้วััญใหกั้บเด็ก ๆ อ้กด้วัย โค์ร่งการ่น้�ได้สร่า้งค์วัาม
ปร่ะทับใจไว้ัอยา่งยาวันาน และส่งเสร่มิใหนั้กเร่ย้นมค้์วัามมุง่มั�นในการ่ชัว่ัยเหล่อผ้่ล้�ภัย 
พื่วักเขึ้ามค้์วัามสุขึ้มากท้�ได้เขึ้า้ร่ว่ัมกิจกร่ร่มทัศนศ้กษานอกโร่งเร่ย้น และพื่วักนักเร่ย้น
มค้์วัามภมิ่ใจในโค์ร่งการ่ขึ้องพื่วักเขึ้าเป็นอย่างมาก นอกจากน้� การ่แบ่งปันขึ้า่วัสาร่
เก้�ยวักับกิจกร่ร่มน้�ในจดหมายขึ้า่วัขึ้องโร่งเร่ย้นสามาร่ถึสร่า้งค์วัามปร่ะทับใจในเชังิ
บวักต่ี้อแอมเนสต้ี้� ซึ่้�งอาจมส่้วันชัว่ัยในการ่สร่า้งชั่�อเส้ยง หร่อ่ก่้ชั่�อเส้ยงขึ้ององค์์กร่
กลับมาใหม่ได้

หมายเหตุี้: เจ้าหน้าท้�ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมค้์วัามเชั้�ยวัชัาญในการ่ดำาเนินโค์ร่งการ่เพ่ื่� อร่บัร่องค์วัามปลอดภัยขึ้องผ้่ล้�ภัย ในขึ้ณะท้�แอมเนสต้ี้�เองไม่ใชั่
องค์์ทางด้านบร่กิาร่โดยตี้ร่ง ด้วัยค์ำาแนะนำาขึ้องบุค์ลากร่ กลุ่มนักเร่ย้นสามาร่ถึทำาโค์ร่งการ่บร่กิาร่ท้�สามาร่ถึสร่า้งผลกร่ะทบเชังิบวักต่ี้อสังค์มได้
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เม่�อมก้าร่ติี้ดต่ี้อค์ร่ั�งแร่กกับโร่งเร่ย้นแหง่ใหม ่ผ้่นำาขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นท้�มค้์วัามสัมพัื่นธ์กั์บบุค์ค์ล
น้�สามาร่ถึชัว่ัยจัดการ่ปร่ะชุัมท้�เป็นการ่ใหข้ึ้อ้ม่ล นักเร่ย้นจากกลุ่มท้�มอ้ย่ส่ามาร่ถึแนะนำาเก้�ยวักับ
แอมเนสต้ี้�โดยการ่พ่ื่ดเก้�ยวักับชัมร่มแอมเนสต้ี้�ขึ้องตี้น และแบ่งปันขึ้อ้ม่ลเก้�ยวักับกิจกร่ร่มท้�ได้
ทำามา การ่ขึ้ยายงานโดยร่ป่แบบนักเร่ย้นถ้ึงนักเร่ย้นน้� ถ้ึาทำาอยา่งกร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้ อาจสามาร่ถึ
ด้งดด่นักเร่ย้นมากพื่อท้�จะจัดตัี้�งกลุ่มใหมข่ึ้้�นมาได้ อ้กวิัธ์ห้น้�งท้�ทำาได้ค่์อ นักเร่ย้นจากกลุ่ม
นักเร่ย้นท้�มอ้ย่ส่ามาร่ถึชัว่ัยร่ะบุค์นร่่จั้กในโร่งเร่ย้นใหมใ่หผ้่้ปร่ะสานงานได้ดำาเนินการ่ต่ี้อ  
ผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึจัดการ่ปร่ะชุัมท้�ใหข้ึ้อ้ม่ลเก้�ยวักับแอมเนสต้ี้� ซึ่้�งวิัธ์ท้้�สองน้�อาจไมช่ัว่ัย
พัื่ฒนาค์วัามเป็นผ้่นำาและการ่มส่้วันร่ว่ัมใหกั้บสมาชักินักเร่ย้นท้�มอ้ย่ไ่ด้มากเท่าวิัธ์แ้ร่ก แต่ี้อยา่ง
น้อยก็สามาร่ถึชัว่ัยสร่า้งกลุ่มใหมไ่ด้ หากกลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่ม่ข้ึ้อ้จำากัดเกินกว่ัาท้�จะร่บัมอ่ใน
ร่ะดับท้�ล้กลงไป

ปร่ะเภทขึ้องโร่งเร่ย้นท้�ขึ้อใหส้มาชักิร่ะดมสมองเก้�ยวักับค์วัามเชั่�อมโยงขึ้องพื่วักเขึ้ากับ
นักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นอ่�น ในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ นักเร่ย้นหลายค์นมกัร่่จั้กนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้น
นานาชัาติี้อ่�นๆ อยา่งไร่ก็ตี้ามหลายๆ ค์นก็อาจจะร่่จั้กนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยด้วัย เป็นการ่ด้กว่ัา
ท้�จะสนับสนุนใหพ้ื่วักเขึ้าตัี้�งเป้าไปท้�กลุ่มโร่งเร่ย้นไทย เพื่ร่าะเป็นกลุ่มท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย
ยงัไมส่ามาร่ถึเขึ้า้ถ้ึงได้ตี้ามท้�ค์าดหวััง

e) เวัลาในการ่ร่บัสมัค์ร่
ชัว่ังใกล้จบปีการ่ศ้กษาเป็นเวัลาท้�ด้ในการ่ร่บัสมคั์ร่ค์นท้�อยากสร่า้งกลุ่มใหม ่ในค์ร่้�งหลังขึ้องปีการ่ศ้กษา หากบุค์ค์ลท้�อย่ต่ี้ามโร่งเร่ย้นใหมส่ามาร่ถึสร่า้งค์วัาม
คุ้์นเค์ยและเร่ย้นร่่กิ้จกร่ร่มขึ้องแอมเนสต้ี้�ในพ่ื่� นท้�ได้ พื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึคิ์ดวัางแผนการ่สร่า้งกลุ่มใหมไ่ด้ร่วัดเร่ว็ัในปีการ่ศ้กษาถัึดไป สุดท้ายแล้วั ชัว่ังต้ี้นปีการ่
ศ้กษาถ่ึอเป็นชัว่ังเวัลาท้�นักเร่ย้นตัี้ดสินใจว่ัากิจกร่ร่มไหนท้�พื่วักเขึ้าอยากเขึ้า้ร่ว่ัม และเป็นชัว่ังเวัลาท้�พื่วักเขึ้ายงัไมเ่ค์ร่ย้ดจนเกินไปกับปร่มิาณงานในโร่งเร่ย้น 
เน่�องจากโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้และโร่งเร่ย้นไทยมต้ี้าร่างขึ้องปีการ่ศ้กษาท้�แตี้กต่ี้างกัน ดังนั�นแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจ้งค์วัร่ท้�กร่ะจายชัอ่งทางการ่ติี้ดต่ี้อกับ 
กลุ่มนักเร่ย้นต่ี้างๆ เพ่ื่� อสร่า้งค์วัามสัมพัื่นธ์กั์บกลุ่มนักเร่ย้นได้เร่ว็ัขึ้้�น

d) เข้ึ้าร่ว่ัมกิจกร่ร่มนักเร่ย้นท้�จัดขึ้้�นทั�วัเมอ่ง
ทกุๆ ปีจะมก้าร่จัดกิจกร่ร่มและการ่ปร่ะชุัมสำาหร่บันักเร่ย้นทั�วักร่งุเทพื่มหานค์ร่ และบางค์ร่ั�ง
สำาหร่บันักเร่ย้นทั�วัปร่ะเทศ กิจกร่ร่ม ServICE เป็นตัี้วัอยา่งการ่ปร่ะชุัมท้�จัดขึ้้�นสำาหร่บั
นักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ต่ี้างๆ การ่ปร่ะชุัมเหล่าน้�จัดขึ้้�นโดยเหล่านักเร่ย้น ซึ่้�งพื่วักเขึ้าจะ
เป็นผ้่นำาในงานสัมมนาและเข้ึ้าร่ว่ัมโค์ร่งการ่ด้านการ่บร่กิาร่ ไมม่เ้หตุี้ผลใดท้�แอมเนสต้ี้�  
จะไมส่ามาร่ถึใหนั้กเร่ย้นนำาการ่สัมมนาและใหข้ึ้อ้ม่ลค์วัามร่่แ้ก่ค์นภายนอก กลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง
แอมนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย สามาร่ถึชัว่ัยร่ะบุค์นร่่จั้กในโร่งเร่ย้นใหม่ๆ  ท้�ยงัไมม่ก้ลุ่มแอมเนสต้ี้�ได้  
การ่ร่วัมตัี้วักันขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นในงานต่ี้างๆ เชัน่งาน Model United Nation ก็ถ่ึอเป็นงาน
ท้�สามาร่ถึเชั่�อมต่ี้อกับเหล่านักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่จ่ากหลายๆ โร่งเร่ย้นท้�อาจมค้์วัามเหน็อก
เหน็ใจต่ี้องานขึ้องแอมเนสต้ี้�
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เจ้าหน้าท้�และสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย สามาร่ถึส่�อสาร่
แนวัคิ์ดเก้�ยวักับการ่เป็นผ้่สนับสนุนในร่ะยะยาวักับสมาชักินักเร่ย้น
เม่�อใดก็ตี้ามท้�พื่วักเขึ้าได้พื่บปะกัน ผ้่ปร่ะสานงานนักเร่ย้นจะเป็น
บุค์ค์ลสำาคั์ญท้�สุดในการ่นำาเสนอค์วัามคิ์ดน้� ในฐานะท้�เป็นค์นท้�ม้
ปฏิิสัมพัื่นธ์กั์บนักเร่ย้นมากท้�สุด บ่อยค์ร่ั�งท้�เหล่านักเร่ย้นจะได้ร่บั
ค์ำาฝ่ากฝั่งจากผ่ใ้หญ่ว่ัา พื่วักเขึ้าค่์ออนาค์ตี้ขึ้องชัาติี้ แอมเนสต้ี้� 
ปร่ะเทศไทยไม่ค์วัร่ส่งเสร่มิขึ้อ้ค์วัามดังกล่าวั แต่ี้ค์วัร่เน้นใหเ้หน็ถ้ึง
คุ์ณค่์าขึ้องพื่วักเขึ้า ณ ปัจจุบัน พื่วักเขึ้าค่์อผ้่นำาในวัันน้�และในอนาค์ตี้ 
เป็นขึ้อ้ค์วัามท้�ด้กว่ัา ข้ึ้อค์วัามท้�ฉลาดจะชัว่ัยใหนั้กเร่ย้นตี้ร่ะหนักว่ัา 
พื่วักเขึ้าเป็นส่วันหน้�งขึ้องสิ�งท้�ใหญ่กว่ัาแค่์ชัมร่มนักเร่ย้นชัมร่มหน้�ง 
เชัน่ขึ้อ้ค์วัามท้�ว่ัา เม่�อเร่ย้นจบจากโร่งเร่ย้น ไม่ได้หมายค์วัามว่ัาจะ
ต้ี้องลาขึ้าดกับแอมเนสต้ี้�

ชักัชัวันใหก้ลุ่มนักเร่ย้นไปท้�สำานักงานขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย
เพ่ื่� อพื่บปะกับเจ้าหน้าท้�และสมาชักิขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย อธ์บิาย
การ่ดำาเนินงานขึ้องสำานักงานและวิัธ์ก้าร่ทำางานขึ้องผ้่สนับสนุนแต่ี้ละ
ค์น ชัว่ัยใหพ้ื่วักเขึ้าได้เหน็ค์วัามเป็นแอมเนสต้ี้�มากขึ้้�น นอกเหน่อจาก
ในหอ้งเร่ย้นท้�พื่วักเขึ้าได้พื่บปะกันในชัมร่ม แนะนำาพื่วักเขึ้าใหร้่่จั้กกับ
สมาชักิจากหลากหลายอาชัพ้ื่ เพ่ื่� อท้�พื่วักเขึ้าจะได้เหน็ภาพื่ตัี้วัเองใน
อนาค์ตี้ในฐานะผ้่สนับสนุนสิทธ์มินุษยชันและผ้่สนับสนุนขึ้องแอมเน
สต้ี้� ปร่ะเทศไทย ไม่ว่ัาพื่วักเขึ้าจะอยากปร่ะกอบอาชัพ้ื่ใดๆ ก็ตี้าม

หาวิัธ์ท้้�จะใหนั้กเร่ย้นมบ้ทบาทสำาคั์ญในส่วันท้�นอกเหน่อจากบทบาท
ขึ้องกลุ่มนักเร่ย้น การ่มท้้�นั�งในค์ณะผ้่บร่หิาร่หร่อ่ค์ณะกร่ร่มการ่ก็
เป็นอ้กหน้�งตัี้วัเล่อกท้�ด้ การ่มส่้วันร่ว่ัมในฐานะอาสาสมัค์ร่ในงาน
กิจกร่ร่มขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยอาจเป็นอ้กทางหน้�ง

g) ฝึ่กฝ่นตัี้วัแทนเยาวัชัน
ผ้่นำากลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยท้�กำาลังจะสำาเร่จ็การ่ศ้กษาจากโร่งเร่ย้น 
พื่วักเขึ้าจะยา้ยไปเร่ย้นต่ี้อในมหาวิัทยาลัยไมว่่ัาจะในปร่ะเทศไทยหร่อ่ต่ี้างปร่ะเทศ
ก็ตี้าม หลังจากสำาเร่จ็การ่ศ้กษาแล้วัหลายๆ ค์น โดยเฉพื่าะค์นไทย จะกลับมา
ปร่ะเทศไทยในฐานะผ่ใ้หญ่เพ่ื่� อเร่ิ�มต้ี้นการ่ทำางาน อาจมห้ลายค์นท้�ร่่ส้้กยนิด้และม้
ค์วัามสุขึ้ในการ่ท้�ได้ชัว่ัยเหล่อโค์ร่งการ่ขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย 
พื่วักเขึ้าอาจเต็ี้มใจท้�จะชัว่ัยฝึ่กฝ่นค์นใหม่ๆ  ตี้ามโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ เพ่ื่� อท้�จะสร่า้งกลุ่ม
นักเร่ย้นใหม ่พื่วักเขึ้าอาจจะยนิด้ชัว่ัยพ่ื่ดกับกลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่เ่ก้�ยวักับการ่จัดงาน
ต่ี้างๆ อยา่งไร่ใหป้ร่ะสบค์วัามสำาเร่จ็ บุค์ค์ลเหล่าน้�ได้ผ่านปร่ะสบการ่ณ์ในร่ั�วัโร่งเร่ย้น
มาไมน่านนัก พื่วักเขึ้าจ้งมมุ้มมองท้�เป็นปร่ะโยชัน์สำาหร่บันักเร่ย้นร่ะดับมธั์ยมศ้กษา 
พื่วักเขึ้าสามาร่ถึขึ้ยายขึ้ด้ค์วัามสามาร่ถึขึ้องผ้่ปร่ะสานงานนักเร่ย้น และใหค้์ำาปร่ก้ษา
กับกลุ่มนักเร่ย้นท้�ต้ี้องการ่การ่สนับสนุน บุค์ค์ลเหล่าน้�อาจต้ี้องการ่โอกาสในการ่ได้
มอบปร่ะสบการ่ณ์และค์วัามเชั้�ยวัชัาญใหกั้บนักเร่ย้นค์นอ่�นๆ นอกจากน้�พื่วักเขึ้าอาจ
ซึ่าบซึ่้�งใจในการ่มบ้ทบาทในฐานะผ้่นำา ซึ่้�งพื่วักเขึ้าสามาร่ถึใส่ลงไปในปร่ะวััติี้การ่
ทำางานได้ แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยสามาร่ถึลองทดสอบทฤษฎ้น้�โดยการ่คั์ดสร่ร่ตัี้วัแทน
หน้�งหร่อ่สองค์นเพ่ื่� อดว่่ัาบุค์ค์ลเหล่าน้�สามาร่ถึชัว่ัยเหล่อแอมเนสต้ี้�ได้อยา่งไร่บ้าง

f) เสร่มิสร่า้งวััฒนธ์ร่ร่มขึ้องผ้่สนับสนุนในร่ะยะยาวั
เม่�อเปร่ย้บเท้ยบกันแล้วัการ่ร่บัสมคั์ร่นักเร่ย้นมข้ึ้อ้ด้มากกว่ัาผ่ใ้หญ่ พื่วักเขึ้ามเ้วัลาและพื่ละกำาลังมากกว่ัาผ่ใ้หญ่ท้�ต้ี้องใชัเ้วัลาไปกับการ่ทำางานหาเล้�ยง
ค์ร่อบค์ร่วัั พื่วักเขึ้าอย่ใ่นชัว่ังอายทุ้�เหมาะสมต่ี้อการ่ร่เิร่ิ�มมส่้วันร่ว่ัมในการ่ชัว่ัยเหล่อผ้่ค์น เม่�อพื่วักเขึ้าได้เร่ย้นร่่ถ้้ึงค์วัามไมเ่ท่าเท้ยมและค์วัามอยติุี้ธ์ร่ร่มใน
สังค์ม พื่วักเขึ้ามแ้นวัโน้มท้�จะมทั้ศนค์ติี้ท้�ด้ต่ี้อการ่เปล้�ยนแปลงและเปิดกว้ัางต่ี้อการ่ลองสิ�งใหม่ๆ  เชัน่ งานด้านการ่เค์ล่�อนไหวั แอมเนสต้ี้� ไมไ่ด้แสดงใหผ้่้
สนับสนุนเยาวัชันเหน็ว่ัาพื่วักเขึ้าเป็นท้�ต้ี้องการ่ ทั�งในปัจจุบัน และหลังจากท้�พื่วักเขึ้าออกจากร่ั�วัโร่งเร่ย้นเขึ้า้ส่่สังค์มวััยผ่ใ้หญ่ ซึ่้�งถ่ึอเป็นการ่ส่ญเส้ย
ศักยภาพื่อยา่งน่าเส้ยดาย  แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย สามาร่ถึเป็นผ้่นำาในการ่ชัว่ัยสนับสนุนใหส้มาชักิในวััยเร่ย้นค์งอย่ต่่ี้อไปจนถ้ึงวััยผ่ใ้หญ่
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h) การ่เร่ิ�มสร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทย
ในร่ะยะยาวั เร่าหวัังว่ัาจำานวันกลุ่มขึ้องแอมเนสต้ี้�จะเพิื่�มมากขึ้้�นตี้ามโร่งเร่ย้นไทยต่ี้างๆ และจะมก้ลุ่มนักเร่ย้นอย่ทั่�วัปร่ะเทศ ซึ่้�งจะเป็นการ่ชัว่ัยเน้นค์วัามสำาคั์ญ
และขึ้ยายอิทธ์พิื่ลขึ้องแอมเนสต้ี้�ในปร่ะเทศไทย อย่างไร่ก็ตี้ามการ่เปิดร่บัสมคั์ร่กลุ่มนักเร่ย้นตี้ามโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้โดยเฉพื่าะในกร่งุเทพื่มหานค์ร่ในชัว่ังแร่ก
นั�นอาจเป็นการ่งา่ยกว่ัา โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ท้�ยงัไมไ่ด้มก้าร่เขึ้า้ถ้ึงถ่ึอมค้์วัามเป็นไปได้ส่งสำาหร่บัการ่สร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นใหมแ่ละอาจไมต้่ี้องใชัค้์วัามพื่ยายามมาก 
ในร่ะยะสั�นแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทสไทยอาจมจ้ำานวันกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้มากกว่ัาในโร่งเร่ย้นไทย อยา่งไร่ก็ตี้าม หากยงัยด้มั�นในวิัสัยทัศน์ในการ่ขึ้ยาย
ไปส่่โร่งเร่ย้นไทยและมก้าร่แสวังหาบุค์ค์ลใหม่ๆ  เพ่ื่� อจุดปร่ะสงค์์ในการ่เขึ้า้ถ้ึงโร่งเร่ย้นไทยอยา่งแน่วัแน่ ท้ายท้�สุดแล้วัแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยจะมค้์วัามสมดลุ
ขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นทั�งในโร่งเร่ย้นไทยและโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้อยา่งแน่นอน

นักเร่ย้น โดยเฉพื่าะนักเร่ย้นไทยในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้สามาร่ถึเป็นผ้่ชักัจ่ง
เพ่ื่� อนๆ และสมาชักิในค์ร่อบค์ร่วััท้�ศ้กษาในโร่งเร่ย้นไทยใหเ้ขึ้า้มามส่้วันร่ว่ัม 
นักเร่ย้นไทยบางค์นเค์ยเร่ย้นท้�โร่งเร่ย้นไทยมาก่อน มค้์วัามร่่จั้กและคุ้์นเค์ย
กับผ้่ค์นในโร่งเร่ย้นเหล่านั�นเป็นอยา่งด้ พื่วักเขึ้าสามาร่ถึชัว่ัยพ่ื่ดคุ์ยกับ
เพ่ื่� อนๆ ท้�โร่งเร่ย้นเก้�ยวักับชัมร่มแอมเนสต้ี้� เพ่ื่� อใหพ้ื่วักเขึ้าเกิดค์วัามสนใจ 
เน่�องจากเด็กนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยส่วันใหญ่อาจไม่เค์ยร่่จั้กแอมเนสต้ี้� 
มาก่อน ผ้่นำาขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นต่ี้างๆสามาร่ถึชัว่ัยใหนั้กเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทย
เหล่าน้�มองเหน็ภาพื่ว่ัากลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�ทำาอะไร่มาบ้าง เพ่ื่� อท้�พื่วัก
เขึ้าจะสามาร่ถึจินตี้นาการ่ถ้ึงค์วัามเป็นไปได้ขึ้องการ่มก้ลุ่มนักเร่ย้นใน
โร่งเร่ย้นขึ้องพื่วักเขึ้าเอง

โร่งเร่ย้นมธั์ยมท้�ตัี้�งอย่่ในมหาวิัทยาลัยไทยและโร่งเร่ย้นมธั์ยมอันดับต้ี้นๆ 
ขึ้องปร่ะเทศมศั้กยภาพื่ในการ่เร่ิ�มต้ี้นกลุ่มนักเร่ย้นมากท้�สุด โร่งเร่ย้นเหล่าน้�
มกัมส่้วันร่ว่ัมในปร่ะเด็นปัญหาร่ะดับโลกเชัน่เด้ยวักับโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ต่ี้างๆ 
และได้ร่บัผลปร่ะโยชัน์เชัน่เด้ยวักับโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ตี้ามท้�ได้กล่าวัไวัใ้น
เอกสาร่น้� โร่งเร่ย้นเหล่าน้�ใหค้์วัามสนใจต่ี้อปร่ะเด็นปัญหาร่ะดับโลกซึ่้�ง 
ผ้่ปกค์ร่องมักมส่้วันร่ว่ัมในธ์รุ่กิจร่ะหว่ัางปร่ะเทศหร่อ่มก้าร่เขึ้า้ถ้ึงทั�วัโลกใน

แวัดวังสังค์มเพ่ื่� อนหร่อ่ค์ร่อบค์ร่วััขึ้องพื่วักเขึ้า เชัน่เด้ยวักันกับผ้่ปกค์ร่อง
ขึ้องนักเร่ย้นไทยในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ท้�มกัเป็นผ้่ค์นจากชันชัั�นส่งขึ้องไทย 
ซึ่้�งอาจกลายเป็นดาบสองค์มได้ เพื่ร่าะถ้ึงแมว่้ัาพื่วักเขึ้าอาจมค้์วัามตี้ร่ะหนัก
และค์วัามสนใจในปร่ะเด็นโลกและสนับสนุนสิทธ์มินุษยชัน แต่ี้ก็อาจมสิ้ทธ์ิ�ท้�
พื่วักเขึ้าอาจต่ี้อต้ี้านการ่ท้�ลก่หลานขึ้องพื่วักเขึ้าจะเขึ้า้มามส่้วันเก้�ยวัขึ้อ้งกับ
ปร่ะเด็นต่ี้างๆ ท้�อาจเป็นปร่ะเด็นสำาคั์ญท้�กร่ะทบกับร่ฐับาลแหง่ชัาติี้

แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยไมค่์วัร่เร่ง่สร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นใหม่ๆ  ในโร่งเร่ย้นไทย
อยา่งร่วัดเร่ว็ัจนเกินไป กลุ่มนักเร่ย้นกลุ่มแร่กๆ ค์วัร่ได้ร่บัการ่ฝึ่กฝ่นอยา่ง
ละเอ้ยดในด้านต่ี้างๆ การ่เร่ิ�มกลุ่มใหมต่ี้ามโร่งเร่ย้นอ่�นๆ ค์วัร่เร่ิ�มจากจำานวัน
เล็กๆ และศ้กษาว่ัาโร่งเร่ย้นและนักเร่ย้นเหล่าน้�ต้ี้องฝึ่กฝ่นด้านใดเพ่ื่� อท้�จะ
ปร่ะสบค์วัามสำาเร่จ็ มค้์วัามเป็นไปได้ว่ัาพื่วักเขึ้าอาจมค้์วัามค์ล้ายค์ล้งกับกลุ่ม
นักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ หร่อ่พื่วักเขึ้าอาจจะมข้ึ้อ้แตี้กต่ี้างในด้านต่ี้างๆ 
ซึ่้�งจะเป็นการ่แสดงใหแ้อมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเหน็ว่ัายงัมวิ้ัธ์อ่้�นๆ ท้�ม้
ปร่ะสิทธ์ภิาพื่ในการ่ด้งดด่นักเร่ย้นไทยต่ี้อเร่่�องสิทธ์มินุษยชันมากกว่ัาแค่์วิัธ์้
การ่แบบดั�งเดิมขึ้องแอมเนสต้ี้�
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i) การ่ดแ่ลร่กัษาเป็นสิ�งจำาเป็นต่ี้อการ่เติี้บโตี้
เชัน่เด้ยวักับท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่ทำางานเพ่ื่� อร่กัษานักเร่ย้นในกลุ่มนักเร่ย้นใหเ้ป็นผ้่สนับสนุนในร่ะยะ
ยาวั การ่ดแ่ลร่กัษานักเร่ย้นในกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นก็จำาเป็นเชัน่เด้ยวักัน กลุ่มนักเร่ย้นมค้์วัามเปร่าะบางต่ี้อ
จำานวันนักเร่ย้นท้�เพิื่�มขึ้้�นและลดลงอยา่งไมค่์งท้� นักเร่ย้นใชัเ้วัลาในโร่งเร่ย้นและมโ้อกาสในการ่เขึ้า้ร่ว่ัมกลุ่ม
แอมเนสต้ี้�เพ้ื่ยงไม่ก้�ปีเท่านั�น ผ้่ปร่ะสานงานจ้งต้ี้องค์อยติี้ดตี้ามสอบถึามกลุ่มนักเร่ย้นถ้ึงแผนการ่ส่บทอด
ตี้ำาแหน่งผ้่นำาขึ้องพื่วักเขึ้า ค่่์มอ่การ่วัางแผนกลุ่มนักเร่ย้นร่ะบุใหก้ลุ่มนักเร่ย้นแจกแจงไวัใ้นแผนปร่ะจำาปีว่ัา
พื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึสนับสนุนใหนั้กเร่ย้นท้�มอ้ายนุ้อยกว่ัา เข้ึ้ามามส่้วันร่ว่ัมได้อยา่งไร่ หากผ้่นำาขึ้องกลุ่มนักเร่ย้น
มแ้ค่์นักเร่ย้นปีสุดท้ายทั�งหมด อาจมค้์วัามเส้�ยงส่งท้�ปีถัึดไปจะไม่มก้ลุ่มนักเร่ย้นอย่ต่่ี้อ ผ้่ปร่ะสานงานและ
อาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษาสามาร่ถึชัว่ัยผ้่นำารุ่น่ปัจจุบันคั์ดสร่ร่ผ้่นำารุ่น่ต่ี้อไปเพ่ื่� อใหม้ั�นใจว่ัากลุ่มจะสามาร่ถึดำาเนินการ่ต่ี้อ
ไดใ้นปีถัึดๆ ไป แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค์วัร่พิื่จาร่ณาเก้�ยวักับการ่ร่บัสมคั์ร่และการ่ดแ่ลร่กัษากลุ่มเป็นกิจวััตี้ร่
อย่างต่ี้อเน่�อง การ่เติี้บโตี้ขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นจะส่ญหายไปหากไม่ได้มก้าร่พื่ยายามดแ่ลร่กัษาอยา่งต่ี้อเน่�อง

j) อาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษา
อาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษามบ้ทบาทท้�สำาคั์ญอย่างมากกับกลุ่มนักเร่ย้น พื่วักเขึ้าค์วัร่ทำาหน้าท้�เป็นท้�ปร่ก้ษาไมใ่ชัผ้่่นำา
ขึ้องกลุ่ม เพ่ื่� อท้�นักเร่ย้นจะได้ฝึ่กฝ่นทักษะการ่เป็นผ้่นำาและการ่มส่้วันร่ว่ัม อาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษาสามาร่ถึชัว่ัย
แนะแนวักฏิร่ะเบ้ยบขึ้องกิจกร่ร่มนอกหลักส่ตี้ร่ต่ี้างๆ และกฏิอ่�นๆ พื่วักเขึ้าสามาร่ถึชัว่ัยชั้�ทางใหนั้กเร่ย้น
เหน็ถ้ึงค์วัามเป็นไปไดใ้นการ่เปล้�ยนแปลงทางการ่เมอ่งท้�อาจเกิดขึ้้�นในโร่งเร่ย้น หากพื่วักเขึ้าม้
ปร่ะสบการ่ณ์การ่ทำางานท้�โร่งเร่ย้นนั�นๆ เป็นเวัลานาน พื่วักเขึ้าสามาร่ถึใหข้ึ้อ้ม่ลเชังิล้กและบร่บิททาง
ปร่ะวััติี้ศาสตี้ร่เ์พ่ื่� อเป็นแนวัทางในการ่ปร่ะกอบการ่ตัี้ดสินใจ พื่วักเขึ้าสามาร่ถึสนับสนุนนักเร่ย้นโดยการ่
ใชัค้์วัามสัมพัื่นธ์ข์ึ้องพื่วักเขึ้ากับเหล่าค์ณาจาร่ยแ์ละค์ร่อบค์ร่วััหลายๆ ค์ร่อบค์ร่วัั ท้ายท้�สุดแล้วัพื่วักเขึ้า
ยงัสามาร่ถึชัว่ัยนักเร่ย้นใหเ้ร่ย้นร่่ท้้�จะก้าวัผ่านค์วัามขึ้ดัแย้งภายในกลุ่มและชัว่ัยใหผ้่้นำานักเร่ย้นปัจจุบัน
คั์ดเล่อกผ้่นำารุ่น่ใหม่เพ่ื่� อใหก้ลุ่มยงัค์งอย่ใ่นปีต่ี้อๆ ไป ผ้่ปร่ะสานงานด้านนักกิจกร่ร่มและสิทธ์มินุษยชัน
ศ้กษาขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่แน่ใจว่ัาได้มก้าร่พัื่ฒนาค์วัามสัมพัื่นธ์กั์บบุค์ค์ลเหล่าน้�ร่วัมถ้ึง
ผ้่นำานักเร่ย้น

k) เติี้บโตี้อยา่งมั�นค์ง เพิื่�มศักยภาพื่ไมใ่ชัเ่พิื่�มแค่์จำานวัน
ในขึ้ณะท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเติี้บโตี้ขึ้้�นด้วัยจำานวันกลุ่มท้�มากขึ้้�น การ่เสร่มิสร่า้งศักยภาพื่นักเร่ย้นในด้าน
การ่เป็นผ้่นำาและอาสาสมัค์ร่ถ่ึอเป็นสิ�งสำาคั์ญเชัน่เด้ยวักัน สุดท้ายแล้วัหากโค์ร่งการ่กลุ่มนักเร่ย้นดำาเนินไปได้ด้
อาจมค้์วัามจำาเป็นในการ่เพิื่�มจำานวันเจ้าหน้าท้�ใหส้ามาร่ถึจัดกิจกร่ร่มเพ่ื่� อเป็นการ่ร่กัษากลุ่มใหมใ่หค้์งอย่ ่ซึ่้�งอาจ
เป็นเร่่�องยากหากพื่วักเขึ้าไม่ได้ร่บัการ่สนับสนุนอยา่งเพ้ื่ยงพื่อ ดังนั�นค์วัามสามาร่ถึในการ่สนับสนุนกลุ่ม
นักเร่ย้นจะต้ี้องได้ร่บัการ่พัื่ฒนาหาก แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ต้ี้องการ่ใหม้ก้าร่เพิื่�มจำานวันกลุ่มใหม้ากขึ้้�นอยา่ง
ต่ี้อเน่�อง โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งหากต้ี้องการ่เหน็เค์ร่อ่ขึ้า่ยกร่ะจายอย่่ทั�วัทั�งปร่ะเทศ
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นอกเหน่อจาก
กลุ่มโร่งเร่ย้น
มธั์ยม
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 ตี้ามท้�ได้กล่าวัไวัใ้นบทนำา แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยได้มส่้วันร่ว่ัมกับโร่งเร่ย้นต่ี้างๆ 
มาเป็นเวัลาหลายปี นอกจากกลุ่มนักเร่ย้นแล้วั แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยได้มก้าร่จัดฝึ่กอบร่ม
เร่่�องสิทธ์มินุษยชันศ้กษาสำาหร่บัคุ์ณค์ร่ ่และได้มอบทนุสำาหร่บัการ่จัดกิจกร่ร่มใหกั้บนักศ้กษา
มหาวิัทยาลัยท้�ทำากิจกร่ร่มด้านสิทธ์มินุษยชัน ค์วัามพื่ยายามท้�มากขึ้้�นเชัน่น้�จะสามาร่ถึสร่า้ง
โอกาสใหม่ๆ ได้หร่อ่ไม?่?
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ในขึ้ณะท้�แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเติี้บโตี้ขึ้้�นในการ่สร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้น
มธั์ยม ยอ่มหมายถ้ึงโอกาสท้�มม้ากขึ้้�นในการ่ค้์นหาวิัธ์ใ้หม่ๆ  ท้�จะเขึ้า้ถ้ึง
มหาวิัทยาลัยไทยต่ี้างๆ  ปร่ะสบการ่ณ์ในปัจจุบันขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยแสดง
ใหเ้หน็ว่ัานักศ้กษาในมหาวิัทยาลัยไทยจำานวันมากต้ี้องการ่หล้กเล้�ยงการ่ผ่กพัื่น 
กับค์วัามเป็นองค์์กร่ ซึ่้�งอาจเป็นอุปสร่ร่ค์ในการ่หานักศ้กษาเขึ้า้ร่ว่ัมกลุ่มขึ้อง 
แอมเนสต้ี้� นอกจากน้�นักศ้กษาบางค์นต้ี้องการ่ทำางานด้านการ่เมอ่งท้�นอกเหน่อไป
กว่ัาขึ้อบเขึ้ตี้และวิัธ์ก้าร่ขึ้องแอมเนสต้ี้� ค์วัามสำาเร่จ็จากการ่สนับสนุนงาน
กิจกร่ร่มขึ้องมหาวิัทยาลัยนั�นมาจากกองทนุ ซึ่้�งถ่ึอเป็นสิ�งสำาคั์ญและเหมาะสม 
แก่การ่ทำาอยา่งต่ี้อเน่�อง นักเร่ย้นค์นหน้�งจากโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ร่ว่ัมฤด้กำาลังจะ
ไปเร่ย้นต่ี้อในมหาวิัทยาลัยในปร่ะเทศอังกฤษในปีหน้า เธ์อกล่าวัว่ัาเธ์อต่ี้�นเต้ี้นท้�จะ
ได้เขึ้า้ร่ว่ัมกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�ท้�นั�น เธ์อร่่ส้้กว่ัานักศ้กษามหาวิัทยาลัยม ้
ขึ้อ้จำากัดน้อยกว่ัานักเร่ย้นในร่ะดับมธั์ยมศ้กษา และเธ์อยงัมองเหน็ศักยภาพื่ใน
มหาวิัทยาลัยขึ้องไทยอ้กด้วัย แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ค์วัร่สำาร่วัจค์วัามคิ์ดเหน็
และแนวัคิ์ดขึ้องสมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นในปัจจุบันเก้�ยวักับการ่จัดตัี้�งกลุ่มนักเร่ย้น
ในมหาวิัทยาลัย โดยเฉพื่าะเหล่านักเร่ย้นท้�วัางแผนจะเขึ้า้มหาวิัทยาลัยไทย หร่อ่ม้
เพ่ื่� อน พ้ื่�น้อง ท้�เร่ย้นอย่ต่ี้ามสถึาบันเหล่าน้� แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย อาจเผชัญิกับ
อุปสร่ร่ค์ท้�ค์ล้ายค์ล้งกันกับท้�เค์ยปร่ะสบในอด้ตี้ในการ่ด้งดด่ค์วัามสนใจจาก
มหาวิัทยาลัยไทย อยา่งไร่ก็ตี้าม นักศ้กษามหาวิัทยาลัยท้�มาจากโร่งเร่ย้นมธั์ยมท้�ม้
กลุ่มนักเร่ย้นแอมเนสต้ี้�อย่ ่อาจมทั้ศนค์ติี้ท้�แปลกใหมแ่ละแตี้กต่ี้างออกไป 
นักเร่ย้นท้�มป้ร่ะสบการ่ณ์เขึ้า้ร่ว่ัมกลุ่มนักเร่ย้นมาก่อนและมค้์วัามตัี้�งใจและมุง่มั�น
ท้�จะชัว่ัยแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย นั�นสามาร่ถึสร่า้งค์วัามแตี้กต่ี้างอันสำาคั์ญต่ี้อ
ค์วัามพื่ยายามในการ่เร่ิ�มกลุ่มในมหาวิัทยาลัย

• แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย จะสามาร่ถึทำาการ่สร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทยท้�คุ์ณค์ร่ไ่ด้ผ่านการ่ฝึ่กอบร่มในเร่่�องสิทธ์มินุษยชันศ้กษาได้หร่อ่ไม?่
• คุ์ณค์ร่เ่หล่าน้�จะสามาร่ถึชัว่ัยแนะนำานักเร่ย้นท้�อยากเร่ิ�มต้ี้นกลุ่มนักเร่ย้นและจะมใ้ค์ร่ในกลุ่มคุ์ณค์ร่เ่หล่าน้�ท้� อยากมาเป็นอาจาร่ยท้์�ปร่ก้ษาหร่อ่ไม?่  
   ผ้่ปร่ะสานงานสามาร่ถึผ่กสัมพัื่นธ์ใ์หนั้กเร่ย้นเหล่าน้�กับนักเร่ย้นไทยในกลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้�ท้�มอ้ย่ ่เพ่ื่� อท้�พื่วักเขึ้าจะสามาร่ถึเหน็ภาพื่ท้�ชัดัเจน
   ว่ัาการ่มก้ลุ่มนักเร่ย้นนั�นเป็นอยา่งไร่? 
• คุ์ณค์ร่เ่หล่าน้�ต้ี้องการ่ท้�จะร่บัสมคั์ร่กลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นขึ้องพื่วักเขึ้าเพ่ื่� อท้�จะชัว่ัยนำาบทเร่ย้นและกิจกร่ร่มท้�เก้�ยวักับสิทธ์มินุษยชันศ้กษาหร่อ่ไม?่ 
   เชัน่ ร่ะหว่ัางเพ่ื่� อนถ้ึงเพ่ื่� อน หร่อ่ร่ะหว่ัางนักเร่ย้นท้�โตี้กว่ัาชั้�แนะนักเร่ย้นท้�มอ้ายนุ้อยกว่ัา
• กิจกร่ร่มท้�เก้�ยวักับสิทธ์มินุษยชันศ้กษาท้�นักเร่ย้นเป็นผ้่นำาและดำาเนินงานจะสามาร่ถึกร่ะตุ้ี้นใหนั้กเร่ย้นเหล่านั�นเร่ิ�มต้ี้นกลุ่มนักเร่ย้นใหม่ๆ  ได้หร่อ่ไม?่
• งานด้านสิทธ์มินุษยชันศ้กษาท้�นักเร่ย้นเป็นผ้่นำาแผนงานจะสามาร่ถึนำาไปส่่การ่มส่้วันร่ว่ัมขึ้องนักเร่ย้นในร่ป่แบบ ใหมน่อกเหน่อจากร่ป่แบบดั�งเดิมได้หร่อ่ไม?่
• คุ์ณค์ร่เ่หล่าน้�มค้์วัามคิ์ดเหน็อยา่งไร่เก้�ยวักับการ่เสร่มิสร่า้งพื่ลังขึ้องนักเร่ย้นในเร่่�องสิทธ์มินุษยชันศ้กษาและการ่เค์ล่�อนไหวั?
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หากต้ี้องการ่ขึ้ยายโปร่แกร่มกลุ่มนักเร่ย้น แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยค์วัร่…
 1. เร่ิ�มจากการ่มวิ้ัสัยทัศน์ว่ัากลุ่มนักเร่ย้นค่์อส่วันสำาคั์ญขึ้องฐานการ่สนับสนุนในปัจจุบันขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย
 2. ถ่ึอวิัสัยทัศน์ท้�ว่ัากลุ่มนักเร่ย้นเป็นการ่ลงทนุในฐานสนับสนุนขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยในอนาค์ตี้
 3. สร่า้งแร่งบันดาลใจใหนั้กเร่ย้นเหน็ว่ัาตี้นเองเป็นผ้่สนับสนุนในร่ะยะยาวัท้�มค่้์าขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยและสิทธ์มินุษยชัน
 4. ตี้ร่วัจสอบใหแ้น่ใจว่ัาอุปกร่ณ์และส่�อการ่เร่ย้นการ่สอนสามาร่ถึใชัง้านได้จร่งิ และมป้ร่มิาณเพ้ื่ยงพื่อต่ี้อกลุ่มนักเร่ย้น
 5. อบร่มสมาชักิกลุ่มนักเร่ย้นถ้ึงวิัธ์แ้สดงค์วัามคิ์ดเหน็ในเชังิบวัก และมค้์วัามละเอ้ยดอ่อนต่ี้อวััฒนธ์ร่ร่มท้�แตี้กต่ี้าง
     เม่�อกล่าวัถ้ึงแอมเนสต้ี้� ซึ่้�งถ่ึอเป็นองค์์กร่ท้�มค้์วัามสำาคั์ญต่ี้อการ่ขึ้บัเค์ล่�อนในเร่่�องสิทธ์มินุษยชัน เชัน่ สิทธ์มินุษยชัน
     ไมเ่ป็นภัยต่ี้อค์วัามมั�นค์ง แต่ี้เป็นร่ากฐานขึ้องอิสร่ภาพื่ ค์วัามยติุี้ธ์ร่ร่ม และสันติี้ภาพื่ (บทนำา ปฏิิญญาสากลว่ัาด้วัย
     สิทธ์มินุษยชัน)
 6. กำาหนดวัาร่ะการ่ดำาเนินการ่สำาหร่บักลุ่มนักเร่ย้นท้�สนับสนุน
  a. ใหตั้ี้วัเล่อกขึ้องปร่ะเด็นท้�มเ้น่�อหาท้�เพ้ื่ยงพื่อและงานท้�สามาร่ถึดำาเนินการ่ได้จร่งิ
  b. อยา่ใหตั้ี้วัเล่อกกลุ่มนักเร่ย้นมากเกินไปจนทำาใหพ้ื่วักเขึ้าสับสน
  c. ใหนั้กเร่ย้นร่เิร่ิ�มดำาเนินงานในเร่่�องงา่ยๆ ก่อน เชัน่ หวััขึ้อ้ท้�ไมค่่์อยได้ร่บัการ่โต้ี้เถ้ึยงมากนัก
  d. ชัว่ัยเตี้ร่ย้มนักเร่ย้นและอาจาร่ย์ท้�ปร่ก้ษาใหพ้ื่ร่อ้มร่บัมอ่กับผ้่ปกค์ร่อง เจ้าหน้าท้�และผ้่บร่หิาร่โร่งเร่ย้น
      หร่อ่มหาวิัทยาลัยท้�อาจมค้์วัามคิ์ดเหน็ในแงล่บเก้�ยวักับแอมเนสต้ี้�
  e. เสนอแนวัคิ์ดเก้�ยวักับกิจกร่ร่มต่ี้างๆ ท้�สามาร่ถึทำาไดใ้นโร่งเร่ย้น
  f. ใหก้ลุ่มนักเร่ย้นร่บัร่่ถ้้ึงกิจกร่ร่มท้�จัดขึ้้�นในชุัมชันท้�พื่วักเขึ้าสามาร่ถึมส่้วันร่ว่ัมและใหก้าร่สนับสนุนได้
 7. มั�นใจว่ัาผ้่ปร่ะสานงานขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยมเ้วัลามากพื่อในการ่สนับสนุนกลุ่มนักเร่ย้นและสร่า้งค์วัามสัมพัื่นธ์กั์บนักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ ่
 8. สนันสนุนกลุ่มท้�มอ้ย่อ่ยา่งต่ี้อเน่�องและพ้ื่งร่่ไ้ว้ัว่ัาการ่เติี้บโตี้ต้ี้องอาศัยการ่ดแ่ลร่กัษาไมใ่ชัแ่ค่์การ่สร่ร่หากลุ่มค์นใหม่ๆ
 9. ใหโ้อกาสกลุ่มนักเร่ย้นได้พื่บปะกันและกัน ร่วัมถ้ึงพื่บปะเจ้าหน้าท้�และอาสาสมคั์ร่ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย 
       เพ่ื่� อสร่า้งค์วัามเชั่�อมโยงและการ่มส่้วันร่ว่ัมต่ี้อกลุ่มนักเร่ย้นทั�งในร่ะยะสั�นและร่ะยะยาวั
 10. สร่า้งแร่งบันดาลใจใหนั้กเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ใ่นกลุ่มนักเร่ย้น สร่า้งสัมพัื่นธ์กั์บนักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ใ่นโร่งเร่ย้นอ่�นๆ
       เพ่ื่� อท้�พื่วักเขึ้าจะได้ชัว่ัยสร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นใหม่
 11. กำาหนดเป้าหมายสำาหร่บัจำานวันกลุ่มท้�จะเร่ิ�มในปีการ่ศ้กษาพื่.ศ. 2563-2564
  a. ค์ำาแนะนำา: ดแ่ลร่กัษากลุ่มนักเร่ย้นท้�มอ้ย่ทั่�งหมดและสร่า้งกลุ่มนักเร่ย้นใหมอ้่กหา้กลุ่ม 
      (ขึ้อใหก้ลุ่มนักเร่ย้นแต่ี้ละกลุ่มชัว่ัยสร่า้งกลุ่มใหม)่
  b. หมายเหตุี้:  COVID-19 อาจเป็นอุปสร่ร่ค์ต่ี้อการ่สร่ร่หากลุ่มใหม ่หากยงัค์งคุ์กค์ามสุขึ้ภาพื่ขึ้องปร่ะชัาชัน
 12. สนับสนุนใหส้มาชักิกลุ่มนักเร่ย้นปัจจุบัน โดยเฉพื่าะค์นท้�พ่ื่ดภาษาไทยไดใ้หพ้ื่บปะกับนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นไทย
       เพ่ื่� อชัว่ัยใหพ้ื่วักเขึ้าเหน็ภาพื่ว่ัากลุ่มนักเร่ย้นสามาร่ถึทำาอะไร่ได้บ้าง และแสดงใหพ้ื่วักเขึ้าเหน็ถ้ึงค์วัามกร่ะต่ี้อร่อ่ร่น้
       ขึ้องสิ�งท้�ทำาผ่านการ่เป็นผ้่นำาท้�ด้
 13. มองหาอาจาร่ย์ท้�ปร่ก้ษาท้�เป็นบุค์ค์ลสำาคั์ญท้�จะชัว่ัยร่กัษากลุ่มนักเร่ย้นใหค้์งอย่ ่แนะนำาถ้ึงวิัธ์ก้าร่ร่บัมอ่
        เร่่�องการ่เมอ่งขึ้องโร่งเร่ย้น และใหข้ึ้อ้ม่ลเชังิล้กแก่แอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเก้�ยวักับกลุ่มนักเร่ย้น
 14. ขึ้อใหก้ลุ่มนักเร่ย้นได้มส่้วันร่ว่ัมทางเงนิทนุขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย เพ่ื่� อใหเ้กิดค์วัามร่่ส้้กร่บัผิดชัอบต่ี้อ
        ส่วันร่วัมและเกิดทัศนค์ติี้ท้�ด้ต่ี้อการ่ร่ะดมทนุ ทำาใหสิ้�งน้�เป็นไปไดโ้ดยการ่เน้นไปท้�การ่มส่้วันร่ว่ัม ไมใ่ชัท้่�จำานวันเงนิ
 15. ในร่ะยะสั�น ใชัป้ร่ะโยขึ้น์จากค์วัามงา่ยในการ่สร่า้งกลุ่มในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้
 16. ในร่ะยะยาวั ตัี้�งเป้าหมายไปท้�โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ท้�มนั้กเร่ย้นไทยอย่จ่ำานวันมาก
 17. ในร่ะยะยาวั โปร่ดค์ำาน้งถ้ึงค์วัามสมดลุขึ้องกลุ่มในโร่งเร่ย้นไทยและในโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ท้�ไมไ่ด้มจ้ำานวัน
       นักเร่ย้นไทยอย่ม่าก ทั�งน้�เพ่ื่� อไมใ่หเ้กิดค์วัามเขึ้า้ใจผิดว่ัา โค์ร่งการ่กลุ่มนักเร่ย้นขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทยเป็น
       โค์ร่งการ่เฉพื่าะสำาหร่บัชัาวัต่ี้างชัาติี้ หร่อ่ กลุ่มค์นมฐ้านะ
 18. ร่บัสมคั์ร่นักเร่ย้นและผ้่นำาศิษยเ์ก่าเพ่ื่� อเสร่มิศักยภาพื่ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย ในการ่สนับสนุน
        กลุ่มนักเร่ย้นใหม่และกลุ่มปัจจุบัน
 19. เพิื่�มการ่อบร่มคุ์ณค์ร่ใ่นเร่่�องสิทธ์มินุษยชันศ้กษา พ่ื่ดคุ์ยกับผ้่เขึ้า้ร่ว่ัมถ้ึงวิัธ์ท้้�นักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นสามาร่ถึมส่้วันร่ว่ัมในกิจกร่ร่ม 
        สิทธ์มินุษยชันศ้กษา หร่อ่กิจกร่ร่มด้านสิทธ์มินุษยชัน โดยใชัวิ้ัธ์ก้าร่ขึ้องกลุม่นักเร่ย้นเพ่ื่�อเป็นทางเล่อก
 20. สำาร่วัจสมาชักิขึ้องกลุ่มนักเร่ย้นท้�จะไปศ้กษาต่ี้อในมหาวิัทยาลัยไทย ถ้ึงแนวัทางท้�จะเขึ้า้ถ้ึงมหาวิัทยาลัยเหล่านั�น

บทสร่ปุขึ้องค์ำาแนะนำา
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ภาค์ผนวัก A ร่ายชั่�อโร่งเร่ย้นมธั์ยม
ต่ี้อไปน้�ค่์อร่ายชั่�อโร่งเร่ย้นท้�อาจเขึ้า้ถ้ึงได้งา่ยท้�สุด ซึ่้�งเป็นโร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ในกร่งุเทพื่มหานค์ร่ อาจจะตี้ร่วัจสอบว่ัานักเร่ย้นและคุ์ณค์ร่ใ่นกลุ่มนักเร่ย้นขึ้อง
แอมเนสต้ี้�ท้�มอ้ย่ ่หร่อ่แมแ้ต่ี้บุค์ลากร่ขึ้องแอมเนสต้ี้� ปร่ะเทศไทย มค้์นร่่จั้กอย่ใ่นโร่งเร่ย้นเหล่าน้�หร่อ่ไม่

โร่งเร่ย้นร่ฐับาลไทยท้�มห้ลักส่ตี้ร่นานาชัาติี้
  Kasetsart University - Laboratory School International Program (“Satit Kaset IP”)
  King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS)
  Mahidol University’s International High School (MUIDS)
  Thammasat University - Asian Institute of Technology International School

โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้ในกร่งุเทพื่มหานค์ร่
  American School of Bangkok (Sukhumvit Campus and Green Valley Campus)
  Anglo Singapore International School
  Bangkok Patana School*
  Bangkok Preparatory International School
  Bromsgrove International School Thailand
  Concordian International School
  Harrow International School, Bangkok
  International Community School
  International School Bangkok*
  KIS International School
  NIST International School
  Ruamrudee International School*
  St Andrews International School Bangkok
  Shrewsbury International School
  Singapore International School of Bangkok
  Thai Chinese International School
  Thai Sikh International School
  Thai-Singaporean International School (Bangkok)*
  Wells International School
*= AITH มก้ลุ่มนักเร่ย้นในโร่งเร่ย้นเหล่าน้�

ภาค์ผนวัก B: โอกาสในการ่สร่า้งเค์ร่อ่ข่ึ้ายกิจกร่ร่มขึ้องนักเร่ย้น
โร่งเร่ย้นนานาชัาติี้มกัมส่้วันร่ว่ัมในกิจกร่ร่มต่ี้างๆ บางกิจกร่ร่มเหล่าน้�ถ่ึอเป็นแหล่งท้�ยอดเย้�ยมในการ่สร่า้งเค์ร่อ่ขึ้า่ย และเร่ย้นร่่ว่้ัาโร่งเร่ย้นใดมช้ัมร่มท้�
เก้�ยวัข้ึ้องกับปร่ะเด็นด้านสิทธ์มินุษยชัน
  การ่ปร่ะชุัม ServICE - เป็นงานท้�จัดขึ้้�นปร่ะจำาปี (จัดขึ้้�นค์ร่ั�งสุดท้ายเม่�อเด่อนพื่ฤศจิกายน 2019) 
    นำาโดยองค์์กร่พัื่ฒนาเอกชัน (อพื่ชั.) และสโมสร่นักเร่ย้นท้�ทำางานเก้�ยวักับปร่ะเด็นการ่พัื่ฒนามนุษยเ์ป็นหลัก
  Model United Nations - หลายๆ โร่งเร่ย้นมช้ัมร่ม MUN ท้�อุทิศเพ่ื่� อการ่ถึกเถ้ึยงปร่ะเด็นขึ้อง
    องค์์การ่สหปร่ะชัาชัาติี้ เหน็ได้ชัดัว่ัาสิทธ์มินุษยชันมค้์วัามเก้�ยวัเน่�องกับจุดปร่ะสงค์์ขึ้ององค์์การ่ 
   (มน้าค์ม 2020 THAIMUN ได้ถึก่ยกเลิก เน่�องจากสถึานการ่ณ์การ่ร่ะบาดขึ้องโร่ค์ COVID-19)
  นักเร่ย้นสำาหร่บัเป้าหมายการ่พัื่ฒนาท้�ยั�งยน่ (SDGs) - กิจกร่ร่มปร่ะจำาปีน้�จะชัว่ัยใหนั้กเร่ย้นพัื่ฒนา
    วิัธ์ก้าร่แก้ปัญหาขึ้องโลก ท้�ได้ร่บัการ่กล่าวัถ้ึงจากเป้าหมายการ่พัื่ฒนาท้�ยั�งยน่จากองค์์การ่ 
    สหปร่ะชัาชัาติี้ (จัดขึ้้�นล่าสุดในเด่อนมกร่าค์ม 2019)



 AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND             AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

 


