คู่มือจัดตั้ง
กลุ่มกิจกรรม
ทุกสิ่งที่คุณจำ�เป็นต้องรู้

ยินดีต้อนรับสู่
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

เยาวชนเป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมทั่วโลกมาเสมอ และที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล นัก
กิจกรรมเยาวชนก็เป็นหัวใจสำ�คัญขององค์กร
แอมเนสตี้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
2519 หลังการรณรงค์ประสบความสำ�เร็จ จึงมีคนไทยเริ่มรู้จัก
แอมเนสตี้มากขึ้น หลังจากนั้น เริ่มมีการรวมตัวของกลุ่มผู้สนับ
สนุนแอมเนสตี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีการเลือกตั้งคณะกร
รมแอมเนสตี้ในประเทศไทยเพื่อร่วมประชุมแอมเนสตี้ระดับ
นานาชาติในปี 2536 และตั้งสำ�นำ�นักงานในประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการตั้งแต่ปี 2546
งานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประสบผลสำ�เร็จได้เพราะ
คุณ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้หมายถึงการที่คุณเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่ใส่ใจในประเด็นเหล่านี้และลงมือปฏิบัติ
อย่างมุ่งมั่น เราเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่หันหลังให้กับความอ
ยุติธรรม เมื่อเรารวมพลังกัน เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเริ่มต้นจากการสร้างขบวนการสิทธิ
มนุษยชนในชุมชนและสถานศึกษาของคุณ ด้วยการก่อตั้งทีม
ทำ�งานที่มุ่งมั่น

เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน และพัฒนาทักษะการเป็น
นักกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม คุณก็สามารถขับเคลื่อนชุมชนของ
คุณเพื่อให้เป็นพลังในการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรมได้
แอมเนสตี้มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณบนหนทางสู่การเป็นผู้นำ�
ด้านสิทธิมนุษยชน คุณจะได้รับทักษะซึ่งมีประโยชน์ ได้รับ
ประสบการณ์การเป็นผู้นำ�ผ่านการฝึกอบรมและการให้คำ�
ปรึกษาจากการเป็นสมาชิกของแอมเนสตี้ คุณจะได้เป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มเคลื่อนไหวเยาวชนนับล้านคนทั่วโลก และแอมเน
สตี้จะคอยแนะนำ�และสนับสนุนคุณ คู่มือเล่มนี้จะช่วยคุณจัดตั้ง
กลุ่มกิจกรรมและแนะแนววิธีที่จะทำ�ให้กลุ่มของคุณสามารถเริ่ม
ต้นขบวนการเคลื่อนไหว ขอบคุณที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
และยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล!
โครงการเยาวชนและนักเรียน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย activism@amnesty.or.th

เกี่ยวกับแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือขบวนการของคนหลายล้าน
คนทั่วโลกที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้กับคนทุกคน ไม่ว่าคน
เหล่านั้นจะเป็นใครมาจากไหน แอมเนสตี้ทำ�งานปกป้องคนทั้ง
หลายเมื่อใดก็ตามที่ความยุติธรรม อิสรภาพ ความจริง และ
ศักดิ์ศรีถูกริดรอน
วิสัยทัศน์ของเราคือการหวังจะเห็นโลกที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ
มนุษยชนตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(UDHR) และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ แอมเนสตี้
ดำ�เนินการโดยได้รับทุนจากสมาชิกและบุคคลเช่นคุณ เราเป็น
อิสระจากลัทธิทางการเมือง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ
ศาสนา และเราเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่อยู่เหนือการตรวจสอบ
และไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใดเกินเยียวยา

คู่มือจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเยาวชน

เราต่อสู้กับผู้ละเมิดสิทธิ์
มาตั้งแต่พ.ศ. 2504

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ใช้แบบแผนการดำ�เนินงาน 3
สาขาในการปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ประสบผลสำ�เร็จ
งานวิจัย: ทีมงานฉุกเฉินซึ่งทำ�หน้าที่ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์
และนักวิจัยของเราเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก
เพื่อเปิดเผยกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
งานขับเคลื่อน: ทีมงานรณรงค์ของเราใช้ข้อมูลวิจัยที่ได้ข้างต้น
ในการให้ความรู้แก่สาธารณชน รวมถึงให้ข้อมูลและเครื่องมือที่
จำ�เป็นแก่นักกิจกรรม
งานรณรงค์: เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของแอมเนสตี้รณรงค์
ทางตรงกับผู้วางนโยบายของประเทศไทย ในขณะที่ทางองค์กร
ระดมพลนักกิจกรรมระดับรากหญ้า เพื่อเรียกร้องการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

10 ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่ม
กิจกรรมนักเรียนของแอมเนสตี้
1. ลงทะเบียนกลุ่มของคุณ

3. หาอาจารย์ที่ปรึกษา

5. จัดตั้งกลุ่ม

การลงทะเบียนนั้นง่าย รวดเร็ว และเป็น
สิ่งสำ�คัญ เมื่อคุณลงทะเบียน คุณจะ
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรและ
การสนับสนุนจากทางองค์กรเพื่อให้การ
ทำ�งานของคุณประสบความสำ�เร็จ ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ การปฐมนิเทศ
กลุ่ม การสนับสนุนการทำ�งานเกี่ยวกับ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญ รวมไปถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน
เพียงไปที่ลิงค์นี้ และกรอกข้อมูลในส่วน
ลงทะเบียน หรือหากคุณต้องการปรับ
เปลี่ยนข้อมูลของคุณ สามารถอีเมลไปที่
activism@amnesty.or.th
อย่าลืมนะ การต่ออายุทะเบียนสามารถ
ทำ�ได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกปี

หาครู อาจารย์ หรือบุคลากรในภาควิชา
ของคุณที่สนใจประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและขอให้เขาหรือเธอเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้ม
แข็งสามารถช่วยคุณติดต่อกับฝ่ายบริหาร
ของสถานศึกษา ช่วยหาสมาชิกหน้าใหม่
และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในกลุ่มของคุณ

ชักจูงเพื่อนหรือคนรู้จักในเครือข่ายที่มี
ความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนให้
เข้าร่วม เชิญชวนครูอาจารย์ โดยเฉพาะ
อาจารย์ที่สอนวิชาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยบอกต่อเกี่ยวกับกลุ่มของคุณ ชวน
เพื่อนๆและเพื่อนร่วมชั้นเรียนให้เข้าร่วม
กลุ่มของคุณและช่วยกันประชาสัมพันธ์
กลุ่มให้เป็นที่รู้จักผ่านการติดโปสเตอร์
ส่งอีเมล และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
(คุณสามารถขอภาพและโลโก้ของแอมเน
สตี้ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจได้จาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกิจกรรมภาคสนามของ
คุณ) หนึ่งในวิธีจูงใจคนที่ดี่ที่สุดคือการ
แบ่งปันเรื่องราวให้พวกเขารู้ว่า อะไรเป็น
แรงบันดาลใจและเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้คุณ
อยากเริ่มรณรงค์

2. เชื่อมต่อกับคนอื่น
คุณจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายนักกิจกรรม
ภาคสนามของแอมเนสตี้ ประเทศไทย
หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกลุ่มแล้ว ฝ่าย
นักกิจกรรมภาคสนามของเราประกอบ
ไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมระดับรากหญ้า พวกเขาจะ
ช่วยคุณติดต่อกับผู้นำ�คนอื่นๆในพื้นที่ คน
เหล่านี้จะสามารถช่วยให้การสร้างความ
เปลีย
่ นแปลงในเรือ
่ งสิทธิมนุษยชนของคุณ
ประสบความสำ�เร็จ คุณควรติดต่อกับเจ้า
หน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรมภาคสนามของคุณ
และผู้นำ�ในพื้นที่อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อรับ
การฝึกอบรม รับคำ�แนะนำ� และรับความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะเกี่ยว
กับประเทศของคุณและประเด็นปัญหา
ต่างๆ รวมทั้งรับการสนับสนุนการรณรงค์
ทางกฎหมาย

4. ได้รับการยอมรับ
การที่สถานศึกษาให้การยอมรับว่ากลุ่ม
ของคุณเป็นกลุ่มทางการของแอมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลนั้นสามารถช่วย
ให้คุณจัดกิจกรรม ระดมทุน และทำ�สิ่ง
อื่นๆได้อีกมาก แต่ละสถานศึกษามีกฎ
เกณฑ์ในการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนที่ต่าง
กัน คุณจึงควรทำ�งานร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบนโยบายและระบบ
ระเบียบต่างๆของโรงเรียน ในกรณีที่คุณ
ประสบปัญหาหรือต้องการการสนับสนุน
ในเรื่องใดก็ตาม เช่น ต้องการตัวอย่าง
รัฐธรรมนูญหรือคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนิน
ตามนโยบายของโรงเรียน ให้คุณปรึกษา
เจ้าหน้าที่ผ่ายจัดกิจกรรมภาคสนาม

QR Code สำ�หรับลงทะเบียน
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6. นัดประชุมกลุ่มครั้งแรก
เลือกวันประชุม จองสถานที่ และเริ่ม
กระจายข่าวได้เลย! การประชุมกลุ่มครั้ง
แรกเป็นโอกาสอันดีที่จะบอกคนจำ�นวน
มากว่าทำ�ไมคุณถึงสนใจสิทธิมนุษยชน
ทำ�ไมคุณถึงเลือกที่จะเป็นผู้นำ�กลุ่มกับ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และจูงใจ
ให้พวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจ
เปลี่ยนแปลงโลกของเรา การประชุม
ควรจัดในเวลาที่คนส่วนใหญ่ว่างเข้า
ร่วม และควรมีการแนะนำ�ว่าแอมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลคือใคร ทำ�งานใน
ประเด็นใดบ้าง และการมีส่วนร่วมของ
พวกเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างไร

7. สร้างโครงสร้างผู้นำ�

9. จัดทำ�แผนงานรายปี

แอมเนสตี้เชื่อว่าคนหนึ่งคนสามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้ และเมื่อนักกิจกรรม
มารวมตัวกัน เราก็สามารถเปลี่ยนโลก
ได้ หานักเรียนคนอื่นที่มีความสนใจใน
สิทธิมนุษยชนและชวนให้พวกเขาให้เข้า
ประชุมกลุ่มครั้งแรก รวมทั้งสร้างแผนงาน
แบ่งปันความเป็นผู้นำ� การดูแลสมาชิก
และคอยหมั่นมองหาลักษณะความเป็น
ผู้นำ�ในแต่ละคนไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณ
ประสบผล แต่ยังรับรองว่าสิ่งที่คุณทำ�
จะได้รับการสืบสานต่อและทำ�ให้กลุ่ม
ของคุณยั่งยืนต่อไปหลังจากที่คุณจบการ
ศึกษาไปแล้ว

คุณมีภาพฝันเกี่ยวกับขบวนการสิทธิ
มนุษยชนในสถานศึกษา ในชุมชน หรือ
ในโลกที่คุณอยู่อย่างไร? หากคุณรู้จัก
วางแผนกิจกรรมรายปี คุณสามารถทำ�
ภาพฝันนั้นกลายเป็นจริงได้ ปรึกษาเจ้า
หน้าที่ฝ่ายจัดกิจกรรมภาคสนามของคุณ
เพื่อเรียนรู้ประเด็นปัญหาหลัก เรียนรู้การ
รณรงค์ ทำ�ความรู้จักกับเครื่องมือและ
ทรัพยากรของแอมเนสตี้ประเทศไทยที่
คุณจะสามารถนำ�ไปใช้ได้ รวมทั้งทำ�ความ
รู้จักปฏิทินวันสำ�คัญ (ที่รวมการประชุม
ระดับรัฐ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ) ซึ่ง
จะช่วยให้คุณประสบความสำ�เร็จในการ
จัดกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน

8. ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาต่างๆ
ให้คุณและกลุ่มผู้นำ�ของคุณศึกษาเกี่ยวกับ
การรณรงค์หลักและประเด็นการต่อสู้หลัก
ของแอมเนสตี้ประเทศไทย คุณสามารถ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.amnesty.or.th/ หรือ
www.amnesty.org/
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10. ติดต่อกันไว้
กลุ่มนักเรียนของแอมเนสตี้ ประเทศไทย
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแอมเนสตี้
หมั่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกิจกรรม
ภาคสนามของคุณเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า
คุณทำ�อะไรอยู่และรู้ว่าเราสามารถช่วย
สนับสนุนคุณได้อย่างไร

อำ�นาจของสมาชิก
เพียงแค่บริจาคเงิน 200บาทต่อปี
คุณก็สามารถเป็นสมาชิกขององค์กร
และในฐานะสมาชิก คุณมีสิทธิร่วม
ออกแบบการดำ�เนินงานขององค์กร
ได้ เพียงแค่ชำ�ระค่าธรรมเนียมรายปี
คุณสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อเลือก
ประเด็นที่คุณคิดว่าแอมเนสตี้ควรให้
ความสำ�คัญ รวมไปถึงมีสิทธิออกเสียง
ในด้านนโยบายต่างๆ และสามารถ
ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการบริหาร
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว
ของเราที่
www.amnesty.or.th/become-member/

การประชุม
ครั้งแรก
การประชุมครั้งแรกเป็นโอกาสที่จะจูงใจและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในกลุ่ม และ
หาว่าผู้เข้าร่วมคนใดสนใจที่จะร่วมงานกับคุณ

กระจายข่าวการประชุมของคุณให้เป็นที่รับรู้ให้ได้มากที่สุด เพราะนี่เป็นโอกาสที่จะแนะนำ�
แอมเนสตี้ ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก ต่อไปนี้คือกำ�หนดการประชุมตัวอย่าง
1. ยินดีต้อนรับสู่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล! (20 นาที)
• เริ่มต้นด้วยการนำ�เสนอที่ตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจ
อย่างเช่นการนำ�เสนอแบบในวิดีโอนี้
• แนะนำ�ตัวเองและเล่าให้ผู้ร่วมประชุมฟังว่าทำ�ไมคุณถึงอยากริเริ่มกลุ่ม
ผลัดให้สมาชิกแนะนำ�ตัวและเล่าว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำ�ให้พวกเขา
สนใจเข้าร่วมกลุ่ม
2. แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คืออะไร (15 นาที)
• เล่าให้กลุ่มฟังถึงงานที่แอมเนสตี้ ประเทศไทยกำ�ลังทำ�อยู่โดยใช้ใช้เว็บไซต์
ของเรา (www.amnesty.or.th) และทบทวนประเด็นการขับเคลื่อน
หลักของเราให้กลุ่มฟัง
• อธิบายให้ผู้เข้าประชุมฟังว่ากลุ่มกิจกรรมนักเรียนทำ�อะไรบ้างเจ้าหน้าที่
ฝ่ายนักกิจกรรมภาคสนามของคุณสามารถช่วยจัดเตรียมประเด็นนี้ก่อน
การประชุมได้
• แบ่งปันแนวทางนักกิจกรรมให้กับกลุ่มของคุณและพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
3. จัดทำ�แผนการ (20 นาที)
• ดูว่าประเด็นใดที่สมาชิกให้ความสนใจ คุณอาจแบ่งผู้ประชุมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ
ให้พวกเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น (จากนั้นแบ่งปันสิ่งที่ได้กับกลุ่มใหญ่)
พยายามให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมและออกความเห็นให้ได้มากที่สุด
• นัดการประชุมครั้งถัดไป และจดสิ่งที่ต้องจัดการให้เสร็จก่อนการนัดประชุม
ครั้งหน้า อย่าลืมแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มให้ดี เพราะกลุ่มที่ประสบ
ความสำ�เร็จล้วนประกอบไปด้วยสมาชิกที่แบ่งปันความเป็นผู้นำ�ร่วมกัน
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นัดประชุม

เลือกวันและเวลาที่สะดวกต่อคนส่วน
มาก จองสถานที่ และเริ่มวางแผนการ
ขยายฐานกลุ่ม ใช้บอร์ดติดประกาศของ
โรงเรียน ปฏิทินกิจกรรม แจกใบปลิวและ
ติดโปสเตอร์ และกระจายข่าวแบบปาก
ต่อปาก

นำ�อาหารมาด้วย

ใช้อาหารชักชวนให้คนสนใจและใช้ความ
มุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจูงใจ
พวกเขา

หาอาจารย์ที่ปรึกษา

เชื้อเชิญครูอาจารย์ที่มีความสนใจให้
ช่วยกระจายข่าวการประชุมและลองขอ
อนุญาตไปพูดในชั้นเรียนของเขาหรือ
เธอ ครูอาจารย์บางท่านอาจให้คะแนน
นักเรียนเพิ่มในกรณีที่เข้าร่วมการประชุม
ของแอมเนสตี้ก็เป็นได้ ลองสอบถามครู
อาจารย์เหล่านั้นดูสิ

รวบรวมอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดกิจกรรมภาคสนามของ
คุณสามารถช่วยจัดหาอุปกรณ์ได้ และ
อย่าลืมนำ�ใบลงชื่อไปด้วยล่ะ!

โครงสร้าง
ความเป็นผู้นำ�
วัฒนธรรมของความเป็นผู้นำ�ร่วมที่แต่ละคนมี
บทบาทในการทำ�งานนั้น ช่วยสร้างความรู้สึกมี
ส่วนร่วมอันจะนำ�พากลุ่มไปสู่ความสำ�เร็จ

เมื่อคุณมีสมาชิกหลักของกลุ่มครบแล้ว ก็ถึงเวลาจัดโครงสร้างความเป็นผู้นำ�ใน
กลุ่ม โครงสร้างดังกล่าวมีหลายรูปแบบ คุณจึงควรปรับแต่งโครงสร้างให้เหมาะ
กับกลุ่มของคุณ สิ่งสำ�คัญคือ ควรแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนและมั่นใจว่าเป้าหมายที่
สำ�คัญนั้นจะเสร็จสิ้นได้ อย่าลืมว่าผู้นำ�ในแต่ละบทบาทควรมีทีมงานของตนเอง
เพื่อที่สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในความสำ�เร็จของกลุ่ม นี่คือตัวอย่าง
การแบ่งบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม
•

•
ด่วน
•
•
•

•

ผู้ประสานงานกลุ่ม/ ผู้ประสานงานร่วม มีหน้าที่จัดกิจกรรม ชี้นำ�กลุ่ม
และเป็นคนที่ทำ�ให้กลุ่มดำ�เนินต่อไปได้ ผู้ประสานงานกลุ่มเป็นบุคคลหลัก
ในการประสานงานระหว่างกลุ่มกับโรงเรียนและแอมเนสตี้ ประเทศไทย
ผู้ประสานงานปฏิบัติการด่วน มีหน้าที่รับผิดชอบรับข่าวสารปฏิบัติการ
และนำ�มาบอกกล่าวต่อกลุ่ม
เหรัญญิก ดูแลด้านการเงินของกลุ่ม และเป็นบุคคลหลักในการจัดหาทุน
และดูแลเจ้าหน้าที่ระดมทุน
เลขานุการ รับผิดชอบการจดประชุม ส่งอีเมลข่าวสารและอีเมลนัดหมาย
และดูแลด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม
ผู้ประสานงานโฆษณาและขยายฐานกลุ่ม เป็นคนกระจายข่าวสารในสถาน
ศึกษาผ่านการใช้ใบปลิว หนังสือพิมพ์นักเรียน โซเชียลมีเดีย
และสื่อช่องทางอื่นๆ ผู้ประสานงานฝ่ายนี้เป็นคนแจ้งข่าวการประชุม
หาสมาชิกใหม่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆ
ผู้ประสานงานรณรงค์ ดูแลด้านประเด็นและงานรณรงค์ของแอมเนสตี้
ประเทศไทย พร้อมทั้งคอยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่ม
และประสานงานกิจกรรม บทบาทนี้สามารถเป็นตำ�แหน่งต่อเนื่อง
หรือชั่วคราวก็ได้
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ตัดสินใจร่วมกัน
กลุ่มของคุณมักมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
ค่อนข้างมาก ตั้งแต่บทบาทการเป็น
ผู้นำ�จนไปถึงการเลือกประเด็นปัญหา
ต่างๆ ในฐานะกลุ่ม ทุกคนควรร่วมกัน
อภิปรายวิธีในการตัดสินใจของกลุ่ม จาก
นั้นลงความเห็นร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป
พยายามให้สมาชิกทุกคนออกความเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจสอบ
ว่ากระบวนการนั้นเหมาะสมกับกลุ่มของ
ตนหรือไม่

แบ่งปันความเป็นผู้นำ�ร่วมกัน
ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำ�คือยอมให้คนอื่นเป็น
ผู้นำ�เช่นกัน ชี้แจงให้กลุ่มรับรู้ว่าการแบ่งปัน
ความเป็นผู้นำ�นั้นไม่ใช่แต่เฉพาะในหมู่คนที่มี
ตำ�แหน่งอย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่กับสมาชิก
ทุกคน
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประสานงานโฆษณาและขยาย
ฐานสามารถทำ�งานร่วมกับสมาชิกที่สนใจเรื่อง
ดังกล่าว หรือเวียนสลับตำ�แหน่งผู้ประสานงาน
ปฏิบัติการด่วนทุกเดือนเพื่อให้สมาชิกแต่ละคน
มีส่วนร่วม ทุกการประชุมและทุกกิจกรรมเป็น
โอกาสในการสร้างทักษะความเป็นผู้นำ�ให้กับ
สมาชิกแต่ละคน และในอนาคตผู้นำ�เหล่านี้จะ
เป็นบุคคลสำ�คัญในกลุ่มของคุณ

“ยามที่โลก
เงียบสงัด
แม้เสียง
หนึ่งเสียงก็
กลับมีพลัง”
มาลาลา ยูซาฟไซ

