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บทนา
งานฝ่ ายนักกิจกรรมของแอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (เอไอ ประเทศไทย) ส่วนมากจะเป็ นงาน
เฉพาะกิจ โดยทัวไปแล้
่
ว งานฝ่ ายนักกิจกรรมมักเป็ นงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อส่งเสริมงานรณรงค์ เฉพาะเรื่อง งาน
รณรงค์ของเอไอ ประเทศไทยมุ่งเน้นประเด็นเฉพาะ และฝ่ ายนักกิจกรรมก็มกั เป็ นส่วนหนึ่ง ในการบรรลุเป้ าหมายในงาน
รณรงค์ต่างๆ ฝ่ ายนักกิจกรรมซึง่ ถือเป็ น กาลังหลักในการขับเคลื่อนกลุ่มคนคือองค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้งานรณรงค์สาเร็จ
ลุล่วงไปได้
อย่างไรก็ตาม เอไอ ประเทศไทยหวังว่าจะสามารถผลักดันไม่ให้ฝ่ายนักกิจกรรมเป็ นเพียงเครื่องมือในการทางาน
รณรงค์เพียงอย่างเดียว เมื่อฝ่ ายนักกิจกรรมเป็ นเพียงฝ่ ายเดียวทีม่ สี ่วนในงานรณรงค์ การขับเคลื่อนกลุ่มคนก็เหมือนกับ
ของทีไ่ ด้มาง่ายๆไม่ตอ้ งใช้ความพยามเยอะ สามารถหยิบใช้เมื่อต้องการ เอไอ ประเทศไทยมุ่งมันที
่ จ่ ะให้แต่ละฝ่ ายได้เติบโต
และมีความยังยื
่ นในอนาคต และเชื่อว่าถึงเวลาแล้วทีจ่ ะสนับสนุ นคนทัวไปให้
่
คนลงมือทางานเอง ผู้คนสามารถใช้รูปแบบ
ส่วนตัวในการเข้าร่วมกับฝ่ ายนักกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม เพื่อสร้างโครงการของตนเองแทนทีจ่ ะทา
ตามคาสังของคนอื
่
่นในการสนับสนุนองค์กร เอไอ ประเทศไทยหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ผคู้ นสามารถคิด
ประเด็นทีส่ นใจและนาประเด็นเหล่านัน้ มาปฏิบตั ไิ ด้จริง
เอไอ ประเทศไทยดาเนินตาม ปฏิบตั กิ ารพลังเยาวชน! กลยุทธ์เยาวชนสากล 2017-2020 โดยนิยามของ “เยาวชน”
คือบุคคลทีม่ อี ายุต่ากว่า 25 ปี ในฐานะองค์กร เอไอ ประเทศไทยถือเป็ นองค์กรทีม่ เี สียงของเยาวชนทีแ่ ข็งแกร่ง เกือบ 90%
ของนักกิจกรรมเป็ นเยาวชน นอกจากนี้ อาสาสมัครส่วนมากก็เป็ นเยาวชน เจ้าหน้าทีใ่ นสานักงานประเทศไทยจานวนมากก็
เป็ นคนหนุ่ มสาว มีเยาวชนหลายกลุ่มและตัวแทนเยาวชนในคณะกรรมการและการเชื่อมสัมพันธ์กบั โรงเรียนและมหาลัย
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เอไอ ประเทศไทยมุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมและพัฒนางานกิจกรรมเยาวชนต่อไป ทัง้ นี้ เพราะคนหนุ่ มสาว
ส่วนมากเป็ น “ผูร้ ดู้ จิ ติ ลั ตามธรรมชาติ” ทักษะการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ บวกกับความกระตือรือร้นและความคิด
สร้างสรรค์จะเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบรรลุเป้ าหมายของเอไอ ประเทศไทย นอกจากนี้ การเพิม่ พลังให้เยาวชนยังเป็ น
ส่วนสาคัญสาหรับอนาคตขององค์กร
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สภาพปั ญหา
การเติบโตและการพัฒนาฝ่ ายนักกิจกรรมเยาวชนของเอไอ ประเทศไทยมีปัญหาสาคัญหกประการ ดังนี้:
1. เยาวชนไม่เคยได้ยนิ ชื่อแอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนล และไม่รเู้ รือ่ งสิทธิมนุษยชน
○ การขาดความรูท้ วไปเรื
ั่
อ่ งสิทธิมนุษยชน และการไม่เคยได้ยนิ ชือ่ แอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทยเป็ นสิง่ ทีเ่ ห็น
ได้ชดั ในกลุ่มคนอายุน้อย เยาวชนส่วนมากก็เหมือนกลุ่มคนรุ่นอื่นๆทีแ่ ทบจะไม่ได้เปิ ดรับเรือ่ งสิทธิมนุ ษยชนและได้ยนิ ชือ่
แอมเนสตี อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทยน้อยมาก พวกเขาไม่ได้คานึงถึงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือ
ทีอ่ ่นื ๆทัวไลกอย่
่
างเต็มที่

2. การสร้างกลุ่มแอมเนสตีเป็ นเรือ่ งยากสาหรับคนหนุ่ มสาว
○ นักเรีย นมีงานด้านวิช าการ และภาระที่ต้อ งทามากอยู่แล้ว นอกจากนี้ย งั มีงานที่เกี่ย วข้อ งกับกลุ่ มแอสตี ดังนัน้ การ
ประสานงาน เวลา และทรัพ ยากรด้านต่างๆจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นในการจัดตัง้ กลุ่ม เยาวชนหรือมหาลัยอย่างได้ผลและอย่าง
ยังยื
่ น

3. เยาวชนไม่รวู้ ่ามีโอกาสทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกับเอไอ ประเทศไทย
○ นอกจากทักษะและประสบการณ์ส่วนตัวทีไ่ ด้จากการทางานกับเอไอ ประเทศไทยแล้ว เยาวชนยังสามารถเก็บเกีย่ วโอกาส
จากระดับท้องถิน่ ประเทศ หรือนานาชาติ แต่เยาวชนส่วนมากก็ไม่รเู้ รือ่ งโอกาสเหล่านี้
○ ประเด็นเรื่องอุปสรรคด้านภาษายังเป็ นประเด็นสาคัญในการได้รบั โอกาสระดับนานาชาติ เพราะนักเรียนไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างมันใจเมื
่
อ่ อยู่กบั เจ้าของภาษา

4. ดึงดูดให้คนหนุ่ มสาวมาเข้าร่วมหรือทางานต่อในช่วงการการเปลีย่ นผ่านจากชีวติ มหาลัยไปสู่ชวี ติ
การทางานเป็ นเรือ่ งยาก
○ ไม่มวี ธิ ที ่เี ด่นชัดในการตัง้ เป้ าดึงดูดเยาวชนที่กาลังจบการศึกษาและกาลังไปเริม่ ชีวติ การทางาน คนหนุ่ มสาวในช่ วงวัย
ทางานมักพบว่าการจัดสรรระหว่างเรื่องงานและชีวติ ส่วนตัวนัน้ เป็ นเรื่องยาก ดังนัน้ การแนะนาให้คนกลุ่มนี้รู้จกั ฝ่ ายนัก
กิจกรรมหรือให้มสี ่วนร่วมจึงเป็ นเรือ่ งยาก

5. ขาดทัง้ การสื่อสารกับเยาวชน และเรือ่ งราวเกีย่ วกับเยาวชน
○ การมีช่องทางที่มปี ระสิทธิภาพหลายช่องทางเพื่อการสื่อสารที่เป็ นบทสนทนาสองทาง (การสื่อสารที่มกี ารโต้ตอบกัน)
อย่างสม่าเสมอกับคนหนุ่มสาวเป็ นเรือ่ งจาเป็ น

6. อุ ปสรรคต่ อ การเติบโตของเอไอโดยทัวไปแล้
่
วก็ส่ งผลกระทบกับจานวนเยาวชนที่มสี ่ ว นร่ว มใน
กระบวนการด้วยเช่นกัน
○ การขาดความตระหนักรูเ้ รือ่ งประเด็นสิทธิมนุษยชนและการทีส่ งั คมไทยมีแรงจูงใจเพียงเล็กน้อยทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง
ส่งผลต่อคนหนุ่มสาว
○ การเติบโตของเอไอโดยรวมจะช่ว ยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และแสดงแนวทางในอนาคตให้กบั เยาวชนนัก
กิจกรรม
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เป้ าหมาย
เอไอ ประเทศไทยตัง้ เป้ าหมายที่ครอบคลุม ประการหนึ่งสาหรับ ฝ่ ายนักกิจกรรมเยาวชนในช่วงปี 2018-2021 เป้ าหมาย
ดังกล่าวสามารถแบ่งย่อยเป็ นเป้ าหมายรองได้สองประการ ดังนี้

เป้ าหมายฝ่ ายนักกิจกรรมเยาวชนปี 2018-2021
ภายในปี 2021 เราต้องการให้เยาวชนในประเทศไทยมีความรูเ้ รื่องสิทธิมนุ ษยชนเพิม่ ขึน้ โดยการ
เพิม่ การสื่อสารทีเ่ น้นเยาวชนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย 5 (การเติบโต) ดังนัน้ ควรมีการ ปฏิบตั ดิ งั นี้
I.
II.

การให้ความสาคัญกับสิทธิมนุ ษยชนศึกษา โดยให้เป็ นหัวใจสาคัญของฝ่ ายนักกิจกรรมและ
งานทีเ่ กีย่ วกับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชน
เพิม่ ช่องทางการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้กบั คนหนุ่มสาวเพื่อให้มสี ่วนร่วมกับแอมเนสตี
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แผนผังการวิเคราะห์
การทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายเหล่านี้ได้ตอ้ งมีความเข้าใจเรื่องบริบทโดยรวมของประเทศไทยและคนหนุ่มสาว โปรดดูแผนผังการ
วิเคราะห์ขนาดสัน้ ด้านล่างนี้

จุดอ่อน
จุดแข็ง

วิถชี วี ติ ของเยาวชนทีถ่ ูกครอบงา
ด้วยเรือ่ งเรียนและเรือ่ งงาน
ประเด็นเรือ่ งเว็บไซต์
เพจเฟสบุ๊คขาดเรือ่ งสิทธิมนุ ษยชน
ศึกษา

ความกระตือรือร้นของเยาวชน
ความกระหายทีจ่ ะเรียนรู้

แผนผังการ
วิเคราะห์

โอกาส
ภัยคุกคาม
เยาวชนในฐานะทีเ่ ป็ นผูร้ ดู้ จิ ติ ลั
ตามธรรมชาติ
ช่องทางในการสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์

ความเสียหายต่อชื่อเสียง
ปฏิกริ ยิ าจากทางการ

จุดแข็งในการเพิ่มจานวนฝ่ ายนักกิจกรรมเยาวชนผ่านการส่งเสริม สิทธิมนุ ษยชนศึกษาและการสื่อสารที่เน้ น
เยาวชนเป็ นหลักซึง่ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในขบวนการและประสบการณ์ก่อนหน้าของเยาวชนทีไ่ ม่ตระหนึกถึง
เป้ าหมายของเอไอสามารถเป็ นแรงผลักดันได้อย่างรวดเร็วและพอตัว นอกจากนี้ยงั เห็นได้ถงึ การเปิ ดใจ ความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรูแ้ ละการปรับตัวของคนรุ่นใหม่ ซึง่ เป็ นประโยชน์กบั ขอบข่ายงานของเอไอ ประเทศไทย
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แม้ว่าจะมีดา้ นบวกทีไ่ ด้กล่าวไปข้างต้น แต่กม็ คี วามยากลาบากอยูม่ าก วิถชี วี ติ ของเยาวชนถูกครอบงาไปด้วยเรือ่ ง
เรียน และกลุ่มทีก่ าลังเข้าสู่วยั ทางานก็มภี าระเรื่องงาน ปั ญหาเหล่านี้ทาให้การดึงดูดคนหนุ่ มสาวมาเข้าร่วมเป็ นเรื่องยาก
เพราะพวกเขามักจะรู้สกึ ว่าไม่มเี วลาที่จะให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายนักกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยงั มีประเด็นเรื่อง
เว็บไซต์ทไ่ี ม่ได้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามทีต่ งั ้ ใจไว้ การปรับเปลีย่ นเพื่อ ให้ดูง่ายขึน้ และมีเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อทา
ให้คนทีส่ นใจเข้าถึงได้ง่ายขึน้ เป็ นเรื่องจาเป็ น ปั ญหาทีพ่ บอีกอย่างคือเพจเฟสบุ๊คของเอไอ ประเทศไทยทีเ่ น้นข่าวและงาน
รณรงค์ แต่ขาดทรัพยากรสิทธิมนุ ษยชนศึกษา นัน่ หมายความว่าเฟสบุ๊คไม่ได้ถูกใช้เป็ นส่วนหนึ่งของกลไกสาหรับ สิทธิ
มนุ ษยชนศึกษา ยิ่งไปกว่านัน้ การทาเรื่องสิทธิมนุ ษยชนศึกษาไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที การทาเรื่องสิทธิ
มนุ ษยชนศึกษาก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ทต่ี ้องใช้เวลา นัน่ หมายความว่าอาจล่าช้าและไม่ได้ เห็นการเปลีย่ นปลงชัดเจน
ด้านการตระหนักรูข้ องเยาวชนและงานฝ่ ายนักกิจกรรม
ถึงจะมีความยากลาบากในเรื่องต่างๆ สถานการณ์ในระเทศไทยไม่ได้เอือ้ ต่อโอกาสในการส่งเสริมการตระหนักรู้
ของเยาวชนและการเพิม่ ฝ่ ายนักกิจกรรมเยาวชน การมีเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์กเ็ ป็ นส่วนสาคัญ “ผูร้ ดู้ จิ ติ ลั ตาม
ธรรมชาติ” คือศัพท์ทใ่ี ช้จดั ประเภทกลุ่มคนทีม่ ปี ระสบการณ์ออนไลน์และอินเทอร์เน็ต อย่างน้อย 5 ปี คนหนุ่ มสาวส่วนมาก
เข้ากับแบบทีว่ ่าได้ดี และทักษะและประสบการณ์ของพวกเขายังมีคุณค่าต่อขบวนการ เอไอ ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอินสตาแกรมในการดึงดูดคนหนุ่ มสาว อินสตาแกรมของเอไอ ประเทศไทยปรับข้อมูลให้
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบอกเล่าเรื่องราวอย่างเป็ นมิตรและเปิ ดกว้าง ทัง้ ข่าวและงานในประเทศไทยและทัวโลก
่
พืน้ ทีส่ ว่ นนี้สามารถเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายและเป็ นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการดึงดูดและสือ่ สารกับผูช้ มรุ่นเยาว์.
ไม่ว่าจะเป็ นปฏิบตั ิการใดก็ตาม ก็มกั จะมีความเสีย่ งรวมอยู่ในแผนของเอไอ ประเทศไทยที่ตงั ้ ไว้ ประการแรก
ความล้มเหลวทีจ่ ะสือ่ สารข้อความและความคิดอย่างมีประสิทธิภาพอาจสร้างความเสียหายให้กบั ชื่อเสียงของเอไอ ประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยงั สามารถก่อให้เกิดภาพลักษณ์แบบเสียๆหายๆ ยกตัวอย่างเช่น เอไอ ประเทศไทยไม่มคี วามเป็ นมืออาชีพ
ต่อต้านรัฐบาล สร้างแต่ปัญหา ภาพลักษณ์เช่นนี้นาไปสู่การคุกคามจากทางการ หากมองตามสถานการณ์การเมืองไทย
ปั จจุบนั ความพยายามใดๆในการประชาสัมพันธ์ความฝ่ ายนักกิจกรรมต้องดาเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ย ง
ปฏิกริ ยิ าด้านลบ

7

ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ
ความสาเร็จในการบรรลุเป้ าหมายโดยรวมของเอไอ ประเทศไทยคือการเพิม่ ความรู้ให้กบั คนหนุ่ มสาวด้วยการเพิ่ม การ
สื่อสารทีเ่ น้นเยาวชนซึง่ สามารถใช้เป็ นตัวบ่งชีว้ ่าประสบความสาเร็จหรือไม่ รายการด้านล่างสามารถใช้เป็ นเครื่องมือชีว้ ดั
ความสาเร็จ แต่กไ็ ม่ได้เป็ นเพียงเครื่องมือเดียวที่มอี ยู่ นอกจากนี้ ข้อมูลด้านล่างยังเป็ นตัวบ่งชี้ความสาเร็จโดยแบ่งเป็ น
เป้ าหมายรองจากเป้ าหมายโดยรวม โดยจะใช้เพื่อประเมินในปี 2018, 2019, 2020 และ 2021

เป้ าหมายรอง 1:
ให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนศึกษาในฐานะทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของฝ่ ายนักกิจกรรมและงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเยาวชนเพื่อเพิม่
ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน
● ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ:
○ การพบปะโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนไทยเพิม่ ขึน้ 10 % ในแต่ละปี
○ จานวนการพบปะมหาลัยและสถาบันการศึกษเพิม่ ขึน้ 10 % ในแต่ละปี
○ จานวนการผลิต สื่ออุปกรณ์ด้านสิทธิมนุ ษยชนศึกษาเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อการเข้าถึงและเพื่อแจกจ่าย
ให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยระหว่างการพบปะ (เช่น การผสานงานรณรงค์เข้ากับสิทธิมนุ ษยชน
ศึกษา, การฝึกอบรม)
○ การพัฒนาทรัพยากรสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อการเข้าถึงทางออนไลน์ เช่น บนหน้าเว็บไซต์ การแบ่งปั น)
ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค และอินสตาแกรม)
○ ช่องทางทีแ่ ตกต่างเพื่อการมีสว่ นร่วมของเยาวชน (เช่น การประกวดแข่งขัน)
○ การจัดการประกวดแข่งขันระดับโรงเรียนทีจ่ ะเกิดขึน้ นอนาคต โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมเพิม่ มากขึน้ เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า
○ ควรมีการพัฒนาและเพิม่ การให้กาลังใจและการแนะนาการสอนซึง่ กันและกัน (การฝึกอบรมผูส้ อน) ในแต่
ละปี
○ การมีสว่ นร่วมและการตัดสินใจของเยาวชนในคลับและภายในโครงสร้างของแอมเนสตีเพิม่ มากขึน้

เป้ าหมายรอง 2:
การเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับคนหนุ่มสาวเพื่อการมีสว่ นร่วมกับแอมเนสตี
● ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ:
○ การสนทนาและการร่วมมือกับเยาวชนเพื่อหาช่องทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
○ จานวนผูต้ ดิ ตามอินสตาแกรมเพิม่ ขึน้ 20 % ในแต่ละปี
○ ผูก้ ดถูกใจและผูต้ ดิ ตามใน(ทีเ่ ป็ นเยาวชน)เฟสบุ๊คเพิม่ ขึน้ 20 % ในแต่ละปี
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○
○
○
○

จานวนโพสต์ทเ่ี กีย่ วกับเยาวชนบนอินสตาแกรมและเฟสบุ๊คเพิม่ ขึน้ 20 % ในแต่ละปี
เพิม่ การสือ่ สารกับกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
การพัฒนากลไกด้านต่างๆ สาหรับกลุ่มเยาวชนเพื่อการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน
จานวนการจัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่เอไอและกลุ่มเยาวชนเพื่อการแนะนา การสนับสนุ น และการ
สือ่ สารทีม่ กี ารตอบโต้กนั เพิม่ มากขึน้ ในแต่ละปี
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