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1. เกริ่นนา
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ ระดับโลกใหม่และกระบวนออกแบบของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จะตอบคาถามว่า ทาง
หน่วยงานจะยังมีบทบาทเกี่ยวข้ องและดาเนินงานอย่างเป็ นผลในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดได้ อย่างไร?
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีเป้าหมายเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน และเรียงลาดับความสาคัญของงานที่ต้องทา
ให้ ดีขึ ้น เพื่อเข้ าใจอย่างชัดเจนว่า เอไอควรเป็ นแกนนาการเปลี่ยนแปลงต่อไปในด้ านใดในการสนับสนุนบุคคลและ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ เอไอมีบทบาทเหมาะสมในการรับมือกับปั ญหาท้ าทายในปั จจุบนั
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โดยเริ่มจากการรวบรวมความคิดจากสาธารณะ จากองค์กรภาคี พันธมิตร และผู้วิจารณ์ และจากภายในองค์กร
เองว่า ทางหน่วยงานจะใช้ วิธีการอย่ างไรเพื่อสร้ างโลกซึ่งทุกคนสามารถเข้ าถึงสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ ระดับโลกใหม่นี ้ มีการร้ องขอให้ หน่วยงานแอมเนสตี ้ทั่วโลกเสนอความเห็น
ด้ วยเหตุดงั กล่าว แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยจึงวางแผนจัดการปรึกษาหารือหลายครัง้ กับผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับโลก ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการทางานในพื ้นที่ใน
ประเทศไทยของเอไอ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับโลก โดยการ
1.

จัดการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
o การตอบ 5 คาถามสาคัญของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เพื่อการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับโลกใหม่
o เพื่อตอบคาถามเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สาหรับการวางแผนในอนาคตของแอมเนสตี ้ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ประเทศไทย
การเขียนรายงานผลการปรึกษาหารือ

2.

ขอบเขตการปรึกษาหารือ
การปรึกษาหารือหลายครัง้ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้ลี ้ภัย นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน นักศึกษา (จากโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา) ผู้สนับสนุน คณะกรรมการบริหารและเจ้ าหน้ าที่ของแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย และองค์กรภาคี โดยรูปแบบการปรึกษาหารือจะแตกต่างกันไปตังแต่
้ การทาโฟกัสกรุ๊ป การ
สัมภาษณ์ แล้ วแต่ความเหมาะสม
ผลลัพธ์ ท่คี าดหวัง
รายงานผลการปรึกษาหารือหลายครัง้
โครงสร้ างของรายงานมีดงั ต่อไปนี:้
1.
2.
3.
4.
5.

6.

เกริ่นนา
วิธีวิทยา
ข้ อค้ นพบ ปั ญหาและความท้ าทายด้ านสิทธิมนุษยชน
ข้ อค้ นพบ – ข้ อค้ นพบสาคัญเกี่ยวกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย
ข้ อค้ นพบ – 5 คาถามสาคัญ
5.1 อานาจและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
5.2 แนวคิดและทัศนคติ
5.3 ขบวนการและความเป็ นภาคีท่ีเข้ มแข็งขึ ้น
5.4 ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม
5.5 มูลค่าเพิ่มของแอมเนสตี ้
บทสรุป

ภาคผนวก:
• รายชื่อบุคคลที่ขอคาปรึ กษา
• วาระของการปรึกษาหารือ
• แนวคาถามหลักในการสัมภาษณ์
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คาถามสาคัญในการปรึกษาหารือ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลจาแนก 5 คาถาม
สาคัญ ที่ใช้ เพื่อรับฟั งแนวคิดต่าง ๆ ปั ญหาท้ าทายและ
ทางออก การปรึกษาหารือจะใช้ ประโยชน์จาก 5 คาถาม
สาคัญของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล และคาถามย่อย
จากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย เป็ น
แนวทางการตังค
้ าถามเพิ่มเติมในการปรึกษาหารือ
ชุดของคาถามทังสองชุ
้
ดปรากฏด้ านล่าง:
ห้ าคาถามสาคัญ
1. อานาจและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
เราจะเป็ นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่
แก้ ปัญหาที่รากเหง้ าของความอยุติธรรมและความทุกข์
ยากได้ อย่างไร?

•

•
หน่วยงานอย่างแอมเนสตี ้จะมีอิทธิพลหรือเขย่า
แกนกลางอานาจที่เป็ นอยู่และกาลังก่อตัวขึ ้นได้ อย่างไร (อานาจในมือของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ บรรษัท
สถาบัน รัฐบาลหรืออื่น ๆ)?
เราจะสนับสนุนให้ เกิดรูปแบบอานาจของประชาชน และสนับสนุนให้ สถาบันต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้ เข้ าถึงสิทธิ
มนุษยชนและโลกที่เป็ นธรรมมากขึ ้นได้ อย่างไร?

เปลี่ยนแปลงที่ต้นตอของอำนำจ
2. แนวคิดและทัศนคติ
เราจะเปลี่ยนทัศนคติ และกระตุ้นให้ ประชาชนร่วมมือกันอย่างเป็ นเอกภาพ ตามภาพฝันที่มีต่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรม
สาหรับอนาคตได้ อย่างไร?
• หน่วยงานอย่างแอมเนสตี ้จะเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและบรรทัดฐานของสังคมได้ อย่างแท้ จริง ในสังคมที่
แบ่งแยกเป็ นฝักฝ่ ายมากขึ ้นได้ อย่างไร?
• สิทธิมนุษยชนควรมีบทบาทอย่างไรในการประกอบสร้ างแนวคิดว่าด้ วยศักดิ์ศรี ความยุติธรรม และความเป็ น
ธรรม?
เอำชนะสงครำมควำมคิ ด
3. ขบวนการและความเป็ นภาคีท่เี ข้ มแข็งขึน้
เราจะเป็ นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ ้น กล้ าหาญมากขึ ้น และมีส่วนร่วมมากขึน้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ ้นได้
อย่างไร?
• เราจะเชื่อมโยงและสนับสนุนองค์กรภาคีและขบวนการที่กาลังเติบโตขึ ้นได้ อย่างไร?
• สมาชิกและผู้สนับสนุนขบวนการอย่างแอมเนสตี ้สามารถจัดตังและด
้
าเนินการได้ ด้วยตนเอง โดยยังคงมี
ศักยภาพขับเคลื่อนระดับโลกได้ อย่างไร?
สร้ำงขบวนกำรที่เข้มแข็งขึ้นอย่ำงไม่เคยเป็ นมำก่อน
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4. ความหลากหลายและการมีส่วนร่ วม
เราจะเป็ นหน่วยงานซึ่งผู้คนที่หลากหลายจะรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ อย่างไร?
• หน่วยงานอย่างแอมเนสตีจ้ ะพัฒนาจนเป็ นหน่วยงานที่น่าดึงดูดใจและประชาชนที่หลากหลายหลายจะเข้ ามามี
ส่วนร่วมมากขึ ้นได้ อย่างไร โดยคนเหล่านี ้มีความหลากหลายด้ านอัตลักษณ์และประเด็นอื่น ๆ ทังชนชั
้ น้ เชื ้อชาติ
เพศสภาพ อายุ และอื่น ๆ รวมทังคนที
้ ่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนและความ
ไม่เท่าเทียม?
• หน่วยงานอย่างแอมเนสตีจ้ ะจัดให้ มีพื ้นที่ซึ่งปลอดภัย ไว้ วางใจได้ และเกื ้อหนุนบุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกคนได้
อย่างไร?
ควำมรู้สึกที่เป็ นส่วนหนึ่งของขบวนกำรอย่ำงแท้จริ ง
5. มูลค่ าเพิ่มของแอมเนสตี ้
แอมเนสตี ้ควรมีบทบาทนาในงานส่วนใด ควรเป็ นฝ่ ายสนับสนุนคนอื่น หรือควรเลิกทางานส่วนใด เมื่อคานึงถึง
ความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งพยายามสร้ างความเปลี่ยนแปลงในโลก?
• แอมเนสตี ้จะมีบทบาทเป็ นตัวของตัวเองในอนาคตได้ อย่างไร?
• ภาพฝันสาหรับปี 2573
o แอมเนสตี ้ควรมีบทบาทนาในงานส่วนใด และเหตุใด? บทบาทเช่นนั ้นมีลกั ษณะอย่างไรในทางปฏิบตั ิ?
o แอมเนสตี ้ควรมีบทบาทในเชิงสนับสนุนและหนุนเสริมหน่วยงานอื่น สาหรับงานในส่วนใด และเหตุใด?
บทบาทเช่นนั ้นมีลกั ษณะอย่างไรในทางปฏิบตั ิ?
o แอมเนสตี ้ควรยกเลิกการดาเนินงานในส่วนใด เพื่อไปเน้ นและทุ่มเททรัพยากรให้ กับการทางานในส่วน
อื่น ๆ แทน เพราะเหตุใด?
กำรจัดลำดับควำมสำคัญ
คาถามหลักสาหรับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย:
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
1.
2.
3.
4.
5.

เราหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างไร?
เรากาลังทาสิ่งใดบ้ าง และเรามีศักยภาพใดบ้ างเพื่อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั ้น?
เรามีข้อจากัดอย่างไร?
เรากาลังเผชิญกับปั ญหาสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้ าง / หรือเรากับกลุ่มของเรากาลังกดดันให้ เกิดสิ่งใด?
เราต้ องการดาเนินงานให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้ างและต้ องทาอย่างไร? ใครจะมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้?
6. เราจะแก้ ปัญหาเหล่านีอ้ ย่างไร? จะทางานร่วมกับใคร? เราจะต้ องเผชิญปั ญหาท้ าทายอย่างไรบ้ าง? ใครเป็ นผู้มี
อิทธิพลซึ่งช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนั ้น ๆ?
ที่เกี่ยวข้ องกับเอไอ
1. ท่านรู้จกั แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยได้ อย่างไร? เป็ นหน่วยงานแบบไหน? ทางานอะไรบ้ าง? มี
จุดยืนอย่างไรบ้ าง?
2. ท่านเคยมีส่วนร่วมกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและมีบทบาท/กิจกรรมอย่างไรบ้ าง?
3. แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีบทบาทสนับสนุนท่านในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
4. ในความเห็นของท่าน เอไอประเทศไทยสามารถตอบสนองความคาดหวัง ในการรณรงค์กดดันด้ านสิทธิมนุษยชน
หรือทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ท่านต้ องการให้ เกิดขึ ้นหรือไม่?
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5. เอไอประเทศไทยมีจุดอ่อนอย่างไรบ้ าง?
6. เอไอประเทศไทยมีจุดเด่นอย่างไรบ้ าง? ในความเห็นของท่าน ที่ผ่านมาเอไอทาให้ เกิดผลกระทบที่ชดั เจนอย่างไร
บ้ าง?
7. ท่านมีความคาดหวังต่อแอมเนสตี ้ในแง่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไร? เอไอประเทศไทยควรมีบทบาท
อย่างไรในประเด็นนี ้? เอไอประเทศไทยควรร่วมมือกับท่าน/หน่วยงานของท่านได้ อย่างไร?
8. ท่านคิดว่าเอไอประเทศไทยควรทางานกับประเด็น/ปั ญหาอะไรบ้ าง?
9. ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อย่างไร?
2. วิธีวิทยา
จะมีการเก็บข้ อมูลจากกิจกรรมหลักสามประการ การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก การทาโฟกัสกรุ๊ป และการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ โดยจะมีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องของเอไอในช่วงเตรียมงาน เพื่อหาข้ อมูลการออกแบบวิธีการเก็บ
ข้ อมูล การกาหนดวาระการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อให้ กระบวนการเก็บข้ อมูลใน
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม มีความสม่าเสมอสอดคล้ องกัน
2.1 โปรไฟล์ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เข้ าร่ วมการปรึกษาหารือประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ลี ้ภัย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
องค์กรภาคี
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา
คณะกรรมการบริหารและผู้สนับสนุนของเอไอ
เจ้ าหน้ าที่และผู้ฝึกงานของเอไอประเทศไทย

ในช่วงเตรียมงาน ที่ปรึ กษาและแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยได้ คดั เลือกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลักเพื่อ
สัมภาษณ์ร่วมกัน และเพื่อเชิญเข้ าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กลุ่มเป้าหมายและวิธีการปรึกษาหารือมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ตาราง 1: กลุ่มเป้ าหมายและวิธีการปรึกษาหารือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

วิธีการปรึกษาหารือ

วันที่และเวลา

1. ผู้ลี ้ภัย

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

วันศุกร์ 21 มิถุนายน

2. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สัมภาษณ์เชิงลึก (สัมภาษณ์ทีละคน ๆ ละ 1 ชัว่ โมง)

17-30 มิถุนายน

3. นักศึกษา (จากโครงการ
สิทธิมนุษยชนศึกษา)
4. ผู้สนับสนุน (รวมทัง้
คณะกรรมการบริหาร)
5. เจ้ าหน้ าที่และผู้ฝึกงานของ
แอมเนสตี ้ ประเทศไทย
6. องค์กรภาคีของเอไอ

สัมภาษณ์เชิงลึก

17-30 มิถุนายน

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
(หนึ่งวัน (6 – 8 ชัว่ โมง)
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
(หนึ่งวัน (6 – 8 ชั่วโมง)
สัมภาษณ์เชิงลึก

วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน
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2.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
การปรึกษาหารือเกิดขึ ้นหลังกระบวนการตามแนวทางในคู่มือกระบวนกรเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ ใหม่ของแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โดยมีแนวทางกระตุ้นให้ เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ดังต่อไปนี ้
• เริ่มจากการพูดคุยเกี่ยวกับปั จจุบัน ในตอนนี ้เรามีอะไรอยู่ และในอนาคตจะเกิดอะไรขึ ้น
• พูดคุยต่อไปจนถึงอนาคต เราต้ องการวางแผนและสร้ างสิ่งใด
กระบวนการนี ้ถูกออกแบบมาให้ มีสี่ขนตนอน
ั้

2.3 การสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก
ในช่วงเตรียมงาน ที่ปรึ กษาและแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลร่วมกันคัดเลือกผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่จะมาสัมภาษณ์
โดยมีแนวทางของคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ตามภาคผนวก 3

Report on Consultation with ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย of แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

-6-

3. ข้ อค้ นพบ - ปั ญหาและความท้ าทายด้ านสิทธิมนุษยชน
ในบทนี ้ให้ ภาพรวมของปั ญหาและความท้ าทายด้ านสิทธิมนุษยชน จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์และการปรึกษาหารือ รวมทังการเขี
้
ยนรายงานฉบับนี ้ เราสามารถจาแนกข้ อค้ นพบสาคัญซึ่งจะ
นาเสนอด้ านล่าง หลายส่วนเป็ นสิ่งที่เรารู้ดีอยู่แล้ วและเคยกล่าวถึงในเวทีและงานนิพนธ์อื่น ๆ ก่อนหน้ านี ้ แต่ยงั คงเป็ น
ประเด็นสาคัญซึ่งเป็ นพืน้ ฐานในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและยุทธศาสตร์ ในอนาคตของเอไอ
ข้ อค้ นพบหลักจากการปรึกษาหารือปรากฏด้ านล่าง
3.1 ความท้ าทายด้ านสิทธิมนุษยชน
รัฐบาลทหารยึดอานาจการปกครองในช่วงห้ าปี ที่ผ่านมา โดยถือเป็ นภัยคุกคามสาคัญต่อการทางานคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียคนหนึ่งว่า “ส่งผลให้ขบวนกำรภำคประชำสังคมหดตัวลง ทัง้ ฝ่ ำยซ้ำย
และฝ่ ำยขวำ”
เป็ นเหตุให้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ขบวนการ และองค์กรต่าง ๆ รวมทังเอไอ
้
ตกเป็ นเป้าโจมตี ข่มขู่ และทาร้ าย
โดยมีการสร้ างภาพลบให้ กับสิทธิมนุษยชน เป็ นผลจากปฏิบตั ิการไอโอของรัฐบาลทหาร รวมทังการใช้
้
เครื่องมือทาง
กฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย ซึ่งทาให้ การปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนกลายเป็ นเรื่องถูกต้ อง
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจาแนกปั ญหาท้ าทายโดยภาพรวมซึ่งกระทบกับทุกฝ่ ายดังนี ้
• ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียชีว้ ่ าอุปสรรคทางกฎหมายสาคัญน้ อยกว่ าการบังคับใช้ กฎหมาย โดยมีผ้ กู ล่าวว่า
“กฎหมายบางฉบับไม่ได้ มีเนื ้อหาเลวร้ าย แต่ได้ ถูกใช้ เพื่อขัดขวางการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่าง
เช่น ในบางกรณีมีการใช้ กฎหมายจราจรเพื่อขัดขวางไม่ให้ คนประท้ วงในที่สาธารณะ”
• องค์ กร/ขบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังแตกแยกเป็ นส่ วน ๆ มุ่งทางานเฉพาะประเด็นของตน
จึงขาดเอกภาพ
• การเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพและการคุกคามทางเพศยังดารงอยู่ต่อไป ภายในขบวนการสิทธิมนุษยชน
ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวทางการดาเนินงานแบบชาตินิยม
• ความรู้และการตระหนักรู้ของสาธารณะต่อปั ญหาสิทธิมนุษยชนยังมีจากัด
• แนวคิดและคาอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ถูกทาให้ เป็ นนามธรรม ยากที่จะเข้ าใจและมีภาพลบ ตาม
ความเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงกลายเป็ นแนวคิดของต่างชาติ ไม่สอดคล้ องกับค่านิยมของคนไทย1 และอัน
ที่จริงในกฎหมายไทยมีการรับรองสิทธิต่าง ๆ อยู่แล้ ว ส่งผลให้ รัฐบาลทหารและฝ่ ายอนุรักษ์ นิยมมองว่า นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็ นคนที่ก้าวร้ าว ไม่รักชาติ มักจะประท้ วงต่อต้ านทุกอย่างและปกป้องคนเลว
3.2 ปั ญหาด้ านสิทธิมนุษยชนเร่ งด่ วน
สิทธิทางการเมืองและสิทธิท่จี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก
การละเมิดสิทธิทางการเมืองและสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก เป็ นประเด็นสาคัญที่ได้ จากการ
ปรึกษาหารือในหัวข้ อเกี่ยวกับรัฐบาลทหารตามที่อ้างถึงใน 3.1
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสนับสนุนความคิดที่ว่าสิทธิทางการเมืองและสิทธิท่จี ะมีเสรีภาพในการแสดงออก เป็ น
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานเพื่อแสดงออกและเรียกร้ องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ จากความเห็นที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
สิทธิทงสองประการเกี
ั้
่ยวโยงกัน พวกเขามองว่าประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองเช่นเดียวกับรัฐบาล

ยกตัวอย่างเช่น การรณรงค์ต่อต้ านโทษประหารถือว่าขัดกับกฎแห่งกรรมตามพุทธศาสนา ซึ่งคนเลวควรได้ รับผลจากการ
กระทาของตนเอง
1
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ไม่เพียงผ่านการใช้ สิทธิตามกลไกการเลือกตังในระบอบประชาธิ
้
ปไตย (ซึ่งไม่เกิดขึ ้นเลยในช่วงห้ าปี ก่อนหน้ านี)้ แต่หากยัง
รวมถึงการใช้ สิทธิดงั กล่าวโดยการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อต่อต้ านความไม่เป็ นธรรมและนโยบายที่มิชอบของ
รัฐบาล โดยผ่านการประท้ วงและลุกฮือต่อต้ านของประชาชน แต่ที่ผ่านมาไม่มีการอนุญาตให้ ใช้ สิทธิเหล่านี ้ โดยมีการ
อนุญาตให้ มีเสรีภาพในการแสดงออก เมื่อเป็ นการแสดงความเห็นในประเด็นที่ไม่กระทบต่ออานาจของรัฐบาล เช่น เรื่อง
สิทธิความหลากหลายทางเพศ แต่ห้ามไม่ให้ พูดในเรื่องสิทธิชุมชนที่มีต่อป่ าไม้ และที่ดิน
คนที่กล้ าพอที่จะแสดงความเห็น ประท้ วง ยื่นจดหมาย หรือแสดงความเห็นอื่น ๆ จะถูกดาเนินคดีและต้ องเข้ าไป
ต่อสู้คดีในศาล ทาให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียระบุว่า เสรีภาพในการแสดงออกถูกจากัดให้ ใช้ ได้ เพียงการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
เพศสภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้
มีผ้ รู ะบุว่า มีการเซ็นเซอร์ เสรีภาพในการแสดงออกทัง้ ออฟไลน์ และออนไลน์ โดยรัฐบาลเซ็นเซอร์ เนื ้อหาของ
ฝ่ ายตรงกันข้ ามจนเป็ นปรกติ
ผู้ลีภ้ ัยและการย้ ายถิ่น
สิทธิมนุษยชนของผู้ลี ้ภัยถือเป็ นปั ญหาระดับโลก ในประเทศไทย ได้ เกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนต่อผู้
ลี ้ภัย ทาให้ ไม่สามารถเข้ าถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน มีการแยกสมาชิกในครอบครัว การกักตัวในระยะยาว และการส่งกลับผู้ลี ้ภัย
ทางการเมืองไปยังประเทศต้ นทาง
จากข้ อมูลของ Asylum Access มีแนวทางสาคัญสองประการในการแก้ ปัญหาผู้ลี ้ภัยในประเทศไทย ได้ แก่ การ
ให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎหมายกับผู้ลี ้ภัยและการรณรงค์กดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านนโยบาย โดยเฉพาะการให้
สถานะตามกฎหมายกับผู้ลี ้ภัยระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย การทบทวนกฎหมายคนเข้ าเมืองเพื่อให้ เป็ นมิตรกับผู้ลี ้ภัยมาก
ขึ ้น แต่ในอีกด้ านหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้ กับผู้ลี ้ภัย เพื่อให้ พวกเขาสามารถรวมตัวกันและแสดงข้ อกังวล
เกี่ยวกับสิทธิของตนเองได้
ปั ญหาท้ าทายที่เกิดขึ ้นประกอบด้ วย ทัศนคติแบบเลือกปฏิบตั ิของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและคนทัว่ ไปต่อผู้ลี ้ภัย ผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียได้ ยกตัวอย่างวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งทาให้ ปัญหาผู้ลี ้ภัยและการย้ ายถิ่นลุกลามบาน
ปลาย
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
ดังที่กล่าวข้ างต้ น สภาพแวดล้ อมทางการเมืองภายใต้ รัฐบาลทหารของไทย ขัดขวางการดาเนินงานของ
ขบวนการสิทธิมนุษยชนและทาให้ เกิดสถานการณ์ ท่เี ปราะบางของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียคนหนึ่งระบุว่า “นักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชนต้องต่อสู้เพียงลำพังในสถำนกำรณ์ที่ยำกลำบำก พวกเขำต้องกำรควำม
สนับสนุนจำกขบวนกำรสิ ทธิ มนุษยชนและเอ็นจี โอ ในแง่เงิ นทุนสนับสนุน ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิ ค กำรสร้ำงเครื อข่ำย
ต่ำง ๆ”
ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียคนหนึ่ง นักศึกษาซึ่งมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ควรถือเป็ น
เยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และควรได้ รับความสนับสนุนจาก “ผู้ใหญ่” ในขบวนการสิทธิมนุษยชน “บำงครั้งมีพืน้ ที่สี
เทำ อำจถือได้ว่ำนักศึกษำเป็ นนักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชน แต่โดยทัว่ ไปเรำมักมองว่ำพวกเขำเป็ นแค่อำสำสมัคร และไม่ค่อย
ใส่ใจมำกนักจนกระทัง่ พวกเขำถูกจับและถูกทำร้ำย” หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่ำว
ประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็ นข้ อกังวลสาคัญ เป็ นความเห็นที่ตรงกันของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายคน
โดยเฉพาะผู้ที่เป็ นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขาต้ องการให้ สนับสนุนเพื่อรักษาให้ ตนเองและครอบครัวปลอดภัย ข้ อ
กังวลด้ านความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็ นประเด็นสาคัญโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ นักเคลื่อนไหว
เพื่อความหลากหลายทางเพศ ไม่เพียงต้ องเผชิญหน้ ากับเจ้ าหน้ าที่ หากยังต้ องเผชิญหน้ ากับฝ่ ายอนุรักษ์ นิยม
สวัสดิภาพของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน เป็ นอีกหนึ่งเรื่องที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียหลายคนกล่าวถึง สืบเนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมทางการเมืองที่ไม่เอื ้ออานวย พวกเขาต้ องเผชิญกับความทุกข์ใจระหว่างการต่อสู้และอาจหมดไฟ ดังที่ผ้ มู ี
ส่วนได้ ส่วนเสียคนหนึ่งอธิบายว่า “มีต้นทุนสูงมากจากการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็ นภาระงานหนัก ไม่เป็ นผลดี
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ต่อสุขภาพ และมีสภาพแวดล้ อมไม่ปลอดภัยซึ่งทาให้ เกิดความเครียด เรารับปั ญหาต่าง ๆ เข้ ามา โดยไม่มีทักษะในการ
เยียวยาจิตใจของเรา ทาให้ ขาดทักษะการจัดการด้ านอารมณ์ การรับฟั งอย่างลึกซึ ้งและการจัดการความขัดแย้ ง”
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนยังมีข้อจากัดด้ านภาษาและการระดมทุน ทาให้ เกิดปั ญหาการเข้ าถึงแหล่งทุน
ต่างประเทศ และการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในระยะยาว
ความเท่ าเทียมระหว่ างเพศและสิทธิความหลากหลายทางเพศ
สิทธิความหลากหลายทางเพศเป็ นประเด็นที่มีการพูดถึงในการสัมภาษณ์และการปรึกษาหารือหลายครัง้ ดังที่มี
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียคนหนึ่งกล่าวว่า “การเลือกปฏิบตั ิต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศส่งผลให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทังการจ่
้
ายค่าแรงที่ไม่เป็ นธรรม ความรุนแรง การเลือกปฏิบตั ิในที่ทางาน และอาชญากรรมจากความเกลียดชัง”
ประเทศไทยอยู่ในช่วงรณรงค์กดดันเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยมีข้อเสนอให้ มีการตรา
กฎหมายใหม่ ๆ ทังกฎหมายรั
้
บรองการสมรสของเพศเดียวกัน และการใช้ คานาหน้ าชื่อตามเพศสภาพอย่างเป็ นทางการ
ขบวนการประสบความสาเร็จในการกดดันให้ กระทรวงศึกษาธิการแก้ ไขหลักสูตรวิชาสุขศึกษาในโรงเรียน โดยเปลี่ยน
นิยามของคาว่า ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้ มีเนื ้อหาในเชิงบวกมากขึ ้น ทังยั
้ งรณรงค์กดดันให้ เกิดสิทธิอื่น ๆ รวมทัง้
การต่อต้ านการคุกคามผู้มีความหลากหลายทางเพศ สิทธิความหลากหลายทางเพศของผู้ต้องขัง และสิทธิในการเข้ าถึง
บริการด้ านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
การสัมภาษณ์และการปรึกษาหารือชี ้ให้ เห็นความสนใจอย่างจริงจังต่อสิทธิของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในไทย จนถึงเรื่อง
สัญชาติ รวมทังเรื
้ ่องป่ าไม้ และที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่
หลักนิติธรรม
ICJ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีอานาจหน้ าที่ส่งเสริมหลักนิติธรรมในประเทศไทย โดยเน้ นที่กฎหมายที่ตราขึ ้นมาโดย
รัฐบาลทหาร และไม่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐสภา และไม่มีส่วนร่วมจากประชาชน
ประเด็นอื่น ๆ
ประเด็นอื่น ๆ ที่ได้ รับการกล่าวถึงโดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียประกอบด้ วย การคุกคามทางเพศ ความรุนแรงต่อเด็ก
โดยผู้บริหารโรงเรียน
4. ข้ อค้ นพบ - ข้ อค้ นพบสาคัญสาหรับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย
นอกจากการให้ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับโลกใหม่ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ด้ วย
การตอบคาถามสาคัญ 5 ข้ อของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (บทที่ 5) งานศึกษาชิ ้นนีย้ งั มีเป้าหมายตอบคาถามเพิ่มเติม
จากแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในอนาคต
ประเด็นสาคัญที่นาเสนอในบทนี ้ได้ แก่ 1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ เอไอประเทศไทย 2)
ภาพลักษณ์ของเอไอประเทศไทยจากมุมมองของพวกเขา 3) ผลกระทบและประโยชน์จากการดาเนินงานของของเอไอ
ประเทศไทยจนถึงปั จจุบนั 4) จุดแข็งและจุดอ่อนของเอไอประเทศไทย และ 5) ข้ อเสนอแนะสาหรับการกาหนดทิศทางเชิง
ยุทธศาสตร์ ของเอไอประเทศไทย
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4.1 การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับเอไอประเทศไทย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เข้ าร่ วมสัมภาษณ์และปรึกษาหารือ ประกอบด้ วยบุคคลซึ่งเคยทางานกับเอไอประเทศไทยใน
หลายด้ านเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน พวกเขาได้ เข้ าร่วมในกิจกรรมสาธารณะของเอไอประเทศไทย เข้ าร่วมอบรมหรือได้ รับ
ประโยชน์จากปฏิบตั ิการหรือการรณรงค์ของเอไอประเทศไทย โดยอาจแบ่งเป็ นหกลุ่มดังนี ้
1. ผู้ลี ้ภัยในเขตเมือง – เป็ นกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เข้ าร่วมในกิจกรรมเสริมสร้ างศักยภาพด้ านสิทธิมนุษยชน
2. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน – นักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากเอไอประเทศไทยผ่านการรณรงค์
ต่าง ๆ และพวกเขาได้ เข้ าร่วมอบรมสิทธิมนุษยชนของเอไอ ซึ่งจัดขึ ้นเพื่อเยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เอไอ
ยังสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบางส่วนระหว่างที่ถูกดาเนินคดี
3. องค์กรภาคี – เอไอประเทศไทยสนับสนุนเอ็นจีโอสิทธิมนุษยชนในพื ้นที่หลายแห่ง ซึ่งต่อสู้และรณรงค์ในประเด็น
ปั ญหาต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียยังระบุว่า พวกเขาได้ ใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยของเอไอเป็ นหลักฐานสนับสนุน
การดาเนินงานของตน
4. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา –นักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาที่จดั โดยเอไอ โดย
นักศึกษาหลายคนมีบทบาทอย่างเข้ มแข็งในการจัดกิจกรรมด้ านสิทธิมนุษยชนและในภายหลังยังคงมีส่วน
ร่วมกับเอไอ
5. คณะกรรมการบริหารและผู้สนับสนุนของเอไอ
6. เจ้ าหน้ าที่และผู้ฝึกงานของเอไอประเทศไทย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียบางส่วนมีความสัมพันธ์ มากกว่าหนึ่งอย่างกับเอไอประเทศไทย เช่น เป็ นทังสมาชิ
้
กและ
ผู้สนับสนุน รวมทังท
้ างานกับเอ็นจีโอที่เป็ นภาคีของเอไอ บางคนเป็ นผู้สนับสนุน ได้ รับข่าวสารอย่างสม่าเสมอผ่าน
จดหมายข่าวของเอไอ พวกเขายังได้ รับเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรมสาธารณะที่จดั ขึ ้นในบางช่วงเวลา
4.2 ภาพลักษณ์ ของเอไอประเทศไทย
เพื่อตอบคาถามที่ว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรู้จักและมีความเห็นต่อเอไอประเทศไทยอย่างไร ผู้เข้ าร่วมปรึกษาหารือ
และสัมภาษณ์มีความเห็นซึ่งอาจแบ่งตามประเด็นย่อยดังต่อไปนี ้
องค์ กรระหว่ างประเทศและขบวนการระดับโลก
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยถูกมองว่าเป็ นเอ็นจีโอระหว่างประเทศ ขบวนการระดับโลก และองค์กร
ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียบางส่วน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเป็ นองค์กรที่หน่วยงานใน
ท้ องถิ่นและระดับรากหญ้ าเข้ าถึงได้ ยาก
ดังที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียบางส่วนกล่าวว่า
“เอไอไม่ได้ทำงำนโดยตรงกับองค์กรสิ ทธิ มนุษยชนในพืน้ ที่ แต่มักทำงำนกับนักศึกษำในมหำวิ ทยำลัย โดยมัก
ทำงำนรณรงค์ด้ำนนโยบำยและสิ ทธิ มนุษยชนในเมืองเป็ นส่วนใหญ่”
“เอไอในฐำนะเป็ นองค์กรระหว่ำงประเทศ มักใช้คำว่ำสิ ทธิ มนุษยชนในแถลงกำรณ์ ซึ่งมีกำรแปลจำก
ภำษำอังกฤษ ทำให้คนไทยโดยทั่วไปยำกจะเข้ำใจ”
“เอไอประเทศไทยมีมุมมองต่อโลก จำกสำยตำของคนในประเทศโลกที่หนึ่ง ซึ่งต้องกำรให้เกิ ดเสรี ภำพอย่ำง
สมบูรณ์ โดยไม่คำนึงถึงบริ บทด้ำนเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของพืน้ ที่ส่วนอื่น ๆ ในโลก เป็ นเหตุให้คนที่ถูกละเมิ ด
สิ ทธิ ไม่สำมำรถซึ มซับรับควำมคิ ดด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนผ่ำนกิ จกรรมสิ ทธิ มนุษยชนศึกษำได้ และมักมีกำรทำงำนในประเด็น
ใหญ่ เช่น เสรี ภำพในกำรแสดงออก ในขณะที่กำรละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนของกลุ่มชำยขอบในประเทศไทย เช่น ผู้พิกำรซึ่ง
ได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิ จ ไม่ได้อยู่ในประเด็นเร่งด่วนสำหรับเอไอ”
เนื่องจากเป็ นองค์กรระหว่างประเทศ ทาให้ สามารถช่วยเหลือองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศในการรณรงค์และ
นาเสนอประเด็นต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็ นเรื่องที่ยากสาหรับเอ็นจีโอในประเทศที่จะทาเอง ยกตัวอย่างเช่น การรณรงค์เรื่องมาตรา
112 ตามประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้ วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
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ภาพลักษณ์ ท่ดี ีจากกิจกรรมรณรงค์
เอไอประเทศไทยถูกมองว่ามีความสามารถในการจัดทาสื่อรณรงค์ และออกแบบกิจกรรมได้ น่าสนใจสาหรับคน
รุ่นใหม่ ทังยั
้ งถูกมองว่า สามารถเรียกร้ องความสนใจจากสื่อมวลชนได้ สาเร็จ
โดยรวมแล้ ว ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรู้สึกประทับใจกับกิจกรรมวันผู้ลี ้ภัยโลก การรณรงค์เพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และกิจกรรม Be My Guest (กิจกรรมเพื่อโชว์ผลงานของเอไอประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562)
พันธกิจที่หนักแน่ นต่ อสิทธิมนุษยชน
เอไอถูกมองว่ามีจุดยืนเข้ มแข็งต่อปั ญหาสิทธิมนุษยชนบางประการ สามารถสื่อสารอย่างชัดเจน ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียมักพูดถึงการรณรงค์ต่อต้ านโทษประหาร ทาให้ คนไทยรู้จักประเด็นนี ้เป็ นอย่างดี แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบด้ าน
ลบต่อภาพลักษณ์ของเอไอประเทศไทยด้ วย
กิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียประทับใจกับกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาของเอไอประเทศไทย ทังการจั
้
ดค่ายสิทธิมนุษยชน
ศึกษาให้ กับนึกศึกษาได้ อย่างสนุกและน่าสนใจ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเห็นด้ วยอย่างมากว่าสิทธิมนุษยชนศึกษาควรเป็ นงาน
หลักของเอไอประเทศไทย และควรมีการขยายและพัฒนากิจกรรมเพิ่มเติม
สนับสนุนผู้ท่ถี ูกละเมิดสิทธิ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเห็นว่า เอไอประเทศไทยเข้ าใจชะตากรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด และมัก
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนพวกเขา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกสัมภาษณ์ระบุว่าได้ รับประโยชน์จากการรณรงค์ของเอไอ
ประเทศไทย ทาให้ สงั คมทราบว่ามีการละเมิดเกิดขึ ้น เอไอได้ ติดตามการดาเนินคดีในศาลและจัดอบรมให้ กับพวกเขาด้ วย
ภาพลักษณ์ ด้านลบ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียระบุว่าตระหนักถึงภาพลักษณ์ด้านลบที่สาธารณะมีต่อเอไอประเทศไทย ทาให้ จานวน
ผู้สนับสนุนไม่เพิ่มขึ ้น จะมีการพูดถึงเรื่องนี ้อย่างละเอียดต่อไปในข้ อ 5.2 แนวคิดและทัศนคติ
4.3 ผลกระทบและประโยชน์ จากการดาเนินงานของเอไอประเทศไทย
เพื่อตอบคาถามที่ว่า แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลควรมีบทบาทอย่างไรเพื่อสนับสนุนพวกเขาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และเอไอประเทศไทยตอบสนองความคาดหวังในการผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังได้ หรือไม่ ผู้เข้ าร่ วมในการปรึกษาหารือและสัมภาษณ์มีความเห็นดังต่อไปนี ้
1) มีความเข้ าใจระดับลึกเกี่ยวกับแนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในบรรดาเยาวชนนักเคลื่อนไหวสิทธิ
มนุษยชนที่เข้ าร่วมในกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา
ดังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “กำรอบรมด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนของเอไอประสบควำมสำเร็ จมำก ทำให้ผม/ดิ ฉนั
เข้ำใจองค์ประกอบของสิ ทธิ มนุษยชนและกำรละเมิ ดสิ ทธิ ที่เกิ ดขึ้น ทั้งระเบียบของโรงเรี ยนเกี่ยวกับทรงผมและเครื ่อง
แต่งกำย ซึ่งอำจถือได้ว่ำเป็ นกำรละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนเช่นกัน”
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “เอไอเปิ ดโลกเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนให้กบั ผม/ดิ ฉนั หลังกำรอบรมจึงเข้ำใจว่ำ
สิ ทธิ มนุษยชนหมำยถึงอะไร เกิ ดควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งว่ำ เหตุใดเรำจำเป็ นต้องรณรงค์เพือ่ คุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชนของผู้
ลี้ภยั และผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ทำให้มีเหตุผลไปอธิ บำยกับคนอื่นเกี่ยวกับหลักกำรนี้”
มีผ้ รู ะบุว่า การอบรมว่าด้ วยความหลากหลายของผู้ลี ้ภัยส่งผลกระทบต่อจิตสานึกด้ านสิทธิมนุษยชน ทังของนั
้
กศึกษา
และผู้ลี ้ภัยเอง
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“กิ จกรรมที่จดั ให้ผู้ลี้ภยั มำพบกับนักศึกษำไทย ทำให้เกิ ดผลกระทบอย่ำงมำก ตอนแรกผม/ดิ ฉนั สนับสนุนสิ ทธิ ของผู้ลี้
ภัยเฉพำะในหลักกำร โดยคิ ดแค่ว่ำเรำต้องช่วยเหลือพวกเขำ แต่ก็ต้องให้ควำมสำคัญอันดับแรกกับประชำชนคนไทย
ด้วย แต่หลังเข้ำร่วมกิ จกรรมนี้ ทำให้รู้จกั พวกเขำมำกขึ้นในฐำนะเป็ นเพือ่ นมนุษย์ และตระหนักว่ำ สิ ทธิ มนุษยชนไม่
ได้มำจำกว่ำเขำเป็ นใครและมีชำติ พนั ธุ์อย่ำงไร”
2) ความตระหนักรู้เกี่ยวกับบางประเด็น เช่น โทษประหารและการต่อต้ านการทรมาน
ดังที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียคนหนึ่งกล่าวว่า “เอไอทาให้ สงั คมไทยรู้จกั เรื่องโทษประหารเป็ นอย่างดี แม้ จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดี
ที่สดุ ที่ควรพูดเรื่องนี ้”
“กำรรณรงค์ต่อต้ำนโทษประหำรทำให้เอไอประเทศไทยเป็ นที่รู้จัก แม้จะไม่ใช่ในทำงบวกก็ตำม เกิ ดเหตุกำรณ์ที่
สังคมไทยโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื ่องโทษประหำร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำเอไอยังมีงำนที่ต้องทำอีกมำก เพจของเอไอ
ประเทศไทยมีผู้ติดตำมเพิ่มขึ้นเป็ นอย่ำงมำกหลังกำรรณรงค์ครั้งนี้” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกคนหนึ่งสะท้อนควำมเห็น
การประเมินผลการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะที่เอไอประเทศไทยเสนอในเวทีทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ หรือ
Universal Periodic Review (UPR) ยังทาให้ สื่อมวลชนและสังคมเข้ าใจเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น
อย่างไรก็ดี ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียยังกล่าวว่าความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการทางานของเอไอประเทศไทย ไม่ได้
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้ านนโยบายและโครงสร้ างอย่างที่คาดหวัง
3) การสร้ างความเข้ มแข็งให้ เยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิ
4) ดังที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ให้ สมั ภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า “เอไอช่วยให้ กรณีของผม/ดิฉันเป็ นที่ร้ ูจกั ในบรรดา
สถานทูตและหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยทางองค์กรได้ ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับคดีของผม/ดิฉัน และจัด
อบรมให้ กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ทาให้ ขบวนการเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้ านสิทธิมนุษยชนเข้ มแข็งขึ ้นผ่าน
การเป็ นสมาชิกชมรมและการให้ ทุนสนับสนุนของเอไอ
จากกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาที่มีเป้าหมายเป็ นคนรุ่นใหม่ เอไอยังสนับสนุนให้ พวกเขาจัดกิจกรรม โดยการตัง้
ชมรมเอไอในบางมหาวิทยาลัยและให้ ทุนสนับสนุนในเบื ้องต้ นในการจัดกิจกรรมด้ านสิทธิมนุษยชน
ดังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งสะท้อนควำมเห็นว่ำ “ผม/ดิ ฉนั มีโอกำสเป็ นผู้ดำเนินรำยกำรในกำรจัดอบรมสิ ทธิ
มนุษยชนครั้งหนึ่ง”
“เอไอยังมีหลักเกณฑ์ในกำรขอรับทุนสนับสนุนที่ไม่ซบั ซ้อน เหมำะสมกับศักยภำพของนักศึกษำ ไม่ต้องมีกำร
ประเมิ นผลกระทบด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนที่ซบั ซ้อน เพรำะกำรประเมิ นผลกระทบด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนไม่ใช่เรื ่องง่ำย” ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอีกคนหนึ่งกล่ำว
4.4 การวิเคราะห์ SWOT ของเอไอประเทศไทย
บทนี ้กล่าวถึงข้ อค้ นพบจากการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของเอไอประเทศไทย สอดคล้ องกับข้ อ
ค้ นพบสาคัญในบทก่อนหน้ าที่พูดถึงจุดแข็งของเอไอ
มีการใช้ การวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานและกิจกรรมที่ทา มีการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ SWOT เป็ นสองด้ าน ได้ แก่ 1) จุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับองค์ประกอบภายในของเอไอประเทศไทย และ 2)
โอกาสและภัยคุกคามที่เป็ นปั จจัยภายนอก โดยสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT ของเอไอประเทศไทยได้ ในตาราง
2
ตาราง 2: การวิเคราะห์ SWOT ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย
องค์ ประกอบและยุทธศาสตร์ ภายในองค์ กร
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จุดแข็ง
• งานวิจยั และข้ อมูลเป็ นหลักฐานที่เข้ มแข็งสนับสนุนการ
รณรงค์ ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยที่ใช้ เพื่อรณรงค์ต่อต้ าน
การทรมานในประเทศไทย
• การมีส่วนร่วมอย่างเข้ มแข็งของเยาวชนและการสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ เยาวชน การสร้ างเครือข่ายและการ
ตัดสินใจ รวมทังการมี
้
เยาวชนเป็ นส่วนหนึ่งของคณะ
กรรมการบริหาร
• การเชื่อมโยงปั ญหาสิทธิมนุษยชนระดับโลกกับท้ องถิ่น
• เจ้ าหน้ าที่มีความมุ่งมัน่
• ความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ มและแนวทาง
แก้ ปัญหาสิทธิมนุษยชน
• มีความมัน่ คงด้ านทรัพยากรและเงินทุน

เชิงบวก

เชิงลบ

โอกาส
• มีการกดขี่มากขึ ้น ส่งผลให้ มี
ความสนใจมากขึ ้นต่อสิทธิ
มนุษยชน
• โซเชียลมีเดียเป็ นเครื่องมือ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลและการ
เคลื่อนไหว
• แนวคิดใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิด
กับสิทธิมนุษยชน
• คนรุ่นใหม่เริ่มสนใจสิทธิ
มนุษยชนมากขึ ้น

• ได้ รับการสนับสนุนจากการทางานระดับโลก เครือข่าย
สากล และขบวนการระดับสากล
• การมีภาพลักษณ์และตรายี่ห้อระดับโลกที่ดีในฐานะ
หน่วยงานรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน ทาให้ คนทั่วไปจดจา
ได้ ง่าย
• ความชานาญและประสบการณ์ในการรณรงค์
ยุทธศาสตร์ การรณรงค์ที่เข้ มแข็งและความเข้ าใจต่อความ
ต้ องการของสื่อมวลชน สื่อการรณรงค์ที่น่าดึงดูดใจ
• ทักษะการรณรงค์กดดันที่เข้ มแข็ง
• โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษาที่เข้ มแข็ง
• สามารถทางานได้ เป็ นอย่างดีกับเยาวชน (ยกตัวอย่างเช่น
การให้ ทุนสนับสนุนทาให้ มีการรายงานที่ดี) ทาให้ ปัญหา
สิทธิมนุษยชนเป็ นเรื่องน่าสนุกสาหรับคนรุ่นใหม่
• กล้ าพูดและสื่อสารได้ อย่างชัดเจน
• ส่งผลกระทบให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง หลายกรณีได้ รับ
ความช่วยเหลือจากเอไอ2
• สามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานในประเด็น
ร่วมกัน และสนับสนุนเครือข่ายในพื ้นที่ได้
จุดอ่ อน
ภัยคุกคาม
• สถานการณ์ ด้านสิทธิ
• จานวนสมาชิกและผู้สนับสนุนน้ อยเกินไป
มนุษยชนในประเทศไทยยังไม่
• การระดมทรัพยากรจากสมาชิกทาได้ ยาก
ดีขึ ้น

การรณรงค์บางประเด็นรวมทังกรณี
้
ของฮาคิม อัล อาไรบี ผู้ลี ้ภัยที่เป็ นนักฟุตบอลจากออสเตรเลีย ซึ่งถูกทางการไทย
ควบคุมตัว การรณรงค์ให้ ปล่อยไผ่ และกิจกรรมเพื่อให้ กาลังใจปู่คออี ้
2

Report on Consultation with ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย of แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

- 13 -

• มีแนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชนที่เป็ นตะวันตกมากเกินไป
และทาให้ ไม่ได้ รับความสนับสนุนจากคนในประเทศ
• การรณรงค์ไม่สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน
• การรณรงค์ไม่สามารถเปลี่ยนใจฝ่ ายตรงข้ ามได้
• มีการลาออกของเจ้ าหน้ าที่บ่อยครัง้
• ขาดความหลากหลายในคณะกรรมการบริหาร
• ระบบทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรยังคงอ่อนแอ
• ชุมชนและหน่วยงานระดับรากหญ้ าไม่สามารถเข้ าถึงได้
• ขาดนักวิจยั มาหลายปี
• ไม่สามารถเปลี่ยนประเด็นสิทธิมนุษยชนให้ สอดคล้ องกับ
บริบทในประเทศได้
• ไม่สามารถรณรงค์ในบางประเด็นได้ อย่างต่อเนื่อง
• ไม่มีฐานข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่เป็ น
ของตนเอง
• กิจกรรมรณรงค์เป็ นที่สนใจเฉพาะคนบางกลุ่ม แต่ไม่
สามารถดึงดูดใจคนอื่น ๆ ได้
• ทางานในหลายประเด็นและหลายโครงการมากเกินไป
• ไม่มีเจ้ าหน้ าที่ระดับภูมิภาคและจังหวัด
• ขาดกลไกประเมินผลกระทบเพื่อวัดประสิทธิภาพจากการ
รณรงค์แต่ละครัง้
• ไม่มีการติดตามผลกระทบจากการดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบ
• เจ้ าหน้ าที่ขาดความรู้ที่เข้ มแข็งด้ านสิทธิมนุษยชน
• ถูกมองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ทางการเมือง

• การโจมตีทาร้ ายนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ ้น
• นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหมด
ไฟ ซึมเศร้ า และท้ อถอย
เนื่องจากสถานการณ์ที่เป็ นอยู่
• กฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาลขัดขวางการใช้ สิทธิ
• ภาพในเชิงลบของสังคมต่อ
แนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชน
และประเด็นอื่น ๆ
• การใช้ คาพูดเพื่อสร้ างความ
เกลียดชังและปฏิบตั ิการไอโอ
• โซเชียลมีเดียกลายเป็ น
แหล่งข้ อมูลเท็จ ข้ อมูล
บิดเบือน และทาให้ เกิดความ
สับสน
• รัฐบาลต่อต้ านสิทธิมนุษยชน
รัฐบาลเพิกเฉยต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
• ชาตินิยม การเกลียดคนที่ต่าง
จากตนเอง และการดูถูกความ
จริงที่เพิ่มขึ ้น
• วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศทาให้ สถานการณ์
ด้ านสิทธิมนุษยชนเลวร้ ายลง

4.5 ข้ อเสนอแนะเพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ของเอไอประเทศไทย
เพื่อตอบคาถามที่ว่า
1. ท่านมีความคาดหวังอย่างไรต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี ้? เอไอประเทศไทยควรมีบทบาท
อย่างไรในประเด็นเหล่านี ้? เอไอประเทศไทยจะทางานร่วมกับท่าน/หน่วยงานของท่านได้ อย่างไร?
2. ท่านคิดว่าเอไอประเทศไทยควรทางานในประเด็น/ปั ญหาอะไร?
ผู้เข้ าร่วมในการปรึ กษาหารือและการสัมภาษณ์มีความเห็นดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

เอไอควรทางานระดับพื ้นที่มากขึน้ และควรเข้ าถึงขบวนการสิทธิมนุษยชนระดับรากหญ้ า เพื่อสนับสนุนและ
สร้ างความเข้ มแข้ งให้ กับผู้มีอานาจน้ อยสุด
เอไอประเทศไทยควรนาแนวทางยุทธศาสตร์ สากลและยุทธศาสตร์ อื่น ๆ มาใช้ ในบริบทของไทย
เอไอประเทศไทยควรให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียในประเทศมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
เอไอประเทศไทยควรจัดทาแนวทางรณรงค์ใหม่ ๆ และสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดผลกระทบมากขึ ้น
เอไอประเทศไทยควรเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของเอไอในประเทศอื่น
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

ผู้เข้ าร่วมเห็นความสาคัญอย่างชัดเจนของสิทธิมนุษยชนศึกษา และเห็นว่าเอไอประเทศไทยควรจัดกิจกรรม
สิทธิมนุษยชนศึกษาต่อไป และขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
เอไอประเทศไทยควรเน้ นจัดการรณรงค์เรื่องเสรีภาพในการแสดงออก โดยถือเป็ นอานาจหน้ าที่หลัก เนื่องจาก
สิทธิดงั กล่าวนาไปสู่โอกาสที่จะเรี ยกร้ องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
เอไอประเทศไทยควรสนับสนุนเยาวชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อไป รวมทังส่
้ งเสริมและสนับสนุนชมรมเอไอ
จัดอบรมการจัดการด้ านอารมณ์ โดยเน้ นสุขภาพจิตที่ดีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทังการประเมิ
้
นความ
เสี่ยงและความปลอดภัยของพวกเขา
เอไอประเทศไทยควรจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อเน้ นการเพิ่มจานวนสมาชิก/ผู้สนับสนุน
เอไอควรติดตามผลความคืบหน้ าการรณรงค์เรื่องโทษประหารและการทรมาน
เอไอประเทศไทยควรพิจารณาขยายการสนับสนุนไปยังปั ญหาสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ รวมทังการเลื
้
อกปฏิบตั ิทาง
เชื ้อชาติ การนาประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของปั ญหาด้ านสังคมและเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม
เพิ่มการทางานด้ านสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนสาหรับคนในเมือง ความหลากหลายทางเพศ
สิทธิทางดิจิทลั และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
เอไอต้ องพัฒนากลไกติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นองค์รวม เน้ นการประเมินผลกระทบจากการดาเนินงาน
เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการวางแผนขันต่
้ อไป และการรายงานความสาเร็จและบทเรียนที่ได้ รับ
เอไอประเทศไทยควรสนับสนุนขบวนการและองค์กรในประเทศ ในการระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน
สิทธิมนุษยชน
เอไอประเทศไทยควรปรับปรุงการสื่อสารกับสาธารณะให้ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรณรงค์ปัญหาสิทธิ
มนุษยชน ข้ อความที่สื่อสารควรมีความชัดเจนและแม่นยา โดยมีข้อเสนอแนะจานวนหนึ่ง เจ้ าหน้ าที่เห็นว่าเอ
ไอประเทศไทยควรเน้ นการทางานทีละประเด็น เพื่อให้ เกิดความแม่นยาในการสื่อสาร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเสนอ
ว่า เอไอควรทบทวนการจัดพิมพ์สื่อการรณรงค์ให้ น้อยกว่านี ้ โดยหันมาเน้ นสื่อออนไลน์มากขึ ้น

4.6 ประเด็นที่เอไอประเทศไทยยังต้ องพิจารณาเพื่อหาข้ อตกลงร่ วมต่ อไป
มีขวั ้ การเมืองหรือไม่ ?
แม้ ว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียบางส่วนเห็นว่า เอไอประเทศไทยควรมีความเป็ นกลาง และไม่เข้ าข้ างขัวการเมื
้
องหรือ
พรรคการเมืองใด แต่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียบางส่วนสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการเรี ยกร้ องสิทธิมนุษยชนไม่อาจหลีกเลี่ยงการพูด
ถึงการเมือง ในบริบทของสังคมไทย ซึ่งรัฐบาลทหารได้ ปกครองประเทศในช่วงห้ าปี ที่ผ่านมา ทาให้ การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในประเทศเลวร้ ายลง เอไอจึงควรยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตย
มีหลักฐานที่พิสูจน์ ได้ หรือไม่ ?
เอไอประเทศไทยถูกมองว่าเป็ นองค์กรรณรงค์ที่ประสบความสาเร็จ โดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ อภิปรายว่า เอไอ
ประเทศไทยควรมีงานวิจัยเป็ นของตนเอง เพื่อสนับสนุนการรณรงค์หรือใช้ เป็ นข้ อมูลได้ โดยเป็ นงานวิจยั ที่มีอยู่แล้ วหรือ
จัดทาร่วมกับองค์กรอื่น
5. ข้ อค้ นพบ - 5 คาถามสาคัญ
บทนี ้กล่าวถึงแนวคิดและความเห็นที่ได้ จากการปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์ว่า ทาอย่างไรจึงจะท้ าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมระดับใหญ่ได้ สาเร็จ ทาให้ ได้ รับเสียงสะท้ อนจากคาถามสาคัญ 5 ข้ อ โดยแต่ละหัวข้ อย่อยสะท้ อน
คาถามจากสานักเลขาธิการสากล
ระหว่างการปรึกษาหารือ ผู้เข้ าร่ วมมักตังค
้ าถามเกี่ยวกับการนาไปใช้

Report on Consultation with ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย of แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

- 15 -

5.1 อานาจและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
เพื่อตอบคาถามที่ว่า เอไอจะผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่แก้ ปัญหาที่รากเหง้ าของความอยุติธรรม
และความทุกข์ยากได้ อย่างไร? ผู้เข้ าร่วมการปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้:
อิทธิพลหรือเขย่ าแกนกลางอานาจที่เป็ นอยู่และกาลังก่ อตัวขึน้
1) การตัง้ คาถามกับโครงสร้ างและกลไกที่เป็ นอยู่ และการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
2) การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกติกาที่ละเมิด สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญของไทยไม่
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมือง รวมทังเครื
้ อข่ายของประชาชน ซึ่งจะขัดขวางการสืบทอดอานาจของรัฐบาล
ทหาร และกฎหมายมาตรา 112
ก. ในช่วงสามปี ข้างหน้ า เอไอประเทศไทยควรวิเคราะห์ว่ากฎหมายใดต้ องได้ รับการแก้ ไข ยกตัวอย่างเช่น
ร่างพรบ.การซ้ อมทรมานที่ผลักดันมาตลอดและถูกชะลอการพิจารณา และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ชุมนุมสาธารณะ
ข. กฎหมายว่าด้ วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
ค. กฎหมายความมัน่ คง
ง. เอไอต้ องประเมินความเชี่ยวชาญและศักยภาพของตนเอง และเลือกว่าจะรณรงค์กฎหมายฉบับใด
3) รณรงค์ให้ มีการรับรองอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
4) ส่งเสริมการจัดทานโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนของพรรคการเมืองทุกพรรค และให้ ความรู้กับนักการเมืองในรัฐสภา
5) ประเมินโครงสร้ างอานาจในสังคมไทย และจัดทายุทธศาสตร์ เนื่องจากการจัดอบรมให้ สส.และการแก้ ไข
กฎหมายอาจไม่ได้ ผล หากไม่มีการนาไปปฏิบตั ิและการบังคับใช้
6) การออกแถลงการณ์กรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการอภิปรายในสังคม
7) การใช้ ประโยชน์จากชุมชนระหว่างประเทศเพื่อให้ กดดันรัฐบาล
สนับสนุนให้ เกิดรูปแบบอานาจของประชาชน และสนับสนุนให้ สถาบันต่ าง ๆ มีส่วนช่ วยให้ เข้ าถึงสิทธิ
มนุษยชน
1) สร้ างความเข้ มแข้ งให้ นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนและเยาวชนนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน – ซึ่งเป็ นงานที่เอไอ
ทาได้ ดีอยู่แล้ ว และทามาได้ ระยะหนึ่งแล้ ว โดยอาจจัดกิจกรรมให้ รางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชนดีเด่น เพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้และสร้ างความเข้ มแข็งในการรณรงค์เพื่อสิทธิของพวกเขา
“เพือ่ เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำนำจ เรำจำเป็ นต้องสร้ำงควำมเข้มแข้งให้ผู้ที่ถูกละเมิ ดสิ ทธิ เพือ่ ให้พวกเขำ
ตระหนักถึงสิ ทธิ ของตนเองก่อน กิ จกรรมสิ ทธิ มนุษยชนศึกษำเป็ นเครื ่ องมือชิ้ นแรกเพือ่ สร้ำงจิ ตสำนึก จำกนัน้ เอไอสำมำรถ
จัดกำรรณรงค์สำธำรณะเพือ่ ให้มีผู้เข้ำมำร่วมสนับสนุน” หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่ำว
“เอไอควรยืนหยัดเคียงข้ำงนักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชนซึ่งถูกข่มขู่หรื อปฏิ บตั ิ มิชอบ หรื อตอนที่ต้องสู้คดีในศำล ซึ่งจะ
ทำให้พวกเขำมัน่ ใจว่ำจะปลอดภัย” หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่ำว
2) สร้ างศักยภาพให้ ขบวนการและกลุ่มที่ทางานด้ านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้ ว โดยเฉพาะในประเด็นที่ดินและ
สิทธิชุมชน เอไอสามารถสนับสนุนการรณรงค์ของพวกเขา และการให้ ความรู้กับสาธารณะ
“เอไอไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำนำจได้ด้วยตนเอง จำเป็ นต้องสนับสนุนและร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับ
เครื อข่ำยที่มีอยู่ โดยต้องทำตัวเป็ นหมำเฝ้ำบ้ำนติ ดตำมสถำนกำรณ์กำรปฏิ บตั ิ มิชอบด้ำนสิ ทธิ มนุษยชน กำรออก
แถลงกำรณ์ และกำรติ ดตำมผล เอไอควรล็อบบี้ต่อไปให้เกิ ดกำรเปลี่ยนแปลง ผ่ำนกลไกต่ำง ๆ อย่ำงเช่น ยูพีอำร์ ซึ่ง
หน่วยงำนในประเทศอำจไม่สำมำรถทำงำนเหล่ำนี้ได้ เอไอควรเป็ นจุดเชื่อมโยงระหว่ำงองค์กรสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศกับ
กลไกระหว่ำงประเทศ” หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่ำว
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3) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนในชุมชน เป็ นพื ้นฐานสร้ างความเข้ มแข็งให้ พวกเขา เอไอจึงควรจัดอบรม
หลักการสิทธิมนุษยชนให้ กับชุมชนและผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ เพื่อประกันให้ พวกเขามีสิทธิของตนเอง
ดังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งซึ่งมำจำกกลุ่มชำติ พนั ธุ์สะท้อนควำมเห็นว่ำ “ก่อนหน้ำนี้เรำไม่รู้ว่ำตัวเองมีสิทธิ ใน
ที่ดิน ทัง้ ๆ ที่บรรพชนของเรำอำศัยอยู่ที่นี่มำหลำยชัว่ คน ก่อนหน้ำนี้เรำคิ ดว่ำรำชกำรมีอำนำจตัดสิ นใจเด็ดขำดว่ำเรำจะได้
อยู่ที่นี่หรื อจะต้องย้ำยออกไป”
4) การขยายกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาไปยังระดับโรงเรียน
5.2 แนวคิดและทัศนคติ
เพื่อตอบคาถามที่ว่า ทาอย่างไรเราจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติ และกระตุ้นให้ ประชาชนร่ วมมือกันอย่างเป็ น
เอกภาพ ตามภาพฝันที่มีต่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสาหรับอนาคต ผู้เข้ าร่วมในการปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์มี
ข้ อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
การเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและบรรทัดฐานของสังคม ในสังคมที่แบ่ งแยกเป็ นฝั กฝ่ ายมากขึน้
1) สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็ นแนวทางขันพื
้ ้นฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทัศนคติของประชาชน กิจกรรมสิทธิ
มนุษยชนศึกษาควรมีเป้าหมายที่ฝ่ายตรงข้ ามกับเอไอ เช่น เจ้ าหน้ าที่ทหาร และควรมีเป้าหมายเป็ นครู
2) กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้แคบลงมาโดยเน้ นการเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่ นใหม่ – เอไอควรเน้ นทางานกับคนรุ่น
ใหม่ซึ่งสนใจปั ญหาสิทธิมนุษยชน โดยใช้ ช่องทางที่เยาวชนเข้ าถึง เช่น ทวิตเตอร์ แทนที่จะใช้ การประท้ วงในท้ องถนน
ให้ จดั กิจกรรม/การอบรมเพื่อสร้ างจิตสานึกของคนรุ่นใหม่ ตัวอย่างเช่น การจัดอบรมอย่างมีส่วนร่วม โดยให้ นักศึกษา
ได้ มาพบกับผู้ลี ้ภัย และสนับสนุนการตังชมรมเอไอขึ
้
้นในโรงเรียน
3) เอไออาจเป็ นองค์กรที่กาหนดประเด็น อาจทางานตามกระแส ทาการประเมินสถานการณ์ และกาหนดยุทธศาสตร์
การสื่อสารที่สอดคล้ องกับบริบทของสังคมไทย เอไอควรจัดทาแถลงการณ์ในลักษณะที่สร้ างสรรค์และเป็ นการทูต
4) ทางานในประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศมากขึ ้น หาทางเชื่อมโยงปั ญหาสิทธิมนุษยชนกับประโยชน์ที่มีต่อชีวิตและ
ความเป็ นอยู่ของประชาชน
ดังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งสะท้อนว่ำ “ควำมรุนแรงทำงกำรเมืองในสำมจังหวัดชำยแดนใต้ ซึ่งเอไอประเทศไทยมองว่ำ
เป็ นปัญหำสิ ทธิ มนุษยชน เมื่อนำเหตุกำรณ์เหล่ำนี้มำเชื่อมโยงกับปัญหำกำรทรมำนและกำรลักพำตัว นักปกป้องสิ ทธิ
มนุษยชน ทำให้คนรู้จกั เอไอดีขึ้น”
บทบาทของสิทธิมนุษยชนในการกาหนดแนวคิดว่ าด้วยศักดิ์ศรี ความยุติธรรม และความเป็ นธรรม
คนไทยมีทศั นะด้ านลบต่อคาว่า “สิทธิ” และ “สิทธิมนุษยชน” โดยมองว่าเป็ นแนวคิดตะวันตก และมีวาระทาง
การเมือง คนไทยเห็นว่าคนที่ออกมาประท้ วง “ก่อกวนทาลายความสงบสุขและความมัน่ คงของประเทศ” ส่งผลให้ คนไทย
มองว่าเอไอเป็ นองค์กรตะวันตกและแปลกแยกจากสังคมไทย
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1) จัดกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาต่อไปตามแนวคิดที่เป็ นสากล
2) ใช้ ภาษาง่าย ๆ เพื่ออธิบายแนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชน
3) สอดแทรกแนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้ องกับค่านิยมของไทย อย่างเช่น คาสอนทางพุทธศาสนา
ยกตัวอย่างเช่น “การไม่ฆ่าคนอื่นซึ่งเป็ นหลักธรรมตามพุทธศาสนา”
4) เผยแพร่ข้อมูลในเชิงบวก เช่น ชี ้ให้ เห็นว่าสิทธิมนุษยชนเท่ากับ “อานาจของประชาชน” และจะทาให้ คนมีชีวิตที่ดี
5) ยกเลิกการทางานในประเด็นซึ่งก่อให้ เกิดภาพด้ านลบต่อสังคม เช่น การรณรงค์เรื่องโทษประหาร กรณีโทษ
ประหาร เอไออาจไม่ต้องรณรงค์ต่อสาธารณะ แต่ไปรณรงค์กดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านนโยบายและ
กฎหมาย โดยทางานกับสมาชิกรัฐสภาอย่างเงียบ ๆ
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6) จัดทายุทธศาสตร์ เพื่อแก้ ปัญหาข่าวปลอมและปฏิบตั ิการไอโอ
5.3 ขบวนการและความเป็ นภาคีท่ีเข้ มแข็งขึน้
เพื่อตอบคาถามที่ว่า เราจะเป็ นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ ้น กล้ าหาญมากขึ ้น และมีส่วนร่วมมากขึ ้น เพื่อสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ ้นได้ อย่างไร ผู้เข้ าร่วมการปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี:้
ปั ญหาท้ าทายสาหรับการเป็ นขบวนการและมีภาคีที่เข้ มแข็งขึ ้น ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียประกอบด้ วย 1)
ขบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอ่อนแอลงในช่วงห้ าปี ที่ผ่านมา 2) ขบวนการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยทางาน
แยกกันในแต่ละประเด็น และขาดความเป็ นเอกภาพ และ 3) เครือข่ายสิทธิมนุษยชนพบปะกันอย่างสม่าเสมอ แต่เป็ น
เหมือนการบอกเล่าสถานการณ์ของปั ญหาสิทธิมนุษยชน ไม่มีการหาทางออก จึงมีข้อเสนอแนะให้ เอไอสร้ างขบวนการและ
ภาคีที่เข้ มแข็งขึ ้นดังนี ้
การเชื่อมโยงและการสนับสนุนที่ดีขนึ ้ สาหรับภาคีและขบวนการที่กาลังเติบโต
1) เน้ นการทางานต่อไปกับคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา
2) ให้ ทุนและขยายการให้ ทุนสนับสนุนเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้ านสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
3) ขยายขนาดของขบวนการ โดยลงไปถึงระดับชุมชนและสร้ างความเข้ มแข็งให้ ขบวนการซึ่งทางานอย่างใกล้ ชิด
ยกตัวอย่างเช่น เอไอควร
o เชิญนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ/หรือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิให้ มาพูดในเวทีสากล
o สนับสนุนขบวนการที่ทางานในบางประเด็น ให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการจัดเวทีให้ กับ
พวกเขา
o สนับสนุนความเชื่อมโยงของเอ็นจีโอกับขบวนการ และบุคคลกับชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิ ให้ มีโอกาสมา
พบกัน
4) แสวงหาภาคีใหม่นอกเหนือจากภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอ อย่างเช่น ภาคเอกชน อุตสาหกรรมไอที
5) เอไอสามารถทาตัวเป็ นหมาเฝ้าบ้ านเพื่อติดตามการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของ
ขบวนการในท้ องถิ่น โดยผ่านการทางานของอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน
แอมเนสตีม้ ีความเข้ มแข็ง สามารถจัดตัง้ และดาเนินการได้ ด้วยตนเอง โดยยังคงมีศักยภาพการขับเคลื่อนระดับ
โลก
1) จัดการประเมินเพื่อค้ นหาว่า เหตุใดจานวนผู้สนับสนุนเอไอจึงลดลง และจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มความไว้ วางใจ
และความนิยมในสังคมไทย โดยเฉพาะการใช้ โซเชียลมีเดีย
2) เพิ่มจานวนสมาชิก สาหรับเอไอในประเทศอื่น การมีสมาชิกเป็ นพื ้นฐานของขบวนการสิทธิมนุษยชนและการ
รณรงค์สาธารณะ โดยควรเน้ นที่คนรุ่นใหม่ นักศึกษา
3) เอไอควรเริ่มทางานกับคนรุ่นใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่เกี่ยวข้ อง อย่างเช่นระเบียบของ
โรงเรียนเกี่ยวกับการตัดผมและปั ญหาการรับน้ อง
4) การนาแนวคิด “การเป็ นพลเมือง” มาใช้ คู่กับแนวคิดของสิทธิมนุษยชน
5) หาความร่วมมือกับองค์กรที่มีประเด็นเร่งด่วนสอดคล้ องกับเอไอ (ผู้ลีภ้ ยั นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กิจกรรมสิทธิ
มนุษยชนศึกษา)
5.4 ความหลากหลายและการมีส่วนร่ วม
เพื่อตอบคาถามที่ว่า เราจะเป็ นหน่วยงานซึ่งผู้คนที่หลากหลายจะรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ อย่างไร
ผู้เข้ าร่วมการปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
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พัฒนาจนเป็ นหน่ วยงานที่น่าดึงดูดใจให้ ประชาชนที่หลากหลายมีส่วนร่ วมมากขึน้ รวมทัง้ คนที่ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงจากการปฏิบัติมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนและความไม่ เท่ าเทียม
1) สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยใช้ วิธีการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่ดึงดูดใจพวกเขา
“คนรุ่นใหม่อำจไม่อยำกเข้ำร่ วมขบวนกำรหรื อเวทีที่มีโครงสร้ำง พวกเขำอำจต้องกำรเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ำยแบบ
หลวม ๆ เพือ่ ให้แต่ละคนสำมำรถแสดงควำมเห็นและอัตลักษณ์ของตนเองได้ คำตอบอำจอยู่ที่เวทีออนไลน์ และอำจ
พิจำรณำยกเลิ กกิ จกรรม Write for Right หำกพิสูจน์ได้ว่ำไม่มีประสิ ทธิ ภำพในแง่กำรดึงดูดควำมสนใจจำก
ประชำชน” หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่ำว
2) เนื่องจากปั ญหาสิทธิมนุษยชนทุกประการอาจไม่เป็ นที่นิยมในสังคมไทย เอไอจึงควรมียุทธศาสตร์ ในการเลือก
ปั ญหาสิทธิมนุษยชนที่คนในประเทศให้ ความสนใจ
ดังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “เรำอำจเน้นที่คำว่ำ “พลังประชำชน” แทนที่จะใช้คำว่ำประชำธิ ปไตย เรำอำจ
เน้นที่สิทธิ ซึ่งใกล้ตวั พวกเขำมำกสุด และได้รับประโยชน์โดยตรง อย่ำงเช่นสิ ทธิ ในกำรรักษำพยำบำลและกำรศึกษำ
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ใช้ ประโยชน์จากกิจกรรมในประเทศเพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมแนวคิดและประเด็นสิทธิมนุษยชน
เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ มีการเผยแพร่เรื่องราวในเชิงบวกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากขึ ้น
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนต่อไป เพื่อให้ เข้ าถึงคนที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาต่อไปเพื่อเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ
จัดกิจกรรมในพื ้นที่สาธารณะที่คนเข้ าถึงได้ ง่าย
จัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่น่าดึงดูดใจ และการใช้ ภาษาง่าย ๆ เพื่ออธิบายแนวคิดของสิทธิมนุษยชนเพื่อดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ
9) ใช้ ประโยชน์จากบุคคลสาธารณะหรือคนที่มีอิทธิพลต่อสังคม ให้ เขาเป็ นตัวแทนเอไอเพื่อดึงดูดความสนใจจาก
สังคม
10) ตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศสภาพภายในขบวนการ ต้ องไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิทางเพศในขบวนการ
สิทธิมนุษยชน และใส่ใจกับความต้ องการและข้ อกังวลที่เป็ นการเฉพาะของผู้หญิง และกลุ่มนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนที่มาจากชายขอบ
11) ขยายเครือข่ายของขบวนการในระดับภูมิภาค ทังภาคเหนื
้
อ อีสาน ใต้ และอื่น ๆ
จัดให้ มีพนื ้ ที่ซ่งึ ปลอดภัย ไว้ วางใจได้ และเกือ้ หนุนบุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกคนกับเอไอ
1) การรณรงค์หรือกดดันในประเด็นซึ่งมาจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีหลักฐานพิสจู น์ได้ เพื่อสร้ างความ
ไว้ วางใจให้ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2) อ้ างอิงกระแสโลกและมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนหลักการและการรณรงค์ในประเทศ
3) ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียคนหนึ่งมีข้อสังเกตว่า ในช่วงห้ าปี ภายใต้ รัฐบาลทหาร การจัดกิจกรรมสาธารณะในประเด็น
สิทธิมนุษยชนเริ่มไม่ปลอดภัยและไม่ชอบด้ วยกฎหมาย เอไอจึงควรร่ วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและ
สถานทูต เพื่อส่งเสริมให้ เกิดพื ้นที่ที่ปลอดภัยของเสรีภาพในการแสดงออก
4) ใช้ แนวทางการทางานแบบเกื ้อหนุนพึ่งพากับหน่วยงานและขบวนการในประเทศ เพื่อสร้ างความไว้ วางใจ
ยกตัวอย่างเช่น เอไออาจหาข้ อมูลการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนจากพวกเขา และนามาใช้ พฒ
ั นา
แผนปฏิบตั ิการเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็ นการตอบแทนพวกเขา
5) ส่งเสริมและใช้ ประโยชน์จากการประเมินความเสี่ยงกับขบวนการสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทังในระดั
้
บบุคคลและองค์กร
ดังที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “สังคมไทยไม่มีแนวคิ ดเกี่ยวกับกำรประเมิ นควำมเสี่ยงและควำมปลอดภัย ใน
องค์กรของผม/ดิ ฉนั ที่มีเจ้ำหน้ำที่ห้ำคน เรำประเมิ นทรัพยำกรและเงิ นทุนว่ำเรำพร้อมที่จะเป็ นแนวหน้ำและเสียสละใน
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กำรทำงำนได้หรื อไม่ ถ้ำมี คนถูกจับและคุมขัง คนที่มีครอบครัวต้องดูแล อำจทำงำนอยู่เบื้องหลัง ทำงำนในลักษณะที่
สนับสนุน อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือกำรใช้โทรศัพท์มือถื อและกำรใช้โซเชี ยลมีเดี ย”
5.5 มูลค่ าเพิ่มของแอมเนสตี ้
เพื่อตอบคาถามที่ว่า แอมเนสตีค้ วรมีบทบาทนาในงานส่วนใด ควรเป็ นฝ่ ายสนับสนุนคนอื่น หรือควรเลิกทางาน
ส่วนใด โดยเฉพาะเมื่อคานึงถึงความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งพยายามสร้ างความเปลี่ยนแปลงในโลก
ผู้เข้ าร่วมการปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
งานสาคัญที่แอมเนสตีค้ วรเป็ นแกนนา
1)
2)
3)
4)

ส่งเสริมแนวคิดด้ านสิทธิมนุษยชนสาหรับคนรุ่นใหม่ การสร้ างพลเมืองโลก
การขยายจานวนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน เข้ าไปยังภาคเอกชน
การผลิตข้ อความที่กล้ าหาญและเฉียบคมเพื่อใช้ ในการรณรงค์ปัญหาสิทธิมนุษยชน
การให้ ภาคีด้านสิทธิมนุษยชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และเจ้ าหน้ าที่มีส่วนร่วมในการจาแนกประเด็นในการทางาน
เพื่อให้ ตอบสนองความสนใจและความต้ องการของคนเหล่านั ้น และตอบสนองต่อสถานการณ์
5) รณรงค์ต่อไปในเรื่องโทษประหาร สิทธิของผู้ลี ้ภัย และส่งเสริมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา
แอมเนสตีก้ ับบทบาทที่เป็ นตัวของตัวเองในอนาคต
1) การเป็ นแกนนารณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีสื่อการรณรงค์ การจัดอบรมและกิจกรรมรูปแบบใหม่และ
น่าสนใจ
2) การเป็ นผู้นาด้ านสิทธิมนุษยชนศึกษา การจัดทาหลักสูตรด้ วยวิธีการที่สร้ างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้ ต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
งานที่แอมเนสตีค้ วรหยุดทา
เป็ นที่ชดั เจนจากการสัมภาษณ์และการปรึกษาหารือส่วนใหญ่ว่า เอไอควรหยุดทางานบางอย่างทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน โดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียบางส่วนเสนอว่า เอไอควรหยุดการทางานบางอย่างเพื่อให้ ใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างเช่น
1) โครงการ Write for rights ซึ่งเป็ นการรณรงค์ให้ เขียนจดหมายที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้ องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
2) การอบรมเพือ่ สร้ างศักยภาพให้ กับผู้ลี ้ภัย ซึ่งเป็ นการอบรมที่เข้ าถึงผู้ลี ้ภัยอย่างจากัดในแต่ละปี ทาให้ สงั คมมอง
ว่าเอไอเป็ นองค์กรรณรงค์ ไม่ใช่องค์กรที่ให้ บริการโดยตรงกับผู้ทรงสิทธิ์ จึงควรเน้ นใช้ ทรัพยากรจากการรณรงค์
ต่อสาธารณะและการรณรงค์เชิงนโยบาย
3) การสร้ างนักเคลื่อนไหวของแอมเนสตี ้ โดยไม่ควรระบุว่านักเคลื่อนไหวด้ านสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนหนึ่งของเอไอ
5.6 คาถามเพิ่มเติมจากสานักเลขาธิการสากล
จาแนกแนวทางอย่ างเป็ นรูปธรรมหรือการแก้ ไขกฎหมายเพื่อแก้ ปัญหา
สาหรับคาถามนี ้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความเห็นดังนี ้
1) แก้ ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะยกเลิกมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศใช้ โดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้ ถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักว่ามีลกั ษณะ
เผด็จการ เป็ นการใช้ อานาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยหัวหน้ าคสช.
2) แก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ รวมทังพระราชบั
้
ญญัติการชุมนุมสาธารณะ
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ประเภทของความสนับสนุนจากระดับสากลที่เราต้ องการ
1) การระดมทุนเพื่อการรณรงค์และกิจกรรมในประเทศ
2) โครงการแลกเปลี่ยนสาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ พวกเขามีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ ขบวนการในประเทศเข้ มแข็งขึ ้น
3) เปิ ดเวทีออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทัว่ โลก
4) สนับสนุนการรณรงค์ของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเฉพาะหน้ า
5) จัดทากรณีศึกษาและรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ในประเทศ
6) ใช้ ความละเอียดอ่อนในการพูดถึงการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนของไทย เช่น กรณีเกี่ยวกับการใช้ กฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
7) สนับสนุนการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยแสวงหาความร่วมมือจากขบวนการสากล เช่น การ
รณรงค์สิทธิความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็ นขบวนการระดับโลก
6. บทสรุ ป
ด้ านล่างเป็ นประเด็นโดยรวมที่มีการกล่าวถึงบ่อยครัง้ ระหว่างการสัมภาษณ์และการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยถือเป็ นประเด็นสาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ การทางานระดับสากลและของไทยของเอไอ
สิทธิมนุษยชนศึกษา
ดังที่ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ เบื ้องต้ นในรายงาน การส่งเสริมและพัฒนาโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา ได้ รับการสนับสนุน
เป็ นอย่างดีจากการสัมภาษณ์และการปรึกษาหารือ ถือว่าเป็ นประเด็นที่เอไอประเทศไทยควรดาเนินการต่อไป เพื่อเป็ น
เครื่องมือสร้ างจิตสานึกกับสังคม ช่วยเปลี่ยนแนวคิดต่อปั ญหาสิทธิมนุษยชน แสวงหาความร่ วมมือจากคนรุ่นใหม่ สร้ าง
ความเข้ มแข้ งให้ ผ้ ไู ม่มีอานาจ และสร้ างความเข้ มแข็งให้ ขบวนการในประเทศไทย
เน้ นการทางานกับคนรุ่ นใหม่
เช่นเดียวกับกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมักเน้ นว่า เอไอควรทางานกับคนรุ่นใหม่มากกว่าคน
รุ่นเก่า โดยเพิ่มเงินสนับสนุนให้ กับเยาวชนนักเคลื่อนไหวด้ านสิทธิมนุษยชน รวมทังการจั
้
ดทาสื่อและกิจกรรมการรณรงค์
ในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากขึ ้น
สนับสนุนขบวนการและนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งเป็ นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุว่า ต้ องการให้ เอไอสนับสนุนด้ านวิธีการการรณรงค์และ
การหาทุน
จัดทาการวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายคนเสนอว่า เอไอควรจัดการศึกษาพื ้นฐานและการประเมินความต้ องการเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน และความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ และการ
กระตุ้นให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียและขบวนการมีส่วนร่ วมในกระบวนการ โดยเฉพาะคนที่ทางานระดับรากหญ้ า
การประเมินผลกระทบ
เอไอต้ องจัดทากลไกติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นองค์รวม เน้ นการประเมินผลกระทบจากการทางาน เพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลวางแผนกิจกรรมขันต่
้ อไป และเพื่อรายงานความสาเร็จและบทเรียนที่ได้ รับ
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ภาคผนวก:
ภาคผนวก 1: แผนการดาเนินงาน
ขันเริ
้ ่มต้ น

เริ่มจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง รวมทังห้
้ าคาถามสาคัญ คู่มือกระบวนกรในการจัดทายุทธศาสตร์ ของ
แอมเนสตี ้ #NEXTSTRATEGY, The World Around Us: ปั ญหาท้ าทายด้ านสิทธิมนุษยชน ในปั จจุบนั และในอนาคตของ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึ่งเป็ นงานเขียนของคูมี นายดู เลขาธิการ รวมทังเอกสารที
้
่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ กับยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศไทย
ในเบื ้องต้ นมีการประชุมกับผู้อานวยการแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายติดตาม
และประเมินผล ซึ่งเป็ นผู้บริหารและสนับสนุนการให้ คาปรึกษาครัง้ นี ้ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและวิธีวิทยา
ในขันตอนแรกยั
้
งรวมถึงการทาร่างแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทที่ได้ รับความเห็นชอบจากเอไอประเทศไทย
ขันตอนเก็
้
บข้ อมูล
ขันตอนเก็
้
บข้ อมูลเริ่มขึ ้นหลังมีการเห็นชอบเอกสารแนวคิด ประกอบด้ วยการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การ
สัมภาษณ์ และการทาโฟกัสกรุ๊ป ซึ่งมีการออกแบบมาจากขันต้
้ นแล้ ว
ขันตอนการรายงาน
้
ขันตอนการรายงานเริ
้
่มขึ ้นหลังการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลและจาแนกเป็ นประเด็นหลัก ตาม
ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์และการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ภายใต้ ห้าคาถามสาคัญแต่ละข้ อ เริ่มนาร่ างรายงานให้ เอไอ
ประเทศไทยได้ ดูและขอความเห็นจากเอไอ เป็ นข้ อมูลประกอบในการจัดทาร่างรายงานต่อไป
ผลลัพธ์ และกรอบเวลา
กิจกรรม
1. การจัดทาเอกสารแสดงแนวคิด
และวิธีวิทยา

ผลลัพธ์
เอกสารแสดงแนวคิดของการ
ปรึกษาหารือพร้ อมกับวิธีวิทยาและ
เครื่องมือเพื่อการเก็บข้ อมูล

วันที่

จานวนวัน

14 มิถุนายน 2562

1

2. การนาเสนอและเตรียมการประชุม สรุปวาระการประชุมและวางแผน
เพื่อปรึกษาหารือ และกาหนดการ สนับสนุนกระบวนการ
สัมภาษณ์ ด้ วยความสนับสนุน
จากเอไอ

13-17 มิถุนายน
2562

1

3. การเก็บข้ อมูลรวมทังการจั
้
ด
ประชุมและการสัมภาษณ์

บันทึกการประชุมและการสัมภาษณ์
พร้ อมกับรายชื่อของผู้ให้ ข้อมูล

17-28 มิถุนายน
2562

6

3.1. ผู้ลี ้ภัย - สัมภาษณ์เชิงลึก
(4-6 คน/ครัง้ )

บันทึกการสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 17-28
มิถุนายน 2562

(1)

3.2. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สัมภาษณ์เชิงลึก (6 - 8 คน/
ครัง้ )

บันทึกการสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 17-28
มิถุนายน 2562

(1.5)

3.3. นักศึกษา (จากโครงการสิทธิ บันทึกการสัมภาษณ์
มนุษยชนศึกษา) สัมภาษณ์เชิงลึก

ระหว่างวันที่ 17-28
มิถุนายน 2562

ดาเนินการ
โดยที่ปรึกษา
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3.4. ผู้สนับสนุน (รวมทัง้
คณะกรรมการบริหาร) –
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

บันทึกการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

วันอาทิตย์ 30
มิถุนายน

(1)

3.5. เจ้ าหน้ าที่และผู้ฝึกงานของ
แอมเนสตี ้ ประเทศไทย –
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

บันทึกการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

วันพฤหัสบดี 27
มิถุนายน

(1)

3.6. องค์กรภาคีของเอไอ สัมภาษณ์เชิงลึก (6-8 คน/
ครัง้ )

บันทึกการสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 17-28
มิถุนายน 2562

(1.5)

4. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน

ร่างรายงานฉบับแรก

5

5. ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียอ่านร่าง
รายงานเพื่อรับฟั งความเห็น
สะท้ อนกลับ

บันทึกความเห็นสะท้ อนกลับของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียและเอไอ

29 มิถุนายน - 15
กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม - 30
2562
31 กรกฎาคม 2562

1

รวมวัน

15

6. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์
มอบ
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ภาคผนวก 2: แนวคาถามหลักในการสัมภาษณ์
สถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชน
1. แนวโน้ ม ปั ญหาท้ าทายหรือโอกาสที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี ้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทังในระดั
้
บโลก ประเทศ และ
ท้ องถิ่น?
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.
3.
4.
5.
6.

เราหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างไร?
เรากาลังทาสิ่งใดบ้ าง และเรามีศักยภาพใดบ้ างเพื่อทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนั ้น?
เรามีข้อจากัดอย่างไร?
เรากาลังเผชิญกับปั ญหาสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้ าง / หรือเรากับกลุ่มของเรากาลังกดดันให้ เกิดสิ่งใด?
เราต้ องการดาเนินงานให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดบ้ างและต้ องทาอย่างไร? ใครจะมีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้?
7. เราจะแก้ ปัญหาเหล่านีอ้ ย่างไร? จะทางานร่วมกับใคร? เราจะต้ องเผชิญปั ญหาท้ าทายอย่างไรบ้ าง? ใครเป็ นผู้มี
อิทธิพลซึ่งช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนั ้น ๆ?
เกี่ยวกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย
8. ท่านรู้จกั แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทยได้ อย่างไร? เป็ นหน่วยงานแบบไหน? ทางานอะไรบ้ าง? มีจุดยืน
อย่างไรบ้ าง?
9. ท่านเคยมีส่วนร่วมกับแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและมีบทบาท/กิจกรรมอย่างไรบ้ าง?
10. แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีบทบาทสนับสนุนท่านในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
11. ในความเห็นของท่าน เอไอประเทศไทยสามารถตอบสนองความคาดหวัง ในการรณรงค์กดดันด้ านสิทธิมนุษยชนหรือ
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ท่านต้ องการให้ เกิดขึ ้นหรือไม่?
12. เอไอประเทศไทยมีจุดอ่อนอย่างไรบ้ าง?
13. เอไอประเทศไทยมีจุดเด่นอย่างไรบ้ าง? ในความเห็นของท่าน ที่ผ่านมาเอไอทาให้ เกิดผลกระทบที่ชดั เจนอย่างไรบ้ าง?
14. ท่านมีความคาดหวังต่อแอมเนสตี ้ในแง่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไร? เอไอประเทศไทยควรมีบทบาทอย่างไรใน
ประเด็นนี ้? เอไอประเทศไทยควรร่วมมือกับท่าน/หน่วยงานของท่านได้ อย่างไร?
15. ท่านคิดว่าเอไอประเทศไทยควรทางานกับประเด็น/ปั ญหาอะไรบ้ าง?
16. ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อย่างไร?
ห้ าคาถามสาคัญ
1. อานาจและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (เปลี่ยนแปลงที่ต้นตอของอำนำจ)
• หน่วยงานอย่างแอมเนสตี ้จะมีอิทธิพลหรือเขย่าแกนกลางอานาจที่เป็ นอยู่และกาลังก่อตัวขึ ้นได้ อย่างไร (อานาจใน
มือของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ บรรษัท สถาบัน รัฐบาลหรืออื่น ๆ) ?
• เราจะสนับสนุนให้ เกิดรูปแบบอานาจของประชาชน และสนับสนุนให้ สถาบันต่าง ๆ มีส่วนช่วยให้ เข้ าถึงสิทธิ
มนุษยชนและโลกที่เป็ นธรรมมากขึ ้นได้ อย่างไร?
2. แนวคิดและทัศนคติ (เอำชนะสงครำมควำมคิ ด)
• เราจะเปลี่ยนทัศนคติ และกระตุ้นให้ ประชาชนร่วมมือกันอย่างเป็ นเอกภาพ ตามภาพฝันที่มีต่อศักดิ์ศรีและความ
ยุติธรรมสาหรับอนาคตได้ อย่างไร?
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• หน่วยงานอย่างแอมเนสตี ้จะเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และบรรทัดฐานของสังคมได้ อย่างแท้ จริง ในสังคมที่
แบ่งแยกเป็ นฝักฝ่ ายมากขึ ้นได้ อย่างไร?
• สิทธิมนุษยชนควรมีบทบาทอย่างไรในการประกอบสร้ างแนวคิดว่าด้ วยศักดิ์ศรี ความยุติธรรม และความเป็ น
ธรรม?
3. ขบวนการและความเป็ นภาคีท่เี ข้ มแข็งขึน้ (สร้ำงขบวนกำรที่เข้มแข็งขึ้นอย่ำงไม่เคยเป็ นมำก่อน)
เราจะเป็ นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ ้น กล้ าหาญมากขึ ้น และมีส่วนร่วมมากขึน้ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ ้นได้
อย่างไร?
• เราจะสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนองค์กรภาคีและขบวนการที่กาลังเติบโตขึ ้นได้ อย่างไร?
• สมาชิกและผู้สนับสนุนขบวนการอย่างเช่นแอมเนสตีม้ ีความเข้ มแข็ง สามารถจัดตังและด
้
าเนินการได้ ด้วยตนเอง
โดยยังคงมีศกั ยภาพขับเคลื่อนระดับโลกได้ อย่างไร?
4. ความหลากหลายและการมีส่วนร่ วม (ควำมรู้สึกที่เป็ นส่วนหนึ่งของขบวนกำรอย่ำงแท้จริ ง)
เราจะเป็ นหน่วยงานซึ่งผู้คนที่หลากหลายจะรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ อย่างไร?
• หน่วยงานอย่างแอมเนสตี ้จะพัฒนาจนเป็ นหน่วยงานที่น่าดึงดูดใจให้ ประชาชนที่หลากหลายมีส่วนร่วมมากขึ ้น
ได้ อย่างไร โดยคนเหล่านี ้มีความหลากหลายด้ านอัตลักษณ์และประเด็นอื่น ๆ ทังชนชั
้ น้ เชื ้อชาติ เพศสภาพ อายุ
และอื่น ๆ รวมทังคนที
้ ่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชนและความไม่เท่าเทียม?
• หน่วยงานอย่างเราจะจัดให้ มีพื ้นที่ซึ่งปลอดภัย ไว้ วางใจได้ และเกื ้อหนุนให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องทุกคนได้ อย่างไร?
5. มูลค่ าเพิ่มของแอมเนสตี ้ (กำรจัดลำดับควำมสำคัญ)
แอมเนสตี ้ควรมีบทบาทนาในงานส่วนใด ควรเป็ นฝ่ ายสนับสนุนคนอื่น หรือควรเลิกทางานส่วนใด เมื่อคานึงถึง
ความสัมพันธ์กับองค์กรภาคีและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งพยายามสร้ างความเปลี่ยนแปลงในโลก?
• แอมเนสตี ้จะมีบทบาทที่เป็ นตัวของตัวเองในอนาคตได้ อย่างไร?
• ภาพฝันสาหรับปี 2573
o แอมเนสตี ้ควรมีบทบาทนาในงานส่วนใด และเหตุใด? บทบาทเช่นนัน้ มีลกั ษณะอย่างไรในทางปฏิบตั ิ?
o แอมเนสตี ้ควรมีบทบาทในเชิงสนับสนุนและหนุนเสริมหน่วยงานอื่น สาหรับงานในส่วนใด และเหตุใด?
บทบาทเช่นนั ้นมีลกั ษณะอย่างไรในทางปฏิบตั ิ?
o แอมเนสตี ้ควรยกเลิกการดาเนินงานในส่วนใด เพื่อไปเน้ นและทุ่มเททรัพยากรให้ กับการทางานในส่วน
อื่น ๆ แทน เพราะเหตุใด?
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ภาคผนวก 4: วาระของการปรึกษาหารือ3
เวลา
10.00 – 10.30

10.30 – 11.30

รายการ
ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการประชุม
วาระการประชุม
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการประชุม
แนะนาตัวผู้เข้ าร่วมประชุม
อภิปรายกลุ่มย่อย
• สถานการณ์และปั ญหาท้ าทายด้ านสิทธิมนุษยชน
• การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
• ปั ญหาท้ าทายและความต้ องการ

11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

การนาเสนอ: แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ประเทศไทย ปั จจุบนั และในอดีต
พักอาหารกลางวัน
อภิปรายกลุ่มย่อย: การวิเคราะห์ SWOT ของเอไอประเทศไทย
อภิปรายกลุ่มย่อย:
ข้ อเสนอแนะเพื่อการกาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ของเอไอและเอไอประเทศไทย จาแนก
ตามประเด็นหลักจากห้ าคาถามสาคัญ
1. เอไอจะเขย่าอานาจที่มีอยู่ซึ่งปฏิบตั ิมิชอบด้ านสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้ เกิด
รูปแบบอานาจของประชาชน เพื่อให้ เข้ าถึงสิทธิมนุษยชนได้ อย่างไร?
2. เอไอจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติและกระตุ้นให้ ประชาชนร่ วมมือกันอย่างมีเอกภาพ
ตามภาพฝันที่มีต่อศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสาหรับอนาคตได้ อย่างไร?
3. เอไอจะสร้ างให้ เกิดขบวนการสิทธิมนุษยชนที่เข้ มแข็งขึ ้นและสนับสนุนภาคีให้ ดีขึ ้นได้
อย่างไร?
4. เอไอจะเป็ นหน่วยงานซึ่งผู้คนที่หลากหลายจะรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรได้
อย่างไร?
5. มูลค่าเพิ่มของแอมเนสตี:้ แอมเนสตี ้ควรเป็ นแกนนาการดาเนินงานในเรื่องใดต่อไป
ควรสนับสนุนงานส่วนใด หรือควรยุติการงานส่วนใด?

15.00

3

ปิ ดการประชุม

สาหรับกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ลี ้ภัย
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