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เกีย่วกบัคู่มอืศึกษา พสูิจน์ และเปลีย่นแปลง: หลกัสูตรสิทธิศึกษาส าหรับกลุ่มระดบัรากหญ้า 

ศึกษา พิสูจน์ และเปล่ียนแปลง: หลกัสูตรสิทธิศึกษาส าหรับกลุ่มรากหญา้ เป็นชุดคู่มือท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือช่วยเหลือองค์กรท่ี

ท างานในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเอชไอว/ีเอดส์ โดยเฉพาะเพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สามารถเก็บขอ้มูลการ

ละเมิดสิทธิ รวมทั้งออกแบบและด าเนินการโครงการรณรงคไ์ด ้คู่มือชุดน้ีประกอบดว้ยหนงัสือสามเล่มคือ 

 ศึกษา (Know It): กรอบคิดด้านสิทธิ (TheRightsFramework) ว่าดว้ยความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชน และการน ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศมาประยกุตใ์ชก้บัความอยติุธรรมต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนกบัผูอ้ยูร่่วมกบัเช้ือเอชไอว/ีเอดส์และกลุ่มผูเ้ปราะบางเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

 พิสูจน์ (Prove It): การเก็บขอ้มูลการละเมิดสิทธิ (Documenting Rights Abuses) วา่ดว้ยวิธีการวางแผน

และจดัเก็บขอ้มูลงานวจิยัดา้นสิทธิมนุษยชน 

 เปล่ียนแปลง (Change It): ยติุการละเมิดสิทธิ (Ending Rights Abuses) วา่ดว้ยวิธีการวางแผนและ

ด าเนินงานผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดบัพ้ืนท่ี ระดบัประเทศ และนานาชาติ โดยใช้

ประโยชน์จากขอ้มูลงานวจิยั หนงัสือทั้งสามเล่มประกอบดว้ยคู่มืออธิบายถึงขั้นตอนท่ีควรปฏิบติัในการ

ด าเนินการดา้นสิทธิมนุษยชน และเน้ือหาเสริมส าหรับน าไปใชใ้นการอบรมผูอ่ื้น ไดแ้ก่แผนการสอน 

ตวัอยา่ง แบบฝึกหดั และรูปแบบกิจกรรมต่างๆท่ีลอ้กบัเน้ือหาในคู่มือ  

ชุดหนงัสือ “ศึกษา พิสูจน์ และเปล่ียนแปลง” จดัท าข้ึนจากความร่วมมือของสามองคก์รท่ีมีประสบการณ์ยาวนานในการ

อบรมดา้นสิทธิ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาคนชายขอบ ทั้งผูใ้ชย้าและผูต้อ้งขงัในเรือนจ า ศูนยก์ฎหมายเอดส์กอร์เกตา 

(Korekata AIDS Law Center)ท่ีกรุงปักก่ิง ประเทศจีน มีภารกิจในการคุม้ครองสิทธิของผูมี้เช้ือ และส่งเสริมการพฒันา

กฏหมายในจีนเพ่ือปกป้องสิทธิของผูมี้เช้ือ หน่วยงานเอเชียคะตาลิสต์ (Asia Catalyst)เป็นองคก์รพฒันาเอกชนหรือเอ็นจี

โอท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยเป็นแหล่งทรัพยากรใหก้บัองคก์รพฒันาเอกชนระดบัรากหญา้ในเอเชีย มีการจดั

อบรมการเป็นโคช้ในระยะยาวและให้ความช่วยเหลือดา้นเอดส์ (Thai AIDS Treatment Action Group หรือ TTAG)จาก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย มุ่งท างานส่งเสริมให้มีการเขา้ถึงการรักษาการติดเช้ือเอชไอวีอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม และรณรงค์

เพ่ือสิทธิของกลุ่มเทคนิคในระยะสั้นกบัองคก์รพฒันาเอกชนใหม่ท่ีเพ่ิงตั้งข้ึน ทั้งสามองคก์รจดัอบรมการเก็บขอ้มูลและการ

ผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งผลกัดนันโยบายทั้งในระดบัพ้ืนท่ีและในระดบัโลก 

เพื่อใหห้ลกัสูตรท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายบริบท และสอดคลอ้งกบัประเด็นและสถานการณ์จริงในพ้ืนท่ี 

เราจึงไดจ้ดัประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือโฟกสักรุ๊ปหลายคร้ังทั้งท่ีจีนและไทย โดยเชิญตวัแทนคนรากหญา้ท่ีท างาน

ดา้นการลดอนัตรายและเอดส์จากทั้งสองประเทศมาเขา้ร่วม นอกจากน้ี เราไดท้ดลองใชร่้างหลกัสูตรในการอบรมผูแ้ทน

ชุมชนทั้งจีนและไทยเพ่ือรับฟังความเห็นเพ่ิมเติม หนงัสือในชุดน้ีไดรั้บการแปลเป็นภาษาจีนและภาษาไทย 

เป้าหมายของเราคือการใชป้ระสบการณ์จริงเพ่ือพฒันาคู่มือให้ดียิ่งข้ึน เราหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะไดย้ินความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากคุณ หากมีค าถามหรือค าแนะน าคุณสามารถอีเมลห์าเราไดท่ี้ info@asiacatalyst.org 

mailto:info@asiacatalyst.org


คู่มอืเล่มนี:้ เปลีย่นแปลง: ยุตกิารละเมดิสิทธิ  

หน่วยงานของเราเช่ือวา่วธีิการท่ีดีท่ีสุดในการต่อสูก้บัปัญหาการละเมิดสิทธิคือ  

1. การเขา้ใจสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตวัเราเอง  

2. คน้ควา้เพ่ือรวบรวมขอ้มูลการละเมิดสิทธิท่ีเกิดข้ึน และ 

3. วางแผนและจดัการผลกัดนันโยบายในชุมชนของเราเพื่อยติุการละเมิดสิทธิ 

หนงัสือเล่มน้ีมีขอ้มูลพ้ืนฐานและเคร่ืองมือท่ีจะช่วยคุณด าเนินการในส่วนท่ีสามของโครงการน้ีซ่ึงคือการผลกัดนั

นโยบายเพื่อยติุการละเมิดสิทธิในชุมชนหรือในประเทศ 

การมีขอ้มูลเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายได ้เคร่ืองมือส าคญัในการ

ผลกัดนันโยบายคือการคน้ควา้วจิยั  ซ่ึงควรประกอบไปดว้ย 

 การวเิคราะห์เน้ืองาน รวมทั้งความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตวัคุณและผูอ่ื้น 

 การปรึกษาหารือกบัชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 การมุ่งเนน้เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว  

 การวเิคราะห์กลุ่มคนหรือองคก์รท่ีเราตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และหาวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการโนม้นา้ว 

 การรวมพลงัจากองคก์รภาคีและทรัพยากร 

 การประเมินและปรับเปล่ียนแผนการขณะด าเนินงาน 

การเดินหนา้จากการรวบรวมขอ้มูลไปสู่การผลกัดนันโยบายเป็นกา้วส าคญัท่ีตอ้งมีการวางแผนอยา่งรอบคอบ 

ขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีถูกเรียบเรียงในคู่มือเล่มน้ีเป็นค าพูดและประสบการณ์ชีวิตจริงของนกัรณรงคเ์พื่อสิทธิระดบัรากหญา้ใน

ทวีปเอเชียและท่ีอ่ืนๆ ในขณะท่ีหนทางการยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับเอชไอวีนั้นยงัอีกยาวไกล อีกทั้งยงัมี

เร่ืองราวในอดีตของนกักิจกรรมผูก้ลา้หาญ ผูบุ้กเบิกทางสวา่งใหโ้ลกดว้ยวสิยัทศัน์ ความมุ่งมัน่ และความเสียสละในอดีต 

ในคู่มือเล่มน้ีมีรายการอา้งอิง รวมทั้งคู่มือและเวบ็ไซตท่ี์ใชค้น้ควา้เพ่ือท าคู่มือเล่มน้ี 

ขอขอบคุณนกัเรียกร้องสิทธิชาวไทยและชาวจีนทุกคนท่ีร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในคู่มือเล่มน้ี รวมทั้ง Andrew Hunter, 

Chutchai “Dale” Kongmont, DhayanDirgantara, Sunil Pant, Nathan Geffen, Ann Fordham, Jessica Stern, Daniel Lee, 

Daniel Wolfe, Loon Gangte, Anya Sarangand VitalyZhumagaliev และ Levi Strauss Foundation และ Open Society 

Foundationผูส้นบัสนุนดา้นงบประมาณในการผลิตคู่มือเล่มน้ี พวกเรามีความซาบซ้ึงใจเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 



หนงัสือเล่มน้ีอุทิศเพ่ือทุกคนท่ีลุกข้ึนสู ้ในขณะท่ีไม่มีใครยอมสู ้และคนท่ีกลา้เป็นกระบอกเสียงแก่คนท่ีถูกละเมิดสิทธิ 

 

บทที ่1 

การผลกัดนันโยบาย คอือะไร 

“ถา้ผมไม่ลงมือท า แลว้ใครจะท า”--P.N. นกักิจกรรมผูใ้ชย้าในประเทศไทย 

ในทุกๆวนัเราไดเ้ผชิญ รับรู้ หรือไดอ่้านเร่ืองราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอชไอวีหรือโรคเอดส์ บ่อยคร้ังท่ี

เหยื่อของการละเมิดสิทธิดังกล่าวน้ีมาจากกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มคนท่ีอยู่นอกกฎหมายในสังคม เช่น บุคคลผูเ้ป็นสาว

ประเภทสอง(TG) ผูใ้ช้ยาดว้ยวิธีการฉีด (IDU) หรือหญิงท่ีเป็นแรงงานต่างด้าว เหตุการณ์ละเมิดสิทธิมกัถูกปิดเงียบ 

ปราศจากการแจง้ความ เน่ืองจากความละอาย ตราบาป กลวัการถูกแกแ้คน้ หรือความรู้สึกส้ินหวงัและความเช่ือวา่“ไม่มีทาง

เปล่ียนแปลงได”้ 

จริงอยูท่ี่การละเมิดบางคร้ังไม่ประสบผลเน่ืองจากบางคนมีความกลา้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ของตนและร่วมงานกบั

ผูอ่ื้นเพื่อผลกัดนัเร่ืองการละเมิดสิทธิให้เป็นท่ีประจกัษใ์นสังคม พวกเขาสามารถน ามาซ่ึงความยติุธรรม เรียกร้องให้มีการ

ชดเชยค่าเสียหาย และป้องกนัการละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ส่ิงส าคญัในการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนคือการคิดบวกและยอมรับความเป็นจริง การแสวงหาความยติุธรรมอาจ

เป็นเร่ืองล าบากยากเข็ญส าหรับเหยื่อและนักผลกัดนันโยบาย ไม่มีอะไรรับประกนัไดว้่าการผลกัดนันโยบายจะประสบ

ผลส าเร็จ และในปัจจุบนัประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนไดมี้ความกา้วหนา้มากข้ึน เพราะเหยื่อผูร้อดพน้จากความรุนแรงน า

เร่ืองของพวกเขาออกสู่สงัคมใหเ้ป็นท่ีรับรู้ และปฏิเสธการปิดปากเงียบและอยูน่ิ่งๆ 

เราขอเสนอคู่มือเล่มน้ีแก่นกัเรียกร้องสิทธิระดบัรากหญา้ทัว่โลก และผูมี้วสิยัทศัน์เช่นเดียวกบัเราในการหยดุการละเมิดสิทธิ

ของผูมี้เช้ือเอชไอวแีละผูเ้ปราะบางเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์เพื่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีในอนาคต 

เราสามารถเรียนรู้แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน และบทเรียนจากนักผลกัดนันโยบาย

ดา้นสิทธิมนุษยชนในประเทศของคุณและประเทศอ่ืนๆ 

ขั้นแรกในการท าความเขา้ใจการผลกัดนันโยบายคือ 

 รู้จกันิยามการผลกัดนันโยบาย 

 ศึกษาตวัอยา่งการผลกัดนันโยบาย 

 น าบทเรียนจากความเคล่ือนไหวทัว่โลกมาปรับใช ้

 



กรณีศึกษา: TIANJIN DARK BLUE 

Tianjin Dark Blue เป็นหน่วยงานระดบัชุมชนท่ีให้บริการการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี และการดูแลรักษาแก่กลุ่มชายท่ีมี

เพศสมัพนัธ์กบัชาย(MSM)ท่ีนครเทียนจิน ประเทศจีน อีกทั้งยงัมีการเรียกร้องสิทธิแก่ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

Ma Zhifa เป็นผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ การติดเช้ือเอชไอวีท าให้เขาถูกไล่ออกจากบริษทัต่างๆถึงส่ีคร้ัง เขาเดินทางมา Tianjin 

Dark Blue ดว้ยความส้ินหวงั Tianjin Dark Blue ใหค้  าปรึกษาดา้นจิตวทิยาและช่วยสร้างความมัน่ใจแก่เขาในการเผชิญการ

กีดกนัในสังคม Tianjin Dark Blue ไดร่้วมมือกบั Ma Zhifa ผลกัดนัให้สังคมตระหนกัถึงปัญหาผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ ท่ีถูก

กีดกนัจากการจา้งงาน และน าเสนอปัญหาในระดบันโยบาย 

โดยใชก้ลยทุธ์สองขอ้1. ใชส่ื้อเพื่อใหส้งัคมรับรู้ประเด็นปัญหา 2. น านกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ และรัฐบาลเขา้มามีส่วนร่วมใน

การผลกัดนันโยบาย 

Tianjin Dark Blue มีความสัมพนัธ์อนัดีกบับรรดานกัข่าวจาก News Daily หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เน่ืองจากหน่วยงานน้ีมี

ความเช่ียวชาญในเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ จึงได้กลายเป็นแหล่งขอ้มูลให้กับนักข่าว ทุกๆปี ในวนัเอดส์โลก นักข่าวจะขอ

สมัภาษณ์หน่วยงานเพ่ือท าข่าว 

Ma Zhifa เห็นดว้ยกบัการใหส้มัภาษณ์ ทางหน่วยงานไดแ้นะน าให ้News Daily รายงานประเด็นกีดกนัการวา่จา้งงานผูมี้เช้ือ

เอชไอวี/เอดส์ ในวนัเอดส์โลกปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานประสบความส าเร็จในการชกัชวนให้ News Daily ตีพิมพร์ายงาน

ประเด็นดงักล่าวเป็นระยะเวลานานถึง10 วนั 

หนังสือพิมพ์รายงานกรณี Ma Zhifa เป็นกรณีแรกเพื่อเสนอประเด็นให้เป็นท่ีรับรู้ในสังคม จากนั้นมีการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมาย ผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ และสมาชิกในครอบครัว เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นจากมุมมองท่ีหลากหลาย 

หนังสือพิมพย์งัใชว้ิธีการแลกเปล่ียนความเห็นกบัผูอ่้าน เพ่ือให้ผูอ่้านมีส่วนร่วม เช่นท าโพลส ารวจความเห็นว่า “คุณจะ

ท างานกบัผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ไหม?”  

ภายหลงั Ma Zhifa และ Tianjin Dark Blue ไดรั้บการสมัภาษณ์จากรายการโทรทศัน์ในระดับทอ้งถ่ินและระดบัประเทศMa 

Zhifa ไดพ้ดูคุยประเด็นน้ีกบัผูช้มในจ านวนมากข้ึน 

เน่ืองจากส่ือให้ความสนใจ องคก์รจึงสามารถติดต่อ PuCunxi นกัแสดงผูมี้ช่ือเสียงในประเทศจีน Pu ไดเ้ป็นตวัแทนสภา

ประชาชนแห่งชาติ และเป็นทูตเอชไอวี/เอดส์ของประเทศจีน พวกเขาไดข้อพบ Pu และ Pu ไดแ้สดงการสนับสนุน Ma 

Zhifa ต่อสาธารณะ อีกทั้งเรียกร้องให้มีการยุติการกีดกนัการจา้งงานผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ และในท่ีสุดองค์กรประสบ

ความส าเร็จในการชกัชวน PuCunxi ใหย้ืน่ขอ้เสนอการยติุการการกีดกนัดงักล่าวต่อสภาประชาชนแห่งชาติ 

Tianjin Dark Blue และ Ma Zhifa ยงัเขา้ร่วมการประชุมในมหาวิทยาลยั ในเร่ืองเอชไอวี/เอดส์และกฎหมายวา่ดว้ยเร่ือง

สุขภาพ พวกเขาพดูคุยกบันกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ และผลกัดนัให้มีการพิจารณาประเด็นการกีดกนัการวา่จา้งงานในงาน

วชิาการและงานดา้นกฎหมาย 



การรณรงคน้ี์ไดส้ร้างความตระหนกัและความเขา้ใจเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ในสังคม และจุดประกายการถกประเด็นวา่ผูมี้เช้ือ

เอชไอว/ีเอดส์ มีสิทธิท างานหรือไม่ มีจ านวนผูค้นยินดีร่วมท างานกบัผูมี้เช้ือมากข้ึน จากผลส ารวจของหนงัสือพิมพ ์News 

Daily การรณรงคน้ี์ไดก้ระตุน้ใหอ้งคก์รอ่ืนๆต่อสูปั้ญหาการกีดกนัการวา่จา้งงาน 

นิยามการผลกัดนันโยบาย 

หากมีนักผลกัดันนโยบายสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์จ านวนสิบคนอยู่ในห้อง คุณจะไดค้วามหมายของค าว่าการผลกัดัน

นโยบายต่างกันถึงสิบความหมาย ในภาษาองักฤษ ค าว่า “การผลักดันนโยบาย” (advocacy)  ถูกจ ากัดความว่า“การ

สนับสนุนช่วยเหลือ หรือการให้ค  าแนะน าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในเชิงนโยบายแก่สาธารณะ” มาจากค ากริยาภาษาลาติน 

advocareแปลวา่ การเรียกขอความช่วยเหลือจากใครสกัคน 

แน่นอน พวกเราแต่ละคนท่ีท างานดา้นเอชไอว/ีเอดส์ ไดท้ างานผลกัดนันโยบายอยูเ่ป็นประจ าทุกวนั ถึงแมเ้ราคิดวา่ส่ิงท่ีท า

ไม่ใช่การผลกัดนันโยบาย ตวัอยา่งเช่น 

 ช่วยเหลือผูป่้วยใหไ้ดรั้บการรักษาตามตอ้งการ 

 พดูคุยกบันกัข่าวเร่ืองอุปสรรคและผลส าเร็จของงาน 

 กระตุน้ใหห้วัหนา้เครือข่ายน าเสนอประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มของคุณออกสู่สาธารณะ 

 ชกัชวนเจา้หนา้ท่ีรัฐสนบัสนุนทุนแก่องคก์รในระดบัทอ้งถ่ินมากข้ึน 

 แนะน าใหผู้ส้นบัสนุนทุนช่วยเหลือประเด็นปัญหาท่ีไม่มีคนใหค้วามสนใจ 

 จดัแถลงการณ์สาธารณะ หรือลงนามในจดหมายร้องเรียนเหตุการณ์คร้ังส าคญั 

แต่ละขอ้ลว้นเป็นตวัอยา่งของการผลกัดนันโยบาย หรือวิธีการผลกัดนันโยบาย คู่มือเล่มน้ี เราเน้นการน าวิธีการต่างๆมา

รวมกนัเพื่อพฒันาใหเ้ป็นการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมีแผนการ มีความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ 

แต่ละหน่วยงานใหค้  าจ ากดัความค าวา่ผลกัดนันโยบายต่างๆกนัไป หน่วยงานคุณอาจมีค าจ ากดัความเฉพาะ ตวัอยา่งค าจ ากดั

ความค าวา่ผลกัดนันโยบายจากองคก์รท่ีท างานดา้นสิทธิผูป่้วยเอชไอว/ีเอดส์มีดงัน้ี 

“การผลกัดนันโยบายคือการพดูความจริงเพื่อน าไปสู่ความเปล่ียนแปลง การแสวงหาความเท่าเทียมและความยติุธรรมให้กบั

ชุมชนของเรา” 

    --Andrew Hunter, Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) 

“การผลกัดนันโยบายคือการกระท าหรือหรือการโน้มนา้วผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเพ่ือปรับเปล่ียนกฎหมายหรือนโยบายท่ีจะช่วย

พฒันาชีวติความเป็นอยูข่องผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเอชไอว/ีเอดส์ 

    -- Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO) 



“ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด การผลกัดนันโยบายคือกลยทุธ์ท่ีองคก์รทัว่โลก ไม่วา่จะเป็นองคก์รพฒันาเอกชน นกัเรียกร้องสิทธิ หรือ

แมก้ระทัง่คนออกนโยบาย ใชเ้พื่อปรับเปล่ียนนโยบาย การผลกัดนันโยบายคือการสร้างและปรับนโยบาย รวมทั้งการบงัคบั

ใชน้โยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

    -- CARE International 

แต่ละหน่วยงานใหค้  าจ ากดัความของค าวา่การผลกัดนันโยบายแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย ส่วนค าจ ากดัความของเราคือ 

การผลกัดนันโยบายด้านสิทธิคอืวธีิการที่มีเป้าหมายโน้มน้าวผู้มีอ านาจเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ 

วิธีการผลักดันนโยบายบางอย่างหมายรวมถึงการด าเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อน าไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น อย่างเช่นหลัก

ปฏิบัตทิางศีลธรรม หรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งการรวมพลงักบัส่ือและการระดมพลงัเพือ่สร้างพลงัจากชุมชน 

ลองดูค าบางค าท่ีใชใ้นค าจ ากดัความของเรา ความหมายอาจะไม่ชดัเจนในภาษาองักฤษ และอาจแปลเป็นภาษาอ่ืนไดไ้ม่ตรง

ตวั 

เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้อปฏิบัติอย่างท่ีได้กล่าวไวข้้างต้น ทุกคนท่ีท างานด้านเอชไอวี/เอดส์บางแห่ง

ด าเนินการผลกัดนันโยบาย ส าหรับบางคนการผลกัดนันโยบายอาจหมายถึงการกระตุน้เตือนให้โรงพยาบาลทอ้งถ่ินให้การ

ดูแลรักษาสมาชิกในชุมชน หรือการเขา้พบกบัหน่วยงานรัฐเพื่อใหจ้ดทะเบียนเป็นองคก์รพฒันาเอกชน 

การผลกัดนันโยบายจึงเป็นเร่ืองส าคญั แต่การผลกัดันนโยบายท่ีเราหมายถึงในเล่มเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายมากกว่านั้น 

เพราะมีเป้าหมายในการพฒันานโยบาย กฎหมาย และการปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมายเพื่อให้คนจ านวนมากไดรั้บการ

ช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่เพียงคนๆเดียวหรือองค์กรพฒันาเอกชนหน่วยงานเดียวเท่านั้ น เน่ืองจากเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน จึง

จ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์หลายดา้น 

ผู้มอี านาจ เม่ือก าหนดค าจ ากดัความแลว้ ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ ใครคือ”กลุ่มเป้าหมายในการผลกัดนันโยบาย” ค าตอบของ

ค าถามน้ีข้ึนอยูก่บัเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย ใครคือบุคคลหรือสถาบนัท่ีมีอ านาจในการยติุปัญหา 

ในบางกรณี บุคคลท่ีเราอยากโนม้นา้วคือเจา้หนา้ท่ีรัฐ บางคร้ังก็เป็นเจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ผูบ้ริจาคระดบั

นานาชาติ เช่น กองทุนโลก (Global Fund) หรือบริษทัใหญ่ๆ บุคคลเหล่าน้ีลว้นเป็น “ผูมี้อ านาจ” เน่ืองจากพวกเขามีอ านาจ

เปล่ียนแปลงชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นจ านวนมาก 

การหาเสียงสนับสนุนการรณรงคห์าเสียงสนบัสนุนเป็นกลยทุธ์การผลกัดนันโยบายอยา่งหน่ึง ดว้ยการใชว้ิธีต่างๆมากมาย

ในระยะเวลาจ ากดั บางคร้ังอาจใชร้ะยะเวลาสองสามเดือน หรือใชเ้วลาหลายปี 

กลวิธีคือกลยุทธ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการโนม้น้าวบุคคล หรือสถาบนัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงนโยบายหรือขอ้ปฏิบติัได ้เพ่ือ

ช่วยเอ้ืออ านวยการรณรงคห์าเสียงไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน 



กลยุทธ์กลยุทธ์การผลกัดนันโยบายคือทฤษฎีในการโน้มนา้วบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมาย เราสร้างกลยทุธ์จากการวิเคราะห์

สภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนของคนท่ีเราตอ้งการโนม้น้าว รวมทั้งจุดแข็งขององค์กรและพนัธมิตรท่ีสามารถรวมพลงัให้ความ

ช่วยเหลือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทฤษฎีของเราวา่จะโนม้นา้วอยา่งไรให้ดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ ดว้ยการเลือกสรรวิธีการใน

การผลกัดนันโยบาย 

ตวัอย่างการรณรงค์หาเสียงสนับสนุน 

ค าศพัทเ์หล่าน้ีอาจท าให้คุณมองไม่เห็นภาพ เน่ืองจากการแปลเป็นภาษาอ่ืนท าให้ไดใ้จความไม่ชดัเจน ดงันั้นมาดูตวัอยา่ง

การรณรงคห์าเสียงสนบัสนุนเพ่ือดูวา่องคป์ระกอบต่างๆน้ีใชใ้นการท างานอยา่งไร 

ปัญหา: โรงพยาบาลและคลินิกเพ่ือสุขภาพในหลายประเทศตรวจหาเช้ือเอชไอวจีากผูป่้วย หลงัจากนั้นหาขอ้อา้งปฏิเสธการ

รักษาผูป่้วยท่ีมีเลือดบวก 

การหาเสียงสนบัสนุนในสามประเทศเพ่ือจดัการกบัปัญหาในลกัษณะเดียวกนั 

ตวัอย่างที ่1: การหาเสียงสนับสนุนจากส่ือ 

ผู้มีอ านาจ:เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีส านกังานใหบ้ริการดา้นสุขภาพในประเทศ ก. 

สภาพแวดล้อมทางการเมอืง : เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสนใจในแนวทางปฏิบติัและความเป็นไปไดแ้ละสามารถชกัชวนไดด้ว้ย

หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ปัญหามีอยูจ่ริง เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลมกัอ่อนไหวกบัค าวพิากษว์จิารณ์ของส่ือ ส่ือใน

ประเทศ ก. ค่อนขา้งอิสระและเตม็ใจรายงานประเด็นเก่ียวกบัสุขภาพ 

จุดแข็งขององค์กร:กลุ่มผลกัดันนโยบายในตวัอย่างน้ีมีรายช่ือผูติ้ดต่อเป็นจ านวนมากจากชุมชนผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ 

(PLWHA) เน่ืองจากกลุ่มน้ีได้อ่านคู่มือ พิสูจน์:ยุติการละเมิดสิทธิ พวกเขารู้วิธีการใช้บทสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม

พยานหลกัฐานในการพิสูจน์วา่การกีดกนัการรักษาจากโรงพยาบาลเป็นปัญหาในขณะน้ี ทางกลุ่มไดร้วมอาสาสมคัรท่ีเคย

เป็นอดีตนกัข่าว และมีเครือข่ายกบันกัข่าวคนอ่ืนๆ 

กลยุทธ์การผลักดันนโยบาย: กลยุทธ์ในตวัอย่างน้ีคือการคน้ควา้วิจยัและใชอ้าศยัพลงัจากส่ือ ตามดว้ยการโน้มน้าวเพื่อ

ชกัชวนเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในโรงพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานดา้นสุขภาพ 

 

วธีิการผลกัดนันโยบาย: 

1. ค้นคว้า: ท าการคน้ควา้และเขียนรายงานเร่ืองการกีดกนัของโรงพยาบาล 



2. ส่ือ: สร้างความสมัพนัธ์กบันกัข่าว หาผูมี้เช้ือเอชไอวสีองสามคนท่ียนิดีท่ีเปิดเผยเร่ืองราวใหน้กัข่าวทราบ และช่วย

ใหน้กัข่าวไดส้มัภาษณ์ผูท่ี้สามารถเล่าเร่ืองสะเทือนใจได ้ตีพิมพแ์ละเผยแพร่รายงานในการจดัแถลงข่าว และเชิญ

นกัข่าวและเจา้หนา้ท่ีท างานดา้นสุขภาพเขา้มาร่วมรับฟัง 

3. การโน้มน้าว: พิมพบ์ทความข่าวเก่ียวกบัการรายงานหลงัจากไดมี้การจดัแถลงข่าว ส่งบทความน้ีไปให้เจา้หนา้ท่ี

โรงพยาบาลและเจา้หน้าท่ีท างานดา้นสุขภาพเพื่อขอบคุณท่ีมาร่วมงาน และขอนัดประชุมกบัพวกเขาเป็นการ

ส่วนตวั ในท่ีประชุม ผูเ้รียกร้องสิทธิเรียนให้พวกเขาทราบถึงปัญหา และเสนอขอ้แนะน าส าหรับนโยบายท่ี

สามารถน าไปปฏิบติัจริงใหเ้กิดผลได ้ 

ตวัอย่างที ่2: การรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากชุมชน 

ผู้มีอ านาจ: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีส านกังานใหบ้ริการดา้นสุขภาพในประเทศ ข.  

สภาพแวดล้อมทางการเมือง: เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลในเมือง ข. ไม่ยอมรับวา่มีเช้ือเอชไอวี/เอดส์ อยูใ่นเมือง อยา่งไรก็

ตาม ประเทศ ข. ค่อนขา้งเป็นประชาธิปไตย และต ารวจไม่ขดัขวางการเดินประทว้ง 

จุดแข็งขององค์กร: กลุ่มผลกัดนันโยบายในตวัอย่างน้ีมีรายช่ือผูติ้ดต่อเป็นจ านวนมากจากชุมชน PLWHA พวกเขา

สามารถรวมพลงัจากสมาชิกชุมชนไดเ้ป็นจ านวนมาก 

วธีิการผลกัดนันโยบาย:  

1. ค้นคว้า: ท าการคน้ควา้และเขียนรายงานสั้นๆเร่ืองการกีดกนัจากโรงพยาบาล 

2. บริหารงานในชุมชน: หาเวลานดัพบกบัคนจากกลุ่ม PLWHA พดูคุยแบบตวัต่อตวัและพดูคุยแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือฟัง

ปัญหาจากพวกเขาและพูดถึงความส าคญัในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาประเด็นน้ี จากการพูดคุยกนัตวัต่อตวัและ

กลุ่มเลก็ๆ ใหข้ยายการกลุ่มการพดูคุยใหใ้หญ่ข้ึน และวางแผนสร้างแรงกดดนัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล 

3. กิจกรรมสาธารณะ: เดินถือเทียนรอบสวนสาธารณะดว้ยความสงบเพ่ือร าลึกถึงคนจากกลุ่ม PLWHA ท่ีเสียชีวิต

จากการไม่สามารถเขา้ถึงการรักษา ตวัแทนพูดเป็นสมาชิกครอบครัวของ PLWHA ท่ีเคยประสบการกีดกนัจาก

โรงพยาบาล 

4. กิจกรรมสาธารณะ: ประทว้งโรงพยาบาล : อบรมนกัเรียกร้องสิทธิกลุ่มเล็กๆท่ีไม่กลวัการถูกต ารวจจบักุมในการ

เขา้ร่วมการประทว้งโดยสนัติ ในกลุ่มประกอบไปดว้ย PLWHA และคนอ่ืนๆท่ีไม่มีเช้ือเอชไอว ี ทุกคนสวมเส้ือยดื

ท่ีมีขอ้ความ “เอชไอว ีบวก” ผูชุ้มนุมนดัเวลาพร้อมกนั จากนั้นยกขบวนไปท่ีหอ้งโถงโรงพยาบาล และพากนันอน

ลงกบัพ้ืน ท าท่าแกลง้ตาย ทางกลุ่มเชิญใหน้กัข่าวมาถ่ายรูปการประทว้ง และจดัให้นกักฎหมายดา้นสิทธิพลเมือง

เขา้ร่วมการประทว้งและช่วยเจรจากบัต ารวจ 

5. การโน้มน้าว: หลงัจากผูป้ระทว้งถูกปล่อยตวัจากห้องขงั ขอนดัประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล ในการประชุม

ผูเ้รียกร้องสิทธิเรียนใหพ้วกเขาทราบถึงปัญหา และเสนอขอ้แนะน าส าหรับนโยบายท่ีสามารถน าไปปฏิบติัจริงให้

เกิดผลได ้ 



ตวัอย่างที ่3: การหาเสียงสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญ 

ผู้มีอ านาจ: เจา้หนา้ท่ีกระทรวงสาธารณะสุขประเทศ ค. 

สภาพแวดล้อมทางการเมือง: ประเทศ ค. เป็นประเทศท่ีมีการเมืองแนวอนุรักษนิ์ยม การประทว้งมกัถูกปราบปรามและ

สามารถน าไปสู่การตอ้งขงัในเรือนจ าระยะยาวได ้ส่ือไม่มีอิสระในการรายงานการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเทศ ค. 

อย่างไรก็ตาม องคก์ารสหประชาชาติหรือยูเอ็น (UN) และผูบ้ริจาคเงินต่างชาติให้การสนบัสนุนประชาชน อีกทั้ งแสดง

ความห่วงใยเก่ียวกบัผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

จดุแข็งขององค์กร: กลุ่มรณรงคใ์นตวัอยา่งน้ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัเจา้หนา้ท่ีคนส าคญัขององคก์ารสหประชาชาติ (UN) 

ในประเทศ และมีความเห็นใจในเร่ืองน้ี รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจาก UNAIDS, UNDP และ UNFPA ทางกลุ่มไดติ้ดต่อคนจาก

องคก์รพฒันาเอกชนระดบันานาชาติท่ีแสดงความเห็นใจในเร่ืองน้ี 

กลยทุธ์การผลกัดนันโยบาย: ใชพ้ลงัมาตรฐานสากล และหน่วยงานหลายสญัชาติเพ่ือชกัจูงใหรั้ฐบาลกล่าวถึงเร่ืองการกีดกนั 

วธีิการผลกัดนันโยบาย: 

1. คน้ควา้: ท าการคน้ควา้และเขียนรายงานสั้นๆเร่ืองการกีดกนัจากโรงพยาบาล 

2. โน้มน้าวเจา้หน้าท่ีจากองค์การสหประชาชาติและองค์กรพฒันาเอกชน : ระหว่างการท ารายงาน ขอเขา้พบกบั

ผูบ้ริหารองคก์ารสหประชาชาติและองคก์รพฒันาเอกชนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อแสดงความคืบหนา้ของรายงาน และ

ชกัชวนใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการจดัประชุมปฏิบติัการในประเด็นน้ี 

3. การปฏิบัติการระดบัผูเ้ช่ียวชาญ : ท างานร่วมกบั UNAIDS ในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการจากผลการวิจยัท่ี

องค์การสหประชาชาติและองค์กรพฒันาเอกชนได้แบ่งปันข้อมูลเร่ืองสิทธิด้านสุขภาพและการรักษาตาม

มาตรฐานสากล และกลุ่มผลกัดันนโยบายเผยรายงานท่ีได้จัดท า เชิญเจา้หน้าท่ีรัฐเขา้ร่วมฟังและแสดงความ

คิดเห็น รวมทั้งเชิญผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ (PLWHA) เขา้ฟังและแบ่งปันประสบการณ์การถูกกีดกนั และร่วมเสนอ

นโยบาย 

4. การโนม้นา้ว: อาศยัความช่วยเหลือจากองคก์ารสหประชาชาติดว้ยการจดัการประชุมกบัเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีมีท่าทีให้

การสนบัสนุน 

กรณีศึกษา: เครือข่ายผู้ใช้ยาในประเทศไทย 

ในวนัสิทธิมนุษยชนโลกปี พ.ศ. 2545 ผูใ้ชย้า50 ราย (ส่วนใหญ่เป็นผูใ้ชย้าดว้ยวธีิการฉีดและมีเช้ือเอชไอว)ี ไดร้วมตวักนัใน

กรุงเทพฯ เพ่ือก่อตั้งเครือข่ายผูใ้ชย้าแห่งแรกของประเทศ การนดัพบในเดือนธนัวาคมไดถู้กบนัทึกไวแ้ละเป็นขอ้มูลท่ีพบใน

ภายหลงั ถึงวธีิการขบัเคล่ือนการผลกัดนันโยบายใหมี้ประสิทธิภาพ และน าไปสู่กลุ่มเครือข่ายผูใ้ชย้าในประเทศไทย (TDN) 



กลุ่มเครือข่ายมีปณิธานในการ “ยกประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของผูใ้ชย้า เพื่อให้ผูใ้ชย้าสามารถอยูใ่นสังคมได้

อยา่งมีศกัด์ิศรีและเท่าเทียม” ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี รัฐบาลละเลยจ านวนผูติ้ดเช้ือเอชไอวีจากการใชเ้ข็มฉีดยาท่ีเพ่ิมข้ึน 

50%อยา่งน่าตกใจ และเพิกเฉยวธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง เช่นการใชเ้มธาโดน และการแจกจ าหน่ายอุปกรณ์

ฉีดยาท่ีถูกสุขอนามยั รัฐบาลกลบัใชว้ิธีการ “Just say no” เป็นวิธีการทางกฎหมายกบัยาเสพติด แทนท่ีจะใชห้ลกัการและ

วธีิการการใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่สาธารณะ ผูใ้ชย้าจ านวนมากในประเทศไทยประสบปัญหาในการเขา้ถึงการรักษาเอชไอ

ว/ีเอดส์ 

นักผลกัดันนโยบายผูใ้ชย้าในประเทศไทย สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเอชไอวีและสิทธิมนุษยชน และจัดการผลกัดัน

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ และกล่าวถึงประเด็นการละเมิดสิทธิผูใ้ชย้า 

เน่ืองจากประเทศไทยมกัเป็นเจา้ภาพรับแขกต่างประเทศและจดัการประชุมระดบันานาชาติ นักเรียกร้องสิทธิชาวไทยได้

ชกัชวนผูส้นบัสนุนจากนานาชาติเพื่อกดดนัรัฐบาล 

TDN ติดต่อพนัธมิตรทัว่โลกเพ่ือจดั “วนัรวมพลงันานาชาติต่อตา้นสงครามยาในประเทศไทย” นกัเรียกร้องสิทธิจากหลาย

สิบประเทศ จากแอฟริกาใตจ้นถึงเนปาล ไดน้ าค  าร้องของเครือข่ายไปยงัสถานทูตไทยในประเทศของตน พวกเขาประกาศ

เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูใ้ชย้าในประเทศไทยต่อหนา้ส่ือ ซ่ึงดึงดูดความสนใจจากทัว่โลก 

TDN ยกประเด็นความลม้เหลวของรัฐบาลในการเคารพและปกป้องสิทธิของผูใ้ชย้า ในการประชุมใหญ่ระดบันานาชาติ2 

แห่ง ซ่ึงจดัข้ึนในประเทศไทย และการประชุมระดบันานาชาติในการลดอนัตรายจากการใชย้าใน พ.ศ. 2546 และการ

ประชุมเอดส์ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2547 ท่ีประเทศไทยได้กล่าวถึงความส าเร็จในการรับมือกับเอชไอวี/เอดส์และ

สนบัสนุน “การเขา้ถึงส าหรับทุกคน” 

ตวัอยา่งการผลกัดนันโยบายทั้งสามตวัอยา่งน้ี แต่ละคร้ังมุ่งเนน้จุดประสงคเ์ดียวกนั คือการยติุการกีดกนั PLWHA จากทาง

โรงพยาบาล และเน่ืองดว้ยสภาพทางการเมืองและความแข็งแกร่งของกลุ่มผลกัดนันโยบายต่างกนั จึงตอ้งใชก้ลยทุธ์และ

วธีิการท่ีแตกต่างข้ึนอยูก่บัพ้ืนฐานสภาพทางการเมือง 

การผลกัดนันโยบายทั้งสามคร้ังใชก้ารคน้ควา้วจิยัเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนันโยบายดงันั้น การผลกัดนันโยบายจึงอา้งอิง

จากหลกัฐาน 

การผลกัดนันโยบายทั้งสามคร้ังมีขอ้เสนอแนะส าหรับนโยบาย หากเจา้หนา้ท่ียินยอมเปล่ียนแปลงนโยบาย จะท าให้การ

ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีและดูแลรับผิดชอบนโยบายเป็นเร่ืองง่ายข้ึน 

การผลกัดนันโยบายทั้งสามคร้ังเก่ียวขอ้งกบัการโนม้นา้วเจา้หนา้ท่ี : การนดัพบตวัต่อตวัเพื่อพูดคุยเร่ืองขอ้เสนอแนะการหา

เสียงสนับสนุนเพื่อการผลกัดนันโยบายมีจุดประสงค์ในการสร้างพลงัทางการเมือง หากนักผลกัดนันโยบายไดมี้โอกาส

พูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีจะรู้สึกได้ถึงแรงกดดันจากสาธารณะในประเด็นดังกล่าว การใช้วิธีการต่างๆน้ีท าให้

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายนั้นมีพลงัหนุนหลงั 



ปรับใช้บทเรียนจากความเคลือ่นไหวทัว่โลก 

ศึกษา พิสูจน์ เรียนรู้ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวา่ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนปรับใชไ้ดก้บัทุกประเทศและประชาชนทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเพศ ชาติพนัธ์ อายุ หรือขอ้กีดกนัอ่ืนๆ ความเคล่ือนไหวทางสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศต่างๆถือเป็นส่วนหน่ึงของความเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนของโลก เรามกัไดแ้รงบนัดาลใจจากวิธีการของประเทศ

อ่ืนๆ และท าใหเ้ราไดแ้นวคิดใหม่ๆท่ีสามารถน ามาปรับใชก้บัสถานการณ์ในประเทศของเรา ตวัอยา่งเช่น: 

 ในปลายศตวรรษท่ี 19 มหาตมะ คานธี ทนายชาวอินเดียได ้เดินทางไปประเทศแอฟริกาใตก่้อนเดินทางกลบัมา

อินเดียเพ่ือเร่ิมการต่อสู้ทางการเมืองดว้ยหลกัอหิงสา ซ่ึงภายหลงัสามารถยุติการตกเป็นอาณานิคมของประเทศ

องักฤษได ้

 ในปี ค.ศ. 1950 ผูน้ าดา้นสิทธิพลเมืองของสหรัฐอเมริกา เดินทางไปยงัประเทศอินเดียเพื่อเรียนรู้จากคานธีก่อน

เดินทางกลบัประเทศและไดน้ าแนวคิดและวธีิการมาปรับใช ้ในการต่อสูเ้พ่ือสิทธิประชาชนในสหรัฐอเมริกา 

 ในปี ค.ศ. 1980 ผูน้ าการต่อตา้นการเหยียดสีผิวในประเทศแอฟริกาใตเ้ดินทางไปยงัสหรัฐอเมริกาเพ่ือเรียนรู้จาก

ผูน้ าดา้นสิทธิพลเมืองก่อนสร้างความเคล่ือนไหวระดบัชาติในการเปล่ียนนโยบายเหยียดสีผิวและกฎหมายใน

ประเทศแอฟริกาใต ้

 ปัจจุบนัน้ี นักเรียกร้องสิทธิเอดส์ระดบันานาชาติจ านวนมาก เรียนรู้วิธีการจากนักเรียกร้องสิทธิเอดส์และการ

เหยยีดสีผิวในประเทศแอฟริกาใต ้

ผูน้ าแต่ละประเทศศึกษาบทเรียนจากประเทศอ่ืนอย่างรอบคอบ เพ่ือดูวิธีการท่ีใช้ได้ผลและวิธีการท่ีไม่ได้ผลก่อนการ

ออกแบบกลยทุธ์การผลกัดนันโยบายท่ีสามารถใชไ้ดผ้ลจริงตามสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมของตน ผูน้ าแต่ละประเทศยงั

อาศยัการเดินทางไปพบปะเพ่ือสร้างความไวว้างใจและมิตรภาพกับนักเรียกร้องสิทธิในประเทศอ่ืน เพื่อในภายหลงัจะ

สามารถรวมก าลงัและรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ หรือรวมตวัเป็นหน่ึงเดียวกนัเพ่ือการผลกัดนันโยบาย 

VitalyZhumagalievนกัเรียกร้องสิทธิเอชไอว ีท่ีกรุงมอสโคว เล่าประสบการณ์ในประเทศรัสเซียใหฟั้งวา่ 

“การผลกัดนันโยบายเป็นเร่ืองแปลกในรัสเซีย ไม่มีค าศพัท์ไหนอธิบายค าน้ีไดต้รงตวัในภาษารัสเซีย... การพูดคุยโนม้นา้ว

ตวัต่อตวัก็ไม่ไดผ้ล การจะท าให้ส่ิงน้ีขบัเคล่ือนไปได ้บรรดาหน่วยงานและคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอชไอวี/เอดส์ตอ้งรวมพลงั

สร้างความมุ่งมัน่ น่ีคือการผลกัดนันโยบาย แต่ถา้ไม่มีตวัอยา่งการผลกัดนันโยบายของประเทศ เราก็ตอ้งศึกษาแนวทางจาก

ท่ีอ่ืน” 

ในขณะท่ีนักเรียกร้องสิทธิเรียนรู้แนวทางจากมาตรฐานสากลและไดแ้รงบนัดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์จากหลายแห่ง 

เพื่อใหก้ารผลกัดนันโยบายเกิดประสิทธิผล จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทางการเมือง ภาษา และวฒันธรรมใน

แต่ละทอ้งท่ี 



เราขอแนะน าให้กลุ่มผลกัดันนโยบายปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่าน้ีในการออกแบบ และจัดการผลกัดันนโยบายหาเสียง

สนบัสนุน ซ่ึงเราจะพดูคุยประเด็นน้ีในบทท่ี 2 และบทท่ี 3 

 วเิคราะห์สภาพทางการเมือง 

 ปรึกษาหารือกบัชุมชน 

 ดูท่ีมาของจุดแขง็ในกลุ่ม 

 วเิคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ตั้งเป้าท่ีคาดวา่จะท าไดส้ าเร็จ 

 วเิคราะห์เป้าหมาย 

 ประเมินและปรับแผนขณะด าเนินการ 

แผนการผลกัดนันโยบายอาจมีวธีิการหลากหลาย เราจะพดูคุยประเด็นน้ีในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 

 การโนม้นา้วและปลูกฝังความคิด 

 ท างานกบัองคก์รระหวา่งประเทศ รวมทั้งองคก์ารสหประชาชาติ 

 รวมพลงักบัส่ือ 

 รวมพลงักบัชุมชน 

 ท างานร่วมกนักบัพนัธมิตร 

ในทา้ยเล่ม มีรายการค าศพัท์ท่ีใชใ้นคู่มือเล่มน้ี และรายช่ือหนังสือและเวบ็ไซต์ท่ีเราคิดว่ามีประโยชน์ในการคน้ควา้และ

เรียนรู้เร่ืองการผลกัดนันโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

นกัเรียกร้องสิทธิเร่ิมตน้ดว้ยการประเมินสภาพทางการเมืองก่อนคิดหากลยทุธ์ 5 วิธีน้ีเป็นวิธีใชใ้นการประเมินสภาพทาง

การเมือง 

 วเิคราะห์กฎหมายและนโยบาย 

 วเิคราะห์สภาพทางการเมอืง 

 ปรึกษาหารือกบัคนในชุมชน 

 วเิคราะห์ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ 

 เลอืกประเดน็ปัญหา 

กลุ่มต่างๆสามารถท าการผลกัดันนโยบายได้โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการดังกล่าว แต่การวิเคราะห์ พูดคุย และ

คน้ควา้วจิยั ช่วยใหก้ลุ่มสามารถสร้างแนวทาง จากการใชส่ิ้งท่ีมีอยูจ่  ากดัใหคุ้ม้ค่า และเป็นฝ่ายไดป้ระโยชน์เม่ือสถานการณ์

เอ้ืออ านวย 

นักผลกัดันนโยบายมกัคิดและพูดคุยเร่ืองสภาพทางการเมืองอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เฉพาะก่อนการวางแผนการผลกัดัน

นโยบายเท่านั้นแต่ระหวา่งและหลงัการผลกัดนันโยบายดว้ยเน่ืองจากสภาพทางการเมืองมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ นัก

เรียกร้องสิทธิจ าเป็นตอ้งปรับตวัตาม 

วเิคราะห์กฎหมายและนโยบาย 

คู่มือเล่มแรกในชุดน้ี ศึกษา: กรอบด้านสิทธิ สามารถดาวน์โหลดได้ในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยท่ี 

http://asiacatalyst.org/nonprofit survival skills/อธิบายถึงมาตรฐานสิทธิในระดบันานาชาติและวิธีการใชเ้พื่อวิเคราะห์

ปัญหาในทอ้งท่ี คู่มือเล่มท่ีสอง พิสูจน์ พูดถึงการรวบรวมหลกัฐานการละเมิดสิทธิ ซ่ึงนับเป็นก้าวแรกท่ีส าคญัในการ

เตรียมการผลกัดนันโยบาย 

การรู้กฎหมาย และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ เมือง หรือจงัหวดัเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่ง ขอ้มูลเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยู่ใน

รูปแบบออนไลน์ คุณสามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีได ้

 ทนายความอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 หอ้งสมุด หรือฐานขอ้มูลขององคก์รใหค้วามช่วยเหลือในดา้นกฎหมาย 

 ส่ิงพิมพห์รือเวบ็ไซตจ์ากทอ้งท่ีหรือหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ 

 เวบ็ไซตข์องหน่วยงานระดบันานาชาติ เช่น UNAIDS หรือ WHO 

 หอ้งสมุดสาธารณะ 

 วารสารดา้นกฎหมาย 

http://asiacatalyst.org/nonprofit%20survival%20skills/


 ตวัอย่างตวัอย่างกฎหมายนิติบญัญติัในเวบ็ไซต์ AIDSLEX และเครือข่ายทางด้านกฎหมายเอชไอวี/เอดส์ของ

ประเทศแคนาดา 

 กฎหมายเอชไอวี/เอดส์ เผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายว่าด้วยเ ร่ืองโรคเอดส์ของเอเชียคะตาลิสต์ ใน 

http://asiacatalyst.org/laws/ 

 รายงานจากองค์กรพฒันาเอกชนระดบันานาชาติเช่น คณะกรรมการด้านสิทธิทางกฎหมายนานาชาติของเกย์

และเลสเบียน (IGLHRC) หน่วยงานลดอนัตรายนานาชาติ หรือเอเชียคะตาลิสต ์

 รายงานจากประเทศของคุณจากกลุ่มสิทธิทางกฎหมายระดบันานาชาติ เช่น Legal Rights Watch หรือ Amnesty 

International (ในบางประเทศไม่สามารถเขา้ดูเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีได)้ 

 เวบ็ไซตข์ององคก์ารสหประชาชาติท่ีลงเร่ืองการยื่นขอ้เสนอต่อรัฐบาล ตวัอยา่งเช่น Universal Periodic Review 

Process (ดู http://www/ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx) 

 การยืน่ขอ้เสนอระดบัประเทศแก่กองทุนโลกเพ่ือต่อสูเ้อชไอว/ีเอดส์ วณัโรคและมาเลเรีย 

 หากคุณมีปัญหาในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลออนไลน์ สามารถติดต่อองค์กรพฒันาเอกชนในท้องท่ีหรือระดับ

นานาชาติเพ่ือแบ่งปันขอ้มูล 

กฎหมายและมาตรฐานต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการผลกัดนันโยบาย เน่ืองจากเป็นความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

วเิคราะห์สภาพทางการเมอืง 

ระหวา่งท่ีคุณก าลงัเรียนรู้เร่ืองสิทธิและบนัทึกเร่ืองราวท่ีเป็นปัญหา คุณอาจเร่ิมคิดเร่ืองสภาพทางการเมืองและรอโอกาสใน

การท าการผลกัดนันโยบาย 

เม่ือนายพลพยายามยึดครองพ้ืนภูมิประเทศ เธอจึงท าการประเมินสภาพทางภูมิศาสตร์ เธอค านึงถึงพ้ืนดิน น ้ า ตน้ไม ้และ

เนินเขา จุดแขง็และจุดอ่อนของไพร่พล และโอกาสหรือภยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

เช่นเดียวกบักรณีน้ี นกัผลกัดนันโยบายคิดถึงเร่ืองสภาพทางการเมืองอยูเ่สมอ มองหาโอกาสในการขยายพ้ืนท่ี ค  าถามท่ีนกั

ผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิถามตนเองเสมอคือ สภาพทางการเมืองน้ีเปิดโอกาสในการโนม้น้าวประเด็นปัญหาหรือไม่ นัก

ผลกัดนันโยบายเป็นนกัควา้โอกาส พวกเขามกัมองหาช่องทางท่ีจะเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดย้กประเด็นปัญหาใหเ้ป็นท่ีรับรู้ 

เราไดข้อ้มูลเหล่าน้ีมาจากไหน และเราจะรู้วา่มีโอกาสไดอ้ยา่งไร 

อนัดบัแรก อ่านข่าวในทอ้งท่ี ข่าวในประเทศ และข่าวต่างประเทศทุกวนั เพราะท าให้เราไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 

ซ่ึงจะช่วยช้ีใหเ้ห็นโอกาสในการผลกัดนันโยบาย 

อนัดับท่ีสอง ในขณะท าการศึกษาคน้ควา้ สร้างสัมพนัธไมตรีกบัผูท่ี้เป็นแหล่งขอ้มูล บางคนมกัมีขอ้มูลก่อนใครเพ่ือน          

คุณควรใหเ้วลากบัคนเหล่านั้น อาจพาไปนัง่คุยท่ีร้านกาแฟและเล้ียงกาแฟเขาสกัแกว้ ชากาแฟถือเป็นตน้ทุนท่ีจะช่วยให้คุณ

ไดรู้้ถึงโอกาสการท าการผลกัดนันโยบาย 

http://asiacatalyst.org/laws/
http://www/ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx


ตวัอยา่งอ่ืนๆท่ีคุณสามารถท าเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทางการเมือง เช่น 

 ดูเวบ็ไซตข์องกระทรวงยติุธรรม หรือกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารายช่ือคณะกรรมการท่ีดูแลนโยบายยาเสพติด 

 ขอพบ PLWHA หรือ เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเอดส์ เพื่อขอรายช่ือองคก์รท่ีสนบัสนุนการลด

อนัตรายในทอ้งท่ีของคุณ และขออีเมลของเจา้หนา้ท่ีองคก์รเหล่านั้นเพ่ือแนะน าตวั 

 ท าส าเนานโยบายของประเทศวา่ดว้ยเร่ืองการลดอนัตราย หากมี 

 ติดต่ออาจารยม์หาวทิยาลยัเพ่ือถามค าถามเก่ียวกบันโยบายยาเสพติดและกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

เม่ือทราบขอ้มูลท่ีจ าเป็นแลว้ ค าถามต่อไปน้ีจะช่วยใหคุ้ณรู้โอกาสการท าการผลกัดนันโยบาย 

 ประเด็นหลกัในการอภิปรายทางการเมืองคืออะไร และใครเป็นตวัแทนของแต่ละฝ่าย 

 ความชอบธรรมตามหลกักฎหมายของผูน้ าทางการเมืองเป็นอยา่งไร 

 ประเด็นปัญหาเร่ืองใด (หรือใคร)ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในอดีต 

 ประเด็นปัญหาเร่ืองใด (หรือใคร) ท่ีประสบความส าเร็จในการกา้วขา้มการกีดกนัทางชนกลุ่มน้อย สังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง 

 ปัญหาใหญ่ทางการเมืองเร่ืองใดท่ีเป็นประเด็นในข่าวเม่ือเร็วๆน้ี และมีผลต่อชุมชนของคุณอยา่งไร เป็นการ

พฒันาในแง่บวก หรือแง่ลบ หรือเป็นทั้งคู่ 

 เหตุการณ์ทางการเมืองเร่ืองใดท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ และเหตุการณ์น้ีจะเปล่ียนแปลงสภาพ

ทางการเมืองอยา่งไร 

 เม่ือเร็วๆน้ีมีผูน้ าทางการเมืองคนไหนบา้งไดใ้ห้ค  าสัญญาหรือมีแถลงการณ์ต่อสาธารณะชนในลกัษณะใดมี

ประเด็นไหนบา้งท่ีสามารถปรับใชก้บัการผลกัดนันโยบายเราไดบ้า้ง 

 มีใครบา้งท่ีท าการผลกัดนันโยบายเร่ืองเดียวกบัเรา และพวกเขาก าลงัท าอะไร 

ตวัอยา่ง โอกาสการผลกัดนันโยบายของกลุ่มลดอนัตราย 

 ผู้แทนระดับอาวุโสจากออสเตรเลีย ประกาศแผนการมาเยือนในประเทศและขอเขา้พบเจ้าหน้าท่ีท างานด้าน

นโยบายยาเสพติด 

 แหล่งข่าวรายงานวา่ผูบ้ริจาคเงินจากต่างประเทศจะใหทุ้นช่วยเหลือ การท างานลดอนัตรายในประเทศ 

 เจา้หนา้ท่ีระดบัอาวโุสจดัตั้งกลุ่มระดบัเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการเพ่ือร่างแผน 5 ปี ในการควบคุมยาเสพติด 

 หนงัสือพิมพเ์ผยแพร่บทความเร่ือง “สงครามตา้นยาเสพติด” ผูค้นจ านวนมากไดอ่้านข่าวและพดูคุยถึงข่าวน้ี 

เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นสญัญาณบอกนกัผลกัดนันโยบายวา่อาจมีช่องทางเดินหนา้ประเด็นการลดอนัตราย 

อีกทั้งยงัเผยให้เห็นโอกาสในการโนม้นา้วนโยบาย ตวัอยา่งเช่น นกัผลกัดนันโยบายท่ีจดัการผลกัดนันโยบายการลด

อนัตรายสามารถกระท าการเพ่ิมเติมได ้ดงัน้ี 



 ตดิต่อกบัตวัแทนจากประเทศออสเตรเลยีก่อนตวัแทนเดนิทางมาเยอืนประเทศ สอบถามกบัเครือข่ายท่ีรู้จกัวา่

มีใครสามารถจดัการเขา้พบกบัตวัแทนผูน้ี้ไดห้รือไม่ หรือดูวา่เป็นไปไดไ้หมท่ีจะน าเสนอประเด็นกบัตวัแทน

ก่อนการเดินทาง 

 ขอนัดพบผู้สนับสนุนทุนต่างชาต ิเม่ือโครงการยงัอยูใ่นขั้นตอนการวางแผนเพื่อแบ่งปันค าแนะน าในส่วนท่ี

ผูส้นบัสนุนสามารถสนบัสนุนทุนไดเ้พ่ือพฒันานโยบายใหดี้ข้ึน 

 ให้ค าแนะน าแผนด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี ดว้ยการท าจดหมายทางการถึงเจา้หนา้ท่ีพร้อมค าแนะน า

เพื่อรวมนโยบายลดอนัตรายอยูใ่นแผน รวมทั้งท าจดหมายร่วมระหวา่งองคก์รพฒันาเอกชน ดา้นเอชไอวี/

เอดส์ และดา้นลดอนัตราย 

 เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  แสดงความยินดีกับบทความ และการแนะน านโยบายลด

อนัตราย 

กรณีศึกษา: การผลกัดนันโยบายการกดีกนัผู้มเีช้ือเอชไอว/ีเอดส์ในประเทศจนี 

โดย Yu Fangqiang 

สองวนัก่อนถึงวนัเอดส์โลกในปี 2011 กลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชาวจีน หรือ Justice for All ไดส่้งภาพถ่ายภาพรอยยิม้

ของผูค้นจ านวน 12,621 ภาพ ท่ีเราไดร้วบรวมเม่ือสองเดือนท่ีผา่นมา ใหแ้ก่หลายหน่วยงานรัฐในประเทศจีน  

การกระท าน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การร้องทุกข ์แต่น่ีคือการผลกัดนันโยบายของกลุ่มระดบัรากหญา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในการต่อตา้น

การกีดกนัผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ในประเทศจีน ค าขวญัของเราคือ “รวบรวมรอยยิม้ 10,000 รอยยิม้เพ่ือต่อสู้การกีดกนัผูมี้เช้ือ

เอชไอว/ีเอดส์” 

ส าหรับการผลกัดนันโยบาย “หน่ึงหม่ืนรอยยิม้” หน่วยงาน Justice for All ไดเ้ลง็กลุ่มเป้าหมายไปยงัแผนกทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศจีน และแผนกประกนัสงัคมของประเทศจีน เน่ืองจากสองแผนกน้ีด าเนินการตามนโยบายกีดกนัสิทธิ 

สญัญาณเร่ิมแรกแสดงใหเ้ห็นวา่การผลกัดนันโยบายประสบความส าเร็จ ในวนัเอดส์โลก นายกรัฐมนตรี เหวิน เจีย เป่า ให้

ค  ามัน่สญัญาวา่เดินหนา้การก าจดัการกีดกนั PLWHA อยา่งจริงจงั และเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลยกเลิกนโยบาย

กีดกนัสิทธิ ถึงแมว้า่ในอดีตเขาไดเ้คยพดูในลกัษณะเดียวกนั การเรียกร้องอยา่งจริงจงัใหส้ภาแห่งรัฐถอดถอนนโยบายกีดกนั

สิทธิไดด้ าเนินการส าเร็จเป็นอยา่งแรก 

 

อ่านเร่ืองการผลกัดนันโยบายน้ีเพ่ิมเติม ไดท่ี้ 

http://asiacatalyst.org/blog/2012/10/commentary-10000-smiles-a-chinese-campaign-against-hivaids-discrimination.html.  

 

http://asiacatalyst.org/blog/2012/10/commentary-10000-smiles-a-chinese-campaign-against-hivaids-discrimination.html


ปรึกษาหารือกบัชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบ  

ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีควรท าเป็นอนัดบัแรกๆ ในการพฒันาโครงการผลกัดนันโยบาย คือการปรึกษาหารือกบัผูมี้เช้ือเอชไอวี/

เอดส์ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในขั้นตอนการวางแผน และมีความส าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นการปฏิบติัตามหลกัสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

อนัเป็นสิทธิท่ีทุกคนสามารถเขา้ร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติตนเอง 

ผูมี้เช้ือเอชไอวี หรือมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือเอชไอวี มกัถูกตราบาปหรือผลกัดนัให้ตกอยูใ่นสถานะคนชายขอบ จาก

หน่วยงานท่ีอา้งวา่สามารถให้ความช่วยเหลือไดบ่้อยคร้ังท่ีผูป่้วยไม่มีส่วนร่วมในการช่วยก าหนดนโยบายและโครงการท่ี

จดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือพวกเขา นโยบายท่ีปราศจากการปรึกษาหารือกบักลุ่ม PLWHA ไม่เพียงแต่ท าใหผู้มี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์

ไม่ได้รับความช่วยเหลือตรงตามความต้องการแลว้ ยงัท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติและเพ่ิมสถานะคนชายขอบมากข้ึน 

ผลกระทบน้ีเกิดข้ึนกบักลุ่ม LGBT เช่นกนั ไม่วา่จะเป็นผูข้ายบริการทางเพศ ผูเ้สพยาเสพติด และชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

น่ีคือเหตุผลท่ีกลุ่มผูข้ายบริการทางเพศมีค าขวญัประจ าใจวา่ “ไม่รับฟังเรา ก็ไม่มีประโยชน์!” 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบในขั้นตอนการวางแผนผลกัดนันโยบาย ช่วยสร้างเสียงสนบัสนุนมากข้ึน เพราะ

ชุมชนมีความเขา้ใจจากประสบการณ์ชีวติมากกวา่”ผูเ้ช่ียวชาญ”ท่ีเป็นบุคคลภายนอก ผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงสามารถช่วย

คนนอกในการจดัท านโยบายท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ส าหรับกลุ่มคนชายขอบ การเขา้มามีส่วนร่วมท าให้พวกเขา

รู้สึกเป็นวา่การผลกัดนันโยบายเป็นของพวกเขา และน าพาไปสู่ประสบการณ์อนัยิง่ใหญ่ 

ในการปรึกษาหารือกบัคนในชุมชนควรมีการพูดคุยถึงประเด็นท่ีวา่ “การแกปั้ญหาน้ีจะช่วยพฒันาชีวิตความเป็นอยูไ่ดจ้ริง

หรือไม่”ค าถามลกัษณะน้ีสามารถหาค าตอบไดใ้นการปรึกษาหารือกบักลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบเท่านั้น นกัผลกัดนันโยบาย

อาจต่ืนเตน้ดีใจกบัการเสนอรายงานคู่ขนานให้ยเูอ็นแต่ทางชุมชนกลบัไม่เห็นดว้ยวา่ขอ้เสนอนั้นสามารถเปล่ียนแปลงชีวิต

พวกเขาได ้

ให้ค  านึงเสมอว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคือการยุติการละเมิดสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกับเอชไอวี/เอดส์ และอย่าน าไปปะปนกับ

กระบวนการอ่ืนๆ เช่นการประชุมหรือสัมมนาท่ีไม่ได้ผลกัดันประเด็นน้ีไปข้างหน้า เน่ืองจากเป็นการเสียเวลาและ

ส้ินเปลืองทรัพยากร อีกทั้งไม่สามารถยติุการละเมิดสิทธิได ้

การผลกัดันนโยบายท่ีดีคือการให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการ น่ีคือเหตุผลว่าท าไมถึงตอ้งมีการ

ปรึกษาหารือตั้งแต่ขั้นแรกของโครงการและสืบเน่ืองจนถึงขั้นตอนด าเนินงาน รวมทั้งขั้นตอนการประเมินผล และหวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่จะกา้วสู่การฉลองชยัชนะ! 

กรณีศึกษา: ศิลปะการแสดงในประเทศจนี 

ระหวา่ง “การประชุมสองคร้ัง” ซ่ึงเป็นการประชุมเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐประจ าปีในกรุงปักก่ิง ศาสตราจารย ์Li Yinhe 

นักวิชาการผูมี้ช่ือเสียงในประเทศจีน ผูใ้ห้การสนับสนุนสิทธิเลสเบียน เกย ์ไบเซ็กช่วล ทรานเซ็กช่วล (LGBT) ไดย้ื่น

ขอ้เสนอ “การสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั” แก่สภาประชาชนแห่งชาติ Wuhan Rainbowองคก์รเลสเบียนทางตอนกลาง



ของประเทศจีน สนบัสนุนขอ้เสนอศาสตราจารย ์Li ดว้ยการจดัการแสดงกลางกรุง โดยอาสาสมคัรนกัศึกษามหาวิทยาลยั 

แสดงเป็นคู่แต่งงานรักร่วมเพศสองคู่  

พวกเขาจดังานบนถนนท่ีคลาคล ่าไปดว้ยฝงูชนในเมือง Wuhanคู่รักสองคู่ คู่เลสเบียนและคู่เกย ์สวมชุดแต่งงานและสูททกั

ซิโด และเดินท่ามกลางฝูงชนไปสู่น ้ าพุในระยะทาง 500 เมตร วงดนตรีบรรเลงเพลงงานแต่งงาน เม่ือคู่รักเดินถึงน ้ าพุ พิธี

แต่งงานก็เร่ิมข้ึน พวกเขาอ่านบทกลอนรัก แลกกนัสวมแหวน และกล่าวค าปฏิญาณ 

งานแต่งงานคร้ังน้ีดึงดูดความสนใจจากผูค้นมากมายและไดรั้บการเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ทอยา่งกวา้งขวาง ถึงแมน้ักข่าว

จากหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินใหค้วามสนใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก แต่การรายงานกลบัถูกหา้มไม่ใหตี้พิมพแ์ละเผยแพร่ 

ปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการจดังาน ตามท่ี Ironนกัเรียกร้องสิทธิผูห้น่ึงท่ีมีส่วนร่วมในงานน้ี ไดก้ล่าวไว ้

 “การสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั” เป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกอยา่งมากในประเทศจีน แต่การจดังาน

แต่งงานในท่ีสาธารณะนั้นน่าสนใจและช่วยใหค้นค านึงถึงประเด็นน้ี 

 นักเรียกร้องสิทธิสามารถได้รับอนุญาตให้จัดงานในท่ีสาธารณะ และสามารถเจรจาต่อรองกับผูรั้กษาความ

ปลอดภยั 

 พวกเขาเตรียมข่าวประชาสัมพนัธ์และถ่ายรูปเหตุการณ์ไว ้และเผยแพร่ขอ้มูลให้แก่นักข่าว และบรรณาธิการ

เวบ็ไซตต์่างๆ ซ่ึงท าใหบ้รรณาธิการอยากรายงานข่าวน้ี 

 ผูจ้ ัดงานตระหนักว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะให้ความรู้แก่สาธารณะชน พวกเขาจึงได้เตรียมใบปลิวท่ีมีเน้ือหาสิทธิ 

LGBT และพดูคุยกบัผูค้นบนทอ้งถนนระหวา่งงาน 

 เพ่ือเป็นการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูจ้ดังาน ทุกคนใชช่ื้อปลอมระหวา่งการจดังานและในรายงานส่ือต่างๆ 

 นกัเรียกร้องสิทธิท าการประเมินความเส่ียงก่อนการเตรียมงาน เช่น สถานท่ีมีความปลอดภยัหรือไม่ และจะท า

อยา่งไรหากต ารวจมา ฯลฯ 

วเิคราะห์ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ 

 “นักเรียกร้องสิทธิเกาหลีใต้ถกูจับกมุท่ี ICAAP ปี 2010” 

 “นักเรียกร้องสิทธินานาชาติถกูจับกมุในงาน Millennium Development Goals6 Forum ในกรุงมอสโคว์” 

 “นักเรียกร้องสิทธิเอชไอวีถกูจับกมุในประเทศแซมเบีย” 

“นักเรียกร้องสิทธิเอชไอวีในประเทศจีนถูกจับกุมจากการประท้วงเร่ืองสวัสดิการด้านสุขภาพและบริการอ่ืนๆ

ส าหรับผู้มีเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ท่ีไม่เพียงพอ ท่ีเมือง Henan” 



หัวขอ้เหล่าน้ีปรากฏในข่าวเป็นประจ า เม่ือนักเรียกร้องสิทธิจดัการรณรงคเ์รียกร้องสิทธิ กิจกรรมการผลกัดนันโยบายทุก

ประเภทลว้นมีความเส่ียงต่อการถูกจบักมุและเกิดความรุนแรง 

วธีิการต่างๆควรมีการประเมิน จากมุมมองการลดความเส่ียง และถา้หากมีแนวทางอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ ก็ควรน ามาพิจารณา 

อยา่งเช่น ถา้เราไม่สามารถจดัการเดินขบวนบนทอ้งถนนได ้เราอาจจดังานปาร์ต้ีในอาคารแทน 

ในทางเดียวกนั อาจเป็นการเส่ียงส าหรับผูฉี้ดยาผิดกฎหมายในการร่วมประชุมศูนยล์ดอนัตราย ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีต ารวจใน

ทอ้งท่ีเขา้ร่วมงานดว้ย เราจ าเป็นตอ้งใหก้ารคุม้ครองและไม่เปิดเผยตวัตนผูใ้ชย้า หรือให้กล่าวในท่ีประชุม ควรให้กลุ่มผูใ้ช้

ยาท่ีเป็นแกนน าการรณรงคน้ี์เลือกผูแ้ทนกลุ่ม โดยเลือกคนจากองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเป็นคณะท างานร่วม ให้เป็นผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมและแสดงความตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรับรู้ เชิญเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของหน่วยงานรัฐหรือพนัธมิตรยเูอน็เขา้ร่วมประชุมเพื่อ

สร้างความสนใจจากผูค้นมากข้ึนและเป็นการรักษาความปลอดภยั 

ส่วนหน่ึงของการวางแผนการผลกัดันนโยบาย เราแนะน าว่าให้พูดตรงๆกับผูร่้วมงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาสาสมคัร สมาชิก

ครอบครัว และสมาชิกกลุ่ม ในเร่ืองความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและวธีิการรับมือต่อความเส่ียง 

ค านึงอยูเ่สมอว่าแต่ละคนมีความรู้สึกต่อความเส่ียงต่างๆกนั บางคนอาจรู้สึกสนุกท่ีเส่ียงภยั บางคนอาจรู้สึกอยากถอนตวั

จากการผลกัดนันโยบายหากความเส่ียงนั้นมากเกินกวา่ท่ีพวกเขารับได ้ทุกคนมีสิทธิไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งทัว่ถึงและสามารถ

ปฏิเสธการเขา้ร่วมได ้หากรู้สึกวา่เป็นเร่ืองเส่ียงภยัเกินไป 

การพฒันาแผนการจัดการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอนการวางแผน หน่วยงานท่ีท าการผลกัดนันโยบายควรมีการ

เตรียมรับมือกบัอนัตรายและคิดวธีิการรับมือท่ีสามารถเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ถึงแมค้าดการณ์ไวว้า่ไม่น่ามีอนัตรายเกิดข้ึน แต่

ผลกระทบอาจส่งผลรุนแรงหากอนัตรายเกิดข้ึนจริง 

แผนรักษาความปลอดภยัควรรวมอยูใ่นนโยบายของทุกๆวนัและแผนการส าหรับกรณีพิเศษ รวมทั้ง 

 เตรียมแผนฉุกเฉินให้เจา้หน้าท่ีและอาสาสมคัรทุกคน ขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส าเนาบัตรประจ าตวั หรือ

พาสปอร์ต และบุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้(เช่นครอบครัว หรือคู่สมรส) เพื่อติดต่อบุคคลเหล่านั้นหากเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

 ตรวจสอบให้ชดัว่าบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินมี ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของเจา้หน้าท่ี

หน่วยงานคุณ 

 จดความตอ้งการของเจา้หน้าท่ีแต่ละคน ในกรณีท่ีเกิดเร่ืองบางอยา่งข้ึนกบัพวกเขา เช่น “กรุณาอยา่เผยแพร่เร่ือง

ของฉนัออกส่ือ” หรือ” ใหโ้ทรหาพอ่แม่ฉนัถา้หาตวัฉนัไม่พบเกิน... ชัว่โมง” 

 บางหน่วยงานมีการฝึกซอ้มสถานการณ์ฉุกเฉิน หากเหตุการณ์เกิดข้ึนจริง ทุกคนจะไดรู้้วา่ควรปฏิบติัตวัอยา่งไร

และอยูใ่นความสงบ 

 



คุณอาจตอ้งคิดแผนฉุกเฉินอีกชุดหากเจา้หนา้ท่ีรู้สึกวา่ตวัเองอาจตกอยูใ่นความเส่ียงสูง เช่น 

 ทุกๆเชา้ ให้โทรศัพท์เช็คกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภยัของงาน เพ่ือถามว่าเจา้หน้าท่ีท่ีมีความเส่ียงจะ

เดินทางออกไปท่ีไหนบา้ง 

 โทรศพัทเ์ช็คในตอนเยน็ ตามเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีเส่ียงภยัไดบ้อกกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภยัของหน่วยงาน

ไวว้า่จะเดินทางกลบัมาถึงบา้น หรือโรงแรมแรม เพ่ือทราบว่ากลบัไปท่ีไหนและกลบัถึงจุดหมายโดยปลอดภยั

หรือไม่ 

 ขอ้ตกลงวา่ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภยัสามารถรอในระยะเวลานานเท่าไหร่ หลงัจากโทรไปแลว้ไม่รับสาย 

เพ่ือใหค้นทั้งหน่วยงานเกิดความใส่ใจในอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 ตรวจสอบให้แน่ชดัวา่บุคคลท่ีมีความเส่ียงและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภยั มีหมายเลขคิดต่อบุคคลกรณี

ฉุกเฉินในปุ่มโทรออกฉุกเฉินของกนัและกนั (เช่นเบอร์พนัธมิตรหลกั สมาชิกคณะกรรมการ เจา้หน้าท่ีองคก์าร

สหประชาชาติและนกัข่าวผูใ้หก้ารสนบัสนุน) 

 คิดค าท่ีเป็นรหสัลบัหากพวกเขาจะตอ้งถูกถ่ายภาพ เช่น “วนัน้ีอากาศดี” หมายความวา่บุคคลเส่ียงภยัรู้สึกปลอดภยั 

และ “วนัน้ีอากาศแยม่าก” หมายความวา่ “บุคคลเส่ียงภยัรู้สึกวา่สถานการณ์ความปลอดภยัก าลงัเขา้สู่วกิฤต” 

หากเกิดกรณีวกิฤต ท าตามขั้นตอนเหล่าน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้เก่ียวกบัเหตุฉุกเฉิน ใคร อะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไหร่ ท าไม และอยา่งไร 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งปลอดภยั และผูท่ี้อ่อนแอหรือมีความเส่ียงไดรั้บแจง้ใหไ้ปอยูใ่นท่ีปลอดภยั 

3. ลองคิดหาเหตุผลอ่ืนๆท่ีอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน อยา่งเช่น หาค าตอบวา่ท าไมบุคคลเส่ียงภยัถึงไม่ไดโ้ทรกลบัหาผู ้

ติดต่อฉุกเฉินตรงเวลา อาจเป็นเพราะลืมชาร์จโทรศพัทห์รือเผลอหลบัไป  

4. รักษาความลบั: ขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกคนไม่ปริปากบอกใครเร่ืองสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกวา่ทางหน่วยงานตดัสินใจ

ไดว้า่จะท าอยา่งไร 

5. แจง้ใหทุ้กคนในหน่วยงานใหท้ราบ (เจา้หนา้ท่ี อาสาสมคัร และคณะกรรมการ) ถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึน และจะตอบทาง

ส่ือวา่อยา่งไร 

6. การให้สัมภาษณ์ส่ือควรสั้นและกระชบั คิดถึงประเด็นท่ีจะพูดก่อนตกลงให้สัมภาษณ์ และพูดเฉพาะในส่ิงท่ี

สมควรพดู อยา่ประเมินหรือคาดการณ์ เล่าข่าวลือ หรือตอบค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัตอบ 

7. ใหก้ารปกป้องคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานในโครงการอ่ืนๆของคุณ คนท่ีอาจตกอยูใ่นภาวะอนัตราย บางคร้ังอาจ

ตอ้งยกเลิกหรือเล่ือนการรณรงค ์

 

 

 



กรณีศึกษา: รับมอืภัยอนัตราย 

หวัหนา้กลุ่มเรียกร้องสิทธิไดรั้บแจง้เตือนวา่เขาอาจถูกกกัตวั หน่วยงานไดจ้ดัท าการประเมินความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง

และวธีิจดัการปัญหา ทางองคก์รตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการรักษาความปลอดภยัดงัน้ี คือ ติดตั้งสัญญาณเตือนภยัในส านกังาน 

ติดกรงเหล็กเพ่ือป้องกันหน้าต่างส านักงาน ซ้ือโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าท่ี ท่ี เ ส่ียงอันตรายท่ีสุดและจัดท าข่าว

ประชาสมัพนัธ์ กรณี ไม่เห็นดว้ยกบัการข่มขู่กกัขงับุคคล 

ค าถาม: วธีิการต่างๆน้ีสามารถลดความเส่ียงไดห้รือไม่ 

วธีิการเหล่าน้ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดความเส่ียงของผูน้ ากลุ่มไดห้รือไม่ 

 หากมีการกกัขงัข้ึนในส านกังานท่ีมีผูค้นอยูจ่ะเป็นอยา่งไร 

 ผูน้ าท่ีได้รับการข่มขู่ ไม่ได้อยู่ในส านักงานตลอด ความเส่ียงอ่ืนๆท่ีอาจเกิดต่อผูน้ ากลุ่มในช่วงเวลาอ่ืนๆ มี

อะไรบา้ง 

 ถึงแมใ้หค้วามส าคญัในการติดตั้งสญัญาณเตือนภยัและติดลูกกรงท่ีกระจก แต่การกระท าดงักล่าวสามารถลดความ

เส่ียงต่อผูน้ ากลุ่มไดห้รือไม่ 

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโทรศพัทมื์อถือมีอะไรบา้ง 

การรับมือกบัความเส่ียงท่ีดีคือ: พยายามอยา่ให้ผูน้ าเผยตวัในท่ีสาธารณะหรือเปิดเผยตวัให้นอ้ยท่ีสุด ระหวา่งการเดินทาง

จากบา้นไปท่ีท างานหรือในช่วงวนัหยดุ และโทรศพัทเ์ช็คความปลอดภยัตามเวลาท่ีตกลงกนัไวต้อ้งค านึงถึงความเส่ียงต่างๆ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการข่มขู ่

ตามบนัทึกของ UNAIDS เม่ืออิสระในการพดูและอิสระในการรวมกลุ่มถูกจ ากดั จึงเป็นเร่ืองยากท่ีประชาสังคมจะสามารถ

รวมพลงักนัต่อสูก้ารแพร่ระบาดของเอชไอว/ีเอดส์ได ้ดงันั้นในการผลกัดนันโยบาย ส่ิงส าคญัคือการสอดส่องเฝ้าระวงัและ

วเิคราะห์ความปลอดภยัรวมทั้งปรับใชแ้ผนการตามสมควร 

เลอืกเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

เม่ือการวเิคราะห์สภาพทางการเมืองแลว้ การระบุเป้าหมายของการผลกัดนันโยบายจะสามารถท าไดง่้ายข้ึน เป้าหมายส าคญั

ท่ีสุดคือ: 

 ยติุการละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน 

 ใชโ้อกาสทางการเมืองใหเ้กิดประโยชน์ 

 ก่อใหเ้กิดผลดีต่อชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบ 

 มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัพอรับได ้

 



การวิเคราะห์ท่ีพูดถึงในบทน้ีนักผลกัดนันโยบายไม่ควรปฏิบติัเพียงคร้ังเดียวแลว้คร้ังต่อมาก็ลืม นกัผลกัดนันโยบายควร

อ่านข่าว รวบรวมข้อมูลจากคนอ่ืนๆ และจากรายงานข่าว วิเคราะห์โอกาส ความเส่ียง จุดแข็ง จุดอ่อน และน าไป

ปรึกษาหารือกบัคนในชุมชนอย่างสม ่าเสมอ ในบทถดัไป จะพูดถึงการใชข้อ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์ เพื่อสร้างแผนการผลกัดนั

นโยบาย 

ความเส่ียงของการใช้โทรศัพท์มอืถือ 

โทรศพัทมื์อถือเป็นเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีคนในสมยัน้ีใชก้นัทัว่ไป แต่หลายคนไม่ไดต้ระหนกัวา่โทรศพัท์มือถืออาจ

น าความเส่ียงบางอยา่งมาสู่บรรดานกัเรียกร้องสิทธิ 

การให้บริการโทรศพัท์เกิดข้ึนผ่านทางผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ โดยท่ีผูใ้ห้บริการดูแลการติดต่อส่ือสาร แต่ผู ้

ใหบ้ริการสามารถบนัทึกขอ้ความบางอยา่งท่ีคุณส่ง และขอ้มูลเก่ียวกบับทสนทนาของคุณไดเ้ช่นกนั เม่ือเปิดโทรศพัทมื์อถือ 

เครือข่ายสามารถรู้ต าแหน่งท่ีตั้งของคุณ จากเสาสัญญาณโทรศพัท์ท่ีอยู่ใกลส้ัญญาณโทรศพัท์ต าแหน่งท่ีตั้งจึงถูกระบุได้

อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า แมใ้นท่ีผูค้นแออดัก็สามารถระบุต าแหน่งของเราไดอ้ยา่งแม่นย  าในระยะห่างเพียงสองสามเมตร หรือ

ร้อยเมตรในท่ีกนัดารท่ีมีเสารับสัญญาณน้อย หากไดมี้การโทรเขา้โทรออก ส่งหรือรับขอ้ความ ต าแหน่งท่ีตั้งของคุณ ณ 

เวลานั้น อาจถูกบนัทึกอยูใ่นระบบของเครือข่าย 

โปรดจ าไวเ้สมอวา่ 

 หากกลวัเร่ืองต าแหน่งท่ีตั้งท่ีถูกบนัทึกไว ้เราอาจหลีกเล่ียงการแสดงตวัตนบนโทรศพัท์มือถือ ในบางประเทศ ให้

ซ้ือซิมการ์ดชนิด Pre-paidและเปล่ียนซิมการ์ดบ่อยๆ หรือซ้ือโทรศพัท์ราคาถูกๆธรรมดาท่ีหากจ าเป็นตอ้งโยน
ท้ิงแลว้ไม่เสียดาย 

 เพ่ือไม่ใหมี้การแกะรอยตามต าแหน่งท่ีตั้งของคุณ ถอดแบตเตอร่ีออกระหวา่งการเดินทางไปชุมนุมกบักลุ่ม 

 ใชโ้ทรศพัทธ์รรมดา ไม่มีแอพพลิเคชัน่ใดๆ เน่ืองจากปลอดภยักวา่การใชส้มาร์ทโฟน 

 หากจ าเป็นตอ้งใชส้มาร์ทโฟน เวลาตอ้งสนทนาเร่ืองท่ีควรเก็บเป็นความลบั ให้ใชแ้อพพลิเคชัน่ encrypted 

VOIPแทนการโทรผา่นเครือข่าย 

 จ าไวว้า่การส่งขอ้ความบนมือถือไม่ปลอดภยั 

 โทรออกดว้ยการใชตู้ส้าธารณะ หากรู้สึกวา่ก าลงัถูกจบัตา หรืออาจขอใหค้นอ่ืนช่วยโทรศพัทแ์ทนคุณ 

 

 

 

 



บทที ่3  

แผนการผลกัดนันโยบาย 

หลงัจากไดป้รึกษาหารือกบัชุมชนแลว้ ใหว้เิคราะห์โอกาสทางการเมือง และคิดถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ขั้นตอนต่อไปคือ

การวางแผนการผลกัดนันโยบาย ในท่ีน้ีหมายรวมถึง 

 การตั้งเป้าหมายทีเ่ป็นไปได้ 

 วเิคราะห์เป้าหมาย 

 ค้นหาจุดแข็งขององค์กร 

 ประเมนิและปรับเปลีย่นแผน 

ตั้งเป้าหมายทีส่ามารถท าส าเร็จได้ 

การผลกัดนันโยบายเร่ิมจากเป้าหมายระยะยาวของการหาเสียงสนบัสนุน ตวัอยา่งของเป้าหมายการผลกัดนันโยบายใน

ระยะยาวคือ 

 สร้างนโยบายของโรงพยาบาลระดบัจงัหวดัเพื่อยติุการกีดกนัผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

 เปล่ียนนโยบายเร่ืองการระบุเพศในกรมทหาร 

 ให้การบ าบัดด้วยสารทดแทนซ่ึงมีส่วนประกอบของฝ่ินส าหรับลดความเจ็บปวด (OST) แก่ผูใ้ช้ยาใน

โรงพยาบาลทอ้งถ่ิน 

เป้าหมายระยะยาวควรตั้งเป้าไวสู้ง แต่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จไดภ้ายในสองสามปีหรือน้อยกวา่นั้น หากเป้าหมายดู

คลุมเครือ อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะแบ่งขั้นตอนลงใหเ้หลือขั้นเลก็ๆและวดัความกา้วหนา้ หากเป้าหมายสูงเกินไป ทุกคนก็อาจ

หมดก าลงัใจ 

เป้าหมายระยะยาวจะถูกทอนลงเป็นจุดประสงคร์ะยะกลาง หรือ “ขั้นตอนต่างๆท่ีตอ้งท า” วธีิท่ีวดัความกา้วหนา้ในระยะหก

เดือนหรือหน่ึงปี ตวัอยา่งเช่น หากเป้าหมายของเราคือการท าซุปหมอ้หน่ึงเพ่ือเล้ียงดูคนทั้งครอบครัว มีขั้นตอนต่างๆท่ีตอ้ง

ท าตามเพื่อบรรลุเป้าหมาย เราตอ้งหาสูตรท าซุป ซ้ือวตัถุดิบ หัน่ ปรุง หาชามและชอ้น และเสิร์ฟซุป 

ในภาษาองักฤษ นกัเรียกร้องสิทธิใชว้ธีิ “SMART” ในการพดูถึงวตัถุประสงค ์ค าน้ียอ่มาจาก 

Specific:เจาะจงในส่ิงท่ีท า 

Measurable: สามารถวดัไดว้า่จะท าอะไร (จากการวดัผลและประเมิน) 

Achievable: สามารถท าไดส้ าเร็จ: จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาหรือไม่ สามารถท าไดส้ าเร็จหรือไม่ 



Realistic:สมเหตุสมผลตามความเป็นจริง : ศกัยภาพหน่วยงานและทรัพยากรท่ีมีอยูต่ามความเป็นจริงสามารถผลกัดนัการ

หาเสียงสนบัสนุนไปขา้งหนา้ไดห้รือไม่ 

Time-bound:เราจะบรรลุจุดประสงคไ์ดเ้ม่ือไหร่ ระยะเวลาท่ีก าหนดข้ึนสมเหตุสมผลหรือไม่ 

ตวัอยา่งเช่น 

จุดประสงคท่ี์ไม่SMART 

 ใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐหนัมาใหค้วามสนใจสิทธิทางกฎหมายของสาวประเภทสอง 

จุดประสงคท่ี์SMART 

เพ่ือให้ความรู้กลุ่มสาวประเภทสองสามกลุ่มในจงัหวดัเชียงใหม่รับรู้ถึงสิทธิของตนและแจง้การละเมิดสิทธิต่อเจา้หนา้ท่ี

ต ารวจ 

 ขั้นตอนที่ต้องท า: จดัประชุมปฏิบติัการ (workshop)2 คร้ังกบักลุ่มสาวประเภทสอง30 คนและเจา้หนา้ท่ีบงัคบั

กฎหมาย 8 คน ในช่วงเวลา 12 เดือน 

 ขั้นตอนทีต้่องท า: สอบถามความเห็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัการประชุมเสร็จ และช่วยแนะน าวธีิการหากพวกเขาคิด

เร่ิมรายงานการละเมิดสิทธิ 

ขั้นตอนต่างๆและจุดประสงคแ์ต่ละขอ้ตอ้งมีความชดัเจน และสมเหตุสมผล ถึงแมเ้ราจะไม่เคยประสบปัญหาน้ีมาก่อนเลยก็

ตาม 

ในการผลกัดันนโยบายด้านสิทธิ นักเรียกร้องสิทธิบางคนอาจมีแนวคิดแบบ “น ้ าเหลือคร่ึงแก้ว” (มองโลกในแง่ร้าย) 

ในขณะท่ีคนอ่ืนมีแนวคิดแบบ “น ้ าเต็มคร่ึงแก้ว” (มองโลกในแง่ดี) การมองโลกตามสภาพความเป็นจริงเพื่อประเมิน

ความกา้วหน้า จ าเป็นตอ้งใช้ความเขา้อย่างถ่องแท้ในสภาพความเป็นจริงทางการเมือง สังคม วฒันธรรม ศาสนา และ

เศรษฐกิจ รวมทั้งมีวตัถุประสงคท่ี์สมเหตุสมผลในการประเมินความกา้วหนา้ 

ตวัอยา่งเช่น ถา้เป้าหมายคือการยติุการกีดกนัในโรงพยาบาล การด าเนินงานควรเป็นไปตามขั้นตอนดงัน้ี 

 เป้าหมาย: ยติุการกีดกนัผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ จากโรงพยาบาล 

o จุดประสงค์: ลงมติเห็นชอบกฎหมายยกเลิกการกีดกนัเร่ืองสุขภาพ 

 ขั้นตอนด าเนินงาน: ท างานร่วมกบัเครือข่ายในประเทศ เพ่ือรวบรวมหลกัฐานการ

กีดกนัจากโรงพยาบาลทัว่ประเทศ และตีพิมพ ์เผยแพร่รายงาน 

 ขั้นตอนด าเนินงาน: ตั้งคณะท างานประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมาย แพทย ์

และ PLWHA เพื่อคิดหาขอ้แนะน าส าหรับสมาชิกสภานิติบญัญติั 



 ขั้นตอนด าเนินงาน: คณะท างานร่างขอ้เสนอและจดัการประชุมกบัสมาชิกสภานิติ

บญัญติัคนหลกัๆสองสามคน เพ่ือร่วมดูขอ้เสนอ 

 ขั้นตอนด าเนินงาน: สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกสภานิติบญัญติัจ านวน 10 

คน ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจและเห็นพอ้งกบัแนวคิดในการปฏิรูปกฎหมายการกีดกนั

เร่ืองสุขภาพ และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับพวกเขาในการช่วยเสนอประเด็น

การปฏิรูปกฎหมาย 

อีกวธีิท่ีช่วยในการวางแผนคือการสร้างตาราง ท่ีมีเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย จุดประสงค ์ขั้นตอนด าเนินการ ทรัพยากรท่ี

จ าเป็น คนหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เสน้ก าหนดการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บและ

ตวัช้ีวดัในแต่ละกิจกรรม 

วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบายคือผูมี้อ านาจ ซ่ึงเป็นคนท่ีมีอ านาจในการยติุการละเมิดสิทธิ เราจ าเป็นตอ้งรู้จุดอ่อนจุด

แขง็ของกลุ่มเป้าหมายเราเพ่ือสามารถกดดนัพวกเขาใหเ้ปล่ียนนโยบายและขอ้ปฏิบติัต่างๆ 

คลา้ยกบัวธีิท่ีทีมกีฬาเตรียมตวัส าหรับการแข่งขนันดัใหญ่ดว้ยการดูวิดีโอของคู่แข่งเวลาลงสนาม ทีมตอ้งเรียนรู้จากคู่ต่อสู ้

วา่อีกฝ่ายเล่นอยา่งไร และถนดัในเร่ืองไหน รวมทั้งจุดอ่อนในการสูแ้ละป้องกนัตวัของอีกฝ่าย นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิ

ใชว้ธีิคิดแบบเดียวกนัน้ีต่อกลุ่มเป้าหมาย และมีการเตรียมการในแบบเดียวกนั 

หากเราไดร้ะบุปัญหาและเป้าหมายของการผลกัดนันโยบายอย่างถ่องแทแ้ลว้การระบุกลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

ควรตรงไปตรงมา 

ตวัอยา่งเช่น หากประเด็นท่ีองคก์รตอ้งการน าเสนอคือการลดความรุนแรงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการป้องกนัโรคเอดส์ส าหรับ

ผูใ้ชย้า เป้าหมายแรกคือการวเิคราะห์วา่ปัญหาคือ 

 การท่ีประเทศขาดนโยบายลดอนัตราย 

 นโยบายลดอนัตรายท่ีมีอยูน่ั้นไม่ครอบคลุม เป็นปัญหา หรือ 

 นโยบายลดอนัตรายท่ีมีอยูถู่กบงัคบัใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม 

หากปัญหาคือการท่ีประเทศขาดนโยบายลดอนัตราย หรือนโยบายลดอนัตรายท่ีมีอยูน่ั้นเป็นปัญหา การผลกัดนันโยบายอาจ

เนน้เร่ืองการโนม้นา้วผูท่ี้ออกกฎหมายหรือปฏิรูปกฎหมาย ดงันั้นกลุ่มเป้าหมายคือผูอ้อกกฎหมาย 

หากมีนโยบายท่ีถูกน ามาใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมายของการผลกัดนันโยบายคือหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ตวัอยา่ง:เป้าหมายการผลกัดนันโยบาย: เพ่ือใหผู้ใ้ชแ้รงงานตา่งดา้วในประเทศไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ 



o จุดประสงค์: ช่วยเหลือคนต่างด้าวให้ได้รับการป้องกนัและดูแลรักษาจากการติดเอชไอวี/เอดส์ ท่ี

โรงพยาบาลในเขต 

 กลุ่มเป้าหมาย: ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลในเขต เจา้หนา้ท่ีกระทรวงสาธารณะสุข 

 เป้าหมายการผลกัดนันโยบาย: ใหผู้ใ้ชย้าสามารถรักษาดว้ยเมธาโดนไดท่ี้โรงพยาบาลในเมือง 

o กลุ่มเป้าหมาย: ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล หวัหนา้ศูนยเ์มธาโดน เจา้หนา้ท่ีส านกังานดา้นสุขภาพ 

เม่ือไดมี้การระบุกลุ่มเป้าหมาย คน้ควา้จากผูติ้ดต่อท่ีให้ขอ้มูลและพนัธมิตรจากองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

กลุ่มเป้าหมายและศึกษาวา่อะไรสามารถโนม้นา้วใจพวกเขาได ้เขียนแผนผงัวา่ขอ้มูลเดินทางไปสู่ผูมี้อ  านาจไดอ้ยา่งไร และ

ขอ้มูลนั้นมาจากไหน 

ค าถามส าหรับค าตอบคือ: 

 กลุ่มเป้าหมายสนบัสนุน ต่อตา้น หรือเป็นกลางต่อเป้าหมายของเรา 

 ประวติัของกลุ่มเป้าหมาย เขาหรือเธอเคยท างานท่ีไหนมาก่อน และการท างานส่งผลต่อทศันคติของบุคคลนั้น

อยา่งไร 

 เป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายคืออะไร ความตอ้งการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง ถา้เป็นเช่นนั้น บุคคลนั้นตอ้งการให้

ตวัเองประสบความส าเร็จ และเป็นท่ีรับรู้จากผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งไร  

 กลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือในเร่ืองใด เขาเป็นนกัปฏิบติั ฝักใฝ่ในการเมือง หรือเป็นสมาชิกกลุ่มทางศาสนา ค่านิยม

ของบุคคลนั้นคืออะไร 

 กลุ่มเป้าหมายมีคู่สมรสหรือครอบครัว หรือความสนใจอ่ืนๆหรือไม่ และส่ิงนั้นส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของ

บุคคลนั้นอยา่งไร 

 ใครมีอิทธิพลต่อความคิดของกลุ่มเป้าหมาย และเราสามารถติดต่อกบัผูมี้อิทธิพลเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร การผลกัดนั

นโยบายคร้ังหน่ึง กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานทางเพศชาวกมัพูชาสามารถโนม้นา้วกลุ่มผูน้ าประเทศไดส้ าเร็จ ดว้ยการโนม้

นา้วบรรดาภรรยาของผูน้ าประเทศ พวกเขาฝึกพนัธมิตรท่ีเป็นช่างท าผมในการพดูโนม้นา้วบรรดาภรรยาท่ีเขา้ร้าน

ท าผมทุกอาทิตย ์

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มต่างมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเส่ียง หากเราตอ้งการโนม้นา้วคน เราตอ้งรู้จกับุคคล

นั้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

ระบุจุดแข็ง 

ก่อนเร่ิมการผลกัดนันโยบายแม่ทพัตอ้งรู้จกัความสามารถทหารของเขา คุณสมบติัและจ านวนอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ี

สามารถน ามาใชใ้นการรบ นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิเป็นผูรั้กสนัติ เราจึงตอ้งหาจุดแขง็จากแหล่งอ่ืนๆเพื่อใชใ้นการ

วางแผนการผลกัดนันโยบาย 



อยา่งท่ีไดอ้ธิบายในบทแรก กลวธีิการผลกัดนันโยบายอาจหมายรวมถึงการด าเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อน าไปสู่มาตรฐานที่

สูงขึน้ อย่างเช่นหลกัปฏิบัตทิางศีลธรรม หรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งรวมพลงักบัส่ือเพือ่สร้างพลงัจากชุมชน 

ไม่จ าเป็นท่ีนกัผลกัดนันโยบายทุกคนตอ้งใชก้ลวธีิเหล่านั้น ลองตอบค าถามต่อไปน้ีเพ่ือระบุจุดแขง็ของหน่วยงานและแหล่ง

สนบัสนุน 

การด าเนินคดีตามกฎหมาย– หากคิดวา่การด าเนินคดีตามกฎหมายเป็นวธีิหน่ึงท่ีใชไ้ด ้ลองถามดูวา่ 

 หน่วยงานคุณมีพ้ืนฐานความรู้ดา้นกฎหมายหรือแหล่งขอ้มูลดีๆในการเรียนรู้ดา้นกฎหมายหรือไม่ 

 มีนกักฎหมายร่วมงานกบัคุณและยนิดีช่วยเหลือคุณหรือไม่ 

 คุณมีผูติ้ดต่อท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมายและสามารถใหค้ าแนะน ากลยทุธ์ท่ีดีท่ีสุดไดห้รือไม่ 

ถา้ท าตอบของทุกค าถามเหล่าน้ีคือ ไม่ แผนการผลักดันนโยบายของคุณควรเพ่ิมเวลาให้ตัวเองและเพ่ือนร่วมงานใน

การศึกษากฎหมายและสร้างเครือข่ายกบัทนายความอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หรือ เราสามารถติดต่อหน่วยงานอ่ืนท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมาย และขอใหเ้ขาเขา้ร่วมการผลกัดนันโยบายของเรา 

แรงจงูใจสู่มาตรฐานทีสู่งขึ้น เช่น หลกัปฏิบัติทางศีลธรรม หรือ กฎหมายระหว่างประเทศ  

บุคคลท่ีมีอ านาจอาจมีความเป็นนกัปฏิบติัและเขา้ใจในขอ้คิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมเหตุสมผล แต่บางคนอาจยึดถือใน

ความเช่ือทางศาสนาและเห็นชอบในค่านิยมทางศาสนา ส่วนคนอ่ืนๆอาจสนใจในเร่ืองมุมมองของชุมชนระดบัสากล หรือมี

ความคิดในเร่ืองหนา้ท่ีท่ีตอ้งยกระดบักฎหมายระหวา่งประเทศและมาตรฐานสากล 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยคุณในการระบุหามาตรฐานท่ีสามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายได้ เจ้าหน้าท่ีดา้น

สุขภาพท่ีผา่นการอบรมดา้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ อาจไม่สนใจขอ้โตแ้ยง้ทางวา่ดว้ยหลกัการทางกฎหมาย 

เพื่อท่ีสามารถหยบิยกเร่ืองมาตรฐานมาใชใ้นการผลกัดนันโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่ิงส าคญัคือการมีความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองนั้นๆ ไม่จ าเป็นตอ้งหยิบเร่ืองค่านิยมทางศาสนาของคนอ่ืนมาพูดเพ่ือเป็นการชกัชวน เพราะการหยิบค าพูดท่ีผิดมาใช้

อาจท าใหส่ิ้งท่ีเราทุ่มเทไปเสียเปล่า 

ค าถามส าหรับการสร้างกลยทุธ์คือ 

 มีความรู้เร่ืองมาตรฐานท่ีสูงข้ึนเพ่ือใชใ้นการชกัชวนกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

 ถา้ไม่มี รู้จกัใครท่ีมีความรู้ในดา้นน้ีหรือไม่ 

หากค าตอบคือไม่ คุณควรหาเวลาในขั้นตอนวางแผนการรณรงคเ์พ่ือติดต่อกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีความรู้ในเร่ืองท่ีจ าเป็น และขอให้

ร่วมการผลกัดนันโยบายกบัคุณ 



รวมพลงักบัส่ือ– ส่ือเป็นเคร่ืองมือการผลกัดนันโยบายท่ีมีพลงัมากท่ีสุด นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิระดบันานาชาติเรียก

กลยุทธ์การท างานกบัส่ือว่า “ประนามและสร้างความละอาย” เน่ืองจากมีการตั้งช่ือหรือฉายาให้กบัคนท่ีรับผิดชอบหรือ

หน่วยงานท่ีออกตวัปรากฏต่อหนา้ส่ือ อีกทั้งการใหค้วามสนใจจากสาธารณะเป็นการสร้าง “ความละอาย” ให้แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานนั้นๆเพื่อกระตุน้ใหมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

กลยทุธ์น้ีอาจมีพลงัในกรณีท่ีส่ือรายงานข่าวไดอ้ยา่งเสรี และการท่ีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกละอายใจ 

แต่กลยุทธ์ “ประนามและสร้างความละอาย” อาจน าไปสู่ความกดดนัและเกิดความเคียดแคน้ตอ้งการเอาคืนนักผลกัดัน

นโยบายได ้

หากตอ้งการใชพ้ลงัจากส่ือ ลองถามตวัเองดูวา่ 

 องคก์รของคุณมีนกัข่าวหรือคนท่ีเคยท างานดา้นข่าวท่ีรู้วธีิพดูคุยกบันกัข่าวคนอ่ืนใหส้มัฤทธ์ิผลไดห้รือไม่ 

 มีนกัเขียนหรือช่างภาพในหน่วยงานท่ีสามารถส่งขอ้ความออกส่ือไดอ้ยา่งมีพลงัหรือไม่ 

 รู้จกันกัข่าวหลายคนท่ีสนใจในรายงานข่าวของคุณหรือไม่ 

 ในกลุ่มของคุณมีนกัเขียนเก่งๆท่ีสามารถเขียนข่าวประชาสมัพนัธ์ไดดี้หรือไม่ 

 ในประเทศของคุณ ส่ือสามารถรายงานข่าวไดอ้ยา่งเสรีหรือไม่ 

 การท างานร่วมกบัส่ือปลอดภยัหรือไม่ 

หากค าตอบของค าถามเหล่าน้ีคือ ไม่ หาเวลาสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือ หรือสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มท่ีท างานดา้นส่ือได้

อยา่งเช่ียวชาญ หรือเลือกวธีิการอ่ืน 

รวมพลงัจากชุมชน– การรวมพลงัจากชุมชนเป็นส่วนส าคญัในการออกแบบการผลกัดนันโยบาย รวมทั้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ หากกลุ่มนกัเรียกร้องสิทธิเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรง จะท าให้

เกิดความน่าเช่ือถือเม่ือเจรจากบัผูมี้อ  านาจหรือส่ือ  

หากตอ้งการรวมพลงัจากชุมชน ลองถามตวัเองดูวา่ 

 หน่วยงานของคุณมีฐานสมาชิกท่ีมาจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

 และสมาชิกเหล่านั้น ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม พดูคุยผา่นทางออนไลน์ หรือเป็นผูน้ าในหน่วยงานหรือไม่ 

 ชุมชนนั้นยนิดีท่ีจะแสดงความช่วยเหลือ ดว้ยการเขา้ร่วมการประทว้ง หรือลงนามในหนงัร้องเรียน หรือเขา้ร่วม

กิจกรรมทางออนไลน์ ท่ีแสดงใหเ้ห็นจ านวนและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัหรือไม่ 

 หน่วยงานของคุณได้ปรึกษาหารือกับชุมชนอยู่สม ่าเสมอและได้ไดรั้บการสนับสนุนจากชุมชนหรือไม่ ก่อน

น าเสนอพวกเขาออกสู่งานสาธารณะ  (เช่นงานประชุม) และคุณไดร้ายงานผลท่ีตามมาจากการจดังานให้คนใน

ชุมชนไดรั้บทราบหรือไม่ 

 มีผูน้ าจากชุมชนเขา้ร่วมเป็นแกนน าในหน่วยงานหรือไม่และพวกเขาน าเสนอคุณออกสู่สาธารณะหรือไม่ 

 หากรวมพลงัจากชุมชนแลว้จะเกิดความเส่ียงไหม ทั้งตวัคุณ เพ่ือนร่วมงาน และสมาชิกชุมชนยอมเส่ียงหรือไม่ 



หากค าตอบของค าถามเหล่าน้ีคือ ไม่ ในแผนการผลกัดนันโยบายตอ้งใชเ้วลาสร้างการมีส่วนร่วมและการให้ความ

สนบัสนุนจากชุมชน โดยด าเนินการอยา่งชา้ๆและค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้น รวมทั้งวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัการกบั

ความเส่ียง คุณสามารถติดต่อกบักลุ่มอ่ืนหรือเครือข่ายอ่ืนท่ีมีการสนบัสนุนจากชุมชน และหาทางท างานร่วมกนัในการ

ผลกัดนันโยบาย 

การระบุจุดแขง็เหล่าน้ีจะช่วยใหคุ้ณประสบความส าเร็จในการผลกัดนันโยบาย แต่คุณจ าเป็นตอ้งมองตามสภาพความ

เป็นจริง และไม่ล าเอียงในการวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของกลุ่มก่อนจดัการผลกัดนันโยบาย 

ในคู่มือเสริมมีแบบประเมินท่ีบางกลุ่มอาจใชว้ธีิน้ี ในภาษาองักฤษเรียกวา่การวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT มาจากค า

วา่ strength จุดแข็ง weaknesses จุดอ่อน opportunities โอกาส และ threats ความเส่ียง) การประเมินน้ีสามารถช่วยเรา

ระบุจุดอ่อนจุดแขง็ไดอ้ยา่งชดัเจน 

การประเมนิและการปรับเปลีย่นแผน 

นกัผลกัดนันโยบายหลายคนมองขา้มการควบคุมและประเมิน (monitoring and evaluation)(M+E) เน่ืองจากในละวนัมี

ความตอ้งการอนัเร่งด่วนในงานดา้นสิทธิ หรือขาดความรู้เก่ียวกบัวิธีการควบคุมและประเมิน (M+E) ทั้งน้ีการวาง

แผนการดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลามาก ในระยะยาวแผนน้ีจะช่วยประหยดัการใชท้รัพยากรอนัจ ากดัในกิจกรรมท่ี

ไม่ไดส่้งผลกระทบใดๆ อีกทั้งเป็นการสร้างก าลงัใจให้ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบและผูบ้ริจาค เม่ือนกัผลกัดนันโยบาย

สามารถแสดงใหเ้ห็น (และฉลอง) ความส าเร็จท่ีแทจ้ริง 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ แผนการผลกัดนันโยบายควรมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและจุดประสงค์ท่ีสามารถวดัไดง่้าย การ

ประเมินน้ีตอ้งจดัท าควบคู่ไปพร้อมกบัแผนการตั้งแต่เร่ิมตน้ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างแผนกลยทุธ์: ระบุเป้าหมายของการผลกัดนันโยบาย จุดประสงค ์และขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. ในแต่ละขั้นตอนและแต่ละจุดประสงค ์จดัเคร่ืองมือช้ีวดัให้ชดัเจน เพ่ือประเมินวา่แผนน้ีไดผ้ลหรือไม่ อาจ

เป็น “อยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีสามคนไดก้ล่าวเร่ืองแง่บวกออกไป” หรือ “หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินลงบทความสอง

เร่ืองเก่ียวกบัการผลกัดนันโยบายเรา” 

3. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับตัวชีว้ดัเหล่าน้ัน เช่นข่าวในหนงัสือพิมพ ์หรือแบบฟอร์มการประเมินงาน 

4. วิเคราะห์ข้อมลูและลองคิดค าตอบขอค าถามเหล่าน้ี 

ก. เราบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 

ข. หากเราไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นเพราะเป้าหมายของเราเกินจริงหรือไม่ หรือเราท าส่ิงใดไม่ถูกตอ้ง 

หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของเรา 

ค. เราไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์น้ีอยา่งไรบา้ง เราควรเปล่ียนแผนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพความ

เป็นจริงมากข้ึน หรือเปล่ียนการกระท าของเรา 

5. ท าตามข้อมลูท่ีได้รับ: ปรับเปล่ียนแผนโดยดูจากผลการประเมิน 



เราขอแนะน าใหห้น่วยงานตรวจดูแผนการผลกัดนันโยบายทุกวนั อยา่งนอ้ยทุกๆสามเดือน เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ หรือ

เรียกวา่“การประเมินกระบวนการท างาน”ท าข้ึนระหวา่งขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อปรับเปล่ียนแผนการผลกัดนันโยบาย

ตามความจ าเป็น 

หากคุณเราบรรลุเป้าหมายแลว้ จดังานฉลอง! จดัปาร์ต้ี แสดงความยินดีกบัเพ่ือนร่วมงานและบอกข่าวทุกคนท่ีให้การ

สนบัสนุนช่วยหาเสียงสนบัสนุนในการผลกัดนันโยบาย 

ในวนัส้ินสุดการผลกัดนันโยบายเราขอแนะน าให้ท า “ประเมินผลท่ีไดรั้บ” เพื่อวดัประสิทธิภาพของการผลกัดนันโยบาย

และเพื่อแสดงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน คุณสามารถตรวจดูตวัช้ีวดั และตอบค าถามดงัน้ี 

 เราไดเ้รียนรู้อะไรจากวธีิการของเราบา้ง และคราวต่อไปเราจะท าใหแ้ผนการมีประสิทธิภาพข้ึนไดอ้ยา่งไร 

 ผลการผลกัดนันโยบายของเราแตกต่างจากผลท่ีคาดหวงัไวอ้ยา่งไรบา้ง 

 มีผลการด าเนินการท่ีไม่ไดค้าดคิดเกิดข้ึนบา้งไหม เป็นผลดีหรือผลเสีย 

 เราจะแบ่งปันขอ้มูลผลการประเมินน้ีใหชุ้มชน ผูบ้ริจาค พนัธมิตร และสาธารณะรับรู้ไดอ้ยา่งไร 

 การผลกัดนันโยบายใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าหรือไม่ ไดบ้รรลุเป้าหมายเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลเสีย

นอ้ยลงหรือไม่ 

แน่นอนว่า ผูท่ี้ถูกละเมิดสิทธิควรมีส่วนร่วมในการประเมินน้ี พวกเขาสามารถช่วยอธิบายจากมุมมองส่วนตวัไดว้่าการ

ผลกัดนันโยบายนั้นท าไดดี้หรือไม่ 

และพิจารณาวา่ ควรเผยแพร่การประเมินผลการด าเนินงานในบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถเรียนรู้

จากประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

กลวธีิ: การพูดโน้มน้าวและปลูกฝังความคดิ 

หัวใจส าคญัในการผลกัดนันโยบายไม่วา่จะเป็นเร่ืองใดก็ตามคือการเปล่ียนความคิดคนเช่นเปล่ียนความคิดฝ่ายคา้นให้มี

ความคิดเป็นกลาง เปล่ียนความคิดฝ่ายกลางใหก้ลายเป็นพนัธมิตร และเปล่ียนจากพนัธมิตรให้กลายเป็นผูเ้รียกร้องสิทธิ ใน

บทน้ีจะพดูถึงการพดูโนม้นา้ว และศึกษาตวัอยา่งท่ีนกัเรียกร้องสิทธิเอชไอวี/เอดส์ได้โนม้นา้วและปลูกฝังความคิดสถาบนั

ระดบันานาชาติ 

 พูดโน้มน้าวและปลูกฝังความคดิบุคคล 

 ท างานกบักองทุนโลกเพือ่ต่อสู้เอดส์ วณัโรค และมาเลเรีย 

 ท างานกบัการเจรจาระดบัทวภิาคเีร่ืองสิทธิมนุษยชน 

 ท างานกบักลุ่มสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาต ิ

 ท างานกบัองค์การสหประชาชาติ 

เน่ืองจากองคก์ารสหประชาชาติเป็นช่องทางท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิระดบันานาชาติ ในบทน้ีจะ

กล่าวในรายละเอียด และอา้งถึง ศึกษา: กรอบด้านสิทธิ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมในเร่ืองสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนและ

กลไกขององคก์ารสหประชาชาติ 

การพูดโน้มน้าวและปลูกฝังความคดิบุคคล 

ส่ิงส าคญัในการชกัจูงผูมี้อ านาจท่ีสามารถเปล่ียนแปลงนโยบาย คือการชกัชวนใหผู้มี้อ  านาจคนอ่ืนท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกนั

มาเป็นนกัเรียกร้องสิทธิในการผลกัดนันโยบายของเรา เพราะเพ่ือนยอ่มฟังเพ่ือนเสมอ 

นกัผลกัดนันโยบายพูดโน้มน้าวผูมี้อ  านาจท่ีมีท่าทีเห็นอกเห็นใจ ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์อนัเป็นมิตร และชกัชวนผูมี้

อ านาจใหเ้ขา้ร่วมการผลกัดนันโยบายเพื่อเปล่ียนแปลงนโยบาย 

เราแนะน าใหเ้ร่ิมตน้ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. สร้างรายช่ือบุคคลจ านวนห้าคน ท่ีสามารถโนม้นา้วกลุ่มเป้าหมายหลกัในการผลกัดนันโยบายได ้เช่น สมาชิกสภา

นิติบญัญติั เจา้หนา้ท่ีรัฐ ผูบ้ริจาคระดบัสากล นกัวชิาการ ผูน้ าทางศาสนา หรือนกัธุรกิจ 

2. ให้คนในหน่วยงานหรือแนวร่วม คิดวิธีการติดต่อกับบุคคลทั้ งห้าโดยใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่นเฟซบุค 

(Facebook) ทุกคนบนโลกสามารถเช่ือมต่อกบับุคคลอ่ืนจากเครือขา่ยเพ่ือนของบุคคลจ านวนส่ีถึงหา้คนหากลองคิด

ดูดีๆ เราสามารถหาทางติดต่อทุกคนไดไ้ม่วา่ใครก็ตาม 

ก. มีคนในกลุ่มเรารู้จกับุคคลนั้นหรือไม่ เขายนิดีท่ีจะเขา้ไปแนะน าตวัไหม 

ข. ผูใ้หค้  าปรึกษาหรือผูส้นบัสนุนทุน มีโอกาสพบปะบุคคลนั้นตามงานสงัคมบา้งหรือไม่ 



ค. เราสามารถเขา้หาบุคคลนั้นในงานประชุมไดห้รือไม่ 

ง. มีใครจากกลุ่มหรือหน่วยงานร่วมของคุณท่ีสามารถเขา้ไปติดต่อกบับุคคลนั้นไดดี้ท่ีสุด 

3. ค้นหาประวัติศึกษาประวติัและความสนใจของบุคคลทั้งห้า ควรใชว้ิธีไหนหรือประเด็นไหนในการเขา้หาบุคคล

ดงักล่าว ความสนใจและความตอ้งการของบุคคลนั้นคืออะไร 

4. คดิวธีิ “เสนอประเด็นในลิฟท์” สรุปประเด็นส าคญัของงานคุณให้สามารถเขา้ใจไดภ้ายในเวลาสามนาทีหรือเวลา

เพียงชัว่ครู่ระหวา่งข้ึนลิฟตเ์พราะเวลาเป็นส่ิงมีค่าส าหรับคนยคุน้ี ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งท าอยา่งคล่องแคล่วฉับไว ใน

ขณะเดียวกันก็ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ตึงเครียด ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย! ฝึกซ้อมพูดบ่อยๆกับเพ่ือนร่วมงานและถาม

ความเห็น 

จ าไวว้า่ เป้าหมายคือการท าใหค้นเกิดความสนใจมากพอจนตอ้งการพบเราอีกคร้ัง 

5. เตรียมเอกสารความยาวหนึ่งหน้ากระดาษสรุปใจความวา่ท าไมการผลกัดนันโยบายถึงตอ้งการการสนบัสนุน ใคร

เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลกัดันนโยบายน้ีบ้าง (เช่นสมาชิกจากแนวร่วม) รวมทั้ งเป้าหมายและจุดประสงค์การ

ผลกัดนันโยบาย 

ส่ิงส าคญัเม่ือได้ท าความรู้จักกบัใครสักคน คือการสร้างความรู้สึกเป็นมิตร เพราะบทสนทนาแรกท่ีเราหวงัจะสร้าง

ความสมัพนัธ์ระยะยาว ลองศึกษาจากประสบการณ์ ดูวา่มีโอกาสไหนบา้งในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 

หากมีคนสนใจงานคุณ ใหเ้อกสารความยาวหน่ึงหนา้กระดาษแก่เขา และขอความช่วยเหลือ ตวัอยา่งเช่น 

 เป้าหมายของเราฟังดูแลว้เป็นไปไดจ้ริงไหม 

 คุณมีค าแนะน าไหม 

 มีใครท่ีคุณคิดวา่เราสามารถไปปรึกษาเร่ืองน้ีได ้

 หากคุณคิดจะจดัการประชุมเร่ืองน้ีในอนาคต ไดโ้ปรดเชิญพวกเราเขา้ร่วมประชุมไดไ้หม 

หากบุคคลนั้นมีท่าทีไม่สนใจ เราอาจตอ้งปลูกฝังแนวคิดมากข้ึน ลองถามดูวา่คุณขอพบเขาอีกไดไ้หมเพื่ออพัเดทขอ้มูลหาก

คุณมีขอ้มูลใหม่ๆมาน าเสนอ ตวัอยา่งเช่น 

 คุณไดรู้้เบ้ืองหลงัเหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวใหญ่ในส่ือ หรือไดรู้้ขอ้มูลพิเศษ หรือมุมมองใหม่ๆ 

 คุณเพ่ิงกลบัจากการประชุมปฏิบติัการ การประชุมภาคสนาม และมีขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ีจะมาเล่าต่อ 

 คุณไดเ้ผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ หรือรายงานใหม่ล่าสุด ท่ีอยากน าเสนอ 

 คุณไดเ้ร่ิมโครงการใหม่ หรือก าลงัคิดท าโครงการใหม่และอยากไดค้วามคิดเห็นจากบุคคลนั้น 

 คุณมีเร่ืองเลก็ๆนอ้ยๆขอใหเ้ขาช่วยเหลือ (เช่นช่วยแนะน าคุณให้รู้จกักบับุคคลหน่ึง หรือยกประเด็นของคุณในท่ี

ประชุม) 

 



เป้าหมายของการปลูกฝังคือ 

 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่คุณเป็นแหล่งขอ้มูล มีมุมมองและขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์ และเป็นคนท่ีควรท าความรู้จกั 

 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ในขณะท่ีคุณเช่ือมัน่ในความคิดของคุณ  คุณก็สามารถเขา้ใจถึงแรงกดดนั และความตอ้งการ

ของคนท่ีคุณก าลงัปลูกฝังแนวคิด หากยงัไม่เขา้ใจพวกเขา ใหเ้ปิดใจและเรียนรู้ความตอ้งการของพวกเขา 

 ดูวา่บุคคลนั้นอยากกลบัมาพบและพดูคุยกบัคุณอีกคร้ังไหม 

หลงัจากนั้น หากการพบกนัผา่นไปไดด้ว้ยดี ส่งอีเมลต์อบขอบคุณอยา่งสุภาพขนาดสั้นๆ เพ่ือขอบคุณบุคคลนั้นท่ีสละ

เวลาให้ จากนั้นจดลงในปฏิทินก าหนดวนัท่ีควรติดตามผล ในกรณีนี้จ าเป็นต้องท างานอย่างมีขั้นตอน และติดตาม

บุคคลทั้ง5 อยู่เร่ือยๆ อย่างน้อยทุกสองถึงสามเดอืน 

ในการพูดโน้มน้าวและปลูกฝัง ขอ้มูลเปรียบไดก้บักระแสน ้ า กระแสลมในขณะท่ีคนหน่ึงท างานเชิงลึกในประเด็น

ปัญหาและชุมชนเฉพาะกลุ่ม ส่วนคุณเป็นฝ่ายท่ีรู้เร่ืองประเด็นต่างอยา่งกวา้งขวางและผูค้นทั้งหลายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

แต่บุคคลท่ีคุณติดตอ่ไม่รู้จกักลุ่มคนเหล่าน้ี หากคนท่ีคุณก าลงัปลูกฝังแนวความคิดก าลงัจะไปในสถานท่ีท่ีมีคนรู้จกัคุณ 

คุณสามารถใหข้อ้มูลหรือใหค้  าแนะน าพวกเขาได ้หากพวกเขาก าลงัตอ้งการคน้ควา้ในประเด็นท่ีคุณเช่ียวชาญ คุณควร

ใหค้  าแนะน าหรือเสนอรายงานให ้

หากคุณไดก้ลายเป็นแหล่งขอ้มูลของบุคคลเหล่านั้น คุณจะไดรั้บการเช่ือถือและไวว้างใจและท าให้การโนม้นา้วท าได้

ง่ายข้ึน 

หากรู้สึกไดว้า่มีโอกาสในการผลกัดนันโยบาย ใหรี้บควา้ไว ้ตวัอยา่งเช่น หากคุณพยายามโนม้นา้วธนาคารโลก(World 

Bank) และคนท่ีคุณก าลงัปลูกฝังแนวความคิดก าลงัจะไปพบผูอ้  านวยการธนาคารโลก ลองถามเขาดูว่าคุณขอส่ง

ประเด็นสองสามประเด็นเพื่อใหเ้ขากล่าวถึงในท่ีประชุมไดห้รือไม่ ถา้เขาเห็นดว้ย ส่งประเด็นเหล่านั้นใหเ้ขาภายใน 24 

ชัว่โมงจากนั้น ติดตามผลหลงัการประชุมเพ่ือดูวา่ผลเป็นอยา่งไร 

หากสนิทสนมกบับุคคลนั้นมากข้ึนแลว้ คุณสามารถหาวิธีร่วมงานอยา่งจริงจงั คุณอาจเขา้หาเขาดว้ยขอ้เสนอเฉพาะ

ตวัอยา่งเช่น ร่างขอ้เสนอรัฐบาลท่ีคุณตอ้งการใหเ้ขาเป็นฝ่ายสนบัสนุน หรือในการประชุมท่ีอยากให้เขาลุกข้ึนพูด หาก

เขาเห็นดว้ยท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง อยา่อายท่ีจะติดตามผลหลายๆคร้ังถา้จ าเป็น 

หากคนท่ีคุณติดต่อไม่สนใจ อยา่กดดนั หรือตามต๊ือ จ าไวว้า่ผูมี้อ  านาจนั้นมกัถูกองคก์รพฒันาเอกชนหลายรายพยายาม

โนม้นา้ว และมีการติดต่อพดูคุยกนัเสมอ จ าไวว้า่ช่ือเสียงท่ีดีของคุณเป็นส่ิงส าคญั คนท่ีไม่สนใจอาจยอ้นกลบัมาหาได ้

เม่ือไดย้นิคนอ่ืนในแวดวงพูดถึงคุณในทางท่ีดี หรือบางทีอาจไม่ยอ้นกลบัมา ในระหวา่งน้ีหน่วยงานคุณจะไดใ้ชเ้วลา

ในการติดต่อคนใหม่ๆและปลูกฝังแนวความคิดเพื่อขยายแนวคิดและอิทธิพลออกไปสู่วงกวา้ง 

ส่วนท่ีเหลือในบทน้ีจะพดูถึงวธีิการใชท้กัษะ ในการท างานกบัองคก์รระดบันานาชาติ 



ท างานกบัผู้สนับสนุนทุน: กองทุนโลกในการต่อสู้เอชไอว/ีเอดส์ วณัโรค และมาเลเรีย 

กองทุนโลก (The Global Fund) เป็นผูใ้ห้ทุนรายใหญ่ระดบันานาชาติ เพ่ือต่อสู้เอชไอวี/เอดส์ วณัโรค และมาเลเรีย 

กองทุนให้เงินผ่านทางกลไกการประสานงานระหวา่งประเทศ หรือ Country Coordinating Mechanisms (CCMs) ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากรัฐบาล หน่วยงานเอกชน และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสามโรคน้ี และประชาสังคม เพ่ือ

หลีกเล่ียงการท าแบบขอไปที ตวัแทนจากประชาสังคมและชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบตอ้งผ่านการไดรั้บเลือกจากการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นกัผลกัดนันโยบายภายในประเทศหลายรายต่างใหค้วามสนใจกบัระบบ CCMs น้ี 

อยา่งไรก็ตาม มีวิธีอ่ืนในการติดต่อและโนม้นา้วกองทุนโลก กองทุนโลกมีผูแ้ทนท่ีไดรั้บการลงคะแนนเสียงให้เป็น

สมาชิกคณะกรรมการ และเป็นผูต้ ั้งนโยบายกองทุนในหลายพ้ืนท่ี ผูแ้ทนเหล่าน้ีเป็นตวัแทนองคก์รพฒันาเอกชนจาก

ประเทศท่ีพฒันาแลว้และก าลงัพฒันา นักผลกัดันนโยบายด้านสิทธิสามารถและควรโน้มน้าวผูแ้ทนเหล่าน้ี และ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ผูแ้ทนเหล่าน้ีน าเสนอประเด็นขององคก์รพฒันาเอกชนจริงๆ คุณสามารถคน้หาขอ้มูลของผูแ้ทน

ไดท่ี้เวบ็ไซตก์องทุนโลก www.theglobalfund.org 

นอกจากน้ีส านักงานเลขานุการกองทุนโลกท่ีกรุงเจนีวา มีเจา้หนา้ท่ีระดบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากท่ีควบคุมดูแลแต่ละ

ภูมิภาคและประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นสิทธิมนุษยชน ประชาสังคม และเพศ รับผิดชอบระบบ 

CCMs ในแต่ละประเทศ ในการมอบทุนและจดัโครงการ นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีไดเ้พื่อ

แบ่งปันขอ้มูลและข่าว อยา่งท่ีไดเ้ปรียบเทียบไวข้า้งตน้ ขอ้มูลเหมือนกระแสน ้ า ส่ิงส าคญัคือการท าตามหลกัการท่ีได้

กล่าวไวข้า้งตน้ มีความสุภาพอ่อนนอ้มและพดูคุยดว้ยเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน 

กองทุนโลกไม่เหมือนหน่วยงานให้ความช่วยเหลือระดับนานาชาติอ่ืนๆ ประการแรกเพราะถูกก่อตั้งข้ึนจากนัก

เรียกร้องสิทธิจ านวนมากท่ีท างานร่วมกนัในระดบันานาชาติไดโ้นม้นา้วให้ตั้งองคก์รน้ีข้ึน ประการท่ีสองคือเป้าหมาย

และการยึดถือในเร่ืองความโปร่งใสและการเขา้ถึงประชาชน ประการท่ีสามคือ การปรึกษาหารือกบัชุมชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบอย่างสม ่าเสมอ ท าให้องค์กรน้ีเปิดกวา้งมากกว่าองค์กรอ่ืนๆในการติดต่อพูดคุยและรับฟังขอ้แนะน าจาก

ประชาชน 

นกัผลกัดนันโยบายอาจจะไม่พอใจใน CCM ของประเทศตวัเอง หรือมีความขอ้งใจในการท างานของกองทุนโลก 

ดงันั้นการใชเ้วลาศึกษาองค์กรน้ี และปลูกฝังแนวคิดให้กบัเจา้หนา้ท่ีกองทุนโลก ก็จะเป็นการกระท าท่ีคุม้ค่าและมี

ประโยชน์ไม่นอ้ย 

 

 

 

http://www.theglobalfund.org/


กรณีศึกษา: การผลกัดนันโยบายกบัผู้สนับสนุนทุน 

ผูส้นบัสนุนทุนนานาชาติบางรายเช่น Open Society Foundations (OSF) ใหก้ารสนบัสนุนเร่ืองสุขภาพ และการผลกัดนั

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน บางคร้ังท างานเหล่าน้ีดว้ยตวัเอง แดเนียล วลูฟ์ จาก OSF เล่าใหฟั้งถึงวธีิการของเขาวา่ 

“นกัเรียกร้องสิทธิยอมเส่ียงในการออกไปพูดประเด็นท่ีเป็นเร่ืองโตเ้ถียงกนัในสังคม เช่น สิทธิของผูใ้ชย้า หรือความ

รุนแรงของต ารวจ องค์กรพฒันาเอกชนระดบันานาชาติสามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงของคนในพ้ืนท่ีให้ดงัข้ึน มี

วิธีการหลายวิธีในโครงการของผม เราไดล้องมาหลายวิธี เช่นการเขียนบล็อกลงในเว็บไซต์หน่วยงานของเรา เม่ือ

ผูอ้นุมติัเงินเปิดเผยรายงาน หรือประสบความส าเร็จในการผลกัดนันโยบาย เป็นผูส้นบัสนุนการประชุมระดบันานาชาติ

ท่ีใหห้น่วยงานองคก์รพฒันาเอกชนในพ้ืนท่ีไดพ้บกบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก และน าตวัแทนจากหา้ถึงหกประเทศ

มารวมตวักนัในการประชุมกบัเจา้หนา้ท่ีหลกัขององคก์ารสหประชาชาติเพ่ือฟังประเด็นปัญหา (ซ่ึงเราก็หวงัใหพ้วกเขา

รับฟัง) ดว้ยความสนใจอย่างมาก เพราะเราและนักผลกัดันนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนคนอ่ืนๆอยู่ในท่ีประชุมเป็น

พยานรับรู้ประเด็นปัญหาต่างๆเช่นเดียวกนั 

“บางคร้ังการรายงานสรุปประเด็นอาจท าเป็นการส่วนตวั โดยขอพบกบัเจา้หนา้ท่ีองคก์ารสหประชาชาติหรือจากฝ่าย

นกัเรียกร้องสิทธิก็ได ้บางคร้ังเราเห็นดว้ยกบัการแสดงออกต่อหนา้ ทุกคนเช่นการเดินบุกข้ึนเวทีและชูป้ายเขียนว่า 

“ช่วยรักษา อยา่ทรมาน” ต่อหนา้การประชุมการลดอนัตรายระดบันานาชาติในประเทศไทย ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีใชไ้ม่

ไดผ้ลทุกคร้ัง แต่ถา้เป็นไปได ้ถึงแมผ้มจะเป็นผูส้นบัสนุนทุนในเส้ือแจ็คเก็ต ผมก็เขา้ร่วมวิธีการตรงๆเหล่านั้นเช่นกนั 

บางคร้ังผูอ้นุมติัเงินอาจตกใจได ้วา่คุณ! ผูส้นบัสนุนทุนยนืร้องเพลงถือป้ายเน่ียนะ ผมขอเอาค าพูดของเพื่อนคนหน่ึงท่ี

เคยบอกผมไวว้่า การเรียกร้องสิทธิคือการยอมเส่ียงและเชิญผูอ่ื้นให้เขา้มาร่วมกบัเรา น่ีไงครับท่ีผมก าลงัท าอยู ่เชิญ

ผูค้นใหม้าร่วมกบัเรา” 

ร่วมงานกบัการเจรจาระดบัทวภิาคเีร่ืองสิทธิมนุษยชน 

คนอีกกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิคือเจา้หนา้ท่ีสถานทูตท่ีตั้งอยูใ่นเมืองหลวงของประเทศ รัฐบาล

หลายแห่ง รวมทั้ งสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศญ่ีปุ่นมีเจ้าหน้าท่ีของสถานทูตรับผิดชอบดูแล

ความกา้วหนา้ดา้นสิทธิมนุษยชน และรายงานใหน้กัการทูตทราบ และรวบรวมขอ้มูลกรณีบุคคลท่ีถูกกกัขงัเน่ืองจากใช้

สิทธิในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นมกัมีส่วนร่วมในการรวบรวมความเคล่ือนไหวให้กบันกัการ

ทูต เพื่อยกประเด็นดงักล่าวในการประชุมกบัหวัหนา้คณะรัฐบาล พวกเขาตอ้งการขอ้มูลใหม่ๆเสมอ 

ในบางประเทศมีการเจรจาระดบัทวภิาคีวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิกบัประเทศอ่ืนๆ มีการยกประเด็นเร่ืองสิทธิ และให้ค  าแนะน า

กนัและกนั การเจรจาถูกจดัข้ึนคร้ังคราว บางคร้ังจดัปีละคร้ัง และจนถึงบางคร้ังประเด็นถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวซ ้ า 

อย่างไรก็ตามเป็นวิธีท่ีประเทศต่างๆรับรู้ข้อกังวลในเร่ืองสิทธิจากเพ่ือนประเทศและเป็นแรงกดดันให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง การเจรจาดา้นสิทธิน้ีอาจส่งผลใหมี้การแลกเปล่ียนอยา่งเป็นทางการ อยา่งเช่น “หลกันิติธรรม” หรือการ

ประชุมอ่ืนๆท่ีน านกัวชิาการ นกักฎหมาย หรือองคก์รพฒันาเอกชนของทั้งสองประเทศมารวมตวักนั 



เห็นไดช้ดัวา่ การแบ่งปันข้อมูลทางการเมอืงให้กบัรัฐบาลของประเทศอืน่เป็นเร่ืองส่งผลกระทบในทางการเมืองได้มาก 

นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิควรท าการประเมินความเส่ียงอยา่งระมดัระวงั ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน แทนทีจะติดต่อ

กบัเจา้หนา้ท่ีสถานทูตโดยตรง ใหติ้ดต่อกบัพนัธมิตรระดบันานาชาติดีกวา่ เช่นองคก์รดา้นสิทธิระดบันานาชาติเพราะ

สามารถยกประเด็นของเราได ้

ร่วมงานกบักลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาต ิ

เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ องคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาติไดเ้ติบโตข้ึน และกลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีทวีความส าคญั

อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูส้ร้างนโยบาย หากคุณสามารถชกัชวนคนจากกลุ่มเหล่าน้ีมาร่วมงานใน

ประเด็นท่ีเราก าลงัท าการผลกัดนันโยบายอยู ่พวกเขาสามารถเป็นพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งให้คุณได ้ซ่ึงพิจารณาแลว้มีทั้ง

ขอ้ดีและขอ้เสีย เช่นเดียวกนักบัทุกวธีิการในการผลกัดนันโยบาย 

องค์กรแนวหน้าระดบันานาชาติดา้นสิทธิท่ีดูแลเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ และสิทธิมนุษยชน คือ Human Rights Watch 

(HRW) Amnesty International (AI) และ International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) 

นอกจากน้ีศูนยสิ์ทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลยัท่ีท าวิจยั บางคร้ังท าการผลกัดนันโยบายเช่นเดียวกนัและมีกลุ่มสิทธิ

มนุษยชนหลายกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจในแต่ละประเทศ 

องคก์รแต่ละแห่งมีวิธีการของตนเอง แต่ทุกแห่งตอ้งการผูร่้วมงานท่ีเป็นนักผลกัดนันโยบายระดบัรากหญา้ บุคคลท่ี

สามารถอพัเดทขอ้มูล และให้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได ้(ขอ้มูลเปรียบไดก้บักระแสน ้ า กระแสลม) กลุ่มระดบันานาชาติใช้

ขอ้มูลในการท าข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงาน และเพื่อแจง้ให้ผูคิ้ดนโยบายรับทราบ กลุ่มสิทธิระดบัรากหญา้สามารถ

แบ่งปันข่าวสารด่วนกบัองคก์รเหล่าน้ีได ้ โนม้นา้วใหพ้วกเขายกประเด็นส าคญั และช่วยจดัการสัมภาษณ์ ในบางกรณี 

กลุ่มสิทธิระดบันานาชาติไดช่้วยนกัเรียกร้องสิทธิท่ีตกอยูใ่นความเส่ียงใหป้ลอดภยั 

กลุ่มสิทธิระดบันานาชาติมีช่องทางติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลระดบัสูง ผูส้นบัสนุนทุนนานาชาติ และเจา้หนา้ท่ีองคืการ

สหประชาชาติและสามารถยกประเด็นสิทธิของคนในทอ้งท่ีใหถึ้งขั้นสูงสุดได ้พวกเขาสามารถช่วยกลุ่มคนในพ้ืนท่ีได้

รู้ถึงโอกาสการรับทุน การพูดในท่ีสาธารณะ ทุนการศึกษา และแนะน าการประชุมนานาชาติ มีผูบ้ริจาคเงินขอ

ค าปรึกษาเร่ืองกลุ่มในทอ้งท่ีหลายราย เพ่ือขอค าแนะน าว่าจะบริจาคเงินให้กลุ่มเหล่าน้ีดีหรือไม่ ถา้องคก์รดา้นสิทธิ

ระดบันานาชาติชอบผลงานของคุณ พวกเขาอาจใหร้างวลัใหญ่และเป็นกระบอกเสียงใหห้น่วยงานคุณ 

อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์น้ี และรางวลัด้านสิทธิ อาจก่อให้เกิดความเส่ียง ในบางประเทศกลุ่มด้านสิทธิระดับ

นานาชาติสร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลเป็นอย่างมาก และการแบ่งปันขอ้มูลกบัพวกเขาอาจท าให้กลุ่มคุณเกิดอยูใ่น

อนัตราย หรือถูกกกัขงัได ้

นอกจากน้ี การท่ีกลุ่มขนาดเลก็รวมตวักบักลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มาก อาจท าให้รู้สึกเหมือนสมาชิกท่ีอ่อนแอ เน่ืองจาก

องคก์รอยา่ง HRW หรือ AI เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีนโยบายซบัซอ้นและมีกฎระเบียบมากมาย ซ่ึงท าให้ร่วมงาน



ไดย้าก (หรือบางคร้ังเป็นไปไม่ได)้ ในการขออนุญาตให้เจา้หน้าท่ีองค์กร ลงนามในจดหมายร้องเรียน หรือท าข่าว

ประชาสมัพนัธ์ร่วมกนั ถึงแมว้า่ใจพวกเขาอยากก็ตาม 

เจา้หนา้ท่ีเหล่าน้ีอาจอยูภ่ายใตค้วามกดดนัในการคน้ควา้ประเด็นใหม่ๆตลอดเวลา พวกเขาอาจมีท่าทีสนใจประเด็นของ

เราอยูค่รู่หน่ึง จากนั้นอาจถูกสัง่ใหท้ิ้งประเด็นน้ีและไปท างานอยา่งอ่ืน กลุ่มท่ีใหญ่กวา่อาจช่วยคุณในการวิจยัแลว้ออก

แถลงการณ์ หรือท าขอ้แนะน าส าหรับนโยบายท่ีทางกลุ่มคุณไม่เห็นดว้ย 

สุดทา้ยแลว้ รางวลัสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาติอาจช่วยให้องคก์รเราเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับ แต่อยา่งไรก็

ตามนกัเรียกร้องสิทธิในบางประเทศท่ีเขม้งวดอาจตอ้งเผชิญกบัการแกแ้คน้หลงัจากรับรางวลัสิทธิมนุษยชน รางวลัอาจ

ช่วยใหอ้งคก์รดา้นสิทธิระดบันานาชาติท่ีเป็นผูม้อบรางวลั สามารถเร่ียไรเงินจากการบริจาครายบุคคล หน่วยงานระดบั

นานาชาติบางกลุ่มไม่แบ่งเงินใหก้บัหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีไดร้างวลั หน่วยงานท่ีมีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบจะ

คุยกบักลุ่มระดบัทอ้งถ่ินอยา่งตรงไปตรงมาเร่ืองความเส่ียง โอกาส และความคาดหวงั ก่อนการมอบรางวลั 

หน่วยงานสิทธิระดบันานาชาติ ท าหนา้ท่ีส าคญัในการดึงความสนใจมายงัประเด็นการละเมิดสิทธิและผลกัดนัให้เกิด

การเปล่ียนแปลง หน่วยงานช่วยผลกัดนัเร่ืองการละเมิดสิทธิให้อยู่ในวาระของนานาประเทศ และเป็นนักผลกัดัน

นโยบายดา้นสิทธิท่ีมีพลงัมากพอในการสร้างความเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์วา่หน่วยงานน้ีจะเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ีดี

ของกลุ่มระดบัรากหญา้ของเราหรือไม่ และความสมัพนัธ์ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานลกัษณะไหน เป็นค าถามส าคญัท่ีตอ้งพูดคุย

ก่อนการเร่ิมท างานดว้ยกนั 

ร่วมงานกบัองค์การสหประชาชาต ิ

ในช่วงวิกฤตท่ีรัฐบาลสนบัสนุนการกวาดลา้งยาเสพติดในประเทศไทย  นายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร  ผลกัไสการ

โจมตีนโยบายต่อตา้นยาเสพติดของรัฐบาล นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิ รวมทั้งผูใ้ชย้าและองคก์รดา้นสิทธิระดบันานาชาติ 

เรียกร้องให้จดัการกบัการด าเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมร่วมหม่ืนคดี รวมทั้งการบงัคบัให้เขา้รับบ าบดัยา และความรุนแรง

อ่ืนๆ “ยเูอน็ไม่ใช่พอ่ก!ู” เขาประกาศกร้าว ในการใหส้มัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพเ์ดอะเนช่ันกรณี “เจา้หนา้ท่ีพิเศษจากองคก์าร

สหประชาชาติจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหาสาเหตุยอดการเสียชีวติท่ีพุง่ข้ึนสูงในสงครามการต่อสูก้บัยาเสพติด” 

 

ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นความทา้ทายและประโยชน์ของการท างานร่วมกบัองคก์ารสหประชาชาติขอ้คิดเห็นจากนายกรัฐมนตรี

แสดงใหเ้ห็นวา่เขารู้สึกแข็งกร้าวพอท่ีจะไม่สนใจขอ้วิพากษว์ิจารณ์จากต่างประเทศ ในขณะเดียวกนันกัเรียกร้องสิทธิชาว

ไทยเห็นวา่เหตุการณ์น้ีส่งผลดีต่อการผลกัดนันโยบาย เพราะไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผูน้ าตอ้งยอมรับความเห็นจากภายนอก 

 



บางคร้ังเราไม่สามารถใหรั้ฐบาลหันมาให้ความสนใจในประเด็นดา้นสิทธิมากพอได ้บางคร้ังรัฐบาลตั้งใจเพิกเฉยประเด็น

ของเรา หรือความพยายามของเราขาดแรงผลกัดนัท่ีส่งให้ปัญหากลายเป็นประเด็นระดบัชาติ เม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน นกัผลกัดนั

นโยบายดา้นสิทธิบางคนมองหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพ่ือกา้วสู่มาตรฐานระดบัสากลท่ีสูงข้ึน 

 

วธีิการดงัน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบ นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิท่ีท างานดา้นเอชไอวกีบักลุ่มคนชายขอบ มกัเป็นกลุ่มคนชายขอบใน

ประเทศและมีพนัธมิตรในประเทศไม่ก่ีราย การหาเพ่ือนร่วมงานใหม่ในระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ และเขา้ใจกลไก

ท่ีช่วยยกประเด็นให้เป็นท่ีรับรู้และดึงความสนใจมายงัประเด็นของคุณนับเป็นการเพ่ิมศกัยภาพและพลงัในการผลกัดนั

นโยบาย 

 

อยา่งไรก็ตาม การท างานกบัองค์การสหประชาชาติอาจก่อให้เกิดผลเสียเช่นกนั ในประเทศท่ีมีสังคมอนุรักษนิ์ยม การยื่น

รายงานคู่ขนาน หรือขอ้เรียกร้องต่อองคก์ารสหประชาชาติอาจท าให้รัฐบาลรู้สึกอบัอาย หรืออยากตอบโตอ้ยา่งรุนแรงต่อ

นักผลักดันนโยบายหรือบางคร้ังถึงแม้มีการเข้าร่วมประชุมกับองค์การสหประชาชาติเป็นระยะเวลานาน และการ

ปรึกษาหารือแต่กลบัไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใดๆต่อชุมชน 

 

การเขา้ใจการท างานระบบองคก์ารสหประชาชาติจ าเป็นตอ้งมีทกัษะภาษาองักฤษท่ีดี องคก์ารสหประชาชาติมีภาษาทางการ

หกภาษา คือ ภาษาอาระบิก ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน เอกสารทางการขององคก์าร

สหประชาชาติทุกฉบบัไดรั้บการแปลทั้งหมดหกภาษาในกรณีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามองค์การ

สหประชาชาติแปลภาษาเฉพาะเอกสารตามค าร้องขอเท่านั้น หากไม่มีองคก์ารพฒันาเอกชนขอให้มีการแปลเอกสารเป็น

ภาษาอาระบิกหรือภาษาจีน ทางองคก์ารสหประชาชาติก็จะไม่มีการวา่จา้งการแปลภาษานั้นๆ องคก์รพฒันาเอกชนสามารถ

ขอใหอ้งคก์ารสหประชาชาติแปลภาษาส าหรับเอกสารท่ีตอ้งใชเ้พื่อประโยชน์ในการท างาน 

 

ไม่วา่คุณจะเลือกระบบองคก์ารสหประชาชาติหรือไม่ การเรียนรู้ระบบและสร้างความคุน้เคยกบัระบบเป็นความคิดท่ีดี คุณ

สามารถตดัสินใจไดว้า่เม่ือไหร่ควรเขา้หาองคก์ารสหประชาชาติหรือเม่ือไหร่ไม่ควร ในส่วนน้ีจะพดูถึงเร่ืองหน่วยงานต่างๆ

ท่ีคุณสามารถติดต่อทางองคก์ารสหประชาชาติ รวมทั้งกลไกสิทธิดา้นกฎหมาย และขอ้มูลการพิจารณาการใชก้ลยทุธ์ต่างๆ

เหล่าน้ี 

 



การผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิข้ึนอยูก่บัก าลงั ความคิดสร้างสรรค์ และความกลา้หาญของผูส้นับสนุน ในฐานะท่ีเป็นนัก

เรียกร้องสิทธิระดบัรากหญา้ เราจ าเป็นตอ้งพิจารณาทุกทางเลือก ในการออกแบบแผนเพื่อยติุการละเมิดสิทธิในชุมชนของ

เรา ถึงแมว้่าจะไม่สมบูรณ์แบบ อยา่งท่ีบทน าของกฎบตัรขององคก์ารสหประชาชาติไดก้ล่าวไวว้า่องคก์ารสหประชาชาติ

สามารถช่วย “เน้นย  ้าความศรัทธาในสิทธิขั้นพ้ืนฐานทางกฎหมาย ศกัด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์สิทธิความเท่า

เทียมของเพศชายและเพศหญิงและของประเทศไม่วา่จะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก และเพ่ือสร้างเง่ือนไขภายใตค้วามยติุธรรม

และการยอมรับขอ้ปฏิบติัขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศอ่ืนๆ” 

 

ส านักงานองค์การสหประชาชาติในประเทศ 

นกัผลกัดนันโยบายในประเทศส่วนใหญ่ หากมีการติดต่อกบัองคก์ารสหประชาชาติ กระท าผ่านทางส านกังาน UNAIDS, 

UNICEF หรือ ส านกังานองคก์ารสหประชาชาติท่ีตั้งในประเทศ ส านกังานเหล่าน้ีมกัตั้งอยูใ่นเมืองหลวง และท างานกบั

หน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากรัฐบาลเป็นสมาชิกยเูอน็ดว้ยเช่นกนั 

 

นกัผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิเอชไอว/ีเอดส์ บางคร้ังไม่พอใจส านกังานองคก์ารสหประชาชาติในประเทศ เพราะแทบจะไม่

ลุกข้ึนพูดต่อหน้าสาธารณะในประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส่งผลกระทบต่อการเมือง เราเห็นด้วยท่ีส านักงานองค์การ

สหประชาชาติในประเทศมีขอ้บงัคบัใหย้ดึตามมาตรฐานหลกัสิทธิระดบันานาชาติ 

 

อยา่งไรก็ตาม ส านกังานองคก์ารสหประชาชาติในประเทศอาจท างานภายใตค้วามกดดนัมากมาย เจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งติดต่อ

ประสานงานในประเด็นต่างๆ จากการเรียกร้องของประชาชนและรัฐบาล อีกทั้ งยงัตอ้งติดต่อกับหน่วยงานองค์การ

สหประชาชาติในสาขาอ่ืนๆ ส านักงานในภูมิภาค และส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในกรุงเจนีวา ส่วนภูมิภาค

เอเชีย ส านกังานองคก์ารสหประชาชาติตั้งอยูท่ี่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หน่วยงานต่างๆส่งค าร้องขอความตอ้งการดา้นขอ้มูล 

ค าแนะน า การจดัส่งโครงการ การบญัชีและอ่ืนๆ มายงัส านกังานองคก์ารสหประชาชาติในประเทศ  

ผูป้ระสานงานระหว่างประเทศเป็นเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงขององค์การสหประชาชาติ ส่วนใหญ่เป็นผูม้องการณ์ไกลและมี

อ านาจจากทางองค์กร อย่างไรก็ตามผูป้ระสานงานค่อนขา้งขาดประสบการณ์การท างานในประเทศใหม่ และตอ้งมี

เจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีรัฐในการใหค้  าปรึกษา 

ส่วนใหญ่ท่ีผูป้ระสานงานท างานไดเ้พียงสองสามปีและยา้ยไปสู่ต าแหน่งอ่ืนภายในองคก์ร ซ่ึงเหมือนการเล่ือนต าแหน่งใน

ระบบการท างานขององคก์ารสหประชาชาติดว้ยเหตุน้ีจึงมีแรงกดดนัจากส านกังานองคก์ารสหประชาชาติในประเทศ และ

ไม่มีแรงกระตุน้ในการน าเสนอประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีละเอียดอ่อน เจา้หนา้ท่ีประสานงานขององคก์ารสหประชาชาติ



ท่ีพูดตรงเกินไปและวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับบันทึกด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ อาจท าให้ไม่ได้รับการติดต่อจาก

เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล และมีอุปสรรคในการท างานใหลุ้ล่วง 

ดงันั้นหากเป็นไปได ้คุณจึงควรสร้างความร่วมมือกบัผูป้ระสานงานของประเทศ และเจา้ท่ีหน้าท่ีจะน าเร่ืองเหล่าน้ีไป

รายงานผูป้ระสานงานของประเทศคุณสามารถรายงานเร่ืองสิทธิและการละเมิดสิทธิหากมีเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนหากคุณ

เป็นตวัแทนองคก์รท่ีท างานในภูมิภาคหรือเครือข่ายระดบัชาติ คุณสามารถพฒันาความสัมพนัธ์กบัส านกังาน        องคก์าร

สหประชาชาติระดบัภูมิภาค ถา้ส านกังานองคก์ารสหประชาชาติระดบัประเทศไม่เต็มใจพูดคุยกบัคุณเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

การไดรั้บฟังเร่ืองดีๆเก่ียวกบัคุณจากส านกังานระดบัภูมิภาคอาจช่วยเปล่ียนใจพวกเขาได ้

ประเด็นต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีส านกังานองคก์ารสหประชาชาติระดบัประเทศสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้

 แบ่งปันขอ้มูลเร่ืองมาตรฐานองคก์ารสหประชาชาติและแนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดจากประเทศอ่ืนๆ 

 ดูวิธีคิดของรัฐบาลเก่ียวกบัเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ และประเด็นดา้นสิทธิ ความรู้เชิงกา้วหน้าเก่ียวกบัโอกาสในการ

ผลกัดนันโยบาย 

 จดัประชุมกบักลุ่มของคุณหน่วยงานองคก์ารสหประชาชาติอ่ืนๆ และเจา้หนา้ท่ีรัฐ ในประเด็นสิทธิท่ีคุณท างานอยู ่

 แนะน าและติดต่อคุณใหก้บับุคคลส าคญัจากหน่วยงานอ่ืนๆขององคก์ารสหประชาชาติ 

 ช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึงการให้ค  าปรึกษาระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ และเราสามารถยก

ประเด็นของเราใหเ้ป็นท่ีรับรู้ 

 ชูประเด็นของคุณใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐไดรั้บทราบ 

 เผยแพร่รายงานของคุณทางออนไลน์และส่งใหรั้ฐบาลหรือเจา้หนา้ท่ีคุณรับทราบและใหก้ารสนบัสนุน 

 ร้องขอกรณีฉุกเฉิน ดว้ยการโทรหารัฐบาลเพื่อแจง้เร่ืองนกัเรียกร้องสิทธิเอชไอว/ีเอดส์ ถูกจบักมุตวั หรือถูกท าร้าย

จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ) 

ในประเทศไทย กลุ่มนักเ รียกร้องสิทธิได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนสนับสนุนด้านเทคนิคระดับภูมิภาค 

http://www.unaidsrstesa.org/home) หรือTSF กองทุนองคก์ารสหประชาชาติน้ีให้ทุนสนบัสนุนในการน าผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นเทคนิคมาช่วยในการพฒันาโครงการ เพราะค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีมกัสูงเกินกวา่งบของกลุ่มระดบัรากหญา้จะสามารถหา

ไดT้hai AIDS Treatment Action Group (TTAG) สามารถหาทุนเพ่ิมในการน าผูเ้ช่ียวชาญดา้นการติดเช้ือจาก 

HIV/HCV เพ่ือช่วย TTAG ในการพฒันาคู่มือการอบรม 

 

 

 

 

http://www.unaidsrstesa.org/home)%20หรือ


ร่วมงานกบัส านักงานข้าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ

องคก์ารสหประชาชาติมีหน่วยงาน ส านกังาน ส านกังานขา้หลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(OHCHR) ซ่ึง

ใหค้วามสนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ 

การท างานกับ OHCHR มีทั้ งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบคือการให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีองค์การ

สหประชาชาติในประเด็นของคุณดึงดูดความสนใจจากส่ือในประเด็นท่ีคุณน าเสนอต่อองค์การสหประชาชาติได้

พนัธมิตรเพ่ิมในระดับประเทศและระดับนานาชาติจากการร่วมงานกับองค์การสหประชาชาติและรวมพลงักับ

เจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารสหประชาชาติในประเทศซ่ึงมีความเห็นอกเห็นใจและสนบัสนุนความพยายามของคุณ 

อย่างไรก็ตามมีข้อเสียเปรียบ ส าหรับประเทศท่ีมีการเมืองเชิงอนุรักษ์นิยม การเสนอข้อเรียกร้องต่อองค์การ

สหประชาชาติ, OHCHR เป็นการกระท าเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่การถูกคุมขงั และระงบัการด าเนินการขององค์กรพฒันา

เอกชน 

OHCHR มีความส าคญัในการยกระดบัมาตรฐานดา้นสิทธินานาชาติ ส่วนท่ีเหลือในบทน้ีจะพูดถึงการท างานของ

ส านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ สามารถอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและกลไลการท างานในคู่มือเล่มแรก

ของชุดน้ี  

ศึกษา: ยติุการละเมิดสิทธิ 

มีช่องทางมากมายในการแบ่งปันขอ้มูล และเสนอขอ้เรียกร้องต่อ OHCHR รวมทั้ง 

1. กลไกประจ าอนุสัญญา 

2. ผา่นทางวธีิการพเิศษ  ผูช้  านาญการในดา้นพิเศษ หรือคณะกรรมการ 

3. รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือ Universal Periodic Review (UPR) จดัท าโดย

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาต ิหรือโดยการ 

4. ข้อเรียกร้องรายบุคคลต่อOHCHR 

กลไกประจ าอนุสัญญาคอือะไร 

 คณะกรรมการดา้นสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง The Civil and Political Rights Committee (CCPR) 

ตรวจสอบเร่ืองการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights and its optional protocols 

 คณะกรรมการสิทธิดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (The Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights (CESCR) ดูแลเร่ืองการบงัคบัใชก้ติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 



 คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (The Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination) (CERD) ตรวจสอบเร่ืองการบงัคบัใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ

ทุกรูปแบบ  

  คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบต่อสตรี (The Committee on the Elimination of 

Discrimination Against Women) (CEDAW) ซ่ึงตรวจสอบการบงัคบัใช้อนุสัญญาวา่ดว้ยการกีดกนัผูห้ญิงทุก

ประเภทและแนวทางการปฏิบติั 

 คณะกรรมการวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาน (The Committee Against Torture)(CAT) ตรวจสอบเร่ืองการบงัคบั

ใชอ้นุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย  ่ายี

ศกัด์ิศรี 

 คณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Thee Committee on the Rights of the Child)(CRC) ซ่ึงตรวจสอบเร่ืองการบงัคบั

ใชส้ญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กและแนวทางการปฏิบติั 

 คณะกรรมการดา้นแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐาน (The Committee on Migrant Workers)(CMW) ตรวจสอบเร่ืองการ

บงัคบัใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว  

 คณะกรรมการดา้นสิทธิคนพิการ (The Committee on the Right of Persons with Disabilities)(CRPD) ตรวจสอบ

เร่ืองการบงัคบัใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิผูพิ้การ และ 

 คณะกรรมการด้านบุคคลสูญหายจากการถูกบังคบั (The Committee on Enforced Disappearance)(CED) 

ตรวจสอบเร่ืองการบงัคบัใชอ้นุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนับุคคลหายสาบสูญจากการถูกบงัคบั 

อ่านเร่ืองอนุสัญญาทีป่ระเทศได้ร่วมลงนาม ที ่

http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-index.html 

1. กลไกประจ าอนุสัญญา ประกอบดว้ยคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญอิสระท่ีท างานภายใต ้OHCHR ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ

การบงัคบัใช้ขอ้ตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิ มีเกา้หน่วยงานดา้นขอ้ตกลงระหว่างประเทศเร่ืองสิทธิ และ

อนุกรรมการดา้นการป้องกนัการท าร้ายร่างกาย (SPT) 

ทุกๆสองสามปี รัฐบาลท่ีไดล้งนามสนธิสญัญาแต่ละเร่ืองตอ้งส่งรายงานวธีิการบงัคบัใชส้นธิสญัญาในประเทศตน 

องคก์รพฒันาเอกชนควรมีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลในการเขียนรายงานเก่ียวกบัประเทศของตน หากองคก์รพฒันาเอกชน

ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการน้ี ยงัมีกลไกอ่ืนๆท่ีช่วยเขียนรายงานได ้เรียกว่า “รายงานคู่ขนาน” (shadow report) เป็น

รายงานทางการท่ีองค์กรพฒันาเอกชนสามารถเสนอขอ้มูลจากมุมมองของหน่วยงาน ถึงการแสดงออกของรัฐบาลต่อ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รายงานคู่ขนานอาจส่งไปให้คณะกรรมการท่ีเหมาะสมอ่าน ก่อนอ่านรายงานอยา่งเป็นทางการของ

ประเทศ คุณสามารถติดต่อ OHCHR ไดโ้ดยตรงเพ่ือหาวนัก าหนดส่งรายงานคู่ขนาน 

http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-index.html


คณะกรรมการเหล่าน้ีอ่านรายงานทุกฉบบัท่ีไดรั้บ ตามเวบ็ไซตข์องของ OHCHR เร่ืองหน่วยงานสนธิสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาเร่ือง 

 ข้อเรียกร้องส่วนบุคคลกรรมการหกคนจากจ านวนเกา้คนไดรั้บการติดต่อจากบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิหรือบุคคลท่ี 

3 ท่ีแจง้แทนผูถู้กละเมิดสิทธิ 

 ข้อเรียกร้องระหว่างรัฐบาลสองประเทศถึงแมใ้นความเป็นจริงจะไม่มีขอ้เรียกร้องในลกัษณะน้ีเลยก็ตาม และ 

 การสืบสวน คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบต่อสตรี อาจริเร่ิมให้มีการสืบสวนการ

ละเมิดอนุสญัญาอยา่งร้ายแรง หากพวกเขาไดรั้บขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และขอ้บ่งช้ีท่ีสมเหตุสมผล  

หลงัจากคณะกรรมการไดอ่้านรายงานรัฐบาลและรายงานจากองคก์รพฒันาเอกชนแลว้ พวกเขาจดัให้มีประชาพิจารณ์ 

ซ่ึงมีการถามตวัแทนรัฐบาลเก่ียวกบัสภาพการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน องค์กรพฒันาเอกชนท่ีไดเ้ป็นผูส้ังเกตการณ์ท่ี

องค์การสหประชาชาติสามารถเข้าร่วมประชาพิจารณ์น้ีได้ หน่วยงานเอ็นจีโอท่ีไม่ได้เป็นผูส้ังเกตการณ์มักขอ

หน่วยงานบตัรเขา้งานจากหน่วยงานอ่ืนๆท่ีไดเ้ขา้ฟัง เพ่ือเขา้ร่วมรับฟังดว้ย 

หลงัจากประชาพิจารณ์เสร็จส้ิน คณะกรรมการให้ขอ้แนะน าแก่ประเทศในการยกประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน สอง

สามปีถดัไป จะมีการตรวจสอบรายงานของประเทศนั้นวา่ไดท้ าตามขอ้แนะน าหรือไม่ อ่านต่อเร่ืองขอ้เรียกร้อง และ

วธีิการต่างๆไดท่ี้เวบ็ไซตน้ี์ 

http://www.2.ohchr.org/english/bodies/petitions/indes/htm. 

แน่นอนวา่ ประเทศต่างๆใชร้ะบบเพื่อหลีกเล่ียงการถูกวพิากษว์จิารณ์ ตามท่ีสมาพนัธ์สิทธิมนุษยชนนานาชาติไดก้ล่าว

ไว ้ (International Federation for Human Rights)(FIDH) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบมีดงัน้ี 

 ประเทศส่งรายงานชา้ (บางทีนานหลายปี!) 

 คณะกรรมการใชเ้วลานานในการตรวจสอบรายงานนาน 

 ประเทศตอ้งส่งรายงานด่วนจ านวนมากใหแ้ก่คณะกรรมการหลายท่าน 

 ประเทศและกรรมการขาดขอ้มูลท่ีเพียงพอ 

 รายงานของประเทศดอ้ยคุณภาพและมีขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือไม่มีรายงานคู่ขนานจากองคก์ร

พฒันาเอกชน 

 ขาดการติดตามผลจากคณะกรรมการ 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลกัๆอย่างเช่นสิทธิดา้นสุขภาพ กลไกประจ าอนุสัญญาเป็นผูส้นับสนุนมาตรฐานสากลดา้นสิทธิ

มนุษยชนใหป้ระเทศของคุณ 

2. กลไกพิเศษประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือกลไกพิเศษท่ีท างานกับ OHCHR ผู ้เขียนรายงานต่อหน้า

คณะกรรมการในท่ีประชุมส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการ นักกฎหมาย และนักกฎหมายฝึกหัดท่ีได้รับเลือกให้เป็น

http://www.2.ohchr.org/english/bodies/petitions/indes/htm


ผูเ้ขียนรายงานในท่ีประชุมและให้ความสนใจไปในแต่ละประเทศ ตวัอยา่งเช่น เกาหลีเหนือ หรือประเด็นเฉพาะ

เช่น  ผูเ้ขียนรายงานพิเศษการประชุมดา้นสิทธิทางการศึกษาและยงัมีคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญท่ีใหค้วามส าคญัใน

ประเด็นพิเศษ เช่นคณะท างานดา้นการคุมขงัตามอ าเภอใจ ผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีรับค าร้องขอจากองคก์รพฒันาเอกชน

เพื่อสืบสวนการละเมิด 

ตวัอยา่งกลไกพิเศษ 

 ผูเ้ขียนรายงานพิเศษดา้นสิทธิของทุกคนท่ีจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไป

ได ้ 

 ผูเ้ขียนรายงานพิเศษดา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย  ่ายี

ศกัด์ิศรี 

 ผูเ้ขียนรายงานพิเศษดา้นความรุนแรงต่อสตรี สาเหตุและผลกระทบ 

อ่านหวัขอ้ทั้งหมดในภาษาองักฤษไดท่ี้http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

ผูเ้ขียนรายงานพิเศษสิทธิดา้นสุขภาพคือ Anand Grover นกัเรียกร้องสิทธิเพื่อประชาชนจากประเทศอินเดียผูมี้ประสบการณ์

อนัยาวนาน เขาไดรั้บรายงานขนาดสั้นอยูเ่สมอ จากบุคคลต่างๆและองคก์รพฒันาเอกชนเร่ืองการละเมิดสิทธิดา้นสุขภาพ 

หากขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ เขาสามารถเขียนหารัฐบาลของประเทศท่ียกประเด็นนั้น เชิญให้แสดงขอ้คิดเห็น คน้หาความ

จริง และย  ้าเตือนรัฐบาลเร่ืองขอ้ตกลงท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ และขอขอ้มูลขั้นตอนต่างๆท่ีรัฐบาลจะใช้

ในการแกไ้ขปัญหา 

หากเราส่งค าร้องทุกขใ์หแ้ก่ผูเ้ขียนรายงานพิเศษ ค าร้องทุกขข์องเราควรประกอบดว้ยรายละเอียดของสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

รวมทั้งรายละเอียดอย่างท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นคู่มือ พิสูจน์ ใคร อะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือไหร่ ท าไม และเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร 

ระมดัระวงัการกล่าวช่ือต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นช่ือผูเ้คราะห์ร้าย หรือผูต้อ้งสงสัย) เพราะขอ้มูลถูกเผยแพร่ให้รัฐบาลดว้ย เรา

สามารถใชช่ื้อสมมติ เพื่อเป็นการปกป้องผูเ้คราะห์ร้าย 

ผูเ้ขียนรายงานพิเศษเป็นผูเ้ดียวท่ีสามารถบอกคุณไดว้า่เขาไดส่้งรายงานไปแลว้หรือยงั แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีรัฐบาลตอบ อยา่งไรก็

ตาม การติดต่อประสานงานกบัรัฐบาล และค าตอบท่ีไดรั้บจะปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปีของผูเ้ขียนรายงานพิเศษท่ีเขียน

ถึง HRC เขาสามารถเขียนแถลงข่าวไดแ้ต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมปฏิบติันกั 

ในท้ายท่ีสุด เขาสามารถส่งค าร้องขอให้รัฐบาลเชิญเขาเดินทางไปประเทศนั้น และสืบสวนประเด็นด้านสิทธิท่ีก าลัง

ตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลสามารถปฏิเสธการเชิญ และเขาไม่สามารถเดินทางไปโดยมิไดรั้บค าเชิญ แต่ถา้หากเขา

ยงัคงยนืยนัเดินทางไป ถือเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานคุณสามารถแบ่งปันขอ้มูลและให้ค  าแนะน าสถานท่ีท่ีเขาควรเดินทางไป

ตรวจสอบ และบุคคลท่ีเขาควรสัมภาษณ์ ผูเ้ขียนรายงานพิเศษอยากรู้ถึงความเส่ียงท่ีอาจยอ้นกลบัมากระทบต่อบุคคลท่ีเขา

ไดน้ดัพบ และระมดัระวงัในการด าเนินการเหล่าน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx


มีวิธีท่ีองคก์รพฒันาเอกชนสามารถเสนอประเด็นเร่งด่วนแก่ผูเ้ขียนรายงานพิเศษได ้ในกรณีท่ีวิธีการติดต่อผูเ้ขียนรายงาน

พิเศษตามขั้นตอนนั้นใชเ้วลานาน อาจท าให้เกิดความเสียหายในประเด็นปัญหานั้นและไม่อาจแกไ้ขได ้ในกรณีน้ี คุณ

สามารถส่งอีเมลม์าไดท่ี้ urgent-action@ohchr.org หรือส่งแฟกซ์มาท่ี +41-(0)22-917-90 06  

ตวัอยา่งขอ้เสนอต่อผูเ้ขียนรายงานพิเศษเร่ืองสิทธิดา้นสุขภาพในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั Trans Pacific Partnership ขอ้ตกลง

ทางการคา้ระดบัภูมิภาคท่ีสามารถยบัย ั้งการเขา้ถึงยารักษาโรคในประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย เปรู และชิลี 

อ่านต่อท่ี http://keionline.org/sites/default/files/r2h_anand_grover_tpp_22march2011.pdf 

ขอ้ไดเ้ปรียบของการใชผู้เ้ขียนรายงานพิเศษ ไม่เหมือนกลไกประจ าอนุสัญญา เพราะถึงแมรั้ฐบาลลงนามในอนุสัญญาแลว้ 

ประเทศนั้นยงัคงละเมิดสิทธิต่อได ้และไม่จ าเป็นตอ้งเหน็ดเหน่ือยจากการพึ่งพากระบวนการยติุธรรมในประเทศจนเสร็จ

ส้ินกระบวนความ เพ่ือเขา้ถึงผูเ้ขียนรายงานพิเศษ (อ่านตวัอยา่งต่อดา้นล่าง) 

ขอ้เสียเปรียบของวิธีเหล่าน้ีคือ ขอ้จ ากดัในเร่ืองประสิทธิภาพ เวน้เสียว่าผูเ้ขียนรายงานพิเศษจะสามารถปฏิบติัภารกิจใน

ประเทศได ้ภารกิจของผูเ้ขียนรายงานพิเศษจะไดรั้บความสนใจจากส่ือมาก แต่ในหลายประเทศท่ีมีสิทธิมนุษยชนท่ีไม่เป็น

ธรรมไม่อนุญาตใหป้ฏิบติัภารกิจ 

3. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (HRC) เป็นหน่วยงานภายใตค้วามรับผิดชอบขององคก์าร

สหประชาชาติในการคุม้ครองและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนทัว่โลก คณะมนตรีน้ีประกอบดว้ยสมาชิกจาก 47 

ประเทศ HRC นดัประชุมสามคร้ังต่อปี ซ่ึงเป็นจ านวนสิบสัปดาห์ต่อปี การประชุมประกอบดว้ยกลไกทบทวน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศซ่ึงประเมินเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ

ทุกประเทศ คณะกรรมการท่ีปรึกษาจะให้ค  าแนะน าในประเด็นปัญหาดว้ยความเช่ียวชาญ และขอ้เรียกร้องดา้น

สิทธิจากบุคคลและองคก์รแก่ HRC 

ระหวา่งกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ท่ีกรุงเจนีวา คณะมนตรีจะเป็นผูท้บทวนสิทธิทางกฎหมาย

ของประเทศสมาชิกหน่ึงคร้ังทุกๆส่ีปี ซ่ึงแต่ละประเทศตอ้งผ่านการตรวจสอบ ไม่เหมือนการตรวจสอบจากกลไก

ประจ าอนุสญัญา ซ่ึงบางประเทศไม่สามารถให้ความร่วมมือได ้ประเทศตอ้งส่งรายงานช้ีแจงความกา้วหนา้ในการยึด

หลกัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights (UDHR) องคก์รพฒันาเอกชนอาจ

ส่งค าแถลงการณ์ก่อนหนา้ 7 เดือน (เป็นรายงานขนาดสั้น ต ่ากวา่ 5 หนา้) ก่อนการประชุมคณะท างานการทบทวน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR)  

ในการประชุมเพื่อหารือและพดูคุยถึงรายงาน “คณะท างาน” รัฐบาลน าเสนอรายงานความคืบหนา้หน่ึงชัง่โมง รัฐบาล

และผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆท่ีอยูใ่นระบบขององคก์ารสหประชาชาติ ใชเ้วลาสองชัว่โมงในการตั้งค  าถามและถามขอ้ขอ้งใจต่อ

รัฐบาลโดยตรง และรัฐบาลจะตอ้งตอบค าถามในท่ีประชุม หลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน คณะท างานให้ขอ้แนะน าแก่

mailto:urgent-action@ohchr.org%20หรือ
http://keionline.org/sites/default/files/r2h_anand_grover_tpp_22march2011.pdf


ประเทศต่างๆ ในบางกรณี เช่นประเทศคีร์กิซถาน Kyrgyztan ไดย้อมรับการใชก้ฎหมายต่อตา้นการกีดกนั อนัเป็นผล

มาจากการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) 

องค์กรพฒันาเอกชนอาจกล่าวแถลงการณ์ในสภา หรือให้เพ่ือนร่วมงานระดบันานาชาติในเจนีวาเป็นผูก้ล่าวแทน

องคก์รพฒันาเอกชนบางกลุ่มโนม้นา้วผูแ้ทนประเทศเพื่อหาแรงสนบัสนุนจากองคก์ารสหประชาชาติ หรือขอให้พวก

เขาชูประเด็นค าถามข้ึนในท่ีประชุม การท างานกบัเพ่ือนร่วมงานระดับประเทศและระดับนานาชาติซ่ึงมีเครือข่าย

ความสัมพนัธ์และความเช่ียวชาญในการผลกัดนันโยบายกบัองค์การสหประชาชาติ เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การ

ด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 

องค์กรพฒันาเอกชนขนาดใหญ่ระดบันานาชาติ ใชก้ารประชุมสภาในการยื่นค าแถลงการณ์ กล่าวแถลงการณ์ในท่ี

ประชุม และจดัการประชุมคู่ขนานในประเด็นพวกเขา คุณสามารถเขา้เป็นแนวร่วมกบัองคก์รพฒันาเอกชนไดด้ว้ยการ

ส่งค าแถลงการณ์พร้อมกนั 

อ่านขอ้มูลเร่ือง HRC (ในภาษาองักฤษ) ไดท่ี้น่ี : 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 

เวบ็ไซตอ์งคก์ารสหประชาชาติน้ี อธิบายวธีิการท่ีองคก์รพฒันาเอกชนสามารถเขา้ร่วมในคณะมนตรี และ “ทางลดั” ใน

การส่งแบบฟอร์ม การจองหอ้งเพ่ือจดังาน และอ่ืนๆอีกมากมาย 

http://www.ohchr.org/EN/HRbodies/HRC/Pages/HgoParticipation.aspx 

4. ค าร้องรายบุคคล 

บุคคลทัว่ไปสามารถยื่นค าร้องต่อ ส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน มีขอ้แนะน าวา่บุคคลท่ีท างานกบัทนายผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นสิทธิ หรือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในองคก์ร

ส านกังานขา้หลวงใหญ่ มาด าเนินการในเร่ืองน้ี เน่ืองจากขั้นตอนอาจมีความซบัซอ้น หาขอ้มูลเพ่ิมเติมในประเด็นท่ี

ส านักงานจะพิจารณา และเ ร่ือ ง ท่ีควรน าไปร้องเ รียนควรเ ป็นเ ร่ืองอะไร  ข้อมูลเ พ่ิมเ ติมอยู่ในเว็บไซต ์

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm#procedure. ควรอ่านหนา้น้ีเพ่ือท าความเขา้ใจประเด็น

ท่ีจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงในค าร้อง  

 คุณมีหลกัฐานเพียงพอในการพิสูจน์วา่การละเมิดไดเ้กิดข้ึนจริงหรือไม่ 

 คุณและผูท่ี้ส่งค าร้องเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงหรือไม่ 

 ค าร้องมีความเก่ียวขอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเคยปรากฏในประเทศคุณก่อนมีการบงัคบัใชม้าตรฐานสากลในการ

รับมือกบัปัญหาหรือไม่ 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRbodies/HRC/Pages/HgoParticipation.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm#procedure


 คุณมี “การพ่ึงพากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศจนเสร็จส้ินกระบวนความ”ก่อนเขียนค าร้องซ่ึง

หมายความวา่ คุณไดพ้ยายามใชร้ะบบกฎหมายของประเทศในการแกไ้ขการละเมิด (ดูท่ี “ศึกษา กรอบดา้น

สิทธิ” หน้า 40 ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม) และกระบวนการทางกฎหมายยงัไม่สามารถปรับปรุงแกไ้ข

ปัญหาได ้

 ค าร้องของคุณเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย ไร้สาระ หรือเป็นการละเมิดขั้นตอนหรือไม่ 

 และขอ้ตอ้งการอ่ืนๆ 

หากคณะกรรมการอ่านค าร้องของคุณและตดัสินวา่กรณีของคุณควรน าไปพิจารณา พวกเขาจะติดต่อรัฐบาลเพ่ือดูท่าทีของ

รัฐบาลต่อปัญหาน้ี 

เวบ็ไซตส์ านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ (ภาษาองักฤษ) http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 

เวบ็ไซตส์ านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ (ภาษาจีน) http://www.ohchr.org/CH/Pages/WelcomePage.aspx 

คุณสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของประเทศในฐานะสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ ผ่านทางเวบ็ไซต์ส านกังาน
ขา้หลวงใหญ่ฯ (OHCHR)  

 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของประเทศไทย 

http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx 

 ตวัอยา่งหนา้เวบ็ของประเทศจีน 

 http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx 

วธีิการใชค้วามช่วยเหลือจากส านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ ในการผลกัดนันโยบายของประเทศคุณ 

วธีิการในการใชส้ านกังานขา้หลวงใหญ่ฯ และองคก์ารสหประชาชาติในการผลกัดนันโยบายของประเทศ แปลงจาก สิทธิ
ด้านสุขภาพ คู่มือการผลกัดนันโยบาย เขียนโดย Judith Asher 

ใชว้นัส าคญัขององคก์ารสหประชาชาติเช่น วนัเอดส์โลก  วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก หรือวนัตบัอกัเสบโลก เพื่อให้

ส่ือและคนในชุมชนเกิดความตระหนกั ในหนา้ท่ีของรัฐบาล ในการเคารพและปกป้องสิทธิดา้นสุขภาพหรือสิทธิ

อ่ืนๆท่ีสามารถใชใ้นแผนการการผลกัดนันโยบายได ้

 เพ่ิมความตระหนักเร่ืองสิทธิดา้นสุขภาพโดยการเผยแพร่รายงานของรัฐบาล หรือรายงานคู่ขนานฉบบัใดก็ได ้

รวมทั้งขอ้คิดเห็นและขอ้แนะน าจากคณะกรรมการโดยเผยแพร่ลงในการแถลงข่าวหรือแบ่งปันลงในส่ือสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Weibo  

 ตีกรอบปัญหาดา้นสุขภาพ จากมุมมองดา้นสุขภาพและสิทธิ และกระตุน้ให้พนัธมิตรจากองคก์รพฒันาเอกชน 

ช่วยผลกัดนัใหรั้ฐบาลมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  

 ใชข้อ้คิดเห็นจากคณะกรรมการในการกระตุน้รัฐบาลใหจ้ดัการปัญหาและท าตามขอ้แนะน า หรือ 

 โนม้นา้วการแต่งตั้งผูส้มคัร  ใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ ไดด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบอนุสญัญา 

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/CH/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx


บทที ่5 

กลวธีิ:รวมพลงักบัชุมชน 

ในบทน้ีจะพดูถึงเร่ืองวธีิการท่ีนกัเรียกร้องสิทธิใชใ้นการสร้างแรงสนบัสนุนจากประชาชน และพลงัหนุนแผนการผลกัดนั

นโยบาย 

1. ส่ือมวลชน 

2. วดิโีอ ภาพถ่าย และโซเชียลมเีดยี 

3. การบริหารชุมชน 

4. การปฏิบัตกิารในทีส่าธารณะ 

5. การสร้างแนวร่วม 

ตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่านมานักเรียกร้องสิทธิไดใ้ชก้ารประชุมแบบพบกนัตวัต่อตวั  ส่ือมวลชนแขนงหลกั และการมีส่วน

ร่วมกบัสาธารณะ เพื่อใหผู้ค้นจ านวนพนัๆคน หรือลา้นคนสามารถรับรู้ประเด็นปัญหา ทุกวนัน้ีเราสามารถเขา้ถึงผูค้นใหม่ๆ

ผา่นโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ Sina 

Weibo อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ คุณไม่สามารถท าไดทุ้กเร่ืองดงันั้นเราควรชัง่น ้ าหนกัขอ้ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบก่อนการเลือก

วธีิการต่างๆ 

ส่ือมวลชน 

ในการท าการผลกัดนันโยบายกบัส่ือ ซ่ึงคุณสามารถสร้างและก าหนดขอ้ความได ้คิดถึงการน าเสนอของส่ือนั้น และผูฟั้งท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง จะช่วยการผลกัดนันโยบายของเรามีพลงัข้ึนอยา่งมาก ผูมี้อ  านาจมกัอ่อนไหวต่อความเห็นของประชาชนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนน้ีเป็นการสรุปวธีิท่ีช่วยสร้างการผลกัดนันโยบายจากการใชส่ื้อต่างๆ 

การผลกัดนันโยบายทุกประเภท นกัผลกัดนันโยบายจ าเป็นตอ้งวางแผนกลยทุธ์เพื่อใชป้ระโยชน์จากส่ือใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ค าถามท่ีควรคิดก่อนตดัสินใจ 

 ใครมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายเรา 

 เราสามารถติดต่อผูค้นเหล่าน้ีไดท่ี้ไหนบา้ง 

 ท่ีไหนท่ีใหค้วามสนใจในขอ้ความเรา 

 การใชเ้วลาและทรัพยากรของเราใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุดตอ้งท าอยา่งไร 

 



ขั้นตอนหลกัการวางแผนการท างานกบัส่ือคือ 

 สร้างขอ้ความ 

 สร้างความสมัพนัธ์กบับรรณาธิการและนกัข่าว 

 ส่งขอ้ความ และ 

 ตอบโตข้่าวในเชิงลบ 

สร้างข้อความเราตอ้งการให้ขอ้ความถูกถ่ายทอดไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงประเด็น

ปัญหา วิธีการถ่ายทอดเร่ืองราวสามารถส่งอิทธิพลต่อมุมมองของผูช้มและผูฟั้งได ้อีกทั้งเลือกไดว้า่ประเด็นไหนควร

รวมอยูใ่นเร่ืองน้ีและประเด็นไหนไม่ควร 

ตวัอยา่งเช่น เราอาจเคยขอให้นกัข่าวเขียนเร่ืองศูนยล์ดอนัตราย และยกประเด็นการกีดกนัอุปกรณ์ป้องกนัเช้ือเอชไอว ี

และตบัอกัเสบ แตพ่าดหวัข่าวกลบักลายเป็นวา่ “ผูใ้ชย้าเรียกร้องใหรั้ฐบาลออกค่าอุปกรณ์ฉีดยา” ซ่ึงฟังดูแลว้ไม่ช่วยใน

การผลกัดนันโยบายซกัเท่าไหร่ หวัขอ้ข่าวท่ีดีควรเขียนวา่ “รัฐบาลลม้เหลวในการให้อุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือเอชไอ

วแีก่ผูใ้ชเ้ขม็ฉีดยา” 

นกัข่าวมืออาชีพ มกัคิดว่าตนเองมีมีความยติุธรรมและไม่มีอคติ แต่ไม่จริงเสมอไป ทุกคนต่างมีอคติ ไม่ว่าเราจะรู้ตวั

หรือไม่ก็ตาม การตีกรอบประเด็นใหน้กัข่าว คุณสามารถช่วยนกัข่าวสร้างความเขา้ใจในประเด็นปัญหาจากมุมมองของ

คุณ และรายงานข่าวให้ตรงตามความตั้งใจของเราเท่าท่ีจะเป็นไปได ้หากเรารู้เวลาของนักข่าวและความยาวของ

บทความท่ีเขาตอ้งเขียนนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เราอาจให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมแก่นักข่าว ท่ีนักข่าวน าไปแปลเป็น

บทความข่าวไดโ้ดยสะดวก 

พิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ในการสร้างขอ้ความออกส่ือ APCASO ไดร้วบรวมไวใ้นคู่มือการผลกัดนันโยบายใน

ภาคผนวก 1 แหล่งขอ้มูล 

1. ค าพูด  ค  าพูดคือใจความส าคญัของขอ้ความ คุณต้องสามารถเสนอใจความส าคญั ให้เป็นประโยคสั้ นๆ 1-2 

ประโยค ท่ีมีพลงัและจดจ าไดง่้าย 

2. หลกัฐาน  หลกัฐานสนบัสนุนค าพูดหรือใจความส าคญั ดว้ยขอ้เท็จจริงและหลกัฐานทางสถิติหรือตวัเลข     และ

รวมถึงขอ้มูลโดยสรุปเพ่ือใหน้กัข่าวและผูฟั้งเขา้ใจไดง่้าย 

3. ตัวอย่าง  หลงัจากให้ขอ้เท็จจริงแลว้ พยายามสอดแทรกประสบการณ์ชีวิตจริงลงไป ประสบการณ์ตรงช่วยให้

ขอ้เท็จจริงและตวัเลขฟังดูสมจริงมากข้ึน 

4. การกระท า การกระท าท่ีคุณอยากใหน้กัข่าวและผูช้มปฏิบติัหลงัจากไดรั้บรู้ขอ้ความ จุดประสงคข์องการผลกัดนั

นโยบายควรกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นการเชิญชวนใหร่้วมมือปฏิบติั 

 



เคลด็ลบัในการสร้างข้อความ 

 ใชภ้าษาเขา้ใจง่าย สรุปประเด็นท่ีซบัซอ้น.ใหเ้ป็นขอ้สรุปสั้นๆ ใชข้อ้เท็จจริงและตวัอยา่งสนบัสนุนประเด็น 

อยา่อธิบายประเด็นทั้งหมด 

o ตวัอยา่ง: “สุขภาพเรือนจ า คือสุขภาพของสาธารณชน ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าของประเทศ ก. ติดเช้ือ

เอชไอวีในเรือนจ า เน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัและไม่มีการให้ขอ้มูลความรู้ท่ีถูกตอ้ง และ 80% 

ของผูต้อ้งขงัถูกส่งกลบัไปยงัชุมชนโดยปราศจากการช่วยเหลือ หรือส่งต่อไปรักษา” 

 มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาแก่ผูมี้อ  านาจ หากไม่มีใครบอกเขา คนส่วนใหญ่คิดว่าวิธี

แกปั้ญหาอยูท่ี่ตวับุคคลมากกวา่อยูท่ี่การวางนโยบายของรัฐบาล 

o ตวัอยา่ง: “ กระทรวงยติุธรรมควรเร่งรัดวธีิการรับผิดชอบการละเมิดจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ” 

 ตีกรอบปัญหาใหเ้ป็นประเด็นความยติุธรรมทางสงัคมแทนปัญหาส่วนบุคคล ผูมี้อ  านาจตดัสินใจไม่ควรโยน

ความผิดให้คนๆเดียวหรือกลุ่มคนได้ เพราะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบัติ ดังนั้นเราควรมุ่งประเด็นไปท่ี

ค่านิยมในสงัคม 

 อธิบายนโยบาย หรือการแกปั้ญหาทางกฎหมาย และเรียกร้องใหมี้การปฏิบติั 

o ตวัอย่าง: “รัฐบาลควรจดัให้มีการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฟรีทนัที แก่บุคคลต่างดา้วเช่นเดียวกบั

ประชาชนในประเทศ” 

 สร้างขอ้ความของคุณใหเ้ป็น “ค าฮิตติดหู” หรือค าท่ีจดจ าไดง่้าย ควรเป็นค าท่ีชดัเจน มีพลงั และจ าง่าย เพราะ

นกัข่าวมกัหยบิค าเหล่าน้ีมาใช ้(บางคร้ังไม่อา้งอิงแหล่งท่ีมาวา่มาจากคุณ คุณก็ตอ้งท าใจ) 

o ตวัอยา่ง: “เขม็สะอาด ช่วยรักษาการเสียชีวติ” 

สร้างความสัมพนัธ์กบับรรณาธิการและนักข่าวก่อนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์หรือรายงานส่ือ เราควรสร้างความสัมพนัธ์

กบันกัข่าวท่ีอาจมีความเห็นอกเห็นใจในประเด็นของเรา 

ตวัอยา่งเช่น นกัข่าวท่ีท าข่าวเร่ืองสุขภาพ อาจไม่รู้เร่ืองอตัราการติดเช้ือเอชไอวีของบุคคลต่างดา้วท่ีมีอตัราสูง และนกัข่าว

เตม็ใจท่ีจะท าข่าวน้ีดว้ยความช่วยเหลือจากคุณ นกัข่าวท่ีท าข่าวการเมืองในประเทศอาจสนใจอยากรู้เร่ืองค่ายทหารท่ีตั้งเป็น

ศูนยรั์กษาผูใ้ชย้า ผูใ้ชย้าถูกกกัตวัใหอ้ยูท่ี่นัน่โดยไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ดงันั้นการติดตามดูข่าว อ่านข่าวทุกวนั (อยา่งท่ีได้

แนะน าในบทท่ี 2) จึงมีประโยชน์อยา่งมาก 

เก็บบทความข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นของคุณ ท่ีชอบเป็นพิเศษ และส่งอีเมลไปให้นักข่าวเพ่ือเป็นการแสดงความยินดี 

จดัท ารายช่ือบรรณาธิการและนกัข่าวและคอยอพัเดทรายช่ืออยู่เสมอ ติดต่อองค์กรพฒันาเอกชนขนาดใหญ่ เช่น สมาคม 

หรือสหพนัธ์องคก์รผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) ระดบัประเทศหรือพนัธมิตรจากองคก์รดา้นสิทธิ ขอรายช่ือนกัข่าว

จากพวกเขา (บางคนให้ บางคนก็ไม่ให้) เจา้หนา้ท่ีจากองคก์รเหล่าน้ีอาจยินดีช่วยแนะน าให้คุณไดรู้้จกักบันกัข่าว และให้

ค  าแนะน าในการเขา้ไปติดต่อนกัข่าวเฉพาะดา้น 



การนดัพบตวัต่อตวักบันกัข่าวท่ีแสดงความสนใจงานของคุณถือเป็นโอกาสอนัดี อาจเชิญเขาออกไปด่ืมชา หรือทานอาหาร

กลางวนั เพ่ือเล่างานของคุณ และให้ค  าแนะน าในเร่ืองท่ีนักข่าวอยากเขียน หากพวกเขาสนใจ คุณสามารถเสนอความ

ช่วยเหลือดว้ยการนดัสมัภาษณ์ หรือพาเดินทางยงัไปสถานท่ีจริง เพ่ือใหพ้วกเขาเขียนข่าวไดดี้ยิง่ข้ึน 

อย่าให้ขอ้มูลลน้หลามแก่นกัข่าว แต่แจง้ประเด็นส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงในการผลกัดนันโยบายให้นกัข่าวทราบอยู่

เร่ือยๆ ตวัอยา่งเช่น ส่งอีเมล ์หรือแฟกซ์ หากมีประชุมส าคญัในการทบทวนนโยบายบุคคลต่างดา้ว เราอาจเชิญนกัข่าวเขา้

ร่วมประชุม ให้ระวงัเร่ืองเวลาอนัจ ากดั ก าหนดส่งงาน และเร่ืองอ่ืนๆท่ีดึงความสนใจนกัข่าวไป  ตอ้งท าเร่ืองยากให้เป็น

เร่ืองง่ายท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้เพ่ือให้นกัข่าวขอร่วมท างานกบัคุณ เม่ือคุณไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงกบันกัข่าวแลว้ พวกเขา

อาจเรียกคุณไปสมัภาษณ์ เม่ือตอ้งท าข่าวท่ีมีประเด็นต่อเน่ืองกนั 

ส่วนในกรณีน้ีอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าการติดต่อโดยตรง คุณสามารถเป็นบุคคลนิรนามโทรศพัท์หาส่ือ และแจง้เร่ืองการ

ละเมิดสิทธิท่ีนกัข่าวอาจสนใจและอยากคน้หาความจริง 

ส่งข้อความขอ้มูลส าคญัส าหรับใชก้บัส่ือคือ คือข่าวประชาสัมพนัธ์ ข่าวประชาสัมพนัธ์คือเอกสารท่ีเราส่งให้นักข่าวเพ่ือ

ช่วยพวกเขาท าข่าวและช้ีแจงให้ทราบถึงรายละเอียด หรือเหตุการณ์ส าคญั วิธีน้ีเป็นวิธีมาตรฐานในการส่งเร่ืองราวให้

นกัข่าว เราสามารถใชข้่าวประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให ้

 ใหส่ื้อรายงานการตอบโตข้องกลุ่มต่อข่าว 

 แจง้ประกาศงานใหท้ราบล่วงหนา้ 

 แจง้ประกาศโครงการใหม่ๆ 

 ตีพิมพร์ายงานดา้นสิทธิ 

 เผยแพร่สุนทรพจน์ล่วงหนา้ 

เน่ืองจากนักข่าวไดรั้บอีเมลแ์ละข่าวประชาสัมพนัธ์เป็นร้อยๆฉบบัต่อวนั หากเราตอ้งการดึงความสนใจจากนักข่าว การ

แถลงข่าวควรเป็น “ข่าว” ท่ีมีขอ้มูลเช่ือถือได ้และควรเขียนข้ึนในลกัษณะท่ีนกัข่าวสามารถน าลงไปเป็นบทความไดเ้ลย โดย

ท่ีไม่ตอ้งเรียบเรียงข้ึนใหม่  เราศึกษาบทความข่าวจากส านกัข่าวต่างๆ หรือส านกัข่าวในประเทศ เรียนรู้วิธีการน าเสนอและ

วธีิการในการท าข่าวประชาสมัพนัธ์  ใส่ค าพูดจากสมาชิกในชุมชนท่ีนกัข่าวสามารถท าให้เร่ืองราวดูมีชีวิตและสมจริงมาก

ข้ึน อ่านตวัอยา่งข่าวประชาสมัพนัธ์ไดใ้นคู่มือเสริม 

หากเราก าลงัจดัการแถลงข่าว หรือจดัประชุมหรือการมีส่วนร่วมกบัสาธารณะชน เชิญนกัข่าว แจง้ใหพ้วกเขาทราบล่วงหนา้ 

รวมทั้งใหข้อ้มูลความเป็นมา จดัหาบุคคลท่ีอยากคุยกบันกัข่าวเพ่ือบอกเล่าประสบการณ์ตรง และตรวจสอบให้แน่ใจวา่คน

เหล่าน้ีรับรู้ถึงความเส่ียง เตรียมขอ้คิดเห็นจากประชาชนมารวมกบัประสบการณ์ส่วนตวั เพ่ือช่วยใหป้ระเด็นดูสมจริง 

คุณสามารถเชิญนกัข่าวเดินทางไปทศันศึกษาเพื่อเรียนรู้ประเด็น กลยทุธ์ของ Asian Harm Reduction Network (AHRN) 

เครือข่ายลดอนัตรายภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงผลกัดันนโยบายการลดอนัตรายในภูมิภาคเอเชีย ไดพ้าบรรดาผูแ้ทนของประเทศ 



ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีรัฐ นกัวิชาการ องคก์รพฒันาเอกชน ผูใ้ชย้า และตวัแทนจากส่ือแขนงต่างๆ เดินทางไปยงัประเทศ

เยอรมนีและสถานท่ีต่างๆ ท่ีรัฐบาลไดมี้มาตรการลดอนัตราย 

และการใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐพดูออกส่ือ หรือใชค้  าพดูท่ีไดเ้คยกล่าวไว ้เป็นวธีิการท่ีดี ท่ีท าใหข้อ้ความไดรั้บการตอกย  ้าอีกคร้ัง 

เคลด็ลบัในการถ่ายทอดข้อความ 

 อยา่โกหกนกัข่าว หากนกัข่าวถามค าถามท่ีคุณตอบไม่ได ้ใหต้อบไปวา่ไม่รู้ค  าตอบแต่จะโทรไปบอกค าตอบให้ใน

ภายหลงั หาขอ้มูลท่ีนกัข่าวตอ้งการเพ่ือช่วยใหเ้ขาท างานเสร็จทนัเวลา 

 ถา้นักข่าวขอให้คุณแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าว ให้สรุปสั้นๆ ยึดขอ้เท็จจริงเป็นหลกั และกล่าวค าพูดอนัน่า

จดจ าท่ีนกัข่าวสามารถน าไปใชไ้ด ้หลีกเล่ียงการสาธยาย หรือพดูประโยคซบัซอ้นเขา้ใจยาก เช่น “ในอีกทางหน่ึง

... แต่ในอีกทางหน่ึงก็...” เน่ืองจากนกัข่าวส่วนมากจะเลือกเพียงส่วนเดียวของประโยคท่ีจะใชอ้า้งอิง และอาจท า

ใหคุ้ณดูมีอคติได ้ทั้งๆท่ีคุณพยายามพดูอยา่งรอบคอบและมีความยติุธรรม พยายามเล่ียงการพดูส่ิงท่ีน ามาฟ้องร้อง

คุณไดใ้นภายหลงั ส่ิงสุดทา้ยท่ีไม่ควรเกิดข้ึนในการผลกัดนันโยบายคือการพูดอยา่งรุนแรง เพราะอาจท าให้คุณ

และองคก์รเจอปัญหาไดใ้นภายหลงั 

 ควบคุมขอ้ความ หมายความวา่เม่ือคุณไดคิ้ดขอ้ความแลว้ ให้เลือกวา่ใครจะเป็นโฆษก (เลือกคนท่ีสามารถเป็น

ผูแ้ทนของกลุ่มในการพูดต่อหน้าส่ือ) ฝึกบุคคลนั้นให้ซ้อมพูดกบัเพ่ือนๆในท่ีท างาน ลองให้ตอบค าถามยากๆ 

หากมีใครไดรั้บโทรศพัทจ์ากส่ือ ใหบุ้คคลนั้นเป็นคนรับสาย 

 หากคุณเห็นคนถือไมโครโฟน เคร่ืองอดัเสียง หรือกลอ้งภายในงานท่ีคุณจดัข้ึน เขา้ไปแนะน าตวักบัคนเหล่านั้น 

เพื่อเรียนรู้วา่เขาเป็นใครและมาจากส่ือประเภทไหน เชิญเขาไปพบคนท่ีคุณอยากให้สัมภาษณ์ แลกเปล่ียนขอ้มูล

ในการติดต่อประสานงาน  น าข่าวประชาสมัพนัธ์ใหเ้ขาและสรุปใหฟั้งคร่าวๆถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน คุณอาจตอ้งถ่ายภาพ

เขาดว้ยเช่นกนั ในกรณีท่ีเขาอาจเป็น “สายสืบ” (คนท่ีเป็นสายลบัท างานใหต้ ารวจหรือฝ่ายตรงขา้ม) ดูการรายงาน

ของเขาวา่เป็นเช่นไร และติดตามดูในข่าวเพ่ือดูวา่เขาสามารถรายงานข่าวน้ีไดห้รือไม่ และท าไดอ้ยา่งไร 

 หลงัการจดังาน ติดตามและรักษาความสัมพนัธ์ โทรไปขอบคุณนกัข่าวท่ีไดท้ าข่าว หากเป็นข่าวท่ีออกมาในแง่

บวก 

กรณีศึกษา:ใช้ค ากล่าวของบรรดาผู้น า 

ในเว็บไซต์การผลักดันนโยบายสิทธิเกย์และเลสเบียนระดับนานาชาติ(IGLHRC) http://www.iglhrc.org/cgi-

bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1532.htmlเราสามารถดูคลิปวิดีโอ Navi Pillay ขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

แห่งองคก์ารสหประชาชาติ เพ่ือเป็นการยกยอ่งวนัต่อตา้นกลุ่มเกลียดชงัเกยแ์ละผูเ้ป็นสาวประเภทสองนานาชาติ (วนัท่ี 

17 พฤษภาคม) เธอพูดถึงเร่ืองการเกลียดชงัเกยแ์ละบุคคลขา้มเพศ ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ผูค้นถูกจบักุม โดนท าร้าย ถูก

ทรมานและถูกฆ่า เพราะเพียงแค่ตอ้งการมีความรัก “เราไม่สามารถปล่อยให้การท าร้ายน้ีเกิดข้ึนต่อไปได”้ ขา้หลวง

http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1532.html
http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1532.html


ใหญ่กล่าว เรียกร้องให้รัฐเพิกถอนกฎหมายกีดกนั และห้ามการปฏิบติัในเชิงกีดกนัสิทธิ “ลงโทษความรุนแรงและ

ความเกลียดชงั ไม่ใช่ลงโทษท่ีความรัก” เธอกล่าว 

นบัเป็นค ากล่าวท่ีมีพลงั ท่ีสามารถน ามาใชส้ร้างพลงัให้ขอ้ความเรียกร้องสิทธิของคุณได ้บางทีคุณอาจใชค้วามคิดเห็น

ของ Navil Pillay ในการชกัจูงเจา้หนา้ท่ีคนอ่ืนให้เห็นพอ้ง และพูดไปในท านองเดียวกนั และช่วยให้คุณน าไปสู่การ

แถลงอยา่งเป็นทางการท่ีช่วยใหสิ้ทธิของคนชายขอบเขา้สู่ความจริงมากข้ึน 

ตอบโต้ข่าวเชิงลบเวลาอ่านข่าว คุณจะไดเ้ห็นเร่ืองราวท่ีสร้างความอบัอายให้กลุ่มของคุณ ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีผิดพลาดหรือ

การใหข้อ้มูลอยา่งผิดๆ ในกรณีเหล่าน้ี คุณสามารถเปล่ียนสถานการณ์เลวร้ายใหก้ลายเป็นโอกาสการผลกัดนันโยบายท่ี

ดีได ้

ขั้นแรกในการจดัการกบัข่าวในทางลบคือการพดูกบัแหล่งข่าวโดยตรง 

เราสามารถเขียนจดหมายหาบรรณาธิการ ซ่ึงทางหนังสือพิมพอ์าจตีพิมพใ์ห้เลยหากขอ้ความท่ีเขียนมาดีอยู่แลว้ เรา

สามารถแสดงความคิดเห็นบนเวบ็ไซต ์หรืออีเมลห์าสมาชิกกลุ่ม สมาชิกชุมชน และพนัธมิตรของกลุ่มอ่ืนๆเพ่ือกระตุน้

ให้แสดงความคิดเห็นในเวบ็ไซต์เดียวกนั หากปัญหาคือบทความท่ีคุณไดใ้ห้สัมภาษณ์และเราคิดว่านกัข่าวให้ขอ้มูล

ผิดพลาด คุณสามารถโทรหาบรรณาธิการเพ่ือขอใหแ้กไ้ขจุดท่ีผิด (แต่ระวงัไวว้า่ การท าเช่นน้ีอาจท าใหน้กัข่าวไม่อยาก

สมัภาษณ์คุณอีก) 

คุณสามารถใชข้่าวแง่ลบเป็นโอกาสในการสร้างบทสนทนา ท่ีจะน าไปสู่การท าข่าวท่ีดีในอนาคต โทรหาหนงัสือพิมพ์

สถานีโทรทศัน์ เพ่ือขอพดูกบับรรณาธิการข่าว และร้องขออยา่งสุภาพใหมี้การจดัประชุมเพื่อแลกเปล่ียนขอ้กงัวลต่างๆ

จากชุมชนเก่ียวกบับทความ หลงัจากไดเ้ตรียมตวักบักลุ่มของคุณเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งพูดและจะพูดออกไปอยา่งไร (ทุก

คนอาจมีอารมณ์สะเทือนใจ แต่ส่ิงส าคญัคือการวางตวัอยา่งสงบน่ิงและมีเหตุมีผลในการประชุม เน่ืองจากการเถียงกนั

อาจน าไปสู่การให้ข่าวไปในทางลบ) พาสมาชิกจากชุมชนมาพบกบับรรณาธิการและร่วมแบ่งปันขอ้กงัวลต่างๆ บอก

เขาหรือเธอวา่เร่ืองในแง่ลบส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชน และมีอนัตรายอยา่งไร แบ่งปันขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลแก่

นกัข่าว 

คุณสามารถเสนอการบรรยายสั้นๆเพ่ือให้นักข่าวเขา้ใจประเด็น และเสนอช่วยนกัข่าวจดัสัมภาษณ์กบัสมาชิกชุมชน

อ่ืนๆ เพื่อใหส้ามารถเขียนเร่ืองราวอีกดา้นของประเด็นได ้

ในบางกรณี วิธีการเหล่าน้ีอาจช่วยให้ความรู้แก่บรรณาธิการในเร่ืองประเด็นปัญหา น าไปสู่ความร่วมมือใหม่ๆ และ

การท าข่าวท่ีดียิง่ข้ึนกวา่เดิม แต่หากความพยายามในการสนทนาไม่ประสบความส าเร็จ คุณอาจตอ้งเพ่ิมแรงกดดนั 

หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ และวิทย ุส่วนใหญ่ท าข้ึนโดยไม่หวงัผลก าไร ส่ือเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัผูอ่้านและผูฟั้งในการขาย

พ้ืนท่ีโฆษณา คุณสามารถให้สมาชิกชุมชนและผูใ้ห้การสนับสนุนชุมชนร่วมต่อต้านหนังสือพิมพ์ จนกว่าทาง



หนงัสือพิมพจ์ะขอโทษ คุณสามารถต่อตา้นบริษทัท่ีลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์หรือซ้ือเวลาโฆษณาทางรายการข่าว

โทรทศัน์  และบอกพวกเขาจนกวา่จะหยดุโฆษณา คุณและผูส้นบัสนุนจะไม่ซ้ือสินคา้ของบริษทันั้น 

การต่อตา้นผูโ้ฆษณาอาจเป็นวิธีการท่ีมีพลงั ในการดึงความสนใจจากส่ือ หากบรรณาธิการไม่มีเวลาท่ีจะพบคุณก่อน

การต่อตา้น คงประหลาดใจไม่นอ้ย ท่ีเห็นผูโ้ฆษณาขอถอนตวัออกอยา่งรวดเร็ว  

กรณีศึกษา: ส่ือออนไลน์ และผู้ให้บริการทางเพศ 

คณะท างานดา้นสุขภาพ Fuping หน่วยงานระดบัรากหญา้ของเขตปกครองเลก็ๆทางตอนใตข้องประเทศจีน มีเป้าหมาย

ในการให้บริการดา้นสุขภาพ และสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนของผูข้ายบริการทางเพศท่ียากจน ซ่ึงขายบริการให้ลูกคา้

ส่วนใหญ่ท่ีเป็นแรงงานต่างดา้วYe Haiyan แกนน านกัเรียกร้องสิทธิของผูใ้หบ้ริการทางเพศ เป็นผูน้ ากลุ่ม Fuping 

ในปี 2011 Fuping ออกไปส ารวจสถานบริการของผูใ้ห้บริการทางเพศในทอ้งถ่ิน สถานบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

โรงแรมราคาถูก และมีช่ือเรียกว่า “ร้านสิบหยวน” เน่ืองจากผูใ้ห้บริการทางเพศให้บริการในราคาท่ีต ่าราวสิบหยวน 

(1.7 ดอลล่าร์สหรัฐ) ผูใ้ห้บริการทางเพศส่วนใหญ่ท างานในโรงแรมนั้น และมีสภาพความเป็นอยูอ่ย่างน่าอนาถใจ 

เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการทางเพศเหล่าน้ีคิดค่าบริการเพียง 10 หยวน อีกทั้งไม่มีเงินพอส าหรับซ้ือถุงยางอนามยั และไดรั้บ

การข่มขู่จากต ารวจเป็นประจ า ระหว่างท่ี Ye Hainan ออกไปตรวจเยี่ยม เธอพบว่าต ารวจจะปลอมตวัเป็นลูกคา้เพ่ือ

จบักุมผูใ้ห้บริการทางเพศและเรียกค่าปรับ ค่าปรับของผูใ้ห้บริการทางเพศมีราคาสูงถึง 3000 หยวน (483 ดอลล่าร์

สหรัฐ) 

เพ่ือต่อตา้นค่าปรับท่ีสูงลิบล่ิวและพฤติกรรมของต ารวจ Ye Hainan ไดก่้อตั้งการผลกัดนันโยบาย เธอท างานใน “ร้าน

สิบหยวน” ในห้องเล็กๆท่ีมีป้ายแขวนวา่ “ให้บริการทางเพศฟรี” เธอลงรูปตวัเธอนอนอยูบ่นเตียงเล็กๆ ใตป้้ายน้ี ใน 

Weibo ของเธอ (ทวติเตอร์ของจีน) เธอใหบ้ริการทางเพศฟรีแก่ลูกคา้เพียงหน่ึงวนั ดงันั้นต ารวจไม่สามารถจบักุมหรือ

ปรับเธอได ้เน่ืองจากค าวา่ “โสเภณี” ตามกฎหมายประเทศจีนมีความเก่ียวขอ้งกบัการรับเงินเพ่ือแลกกบับริการทางเพศ 

Ye Hainan ใช ้Weibo บรรยายสภาพอนัน่าอนาถใจ ของผูใ้ห้บริการทางเพศท่ียากจน และลูกคา้ท่ีเป็นแรงงานต่างดา้ว 

และการบงัคบัใชก้ฎหมายส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขาอยา่งไร ข่าวเร่ืองการโค่นท าลายอุตสาหกรรมทางเพศ ส่วน

ใหญ่จะประโคมเน้ือหาเก่ียวกบันางบ าเรอท่ีไดค้่าตวัสูงล่ิว ผูค้นส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจวา่ผูใ้ห้แรงงานทางเพศนั้นบางคน

ยากจนขน้แคน้ และกฎหมายบงัคบัใชก้บั “ร้านสิบหยวน” นั้นช่างแตกต่างกบัสถานบนัเทิงระดบัสูงท่ีอ่ืน ในภายหลงั 

Ye Hainan ไดป้รากฏตวัในหนงัสือพิมพ์และรายการทีวี เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ผูค้นมากมายเร่ิมให้การยอมรับผู ้

ใหบ้ริการทางเพศ 

การผลกัดนันโยบายของ Ye Hainan ไดเ้ผยแพร่ในส่ือในระดบักวา้ง และดึงดูดความสนใจจากผูค้นมากมาย นบัวา่เป็น

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่อนัแร้นแคน้ของผูข้ายบริการทางเพศ และ

ผลกระทบจากการคุกคามของต ารวจ แต่การผลกัดนันโยบายเช่นน้ีนบัวา่เป็นการเส่ียง ส าหรับประเทศท่ีการให้บริการ

ทางเพศเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย อาจถูกจบักุมไดห้ากประกาศต่อสาธารณะว่าจะให้บริการทางเพศฟรี และอาจโดนจบั



ขอ้หาแรงงานทางเพศไม่ถูกกฎหมาย หรือท าลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดงันั้นการเตรียมแผนการรองรับ

ความเส่ียงจึงเป็นเร่ืองส าคญั 

วดิโีอ ภาพถ่าย และโซเชียลมเีดยี 

ส่ือมวลชนแบบเดิมๆอาจไม่ได้ผลในการสร้างพลัง ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับเป้าหมายของคุณเป็นหลัก คุณอาจต้องให้

ความส าคญักบัวิดีโอ หรือภาพถ่ายบนัทึกเร่ืองราว ท่ีสามารถน าไปแสดงให้กลุ่มเป้าหมายดูได ้น าไปแสดงในการ

ประชุมและงานต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ออนไลน์ทางเวบ็ไซตแ์ละโซเชียลมีเดีย 

การจัดเน้ือหาส าหรับอินเตอร์เน็ตตอ้งใชว้ิธีการท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนันโยบายของคุณ ในการจดัท าวิดีโอ 

ภาพถ่าย และเน้ือหาอ่ืนๆ ส าหรับอินเตอร์เน็ท ตอ้งมีจุดประสงคเ์ฉพาะท่ีจะช่วยใหคุ้ณบรรลุเป้าหมาย มิฉะนั้น แรงงาน

ต่างๆท่ีไดทุ่้มเทลงไปในโครงการ อาจกลายเป็นการเสียเวลาและเสียเงินโดยใช่เหตุ ตอ้งมีการรักษาความลบัและปิดบงั

ตวัตนของผูเ้สียหาย อีกทั้งการน าเน้ือหาต่างๆไปใชต้อ้งมีการเห็นชอบ 

เม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้วา่จะใชข้อ้ความและเน้ือหาอยา่งไร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายท่ีเราตอ้งการ การเลือกช่องทางส่ือสาร

กบักลุ่มเป้าหมายตอ้งน ามาพิจารณาดว้ยเช่นกนั วิดีโอและภาพถ่ายท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกมีส่วนส าคญัใน

การเขา้ถึง และดึงดูดผูค้นจ านวนมากใหมี้ความรู้สึกร่วมภายในระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งไม่มีขอ้จ ากดัเหมือนโซเชียลมีเดีย 

เน่ืองจากวดีิโอสามารถชนะขอ้จ ากดัทางภาษาไดด้ว้ยบทบรรยายภาษา หรือลดทอนบทสนทนา อีกทั้งไม่จ าเป็นตอ้งใช้

อินเตอร์เน็ท 

กรณีศึกษา : ท างานกบัส่ือ 

ขอ้แนะน าจาก Cristina Mansfield และ PACT องคก์รสร้างศกัยภาพในการท างานกบัส่ือ จากคู่มือการผลกัดันนโยบาย: 

แนวทางการสร้างประชาธิปไตยในกัมพูชา  

“เวลาเสนอขอ้มูลต่อส่ือ จงแน่ใจเสียก่อนวา่หน่วยงานของคุณ (และหน่วยงานท่ีร่วมงานกบัคุณ) เห็นดว้ยในส่ิงท่ีจะ

เผยแพร่ต่อส่ือ หากไม่มีขอ้ตกลงในเร่ืองขอ้เท็จจริงหรือรายละเอียด จะเป็นการสะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีต่อการ

ผลกัดนันโยบาย และขดักบัการใชส่ื้อ ควรระมดัระวงัการให้ขอ้มูลท่ีขดัแยง้ หรือขอ้มูลท่ีสับสน หากมีโฆษกในทีม

มากกวา่หน่ึงคน นอกจากน้ีส่ือยงัมีอคติทางการเมือง หากคุณใหข้อ้มูลผิดเพียงเลก็นอ้ยการผลกัดนันโยบายทั้งหมดอาจ

ถูกเขา้ใจผิด ทุกคนในทีมควรไดรั้บขอ้มูลท่ีตรงกนั และรู้ว่าเร่ืองไหนไม่ควรพูดออกส่ือ หากหน่วยงานท่ีอยูใ่นการ

ผลกัดนันโยบายน้ี  อยากน าเสนอขอ้เท็จจริงท่ีแตกต่างออกไป ตรวจสอบให้แน่ชดัวา่โฆษกของกลุ่มนั้น ไม่ไดพู้ดใน

นามของเครือข่ายทั้งหมด แต่พดูในนามกลุ่มพวกเขาเท่านั้น” 

หากเป็นไปได ้ใชภ้าพและสญัลกัษณ์ท่ีแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก รูปภาพเหล่าน้ีช่วยเช่ือมต่อเร่ืองราวของคุณกบั

ความรู้สึกของผูรั้บชม 



 ตวัอยา่ง: สัญลกัษณ์สามเหล่ียมสีชมพูท่ีใชโ้ดย นกัเรียกร้องสิทธิมนุษยชนดา้นเอดส์ ACT UP ท าให้คนฉุก

คิดถึงสัญลกัษณ์พรรคนาซี ท่ีใชต้ราหนา้ชาวเกย ์และประหารชาวเกยใ์นค่ายกกักนั ค าขวญั ACT UP ถูก

ตั้งข้ึนเพ่ือใช้ประกอบกับสัญลกัษณ์สามเหล่ียมสีชมพูท่ีหมายถึงความภูมิใจและการต่อสู้  “ความเงียบ = 

ความตาย” สังคมและการเมืองท่ีเฉยชาเป็นเหตุให้บุคคลเพศท่ีสามเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ อย่างไร้การ

ช่วยเหลือ 

 
เวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์อยา่ง Facebook และ Twitter เป็นอีกทางหน่ึงในการสร้างฐานผูส้นบัสนุน ขณะรักษา

ความสมัพนัธ์กบัผูมี้สิทธิออกเสียง Facebook ช่วยใหผู้ใ้ชต้ั้งกลุ่มเพื่อรายงานความเคล่ือนไหวแก่ “ผูติ้ดตาม” 

ท่ีเป็นเพื่อนทางออนไลน์ และใหข้อ้มูลความเคล่ือนไหวในการท างานของบุคคล หรือหน่วยงาน 

 
Twitter มกัถูกเรียกวา่ “micro-blog” เพราะไม่เหมือนกบั blog ทัว่ๆไป ผูใ้ชส้ามารถพิมพข์อ้ความซ่ึงจ ากดัอยู่

ท่ี 140 ตวัอกัษร หรือนอ้ยกวา่นั้น เพ่ือท าส่ิงต่างๆดงัน้ี 

 เผยแพร่ข่าวหรืองานต่างๆ 

 ขอความเห็นหรือค าแนะน า 

 ขอขอ้มูลเก่ียวกบัหวัขอ้ 

โซเชียลมีเดียสามารถช่วยใหง้านของคุณไดรั้บการสนบัสนุน เม่ือมีการใส่ภาพ เน้ือหาแลว้ ขอ้มูลน้ีสามารถส่งไปยงัผูช้มได้
หลายทาง 

กรณีศึกษา: ใช้วดิโีอในการผลกัดนันโยบายเพือ่ผู้ขายบริการทางเพศ 

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2007 Chutchai “เดล” Kongmont ผูบ้ริหารดา้นส่ือ เครือข่ายผูข้ายบริการทางเพศเอเชียแปซิฟิกAsia 
Pacific Network of Sex Workers (APNSW) ในกรุงเทพฯ ไดรั้บการอบรมการผลกัดนันโยบายจากวิดีโอ ของ หน่วยงาน
WITNESS 

“งาน APNSW คือการใชเ้คร่ืองมือส่ือต่างๆในการสนบัสนุนการผลกัดนันโยบายแผนการและกิจกรรมต่างๆของเรา 

การอบรมสองสัปดาห์กบั WITNESS เร่ืองการผลกัดนันโยบายจากวิดีโอช่วยให้เราสร้างแผนการท าวิดีโอและพฒันาการ
ส่ือสารกบัผูรั้บชม ผมไดเ้ขา้ร่วมการอบรมพร้อมผูเ้ขา้อบรมคนอ่ืนๆอีก 30 คน ท่ีมาจากองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนทัว่โลก 
หลงัจากไดแ้บ่งปันแสดงผลงานภาพยนตร์ ผมพบวา่คนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเร่ืองผูใ้ห้บริการทางเพศ จากส่ิงท่ีไดเ้ห็นใน
ข่าวช่องหลกัต่างๆ ในขณะผูช้มอีกซีกหน่ึงของโลก สามารถรับชม “Caught Between the Tiger and the Crocodile” ท่ีผมได้
ฉายท่ี IAC เม่ือปี 2008 ท่ีกรุงเม็กซิโกซิต้ี เช่นเดียวกนักบัท่ี IAC ปี 2012 ท่ีกรุงเวียนนา การฉายภาพยนตร์ทั้งสองคร้ัง
ประสบความส าเร็จอยา่งมาก ในการส่ือสารผา่นภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์เร่ือง “One Whore” “No Exit News” และ “Bad Rehab” เราไดใ้ส่เพลงป๊อปเพ่ือช่วยส่ือสารขอ้ความของเรา 

แทนท่ีจะใชว้ธีิการท าสารคดีแบบดั้งเดิม การเล่าเร่ืองผา่นทางมิวสิควดีิโอ หรือรายการข่าว เปิดช่องทางการส่ือสารผ่านทาง

ดนตรี” 



วดีิโอต่างๆท่ีเดลกล่าวถึง 

2006 One Whore http://youtu.be/VIRQwVymeWA 

2008 Caught Between the Tiger and the Crocodile http://youtu.be/7nzaAk30wkk 

          No Exit NEWS http://youtu.be/0LA2x-ZME88 

2010 Caused by Refraction http://youtu.be/YvF6-mKCfRw 

          Somaly Uh Uh: Bad Rehab extended remix http://youtu.be/GM0r7N1rIMI 

รับชมวดีิโอในภาษาจีนไดท่ี้ http://u.youku.com/friedpride 

WITNESS เป็นองคก์รตั้งอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา ใหก้ารอบรมนกัเรียกร้องสิทธิทัว่โลกในการใชว้ดีิโอเพ่ือถ่ายสารคดีการละเมิด

สิทธิ และรณรงคเ์พื่อยติุการละเมิด การอบรมวธีิการท าสารคดีและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตวัอยา่งท่ีดีของการท าสารคดีสิทธิทาง

กฎหมาย ดูวดีิโอไดท่ี้ www.witness.org 

WITNESS เช่ือวา่ ปัจจยัดงักล่าวต่อไปน้ีน้ีเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างวดีิโอการรณรงคใ์หป้ระสบผลส าเร็จ 

 วดีิโอมีจุดประสงคท่ี์ชดัเจน ไม่คลุมเครือ  

 รู้จกัผูช้ม สายตาของผูรั้บชมคือใคร ส าคญัมากกวา่มีดวงตาก่ีคู่ 

 ตระหนกัดีวา่ตอ้งการใหผู้ช้มมีปฏิกิริยาอยา่งไร 

 เลือกขอ้ความท่ีดีท่ีสุด ผูค้น และเร่ืองราวเพ่ือขบัเคล่ือนผูช้มใหเ้กิดการปฏิบติั 

 เลือกเวลา และสถานท่ีๆเหมาะสมเพื่อใหผู้ช้มไดเ้ห็นวดีิโอของเรา 

Yvette Alberdingk Thijm ผูบ้ริหาร WITNESS กล่าวใน BlogBig thinkวา่จุดประสงคข์อง WITNESS ในการยติุการ

ละเมิดสิทธิ ไม่ใช่แค่เก็บขอ้มูลเพียงอยา่งเดียว 

 “ WITNESS ช่วยในการรวบรวม จดัวางเน้ือหา เก็บรักษา และจดัแสดง วดีิโอท่ีมีเน้ือหาดา้นสิทธิส าหรับผูช้มทาง

อินเตอร์เน็ต ช่องทางใหม่น้ีจะเป็นเพียงแค่ช่องทางออนไลน์ธรรมดา หากถึงท่ีสุดแลว้ไม่มีการน าผูก้ระท าผิดเขา้สู่

กระบวนการทางยติุธรรม  ในฐานะท่ีเป็นนกัข่าวของประชาชน เราสามารถบนัทึกภาพการละเมิดสิทธิและถ่ายทอดให้

ผูอ่ื้นไดเ้ห็น ไดรั้บรู้ และประเมินสถานการณ์ ในฐานะเป็นผูช้มท่ีมีความสนใจในเร่ืองน้ี เราสามารถระบุการละเมิด

สิทธิ และเรียกร้องความยุติธรรมได้ และในฐานะท่ีเป็นผูอ้อกนโยบายและผูน้ าทางการเมือง เราสามารถให้ความ

ช่วยเหลือในการด าเนินคดีต่อผูก้ระท าผิดได”้ 

ในบลอ็กของเวบ็ไซต ์WITNESS Chris Michael ย  ้าเตือนผูมี้บทบาทดา้นส่ือในความส าคญัของการพิจารณารักษาความ

ปลอดภยั 

http://youtu.be/VIRQwVymeWA
http://youtu.be/7nzaAk30wkk
http://youtu.be/0LA2x-ZME88
http://youtu.be/YvF6-mKCfRw
http://youtu.be/GM0r7N1rIMI
http://u.youku.com/friedpride
http://www.witness.org/


 “ เราจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจการรักษาความปลอดภยั และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในฐานะท่ีเราเป็นคนท า

หนงั และเป็นนักเรียกร้องสิทธิ เราตอ้งดูความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตวัผูท่ี้อยูใ่นฟิลม์ของเรา ตวัอยา่งเช่น ในประเทศ

ซีเรีย การบนัทึกภาพผูป้ระทว้งจากทางดา้นหลงั เป็นการป้องกนัการระบุตวัตน จากการฉายฟิลม์ถอยหลงักลบัชา้ๆ ซ่ึง

รัฐบาลอิหร่านไดใ้ชเ้ทคนิคน้ี ในช่วงการปฏิวติัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อระบุหาตวัผูป้ฏิวติัเฟรมต่อเฟรม” 

เช่นเดียวกนักบัเฟซบุคและทวติเตอร์ การร้องเรียนทางออนไลน์อยา่งในเวบ็ Avaaz.org ไดก้ลายเป็นแบบปฏิบติัท่ีเป็น

มาตรฐานของผูเ้รียกร้องสิทธิระดบันานาชาติเป็นจ านวนมาก อินเตอร์เน็ตปฏิวติัการส่ือสาร ส่งผลกระทบต่อการ

ผลกัดนันโยบาย และเป็นเคร่ืองมืออนัเป็นประโยชน์ในการผลกัดนันโยบายอยา่งประเมินคา่มิได ้ถึงแมอิ้สรภาพในการ

แสดงออกและอิสรภาพทางขอ้มูลจะถูกลดทอนลง นกัเรียกร้องสิทธิยงัคงหาทางเอาชนะความทา้ทายน้ีอยูเ่สมอ 

 

การรวมพลงัจากชุมชน 

การบริหารชุมชน คือขั้นตอนในการน าคนจากชุมชนมารวมตวักนัเพ่ือกระท าการในการรักษาประโยชน์ของชุมชน 

ชุมชนอาจเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั อาจมีอตัลกัษณ์คลา้ยกนั หรือมีประสบการณ์แบบเดียวกนั ผูบ้ริหารชุมชน

คือผูท่ี้ใหส้มาชิกไดก้ล่าวหรือแสดงใหเ้ห็นปัญหาจากการกระท าท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ผูบ้ริหารชุมชนท่ีช่ือเสียงมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาในขณะน้ีคือประธานาธิบดี บารัค โอบามา ผูเ้ร่ิมตน้อาชีพดว้ยการ

เป็นผูบ้ริหารหนุ่มของชุมชนยากจนชาวแอฟริกนั อเมริกนั ในรัฐชิคาโก โอบามาพูดคุยกบัคนในชุมชนแบบตวัต่อตวั 

ซ่ึงมีจ านวนมากมายเพ่ือเรียนรู้ชีวติ และความตอ้งการของพวกเขา ดว้ยการใชเ้ทคนิคดา้นล่างต่อไปน้ี โอบามาไดส้ร้าง

หน่วยงานของชุมชน และไดเ้ขา้ร่วมกบัโบสถใ์นทอ้งท่ีและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือโนม้นา้วรัฐบาล พวกเขาไดเ้รียกร้องให้

มีการจดัตั้งกองทุน ในการปรับปรุงสวนสาธารณะ จดัหลกัสูตรทางการศึกษาใหเ้ด็กๆ และออกแบบหลกัสูตรอบรมฝึก

อาชีพส าหรับผูว้า่งงาน หน่วยงานของโอบามาไดส้ร้างโครงการอาชีพในเมืองช่วงหนา้ร้อนส าหรับวยัรุ่น ซ่ึงประสบ

ความส าเร็จ และกดดนัใหรั้ฐบาลก าจดัใยหินออกจากบา้นพกัสวสัดิการ ในท่ีสุดโอบามาตดัสินใจไดว้า่ประเด็นปัญหา

ต่างๆของชุมชน ตอ้งน าเสนอถึงระดบัชาติ เขาจึงเร่ิมเดินเสน้ทางการเมือง  

ในส่วนน้ีเป็นบทสรุปสั้นๆ ของขั้นตอนการบริหารจดัการชุมชน ซ่ึงเป็นวิธีท่ีมหาตมะ คานธี ไดใ้ชใ้นประเทศอินเดีย 

และผูเ้รียกร้องสิทธิการเหยยีดสีผิวในประเทศแอฟริกาใตใ้นการเคล่ือนไหวระดบัชาติ หวัขอ้น้ีมีเน้ือหาในภาษาองักฤษ

มากมาย รายช่ือหนงัสือต่างๆอยูใ่นส่วนอา้งอิง 

ขั้นตอนการบริหารชุมชนมดีงันี ้

 จดัตั้งกรรมการบริหารชุมชน 

 จดัตั้งหลกัการพ้ืนฐาน 



 หาและรวบรวมสมาชิกชุมชน 

 สร้างการมีส่วนร่วม 

จดัตั้งกรรมการบริหาร หากหน่วยงานของคุณไดอ้อกช่วยเหลือชุมชนในการให้ความรู้และแจกจ่ายถุงยางอนามยั 

หรือการตรวจสอบหาเช้ือเอชไอวี แสดงวา่หน่วยงานคุณมีบุคลากรท่ีสามารถให้ความรู้ดา้นสิทธิแก่ชุมชนได ้ซ่ึง

เป็นสาระส าคญัของกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารงานเป็นกลุ่มอาสาสมคัรท่ีท าหนา้ท่ีเพื่อบรรลุเป้าหมายของการผลกัดนันโยบาย ส่วนใหญ่ควรมา

จากคนในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบปัญหาท่ีอยู่ในระหว่างการแกไ้ข ตวัอย่างเช่น หากคุณก าลงัผลกัดนันโยบาย

ด้านสิทธิของผูห้ญิงท่ีมีเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ดังนั้ นผู ้หญิงท่ีมีเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ควรมีส่วนร่วมในการเป็น

กรรมการบริหารดว้ย 

คุณสามารถหาบุคคลเหล่าน้ีไดจ้ากการจดัประชุมปฏิบติัการ หรือการอบรมในประเด็นน้ี คุณอาจจะตอ้งจดังาน

หลายงานเพื่อดึงดูดบุคคลหลากหลายประเภท ในวาระการประชุมควรให้เวลาแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อแบ่งปัน

แนวคิดถึงนโยบายท่ีควรเปล่ียนแปลง ขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ช่วยปรับแผนการผลกัดนันโยบายให้ดีกวา่

เดิมได ้และคุณสามารถสังเกตการณ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ท่ีมีความสนอกสนใจในประเด็นน้ีเป็นพิเศษ และใครท่ี

แสดงความคิดเห็นหรือมุมมองต่างๆไดดี้ บุคคลเหล่าน้ีมีศกัยภาพในการเป็นผูน้ า และคุณสามารถพฒันาพวกเขา

ได้ ลองถามคนจากการประชุมว่าเขาตอ้งการร่วมสร้างหน่วยงานไปดว้ยกนัหรือไม่ หรือเร่ิมจากการผลกัดัน

นโยบาย หรือการรวมตัวกันระหว่างหน่วยงาน ติดตามพูดคุยถึงแผนการให้ความร่วมมือ บุคคลเหล่าน้ีจะ

กลายเป็นแกนน าส าคญัของกลุ่ม 

จดัตั้งหลกัการขั้นพืน้ฐาน 

 เม่ือเราไดบุ้คคลท่ีเป็นแกนน าอยา่งน้อย 5 คนแลว้ น าพวกเขาก าหนดหลกัการขั้นพ้ืนฐานร่วมกนั ตวัอยา่งของ

หลกัการพ้ืนฐานมีดงัน้ี  

 ใหผู้ห้ญิงท่ีมีเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ เป็นตวัแทนของหน่วยงานในการพดู 

 การตดัสินใจทุกคร้ังตอ้งมาจากการนบัคะแนนเสียง 

 ทุกคนตอ้งไดรั้บฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ 

 มีการผลดัเปล่ียนการอ านวยความสะดวกในการประชุมและบนัทึกการประชุม 

 จดัใหมี้การรับดูแลเล้ียงเด็กเลก็ เพ่ือใหผู้ห้ญิงสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

หลกัการต่างๆเหล่าน้ีเป็นตวัอย่าง คุณสามารถคิดหาหลกัการอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มของคุณ ในการท างานร่วมกนั 

กลุ่มแกนน าสามารถก าหนดกรอบเวลา ในการเขา้พบสมาชิกชุมชนอ่ืนๆ เราควรจดัประชุมกลุ่มแกนน า อยา่งนอ้ยหน่ึง



คร้ังในทุกๆสองสปัดาห์ และควรจดัประชุมในเวลาเดิมทุกๆคร้ัง ถึงแมบ้างคร้ังไม่มีเร่ืองพดู แต่ประเด็นต่างๆเกิดข้ึนได้

เสมอในการประชุม ส่ิงส าคญัคือการรักษาความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหวา่งสมาชิกกลุ่มแกนน า 

รวมพลสมาชิกชุมชน 

 คนคือปัจจยัพ้ืนฐานในการสร้างความเคล่ือนไหว ไม่วา่จะเป็นผูมี้เช้ือเอชไอวีในประเทศจีน หรือคนท่ีอาศยัอยูใ่น

ชุมชนยากจนในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง หลกัการบริหารชุมชนคือขั้นตอนการ

รวบรวมสมาชิกใหม่ๆ และอบรมสมาชิกท่ีเหลือเพื่อกา้วข้ึนเป็นผูน้ า คุณสามารถหาสมาชิกไดด้ว้ยการไปตามสถานท่ีต่างๆ

ท่ีพวกเขาอยู่อาศยัหรือท างานอยู่ท่ีนัน่ และพูดคุยกบัพวกเขา ในบางแห่ง ผูบ้ริหารชุมชนเดินทางจากบา้นหน่ึงไปอีกบา้น

หน่ึง เคาะประตูแต่ละบา้นเพ่ือขอพดูคุยกบัผูท่ี้ประสบปัญหานั้น หรือบางคร้ัง ผูบ้ริหารชุมชนไปร้านเสริมสวย  ตลาด หรือ

แมก้ระทัง่บาร์ กลุ่มแกนน าควรตั้งเป้าหมายตามสภาพความเป็นจริง ในเร่ืองจ านวนคนท่ียอมลงช่ือเขา้ร่วมกับคุณ การ

ตั้งเป้าหมายช่วยคุณประเมินความกา้วหนา้ได ้

การรวบรวมสมาชิกจะง่ายข้ึนหาก 

 มีการแนะน าตวัเองสั้นๆกบัแต่ละคน และอธิบายประเด็นปัญหา และสาเหตุวา่ท าไมถึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับคน

ในชุมชนท่ีตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัลงมือปฏิบติั เรียนรู้ความสนใจของแต่ละคน หาค าตอบว่าพวกเขาสนใจจะ

ร่วมงานกบักลุ่มของคุณเพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือไม่ 

 ใบปลิวพร้อมเน้ือหาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย มีขอ้มูลและรูปภาพของประเด็นปัญหา 

 รายช่ือบุคคล หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล ์(หากมี) คุณอาจเพ่ิมความเห็นส่วนตวัลงไปในช่ือของบุคคลนั้น เช่น 

o “มีแนวโนม้เขา้ร่วมสูง!” เป็นคนท่ีเขา้ใจประเด็นปัญหา และต่ืนเตน้ท่ีจะไดล้งมือแกไ้ขปัญหา 

o “อาจจะเขา้ร่วม” เป็นคนท่ีมีความสนใจในประเด็นน้ี แต่ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะเขา้ร่วมเท่าไหร่นกั 

o “ไม่มีแววเขา้ร่วม” เป็นคนท่ีใหช่ื้อ เบอร์โทรศพัทแ์ละอีเมล ์แต่มีท่าทีไม่ต่ืนเตน้ หรือสนใจ 

 กิจกรรม หรือการประชุมท่ีเราสามารถเชิญคนเขา้มาร่วมเพ่ือเรียนรู้ปัญหา 

 

สร้างการมีส่วนร่วม 

วธีิหลกัท่ีจะใหผู้ค้นเขา้มามีส่วนร่วมในหน่วยงานคือให้พวกเขาท าส่ิงท่ีก่อให้เกิดผล เช่น ช่วยตดัสินใจ ท าให้พวกเขา

รู้สึก “เป็นเจา้ของ” การผลกัดนันโยบาย เขา้หาสมาชิกใหม่ๆ (ดว้ยการส่งใบปลิวทางไปรษณีย ์เชิญให้มาร่วมงาน หรือ

ไปร้านท าผม หรือบาร์ เพ่ือหาสมาชิกใหม่ๆ มีส่วนร่วมในงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการปลูกฝังโนม้นา้วผูมี้อ  านาจ และ

แสดงความรับผิดชอบต่างๆ อาจเร่ิมตน้จากงานเล็กๆดว้ยการตอ้นรับคนท่ีหนา้ประตูงาน จนไปถึงงานใหญ่ เช่นร่าง

ข่าวประชาสมัพนัธ์) 



ก่อนมอบหมายหนา้ท่ีใหม่ให้ใคร ตอ้งแน่ใจก่อนว่าบุคคลนั้นเขา้ใจในส่ิงท่ีควรท า และรู้วา่ควรท าอย่างไร หากมีคน

ตอ้งเสนอการผลกัดนันโยบายของคุณในท่ีสาธารณะ คุณตอ้งอบรมเขาก่อนและประเมินความสามารถก่อนจะส่งเขาลง

สนามจริง 

ส่วนส าคญัในการบริหารชุมชนคือการการพฒันาภาวะผูน้ า คุณควรมองหาคนในหน่วยงานท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ี

ใหม่ๆ รู้จุดแขง็และพรสวรรคข์องตวัเอง ก่อนกา้วข้ึนเป็นผูน้ า บุคคลนั้นตอ้งผ่านการฝึกฝนและเตรียมตวั ขณะฝึกฝน

ควรมีการติชม หรือค าแนะน าส่ิงท่ีควรปรับปรุงในคร้ังต่อไป 

ส่วนส าคัญอีกอย่างในการบริหารชุมชนคือ การออกงานในท่ีสาธารณะ เราจะพูดคุยเร่ืองน้ีต่อไป ในการจัดงาน

สาธารณะ คุณสามารถสร้างหน่วยงานและรวมพลงัจากหน่วยงานไดใ้นขณะเดียวกนั 

กรณีศึกษา: การรวมพลงัจากชุมชน 

Sunil Pant เป็นผูก่้อตั้งและประธาน Blue Diamond Society (BDS) เครือข่ายช่วยเหลือและสนบัสนุน สุขอนามยัเจริญ

พนัธ์ และสิทธิมนุษยชนของเลสเบียน เกย ์ไบเซกชวลผูเ้ป็นสาวประเภทสอง และบุคคลท่ีเป็นลกัเพศ (LGBTI) ชุมชน

ในเนปาลมีสมาชิกเพ่ิมจ านวนข้ึนสูงถึง 300,000 คน Sunil เป็นเกยค์นแรกท่ีกลา้เปิดเผยตวั และมีท่ีนัง่ในรัฐสภาเนปาล

และสภารัฐธรรมนูญ อีกทั้งเป็นผูไ้ดรั้บรางวลั “Celebration of Courage” จาก International Gay and Lesbian Human 

Rights Commission (IGLHRC) ในปี 2007  

Sunil และเพ่ือนร่วมงานจาก BDS ท างานภายใตค้วามเส่ียงต่อการถูกจบักุมและตอ้งโทษขงัจากหน่วยรักษาความ

ปลอดภยัและกองก าลงัพลเรือนท่ีปราบปรามเครือข่าย LGBTI ทัว่ประเทศ เน่ืองจากการปราศจากการคุม้ครองทาง

กฎหมาย และสงัคมท่ีมีความเช่ือตามขนบเดิม สภาพแวดลอ้มท่ี LGBTI ท างานอยูน่บัวา่เส่ียงต่ออนัตรายมาก เจา้หนา้ท่ี 

BDS หลายคนถูกจบักมุและส่งเขา้เรือนจ า ผูเ้ป็นสาวประเภทสองจ านวนมากไดรั้บการข่มขู่ แบลค็เมล ถูกข่มขืนและ

กระท าทารุณต่างๆ 

ช่วยเล่าตวัอยา่งการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิท่ีประสบความส าเร็จ หรือโครงการท่ีคุณไดท้ าในประเทศเนปาลให้ฟัง

หน่อย 

เราสร้างความเขม้แข็งให้ LGBTI และ สมาชิกกลุ่ม MSM ดว้ยการอบรมและฝึกฝน โครงการสร้างภาวะผูน้ า ประสบ

ความส าเร็จอยา่งมาก เน่ืองจากไดช่้วยสร้างความมัน่ใจ วิสัยทศัน์ ทกัษะการพูดในท่ีชุมชน และการหาเสียงสนบัสนุน

จากส่ือ เราไดจ้ดัทอลค์โชวท์างทีว ีซ่ึงช่วยสะทอ้นปัญหาอนัละเอียดอ่อนของ LGBTI ใหส้าธารณะไดรั้บรู้ การหาเสียง

สนบัสนุนเชิงกฎหมายและรัฐธรรมนูญ น าไปสู่ การตดัสินใจคร้ังประวติัศาสตร์ เม่ือศาลสูงสุดของเนปาลยินยอมให้มี

ความเสมอภาคต่อ LGBTI และอ่ืนๆอีกหลายเร่ือง 



คุณเคยใชก้ลไกสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาติ หรือใชเ้วทีต่างๆในการท างานกบัLGBTI/HIV หรือไม่ ประสบผลมาก

นอ้ยแค่ไหนและผลเป็นอยา่งไร 

เคยใชค้รับ หน่วยตรวจสอบสิทธิมนุษยชนระดบันานาชาติและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งนกัเรียกร้องสิทธิมนุษยชนระดบั

นานาชาติ ไดเ้คยช่วยเขียนจดหมายถึงรัฐบาลเนปาล ส่งคนไปตรวจดูศูนยก์กักนั เสนอขอ้เรียกร้องต่อนานาชาติเพื่อ

กดดนัรัฐบาลเนปาลเคารพสิทธิLGBTI หรือปล่อยพวกเขาจากท่ีกกัขงั (เช่นเม่ือ สิงหาคม 2003 สมาชิก MSM/TG

จ านวน 39 คนถูกจบักมุโดยปราศจากขอ้หา นานถึง13 วนั) 

ตดัมาจาก Frontline Defenders (http://www.frontlinedefenders.org/node/1991) และเวบ็ไซต ์Blue Diamond 

 

การมส่ีวนร่วมกบัสาธารณะชน 

มีหลายวิธีมากมายในการส่งขอ้ความออกสู่สาธารณะ วิธีท่ีด่ีท่ีสุดคือการเขา้ถึงคนในทอ้งถ่ิน เกาะกระแสส่ิงท่ีคนใน

สงัคมนิยมและใหค้วามสนใจ และโนม้นา้วเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย ส่ือมกัจะชอบท าข่าวใหญ่ๆ ท่ีให้ภาพน่าต่ืน

ตาต่ืนใจ เราสามารถน าวิธีน้ีใชใ้นการดึงดูดผูค้นให้หันมาสนใจประเด็นปัญหาของเราไดเ้ช่นกนั อยา่งไรก็ตาม การมี

ส่วนร่วมของสาธารณะอาจไม่ปลอดภยัในทุกกรณี ทางเลือกส าหรับวธีิต่างๆมีดงัต่อไปน้ี 

 การแสดงศิลปะใชค้นจ านวนเพียงเลก็นอ้ย เราก็สามารถสร้างภาพอนัน่าจดจ า ดึงดูดความสนใจจากส่ือ และท าให้

คนฉุกคิด โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าใหเ้ป็นเร่ืองอ้ือฉาวเลย ตวัอยา่งเช่น IKON เป็นกลุ่มผูใ้ชย้าในบาหลี ไดน้ ารองเทา้

หลายสิบคู่ วางบนถนนเพ่ือแสดงถึงผูค้นท่ีเสียชีวติมากมายจากการตอ้งพึ่งพายา 

 Teach-insสามารถน าสมาชิกจากชุมชนมารวมตวักันเพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในบรรยากาศท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 การแสดงละครบนท้องถนน เป็นอีกทางหน่ึงในการเขา้ถึงผูค้นใหม่ๆในชุมชนอยา่งเป็นมิตร 

 งานศิลปะพืน้บ้าน ผา้นวม AIDS เป็นโครงการศิลปะท่ีผูค้นจ านวนเป็นพนัๆคนไดเ้ขา้มีส่วนร่วม ผูเ้ขา้ร่วมเป็น

บุคคลท่ีคนรักเสียชีวิตดว้ยเอชไอวี/เอดส์ ในสหรัฐอเมริกา บรรดาสมาชิกครอบครัว สามีภรรยา และเพื่อนของ

ผูเ้สียชีวิต ได้น าผา้มาต่อกันเพ่ือเป็นผา้นวมขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างงานประดิษฐ์แบบพ้ืนบ้านของ

สหรัฐอเมริกา เพ่ือดึงดูดความสนใจมายงัโรคน้ีในแบบท่ีเป็นมิตร ชุมชนของคุณอาจมีงานประดิษฐ์ท่ีสามารถ

ประยกุตใ์ชใ้นวธีิการเดียวกนัน้ีได ้

 จุดเทยีน การจุดเทียนไวอ้าลยัเป็นอีกวธีิหน่ึงในการร าลึกถึงผูเ้สียชีวติจาก เอชไอว/ีเอดส์ อยา่งสนัติ 

 ธุรกจิที่ให้การสนับสนุน ท าให้สมาชิกชุมชนไดท้ าส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยการให้รางวลัธุรกิจท่ีไม่ต่อตา้น

ชุมชนของคุณ คุณสามารถให้รางวลัธุรกิจเหล่าน้ีไดด้้วยการติดสติกเกอร์ดาวสีทอง ใบหน้ายิ้ม หรือสายรุ้ง ท่ี

หนา้ต่าง เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ใหลู้กคา้เห็นวา่ธุรกิจน้ีมีแนวปฏิบติัท่ียติุธรรมและมีศีลธรรม 

http://www.frontlinedefenders.org/node/1991


 การต่อต้าน เป็นอีกทางหน่ึงในการรวมพลงักบัชุมชนท่ีไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ไม่วา่ชุมชนนั้นจะถูกตราหนา้ไวว้า่

อยา่งไร ชุมชนมีสิทธิในการตดัสินใจในการใชเ้งิน พวกเขาอยากซ้ือก๋วยเต๋ียวจากร้านท่ีไม่บริการสมาชิกชุมชน

หรือไม่ หรือซ้ือยาจากร้านขายยาท่ีไล่ผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ออกจากงานหรือไม่ รายช่ือบอยคอต เป็นรายช่ือ

ส่วนตวัคุณสามารถแบ่งปันให้เพ่ือนดู หรือใชใ้นการผลกัดนันโยบายท่ีก าลงัเพ่งเล็งธุรกิจนั้น การต่อตา้นเป็นวิธี

หน่ึงในการสร้างพลงัให้ชุมชนและแสดงให้เห็นว่าพวกคุณเอาจริง ตวัอย่างเช่น ในปี 2007 นักเรียกร้องสิทธิ

มนุษยชนดา้นเอดส์ชาวไทยไดเ้รียกร้องทัว่โลกให้มีการต่อตา้นสินคา้ Abbott Laboratories เม่ือบริษทัยกเลิกยาท่ี

ก าลงัรอการจดทะเบียนและปฏิเสธการจดทะเบียนยาตวัใหม่ในประเทศไทย Abbott ไม่พอใจท่ีรัฐบาลไทยออก

ใบอนุญาตให ้lopinavir/ritonavir (Kaletra) 

 “International day of solidarity”วันน ้าหนึ่งใจเดียวกันระดับนานาชาติเป็นวิธีท่ีดีในการระดมความช่วยเหลือ

จากนานาชาติ ตวัอยา่งเช่น คุณสามารถให้พนัธมิตรจากเมืองต่างๆหรือประเทศต่างๆ ส่งจดหมายให้สถานทูตใน

ประเทศของคุณ หรือคุณอาจขอให้ผูส้นับสนุนถ่ายรูปและโพสต์ลงในเวบ็ไซต์เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนจาก

นานาชาติ 

 การเดินประท้วง เป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนมากมีส่วนร่วมโดยตรงในการเรียกร้องและเผชิญหนา้กบับุคคลหรือ

องคก์ร เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย บริษทัยา Pfizer หรือโบสถค์าธอ

ลิค 

ควรจ าไวว้า่การมีส่วนร่วมของสาธารณะชน จ าตอ้งมีการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ ตวัอยา่งเช่น หากเรา

วางแผนท่ีจะเดินจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็นการรบกวนการจราจรบนท้องถนน ค าถามท่ีเราตอ้งน ามา

พิจารณามีดงัน้ี 

 เราจ าเป็นตอ้งขออนุญาตจดังานในสวนสาธารณะ หรือในบางพ้ืนท่ีหรือไม่ 

 ประเทศเรามีกฎหมายการชุมนุม และจ านวนผูชุ้มนุมหรือไม่ 

 เราตอ้งขอความร่วมมือจากต ารวจ ในการจดัเสน้ทางการชุมนุมหรือไม่ 

 ขอ้เสียเปรียบมีอะไรบา้ง และเราสามารถท าใหล้ดนอ้ยลงไดอ้ยา่งไร 

 เรามีทนายเพ่ือช่วยเหลือในเวลาคบัขนัหรือไม่ 

ส่ิงท่ีตอ้งน าไปคิดคือ การเดินประท้วงในท่ีโล่งกวา้ง หากมีผูเ้ดินเพียงไม่ก่ีคน อาจดูไม่น่าประทับใจนัก การ

ประทว้งสามารถท าในท่ีเล็ก (เพราะกลุ่มเล็กดูเหมือนเป็นกลุ่มใหญ่ได)้ หรือใชเ้วลาหลายเดือนในการรวบก าลงั

พล และระดมพลงัจากชุมชน 

 วิธีการตรงไปตรงมา บางกลุ่มท่ีมีวิธีการตรงไปตรงมา ซ่ึงบางคร้ังเป็นการกระท าผิดกฎหมาย เพื่อ

เรียกร้องความสนใจมาสู่ประเด็นปัญหา  ตวัอยา่งเช่น กลุ่ม ACT-UP มกัข้ึนไปบนอาคารและปล่อยป้าย

ผา้ขนาดใหญ่ท่ีมีขอ้ความเรียกร้องสิทธิ แมก้ารกระท าเช่นน้ีจะท าใหพ้วกเขาถูกจบักุม กลุ่มACT-UP ได้

ยึดครอง Grand Central Station สถานีรถไฟใหญ่ในมหานครนิวยอร์กในช่วงชัว่โมงเร่งรีบ พวกเขาน า



ป้ายสีด าคลุมตารางเวลารถไฟท่ีติดอยู่บนผนังก าแพง พร้อมขอ้ความ “จัดกองทุนให้เอดส์ ไม่ใช่จัด

กองทุนเพื่อสงคราม” และเป่านกหวีดเสียงดงัเป็นสัญญาณ ให้ผูชุ้มนุมนอนลงบนพ้ืนท าท่าแกลง้ตาย 

เป็นเหตุให้ให้ผูค้นท่ีสัญจรอยู่ไม่สามารถเคล่ือนท่ีไปไหนได ้และเป็นเชิงบงัคบัให้ทุกคนไดรั้บรู้และ

เห็นขอ้ความ ผูชุ้มนุมท่ียอมเสียงในลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งมีทีมคอยให้การช่วยเหลือ รวมถึงทนายความ

กรณีถูกจบักมุ 

กลุ่มต่างๆในองคก์ร หรือกลุ่มแนวร่วม มีบทบาทต่างๆกนัในการมีส่วนร่วมกบัสาธารณะ บางคนอาจให้ความส าคญัเร่ือง

การเดินทางเคล่ือนยา้ย เช่นเตรียมความพร้อมให้ทุกคนไดรู้้วา่ตอ้งเดินทางไปท่ีไหน เตรียมอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

เพียงพอกบัคนท่ีมีส่วนร่วมในงาน คนบางกลุ่มอาจให้ความส าคญัเร่ืองส่ือ ดว้ยการเตรียมขอ้มูลส าหรับส่ือ และการส่ง

ข่าวสาร ขอ้มูลต่างๆ คนบางกลุ่มอาจอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงมากกวา่การประทว้งทัว่ๆไป 

กรณีศึกษา : เดนิขบวนเพือ่การเข้าถึงการรักษาในประเทศไทย 

ในช่วงปีแรกๆของกลุ่มเครือข่ายของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย (TNP+) ยงัไม่มียาตา้นรีโทรไวรัส ถึงแมก้าร

รักษาแบบผสมผสานยงัคงเป็นมาตรฐานการดูแลรักษาและสามารถช่วยชีวิตผูค้นเป็นพนัๆ ในประเทศร ่ ารวยฟากตะวนัตก 

TNP+ และพนัธมิตรเอ็นจีโอ ไดเ้ชิญคนจากกลุ่ม PLWHA ราวร้อยคนและคนอ่ืนๆเขา้ร่วมในการปักหลกัประทว้งและ

เดินขบวนไปยงักระทรวงสาธารณะสุข 

ขอ้เรียกร้องต่อกระทรวงสาธารณะสุขคือ รัฐบาลควรใชสิ้ทธิในการออกใบอนุญาตเพื่อ ddl ยารักษาเอชไอว ีซ่ึงไดรั้บการจด

ทะเบียนภายใตสิ้ทธิบตัรและมีราคาสูงลิบล่ิว ปัญหาเร่ืองเอชไอว ีเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย และผูค้นจ านวนเป็นร้อยๆ

จากจ านวนพนัคนไดเ้สียชีวติเพราะไม่ไดรั้บการรักษา 

พวกเขาสวมเส้ือยืดพร้อมขอ้ความเรียกร้องสิทธิ แสดงถึงความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และท าป้ายแสดงสัญลกัษณ์และ

ขอ้ความ  กลุ่มผูชุ้มนุมเดินขบวน ผูค้นมากหน้าหลายตาพูดผ่านเคร่ืองขยายเสียง เพ่ือให้ฝูงชนท่ีอยู่รอบๆเขา้ใจว่าข้อ

เรียกร้องของ TNP+ คืออะไร พวกเขาเสนอขอ้เรียกร้องและปักหลกัอยูท่ี่หนา้กระทรวง จนกระทัง่รู้สึกวา่ขอ้ความท่ีพวกเขา

ส่งไปเป็นท่ีรับรู้ ผูเ้ขา้ร่วมขบวนจ านวนมากนอนคา้งแรมริมถนนหลายคืน ถึงแมเ้ป็นช่วงฤดูหนาว 

ในท่ีสุด รัฐมนตรีออกมาแสดงตนและกล่าวต่อกลุ่มประทว้ง ซ่ึงสร้างความพอใจใหผู้ป้ระทว้งในขณะนั้น 

สร้างแนวร่วม 

ในยคุกลางของประเทศจีน สมยัการปกครองสามอาณาจกัร ภาวะสงครามไดกิ้นเวลานานหลายศตวรรษระหวา่งกลุ่มกบฏ 

ภายใตก้ารน าของนกัวางแผนผูป้ราดเปร่ือง Zhuge Liang และกองทพั Wei ซ่ึงต่อสู้เพ่ือผูป้กครอง ในช่วงสงครามอนั

ยาวนาน เกิดวกิฤตข้ึนช่วงหน่ึง เม่ือพนัธมิตรไม่สามารถป้องกนัเสน้ทางหลกัเขา้สู่ตวัเมือง ท่ี Zhuge Liang ไดต้ั้งค่ายป้องกนั 

และมีผูใ้หค้  าแนะน าเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีคน กองทพั Wei เร่ิมตีลอ้มเขา้มาเร่ือยๆ 



ในเม่ือหมดหนทางเคล่ือนไหวแลว้ Zhuge สัง่ใหท้หารเปิดประตูเมืองทุกประตู และบอกให้พวกเขาแต่งตวัเหมือนชาวบา้น

และยนืกวาดถนน Zhuge นัง่อยูบ่นก าแพงเหนือทางเขา้ประตูเมือง เขาเล่นกู่เจิง ดว้ยท่าทีอนัสงบ มีเด็กผูช้ายสองสามคนนัง่

ฟังเขาเล่นอยูข่า้งๆ เม่ือกองทพั Wei เดินทพัมาถึงเมือง แม่ทพั Sima Yi เห็นภาพอนัผ่อนคลายเบ้ืองหนา้ จึงเช่ือวา่ Zhuge 

Liang คงไดเ้ตรียมการป้องกนัภยัใหเ้มืองเป็นอยา่งดีและมีการซุ่มโจมตีอยา่งแน่นอน เขาจึงสัง่ใหก้องทพั Wei ถอยทพักลบั 

บทเรียนท่ีไดจ้ากเร่ืองน้ีคือกลุ่มคนท่ีเลก็ และอ่อนแอสามารถหาวธีิท าให้ตวัเองดูเขม้แข็งและมีพลงักวา่สภาพเป็นจริง ทั้งน้ี 

Zhuge Liang คงไม่ตกอยูใ่นสถานการณ์เขา้ตาจนเช่นนั้นหากเขามีพนัธมิตรท่ีไวใ้จได!้ 

พนัธมิตรคือบุคคลหรือกลุ่มท่ีเขา้ร่วมการผลกัดนันโยบายดว้ยจุดประสงคเ์ดียวกนักบัคุณ พวกเขาอาจะเป็น 

 องคก์รพฒันาเอกชนหรือ องคก์รชุมชน(CBO) 

 เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

 ผูส้นบัสนุนทุน 

 เจา้หนา้ท่ีองคก์ารสหประชาชาติ 

 นกัวชิาการ 

 กลุ่มนกัเรียน 

 บุคคลจากส่ือ และอ่ืนๆ 

นักผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนพ่ึงพาพนัธมิตรอย่างมาก ทั้ งในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เน่ืองจากงานดา้นสิทธิเป็นการกระท าในระยะยาว และมกัเป็นขอ้โตแ้ยง้ในสงัคม รวมทั้งตอ้งการทกัษะหลากหลายประเภท

ท่ีกลุ่มอ่ืนไม่มี ส าหรับกลุ่มระดบัรากหญา้ท่ีท างานร่วมกบักลุ่มคนชายขอบและขาดการสนับสนุนทางการเมืองรวมทั้ ง

เงินทุน พนัธมิตรเป็นส่วนส าคญัในการสร้างการผลกัดนันโยบายใหป้ระสบผลส าเร็จ การมีพนัธมิตรเป็นการสร้างพลงั และ

ท าใหชุ้มชนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน กลุ่มพนัธมิตรหลากหลายท่ีท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจยัช้ีวดัความสามารถ

ในการบรรลุเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

พนัธมิตรชดเชยจุดอ่อนของหน่วยงานไดด้ว้ยแรงเสริมจากจุดแขง็ของพนัธมิตร พนัธมิตรสามารถใหค้วามช่วยเหลือในดา้น

เทคนิค ก าลงัทรัพย ์อิทธิพลทางการเมือง และมุมมองอนัเป็นประโยชน์ และเขา้ถึงความตอ้งการของหน่วยงานเพ่ือน า

ประเด็นของเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

เครือข่ายของผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ และบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบ มีส่วนส าคญัในการเป็นแนวร่วม พวกเขาช่วยแบ่งปัน

แหล่งทรัพยากรและขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งมีส่วนช่วยในการวางนโยบายระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับแผนการการผลกัดนันโยบายเราขอแนะน าการจดัตั้งแนวร่วมมากกวา่เครือข่าย เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจาก

บุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์คลา้ยกนัสามารถน าไปสู่ความขดัแยง้ภายใน ในเร่ืองสิทธิการเป็นตวัแทนของกลุ่ม แต่แนวร่วมเป็นการ

ท างานร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายอนัหลากหลายเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกนั 



เครือข่ายจ าเป็นตอ้งมีกองทุน เลขานุการ ห้องท างาน และทรัพยากรอ่ืนๆอีกมากมายท่ีหาได้ยาก เครือข่ายบางกลุ่มใช้

เวลานานในการหาเงินทุนจนไม่มีเวลาหรือก าลงัในการสร้างเครือข่ายต่อไป แต่แนวร่วมสามารถบริหารไดโ้ดยสมาชิกแนว

ร่วม และสามารถยติุหรือแยกกนัหลงัจากบรรลุเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

การผลกัดนันโยบายมีสองประเภท 

 การผลกัดนันโยบายท่ีท างานร่วมกนัในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือจดัการด าเนินการเฉพาะ เช่น ท าจดหมายเพ่ือการลง

นาม หรือจดังานในท่ีสาธารณะ ตวัอยา่งในกรณีน้ีคือ แนวร่วมของกลุ่มท่ีจดังาน LGBT Pride festival ในหลายๆ

เมือง  

 กลุ่มแนวร่วมท่ีท างานนานหลายปี หรือหลายสิบปี ในการวางแผนการผลกัดนันโยบายเพ่ือการเปล่ียนแปลงคร้ัง

ยิ่งใหญ่ ตวัอย่างในกรณีน้ีคือ การผลกัดันนโยบายระดับชาติเพ่ือสิทธิของวรรณะจัณฑาล มีแนวร่วมจากคน

จ านวน 78 คน และกลุ่มต่างๆท างานร่วมกนัเพ่ือยติุการกีดกนัชั้นวรรณะในประเทศอินเดีย 

ส่ิงส าคญัในการสร้างแนวร่วมใหป้ระสบผลส าเร็จ 

 เป้าหมายและจุดประสงคร่์วมท่ีชดัเจน 

 ความไวว้างใจวา่ทุกคนในแนวร่วมมีความมุ่งมนัในเร่ืองเดียวกนั 

 กฎพ้ืนฐานท่ีช่วยใหส้มาชิกแนวร่วมสามารถด าเนินงานร่วมกนัได ้ถึงแมมี้ภาษาท่ีหลากหลาย วิธีการจดัการ         

กลยทุธ์ และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  

 กฎพ้ืนฐานการเพ่ิมเงินทุน และการใชจ่้ายเงินทุน ของสมาชิกแนวร่วม 

โดยเฉพาะประเด็นสุดทา้ยเป็นเร่ืองส าคญัมาก  ความเขา้ใจผิดเร่ืองเงินทุนเป็นการบัน่ทอนการท างานกบักลุ่มแนวร่วม 

ดงันั้นแนวร่วมของเราควรมีการพดูคุยอยา่งตรงไปตรงมา เก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณ ใครเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองเงินทุน องคก์ร

อ่ืนมีการขอเงินทุนจากงบประมาณของกลุ่มแนวร่วมอยา่งไร และรายงานหรือการท าบญัชีประเภทไหนท่ีคุณตอ้งติดตามดู

ผล 

ขั้นตอนการสร้างแนวร่วม 

 ระบุพนัธมิตร 

 เขา้หาพนัธมิตร 

 แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

ระบุพนัธมติร พนัธมิตรท่ีดีเป็นอยา่งไร 

 ส่ือสารชดัเจน ไวใ้จได ้และท างานกบัคุณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 มีจุดแขง็ท่ีจ าเป็นส าหรับการผลกัดนันโยบาย เช่น 

o มีรายช่ือบุคคลจากส่ือต่างๆ ท่ีอพัเดทแลว้ 

o ผูเ้ช่ียวชาญทางกฎหมาย 

o ประสบการณ์ในการผลกัดนันโยบาย 

o ขอ้มูลเก่ียวกบัรัฐบาล 

o ความสามารถในการรวมพลงัจากชุมชน หรือพนัธมิตรอ่ืนๆท่ีเราไม่สามารถเขา้ถึง 

พนัธมิตรอาจมาจากชุมชนอ่ืนๆท่ีกลุ่มคุณเป็นตวัแทน ซ่ึงอาจเป็นส่ิงดีเพราะความหลากหลายช่วยให้คุณเขา้ถึงกลุ่มคนได้

มากข้ึน ตวัอยา่งเช่น ในช่วงแรกๆของความเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา นักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนท่ีเป็น

นกัเรียนสามารถดึงดูดความสนใจจากส่ือและความช่วยเหลือจากสาธารณะชนในวงกวา้ง เด็กนกัเรียนเขา้มามีส่วนร่วมใน

ประเด็นปัญหาน้ีจากแม่ท่ีไดรั้บผลกระทบรวมทั้งผูห้ญิงคนอ่ืนๆ การบรรดาแม่และผูห้ญิงเขา้มาร่วมการเคล่ือนไหวดา้น

สิทธิมนุษยชนน้ี ท าใหน้กัเรียกร้องสิทธิมนุษยชนไดรั้บการสนบัสนุนจากโบสถแ์อฟริกนั-อเมริกนั ท่ีมีผูเ้คารพศรัทธาเป็น

จ านวนมาก ทางโบสถใ์ห้การสนบัสนุนผูห้ญิงเหล่าน้ี การผลกัดนันโยบายคร้ังน้ีมีการวางวตัถุประสงคแ์ละเลือกพนัธมิตร

อยา่งรอบคอบ การเคล่ือนไหวทางสิทธิมนุษยชนสามารถดึงใหส่ื้อท าข่าวแสดงความเห็นใจไดม้ากเกินความคาดหมาย เพียง

เพราะนกัเรียนเป็นจุดสนใจของข่าว 

การเป็นส่วนหน่ึงในแนวร่วมยงัช่วยใหเ้รามีกลยทุธ์ในการเลือกคนเป็นตวัแทนแนวร่วมในการออกส่ือ งานสาธารณะ โนม้

นา้วกลุ่มเป้าหมาย และพนัธมิตรอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น หากแนวร่วมของคุณท างานดา้นการลดอนัตราย อาจมีสถานการณ์ท่ีเรา

ตอ้งการใหผู้ใ้ชย้าเป็นตวัแทนแนวร่วมในการประชุมหรือออกงานสาธารณะต่างๆ (เช่นกบัผูใ้ชย้าคนอ่ืนๆ) การบรรยายใน

มหาวิทยาลยั หรือการประชุมของแพทย ์เราอาจตอ้งใชค้นท่ีจบปริญญาเป็นตวัแทนข้ึนพูดในประชุมแบบน้ี หากแนวร่วม

ของเรามีกลุ่มผูใ้ชย้าและนกัวชิาการ เราสามารถเลือกคนท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

ถึงแมมี้ขอ้ไดเ้ปรียบ แต่ไม่ใช่เร่ืองง่ายในการท างานกบันกัรณรงคค์นอ่ืนๆ แต่ละกลุ่มมีวิธีการในการตดัสินใจต่างๆกนัไป 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริหารเวลาและเงิน บางคร้ังเราอาจตอ้งเอาชนะปัญหาส่วนตวัในการท างานร่วมกบัคนอ่ืนๆ หรือ

องคก์รท่ีเราเคยมีประสบการณ์ดา้นลบมาก่อน 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งฝืนท างานกบัพนัธมิตร หากมีอุปสรรคในเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองงานท่ีไม่อาจแกปั้ญหาได ้เช่นการท าลาย

ความไวว้างใจ อย่างไรก็ตาม หากความร่วมมือกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หรือพนัธมิตรท่ีช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได ้ไม่

ประสบผลส าเร็จ การผลกัดันนโยบายของคุณอาจมีอุปสรรค นักผลกัดนันโยบายท่ีดีตอ้งเปล่ียนศัตรูและคนทั่วไปให้

กลายเป็นพนัธมิตร นกัผลกัดนันโยบายท่ีไม่ประสบผลส าเร็จเปล่ียนพนัธมิตรใหก้ลายเป็นศตัรู 

คุณอาจใชเ้ป้าหมายร่วมในการผลกัดนันโยบายเขา้ถึงกลุ่มอ่ืนๆ และดูวา่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีกวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรือไม่ 

 



กรณีศึกษา: สร้างแนวร่วมกบัสหภาพแรงงาน 

โดย Nathan Geffen เหรัญญิก South Africa’s Treatment Action Campaign (TAC) 

การสู้เพ่ือยารักษาราคาถูก หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อคนยากจนนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย และการท่ีนัก

เรียกร้องสิทธิจดัการรณรงคด์ว้ยความช่วยเหลือบุคคลเพียงไม่ก่ีคน หรือองคก์รเด่ียวๆใหป้ระสบผลส าเร็จนั้นเป็นไปไดย้าก 

เร่ืองดงัต่อไปน้ีตวัอยา่งสองกรณี จากประสบการณ์ของ Treatment Action Campaign’s experience 

ในปลายปี 1990 บริษทัยาประมาณ 40 บริษทั ฟ้องร้องรัฐบาลประเทศแอฟริกาใต ้เพ่ือยติุการผ่านกฎหมายลดราคายารักษา

โรค ในปี 2001 Treatment Action Campaign ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนรัฐบาลในกระบวนการทางศาลท่ีดูเหมือนไม่มีวนัจบส้ิน 

เราขอใหอ้งคก์รทัว่โลกแสดงการต่อตา้นอุตสาหกรรมยา ผมไม่คิดวา่อุตสาหกรรมยาจะเผชิญหนา้การจดัรณรงคร์ะดบัโลก

มาก่อน เพียงไม่ก่ีสัปดาห์ของการประทว้ง บริษทัยายอมถอนคดีจากศาล เพราะไม่คุม้ท่ีจะปล่อยให้ภาพลกัษณ์ในทางลบ

ของบริษทัยงัคงมีอยูใ่นทวีปยโุรป เอเชีย แอฟริกา และอเมริกา TAC ไม่สามารถชนะศึกคร้ังน้ีไดง่้ายๆ หรือบางทีอาจไม่

ชนะเลย ถา้ไม่ไดแ้รงสนบัสนุนจากทัว่โลก 

ภายหลงัในปี 2001 และ 2002 TAC ฟ้องร้องรัฐบาลแอฟริกนั เพ่ือกดดนัให้แจกจ่ายยาตา้นรีโทรไวรัสแก่สตรีมีครรภท่ี์ติด

เช้ือเอชไอวี เพ่ือลดเด็กติดเช้ือเอชไอวี ณ ขณะนั้ นเราเป็นองค์กรเล็กๆ แต่เราสามารถจัดการประท้วงใหญ่ในกรุง                       

โยฮานเนสเบิร์กได ้ดว้ยการผนึกก าลงัจากสหภาพการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ COSATU ผูน้ า COSATU พูดเสมอว่า

สมาชิกสหภาพทุกคนเป็นสมาชิก TAC เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของ TAC กบัรัฐบาลเร่ิมเป็นปฏิปักษม์ากข้ึนเร่ือยๆ การ

สนบัสนุนจาก COSATU สร้างความน่าเช่ือถือทางการเมือง และท าใหเ้รารอดจากการโจมตีของรัฐบาลดว้ยโฆษณาชวนเช่ือ 

เข้าหาพนัธมติร หากเราไม่มีความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบักลุ่มหรือองคก์รอ่ืนๆท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีให้ความช่วยเหลือเราได ้

หรือเป็นตวัแทนในการแกไ้ขกฎหมาย เราควรวางแผนในการสร้างความสัมพนัธ์ขณะท่ีเร่ิมจดัการผลกัดนันโยบายให้เร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้

ก่อนติดต่อกลุ่มหรือองคก์รใหเ้ขา้มาร่วมงาน เราควรมีการศึกษาและเตรียมการ เก่ียวกบัผูท่ี้จะเขา้มาร่วมงาน เพ่ือไม่ให้เป็น

การเสียเวลาแก่องค์กรนั้นๆ เราจะประสบความส าเร็จมากข้ึนถา้เรารู้จกัพนัธมิตรของเราดีพอ และรู้ถึงความสนใจและ

เป้าหมายวา่คืออะไร และระบุขอการสนบัสนุนท่ีหน่วยงานนั้นมีความถนดั 

ควรการเตรียมสรุปประเด็นปัญหาหรือการละเมิดสิทธิในหน่ึงหนา้กระดาษ มีเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย จุดประสงคก์าร

ผลกัดนันโยบาย และขั้นตอนด าเนินการ เพราะจะช่วยให้ก าด าเนินงานให้สะดวกข้ึนมาก และเร่ิมพูดคุยกบัพนัธมิตรใหม่

โดยขอค าแนะน าหรือความคิดเห็น จากนั้นทบทวนแผนการดว้ยกนัอีกคร้ังเพ่ือใหต้อบความตอ้งการของทั้งสองฝ่าย 

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มแนวร่วมบริหารโดยสมาชิก ดังนั้นไม่จ าเป็นตอ้งมีห้องท างานหรือเลขานุการเหมือนกลุ่ม

เครือข่าย อยา่งไรก็ตาม แนวร่วมของเราอาจตอ้งตดัสินในวา่ใครจะรับผิดชอบหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 



 งานอ านวยการ  การท าจดหมาย พิมพร์ายงานการประชุมและวาระต่างๆ รับโทรศพัท ์ตอบอีเมล และถ่ายเอกสาร 

 งานประชุม ร่างก าหนดการ จดบนัทึกการประชุม ก าหนดและจดัเตรียมสถานท่ีประชุม จดัหาอุปกรณ์ต่างๆในการ

ประชุม ติดต่อประสานงานกบัคณะท างานหลายๆกลุ่มในแนวร่วม จดัเตรียมอาหารเคร่ืองด่ืม และติดตามผลการ

ด าเนินงาน 

 สมาชิก  การรับสมคัรสมาชิก การแนะน างาน ผูติ้ดต่อต่างๆ ความช่วยเหลือ และก าลงัใจ 

 การคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล  การรวบรวมขอ้มูลการประเมินงาน 

 การประชาสมัพนัธ์  ตดัสินใจวา่ใครจะเป็นตวัแทนกลุ่มแนวร่วมในการพูดต่อหนา้ส่ือ  และบุคคลนั้น (หรือกลุ่ม

นั้น) สามารถพูดอะไรเก่ียวกับองค์กรได้บา้ง จดัท าเอกสารต่างๆ ข่าวประชาสัมพนัธ์ สร้างความสัมพนัธ์กับ

บรรณาธิการและนกัข่าว 

 การประสานงานกิจกรรมต่างๆ  ประสานการจดังานพิเศษต่างๆ โครงการร่วม 

 ฝ่ายหากองทุน  หาเงินทุนและทรัพยากรอ่ืนๆส าหรับกิจกรรมกลุ่มแนวร่วม บริหารเงินทุน และการรายงานผู ้

บริจาค 

 

กรณีศึกษา: แนวร่วมท่ีประสบความส าเร็จ 

พนัธมิตรหลกัของการผลกัดนันโยบายในประเทศไทยท่ีประสบความส าเร็จ ในการเพ่ิมการเขา้ถึงยารักษาโรคท่ี

จ าเป็น  

 เครือข่ายผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย (TNP+) และองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานเพื่อผูป่้วย

โรคเอดส์อ่ืนๆ 

 นกัวชิาการหวักา้วหนา้ 

 เครือข่ายผูบ้ริโภค 

 FTA Watch (พนัธมิตรองคก์รพฒันาเอกชน) 

 พนัธมิตร ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และองคก์ารเภสชักรรม 

 ส่ือท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

 ผูใ้ห้การสนบัสนุนระดบันานาชาติ เช่น Médecin Sans Frontière (MSF) Oxfam, Lawyers Collective 

(จากประเทศอินเดีย) Student Global AIDS Campaign 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

แหล่งข้อมูล  :  ขอแนะน าแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการเขียนคู่มือเล่มน้ี  

ขอ้มูลบางรายการมีเฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น โดยปกติแลว้ หน่วยงานจะแปลขอ้มูลต่างๆตามท่ีหน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ิน

ไดร้้องขอ หากคุณสนใจท่ีจะใชคู้่มือตามรายการ ควรติดต่อหน่วยงานเหล่าน้ีเพ่ือขอให้จดัท าการแปลภาษาตามท่ีตอ้งการ 

เพื่อท่ีหน่วยงานหรือชุมชนของคุณสามารถใชคู้่มือเหล่าน้ีได ้

คู่มอืการผลกัดนันโยบายHIV/AIDS 

 The AIDS Control and Prevention Project (AIDSCAP) (นโยบายและการผลกัดนันโยบายการป้องกนั 

HIV/AIDS)สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้

http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/ez77c2w6ilk7wgzli3tyu6gg4qrhtgripatbnwnngd7vi3a62o7zs5f7cn7yqaph

ag4gtehsuaia2a/BCCPolicyandAdvocacy.pdf. 

คู่มือมีเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกบัการสร้างนโยบายและค าจ ากดัความศพัทเ์ทคนิคท่ีพบบ่อย 

 Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO) HIV Advocacy From the Ground Up:  A 

Toolkit for Strengthening Local Responses: Advocacy Action Tools.(การผลกัดนันโยบายHIV ตั้งแต่เร่ิมตน้: 

วิธีการสร้างพลงัการมีส่วนร่วมในท้องท่ี: เคร่ืองมือในการผลกัดันนโยบาย สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ท่ี 

http://www.apcaso.org/v2/pdf/Advocacy-toolkit-4.pdf 
 
Judith Asher. The Right to Health: A Resource Manual for NGOs. Commonwealth Medical Trust, 2004 (สิทธิ

ทางสุขภาพ คู่มือแหล่งขอ้มูลส าหรับองคก์รพฒันาเอกชน) สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้

http://shr.aaas.org/manuals/health/RTH.pdf. 
 

 Global Forum on MSM and HIV (MSMGF) “Speaking Out Advocacy Toolkit: A toolkit for MSM-led HIV and 
AIDS Advocacy” 2011 (“วธีิการผลกัดนันโยบาย: วธีิการผลกัดนันโยบายส าหรับชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชายและ
เอชไอว”ี) สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้ http://www.msmgf.org/index.cfm/id/262/.  
อาจตอ้งสมคัรสมาชิกเวบ็ไซตก่์อนดาวน์โหลดคู่มือ 

 International HIV/AIDS Alliance and the International Council of AIDS Service Organizations (ICASO). 

Advocacy in Action: A Toolkit to Support NGOs and CBOs Responding to HIV/AIDS.2003.(การผลกัดนันโยบาย

เชิงปฏิบติัการ: คู่มือการสนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชนและส านกังบประมาณในการรับมือ HIV/AIDS) สามารถ

อ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้

http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/the_alliance_advocacy_in_action_2002.pdf . 
 

 Karyn Kaplan Human Rights Documentation and Advocacy: A Guide for Organizations of People Who Use 

Drugs.Open Society Foundations, February 2009. (การท าสารคดีสิทธิมนุษยชนและการผลกัดนันโยบาย: คู่มือ

http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/ez77c2w6ilk7wgzli3tyu6gg4qrhtgripatbnwnngd7vi3a62o7zs5f7cn7yqaphag4gtehsuaia2a/BCCPolicyandAdvocacy.pdf
http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/ez77c2w6ilk7wgzli3tyu6gg4qrhtgripatbnwnngd7vi3a62o7zs5f7cn7yqaphag4gtehsuaia2a/BCCPolicyandAdvocacy.pdf
http://www.apcaso.org/v2/pdf/Advocacy-toolkit-4.pdf
file:///C:/Users/meg/Documents/Asia%20Catalyst/Program/KIPICI/Change%20It/%22
http://www.msmgf.org/index.cfm/id/262/
http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/the_alliance_advocacy_in_action_2002.pdf


ส าหรับหน่วยงานผูใ้ชย้า กองทุนOpen Society Foundations)สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้

http://www.opensocietyfoundations.org/publications/human-rights-documentation-and-advocacy-guide-

organizations-people-who-use-drugs . 
 
คู่มือน้ีเขียนโดยหน่ึงในผูเ้ขียนคู่มือศึกษา พิสูจน์ เปลี่ยนแปลง “ให้ความส าคญัเร่ืองการจดัหาเคร่ืองมือจ าเป็นใน

การสร้างแผนการผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนแก่นกัเรียกร้องสิทธิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบนัทึกการละเมิด

และท าร้ายผูใ้ชย้า” 

 Cristina Mansfield และ Kurt MacLoed, Maron Greenleaf และ Poppy Alexander. Advocacy Handbook: A 
Practical Guide to Increasing Democracy in Cambodia. PACT: January 2003.   (คู่มือการผลกัดนันโยบาย: คู่มือ
การสร้างประชาธิปไตยในประเทศกมัพชูา) สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้ 
http://www.pactworld.org/galleries/resource-center/advocacy_handbook.pdf . 
 

 Joan Minieri และ Paul Getsos และ Kim Klein Tools for Radical Democracy: How to Organize for Power in 
Your Community.Jossey-Bass: July 2007. (คู่มือการเปล่ียนแปลงประชาธิปไตย: วธีิการบริหารอ านาจในชุมชน) 
หนงัสือเล่มน้ีมีเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกบัการบริหารงานในชุมชนในแบบประชาธิปไตย อยา่งไรก็ดี หนงัสือเล่มน้ี

มีแบบฝึกหดัและเคร่ืองมืออนัเป็นประโยชน์มากซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัทุกประเทศ อีกทั้งเขียนในแบบท่ีอ่านเขา้ใจ

ง่าย 
 

 New Tactics in Human Rights: A Resource for Practitioners (กลยทุธ์ใหม่ๆในการท างานดา้นสิทธิมนุษยชน) 

สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้ http://www.newtactics.org/en/tools/new-tactics-workbook. คู่มือน้ีมีเน้ือหาเร่ือง

วิธีการใหม่ๆในการใช้ศิลปะวฒันธรรมของชุมชนท าการผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เว็บไซต์น้ีมี

กรณีศึกษาวิธีการพิเศษต่างๆจากทัว่โลก คู่มือน้ีไดรั้บการแปลในหลายภาษา สามารถเลือกภาษาไดด้า้นล่างของ

หนา้เวบ็ไซต ์
 

 .UNESCO และโครงการร่วมเอชไอว/ีเอดส์จากองคก์ารสหประชาชาติ (UNAIDS) HIV/AIDS and Human Rights: 

Young People in Actionเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน: พลงัเยาวชน สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ท่ี 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403e.pdf 
 

 Lisa VeneKlasenand Valerie Miller. A New Weave of Power, People and Politics: The Action Guide for 

Advocacy and Citizen Participation. Practical Action: April 2007 (การผสานพลงัประชาชนและการเมือง: คู่มือ

การผลกัดนันโยบายและการมีส่วนร่วมของประชาชน)  

คู่มอืการผลกัดนันโยบายกบัส่ือ 

 องคก์ร WITNESS มี  A Video for Change Toolkit(วิธีการสร้างภาพยนตร์เพื่อการเปล่ียนแปลง) สอนนัก
เรียกร้องสิทธิในการสร้างแผนการผลกัดนันโยบายทางส่ือวดีิโอ ภาพถ่าย และโซเชียลมีเดีย คุณสามารถอ่าน
วธีิการในภาษาองักฤษไดท่ี้ http://toolkit.witness.org/en ขณะน้ี WITNESS ก าลงัจดัท าค าแปลขอ้มูลในภาษา
ต่างๆ 

http://www.opensocietyfoundations.org/publications/human-rights-documentation-and-advocacy-guide-organizations-people-who-use-drugs
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/human-rights-documentation-and-advocacy-guide-organizations-people-who-use-drugs
http://www.pactworld.org/galleries/resource-center/advocacy_handbook.pdf
http://www.newtactics.org/en/tools/new-tactics-workbook
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001264/126403e.pdf
http://toolkit.witness.org/en


คุณสามารถอ่านบล็อกของ WITNESS เพ่ือศึกษาว่าหน่วยงานอ่ืนๆมีการสร้างวิดีโอ ภาพถ่าย และโซเชียล

มีเดียอยา่งไรไดท่ี้http://blog.witness.org 
 
บทความสองเร่ือง ท่ีค  าพดูส่วนหน่ึงไดถู้กอา้งอิงในคู่มือเล่มน้ี 

Yvette AlberdingkThijm, “WITNESS Launches Human Rights Channel on Youtube.” Blog, Bigthink, June 

11, 2012. Available online at http://bigthink.com/experts-corner/youtube-launches-human-rights-channel 
 

Chris Michael, “How to Film Protests: Video Tip Series for Activists at Occupy Wall Street, in Syria and 

Beyond.” Blog, WITNESS, April 30, 2012. Available online at http://blog.witness.org/2012/04/how-to-

film-protests-video-tip-series-for-activists-at-occupy-wall-street-in-syria-and-beyond/. 
 

 M. Malan. Teaching Effective Media Relations to NGOs, PLWHA and Government Communications 

Officials: A Manual For Trainers. Internews, 2008. สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้ 

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/hiv-and-aids/aids-communication-training-and-

advocacy&id=41275&type=Document. 
 
คู่มือเล่มน้ีเขียนข้ึนเพ่ือใชฝึ้กอบรมกลุ่มท่ีท างานดา้นเอชไอวี ถึงวิธีการท างานร่วมกบัส่ือให้มีประสิทธิภาพ 

คู่มือประกอบดว้ยขั้นตอนการอบรมในระยะเวลาหา้วนั ผูเ้ขา้ร่วมอบรมตอ้งจดังานเชิญส่ือในวนัสุดทา้ยของ

การอบรม 

Internews ช่วยสมาชิกชุมชนพฒันาทกัษะการส่ือสาร ฝึกนกัข่าวในการท าข่าวประเด็นละเอียดอ่อน รวมทั้ง

หัวขอ้อนัตรายและก าลงัเป็นท่ีโตเ้ถียงในสังคม เช่นเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ หรือท างานในพ้ืนท่ีสงคราม คุณ

สามารถพูดคุยกับ Internews ในการจัดประชุมปฏิบัติการกับกลุ่มของคุณ ติดต่อ Internews ได้ท่ี 

info@internews.org. 
 
คู่มอืกลไกนโยบาย 
 

 Harm Reduction International. “A Brief Guide to the UN Human Rights System.” (คู่มือส าหรับระบบสิทธิ
มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ) สามารถอ่านแบบออนไลนไ์ดท่ี้
http://www.ihra.net/files/2011/03/29/A_brief_guide_to_the_UN_human_rights_system.pdf 
 

 International Federation for Human Rights (FIDH).Guide on Recourse Mechanisms. Part 1: Intergovernmental 

Mechanisms.(แนวทางกลไกให้ความช่วยเหลือ ตอนท่ี 1: กลไกระหว่างรัฐบาล)สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้ 

http://www.fidh.org/IMG//pdf/guide_entreprises_uk-sectioni.pdf . 

 
 Donna Sullivan. Overview of the Rule Requiring the Exhaustion of Domestic Remedies Under the Optional 

Protocol to CEDAW. IWRAW Asia Pacific, 2009, vol. 12. (การพึ่งพากระบวนการยติุธรรมภายในประเทศ
ภายใตแ้นวทางของคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบต่อสตรี)(CEDAW)สามารถอ่าน

http://blog.witness.org/
http://bigthink.com/experts-corner/youtube-launches-human-rights-channel
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/hiv-and-aids/aids-communication-training-and-advocacy&id=41275&type=Document
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/hiv-and-aids/aids-communication-training-and-advocacy&id=41275&type=Document
mailto:info@internews.org
http://www.ihra.net/files/2011/03/29/A_brief_guide_to_the_UN_human_rights_system.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/guide_entreprises_uk-sectioni.pdf


แบบออนไลน์ไดท่ี้ 
http://www.iwrawap.org/publications/doc/DonnaExhaustionWeb_corrected_version_march%2031.pdf 

 
 UNAIDS. Guide to the UN Human Rights Machinery. (UNIAIDS แนวทางสู่กลไกสิทธิมนุษยชนขององคก์าร

สหประชาชาติ) สามารถอ่านแบบออนไลน์ไดท่ี้ 
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub01/jc128-hrmachinery_en.pdf 
 
แหล่งข้อมูลส าหรับนักเรียกร้องสิทธิทีอ่ยู่ในความเส่ียง 
 
ในปี 2002 องคก์ารสหประชาชาติไดมี้ค าสัง่แต่งตั้งผูเ้ขียนรายพิเศษเร่ืองผูพิ้ทกัษสิ์ทธิมนุษยชน ผูเ้ขียนรายงานตอ้ง

ท ารายงานเสนอยูเอ็นเร่ืองการสนบัสนุนและปกป้องคุ่มครองสิทธิของผูพิ้ทกัษ์สิทธิทัว่โลก รวมทั้งเดินทางไป

ประเทศต่างๆและน าประเด็นปัญหาแต่ละเร่ืองยืน่ต่อรัฐบาล 

 

ผูพ้ิทักษ์สิทธิบางคนเป็นผูท่ี้ท างานท่ีเช่ียวชาญด้านสิทธิทางกฎหมาย ทนายความท างานเร่ืองคดีด้านสิทธิ

มนุษยชน นกัข่าว สมาชิกสหภาพการคา้ หรือผูท้  างานดา้นการพฒันา เจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัทอ้งถ่ิน และต ารวจ หรือ

บุคคลผูมี้ช่ือเสียงท่ีให้การสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ก็สามารถเป็นผูพิ้ทักษ์สิทธิมนุษยชนได้

เช่นกนั องคก์ารสหประชาชาติใหค้  าจ ากดัความผูพิ้ทกัษสิ์ทธิวา่ เป็นบุคคลคนเดียวหรือหลายคนท่ีสนบัสนุนหรือ

ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย 

 

เวบ็ไซตน้ี์อธิบายถึงขั้นตอนการยืน่ค  าร้องทุกขร์ายบุคคลเก่ียวกบัภยัอนัตรายหรือการข่มขู่ท่ีเกิดข้ึนต่อนกัเรียกร้อง

สิทธิ 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Complaints.aspx 

 Frontline Defenders เป็นหน่วยงานระดบันานาชาติ ท่ีให้ความส าคญัเร่ืองความตอ้งการของนักเรียกร้องสิทธิ 

เวบ็ไซต์ , www.frontlinedefenders.org มีขอ้มูลและความคืบหน้าเก่ียวกบันักเรียกร้องสิทธิทัว่โลก และเสนอ

วิธีการแกไ้ขปัญหา หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และให้การอบรมเร่ืองการรักษาความปลอดภยั

และการคุม้กนัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
คู่มือของ Frontline Defenders“Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights Defenders At Risk”

(คู่มือการรักษาความปลอดภยั: วิธีการส าหรับผูพิ้ทกัษสิ์ทธิมนุษยชนท่ีตกอยูใ่นความเส่ียง) สามารถดาวน์โหลด

ไดท่ี้ http://www.frontlinedefenders.org/files/Workbook_ENG.pdf. 
 

 Scholar Rescue Fund เป็นองคก์รพฒันาเอกชนระดบันานาชาติท่ีช่วยเหลือครู นกัเขียน และนกัวิชาการ ผูเ้ป็นนกั

ผลกัดนันโยบายเพ่ือสิทธิทางกฎหมาย ในการจดัหาสถานท่ีปลอดภยัเพ่ือพกัอาศยัชัว่คราว เพ่ือใชส้ถานท่ีในการ

ท างานและหลีกเล่ียงการเผชิญอันตราย ส่วนใหญ่แลว้มีการมอบทุนยงัชีพท่ีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

นกัศึกษาสามารถสมคัรเพื่อขอรับทุนไดท่ี้ www.scholarrescuefund.org. 

http://www.iwrawap.org/publications/doc/DonnaExhaustionWeb_corrected_version_march%2031.pdf
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub01/jc128-hrmachinery_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Complaints.aspx
http://www.frontlinedefenders.org/
http://www.frontlinedefenders.org/files/Workbook_ENG.pdf
http://www.scholarrescuefund.org/


 

 เอเชียคะตาลิสต ์(Asia Catalyst)บางคร้ังช่วยนกัเรียกร้องสิทธิจากประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้

เส่ียงต่ออนัตราย ในการเดินทางไปพบปะเพ่ือนร่วมงานจากหน่วยงานเอชไอวี/เอดส์ ท่ีเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ 

ส านกังานทางดา้นกฎหมาย หรือมหาวทิยาลยั ในภูมิภาคเอเชีย ติดต่อ เอเชียคะตาลิสตไ์ดท่ี้ info@asiacatalyst.org. 

 คู่มือ Protection International’s guide, Tactics and tools for the protection of legal rights defenders, สามารถ
ดาวน์โหลดไดท่ี้ http://protectionline.org/IMG/pdf/3-3_Manual_English_3rdEd.pdf.  
คู่มือประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆท่ีช่วยประเมินความเส่ียง และสร้างกฎรักษาความปลอดภยั และวิธีการส าหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการแปลขอ้มูลในภาษาภูมิภาคเอเชีย ติดต่อตวัแทนภูมิภาคเอเชียไดท่ี้ Tessa de Ryck ท่ี 
<tessa_deryck@protectioninternational.org> ห รื อ ติ ด ต่ อ ห น่ ว ย ง า น ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ์
www.protectioninternational.org. 
 
อ่านคู่มือการปกป้องสิทธิส าหรับ LGBTI  ไดท่ี้ http://protectioninternational.org/wp-
content/uploads/2012/04/LGBTI_PMD_2nd_Ed_English.pdf . 
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วธีิใช้คู่มอืเสริม 

 คู่มือ ศึกษา พิสูจน์เปล่ียนแปลง! ในแต่ละเล่มประกอบดว้ยคู่มือ เพ่ือช่วยใหบุ้คคลทัว่ไปและกลุ่มระดบัรากหญา้ของชุมชน

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ เขา้ใจในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน บันทึกเร่ืองราวการถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งออกแบบและ

จดัการผลกัดนันโยบาย แต่ละชุดประกอบดว้ยคู่มือส าหรับผูอ้บรม ซ่ึงประกอบดว้ยแผนการสอน ตวัอยา่งแบบฝึกหัด หรือ

แบบเรียนใชใ้นการอบรมหรือประชุมปฏิบติัการ 

คู่มือเสริมส าหรับผูอ้บรม เปล่ียนแปลง: ยติุการละเมิดสิทธิ ประกอบดว้ย: 

 แผนการสอน ซ่ึงอธิบายวธีิการสอนบทเรียนซ่ึงเป็นทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ในแต่ละบท 
 แบบฝึกหัดท่ีสามารถปร้ินต์ออกมาใชเ้ป็นแบบฝึกหัดในการวางแผนการสอน และสามารถปร้ินต์แจกให้ผูเ้ขา้

อบรมแต่ละคนใชร้ะหวา่งการอบรม  
 แบบเรียนท่ีสามารถปร้ินตอ์อกมาเพื่อใชใ้นการอบรม หรือใชใ้นงานดา้นสิทธิมนุษยชน 

 

แผนการสอน ครอบคลุมหวัขอ้หลกัและเรียงล าดบัตามบทต่างๆในคู่มือ 

แผนการสอนประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัต่อไปน้ี 

เกร่ินน า ค าอธิบายโดยยอ่เก่ียวกบัเน้ือหาของบทเรียน 
แนวคิด แนวคิดเบ้ืองตน้ท่ีจะท าการศึกษา 
เวลา ระยะเวลาท่ีตอ้งใชส้ าหรับแต่ละบทเรียน หากตอ้งใชล่้ามแปลระหว่างอบรม ตอ้งเพ่ิม

เวลาเป็นสองเท่า 
จุดประสงค ์ ทกัษะท่ีตอ้งการใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เคร่ืองมือ หรือเอกสารท่ีควรเตรียมล่วงหนา้ 
ขั้นตอนการปฏิบติั ล าดบักิจกรรมท่ีผูอ้บรมใชใ้นการเรียนการสอน รวมทั้งแบบฝึกหดัและค าพดูท่ีเตรียมเพ่ือ

พูดกบัผูเ้ขา้อบรม โดยประกอบดว้ยส่วนการเตรียมพร้อม (หากจ าเป็น) การเปิดรายการ
กิจกรรม และการอภิปรายและประเมินผล 

สรุป การทบทวนกิจกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ 
ประเมินผล เป็นการเนน้เน้ือหาของบทเรียนท่ีผา่นมา เพ่ือประเมินวา่ส่ิงท่ีผูเ้ขา้อบรมเรียนรู้ สอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของการสอนหรือไม่ 
 

การผลกัดนันโยบายท่ีประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบัว่านักผลกัดนันโยบายสามารถเขา้ถึงและน าเอาประสบการณ์ ความรู้ 

และพลงัของกลุ่มและชุมชนออกมาไดห้รือไม่ และแผนการสอนในคู่มือเล่มน้ีร่วมถึงการวางแผนกิจกรรม ซ่ึงเรียงล าดบั

ตามบทต่างๆในคู่มือน้ี ผูอ่้านควรเลือกอนัท่ีใชแ้ลว้จะเกิดประโยชน์มากท่ีสุด กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีวิธีการตอบโจทย์

ปัญหาต่างๆกนัไป เพ่ือเสนอทางเลือกต่างๆใหก้ลุ่มไดน้ าไปเลือกใช ้



จะใช้คู่มือเสริมอย่างไร เราสามารถน าคู่มือเสริมไปปรับใช้ได้ในหลายรูปแบบ โดยอาจใชแ้ผนการเรียนทั้งหมดตามท่ี

ปรากฏในคู่มือเสริมในการอบรมหลายวนัก็ได ้หรืออาจเลือกแผนการสอนบางส่วนซ่ึงตอบสนองความตอ้งการบางประการ

ของหน่วยงานของท่านส าหรับการอบรมแบบวนัเดียว 

ข้อแนะน าในการท างานกลุ่ม 

 หากเป็นไปได ้ผูน้ าการสอนหรือผูอ้บรมควรมีประสบการณ์ในการอบรมมาก่อน 

 หลีกเล่ียงการจดัท่ีนัง่แบบหอ้งเรียน ควรจดัท่ีนัง่แบบวงกลม 

 หากเป็นไปได ้ก่อนเร่ิมการอบรมควรมี”กิจกรรมสร้างปฏิสัมพนัธ์” อาจเปิดเพลงหรือจดัเกมส์สนุกๆเพื่อให้ผูเ้ขา้
อบรมรู้สึกผอ่นคลายและเป็นกนัเอง 

 กิจกรรมกลุ่มควรจดัเป็นกลุ่มเลก็ๆ ผูเ้ขา้อบรมจะท างานกลุ่มไดส้ะดวกข้ึน (9-20 คน) 
 กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมเล่าประสบการณ์การผลกัดนันโยบายในชีวติจริงท่ีเช่ือมโยงกบัแบบฝึกหดัในบทเรียน 

 
แผนการสอนรวมถึงวธีิประเมินของผูอ้บรมวา่ผูเ้ขา้อบรมเรียนรู้เน้ือหาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ใชเ้วลาหลงักิจกรรมเพ่ือกระตุน้

ใหผู้เ้ขา้อบรมประเมินวา่การอบรมคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อพวกเขามากนอ้ยแค่ไหน 

บทที ่1  

การผลกัดนันโยบายคอือะไร 

บทเรียน 1.1 ต้นไม้แห่งวสัิยทศัน์ 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีช่วยสร้างความเขา้ใจในปัญหา (เช่น กฎหมาย นโยบาย หรือโครงการท่ีไม่เป็น
ธรรม) ในเชิงตน้ตอปัญหาและผลกระทบ แบบฝึกหัดน้ีให้ความรู้เร่ืองพ้ืนฐานการวาง
แผนการผลกัดนันโยบาย 

แนวคิด วสิยัทศัน์ 
ตน้ตอปัญหา 
ผลกระทบ 
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพื่อเขา้ใจตน้ตอปัญหา 

เพื่อเขา้ใจผลกระทบของปัญหา 
เพ่ือคิดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีเกิดจากการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย หรือโครงการ 

ทรัยากรท่ีจ าเป็น ตดัรูปภาพเหล่าน้ีไวล่้วงหนา้: รูปภาพผลไมจ้ านวน 9 รูป ส าหรับกลุ่มต่างๆ (รูปส้ม 3 รูป 
รูปแอปเป้ิล 3 รูป และรูปกลว้ย 3 รูป) 
กระดาษขาวใชเ้ป็นกระดาน 
กาวสองหนา้ 
ปากกาเมจิก 4-10 แท่ง (ส าหรับผูอ้บรมและผูเ้ขา้อบรม) 



สรุป หลงัจากแต่ละกลุ่มไดร้ะบุตน้ตอของปัญหาแลว้ จึงสามารถเห็นผลกระทบดา้นลบท่ีตามมา
ได ้และในทางกลบักนัเม่ือไดร้ะบุการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถ
วางแผนการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีท่ีควรเปล่ียนในระดบักฎหมายหรือนโยบายได ้

ประเมินผล บนัทึกประเด็นต่างๆท่ีไดอ้ภิปรายและกลุ่มผูเ้ขา้อบรมสามารถประยกุตใ์ชค้  าจ ากดัความใน
แบบฝึกหดัไดดี้แค่ไหน 

 

แบบฝึกหัดน้ีมีวิธีการสองวิธี วิธีแรกคือการระบุผลท่ีตามมาของปัญหา (แบบ ก.) หรือคาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลง

ในทางท่ีดีภายหลงัการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย นโยบาย หรือโครงการ (แบบ ข.) คุณสามารถเลือกวธีิการท่ีคุณอยากใช ้

วธีิการส าหรับแบบ ก. แบบฝึกหัด “ต้นไม้แห่งปัญหา”  

ขั้นตอนเตรียมการ 

1. ผูอ้บรมควรเตรียมอุปกรณ์ 1 ชุด ส าหรับกลุ่มขนาดเล็ก อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบดว้ย รูปภาพผลไม ้(เช่น ส้ม 3 รูป 
แอปเป้ิล 3 รูป กลว้ย 3 รูป หรือผลไมอ้ะไรก็ไดท่ี้มีอยูใ่นทอ้งท่ี) 

กิจกรรม 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ ประมาณ 3-6 คน ข้ึนอยูก่บัจ านวนคนทั้งหมด 
3. แจกกระดาษขาวแผน่ใหญ่ และปากกาเมจิกหัวใหญ่อยา่งนอ้ย 3 แท่ง (สีแดง สีน ้ าเงิน สีด า)และเทปกาวสองหนา้ 

หรือกาวแท่งใหแ้ต่ละกลุ่ม และรูปภาพผลไม ้9 รูปใหแ้ต่ละกลุ่ม (สม้ 3 รูป ฝร่ัง 3 รูป และกลว้ย 3 รูป) 
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มวาดรูปตน้ไมท่ี้มีล าตน้ขนาดใหญ่ มีก่ิงอยา่งนอ้ย 4 ก่ิงและรากตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 4 ราก 
5. ให้แต่ละกลุ่มตั้งช่ือตน้ไมเ้ป็นช่ือปัญหาจากการผลกัดนันโยบายดา้นเอชไอวีหรือสิทธิมนุษยชน ท่ีไดป้ระสบมา 

อยา่งเช่น “ตน้ไมน้โยบายยาท่ีไม่เป็นธรรม” “ตน้ไม ้ART (ยาตา้นไวรัส)ปฏิเสธผูใ้ชย้า” “ตน้ไมข้บัไล่เด็กท่ีพ่อแม่
มีเอชไอวใีหอ้อกจากโรงเรียน” “ตน้ไมต้ ารวจท าร้ายผูข้ายบริการทางเพศ” ฯลฯ เขียนปัญหาตรงกลางตน้ไม ้

6. เขียนท่ีรากตน้ไมเ้พียงหน่ึงค า หรือวลีสั้นๆ ถึงสาเหตุต่างๆของปัญหา เช่น การเพิกเฉย ปราศจากกฎหมายคุม้ครอง 
ภาพในแง่ลบผูติ้ดเอชไอวใีนส่ือ แต่ละรากมี 1 สาเหตุ 

7. เขียนท่ีผลไม ้เพียงหน่ึงค า หรือวลีสั้นๆ ถึงผลกระทบของปัญหาเช่น จ านวนผูติ้ดเอชไอวีสูงในกลุ่มผูใ้ชเ้ข็มฉีดยา 
การเสียชีวิต การกีดกนั สูญเสียความเช่ือมัน่ในตนเอง การคุมขงัผูข้ายบริการทางเพศจ านวนมาก ผลไมแ้ต่ละรูป
คือ 1 ผลกระทบ 

8. ทางเลือก: แต่ละกลุ่มอาจวาดรากตน้ไมเ้พ่ิม หรือผลไมห้้อยจากก่ิงจ านวนเท่าไหร่ก็ได ้โดยไม่ท าให้ภาพดูแออดั
จนเกินไป 

9. ใชเ้วลา 25 นาที ในการอภิปรายและสร้างตน้ไม ้จากนั้น ใหแ้ต่ละกลุ่มน าภาพตน้ไมไ้ปติดท่ีผนงัหอ้ง 
10. ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกตวัแทนออกมาพดู ตวัแทนยนืขา้งรูปภาพและอธิบายขั้นตอนการสร้างตน้ไม ้
11. ใหส้มาชิกทุกกลุ่มเดินดูตน้ไมข้องกลุ่มอ่ืนๆ และถามค าถามตวัแทนกลุ่ม 
12. กลบัมารวมกลุ่มใหญ่ และอภิปรายถึงรูปภาพ 
 



ค าถามท่ีผูอ้บรมสามารถใชถ้ามกลุ่มผูเ้ขา้อบรม: 

ขณะสร้างตน้ไมมี้ประเด็นอะไรท่ีเป็นปัญหาหรือเป็นขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ 

มีประเด็นอะไรท่ีอยากเพ่ิมเติมหรือไม่ 

คิดวา่ตน้ไมข้องกลุ่มอ่ืนๆเป็นอยา่งไรบา้ง 

แบบฝึกหดัน้ีช่วยวางแผนและด าเนินการดา้นสิทธิหรือการผลกัดนันโยบายดา้นเอชไอวไีดอ้ยา่งไร 

สรุปและประเมินผล 

13. ผูอ้บรมสรุปประเด็นต่างๆท่ีแต่ละกลุ่มไดเ้สนอ รวมทั้งการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาใชใ้นการวางแผนการรณรงคด์า้น
สิทธิ 

14. ผูอ้บรมสามารถประเมินวา่กลุ่มผูเ้ขา้อบรมเรียนรู้มากนอ้ยแค่ไหนจากการฟังการอภิปรายในกลุ่ม 
 

วธีิการส าหรับแบบ ข. แบบฝึกหัด “ต้นไม้แห่งการเปลีย่นแปลงในทางทีด่”ี 

ขั้นตอนเตรียมการ 

1. ผูอ้บรมควรเตรียมอุปกรณ์ 1 ชุด ส าหรับกลุ่มยอ่ย อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบดว้ย รูปภาพผลไม ้9 รูป (ส้ม 3 รูป ฝร่ัง 
3 รูป กลว้ย 3 รูป) 

2. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มยอ่ย ประมาณ 3-6 คน ข้ึนอยูก่บัจ านวนผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด 
3. ผูอ้บรมแจกกระดาษกระดาษขาวแผน่ใหญ่ และปากกาเมจิกหวัใหญ่อยา่งนอ้ย 3 แท่ง (ตวัอยา่งเช่นสีแดง สีน ้ าเงิน 

สีด า)และเทปกาวสองหนา้ หรือกาวแท่ง ให้แต่ละกลุ่ม และส่งรูปภาพผลไม ้9 รูปให้แต่ละกลุ่ม (ส้ม 3 รูป ฝร่ัง 3 
รูป และกลว้ย 3 รูป) 

4. ใหแ้ต่ละกลุ่มวาดรูปตน้ไมท่ี้มีล าตน้ขนาดใหญ่ มีก่ิงอยา่งนอ้ย 4 ก่ิงและรากตน้ไมอ้ยา่งนอ้ย 4 ราก 
5. ให้แต่ละกลุ่มตั้งช่ือตน้ไมเ้ป็นช่ือกฎหมาย นโยบาย โครงการดา้นสิทธิหรือเอชไอวีท่ีเป็นเป้าหมายการผลกัดนั

นโยบาย เช่น “ทัว่โลกสามารถการเขา้ถึงรักษา ART” “นโยบายลดอนัตรายระดบัชาติ” “การดูแลนกัโทษท่ีมีเช้ือ
เอชไอว”ี “กฎหมายยกเลิกการกีดกนั LGBT” ฯลฯ เขียนช่ือกฎหมาย นโยบายและโครงการตรงกลางตน้ไม ้ 

6. เขียนท่ีรากตน้ไม ้ขอ้ก าหนดต่างๆ หรือส่ิงจ าเป็นเพื่อให้เกิดผลส าเร็จส าหรับกฎหมาย หรือนโยบาย เพียงค าเดียว
หรือวลีสั้นๆ เช่น แจง้ขอ้มูลแก่ผูอ้อกนโยบาย ขอ้มูล IEC การยอมรับจากสาธารณะชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความตระหนกัในสงัคม เขียนขอ้ก าหนดเพียง 1 ขอ้ ในแต่ละราก  

7. เขียนท่ีผลไม ้เพียงหน่ึงค า หรือวลีสั้นๆ อธิบายถึงผลลพัธ์ของการมีกฎหมาย นโยบาย หรือโครงการดงักล่าว เช่น 
การก าจดัการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูใ้ช้เข็มฉีดยา โครงการเข็มและกระบอกฉีดยาอนามยั 100% 
อตัราเจ็บป่วยและอตัราการตายลดลง การกีดกนัแรงงานต่างดา้วลดลง หรือ สังคมท่ีมีความสุขและความยติุธรรม
มากข้ึน เขียนผลลพัธ์ 1 ขอ้ในผลไมแ้ต่ละลูก 

 



8. กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอาจวาดรากตน้ไมเ้พ่ิม หรือผลไมห้อ้ยจากก่ิงจ านวนเท่าไหร่ก็ได ้โดยไม่ท าใหภ้าพดูแออดัจนเกินไป 
9. ใชเ้วลา 25 ในการอภิปรายและสร้างตน้ไม ้จากนั้น ใหแ้ต่ละกลุ่มน าภาพตน้ไมไ้ปติดท่ีผนงั 
10. ใหก้ลุ่มเลือกตวัแทนออกมาพดู ตวัแทนยนืขา้งรูปภาพและอธิบายขั้นตอน 
11. ใหส้มาชิกทุกกลุ่มเดินดูตน้ไมข้องกลุ่มอ่ืนๆ และถามค าถามตวัแทนกลุ่ม 
12. กลบัมารวมกลุ่มใหญ่ และอภิปรายถึงรูปภาพ 

ค าถามท่ีผูส้อนสามารถใชถ้ามกลุ่มได:้ 

ขณะสร้างตน้ไมมี้เร่ืองอะไรท่ีเป็นปัญหาหรือเป็นขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ 

มีประเด็นอะไรท่ีอยากเพ่ิมเติมหรือไม่ 

คิดวา่ตน้ไมข้องกลุ่มอ่ืนๆเป็นอยา่งไรบา้ง 

แบบฝึกหัดน้ีช่วยให้เราคิดเร่ืองการวางแผนและด าเนินการดา้นสิทธิหรือโครงการผลกัดนันโยบายเอชไอวีได้

อยา่งไร 

สรุปและประเมินผล 

13. ผูอ้บรมสรุปประเด็นต่างๆท่ีแต่ละกลุ่มไดเ้สนอ รวมทั้งการน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาใช้ในการวางแผนการผลกัดัน
นโยบายดา้นสิทธิ 

14. ผูอ้บรมสามารถประเมินวา่กลุ่มผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้มากนอ้ยแค่ไหนจากฟังการอภิปรายในกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 1.2 การผลกัดนันโยบายคอือะไร 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีช่วยให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมมีส่วนร่วมในการก าหนดค าจ ากัดความการผลกัดัน
นโยบาย 

แนวคิด การผลกัดนันโยบาย 
ความรับผิดชอบ 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพื่อเขา้ใจความหมายของการผลกัดนันโยบาย 

เพื่อเขา้ใจค าศพัทก์ารผลกัดนันโยบาย 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น กระดาษสีขาวแผน่ใหญ่ 

ปากกาเมจิก 
สรุป ผูเ้ขา้อบรมแบ่งปันประสบการณ์การผลกัดนันโยบาย อภิปรายถึงค าจ ากดัความการผลกัดนั

นโยบาย และดูวา่ตรงตามความตอ้งการของพวกเขาหรือไม่ 
ประเมินผล ใหแ้ต่ละคนหรือกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมในหอ้งประเมินวา่ ค  าจ ากดัความน้ีสามารถน าไปปฏิบติัหรือ

เป็นประโยชน์มากนอ้ยแค่ไหน  
 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. ผูอ้บรมอธิบายจุดประสงคข์องกิจกรรม อธิบายวา่ค าจ ากดัความของการผลกัดนันโยบายนั้นมีหลากหลาย และให้
ลองท าความเขา้ใจกบัค าจ ากดัความวา่สามารถน าไปปรับใชก้บัประสบการณ์ของตนเองไดห้รือไม่ 
จุดประสงคห์ลกัของการผลกัดนันโยบายคือ 

เม่ือผูอ้อกนโยบายไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น เราจึงอาศยัการผลกัดนันโยบายเพ่ือให้พวกเขาแสดง

ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี หรือตอบขอ้ขอ้งใจ การผลกัดนันโยบายเป็นวธีิการในการเพ่ิมการคุม้ครองสิทธิของคน

ส่วนนอ้ยและกลุ่มคนชายขอบ เม่ือนโยบายก่อให้เกิดการกีดกนั การผลกัดนันโยบายจะช่วยแนะทางแกปั้ญหาท่ี

เป็นรูปธรรมส าหรับผูอ้อกนโยบาย 

กิจกรรม 

2. ใหผู้เ้ขา้อบรมจบัคู่  กลุ่มละ 2 คน และคิดตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง เร่ืองการผลกัดนันโยบายดา้นเอชไอวีท่ีได้
เคยท าในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติ (1 ตวัอยา่งต่อ 1 คู่) 
 

ตวัอยา่ง: 

“ใหโ้รงพยาบาลในจงัหวดัแจกถุงยางอนามยัฟรีแก่ทุกคน” 

“ ใหโ้รงพยาบาลระดบัทอ้งถ่ินใหย้าตา้นไวรัส (ART) แก่เรือนจ าในส่วนทอ้งถ่ิน 



“ใหรั้ฐบาลใหก้ารรักษาดว้ยยาทดแทนในการบรรเทาความเจ็บปวด (OST) หรือเมธาโดนแก่ผูฉี้ดยา” 

3. ใหส้มาชิกกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์กบัผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดในหอ้ง 
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มยกตวัอยา่งการรณรงคเ์อชไอวรีะดบัสากล  2-3 ตวัอยา่ง หากเป็นไปได ้

ตวัอยา่ง: 

“ใหย้เูอน็รับรู้ถึงสิทธิของเลสเบียน เกย ์ไบเซ็กชวล สาวประเภทสอง (LGBTI) 

“ใหส้หรัฐฯถอดถอนการกีดกนัไม่ใหผู้มี้เช้ือเอชไอวเีดินทางเขา้ประเทศ” 

5. เสนอค าจ ากดัความการผลกัดนันโยบายจากองคก์รอ่ืนๆ 
 

“การผลกัดันนโยบายคือการพูดความจริงเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลง การแสวงหาความเท่าเทียมและความ

ยติุธรรมใหก้บัชุมชนของเรา” 

--Andrew Hunter, Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) 

 

“การผลกัดันนโยบายคือการกระท าหรือหรือการโน้มน้าวผูมี้อ านาจหน้าท่ีในการปรับเป ล่ียนกฎหมายหรือ

นโยบายท่ีจะช่วยพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเอชไอว/ีเอดส์ 

-- Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO) 

 

“ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด การผลกัดนันโยบายคือกลยุทธ์ท่ีองค์กรทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอ นักเรียกร้องสิทธิ หรือ

แมก้ระทัง่ผูก้  าหนดนโยบาย ใชเ้พ่ือเปล่ียนแปลงนโยบาย การผลกัดนันโยบายคือการสร้างและปฏิรูปนโยบาย 

รวมทั้งการบงัคบัใชน้โยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

   -- CARE International 

6. เสนอค าจ ากดัความการผลกัดนันโยบายท่ีใชใ้นคู่มือ เปล่ียนแปลง: ยติุการละเมิดสิทธิ 

การผลักดันนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนคือการสร้างอิทธิพลต่อผู้มีอ านาจเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้อ

ปฏิบัติต่างๆ วิธีการผลักดันนโยบายบางอย่างหมายรวมถึงการด าเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อน าไปสู่มาตรฐานการ

ปฏิบัตทิีสู่งขึน้ อย่างเช่นหลกัศีลธรรม หรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งการรวมพลังกับส่ือและการรวมพลังกับ

ชุมชน 

 



7. อธิบายค าศพัทห์ลกัๆท่ีใชใ้นคู่มือ เปล่ียนแปลง 
เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้อปฏิบัติ ทุกคนท่ีท างานดา้นเอชไอวี/เอดส์บางแห่งมีการผลกัดนันโยบาย 

ส าหรับบางคนการผลกัดนันโยบายอาจหมายถึงการกระตุน้เตือนให้โรงพยาบาลทอ้งถ่ินดูแลรักษาสมาชิกใน

ชุมชน หรือขอเขา้พบหน่วยงานรัฐเพ่ือจดทะเบียนเป็นองคก์รพฒันาเอกชน 

การผลกัดนันโยบายจึงเป็นเร่ืองส าคญั แต่การผลกัดนันโยบายท่ีเราหมายถึงในเล่มเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายสูงนั้น 

เป็นเป้าหมายในการพฒันานโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายเพื่อให้คนจ านวนมาก

ไดรั้บการช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่เพียงคนๆเดียวหรือองคก์รพฒันาเอกชนเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น เป้าหมายท่ีกวา้ง

ข้ึน จ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์หลายดา้น 

 

ผู้มีอ านาจ เม่ือก าหนดค าจ ากดัความแลว้ ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ ใครคือ”กลุ่มเป้าหมายในการผลกัดนันโยบาย” 

ค าตอบของค าถามน้ีข้ึนอยูก่บัเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย ใครคือบุคคลหรือสถาบนัท่ีมีอ านาจในการยติุปัญหา 

ในบางกรณี บุคคลท่ีเราอยากโนม้นา้วคือเจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีจากองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ผูส้นบัสนุน

ทุนระดับนานาชาติ เช่น กองทุนโลก (Global Fund) หรือบริษทัใหญ่ๆ บุคคลเหล่าน้ีลว้นเป็น “ผูมี้อ านาจ” 

เน่ืองจากมีอ านาจเปล่ียนแปลงชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นจ านวนมาก 

การหาเสียงสนับสนุน หรือการรณรงค์เป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึง ด้วยการใช้วิธีต่างๆมากมายในระยะเวลาจ ากัด 

บางคร้ังอาจใชเ้วลาสองสามเดือน หรือใชเ้วลาหลายปี 

วธีิการ คือกลยทุธ์ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการโนม้นา้วบุคคล หรือสถาบนัท่ีสามารถเปล่ียนแปลงนโยบายหรือขอ้ปฏิบติั

ได ้เพ่ือเอ้ืออ านวยการผลกัดนันโยบายไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน 

กลยุทธ์ กลยทุธ์การผลกัดนันโยบายคือทฤษฎีในการโนม้นา้วบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมาย เราสร้างกลยทุธ์จากการ

วเิคราะห์สภาพ จุดแขง็ จุดอ่อนของบุคคลท่ีเราตอ้งการโนม้นา้ว รวมทั้งจุดแขง็ขององคก์รและพนัธมิตรท่ีสามารถ

รวมพลงัให้ความช่วยเหลือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัทฤษฎีของเราวา่จะโน้มน้าวอย่างไรให้ดีท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ 

ดว้ยการเลือกสรรวธีิการในการผลกัดนันโยบาย 

 

8. อภิปรายในกลุ่ม วา่เห็นดว้ยกบัค าจ ากดัความหรือไม่ แต่ละกลุ่มสามารถสร้างค าจ ากดัความของตนเองได ้ค าจ ากดั
ความน้ีควรเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มหรือไม่ ถา้สมควรเปล่ียนแปลง ควรเป็น
อยา่งไร 
 
 
 



เน้ือหาส าหรับผูอ้บรม 

 การผลกัดนันโยบายให้ความส าคญัเร่ืองการเปล่ียนนโยบาย การด าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย และ
ขอ้ปฏิบติั 

 กลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบายคือผูมี้อ  านาจตดัสินใจ ผูน้ า ผูอ้อกนโยบาย และผูอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีมี
อิทธิพล 

 การผลกัดนันโยบายดา้นเอชไอวจีะถือวา่ประสบความส าเร็จหากนโยบาย กฎหมาย การด าเนินการตาม
กฎหมายและขอ้ปฏิบติัมีการพฒันาการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ และการดูแลรักษา 

 

สรุปและประเมินผล 

9. ระหวา่งท ากิจกรรม ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้ขา้อบรม ขณะท่ีผูเ้ขา้อบรมก าลงัท างานเป็นคู่   เดินเขา้ไปให้ความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น ผูอ้บรมสามารถใหข้อ้มูลและช่วยกลุ่มคู่ และกลุ่มใหญ่ ผูอ้บรมควรบนัทึกวธีิการท่ีผูเ้ขา้
อบรมเล่าประสบการณ์การผลกัดนันโยบายในชีวิตจริง ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นถึงความไม่เขา้ใจในความแตกต่าง
ระหวา่งการผลกัดนันโยบาย การให้ความรู้แก่สาธารณะ และการบริการเคล่ือนท่ี ฯลฯ หากมีผูอ้บรมจ านวนมาก
ไม่เขา้ใจในความแตกต่างดงักล่าว แบบฝึกหดัถดัไปจะช่วยสร้างความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 1.3 นี่คอืการผลกัดนันโยบายใช่หรือไม่ 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีส ารวจถึงความหมายคาบเก่ียวของการผลกัดนันโยบาย การให้บริการเคล่ือนท่ี            
การค้นควา้วิจัยและ การแบ่งปันขอ้มูล รวมทั้ งความหมายของการผลักดันนโยบายท่ี
แตกต่างจากกิจกรรมเหล่าน้ี 

แนวคิด การผลกัดนันโยบาย 
การคน้ควา้วจิยั 
การบริการเคล่ือนท่ี 
การแบ่งปันขอ้มูล 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือแยกแยะการผลกัดนันโยบายจากการคน้ควา้วิจยั การบริการเคล่ือนท่ี และการแบ่งปัน

ขอ้มูล  
เพ่ือท าความเขา้ใจวา่การผลกัดนันโยบายเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมอ่ืนๆอยา่งไร 
เพ่ือสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้อบรมวเิคราะห์ค าจ ากดัความการผลกัดนันโยบาย เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม 
 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ตวัอยา่งเหตุการณ์การผลกัดนันโยบาย 4 ตวัอยา่ง 
แผนภาพส าหรับผูเ้ขา้อบรมแต่ละคน หรือแผนภาพขนาดใหญ่ส าหรับติดผนงัหรือฉายใน
หอ้ง 
ดินสอ ปากกา 

สรุป ในการอภิปรายสรุปประเด็น ต้องเน้นย  ้ าว่าการผลักดันนโยบายมีจุดประสงค์ในการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายหรือนโยบาย ส่วนการคน้ควา้วิจัย การบริการเคล่ือนท่ี และการ
แบ่งปันขอ้มูล อาจเป็นการช่วยบรรลุจุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบาย แต่ไม่นบัวา่เป็นการ
ผลกัดนันโยบาย 

ประเมินผล ประเมินจากแบบฝึกหดัท่ีผูเ้ขา้อบรมไดเ้ขียนถึงความแตกต่างระหวา่งการผลกัดนันโยบาย
กบักิจกรรมอ่ืนๆ  

 

ขั้นตอน 

ขอ้มูลส าหรับผูอ้บรม: แบบฝึกหดัน้ีเป็นแบบฝึกหดัแบบรายบุคคล 

ขั้นตอนเตรียมการ 

1. ปร้ินทแ์บบฝึกหดัพร้อมเหตุการณ์การผลกัดนันโยบายไวล่้วงหนา้ 
แนะน ารายการ 

2. บทเรียนน้ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจความหมายการผลกัดนันโยบายอย่างถ่องแทม้ากข้ึน การให้ค  าจ ากดัความ
ของการผลกัดนันโยบายและตวัอยา่งกิจกรรมการรณรงคจ์ะช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน 



กิจกรรม 

3. ส่งเหตุการณ์การผลกัดนันโยบายทั้ง 4 กรณีให้ทุกคนไดอ่้าน จากนั้นให้เวลาผูเ้ขา้อบรม อยา่งนอ้ย 15-20 นาทีใน
การอ่านเหตุการณ์และตอบค าถาม 

4. หลงัจากผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนไดท้ าแบบฝึกหดัเสร็จแลว้ คุณอาจน าการอภิปรายดว้ยการเปิดประเด็นวา่อะไรเป็นส่ิง
ท่ีช่วยสร้างการผลกัดนันโยบาย และอะไรไม่สนบัสนุนการผลกัดนันโยบาย 

สรุปและประเมินผล 

5. ย  ้าเตือนผูเ้ขา้อบรมวา่ การผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนมีการรวมพลงัเพ่ือส่งอิทธิพลต่อนโยบาย กฎหมาย 
และขอ้ปฏิบติัเสมอ 

6. ประเมินการเรียนรู้จากแบบฝึกหดัและการพดูคุยในประเด็นดงักล่าว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 1.3 

 

แผนภาพ: การผลกัดนันโยบายคาบเกีย่วกบักจิกรรมอืน่ๆอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การผลักดันนโยบาย 

การ
ค้นคว้าวิจัย 

การบริการเคล่ือนที่ 

การแบ่งปัน
ข้อมูล 



แบบฝึกหัด บทเรียน 1.3 

   นี่คอืการผลกัดนันโยบายใช่หรือไม่ 

แบบฝึกหัดรายบุคคล อ่านเหตุการณ์ดา้นล่างน้ีและตอบค าถาม คุณคิดว่าการกระท าน้ีเป็นการสร้างการผลกัดนันโยบาย

หรือไม่ หากคิดวา่ใช่ หรือ ไม่ใช่ ใหเ้หตุผลวา่ท าไมจึงคิดเช่นนั้น  

เหตุการณ์ที ่1 

คุณบริหารองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานเพ่ือพฒันาสุขภาพของแม่และเด็ก ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผล

กระทบต่อเด็กเล็กในชุมชน และเป็นเหตุให้ทารกหลายรายเสียชีวิตทุกปี เด็กทารกและเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปีท่ีอาศยัอยู่กบั

ครอบครัวยากจนไม่ไดรั้บอาหารและสารอาหารท่ีเพียงพอ เพ่ือแกไ้ขปัญหาน้ี คุณเร่ิมตน้ดว้ยการให้บริการดา้นสุขภาพขั้น

พ้ืนฐานแก่แม่ เด็กทารก และเด็กอ่อน มีบริการการชัง่น ้ าหนกัเด็กทารก และใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการ ตรวจสุขภาพ และให้

อาหารเสริม  

 

น่ีคือการผลกัดนันโยบายใช่หรือไม่ ถา้ใช่ เพราะอะไร 

 

หากไม่ใช่การผลกัดนันโยบาย จะท าใหก้รณีน้ีเป็นการผลกัดนันโยบายไดอ้ยา่งไร 

 

เหตุการณ์ที ่2  

มหาวทิยาลยัช่ือดงัติดต่อคุณให้ร่วมท าวิจยัการกีดกนัผูใ้ชเ้ข็มฉีดยาและผูมี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์เขา้ท างานในองคก์รเน่ืองจาก

หน่วยงานคุณท างานร่วมกบัผูใ้ชย้าและ PLWHA อยา่งใกลชิ้ด ทางมหาวทิยาลยัขอความช่วยเหลือคุณใหท้ าแบบส ารวจและ

รวบรวมกรณีการกีดกนัต่างๆไวเ้ป็นกรณีศึกษา ทางมหาลยัมีโครงการตีพิมพบ์ทความทางวิชาการเป็นภาษาองักฤษโดยใช้

ขอ้มูลเหล่าน้ี 

 

น่ีคือการผลกัดนันโยบายใช่หรือไม่ ถา้ใช่ เพราะอะไร 

 

ถา้น่ีไม่ใช่การผลกัดนันโยบาย จะท าใหก้รณีน้ีเป็นการผลกัดนันโยบายไดอ้ยา่งไร 

 



เหตุการณ์ที ่3  

หน่วยงานคุณพบวา่ครอบครัวฐานะยากจนในชุมชน สร้างหน้ีดว้ยการซ้ือยารักษาโรคราคาแพงเพ่ือรักษาวณัโรค และในการ

หาเงินมาซ้ือยา ทางครอบครัวตอ้งน าบา้นไปจ านอง กูย้ืมเงินจากเพ่ือนบา้น และขายทรัพยส์มบติัมีค่าส่วนตวั เพ่ือเป็นการ

แกไ้ขปัญหาน้ี องคก์รพฒันาเอกชนของคุณเร่ิมโครงการใหข้อ้มูลแก่สาธารณะ โดยให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไปถึงยารักษาวณั

โรคราคาแพง และความไม่ยติุธรรมต่อครอบครัวคนยากจนท่ีตอ้งเผชิญกบัความยากจนข้ึนอีกเท่าตวัเพราะการซ้ือยามารักษา

ชีวติ 

น่ีคือการผลกัดนันโยบายใช่หรือไม่ ถา้ใช่ เพราะอะไร 

 

ถา้น่ีไม่ใช่การผลกัดนันโยบาย จะท าใหก้รณีน้ีเป็นการผลกัดนันโยบายไดอ้ยา่งไร 

 

เหตุการณ์ที ่4 

คุณเป็นผูบ้ริหารองคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานเพ่ือช่วยเหลือหญิงขายบริการทางเพศในเมืองใหญ่ของประเทศจีน หลงัจาก

ไดเ้ขา้ไปพุดคุยและไดข้อสัมภาษณ์คนจากชุมชนเป็นเวลาหลายเดือน คุณพบว่าผูข้ายบริการทางเพศตกเป็นเหยื่อความ

รุนแรงจากบรรดาลูกคา้และเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหา คุณริเร่ิมโครงการใหม่ท่ีใหก้ารอบรมผูใ้ชแ้รงงานทาง

เพศไดท้ราบถึงสิทธิของตนเอง และใหแ้หล่งขอ้มูลทางกฎหมายเช่น ทนายความ เพ่ือติดต่อกรณีเผชิญความรุนแรง 

 

น่ีคือการผลกัดนันโยบายใช่หรือไม่ ถา้ใช่ เพราะอะไร 

 

ถา้น่ีไม่ใช่การผลกัดนัโยบายจะท าใหก้รณีน้ีเป็นการผลกัดนันโยบายไดอ้ยา่งไร 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

บทเรียน 2.1 การขอค าปรึกษาจากชุมชนควรท าอย่างไร 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีใหแ้นวทางการจดัประชุมกบัคนในชุมชนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลหรือความคิดเห็น 
แนวคิด การปรึกษาหารือกบัชุมชน 

การวางแผนประชุม 
การแบ่งหนา้ท่ีผูน้ า 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 2 ชัว่โมง 
จุดประสงค ์ เพ่ือเรียนรู้วธีิการวางแผนการหารือ/ประชุม กบัชุมชน 

เพ่ือฝึกสร้างการมีส่วนร่วมใหส้มาชิกชุมชน 
เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการของชุมชน 
 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น กระดาษเขียนแผน่ใหญ่ 
วเิคราะห์ตวัอยา่งและปรับใชใ้นกลุ่ม 

สรุป การหารือกับชุมชนเป็นการรับขอ้มูลท่ีมีประโยชน์อย่างมาก จ าเป็นตอ้งมีการวางแผน
โครงสร้างและการเดินทางจดัการประชุม 

ประเมินผล การฟังเสียงตอบรับในแต่ละแบบฝึกหัดจะช่วยประเมินความเข้าใจกลุ่มผูเ้ข้าอบรม 
หลังจากการปรึกษากับชุมชน การฟังเสียงตอบรับหรือท าแบบส ารวจสั้ นๆสามารถ
ประเมินความส าเร็จของการประชุมได ้

 

ขั้นตอน 

ขอ้มูลส าหรับผูอ้บรม 

แบบฝึกหัดน้ีจะช่วยให้ผูเ้ขา้อบรมได้ปรึกษาหารือกับชุมชน และใช้ตวัอย่างเหตุการณ์ในชีวิตจริงท่ีดัดแปลงมาจาก 

Mitsampan Comminity Research Projectโครงการน้ีรวบรวมพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเอชไอวี และอุปสรรคการเขา้ถึง

ขอ้มูลดา้นสุขภาพ จากผูใ้ชเ้ข็มฉีดยาในกรุงเทพฯ จุดประสงคข์องโครงการน้ีคือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการท่ีช่วยลดพฤติกรรม

การติดเช้ือเอชไอว ี 

ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผูเ้ขา้อบรมสามารถปฏิบติัเพ่ือใหก้ารปรึกษากบัชุมชนประสบผลส าเร็จ ผูอ้บรมอาจใชค้  าถามเหล่าน้ีในการ

วางแผนการประชุมกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรม 

ควรค านึงวา่ไม่สามารถด าเนินการทุกขั้นตอนใหเ้สร็จเพียงช่วงเดียวได ้ 

ปรับใชข้ั้นตอนเหล่าน้ีกบัสถานการณ์ของกลุ่ม 



การเตรียมการปรึกษากับชุมชน 

1. เตรียมวาระการประชุม  ใครเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในห้องประชุม ใครเป็นคนจดบนัทึก และผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืออะไร จะน าเสนอขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Powerpoint หรือไม่ มีเอกสารประกอบการประชุมหรือไม่ 

2. ติดต่อผูน้ าชุมชน เพ่ือพิจารณาเลือกเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจดัประชุม รวมทั้งเกณฑ์ก าหนดบุคคลท่ี
เหมาะสมในการเขา้ร่วมประชุม ขอ้มูลและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการประชุมมีอะไรบา้ง และมีการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างไร (ใครจะเป็นคนซ้ืออาหารกลางวนัหรือของว่าง ใครเป็นผูต้ดัสินใจว่าใครสามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้มีค่าเดินทางหรือเบ้ียเล้ียงส าหรับผูเ้ขา้ประชุมหรือไม่ จ าเป็นตอ้งใชใ้บเสร็จหรือไม่  

การปรึกษากับชุมชน 

3. จดัการปรึกษาหารือ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดไว ้และเสนอประเด็นท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น ในการก าหนดวาระการประชุม 
ใหค้  านึงถึงค าถามวา่ “ค าถามหลกัท่ีใชถ้ามชุมชนคืออะไร” 
 

วาระการประชุมหรือหวัขอ้ต่างๆท่ีใชใ้นการหารือกบัชุมชนมีดงัน้ี 

 

ก. เกร่ินน า ท่ีมาของโครงการรณรงค ์(บางคร้ังอาจมาจากชุมชน) ประเมินความส าเร็จในการให้ความร่วมมือ 
ชุมชนให้ความสนใจประเด็นการรณรงค์มากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างเช่น สนใจในโครงการเอชไอวีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และการลดอุปสรรคการเขา้ถึงการรักษาเอชไอวแีละการรักษาดว้ยยา 

ข. คุณสนใจท่ีจะช่วยรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการรณรงคข์องเราหรือไม่  
ค. ค าถามหลกัท่ีควรใชถ้ามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอ้มูลคืออะไร 
ง. คุณสนใจท่ีจะตรวจดูแบบสอบถามท่ีไดจ้ดัท าข้ึนหรือไม่ 
จ. คุณสนใจท่ีจะช่วยรวบรวมขอ้มูลและเขา้รับการอบรมหรือไม่ 
ฉ. กรอบเวลาและทรัพยากรท่ีมี 
ช. ขอ้ค านึงตามหลกัจริยธรรม เช่น มีการปกปิดตวัตน/รักษาความลบัอยา่งไร ควรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ดา้นจริยธรรมก่อนอนุมติัโครงการน้ีหรือไม่ มาตรการรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งไร มีความเส่ียงต่อการ
แทรกแซงของต ารวจหรือไม่ 

ซ. ขั้นตอนอ่ืนๆต่อไป และใครมีหนา้ท่ีท าอะไร 
ฌ. การนดัประชุมคร้ังท่ีสอง/ ตามวนั เวลาท่ีตกลง 

สรุปและประเมินผล 

4. แบบฝึกหดัน้ีจ าเป็นตอ้งใชข้ั้นตอนต่างๆตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปรึกษาหารือกบัชุมชน  ผูเ้ขา้อบรมควรแสดง
ขอ้คิดเห็นถึงความส าเร็จ และความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน 

5. ทางเลือกอื่นๆ สมาชิกชุมชนอาจขอให้ประเมินการประชุมส่ิงท่ีพวกเขาชอบและไม่ชอบ คุณสามารถจัดการ
ประเมินหรือท าแบบส ารวจสั้นๆเพ่ือรักษาสิทธิส่วนบุคคล 

 

 



บทเรียน 2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเส่ียง (SWOT) 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีประเมินปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจเป็นอุปสรรคหรือเอ้ืออ านวยต่อ
กลยทุธ์การผลกัดนันโยบาย 

แนวคิด กลยทุธ์ในการผลกัดนันโยบาย 
การวเิคราะห์ SWOT (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ความเส่ียง) 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 60-90 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือระบุปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการผลกัดนันโยบาย 

เพ่ือระบุจุดแขง็และจุดอ่อนของหน่วยงาน 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: ตารางโอกาส 

เอกสาร: ตารางความเส่ียง 
เอกสาร: ตารางจุดแขง็ของหน่วยงาน 
เอกสาร: ตารางจุดอ่อน 

สรุป การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกหน่วยงานเป็นส่วนส าคญัในการวางแผนการ
ผลกัดนันโยบาย เคร่ืองมือ SWOT เป็นวิธีการในการขดัเกลาเป้าหมาย จุดประสงค ์และ
กิจกรรมต่างๆ 

ประเมินผล ในทา้ยบทเรียน ผูเ้ขา้อบรมจะไดก้ าหนดลกัษณะขององคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีจะส่งผล
ต่อการผลกัดนันโยบาย ประเมินความเขา้ใจในแนวคิด และความสามารถของผูเ้ขา้อบรม
ในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดกบัสถานการณ์จริง 

 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. ทบทวนจุดประสงคข์องแบบฝึกหัด เพ่ือให้แน่ใจวา่ทุกคนเขา้ใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเส่ียง ของการ
วเิคราะห์ SWOT 
 

จุดประสงคข์องแบบฝึกหดัน้ีคือเพ่ือประเมินปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีอาจเป็นอุปสรรคหรือเอ้ืออ านวยต่อ

กลยทุธ์การผลกัดนันโยบายของกลุ่ม และเพ่ือขดัเกลาเป้าหมาย จุดประสงค ์และกิจกรรมต่างๆ  

 

SWOT เป็นการวเิคราะห์เพ่ือการประเมิน องคก์รต่างๆไดใ้ชก้ารวเิคราะห์น้ีมานานหลายทศวรรษ  

SWOT ยอ่มาจาก 

 

Strength จุดแขง็ องคป์ระกอบของกลุ่มหรือหน่วยงานท่ีเป็นจุดแขง็หรือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ ส่ิงน้ีถือเป็นปัจจยัภายใน 

Weaknesses จุดอ่อน องคป์ระกอบของกลุ่มท่ีเป็นขอ้ดอ้ยหรือเป็นขอ้เสียเปรียบ ส่ิงน้ีถือเป็นปัจจยัภายนอก 



Opportunities โอกาส ปัจจยัภายนอกท่ีใหช่้องทางแก่กลุ่มหรือหน่วยงาน (หรือโอกาส) ในการไดรั้บประโยชน์ 

Threats ความเส่ียง ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อกลุ่มหรือหน่วยงาน 

 

คุณอาจใชต้วัอยา่งต่างๆในการอธิบายขอ้มูลท่ีเตรียมส าหรับผูเ้ขา้อบรม 

 

2. เขียนเป้าหมายการผลกัดนันโยบายของคุณและจุดประสงคล์งในกระดาษแผน่ใหญ่ใหทุ้กคนไดเ้ห็น 
 

กิจกรรม 

ข้อมูลส าหรับผู้อบรม: เร่ิมตน้ดว้ยปัจจยัภายนอก: โอกาสและความเส่ียง หลงัจากนั้นกล่าวถึงปัจจยัภายใน: จุดแข็งและ

จุดอ่อน หากผูเ้ขา้อบรมท างานเป็นกลุ่มยอ่ย ใหแ้บ่งสองหวัขอ้น้ีกบัผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด 

3. ระดมความคิดเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก (โอกาสและความเส่ียง) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์ของคุณ รวมทั้ง 
 กลุ่มและโครงสร้างต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ 
 องคก์รต่างๆท่ีอาจใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ (ทางดา้นการเงิน เทคนิค การเมือง ฯลฯ)  
 แนวโน้มและกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีการเมืองและนโยบายซ่ึงคุณตอ้งการผลกัดันรวมทั้ งพลงัทาง

วฒันธรรม ความเช่ือ และศาสนาทั้ งจากภาครัฐและเอกชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิสตรี) รวมทั้งเหตุการณ์ส าคญัต่างๆหากเก่ียวขอ้ง 

 กลุ่มหรือพลงัอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์ของคุณ 
ผนวกพลงัทางบวก (โอกาส) และพลงัทางลบ (ความเส่ียง) จดัพลงัต่างๆท่ีไดร้ะดมความคิดในตารางโอกาส

และตารางความเส่ียง ตามแบบขา้งล่าง 

 

บางกรณี ทางกลุ่มอาจเล็งเห็นไดว้า่พลงับางอยา่งเป็นไดท้ั้งความเส่ียงและโอกาส ในกรณีน้ี ให้ใส่ขอ้มูลไว้

ทั้งสองตาราง 

4. โหวตเลือก “โอกาส”และ “ความเส่ียง” ท่ีส าคญัท่ีสุด อยา่งละ2-3 ขอ้ และท าเคร่ืองหมาย ++ หนา้ขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุด 
จากนั้นโหวตเลือก“โอกาส”และ “ความเส่ียง” ท่ีมีความส าคญัถดัมา อยา่งละ2-3 ขอ้และท าเคร่ืองหมาย + 

5. ระดมความคิดเก่ียวกบัปัจจยัภายใน หรือจุดแขง็ จุดอ่อนขององคก์ร 
6. ใชต้ารางดา้นล่าง เขียนจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร จากนั้นให้คะแนนดว้ยเคร่ืองหมาย ++ และ + จุดแข็ง

จุดอ่อนแต่ละขอ้มีความส าคญัต่อกลยทุธ์ของคุณอยา่งไร 
 

 

 



ข้อมูลส าหรับผู้อบรม:ดา้นล่างน้ีเป็นตวัอยา่งส่ิงท่ีอาจพบจากการวเิคราะห์ SWOT 

ปัจจยัภายใน 

 จุดแขง็: ทกัษะของเจา้หนา้ท่ี การเช่ือมโยงกบัคนในชุมชน ฐานเงินทุน ความมุ่งมัน่ เป้าหมายเดียวกนั ความ
น่าเช่ือถือทางการเมือง  

 จุดอ่อน: เจา้หนา้ท่ีขาดทกัษะ เงินทุนไม่มีความแน่นอน ความขดัแยง้ภายใน ศีลธรรมต ่า ความช่วยเหลือจาก
ชุมชนอนัจ ากดัเป้าหมายการผลกัดนันโยบายและจุดประสงคห์น่วยงานแตกต่างกนั  

ปัจจยัภายนอก 

 โอกาส: การเลือกตั้ง กระบวนการปฏิรูป การสร้างนโยบายใหม่ๆ การประชุมระดบันานาชาติ แขกผูม้าเยือน
คนส าคญั เหตุการณ์ท่ีดึงดูดความสนใจจากประชาชน 

 ความเส่ียง: การขาดการประสานงานระหวา่งองคก์รพฒันาเอกชน พลงัทางศาสนาหรือการเมืองท่ีขดัแยง้กบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคม อิสรภาพทางการเมืองอันจ ากัด การเมืองขาดความโปร่งใส มุมมองทาง
วฒันธรรมในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีต่างๆ การพลาดโอกาสส าหรับนโยบาย และการเกณฑค์นมาร่วมหน่วยงาน
โดยไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือส่งผลใดๆ  

7. สนทนา เขียนส่ิงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือสร้างกลยทุธ์การรณรงค์ ค  าถามดงัต่อไปน้ีอาจช่วยให้ผูเ้ขา้
อบรมสามารถคิดผลการวเิคราะห์ไดม้ากข้ึน 
 

เราจะสร้างจุดแขง็ของเราเพ่ือพฒันากลยทุธ์ต่อไปไดอ้ยา่งไร 

เพ่ือเป็นการลดจุดอ่อนเราควรเพ่ิมอะไรในกลยทุธ์ 

เพ่ือเป็นการใชป้ระโยชน์จากโอกาสไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เราควรเพ่ิมอะไรในกลยทุธ์ 

ควรท าอยา่งไรเพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียง 

 

สรุปและประเมินผล 

8. ผูอ้บรมสรุปความคิดต่างๆท่ีผูเ้ขา้อบรมได้เสนอ รวมทั้งใช้ในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในการวางแผนโครงการผลกัดัน
นโยบายหรือการรณรงคด์า้นสิทธิ 

9. ตารางท่ีสมบูรณ์ และการสนทนา ช่วยให้ผูส้อนสามารถประเมินว่าผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้มากนอ้ยแค่ไหน ผูเ้ขา้
อบรมสามารถระบุปัจจยัภายใน (จุดแขง็ จุดอ่อน) และปัจจยัภายนอก (โอกาส ความเส่ียง) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การผลกัดนันโยบายของพวกเขาไดห้รือไม่ และสามารถถกประเด็นไดว้่าปัจจยัภายในและภายนอกขอ้ไหนท่ีมี
ความส าคญักบังานผลกัดนันโยบายของพวกเขา 

 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 2.2 

 

    ตารางโอกาสและความเส่ียง 

โอกาส 

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลใน
แง่บวก 
ประเด็น การสนบัสนุนช่วยเหลือ พ้ื น ท่ี ท า ง ก า ร เ มื อ ง /

นโยบาย 
อ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ความเส่ียง 

ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลใน
แง่ลบ 
ประเด็น การสนบัสนุนช่วยเหลือ พ้ื น ท่ี ท า ง ก า ร เ มื อ ง /

นโยบาย 
อ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 2.2 

ปัจจยัภายใน: การประเมนิจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร 

ใชต้ารางต่อไปน้ี เขียนจุดแขง็และจุดอ่อนของหน่วยงาน จากนั้นใหค้ะแนนดว้ยเคร่ืองหมาย ++ และ+ ตามความส าคญัของ

จุดแขง็และจุดอ่อนท่ีมีผลต่อกลยทุธ์ของคุณ 

จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคีวามส าคญัต่อกลยุทธ์อย่างไร 

 

 

จุดอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคีวามส าคญัต่อกลยุทธ์อย่างไร 

 



บทเรียน 2.3 การพจิารณาล าดบัความส าคญัในการผลกัดนันโยบาย 

ดดัแปลงจาก “HIV/AIDS and Human Rights: Young People in Action, “UNESCO/Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (UNAIDS) 2001, pages 7-8 

 

เกร่ินน า ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน เม่ือทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนา กิจกรรมน้ีช่วย
ใหผู้เ้ขา้อบรมพิจารณาประเด็นต่างๆไดอ้ยา่งถ่ีถว้นมากข้ึน และสร้างบรรยากาศการยอมรับ
ความไม่เห็นดว้ยหรือมุมมองท่ีขดัแยง้ และระบุล าดบัความส าคญัของกิจกรรมต่างๆ 

แนวคิด ล าดบัความส าคญัประเด็นต่างๆ 
การแสดงความคิดเห็นรายบุคคลในกลุ่ม 
การตดัสินใจของกลุ่ม 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือฝึกการตดัสินใจในกลุ่ม 

เพื่อฝึกใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็น 
เพ่ือเขา้ใจการล าดบัความส าคญัประเด็นต่างๆ 
เพ่ือพิจารณามุมมองจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ (เช่น ผูมี้เช้ือเอชไอว)ี 
 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น กระดาษแผน่ใหญ่ 
ปากกาเมจิก 
กระดาษและปากกา 

สรุป ไม่มีค าตอบท่ีถูกตอ้งในการล าดบัความส าคญั ผูเ้ขา้อบรมสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองต่อประเด็นปัญหาได ้รวมทั้งคนท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาซ่ึงมีความส าคญัต่อกล
ยทุธ์การผลกัดนันโยบาย 

ประเมินผล ประเมินล าดบัความส าคญัของสมาชิกในกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆและรับฟัง
ความคิดเห็นหรือไม่ 

 

ขั้นตอน 

แนะน า 

1. อธิบายกิจกรรมกลุ่ม 

กิจกรรม 

ประเด็นส าหรับผูอ้บรมไวเ้ป็นขอ้มูลแก่ผูเ้ขา้อบรมระหวา่งกิจกรรม 



การล าดบัความส าคญัของแต่ละคนนั้นไม่มี “ค าตอบตายตวั” ทั้งน้ีมีความแตกต่างไปตามต าแหน่งทางการเมือง กฎหมาย 

และเศรษฐกิจ ประสบการณ์ และค่านิยม 

2. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมคิดประเด็นดา้นเอชไอวหีรือสิทธิมนุษยชน 5-10 ประเด็นท่ีพวกเขาท างานในประเด็นน้ี 

3. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมสร้างประเด็นท่ีอธิบายความส าคญัของแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 

“ เราควรรณรงคเ์พื่อการใชเ้ขม็ฉีดยาส าหรับผูใ้ชย้าเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย 

“ เราควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่คลินิคเอชไอวี/เอดส์ ทุกแห่งมีบริการให้ค  าปรึกษาและตรวจหาเช้ือ (VCT) ส าหรับผูใ้ชเ้ข็ม

ฉีดยา” 

“เราควรรณรงคเ์พื่อยติุการกระท าของต ารวจท่ีละเมิดสิทธิผูใ้ชเ้ขม็ฉีดยา” 

“เราควรท างานเพ่ือสร้างหลกัเกณฑก์ารเขา้รับการรักษาเอชไอวท่ีีดียิง่ข้ึน” 

“เราควรจดัการรณรงคก์ารป้องกนัเอชไอวใีนกลุ่มสาวประเภทสอง” 

“เราควรสร้างโอกาสใหแ้ก่คนหนุ่มสาวไดพ้ดูคุยเร่ืองสุขภาพทางเพศอยา่งเปิดเผย รวมทั้งในโรงเรียน” 

“เราควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่เด็กท่ีมีเช้ือเอชไอว ีไม่ไดถู้กไล่ออกจากโรงเรียน” 

4. ใหผู้เ้ขา้อบรมจบักลุ่มเป็นคู่ แจกค าพดูเหล่าน้ีใหแ้ต่ละคู่ และใหเ้รียงล าดบัความส าคญัของค าพดูเหล่าน้ี 

5. จากนั้น ให้แบ่งกลุ่มเป็นส่ีคน และเปรียบเทียบล าดบัความส าคญั ในขั้นตอนน้ี ทุกคนจะไดมี้โอกาสเสนอและอธิบาย

มุมมองของตนเอง 

6. ให้ทุกคนกลบัมารวมกลุ่มเดิม และให้กลุ่มคู่งานรายงานขอ้ความท่ีไดเ้รียงล าดบัไวแ้รกสุด และท้ายสุด จดขอ้มูลลงใน

กระดาษแผน่ใหญ่หรือบนกระดาน 

7. อภิปรายถึงผลท่ีได ้ประโยคท่ีอยูใ่นล าดบัแรกและล าดบัสุดทา้ยมีความชดัเจน ช่วยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ี 

บางกลุ่มอาจเรียงล าดบัใหบ้างประโยคอยูอ่นัดบัแรก แต่บางกลุ่มอาจเรียงล าดบัใหป้ระโยคนั้นอยูล่  าดบัสุดทา้ย ซ่ึงการพดูคุย

เร่ืองน้ีนบัวา่เป็นประโยชน์เช่นกนั 

ระหวา่งการอภิปรายหลงักิจกรรมและก่อนการสรุปประเด็นการผลกัดนันโยบาย ใหผู้อ้บรมยกประเด็นเหล่าน้ีเพ่ือพิจารณา 

 ทศันคติจากชุมชน มุมมองของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากประเด็นปัญหา (เช่น ผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ผูใ้ชย้า และสาว
ประเภทสอง) 

 ช่องวา่ง ประเด็นท่ีไม่มีบุคคลใหค้วามสนใจ 
 การใหค้วามร่วมมือ โอกาสในการท างานกบักลุ่มอ่ืนๆ 



 คุณมีเวลาและทรัพยากรมากนอ้ยแค่ไหน 
 ในกลุ่มคุณมีทกัษะอะไรบา้ง 

8. พดูถึงประโยคท่ีทุกคนไม่ไดจ้ดัอนัดบัใหเ้ป็นอนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย  

สรุปและประเมินผล 

9. สรุปประเด็นสนทนาของกลุ่มระหวา่งกิจกรรม ให้เวลากลุ่มไดอ้ภิปรายถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ในแบบฝึกหัด ประเมินความรู้

ความเขา้ใจในแนวคิด และความสามารถในการรับฟังความเห็นท่ีแตกต่างของผูเ้ขา้อบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 2.4 แบบวเิคราะห์นโยบาย (ตวัอย่าง) 

เกร่ินน า จุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนคือการเปล่ียนแปลงนโยบาย ดงันั้นการ
วิเคราะห์นโยบายระหว่างกระบวนการวางแผนการผลกัดันนโยบายจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
กิจกรรมน้ี ผูเ้ขา้อบรมจะไดส้ ารวจตวัอยา่งนโยบาย เพ่ือเรียนรู้วธีิการวเิคราะห์นโยบายของ
ตนเอง 

แนวคิด การวเิคราะห์นโยบาย 
นโยบาย (สนบัสนุนและไม่สนบัสนุน) 
การบงัคบัใชน้โยบาย 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 1 ชัว่โมง 
จุดประสงค ์ ระบุนโยบายท่ีส่งผลต่อประเด็นของกลุ่ม 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: แบบวเิคราะห์นโยบาย (ตวัอยา่ง) 

กระดาษสีขาวแผน่ใหญ่ 
ขั้นตอนปฏิบติั เน่ืองจากนโยบายสามารถเป็นแรงสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการผลกัดนันโยบายได ้

ดงันั้นการวเิคราะห์นโยบายจึงช่วยการวางแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมาก 
ประเมินผล ประเมินความเขา้ใจกลุ่ม เร่ืองจุดประสงค์ของการวิเคราะห์นโยบาย กลุ่มผูเ้ขา้อบรมจะ

สามารถประยกุตใ์ชบ้ทเรียนกบังานท่ีท าไดอ้ยา่งไร 
 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. อธิบายการวเิคราะห์นโยบายและใหต้วัอยา่งนโยบายท่ีสนบัสนุนและนโยบายท่ีไม่สนบัสนุน 

กิจกรรม 

2. แจกเอกสารตวัอยา่งแบบนโยบายใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรม (ดา้นล่าง) อธิบายส่วนต่างๆของแบบนโยบายต่อไปน้ี 

 ปัญหาคืออะไร ประเด็นหลกัท่ีทางกลุ่มหรือการผลกัดนันโยบายตอ้งการส่ือใหรั้บรู้ 
 ใครไดรั้บผลกระทบ ท่ีไหน พยายามเจาะจงใหม้ากท่ีสุดวา่ใครไดรั้บผลกระทบจากปัญหา 
 นโยบายท่ีไม่สนับสนุน: กฎหมายหรือนโยบายท่ีก่อใหเ้กิดผลดีมีอะไรบา้ง 
 นโยบายจ ากัด:นโยบายท่ีส่งผลเสียต่อชุมชนของคุณมีอะไรบา้ง 
 การบังคับใช้กฎหมาย:นโยบาย (หากมี) ถูกบงัคบัใชใ้นทอ้งท่ีหรือประเทศอยา่งไร 

3. กระตุน้ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมถามค าถามและพดูคุยเก่ียวกบัแบบวเิคราะห์นโยบาย คุณสามารถให้ตวัอยา่งเพ่ิมเติมหรือขอให้

ผูเ้ขา้อบรมยกตวัอยา่งนโยบาย 

4. แสดงแบบนโยบายบนกระดาษสีขาวแผน่ใหญ่ ดูตวัอยา่งดา้นล่าง 



5. ผูอ้บรมอาจช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมกรอกขอ้มูลในแบบนโยบาย หากเป็นกลุ่มใหญ่ ใหแ้บ่งเป็นกลุ่มยอ่ย 

6. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมพดูคุยถึงแบบนโยบาย และส่งเสริมใหมี้การอภิปรายในการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

 

สรุปและประเมินผล 

7. สรุปการอภิปรายในกลุ่มระหวา่งกิจกรรม เนน้ย  ้าผูเ้ขา้อบรมวา่การเขา้ใจนโยบายเป็นเร่ืองส าคญัต่อการสร้างกลยทุธ์การ

ผลกัดนันโยบาย 

8. ในช่วงพดูคุยสรุปทา้ยบทเรียน ประเมินการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้อบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 2.4 

แบบวเิคราะห์นโยบาย 

 

ปัญหาคอือะไร 
 

 

ใครได้รับผลกระทบ ทีไ่หน 
 

 

นโยบายสนับสนุน: 
 

 

นโยบายทีไ่ม่สนับสนุน: 
 

 

การบังคบัใช้กฎหมาย: 
 

 

 

แบบวเิคราะห์นโยบาย(ตวัอย่าง) 

 

ปัญหาคอือะไร 
 

การเขา้ถึงการรักษาเอชไอวี ส าหรับแรงงานต่างดา้วท่ี
ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศ ก. 

ใครได้รับผลกระทบ ทีไ่หน 
 

แรงงานต่างดา้วท่ีไม่ไดรั้บการจดทะเบียนในประเทศ 
ก. 

นโยบายสนับสนุน: 
มีนโยบายท่ีช่วยให้เขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพหรือ
การรักษาเอชไอวีส าหรับบุคคลต่างดา้วและบุคคลต่าง
ดา้วท่ีไม่ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไม่ 
 

ประเทศ ก. มีโครงการดา้นสุขภาพส าหรับประชาชน
อยา่งครอบคลุมซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาผูมี้เช้ือเอชไอว ี
แรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนสามารถเขา้ถึงการรักษา
ภายใตโ้ครงการของรัฐได ้ 

นโยบายทีไ่ม่สนับสนุน: 
มีนโยบายท่ีส่งผลกระทบในดา้นลบ ต่อการเขา้ถึงการ
รักษาของบุคคลต่างดา้วหรือไม่ 
 

แรงงานท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิเขา้รับการรักษา
ภายใตน้โยบายปัจจุบนั การรักษาผูมี้เช้ือเอชไอวีจ ากดั
เฉพาะแรงงานท่ีจดทะเบียนเท่านั้น 

การบังคบัใช้นโยบาย: 
โครงการไหนท่ีช่วยสนบัสนุนหรือไม่สนับสนุน (การ
เขา้ถึงการรักษาของบุคคลต่างดา้ว) 
 

เน่ืองจากไม่มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่แรงงาน
ต่างด้าวท่ีไม่ได้จดทะเบียนการบังคับใช้นโยบายจึง
ไม่ใช่ประเด็น 



บทที ่3 

การสร้างกลยุทธ์ส าหรับการผลกัดนันโยบาย 

บทเรียน 3.1 ร่างกรอบการสร้างแผนการผลกัดนันโยบาย 

 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีช่วยใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมสร้างแผนการผลกัดนันโยบาย 
แนวคิด กรอบการผลกัดนันโยบาย 
เวลา 90 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการผลกัดนันโยบายผ่านขั้นตอนต่างๆ และเพ่ือเร่ิมตน้วางแผนการ

ผลกัดนันโยบายเพ่ือจดัการกบัปัญหา 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: กรอบการผลกัดนันโยบาย 

กรอบการผลกัดนันโยบายขนาดใหญ่ 
กระดาษสีขาว 
ปากกาเมจิก 

สรุป เม่ือผูเ้ขา้อบรมเลือกประเด็นปัญหาไดแ้ลว้ ท าตามขั้นตอนต่างๆเพ่ือด าเนินกิจกรรมการ
ผลกัดนันโยบาย 

ประเมินผล ประเมินความเขา้ใจกลุ่ม ผูเ้ขา้อบรมแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใชก้รอบการ
วางแผนผลกัดนันโยบายหรือไม่ 

 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. อธิบายจุดประสงคกิ์จกรรมเพ่ือช่วย ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมสร้างแผนกลยทุธ์ส าหรับการผลกัดนันโยบาย  
กิจกรรมน้ีเสนอแนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ ในการสร้างแผนผลกัดนันโยบาย แนวทางปฏิบติัช่วยให้กลุ่มผูเ้ขา้

อบรมสามารถประยกุตใ์ชว้ิธีการกบัระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ในช่วงการท ากิจกรรม

กลุ่มผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกระดบัต่างๆท่ีเป็นเป้าหมาย 

กิจกรรม 

2. แสดงกรอบการผลกัดนันโยบายขององคก์รพนัธมิตรเอชไอวี/เอดส์ระดบันานาชาติ ท าส าเนากรอบการผลกัดนั
นโยบายน้ีในช่วงทา้ยกิจกรรมและแจกส าเนาใหผู้เ้ขา้อบรม 
อธิบายให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมฟังว่า ขั้นตอนแรกๆในการเตรียมแผนการผลกัดนันโยบายคือการอ่านทบทวนและ

ดดัแปลงกรอบงานไวใ้ชก้บังานของตนเอง 

3. แบ่งกลุ่มยอ่ยจ านวน 3-4 คน และเลือกระดบัต่างๆใหแ้ต่ละกลุ่ม ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ หรือระดบัสากล 



4. น าประเด็นการผลกัดนันโยบายท่ีเป็นประเด็นส าคญั ท่ีทางกลุ่มไดพิ้จารณาเลือกก่อนการอบรมหรือการประชุม 
ให้แต่ละกลุ่มหารือถึงกรอบงาน 8 ขั้นตอน (ด้านล่าง) และพิจารณาว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นของกลุ่ม
อยา่งไร 
 

ค าถามส าหรับผูอ้บรมในการช้ีแนวทางให้แก่กลุ่มย่อย: เช่น มีขั้นตอนหลกัขาดหายไปหรือไม่ ขั้นตอนไหน

หน่วยงานคุณสามารถน าไปด าเนินการไดส้ะดวก และขั้นตอนไหนมีความทา้ทาย แต่ละขั้นตอนของกรอบงาน 

โดยเฉพาะขั้นตอนท่ี 3-6 และขั้นตอน 8 ให้ระดมความคิดเพื่อตอบค าถามขั้นตอนเหล่านั้นให้สอดคลอ้งกบั

ประเด็นการผลกัดนันโยบาย 

 

ตวัอยา่งเช่น หากประเด็นในการผลกัดนันโยบายคือการ “ยติุการบงัคบัตรวจเอชไอวีในสถานท่ีท างาน” หรือ “ยติุ

การส่งบุคคลต่างดา้วท่ีมีเช้ือเอชไอวีกลบัประเทศ” จุดประสงคเ์ฉพาะควรเป็นอะไร เป้าหมายคือใคร ขอ้มูลและ

ความช่วยเหลือมาจากไหน พนัธมิตรคือใคร และจะมีการควบคุมและประเมินผลการผลกัดนันโยบายอยา่งไร 

 

5. ใหก้ลุ่มยอ่ย รายงานประเด็นท่ีไดห้ารือต่อกลุ่มผูเ้ขา้อบรมทั้งหมดผูอ้บรมสามารถเขียนบนัทึกประเด็นหลกัลงบน
กระดาษขาวเพื่อใหทุ้กคนในหอ้งไดเ้ห็น 

สรุปและประเมินผล 

6. ผูอ้บรมควรสรุปประเด็นอภิปรายระหวา่งบทเรียน การแสดงกรอบการผลกัดนันโยบายให้ผูเ้รียนในห้องไดเ้ห็น
เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายกบักลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ จะช่วยสร้างความเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

7. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมออกมาพดูถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และวธีิการน าไปประยกุตใ์ชใ้นประเด็นของพวกเขา ถามกลุ่มผูเ้ขา้
อบรมวา่ยงัมีค  าถามขอ้งใจในเร่ืองไหนอีกหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 3.1 

 

การสร้างกรอบการผลกัดนันโยบาย 

             ดดัแปลงจาก International HIV/AIDS Alliance 

 

 

       ขั้นท่ี 8: ด าเนินการ ควบคุม ประเมินผล 

            ขั้นท่ี 7: สร้างแผนการปฏิบติั 

      ขั้นท่ี 6: ระบุพนัธมิตร 

ขั้นท่ี 5: ระบุทรัพยากร 

ขั้นท่ี 4: ระบุกลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นท่ี 3: ก าหนดจุดประสงค ์

ขั้นท่ี 2: วเิคราะห์ วจิยัปัญหา 

     ขั้นท่ี 1: เลือกประเด็นหรือปัญหาท่ีตอ้งการใหส้งัคมรับรู้ผา่นการผลกัดนันโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 3.2 แผนปฏิบัตกิจิกรรมการผลกัดนันโยบาย 

ดดัแปลงจาก Pact’s “Advocacy Campaign Management” หนา้ 15  

http://www.pactworld.org/galleries/resource-center/advocacy_series_module1.pdf 

 

เกร่ินน า การวางแผนการผลกัดนันโยบาย ตอ้งมีการระดมความคิดและหารือกบัเพ่ือนร่วมงานก่อน
ตดัสินใจสร้างแนวทางการปฏิบติัและด าเนินการ บทเรียนน้ีจะช่วยให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมคิด
ทกัษะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแผนปฏิบติั 

แนวคิด การผลกัดนันโยบาย 
การรณรงคห์าเสียงสนบัสนุน 
การวางแผน 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนกิจกรรมรณรงค ์

เพ่ือฝึกฝนวเิคราะห์ตวัอยา่งแผนการปฏิบติั 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสารแบบเรียนส าหรับกลุ่มผูเ้ขา้อบรม 
สรุป การวางแผนการผลกัดนันโยบายเป็นขั้นตอนส าคญัก่อนการปฏิบติั แผนการประกอบดว้ย

เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย พนัธมิตร กรอบเวลา และวธีิการประเมินผล 
ประเมินผล ประเมินความเขา้ใจผูเ้ขา้อบรมในการประยกุตบ์ทเรียนกบัการผลกัดนันโยบาย 
 

ขั้นตอน 

ข้อมูลส าหรับผู้อบรม เอกสารต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างแผนการปฏิบัติการรณรงค์ผลกัดันนโยบาย ส าหรับใช้ในกิจกรรม

วางแผนของกลุ่มผูเ้ขา้อบรม แผนตวัอยา่งอาจใชเ้ป็นแนวทางหรือแม่แบบในการวางแผนการผลกัดนันโยบาย บนัทึกหัวขอ้

ต่างๆเหล่าน้ีในแบบเรียน 

แนะน ารายการ 

1. แนะน าบทเรียน ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบวา่จะไดเ้รียนเร่ืององคป์ระกอบต่างๆในการวางแผนการผลกัดนันโยบาย 
กิจกรรม 

2. อธิบายการผลกัดนันโยบายดว้ยการใชแ้ผนตวัอย่าง (ด้านล่าง) เป็นแนวทางอธิบายองค์ประกอบต่างๆและให้
ตวัอยา่งเท่าท่ีจ าเป็น ในแบบเรียนมีตวัอยา่งแลว้ 
จุดประสงค์: คือเป้าหมายการรณรงคผ์ลกัดนันโยบาย 

ตัวชีว้ดั: วธีิการวดัผลเพ่ือตรวจสอบวา่ไดบ้รรลุจุดประสงคห์รือไม่ 

http://www.pactworld.org/galleries/resource-center/advocacy_series_module1.pdf


การวดัผล: วดัผลหรือประเมินวา่ไดบ้รรลุจุดประสงคห์รือไม่ 

เป้าหมาย: เป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั เป้าหมายอาจเป็นคนหรือองคก์ร 

พันธมิตร: พนัธมิตรจะช่วยเหลือคุณในการท างาน 

กรอบเวลา: เวลาท่ีคาดวา่จะบรรลุจุดประสงค ์

 

3. อภิปรายกับกลุ่มผูเ้ขา้อบรมถึงตัวอย่างแผนปฏิบัติในการรณรงค์ผลกัดันนโยบายช่วยให้ผูเ้ขา้อบรมได้เห็น
ความสัมพนัธ์ท่ามกลางองคป์ระกอบท่ีหลากหลายตวัอยา่งเช่น จุดประสงคส์ามารถวดัไดแ้ละมีกรอบระยะเวลา 
หรือกลุ่มเป้าหมายควรมีบทบาทในการตอบจุดประสงค ์

4. ถามค าถามกลุ่มผูเ้ขา้อบรมจากประสบการณ์ของผูเ้ขา้อบรมจุดประสงค์ท่ีพวกเขาตอ้งการท าให้ส าเร็จคืออะไร 
และพวกเขาสามารถสร้างแผนการตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดห้รือไม่ 

สรุปและประเมินผล 

5. สรุปประเด็นหลกัและกระตุน้ให้สมาชิกกลุ่มถามค าถาม แบบเรียนเป็นเพียงแค่กา้วแรกของการเรียนรู้ พวกเขา
ตอ้งศึกษาลงลึกไปในรายละเอียดของหวัขอ้ต่างๆต่อไป 

6. ประเมินความเขา้ใจแต่ละองคป์ระกอบในการวางแผน ฟังผูเ้ขา้อบรมอธิบายวา่องคป์ระกอบแต่ละส่วนเช่ือมโยง
กนัอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน  บทเรียน 3.2 

 

แผนปฏบิัตกิารผลกัดนันโนบาย (ตวัอย่าง) 

 

จุดประสงค์ ตวัช้ีวดั การวดัผล กลุ่มเป้าหมาย พนัธมติร กจิกรรม กรอบระยะเวลา 
ภายใน 2 ปี
รัฐสภามีมติ
ยอมรับ   
นโยบายให้
การคุม้ครองผู ้
ยากจนและผู ้
ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ
จากการยา้ย
ถ่ินฐาน 
 

รัฐสภามีมติ
เห็นชอบ 
50% ใน
ขอ้เสนอของ
องคก์ร
พฒันา
เอกชนเก่ียว
นโยบายการ
ยา้ยถ่ินฐาน
ของประเทศ 

ส าเนา
นโยบาย
รัฐสภา  
 
หนงัสือจาก 
รัฐสภาให้
รายละเอียด
นโยบาย  
 
การรายงาน
ผา่นส่ือให้
รายละเอียด
นโยบายของ
รัฐสภา 

รัฐสภา 
 
องคก์รระดบั
นานาชาติให้
ความช่วยเหลือ
ดา้นสิทธิ
มนุษยชน และ
การบรรเทา
ทุกข ์
 
ผูบ้ริจาค 
 
ส่ือ 

สมาชิกเครือข่าย
องคก์รพฒันา
เอกชน 
 
ธนาคารโลก 
 
ธนาคารพฒันา
เอเชีย 

สร้างกลยทุธ์กบั
กลุ่มแนวร่วม 
 
โนม้นา้ว
สมาชิกรัฐสภา
จากการผา่น
ประชุมและ
ประชุม
ปฏิบติัการ 
 
รณรงคก์บัส่ือ
เพ่ือรวมพลงักบั
ภาคประชาชน 

ปีท่ี1-2 

แผนการการ
ยา้ยถ่ินฐานท่ี
ชดัเจนจะถูก
น าไปรวมกบั
แผนการ 5 ปี
ของเจา้หนา้ท่ี
ระดบัทอ้งถ่ิน 

รวมแผนยา้ย
ถ่ินฐานเขา้
เป็น
แผนพฒันา
ระดบัชาติ 

แผนการยา้ย
ถ่ินฐานท่ี
ปรากฏใน
แผนพฒันา
ชาติ 

รัฐมนตรีท่ี
ท างานดา้นการ
วางแผน 

สมาชิกเครือข่าย
องคก์รพฒันา
เอกชน 
 
เจา้หนา้ท่ีระดบั
ทอ้งถ่ิน 
 
คณะท างานดา้น
การวางแผน
ยทุธศาสตร์ลด
ความยากจน
แห่งชาติ  
(NPRSPWG) 

การคน้ควา้
แผนการยา้ยถ่ิน
ฐาน 
 
สร้างและเสนอ
เน้ือหาแก่  
NPRSPWG 
และเจา้หนา้ท่ี
ระดบัทอ้งถ่ิน 

ปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าร้องทุกข์
ของผูย้ากจน
หรือ
ผูป้ระสบภยั
จะส่งให้
เจา้หนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ
และ
ด าเนินการ 

คดีต่างๆ
อยา่งนอ้ย 
50% ท่ี
ด าเนินการ
โดยเครือข่าย
ปฏิบติัการ
การยา้ยถ่ิน
ฐาน  
ไดรั้บการ
บนัทึกเป็น
สถานการณ์
ท่ี
เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดี 

ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ของรัฐบาล 
จ านวนคดีท่ี
สามารถ
สะสางได ้

องคก์รระดบั
นานาชาติให้
ความช่วยเหลือ
ดา้นสิทธิ
มนุษยชนและ
การบรรเทา
ทุกข ์

สมาชิกเครือข่าย
องคก์รพฒันา
เอกชน  
 
ธนาคารโลก 
 
ธนาคารพฒันา
เอเชีย 
 
และชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ 

ท าแบบส ารวจ
กลุ่มท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 
และจดัประชุม
แถลงข่าว
รายงานประเด็น 
 
รวบรวมคดี
ต่างๆ จากกลุ่ม
ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ 
 
 

ปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 3.3 สร้างเป้าหมายและจุดประสงค์การผลกัดนันโยบาย 

 

เกร่ินน า การก าหนดเป้าหมายการผลกัดนันโยบายเป็นขั้นตอนส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์และ
วิธีการให้มีประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดน้ีจะช่วยให้กลุ่มผูเ้ข้าอบรมสร้างเป้าหมายจาก
จุดประสงคท่ี์ครอบคลุมมากข้ึน 

แนวคิด เป้าหมาย 
จุดประสงค ์
เกณฑส์ าหรับเป้าหมาย/จุดประสงคท่ี์มีประสิทธิภาพ (ตวัอยา่งเช่น จุดประสงค ์SMART) 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ สร้างหรือริเร่ิมเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย ก าหนดจุดประสงคท่ี์ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ไม่มี 
สรุป จุดประสงคท่ี์ดีตอ้งมีความเฉพาะเจาะจง สามารถวดัผลได ้สามารถท าให้ส าเร็จได ้มีความ

สมจริง และทนัตามก าหนดเวลา 
ประเมินผล ประเมินการเรียนรู้ของกลุ่มผูเ้ขา้อบรมโดยวดัจากจุดประสงคท่ี์ไดก้ าหนดข้ึนระหวา่งการ

ท ากิจกรรม 
 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1.แนะน าจุดประสงคข์องกิจกรรม กลุ่มผูเ้ขา้อบรมจะไดก้ าหนดเป้าหมายและจุดประสงค ์

กิจกรรม 

2. ช้ีแจงใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมทราบวา่ พวกเขาจะไดเ้ลือกประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอ 

อธิบายกลุ่มผูเ้รียนให้ทราบว่าประเด็นน้ีจะเป็นเป้าหมาย และจะสะทอ้นการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่ในสังคม เป็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น 

“เพ่ือยกเลิกการกีดกนักลุ่ม PLWHA/ IDU/TG ในการเขา้ถึงบริการจากหน่วยงานดา้นสุขภาพ 

“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง ART ส าหรับแรงงานต่างดา้ว” 

 

ผูอ้บรมอาจช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมเลือกประเด็นโดยใชแ้นวทางจากค าถามต่อไปน้ี 

 คุณมีเป้าหมายอะไร 



 อุปสรรคหรือความทา้ทายในการกา้วถึงเป้าหมายคืออะไร 
 การผลกัดนันโยบายของคุณจะเอาชนะอุปสรรคเหล่าน้ีอยา่งไร 
 การผลกัดนันโยบายเร่ืองน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบอยา่งไร 
 ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากประเด็นน้ีโดยตรงสามารถเขา้ร่วมการผลกัดนันโยบายไดห้รือไม่ อยา่งไร 

3. แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกเป็นผูเ้ขียนรายงานพิเศษ เพ่ือรายงานต่อกลุ่มผูเ้ขา้อบรมทา้ยกิจกรรม 

4. ใหก้ลุ่มยอ่ยหารือและระดมความคิดในการก าหนดจุดประสงคท่ี์น าไปสู่เป้าหมาย หากเป้าหมายคือการ “ใหก้ารรักษาดว้ย

ยาตา้นไวรัส (ART) อยูภ่ายใตโ้ครงการดูแลสุขภาพของรัฐบาลทุกโครงการ เราตอ้งท าอยา่งไรบา้ง ลองเขียนจุดประสงคท่ี์

เป็นไปได ้ผูอ้บรมควรย  ้าเตือนให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมวิเคราะห์ว่าจุดประสงค์มีความเจาะจงหรือไม่ สามารถวดัผลไดห้รือไม่ 

สามารถท าใหส้ าเร็จได ้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และทนัตามก าหนดเวลา 

ขอ้มูลส าหรับผูอ้บรม: SMART เป็นค าภาษาองักฤษท่ีใชเ้ป็นหลกัในการจ าวา่จุดประสงคท่ี์ดีประกอบดว้ยอะไรบา้ง เป็นตวั

ยอ่ของค าภาษาองักฤษดงัน้ี 

[S] Specific เฉพาะเจาะจง 

[M] Measurable สามารถวดัผลได ้

[A] Achievable สามารถท าใหส้ าเร็จได ้

[R] Realistic สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

[T] Time-bound มีกรอบระยะเวลา 

ตวัอยา่งจุดประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเกณฑ ์SMART  

 องคก์รพฒันาเอกชนของเราจะร่วมมือกบัสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทยและ ก. องคก์รพฒันาเอกชนผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นส่ือใหค้วามรู้ส่ือแขนงหลกัของประเทศทั้ง 10 แขนง รวมทั้งบรรณาธิการดา้นสุขภาพในการรักษาผูมี้เช้ือเอช
ไอว ี(12 เดือน) 

 จดัการประชุมสญัจรในพ้ืนท่ีส่ีภาค เพ่ือพดูคุยและอภิปรายประโยชน์ของการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส     (ART) ท่ีมี
ต่อสงัคม เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน และประโยชน์อ่ืนๆ (2 ปี) 

 ใหบุ้คคลผูมี้ช่ือเสียงส่ีท่านเขียนบทความลงในหนงัสือพิมพ ์ก. และ ข. ถึงประสิทธิภาพของการรักษาดว้ยยาตา้น
ไวรัส (ART) 

 จดัการประชุมพบปะตวัต่อตวักบักระทรวงสาธารณะสุขหกคร้ัง ในเร่ืองการขยายการบริการการรักษาดว้ยยาตา้น
ไวรัส (ART) 

 เสนอร่างกฎหมายแก่รัฐบาลเพ่ือให้ทุกคนสามารถเขา้ถึง ART พร้อมให้ประชาชนจ านวน 5,000 คนร่วมลงนาม
สนบัสนุนขอ้เสนอน้ี (2 ปี) 

ตวัอยา่งเป้าหมายและจุดประสงคส์ าหรับการรณรงคร์ะดบัทอ้งถ่ินโดยองคก์รระดบัชุมชน (CBO) ในประเทศอินเดีย      



เป้าหมาย: เพื่อใหช้าวมุมไบทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐภายในเดือนพฤศจิกายน 2015 

(ภายใน 3 ปี) 

จุดประสงค:์ 

 เพื่อชกัชวนเจา้หน้าท่ีเทศบาลตรวจสอบวา่เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลไดรั้บรู้และท าปฏิบติัตามบทบญัญติัของ
รัฐบาลหรือไม่ (6-8 เดือน) 

 เพ่ือชักชวนให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตรวจสอบด้วยมาตรการทางวินัยท่ีกระตุ ้นเตือนให้มีการแก้ไข อัน
ประกอบดว้ยบทลงโทษหากมีการละเมิดบทบญัญติัของรัฐบาล 

 เพื่อสร้างกลุ่มองค์กรพฒันาเอกชนท าหน้าท่ีกดดันและคอยจับตาโรงพยาบาลรัฐทันที ท่ีมีการบังคบัใช้
มาตรการทางวนิยัในการตรวจสอบ 

5. ให้กลุ่มยอ่ยรายงานการก าหนดจุดประสงค ์ให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมประเมินจุดแข็งของจุดประสงค ์และแนะน าการก าหนด

จุดประสงคท่ี์มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปและประเมินผล 

6. สรุปการหารือของกลุ่มผูเ้ขา้อบรม และประเด็นส าคญัในช่วงทา้ยกิจกรรม 

7. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมแสดงขอ้คิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ประเมินการเรียนรู้จากการก าหนดจุดประสงคใ์นช่วงกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 3.4 รายการตรวจสอบเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีช่วยให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมประเมินและเลือกประเด็นการผลกัดันนโยบาย ผูเ้ขา้
อบรมสามารถน าเกณฑต์่างๆมาประกอบการตดัสินใจวา่ประเดน็ท่ีเลือกไปจะน าไปสู่ความ
เปล่ียนแปลงท่ีดีไดห้รือไม่ 

แนวคิด เป้าหมาย 
เกณฑส์ าหรับประเมินประเด็นการผลกัดนันโยบาย 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 60 นาที 
จุดประสงค ์ เพื่อประเมินเป้าหมายตามเกณฑ ์

เพ่ือพิจารณาวา่เป้าหมายสามารถสร้างประโยชน์ใหชุ้มชนและกลุ่มไดอ้ยา่งไร 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: หลกัเกณฑ ์๑๑ ขอ้ 
สรุป การเลือกเป้าหมายข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์เป้าหมายประกอบกบัเกณฑต์่างๆ  การวเิคราะห์น้ี

ช่วยใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมตดัสินใจไดว้า่เป้าหมายหรือการรณรงคส์อดคลอ้งกบัหลกัการของ
กลุ่มหรือไม่ 

ประเมินผล ประเมินความสามารถกลุ่มในการระบุจุดแขง็และจุดอ่อนในการเลือกเป้าหมายการผลกัดนั
นโยบาย การฟังขอ้คิดเห็นว่าพวกเขาสามารถประยุกต์บทเรียนในการเลือกประเด็นการ
ผลกัดนันโยบาย 

 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. แนะน ากิจกรรมและอธิบายกลุ่มผูเ้ขา้อบรมวา่จะไดท้ าประเมินเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย อธิบายวา่ท าไมเป้าหมายท่ี

หนกัแน่นถึงมีความส าคญัในการผลกัดนันโยบาย 

กิจกรรม 

2. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมเสนอเป้าหมายการผลกัดนันโยบายท่ีส าคญัท่ีสุด หรือเป้าหมายส าหรับการประเมิน เขียนเป้าหมายลง

บนแผน่กระดาษเพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมทั้งหอ้งไดเ้ห็น 

3. แจกเอกสารการประเมินเป้าหมาย เอกสารและค าอธิบายละเอียดของผูอ้บรมทา้ยกิจกรรม 

4. ช้ีแนะกลุ่มผูข้า้อบรมในการประเมินเป้าหมายจากหลกัเกณฑ ์11 ขอ้ ใชค้  าถามให้แนวทางวา่ “แผนการผลกัดนันโยบาย

หรือเป้าหมายของคุณจะ...” 



5. ในการอภิปรายช่วงสุดทา้ย กลุ่มผูเ้ขา้อบรมอาจตอ้งการเปล่ียนเป้าหมาย เพ่ือไม่ให้เกิดความยุง่ยาก พยายามใชเ้ป้าหมาย

เดิมตลอดการหารือ หากมีเวลาเหลือ กลุ่มผูเ้ขา้อบรมอาจตอ้งการเสนอเป้าหมายท่ีได้คิดพิจารณาแลว้ และตรวจดูกับ

หลกัเกณฑ ์11 ขอ้ 

สรุปและประเมิน 

6. พยายามบอกกบัผูเ้ขา้อบรมเสมอวา่พวกเขาท างานไดดี้ ถึงแมเ้ป้าหมายจะมีขอ้บกพร่อง แสดงความช่ืนชมในความเพียร

พยายามของผูเ้ขา้อบรม และสรุปส่ิงท่ีไดพ้ดูคุย 

7. ให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมน้ีเพ่ือเป็นการประเมินถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ สมาชิกกลุ่มควรสามารถ

ประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนของเป้าหมายดว้ยการใชห้ลกัเกณฑบ์างขอ้ หรือทั้งหมด 11 ขอ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 3.4 

แบบฝึกหดัเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

หลกัเกณฑ์ ใช่/ ไม่ใช่ อย่างไร 

1. ส่งผลในการพฒันาชีวติความเป็นอยู่ของผู้คน 
 

  

2.  ให้ผู้คนรับรู้ถึงพลงัของตนเอง 
 

  

3. สร้างหน่วยงานและพนัธมติรทีย่ัง่ยนื 
 

  

4. สร้างโอกาสให้กลุ่มคนชายขอบได้มีส่วนร่วมใน
การเมอืง 
 

  

5. สร้างผู้น าคนใหม่ 
 

  

6. มีทางแก้ปัญหาเชิงการเมืองหรือนโยบายที่
ชัดเจน 
 

  

7. มเีป้าหมายและกรอบระยะเวลาทีชั่ดเจน 
 

  

8. เช่ือมโยงปัญหาระดับท้องถิ่นกับประเด็นปัญหา
ระดบันานาชาต ิ
 

  

9. ให้โอกาสในการหาทุน 
 

  

10. ช่วยให้มวีสัิยทศัน์และเป้าหมายทีก่ว้างไกล 
 

  

11. ประสบความส าเร็จ 
 

  

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 3.4 

มวีธีิใช้แบบฝึกหัดในการประเมนิเป้าหมายอย่างไร 

จุดประสงค์หลกัของแบบฝึกหัดน้ีคือการตอบค าถาม “การรณรงค์น้ีสะทอ้นหลกัการท่ีอยู่เบ้ืองหลงัหรือไม่” แนวทาง

ดงัต่อไปน้ีอธิบายหลกัเกณฑ ์11 ขอ้และใหแ้นวทางเพ่ิมเติมแก่ผูอ้บรม 

1. หลายคนรู้สึกมีแรงบันดาลใจจากการเห็นและรู้สึกไดถึ้งการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม (บา้นพกัอาศยั, อาชีพท่ี ให้

ค่าตอบแทนดี) การเปล่ียนแปลงบางอย่างท่ีการผลกัดนันโยบายท าส าเร็จอาจมองไม่เห็น การใชส่ื้อในการเผยแพร่ความ

เปล่ียนแปลงต่างๆน้ี (การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย) เป็นการสร้างความเปล่ียนแปลงเช่นกนั 

 

2. ในการผลกัดนันโยบาย การเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรงกบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบท าให้ผูค้นเหล่าน้ีรับรู้ถึงพลงัของตนเอง 

จดัการประชุมขอค าปรึกษาหารือกบัชุมชน กิจกรรมเพ่ิมการตระหนกัรู้ จดัให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม

ในการแกไ้ขปัญหา องคก์รพฒันาเอกชนไม่ควรเป็นตวัแทนพดูใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงทุกคร้ัง ก่อนอ่ืนตอ้งประเมินวา่

ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบเขา้ใจประเด็นปัญหาวา่เป็นปัญหาดา้นสิทธิหรือไม่ หรือคุณตอ้งสร้างความเขา้ใจใหพ้วกเขาก่อน 

 

3. การแกไ้ขปัญหาจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีจ านวนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากปัญหาเป็นจ านวนมาก ดงันั้นนกัการเมืองมกัละเลย

ปัญหาเม่ือเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีคนกลุ่มน้อยเรียกร้อง ประเด็นปัญหาน้ีควรให้โอกาสกลุ่มไดติ้ดต่อองค์กรอ่ืนๆและสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีเพ่ือการร่วมงานในอนาคต 

 

4. ประเด็นการผลกัดนันโยบายท่ีดีควรใหโ้อกาสกลุ่มคนชายขอบและคนท่ีไม่มีปากเสียง ไดแ้สดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม

การตดัสินใจและกา้วข้ึนมาเป็นผูน้ า 

 

5. การผลกัดนันโยบายไดใ้หโ้อกาสผูค้นในการกา้วมาเป็นโฆษก ผูป้ระสานงาน และผูว้างแผนไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ปัญหา

อนัยุง่ยากซบัซอ้นเป็นความทา้ทายต่อการสร้างผูน้ าคนใหม่ๆ 

 

6. ทางแกปั้ญหาของประเด็นปัญหาควรมีความเช่ือมโยงกบันโยบายท่ีชดัเจนและการตดัสินใจจากภาคประชาชน 

 



7. ท าความเขา้ใจขอ้เรียกร้องของตนเอง แสวงหาผูมี้อ านาจท่ีสามารถตอบความตอ้งการคุณได้ ระบุกรอบเวลาและ

หลกัเกณฑท่ี์จะช่วยประเมินความกา้วหนา้ 

 

8. “การเมืองเป็นเร่ืองของทอ้งถ่ิน” แต่บ่อยคร้ังท่ีสาเหตุและการแกไ้ขเก่ียวพนักบัการตดัสินใจจากนานาประเทศ การ

เช่ือมโยงประเด็นสู่ระดบันานาชาติถึงแมเ้ป็นการทา้ทาย แต่ช่วยสร้างพลงัไดม้าก รวมทั้งแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในงานให้

เป็นล าดบัขั้นตอนมากข้ึน 

 

9. ถา้ไม่มีเงินก็ท าอะไรล าบาก เงินทุนมาจากผูส้นบัสนุนจากต่างประเทศหรือผูส้นบัสนุนในประเทศ การไดผู้ส้นบัสนุนใน

ท้องถ่ินแสดงให้เห็นว่าคนในท้องถ่ินสนับสนุนการผลกัดันนโยบายคุณ การท่ีคุณเป็นหน่วยงานท้องถ่ินและได้เงิน

สนบัสนุนจากนานาชาติบางคร้ังอาจท าใหน้กัการเมืองหรือคนอ่ืนๆ ไม่เช่ือถือ 

 

10. ไม่ควรเลือกประเด็นท่ีพาออกนอกขอบเขตงานหรือคา่นิยมพ้ืนฐาน ความพยายามในการผลกัดนันโยบายอาจน าความตึง

เครียดมาสู่หน่วยงานของคุณ ค านึงไวเ้สมอวา่ ตอ้งทุ่มเทต่อเป้าหมายและวสิยัทศัน์ บางคร้ังคุณอาจถูกชกัจูงเขา้สู่ประเด็นท่ี

น่าสนใจอ่ืนๆ และทุนต่างๆท่ีเสนอให ้

 

11. การประสบความส าเร็จเป็นแรงจูงใจท่ียิ่งใหญ่ในการสานต่อการมีส่วนร่วมในประเด็นน้ี ชยัชนะไม่ไดห้มายถึงการ

ผลกัดนันโยบายประสบผลส าเร็จอยา่งเดียว แต่ยงัหมายถึงการสร้างหน่วยงานและรวมพลงัความเห็นจากภาคประชาชน 

ควรนิยามค าวา่ชยัชนะในความหมายท่ีกวา้ง เรียบง่าย และเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้ทุกคนสามารถยินดีกบัความส าเร็จไปได้

ตลอดทาง 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 3.5 การล าดบัขั้นตอนโครงการผลกัดนันโยบาย 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีใชค้  าถามต่างๆช่วยน าทางใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมสร้างแผนผงัเป้าหมายและผลส าเร็จ
ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 

แนวคิด แบบตรรกะ 
เป้าหมาย 
ส่ิงท่ีไดรั้บ 
การปฏิบติั/กิจกรรม 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 60 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือเขา้ใจส่วนประกอบของแบบตรรกะหรือการล าดบัขั้นตอนโครงการ 

เพ่ือฝึกฝนการล าดบัขั้นตอนโครงการหรือแบบตรรกะในหอ้งเรียน 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: การล าดบัขั้นตอนโครงการผลกัดนันโยบาย 

เอกสาร: แบบตรรกะการผลกัดนันโยบาย (ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็น) 
สรุป หน่วยงานหรือองคก์รสามารถใชเ้คร่ืองมือส าหรับวางแผน เช่น แบบตรรกะ เพ่ือประเมิน

หรือวดัผลการผลกัดนันโยบาย 
ประเมินผล ตรวจดูแบบตรรกะ หรือแบบตรรกะท่ีกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ขา้

อบรมในหอ้งช่วงทา้ยกิจกรรม 
 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ  

1. แนะน าแนวคิดการสร้างการล าดบัขั้นตอนโครงการผลกัดนันโยบาย หรือแบบตรรกะ 

2. ถามกลุ่มผูเ้รียนวา่มีใครเคยเขียนแบบตรรกะหรือไม่ และมีใครตอ้งการออกมาอธิบายขั้นตอนให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมในห้อง

ฟังหรือไม่ จากนั้นอธิบายคร่าวๆถึงการบรรยายขั้นตอนโครงการ หรือแบบตรรกะ 

ก. เป้าหมายระยะยาว คือเป้าหมายหรือจุดประสงคข์องการรณรงค ์

ข. แหล่งทรัพยากร คือเงิน ผูค้น ทกัษะต่างๆ อุปกรณ์ พนัธมิตร และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค. กิจกรรม เป็นแบบกลุ่ม หรือโครงการกิจกรรม (เช่น เขียนข่าวประชาสมัพนัธ์) 

ง. ผลลพัธ์ คือการส่งอิทธิพล เป็นวธีิท่ีวดัผลได ้และกลุ่มสามารถเปล่ียนทิศทางการด าเนินงานได ้

จ. ผลท่ีไดรั้บ ผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมจากการท ากิจกรรม (เช่น มีผูเ้ขา้ร่วมเดินขบวน 50 คน) 

ฉ. ความเส่ียง ภยัทุกรูปแบบท่ีกลุ่มมองวา่เป็นความเส่ียงในการท างาน 



กิจกรรม 

3. ผูอ้บรมอาจแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยหรือเป็นคู่ กลุ่มยอ่ยอาจเติมขอ้มูลประสบการณ์จริงลงในเอกสาร 

4. ใหก้ลุ่มยอ่ยกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ และพดูคุยถึงค าถาม จากนั้นเขียนการล าดบัขั้นตอนโครงการ ลงบนกระดาษสีขาว

แผน่ใหญ่ ตามหวัขอ้ 6 ขอ้ดงัน้ี 

ก. เป้าหมายระยะยาว  

ข. แหล่งทรัพยากร  

ค. กิจกรรม  

ง. ผลลพัธ์  

จ. ผลท่ีไดรั้บ  

ฉ. ความเส่ียง  

5. ทางเลือก ผูอ้บรมอาจใชแ้บบฝึกหดัแบบตรรกะการผลกัดนันโยบาย เพื่อจดัค าถามต่างๆตามโครงสร้างแบบตรรกะ  

สรุปและประเมินผล 

6. สรุปกิจกรรมและผลงานของกลุ่ม ผูอ้บรมอาจมีการช่ืนชมความเพียรพยายามของกลุ่มผูเ้ขา้อบรมและย  ้าแนวคิดหลกัของ

แบบตรรกะ 

7. ถามความเห็นกลุ่มผูเ้ขา้อบรมเพ่ือประเมิน และตรวจสอบแบบฝึกหัดเพ่ือดูว่าผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ไปมากน้อยแค่ไหน

ระหวา่งกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 3.5 

ล าดบัขั้นตอนโครงการผลกัดนันโยบาย 

 

ตอบค าถามต่อไป ดว้ยค าตอบ 3-4 ประโยค คุณสามารถแนบแบบตรรกะโครงการผลกัดนันโยบายเพ่ือช่วยตอบค าถามต่างๆ

ต่อไปน้ี  

1. เป้าหมายระยะยาวของโครงการผลกัดนันโยบายน้ีคืออะไร 

 

 

 

 

2. ผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากโครงการน้ีคืออะไร 

 

 

 

 

3. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการน้ีคืออะไร 

 

 

 

 

4. คุณจะด าเนินการโครงการน้ีอยา่งไรบา้ง 

 



5. มีแหล่งทรัพยากรอะไรท่ีเอ้ืออ านวยต่อโครงการน้ีบา้ง 

 

 

 

 

6. ความเส่ียงในการเขา้ร่วมโครงการผลกัดนันโยบายน้ีมีอะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบตรรกะโครงการผลกัดนันโยบาย 

 

ทรัพยากร  การปฏิบัต ิ ผลทีเ่กดิขึน้ ผลทีไ่ด้รับ เป้าหมายระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ 



บทเรียน 3.6 ตารางข้อมูลเป้าหมาย 

 

เกร่ินน า โครงการผลักดันนโยบายส่วนใหญ่มีกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลง กิจกรรมน้ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเลือกและประเมินบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย
ได ้

แนวคิด กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายทางออ้ม (ผูมี้อิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย) 
การสร้างอิทธิพล 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือระบุและวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีเช่ือมโยงกบัประเด็นการผลกัดนันโยบาย 

เพ่ือฝึกฝนการวธีิการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น กระดาษขาวแผน่ใหญ่ 

ปากกาเมจิก 
สรุป การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายช่วยใหก้ลุ่มผลกัดนันโยบายเลือกวธีิการในการสร้างอิทธิพลต่อ

กลุ่มเป้าหมายและคนรู้จกักบักลุ่มเป้าหมาย 
ประเมินผล การวเิคราะห์ในคาบเรียน และการแสดงความคิดเห็นทา้ยกิจกรรม 

 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. แนะน ากิจกรรมและท าความเขา้ใจค าศพัท ์

 กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่แลว้หมายถึงคนท่ีมีอิทธิพลต่อประเด็นท่ีท าการผลกัดนันโยบาย 
 กลุ่มเป้าหมายทางออ้ม เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรม 

2. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายต่างๆท่ีไดเ้ขียนไว ้และถามค าถามเพ่ือเติมค าตอบลงตาราง เช่น 

ก. คุณจะติดต่อหรือเขา้หากลุ่มเป้าหมายอยา่งไร 

ข. กลุ่มเป้าหมายมีมุมมองต่อประเด็นการผลกัดนันโยบายอย่างไร กลุ่มเป้าหมายไดมี้การกระท าหรือค าพูดท่ี

แสดงออกถึงความเช่ือของเขาหรือไม่ 

ค. คุณจะสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายอยา่งไร ส่ิงส าคญัในการสร้างอิทธิพลคืออะไร 



ง. กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจอยา่งไร 

จ. มีกลุ่มเป้าหมายทางออ้มหรือคนท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 

3. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมประเมินกลุ่มเป้าหมายต่างๆท่ีไดเ้ขียนไว ้และระดมความคิดถึงการกระท าท่ีควรด าเนินการในขั้นต่อไป 

4. กิจกรรมน้ีแสดงทางเลือกใหม่ในการประเมินกลุ่มเป้าหมาย และช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมคิดถึงกลุ่มเป้าหมายในมุมมองท่ี

แตกต่าง 

ก. วาดรูปกล่องขนาดใหญ่กลางหน้ากระดาษแผ่นใหญ่ เขียนช่ือหน่วยงาน และประเด็นการผลักดัน

 นโยบายขา้งใน เช่น “AIDS Action of Thailand/ เพิกถอนกฎหมายการกีดกนับุคคลรักร่วมเพศ” 

ข. วาดรูปวงกลมหลายๆวงขา้งๆกล่อง ในแต่ละวง เขียนช่ือกลุ่มเป้าหมายส าหรับจุดประสงค์ในการผลกัดัน

นโยบาย เช่น “Legal AID Society” “คณะกรรมการดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” “เครือข่าย PLWHA แห่งชาติ” “กระทรวง

สาธารณะสุข” ฯลฯ 

ค. ลากเส้นโยงวงกลมกบักล่อง ลากเส้นหนา หากกลุ่มเป้าหมายให้การสนบัสนุนการผลกัดนันโยบายอยา่งมาก 

ลากเสน้บางหากกลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยใหก้ารสนบัสนุน 

ง. ขนาดของวงกลมควรสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายวา่มีอิทธิพลต่อการผลกัดนันโยบายมากนอ้ยแค่ไหน 

 

5. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมวเิคราะห์ภาพวาดและอธิบายกลุ่มเป้าหมายและผูมี้อิทธิพลต่อจุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบาย 

สรุปและประเมินผล 

6. สรุปการอภิปรายของกลุ่มผูเ้ขา้อบรมและการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายต่อประเด็นการผลกัดนันโยบาย 

7. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมแสดงขอ้คิดเห็นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และจะประยกุตใ์ชกิ้จกรรมน้ีอยา่งไร 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 3.6 

ตารางข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ตดิต่อ
กลุ่มเป้าหมาย

อย่างไร 

ความรู้สึกของ
กลุ่มเป้าหมาย
ต่อประเดน็การ
ผลกัดนันโยบาย 

จะสร้างอทิธิพล
ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างไร 

วธีิการตดัสินใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย
เช่ือฟังใคร : 
กลุ่มเป้าหมาย
ทางอ้อม 

นายกรัฐมนตรี 
ก. 

     

นายแพทย ์ข. 
 

     

ผูว้า่ฯ ค. 
 

     

ประธานสภา
ทอ้งถ่ิน AIDS 
ระดบัจงัหวดั 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 3.7 เลอืกวธีิการผลกัดนันโยบายทีเ่หมาะสม 

 

ดดัแปลงจาก International HIV/AIDS Alliance และ International Council of AIDS Service Organization (ICASO) Advocacy in 

Action: A Toolkit to Support NGOs and CBOs Responding to HIV/AIDS  (การผลกัดนันโยบายเชิงปฏิบติัการ: วิธีการสนบัสนุน

องคก์รพฒันาเอกชนและหน่วยงานระดบัชุมชนในการรับมือ HIV/AIDS)หนา้ 65 

 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีมีกรณีศึกษาท่ีช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมเลือกวธีิการผลกัดนันโยบาย การเลือกวธีิการ
ผลกัดนันโยบายนั้นไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัเฉพาะหลายอยา่ง เช่น
ประเด็นปัญหา เป้าหมาย และชุมชน 

แนวคิด จุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบาย 
เป้าหมาย 
พนัธมิตร 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ วเิคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้การเลือกวธีิการผลกัดนันโยบาย 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสารกรณีศึกษา 
สรุป การเลือกวธีิการผลกัดนันโยบายนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั แต่มี

ขอ้พิจารณาท่ีกลุ่มผูเ้รียนสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้
ประเมินผล กรณีศึกษามีประโยชน์ต่อกลุ่มผูเ้รียนในการน าไปใชป้รับกบัสถานการณ์ของตนเอง

หรือไม่ 
 

ขั้นตอน 

ข้อมูลส าหรับผู้อบรม: กรณีศึกษาน้ีแสดงตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือกลุ่มผูเ้ขา้อบรมสามารถเลือกวิธีการผลกัดนันโยบายได ้อาจ

พดูคุยถึงกรณีศึกษาน้ีก่อน หรือพร้อมกบัการวางแผนผลกัดนันโยบาย 

แนะน ารายการ 

1. แนวทางในการเลือกวธีิการผลกัดนันโยบายท่ีดีท่ีสุดส าหรับกลุ่มของคุณ 

 ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัในการเลือกวธีีการผลกัดนันโยบายท่ีดีท่ีสุด ตวัเลือกนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั 

 บุคคลท่ีเป็นเป้าหมาย/กลุ่ม/สถาบนั 
 ประเด็นการผลกัดนันโยบาย 
 จุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบายของกลุ่มคุณ 



 หลกัฐานท่ีสนบัสนุนจุดประสงค ์
 ความสามารถในการใหพ้นัธมิตรหลกัเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ทกัษะและแหล่งทรัพยากรของแนวร่วม และ 
 เวลา ตวัอยา่งเช่น เหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองกลางแจง้ เม่ือกฎหมายยงัอยูใ่นขั้นตอนการร่าง ให้ด าเนินการผลกัดนั

นโยบายทนัทีก่อนการจดัสรรงบประมาณ 
กิจกรรม 

2. เอกสารท่ีแจกเป็นตวัอยา่งของจุดแขง็และจุดอ่อนของวธีิการส าหรับจุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบายและกลุ่มเป้าหมาย จ า

ไวว้่า กรณีต่างๆนั้นมีความต่างกัน คุณอาจตอ้งไตร่ตรองกรณีศึกษาและหารือถึงวิธีการว่าสามารถน าไปปรับใชใ้นการ

วางแผนและการผลกัดนันโยบายของคุณไดห้รือไม่ 

3. ผูเ้ขา้อบรมอาจใชเ้อกสารแจกเพ่ือเป็นแนวทางในงานของตนเอง ดดัแปลงแผนกบัสถานการณ์เฉพาะของกลุ่ม 

สรุปผลและประเมิน 

4. ค านึงเสมอวา่วิธีการต่างๆน้ีออกแบบมาเพ่ือจุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบายท่ีเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น กลุ่มสามารถเลือก

แนวทางไดห้ลากหลายวิธีเพ่ือบรรลุเป้าหมาย วิธีการต่างๆมีจุดแข็งและจุดอ่อน ซ่ึงตอ้งอาศยัการไตร่ตรองเพ่ือหาแนวทาง

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

5. ประเมินจากการท่ีกลุ่มผูเ้ขา้อบรมไดป้ระเมินกรณีศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา หรือกลุ่มผูเ้ขา้อบรมอาจวางแผนวิธีการ

ดว้ยตนเองในการท าการผลกัดนันโยบาย ประเมินการเรียนรู้และอตัราการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีผูเ้ขา้อบรมใชแ้บบฝึกหัด

น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 3.7 

กรณศึีกษา: ผู้จ้างงานกดีกนัผู้มเีช้ือเอชไอว/ีเอดส์ 

จุดประสงค์การผลักดันนโยบาย: โนม้นา้วผูจ้ดัการใหญ่ของ ๑๐ บริษทั ในต่างจงัหวดัเพ่ือยติุการบงัคบัคนงานตรวจหาเช้ือ

เอชไอวแีละไล่ผูท่ี้มีเช้ือเอชไอวอีอกจากงาน 

กลุ่มเป้าหมายโดยตรง:ผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั 

พนัธมติร: ส่ือ องคก์รพฒันาเอกชนขนาดใหญ่ คณะกรรมการบริหาร 

 

วธีิการ จุดแข็ง จุดอ่อน 
วเิคราะห์และส่งอิทธิพลต่อ 
นโยบายบริษทั  
หรือแนวทางปฏิบติั 

การวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติั 
ของบริษทัท่ีละเมิดนโยบายตวัเอง  
หรือเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียเงิน   
สามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีมีพลงัได ้

อาจเป็นเร่ืองยากในการเขา้ถึงขอ้มูล 
การวพิากษว์จิารณ์นโยบายอาจท าให ้
ผูจ้ดัการโกรธเคืองไม่พอใจได ้

เอกสารแสดงจุดยนื มีประโยชน์ต่อการเสนอผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ 
ระดบัสูงขอ้สรุปท่ีเป็นประโยชนส์ าหรับ 
นกัข่าว ท าใหก้ารเตรียมประเด็นเพ่ือออกไปพดูในท่ี 
ท่ีชุมชนง่ายข้ึน 
 

อาจใชเ้วลานานในการเตรียมตวั  
จดัการบางคนไม่ชอบอ่านเอกสาร 

ท างานจากขา้งใน ผูจ้ดัการบางคนรับฟังคนใกลต้วัมากกวา่คนอ่ืน ในบริษทัมีโอกาสอนัจ ากดั เวน้แต่วา่ 
รู้จกักนัเป็นส่วนตวั 

โนม้นา้วความคิด หรือนดัพบ 
เพื่อประชุม 

โอกาสในการน าเสนอ “บุคคล” ของประเดน็ปัญหา  
และผกูสมัพนัธ์ ผูมี้เช้ือเอชไอว/ีเอดส์ สามารถอธิบาย 
ปัญหาไดอ้ยา่งละเอียด  

ผูจ้ดัการมกัติดธุระจนไม่สามารถ 
เขา้ร่วมประชุมได ้คณะกรรมการอาจไม่ 
สนใจในประเด็นน้ีหรือกลวั PLWHA 

การน าเสนอ มีโอกาสในการเสนอประเด็นแบบ 
ทางการ เสนอตรงต่อผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจ  
กลุ่ม PLWHA สามารถพดูตรงๆได ้  
 
 
 

การขออนุญาตน าเสนอประเด็น 
และการใหผู้มี้อ  านาจเขา้ร่วมรับฟัง  
ไม่ใช่เร่ืองง่าย 

การแสดงทางศิลปะ การสร้างอารมณ์ร่วม อาจไดผ้ลกบัผูจ้ดัการบางคน  
และเหมาะกบัการรวมพลงัจาก 
หน่วยงานของชุมชน PLWHA สามารถ 
ใหค้  าแนะน าเร่ืองราวหรือการแสดงได ้

ผูมี้อ านาจบางคนอาจรู้สึกวา่ 
การแสดงทางศิลปะนั้น ไม่เหมาะสม  
หรือดูไม่จริงจงั และโอกาสในการจดัแสดงต่อ
ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารนั้นเป็นไปไดย้าก 



ข่าวประชาสมัพนัธ์หรือหนงัสือ
ร้องเรียน 

เป็นประโยชน์ส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการ 
ความร่วมมือจากภาคประชาชน  
มีประโยชน์ในการจดัการรณรงคเ์พื่อ 
สร้างการตอบโตอ้ยา่งฉบัพลนัต่อฝ่ายตรงขา้ม  
ค่าใชจ่้ายไม่สูง 

 

การสมัภาษณ์ออกส่ือ เหมือนกบัการท าข่าวประชาสมัพนัธ์  
เป็นประโยชนเ์ม่ือการผลกัดนันโยบายตอ้งการ  
“บุคคล” ของประเดน็  
ค่าใชจ่้ายไม่สูง 

อาจส่งผลกระทบในแง่ลบหากผูถู้กสมัภาษณ์ 
ไม่ไดเ้ตรียมตวัหรือส่ือสารไดไ้ม่ดี  
อาจถูกชกัจูงจากบรรดานกัข่าวได ้  
นกัข่าวอาจไม่เขา้ใจประเด็นและ 
การรายงานข่าวอาจท าใหส้ถานการณ์แยล่ง 
ผลกระทบในดา้นลบต่อ PLWHA  
ท่ีไดเ้ปิดเผยตวัตนต่อสาธารณะ 

การจดัประชุมแถลงข่าว เช่นเดียวกบัการท าข่าวประชาสมัพนัธ์  
หลกัฐานการน าเสนอท่ีดีเช่น กรณีศึกษา  
ตวัอยา่งต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการ 
ผลกัดนันโยบายขนาดใหญ่ 
 หรือสร้างการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ 
เพ่ือตอบโตฝ่้ายตรงขา้มอยา่งจริงจงั หรือการน า PLWHA  
และพนัธมิตรเขา้มามีส่วนร่วมสามารถท าไดโ้ดยง่าย  
อีกทั้งท าใหพ้วกเขาเป็นท่ีรู้จกัในสงัคม 

เช่นเดียวกบัการท าข่าวประชาสมัพนัธ์ 
 ซ่ึงตอ้งเป็นองคก์รขนาดใหญ่  
ค่าใชจ่้ายสูง 
และเส่ียงต่ออนัตรายจากทางการเมืองใน 
บางประเทศ เน่ืองจากไม่มีเสรีภาพในการจดั
ชุมนุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

วธีิการ: โน้มน้าวและปลูกฝังความคดิ 

บทเรียน 4.1 พนัธมติรการผลกัดนันโยบายและกลุ่มเป้าหมาย 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีใหค้  าจ ากดัความของค าวา่ พนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย และท าความเขา้ใจ
บทบาทของพวกเขาในการผลกัดนันโยบาย 

แนวคิด พนัธมิตร 
กลุ่มเป้าหมาย 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือเขา้ใจพนัธมิตรในการผลกัดนันโยบาย และพนัธมิตรสามารถช่วยเหลือกลุ่มหรือ

ประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งไร 
เพื่อเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายในการผลกัดนันโยบายและและส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถท าได้
และท าไม่ได ้

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: ตารางท าความเขา้ใจพนัธมิตร 
สรุป พนัธมิตร เป็นบุคคลท่ีตอ้งการแกปั้ญหาเดียวกนั สามารถช่วยเหลือในการผลกัดนันโยบาย

ได ้วธีิในการดึงพนัธมิตรเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งแรกตอ้งเขา้ใจวา่พนัธมิตรคือใครและ
สามารถช่วยเหลือหน่วยงานอยา่งไรไดบ้า้ง 

ประเมินผล ในช่วงทา้ยกิจกรรม ผูเ้ขา้อบรมควรสามารถอธิบายค าจ ากดัความ กลุ่มเป้าหมายหรือ
พนัธมิตรได ้

 

ขั้นตอน 

กิจกรรมถูกออกแบบเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัพนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมน้ีอาจใชป้ระกอบบทเรียนถดัไป “ระบุ

กลุ่มเป้าหมายและพนัธมติร” 

ข้อมูลส าหรับผู้อบรม: ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีอาจน าไปใชใ้นการประชุมพูดคุยสั้นๆ หรือเป็นเอกสารไวแ้จก คุณอาจกระตุน้ให้ผู ้

เขา้อบรมมีส่วนร่วมดว้ยการขอใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมยกตวัอยา่งงานของพวกเขา และถามค าถาม 

กิจกรรม 

1. ตวัอยา่งบทเรียนและแนวทางการสอน : พนัธมิตรคือใคร 



พนัธมิตร  หรือกลุ่มเป้าหมายอนัดบัสอง (หรืออนัดบักลาง) คือกลุ่มคนท่ีตอ้งการแกปั้ญหาเร่ืองเดียวกนั พนัธมิตรคือนัก

ผลกัดนันโยบายท่ีเป็นตวัแทนคุณ และสามารถช่วยคุณในการชกัชวนกลุ่มเป้าหมายให้ยติุปัญหา พวกเขาอาจมีอิทธิพลเหนือ

กลุ่มเป้าหมายมากกวา่คุณ 

 

2. ช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมระดมความคิดถึงพนัธมิตรท่ีสามารถช่วยการผลกัดนันโยบายของพวกเขาได ้และส่ิงท่ีพนัธมิตรเหล่าน้ี

สามารถท าไดคื้ออะไร แจกเอกสารตารางวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมไดศึ้กษา และอา้งอิงถึงเอกสารน้ีในช่วง

ทา้ยกิจกรรม 

 

3. ตวัอยา่งบทเรียนและแนวทางการสอน : กลุ่มเป้าหมายคือใคร 

กลุ่มเป้าหมาย  คือคนท่ีมีความสามารถในการยติุปัญหา ใครเป็นตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมายส าหรับการผลกัดนันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพหรือ HIV/AIDS 

ในการผลกัดนันโยบาย ส่ิงส าคญัคือคุณตอ้งแสดงความต้องการที่ชัดเจน (หรือเร่ืองท่ีคุณขอให้บุคคลนั้นด าเนินการ) และ

เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้

ช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมในการระดมความคิดและหารือถึงกลุ่มเป้าหมายในการผลกัดนันโยบาย และพนัธมิตรเหล่าน้ีสามารถ

ช่วยเหลืออะไรไดบ้า้ง แจกเอกสาร: ตารางวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายแก่กลุ่มผูเ้รียน อา้งอิงเอกสารในช่วงทา้ยกิจกรรม 

สรุปและประเมินผล 

5. สรุปขอ้มูลท่ีไดแ้ละอภิปรายในช่วงทา้ยกิจกรรม 

6. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประเมินระดบัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 4.1 

ตารางท าความเข้าใจพนัธมติร 

 

พนัธมติรการผลกัดนันโยบาย พวกเขาสามารถท าอะไรได้บ้าง 
หวัหนา้เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน 
 

แจง้องคก์รพฒันาเอกชนในเครือข่ายเก่ียวกบัเป้าหมายการ 
ผลกัดนันโยบายออกแถลงการณ์ในนามของเครือข่ายเพ่ือ 
สนบัสนุนขอ้เรียกร้อง 
ของกลุ่มจดัเวทีพดูในท่ีสาธารณะ ยกประเด็นน้ีกบั 
กลุ่มเป้าหมายของคุณ 

บรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์
 

ตีพิมพบ์ทความเก่ียวกบัประเด็นปัญหา 

ศาสตราจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุจากมหาวทิยาลยั 
 

เขียนบทความเก่ียวกบัประเด็นและใหก้ลุ่มเป้าหมายการ 
ผลกัดนันโยบาย 
ไดอ่้าน ยกประเดน็น้ีกบักลุ่มเป้าหมาย เขา้ร่วมการประชุม ให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมท างานวจิยั 

ผูส้นบัสนุนทุนระดบันานาชาติ 
 

ยกประเดน็น้ีกบักลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย จดัประชุม
เก่ียวกบัประเด็นปัญหา เขียนจดหมายเพ่ือสนบัสนุน 
การผลกัดนันโยบายของคุณ 

 

ตารางท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 

 

กลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย พวกเขาสามารถท าอะไรได้บ้าง พวกเขาไม่สามารถท าอะไรได้ 
เจา้หนา้ท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
 

สร้างนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
รับผิดชอบการด าเนินการ 
ติดตามความคืบหนา้กบั 
หน่วยงานสาธารณสุขของทอ้งถ่ินเม่ือเกิดปัญหา 

ออกกฎหมายใหม่ 
โนม้นา้วศาล 
และมีอ านาจจบักมุ 

ผูแ้ทนรัฐสภา 
 

เสนอร่างกฎหมาย ชกัชวนผูร่้างกฎหมายคนอ่ืนๆให้
เขา้ร่วมสนบัสนุน 

ออกนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

หวัหนา้ต ารวจ 
 

บงัคบัใชก้ฎหมาย สอบสวนคดี ควบคุมการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

ก าหนดขอ้ปฏิบติัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น 
กฎหมาย 

เจา้หนา้ท่ี UNAIDS 
ของส านกังานในประเทศ 
 

ยกประเดน็น้ีกบักระทรวงสาธารณสุข 
จดัการประชุมเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
ผูเ้ช่ียวชาญ และหน่วยงานเอน็จีโอไดพ้บปะ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกนั 

ออกนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 



บทเรียน 4.2 ระบุกลุ่มเป้าหมายและพนัธมติร 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือช่วยกลุ่มผูเ้ขา้อบรมระบุกลุ่มเป้าหมายหรือพนัธมิตรส าหรับ
การผลกัดนันโยบาย 

แนวคิด พนัธมิตร 
กลุ่มเป้าหมาย 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 60 นาที 
จุดประสงค ์ เพื่อระบุพนัธมิตรส าหรับการการรณรงค ์

เพ่ือระบุกลุ่มเป้าหมายส าหรับการรณรงค ์
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: แผนภาพพนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย 
สรุป พนัธมิตรมีเป้าหมายเดียวกนักบักลุ่มในประเด็นเฉพาะ 

เป้าหมายคือคนท่ีต้องโน้มน้าวเพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการรณรงค์ การระบุหาตัว
พนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมาย ท าใหก้ลุ่มมีขอ้มูลในการด าเนินงานต่อไป 
 

ประเมินผล ประเมินความสามารถของกลุ่มผูเ้รียนในการเติมขอ้มูลลงแผนภาพท่ีเช่ือมโยงพนัธมิตร
และ/หรือ กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

ขั้นตอน 

ขอ้มูลส าหรับผูอ้บรม: ส าหรับกิจกรรมน้ีคุณอาจเลือกวเิคราะห์พนัธมิตรหรือกลุ่มเป้าหมายได ้หากมีเวลามากพอ ผูอ้บรมอาจ

วเิคราะห์ทั้งสองกลุ่ม แบบฝึกหดัน้ีอาจท าเป็นรายบุคคลหรือท าประกอบกบับทเรียน 4.1 “พนัธมติรและกลุ่มเป้าหมายในการ

ผลกัดนันโยบาย” 

แนะน ารายการ 

1. อธิบายกิจกรรมและความหมายของพนัธมิตรและบุคคลเป้าหมาย 

พนัธมิตร คือผูต้อ้งการแกปั้ญหาในเร่ืองเดียวกนั พนัธมิตรคือนกัผลกัดนันโยบายท่ีเป็นตวัแทนของคุณและสามารถช่วยชกั

จูงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือยติุปัญหา พนัธมิตรอาจมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมากกวา่คุณ 

กลุ่มเป้าหมาย  คือคนท่ีมีความสามารถในการยติุปัญหา 

 



กิจกรรม 

2. แบ่งกลุ่มเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มยอ่ย ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนรายช่ือบุคคล 5 คนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือพนัธมิตรคนส าคญั และคิด

หาวธีิ 1 วธีิในการเขา้หาพนัธมิตรหรือกลุ่มเป้าหมาย 

พนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีอาจเป็นนกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีรัฐ ตวัแทนจาก NPC คนจากหน่วยงานเอ็นจีโอขนาดใหญ่ 

ฯลฯ เม่ือเขียนช่ือพนัธมิตรหรือกลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบายแลว้ คิดหา 1 วิธีท่ีสามารถเขา้ถึงและปลูกฝังความคิดเพื่อ

ขอการสนบัสนุนจากพวกเขา อาจเขา้หาบุคคลท่ีเป็นผูป้ระสานหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลเหนือพวกเขา 

3. ใหผู้เ้ขา้อบรมกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ ใหแ้ต่ละกลุ่มรายงานหนา้หอ้ง  

4. ใชแ้ผนภาพเป้าหมายและพนัธมิตร ใส่พนัธมิตรหรือกลุ่มเป้าหมาย 5 คนในแผนภาพ และถามกลุ่มผูเ้รียนวา่พนัธมิตรหรือ

กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนสามารถท าอะไรไดบ้า้ง 

5. ผูอ้บรมพดูคุยกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนภาพท่ีใส่ขอ้มูลครบถว้น 

 

สรุปและประเมินผล 

6. สรุปขอ้มูลหลกัและหวัขอ้การสนทนา 

7. ให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมประเมินกิจกรรม ประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและสร้างแผนภาพ ผูเ้ขา้อบรมสามารถระบุ

พนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมายไดห้รือไม่ สมาชิกกลุ่มสามารถอธิบายความเก่ียวขอ้งระหวา่งพนัธมิตรและกลุ่มเป้าหมายต่อการ

ผลกัดนันโยบายของพวกเขาไดห้รือไม่ 
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แผนภาพพนัธมติรและกลุ่มเป้าหมาย 

 

  พนัธมติร  กลุ่มเป้าหมาย  พวกเขาสามารถท าอะไรได้บ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน

ของคุณ 



บทเรียน 4.2 สรุปประเดน็ส าคญัส าหรับพูดในลฟิท์ 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีช่วยผูเ้ขา้อบรมคิดประเด็นส าคญัของงานผลกัดนันโยบายส าหรับพูดในลิฟท์ ท่ี
กระตุน้ความสนใจจากผูฟั้ง 

แนวคิด สร้างความหนกัแน่นและน่าเช่ือถือของงานในระยะเวลาอนัจ ากดั 
การพดูสรุปงานผลกัดนันโยบาย 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพ่ือสรุปสาระส าคญัของการรณรงคใ์หมี้ความน่าเช่ือถือ 

ฝึกฝนสรุปใจความเพื่อน าไปใชใ้นงาน 
ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ แบบฝึกหดัสรุปประเด็นส าคญั 
สรุป สรุปประเด็นตอ้งกระชบั เขา้ใจง่าย และชดัเจน 

สรุปประเด็นประกอบดว้ยขอ้เท็จจริงพ้ืนฐาน และมีความจูงใจ 
ควรฝึกพดูสรุปประเด็นหลงัจากท ากิจกรรมเสร็จแลว้ 

ประเมินผล ประเมินการพดูสรุปประเด็นส าคญัวา่มีความกระชบัและเขา้ใจง่ายหรือไม่ 
ประเมินความเปล่ียนแปลงของผูเ้ขา้อบรมในขณะท่ีฝึกฝนการพดูสรุปประเด็น 

 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

สรุปประเดน็ส าคญัส าหรับพูดในลฟิท์ เป็นการสรุปส่ิงทีห่น่วยงานของคุณท าอย่างส้ันๆ ควรใชเ้วลาพดูไม่เกิน 5 นาที เป็นเวลา ซ่ึง

เป็นระยะเวลาท่ีคุณจะไดพ้ดูโนม้นา้วบุคคลส าคญัในลิฟท ์และเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการผลกัดนันโยบาย 

1. อธิบายวา่การพดูสรุปประเด็นในลิฟทไ์ม่ใช่วธีิการดงัต่อไปน้ี 

 สรุปทุกอย่างท่ีคุณท า 
 ถือโอกาสพดูอวดค าศพัทเ์ฉพาะทางหรือสถิติ 
 ถือโอกาสสร้างความประทบัใจกบับุคคลนั้นในการแสดงใหเ้ห็นวา่คุณมีความรู้มากแค่ไหน 
 พดูเหมือนเดิมทุกคร้ัง กบัทุกคนท่ีพบเจอ 
 ใชส้รุปประเด็นท่ีเคยใชเ้ม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ 

 

2. อธิบายวา่การพดูสรุปประเด็นในลิฟทค์วรเป็นเช่นน้ี 

 มีขอ้เท็จจริงสองสามขอ้ 
 เขา้ใจง่ายและชดัเจน 



 เป็นเร่ืองส่วนบุคคลหรือคดีท่ีน่าติดตาม 
 ทนัต่อเหตุการณ์ 
 ปรับเปล่ียนขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัผูฟั้ง 
 ท าใหบุ้คคลนั้นรู้สึกสนใจและอยากฟังขอ้มูลต่อ 
กิจกรรม 

3. ให้สมาชิกกลุ่มคิดการพูดสรุปประเด็นในลิฟท์ แจกเอกสารให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมไดเ้ตรียมตวั ให้เวลา 10 นาทีในการท า

กิจกรรม และบอกวา่ไม่จ าเป็นตอ้งท าใหส้มบูรณ์แบบ 

4. แบ่งกลุ่มเป็นคู่ เพ่ือฝึกฝนการพูดสรุปประเด็น บอกกลุ่มผูเ้ขา้อบรมวา่พวกเขาสามารถปรับแต่งค าพูดไดเ้ม่ือไดท้ างาน

ร่วมกบักลุ่มอ่ืนๆ ใหเ้วลา 15 นาทีในการท ากิจกรรม 

5. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมออกมาลองพดู ใหอ้าสาสมคัรสองคนออกมาพูดหนา้ห้อง คนหน่ึงเป็นผูจ้ดังานส่วนอีกคนเป็นบุคคลท่ี

สนใจ บอกอาสาสมคัรวา่ 

คุณอยูท่ี่โรงแรมท่ีคุณพกั ประตูลิฟท์เปิดออก และมีบุคคลผูห้น่ึงยืนอยู่ในลิฟท์ บุคคลนั้นสามารถช่วยคุณยุติปัญหาใหญ่ท่ี

ส่งผลกระทบต่อชุมชนของคุณ โอกาสของคุณมาถึงแลว้! 

6. หากมีเวลา ใหคู้่อ่ืนๆออกมาลองพดูหนา้หอ้ง 

สรุปและประเมินผล 

7. ถามความเห็นกลุ่มผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัแบบฝึกหดัน้ี 

8. ในช่วงกิจกรรม ใหป้ระเมินความเปล่ียนแปลงในท่าทางการพดูสรุปประเด็นของผูเ้รียนท่ีดูผอ่นคลายมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 4.2 

 

สรุปประเดน็ส าคญัส าหรับพูดในลฟิท์ 

 

เติมขอ้มูลเพ่ือวางแผนส่ิงท่ีจะพดูต่อหนา้บุคคลส าคญั สมมติวา่คุณกา้วเขา้ไปในลิฟทแ์ละบุคคลท่ีสนใจในประเด็นคุณยืนอยู่

ขา้งๆ คุณมีเวลาไม่ถึง 3 นาทีในการพดูคุยกบับุคคลนั้น 

 

คุณคือใครและคุณท าอะไร 

 

 

งานน้ีมีความส าคญัและเร่งด่วนอยา่งไร 

 

 

 

ตวัอยา่งกรณีบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาน้ี 

 

บุคคลตรงหนา้น้ีสามารถใหค้วามช่วยเหลืออะไรไดบ้า้ง เป็นความช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรมสมจริง และมีความเฉพาะเจาะจง 

 

 

อย่าลมืขอบคุณบุคคลนั้นทีส่ละเวลาให้ 

ฝึกฝนและพูดซ ้า 

 



บทเรียน 4.3 ใช้เครือข่ายในการปลูกฝังความคดิกลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีช่วยให้คุณคิดว่าจะใช้ความสัมพนัธ์กับเครือข่ายของคุณอย่างไร ในการส่ง
อิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

แนวคิด โซเชียลเน็ทเวร์ิค 
ส่ือกลางหรือผูป้ระสานงาน 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 2 ชัว่โมง 
จุดประสงค ์ เรียนรู้วธีิการวเิคราะห์โซเชียลเน็ทเวร์ิคเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ฝึกฝนการระบุและวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสารแผนภาพเครือข่าย 

แบบสอบถามเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 
เอกสารเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย (แต่ละอนัส าหรับวเิคราะห์เป้าหมาย) 
ใบงานสรุปผล (ส าหรับการประเมิน) 

สรุป การวิเคราะห์เครือข่ายของกลุ่มเป้าหมายและข้อกังวลต่างๆ เป็นวิธีเรียนรู้การเข้าถึง
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ประเมินผล ตรวจดูจากแบบฝึกหดัสรุป 
 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. อธิบายว่ากิจกรรมน้ีช่วยให้ผูเ้ขา้อบรมคิดวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถใชค้วามสัมพนัธ์กบัเครือข่ายส่วนตวั ความสัมพนัธ์น้ีอาจ

สามารถสร้างอิทธิพลต่อบุคคลกลุ่มเป้าหมายได ้เป็นบุคคลท่ีคุณรู้จกัเป็นอย่างดีและสามารถติดต่อคุณให้รู้จกัคนอ่ืนๆได้ ใช้

แผนภาพท าแบบฝึกหดัทา้ยกิจกรรม 

 

กิจกรรม 

2. กิจกรรมถดัไปสามารถท าคนเดียว หรือท าในกลุ่มย่อย แจกเอกสารให้ผูเ้ขา้อบรมหรือกลุ่มย่อยไดร้ะบุเป้าหมายการผลกัดนั

นโยบาย 1 เป้าหมายและบุคคลเป้าหมาย 3 คน ย  ้าผูเ้ขา้อบรมวา่กลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบายควรมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

เป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

3. ใหก้ลุ่มกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่และพดูคุยถึงเป้าหมายและบุคคลเป้าหมายของการผลกัดนันโยบาย เขียนเป้าหมายและบุคคล

เป้าหมายต่างๆลงกระดาษแผน่ใหญ่ 



4. ใหก้ลุ่มหารือและตกลงเลือกเป้าหมายเพียง 1 ขอ้ และบุคคลเป้าหมาย 3 คน 

5. แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม ใหบุ้คคลเป้าหมาย กลุ่มละ 1 คน และใหก้ลุ่มเติมขอ้มูลในแบบฝึกหดักลุ่มเป้าหมาย 

6. ใหก้ลุ่มยอ่ยกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ และใหก้ลุ่มยอ่ยรายงานเก่ียวกบับุคคลเป้าหมายท่ีไดรั้บ อาจใหก้ลุ่มยอ่ยเขียนขอ้มูลลงใน

กระดาษแผน่ใหญ่ในขณะหารือ เพ่ือประหยดัเวลาในการรายงาน 

7. ถามกลุ่มผูเ้ขา้อบรมวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง และบุคคลเป้าหมายคนไหนและกิจกรรมอะไรท่ีใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

 

สรุปและประเมินผล 

8. ในช่วงทา้ยกิจกรรม สรุปประเด็นการหารือเร่ืองกลุ่มเป้าหมายและล าดบัความส าคญั ให้กลุ่มผูข้า้อบรมแสดงความคิดเห็นถึง

ขั้นตอนต่อไปท่ีพวกเขาจะท า 

9. ใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนตอบค าถามจากแบบฝึกหดัสรุปผล ในช่วงทา้ยกิจกรรม ตรวจดูแบบฝึกหัดและความกา้วหนา้ของผูเ้ขา้

อบรม 
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แผนภาพเครือข่าย 

 

 

 

 

 

          กลุ่มเป้าหมาย 

  คุณ 
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เป้าหมายการผลกัดนันโยบายและกลุ่มเป้าหมาย 

 

อนัดบัแรก เป้าหมายการผลกัดนันโยบายทีคุ่ณต้องการให้ประสบความส าเร็จคอือะไร  
อธิบายปัญหาหลกัทีคุ่ณพยายามแก้ไขด้วยการผลกัดนันโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบุบุคคลเป้าหมาย 3 คน ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการผลกัดนันโยบาย และให้เหตุผลว่าท าไมถึงเลอืกบุคคลเหล่านี ้
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
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การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายการผลกัดนันโยบาย 

(ใช้แบบฝึกหัด 1 แผ่น ส าหรับบุคคลเป้าหมายแต่ละคน) 

 

ส่ิงท่ีบุคคลเป้าหมายตอ้งการ 
คืออะไร 

 

บุคคลน้ีตอ้งเผชิญแรงกดดนัอะไร 
บา้ง 

 

บุคคลน้ีจะยอมรับฟังขอ้มูล 
อะไร 

 

หากคุณยงัไม่สามารถติดต่อบุคคลน้ีได้
โดยตรง 
มีใครบา้งในเครือข่ายส่วนตวั 
ของคุณท่ีสามารถ ติดต่อบุคคลน้ี 
ใหคุ้ณไดบ้า้ง และติดต่ออยา่งไร 

 

กิจกรรมอะไรบา้งท่ีคุณ 
สามารถด าเนินการเพื่อ 
ปลูกฝังความคิดบุคคลน้ี  
และไดรั้บการช่วยเหลือ 
แบ่งกิจกรรมน้ีออกเป็น 3 ขั้นตอน 
(อาจเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ 
ผา่นพนัธมิตร และรวมถึงกิจกรรม 
อ่ืนๆได)้ 
 

กิจกรรม:  

ขั้นตอน 1: 

ขั้นตอน 2: 

ขั้นตอน 3: 
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       สรุปแบบฝึกหัด 

ค าถามสรุป: หลงัจากท าแบบฝึกหดัน้ีเสร็จแลว้ มีขอ้สงัเกตหรือมุมมองเก่ียวกบัวธีิการผลกัดนันโยบายของคุณหรือไม่  
การค านึงถึงกลยทุธ์การผลกัดนันโยบายขณะวเิคราะห์บุคคลเป้าหมายไดเ้ปล่ียนแปลงวธีิการโนม้นา้วกลุ่มเป้าหมาย 
ของคุณอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

วธีิการ: รวมพลงัจากส่ือและชุมชน 

บทเรียน 5.1 ท าไมต้องมแีนวร่วม 

ดดัแปลงจาก International HIV/AIDS Alliance และ International Council of AIDS Service Organization (ICASO) 

Advocacy in Action: A Toolkit to Support NGOs and CBOs Responding to HIV/AIDS  (การรณรงคเ์ชิงปฏิบติัการ: วิธีการ

สนบัสนุนองคก์รพฒันาเอกชนและหน่วยงานระดบัชุมชนในการรับมือ HIV/AIDS)หนา้ 48-49 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีช่วยผู ้เข้าอบรมวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียในการท างานแบบแนวร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

แนวคิด พนัธมิตร 
แนวร่วม 
กลุ่มเป้าหมายทางออ้ม 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 1 ชัว่โมง 
จุดประสงค ์ เพ่ือเขา้ใจวา่พนัธมิตรช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

เพ่ือวเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียในการท างานกบัแนวร่วม 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น กระดาษสีขาวขนาดใหญ่ 

ปากกาเมจิก 
สรุป การท างานกับพนัธมิตรหรือแนวร่วม ส่ิงส าคญัคือการรับรู้ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการ

ท างานในลกัษณะน้ี 
ประเมินผล ความสามารถของกลุ่มผูเ้ขา้อบรมในการระบุและวิเคราะห์บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆเพ่ือ

เขา้มาเป็นพนัธมิตร 
 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. แนะน ากิจกรรมและจุดประสงคข์องกิจกรรมแก่กลุ่มผูเ้ขา้อบรม อธิบายวา่การท างานกบัพนัธมิตรหรือแนวร่วมช่วยให้

กลุ่มบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

กิจกรรม 

2. ในการหารือกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรม ใหผู้เ้รียนคิดเป้าหมายการรณรงค ์และเขียนเป้าหมายลงในกระดาษแผน่ใหญ่ 

3. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมระดมความคิด ถึงพนัธมิตรคนส าคญัท่ีช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายได ้เขียนค าตอบน้ีดา้นล่างเป้าหมาย 



4. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมหารือถึงพนัธมิตรแต่ละราย และถามกลุ่มผูเ้ขา้อบรมวา่ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีควรเป็น

ระยะยาวหรือระยะสั้น ทางการหรือไม่เป็นทางการ 

5. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็นวา่การสร้างแนวร่วมกบัพนัธมิตร ต่างจากการสร้างแนวร่วมกบัเครือข่าย

อยา่งไร พนัธมิตรท่ีเราควรดึงมาเป็นแนวร่วมควรเป็นประเภทไหน 

6. อธิบายให้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมฟังว่าพนัธมิตรอาจเป็น “กลุ่มเป้าหมายทางออ้ม” ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเห็นใจและเห็นดว้ยกับ

จุดประสงคข์องหน่วยงาน อีกทั้งมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูก้  าหนดนโยบาย ดงันั้นจึงตอ้งชกัชวนกลุ่มเป้าหมาย

ทางออ้มใหม้าเป็นแรงสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง 

7. แบ่งผูเ้ขา้อบรมเป็นกลุ่มยอ่ย และใหแ้ต่ละกลุ่มคิดช่ือพนัธมิตรท่ีมีผลต่อการผลกัดนันโยบายมาสองช่ือ ห้ามแต่ละกลุ่มคิด

ช่ือซ ้ ากนั คุณอาจตอ้งใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมระดมความคิดเลือกพนัธมิตรก่อนหนา้น้ี หรือเลือกพนัธมิตรคนใหม่ 

8. ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความคิดถึงขอ้ดีขอ้เสียในการท างานกบัพนัธมิตรทั้งสองราย แจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้แต่ละกลุ่มเพ่ือ

บนัทึกการหารือ ผูเ้รียนอาจเขียนขอ้มูลลงตามแบบตารางดา้นล่าง 

 

ขอ้มูลส าหรับผูอ้บรม: ค าถามแนวทางส าหรับแต่ละกลุ่มใชเ้พ่ือการพิจารณา 

ตาม “ปกติ” แลว้พนัธมิตรของคุณคือใคร 

พวกเขาอยากท างานในประเด็นน้ีหรือไม่ 

หากเชิญใหพ้นัธมิตรเขา้มาร่วมงาน หน่วยงานของคุณจะไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบ 

พนัธมิตรจะไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบหากร่วมงานกบัคุณ 

ขอ้จ ากดัของพนัธมิตรรายน้ีคืออะไร 

 

9. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมอภิปรายถึงขอ้ไดเ้ปรียบหรือขอ้เสียเปรียบในการท างานแบบแนวร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆ ให้กลุ่มผูเ้รียน

บนัทึกการหารือลงในกระดาษแผน่ใหญ่ ตวัอยา่งตารางดา้นล่างอาจน ามาใชป้ระกอบกบัการหารือ 

 

10. ให้ผูเ้ขา้อบรมกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ และให้กลุ่มยอ่ยออกไปรายงานสรุปส่ิงท่ีไดห้ารือ ถึงขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้เสีย

เปรียบในการท างานกบัพนัธมิตรและแนวร่วม 



สรุปและประเมินผล 

11. สรุปการหารือระหวา่งกิจกรรม 

12. ใหก้ลุ่มผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม 
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ตาราง ข้อดแีละข้อเสีย 

 

ข้อดใีนการท างานกบัพนัธมติร (หรือแนวร่วม) 
 

ข้อเสียในการท างานกบัพนัธมติร (หรือแนวร่วม) 

 

 ไดพ้ลงัจากคนหมู่มาก 

 เพ่ิมน ้ าหนกัใหป้ระเด็น 

 เขา้ถึงทรัพยากรต่างๆไดม้ากข้ึน 

 เขา้ถึงเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจทางการเมือง 
ไดม้ากข้ึน 

 ยกระดบัหน่วยงาน 
 

 

 ประสานงานล าบาก 

 เกิดการแข่งขนัเพ่ือข้ึนมาเป็นหวัหนา้ 
และผูแ้ทน 

 มีปัญหาการเป็นเจา้ของขอ้มูล 
 หรือผลท่ีไดรั้บ 

 มีประเด็นและวาระต่างกนั 
 มีภาระหนา้ท่ีต่างๆเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 5.2 ปัญหากบัเครือข่าย 

ดดัแปลงจาก: Speaking Out by Global Forum on MSM and HIVหนา้ 90-91 

 

เกร่ินน า กิจกรรมน้ีช่วยผูเ้ขา้อบรมคิดถึงความทา้ทายต่างๆท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครือข่าย
ใหมี้ประสิทธิภาพ กิจกรรมน้ีเนน้ถึงความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนจากภาวะความอยากครอบครอง 
หรือหนา้ท่ีซ ้ าซอ้น 

แนวคิด เครือข่าย 
เวลาท่ีตอ้งใช ้ 1 ชัว่โมง 
จุดประสงค ์ เขียนความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนในองค์กรและเครือข่ายท่ีขดัขวางการท างาน เป็นเหตุให้การ

ด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ  
ระดมความคิดแนวทางจดัการความทา้ทายเหล่าน้ี 
ระบุขั้นต่อไปในการสร้างเครือข่าย 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: ตารางอุปสรรคจากเครือข่าย 
สรุป การท างานกบัผูอ่ื้นอาจส่งผลดีต่อการผลกัดนันโยบาย แต่มีอุปสรรคตามมาไดเ้ช่นกนั 
ประเมินผล กลุ่มผูเ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็นทา้ยคาบเรียน 

 

ขั้นตอน 

ข้อแนะน า กิจกรรมน้ีต่อเน่ืองจากกิจกรรม 5.1 “พนัธมิตรคือใคร และท างานแบบแนวร่วมท าไม” เติมขั้นตอนต่างๆลงใน

แบบฝึกหดันั้นก่อน จากนั้นจึงค่อยท าตามขั้นตอนต่อไป 

 

กิจกรรม 

1. ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้กลุ่มยอ่ยของตนเอง 

2. สืบเน่ืองจากแบบฝึกหดัท่ีแลว้ ใหก้ลุ่มผูเ้รียนเขียนอุปสรรคท่ีพบ และอุปสรรคเหล่าน้ีมาจากหน่วยงานหรือมาจากเครือข่าย (15 

นาที) มีอุปสรรคอ่ืนๆท่ีไม่ไดม้าจากกรณีศึกษาหรือการซอ้มบทพดูหรือไม่ ใหผู้เ้ขา้อบรมเขียนขอ้มูลน้ีลงไปดว้ยเช่นกนั 

3. ใหผู้เ้ขา้อบรมกลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือพดูคุยถึงประเด็นดงักล่าว 

 



ข้อมูลส าหรับผู้อบรม: ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมพดูคุยถึงเร่ืองการอยากครอบครองเป็นเจา้ของ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยในกลุ่มรากหญา้ 

การแข่งขนัระหวา่งกลุ่มเกิดข้ึนไดจ้ากการไม่มีทุนทรัพยท่ี์เพียงพอ อุปสรรคอีกอยา่งคือหนา้ท่ีซ ้ าซอ้น การท่ีกลุ่มมีเวลาและทุนอนั

จ ากดัท าใหเ้กิดปัญหาตามมาในหน่วยงานเช่นกนั 

สรุปและประเมินผล 

4. สรุปบทสนทนาและเนน้ย  ้าวา่สมาชิกหน่วยงานสามารถใชแ้บบฝึกหดัน้ีในการท างานแบบแนวร่วมได ้

5. ถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคาบเรียนน้ีทา้ยคาบ ผูเ้ขา้อบรมควรสามารถเตรียมท างานกบัพนัธมิตรได ้และสามารถระบุถึงความ     

ทา้ทายและอุปสรรคในการท างานลกัษณะน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 5.2 

ตารางอุปสรรคการสร้างเครือข่าย (ตวัอย่าง) 

 

อุปสรรค /ข้อพจิารณา ในหน่วยงานของคุณที ่
อาจขัดขวางการสร้างเครือข่าย 

อุปสรรคในเครือข่ายทีอ่าจขัดขวางการผลกัดนั 
นโยบาย และสร้างความล้มเหลว 

 
ความไม่เช่ือใจ 
 
จุดประสงคก์ารผลกัดนันโยบายไม่ชดัเจน 
 
ไม่มีผูน้ ายนืหยดั 
 
เพง่ความสนใจไปท่ีประเด็นเดียว 
 
ขาดทรัพยากร 

 
การครอบครองเป็นเจา้ของ 
 
ใหค้วามส าคญักบังานเฉพาะเร่ือง 
 
ใหค้วามส าคญักบังานสะเปะสะปะ 
 
ไม่รับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเรียน 5.3 ตารางการคดัสรรบุคคลเพือ่ร่วมงาน 
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เกร่ินน า บทเรียนน้ีมีเคร่ืองมือการคดัสรรคนเขา้ร่วมงาน ซ่ึงช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมพฒันาแผนการส ารับ
การรับคนเขา้ท างาน กิจกรรมน้ีอาจใชก้บัรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได ้

แนวคิด การเลือกบุคคลเขา้ท างาน 
เวลาท่ีตอ้งใช ้ 60 นาที 
จุดประสงค ์ เพื่อเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีช่วยคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน 

เพ่ือหาบุคคลท่ีมีแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยเขา้ร่วมงาน 
ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: เคร่ืองมือการคดัสรรบุคคลเพ่ือร่วมงาน 
บทสรุป เคร่ืองมือการคัดสรรบุคคลเข้าท างานช่วยในการหาข้อมูลเก่ียวกับบุคคลตามระบอบ

ประชาธิปไตย และเพื่อเขา้ใจกระบวนการคดัเลือกบุคคลไดดี้ยิง่ข้ึน 
การประเมินผล เคร่ืองมือการคดัสรรบุคคลเขา้ท างานช่วยเอ้ืออ านวยการคดัเลือกบุคคลหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด 
 

ขั้นตอน 

คุณสามารถใชแ้บบฝึกหดัน้ีใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ าแบบฝึกหัดเคร่ืองมือวางแผน โดยท าเป็นรายบุคลหรือเป็นกลุ่มก็ได ้เป็นแนวทาง

ส าหรับการวางแผนวา่จะจดัการคดัสรรบุคคลเขา้ท างานท่ีไหนหรือเม่ือไหร่ 

กิจกรรม 

วธีิการรายบุคคล 

1. ในส่วนรายบุคคลอาจกรอกขอ้มูลในตารางการคดัสรรบุคคลเพ่ือร่วมงาน แถวแนวตั้งคือสถานท่ีต่างๆ ส่วนขอ้มูลดงัต่อไปน้ีคือ

ค าอธิบายขอ้มูลในแถวแนวนอน 

 ก. เราจะไปท่ีไหน  - สถานท่ีคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน 

 ข. เราจะไดพ้บใคร – ผูท่ี้คาดวา่จะขอสมคัรเขา้ร่วมงาน(เช่น นกัเรียน พยาบาล) 

 ค. เราตอ้งไปบ่อยแค่ไหน – ตารางการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน ระบุใหล้ะเอียดเท่าท่ีจะท าได ้

 ง. ตอ้งการผูส้นใจก่ีราย - จ านวนบุคคลตามเป้าหมาย 

 จ. ใครจะไปบา้ง – มีใครอยูใ่นทีมคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงานบา้ง 



 ฉ. ขอใหด้ าเนินการเร่ืองอะไร – ทีมเราขอใหผู้ท่ี้เขา้มาติดต่อท าอะไร ในประเด็นไหน 

 ช. มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองอะไร- เป้าหมายของบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อคืออะไร  

    (เช่น การร่วมลงนามในหนงัสือร้องเรียน) 

 ซ. ทีมงานจะใหข้อ้มูลอะไร ขอ้ความท่ีตอ้งการจะส่ือคืออะไร 

 ฌ. เคร่ืองมือ – เราจะใชอุ้ปกรณ์อะไรบา้ง (เช่น แบบส ารวจ กระดาษลงช่ือ ฯลฯ) 

 

2. แนะน าใหร้ายบุคคลหาการสนบัสนุนจากสมาชิกองคก์รอ่ืนๆ หรือพนัธมิตร 

วธีิการแบบกลุ่ม 

 1. แบ่งกลุ่มออกเป็นทีมต่างๆ หรือถา้จะใหดี้ แบ่งกลุ่มออกเป็นทีมคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงานจริงๆเลยก็ได ้ 

 2. แต่ละทีมกรอกขอ้มูลลงในตารางการคดัสรรหาบุคคลเขา้ร่วมงาน ตามเท่าท่ีทีมทราบขอ้มูล 

 3.กลบัมารวมเป็นกลุ่มใหญ่เพ่ือช่วยคิดหาค าตอบ และเติมขอ้มูลต่างๆท่ีเติมไม่ครบ แต่ละทีมสามารถ ช่วย เหลือ

ทีมอ่ืนๆได ้

 4. สรุปแผนการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน 

 แผนการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน เปิดโอกาสใหส้มาชิกไดคิ้ดหาขอ้มูล เร่ืองสถานท่ีหาบุคคลเขา้ร่วมงาน และท าความ

เขา้ใจขั้นตอนการคดัสรรบุคคลไดดี้ยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม แผนการคดัสรรบุคคลเขา้ท างานสามารถเปล่ียนแปลงได ้และแผนการ

อาจปรับเปล่ียนได ้เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆ 

 

สรุปและประเมินผล 

5. ประเมินวธีิการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน 

 ก. การคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงานไดด้ าเนินการเสร็จส้ินหรือไม่ 

 ข. จ านวนบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อครบตามเป้าหมายหรือไม่ 

 ค. จ านวนบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 5.3 

 

ตารางการคดัสรรบุคคลเพือ่ร่วมงาน 

 

สถานที ่ หนึ่ง สอง สาม ส่ี 
เราจะไปท่ีไหน   
 

    

เราจะไดพ้บใคร 
 

    

เราตอ้งไปบ่อยแค ่
ไหน(ทุกวนั  
ทุกสปัดาห์ ฯลฯ) 

    

ไปเวลาไหน (เช่น  
10 โมง) 

    

ตอ้งการผูส้นใจก่ีราย 
 

    

ใครจะไปบา้ง 
 

    

ขอใหด้ าเนินการ 
เร่ืองอะไร 

    

มีความมุ่งมัน่ในเร่ือง 
อะไร 

    

ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
จะส่ือคืออะไร 

    

1.     
2.     
3.     
4.     
อุปกรณ์ท่ีตอ้งน าไป 
(แบบส ารวจ  
และอ่ืนๆ) 

    

 



บทเรียน 5.4 ข้อแนะน าส าหรับการประเมนิความสนใจและโอกาสในการเข้าร่วม 
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เกร่ินน า บทเรียนน้ีช่วยผูเ้ขา้อบรมในการท าความเขา้ใจวิธีการท่ีผูบ้ริหารชุมชนพูดกบัผูค้นจ านวน
มากเพ่ือประเมินความสนใจและโอกาสในการเขา้ร่วม 

แนวคิด ประเมินโอกาสของผูน้ า 
การฟัง 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ เพื่อเรียนรู้การระบุผูท่ี้สนใจในประเด็น 

เพื่อประเมินโอกาสของผูน้ า 
เพื่อฝึกฝนทกัษะการฟังเชิงรุก 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น - 
สรุป ผูจ้ดังานสามารถประเมินความสนใจของบุคคลไดจ้ากการฟัง 
ประเมินผล ระหว่างบทเรียน ประเมินความเขา้ใจของผูเ้ขา้อบรมจากค าถาม การแสดงความคิดเห็น 

และฝึกซอ้มบทพดู 
 

ขั้นตอน 

เกร่ินน า 

1. แนะน าใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมสงัเกตท่าทีแสดงความสนใจของผูท่ี้เขา้มาติดต่อ 

บอกผูเ้รียนวา่ใหส้งัเกตค าวา่ “เรา” กบั “ฉนั” บุคคลนั้นพดูค าวา่ “ฉนั” ตลอดการสนทนา หรือพดูค าวา่ “ชุมชนของเรา” “พวกเรา” 

“เพื่อนบา้นของฉนั” หรือ “อาคารนัน่” บุคคลนั้นแนะน าวิธีการแกปั้ญหาหรือไม่ การใชค้  าพูดแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่ม แสดงให้

เห็นวา่บุคคลนั้นสนใจเขา้ร่วมเพราะเขา้ใจวา่ปัญหาและทางแกน้ั้นยิง่ใหญ่กวา่ปัญหาของตวัเอง 

 

ฟังความหวงั บุคคลนั้นพดูวา่ส่ิงต่างๆสามารถเปล่ียนแปลงและอยากเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น 

เขาอาจสนใจเขา้ร่วม  

 

สังเกตการฟังเชิงรุก การฟังเชิงรุกเป็นตวัช้ีวดัความสนใจ หากตอ้งการทราบว่าบุคคลนั้นก าลงัฟังแบบเชิงรุกอยูห่รือไม่ ให้ถาม

ค าถามเฉพาะ และดูวา่เขาตอบค าถามหรือไม่ และเขาถามกลบัถึงความเห็นมุมมองคุณหรือไม่ เขาอา้งอิงถึงส่ิงท่ีคุณพดูหรือไม่ 



รับรู้ความบ่ายเบ่ียง ไม่สนใจหากเขาหนัไปมองทางอ่ืน นัน่แปลวา่เขาอาจไม่สนใจ หากเขาให้เบอร์โทรเพ่ือติดต่อกลบั เขาอาจไม่

สนใจ คุณรับขอ้มูลน้ีไวแ้ละใหเ้ขาติดต่อกลบัมา เม่ือเขาสะดวก 

สังเกตว่าบทสนทนาจบลงได้อย่างไร เม่ือคุณไดข้อ้มูลติดต่อแลว้ ท้ายบทสนทนาจะช่วยคุณตดัสินใจไดว้่าจะประเมินบุคคล

อยา่งไร ค าตอบเหล่าน้ีเป็นค าตอบท่ีพบบ่อยและมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

 “ส่งอีเมลมาละกนัค่ะ” หลายคนมกัพูดแบบน้ี แสดงความรู้สึกเฉยๆ ไม่มีความมุ่งมัน่ใดๆ ถา้พูดในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่

แลว้หมายความวา่บุคคลน้ีไม่ตอ้งการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ไม่ใช่ในเร็วๆน้ี บางคร้ังเธออาจจะพูดวา่ “ฉันยงัไม่สามารถ

เขา้ร่วมไดจ้นกวา่จะถึงวนันั้น โทรหาฉนัตอนนั้นแลว้กนัค่ะ” ใหจ้ดบนัทึกวนัและติดต่อกลบัไปในวนันั้น 

 

 “ฉนัไม่แน่ใจค่ะ” คุณพยายามถามค าถามกบัคนท่ีมีความลงัเลใจ และดูวา่เธอตอบอยา่งไร เพ่ือประเมินท่าที 

 “ฉนัมีแผนของฉนัค่ะ” เธอไม่มีท่าทีเขา้ร่วม 

 “ฉนัอยากเขา้ร่วมค่ะ” ประโยคแบบน้ีและท่าทีมุ่งมัน่เป็นตวัช้ีวดัท่ีดีวา่บุคคลน้ีจะร่วมงานดว้ย 

 

2. หลงัจากไดเ้สนอขอ้มูลในการสนทนาโตต้อบกนั ใหอ้าสาสมคัรคู่หน่ึงออกมาแสดงบทพดูระหวา่งผูจ้ดังานและผูมี้แนวโนม้เขา้

ร่วมงาน กระซิบผูมี้แนวโนม้เขา้ร่วมงานวา่ตอ้งสวมบทบาทเป็นผูแ้สดงความสนใจ ไม่สนใจ หรือมีท่าทีอยูร่ะหวา่งสองอยา่งน้ี 

3. ใหก้ลุ่มผูเ้ขา้อบรมพดูคุยกนัถึงวธีิการในการพดุคุยกบัผูค้นท่ีมีความสนใจอนัหลากหลาย 

สรุปและประเมินผล 

4. รับฟังงานของกลุ่มผูเ้ขา้อบรม ใหก้ าลงัใจวา่พวกเขาสามารถท าออกมาไดดี้ และฝึกฝนก่อนออกไปคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน 

5. ประเมินการเรียนรู้จากการพดุคุยและแบบฝึกหดัซอ้มบทพดู ใหผู้เ้ขา้อบรมแสดงความคิดเห็นกบักิจกรรมน้ี 
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เกร่ินน า การบริหารชุมชนมีพ้ืนฐานมาจากการคดัสรรสมาชิกใหม่เขา้ท างานอยูเ่สมอ และฝึกอบรม
สมาชิกเก่าให้กา้วข้ึนเป็นผูน้ า บทเรียนน้ี ช่วยผูเ้ขา้อบรมในการเตรียมประเด็นพูด หรือ 
“การแร็พ” สรุปสาระส าคญัในเวลาอนัจ ากดั 

แนวคิด การคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน 
อธิบายงานของคุณใหผู้อ่ื้นฟังไดอ้ยา่งไร 

เวลาท่ีตอ้งใช ้ 45 นาที 
จุดประสงค ์ คิดวธีิพดูอธิบายงานในเวลาเพียง 5 นาที หรือ สรุปสาระส าคญัในเวลาอนัจ ากดั 

เพ่ือฝึกฝนและขดัเกลาการพดูใหดี้ข้ึน 
เพื่อฝึกซอ้มบทพดูการหาบุคคลเขา้ท างานในสถานการณ์จริง 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น เอกสาร: เคร่ืองมือการวางแผนการคดัสรรบุคคลเขา้ท างานและตวัอยา่งสรุปสาระส าคญั 
ปากกาหรือดินสอส าหรับผูเ้รียนแต่ละคน 

สรุป การเตรียมบทพดูแนะน าโครงการ ช่วยผูจ้ดังานในการพูดคุยกบับุคคลท่ีมีศกัยภาพในการ
เขา้ร่วมงาน  
การฟังเชิงรุกช่วยผูจ้ดังานประเมินความสนใจของบุคคลท่ีเราเขา้ไปพดุคุยได ้

ประเมินผล ตอบค าถามผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และสังเกตพฤติกรรมระหวา่งกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินการเรียนรู้ และความมัน่ใจในขั้นตอนการคดัสรรบุคคลเขา้ร่วมงาน 

 

ขั้นตอน 

แนะน ารายการ 

1. อธิบายวา่ผูบ้ริหารชุมชนอาจพบวา่การเตรียมการพดูหรือการพดูสรุปสาระส าคญั เป็นประโยชน์ต่อการเขา้หาสมาชิกใหม่ 

การพดูสรุปสาระส าคญัประกอบดว้ย: 

 ค าแนะน าสั้นๆ ท่ีคุณใชพ้ดูกบัแต่ละบุคคล แนะน าประเด็นและเหตุผลวา่ท าไมคนในชุมชนถึงตอ้งท าอะไรบางอยา่งเพ่ือ
แกไ้ข เรียนรู้ความสนใจของบุคคลนั้น และหาค าตอบวา่พวกเขาสนใจท่ีจะท างานกบักลุ่มคุณ เพ่ือแกไ้ขปัญหาหรือไม่ 

 ใบปลิวเน้ือหาและรูปภาพ 
 ใบจดรายช่ือบุคคล ไวส้ าหรับบนัทึกรายช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ และอีเมล (หากมี) บางทีคุณอาจเขียนประโยคขา้งทา้ย

เพ่ือเป็นรหสัลบั อยา่งเช่น  
o “มีแนวโน้มเข้าร่วมอย่างสูง”คือคนท่ีเข้าใจประเด็นและต่ืนเต้นท่ีจะได้ลงมือท าอะไรซักอย่าง

เก่ียวกบัเร่ืองน้ี 



o “อาจเขา้ร่วม”คนท่ีมีความสนใจในประเด็นน้ีเป็นการส่วนตวั แต่ขาดแรงผลกัดนัในการเขา้ร่วม 
o “ไม่มีวีแ่ววเขา้ร่วม” คนท่ีใหข้อ้มูลส าหรับการติดต่อ แต่ไม่ต่ืนเตน้ท่ีจะเขา้ร่วม 

 กิจกรรม หรือการประชุมท่ีคุณสามารถเชิญผูค้นมาเขา้ร่วมและเรียนรู้ขอ้มูลมากข้ึน 
 

กิจกรรม 

1. แจกส าเนาเคร่ืองมือวางแผนดา้นล่างใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคน บอกผูเ้ขา้อบรมวา่เคร่ืองมือน้ีช่วยเตรียมตวัพวกเขาให้เป็นผูจ้ดังาน

การหาบุคคลเขา้ท างานไดอ้ยา่งไร 

2. ใหผู้เ้ขา้อบรมเขียนค าพดูของตวัเองในแต่ละประเด็น 

3. ใหผู้เ้ขา้อบรมแบ่งกลุ่มออกเป็นคู่ และซอ้มบทพดูสรุปสาระส าคญั ทั้งน้ี ผูจ้ดังานควรฝึกซอ้มการพดุก่อนถึงวนังาน 

4. ใหผู้เ้ขา้อบรมกล่าวถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากแบบฝึกหดั 

 

สรุปและประเมินผล 

 

5. ย  ้าเตือนผูเ้ขา้อบรมวา่ พวกเขาควรฝึกซอ้มการพดูเม่ือถึงวนัจดังานจริงๆ จะไดพ้ดุคุยดว้ยความมัน่ใจ 

6. ถามผูเ้ขา้อบรมถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และประเมินท่าทีของผูเ้ขา้อบรมท่ีแสดงความมัน่ใจและเป็นกนัเองในการพดู 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด บทเรียน 5.5 

เคร่ืองมอืวางแผนการคดัสรรบุคคลเข้าร่วมงาน 

 

ช่ือ 

 

ช่ือหน่วยงานและเหตุใดถึงตอ้งหาสมาชิกใหม่ 

 

ค าถามเปิดเพื่อประเมินความสนใจ 

 

ค าถามติดตามผล 

 

ความส าเร็จของหน่วยงาน 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา การเมือง การศึกษา การก่อกวน ขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหา 

ขอ้เรียกร้องใหป้ฏิบติั 

 

 

ปณิธาน 

 

 

ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์

 

 

ขอบคุณ และติดตามผล 



บนัทึกสั้นๆ และจดัอนัดบัคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 5.6 

 

เคร่ืองมอืวางแผนการคดัสรรบุคคลเข้าท างาน (ตวัอย่าง) 

 

แนะน าหน่วยงาน  ฉนัช่ือแมร่ีค่ะ มาจากเครือข่าย Sunshine วนัน้ีมาขอบอกเล่าเร่ืองประเดน็ท่ีโรงเรียนไม่รับ 

 นกัเรียนท่ีมีพอ่แม่มีเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ใหทุ้กคนไดท้ราบค่ะ 

 

ความสนใจส่วนตัว  โรงเรียนในเมืองของเราก าลงัขบัไล่เด็กๆ คุณวา่ยติุธรรมไหมคะ 

 

ความส าเร็จท่ีได้รับ  สมาชิกของเครือข่าย Sunshine ท างานร่วมกบัโรงเรียนต่างๆและผูป้กครอง เพ่ือใหเ้ด็กๆ  

   มีสิทธิเท่าเทียมกนัจากการศึกษา งานของพวกเราไดรั้บการช่ืนชมจากส่ือระดบัทอ้งถ่ิน  

   ดว้ยค่ะ 

 

ความรู้ดา้นการเมือง  ทั้งๆท่ีเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงไดแ้สดงความห่วงใยในเร่ืองน้ี โรงเรียนจ านวนมากในประเทศ  

   กลบัขบัไล่เด็กๆ คุณคิดวา่ไมถึงเป็นเช่นนั้น 

 

ขอ้กงัวล   คุณคิดวา่รัฐบาลและโรงเรียนควรท าอยา่งไร เพ่ือใหพ้อ่แม่และเด็กๆไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 

เรียกร้องใหเ้กิดการปฏิบติั เราขอใหค้นลงร่วมนามในหนงัสือร้องเรียนเพื่อใหเ้ด็กๆไดเ้รียนหนงัสือ คุณอยากลงนาม 

   ไหมคะ 

 

ปณิธาน   เครือข่าย Sunshine จดัเวทีการประชุมแสดงความคิดเห็น เพ่ือพดูคุยถึงประเด็นน้ี และ  

   แลกเปล่ียนขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัเอชไอว/ีเอดส์ และพดูคุยวา่ประเด็นน้ีส่งผลกระทบต่อ  

   ชุมชนไดอ้ยา่งไร ดิฉนัหวงัวา่คุณจะมาเขา้ร่วมไดน้ะคะ 

 

รวบรวมขอ้มูล  ดิฉนัขอทราบขอ้มูลของคุณนะคะ ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล และเวลาท่ีคุณสะดวกให ้

   ดิฉนัติดต่อไปค่ะ 

 

 

 

 

 



บทเรียน 5.6 การเขียนข่าวและใช้ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 

ดดัแปลงจาก Human Rights Watch’s “Press Release Pointers” ใหข้อ้มูลโดย Minky Worden ผูบ้ริหาร Global Initiatives 

 

เกร่ินน า บทเรียนน้ีให้ค  าแนะน าการเขียนข่าวประชาสัมพนัธ์ พร้อมตวัอยา่งข่าวประชาสัมพนัธ์ 2 
ตวัอยา่ง เพ่ือน าไปปรับใช ้

แนวคิด การเขียนข่าวประชาสมัพนัธ์ 
เวลาท่ีตอ้งใช ้ 2-3 ชัว่โมง 
จุดประสงค ์ การเขียนข่าวประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบท่ีส่ือจะใหค้วามสนใจ 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ควรมีขอ้มูลอะไรบา้ง 
ใชข้่าวประชาสมัพนัธ์จริงเป็นตน้แบบในการเขียนข่าว 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น โปรแกรมซอฟทแ์วร์งานเอกสาร 
อินเตอร์เน็ท 

สรุป ข่าวประชาสมัพนัธ์เขียนเพ่ือใหน้กัข่าวสามารถเขียนข่าวไดง่้าย 
รวมทั้งขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งและค าพดูท่ีมีพลงั 

ประเมินผล ติดตามเสียงตอบรับจากข่าวประชาสมัพนัธ์ ส่ือน าเร่ืองของคุณไปลงข่าวหรือไม่ 
 

ขั้นตอน 

 

เตรียมการ 

 

นกัข่าวไดรั้บอีเมลแ์ละข่าวประชาสัมพนัธ์วนัละร้อยๆฉบบั หากคุณตอ้งการดึงความสนใจจากพวกเขา ข่าวประชาสัมพนัธ์ควร

เป็นข่าวมีขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และควรเขียนในลกัษณะท่ีนกัข่าวสามารถลอกลงไปเป็นข่าวไดท้นัที โดยไม่ตอ้งปรับแต่งภาษามาก 

ดงันั้นคุณควรอ่านข่าวจากแหล่งข่าวใหญ่ หรือส านกัข่าวในประเทศ ศึกษาวิธีการเขียน และพยายามเลียนแบบการเขียนน้ีในข่าว

ประชาสมัพนัธ์ของคุณ เติมค าพดูจากสมาชิกชุมชน ท่ีนกัข่าวสามารถน ามาใชใ้หข้่าวดูมีชีวติชีวา 

 

กิจกรรม 

 

1. เขียนข่าวประชาสมัพนัธ์ 

 

กิจกรรมน้ีสามารถท าเป็นรายบุคคล ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษารูปแบบข่าวประชาสมัพนัธ์ หรือศึกษาเป็นรายกลุ่ม ในการเขียนข่าว

ประชาสมัพนัธ์ มีส่วนประกอบต่างๆดงัต่อไปน้ีอยูใ่นข่าวประชาสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ 

  



 1. วนัท่ีของข่าวประชาสมัพนัธ์ ในกรณีท่ีคุณไม่อยากใหส่ื้อรายงานก่อนถึงวนังานส าคญั คุณสั่งห้ามเผยแพร่ข่าวจนกวา่

จะถึงวนันั้น พิมพ ์“ห้ามเผยแพร่ จนกระท่ัง...” ตามดว้ยวนัและเวลา 

 2. บุคคลจากส่ือ ท่ีหวักระดาษ ใส่ช่ือ ค าน าหนา้ หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมล ์ของบุคคลจากส่ือท่ีเราติดต่อ เพราะส าคญั

ในกรณีนกัข่าวมีค าถามเพ่ิมเติม 

 3. หวัขอ้ข่าว เป็นประโยคสั้นๆ และใหค้  าจ ากดัความของเร่ืองชดัเจน 

 4. ประโยคช้ีน า ประโยคแรก หรือยอ่หนา้แรกท่ีมี 5W และ 1H (ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไหร่ และท าไม) 

 ก. มีใครเก่ียวขอ้งบา้ง 

 ข. เกิดอะไรข้ึน หรืออะไรก าลงัจะเกิดข้ึน 

 ค. การกระท า และเหตุการณ์การประทว้งเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 

 ง. การกระท าเกิดข้ึนท่ีไหน ใหร้ายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง นกัข่าวจะไดรู้้สถานท่ีวา่คุณอยูท่ี่ไหน 

 จ. ท าไมจึงส าคญั ท าไมถึงเป็นข่าว 

 ฉ. เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร อธิบายเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีส าคญั 

 

 5. ขอ้มูลสนับสนุนและค าพูด ในยอ่หนา้ถดัมา ให้ขอ้มูลรายละเอียด เพ่ืออธิบายย่อหน้าแรก คิดค าถามท่ีนักข่าวอาจ

ตอ้งการค าตอบ ใหข้อ้มูลการคน้ควา้วจิยั ค  าพดูท่ีมีน าหนกัและน่าสนใจจากผูน้ าจะท าใหน้กัข่าวน าไปสร้างบทความไดง่้ายข้ึน 

 6. ลงทา้ยข่าวประชาสมัพนัธ์ดว้ยประโยคหนกัแน่นมีพลงั 

 7. คุณสามารถลงทา้ยข่าวดว้ยเคร่ืองหมาย ### เพ่ือใหน้กัข่าวรู้วา่หนา้น้ีเป็นหนา้สุดทา้ย 

 

2. การใชข้่าวประชาสมัพนัธ์ 

 

 1. สร้างรายช่ือส่ือ  

 กลุ่มของคุณสามารถสร้างรายช่ือนกัข่าวและแหล่งข่าว บุคคลท่ีน าเร่ืองของคุณเผยแพร่หรือออกอากาศ ข่าวเผยแพร่

ออกไปทางหนังสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ แหล่งข่าวออนไลน์  คุณจ าเป็นตอ้งรู้ว่าใครรับผิดชอบรายงานข่าวคุณ หากคุณสร้าง

สัมพนัธไมตรีกับนักข่าว คุณก็จะได้รู้ว่าใครสนใจข่าวของคุณ คุณสามารถขอให้หน่วยงานพนัธมิตรช่วยคุณเผยแพร่ข่าว

ประชาสมัพนัธ ์

 

 2. เผยแพร่เร่ืองของคุณผา่นทางโซเชียลมีเดีย  

 บางคร้ังนกัข่าวไม่ไดท้ าข่าวเร่ืองของคุณ แต่เจา้ของบลอ็กอาจเขียนเร่ืองของคุณ หากคุณมีพนัธมิตร อาสาสมคัร หรือนกั

รณรงค ์ท่ีเขียนข่าวต่างๆในบลอ็ก ส่งข่าวประชาสมัพนัธ์พร้อมขอ้ความส่วนตวัไปใหพ้วกเขา 

 

 

 



 3. ติดตามผลหลงัจากการส่งข่าวประชาสมัพนัธ์ 

 โทรศพัทห์รือส่งอีเมลห์าบุคคลจากส่ือ 24-72 ชัว่โมงก่อนงาน แจง้ขอ้มูลใหม่ๆ และข่าวท่ีพวกเขาอาจสนใจ ตวัอยา่งเช่น 

หากผูน้ าคนส าคญัจะข้ึนเวทีพดู แจง้ข่าวน้ีใหส่ื้อทราบ 

 

 4. ส่งข่าวประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งหรือหลงัจากจดังานส าคญั 

 หากมีข่าวส าคญัเกิดข้ึนระหวา่งงาน คุณสามารถส่งข่าวน้ีใหส่ื้อได ้

 

 5. หลงัจากการจดังาน ซ่ึงคุณไดส่้งข่าวประชาสมัพนัธ์ไปแลว้ ประเมินความส าเร็จดว้ยการตอบค าถาม ดงัต่อไปน้ี 

 

 ก. ข่าวประชาสมัพนัธ์ส่งไปล่วงหนา้หรือไม่ 

 ข. มีนกัข่าวมาร่วมงานก่ีคน โทรศพัทม์า หรือส่งอีเมลต์อบรับก่ีคน 

 ค. มีนกัข่าวรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ีหรือไม่ และมีจ านวนข่าวก่ีเร่ือง 

 ง. ใครรายงานเหตุการณ์น้ี (หนงัสือพิมพ ์เจา้ของบลอ็ก) และเขา้ถึงเน้ือหามากนอ้ยแค่ไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบเรียน บทเรียน 5.6 
 
    ตวัอย่างข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 
ตวัอยา่งข่าวประชาสมัพนัธ์ 

 
หา้มเผยแพร่จนกระทัง่เวลา 17.00 น. วนัศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 

 
ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

24 มิถุนายน 2011 

 

รายช่ือผูติ้ดต่อ: 

Mr. Paisan Suwannawong (Thai) TTAG, 081-824-5434 

Ms. Karyn Kaplan (English) TTAG, 081-866-1238 

Mr. Jirasak Sripramong (Thai), Mitsampan Harm Reduction Center, 084-735-5376 

 

ผูใ้ชย้าเรียกร้องกระทรวงสาธารณะสุข ใหป้รับปรุงการบริหารจดัการใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือสนบัสนุนโครงการและนโยบายลดอนัตราย 

 

24  มิ.ย. 2554 กรุงเทพฯ ประเทศไทย นกัผลกัดนันโยบายการลดอนัตรายมากกวา่ 100 คน รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายประชาสังคม 

“12 –D” ซ่ึงเป็นคณะท างานในประเด็นเร่ืองยาและเอชไอวี จะน าเสนอหนงัสือร้องเรียนนาย จุรินทร์ ลกัษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องใหมี้การปรับปรุงการบริหารการลดอนัตรายในประเทศไทย “ก่อนวนัต่อตา้นยานานาชาติ วนัท่ี 26 

มิถุนายน เราประทว้งการจดัการอนัตรายจากการใชย้า เช่นเอชไอวี ไวรัสตบัอกัเสบ และการใชย้าเกินขนาด เน่ืองจากการจดัการ

ในขณะน้ีขาดหลกัฐาน ขาดการหารือกบัชุมชนและอาสาสมคัร” Jirasak Sripramong  ผูบ้ริหารศูนยสุ์ขภาพส าหรับผูใ้ชเ้ข็มฉีดยา

ในกรุงเทพฯกล่าว 

 

การนัดพบรัฐมนตรีเกิดข้ึนใน เวลา 15.00 น.โมงก่อน 17.00 น. นักผลกัดนันโยบายเดินทางมาชุมนุมนอกหน่วยกกักนัโรคท่ี

กระทรวงสาธารณสุข (DDC) นักผลกัดนันโยบายประกอบดว้ยผูใ้ชย้าและพนัธมิตร ทุกคนลว้นต่างมีเป้าหมายในการหาทาง

ปรับปรุงการบริหาร พฒันานโยบาย การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และโปรแกรมการเขา้มามีส่วนร่วมจากผูใ้ช้ยาราย

ปัจจุบนั และอดีตผูใ้ชย้า ในการ่วมวางแผนพฒันา 

 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี และเอชไอวี เป็นปัญหาท่ีไม่มีวนัจบส้ิน เน่ืองจากขาดตรวจเช็คการแพร่ระบาด ในหมู่

ผูใ้ชเ้ขม็ฉีดยา และการกวาดลา้งยาของต ารวจท าใหก้ารท างานเพ่ือชุมชนไม่ประสบผลส าเร็จ นกัผลกัดนันโยบายกล่าว ผูฉี้ดยาเขา้

เสน้เลือดด ามีอตัราติดเช้ือเอชไอว ีและ เอชซีว ีสูงมาก ตั้งแต่ปี 1980 นโยบายปี 2002 กล่าวไวว้า่ “ผูใ้ชย้าคือคนไข ้มิใช่อาชญากร” 



แต่ผูใ้ช้ยายงัคงถูกจับกุมในฐานะเป็นอาชญากร ภายใตก้ฎหมายการบริโภคและการครอบครอง “ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยในการ

ให้บริการดา้นสุขภาพ เช่นการให้ค  าปรึกษาผูมี้เช้ือเอชไอวี และโครงการใชเ้ข็มฉีดยา เม่ือต ารวจมีอ านาจเดินเขา้มาในศูนยแ์ละ

จบักุมบุคคลตามตอ้งการ แลว้อยา่งน้ี จะไม่ใครอยากเขา้มาใชบ้ริการของศูนยบ์า้ง เพราะไม่มีความปลอดภยัและไม่มีการปกปิด

ขอ้มูลส่วนบุคคลเลย เราตอ้งการผูส้นบัสนุน ต ารวจมีอ านาจมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้พวกเขาเก่ียวกบั

ประโยชน์ของการลดอนัตราย Karyn Kaplan กล่าว องคก์รของเธอ Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG) ไดผ้ลกัดนั

นโยบายเร่ืองการลดอนัตรายเม่ือปี 2002 

 
หน่วยงานให้บริการทางสาธารณสุข มกักีดกนัผูใ้ชย้า ต ารวจมกัละเมิดสิทธิทางสุขภาพของผูใ้ชย้า และแทรกแซง ขดัขวางการ

ท างานของนกัผลกัดนันโยบาย 

 
“การใชย้าเป็นปัญหาทางสุขภาพ และการใหบ้ริการลดอนัตราย เช่นการเขา้ถึงอุปกรณ์ฉีดยาท่ีสะอาด ถูกสุขอนามยั และการรักษา

ดว้ยยาระงบัปวดทดแทนเช่น เมธาโดน เป็นหลกัพ้ืนฐานในการปรับปรุงสุขภาพของผูใ้ชย้า เราตอ้งการให้กระทรวงสาธารณสุข 

ลุกข้ึนเป็นกระบอกเสียงและเป็นผูน้ าในการลดอนัตรายระดบัชาติ และช่วยเหลือในเร่ืองกฎหมาย ท่ีทวีความเส่ียงแก่ผูใ้ชย้าใน

ปัจจุบนั” Paisan Suwannawong อดีตประธานและสมาชิกเครือข่ายผูใ้ชย้าในประเทศไทย (TDN) กล่าว 

### 

ตวัอย่างข่าวประชาสัมพนัธ์ 2 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ เอเชียคะตาลสิต์ 

 
ในเดือนน้ี สมาชิกสภานิติบญัญติัไดอ่้านขอ้เสนอ ท่ีนบัวา่การเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ ดว้ยการชดเชยค่าเสียหายแก่เหยื่อเอชไอวี/

เ อ ด ส์  ร า ว ห ม่ื น ค น  ท่ี เ ผ ชิ ญ ห า ย น ะ จ า ก ก า ร รั บ เ ลื อ ด มี เ ช้ื อ  ร า ย ง า น จ า ก เ อ เ ชี ย ค ะ ต า ลิ ส ต์ ว ั น น้ี 

(http://www.asiacatalyst.org/Compensation_report.pdf,) แสดงให้เห็นว่ากองทุนน้ีเป็นท่ีต้องการอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก

ผูเ้คราะห์ร้ายไม่สามารถหาเงินมาทดแทนค่าเสียหายได ้

 
“ประเทศจีนไดส้ร้างประวติัศาสตร์ในการช่วยเหลือเหยือ่เอชไอว/ีเอดส์ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในโลก” Sara L.M. Davis ผูอ้  านวยการ

บริหารเอเชียคะตาลิสตแ์ละผูร่้วมเขียนรายงาน กล่าว “เราหวงัวา่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวท่ีไดรั้บผลกระทบจ านวน

ทั้งส้ินกวา่พนัครอบครัว และออกนโยบายชดใชค้่าเสียหายท่ีมีประสิทธิภาพ” 

 
รายงานหายนะเลือดในจีน The Way Forward ตีพิมพร์ายงานร่วมกบัเอเชียคะตาลิสต ์องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรจากสหรัฐฯ และ 

Korekata AIDS Law Center องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรในกรุงปักก่ิง ทีมวิจยัจาก Korekata ไดเ้ดินทางไปยงัหมู่บา้นในถ่ิน

ทุรกนัดารเพ่ือขอสมัภาษณ์ผูเ้คราะห์ร้ายมากกวา่ 30 ราย และน าเอกสารของผูเ้คราะห์ร้ายอีก 30 คนจากศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือทาง

กฎหมาย รวมทั้งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและคน้ควา้ขอ้มูลเก่าต่างๆ 

http://www.asiacatalyst.org/Compensation_report.pdf,)%20แสดง


“เราพบวา่ เหยือ่ผูย้ากจนหลายรายของเหตุการณ์หายนะเลือด ไม่ไดรั้บค่าเสียหาย” Davis กล่าว “ศาลหลายแห่งปฏิเสธพิจารณาคดี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอชไอว ีและบางคดีลากยาวหลายปีโดยไม่มีการตดัสิน ถึงแมมี้การชดเชยค่าเสียหาย แต่นบัวา่นอ้ยมาก เราดีใจท่ีใน

ท่ีสุดรัฐบาลจะออกนโยบายระดบัชาติเพ่ือบรรเทาปัญหาของผูเ้คราะห์ร้ายเหล่าน้ี” 

 

ในช่วงปี 1990 ศูนยร์วบรวมเลือด ซ่ึงรัฐให้การสนบัสนุน ใชว้ิธีขาดความปลอดภยั เป็นเหตุให้เกิดการแพร่เช้ือเอชไอวีสู่ผูค้น

จ านวนหลายพนัคนในเมือง Henan และเมืองในจังหวดัใหญ่ และเม่ือเช้ือเอชไอวีอยู่ในคลงัเลือดของรัฐบาล จึงเกิดการ

แพร่กระจายของเช้ือมากข้ึน ผ่านทางการถ่ายเลือดของโรงพยาบาล เม่ือองคก์รอิสระและนกัข่าว เผยประเด็นน้ีให้เป็นท่ีรับรู้ใน

สงัคม รัฐบาลจีนจึงควบคุมสถานการณ์ดว้ยการสัง่หา้มการขายเลือด อยา่งไรก็ตาม ผูเ้คราะห์ร้ายส่วนใหญ่ไม่เคยไดรั้บค่าเสียหาย 

ในเดือนธันวาคม ปี 2011 การประชุมระดบัชาติเร่ืองเอชไอวี/เอดส์และสิทธิมนุษยชน เป็นการประชุมฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน เร่ืองหายนะเลือด และผูเ้คราะห์ร้ายหลายรายไดร่้วมเล่าประสบการณ์ของตนเอง คณะท างานท่ีปรึกษานโยบายและ

ทนายความร่างขอ้เสนอสามารถอ่านขอ้มูลแบบออนไลน์ไดใ้นภาษาจีน เพ่ือจดัตั้งกองทุนชดเชยค่าเสียหายระดบัชาติ ขอ้เสนอน้ี

นบัว่าเป็นการกระท าท่ีกลา้หาญมาก แต่ขอ้เสนอนั้นเป็นการชดเชยค่าเสียหายแก่ผูติ้ดเช้ือจากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่ส าหรับ

ผูเ้คราะห์ร้ายท่ีขายเลือดแก่หน่วยงานรัฐบาล “เราหวงัวา่การชดเชยค่าเสียหายในอนาคตจะรวมถึงผูบ้ริจาคเลือดเหล่านั้นดว้ย” 

 

เหยือ่รายหน่ึงในจงัหวดั Hubei กล่าววา่ “ผมเป็นคนหน่ึงท่ีมีเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ภรรยาผมก็เช่นกนั เราป่วยทั้งคู่ แลว้ใครจะเล้ียงลูก

ของเรา ผมอ่อนแอเกินกวา่จะเล้ียงดูลูกได”้ 

 

ขอ้แนะน าในรายงานประกอบดว้ย 

 แบบส ารวจเพื่อหาจ านวนตวัเลขท่ีถูกตอ้งของผูติ้ดเช้ือเอชไอวจีากเหตุการณ์หายนะการบริจาคเลือด 
 ขอ้แนะน าท่ีเจาะจงและมีรายละเอียด ในการจดัตั้งและบริหารกองทุน 
 ผูส้มคัรท่ีเหมาะสม จ านวนเงินชดเชยค่าเสียหาย และการมีส่วนร่วมของประชาสงัคม 
 ค าขอโทษทางการจากรัฐบาลถึงผูเ้คราะห์ร้ายทุกคน 

 

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบัภาษาองักฤษและภาษาจีนไดฟ้รี ท่ี www.asiacatalyst.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiacatalyst.org/


เสียงจากทีร่าบตอนกลางของประเทศ: ข้อความจากผู้เคราะห์ร้ายเหตุการณ์หายนะเลอืด 

 

 “ผมติดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์ ภรรยาผมก็ติดเช้ือดว้ยเช่นกนั เราป่วยทั้งคู่ แลว้ใครจะเล้ียงดูลุกของเรา ผมเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว 

พอ่กบัแม่ผมจะท าอยา่งไร ผมควรเป็นคนท่ีตอ้งเล้ียงดูลูก แต่ผมอ่อนแอเกินกวา่จะเล้ียงดูลูกได”้ 

 Wang, Hubei 

 

 “เราหาใบเสร็จการถ่ายเลือด ตอนท่ีเราอยูท่ี่โรงพยาบาล ใบรับรองแพทย ์ทางโรงพยาบาลเป็นผูอ้อกใบรับรอง แต่ศาลคงไม่รับ

พิจารณาคดีของเรา เราหวงัวา่รัฐบาลจะใหผู้มี้เช้ือเอชไอวี/เอดส์ มีสิทธิในการฟ้องร้อง และศาลให้ค่าชดเชยค่าเสียหายท่ียติุธรรม

แก่เรา” 

 Zhao, Henan 

 

 “ เลือดเราติดเช้ือจากการถ่ายเลือดท่ีโรงพยาบาลเอกชน แต่ภรรยาของใครบางคนท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในเมือง คอยยกเลิกคดี

ของเราอยูเ่ร่ือย” 

 Chen, Hebei 

 

 “ รัฐบาลติดต่อเนติบณัฑิตยสภาระดับจังหวดัเพ่ือโทรศัพท์หาส านักงานทนายความว่าทนายผูน้ี้อาศัยอยู่ท่ีไหน และบอกให้

ส านกังานยกเลิกใบอนุญาตการท างานของเขา ผูเ้ช่ียวชาญจากศูนยเ์ลือดท่ีมาพร้อมกบัทนายความของเราร้องขอให้ทนายเดินทาง

กลบับา้นในคืนนั้น เขาบอกวา่ถา้ทนายของเราไม่กลบั พวกเขาก็จะไล่เขาออก 

 Wu, Hubei 

 

 

 “เราอยากพบหวัหนา้หน่วยงานดา้นสุขภาพ แต่เขาพูดวา่ “ท่านนายกเทศมนตรีไม่รับรองค่าชดเชยความเสียหาย แลว้จะให้ผมท า

อย่างไร ผมท าอะไรไม่ไดอ้ยู่แลว้ ผมท างานให้ท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรีไม่ไดท้ างานให้ผม เขาบอกผมว่า ถา้

อยากจะร้องเรียนใคร ก็เชิญเลย ไปสภามนตรีเลยถา้ตอ้งการนกั เพราะมนัไม่เก่ียวอะไรกบัผมอยูแ่ลว้” น่ีคือค าตอบท่ีผมไดรั้บจาก

ส านกังานดา้นสุขภาพ” 

 Wang, Hebei 

 

 “ จะบอกอะไรให้นะครับ ถา้คุณอ่านขอ้มูลในออนไลน์ คุณจะพบวา่คนติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี ในเมือง Hubei ไดรั้บค่าชดเชย

ความเสียหาย 200,000 CNY (ประมาณ 31,750 US$) ส่วนเราติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบซี และเอดส์ แต่เราไดรั้บค่าชดเชยแค่เพียง

หม่ืนกว่าเท่านั้น ผมเลยถามรัฐบาล ผมพูดว่า ถา้คุณฆ่าคนๆหน่ึง คุณไดรั้บโทษประหารชีวิต แต่ถา้คุณฆ่าคนสองคนคุณไม่ผิด

อยา่งนั้นรึ ยิง่ฆ่าคนมากเท่าไหร่ โทษยิง่นอ้ยลง น่ีมนัสมเหตุสมผลรึเปล่า” 

 Fan, Hubei 



  เพ่ือนผมส่วนใหญ่ท่ีติดเช้ือเอดส์ ก็จะมีเร่ืองราวคลา้ยๆผม พวกเขาไปหาเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเจา้หนา้ท่ีรัฐทอ้งถ่ินพูดวา่ แลว้ไปติด

เช้ือมาไดย้งัไงล่ะ ก็เพราะวา่คุณขายเลือด คุณรับเงินมา มนัก็เป็นโชคร้ายของคุณเอง รัฐบาลจ่ายค่ายาใหฟ้รีแลว้ แลว้ยงัจะเอาอะไร

อีก แต่ผมบอกวา่ ท าแบบน้ีไม่ถูกตอ้ง ตอนนั้นใครๆก็ตอ้งขายเลือด เพราะยากจนใครๆก็บอกกนัวา่ขายเลือดแลว้ไดบุ้ญ  และดีต่อ

สุขภาพ เราก็เลยตอ้งขายเลือด คุณควรอธิบายเราสิวา่ท าไมถึงเป็นแบบน้ีได”้ 

 Ma, Henan 

 “ ตอนน้ีพวกเขาบอกวา่ผมเป็นอาชญากร (เพราะวา่ผมขายเลือด) แต่ตอนนั้นการขายเลือดเป็นโครงการใหญ่ ทุกคนในครอบครัว

ต่างพากนัไป คุณพาผมไป ผมพาคุณไป เพ่ือนพาเพ่ือนไป ตอนนั้นใครๆก็ดีใจท่ีไดเ้งิน 50 Kuai (ประมาน US$ 8) เราจ่ายไป 2 

Kuai ค่าลงทะเบียน เหลือเงินอยู ่48 Kuai ก็เอาไปบะหม่ีกอ้นใหญ่ๆไดอี้ก 30 mao (ประมาณ 3 เซ็นต)์ เอาเงิน 50 Kuai กลบับา้น

และซ้ืออะไรให้ลูกกินไดอี้ก ตอนนั้นเราก็รู้สึกดีท่ีไดเ้งินมา แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะมาลม้ป่วย ถา้เรารู้แลว้เราจะท าอย่างนั้น

ท าไม” 

 Niu, Henan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกีย่วกบัเอเชียคะตาลสิต์ 

  

 เอเชียคะตาลิสต ์ท างานกบักลุ่มรากหญา้จากชุมชนชายขอบในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือสนบัสนุน

สิทธิดา้นสุขภาพ เราอบรมพนัธมิตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานระดบัสูงและมีประสิทธิภาพตาม

ระบอบประชาธิปไตย และสร้างรากฐานท่ีมัน่คงเพ่ือการพฒันา คน้ควา้วจิยั และผลกัดนันโยบายในประเด็นดา้นสิทธิอยา่งแข็งขนั 

เรามีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือพนัธมิตรให้เป็นผูน้ าในการผลกัดนันโยบายในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัสากล ส าหรับ

ข้อมูลเ พ่ิมเติมและข้อมูลเ ก่ียวกับการส่งใบสมัครขอการสนับสนุนด้านข้อมูล เข้าไปท่ีเว็บไซต์เอเชียคะตาลิสต์ ท่ี 

http://www.asiacatalyst.orgหรือส่งอีเมลภ์าษาองักฤษหรือภาษาจีนมาท่ี info@asiacatalyst.org.  
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