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เปลีย่ นแปลง: ยุตกิ ารละเมิดสิทธิ
คู่มอื
อธิบายคาศัพท์
เกี่ยวกับ ศึกษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง: หลักสูตรสิ ทธิศึกษาสาหรับกลุ่มระดับรากหญ้า
บทที่ 1

การผลักดันนโยบายคืออะไร

บทที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

บทที่ 3

การสร้างกลยุทธ์ในการผลักดันนโยบาย

บทที่ 4

กลวิธี: โน้มน้าวความเชื่อและปลูกฝังความคิด

บทที่ 5

กลวิธี: รวมพลังกับสื่ อและชุมชน

ภาคผนวก

แหล่งข้อมูล

คู่มอื เสริมสาหรับผู้ฝึกอบรม
ใช้ คู่มอื เสริมอย่ างไร
บทที่ 1

การผลักดันนโยบายคืออะไร

บทที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

บทที่ 3

การสร้างกลยุทธ์ในการผลักดันนโยบาย

บทที่ 4

กลวิธี: โน้มน้าวความเชื่อและปลูกฝังความคิด

บทที่ 5

กลวิธี: รวมพลังกับสื่ อและชุมชน

เกีย่ วกับคู่มอื ศึกษา พิสูจน์ และเปลีย่ นแปลง: หลักสู ตรสิทธิศึกษาสาหรับกลุ่มระดับรากหญ้ า
ศึ กษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง: หลักสู ตรสิ ทธิ ศึกษาสาหรับกลุ่มรากหญ้า เป็ นชุดคู่มือที่จดั ทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่
ทางานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน สามารถเก็บข้อมูลการ
ละเมิดสิ ทธิ รวมทั้งออกแบบและดาเนินการโครงการรณรงค์ได้ คู่มือชุดนี้ประกอบด้วยหนังสื อสามเล่มคือ
 ศึ กษา (Know It): กรอบคิดด้านสิ ทธิ (TheRightsFramework) ว่าด้วยความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับสิ ทธิ
มนุษยชน และการนากฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กบั ความอยุติธรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับผูอ้ ยูร่ ่ วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์และกลุ่มผูเ้ ปราะบางเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 พิสูจน์ (Prove It): การเก็บข้อมูลการละเมิดสิ ทธิ (Documenting Rights Abuses) ว่าด้วยวิธีการวางแผน
และจัดเก็บข้อมูลงานวิจยั ด้านสิ ทธิมนุษยชน


เปลี่ยนแปลง (Change It): ยุติการละเมิดสิ ทธิ (Ending Rights Abuses) ว่าด้วยวิธีการวางแผนและ
ดาเนิ นงานผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และนานาชาติ โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจยั หนังสื อทั้งสามเล่มประกอบด้วยคู่มืออธิบายถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบตั ิในการ
ดาเนิ นการด้านสิ ทธิ มนุษยชน และเนื้ อหาเสริ มสาหรับนาไปใช้ในการอบรมผูอ้ ื่น ได้แก่แผนการสอน
ตัวอย่าง แบบฝึ กหัด และรู ปแบบกิจกรรมต่างๆที่ลอ้ กับเนื้อหาในคู่มือ

ชุดหนังสื อ “ศึ กษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง” จัดทาขึ้นจากความร่ วมมือของสามองค์กรที่ มีประสบการณ์ยาวนานในการ
อบรมด้านสิ ทธิ มูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการรักษาคนชายขอบ ทั้งผูใ้ ช้ยาและผูต้ อ้ งขังในเรื อนจา ศู นย์กฎหมายเอดส์กอร์ เกตา
(Korekata AIDS Law Center)ที่กรุ งปั กกิ่ง ประเทศจีน มีภารกิจในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีเชื้อ และส่ งเสริ มการพัฒนา
กฏหมายในจีนเพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของผูม้ ีเชื้อ หน่ วยงานเอเชียคะตาลิสต์ (Asia Catalyst)เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนหรื อเอ็นจี
โอที่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์ก สหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นแหล่งทรัพยากรให้กบั องค์กรพัฒนาเอกชนระดับรากหญ้าในเอเชีย มีการจัด
อบรมการเป็ นโค้ชในระยะยาวและให้ความช่วยเหลือด้านเอดส์ (Thai AIDS Treatment Action Group หรือ TTAG)จาก
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย มุ่งทางานส่ งเสริ มให้มีการเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม และรณรงค์
เพื่อสิ ทธิของกลุ่มเทคนิคในระยะสั้นกับองค์กรพัฒนาเอกชนใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้น ทั้งสามองค์กรจัดอบรมการเก็บข้อมูลและการ
ผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งผลักดันนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และในระดับโลก
เพื่อให้หลักสูตรที่จดั ทาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริ บท และสอดคล้องกับประเด็นและสถานการณ์จริ งในพื้นที่
เราจึงได้จดั ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อโฟกัสกรุ๊ ปหลายครั้งทั้งที่จีนและไทย โดยเชิญตัวแทนคนรากหญ้าที่ทางาน
ด้านการลดอันตรายและเอดส์จากทั้งสองประเทศมาเข้าร่ วม นอกจากนี้ เราได้ทดลองใช้ร่างหลักสู ตรในการอบรมผูแ้ ทน
ชุมชนทั้งจีนและไทยเพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติม หนังสื อในชุดนี้ได้รับการแปลเป็ นภาษาจีนและภาษาไทย
เป้ าหมายของเราคือการใช้ประสบการณ์จริ งเพื่อพัฒนาคู่มือให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็ นอย่างยิ่งที่ จะได้ยินความคิ ดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากคุณ หากมีคาถามหรื อคาแนะนาคุณสามารถอีเมล์หาเราได้ที่ info@asiacatalyst.org

คู่มอื เล่ มนี:้ เปลีย่ นแปลง: ยุตกิ ารละเมิดสิทธิ
หน่วยงานของเราเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการต่อสูก้ บั ปั ญหาการละเมิดสิ ทธิคือ
1.

การเข้าใจสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของตัวเราเอง

2.

ค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิ ทธิที่เกิดขึ้น และ

3.

วางแผนและจัดการผลักดันนโยบายในชุมชนของเราเพื่อยุติการละเมิดสิ ทธิ
หนังสื อเล่มนี้มีขอ้ มูลพื้นฐานและเครื่ องมือที่จะช่วยคุณดาเนินการในส่วนที่สามของโครงการนี้ ซ่ ึ งคือการผลักดัน
นโยบายเพื่อยุติการละเมิดสิ ทธิในชุมชนหรื อในประเทศ

การมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับการละเมิ ดสิ ทธิ เพียงอย่างเดี ยวนั้น ไม่เพียงพอที่ จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ เครื่ องมือสาคัญในการ
ผลักดันนโยบายคือการค้นคว้าวิจยั ซึ่งควรประกอบไปด้วย


การวิเคราะห์เนื้องาน รวมทั้งความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผูอ้ ื่น



การปรึ กษาหารื อกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ



การมุ่งเน้นเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาว



การวิเคราะห์กลุ่มคนหรื อองค์กรที่เราต้องสร้างความเชื่อมัน่ และหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการโน้มน้าว



การรวมพลังจากองค์กรภาคีและทรัพยากร



การประเมินและปรับเปลี่ยนแผนการขณะดาเนินงาน

การเดินหน้าจากการรวบรวมข้อมูลไปสู่การผลักดันนโยบายเป็ นก้าวสาคัญที่ตอ้ งมีการวางแผนอย่างรอบคอบ
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ถูกเรี ยบเรี ยงในคู่มือเล่มนี้ เป็ นคาพูดและประสบการณ์ชีวิตจริ งของนักรณรงค์เพื่อ สิ ทธิ ระดับรากหญ้าใน
ทวีป เอเชี ยและที่ อื่นๆ ในขณะที่ หนทางการยุติการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ เกี่ ยวกับเอชไอวีน้ นั ยังอีกยาวไกล อีกทั้งยังมี
เรื่ องราวในอดีตของนักกิจกรรมผูก้ ล้าหาญ ผูบ้ ุกเบิกทางสว่างให้โลกด้วยวิสยั ทัศน์ ความมุ่งมัน่ และความเสี ยสละในอดีต
ในคู่มือเล่มนี้มีรายการอ้างอิง รวมทั้งคู่มือและเว็บไซต์ที่ใช้คน้ คว้าเพื่อทาคู่มือเล่มนี้
ขอขอบคุณนักเรี ยกร้องสิ ทธิ ชาวไทยและชาวจีนทุกคนที่ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ในคู่มือเล่มนี้ 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
Foundationผูส้ นับสนุนด้านงบประมาณในการผลิตคู่มือเล่มนี้ พวกเรามีความซาบซึ้งใจเป็ นอย่างยิง่

หนังสื อเล่มนี้อุทิศเพื่อทุกคนที่ลุกขึ้นสู ้ ในขณะที่ไม่มีใครยอมสู ้ และคนที่กล้าเป็ นกระบอกเสี ยงแก่คนที่ถูกละเมิดสิ ทธิ

บทที่ 1
การผลักดันนโยบาย คืออะไร
“ถ้าผมไม่ลงมือทา แล้วใครจะทา”--P.N. นักกิจกรรมผูใ้ ช้ยาในประเทศไทย
ในทุกๆวันเราได้เผชิญ รับรู ้ หรื อได้อ่านเรื่ องราวการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ บ่อยครั้งที่
เหยื่อของการละเมิ ดสิ ทธิ ดังกล่าวนี้ มาจากกลุ่มชายขอบหรื อกลุ่มคนที่ อยู่นอกกฎหมายในสังคม เช่น บุ คคลผูเ้ ป็ นสาว
ประเภทสอง(TG) ผูใ้ ช้ยาด้วยวิธีการฉี ด (IDU) หรื อหญิงที่ เป็ นแรงงานต่างด้าว เหตุการณ์ละเมิ ดสิ ทธิ มกั ถูกปิ ดเงี ยบ
ปราศจากการแจ้งความ เนื่องจากความละอาย ตราบาป กลัวการถูกแก้แค้น หรื อความรู ้สึกสิ้นหวังและความเชื่อว่า“ไม่มีทาง
เปลี่ยนแปลงได้”
จริ งอยูท่ ี่การละเมิดบางครั้งไม่ประสบผลเนื่ องจากบางคนมีความกล้าออกมาเปิ ดเผยประสบการณ์ของตนและร่ วมงานกับ
ผูอ้ ื่นเพื่อผลักดันเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ ให้เป็ นที่ประจักษ์ในสังคม พวกเขาสามารถนามาซึ่ งความยุติธรรม เรี ยกร้องให้มีการ
ชดเชยค่าเสี ยหาย และป้ องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สิ่ งสาคัญในการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชนคือการคิดบวกและยอมรับความเป็ นจริ ง การแสวงหาความยุติธรรมอาจ
เป็ นเรื่ องลาบากยากเข็ญสาหรับเหยื่อและนัก ผลักดันนโยบาย ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าการผลักดันนโยบายจะประสบ
ผลสาเร็ จ และในปั จจุบนั ประเด็นเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนได้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เพราะเหยื่อผูร้ อดพ้นจากความรุ นแรงนา
เรื่ องของพวกเขาออกสู่สงั คมให้เป็ นที่รับรู ้ และปฏิเสธการปิ ดปากเงียบและอยูน่ ิ่งๆ
เราขอเสนอคู่มือเล่มนี้แก่นกั เรี ยกร้องสิ ทธิระดับรากหญ้าทัว่ โลก และผูม้ ีวสิ ยั ทัศน์เช่นเดียวกับเราในการหยุดการละเมิดสิ ทธิ
ของผูม้ ีเชื้อเอชไอวีและผูเ้ ปราะบางเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต
เราสามารถเรี ยนรู ้ แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดในการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน และบทเรี ยนจากนักผลักดันนโยบาย
ด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศของคุณและประเทศอื่นๆ
ขั้นแรกในการทาความเข้าใจการผลักดันนโยบายคือ
 รู ้จกั นิยามการผลักดันนโยบาย
 ศึกษาตัวอย่างการผลักดันนโยบาย
 นาบทเรี ยนจากความเคลื่อนไหวทัว่ โลกมาปรับใช้

กรณีศึกษา: TIANJIN DARK BLUE
Tianjin Dark Blue เป็ นหน่วยงานระดับชุมชนที่ให้บริ การการป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการดูแลรักษาแก่กลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย(MSM)ที่นครเทียนจิน ประเทศจีน อีกทั้งยังมีการเรี ยกร้องสิ ทธิแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
Ma Zhifa เป็ นผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การติดเชื้อเอชไอวีทาให้เขาถูกไล่ออกจากบริ ษทั ต่างๆถึงสี่ ครั้ง เขาเดินทางมา Tianjin
Dark Blue ด้วยความสิ้นหวัง Tianjin Dark Blue ให้คาปรึ กษาด้านจิตวิทยาและช่วยสร้างความมัน่ ใจแก่เขาในการเผชิญการ
กีดกันในสังคม Tianjin Dark Blue ได้ร่วมมือกับ Ma Zhifa ผลักดันให้สังคมตระหนักถึงปั ญหาผูม้ ี เชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ถูก
กีดกันจากการจ้างงาน และนาเสนอปั ญหาในระดับนโยบาย
โดยใช้กลยุทธ์สองข้อ1. ใช้สื่อเพื่อให้สงั คมรับรู ้ประเด็นปั ญหา 2. นานักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การผลักดันนโยบาย
Tianjin Dark Blue มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บรรดานักข่าวจาก News Daily หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น เนื่ องจากหน่วยงานนี้ มี
ความเชี่ ยวชาญในเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ จึ ง ได้กลายเป็ นแหล่งข้อมูลให้กับนักข่าว ทุ กๆปี ในวันเอดส์ โลก นักข่าวจะขอ
สัมภาษณ์หน่วยงานเพื่อทาข่าว
Ma Zhifa เห็นด้วยกับการให้สมั ภาษณ์ ทางหน่วยงานได้แนะนาให้ News Daily รายงานประเด็นกีดกันการว่าจ้างงานผูม้ ีเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ในวันเอดส์โลกปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานประสบความสาเร็ จในการชักชวนให้ News Daily ตีพิมพ์รายงาน
ประเด็นดังกล่าวเป็ นระยะเวลานานถึง10 วัน
หนังสื อพิมพ์รายงานกรณี Ma Zhifa เป็ นกรณี แรกเพื่อเสนอประเด็นให้เป็ นที่ รับรู ้ ในสังคม จากนั้นมี การสัม ภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางกฎหมาย ผูม้ ีเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และสมาชิ กในครอบครัว เพื่อวิเคราะห์ประเด็นจากมุมมองที่ หลากหลาย
หนังสื อพิมพ์ยงั ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความเห็ น กับผูอ้ ่าน เพื่อให้ผูอ้ ่านมีส่วนร่ วม เช่นทาโพลสารวจความเห็ นว่า “คุณจะ
ทางานกับผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ไหม?”
ภายหลัง Ma Zhifa และ Tianjin Dark Blue ได้รับการสัมภาษณ์จากรายการโทรทัศน์ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศMa
Zhifa ได้พดู คุยประเด็นนี้กบั ผูช้ มในจานวนมากขึ้น
เนื่ องจากสื่ อให้ความสนใจ องค์กรจึงสามารถติดต่อ PuCunxi นักแสดงผูม้ ีชื่อเสี ยงในประเทศจีน Pu ได้เป็ นตัวแทนสภา
ประชาชนแห่ งชาติ และเป็ นทูตเอชไอวี/เอดส์ของประเทศจีน พวกเขาได้ขอพบ Pu และ Pu ได้แสดงการสนับสนุ น Ma
Zhifa ต่อสาธารณะ อีกทั้งเรี ยกร้องให้มีการยุติ การกี ดกันการจ้างงานผูม้ ี เชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และในที่ สุดองค์กรประสบ
ความสาเร็ จในการชักชวน PuCunxi ให้ยนื่ ข้อเสนอการยุติการการกีดกันดังกล่าวต่อสภาประชาชนแห่งชาติ
Tianjin Dark Blue และ Ma Zhifa ยังเข้าร่ วมการประชุมในมหาวิทยาลัย ในเรื่ องเอชไอวี/เอดส์และกฎหมายว่าด้วยเรื่ อง
สุขภาพ พวกเขาพูดคุยกับนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญ และผลักดันให้มีการพิจารณาประเด็นการกีดกันการว่าจ้างงานในงาน
วิชาการและงานด้านกฎหมาย

การรณรงค์น้ ี ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ ในสังคม และจุดประกายการถกประเด็นว่าผูม้ ีเชื้ อ
เอชไอวี/เอดส์ มีสิทธิทางานหรื อไม่ มีจานวนผูค้ นยินดีร่วมทางานกับผูม้ ีเชื้อมากขึ้น จากผลสารวจของหนังสื อพิมพ์ News
Daily การรณรงค์น้ ีได้กระตุน้ ให้องค์กรอื่นๆต่อสูป้ ั ญหาการกีดกันการว่าจ้างงาน
นิยามการผลักดันนโยบาย
หากมี นักผลักดันนโยบายสิ ทธิ มนุ ษยชนด้านเอดส์ จานวนสิ บคนอยู่ในห้อง คุณจะได้ความหมายของคาว่าการผลักดัน
นโยบายต่ างกันถึ ง สิ บความหมาย ในภาษาอัง กฤษ คาว่า “การผลักดันนโยบาย” (advocacy) ถูกจ ากัด ความว่า “การ
สนับสนุ น ช่ ว ยเหลื อ หรื อการให้คาแนะน าเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ ง ในเชิ ง นโยบายแก่ สาธารณะ” มาจากคากริ ยาภาษาลาติ น
advocareแปลว่า การเรี ยกขอความช่วยเหลือจากใครสักคน
แน่นอน พวกเราแต่ละคนที่ทางานด้านเอชไอวี/เอดส์ ได้ทางานผลักดันนโยบายอยูเ่ ป็ นประจาทุกวัน ถึงแม้เราคิดว่าสิ่ งที่ทา
ไม่ใช่การผลักดันนโยบาย ตัวอย่างเช่น


ช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้ได้รับการรักษาตามต้องการ



พูดคุยกับนักข่าวเรื่ องอุปสรรคและผลสาเร็ จของงาน



กระตุน้ ให้หวั หน้าเครื อข่ายนาเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มของคุณออกสู่สาธารณะ



ชักชวนเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนทุนแก่องค์กรในระดับท้องถิ่นมากขึ้น



แนะนาให้ผสู ้ นับสนุนทุนช่วยเหลือประเด็นปั ญหาที่ไม่มีคนให้ความสนใจ



จัดแถลงการณ์สาธารณะ หรื อลงนามในจดหมายร้องเรี ยนเหตุการณ์ครั้งสาคัญ

แต่ละข้อล้วนเป็ นตัวอย่างของการผลักดันนโยบาย หรื อวิธีการผลักดันนโยบาย คู่มือเล่มนี้ เราเน้นการนาวิธีการต่างๆมา
รวมกันเพื่อพัฒนาให้เป็ นการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชนที่มีแผนการ มีความร่ วมมือและมีประสิ ทธิภาพ
แต่ละหน่วยงานให้คาจากัดความคาว่าผลักดันนโยบายต่างๆกันไป หน่วยงานคุณอาจมีคาจากัดความเฉพาะ ตัวอย่างคาจากัด
ความคาว่าผลักดันนโยบายจากองค์กรที่ทางานด้านสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยเอชไอวี/เอดส์มีดงั นี้
“การผลักดันนโยบายคือการพูดความจริ งเพื่อนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลง การแสวงหาความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้กบั
ชุมชนของเรา”
--Andrew Hunter, Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)
“การผลักดันนโยบายคือการกระทาหรื อหรื อการโน้มน้าวผูม้ ีอานาจหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายหรื อนโยบายที่จะช่วย
พัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
-- Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO)

“สิ่ งที่สาคัญที่สุด การผลักดันนโยบายคือกลยุทธ์ที่องค์กรทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชน นักเรี ยกร้องสิ ทธิ หรื อ
แม้กระทัง่ คนออกนโยบาย ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบาย การผลักดันนโยบายคือการสร้างและปรับนโยบาย รวมทั้งการบังคับ
ใช้นโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ”
-- CARE International
แต่ละหน่วยงานให้คาจากัดความของคาว่าการผลักดันนโยบายแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย ส่วนคาจากัดความของเราคือ
การผลักดันนโยบายด้ านสิทธิคอื วิธีการที่มีเป้ าหมายโน้ มน้ าวผู้มีอานาจเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้ อปฏิบัติต่างๆ
วิธีการผลักดันนโยบายบางอย่ างหมายรวมถึงการดาเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ มาตรฐานที่สูงขึ้น อย่ างเช่ นหลัก
ปฏิบัตทิ างศีลธรรม หรือกฎหมายระหว่ างประเทศ รวมทั้งการรวมพลังกับสื่อและการระดมพลังเพือ่ สร้ างพลังจากชุมชน
ลองดูคาบางคาที่ใช้ในคาจากัดความของเรา ความหมายอาจะไม่ชดั เจนในภาษาอังกฤษ และอาจแปลเป็ นภาษาอื่นได้ไม่ตรง
ตัว
เปลี่ย นแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้ อ ปฏิ บั ติ อ ย่า งที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ข ้า งต้น ทุ ก คนที่ ท างานด้านเอชไอวี/ เอดส์ บ างแห่ ง
ดาเนินการผลักดันนโยบาย สาหรับบางคนการผลักดันนโยบายอาจหมายถึงการกระตุน้ เตือนให้โรงพยาบาลท้องถิ่นให้การ
ดูแลรักษาสมาชิกในชุมชน หรื อการเข้าพบกับหน่วยงานรัฐเพื่อให้จดทะเบียนเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชน
การผลักดันนโยบายจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่การผลักดันนโยบายที่ เราหมายถึงในเล่มเปลี่ยนแปลงมีเป้ าหมายมากกว่านั้น
เพราะมีเป้ าหมายในการพัฒนานโยบาย กฎหมาย และการปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมายเพื่อให้คนจานวนมากได้รับการ
ช่ ว ยเหลื อ ไม่ ใช่ แ ค่เ พีย งคนๆเดี ยวหรื อ องค์กรพัฒนาเอกชนหน่ วยงานเดี ย วเท่ านั้น เนื่ อ งจากเป้ าหมายที่ กว้างขึ้ น จึ ง
จาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์หลายด้าน
ผู้มีอานาจ เมื่อกาหนดคาจากัดความแล้ว สิ่ งที่ควรพิจารณาคือ ใครคือ”กลุ่มเป้ าหมายในการผลักดันนโยบาย” คาตอบของ
คาถามนี้ข้ ึนอยูก่ บั เป้ าหมายการผลักดันนโยบาย ใครคือบุคคลหรื อสถาบันที่มีอานาจในการยุติปัญหา
ในบางกรณี บุคคลที่เราอยากโน้มน้าวคือเจ้าหน้าที่รัฐ บางครั้งก็เป็ นเจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติ (UN) ผูบ้ ริ จาคระดับ
นานาชาติ เช่น กองทุนโลก (Global Fund) หรื อบริ ษทั ใหญ่ๆ บุคคลเหล่านี้ ลว้ นเป็ น “ผูม้ ีอานาจ” เนื่ องจากพวกเขามีอานาจ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นจานวนมาก
การหาเสียงสนับสนุนการรณรงค์หาเสี ยงสนับสนุนเป็ นกลยุทธ์ การผลักดันนโยบายอย่างหนึ่ ง ด้วยการใช้วิธีต่างๆมากมาย
ในระยะเวลาจากัด บางครั้งอาจใช้ระยะเวลาสองสามเดือน หรื อใช้เวลาหลายปี
กลวิธีคือกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายในการโน้มน้าวบุคคล หรื อสถาบันที่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อข้อปฏิบตั ิได้ เพื่อ
ช่วยเอื้ออานวยการรณรงค์หาเสี ยงไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่กว้างขึ้น

กลยุทธ์ กลยุทธ์การผลักดันนโยบายคือทฤษฎีในการโน้มน้าวบุคคลเพื่อบรรลุเป้ าหมาย เราสร้างกลยุทธ์จากการวิเคราะห์
สภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนของคนที่ เราต้องการโน้มน้าว รวมทั้งจุดแข็งขององค์กรและพันธมิตรที่สามารถรวมพลังให้ความ
ช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ทฤษฎีของเราว่าจะโน้มน้าวอย่างไรให้ดีที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ ด้วยการเลือกสรรวิธีการใน
การผลักดันนโยบาย
ตัวอย่ างการรณรงค์ หาเสียงสนับสนุน
คาศัพท์เหล่านี้ อาจทาให้คุณมองไม่เห็นภาพ เนื่ องจากการแปลเป็ นภาษาอื่นทาให้ได้ใจความไม่ชดั เจน ดังนั้นมาดูตวั อย่าง
การรณรงค์หาเสี ยงสนับสนุนเพื่อดูวา่ องค์ประกอบต่างๆนี้ใช้ในการทางานอย่างไร
ปัญหา: โรงพยาบาลและคลินิกเพื่อสุขภาพในหลายประเทศตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากผูป้ ่ วย หลังจากนั้นหาข้ออ้างปฏิเสธการ
รักษาผูป้ ่ วยที่มีเลือดบวก
การหาเสี ยงสนับสนุนในสามประเทศเพื่อจัดการกับปั ญหาในลักษณะเดียวกัน
ตัวอย่ างที่ 1: การหาเสียงสนับสนุนจากสื่อ
ผู้มีอานาจ:เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สานักงานให้บริ การด้านสุขภาพในประเทศ ก.
สภาพแวดล้ อมทางการเมือง : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนใจในแนวทางปฏิบตั ิและความเป็ นไปได้และสามารถชักชวนได้ดว้ ย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปั ญหามีอยูจ่ ริ ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมักอ่อนไหวกับคาวิพากษ์วจิ ารณ์ของสื่ อ สื่ อใน
ประเทศ ก. ค่อนข้างอิสระและเต็มใจรายงานประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ
จุดแข็งขององค์ กร:กลุ่มผลักดันนโยบายในตัวอย่างนี้ มีรายชื่ อผูต้ ิ ดต่อเป็ นจานวนมากจากชุ มชนผูม้ ี เชื้ อเอชไอวี/เอดส์
(PLWHA) เนื่ อ งจากกลุ่ ม นี้ ได้อ่ า นคู่ มื อ พิ สู จ น์ :ยุติ การละเมิ ด สิ ท ธิ พวกเขารู ้ วิ ธี การใช้บ ทสัม ภาษณ์ เ พื่ อ รวบรวม
พยานหลักฐานในการพิสูจน์วา่ การกีดกันการรักษาจากโรงพยาบาลเป็ นปั ญหาในขณะนี้ ทางกลุ่มได้รวมอาสาสมัครที่เคย
เป็ นอดีตนักข่าว และมีเครื อข่ายกับนักข่าวคนอื่นๆ
กลยุทธ์ การผลักดันนโยบาย: กลยุทธ์ในตัวอย่างนี้ คือการค้นคว้าวิจยั และใช้อาศัยพลังจากสื่ อ ตามด้วยการโน้มน้าวเพื่อ
ชักชวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงในโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสุขภาพ

วิธีการผลักดันนโยบาย:
1.

ค้ นคว้ า: ทาการค้นคว้าและเขียนรายงานเรื่ องการกีดกันของโรงพยาบาล

2.

สื่ อ: สร้างความสัมพันธ์กบั นักข่าว หาผูม้ ีเชื้อเอชไอวีสองสามคนที่ยนิ ดีที่เปิ ดเผยเรื่ องราวให้นกั ข่าวทราบ และช่วย
ให้นกั ข่าวได้สมั ภาษณ์ผทู ้ ี่สามารถเล่าเรื่ องสะเทือนใจได้ ตีพิมพ์และเผยแพร่ รายงานในการจัดแถลงข่าว และเชิญ
นักข่าวและเจ้าหน้าที่ทางานด้านสุขภาพเข้ามาร่ วมรับฟัง

3.

การโน้ มน้ าว: พิมพ์บทความข่าวเกี่ยวกับการรายงานหลังจากได้มีการจัดแถลงข่าว ส่ งบทความนี้ ไปให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ทางานด้านสุ ขภาพเพื่อขอบคุณที่ มาร่ วมงาน และขอนัดประชุมกับพวกเขาเป็ นการ
ส่ วนตัว ในที่ ประชุ ม ผูเ้ รี ยกร้ องสิ ทธิ เรี ยนให้พวกเขาทราบถึงปั ญหา และเสนอข้อแนะนาสาหรั บนโยบายที่
สามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งให้เกิดผลได้

ตัวอย่ างที่ 2: การรณรงค์ หาเสียงสนับสนุนจากชุมชน
ผู้มีอานาจ: เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สานักงานให้บริ การด้านสุขภาพในประเทศ ข.
สภาพแวดล้ อมทางการเมือง: เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเมือง ข. ไม่ยอมรับว่ามีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ อยูใ่ นเมือง อย่างไรก็
ตาม ประเทศ ข. ค่อนข้างเป็ นประชาธิปไตย และตารวจไม่ขดั ขวางการเดินประท้วง
จุดแข็งขององค์ กร: กลุ่มผลักดันนโยบายในตัวอย่างนี้ มีรายชื่ อผูต้ ิดต่อเป็ นจานวนมากจากชุมชน PLWHA พวกเขา
สามารถรวมพลังจากสมาชิกชุมชนได้เป็ นจานวนมาก
วิธีการผลักดันนโยบาย:
1.

ค้ นคว้ า: ทาการค้นคว้าและเขียนรายงานสั้นๆเรื่ องการกีดกันจากโรงพยาบาล

2. บริ หารงานในชุมชน: หาเวลานัดพบกับคนจากกลุ่ม PLWHA พูดคุยแบบตัวต่อตัวและพูดคุยแบบเป็ นกลุ่ม เพื่อฟัง
ปั ญหาจากพวกเขาและพูด ถึงความสาคัญในการร่ วมมือกันแก้ปัญหาประเด็นนี้ จากการพูดคุยกันตัวต่อตัวและ
กลุ่มเล็กๆ ให้ขยายการกลุ่มการพูดคุยให้ใหญ่ข้ ึน และวางแผนสร้างแรงกดดันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
3. กิจกรรมสาธารณะ: เดินถือเทียนรอบสวนสาธารณะด้วยความสงบเพื่อราลึกถึงคนจากกลุ่ม PLWHA ที่เสี ยชีวิต
จากการไม่สามารถเข้าถึงการรักษา ตัวแทนพูดเป็ นสมาชิกครอบครัวของ PLWHA ที่เคยประสบการกี ดกันจาก
โรงพยาบาล
4. กิจกรรมสาธารณะ: ประท้วงโรงพยาบาล : อบรมนักเรี ยกร้องสิ ทธิ กลุ่มเล็กๆที่ไม่กลัวการถูกตารวจจับกุมในการ
เข้าร่ วมการประท้วงโดยสันติ ในกลุ่มประกอบไปด้วย PLWHA และคนอื่นๆที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี ทุกคนสวมเสื้ อยืด
ที่มีขอ้ ความ “เอชไอวี บวก” ผูช้ ุมนุมนัดเวลาพร้อมกัน จากนั้นยกขบวนไปที่หอ้ งโถงโรงพยาบาล และพากันนอน
ลงกับพื้น ทาท่าแกล้งตาย ทางกลุ่มเชิญให้นกั ข่าวมาถ่ายรู ปการประท้วง และจัดให้นกั กฎหมายด้านสิ ทธิ พลเมือง
เข้าร่ วมการประท้วงและช่วยเจรจากับตารวจ
5.

การโน้ มน้ าว: หลังจากผูป้ ระท้วงถูกปล่อยตัวจากห้องขัง ขอนัดประชุมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในการประชุม
ผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิเรี ยนให้พวกเขาทราบถึงปั ญหา และเสนอข้อแนะนาสาหรับนโยบายที่สามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งให้
เกิดผลได้

ตัวอย่ างที่ 3: การหาเสียงสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีอานาจ: เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุขประเทศ ค.
สภาพแวดล้ อมทางการเมือง: ประเทศ ค. เป็ นประเทศที่มีการเมืองแนวอนุ รักษ์นิยม การประท้วงมักถูกปราบปรามและ
สามารถนาไปสู่ การต้องขังในเรื อนจาระยะยาวได้ สื่ อไม่มีอิสระในการรายงานการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเทศ ค.
อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติหรื อยูเอ็น (UN) และผูบ้ ริ จาคเงิ นต่างชาติให้การสนับสนุนประชาชน อีกทั้งแสดง
ความห่วงใยเกี่ยวกับผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์
จุดแข็งขององค์ กร: กลุ่มรณรงค์ในตัวอย่างนี้สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าหน้าที่คนสาคัญขององค์การสหประชาชาติ (UN)
ในประเทศ และมีความเห็นใจในเรื่ องนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก UNAIDS, UNDP และ UNFPA ทางกลุ่มได้ติดต่อคนจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติที่แสดงความเห็นใจในเรื่ องนี้
กลยุทธ์ การผลักดันนโยบาย: ใช้พลังมาตรฐานสากล และหน่วยงานหลายสัญชาติเพื่อชักจูงให้รัฐบาลกล่าวถึงเรื่ องการกีดกัน
วิธีการผลักดันนโยบาย:
1.

ค้นคว้า: ทาการค้นคว้าและเขียนรายงานสั้นๆเรื่ องการกีดกันจากโรงพยาบาล

2.

โน้มน้าวเจ้าหน้าที่ จากองค์การสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชน : ระหว่างการทารายงาน ขอเข้าพบกับ
ผูบ้ ริ หารองค์การสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อแสดงความคืบหน้าของรายงาน และ
ชักชวนให้เป็ นผูส้ นับสนุนการจัดประชุมปฏิบตั ิการในประเด็นนี้

3.

การปฏิ บัติการระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ : ทางานร่ วมกับ UNAIDS ในการจัดประชุม เชิ งปฏิ บัติการจากผลการวิจยั ที่
องค์การสหประชาชาติ แ ละองค์กรพัฒ นาเอกชนได้แบ่ ง ปั น ข้อ มู ล เรื่ อ งสิ ท ธิ ด้านสุ ข ภาพและการรั กษาตาม
มาตรฐานสากล และกลุ่มผลักดันนโยบายเผยรายงานที่ ได้จัดทา เชิ ญเจ้าหน้าที่ รัฐเข้าร่ วมฟั งและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งเชิญผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) เข้าฟังและแบ่งปั นประสบการณ์การถูกกีดกัน และร่ วมเสนอ
นโยบาย

4.

การโน้มน้าว: อาศัยความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติดว้ ยการจัดการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีท่าทีให้
การสนับสนุน

กรณีศึกษา: เครือข่ ายผู้ใช้ ยาในประเทศไทย
ในวันสิ ทธิมนุษยชนโลกปี พ.ศ. 2545 ผูใ้ ช้ยา50 ราย (ส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้ยาด้วยวิธีการฉี ดและมีเชื้อเอชไอวี) ได้รวมตัวกันใน
กรุ งเทพฯ เพื่อก่อตั้งเครื อข่ายผูใ้ ช้ยาแห่งแรกของประเทศ การนัดพบในเดือนธันวาคมได้ถูกบันทึกไว้และเป็ นข้อมูลที่พบใน
ภายหลัง ถึงวิธีการขับเคลื่อนการผลักดันนโยบายให้มีประสิ ทธิภาพ และนาไปสู่กลุ่มเครื อข่ายผูใ้ ช้ยาในประเทศไทย (TDN)

กลุ่มเครื อข่ายมีปณิ ธานในการ “ยกประเด็นเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานของผูใ้ ช้ยา เพื่อให้ผใู ้ ช้ยาสามารถอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีศกั ดิ์ศรี และเท่าเทียม” ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี รัฐบาลละเลยจานวนผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีจากการใช้เข็มฉี ดยาที่เพิ่มขึ้น
50%อย่างน่าตกใจ และเพิกเฉยวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง เช่นการใช้เมธาโดน และการแจกจาหน่ายอุปกรณ์
ฉี ดยาที่ถูกสุ ขอนามัย รัฐบาลกลับใช้วิธีการ “Just say no” เป็ นวิธีการทางกฎหมายกับยาเสพติด แทนที่จะใช้หลักการและ
วิธีการการให้บริ การด้านสุขภาพแก่สาธารณะ ผูใ้ ช้ยาจานวนมากในประเทศไทยประสบปั ญหาในการเข้าถึงการรักษาเอชไอ
วี/เอดส์
นักผลักดันนโยบายผูใ้ ช้ยาในประเทศไทย สร้างความเชื่ อมโยงระหว่างเอชไอวีและสิ ทธิ มนุ ษยชน และจัดการผลักดัน
นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และกล่าวถึงประเด็นการละเมิดสิ ทธิผใู ้ ช้ยา
เนื่ องจากประเทศไทยมักเป็ นเจ้าภาพรับแขกต่างประเทศและจัดการประชุมระดับนานาชาติ นักเรี ยกร้องสิ ทธิ ชาวไทยได้
ชักชวนผูส้ นับสนุนจากนานาชาติเพื่อกดดันรัฐบาล
TDN ติดต่อพันธมิตรทัว่ โลกเพื่อจัด “วันรวมพลังนานาชาติต่อต้านสงครามยาในประเทศไทย” นักเรี ยกร้องสิ ทธิ จากหลาย
สิ บประเทศ จากแอฟริ กาใต้จนถึงเนปาล ได้นาคาร้องของเครื อข่ายไปยังสถานทูตไทยในประเทศของตน พวกเขาประกาศ
เรื่ องการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของผูใ้ ช้ยาในประเทศไทยต่อหน้าสื่ อ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากทัว่ โลก
TDN ยกประเด็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการเคารพและปกป้ องสิ ทธิ ของผูใ้ ช้ยา ในการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ2
แห่ ง ซึ่ งจัดขึ้นในประเทศไทย และการประชุ มระดับนานาชาติ ในการลดอันตรายจากการใช้ยาใน พ.ศ. 2546 และการ
ประชุ มเอดส์ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2547 ที่ ประเทศไทยได้กล่าวถึ งความสาเร็ จ ในการรั บมื อกับเอชไอวี/เอดส์ และ
สนับสนุน “การเข้าถึงสาหรับทุกคน”
ตัวอย่างการผลักดันนโยบายทั้งสามตัวอย่างนี้ แต่ละครั้งมุ่งเน้นจุดประสงค์เดียวกัน คือการยุติการกีดกัน PLWHA จากทาง
โรงพยาบาล และเนื่ องด้วยสภาพทางการเมื องและความแข็งแกร่ งของกลุ่มผลักดันนโยบายต่างกัน จึงต้องใช้กลยุทธ์และ
วิธีการที่แตกต่างขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานสภาพทางการเมือง
การผลักดันนโยบายทั้งสามครั้งใช้การค้นคว้าวิจยั เป็ นเครื่ องมือในการผลักดันนโยบายดังนั้น การผลักดันนโยบายจึงอ้างอิง
จากหลักฐาน
การผลักดันนโยบายทั้งสามครั้งมีขอ้ เสนอแนะสาหรับนโยบาย หากเจ้าหน้าที่ยินยอมเปลี่ยนแปลงนโยบาย จะทาให้การ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และดูแลรับผิดชอบนโยบายเป็ นเรื่ องง่ายขึ้น
การผลักดันนโยบายทั้งสามครั้งเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ : การนัดพบตัวต่อตัวเพื่อพูดคุยเรื่ องข้อเสนอแนะการหา
เสี ยงสนับสนุนเพื่อการผลักดันนโยบายมีจุดประสงค์ในการสร้างพลังทางการเมือง หากนักผลักดันนโยบายได้มีโอกาส
พูด คุ ย กับ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้า ที่ จ ะรู ้ สึกได้ถึ ง แรงกดดัน จากสาธารณะในประเด็ น ดัง กล่ า ว การใช้วิธี ก ารต่ า งๆนี้ ท าให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นมีพลังหนุนหลัง

ปรับใช้ บทเรียนจากความเคลือ่ นไหวทัว่ โลก
ศึกษา พิสูจน์ เรี ยนรู้ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อที่วา่ มาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนปรับใช้ได้กบั ทุกประเทศและประชาชนทุกคน
อย่างเท่าเที ยมกัน โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องเพศ ชาติ พนั ธ์ อายุ หรื อข้อกี ดกันอื่นๆ ความเคลื่ อนไหวทางสิ ทธิ มนุ ษยชนใน
ประเทศต่างๆถือเป็ นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวสิ ทธิมนุษยชนของโลก เรามักได้แรงบันดาลใจจากวิธีการของประเทศ
อื่นๆ และทาให้เราได้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถนามาปรับใช้กบั สถานการณ์ในประเทศของเรา ตัวอย่างเช่น:
 ในปลายศตวรรษที่ 19 มหาตมะ คานธี ทนายชาวอินเดีย ได้ เดินทางไปประเทศแอฟริ กาใต้ก่อนเดินทางกลับมา
อินเดี ยเพื่อเริ่ มการต่อสู ้ทางการเมืองด้วยหลักอหิ งสา ซึ่ งภายหลังสามารถยุติการตกเป็ นอาณานิ คมของประเทศ
อังกฤษได้
 ในปี ค.ศ. 1950 ผูน้ าด้านสิ ทธิ พลเมืองของสหรัฐอเมริ กา เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อเรี ยนรู ้จากคานธี ก่อน
เดินทางกลับประเทศและได้นาแนวคิดและวิธีการมาปรับใช้ ในการต่อสูเ้ พื่อสิ ทธิประชาชนในสหรัฐอเมริ กา
 ในปี ค.ศ. 1980 ผูน้ าการต่อต้านการเหยียดสี ผิวในประเทศแอฟริ กาใต้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริ กาเพื่อเรี ยนรู ้จาก
ผูน้ าด้านสิ ทธิ พลเมืองก่อนสร้างความเคลื่อนไหวระดับชาติในการเปลี่ยนนโยบายเหยียดสี ผิวและกฎหมายใน
ประเทศแอฟริ กาใต้
 ปั จจุบนั นี้ นักเรี ยกร้องสิ ทธิ เอดส์ระดับนานาชาติ จานวนมาก เรี ยนรู ้วิธีการจากนักเรี ยกร้องสิ ทธิ เอดส์และการ
เหยียดสี ผิวในประเทศแอฟริ กาใต้
ผูน้ าแต่ละประเทศศึ กษาบทเรี ยนจากประเทศอื่ นอย่างรอบคอบ เพื่อดู วิธีการที่ ใช้ได้ผลและวิธีการที่ ไม่ได้ผลก่ อนการ
ออกแบบกลยุทธ์การผลักดันนโยบายที่สามารถใช้ได้ผลจริ งตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของตน ผูน้ าแต่ละประเทศยัง
อาศัยการเดิ นทางไปพบปะเพื่อสร้างความไว้วางใจและมิตรภาพกับนักเรี ยกร้องสิ ทธิ ในประเทศอื่น เพื่อในภายหลังจะ
สามารถรวมกาลังและรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ หรื อรวมตัวเป็ นหนึ่งเดียวกันเพื่อการผลักดันนโยบาย
VitalyZhumagalievนักเรี ยกร้องสิ ทธิเอชไอวี ที่กรุ งมอสโคว เล่าประสบการณ์ในประเทศรัสเซียให้ฟังว่า
“การผลักดันนโยบายเป็ นเรื่ องแปลกในรัสเซี ย ไม่มีคาศัพท์ไหนอธิ บายคานี้ ได้ตรงตัวในภาษารัสเซี ย... การพูดคุยโน้มน้าว
ตัวต่อตัวก็ไม่ได้ผล การจะทาให้สิ่งนี้ ขบั เคลื่อนไปได้ บรรดาหน่ วยงานและคนที่ เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ตอ้ งรวมพลัง
สร้างความมุ่งมัน่ นี่คือการผลักดันนโยบาย แต่ถา้ ไม่มีตวั อย่างการผลักดันนโยบายของประเทศ เราก็ตอ้ งศึกษาแนวทางจาก
ที่อื่น”
ในขณะที่ นักเรี ยกร้องสิ ทธิ เรี ยนรู ้ แนวทางจากมาตรฐานสากลและได้แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์จากหลาย แห่ ง
เพื่อให้การผลักดันนโยบายเกิดประสิ ทธิผล จาเป็ นต้องใช้วธิ ีการที่สอดคล้องกับสภาพทางการเมือง ภาษา และวัฒนธรรมใน
แต่ละท้องที่

เราขอแนะนาให้กลุ่มผลักดันนโยบายปฏิ บัติตามขั้นตอนเหล่านี้ ในการออกแบบ และจัดการผลักดันนโยบายหาเสี ย ง
สนับสนุน ซึ่งเราจะพูดคุยประเด็นนี้ในบทที่ 2 และบทที่ 3
 วิเคราะห์สภาพทางการเมือง
 ปรึ กษาหารื อกับชุมชน
 ดูที่มาของจุดแข็งในกลุ่ม
 วิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
 ตั้งเป้ าที่คาดว่าจะทาได้สาเร็ จ
 วิเคราะห์เป้ าหมาย
 ประเมินและปรับแผนขณะดาเนินการ
แผนการผลักดันนโยบายอาจมีวธิ ีการหลากหลาย เราจะพูดคุยประเด็นนี้ในบทที่ 4 และบทที่ 5
 การโน้มน้าวและปลูกฝังความคิด
 ทางานกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ
 รวมพลังกับสื่ อ
 รวมพลังกับชุมชน
 ทางานร่ วมกันกับพันธมิตร
ในท้ายเล่ม มีรายการคาศัพท์ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ และรายชื่ อหนังสื อและเว็บไซต์ที่เราคิดว่ามีประโยชน์ในการค้นคว้าและ
เรี ยนรู ้เรื่ องการผลักดันนโยบาย

บทที่ 2
วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
นักเรี ยกร้องสิ ทธิ เริ่ มต้นด้วยการประเมินสภาพทางการเมืองก่อนคิดหากลยุทธ์ 5 วิธีน้ ี เป็ นวิธีใช้ในการประเมินสภาพทาง
การเมือง
 วิเคราะห์ กฎหมายและนโยบาย
 วิเคราะห์ สภาพทางการเมือง
 ปรึกษาหารือกับคนในชุมชน
 วิเคราะห์ ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
 เลือกประเด็นปัญหา
กลุ่มต่างๆสามารถทาการผลักดัน นโยบายได้โดยไม่จาเป็ นต้องมี การเตรี ยมการดังกล่า ว แต่การวิเคราะห์ พูด คุ ย และ
ค้นคว้าวิจยั ช่วยให้กลุ่มสามารถสร้างแนวทาง จากการใช้สิ่งที่มีอยูจ่ ากัดให้คุม้ ค่า และเป็ นฝ่ ายได้ประโยชน์เมื่อสถานการณ์
เอื้ออานวย
นักผลักดันนโยบายมักคิ ดและพูดคุ ยเรื่ องสภาพทางการเมื อ งอยู่เสมอ ไม่ เพียงแต่เฉพาะก่ อนการวางแผนการผลักดัน
นโยบายเท่านั้นแต่ระหว่างและหลังการผลักดันนโยบายด้วยเนื่ องจากสภาพทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ นัก
เรี ยกร้องสิ ทธิจาเป็ นต้องปรับตัวตาม
วิเคราะห์ กฎหมายและนโยบาย
คู่ มื อ เล่ ม แรกในชุ ด นี้ ศึ ก ษา: กรอบด้ านสิ ท ธิ สามารถดาวน์ โ หลดได้ใ นภาษาจี น ภาษาอัง กฤษ และภาษาไทยที่
http://asiacatalyst.org/nonprofit survival skills/อธิ บายถึงมาตรฐานสิ ทธิ ในระดับนานาชาติ และวิธีการใช้เพื่อวิเคราะห์
ปั ญหาในท้อ งที่ คู่มือเล่มที่ สอง พิ สูจน์ พูดถึ งการรวบรวมหลักฐานการละเมิดสิ ทธิ ซึ่ งนับเป็ นก้าวแรกที่ สาคัญในการ
เตรี ยมการผลักดันนโยบาย
การรู ้กฎหมาย และนโยบายที่ เกี่ ยวข้องในประเทศ เมือง หรื อจังหวัดเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนใหญ่อยู่ใน
รู ปแบบออนไลน์ คุณสามารถหาความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้
 ทนายความอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 ห้องสมุด หรื อฐานข้อมูลขององค์กรให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย
 สิ่ งพิมพ์หรื อเว็บไซต์จากท้องที่หรื อหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ
 เว็บไซต์ของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น UNAIDS หรื อ WHO
 ห้องสมุดสาธารณะ
 วารสารด้านกฎหมาย

 ตัวอย่างตัวอย่างกฎหมายนิ ติบญ
ั ญัติในเว็บไซต์ AIDSLEX และเครื อข่ายทางด้านกฎหมายเอชไอวี/เอดส์ของ
ประเทศแคนาดา
 กฎหมายเอชไอวี / เอดส์ เผยแพร่ ในฐานข้อ มู ล กฎหมายว่ า ด้ว ยเรื่ องโรคเอดส์ ข องเอเชี ย คะตาลิ ส ต์ ใน
http://asiacatalyst.org/laws/
 รายงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ เช่ น คณะกรรมการด้านสิ ทธิ ทางกฎหมายนานาชาติ ของเกย์
และเลสเบียน (IGLHRC) หน่วยงานลดอันตรายนานาชาติ หรื อเอเชียคะตาลิสต์
 รายงานจากประเทศของคุณจากกลุ่มสิ ทธิ ทางกฎหมายระดับนานาชาติ เช่น Legal Rights Watch หรื อ Amnesty
International (ในบางประเทศไม่สามารถเข้าดูเว็บไซต์เหล่านี้ได้)
 เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติที่ลงเรื่ องการยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล ตัวอย่างเช่น Universal Periodic Review
Process (ดู http://www/ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx)
 การยืน่ ข้อเสนอระดับประเทศแก่กองทุนโลกเพื่อต่อสูเ้ อชไอวี/เอดส์ วัณโรคและมาเลเรี ย
 หากคุ ณมี ปัญหาในการเข้า ถึ งแหล่ง ข้อมูลออนไลน์ สามารถติ ด ต่อองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องที่ หรื อระดับ
นานาชาติเพื่อแบ่งปั นข้อมูล
กฎหมายและมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ ลว้ นเป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับการผลักดันนโยบาย เนื่ องจากเป็ นความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
วิเคราะห์ สภาพทางการเมือง
ระหว่างที่คุณกาลังเรี ยนรู ้เรื่ องสิ ทธิและบันทึกเรื่ องราวที่เป็ นปั ญหา คุณอาจเริ่ มคิดเรื่ องสภาพทางการเมืองและรอโอกาสใน
การทาการผลักดันนโยบาย
เมื่อนายพลพยายามยึดครองพื้นภูมิประเทศ เธอจึงทาการประเมินสภาพทางภูมิศาสตร์ เธอคานึ งถึงพื้นดิน น้ า ต้นไม้ และ
เนินเขา จุดแข็งและจุดอ่อนของไพร่ พล และโอกาสหรื อภัยเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
เช่นเดียวกับกรณี น้ ี นักผลักดันนโยบายคิดถึงเรื่ องสภาพทางการเมืองอยูเ่ สมอ มองหาโอกาสในการขยายพื้นที่ คาถามที่นกั
ผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ ถามตนเองเสมอคือ สภาพทางการเมืองนี้ เปิ ดโอกาสในการโน้มน้าวประเด็นปั ญหาหรื อไม่ นัก
ผลักดันนโยบายเป็ นนักคว้าโอกาส พวกเขามักมองหาช่องทางที่จะเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้ยกประเด็นปั ญหาให้เป็ นที่รับรู ้
เราได้ขอ้ มูลเหล่านี้มาจากไหน และเราจะรู ้วา่ มีโอกาสได้อย่างไร
อันดับแรก อ่านข่าวในท้องที่ ข่าวในประเทศ และข่าวต่างประเทศทุกวัน เพราะทาให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ซึ่งจะช่วยชี้ให้เห็นโอกาสในการผลักดันนโยบาย
อันดับที่ สอง ในขณะทาการศึ กษาค้นคว้า สร้ างสัมพันธไมตรี กบั ผูท้ ี่ เป็ นแหล่งข้อมูล บางคนมักมีขอ้ มูลก่อนใครเพื่อน
คุณควรให้เวลากับคนเหล่านั้น อาจพาไปนัง่ คุยที่ร้านกาแฟและเลี้ยงกาแฟเขาสักแก้ว ชากาแฟถือเป็ นต้นทุนที่จะช่วยให้คุณ
ได้รู้ถึงโอกาสการทาการผลักดันนโยบาย

ตัวอย่างอื่นๆที่คุณสามารถทาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางการเมือง เช่น
 ดูเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม หรื อกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารายชื่อคณะกรรมการที่ดูแลนโยบายยาเสพติด
 ขอพบ PLWHA หรื อ เครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านเอดส์ เพื่อขอรายชื่อองค์กรที่สนับสนุนการลด
อันตรายในท้องที่ของคุณ และขออีเมลของเจ้าหน้าที่องค์กรเหล่านั้นเพื่อแนะนาตัว
 ทาสาเนานโยบายของประเทศว่าด้วยเรื่ องการลดอันตราย หากมี
 ติดต่ออาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อถามคาถามเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดและกฎหมายที่บงั คับใช้
เมื่อทราบข้อมูลที่จาเป็ นแล้ว คาถามต่อไปนี้จะช่วยให้คุณรู ้โอกาสการทาการผลักดันนโยบาย
 ประเด็นหลักในการอภิปรายทางการเมืองคืออะไร และใครเป็ นตัวแทนของแต่ละฝ่ าย
 ความชอบธรรมตามหลักกฎหมายของผูน้ าทางการเมืองเป็ นอย่างไร
 ประเด็นปั ญหาเรื่ องใด (หรื อใคร)ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในอดีต
 ประเด็นปั ญหาเรื่ องใด (หรื อใคร) ที่ ประสบความสาเร็ จในการก้าวข้ามการกี ดกันทางชนกลุ่มน้อย สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
 ปั ญหาใหญ่ทางการเมืองเรื่ องใดที่เป็ นประเด็นในข่าวเมื่อเร็ วๆนี้ และมีผลต่อชุมชนของคุณอย่างไร เป็ นการ
พัฒนาในแง่บวก หรื อแง่ลบ หรื อเป็ นทั้งคู่
 เหตุการณ์ทางการเมืองเรื่ องใดที่ กาลังจะเกิ ดขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ ี และเหตุการณ์น้ ี จะเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางการเมืองอย่างไร
 เมื่อเร็ วๆนี้มีผนู ้ าทางการเมืองคนไหนบ้างได้ให้คาสัญญาหรื อมีแถลงการณ์ ต่อสาธารณะชนในลักษณะใดมี
ประเด็นไหนบ้างที่สามารถปรับใช้กบั การผลักดันนโยบายเราได้บา้ ง
 มีใครบ้างที่ทาการผลักดันนโยบายเรื่ องเดียวกับเรา และพวกเขากาลังทาอะไร
ตัวอย่าง โอกาสการผลักดันนโยบายของกลุ่มลดอันตราย
 ผู้แทนระดับอาวุโสจากออสเตรเลีย ประกาศแผนการมาเยือนในประเทศและขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ ทางานด้าน
นโยบายยาเสพติด
 แหล่งข่าวรายงานว่าผูบ้ ริ จาคเงินจากต่างประเทศจะให้ทุนช่วยเหลือ การทางานลดอันตรายในประเทศ
 เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจัดตั้งกลุ่มระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการเพื่อร่ างแผน 5 ปี ในการควบคุมยาเสพติด
 หนังสื อพิมพ์เผยแพร่ บทความเรื่ อง “สงครามต้านยาเสพติด” ผูค้ นจานวนมากได้อ่านข่าวและพูดคุยถึงข่าวนี้
เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็ นสัญญาณบอกนักผลักดันนโยบายว่าอาจมีช่องทางเดินหน้าประเด็นการลดอันตราย
อีกทั้งยังเผยให้เห็นโอกาสในการโน้มน้าวนโยบาย ตัวอย่างเช่น นักผลักดันนโยบายที่จดั การผลักดันนโยบายการลด
อันตรายสามารถกระทาการเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 ติดต่ อกับตัวแทนจากประเทศออสเตรเลียก่ อนตัวแทนเดินทางมาเยือนประเทศ สอบถามกับเครื อข่ายที่รู้จกั ว่า
มีใครสามารถจัดการเข้าพบกับตัวแทนผูน้ ้ ีได้หรื อไม่ หรื อดูวา่ เป็ นไปได้ไหมที่จะนาเสนอประเด็นกับตัวแทน
ก่อนการเดินทาง
 ขอนัดพบผู้สนับสนุนทุนต่ างชาติ เมื่อโครงการยังอยูใ่ นขั้นตอนการวางแผนเพื่อแบ่งปั นคาแนะนาในส่ วนที่
ผูส้ นับสนุนสามารถสนับสนุนทุนได้เพื่อพัฒนานโยบายให้ดีข้ ึน
 ให้ คาแนะนาแผนดาเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี ด้วยการทาจดหมายทางการถึงเจ้าหน้าที่ พร้อมคาแนะนา
เพื่อรวมนโยบายลดอันตรายอยูใ่ นแผน รวมทั้งทาจดหมายร่ วมระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน ด้านเอชไอวี/
เอดส์ และด้านลดอันตราย
 เขี ย นจดหมายถึ ง บรรณาธิ ก ารหนัง สื อพิม พ์ แสดงความยิน ดี กับบทความ และการแนะน านโยบายลด
อันตราย
กรณีศึกษา: การผลักดันนโยบายการกีดกันผู้มเี ชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศจีน
โดย Yu Fangqiang
สองวันก่อนถึงวันเอดส์โลกในปี 2011 กลุ่มเรี ยกร้องสิ ทธิ มนุษยชนชาวจีน หรื อ Justice for All ได้ส่งภาพถ่ายภาพรอยยิม้
ของผูค้ นจานวน 12,621 ภาพ ที่เราได้รวบรวมเมื่อสองเดือนที่ผา่ นมา ให้แก่หลายหน่วยงานรัฐในประเทศจีน
การกระทานี้ไม่ได้เป็ นเพียงแค่การร้องทุกข์ แต่นี่คือการผลักดันนโยบายของกลุ่มระดับรากหญ้าที่ใหญ่ที่สุด ในการต่อต้าน
การกีดกันผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประเทศจีน คาขวัญของเราคือ “รวบรวมรอยยิม้ 10,000 รอยยิม้ เพื่อต่อสู ้การกีดกันผูม้ ีเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์”
สาหรับการผลักดันนโยบาย “หนึ่งหมื่นรอยยิม้ ” หน่วยงาน Justice for All ได้เล็งกลุ่มเป้ าหมายไปยังแผนกทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศจีน และแผนกประกันสังคมของประเทศจีน เนื่องจากสองแผนกนี้ดาเนินการตามนโยบายกีดกันสิ ทธิ
สัญญาณเริ่ มแรกแสดงให้เห็นว่าการผลักดันนโยบายประสบความสาเร็ จ ในวันเอดส์โลก นายกรัฐมนตรี เหวิน เจีย เป่ า ให้
คามัน่ สัญญาว่าเดินหน้าการกาจัดการกีดกัน PLWHA อย่างจริ งจัง และเรี ยกร้องให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลยกเลิกนโยบาย
กีดกันสิ ทธิ ถึงแม้วา่ ในอดีตเขาได้เคยพูดในลักษณะเดียวกัน การเรี ยกร้องอย่างจริ งจังให้สภาแห่งรัฐถอดถอนนโยบายกีดกัน
สิ ทธิได้ดาเนินการสาเร็ จเป็ นอย่างแรก

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

ปรึกษาหารือกับชุมชนทีไ่ ด้ รับผลกระทบ
สิ่ งสาคัญที่ สุดที่ควรทาเป็ นอันดับแรกๆ ในการพัฒนาโครงการผลักดันนโยบาย คือการปรึ กษาหารื อกับผูม้ ีเชื้ อเอชไอวี/
เอดส์ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในขั้นตอนการวางแผน และมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน
อันเป็ นสิ ทธิที่ทุกคนสามารถเข้าร่ วมในการกาหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวติ ตนเอง
ผูม้ ีเชื้อเอชไอวี หรื อมีความเสี่ ยงสู งต่อการติดเชื้อเอชไอวี มักถูกตราบาปหรื อผลักดันให้ตกอยูใ่ นสถานะคนชายขอบ จาก
หน่วยงานที่อา้ งว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้บ่อยครั้งที่ผูป้ ่ วยไม่มีส่วนร่ วมในการช่วยกาหนดนโยบายและโครงการที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพวกเขา นโยบายที่ปราศจากการปรึ กษาหารื อกับกลุ่ม PLWHA ไม่เพียงแต่ทาให้ผมู ้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ไม่ ได้รับ ความช่ ว ยเหลื อตรงตามความต้องการแล้ว ยังท าให้เกิ ดการเลื อกปฏิ บัติ และเพิ่ม สถานะคนชายขอบมากขึ้ น
ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับกลุ่ม LGBT เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นผูข้ ายบริ การทางเพศ ผูเ้ สพยาเสพติด และชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์
นี่คือเหตุผลที่กลุ่มผูข้ ายบริ การทางเพศมีคาขวัญประจาใจว่า “ไม่รับฟังเรา ก็ไม่มีประโยชน์!”
การมีส่วนร่ วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบในขั้นตอนการวางแผนผลักดันนโยบาย ช่วยสร้างเสี ยงสนับสนุนมากขึ้น เพราะ
ชุมชนมีความเข้าใจจากประสบการณ์ชีวติ มากกว่า”ผูเ้ ชี่ยวชาญ”ที่เป็ นบุคคลภายนอก ผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงสามารถช่วย
คนนอกในการจัดทานโยบายที่ดีและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น สาหรับกลุ่มคนชายขอบ การเข้ามามีส่วนร่ วมทาให้พวกเขา
รู ้สึกเป็ นว่าการผลักดันนโยบายเป็ นของพวกเขา และนาพาไปสู่ประสบการณ์อนั ยิง่ ใหญ่
ในการปรึ กษาหารื อกับคนในชุมชนควรมีการพูดคุยถึงประเด็นที่วา่ “การแก้ปัญหานี้ จะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูไ่ ด้จริ ง
หรื อไม่”คาถามลักษณะนี้ สามารถหาคาตอบได้ในการปรึ กษาหารื อกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น นักผลักดันนโยบาย
อาจตื่นเต้นดีใจกับการเสนอรายงานคู่ขนานให้ยเู อ็นแต่ทางชุมชนกลับไม่เห็นด้วยว่าข้อเสนอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
พวกเขาได้
ให้คานึ งเสมอว่าเป้ าหมายสู งสุ ดของเราคือการยุติการละเมิดสิ ทธิ ที่เกี่ ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ และอย่านาไปปะปนกับ
กระบวนการอื่ น ๆ เช่ น การประชุ มหรื อสัม มนาที่ ไ ม่ ได้ผ ลักดัน ประเด็ นนี้ ไปข้า งหน้า เนื่ อ งจากเป็ นการเสี ย เวลาและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร อีกทั้งไม่สามารถยุติการละเมิดสิ ทธิได้
การผลักดันนโยบายที่ ดีคือการให้ผูไ้ ด้รับผลกระทบเป็ นศู นย์กลางของกระบวนการ นี่ คือเหตุผลว่าทาไมถึ งต้องมี การ
ปรึ กษาหารื อตั้งแต่ข้ นั แรกของโครงการและสื บเนื่องจนถึงขั้นตอนดาเนินงาน รวมทั้งขั้นตอนการประเมินผล และหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าจะก้าวสู่การฉลองชัยชนะ!
กรณีศึกษา: ศิลปะการแสดงในประเทศจีน
ระหว่าง “การประชุมสองครั้ง” ซึ่ งเป็ นการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสู งของรัฐประจาปี ในกรุ งปั กกิ่ง ศาสตราจารย์ Li Yinhe
นักวิชาการผูม้ ีชื่อเสี ยงในประเทศจี น ผูใ้ ห้การสนับสนุ นสิ ทธิ เลสเบี ยน เกย์ ไบเซ็ กช่วล ทรานเซ็กช่วล (LGBT) ได้ยื่น
ข้อเสนอ “การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน” แก่สภาประชาชนแห่ งชาติ Wuhan Rainbowองค์กรเลสเบียนทางตอนกลาง

ของประเทศจีน สนับสนุนข้อเสนอศาสตราจารย์ Li ด้วยการจัดการแสดงกลางกรุ ง โดยอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัย
แสดงเป็ นคู่แต่งงานรักร่ วมเพศสองคู่
พวกเขาจัดงานบนถนนที่คลาคล่าไปด้วยฝูงชนในเมือง Wuhanคู่รักสองคู่ คู่เลสเบียนและคู่เกย์ สวมชุดแต่งงานและสู ททัก
ซิ โด และเดินท่ามกลางฝูงชนไปสู่ น้ าพุในระยะทาง 500 เมตร วงดนตรี บรรเลงเพลงงานแต่งงาน เมื่อคู่รักเดินถึงน้ าพุ พิธี
แต่งงานก็เริ่ มขึ้น พวกเขาอ่านบทกลอนรัก แลกกันสวมแหวน และกล่าวคาปฏิญาณ
งานแต่งงานครั้งนี้ ดึงดูดความสนใจจากผูค้ นมากมายและได้รับการเผยแพร่ บนอินเตอร์ เน็ทอย่างกว้างขวาง ถึงแม้นักข่าว
จากหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นให้ความสนใจในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก แต่การรายงานกลับถูกห้ามไม่ให้ตีพิมพ์และเผยแพร่
ปั จจัยหลักของความสาเร็ จในการจัดงาน ตามที่ Ironนักเรี ยกร้องสิ ทธิผหู ้ นึ่งที่มีส่วนร่ วมในงานนี้ ได้กล่าวไว้
 “การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน” เป็ นประเด็นที่มีผลกระทบต่อความรู ้สึกอย่างมากในประเทศจีน แต่การจัดงาน
แต่งงานในที่สาธารณะนั้นน่าสนใจและช่วยให้คนคานึงถึงประเด็นนี้
 นักเรี ย กร้ องสิ ทธิ สามารถได้รับอนุ ญ าตให้จัดงานในที่ สาธารณะ และสามารถเจรจาต่ อรองกับ ผูร้ ั กษาความ
ปลอดภัย
 พวกเขาเตรี ยมข่าวประชาสัมพันธ์และถ่ายรู ปเหตุการณ์ไว้ และเผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่นักข่าว และบรรณาธิ การ
เว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งทาให้บรรณาธิการอยากรายงานข่าวนี้
 ผูจ้ ัดงานตระหนักว่าเป็ นโอกาสดี ที่จะให้ความรู ้ แก่ สาธารณะชน พวกเขาจึ งได้เตรี ยมใบปลิ วที่ มีเนื้ อหาสิ ทธิ
LGBT และพูดคุยกับผูค้ นบนท้องถนนระหว่างงาน
 เพื่อเป็ นการให้ความคุม้ ครองแก่ผจู ้ ดั งาน ทุกคนใช้ชื่อปลอมระหว่างการจัดงานและในรายงานสื่ อต่างๆ
 นักเรี ยกร้องสิ ทธิ ทาการประเมินความเสี่ ยงก่อนการเตรี ยมงาน เช่น สถานที่ มีความปลอดภัยหรื อไม่ และจะทา
อย่างไรหากตารวจมา ฯลฯ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึน้
“นักเรี ยกร้ องสิ ทธิ เกาหลีใต้ ถกู จับกุมที่ ICAAP ปี 2010”
“นักเรี ยกร้ องสิ ทธิ นานาชาติถกู จับกุมในงาน Millennium Development Goals6 Forum ในกรุ งมอสโคว์ ”
“นักเรี ยกร้ องสิ ทธิ เอชไอวีถกู จับกุมในประเทศแซมเบีย”
“นักเรี ยกร้ องสิ ทธิ เอชไอวีในประเทศจี นถูกจั บกุมจากการประท้ วงเรื่ องสวัสดิการด้ านสุขภาพและบริ การอื่ นๆ
สาหรั บผู้มีเชื อ้ เอชไอวี/เอดส์ ที่ ไม่ เพียงพอ ที่ เมือง Henan”

หัวข้อเหล่านี้ ปรากฏในข่าวเป็ นประจา เมื่อนักเรี ยกร้องสิ ทธิ จดั การรณรงค์เรี ยกร้องสิ ทธิ กิจกรรมการผลักดันนโยบายทุก
ประเภทล้วนมีความเสี่ ยงต่อการถูกจับกุมและเกิดความรุ นแรง
วิธีการต่างๆควรมีการประเมิน จากมุมมองการลดความเสี่ ยง และถ้าหากมีแนวทางอื่นที่ปลอดภัยกว่า ก็ควรนามาพิจารณา
อย่างเช่น ถ้าเราไม่สามารถจัดการเดินขบวนบนท้องถนนได้ เราอาจจัดงานปาร์ต้ ีในอาคารแทน
ในทางเดี ยวกัน อาจเป็ นการเสี่ ยงสาหรับผูฉ้ ี ดยาผิดกฎหมายในการร่ วมประชุมศูนย์ลดอันตราย ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ ตารวจใน
ท้องที่เข้าร่ วมงานด้วย เราจาเป็ นต้องให้การคุม้ ครองและไม่เปิ ดเผยตัวตนผูใ้ ช้ยา หรื อให้กล่าวในที่ประชุม ควรให้กลุ่มผูใ้ ช้
ยาที่เป็ นแกนนาการรณรงค์น้ ีเลือกผูแ้ ทนกลุ่ม โดยเลือกคนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็ นคณะทางานร่ วม ให้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมและแสดงความต้องการให้เป็ นที่รับรู ้ เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานรัฐหรื อพันธมิตรยูเอ็นเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
สร้างความสนใจจากผูค้ นมากขึ้นและเป็ นการรักษาความปลอดภัย
ส่ วนหนึ่ งของการวางแผนการผลักดันนโยบาย เราแนะนาว่าให้พูดตรงๆกับผูร้ ่ วมงานที่ เกี่ ยวข้อง อาสาสมัคร สมาชิ ก
ครอบครัว และสมาชิกกลุ่ม ในเรื่ องความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการรับมือต่อความเสี่ ยง
คานึ งอยูเ่ สมอว่าแต่ละคนมีความรู ้สึกต่อความเสี่ ยงต่างๆกัน บางคนอาจรู ้สึกสนุกที่ เสี่ ยงภัย บางคนอาจรู ้สึกอยากถอนตัว
จากการผลักดันนโยบายหากความเสี่ ยงนั้นมากเกินกว่าที่พวกเขารับได้ ทุกคนมีสิทธิ ได้รับรู ้ขอ้ มูลอย่างทัว่ ถึงและสามารถ
ปฏิเสธการเข้าร่ วมได้ หากรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องเสี่ ยงภัยเกินไป
การพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงเป็ นส่ วนหนึ่ งของขั้นตอนการวางแผน หน่วยงานที่ทาการผลักดันนโยบายควรมีการ
เตรี ยมรับมือกับอันตรายและคิดวิธีการรับมือที่สามารถเป็ นไปได้มากที่สุด ถึงแม้คาดการณ์ไว้วา่ ไม่น่ามีอนั ตรายเกิดขึ้น แต่
ผลกระทบอาจส่งผลรุ นแรงหากอันตรายเกิดขึ้นจริ ง
แผนรักษาความปลอดภัยควรรวมอยูใ่ นนโยบายของทุกๆวันและแผนการสาหรับกรณี พิเศษ รวมทั้ง
 เตรี ยมแผนฉุ กเฉิ นให้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทุกคน ขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สาเนาบัตรประจาตัว หรื อ
พาสปอร์ ต และบุคคลที่ สามารถติดต่อได้ (เช่นครอบครัว หรื อคู่สมรส) เพื่อติดต่อบุคคลเหล่านั้นหากเกิ ดเหตุ
ฉุกเฉิ น
 ตรวจสอบให้ชดั ว่าบุคคลที่ สามารถติ ดต่อได้ เมื่อเกิ ดกรณี ฉุกเฉิ นมี ชื่ อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานคุณ
 จดความต้องการของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ในกรณี ที่เกิดเรื่ องบางอย่างขึ้นกับพวกเขา เช่น “กรุ ณาอย่าเผยแพร่ เรื่ อง
ของฉันออกสื่ อ” หรื อ” ให้โทรหาพ่อแม่ฉนั ถ้าหาตัวฉันไม่พบเกิน... ชัว่ โมง”
 บางหน่วยงานมีการฝึ กซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิ น หากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริ ง ทุกคนจะได้รู้วา่ ควรปฏิ บตั ิตวั อย่างไร
และอยูใ่ นความสงบ

คุณอาจต้องคิดแผนฉุกเฉิ นอีกชุดหากเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าตัวเองอาจตกอยูใ่ นความเสี่ ยงสูง เช่น
 ทุกๆเช้า ให้โทรศัพท์เช็คกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรั กษาความปลอดภัยของงาน เพื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ ยงจะ
เดินทางออกไปที่ไหนบ้าง
 โทรศัพท์เช็คในตอนเย็น ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่เสี่ ยงภัยได้บอกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
ไว้วา่ จะเดินทางกลับมาถึงบ้าน หรื อโรงแรมแรม เพื่อทราบว่ากลับไปที่ ไหนและกลับถึงจุดหมายโดยปลอดภัย
หรื อไม่
 ข้อตกลงว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสามารถรอในระยะเวลานานเท่าไหร่ หลังจากโทรไปแล้วไม่รับสาย
เพื่อให้คนทั้งหน่วยงานเกิดความใส่ใจในอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 ตรวจสอบให้แน่ ชดั ว่าบุคคลที่มีความเสี่ ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหมายเลขคิดต่อบุคคลกรณี
ฉุ กเฉิ นในปุ่ มโทรออกฉุ กเฉิ น ของกันและกัน (เช่นเบอร์ พนั ธมิตรหลัก สมาชิกคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่องค์การ
สหประชาชาติและนักข่าวผูใ้ ห้การสนับสนุน)
 คิดคาที่เป็ นรหัสลับหากพวกเขาจะต้องถูกถ่ายภาพ เช่น “วันนี้อากาศดี” หมายความว่าบุคคลเสี่ ยงภัยรู ้สึกปลอดภัย
และ “วันนี้อากาศแย่มาก” หมายความว่า “บุคคลเสี่ ยงภัยรู ้สึกว่าสถานการณ์ความปลอดภัยกาลังเข้าสู่วกิ ฤต”
หากเกิดกรณี วกิ ฤต ทาตามขั้นตอนเหล่านี้
1. รวบรวมข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ทาได้ เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิ น ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ทาไม และอย่างไร
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องปลอดภัย และผูท้ ี่อ่อนแอหรื อมีความเสี่ ยงได้รับแจ้งให้ไปอยูใ่ นที่ปลอดภัย
3. ลองคิดหาเหตุผลอื่ นๆที่อธิ บายถึงสิ่ งที่ เกิดขึ้น อย่างเช่น หาคาตอบว่าทาไมบุคคลเสี่ ยงภัยถึงไม่ได้โทรกลับหาผู ้
ติดต่อฉุกเฉิ นตรงเวลา อาจเป็ นเพราะลืมชาร์จโทรศัพท์หรื อเผลอหลับไป
4. รักษาความลับ: ขอให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนไม่ปริ ปากบอกใครเรื่ องสถานการณ์ฉุกเฉิ น จนกว่าทางหน่วยงานตัดสิ นใจ
ได้วา่ จะทาอย่างไร
5. แจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานให้ทราบ (เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และคณะกรรมการ) ถึงเรื่ องที่เกิดขึ้น และจะตอบทาง
สื่ อว่าอย่างไร
6. การให้สัมภาษณ์ สื่อควรสั้นและกระชับ คิ ดถึ งประเด็นที่ จะพูดก่ อนตกลงให้สัมภาษณ์ และพูดเฉพาะในสิ่ งที่
สมควรพูด อย่าประเมินหรื อคาดการณ์ เล่าข่าวลือ หรื อตอบคาถามที่ไม่ได้เตรี ยมตัวตอบ
7. ให้การปกป้ องคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ที่ทางานในโครงการอื่นๆของคุณ คนที่อาจตกอยูใ่ นภาวะอันตราย บางครั้งอาจ
ต้องยกเลิกหรื อเลื่อนการรณรงค์

กรณีศึกษา: รับมือภัยอันตราย
หัวหน้ากลุ่มเรี ยกร้องสิ ทธิได้รับแจ้งเตือนว่าเขาอาจถูกกักตัว หน่วยงานได้จดั ทาการประเมินความเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยง
และวิธีจดั การปั ญหา ทางองค์กรตัดสิ นใจเลือกใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยดังนี้ คือ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในสานักงาน
ติ ด กรงเหล็ ก เพื่ อ ป้ องกัน หน้ า ต่ า งส านัก งาน ซื้ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ให้ เ จ้า หน้ า ที่ ที่ เ สี่ ย งอัน ตรายที่ สุ ด และจัด ท าข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ กรณี ไม่เห็นด้วยกับการข่มขู่กกั ขังบุคคล
คาถาม: วิธีการต่างๆนี้สามารถลดความเสี่ ยงได้หรื อไม่
วิธีการเหล่านี้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพเพียงพอในการลดความเสี่ ยงของผูน้ ากลุ่มได้หรื อไม่
 หากมีการกักขังขึ้นในสานักงานที่มีผคู ้ นอยูจ่ ะเป็ นอย่างไร
 ผูน้ าที่ ไ ด้รั บการข่ มขู่ ไม่ ได้อยู่ในส านักงานตลอด ความเสี่ ย งอื่ นๆที่ อาจเกิ ดต่ อผูน้ ากลุ่ม ในช่ ว งเวลาอื่ น ๆ มี
อะไรบ้าง
 ถึงแม้ให้ความสาคัญในการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและติดลูกกรงที่กระจก แต่การกระทาดังกล่าวสามารถลดความ
เสี่ ยงต่อผูน้ ากลุ่มได้หรื อไม่
 ความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่องกับโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้าง
การรับมือกับความเสี่ ยงที่ดีคือ: พยายามอย่าให้ผนู ้ าเผยตัวในที่สาธารณะหรื อเปิ ดเผยตัวให้นอ้ ยที่สุด ระหว่างการเดินทาง
จากบ้านไปที่ทางานหรื อในช่วงวันหยุด และโทรศัพท์เช็คความปลอดภัยตามเวลาที่ตกลงกันไว้ตอ้ งคานึงถึงความเสี่ ยงต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการข่มขู่
ตามบันทึกของ UNAIDS เมื่ออิสระในการพูดและอิสระในการรวมกลุ่มถูกจากัด จึงเป็ นเรื่ องยากที่ประชาสังคมจะสามารถ
รวมพลังกันต่อสูก้ ารแพร่ ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ได้ ดังนั้นในการผลักดันนโยบาย สิ่ งสาคัญคือการสอดส่ องเฝ้ าระวังและ
วิเคราะห์ความปลอดภัยรวมทั้งปรับใช้แผนการตามสมควร
เลือกเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
เมื่อการวิเคราะห์สภาพทางการเมืองแล้ว การระบุเป้ าหมายของการผลักดันนโยบายจะสามารถทาได้ง่ายขึ้น เป้ าหมายสาคัญ
ที่สุดคือ:
 ยุติการละเมิดกฎหมายและมาตรฐาน
 ใช้โอกาสทางการเมืองให้เกิดประโยชน์
 ก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
 มีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับพอรับได้

การวิเคราะห์ที่พูดถึงในบทนี้ นักผลักดันนโยบายไม่ควรปฏิบตั ิเพียงครั้งเดี ยวแล้วครั้งต่อมาก็ลืม นักผลักดันนโยบายควร
อ่ า นข่ า ว รวบรวมข้อ มู ล จากคนอื่ น ๆ และจากรายงานข่ า ว วิ เ คราะห์ โ อกาส ความเสี่ ย ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และน าไป
ปรึ กษาหารื อกับคนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ในบทถัดไป จะพูดถึง การใช้ขอ้ มูลที่ ได้วิเคราะห์ เพื่อสร้างแผนการผลักดัน
นโยบาย
ความเสี่ยงของการใช้ โทรศัพท์ มอื ถือ
โทรศัพท์มือถือเป็ นเครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารที่คนในสมัยนี้ใช้กนั ทัว่ ไป แต่หลายคนไม่ได้ตระหนักว่าโทรศัพท์มือถืออาจ
นาความเสี่ ยงบางอย่างมาสู่บรรดานักเรี ยกร้องสิ ทธิ
การให้บริ การโทรศัพท์เกิ ดขึ้นผ่านทางผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยที่ ผใู ้ ห้บริ การดูแลการติดต่อสื่ อสาร แต่ผู ้
ให้บริ การสามารถบันทึกข้อความบางอย่างที่คุณส่ง และข้อมูลเกี่ยวกับบทสนทนาของคุณได้เช่นกัน เมื่อเปิ ดโทรศัพท์มือถือ
เครื อข่ายสามารถรู ้ตาแหน่ งที่ ต้ งั ของคุณ จากเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้สัญญาณโทรศัพท์ตาแหน่ งที่ ต้ งั จึ งถูกระบุได้
อย่างถูกต้องแม่นยา แม้ในที่ผคู ้ นแออัดก็สามารถระบุตาแหน่งของเราได้อย่างแม่นยาในระยะห่ างเพียงสองสามเมตร หรื อ
ร้อยเมตรในที่กนั ดารที่ มีเสารับสัญญาณน้อย หากได้มีการโทรเข้าโทรออก ส่ งหรื อรับข้อความ ตาแหน่ งที่ ต้ งั ของคุณ ณ
เวลานั้น อาจถูกบันทึกอยูใ่ นระบบของเครื อข่าย
โปรดจาไว้เสมอว่า
 หากกลัวเรื่ องตาแหน่งที่ต้ งั ที่ถูกบันทึกไว้ เราอาจหลีกเลี่ยงการแสดงตัวตนบนโทรศัพท์มือถือ ในบางประเทศ ให้
ซื้อซิมการ์ ดชนิ ด Pre-paidและเปลี่ยนซิ มการ์ ดบ่อยๆ หรื อซื้ อโทรศัพท์ราคาถูกๆธรรมดาที่หากจาเป็ นต้องโยน
ทิ้งแล้วไม่เสี ยดาย
 เพื่อไม่ให้มีการแกะรอยตามตาแหน่งที่ต้ งั ของคุณ ถอดแบตเตอรี่ ออกระหว่างการเดินทางไปชุมนุมกับกลุ่ม
 ใช้โทรศัพท์ธรรมดา ไม่มีแอพพลิเคชัน่ ใดๆ เนื่องจากปลอดภัยกว่าการใช้สมาร์ทโฟน
 หากจาเป็ นต้องใช้สมาร์ ทโฟน เวลาต้องสนทนาเรื่ องที่ ควรเก็บเป็ นความลับ ให้ใช้แอพพลิ เคชัน
่ encrypted

VOIPแทนการโทรผ่านเครื อข่าย
 จาไว้วา่ การส่งข้อความบนมือถือไม่ปลอดภัย
 โทรออกด้วยการใช้ตสู ้ าธารณะ หากรู ้สึกว่ากาลังถูกจับตา หรื ออาจขอให้คนอื่นช่วยโทรศัพท์แทนคุณ

บทที่ 3
แผนการผลักดันนโยบาย
หลังจากได้ปรึ กษาหารื อกับชุมชนแล้ว ให้วเิ คราะห์โอกาสทางการเมือง และคิดถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือ
การวางแผนการผลักดันนโยบาย ในที่น้ ีหมายรวมถึง
 การตั้งเป้ าหมายทีเ่ ป็ นไปได้
 วิเคราะห์ เป้ าหมาย
 ค้ นหาจุดแข็งขององค์ กร
 ประเมินและปรับเปลีย่ นแผน
ตั้งเป้ าหมายทีส่ ามารถทาสาเร็จได้
การผลักดันนโยบายเริ่ มจากเป้ าหมายระยะยาวของการหาเสี ยงสนับสนุน ตัวอย่างของเป้ าหมายการผลักดันนโยบายใน
ระยะยาวคือ
 สร้างนโยบายของโรงพยาบาลระดับจังหวัดเพื่อยุติการกีดกันผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์
 เปลี่ยนนโยบายเรื่ องการระบุเพศในกรมทหาร
 ให้การบาบัดด้วยสารทดแทนซึ่ งมี ส่วนประกอบของฝิ่ นสาหรั บลดความเจ็บปวด (OST) แก่ ผูใ้ ช้ยาใน
โรงพยาบาลท้องถิ่น
เป้ าหมายระยะยาวควรตั้งเป้ าไว้สูง แต่สามารถดาเนิ นการให้สาเร็ จได้ภายในสองสามปี หรื อน้อยกว่านั้น หากเป้ าหมายดู
คลุมเครื อ อาจเป็ นเรื่ องยากที่จะแบ่งขั้นตอนลงให้เหลือขั้นเล็กๆและวัดความก้าวหน้า หากเป้ าหมายสู งเกินไป ทุกคนก็อาจ
หมดกาลังใจ
เป้ าหมายระยะยาวจะถูกทอนลงเป็ นจุดประสงค์ระยะกลาง หรื อ “ขั้นตอนต่างๆที่ตอ้ งทา” วิธีที่วดั ความก้าวหน้าในระยะหก
เดือนหรื อหนึ่งปี ตัวอย่างเช่น หากเป้ าหมายของเราคือการทาซุปหม้อหนึ่งเพื่อเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว มีข้ นั ตอนต่างๆที่ตอ้ ง
ทาตามเพื่อบรรลุเป้ าหมาย เราต้องหาสูตรทาซุป ซื้อวัตถุดิบ หัน่ ปรุ ง หาชามและช้อน และเสิ ร์ฟซุป
ในภาษาอังกฤษ นักเรี ยกร้องสิ ทธิใช้วธิ ี “SMART” ในการพูดถึงวัตถุประสงค์ คานี้ยอ่ มาจาก

Specific:เจาะจงในสิ่ งที่ทา
Measurable: สามารถวัดได้วา่ จะทาอะไร (จากการวัดผลและประเมิน)
Achievable: สามารถทาได้สาเร็จ: จุดประสงค์สอดคล้องกับประเด็นปั ญหาหรื อไม่ สามารถทาได้สาเร็ จหรื อไม่

Realistic:สมเหตุสมผลตามความเป็ นจริ ง : ศักยภาพหน่วยงานและทรัพยากรที่มีอยูต่ ามความเป็ นจริ งสามารถผลักดันการ
หาเสี ยงสนับสนุนไปข้างหน้าได้หรื อไม่

Time-bound:เราจะบรรลุจุดประสงค์ได้เมื่อไหร่ ระยะเวลาที่กาหนดขึ้นสมเหตุสมผลหรื อไม่
ตัวอย่างเช่น
จุดประสงค์ที่ไม่SMART
 ให้เจ้าหน้าที่รัฐหันมาให้ความสนใจสิ ทธิทางกฎหมายของสาวประเภทสอง
จุดประสงค์ที่SMART
เพื่อให้ความรู ้กลุ่มสาวประเภทสองสามกลุ่มในจังหวัดเชี ยงใหม่รับรู ้ถึงสิ ทธิ ของตนและแจ้งการละเมิดสิ ทธิ ต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ
 ขั้นตอนที่ต้องทา: จัดประชุมปฏิบตั ิการ (workshop)2 ครั้งกับกลุ่มสาวประเภทสอง30 คนและเจ้าหน้าที่บงั คับ
กฎหมาย 8 คน ในช่วงเวลา 12 เดือน
 ขั้นตอนทีต่ ้ องทา: สอบถามความเห็นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมหลังการประชุมเสร็ จ และช่วยแนะนาวิธีการหากพวกเขาคิด
เริ่ มรายงานการละเมิดสิ ทธิ
ขั้นตอนต่างๆและจุดประสงค์แต่ละข้อต้องมีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ถึงแม้เราจะไม่เคยประสบปั ญหานี้ มาก่อนเลยก็
ตาม
ในการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ นักเรี ยกร้ องสิ ทธิ บางคนอาจมี แนวคิ ดแบบ “น้ าเหลื อครึ่ งแก้ว” (มองโลกในแง่ ร้าย)
ในขณะที่ คนอื่ นมี แนวคิ ดแบบ “น้ าเต็มครึ่ งแก้ว” (มองโลกในแง่ ดี) การมองโลกตามสภาพความเป็ นจริ ง เพื่อประเมิ น
ความก้าวหน้า จาเป็ นต้องใช้ความเข้าอย่างถ่องแท้ในสภาพความเป็ นจริ งทางการเมื อง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งมีวตั ถุประสงค์ที่สมเหตุสมผลในการประเมินความก้าวหน้า
ตัวอย่างเช่น ถ้าเป้ าหมายคือการยุติการกีดกันในโรงพยาบาล การดาเนินงานควรเป็ นไปตามขั้นตอนดังนี้
 เป้ าหมาย: ยุติการกีดกันผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จากโรงพยาบาล
o จุดประสงค์ : ลงมติเห็นชอบกฎหมายยกเลิกการกีดกันเรื่ องสุขภาพ
 ขั้นตอนดาเนินงาน: ทางานร่ วมกับเครื อข่ายในประเทศ เพื่อรวบรวมหลักฐานการ
กีดกันจากโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ และตีพิมพ์ เผยแพร่ รายงาน
 ขั้นตอนดาเนินงาน: ตั้งคณะทางานประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญทางกฎหมาย แพทย์
และ PLWHA เพื่อคิดหาข้อแนะนาสาหรับสมาชิกสภานิติบญั ญัติ

 ขั้นตอนดาเนินงาน: คณะทางานร่ างข้อเสนอและจัดการประชุมกับสมาชิกสภานิ ติ
บัญญัติคนหลักๆสองสามคน เพื่อร่ วมดูขอ้ เสนอ
 ขั้นตอนดาเนินงาน: สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิกสภานิ ติบญ
ั ญัติจานวน 10
คน ที่มีความเห็นอกเห็นใจและเห็นพ้องกับแนวคิดในการปฏิรูปกฎหมายการกีดกัน
เรื่ องสุขภาพ และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับพวกเขาในการช่วยเสนอประเด็น
การปฏิรูปกฎหมาย
อีกวิธีที่ช่วยในการวางแผนคือการสร้างตาราง ที่มีเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย จุดประสงค์ ขั้นตอนดาเนินการ ทรัพยากรที่
จาเป็ น คนหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เส้นกาหนดการดาเนิ นงานแต่ละกิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับและ
ตัวชี้วดั ในแต่ละกิจกรรม
วิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบายคือผูม้ ีอานาจ ซึ่ งเป็ นคนที่มีอานาจในการยุติการละเมิดสิ ทธิ เราจาเป็ นต้องรู ้จุดอ่อนจุด
แข็งของกลุ่มเป้ าหมายเราเพื่อสามารถกดดันพวกเขาให้เปลี่ยนนโยบายและข้อปฏิบตั ิต่างๆ
คล้ายกับวิธีที่ทีมกีฬาเตรี ยมตัวสาหรับการแข่งขันนัดใหญ่ดว้ ยการดูวิดีโอของคู่แข่งเวลาลงสนาม ทีมต้องเรี ยนรู ้จากคู่ต่อสู ้
ว่าอีกฝ่ ายเล่นอย่างไร และถนัดในเรื่ องไหน รวมทั้งจุดอ่อนในการสูแ้ ละป้ องกันตัวของอีกฝ่ าย นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ
ใช้วธิ ีคิดแบบเดียวกันนี้ต่อกลุ่มเป้ าหมาย และมีการเตรี ยมการในแบบเดียวกัน
หากเราได้ระบุปัญหาและเป้ าหมายของการผลักดันนโยบายอย่างถ่องแท้แล้วการระบุกลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
ควรตรงไปตรงมา
ตัวอย่างเช่น หากประเด็นที่องค์กรต้องการนาเสนอคือการลดความรุ นแรงซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการป้ องกันโรคเอดส์สาหรับ
ผูใ้ ช้ยา เป้ าหมายแรกคือการวิเคราะห์วา่ ปั ญหาคือ
 การที่ประเทศขาดนโยบายลดอันตราย
 นโยบายลดอันตรายที่มีอยูน่ ้ นั ไม่ครอบคลุม เป็ นปั ญหา หรื อ
 นโยบายลดอันตรายที่มีอยูถ่ ูกบังคับใช้อย่างไม่เหมาะสม
หากปั ญหาคือการที่ประเทศขาดนโยบายลดอันตราย หรื อนโยบายลดอันตรายที่มีอยูน่ ้ นั เป็ นปั ญหา การผลักดันนโยบายอาจ
เน้นเรื่ องการโน้มน้าวผูท้ ี่ออกกฎหมายหรื อปฏิรูปกฎหมาย ดังนั้นกลุ่มเป้ าหมายคือผูอ้ อกกฎหมาย
หากมีนโยบายที่ถูกนามาใช้อย่างไม่เหมาะสม กลุ่มเป้ าหมายของการผลักดันนโยบายคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ตัวอย่าง:เป้ าหมายการผลักดันนโยบาย: เพื่อให้ผใู ้ ช้แรงงานต่างด้าวในประเทศได้รับการดูแลด้านสุขภาพ

o จุดประสงค์: ช่ วยเหลื อคนต่างด้าวให้ได้รับการป้ องกันและดู แลรั กษาจากการติ ดเอชไอวี/เอดส์ ที่
โรงพยาบาลในเขต
 กลุ่มเป้ าหมาย: ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลในเขต เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุข
 เป้ าหมายการผลักดันนโยบาย: ให้ผใู ้ ช้ยาสามารถรักษาด้วยเมธาโดนได้ที่โรงพยาบาลในเมือง
o กลุ่มเป้ าหมาย: ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้าศูนย์เมธาโดน เจ้าหน้าที่สานักงานด้านสุขภาพ
เมื่อได้มีการระบุกลุ่มเป้ าหมาย ค้นคว้าจากผูต้ ิดต่อที่ ให้ขอ้ มูลและพันธมิตรจากองค์กรอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับ
กลุ่มเป้ าหมายและศึกษาว่าอะไรสามารถโน้มน้าวใจพวกเขาได้ เขียนแผนผังว่าข้อมูลเดินทางไปสู่ ผมู ้ ีอานาจได้อย่างไร และ
ข้อมูลนั้นมาจากไหน
คาถามสาหรับคาตอบคือ:
 กลุ่มเป้ าหมายสนับสนุน ต่อต้าน หรื อเป็ นกลางต่อเป้ าหมายของเรา
 ประวัติของกลุ่มเป้ าหมาย เขาหรื อเธอเคยทางานที่ ไหนมาก่อน และการทางานส่ งผลต่อทัศนคติของบุคคลนั้น
อย่างไร
 เป้ าหมายของกลุ่มเป้ าหมายคืออะไร ความต้องการได้รับการเลื่อนตาแหน่ง ถ้าเป็ นเช่นนั้น บุคคลนั้นต้องการให้
ตัวเองประสบความสาเร็ จ และเป็ นที่รับรู ้จากผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างไร
 กลุ่มเป้ าหมายมีความเชื่อในเรื่ องใด เขาเป็ นนักปฏิบตั ิ ฝักใฝ่ ในการเมือง หรื อเป็ นสมาชิกกลุ่มทางศาสนา ค่านิ ยม
ของบุคคลนั้นคืออะไร
 กลุ่มเป้ าหมายมีคู่สมรสหรื อครอบครัว หรื อความสนใจอื่นๆหรื อไม่ และสิ่ งนั้นส่ งผลกระทบต่อความคิดเห็นของ
บุคคลนั้นอย่างไร
 ใครมีอิทธิพลต่อความคิดของกลุ่มเป้ าหมาย และเราสามารถติดต่อกับผูม้ ีอิทธิ พลเหล่านั้นได้อย่างไร การผลักดัน
นโยบายครั้งหนึ่ ง กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานทางเพศชาวกัมพูชาสามารถโน้มน้าวกลุ่มผูน้ าประเทศได้สาเร็ จ ด้วยการโน้ม
น้าวบรรดาภรรยาของผูน้ าประเทศ พวกเขาฝึ กพันธมิตรที่เป็ นช่างทาผมในการพูดโน้มน้าวบรรดาภรรยาที่เข้าร้าน
ทาผมทุกอาทิตย์
กลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มต่างมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ ยง หากเราต้องการโน้มน้าวคน เราต้องรู ้จกั บุคคล
นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ระบุจดุ แข็ง
ก่อนเริ่ มการผลักดันนโยบายแม่ทพั ต้องรู ้ จกั ความสามารถทหารของเขา คุณสมบัติและจานวนอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่
สามารถนามาใช้ในการรบ นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิเป็ นผูร้ ักสันติ เราจึงต้องหาจุดแข็งจากแหล่งอื่นๆเพื่อใช้ในการ
วางแผนการผลักดันนโยบาย

อย่างที่ได้อธิบายในบทแรก กลวิธีการผลักดันนโยบายอาจหมายรวมถึงการดาเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ มาตรฐานที่
สู งขึน้ อย่ างเช่ นหลักปฏิบัตทิ างศีลธรรม หรือกฎหมายระหว่ างประเทศ รวมทั้งรวมพลังกับสื่อเพือ่ สร้ างพลังจากชุมชน
ไม่จาเป็ นที่นกั ผลักดันนโยบายทุกคนต้องใช้กลวิธีเหล่านั้น ลองตอบคาถามต่อไปนี้เพื่อระบุจุดแข็งของหน่วยงานและแหล่ง
สนับสนุน
การดาเนินคดีตามกฎหมาย– หากคิดว่าการดาเนินคดีตามกฎหมายเป็ นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ ลองถามดูวา่
 หน่วยงานคุณมีพ้นื ฐานความรู ้ดา้ นกฎหมายหรื อแหล่งข้อมูลดีๆในการเรี ยนรู ้ดา้ นกฎหมายหรื อไม่
 มีนกั กฎหมายร่ วมงานกับคุณและยินดีช่วยเหลือคุณหรื อไม่
 คุณมีผตู ้ ิดต่อที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมายและสามารถให้คาแนะนากลยุทธ์ที่ดีที่สุดได้หรื อไม่
ถ้าทาตอบของทุ กคาถามเหล่านี้ คื อ ไม่ แผนการผลักดันนโยบายของคุ ณ ควรเพิ่มเวลาให้ต ัวเองและเพื่ อนร่ วมงานใน
การศึกษากฎหมายและสร้างเครื อข่ายกับทนายความอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรื อ เราสามารถติดต่อหน่วยงานอื่นที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมาย และขอให้เขาเข้าร่ วมการผลักดันนโยบายของเรา
แรงจูงใจสู่ มาตรฐานทีส่ ู งขึ้น เช่ น หลักปฏิบัติทางศีลธรรม หรือ กฎหมายระหว่ างประเทศ
บุคคลที่มีอานาจอาจมีความเป็ นนักปฏิบตั ิและเข้าใจในข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ ที่สมเหตุสมผล แต่บางคนอาจยึดถือใน
ความเชื่อทางศาสนาและเห็นชอบในค่านิยมทางศาสนา ส่วนคนอื่นๆอาจสนใจในเรื่ องมุมมองของชุมชนระดับสากล หรื อมี
ความคิดในเรื่ องหน้าที่ที่ตอ้ งยกระดับกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล
การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายสามารถช่วยคุณในการระบุหามาตรฐานที่ สามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายได้ เจ้าหน้าที่ ดา้ น
สุขภาพที่ผา่ นการอบรมด้านการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ อาจไม่สนใจข้อโต้แย้งทางว่าด้วยหลักการทางกฎหมาย
เพื่อที่สามารถหยิบยกเรื่ องมาตรฐานมาใช้ในการผลักดันนโยบายได้อย่างเหมาะสม สิ่ งสาคัญคือการมีความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องนั้นๆ ไม่จาเป็ นต้องหยิบเรื่ องค่านิ ยมทางศาสนาของคนอื่นมาพูดเพื่อเป็ นการชักชวน เพราะการหยิบคาพูดที่ผิดมาใช้
อาจทาให้สิ่งที่เราทุ่มเทไปเสี ยเปล่า
คาถามสาหรับการสร้างกลยุทธ์คือ
 มีความรู ้เรื่ องมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อใช้ในการชักชวนกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่
 ถ้าไม่มี รู ้จกั ใครที่มีความรู ้ในด้านนี้หรื อไม่
หากคาตอบคือไม่ คุณควรหาเวลาในขั้นตอนวางแผนการรณรงค์เพื่อติดต่อกลุ่มอื่นๆที่มีความรู ้ในเรื่ องที่จาเป็ น และขอให้
ร่ วมการผลักดันนโยบายกับคุณ

รวมพลังกับสื่อ– สื่ อเป็ นเครื่ องมือการผลักดันนโยบายที่มีพลังมากที่สุด นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ ระดับนานาชาติเรี ยก
กลยุทธ์การทางานกับสื่ อว่า “ประนามและสร้างความละอาย” เนื่ องจากมีการตั้งชื่อหรื อฉายาให้กบั คนที่รับผิดชอบหรื อ
หน่วยงานที่ออกตัวปรากฏต่อหน้าสื่ อ อีกทั้งการให้ความสนใจจากสาธารณะเป็ นการสร้าง “ความละอาย” ให้แก่บุคคลหรื อ
หน่วยงานนั้นๆเพื่อกระตุน้ ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กลยุทธ์น้ ีอาจมีพลังในกรณี ที่สื่อรายงานข่าวได้อย่างเสรี และการที่บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความรู ้สึกละอายใจ
แต่กลยุทธ์ “ประนามและสร้างความละอาย” อาจนาไปสู่ ความกดดันและเกิ ดความเคียดแค้นต้องการเอาคืนนัก ผลักดัน
นโยบายได้
หากต้องการใช้พลังจากสื่ อ ลองถามตัวเองดูวา่
 องค์กรของคุณมีนกั ข่าวหรื อคนที่เคยทางานด้านข่าวที่รู้วธิ ีพดู คุยกับนักข่าวคนอื่นให้สมั ฤทธิ์ผลได้หรื อไม่
 มีนกั เขียนหรื อช่างภาพในหน่วยงานที่สามารถส่งข้อความออกสื่ อได้อย่างมีพลังหรื อไม่
 รู ้จกั นักข่าวหลายคนที่สนใจในรายงานข่าวของคุณหรื อไม่
 ในกลุ่มของคุณมีนกั เขียนเก่งๆที่สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้ดีหรื อไม่
 ในประเทศของคุณ สื่ อสามารถรายงานข่าวได้อย่างเสรี หรื อไม่
 การทางานร่ วมกับสื่ อปลอดภัยหรื อไม่
หากคาตอบของคาถามเหล่านี้คือ ไม่ หาเวลาสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อ หรื อสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มที่ทางานด้านสื่ อได้
อย่างเชี่ยวชาญ หรื อเลือกวิธีการอื่น
รวมพลังจากชุมชน– การรวมพลังจากชุมชนเป็ นส่ วนสาคัญในการออกแบบการผลักดันนโยบาย รวมทั้งตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ความต้องการของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ หากกลุ่มนักเรี ยกร้องสิ ทธิเป็ นกลุ่มใหญ่และเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรง จะทาให้
เกิดความน่าเชื่อถือเมื่อเจรจากับผูม้ ีอานาจหรื อสื่ อ
หากต้องการรวมพลังจากชุมชน ลองถามตัวเองดูวา่
 หน่วยงานของคุณมีฐานสมาชิกที่มาจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรื อไม่
 และสมาชิกเหล่านั้น ได้เข้าร่ วมการประชุม พูดคุยผ่านทางออนไลน์ หรื อเป็ นผูน้ าในหน่วยงานหรื อไม่
 ชุมชนนั้นยินดีที่จะแสดงความช่วยเหลือ ด้วยการเข้าร่ วมการประท้วง หรื อลงนามในหนังร้องเรี ยน หรื อเข้าร่ วม
กิจกรรมทางออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นจานวนและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันหรื อไม่
 หน่ วยงานของคุ ณได้ปรึ กษาหารื อกับชุ มชนอยู่สม่ าเสมอและได้ได้รับการสนับสนุ นจากชุมชนหรื อไม่ ก่ อน
นาเสนอพวกเขาออกสู่ งานสาธารณะ (เช่นงานประชุม) และคุณได้รายงานผลที่ตามมาจากการจัดงานให้คนใน
ชุมชนได้รับทราบหรื อไม่
 มีผนู ้ าจากชุมชนเข้าร่ วมเป็ นแกนนาในหน่วยงานหรื อไม่และพวกเขานาเสนอคุณออกสู่สาธารณะหรื อไม่
 หากรวมพลังจากชุมชนแล้วจะเกิดความเสี่ ยงไหม ทั้งตัวคุณ เพื่อนร่ วมงาน และสมาชิกชุมชนยอมเสี่ ยงหรื อไม่

หากคาตอบของคาถามเหล่านี้ คือ ไม่ ในแผนการผลักดันนโยบายต้องใช้เวลาสร้างการมีส่วนร่ วมและการให้ความ
สนับสนุนจากชุมชน โดยดาเนิ นการอย่างช้าๆและค่อยเป็ นค่อยไปทีละขั้น รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ ยงและจัดการกับ
ความเสี่ ยง คุณสามารถติดต่อกับกลุ่มอื่นหรื อเครื อข่ายอื่นที่มีการสนับสนุนจากชุมชน และหาทางทางานร่ วมกันในการ
ผลักดันนโยบาย
การระบุจุดแข็งเหล่านี้จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็ จในการผลักดันนโยบาย แต่คุณจาเป็ นต้องมองตามสภาพความ
เป็ นจริ ง และไม่ลาเอียงในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มก่อนจัดการผลักดันนโยบาย
ในคู่มือเสริ มมีแบบประเมินที่บางกลุ่มอาจใช้วธิ ีน้ ี ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่าการวิเคราะห์แบบ SWOT (SWOT มาจากคา
ว่า strength จุดแข็ง weaknesses จุดอ่อน opportunities โอกาส และ threats ความเสี่ ยง) การประเมินนี้ สามารถช่วยเรา
ระบุจุดอ่อนจุดแข็งได้อย่างชัดเจน
การประเมินและการปรับเปลีย่ นแผน
นักผลักดันนโยบายหลายคนมองข้ามการควบคุมและประเมิน (monitoring and evaluation)(M+E) เนื่ องจากในละวันมี
ความต้องการอันเร่ งด่วนในงานด้านสิ ทธิ หรื อขาดความรู ้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมและประเมิน (M+E) ทั้งนี้ การวาง
แผนการดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องใช้เวลามาก ในระยะยาวแผนนี้ จะช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรอันจากัดในกิจกรรมที่
ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ อีกทั้งเป็ นการสร้างกาลังใจให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและผูบ้ ริ จาค เมื่อนัก ผลักดันนโยบาย
สามารถแสดงให้เห็น (และฉลอง) ความสาเร็ จที่แท้จริ ง
ตามที่ ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น แผนการผลักดันนโยบายควรมีเป้ าหมายที่ ชดั เจนและจุดประสงค์ที่สามารถวัดได้ง่าย การ
ประเมินนี้ตอ้ งจัดทาควบคู่ไปพร้อมกับแผนการตั้งแต่เริ่ มต้น ซึ่งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. สร้ างแผนกลยุทธ์ : ระบุเป้ าหมายของการผลักดันนโยบาย จุดประสงค์ และขั้นตอนการดาเนินงาน
2. ในแต่ละขั้นตอนและแต่ละจุดประสงค์ จัดเครื่ องมือชี้วดั ให้ชดั เจน เพื่อประเมินว่าแผนนี้ ได้ผลหรื อไม่ อาจ
เป็ น “อย่างน้อยเจ้าหน้าที่สามคนได้กล่าวเรื่ องแง่บวกออกไป” หรื อ “หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นลงบทความสอง
เรื่ องเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายเรา”
3. รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับตัวชี ว้ ดั เหล่ านั้น เช่นข่าวในหนังสื อพิมพ์ หรื อแบบฟอร์มการประเมินงาน
4. วิเคราะห์ ข้อมูลและลองคิดคาตอบขอคาถามเหล่านี้
ก. เราบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่
ข. หากเราไม่บรรลุเป้ าหมาย เป็ นเพราะเป้ าหมายของเราเกินจริ งหรื อไม่ หรื อเราทาสิ่ งใดไม่ถูกต้อง
หรื อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของเรา
ค. เราได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์น้ ี อย่างไรบ้าง เราควรเปลี่ยนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นจริ งมากขึ้น หรื อเปลี่ยนการกระทาของเรา
5. ทาตามข้ อมูลที่ ได้ รับ: ปรับเปลี่ยนแผนโดยดูจากผลการประเมิน

เราขอแนะนาให้หน่วยงานตรวจดูแผนการผลักดันนโยบายทุกวัน อย่างน้อยทุกๆสามเดือน เพื่อประเมินความก้าวหน้า หรื อ
เรี ยกว่า“การประเมินกระบวนการทางาน”ทาขึ้นระหว่างขั้นตอนการดาเนิ นงานเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการผลักดันนโยบาย
ตามความจาเป็ น
หากคุณเราบรรลุเป้ าหมายแล้ว จัดงานฉลอง! จัดปาร์ ต้ ี แสดงความยินดี กบั เพื่อนร่ วมงานและบอกข่าวทุกคนที่ ให้การ
สนับสนุนช่วยหาเสี ยงสนับสนุนในการผลักดันนโยบาย
ในวันสิ้ นสุ ดการผลักดันนโยบายเราขอแนะนาให้ทา “ประเมินผลที่ได้รับ” เพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพของการผลักดันนโยบาย
และเพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสามารถตรวจดูตวั ชี้วดั และตอบคาถามดังนี้
 เราได้เรี ยนรู ้อะไรจากวิธีการของเราบ้าง และคราวต่อไปเราจะทาให้แผนการมีประสิ ทธิภาพขึ้นได้อย่างไร
 ผลการผลักดันนโยบายของเราแตกต่างจากผลที่คาดหวังไว้อย่างไรบ้าง
 มีผลการดาเนินการที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นบ้างไหม เป็ นผลดีหรื อผลเสี ย
 เราจะแบ่งปั นข้อมูลผลการประเมินนี้ให้ชุมชน ผูบ้ ริ จาค พันธมิตร และสาธารณะรับรู ้ได้อย่างไร
 การผลักดันนโยบายใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าหรื อไม่ ได้บรรลุเป้ าหมายเร็ วขึ้น มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และมีผลเสี ย
น้อยลงหรื อไม่
แน่ นอนว่า ผูท้ ี่ ถูกละเมิดสิ ทธิ ควรมี ส่วนร่ วมในการประเมินนี้ พวกเขาสามารถช่วยอธิ บายจากมุมมองส่ วนตัวได้ว่าการ
ผลักดันนโยบายนั้นทาได้ดีหรื อไม่
และพิจารณาว่า ควรเผยแพร่ การประเมินผลการดาเนินงานในบางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์

บทที่ 4
กลวิธี: การพูดโน้ มน้ าวและปลูกฝังความคิด
หัวใจสาคัญในการผลักดันนโยบายไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดก็ตามคือการเปลี่ยนความคิดคนเช่นเปลี่ยนความคิดฝ่ ายค้านให้มี
ความคิดเป็ นกลาง เปลี่ยนความคิดฝ่ ายกลางให้กลายเป็ นพันธมิตร และเปลี่ยนจากพันธมิตรให้กลายเป็ นผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิ ใน
บทนี้จะพูดถึงการพูดโน้มน้าว และศึกษาตัวอย่างที่นกั เรี ยกร้องสิ ทธิ เอชไอวี/เอดส์ได้โน้มน้าวและปลูกฝังความคิดสถาบัน
ระดับนานาชาติ
 พูดโน้ มน้ าวและปลูกฝังความคิดบุคคล
 ทางานกับกองทุนโลกเพือ่ ต่ อสู้ เอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย
 ทางานกับการเจรจาระดับทวิภาคีเรื่องสิทธิมนุษยชน
 ทางานกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
 ทางานกับองค์ การสหประชาชาติ
เนื่องจากองค์การสหประชาชาติเป็ นช่องทางที่สาคัญที่สุดสาหรับการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ ระดับนานาชาติ ในบทนี้ จะ
กล่าวในรายละเอียด และอ้างถึง ศึ กษา: กรอบด้ านสิ ทธิ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
กลไกขององค์การสหประชาชาติ
การพูดโน้ มน้ าวและปลูกฝังความคิดบุคคล
สิ่ งสาคัญในการชักจูงผูม้ ีอานาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย คือการชักชวนให้ผมู ้ ีอานาจคนอื่นที่เป็ นพรรคพวกเดียวกัน
มาเป็ นนักเรี ยกร้องสิ ทธิในการผลักดันนโยบายของเรา เพราะเพื่อนย่อมฟังเพื่อนเสมอ
นักผลักดันนโยบายพูดโน้มน้าวผูม้ ีอานาจที่มีท่าทีเห็ นอกเห็นใจ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อนั เป็ นมิตร และชักชวนผูม้ ี
อานาจให้เข้าร่ วมการผลักดันนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เราแนะนาให้เริ่ มต้นตามขั้นตอนดังนี้
1. สร้ างรายชื่อบุคคลจานวนห้ าคน ที่สามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมายหลักในการผลักดันนโยบายได้ เช่น สมาชิกสภา
นิติบญั ญัติ เจ้าหน้าที่รัฐ ผูบ้ ริ จาคระดับสากล นักวิชาการ ผูน้ าทางศาสนา หรื อนักธุรกิจ
2. ให้ค นในหน่ ว ยงานหรื อ แนวร่ ว ม คิด วิธี ก ารติด ต่ อ กับ บุ ค คลทั้ง ห้า โดยใช้เ ว็บ ไซต์โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่ น เฟซบุ ค
(Facebook) ทุกคนบนโลกสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นจากเครื อข่ายเพื่อนของบุคคลจานวนสี่ ถึงห้าคนหากลองคิด
ดูดีๆ เราสามารถหาทางติดต่อทุกคนได้ไม่วา่ ใครก็ตาม
ก. มีคนในกลุ่มเรารู ้จกั บุคคลนั้นหรื อไม่ เขายินดีที่จะเข้าไปแนะนาตัวไหม
ข. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาหรื อผูส้ นับสนุนทุน มีโอกาสพบปะบุคคลนั้นตามงานสังคมบ้างหรื อไม่

ค. เราสามารถเข้าหาบุคคลนั้นในงานประชุมได้หรื อไม่
ง. มีใครจากกลุ่มหรื อหน่วยงานร่ วมของคุณที่สามารถเข้าไปติดต่อกับบุคคลนั้นได้ดีที่สุด
3. ค้ นหาประวัติศึกษาประวัติและความสนใจของบุคคลทั้งห้า ควรใช้วิธีไหนหรื อประเด็นไหนในการเข้าหาบุคคล
ดังกล่าว ความสนใจและความต้องการของบุคคลนั้นคืออะไร
4. คิดวิธี “เสนอประเด็นในลิฟท์ ” สรุ ปประเด็นสาคัญของงานคุณให้สามารถเข้าใจได้ภายในเวลาสามนาที หรื อเวลา
เพียงชัว่ ครู่ ระหว่างขึ้นลิฟต์เพราะเวลาเป็ นสิ่ งมีค่าสาหรับคนยุคนี้ ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องทาอย่างคล่องแคล่วฉับไว ใน
ขณะเดี ยวกันก็ดูเป็ นธรรมชาติ ไม่ตึงเครี ยด ไม่ใช่ เรื่ องง่ ายเลย! ฝึ กซ้อมพูดบ่ อยๆกับเพื่อนร่ วมงานและถาม
ความเห็น
จาไว้วา่ เป้ าหมายคือการทาให้คนเกิดความสนใจมากพอจนต้องการพบเราอีกครั้ง
5. เตรียมเอกสารความยาวหนึ่งหน้ ากระดาษสรุ ปใจความว่าทาไมการผลักดันนโยบายถึงต้องการการสนับสนุน ใคร
เป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องในการผลักดันนโยบายนี้ บ้าง (เช่ นสมาชิ กจากแนวร่ วม) รวมทั้งเป้ าหมายและจุ ดประสงค์การ
ผลักดันนโยบาย
สิ่ งสาคัญเมื่ อได้ทาความรู ้จักกับใครสักคน คือการสร้ างความรู ้ สึกเป็ นมิตร เพราะบทสนทนาแรกที่ เราหวังจะสร้ าง
ความสัมพันธ์ระยะยาว ลองศึกษาจากประสบการณ์ ดูวา่ มีโอกาสไหนบ้างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หากมีคนสนใจงานคุณ ให้เอกสารความยาวหนึ่งหน้ากระดาษแก่เขา และขอความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น
 เป้ าหมายของเราฟังดูแล้วเป็ นไปได้จริ งไหม
 คุณมีคาแนะนาไหม
 มีใครที่คุณคิดว่าเราสามารถไปปรึ กษาเรื่ องนี้ได้
 หากคุณคิดจะจัดการประชุมเรื่ องนี้ในอนาคต ได้โปรดเชิญพวกเราเข้าร่ วมประชุมได้ไหม
หากบุคคลนั้นมีท่าทีไม่สนใจ เราอาจต้องปลูกฝังแนวคิดมากขึ้น ลองถามดูวา่ คุณขอพบเขาอีกได้ไหมเพื่ออัพเดทข้อมูลหาก
คุณมีขอ้ มูลใหม่ๆมานาเสนอ ตัวอย่างเช่น
 คุณได้รู้เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เป็ นข่าวใหญ่ในสื่ อ หรื อได้รู้ขอ้ มูลพิเศษ หรื อมุมมองใหม่ๆ
 คุณเพิ่งกลับจากการประชุมปฏิบตั ิการ การประชุมภาคสนาม และมีขอ้ มูลหรื อเรื่ องราวที่จะมาเล่าต่อ
 คุณได้เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรื อรายงานใหม่ล่าสุด ที่อยากนาเสนอ
 คุณได้เริ่ มโครงการใหม่ หรื อกาลังคิดทาโครงการใหม่และอยากได้ความคิดเห็นจากบุคคลนั้น
 คุณมีเรื่ องเล็กๆน้อยๆขอให้เขาช่วยเหลือ (เช่นช่วยแนะนาคุณให้รู้จกั กับบุคคลหนึ่ ง หรื อยกประเด็นของคุณในที่
ประชุม)

เป้ าหมายของการปลูกฝังคือ
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็ นแหล่งข้อมูล มีมุมมองและข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ และเป็ นคนที่ควรทาความรู ้จกั
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในขณะที่คุณเชื่อมัน่ ในความคิดของคุณ คุณก็สามารถเข้าใจถึงแรงกดดัน และความต้องการ
ของคนที่คุณกาลังปลูกฝังแนวคิด หากยังไม่เข้าใจพวกเขา ให้เปิ ดใจและเรี ยนรู ้ความต้องการของพวกเขา
 ดูวา่ บุคคลนั้นอยากกลับมาพบและพูดคุยกับคุณอีกครั้งไหม
หลังจากนั้น หากการพบกันผ่านไปได้ดว้ ยดี ส่งอีเมล์ตอบขอบคุณอย่างสุ ภาพขนาดสั้นๆ เพื่อขอบคุณบุคคลนั้นที่สละ
เวลาให้ จากนั้นจดลงในปฏิ ทินกาหนดวันที่ ควรติดตามผล ในกรณีนี้จาเป็ นต้ องทางานอย่ างมีข้ันตอน และติดตาม
บุคคลทั้ง5 อยู่เรื่อยๆ อย่ างน้ อยทุกสองถึงสามเดือน
ในการพูดโน้มน้าวและปลูกฝั ง ข้อมูลเปรี ยบได้กบั กระแสน้ า กระแสลมในขณะที่ คนหนึ่ งทางานเชิ งลึกในประเด็น
ปั ญหาและชุมชนเฉพาะกลุ่ม ส่ วนคุณเป็ นฝ่ ายที่รู้เรื่ องประเด็นต่างอย่างกว้างขวางและผูค้ นทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่บุคคลที่คุณติดต่อไม่รู้จกั กลุ่มคนเหล่านี้ หากคนที่คุณกาลังปลูกฝังแนวความคิดกาลังจะไปในสถานที่ที่มีคนรู ้จกั คุณ
คุณสามารถให้ขอ้ มูลหรื อให้คาแนะนาพวกเขาได้ หากพวกเขากาลังต้องการค้นคว้าในประเด็นที่คุณเชี่ยวชาญ คุณควร
ให้คาแนะนาหรื อเสนอรายงานให้
หากคุณได้กลายเป็ นแหล่งข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น คุณจะได้รับการเชื่อถือและไว้วางใจและทาให้การโน้มน้าวทาได้
ง่ายขึ้น
หากรู ้สึกได้วา่ มีโอกาสในการผลักดันนโยบาย ให้รีบคว้าไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามโน้มน้าวธนาคารโลก(World
Bank) และคนที่ คุณกาลังปลูกฝั งแนวความคิ ดกาลังจะไปพบผูอ้ านวยการธนาคารโลก ลองถามเขาดู ว่าคุ ณขอส่ ง
ประเด็นสองสามประเด็นเพื่อให้เขากล่าวถึงในที่ประชุมได้หรื อไม่ ถ้าเขาเห็นด้วย ส่งประเด็นเหล่านั้นให้เขาภายใน 24
ชัว่ โมงจากนั้น ติดตามผลหลังการประชุมเพื่อดูวา่ ผลเป็ นอย่างไร
หากสนิ ทสนมกับบุคคลนั้นมากขึ้นแล้ว คุณสามารถหาวิธีร่วมงานอย่างจริ งจัง คุณอาจเข้าหาเขาด้วยข้อเสนอเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น ร่ างข้อเสนอรัฐบาลที่คุณต้องการให้เขาเป็ นฝ่ ายสนับสนุน หรื อในการประชุมที่อยากให้เขาลุกขึ้นพูด หาก
เขาเห็นด้วยที่จะทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง อย่าอายที่จะติดตามผลหลายๆครั้งถ้าจาเป็ น
หากคนที่คุณติดต่อไม่สนใจ อย่ากดดัน หรื อตามตื๊อ จาไว้วา่ ผูม้ ีอานาจนั้นมักถูกองค์กรพัฒนาเอกชนหลายรายพยายาม
โน้มน้าว และมีการติดต่อพูดคุยกันเสมอ จาไว้วา่ ชื่อเสี ยงที่ดีของคุณเป็ นสิ่ งสาคัญ คนที่ไม่สนใจอาจย้อนกลับมาหาได้
เมื่อได้ยนิ คนอื่นในแวดวงพูดถึงคุณในทางที่ดี หรื อบางที อาจไม่ยอ้ นกลับมา ในระหว่างนี้ หน่วยงานคุณจะได้ใช้เวลา
ในการติดต่อคนใหม่ๆและปลูกฝังแนวความคิดเพื่อขยายแนวคิดและอิทธิพลออกไปสู่วงกว้าง
ส่วนที่เหลือในบทนี้จะพูดถึงวิธีการใช้ทกั ษะ ในการทางานกับองค์กรระดับนานาชาติ

ทางานกับผู้สนับสนุนทุน: กองทุนโลกในการต่ อสู้ เอชไอวี/เอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย
กองทุนโลก (The Global Fund) เป็ นผูใ้ ห้ทุนรายใหญ่ระดับนานาชาติ เพื่อต่อสู ้เอชไอวี/เอดส์ วัณโรค และมาเลเรี ย
กองทุนให้เงินผ่านทางกลไกการประสานงานระหว่างประเทศ หรื อ Country Coordinating Mechanisms (CCMs) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจากรัฐบาล หน่ วยงานเอกชน และผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบจากสามโรคนี้ และประชาสังคม เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทาแบบขอไปที ตัวแทนจากประชาสังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบต้องผ่านการได้รับเลือกจากการ
ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง นักผลักดันนโยบายภายในประเทศหลายรายต่างให้ความสนใจกับระบบ CCMs นี้
อย่างไรก็ตาม มีวิธีอื่นในการติดต่อและโน้มน้าวกองทุนโลก กองทุนโลกมีผแู ้ ทนที่ได้รับการลงคะแนนเสี ยงให้เป็ น
สมาชิกคณะกรรมการ และเป็ นผูต้ ้ งั นโยบายกองทุนในหลายพื้นที่ ผูแ้ ทนเหล่านี้ เป็ นตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนจาก
ประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว และกาลัง พัฒนา นัก ผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ สามารถและควรโน้มน้าวผูแ้ ทนเหล่านี้ และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั ว่าผูแ้ ทนเหล่านี้นาเสนอประเด็นขององค์กรพัฒนาเอกชนจริ งๆ คุณสามารถค้นหาข้อมูลของผูแ้ ทน
ได้ที่เว็บไซต์กองทุนโลก www.theglobalfund.org
นอกจากนี้ สานักงานเลขานุการกองทุนโลกที่กรุ งเจนี วา มีเจ้าหน้าที่ระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวนมากที่ควบคุมดูแลแต่ละ
ภูมิภาคและประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ ทธิ มนุษยชน ประชาสังคม และเพศ รับผิดชอบระบบ
CCMs ในแต่ละประเทศ ในการมอบทุนและจัดโครงการ นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เพื่อ
แบ่งปั นข้อมูลและข่าว อย่างที่ได้เปรี ยบเทียบไว้ขา้ งต้น ข้อมูลเหมือนกระแสน้ า สิ่ งสาคัญคือการทาตามหลักการที่ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น มีความสุภาพอ่อนน้อมและพูดคุยด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
กองทุ น โลกไม่เหมื อ นหน่ ว ยงานให้ค วามช่ วยเหลื อระดับนานาชาติ อื่นๆ ประการแรกเพราะถูกก่ อ ตั้งขึ้ น จากนัก
เรี ยกร้องสิ ทธิจานวนมากที่ทางานร่ วมกันในระดับนานาชาติได้โน้มน้าวให้ต้ งั องค์กรนี้ ข้ ึน ประการที่สองคือเป้ าหมาย
และการยึดถือในเรื่ องความโปร่ งใสและการเข้าถึงประชาชน ประการที่ สามคือ การปรึ กษาหารื อกับชุมชนที่ ได้รับ
ผลกระทบอย่างสม่าเสมอ ทาให้องค์กรนี้ เปิ ดกว้างมากกว่าองค์กรอื่นๆในการติดต่อพูดคุยและรับฟั งข้อแนะนาจาก
ประชาชน
นักผลักดันนโยบายอาจจะไม่พอใจใน CCM ของประเทศตัวเอง หรื อมีความข้องใจในการทางานของกองทุนโลก
ดังนั้นการใช้เวลาศึ กษาองค์กรนี้ และปลูกฝั งแนวคิดให้กบั เจ้าหน้าที่ กองทุนโลก ก็จะเป็ นการกระทาที่ คุม้ ค่าและมี
ประโยชน์ไม่นอ้ ย

กรณีศึกษา: การผลักดันนโยบายกับผู้สนับสนุนทุน
ผูส้ นับสนุนทุนนานาชาติบางรายเช่น Open Society Foundations (OSF) ให้การสนับสนุนเรื่ องสุขภาพ และการผลักดัน
นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน บางครั้งทางานเหล่านี้ดว้ ยตัวเอง แดเนียล วูลฟ์ จาก OSF เล่าให้ฟังถึงวิธีการของเขาว่า
“นักเรี ยกร้องสิ ทธิ ยอมเสี่ ยงในการออกไปพูดประเด็นที่เป็ นเรื่ องโต้เถียงกันในสังคม เช่น สิ ทธิ ของผูใ้ ช้ยา หรื อความ
รุ นแรงของตารวจ องค์กรพัฒนาเอกชนระดับ นานาชาติ สามารถช่วยเป็ นกระบอกเสี ยงของคนในพื้นที่ ให้ดงั ขึ้น มี
วิธีการหลายวิธีในโครงการของผม เราได้ลองมาหลายวิธี เช่นการเขียนบล็อกลงในเว็บไซต์หน่ วยงานของเรา เมื่ อ
ผูอ้ นุมตั ิเงินเปิ ดเผยรายงาน หรื อประสบความสาเร็ จในการผลักดันนโยบาย เป็ นผูส้ นับสนุนการประชุมระดับนานาชาติ
ที่ให้หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ได้พบกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจานวนมาก และนาตัวแทนจากห้าถึงหกประเทศ
มารวมตัวกันในการประชุมกับเจ้าหน้าที่หลักขององค์การสหประชาชาติเพื่อฟังประเด็นปั ญหา (ซึ่งเราก็หวังให้พวกเขา
รับฟั ง) ด้วยความสนใจอย่างมาก เพราะเราและนักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนคนอื่นๆอยู่ในที่ ประชุมเป็ น
พยานรับรู ้ประเด็นปั ญหาต่างๆเช่นเดียวกัน
“บางครั้งการรายงานสรุ ปประเด็นอาจทาเป็ นการส่ วนตัว โดยขอพบกับเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ หรื อจากฝ่ าย
นักเรี ยกร้องสิ ทธิ ก็ได้ บางครั้งเราเห็ นด้วยกับการแสดงออกต่อหน้า ทุกคนเช่นการเดิ นบุกขึ้นเวที และชูป้ายเขียนว่า
“ช่วยรักษา อย่าทรมาน” ต่อหน้าการประชุมการลดอันตรายระดับ นานาชาติในประเทศไทย ซึ่ งการกระทาเช่นนี้ ใช้ไม่
ได้ผลทุกครั้ง แต่ถา้ เป็ นไปได้ ถึงแม้ผมจะเป็ นผูส้ นับสนุนทุนในเสื้ อแจ็คเก็ต ผมก็เข้าร่ วมวิธีการตรงๆเหล่านั้นเช่นกัน
บางครั้งผูอ้ นุมตั ิเงินอาจตกใจได้ ว่าคุณ! ผูส้ นับสนุนทุนยืนร้องเพลงถือป้ ายเนี่ยนะ ผมขอเอาคาพูดของเพื่อนคนหนึ่ งที่
เคยบอกผมไว้วา่ การเรี ยกร้องสิ ทธิ คือการยอมเสี่ ยงและเชิ ญผูอ้ ื่นให้เข้ามาร่ วมกับเรา นี่ ไงครับที่ ผมกาลังทาอยู่ เชิ ญ
ผูค้ นให้มาร่ วมกับเรา”
ร่ วมงานกับการเจรจาระดับทวิภาคีเรื่องสิทธิมนุษยชน
คนอีกกลุ่มที่มีส่วนร่ วมการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ คือเจ้าหน้าที่สถานทูตที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองหลวงของประเทศ รัฐบาล
หลายแห่ ง รวมทั้งสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศญี่ ปุ่ นมี เ จ้าหน้าที่ ของสถานทู ต รั บผิด ชอบดู แ ล
ความก้าวหน้าด้านสิ ทธิมนุษยชน และรายงานให้นกั การทูตทราบ และรวบรวมข้อมูลกรณี บุคคลที่ถูกกักขังเนื่องจากใช้
สิ ทธิในการแสดงออกและการรวมกลุ่ม เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมักมีส่วนร่ วมในการรวบรวมความเคลื่อนไหวให้กบั นักการ
ทูต เพื่อยกประเด็นดังกล่าวในการประชุมกับหัวหน้าคณะรัฐบาล พวกเขาต้องการข้อมูลใหม่ๆเสมอ
ในบางประเทศมีการเจรจาระดับทวิภาคีวา่ ด้วยเรื่ องสิ ทธิกบั ประเทศอื่นๆ มีการยกประเด็นเรื่ องสิ ทธิ และให้คาแนะนา
กันและกัน การเจรจาถูกจัดขึ้นครั้งคราว บางครั้งจัดปี ละครั้ง และจนถึงบางครั้งประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวซ้ า
อย่า งไรก็ ต ามเป็ นวิธี ที่ ป ระเทศต่า งๆรั บรู ้ ข ้อ กัง วลในเรื่ อ งสิ ท ธิ จ ากเพื่ อนประเทศและเป็ นแรงกดดัน ให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง การเจรจาด้านสิ ทธิน้ ีอาจส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนอย่างเป็ นทางการ อย่างเช่น “หลักนิ ติธรรม” หรื อการ
ประชุมอื่นๆที่นานักวิชาการ นักกฎหมาย หรื อองค์กรพัฒนาเอกชนของทั้งสองประเทศมารวมตัวกัน

เห็นได้ชดั ว่า การแบ่ งปันข้ อมูลทางการเมืองให้ กบั รัฐบาลของประเทศอืน่ เป็ นเรื่องส่ งผลกระทบในทางการเมืองได้ มาก
นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิควรทาการประเมินความเสี่ ยงอย่างระมัดระวัง ถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น แทนทีจะติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยตรง ให้ติดต่อกับพันธมิตรระดับนานาชาติดีกว่า เช่นองค์กรด้านสิ ทธิ ระดับนานาชาติเพราะ
สามารถยกประเด็นของเราได้
ร่ วมงานกับกลุ่มด้ านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
เมื่อ 20 ปี ที่ แล้ว องค์กรด้านสิ ทธิ มนุษยชนระดับ นานาชาติ ได้เติบโตขึ้น และกลายเป็ นแหล่งข้อมูลที่ทวีความสาคัญ
อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูส้ ร้างนโยบาย หากคุณสามารถชักชวนคนจากกลุ่มเหล่านี้ มาร่ วมงานใน
ประเด็นที่เรากาลังทาการผลักดันนโยบายอยู่ พวกเขาสามารถเป็ นพันธมิตรที่แข็งแกร่ งให้คุณได้ ซึ่ งพิจารณาแล้วมีท้ งั
ข้อดีและข้อเสี ย เช่นเดียวกันกับทุกวิธีการในการผลักดันนโยบาย
องค์กรแนวหน้าระดับ นานาชาติ ดา้ นสิ ทธิ ที่ดูแลเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ และสิ ทธิ มนุ ษยชน คือ Human Rights Watch
(HRW) Amnesty International (AI) และ International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)
นอกจากนี้ ศูนย์สิทธิ มนุ ษยชนในมหาวิทยาลัยที่ ทาวิจยั บางครั้งทาการผลักดันนโยบายเช่นเดี ยวกันและมีกลุ่มสิ ทธิ
มนุษยชนหลายกลุ่มที่ให้ความสนใจในแต่ละประเทศ
องค์กรแต่ละแห่ งมีวิธีการของตนเอง แต่ทุกแห่ งต้องการผูร้ ่ วมงานที่เป็ นนักผลักดันนโยบายระดับรากหญ้า บุคคลที่
สามารถอัพเดทข้อมูล และให้ข ้อมูลที่ เชื่ อถือได้ (ข้อมูลเปรี ยบได้กบั กระแสน้ า กระแสลม) กลุ่มระดับนานาชาติ ใช้
ข้อมูลในการทาข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน และเพื่อแจ้งให้ผูค้ ิดนโยบายรับทราบ กลุ่มสิ ทธิ ระดับรากหญ้าสามารถ
แบ่งปั นข่าวสารด่วนกับองค์กรเหล่านี้ได้ โน้มน้าวให้พวกเขายกประเด็นสาคัญ และช่วยจัดการสัมภาษณ์ ในบางกรณี
กลุ่มสิ ทธิระดับนานาชาติได้ช่วยนักเรี ยกร้องสิ ทธิที่ตกอยูใ่ นความเสี่ ยงให้ปลอดภัย
กลุ่มสิ ทธิระดับนานาชาติมีช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง ผูส้ นับสนุนทุนนานาชาติ และเจ้าหน้าที่องคืการ
สหประชาชาติและสามารถยกประเด็นสิ ทธิของคนในท้องที่ให้ถึงขั้นสูงสุดได้ พวกเขาสามารถช่วยกลุ่มคนในพื้นที่ได้
รู ้ ถึ งโอกาสการรั บ ทุ น การพูดในที่ สาธารณะ ทุ น การศึ กษา และแนะน าการประชุ ม นานาชาติ มี ผูบ้ ริ จ าคเงิ น ขอ
คาปรึ กษาเรื่ องกลุ่มในท้องที่หลายราย เพื่อขอคาแนะนาว่าจะบริ จาคเงิ นให้กลุ่มเหล่านี้ ดีหรื อไม่ ถ้าองค์กรด้านสิ ทธิ
ระดับนานาชาติชอบผลงานของคุณ พวกเขาอาจให้รางวัลใหญ่และเป็ นกระบอกเสี ยงให้หน่วยงานคุณ
อย่างไรก็ตามความสัม พันธ์น้ ี และรางวัลด้านสิ ทธิ อาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยง ในบางประเทศกลุ่ มด้านสิ ทธิ ระดับ
นานาชาติสร้างความไม่พอใจแก่รัฐบาลเป็ นอย่างมาก และการแบ่งปั นข้อมูลกับพวกเขาอาจทาให้กลุ่มคุณเกิ ดอยูใ่ น
อันตราย หรื อถูกกักขังได้
นอกจากนี้ การที่กลุ่มขนาดเล็กรวมตัวกับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก อาจทาให้รู้สึกเหมือนสมาชิกที่อ่อนแอ เนื่ องจาก
องค์กรอย่าง HRW หรื อ AI เป็ นองค์กรขนาดใหญ่และมีนโยบายซับซ้อนและมีกฎระเบียบมากมาย ซึ่ งทาให้ร่วมงาน

ได้ยาก (หรื อบางครั้งเป็ นไปไม่ได้) ในการขออนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ องค์กร ลงนามในจดหมายร้องเรี ยน หรื อทาข่าว
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ถึงแม้วา่ ใจพวกเขาอยากก็ตาม
เจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจอยูภ่ ายใต้ความกดดันในการค้นคว้าประเด็นใหม่ๆตลอดเวลา พวกเขาอาจมีท่าทีสนใจประเด็นของ
เราอยูค่ รู่ หนึ่ง จากนั้นอาจถูกสัง่ ให้ทิ้งประเด็นนี้และไปทางานอย่างอื่น กลุ่มที่ใหญ่กว่าอาจช่วยคุณในการวิจยั แล้วออก
แถลงการณ์ หรื อทาข้อแนะนาสาหรับนโยบายที่ทางกลุ่มคุณไม่เห็นด้วย
สุ ดท้ายแล้ว รางวัลสิ ทธิ มนุษยชนระดับนานาชาติ อาจช่วยให้องค์กรเราเป็ นที่ รู้จกั และได้รับการยอมรับ แต่อย่างไรก็
ตามนักเรี ยกร้องสิ ทธิในบางประเทศที่เข้มงวดอาจต้องเผชิญกับการแก้แค้นหลังจากรับรางวัลสิ ทธิมนุษยชน รางวัลอาจ
ช่วยให้องค์กรด้านสิ ทธิระดับนานาชาติที่เป็ นผูม้ อบรางวัล สามารถเรี่ ยไรเงินจากการบริ จาครายบุคคล หน่วยงานระดับ
นานาชาติบางกลุ่มไม่แบ่งเงินให้กบั หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รางวัล หน่วยงานที่มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบจะ
คุยกับกลุ่มระดับท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมาเรื่ องความเสี่ ยง โอกาส และความคาดหวัง ก่อนการมอบรางวัล
หน่วยงานสิ ทธิระดับนานาชาติ ทาหน้าที่สาคัญในการดึงความสนใจมายัง ประเด็นการละเมิดสิ ทธิ และผลักดันให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลง หน่ วยงานช่วยผลักดันเรื่ องการละเมิ ดสิ ทธิ ให้อยู่ในวาระของนานาประเทศ และเป็ นนักผลักดัน
นโยบายด้านสิ ทธิ ที่มีพลังมากพอในการสร้างความเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์วา่ หน่วยงานนี้ จะเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ดี
ของกลุ่มระดับรากหญ้าของเราหรื อไม่ และความสัมพันธ์ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานลักษณะไหน เป็ นคาถามสาคัญที่ตอ้ งพูดคุย
ก่อนการเริ่ มทางานด้วยกัน
ร่ วมงานกับองค์ การสหประชาชาติ
ในช่วงวิกฤตที่รัฐบาลสนับสนุนการกวาดล้างยาเสพติดในประเทศไทย นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ผลักไสการ
โจมตีนโยบายต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาล นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ รวมทั้งผูใ้ ช้ยาและองค์กรด้านสิ ทธิระดับนานาชาติ
เรี ยกร้องให้จดั การกับการดาเนิ นคดีอย่างไม่เป็ นธรรมร่ วมหมื่นคดี รวมทั้งการบังคับให้เข้ารับบาบัดยา และความรุ นแรง
อื่นๆ “ยูเอ็นไม่ใช่พอ่ กู!” เขาประกาศกร้าว ในการให้สมั ภาษณ์กบั หนังสื อพิมพ์เดอะเนชั่นกรณี “เจ้าหน้าที่พิเศษจากองค์การ
สหประชาชาติจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหาสาเหตุยอดการเสี ยชีวติ ที่พงุ่ ขึ้นสูงในสงครามการต่อสูก้ บั ยาเสพติด”

สิ่ งนี้ แสดงให้เห็ นความท้าทายและประโยชน์ของการทางานร่ วมกับองค์การสหประชาชาติ ขอ้ คิดเห็นจากนายกรัฐมนตรี
แสดงให้เห็นว่าเขารู ้สึกแข็งกร้าวพอที่จะไม่สนใจข้อวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันนักเรี ยกร้องสิ ทธิ ชาว
ไทยเห็นว่าเหตุการณ์น้ ีส่งผลดีต่อการผลักดันนโยบาย เพราะได้แสดงให้เห็นว่าผูน้ าต้องยอมรับความเห็นจากภายนอก

บางครั้งเราไม่สามารถให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจในประเด็นด้านสิ ทธิ มากพอได้ บางครั้งรัฐบาลตั้งใจเพิกเฉยประเด็น
ของเรา หรื อความพยายามของเราขาดแรงผลักดันที่ ส่งให้ปัญหากลายเป็ นประเด็นระดับชาติ เมื่อสิ่ งนี้ เกิ ดขึ้น นักผลักดัน
นโยบายด้านสิ ทธิบางคนมองหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลที่สูงขึ้น

วิธีการดังนี้มีขอ้ ได้เปรี ยบ นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิที่ทางานด้านเอชไอวีกบั กลุ่มคนชายขอบ มักเป็ นกลุ่มคนชายขอบใน
ประเทศและมีพนั ธมิตรในประเทศไม่กี่ราย การหาเพื่อนร่ วมงานใหม่ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และเข้าใจกลไก
ที่ช่วยยกประเด็นให้เป็ นที่ รับรู ้ และดึ งความสนใจมายังประเด็น ของคุณนับเป็ นการเพิ่มศักยภาพและพลังในการผลักดัน
นโยบาย

อย่างไรก็ตาม การทางานกับองค์การสหประชาชาติ อาจก่อให้เกิดผลเสี ยเช่นกัน ในประเทศที่ มีสังคมอนุรักษ์นิยม การยื่น
รายงานคู่ขนาน หรื อข้อเรี ยกร้องต่อองค์การสหประชาชาติ อาจทาให้รัฐบาลรู ้สึกอับอาย หรื ออยากตอบโต้อย่างรุ นแรงต่อ
นัก ผลักดัน นโยบายหรื อ บางครั้ งถึ ง แม้มี ก ารเข้า ร่ ว มประชุ ม กับ องค์การสหประชาชาติ เ ป็ นระยะเวลานาน และการ
ปรึ กษาหารื อแต่กลับไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อชุมชน

การเข้าใจการทางานระบบองค์การสหประชาชาติจาเป็ นต้องมีทกั ษะภาษาอังกฤษที่ดี องค์การสหประชาชาติมีภาษาทางการ
หกภาษา คือ ภาษาอาระบิก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซี ย และภาษาสเปน เอกสารทางการขององค์การ
สหประชาชาติ ทุกฉบับได้รับการแปลทั้งหมดหกภาษาในกรณี ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตามองค์การ
สหประชาชาติแปลภาษาเฉพาะเอกสารตามคาร้องขอเท่านั้น หากไม่มีองค์การพัฒนาเอกชนขอให้มีการแปลเอกสารเป็ น
ภาษาอาระบิกหรื อภาษาจีน ทางองค์การสหประชาชาติก็จะไม่มีการว่าจ้างการแปลภาษานั้นๆ องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถ
ขอให้องค์การสหประชาชาติแปลภาษาสาหรับเอกสารที่ตอ้ งใช้เพื่อประโยชน์ในการทางาน

ไม่วา่ คุณจะเลือกระบบองค์การสหประชาชาติหรื อไม่ การเรี ยนรู ้ระบบและสร้างความคุน้ เคยกับระบบเป็ นความคิดที่ดี คุณ
สามารถตัดสิ นใจได้วา่ เมื่อไหร่ ควรเข้าหาองค์การสหประชาชาติหรื อเมื่อไหร่ ไม่ควร ในส่วนนี้จะพูดถึงเรื่ องหน่วยงานต่างๆ
ที่คุณสามารถติดต่อทางองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งกลไกสิ ทธิ ดา้ นกฎหมาย และข้อมูลการพิจารณาการใช้กลยุทธ์ต่างๆ
เหล่านี้

การผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ ข้ ึนอยูก่ บั กาลัง ความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าหาญของผูส้ นับสนุ น ในฐานะที่ เป็ นนัก
เรี ยกร้องสิ ทธิระดับรากหญ้า เราจาเป็ นต้องพิจารณาทุกทางเลือก ในการออกแบบแผนเพื่อยุติการละเมิดสิ ทธิ ในชุมชนของ
เรา ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบ อย่างที่บทนาของกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวไว้วา่ องค์การสหประชาชาติ
สามารถช่วย “เน้นย้ าความศรัทธาในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานทางกฎหมาย ศักดิ์ ศรี และคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ความเท่า
เทียมของเพศชายและเพศหญิงและของประเทศไม่วา่ จะมีขนาดใหญ่หรื อเล็ก และเพื่อสร้างเงื่อนไขภายใต้ความยุติธรรม
และการยอมรับข้อปฏิบตั ิขอ้ ตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ”

สานักงานองค์ การสหประชาชาติในประเทศ
นักผลักดันนโยบายในประเทศส่ วนใหญ่ หากมีการติดต่อกับองค์การสหประชาชาติ กระทาผ่านทางสานักงาน UNAIDS,
UNICEF หรื อ สานักงานองค์การสหประชาชาติ ที่ต้ งั ในประเทศ สานักงานเหล่านี้ มกั ตั้งอยูใ่ นเมืองหลวง และทางานกับ
หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากรัฐบาลเป็ นสมาชิกยูเอ็นด้วยเช่นกัน

นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิเอชไอวี/เอดส์ บางครั้งไม่พอใจสานักงานองค์การสหประชาชาติ ในประเทศ เพราะแทบจะไม่
ลุ ก ขึ้ น พู ด ต่ อ หน้า สาธารณะในประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การเมื อ ง เราเห็ น ด้ว ยที่ สานัก งานองค์การ
สหประชาชาติในประเทศมีขอ้ บังคับให้ยดึ ตามมาตรฐานหลักสิ ทธิระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม สานักงานองค์การสหประชาชาติในประเทศอาจทางานภายใต้ความกดดันมากมาย เจ้าหน้าที่จาเป็ นต้องติดต่อ
ประสานงานในประเด็น ต่างๆ จากการเรี ย กร้ อ งของประชาชนและรั ฐบาล อี ก ทั้งยังต้อ งติ ด ต่อกับหน่ วยงานองค์การ
สหประชาชาติ ในสาขาอื่นๆ สานักงานในภูมิภาค และสานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในกรุ งเจนี วา ส่ วนภูมิภาค
เอเชีย สานักงานองค์การสหประชาชาติต้ งั อยูท่ ี่กรุ งเทพฯ ประเทศไทย หน่วยงานต่างๆส่งคาร้องขอความต้องการด้านข้อมูล
คาแนะนา การจัดส่งโครงการ การบัญชีและอื่นๆ มายังสานักงานองค์การสหประชาชาติในประเทศ
ผูป้ ระสานงานระหว่างประเทศเป็ นเจ้าหน้าที่ ระดับสู งขององค์การสหประชาชาติ ส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ องการณ์ ไกลและมี
อานาจจากทางองค์ก ร อย่างไรก็ต ามผูป้ ระสานงานค่อ นข้างขาดประสบการณ์ การทางานในประเทศใหม่ และต้องมี
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐในการให้คาปรึ กษา
ส่วนใหญ่ที่ผปู ้ ระสานงานทางานได้เพียงสองสามปี และย้ายไปสู่ตาแหน่งอื่นภายในองค์กร ซึ่ งเหมือนการเลื่อนตาแหน่งใน
ระบบการทางานขององค์การสหประชาชาติดว้ ยเหตุน้ ี จึงมีแรงกดดันจากสานักงานองค์การสหประชาชาติ ในประเทศ และ
ไม่มีแรงกระตุน้ ในการนาเสนอประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ละเอียดอ่อน เจ้าหน้าที่ประสานงานขององค์การสหประชาชาติ

ที่ พูด ตรงเกิ นไปและวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ ยวกับบันทึ ก ด้า นสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศ อาจท าให้ไ ม่ได้รับ การติ ด ต่อ จาก
เจ้าหน้าที่รัฐบาล และมีอุปสรรคในการทางานให้ลุล่วง
ดังนั้นหากเป็ นไปได้ คุ ณจึ งควรสร้ างความร่ วมมือกับผูป้ ระสานงานของประเทศ และเจ้าที่ หน้าที่ จะนาเรื่ องเหล่านี้ ไป
รายงานผูป้ ระสานงานของประเทศคุณสามารถรายงานเรื่ องสิ ทธิ และการละเมิดสิ ทธิ หากมีเหตุก ารณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นหากคุณ
เป็ นตัวแทนองค์กรที่ทางานในภูมิภาคหรื อเครื อข่ายระดับชาติ คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กบั สานักงาน

องค์การ

สหประชาชาติระดับภูมิภาค ถ้าสานักงานองค์การสหประชาชาติ ระดับประเทศไม่เต็มใจพูดคุยกับคุณเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน
การได้รับฟังเรื่ องดีๆเกี่ยวกับคุณจากสานักงานระดับภูมิภาคอาจช่วยเปลี่ยนใจพวกเขาได้
ประเด็นต่อไปนี้เป็ นสิ่ งที่สานักงานองค์การสหประชาชาติระดับประเทศสามารถให้ความช่วยเหลือได้
 แบ่งปั นข้อมูลเรื่ องมาตรฐานองค์การสหประชาชาติและแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดจากประเทศอื่นๆ
 ดูวิธีคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ และประเด็นด้านสิ ทธิ ความรู ้เชิ งก้าวหน้าเกี่ยวกับโอกาสในการ
ผลักดันนโยบาย
 จัดประชุมกับกลุ่มของคุณหน่วยงานองค์การสหประชาชาติอื่นๆ และเจ้าหน้าที่รัฐ ในประเด็นสิ ทธิที่คุณทางานอยู่
 แนะนาและติดต่อคุณให้กบั บุคคลสาคัญจากหน่วยงานอื่นๆขององค์การสหประชาชาติ
 ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงการให้คาปรึ กษาระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และเราสามารถยก
ประเด็นของเราให้เป็ นที่รับรู ้
 ชูประเด็นของคุณให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับทราบ
 เผยแพร่ รายงานของคุณทางออนไลน์และส่งให้รัฐบาลหรื อเจ้าหน้าที่คุณรับทราบและให้การสนับสนุน
 ร้องขอกรณี ฉุกเฉิ น ด้วยการโทรหารัฐบาลเพื่อแจ้งเรื่ องนักเรี ยกร้องสิ ทธิเอชไอวี/เอดส์ ถูกจับกุมตัว หรื อถูกทาร้าย
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ)
ในประเทศไทย กลุ่ ม นั ก เรี ยกร้ อ งสิ ทธิ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากกองทุ น สนั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค ระดั บ ภู มิ ภ าค
http://www.unaidsrstesa.org/home) หรื อTSF กองทุนองค์การสหประชาชาติน้ ี ให้ทุนสนับสนุนในการนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคมาช่วยในการพัฒนาโครงการ เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้มกั สูงเกินกว่างบของกลุ่มระดับรากหญ้าจะสามารถหา
ได้Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG) สามารถหาทุนเพิ่มในการนาผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการติดเชื้ อจาก
HIV/HCV เพื่อช่วย TTAG ในการพัฒนาคู่มือการอบรม

ร่ วมงานกับสานักงานข้ าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ
องค์การสหประชาชาติมีหน่วยงาน สานักงาน สานักงานข้าหลวงใหญ่ สิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(OHCHR) ซึ่ ง
ให้ความสนใจเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
การท างานกับ OHCHR มี ท้ ัง ข้อ ได้เ ปรี ย บและข้อ เสี ย เปรี ย บ ข้อ ได้เ ปรี ยบคื อ การให้ค วามรู ้ เ จ้า หน้าที่ อ งค์การ
สหประชาชาติ ในประเด็นของคุณ ดึ งดูดความสนใจจากสื่ อ ในประเด็นที่ คุณนาเสนอต่อองค์การสหประชาชาติได้
พัน ธมิ ต รเพิ่ม ในระดับ ประเทศและระดับ นานาชาติ จ ากการร่ ว มงานกับ องค์ก ารสหประชาชาติ แ ละรวมพลัง กับ
เจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติในประเทศซึ่งมีความเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนความพยายามของคุณ
อย่า งไรก็ ต ามมี ข ้อ เสี ย เปรี ย บ ส าหรั บ ประเทศที่ มี ก ารเมื อ งเชิ ง อนุ รั ก ษ์นิ ย ม การเสนอข้อ เรี ย กร้ อ งต่ อ องค์ก าร
สหประชาชาติ, OHCHR เป็ นการกระทาเสี่ ยงที่อาจนาไปสู่ การถูกคุมขัง และระงับการดาเนิ นการขององค์กรพัฒนา
เอกชน
OHCHR มี ความสาคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านสิ ทธิ นานาชาติ ส่ วนที่ เหลือในบทนี้ จะพูดถึงการทางานของ
สานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ สามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมเรื่ องมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนและกลไลการทางานในคู่มือเล่มแรก
ของชุดนี้
ศึกษา: ยุติการละเมิดสิ ทธิ
มีช่องทางมากมายในการแบ่งปั นข้อมูล และเสนอข้อเรี ยกร้องต่อ OHCHR รวมทั้ง
1. กลไกประจาอนุสัญญา
2. ผ่านทางวิธีการพิเศษ ผูช้ านาญการในด้านพิเศษ หรื อคณะกรรมการ
3. รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนของประเทศ หรื อ Universal Periodic Review (UPR) จัดทาโดย
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งองค์ การสหประชาชาติ หรื อโดยการ
4. ข้ อเรียกร้ องรายบุคคลต่อOHCHR
กลไกประจาอนุสัญญาคืออะไร
 คณะกรรมการด้านสิ ทธิ ทางพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง The Civil and Political Rights Committee (CCPR)
ตรวจสอบเรื่ องการบังคับใช้ก ติ การะหว่างประเทศว่า ด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ท ธิ ทางการเมื อง (International
Covenant on Civil and Political Rights and its optional protocols
 คณะกรรมการสิ ทธิ ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The Committee on Economic, Social and Cultural
Rights (CESCR) ดูแลเรื่ องการบังคับใช้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ (The Committee on the Elimination of
Racial Discrimination) (CERD) ตรวจสอบเรื่ องการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
ทุกรู ปแบบ
 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิในทุกรู ปแบบต่อสตรี (The Committee on the Elimination of
Discrimination Against Women) (CEDAW) ซึ่ งตรวจสอบการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการกี ดกันผูห้ ญิงทุก
ประเภทและแนวทางการปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (The Committee Against Torture)(CAT) ตรวจสอบเรื่ องการบังคับ
ใช้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นที่ โหดร้ายไร้มนุ ษยธรรม หรื อย่ายี
ศักดิ์ศรี
 คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Thee Committee on the Rights of the Child)(CRC) ซึ่ งตรวจสอบเรื่ องการบังคับ
ใช้สญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กและแนวทางการปฏิบตั ิ
 คณะกรรมการด้านแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน (The Committee on Migrant Workers)(CMW) ตรวจสอบเรื่ องการ
บังคับใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว
 คณะกรรมการด้านสิ ทธิ คนพิการ (The Committee on the Right of Persons with Disabilities)(CRPD) ตรวจสอบ
เรื่ องการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิผพู ้ ิการ และ
 คณะกรรมการด้านบุ คคลสู ญหายจากการถูกบังคับ (The Committee on Enforced Disappearance)(CED)
ตรวจสอบเรื่ องการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันบุคคลหายสาบสูญจากการถูกบังคับ
อ่ านเรื่องอนุสัญญาทีป่ ระเทศได้ ร่วมลงนาม ที่
http://www1.umn.edu/humanrts/research/ratification-index.html
1. กลไกประจาอนุสัญญา ประกอบด้วยคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระที่ทางานภายใต้ OHCHR ทาหน้าที่ตรวจสอบ
การบังคับใช้ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มีเก้าหน่ วยงานด้านข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่ องสิ ทธิ และ
อนุกรรมการด้านการป้ องกันการทาร้ายร่ างกาย (SPT)
ทุกๆสองสามปี รัฐบาลที่ได้ลงนามสนธิสญ
ั ญาแต่ละเรื่ องต้องส่งรายงานวิธีการบังคับใช้สนธิสญ
ั ญาในประเทศตน
องค์กรพัฒนาเอกชนควรมีส่วนร่ วมในการช่วยรัฐบาลในการเขียนรายงานเกี่ยวกับประเทศของตน หากองค์กรพัฒนาเอกชน
ไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการนี้ ยังมีกลไกอื่นๆที่ ช่วยเขียนรายงานได้ เรี ยกว่า “รายงานคู่ขนาน” (shadow report) เป็ น
รายงานทางการที่ องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเสนอข้อมูลจากมุมมองของหน่ วยงาน ถึงการแสดงออกของรัฐบาลต่อ
สถานการณ์ที่เกิ ดขึ้น รายงานคู่ขนานอาจส่ งไปให้คณะกรรมการที่ เหมาะสมอ่าน ก่อนอ่านรายงานอย่างเป็ นทางการของ
ประเทศ คุณสามารถติดต่อ OHCHR ได้โดยตรงเพื่อหาวันกาหนดส่งรายงานคู่ขนาน

คณะกรรมการเหล่านี้อ่านรายงานทุกฉบับที่ได้รับ ตามเว็บไซต์ของของ OHCHR เรื่ องหน่วยงานสนธิสญ
ั ญา คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่ อง
 ข้ อเรี ยกร้ องส่ วนบุคคลกรรมการหกคนจากจานวนเก้าคนได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อบุคคลที่
3 ที่แจ้งแทนผูถ้ ูกละเมิดสิ ทธิ
 ข้ อเรี ยกร้ องระหว่ างรั ฐบาลสองประเทศถึงแม้ในความเป็ นจริ งจะไม่มีขอ้ เรี ยกร้องในลักษณะนี้เลยก็ตาม และ
 การสื บสวน คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ในทุกรู ปแบบต่อสตรี อาจริ เริ่ มให้มีการสื บสวนการ
ละเมิดอนุสญ
ั ญาอย่างร้ายแรง หากพวกเขาได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ และข้อบ่งชี้ที่สมเหตุสมผล
หลังจากคณะกรรมการได้อ่านรายงานรัฐบาลและรายงานจากองค์กรพัฒนาเอกชนแล้ว พวกเขาจัดให้มีประชาพิจารณ์
ซึ่ งมี การถามตัวแทนรั ฐบาลเกี่ ยวกับสภาพการณ์ดา้ นสิ ทธิ มนุ ษยชน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ ได้เป็ นผูส้ ังเกตการณ์ ที่
องค์ก ารสหประชาชาติ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชาพิ จ ารณ์ น้ ี ไ ด้ หน่ วยงานเอ็น จี โ อที่ ไ ม่ไ ด้เ ป็ นผูส้ ัง เกตการณ์ ม ัก ขอ
หน่วยงานบัตรเข้างานจากหน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้าฟัง เพื่อเข้าร่ วมรับฟังด้วย
หลังจากประชาพิจารณ์เสร็ จสิ้ น คณะกรรมการให้ขอ้ แนะนาแก่ประเทศในการยกประเด็นปั ญหาสิ ทธิ มนุษยชน สอง
สามปี ถัดไป จะมีการตรวจสอบรายงานของประเทศนั้นว่าได้ทาตามข้อแนะนาหรื อไม่ อ่านต่อเรื่ องข้อเรี ยกร้อง และ
วิธีการต่างๆได้ที่เว็บไซต์น้ ี
http://www.2.ohchr.org/english/bodies/petitions/indes/htm.
แน่นอนว่า ประเทศต่างๆใช้ระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ ตามที่สมาพันธ์สิทธิ มนุษยชนนานาชาติ ได้กล่าว
ไว้ (International Federation for Human Rights)(FIDH) ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับระบบมีดงั นี้
 ประเทศส่งรายงานช้า (บางทีนานหลายปี !)
 คณะกรรมการใช้เวลานานในการตรวจสอบรายงานนาน
 ประเทศต้องส่งรายงานด่วนจานวนมากให้แก่คณะกรรมการหลายท่าน
 ประเทศและกรรมการขาดข้อมูลที่เพียงพอ
 รายงานของประเทศด้อยคุณภาพและมีขอ้ มูลไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อไม่มีรายงานคู่ขนานจากองค์กร
พัฒนาเอกชน
 ขาดการติดตามผลจากคณะกรรมการ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักๆอย่างเช่นสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพ กลไกประจาอนุสัญญาเป็ นผู ส้ นับสนุนมาตรฐานสากลด้านสิ ทธิ
มนุษยชนให้ประเทศของคุณ
2. กลไกพิ เศษประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ สระหรื อ กลไกพิ เ ศษที่ ท างานกับ OHCHR ผู ้เ ขี ย นรายงานต่ อ หน้า
คณะกรรมการในที่ ประชุมส่ วนใหญ่เป็ นนักวิชาการ นักกฎหมาย และนักกฎหมายฝึ กหัดที่ ได้รับเลือกให้เป็ น

ผูเ้ ขียนรายงานในที่ประชุมและให้ความสนใจไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น เกาหลีเหนื อ หรื อประเด็นเฉพาะ
เช่น ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษการประชุมด้านสิ ทธิทางการศึกษาและยังมีคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้ความสาคัญใน
ประเด็นพิเศษ เช่นคณะทางานด้านการคุมขังตามอาเภอใจ ผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้รับคาร้องขอจากองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อสื บสวนการละเมิด
ตัวอย่างกลไกพิเศษ
 ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษด้านสิ ทธิ ของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้
 ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษด้านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรื อย่ายี
ศักดิ์ศรี
 ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษด้านความรุ นแรงต่อสตรี สาเหตุและผลกระทบ
อ่านหัวข้อทั้งหมดในภาษาอังกฤษได้ที่http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษสิ ทธิดา้ นสุขภาพคือ Anand Grover นักเรี ยกร้องสิ ทธิเพื่อประชาชนจากประเทศอินเดียผูม้ ีประสบการณ์
อันยาวนาน เขาได้รับรายงานขนาดสั้นอยูเ่ สมอ จากบุคคลต่างๆและองค์กรพัฒนาเอกชนเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพ
หากข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เขาสามารถเขียนหารัฐบาลของประเทศที่ยกประเด็นนั้น เชิญให้แสดงข้อคิดเห็ น ค้นหาความ
จริ ง และย้าเตือนรัฐบาลเรื่ องข้อตกลงที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายระหว่างประเทศ และขอข้อมูลขั้นตอนต่างๆที่รัฐบาลจะใช้
ในการแก้ไขปั ญหา
หากเราส่งคาร้องทุกข์ให้แก่ผเู ้ ขียนรายงานพิเศษ คาร้องทุกข์ของเราควรประกอบด้วยรายละเอียดของสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งรายละเอียดอย่างที่ ได้อธิ บายไว้ในคู่มือ พิ สูจน์ ใคร อะไร ที่ ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ ทาไม และเกิ ดขึ้น ได้อย่างไร
ระมัดระวังการกล่าวชื่ อต่างๆ (ไม่วา่ จะเป็ นชื่ อผูเ้ คราะห์ร้าย หรื อผูต้ อ้ งสงสัย) เพราะข้อมูลถูก เผยแพร่ ให้รัฐบาลด้วย เรา
สามารถใช้ชื่อสมมติ เพื่อเป็ นการปกป้ องผูเ้ คราะห์ร้าย
ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษเป็ นผูเ้ ดียวที่สามารถบอกคุณได้วา่ เขาได้ส่งรายงานไปแล้วหรื อยัง แต่ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลตอบ อย่างไรก็
ตาม การติดต่อประสานงานกับรัฐบาล และคาตอบที่ได้รับจะปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ของผูเ้ ขียนรายงานพิเศษที่เขียน
ถึง HRC เขาสามารถเขียนแถลงข่าวได้แต่ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมปฏิบตั ินกั
ในท้ายที่ สุด เขาสามารถส่ งค าร้ องขอให้รัฐ บาลเชิ ญเขาเดิ นทางไปประเทศนั้น และสื บสวนประเด็น ด้านสิ ทธิ ที่กาลัง
ตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสามารถปฏิ เสธการเชิญ และเขาไม่สามารถเดิ นทางไปโดยมิได้รับคาเชิญ แต่ถา้ หากเขา
ยังคงยืนยันเดินทางไป ถือเป็ นโอกาสที่ หน่วยงานคุณสามารถแบ่งปั นข้อมูลและให้คาแนะนาสถานที่ที่เขาควรเดินทางไป
ตรวจสอบ และบุคคลที่เขาควรสัมภาษณ์ ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษอยากรู ้ถึงความเสี่ ยงที่อาจย้อนกลับมากระทบต่อบุคคลที่เขา
ได้นดั พบ และระมัดระวังในการดาเนินการเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

มีวิธีที่องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเสนอประเด็นเร่ งด่วนแก่ผูเ้ ขียนรายงานพิเศษได้ ในกรณี ที่วิธีการติดต่อผูเ้ ขียนรายงาน
พิเศษตามขั้นตอนนั้นใช้เวลานาน อาจทาให้เกิ ดความเสี ยหายในประเด็นปั ญหานั้นและไม่อาจแก้ไขได้ ในกรณี น้ ี คุ ณ
สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ urgent-action@ohchr.org หรื อส่งแฟกซ์มาที่ +41-(0)22-917-90 06
ตัวอย่างข้อเสนอต่อผูเ้ ขียนรายงานพิเศษเรื่ องสิ ทธิดา้ นสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Trans Pacific Partnership ข้อตกลง
ทางการค้าระดับภูมิภาคที่สามารถยับยั้งการเข้าถึงยารักษาโรคในประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศเวียดนาม มาเลเซี ย เปรู และชิลี
อ่านต่อที่ http://keionline.org/sites/default/files/r2h_anand_grover_tpp_22march2011.pdf
ข้อได้เปรี ยบของการใช้ผเู ้ ขียนรายงานพิเศษ ไม่เหมือนกลไกประจาอนุสัญญา เพราะถึงแม้รัฐบาลลงนามในอนุสัญญาแล้ว
ประเทศนั้นยังคงละเมิดสิ ทธิ ต่อได้ และไม่จาเป็ นต้องเหน็ดเหนื่ อยจากการพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศจนเสร็ จ
สิ้นกระบวนความ เพื่อเข้าถึงผูเ้ ขียนรายงานพิเศษ (อ่านตัวอย่างต่อด้านล่าง)
ข้อเสี ยเปรี ยบของวิธีเหล่านี้ คือ ข้อจากัดในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ เว้นเสี ยว่าผูเ้ ขียนรายงานพิเศษจะสามารถปฏิบตั ิภารกิจใน
ประเทศได้ ภารกิจของผูเ้ ขียนรายงานพิเศษจะได้รับความสนใจจากสื่ อมาก แต่ในหลายประเทศที่มีสิทธิ มนุษยชนที่ ไม่เป็ น
ธรรมไม่อนุญาตให้ปฏิบตั ิภารกิจ
3. คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน คณะมนตรี สิทธิมนุษยชน (HRC) เป็ นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การ
สหประชาชาติในการคุม้ ครองและสนับสนุ นสิ ทธิ มนุ ษยชนทัว่ โลก คณะมนตรี น้ ี ประกอบด้วยสมาชิ กจาก 47
ประเทศ HRC นัดประชุมสามครั้งต่อปี ซึ่ งเป็ นจานวนสิ บสัปดาห์ต่อปี การประชุมประกอบด้วยกลไกทบทวน
สถานการณ์ สิทธิมนุษยชนของประเทศซึ่ งประเมินเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
ทุกประเทศ คณะกรรมการที่ปรึ กษาจะให้คาแนะนาในประเด็นปั ญหาด้วยความเชี่ ยวชาญ และข้อเรี ยกร้องด้าน
สิ ทธิจากบุคคลและองค์กรแก่ HRC
ระหว่างกระบวนการทบทวนสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน ที่ กรุ งเจนี วา คณะมนตรี จะเป็ นผูท้ บทวนสิ ทธิ ทางกฎหมาย
ของประเทศสมาชิ กหนึ่ งครั้งทุกๆสี่ ปี ซึ่ งแต่ละประเทศต้องผ่านการตรวจสอบ ไม่เหมือนการตรวจสอบจากกลไก
ประจาอนุสญ
ั ญา ซึ่ งบางประเทศไม่สามารถให้ความร่ วมมือได้ ประเทศต้องส่ งรายงานชี้แจงความก้าวหน้าในการยึด
หลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน Universal Declaration of Human Rights (UDHR) องค์กรพัฒนาเอกชนอาจ
ส่ งคาแถลงการณ์ก่อนหน้า 7 เดือน (เป็ นรายงานขนาดสั้น ต่ากว่า 5 หน้า) ก่อนการประชุมคณะทางานการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR)
ในการประชุมเพื่อหารื อและพูดคุยถึงรายงาน “คณะทางาน” รัฐบาลนาเสนอรายงานความคืบหน้าหนึ่ งชัง่ โมง รัฐบาล
และผูเ้ ชี่ยวชาญอื่นๆที่อยูใ่ นระบบขององค์การสหประชาชาติ ใช้เวลาสองชัว่ โมงในการตั้งคาถามและถามข้อข้องใจต่อ
รัฐบาลโดยตรง และรัฐบาลจะต้องตอบคาถามในที่ประชุม หลังจากการประชุมเสร็ จสิ้ น คณะทางานให้ขอ้ แนะนาแก่

ประเทศต่างๆ ในบางกรณี เช่นประเทศคีร์กิซถาน Kyrgyztan ได้ยอมรับการใช้กฎหมายต่อต้านการกีดกัน อันเป็ นผล
มาจากการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR)
องค์กรพัฒนาเอกชนอาจกล่าวแถลงการณ์ในสภา หรื อให้เพื่อนร่ วมงานระดับ นานาชาติ ในเจนี วาเป็ นผูก้ ล่าวแทน
องค์กรพัฒนาเอกชนบางกลุ่มโน้มน้าวผูแ้ ทนประเทศเพื่อหาแรงสนับสนุน จากองค์การสหประชาชาติ หรื อขอให้พวก
เขาชูประเด็นคาถามขึ้ นในที่ ประชุม การทางานกับเพื่อนร่ วมงานระดับประเทศและระดับ นานาชาติ ซ่ ึ งมีเครื อข่าย
ความสัมพันธ์และความเชี่ ยวชาญในการผลักดันนโยบายกับองค์การสหประชาชาติ เป็ นส่ วนสาคัญที่ จะช่วยให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็ จ
องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ใช้การประชุมสภาในการยื่นคาแถลงการณ์ กล่าวแถลงการณ์ในที่
ประชุม และจัดการประชุมคู่ขนานในประเด็นพวกเขา คุณสามารถเข้าเป็ นแนวร่ วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนได้ดว้ ยการ
ส่งคาแถลงการณ์พร้อมกัน
อ่านข้อมูลเรื่ อง HRC (ในภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่ :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
เว็บไซต์องค์การสหประชาชาติน้ ี อธิบายวิธีการที่องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถเข้าร่ วมในคณะมนตรี และ “ทางลัด” ใน
การส่งแบบฟอร์ม การจองห้องเพือ่ จัดงาน และอื่นๆอีกมากมาย
http://www.ohchr.org/EN/HRbodies/HRC/Pages/HgoParticipation.aspx
4. คาร้ องรายบุคคล
บุคคลทัว่ ไปสามารถยื่นคาร้องต่อ สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน มีขอ้ แนะนาว่าบุคคลที่ทางานกับทนายผูม้ ีความเชี่ยวชาญด้านสิ ทธิ หรื อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในองค์กร
สานักงานข้าหลวงใหญ่ มาดาเนิ นการในเรื่ องนี้ เนื่ องจากขั้นตอนอาจมีความซับซ้อน หาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่
ส านั ก งานจะพิ จ ารณา และเรื่ องที่ ค วรน าไปร้ อ งเรี ยนควรเป็ นเรื่ องอะไร ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม อยู่ ใ นเว็ บ ไซต์
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm#procedure. ควรอ่านหน้านี้ เพื่อทาความเข้าใจประเด็น
ที่จาเป็ นต้องกล่าวถึงในคาร้อง
 คุณมีหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์วา่ การละเมิดได้เกิดขึ้นจริ งหรื อไม่
 คุณและผูท้ ี่ส่งคาร้องเป็ นผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงหรื อไม่
 คาร้องมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ที่เคยปรากฏในประเทศคุณก่อนมีการบังคับใช้มาตรฐานสากลในการ
รับมือกับปั ญหาหรื อไม่

 คุ ณมี “การพึ่ งพากระบวนการยุติ ธ รรมภายในประเทศจนเสร็ จสิ้ นกระบวนความ”ก่ อ นเขี ยนค าร้ องซึ่ ง
หมายความว่า คุณได้พยายามใช้ระบบกฎหมายของประเทศในการแก้ไขการละเมิด (ดูที่ “ศึกษา กรอบด้าน
สิ ทธิ ” หน้า 40 สาหรับรายละเอี ยดเพิ่มเติม) และกระบวนการทางกฎหมายยังไม่สามารถปรับปรุ งแก้ไข
ปั ญหาได้
 คาร้องของคุณเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ไร้สาระ หรื อเป็ นการละเมิดขั้นตอนหรื อไม่
 และข้อต้องการอื่นๆ
หากคณะกรรมการอ่านคาร้องของคุณและตัดสิ นว่ากรณี ของคุณควรนาไปพิจารณา พวกเขาจะติดต่อรัฐบาลเพื่อดูท่าทีของ
รัฐบาลต่อปั ญหานี้
เว็บไซต์สานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ (ภาษาอังกฤษ) http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
เว็บไซต์สานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ (ภาษาจีน) http://www.ohchr.org/CH/Pages/WelcomePage.aspx
คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศในฐานะสมาชิ กขององค์การสหประชาชาติ ผ่านทางเว็บไซต์สานักงาน
ข้าหลวงใหญ่ฯ (OHCHR)
 ตัวอย่างหน้าเว็บของประเทศไทย
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx
 ตัวอย่างหน้าเว็บของประเทศจีน
 http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx
วิธีการใช้ความช่วยเหลือจากสานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ในการผลักดันนโยบายของประเทศคุณ
วิธีการในการใช้สานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ และองค์การสหประชาชาติในการผลักดันนโยบายของประเทศ แปลงจาก สิ ทธิ
ด้ านสุขภาพ คู่มือการผลักดันนโยบาย เขียนโดย Judith Asher
ใช้วนั สาคัญขององค์การสหประชาชาติเช่น วันเอดส์โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก หรื อวันตับอักเสบโลก เพื่อให้
สื่ อและคนในชุมชนเกิดความตระหนัก ในหน้าที่ของรัฐบาล ในการเคารพและปกป้ องสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพหรื อสิ ทธิ
อื่นๆที่สามารถใช้ในแผนการการผลักดันนโยบายได้
 เพิ่มความตระหนักเรื่ องสิ ทธิ ดา้ นสุ ขภาพโดยการเผยแพร่ รายงานของรัฐบาล หรื อรายงานคู่ขนานฉบับใดก็ได้
รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อแนะนาจากคณะกรรมการโดยเผยแพร่ ลงในการแถลงข่าวหรื อแบ่งปั นลงในสื่ อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook หรื อ Weibo
 ตีกรอบปั ญหาด้านสุ ขภาพ จากมุมมองด้านสุ ขภาพและสิ ทธิ และกระตุน้ ให้พนั ธมิตรจากองค์กรพัฒนาเอกชน
ช่วยผลักดันให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 ใช้ขอ้ คิดเห็นจากคณะกรรมการในการกระตุน้ รัฐบาลให้จดั การปั ญหาและทาตามข้อแนะนา หรื อ
 โน้มน้าวการแต่งตั้งผูส้ มัคร ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ได้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบอนุสญ
ั ญา

บทที่ 5
กลวิธี:รวมพลังกับชุมชน
ในบทนี้จะพูดถึงเรื่ องวิธีการที่นกั เรี ยกร้องสิ ทธิใช้ในการสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน และพลังหนุนแผนการผลักดัน
นโยบาย
1. สื่อมวลชน
2. วิดโี อ ภาพถ่ าย และโซเชียลมีเดีย
3. การบริหารชุมชน
4. การปฏิบัตกิ ารในทีส่ าธารณะ
5. การสร้ างแนวร่ วม
ตลอดเวลาหลายปี ที่ผ่านมานักเรี ยกร้องสิ ทธิ ได้ใช้การประชุมแบบพบกันตัวต่อตัว สื่ อมวลชนแขนงหลัก และการมีส่วน
ร่ วมกับสาธารณะ เพื่อให้ผคู ้ นจานวนพันๆคน หรื อล้านคนสามารถรับรู ้ประเด็นปั ญหา ทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงผูค้ นใหม่ๆ
ผ่านโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรื อ Sina
Weibo อย่างที่ทราบกันดีวา่ คุณไม่สามารถทาได้ทุกเรื่ องดังนั้นเราควรชัง่ น้ าหนักข้อได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบก่อนการเลือก
วิธีการต่างๆ
สื่อมวลชน
ในการทาการผลักดันนโยบายกับสื่ อ ซึ่งคุณสามารถสร้างและกาหนดข้อความได้ คิดถึงการนาเสนอของสื่ อนั้น และผูฟ้ ังที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จะช่วยการผลักดันนโยบายของเรามีพลังขึ้นอย่างมาก ผูม้ ีอานาจมักอ่อนไหวต่อความเห็นของประชาชนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนนี้เป็ นการสรุ ปวิธีที่ช่วยสร้างการผลักดันนโยบายจากการใช้สื่อต่างๆ
การผลักดันนโยบายทุกประเภท นักผลักดันนโยบายจาเป็ นต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่ อให้ได้มากที่สุด
คาถามที่ควรคิดก่อนตัดสิ นใจ
 ใครมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมายเรา
 เราสามารถติดต่อผูค้ นเหล่านี้ได้ที่ไหนบ้าง
 ที่ไหนที่ให้ความสนใจในข้อความเรา
 การใช้เวลาและทรัพยากรของเราให้เกิดประโยชน์ที่สุดต้องทาอย่างไร

ขั้นตอนหลักการวางแผนการทางานกับสื่ อคือ
 สร้างข้อความ
 สร้างความสัมพันธ์กบั บรรณาธิการและนักข่าว
 ส่งข้อความ และ
 ตอบโต้ข่าวในเชิงลบ
สร้ างข้ อความเราต้องการให้ขอ้ ความถูกถ่ายทอดไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม และแสดงให้เห็นถึงประเด็น
ปั ญหา วิธีการถ่ายทอดเรื่ องราวสามารถส่ งอิทธิ พลต่อมุมมองของผูช้ มและผูฟ้ ังได้ อีกทั้งเลือกได้วา่ ประเด็นไหนควร
รวมอยูใ่ นเรื่ องนี้และประเด็นไหนไม่ควร
ตัวอย่างเช่น เราอาจเคยขอให้นกั ข่าวเขียนเรื่ องศูนย์ลดอันตราย และยกประเด็นการกีดกันอุปกรณ์ป้องกันเชื้อเอชไอวี
และตับอักเสบ แต่พาดหัวข่าวกลับกลายเป็ นว่า “ผูใ้ ช้ยาเรี ยกร้องให้รัฐบาลออกค่าอุปกรณ์ฉีดยา” ซึ่งฟังดูแล้วไม่ช่วยใน
การผลักดันนโยบายซักเท่าไหร่ หัวข้อข่าวที่ดีควรเขียนว่า “รัฐบาลล้มเหลวในการให้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอ
วีแก่ผใู ้ ช้เข็มฉี ดยา”
นักข่าวมืออาชีพ มักคิดว่าตนเองมีมีความยุติธรรมและไม่มีอคติ แต่ไม่จริ งเสมอไป ทุกคนต่างมีอคติ ไม่ว่าเราจะรู ้ตวั
หรื อไม่กต็ าม การตีกรอบประเด็นให้นกั ข่าว คุณสามารถช่วยนักข่าวสร้างความเข้าใจในประเด็นปั ญหาจากมุมมองของ
คุณ และรายงานข่าวให้ตรงตามความตั้งใจของเราเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ หากเรารู ้ เวลาของนักข่าวและความยาวของ
บทความที่ เขาต้องเขี ยนนับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง เราอาจให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มแก่ นักข่าว ที่ นักข่าวนาไปแปลเป็ น
บทความข่าวได้โดยสะดวก
พิจารณาองค์ประกอบทั้ง 4 ในการสร้างข้อความออกสื่ อ APCASO ได้รวบรวมไว้ในคู่มือการผลักดันนโยบายใน
ภาคผนวก 1 แหล่งข้อมูล
1. คาพูด คาพูด คื อใจความสาคัญของข้อความ คุ ณต้องสามารถเสนอใจความสาคัญ ให้เป็ นประโยคสั้นๆ 1-2
ประโยค ที่มีพลังและจดจาได้ง่าย
2. หลักฐาน หลักฐานสนับสนุนคาพูดหรื อใจความสาคัญ ด้วยข้อเท็จจริ งและหลักฐานทางสถิติหรื อตัวเลข และ
รวมถึงข้อมูลโดยสรุ ปเพื่อให้นกั ข่าวและผูฟ้ ังเข้าใจได้ง่าย
3. ตัวอย่ าง หลังจากให้ขอ้ เท็จจริ งแล้ว พยายามสอดแทรกประสบการณ์ ชีวิตจริ งลงไป ประสบการณ์ตรงช่วยให้
ข้อเท็จจริ งและตัวเลขฟังดูสมจริ งมากขึ้น
4. การกระทา การกระทาที่คุณอยากให้นกั ข่าวและผูช้ มปฏิบตั ิหลังจากได้รับรู ้ ขอ้ ความ จุดประสงค์ของการผลักดัน
นโยบายควรกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการเชิญชวนให้ร่วมมือปฏิบตั ิ

เคล็ดลับในการสร้ างข้ อความ
 ใช้ภาษาเข้าใจง่าย สรุ ปประเด็นที่ซบั ซ้อน.ให้เป็ นข้อสรุ ปสั้นๆ ใช้ขอ้ เท็จจริ งและตัวอย่างสนับสนุนประเด็น
อย่าอธิบายประเด็นทั้งหมด
o ตัวอย่าง: “สุ ขภาพเรื อนจา คือสุ ขภาพของสาธารณชน ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาของประเทศ ก. ติดเชื้อ
เอชไอวีในเรื อนจา เนื่ องจากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันและไม่มีการให้ขอ้ มูลความรู ้ที่ถูกต้อง และ 80%
ของผูต้ อ้ งขังถูกส่งกลับไปยังชุมชนโดยปราศจากการช่วยเหลือ หรื อส่งต่อไปรักษา”
 มอบหมายหน้าที่ รับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาแก่ผูม้ ี อานาจ หากไม่มีใครบอกเขา คนส่ วนใหญ่คิดว่าวิธี
แก้ปัญหาอยูท่ ี่ตวั บุคคลมากกว่าอยูท่ ี่การวางนโยบายของรัฐบาล
o ตัวอย่าง: “ กระทรวงยุติธรรมควรเร่ งรัดวิธีการรับผิดชอบการละเมิดจากเจ้าหน้าที่ตารวจ”
 ตีกรอบปั ญหาให้เป็ นประเด็นความยุติธรรมทางสังคมแทนปั ญหาส่วนบุคคล ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจไม่ควรโยน
ความผิดให้คนๆเดี ยวหรื อกลุ่มคนได้ เพราะเป็ นการหลี กเลี่ยงการปฏิ บัติ ดังนั้นเราควรมุ่งประเด็น ไปที่
ค่านิยมในสังคม
 อธิบายนโยบาย หรื อการแก้ปัญหาทางกฎหมาย และเรี ยกร้องให้มีการปฏิบตั ิ
o ตัวอย่าง: “รัฐบาลควรจัดให้มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟรี ทนั ที แก่บุคคลต่างด้าวเช่นเดี ยวกับ
ประชาชนในประเทศ”
 สร้างข้อความของคุณให้เป็ น “คาฮิตติดหู” หรื อคาที่จดจาได้ง่าย ควรเป็ นคาที่ชดั เจน มีพลัง และจาง่าย เพราะ
นักข่าวมักหยิบคาเหล่านี้มาใช้ (บางครั้งไม่อา้ งอิงแหล่งที่มาว่ามาจากคุณ คุณก็ตอ้ งทาใจ)
o ตัวอย่าง: “เข็มสะอาด ช่วยรักษาการเสี ยชีวติ ”
สร้ างความสัมพันธ์ กบั บรรณาธิการและนักข่ าวก่อนเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์หรื อรายงานสื่ อ เราควรสร้างความสัมพันธ์
กับนักข่าวที่อาจมีความเห็นอกเห็นใจในประเด็นของเรา
ตัวอย่างเช่น นักข่าวที่ทาข่าวเรื่ องสุ ขภาพ อาจไม่รู้เรื่ องอัตราการติดเชื้อเอชไอวีของบุคคลต่างด้าวที่มีอตั ราสู ง และนักข่าว
เต็มใจที่จะทาข่าวนี้ดว้ ยความช่วยเหลือจากคุณ นักข่าวที่ทาข่าวการเมืองในประเทศอาจสนใจอยากรู ้เรื่ องค่ายทหารที่ต้ งั เป็ น
ศูนย์รักษาผูใ้ ช้ยา ผูใ้ ช้ยาถูกกักตัวให้อยูท่ ี่นนั่ โดยไม่ได้รับความเป็ นธรรม ดังนั้นการติดตามดูข่าว อ่านข่าวทุกวัน (อย่างที่ได้
แนะนาในบทที่ 2) จึงมีประโยชน์อย่างมาก
เก็บบทความข่าวที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นของคุณ ที่ ชอบเป็ นพิเศษ และส่ งอีเมลไปให้นักข่าวเพื่อเป็ นการแสดงความยินดี
จัดทารายชื่ อบรรณาธิ การและนักข่าวและคอยอัพเดทรายชื่ออยู่เสมอ ติดต่อองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ เช่น สมาคม
หรื อสหพันธ์องค์กรผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (PLWHA) ระดับประเทศหรื อพันธมิตรจากองค์กรด้านสิ ทธิ ขอรายชื่อนักข่าว
จากพวกเขา (บางคนให้ บางคนก็ไม่ให้) เจ้าหน้าที่จากองค์กรเหล่านี้ อาจยินดีช่วยแนะนาให้คุณได้รู้จกั กับนักข่าว และให้
คาแนะนาในการเข้าไปติดต่อนักข่าวเฉพาะด้าน

การนัดพบตัวต่อตัวกับนักข่าวที่แสดงความสนใจงานของคุณถือเป็ นโอกาสอันดี อาจเชิญเขาออกไปดื่มชา หรื อทานอาหาร
กลางวัน เพื่อเล่างานของคุ ณ และให้คาแนะนาในเรื่ องที่ นักข่าวอยากเขี ยน หากพวกเขาสนใจ คุณสามารถเสนอความ
ช่วยเหลือด้วยการนัดสัมภาษณ์ หรื อพาเดินทางยังไปสถานที่จริ ง เพื่อให้พวกเขาเขียนข่าวได้ดียงิ่ ขึ้น
อย่าให้ขอ้ มูลล้นหลามแก่นกั ข่าว แต่แจ้งประเด็นสาคัญ หรื อการเปลี่ยนแปลงในการผลักดันนโยบายให้นกั ข่าวทราบอยู่
เรื่ อยๆ ตัวอย่างเช่น ส่ งอีเมล์ หรื อแฟกซ์ หากมีประชุมสาคัญในการทบทวนนโยบายบุคคลต่างด้าว เราอาจเชิ ญนักข่าวเข้า
ร่ วมประชุม ให้ระวังเรื่ องเวลาอันจากัด กาหนดส่ งงาน และเรื่ องอื่น ๆที่ ดึงความสนใจนักข่าวไป ต้องทาเรื่ องยากให้เป็ น
เรื่ องง่ายที่สุดเท่าที่ทาได้ เพื่อให้นกั ข่าวขอร่ วมทางานกับคุณ เมื่อคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่มนั่ คงกับนักข่าวแล้ว พวกเขา
อาจเรี ยกคุณไปสัมภาษณ์ เมื่อต้องทาข่าวที่มีประเด็นต่อเนื่องกัน
ส่วนในกรณี น้ ีอาจไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าการติดต่อโดยตรง คุณสามารถเป็ นบุคคลนิ รนามโทรศัพท์หาสื่ อ และแจ้งเรื่ องการ
ละเมิดสิ ทธิที่นกั ข่าวอาจสนใจและอยากค้นหาความจริ ง
ส่ งข้ อความข้อมูลสาคัญสาหรับใช้กบั สื่ อคือ คือข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์คือเอกสารที่ เราส่ งให้นักข่าวเพื่อ
ช่วยพวกเขาทาข่าวและชี้ แจงให้ทราบถึงรายละเอี ยด หรื อเหตุการณ์ สาคัญ วิธีน้ ี เป็ นวิธีมาตรฐานในการส่ งเรื่ องราวให้
นักข่าว เราสามารถใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
 ให้สื่อรายงานการตอบโต้ของกลุ่มต่อข่าว
 แจ้งประกาศงานให้ทราบล่วงหน้า
 แจ้งประกาศโครงการใหม่ๆ
 ตีพิมพ์รายงานด้านสิ ทธิ
 เผยแพร่ สุนทรพจน์ล่วงหน้า
เนื่ องจากนักข่าวได้รับอีเมล์และข่าวประชาสัมพันธ์เป็ นร้อยๆฉบับต่อวัน หากเราต้องการดึ งความสนใจจากนักข่าว การ
แถลงข่าวควรเป็ น “ข่าว” ที่มีขอ้ มูลเชื่อถือได้ และควรเขียนขึ้นในลักษณะที่นกั ข่าวสามารถนาลงไปเป็ นบทความได้เลย โดย
ที่ไม่ตอ้ งเรี ยบเรี ยงขึ้นใหม่ เราศึกษาบทความข่าวจากสานักข่าวต่างๆ หรื อสานักข่าวในประเทศ เรี ยนรู ้วิธีการนาเสนอและ
วิธีการในการทาข่าวประชาสัมพันธ์ ใส่ คาพูดจากสมาชิกในชุมชนที่นกั ข่าวสามารถทาให้เรื่ องราวดูมีชีวิตและสมจริ งมาก
ขึ้น อ่านตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ได้ในคู่มือเสริ ม
หากเรากาลังจัดการแถลงข่าว หรื อจัดประชุมหรื อการมีส่วนร่ วมกับสาธารณะชน เชิญนักข่าว แจ้งให้พวกเขาทราบล่วงหน้า
รวมทั้งให้ขอ้ มูลความเป็ นมา จัดหาบุคคลที่อยากคุยกับนักข่าวเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ตรง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคน
เหล่านี้รับรู ้ถึงความเสี่ ยง เตรี ยมข้อคิดเห็นจากประชาชนมารวมกับประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อช่วยให้ประเด็นดูสมจริ ง
คุณสามารถเชิญนักข่าวเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเรี ยนรู ้ ประเด็น กลยุทธ์ของ Asian Harm Reduction Network (AHRN)
เครื อข่ายลดอันตรายภูมิภาคเอเชี ย ซึ่ งผลักดันนโยบายการลดอันตรายในภูมิภาคเอเชี ย ได้พาบรรดาผูแ้ ทนของประเทศ

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ผูใ้ ช้ยา และตัวแทนจากสื่ อแขนงต่างๆ เดิ นทางไปยังประเทศ
เยอรมนีและสถานที่ต่างๆ ที่รัฐบาลได้มีมาตรการลดอันตราย
และการให้เจ้าหน้าที่รัฐพูดออกสื่ อ หรื อใช้คาพูดที่ได้เคยกล่าวไว้ เป็ นวิธีการที่ดี ที่ทาให้ขอ้ ความได้รับการตอกย้าอีกครั้ง
เคล็ดลับในการถ่ ายทอดข้ อความ
 อย่าโกหกนักข่าว หากนักข่าวถามคาถามที่คุณตอบไม่ได้ ให้ตอบไปว่าไม่รู้คาตอบแต่จะโทรไปบอกคาตอบให้ใน
ภายหลัง หาข้อมูลที่นกั ข่าวต้องการเพื่อช่วยให้เขาทางานเสร็ จทันเวลา
 ถ้านักข่าวขอให้คุณแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับข่าว ให้สรุ ปสั้นๆ ยึดข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก และกล่าวคาพูดอันน่ า
จดจาที่นกั ข่าวสามารถนาไปใช้ได้ หลีกเลี่ยงการสาธยาย หรื อพูดประโยคซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น “ในอีกทางหนึ่ ง
... แต่ในอีกทางหนึ่งก็...” เนื่องจากนักข่าวส่ วนมากจะเลือกเพียงส่ วนเดียวของประโยคที่ จะใช้อา้ งอิง และอาจทา
ให้คุณดูมีอคติได้ ทั้งๆที่คุณพยายามพูดอย่างรอบคอบและมีความยุติธรรม พยายามเลี่ยงการพูดสิ่ งที่นามาฟ้ องร้อง
คุณได้ในภายหลัง สิ่ งสุ ดท้ายที่ไม่ควรเกิ ดขึ้นในการผลักดันนโยบายคือการพูดอย่างรุ นแรง เพราะอาจทาให้คุณ
และองค์กรเจอปั ญหาได้ในภายหลัง
 ควบคุมข้อความ หมายความว่าเมื่อคุณได้คิดข้อความแล้ว ให้เลือกว่าใครจะเป็ นโฆษก (เลือกคนที่ สามารถเป็ น
ผูแ้ ทนของกลุ่มในการพูดต่อหน้าสื่ อ) ฝึ กบุคคลนั้นให้ซ้อมพูดกับเพื่อนๆในที่ ทางาน ลองให้ตอบคาถามยากๆ
หากมีใครได้รับโทรศัพท์จากสื่ อ ให้บุคคลนั้นเป็ นคนรับสาย
 หากคุณเห็นคนถือไมโครโฟน เครื่ องอัดเสี ยง หรื อกล้องภายในงานที่คุณจัดขึ้น เข้าไปแนะนาตัวกับคนเหล่านั้น
เพื่อเรี ยนรู ้วา่ เขาเป็ นใครและมาจากสื่ อประเภทไหน เชิญเขาไปพบคนที่คุณอยากให้ สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการติดต่อประสานงาน นาข่าวประชาสัมพันธ์ให้เขาและสรุ ปให้ฟังคร่ าวๆถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น คุณอาจต้องถ่ายภาพ
เขาด้วยเช่นกัน ในกรณี ที่เขาอาจเป็ น “สายสื บ” (คนที่เป็ นสายลับทางานให้ตารวจหรื อฝ่ ายตรงข้าม) ดูการรายงาน
ของเขาว่าเป็ นเช่นไร และติดตามดูในข่าวเพื่อดูวา่ เขาสามารถรายงานข่าวนี้ได้หรื อไม่ และทาได้อย่างไร
 หลังการจัดงาน ติดตามและรักษาความสัมพันธ์ โทรไปขอบคุณนักข่าวที่ ได้ทาข่าว หากเป็ นข่าวที่ ออกมาในแง่
บวก
กรณีศึกษา:ใช้ คากล่ าวของบรรดาผู้นา
ในเว็บ ไซต์ การผลัก ดัน นโยบายสิ ท ธิ เ กย์แ ละเลสเบี ย นระดับ นานาชาติ (IGLHRC) http://www.iglhrc.org/cgibin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/1532.htmlเราสามารถดูคลิปวิดีโอ Navi Pillay ข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชน
แห่งองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็ นการยกย่องวันต่อต้านกลุ่มเกลียดชังเกย์และผูเ้ ป็ นสาวประเภทสองนานาชาติ (วันที่
17 พฤษภาคม) เธอพูด ถึงเรื่ องการเกลียดชังเกย์และบุคคลข้ามเพศ ที่ เกิ ดขึ้นทัว่ โลก ผูค้ นถูกจับกุม โดนทาร้าย ถูก
ทรมานและถูกฆ่า เพราะเพียงแค่ตอ้ งการมีความรัก “เราไม่สามารถปล่อยให้การทาร้ายนี้ เกิดขึ้นต่อไปได้” ข้าหลวง

ใหญ่กล่าว เรี ยกร้องให้รัฐเพิกถอนกฎหมายกี ดกัน และห้ามการปฏิ บตั ิในเชิ งกี ดกันสิ ทธิ “ลงโทษความรุ นแรงและ
ความเกลียดชัง ไม่ใช่ลงโทษที่ความรัก” เธอกล่าว
นับเป็ นคากล่าวที่มีพลัง ที่สามารถนามาใช้สร้างพลังให้ขอ้ ความเรี ยกร้องสิ ทธิ ของคุณได้ บางทีคุณอาจใช้ความคิดเห็น
ของ Navil Pillay ในการชักจูงเจ้าหน้าที่ คนอื่นให้เห็นพ้อง และพูดไปในทานองเดียวกัน และช่วยให้คุณนาไปสู่ การ
แถลงอย่างเป็ นทางการที่ช่วยให้สิทธิของคนชายขอบเข้าสู่ความจริ งมากขึ้น
ตอบโต้ ข่าวเชิ งลบเวลาอ่านข่าว คุณจะได้เห็นเรื่ องราวที่สร้างความอับอายให้กลุ่มของคุณ ซึ่ งมีขอ้ มูลที่ผิดพลาดหรื อ
การให้ขอ้ มูลอย่างผิดๆ ในกรณี เหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายให้กลายเป็ นโอกาสการผลักดันนโยบายที่
ดีได้
ขั้นแรกในการจัดการกับข่าวในทางลบคือการพูดกับแหล่งข่าวโดยตรง
เราสามารถเขียนจดหมายหาบรรณาธิ การ ซึ่ งทางหนังสื อพิมพ์อาจตีพิมพ์ให้เลยหากข้อ ความที่ เขียนมาดี อยู่แล้ว เรา
สามารถแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ หรื ออีเมล์หาสมาชิกกลุ่ม สมาชิกชุมชน และพันธมิตรของกลุ่มอื่นๆเพื่อกระตุน้
ให้แสดงความคิดเห็ นในเว็บไซต์เดียวกัน หากปั ญหาคือบทความที่คุณได้ให้สัมภาษณ์และเราคิ ดว่านักข่าวให้ขอ้ มูล
ผิดพลาด คุณสามารถโทรหาบรรณาธิการเพื่อขอให้แก้ไขจุดที่ผิด (แต่ระวังไว้วา่ การทาเช่นนี้อาจทาให้นกั ข่าวไม่อยาก
สัมภาษณ์คุณอีก)
คุณสามารถใช้ข่าวแง่ลบเป็ นโอกาสในการสร้างบทสนทนา ที่จะนาไปสู่ การทาข่าวที่ดีในอนาคต โทรหาหนังสื อพิมพ์
สถานีโทรทัศน์ เพื่อขอพูดกับบรรณาธิการข่าว และร้องขออย่างสุภาพให้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อกังวลต่างๆ
จากชุมชนเกี่ยวกับบทความ หลังจากได้เตรี ยมตัวกับกลุ่มของคุณเกี่ยวกับเรื่ องที่ตอ้ งพูดและจะพูดออกไปอย่างไร (ทุก
คนอาจมีอารมณ์สะเทือนใจ แต่สิ่งสาคัญคือการวางตัวอย่างสงบนิ่งและมีเหตุมีผลในการประชุม เนื่ องจากการเถียงกัน
อาจนาไปสู่การให้ข่าวไปในทางลบ) พาสมาชิกจากชุมชนมาพบกับบรรณาธิ การและร่ วมแบ่งปั นข้อกังวลต่างๆ บอก
เขาหรื อเธอว่าเรื่ องในแง่ลบส่งผลกระทบต่อสมาชิกในชุมชน และมีอนั ตรายอย่างไร แบ่งปั นข้อมูลและแหล่งข้อมูลแก่
นักข่าว
คุณสามารถเสนอการบรรยายสั้นๆเพื่อให้นักข่าวเข้าใจประเด็น และเสนอช่วยนักข่าวจัดสัมภาษณ์กบั สมาชิ กชุมชน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถเขียนเรื่ องราวอีกด้านของประเด็นได้
ในบางกรณี วิธีการเหล่านี้ อาจช่วยให้ความรู ้แก่บรรณาธิ การในเรื่ องประเด็นปั ญหา นาไปสู่ ความร่ วมมือใหม่ๆ และ
การทาข่าวที่ดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิม แต่หากความพยายามในการสนทนาไม่ประสบความสาเร็ จ คุณอาจต้องเพิ่มแรงกดดัน
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ ส่ วนใหญ่ทาขึ้นโดยไม่หวังผลกาไร สื่ อเหล่านี้ ข้ ึนอยู่กบั ผูอ้ ่านและผูฟ้ ังในการขาย
พื้ น ที่ โ ฆษณา คุ ณ สามารถให้ส มาชิ ก ชุ ม ชนและผูใ้ ห้ก ารสนับ สนุ น ชุ ม ชนร่ ว มต่ อ ต้า นหนัง สื อ พิ ม พ์ จนกว่า ทาง

หนังสื อพิมพ์จะขอโทษ คุณสามารถต่อต้านบริ ษทั ที่ลงโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ หรื อซื้ อเวลาโฆษณาทางรายการข่าว
โทรทัศน์ และบอกพวกเขาจนกว่าจะหยุดโฆษณา คุณและผูส้ นับสนุนจะไม่ซ้ือสิ นค้าของบริ ษทั นั้น
การต่อต้านผูโ้ ฆษณาอาจเป็ นวิธีการที่มีพลัง ในการดึงความสนใจจากสื่ อ หากบรรณาธิ การไม่มีเวลาที่จะพบคุณก่อน
การต่อต้าน คงประหลาดใจไม่นอ้ ย ที่เห็นผูโ้ ฆษณาขอถอนตัวออกอย่างรวดเร็ ว
กรณีศึกษา: สื่อออนไลน์ และผู้ให้ บริการทางเพศ
คณะทางานด้านสุขภาพ Fuping หน่วยงานระดับรากหญ้าของเขตปกครองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศจีน มีเป้ าหมาย
ในการให้บริ การด้านสุ ขภาพ และสนับสนุนสิ ทธิ มนุษยชนของผูข้ ายบริ การทางเพศที่ ยากจน ซึ่ งขายบริ การให้ลูกค้า
ส่วนใหญ่ที่เป็ นแรงงานต่างด้าวYe Haiyan แกนนานักเรี ยกร้องสิ ทธิของผูใ้ ห้บริ การทางเพศ เป็ นผูน้ ากลุ่ม Fuping
ในปี 2011 Fuping ออกไปสารวจสถานบริ การของผูใ้ ห้บริ การทางเพศในท้องถิ่น สถานบริ การส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ใน
โรงแรมราคาถูก และมีชื่อเรี ยกว่า “ร้านสิ บหยวน” เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การทางเพศให้บริ การในราคาที่ต่ าราวสิ บหยวน
(1.7 ดอลล่าร์ สหรัฐ) ผูใ้ ห้บริ การทางเพศส่ วนใหญ่ทางานในโรงแรมนั้น และมีสภาพความเป็ นอยูอ่ ย่างน่ าอนาถใจ
เนื่องจากผูใ้ ห้บริ การทางเพศเหล่านี้ คิดค่าบริ การเพียง 10 หยวน อีกทั้งไม่มีเงินพอสาหรับซื้ อถุงยางอนามัย และได้รับ
การข่มขู่จากตารวจเป็ นประจา ระหว่างที่ Ye Hainan ออกไปตรวจเยี่ยม เธอพบว่าตารวจจะปลอมตัวเป็ นลูกค้าเพื่อ
จับกุมผูใ้ ห้บริ การทางเพศและเรี ยกค่าปรับ ค่าปรับของผูใ้ ห้บริ การทางเพศมีราคาสู งถึง 3000 หยวน (483 ดอลล่าร์
สหรัฐ)
เพื่อต่อต้านค่าปรับที่สูงลิบลิ่วและพฤติกรรมของตารวจ Ye Hainan ได้ก่อตั้งการผลักดันนโยบาย เธอทางานใน “ร้าน
สิ บหยวน” ในห้องเล็กๆที่ มีป้ายแขวนว่า “ให้บริ การทางเพศฟรี ” เธอลงรู ปตัวเธอนอนอยูบ่ นเตียงเล็กๆ ใต้ป้ายนี้ ใน
Weibo ของเธอ (ทวิตเตอร์ของจีน) เธอให้บริ การทางเพศฟรี แก่ลูกค้าเพียงหนึ่ งวัน ดังนั้นตารวจไม่สามารถจับกุมหรื อ
ปรับเธอได้ เนื่องจากคาว่า “โสเภณี ” ตามกฎหมายประเทศจีนมีความเกี่ยวข้องกับการรับเงินเพื่อแลกกับบริ การทางเพศ
Ye Hainan ใช้ Weibo บรรยายสภาพอันน่าอนาถใจ ของผูใ้ ห้บริ การทางเพศที่ยากจน และลูกค้าที่เป็ นแรงงานต่างด้าว
และการบังคับใช้กฎหมายส่ งผลกระทบต่อชี วิตพวกเขาอย่างไร ข่าวเรื่ องการโค่นทาลายอุตสาหกรรมทางเพศ ส่ วน
ใหญ่จะประโคมเนื้ อหาเกี่ยวกับนางบาเรอที่ ได้ค่าตัวสู งลิ่ว ผูค้ นส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าผูใ้ ห้แรงงานทางเพศนั้นบางคน
ยากจนข้นแค้น และกฎหมายบังคับใช้กบั “ร้านสิ บหยวน” นั้นช่างแตกต่างกับสถานบันเทิงระดับสู งที่อื่น ในภายหลัง
Ye Hainan ได้ปรากฏตัวในหนังสื อพิมพ์และรายการที วี เพื่อพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ ผูค้ นมากมายเริ่ มให้การยอมรับผู ้
ให้บริ การทางเพศ
การผลักดันนโยบายของ Ye Hainan ได้เผยแพร่ ในสื่ อในระดับกว้าง และดึงดูดความสนใจจากผูค้ นมากมาย นับว่าเป็ น
การใช้ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ในการสร้ างการรั บรู ้ ถึง สภาพความเป็ นอยู่อนั แร้ น แค้นของผูข้ ายบริ การทางเพศ และ
ผลกระทบจากการคุกคามของตารวจ แต่การผลักดันนโยบายเช่นนี้นบั ว่าเป็ นการเสี่ ยง สาหรับประเทศที่การให้บริ การ
ทางเพศเป็ นเรื่ องถูกกฎหมาย อาจถูกจับกุมได้หากประกาศต่อสาธารณะว่าจะให้บริ การทางเพศฟรี และอาจโดนจับ

ข้อหาแรงงานทางเพศไม่ถูกกฎหมาย หรื อทาลายความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน ดังนั้นการเตรี ยมแผนการรองรับ
ความเสี่ ยงจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
วิดโี อ ภาพถ่ าย และโซเชียลมีเดีย
สื่ อ มวลชนแบบเดิ ม ๆอาจไม่ ไ ด้ผ ลในการสร้ า งพลัง ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ เป้ าหมายของคุ ณ เป็ นหลัก คุ ณ อาจต้อ งให้
ความสาคัญกับวิดีโอ หรื อภาพถ่ายบันทึ กเรื่ องราว ที่ สามารถนาไปแสดงให้กลุ่มเป้ าหมายดูได้ นาไปแสดงในการ
ประชุมและงานต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ ออนไลน์ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
การจัดเนื้ อหาสาหรับอิ นเตอร์ เน็ตต้องใช้วิธีการที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการผลักดันนโยบายของคุณ ในการจัดทาวิดีโอ
ภาพถ่าย และเนื้อหาอื่นๆ สาหรับอินเตอร์เน็ท ต้องมีจุดประสงค์เฉพาะที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้ าหมาย มิฉะนั้น แรงงาน
ต่างๆที่ได้ทุ่มเทลงไปในโครงการ อาจกลายเป็ นการเสี ยเวลาและเสี ยเงินโดยใช่เหตุ ต้องมีการรักษาความลับและปิ ดบัง
ตัวตนของผูเ้ สี ยหาย อีกทั้งการนาเนื้อหาต่างๆไปใช้ตอ้ งมีการเห็นชอบ
เมื่อตัดสิ นใจได้แล้วว่าจะใช้ขอ้ ความและเนื้ อหาอย่างไร รวมทั้งกลุ่มเป้ าหมายที่เราต้องการ การเลือกช่องทางสื่ อสาร
กับกลุ่มเป้ าหมายต้องนามาพิจารณาด้วยเช่นกัน วิดีโอและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู ้สึกมีส่วนสาคัญใน
การเข้าถึง และดึงดูดผูค้ นจานวนมากให้มีความรู ้สึกร่ วมภายในระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งไม่มีขอ้ จากัดเหมือนโซเชียลมีเดีย
เนื่องจากวิดีโอสามารถชนะข้อจากัดทางภาษาได้ดว้ ยบทบรรยายภาษา หรื อลดทอนบทสนทนา อีกทั้งไม่จาเป็ นต้องใช้
อินเตอร์เน็ท
กรณีศึกษา : ทางานกับสื่อ
ข้อแนะนาจาก Cristina Mansfield และ PACT องค์กรสร้างศักยภาพในการทางานกับสื่ อ จากคู่มือการผลักดันนโยบาย:
แนวทางการสร้ างประชาธิ ปไตยในกัมพูชา
“เวลาเสนอข้อมูลต่อสื่ อ จงแน่ ใจเสี ยก่อนว่าหน่วยงานของคุณ (และหน่วยงานที่ ร่วมงานกับคุณ) เห็นด้วยในสิ่ งที่จะ
เผยแพร่ ต่อสื่ อ หากไม่มีขอ้ ตกลงในเรื่ องข้อเท็จจริ งหรื อรายละเอี ยด จะเป็ นการสะท้อนภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีต่อการ
ผลักดันนโยบาย และขัดกับการใช้สื่อ ควรระมัดระวังการให้ขอ้ มูลที่ ขดั แย้ง หรื อข้อมูลที่สับสน หากมีโฆษกในที ม
มากกว่าหนึ่งคน นอกจากนี้สื่อยังมีอคติทางการเมือง หากคุณให้ขอ้ มูลผิดเพียงเล็กน้อยการผลักดันนโยบายทั้งหมดอาจ
ถูกเข้าใจผิด ทุกคนในทีมควรได้รับข้อมูลที่ตรงกัน และรู ้ว่าเรื่ องไหนไม่ควรพูดออกสื่ อ หากหน่วยงานที่ อยูใ่ นการ
ผลักดันนโยบายนี้ อยากนาเสนอข้อเท็จจริ งที่แตกต่างออกไป ตรวจสอบให้แน่ชดั ว่าโฆษกของกลุ่มนั้น ไม่ได้พูดใน
นามของเครื อข่ายทั้งหมด แต่พดู ในนามกลุ่มพวกเขาเท่านั้น”
หากเป็ นไปได้ ใช้ภาพและสัญลักษณ์ที่แสดงออกทางอารมณ์ ความรู ้สึก รู ปภาพเหล่านี้ช่วยเชื่อมต่อเรื่ องราวของคุณกับ
ความรู ้สึกของผูร้ ับชม

 ตัวอย่าง: สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสี ชมพูที่ใช้โดย นักเรี ยกร้องสิ ทธิ มนุษยชนด้านเอดส์ ACT UP ทาให้คนฉุ ก
คิดถึงสัญลักษณ์พรรคนาซี ที่ ใช้ตราหน้าชาวเกย์ และประหารชาวเกย์ในค่ายกักกัน คาขวัญ ACT UP ถูก
ตั้งขึ้ นเพื่อใช้ประกอบกับสัญลักษณ์ สามเหลี่ ยมสี ชมพูที่หมายถึงความภูมิใจและการต่อสู ้ “ความเงี ยบ =
ความตาย” สัง คมและการเมื อ งที่ เ ฉยชาเป็ นเหตุใ ห้บุ คคลเพศที่ สามเสี ยชี วิต ด้ว ยโรคเอดส์ อย่า งไร้ ก าร
ช่วยเหลือ
เว็บไซต์สงั คมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter เป็ นอีกทางหนึ่งในการสร้างฐานผูส้ นับสนุน ขณะรักษา
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีสิทธิออกเสี ยง Facebook ช่วยให้ผใู ้ ช้ต้ งั กลุ่มเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวแก่ “ผูต้ ิดตาม”
ที่เป็ นเพื่อนทางออนไลน์ และให้ขอ้ มูลความเคลื่อนไหวในการทางานของบุคคล หรื อหน่วยงาน
Twitter มักถูกเรี ยกว่า “micro-blog” เพราะไม่เหมือนกับ blog ทัว่ ๆไป ผูใ้ ช้สามารถพิมพ์ขอ้ ความซึ่ งจากัดอยู่
ที่ 140 ตัวอักษร หรื อน้อยกว่านั้น เพื่อทาสิ่ งต่างๆดังนี้
 เผยแพร่ ข่าวหรื องานต่างๆ
 ขอความเห็นหรื อคาแนะนา
 ขอข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ
โซเชียลมีเดียสามารถช่วยให้งานของคุณได้รับการสนับสนุน เมื่อมีการใส่ภาพ เนื้อหาแล้ว ข้อมูลนี้ สามารถส่ งไปยังผูช้ มได้
หลายทาง
กรณีศึกษา: ใช้ วดิ โี อในการผลักดันนโยบายเพือ่ ผู้ขายบริการทางเพศ
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2007 Chutchai “เดล” Kongmont ผูบ้ ริ หารด้านสื่ อ เครื อข่ายผูข้ ายบริ การทางเพศเอเชียแปซิ ฟิกAsia
Pacific Network of Sex Workers (APNSW) ในกรุ งเทพฯ ได้รับการอบรมการผลักดันนโยบายจากวิดีโอ ของ หน่วยงาน
WITNESS
“งาน APNSW คือการใช้เครื่ องมือสื่ อต่างๆในการสนับสนุนการผลักดันนโยบายแผนการและกิจกรรมต่างๆของเรา
การอบรมสองสัปดาห์กบั WITNESS เรื่ องการผลักดันนโยบายจากวิดีโอช่วยให้เราสร้างแผนการทาวิดีโอและพัฒนาการ
สื่ อสารกับผูร้ ับชม ผมได้เข้าร่ วมการอบรมพร้อมผูเ้ ข้าอบรมคนอื่นๆอีก 30 คน ที่มาจากองค์กรด้านสิ ทธิ มนุษยชนทัว่ โลก
หลังจากได้แบ่งปั นแสดงผลงานภาพยนตร์ ผมพบว่าคนส่ วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่ องผูใ้ ห้บริ การทางเพศ จากสิ่ งที่ได้เห็นใน
ข่าวช่องหลักต่างๆ ในขณะผูช้ มอีกซีกหนึ่งของโลก สามารถรับชม “Caught Between the Tiger and the Crocodile” ที่ผมได้
ฉายที่ IAC เมื่อปี 2008 ที่ กรุ งเม็กซิ โกซิ ต้ ี เช่นเดี ยวกันกับที่ IAC ปี 2012 ที่กรุ งเวียนนา การฉายภาพยนตร์ ท้ งั สองครั้ง
ประสบความสาเร็ จอย่างมาก ในการสื่ อสารผ่านภาพยนตร์
ภาพยนตร์ เรื่ อง “One Whore” “No Exit News” และ “Bad Rehab” เราได้ใส่ เพลงป๊ อปเพื่อช่วยสื่ อสารข้อความของเรา
แทนที่จะใช้วธิ ีการทาสารคดีแบบดั้งเดิม การเล่าเรื่ องผ่านทางมิวสิ ควิดีโอ หรื อรายการข่าว เปิ ดช่องทางการสื่ อสารผ่านทาง
ดนตรี ”

วิดีโอต่างๆที่เดลกล่าวถึง
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
รับชมวิดีโอในภาษาจีนได้ที่ http://u.youku.com/friedpride
WITNESS เป็ นองค์กรตั้งอยูท่ ี่สหรัฐอเมริ กา ให้การอบรมนักเรี ยกร้องสิ ทธิทวั่ โลกในการใช้วดิ ีโอเพื่อถ่ายสารคดีการละเมิด
สิ ทธิ และรณรงค์เพื่อยุติการละเมิด การอบรมวิธีการทาสารคดีและอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นตัวอย่างที่ดีของการทาสารคดีสิทธิ ทาง
กฎหมาย ดูวดิ ีโอได้ที่ www.witness.org
WITNESS เชื่อว่า ปั จจัยดังกล่าวต่อไปนี้น้ ีเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างวิดีโอการรณรงค์ให้ประสบผลสาเร็ จ
 วิดีโอมีจุดประสงค์ที่ชดั เจน ไม่คลุมเครื อ
 รู ้จกั ผูช้ ม สายตาของผูร้ ับชมคือใคร สาคัญมากกว่ามีดวงตากี่คู่
 ตระหนักดีวา่ ต้องการให้ผชู ้ มมีปฏิกิริยาอย่างไร
 เลือกข้อความที่ดีที่สุด ผูค้ น และเรื่ องราวเพื่อขับเคลื่อนผูช้ มให้เกิดการปฏิบตั ิ
 เลือกเวลา และสถานที่ๆเหมาะสมเพื่อให้ผชู ้ มได้เห็นวิดีโอของเรา
Yvette Alberdingk Thijm ผูบ้ ริ หาร WITNESS กล่าวใน BlogBig thinkว่าจุดประสงค์ของ WITNESS ในการยุติการ
ละเมิดสิ ทธิ ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว
“ WITNESS ช่วยในการรวบรวม จัดวางเนื้อหา เก็บรักษา และจัดแสดง วิดีโอที่มีเนื้อหาด้านสิ ทธิ สาหรับผูช้ มทาง
อินเตอร์ เน็ต ช่องทางใหม่น้ ี จะเป็ นเพียงแค่ช่องทางออนไลน์ธรรมดา หากถึงที่ สุดแล้วไม่มีการนาผูก้ ระทาผิดเข้าสู่
กระบวนการทางยุติธรรม ในฐานะที่เป็ นนักข่าวของประชาชน เราสามารถบันทึกภาพการละเมิดสิ ทธิ และถ่ายทอดให้
ผูอ้ ื่นได้เห็ น ได้รับรู ้ และประเมินสถานการณ์ ในฐานะเป็ นผูช้ มที่มีความสนใจในเรื่ องนี้ เราสามารถระบุการละเมิด
สิ ทธิ และเรี ยกร้ องความยุติธรรมได้ และในฐานะที่ เป็ นผูอ้ อกนโยบายและผูน้ าทางการเมื อ ง เราสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการดาเนินคดีต่อผูก้ ระทาผิดได้”
ในบล็อกของเว็บไซต์ WITNESS Chris Michael ย้าเตือนผูม้ ีบทบาทด้านสื่ อในความสาคัญของการพิจารณารักษาความ
ปลอดภัย

“ เราจาเป็ นต้องให้ความสนใจการรักษาความปลอดภัย และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น ในฐานะที่เราเป็ นคนทา
หนัง และเป็ นนักเรี ยกร้องสิ ทธิ เราต้องดูความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวผูท้ ี่ อยูใ่ นฟิ ล์มของเรา ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
ซีเรี ย การบันทึกภาพผูป้ ระท้วงจากทางด้านหลัง เป็ นการป้ องกันการระบุตวั ตน จากการฉายฟิ ล์มถอยหลังกลับช้าๆ ซึ่ ง
รัฐบาลอิหร่ านได้ใช้เทคนิคนี้ ในช่วงการปฏิวตั ิสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุหาตัวผูป้ ฏิวตั ิเฟรมต่อเฟรม”
เช่นเดียวกันกับเฟซบุคและทวิตเตอร์ การร้องเรี ยนทางออนไลน์อย่างในเว็บ Avaaz.org ได้กลายเป็ นแบบปฏิบตั ิที่เป็ น
มาตรฐานของผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิ ระดับนานาชาติ เป็ นจานวนมาก อินเตอร์ เน็ ต ปฏิ วตั ิการสื่ อสาร ส่ งผลกระทบต่อการ
ผลักดันนโยบาย และเป็ นเครื่ องมืออันเป็ นประโยชน์ในการผลักดันนโยบายอย่างประเมินค่ามิได้ ถึงแม้อิสรภาพในการ
แสดงออกและอิสรภาพทางข้อมูลจะถูกลดทอนลง นักเรี ยกร้องสิ ทธิยงั คงหาทางเอาชนะความท้าทายนี้อยูเ่ สมอ

การรวมพลังจากชุมชน
การบริ หารชุมชน คือขั้นตอนในการนาคนจากชุมชนมารวมตัวกันเพื่อกระทาการในการรักษาประโยชน์ของชุมชน
ชุมชนอาจเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน อาจมีอตั ลักษณ์คล้ายกัน หรื อมีประสบการณ์แบบเดียวกัน ผูบ้ ริ หารชุมชน
คือผูท้ ี่ให้สมาชิกได้กล่าวหรื อแสดงให้เห็นปั ญหาจากการกระทาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผูบ้ ริ หารชุมชนที่ชื่อเสี ยงมากที่สุดในสหรัฐอเมริ กาในขณะนี้ คือประธานาธิ บดี บารัค โอบามา ผูเ้ ริ่ มต้นอาชีพด้วยการ
เป็ นผูบ้ ริ หารหนุ่มของชุมชนยากจนชาวแอฟริ กนั อเมริ กนั ในรัฐชิคาโก โอบามาพูดคุยกับคนในชุมชนแบบตัวต่อตัว
ซึ่งมีจานวนมากมายเพื่อเรี ยนรู ้ชีวติ และความต้องการของพวกเขา ด้วยการใช้เทคนิ คด้านล่างต่อไปนี้ โอบามาได้สร้าง
หน่วยงานของชุมชน และได้เข้าร่ วมกับโบสถ์ในท้องที่และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อโน้มน้าวรัฐบาล พวกเขาได้เรี ยกร้องให้
มีการจัดตั้งกองทุน ในการปรับปรุ งสวนสาธารณะ จัดหลักสูตรทางการศึกษาให้เด็กๆ และออกแบบหลักสู ตรอบรมฝึ ก
อาชีพสาหรับผูว้ า่ งงาน หน่วยงานของโอบามาได้สร้างโครงการอาชีพในเมืองช่วงหน้าร้อนสาหรับวัยรุ่ น ซึ่ งประสบ
ความสาเร็ จ และกดดันให้รัฐบาลกาจัดใยหิ นออกจากบ้านพักสวัสดิการ ในที่สุดโอบามาตัดสิ นใจได้วา่ ประเด็นปั ญหา
ต่างๆของชุมชน ต้องนาเสนอถึงระดับชาติ เขาจึงเริ่ มเดินเส้นทางการเมือง
ในส่วนนี้เป็ นบทสรุ ปสั้นๆ ของขั้นตอนการบริ หารจัดการชุมชน ซึ่ งเป็ นวิธีที่มหาตมะ คานธี ได้ใช้ในประเทศอินเดีย
และผูเ้ รี ยกร้องสิ ทธิการเหยียดสี ผิวในประเทศแอฟริ กาใต้ในการเคลื่อนไหวระดับชาติ หัวข้อนี้มีเนื้อหาในภาษาอังกฤษ
มากมาย รายชื่อหนังสื อต่างๆอยูใ่ นส่วนอ้างอิง
ขั้นตอนการบริหารชุมชนมีดงั นี้
 จัดตั้งกรรมการบริ หารชุมชน
 จัดตั้งหลักการพื้นฐาน

 หาและรวบรวมสมาชิกชุมชน
 สร้างการมีส่วนร่ วม
จัดตั้งกรรมการบริหาร หากหน่วยงานของคุณได้ออกช่วยเหลือชุมชนในการให้ความรู ้และแจกจ่ายถุงยางอนามัย
หรื อการตรวจสอบหาเชื้อเอชไอวี แสดงว่าหน่วยงานคุณมีบุคลากรที่สามารถให้ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ แก่ชุมชนได้ ซึ่ ง
เป็ นสาระสาคัญของกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารงานเป็ นกลุ่มอาสาสมัครที่ทาหน้าที่เพื่อบรรลุเป้ าหมายของการผลักดันนโยบาย ส่ วนใหญ่ควรมา
จากคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบปั ญหาที่ อยู่ในระหว่างการแก้ไข ตัวอย่างเช่น หากคุณกาลังผลักดันนโยบาย
ด้า นสิ ท ธิ ข องผูห้ ญิ ง ที่ มี เ ชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ ดัง นั้น ผู ้ห ญิ ง ที่ มี เ ชื้ อ เอชไอวี / เอดส์ ควรมี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น
กรรมการบริ หารด้วย
คุณสามารถหาบุคคลเหล่านี้ ได้จากการจัดประชุมปฏิบตั ิการ หรื อการอบรมในประเด็นนี้ คุณอาจจะต้องจัดงาน
หลายงานเพื่อดึ งดูดบุคคลหลากหลายประเภท ในวาระการประชุมควรให้เวลาแก่ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเพื่อแบ่งปั น
แนวคิดถึงนโยบายที่ควรเปลี่ยนแปลง ข้อคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ช่วยปรับแผนการผลักดันนโยบายให้ดีกว่า
เดิ มได้ และคุ ณสามารถสังเกตการณ์ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ที่ มีความสนอกสนใจในประเด็นนี้ เป็ นพิเศษ และใครที่
แสดงความคิดเห็นหรื อมุมมองต่างๆได้ดี บุคคลเหล่านี้ มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ า และคุณสามารถพัฒนาพวกเขา
ได้ ลองถามคนจากการประชุ มว่าเขาต้องการร่ วมสร้ างหน่ วยงานไปด้วยกันหรื อไม่ หรื อเริ่ มจากการผลักดัน
นโยบาย หรื อการรวมตัว กัน ระหว่า งหน่ ว ยงาน ติ ด ตามพูด คุ ย ถึ ง แผนการให้ค วามร่ ว มมื อ บุ ค คลเหล่ า นี้ จะ
กลายเป็ นแกนนาสาคัญของกลุ่ม
จัดตั้งหลักการขั้นพืน้ ฐาน
เมื่อเราได้บุคคลที่ เป็ นแกนนาอย่างน้อย 5 คนแล้ว นาพวกเขากาหนดหลักการขั้นพื้นฐานร่ วมกัน ตัวอย่างของ
หลักการพื้นฐานมีดงั นี้
 ให้ผหู ้ ญิงที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็ นตัวแทนของหน่วยงานในการพูด
 การตัดสิ นใจทุกครั้งต้องมาจากการนับคะแนนเสี ยง
 ทุกคนต้องได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ
 มีการผลัดเปลี่ยนการอานวยความสะดวกในการประชุมและบันทึกการประชุม
 จัดให้มีการรับดูแลเลี้ยงเด็กเล็ก เพื่อให้ผหู ้ ญิงสามารถเข้าร่ วมประชุมได้
หลักการต่างๆเหล่านี้ เป็ นตัวอย่าง คุณสามารถคิดหาหลักการอื่นๆที่ สอดคล้องกับกลุ่มของคุณ ในการทางานร่ วมกัน
กลุ่มแกนนาสามารถกาหนดกรอบเวลา ในการเข้าพบสมาชิกชุมชนอื่นๆ เราควรจัดประชุมกลุ่มแกนนา อย่างน้อยหนึ่ ง

ครั้งในทุกๆสองสัปดาห์ และควรจัดประชุมในเวลาเดิมทุกๆครั้ง ถึงแม้บางครั้งไม่มีเรื่ องพูด แต่ประเด็นต่างๆเกิดขึ้นได้
เสมอในการประชุม สิ่ งสาคัญคือการรักษาความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นระหว่างสมาชิกกลุม่ แกนนา
รวมพลสมาชิกชุมชน
คนคือปั จจัยพื้นฐานในการสร้างความเคลื่อนไหว ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีเชื้อเอชไอวีในประเทศจีน หรื อคนที่อาศัยอยูใ่ น
ชุมชนยากจนในประเทศสหรัฐอเมริ กา และได้รับผลกระทบจากปั ญหาโดยตรง หลักการบริ ห ารชุมชนคื อขั้นตอนการ
รวบรวมสมาชิกใหม่ๆ และอบรมสมาชิกที่เหลือเพื่อก้าวขึ้นเป็ นผูน้ า คุณสามารถหาสมาชิกได้ดว้ ยการไปตามสถานที่ต่างๆ
ที่พวกเขาอยู่อาศัยหรื อทางานอยู่ที่นนั่ และพูดคุยกับพวกเขา ในบางแห่ ง ผูบ้ ริ หารชุมชนเดินทางจากบ้านหนึ่ งไปอีกบ้าน
หนึ่ง เคาะประตูแต่ละบ้านเพื่อขอพูดคุยกับผูท้ ี่ประสบปั ญหานั้น หรื อบางครั้ง ผูบ้ ริ หารชุมชนไปร้านเสริ มสวย ตลาด หรื อ
แม้กระทัง่ บาร์ กลุ่มแกนนาควรตั้งเป้ าหมายตามสภาพความเป็ นจริ ง ในเรื่ องจานวนคนที่ ยอมลงชื่ อเข้าร่ วมกับคุณ การ
ตั้งเป้ าหมายช่วยคุณประเมินความก้าวหน้าได้
การรวบรวมสมาชิกจะง่ายขึ้นหาก
 มีการแนะนาตัวเองสั้นๆกับแต่ละคน และอธิบายประเด็นปั ญหา และสาเหตุวา่ ทาไมถึงเป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับคน
ในชุมชนที่ ตอ้ งร่ วมมื อร่ วมใจกันลงมือปฏิ บตั ิ เรี ยนรู ้ ความสนใจของแต่ละคน หาคาตอบว่าพวกเขาสนใจจะ
ร่ วมงานกับกลุ่มของคุณเพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อไม่
 ใบปลิวพร้อมเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย มีขอ้ มูลและรู ปภาพของประเด็นปั ญหา
 รายชื่อบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ (หากมี) คุณอาจเพิ่มความเห็นส่วนตัวลงไปในชื่อของบุคคลนั้น เช่น
o “มีแนวโน้มเข้าร่ วมสูง!” เป็ นคนที่เข้าใจประเด็นปั ญหา และตื่นเต้นที่จะได้ลงมือแก้ไขปั ญหา
o “อาจจะเข้าร่ วม” เป็ นคนที่มีความสนใจในประเด็นนี้ แต่ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าร่ วมเท่าไหร่ นกั
o “ไม่มีแววเข้าร่ วม” เป็ นคนที่ให้ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ แต่มีท่าทีไม่ตื่นเต้น หรื อสนใจ
 กิจกรรม หรื อการประชุมที่เราสามารถเชิญคนเข้ามาร่ วมเพื่อเรี ยนรู ้ปัญหา

สร้ างการมีส่วนร่ วม
วิธีหลักที่จะให้ผคู ้ นเข้ามามีส่วนร่ วมในหน่วยงานคือให้พวกเขาทาสิ่ งที่ก่อให้เกิดผล เช่น ช่วยตัดสิ นใจ ทาให้พวกเขา
รู ้สึก “เป็ นเจ้าของ” การผลักดันนโยบาย เข้าหาสมาชิกใหม่ๆ (ด้วยการส่งใบปลิวทางไปรษณี ย ์ เชิญให้มาร่ วมงาน หรื อ
ไปร้านทาผม หรื อบาร์ เพื่อหาสมาชิกใหม่ๆ มีส่วนร่ วมในงานต่างๆ มีส่วนร่ วมในการปลูกฝังโน้มน้าวผูม้ ีอานาจ และ
แสดงความรับผิดชอบต่างๆ อาจเริ่ มต้นจากงานเล็กๆด้วยการต้อนรับคนที่ หน้าประตูงาน จนไปถึงงานใหญ่ เช่นร่ าง
ข่าวประชาสัมพันธ์)

ก่อนมอบหมายหน้าที่ ใหม่ให้ใคร ต้องแน่ใจก่อนว่าบุคคลนั้นเข้าใจในสิ่ งที่ควรทา และรู ้วา่ ควรทาอย่างไร หากมีคน
ต้องเสนอการผลักดันนโยบายของคุณในที่สาธารณะ คุณต้องอบรมเขาก่อนและประเมินความสามารถก่อนจะส่งเขาลง
สนามจริ ง
ส่ วนสาคัญในการบริ หารชุมชนคือการการพัฒนาภาวะผูน้ า คุณ ควรมองหาคนในหน่ วยงานที่ สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่
ใหม่ๆ รู ้จุดแข็งและพรสวรรค์ของตัวเอง ก่อนก้าวขึ้นเป็ นผูน้ า บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึ กฝนและเตรี ยมตัว ขณะฝึ กฝน
ควรมีการติชม หรื อคาแนะนาสิ่ งที่ควรปรับปรุ งในครั้งต่อไป
ส่ วนสาคัญอี กอย่างในการบริ ห ารชุ มชนคื อ การออกงานในที่ สาธารณะ เราจะพูดคุ ยเรื่ องนี้ ต่อไป ในการจัดงาน
สาธารณะ คุณสามารถสร้างหน่วยงานและรวมพลังจากหน่วยงานได้ในขณะเดียวกัน
กรณีศึกษา: การรวมพลังจากชุมชน
Sunil Pant เป็ นผูก้ ่อตั้งและประธาน Blue Diamond Society (BDS) เครื อข่ายช่วยเหลือและสนับสนุน สุ ขอนามัยเจริ ญ
พันธ์ และสิ ทธิมนุษยชนของเลสเบียน เกย์ ไบเซกชวลผูเ้ ป็ นสาวประเภทสอง และบุคคลที่ เป็ นลักเพศ (LGBTI) ชุมชน
ในเนปาลมีสมาชิกเพิ่มจานวนขึ้นสูงถึง 300,000 คน Sunil เป็ นเกย์คนแรกที่กล้าเปิ ดเผยตัว และมีที่นงั่ ในรัฐสภาเนปาล
และสภารัฐธรรมนูญ อีกทั้งเป็ นผูไ้ ด้รับรางวัล “Celebration of Courage” จาก International Gay and Lesbian Human
Rights Commission (IGLHRC) ในปี 2007
Sunil และเพื่อนร่ วมงานจาก BDS ทางานภายใต้ความเสี่ ยงต่อการถูกจับกุมและต้องโทษขัง จากหน่ วยรักษาความ
ปลอดภัยและกองกาลังพลเรื อนที่ ปราบปรามเครื อข่าย LGBTI ทัว่ ประเทศ เนื่ องจากการปราศจากการคุม้ ครองทาง
กฎหมาย และสังคมที่มีความเชื่อตามขนบเดิม สภาพแวดล้อมที่ LGBTI ทางานอยูน่ บั ว่าเสี่ ยงต่ออันตรายมาก เจ้าหน้าที่
BDS หลายคนถูกจับกุมและส่ งเข้าเรื อนจา ผูเ้ ป็ นสาวประเภทสองจานวนมากได้รับการข่มขู่ แบล็คเมล ถูกข่มขืนและ
กระทาทารุ ณต่างๆ
ช่วยเล่าตัวอย่างการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ ที่ประสบความสาเร็ จ หรื อโครงการที่คุณได้ทาในประเทศเนปาลให้ฟัง
หน่อย
เราสร้างความเข้มแข็งให้ LGBTI และ สมาชิกกลุ่ม MSM ด้วยการอบรมและฝึ กฝน โครงการสร้างภาวะผูน้ า ประสบ
ความสาเร็ จอย่างมาก เนื่องจากได้ช่วยสร้างความมัน่ ใจ วิสัยทัศน์ ทักษะการพูดในที่ชุมชน และการหาเสี ยงสนับสนุน
จากสื่ อ เราได้จดั ทอล์คโชว์ทางทีวี ซึ่งช่วยสะท้อนปั ญหาอันละเอียดอ่อนของ LGBTI ให้สาธารณะได้รับรู ้ การหาเสี ยง
สนับสนุนเชิงกฎหมายและรัฐธรรมนูญ นาไปสู่ การตัดสิ นใจครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อศาลสู งสุ ดของเนปาลยินยอมให้มี
ความเสมอภาคต่อ LGBTI และอื่นๆอีกหลายเรื่ อง

คุณเคยใช้กลไกสิ ทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ หรื อใช้เวทีต่างๆในการทางานกับLGBTI/HIV หรื อไม่ ประสบผลมาก
น้อยแค่ไหนและผลเป็ นอย่างไร
เคยใช้ครับ หน่วยตรวจสอบสิ ทธิมนุษยชนระดับนานาชาติและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งนักเรี ยกร้องสิ ทธิมนุษยชนระดับ
นานาชาติ ได้เคยช่วยเขียนจดหมายถึงรัฐบาลเนปาล ส่ งคนไปตรวจดูศูนย์กกั กัน เสนอข้อเรี ยกร้องต่อนานาชาติเพื่อ
กดดันรัฐบาลเนปาลเคารพสิ ทธิ LGBTI หรื อปล่อยพวกเขาจากที่ กกั ขัง (เช่นเมื่อ สิ งหาคม 2003 สมาชิ ก MSM/TG
จานวน 39 คนถูกจับกุมโดยปราศจากข้อหา นานถึง13 วัน)
ตัดมาจาก Frontline Defenders (http://www.frontlinedefenders.org/node/1991) และเว็บไซต์ Blue Diamond

การมีส่วนร่ วมกับสาธารณะชน
มีหลายวิธีมากมายในการส่ งข้อความออกสู่ สาธารณะ วิธีที่ดี่ที่สุดคือการเข้าถึงคนในท้องถิ่น เกาะกระแสสิ่ งที่คนใน
สังคมนิยมและให้ความสนใจ และโน้มน้าวเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย สื่ อมักจะชอบทาข่าวใหญ่ๆ ที่ให้ภาพน่าตื่น
ตาตื่นใจ เราสามารถนาวิธีน้ ี ใช้ในการดึงดูดผูค้ นให้หันมาสนใจประเด็นปั ญหาของเราได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การมี
ส่วนร่ วมของสาธารณะอาจไม่ปลอดภัยในทุกกรณี ทางเลือกสาหรับวิธีต่างๆมีดงั ต่อไปนี้
 การแสดงศิลปะใช้คนจานวนเพียงเล็กน้อย เราก็สามารถสร้างภาพอันน่าจดจา ดึงดูดความสนใจจากสื่ อ และทาให้
คนฉุกคิด โดยไม่จาเป็ นต้องทาให้เป็ นเรื่ องอื้อฉาวเลย ตัวอย่างเช่น IKON เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ยาในบาหลี ได้นารองเท้า
หลายสิ บคู่ วางบนถนนเพื่อแสดงถึงผูค้ นที่เสี ยชีวติ มากมายจากการต้องพึ่งพายา
 Teach-insสามารถนาสมาชิ กจากชุ มชนมารวมตัวกันเพื่อเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นในบรรยากาศที่
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
 การแสดงละครบนท้ องถนน เป็ นอีกทางหนึ่งในการเข้าถึงผูค้ นใหม่ๆในชุมชนอย่างเป็ นมิตร
 งานศิลปะพืน้ บ้ าน ผ้านวม AIDS เป็ นโครงการศิ ลปะที่ผคู ้ นจานวนเป็ นพันๆคนได้เข้ามี ส่วนร่ วม ผูเ้ ข้าร่ วมเป็ น
บุคคลที่ คนรักเสี ยชี วิตด้วยเอชไอวี/เอดส์ ในสหรัฐอเมริ กา บรรดาสมาชิ กครอบครัว สามีภรรยา และเพื่อนของ
ผูเ้ สี ย ชี วิต ได้น าผ้า มาต่ อ กัน เพื่ อ เป็ นผ้า นวมขนาดใหญ่ ซึ่ ง เป็ นวิธี ก ารสร้ า งงานประดิ ษ ฐ์แ บบพื้ น บ้า นของ
สหรัฐอเมริ กา เพื่อดึ งดูดความสนใจมายังโรคนี้ ในแบบที่ เป็ นมิตร ชุมชนของคุณอาจมีงานประดิ ษฐ์ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในวิธีการเดียวกันนี้ได้
 จุดเทียน การจุดเทียนไว้อาลัยเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการราลึกถึงผูเ้ สี ยชีวติ จาก เอชไอวี/เอดส์ อย่างสันติ
 ธุรกิจที่ให้ การสนับสนุน ทาให้สมาชิกชุมชนได้ทาสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยการให้รางวัลธุรกิจที่ไม่ต่อต้าน
ชุมชนของคุ ณ คุ ณสามารถให้รางวัลธุ รกิ จเหล่านี้ ได้ด้วยการติดสติกเกอร์ ดาวสี ทอง ใบหน้ายิ้ม หรื อสายรุ ้ง ที่
หน้าต่าง เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจนี้มีแนวปฏิบตั ิที่ยตุ ิธรรมและมีศีลธรรม

 การต่ อต้ าน เป็ นอีกทางหนึ่งในการรวมพลังกับชุมชนที่ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง ไม่วา่ ชุมชนนั้นจะถูกตราหน้าไว้วา่
อย่างไร ชุมชนมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจในการใช้เงิน พวกเขาอยากซื้ อก๋ วยเตี๋ยวจากร้านที่ไม่บริ การสมาชิกชุมชน
หรื อไม่ หรื อซื้ อยาจากร้ านขายยาที่ ไล่ผูม้ ี เชื้ อเอชไอวี/เอดส์ ออกจากงานหรื อไม่ รายชื่ อบอยคอต เป็ นรายชื่ อ
ส่วนตัวคุณสามารถแบ่งปั นให้เพื่อนดู หรื อใช้ในการผลักดันนโยบายที่กาลังเพ่งเล็งธุรกิจนั้น การต่อต้านเป็ นวิธี
หนึ่ งในการสร้างพลังให้ชุมชนและแสดงให้เห็ นว่าพวกคุณเอาจริ ง ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 นักเรี ยกร้องสิ ทธิ
มนุษยชนด้านเอดส์ชาวไทยได้เรี ยกร้องทัว่ โลกให้มีการต่อต้านสิ นค้า Abbott Laboratories เมื่อบริ ษทั ยกเลิกยาที่
กาลังรอการจดทะเบียนและปฏิเสธการจดทะเบียนยาตัวใหม่ในประเทศไทย Abbott ไม่พอใจที่รัฐบาลไทยออก
ใบอนุญาตให้ lopinavir/ritonavir (Kaletra)
 “International day of solidarity”วันน้าหนึ่งใจเดียวกันระดับนานาชาติเป็ นวิธีที่ดีในการระดมความช่วยเหลือ
จากนานาชาติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้พนั ธมิตรจากเมืองต่างๆหรื อประเทศต่างๆ ส่ งจดหมายให้สถานทูตใน
ประเทศของคุณ หรื อคุณอาจขอให้ผูส้ นับสนุนถ่ายรู ปและโพสต์ลงในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงการสนับสนุ นจาก
นานาชาติ
 การเดินประท้ วง เป็ นกิ จกรรมที่คนจานวนมากมีส่วนร่ วมโดยตรงในการเรี ยกร้องและเผชิญหน้ากับบุคคลหรื อ
องค์กร เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กา กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย บริ ษทั ยา Pfizer หรื อโบสถ์คาธอ
ลิค
ควรจาไว้วา่ การมีส่วนร่ วมของสาธารณะชน จาต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ ตัวอย่างเช่น หากเรา
วางแผนที่ จะเดิ นจากที่ หนึ่ งไปยังอี กที่ หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นการรบกวนการจราจรบนท้องถนน คาถามที่ เราต้องนามา
พิจารณามีดงั นี้
 เราจาเป็ นต้องขออนุญาตจัดงานในสวนสาธารณะ หรื อในบางพื้นที่หรื อไม่
 ประเทศเรามีกฎหมายการชุมนุม และจานวนผูช้ ุมนุมหรื อไม่
 เราต้องขอความร่ วมมือจากตารวจ ในการจัดเส้นทางการชุมนุมหรื อไม่
 ข้อเสี ยเปรี ยบมีอะไรบ้าง และเราสามารถทาให้ลดน้อยลงได้อย่างไร
 เรามีทนายเพื่อช่วยเหลือในเวลาคับขันหรื อไม่
สิ่ งที่ ตอ้ งนาไปคิดคื อ การเดิ นประท้วงในที่ โล่งกว้าง หากมีผูเ้ ดิ นเพียงไม่กี่คน อาจดู ไม่น่าประทับใจนัก การ
ประท้วงสามารถทาในที่เล็ก (เพราะกลุ่มเล็กดูเหมือนเป็ นกลุ่มใหญ่ได้) หรื อใช้เวลาหลายเดือนในการรวบกาลัง
พล และระดมพลังจากชุมชน
 วิธีการตรงไปตรงมา บางกลุ่มที่ มีวิธีการตรงไปตรงมา ซึ่ งบางครั้ งเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย เพื่อ
เรี ยกร้องความสนใจมาสู่ประเด็นปั ญหา ตัวอย่างเช่น กลุ่ม ACT-UP มักขึ้นไปบนอาคารและปล่อยป้ าย
ผ้าขนาดใหญ่ที่มีขอ้ ความเรี ยกร้องสิ ทธิ แม้การกระทาเช่นนี้จะทาให้พวกเขาถูกจับกุม กลุ่มACT-UP ได้
ยึดครอง Grand Central Station สถานี รถไฟใหญ่ในมหานครนิ วยอร์ กในช่วงชัว่ โมงเร่ งรี บ พวกเขานา

ป้ ายสี ดาคลุมตารางเวลารถไฟที่ ติดอยู่บนผนังกาแพง พร้อมข้อความ “จัดกองทุน ให้เอดส์ ไม่ใช่จัด
กองทุนเพื่อสงคราม” และเป่ านกหวีดเสี ยงดังเป็ นสัญญาณ ให้ผูช้ ุมนุ ม นอนลงบนพื้นทาท่าแกล้งตาย
เป็ นเหตุให้ให้ผูค้ นที่ สัญจรอยู่ไม่สามารถเคลื่อนที่ ไปไหนได้ และเป็ นเชิงบังคับให้ทุกคนได้รับรู ้และ
เห็นข้อความ ผูช้ ุมนุมที่ยอมเสี ยงในลักษณะนี้ จาเป็ นต้องมีทีมคอยให้การช่วยเหลือ รวมถึงทนายความ
กรณี ถูกจับกุม
กลุ่มต่างๆในองค์กร หรื อกลุ่มแนวร่ วม มีบทบาทต่างๆกันในการมีส่วนร่ วมกับสาธารณะ บางคนอาจให้ความสาคัญเรื่ อง
การเดินทางเคลื่อนย้าย เช่นเตรี ยมความพร้อมให้ทุกคนได้รู้วา่ ต้องเดิ นทางไปที่ไหน เตรี ยมอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เพียงพอกับคนที่ มีส่วนร่ วมในงาน คนบางกลุ่มอาจให้ความสาคัญเรื่ องสื่ อ ด้วยการเตรี ยมข้อมูลสาหรับสื่ อ และการส่ ง
ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ คนบางกลุ่มอาจอยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่มีความเสี่ ยงมากกว่าการประท้วงทัว่ ๆไป
กรณีศึกษา : เดินขบวนเพือ่ การเข้ าถึงการรักษาในประเทศไทย
ในช่วงปี แรกๆของกลุ่มเครื อข่ายของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย (TNP+) ยังไม่มียาต้านรี โทรไวรัส ถึงแม้การ
รักษาแบบผสมผสานยังคงเป็ นมาตรฐานการดูแลรักษาและสามารถช่วยชีวิตผูค้ นเป็ นพันๆ ในประเทศร่ ารวยฟากตะวันตก
TNP+ และพันธมิตรเอ็นจี โอ ได้เชิ ญคนจากกลุ่ม PLWHA ราวร้อยคนและคนอื่นๆเข้าร่ วมในการปั กหลักประท้วงและ
เดินขบวนไปยังกระทรวงสาธารณะสุข
ข้อเรี ยกร้องต่อกระทรวงสาธารณะสุขคือ รัฐบาลควรใช้สิทธิในการออกใบอนุญาตเพื่อ ddl ยารักษาเอชไอวี ซึ่งได้รับการจด
ทะเบียนภายใต้สิทธิบตั รและมีราคาสูงลิบลิ่ว ปั ญหาเรื่ องเอชไอวี เป็ นปั ญหาใหญ่ในประเทศไทย และผูค้ นจานวนเป็ นร้อยๆ
จากจานวนพันคนได้เสี ยชีวติ เพราะไม่ได้รับการรักษา
พวกเขาสวมเสื้ อยืดพร้อมข้อความเรี ยกร้องสิ ทธิ แสดงถึงความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน และทาป้ ายแสดงสัญลักษณ์และ
ข้อความ กลุ่มผูช้ ุ มนุ มเดิ นขบวน ผูค้ นมากหน้าหลายตาพูดผ่านเครื่ องขยายเสี ยง เพื่อให้ฝูงชนที่ อยู่รอบๆเข้าใจว่าข้อ
เรี ยกร้องของ TNP+ คืออะไร พวกเขาเสนอข้อเรี ยกร้องและปั กหลักอยูท่ ี่หน้ากระทรวง จนกระทัง่ รู ้สึกว่าข้อความที่พวกเขา
ส่งไปเป็ นที่รับรู ้ ผูเ้ ข้าร่ วมขบวนจานวนมากนอนค้างแรมริ มถนนหลายคืน ถึงแม้เป็ นช่วงฤดูหนาว
ในที่สุด รัฐมนตรี ออกมาแสดงตนและกล่าวต่อกลุ่มประท้วง ซึ่งสร้างความพอใจให้ผปู ้ ระท้วงในขณะนั้น
สร้ างแนวร่ วม
ในยุคกลางของประเทศจีน สมัยการปกครองสามอาณาจักร ภาวะสงครามได้กินเวลานานหลายศตวรรษระหว่างกลุ่มกบฏ
ภายใต้การนาของนักวางแผนผูป้ ราดเปรื่ อง Zhuge Liang และกองทัพ Wei ซึ่ งต่อสู ้เพื่อผูป้ กครอง ในช่วงสงครามอัน
ยาวนาน เกิดวิกฤตขึ้นช่วงหนึ่ง เมื่อพันธมิตรไม่สามารถป้ องกันเส้นทางหลักเข้าสู่ตวั เมือง ที่ Zhuge Liang ได้ต้ งั ค่ายป้ องกัน
และมีผใู ้ ห้คาแนะนาเหลืออยูเ่ พียงไม่กี่คน กองทัพ Wei เริ่ มตีลอ้ มเข้ามาเรื่ อยๆ

ในเมื่อหมดหนทางเคลื่อนไหวแล้ว Zhuge สัง่ ให้ทหารเปิ ดประตูเมืองทุกประตู และบอกให้พวกเขาแต่งตัวเหมือนชาวบ้าน
และยืนกวาดถนน Zhuge นัง่ อยูบ่ นกาแพงเหนือทางเข้าประตูเมือง เขาเล่นกู่เจิง ด้วยท่าทีอนั สงบ มีเด็กผูช้ ายสองสามคนนัง่
ฟังเขาเล่นอยูข่ า้ งๆ เมื่อกองทัพ Wei เดินทัพมาถึงเมือง แม่ทพั Sima Yi เห็นภาพอันผ่อนคลายเบื้องหน้า จึงเชื่อว่า Zhuge
Liang คงได้เตรี ยมการป้ องกันภัยให้เมืองเป็ นอย่างดีและมีการซุ่มโจมตีอย่างแน่นอน เขาจึงสัง่ ให้กองทัพ Wei ถอยทัพกลับ
บทเรี ยนที่ได้จากเรื่ องนี้คือกลุ่มคนที่เล็ก และอ่อนแอสามารถหาวิธีทาให้ตวั เองดูเข้มแข็งและมีพลังกว่าสภาพเป็ นจริ ง ทั้งนี้
Zhuge Liang คงไม่ตกอยูใ่ นสถานการณ์เข้าตาจนเช่นนั้นหากเขามีพนั ธมิตรที่ไว้ใจได้!
พันธมิตรคือบุคคลหรื อกลุ่มที่เข้าร่ วมการผลักดันนโยบายด้วยจุดประสงค์เดียวกันกับคุณ พวกเขาอาจะเป็ น
 องค์กรพัฒนาเอกชนหรื อ องค์กรชุมชน(CBO)
 เจ้าหน้าที่รัฐที่ให้การสนับสนุน
 ผูส้ นับสนุนทุน
 เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ
 นักวิชาการ
 กลุ่มนักเรี ยน
 บุคคลจากสื่ อ และอื่นๆ
นักผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนพึ่ งพาพันธมิ ต รอย่า งมาก ทั้ง ในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ
เนื่องจากงานด้านสิ ทธิเป็ นการกระทาในระยะยาว และมักเป็ นข้อโต้แย้งในสังคม รวมทั้งต้องการทักษะหลากหลายประเภท
ที่ กลุ่มอื่นไม่มี สาหรับกลุ่มระดับรากหญ้าที่ ทางานร่ วมกับกลุ่มคนชายขอบและขาดการสนับสนุ นทางการเมืองรวมทั้ง
เงินทุน พันธมิตรเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างการผลักดันนโยบายให้ประสบผลสาเร็ จ การมีพนั ธมิตรเป็ นการสร้างพลัง และ
ทาให้ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน กลุ่มพันธมิตรหลากหลายที่ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นปั จจัยชี้วดั ความสามารถ
ในการบรรลุเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
พันธมิตรชดเชยจุดอ่อนของหน่วยงานได้ดว้ ยแรงเสริ มจากจุดแข็งของพันธมิตร พันธมิตรสามารถให้ความช่วยเหลือในด้าน
เทคนิ ค กาลังทรัพย์ อิทธิ พลทางการเมือง และมุมมองอันเป็ นประโยชน์ และเข้าถึ งความต้องการของหน่ วยงานเพื่อนา
ประเด็นของเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
เครื อข่ายของผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ และบุคคลที่ได้รับผลกระทบ มีส่วนสาคัญในการเป็ นแนวร่ วม พวกเขาช่วยแบ่งปั น
แหล่งทรัพยากรและข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีส่วนช่วยในการวางนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
อย่างไรก็ตาม สาหรับแผนการการผลักดันนโยบายเราขอแนะนาการจัดตั้งแนวร่ วมมากกว่าเครื อข่าย เครื อข่ายที่เกิดขึ้นจาก
บุคคลที่มีอตั ลักษณ์คล้ายกันสามารถนาไปสู่ความขัดแย้งภายใน ในเรื่ องสิ ทธิ การเป็ นตัวแทนของกลุ่ม แต่แนวร่ วมเป็ นการ
ทางานร่ วมกันของหน่วยงานต่างๆและเครื อข่ายอันหลากหลายเพื่อบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน

เครื อข่ายจาเป็ นต้องมี กองทุ น เลขานุ การ ห้องทางาน และทรัพยากรอื่ นๆอี กมากมายที่ หาได้ยาก เครื อข่ายบางกลุ่มใช้
เวลานานในการหาเงินทุนจนไม่มีเวลาหรื อกาลังในการสร้างเครื อข่ายต่อไป แต่แนวร่ วมสามารถบริ หารได้โดยสมาชิกแนว
ร่ วม และสามารถยุติหรื อแยกกันหลังจากบรรลุเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
การผลักดันนโยบายมีสองประเภท
 การผลักดันนโยบายที่ทางานร่ วมกันในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อจัดการดาเนิ นการเฉพาะ เช่น ทาจดหมายเพื่อการลง
นาม หรื อจัดงานในที่สาธารณะ ตัวอย่างในกรณี น้ ี คือ แนวร่ วมของกลุ่มที่จดั งาน LGBT Pride festival ในหลายๆ
เมือง
 กลุ่มแนวร่ วมที่ทางานนานหลายปี หรื อหลายสิ บปี ในการวางแผนการผลักดันนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างในกรณี น้ ี คือ การผลักดันนโยบายระดับชาติเพื่อสิ ทธิ ของวรรณะจัณฑาล มีแนวร่ วมจากคน
จานวน 78 คน และกลุ่มต่างๆทางานร่ วมกันเพื่อยุติการกีดกันชั้นวรรณะในประเทศอินเดีย
สิ่ งสาคัญในการสร้างแนวร่ วมให้ประสบผลสาเร็ จ
 เป้ าหมายและจุดประสงค์ร่วมที่ชดั เจน
 ความไว้วางใจว่าทุกคนในแนวร่ วมมีความมุ่งมันในเรื่ องเดียวกัน
 กฎพื้นฐานที่ช่วยให้สมาชิกแนวร่ วมสามารถดาเนิ นงานร่ วมกันได้ ถึงแม้มีภาษาที่หลากหลาย วิธีการจัดการ
กลยุทธ์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 กฎพื้นฐานการเพิ่มเงินทุน และการใช้จ่ายเงินทุน ของสมาชิกแนวร่ วม
โดยเฉพาะประเด็นสุ ดท้ายเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ความเข้าใจผิดเรื่ องเงิ นทุน เป็ นการบัน่ ทอนการทางานกับกลุ่มแนวร่ วม
ดังนั้นแนวร่ วมของเราควรมีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับเรื่ องงบประมาณ ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องเงินทุน องค์กร
อื่นมีการขอเงินทุนจากงบประมาณของกลุ่มแนวร่ วมอย่างไร และรายงานหรื อการทาบัญชีประเภทไหนที่ คุณต้องติดตามดู
ผล
ขั้นตอนการสร้างแนวร่ วม
 ระบุพนั ธมิตร
 เข้าหาพันธมิตร
 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ระบุพนั ธมิตร พันธมิตรที่ดีเป็ นอย่างไร
 สื่ อสารชัดเจน ไว้ใจได้ และทางานกับคุณได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

 มีจุดแข็งที่จาเป็ นสาหรับการผลักดันนโยบาย เช่น
o มีรายชื่อบุคคลจากสื่ อต่างๆ ที่อพั เดทแล้ว
o ผูเ้ ชี่ยวชาญทางกฎหมาย
o ประสบการณ์ในการผลักดันนโยบาย
o ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาล
o ความสามารถในการรวมพลังจากชุมชน หรื อพันธมิตรอื่นๆที่เราไม่สามารถเข้าถึง
พันธมิตรอาจมาจากชุมชนอื่นๆที่กลุ่มคุณเป็ นตัวแทน ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งดีเพราะความหลากหลายช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มคนได้
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกๆของความเคลื่อนไหวสิ ทธิ มนุ ษยชนในสหรัฐอเมริ กา นักเรี ยกร้องสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ เป็ น
นักเรี ยนสามารถดึงดูดความสนใจจากสื่ อและความช่วยเหลือจากสาธารณะชนในวงกว้าง เด็กนักเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
ประเด็นปั ญหานี้ จากแม่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งผูห้ ญิงคนอื่นๆ การบรรดาแม่และผูห้ ญิงเข้ามาร่ วมการเคลื่อนไหวด้าน
สิ ทธิมนุษยชนนี้ ทาให้นกั เรี ยกร้องสิ ทธิ มนุษยชนได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์แอฟริ กนั -อเมริ กนั ที่มีผเู ้ คารพศรัทธาเป็ น
จานวนมาก ทางโบสถ์ให้การสนับสนุนผูห้ ญิงเหล่านี้ การผลักดันนโยบายครั้งนี้ มีการวางวัตถุประสงค์และเลือกพันธมิตร
อย่างรอบคอบ การเคลื่อนไหวทางสิ ทธิมนุษยชนสามารถดึงให้สื่อทาข่าวแสดงความเห็นใจได้มากเกินความคาดหมาย เพียง
เพราะนักเรี ยนเป็ นจุดสนใจของข่าว
การเป็ นส่วนหนึ่งในแนวร่ วมยังช่วยให้เรามีกลยุทธ์ในการเลือกคนเป็ นตัวแทนแนวร่ วมในการออกสื่ อ งานสาธารณะ โน้ม
น้าวกลุ่มเป้ าหมาย และพันธมิตรอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากแนวร่ วมของคุณทางานด้านการลดอันตราย อาจมีสถานการณ์ที่เรา
ต้องการให้ผใู ้ ช้ยาเป็ นตัวแทนแนวร่ วมในการประชุมหรื อออกงานสาธารณะต่างๆ (เช่นกับผูใ้ ช้ยาคนอื่นๆ) การบรรยายใน
มหาวิทยาลัย หรื อการประชุมของแพทย์ เราอาจต้องใช้คนที่จบปริ ญญาเป็ นตัวแทนขึ้นพูดในประชุมแบบนี้ หากแนวร่ วม
ของเรามีกลุ่มผูใ้ ช้ยาและนักวิชาการ เราสามารถเลือกคนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ถึงแม้มีขอ้ ได้เปรี ยบ แต่ไม่ใช่เรื่ องง่ายในการทางานกับนักรณรงค์คนอื่นๆ แต่ละกลุ่มมีวิธีการในการตัดสิ นใจต่างๆกันไป
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการบริ หารเวลาและเงิ น บางครั้งเราอาจต้องเอาชนะปั ญหาส่ วนตัวในการทางานร่ วมกับคนอื่นๆ หรื อ
องค์กรที่เราเคยมีประสบการณ์ดา้ นลบมาก่อน
คุณไม่จาเป็ นต้องฝื นทางานกับพันธมิตร หากมีอุปสรรคในเรื่ องส่ วนตัวหรื อเรื่ องงานที่ไม่อาจแก้ปัญหาได้ เช่นการทาลาย
ความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม หากความร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อพันธมิตรที่ ช่วยให้เราบรรลุเป้ าหมายได้ ไม่
ประสบผลสาเร็ จ การผลักดันนโยบายของคุณอาจมี อุปสรรค นัก ผลักดันนโยบายที่ ดีตอ้ งเปลี่ยนศัตรู และคนทัว่ ไปให้
กลายเป็ นพันธมิตร นักผลักดันนโยบายที่ไม่ประสบผลสาเร็ จเปลี่ยนพันธมิตรให้กลายเป็ นศัตรู
คุณอาจใช้เป้ าหมายร่ วมในการผลักดันนโยบายเข้าถึงกลุ่มอื่นๆ และดูวา่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหรื อไม่

กรณีศึกษา: สร้ างแนวร่ วมกับสหภาพแรงงาน
โดย Nathan Geffen เหรัญญิก South Africa’s Treatment Action Campaign (TAC)
การสู ้เพื่อยารักษาราคาถูก หรื อการเปลี่ ยนแปลงนโยบายที่ เอื้ อประโยชน์ต่อคนยากจนนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย และการที่ นัก
เรี ยกร้องสิ ทธิจดั การรณรงค์ดว้ ยความช่วยเหลือบุคคลเพียงไม่กี่คน หรื อองค์กรเดี่ยวๆให้ประสบผลสาเร็ จนั้นเป็ นไปได้ยาก
เรื่ องดังต่อไปนี้ตวั อย่างสองกรณี จากประสบการณ์ของ Treatment Action Campaign’s experience
ในปลายปี 1990 บริ ษทั ยาประมาณ 40 บริ ษทั ฟ้ องร้องรัฐบาลประเทศแอฟริ กาใต้ เพื่อยุติการผ่านกฎหมายลดราคายารักษา
โรค ในปี 2001 Treatment Action Campaign ได้เข้ามาสนับสนุนรัฐบาลในกระบวนการทางศาลที่ดูเหมือนไม่มีวนั จบสิ้ น
เราขอให้องค์กรทัว่ โลกแสดงการต่อต้านอุตสาหกรรมยา ผมไม่คิดว่าอุตสาหกรรมยาจะเผชิญหน้าการจัดรณรงค์ระดับโลก
มาก่อน เพียงไม่กี่สัปดาห์ของการประท้วง บริ ษทั ยายอมถอนคดีจากศาล เพราะไม่คุม้ ที่จะปล่อยให้ภาพลักษณ์ในทางลบ
ของบริ ษทั ยังคงมีอยูใ่ นทวีปยุโรป เอเชีย แอฟริ กา และอเมริ กา TAC ไม่สามารถชนะศึกครั้งนี้ ได้ง่ายๆ หรื อบางทีอาจไม่
ชนะเลย ถ้าไม่ได้แรงสนับสนุนจากทัว่ โลก
ภายหลังในปี 2001 และ 2002 TAC ฟ้ องร้องรัฐบาลแอฟริ กนั เพื่อกดดันให้แจกจ่ายยาต้านรี โทรไวรัสแก่สตรี มีครรภ์ที่ติด
เชื้ อ เอชไอวี เพื่ อ ลดเด็ ก ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ณ ขณะนั้น เราเป็ นองค์ก รเล็ก ๆ แต่ เ ราสามารถจัด การประท้ว งใหญ่ ใ นกรุ ง
โยฮานเนสเบิร์กได้ ด้วยการผนึ กกาลังจากสหภาพการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ COSATU ผูน้ า COSATU พูดเสมอว่า
สมาชิกสหภาพทุกคนเป็ นสมาชิก TAC เนื่ องจากความสัมพันธ์ของ TAC กับรัฐบาลเริ่ มเป็ นปฏิปักษ์มากขึ้นเรื่ อยๆ การ
สนับสนุนจาก COSATU สร้างความน่าเชื่อถือทางการเมือง และทาให้เรารอดจากการโจมตีของรัฐบาลด้วยโฆษณาชวนเชื่อ
เข้ าหาพันธมิตร หากเราไม่มีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นกับกลุ่มหรื อองค์กรอื่นๆที่อยูใ่ นตาแหน่งที่ให้ความช่วยเหลือเราได้
หรื อเป็ นตัวแทนในการแก้ไขกฎหมาย เราควรวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์ขณะที่เริ่ มจัดการผลักดันนโยบายให้เร็ ว
ที่สุดเท่าที่ทาได้
ก่อนติดต่อกลุ่มหรื อองค์กรให้เข้ามาร่ วมงาน เราควรมีการศึกษาและเตรี ยมการ เกี่ยวกับผูท้ ี่จะเข้ามาร่ วมงาน เพื่อไม่ให้เป็ น
การเสี ยเวลาแก่องค์กรนั้นๆ เราจะประสบความสาเร็ จมากขึ้นถ้าเรารู ้ จกั พันธมิตรของเราดี พอ และรู ้ ถึงความสนใจและ
เป้ าหมายว่าคืออะไร และระบุขอการสนับสนุนที่หน่วยงานนั้นมีความถนัด
ควรการเตรี ยมสรุ ปประเด็นปั ญหาหรื อการละเมิดสิ ทธิในหนึ่งหน้ากระดาษ มีเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย จุดประสงค์การ
ผลักดันนโยบาย และขั้นตอนดาเนิ นการ เพราะจะช่วยให้กาดาเนิ นงานให้สะดวกขึ้นมาก และเริ่ มพูดคุยกับพันธมิตรใหม่
โดยขอคาแนะนาหรื อความคิดเห็น จากนั้นทบทวนแผนการด้วยกันอีกครั้งเพื่อให้ตอบความต้องการของทั้งสองฝ่ าย
แบ่ งหน้ าที่รับ ผิดชอบ กลุ่ม แนวร่ วมบริ ห ารโดยสมาชิ ก ดังนั้นไม่ จาเป็ นต้องมี ห้องทางานหรื อเลขานุ การเหมื อนกลุ่ ม
เครื อข่าย อย่างไรก็ตาม แนวร่ วมของเราอาจต้องตัดสิ นในว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่ดงั ต่อไปนี้

 งานอานวยการ การทาจดหมาย พิมพ์รายงานการประชุมและวาระต่างๆ รับโทรศัพท์ ตอบอีเมล และถ่ายเอกสาร
 งานประชุม ร่ างกาหนดการ จดบันทึกการประชุม กาหนดและจัดเตรี ยมสถานที่ประชุม จัดหาอุปกรณ์ต่างๆในการ
ประชุม ติดต่อประสานงานกับคณะทางานหลายๆกลุ่มในแนวร่ วม จัดเตรี ยมอาหารเครื่ องดื่ม และติดตามผลการ
ดาเนินงาน
 สมาชิก การรับสมัครสมาชิก การแนะนางาน ผูต้ ิดต่อต่างๆ ความช่วยเหลือ และกาลังใจ
 การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลการประเมินงาน
 การประชาสัมพันธ์ ตัดสิ นใจว่าใครจะเป็ นตัวแทนกลุ่มแนวร่ วมในการพูดต่อหน้าสื่ อ และบุคคลนั้น (หรื อกลุ่ม
นั้น) สามารถพูดอะไรเกี่ ยวกับองค์กรได้บา้ ง จัดทาเอกสารต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับ
บรรณาธิการและนักข่าว
 การประสานงานกิจกรรมต่างๆ ประสานการจัดงานพิเศษต่างๆ โครงการร่ วม
 ฝ่ ายหากองทุ น หาเงิ นทุนและทรัพยากรอื่ นๆสาหรับกิ จกรรมกลุ่มแนวร่ วม บริ หารเงิ นทุน และการรายงานผู ้
บริ จาค
กรณี ศึกษา: แนวร่ วมที่ประสบความสาเร็ จ
พันธมิตรหลักของการผลักดันนโยบายในประเทศไทยที่ประสบความสาเร็ จ ในการเพิ่มการเข้าถึงยารักษาโรคที่
จาเป็ น
 เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย (TNP+) และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ ทางานเพื่อผูป้ ่ วย
โรคเอดส์อื่นๆ
 นักวิชาการหัวก้าวหน้า
 เครื อข่ายผูบ้ ริ โภค
 FTA Watch (พันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน)
 พันธมิตร สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม
 สื่ อที่ให้การสนับสนุน
 ผูใ้ ห้การสนับสนุนระดับนานาชาติ เช่น Médecin Sans Frontière (MSF) Oxfam, Lawyers Collective
(จากประเทศอินเดีย) Student Global AIDS Campaign

ภาคผนวก
แหล่ งข้ อมูล : ขอแนะนาแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเขียนคู่มือเล่มนี้
ข้อมูลบางรายการมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยปกติแล้ว หน่วยงานจะแปลข้อมูลต่างๆตามที่หน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ได้ร้องขอ หากคุณสนใจที่จะใช้คู่มือตามรายการ ควรติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อขอให้จดั ทาการแปลภาษาตามที่ตอ้ งการ
เพื่อที่หน่วยงานหรื อชุมชนของคุณสามารถใช้คู่มือเหล่านี้ได้
คู่มอื การผลักดันนโยบายHIV/AIDS
 The AIDS Control and Prevention Project (AIDSCAP) (นโยบายและการผลักดันนโยบายการป้ องกัน
HIV/AIDS)สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/ez77c2w6ilk7wgzli3tyu6gg4qrhtgripatbnwnngd7vi3a62o7zs5f7cn7yqaph
ag4gtehsuaia2a/BCCPolicyandAdvocacy.pdf.
คู่มือมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสร้างนโยบายและคาจากัดความศัพท์เทคนิคที่พบบ่อย
 Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO) HIV Advocacy From the Ground Up: A
Toolkit for Strengthening Local Responses: Advocacy Action Tools.(การผลักดันนโยบายHIV ตั้งแต่เริ่ มต้น:
วิธีการสร้ างพลังการมี ส่วนร่ วมในท้องที่ : เครื่ องมือในการผลักดันนโยบาย สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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 (สิ ทธิ
ทางสุขภาพ คู่มือแหล่งข้อมูลสาหรับองค์กรพัฒนาเอกชน) สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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 (“วิธีการผลักดันนโยบาย: วิธีการผลักดันนโยบายสาหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายและ
เอชไอวี”) สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.msmgf.org/index.cfm/id/262/.
อาจต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนดาวน์โหลดคู่มือ
 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.(การผลักดันนโยบาย
เชิงปฏิบตั ิการ: คู่มือการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและสานักงบประมาณในการรับมือ HIV/AIDS) สามารถ
อ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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. (การทาสารคดีสิทธิมนุษยชนและการผลักดันนโยบาย: คู่มือ

สาหรับหน่วยงานผูใ้ ช้ยา กองทุนOpen Society Foundations)สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/human-rights-documentation-and-advocacy-guideorganizations-people-who-use-drugs .
คู่มือนี้เขียนโดยหนึ่งในผูเ้ ขียนคู่มือศึกษา พิสูจน์ เปลี่ยนแปลง “ให้ความสาคัญเรื่ องการจัดหาเครื่ องมือจาเป็ นใน
การสร้างแผนการผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชนแก่นกั เรี ยกร้องสิ ทธิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบันทึกการละเมิด
และทาร้ายผูใ้ ช้ยา”
 Cristina Mansfield และ Kurt MacLoed, Maron Greenleaf และ Poppy Alexander. Advocacy Handbook: A
Practical Guide to Increasing Democracy in Cambodia. PACT: January 2003. (คู่มือการผลักดันนโยบาย: คู่มือ
การสร้างประชาธิปไตยในประเทศกัมพูชา) สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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. (คู่มือการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย: วิธีการบริ หารอานาจในชุมชน)
หนังสื อเล่มนี้มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบริ หารงานในชุมชนในแบบประชาธิ ปไตย อย่างไรก็ดี หนังสื อเล่มนี้
มีแบบฝึ กหัดและเครื่ องมืออันเป็ นประโยชน์มากซึ่ งสามารถใช้ได้กบั ทุกประเทศ อีกทั้งเขียนในแบบที่อ่านเข้าใจ
ง่าย
 New Tactics in Human Rights: A Resource for Practitioners (กลยุทธ์ใหม่ๆในการทางานด้านสิ ทธิ มนุษยชน)
สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.newtactics.org/en/tools/new-tactics-workbook. คู่มือนี้ มีเนื้ อหาเรื่ อง
วิธี ก ารใหม่ ๆ ในการใช้ศิ ลปะวัฒ นธรรมของชุ ม ชนท าการผลักดัน นโยบายด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เว็บ ไซต์น้ ี มี
กรณี ศึกษาวิธีการพิเศษต่างๆจากทัว่ โลก คู่มือนี้ ได้รับการแปลในหลายภาษา สามารถเลือกภาษาได้ดา้ นล่างของ
หน้าเว็บไซต์
 .UNESCO และโครงการร่ วมเอชไอวี/เอดส์จากองค์การสหประชาชาติ (UNAIDS) HIV/AIDS and Human Rights:
Young People in Actionเอชไอวี/เอดส์และสิ ทธิ มนุ ษยชน: พลังเยาวชน สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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 (การผสานพลังประชาชนและการเมือง: คู่มือ
การผลักดันนโยบายและการมีส่วนร่ วมของประชาชน)
คู่มอื การผลักดันนโยบายกับสื่อ
 องค์กร WITNESS มี A Video for Change Toolkit(วิธีการสร้างภาพยนตร์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง) สอนนัก
เรี ยกร้องสิ ทธิในการสร้างแผนการผลักดันนโยบายทางสื่ อวิดีโอ ภาพถ่าย และโซเชียลมีเดีย คุณสามารถอ่าน
วิธีการในภาษาอังกฤษได้ที่ http://toolkit.witness.org/en ขณะนี้ WITNESS กาลังจัดทาคาแปลข้อมูลในภาษา
ต่างๆ

คุณสามารถอ่านบล็อกของ WITNESS เพื่อศึกษาว่าหน่วยงานอื่นๆมีการสร้างวิดีโอ ภาพถ่าย และโซเชียล
มีเดียอย่างไรได้ที่http://blog.witness.org
บทความสองเรื่ อง ที่คาพูดส่วนหนึ่งได้ถูกอ้างอิงในคู่มือเล่มนี้
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-tofilm-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. สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/hiv-and-aids/aids-communication-training-andadvocacy&id=41275&type=Document.
คู่มือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้ฝึกอบรมกลุ่มที่ทางานด้านเอชไอวี ถึงวิธีการทางานร่ วมกับสื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
คู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการอบรมในระยะเวลาห้าวัน ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมต้องจัดงานเชิญสื่ อในวันสุ ดท้ายของ
การอบรม
Internews ช่วยสมาชิกชุมชนพัฒนาทักษะการสื่ อสาร ฝึ กนักข่าวในการทาข่าวประเด็นละเอียดอ่อน รวมทั้ง
หัวข้ออันตรายและกาลังเป็ นที่ โต้เถียงในสังคม เช่นเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ หรื อทางานในพื้นที่ สงคราม คุ ณ
สามารถพู ด คุ ย กับ Internews ในการจัด ประชุ ม ปฏิ บัติ ก ารกับ กลุ่ ม ของคุ ณ ติ ด ต่ อ Internews ได้ที่
info@internews.org.
คู่มอื กลไกนโยบาย
 Harm Reduction International. “A Brief Guide to the UN Human Rights System.” (คู่มือสาหรับระบบสิ ทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ) สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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 ตอนที่ 1: กลไกระหว่างรัฐบาล)สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
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. (การพึ่งพากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ
ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบต่อสตรี )(CEDAW)สามารถอ่าน

แบบออนไลน์ได้ที่
http://www.iwrawap.org/publications/doc/DonnaExhaustionWeb_corrected_version_march%2031.pdf
 UNAIDS. Guide to the UN Human Rights Machinery. (UNIAIDS แนวทางสู่ กลไกสิ ทธิ มนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ) สามารถอ่านแบบออนไลน์ได้ที่
http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub01/jc128-hrmachinery_en.pdf
แหล่ งข้ อมูลสาหรับนักเรียกร้ องสิทธิทอี่ ยู่ในความเสี่ยง
ในปี 2002 องค์การสหประชาชาติได้มีคาสัง่ แต่งตั้งผูเ้ ขียนรายพิเศษเรื่ องผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิมนุษยชน ผูเ้ ขียนรายงานต้อง
ทารายงานเสนอยูเอ็นเรื่ องการสนับสนุ นและปกป้ องคุ่มครองสิ ทธิ ของผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิ ทวั่ โลก รวมทั้งเดิ นทางไป
ประเทศต่างๆและนาประเด็นปั ญหาแต่ละเรื่ องยืน่ ต่อรัฐบาล
ผูพ้ ิ ทักษ์สิท ธิ บ างคนเป็ นผูท้ ี่ ท างานที่ เ ชี่ ย วชาญด้านสิ ท ธิ ท างกฎหมาย ทนายความท างานเรื่ อ งคดี ด้านสิ ท ธิ
มนุษยชน นักข่าว สมาชิกสหภาพการค้า หรื อผูท้ างานด้านการพัฒนา เจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่น และตารวจ หรื อ
บุคคลผูม้ ี ชื่อเสี ยงที่ ให้การสนับสนุ นด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างจริ งจัง ก็สามารถเป็ นผูพ้ ิทักษ์สิทธิ มนุ ษยชนได้
เช่นกัน องค์การสหประชาชาติให้คาจากัดความผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิวา่ เป็ นบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนที่สนับสนุนหรื อ
ปกป้ องสิ ทธิทางกฎหมาย
เว็บไซต์น้ ีอธิบายถึงขั้นตอนการยืน่ คาร้องทุกข์รายบุคคลเกี่ยวกับภัยอันตรายหรื อการข่มขู่ที่เกิดขึ้นต่อนักเรี ยกร้อง
สิ ทธิ
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Complaints.aspx
 Frontline Defenders เป็ นหน่ วยงานระดับนานาชาติ ที่ ให้ความสาคัญเรื่ องความต้องการของนักเรี ยกร้องสิ ทธิ
เว็บไซต์ , www.frontlinedefenders.org มี ขอ้ มูลและความคืบหน้า เกี่ ยวกับนักเรี ยกร้องสิ ทธิ ทวั่ โลก และเสนอ
วิธีการแก้ไขปั ญหา หน่วยงานให้ความช่วยเหลือในกรณี ฉุกเฉิ น และให้การอบรมเรื่ องการรักษาความปลอดภัย
และการคุม้ กันเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
คู่มือของ Frontline Defenders“Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights Defenders At Risk”
(คู่มือการรักษาความปลอดภัย: วิธีการสาหรับผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิ มนุษยชนที่ตกอยูใ่ นความเสี่ ยง) สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ http://www.frontlinedefenders.org/files/Workbook_ENG.pdf.
 Scholar Rescue Fund เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติที่ช่วยเหลือครู นักเขียน และนักวิชาการ ผูเ้ ป็ นนัก
ผลักดันนโยบายเพื่อสิ ทธิ ทางกฎหมาย ในการจัดหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อพักอาศัยชัว่ คราว เพื่อใช้สถานที่ในการ
ทางานและหลี กเลี่ ย งการเผชิ ญ อัน ตราย ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว มี ก ารมอบทุ น ยังชี พ ที่ มหาวิทยาลัยในสหรั ฐ อเมริ กา
นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่ www.scholarrescuefund.org.

 เอเชียคะตาลิสต์ (Asia Catalyst)บางครั้งช่วยนักเรี ยกร้องสิ ทธิจากประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่
เสี่ ยงต่ออันตราย ในการเดินทางไปพบปะเพื่อนร่ วมงานจากหน่วยงานเอชไอวี/เอดส์ ที่เป็ นหน่วยงานขนาดใหญ่
สานักงานทางด้านกฎหมาย หรื อมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคเอเชีย ติดต่อ เอเชียคะตาลิสต์ได้ที่ info@asiacatalyst.org.
 คู่มือ Protection International’s guide, Tactics and tools for the protection of legal rights defenders, สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://protectionline.org/IMG/pdf/3-3_Manual_English_3rdEd.pdf.
คู่มือประกอบด้วยกิ จกรรมต่างๆที่ช่วยประเมินความเสี่ ยง และสร้างกฎรักษาความปลอดภัย และวิธีการสาหรับ
สถานการณ์ต่างๆ สาหรับการแปลข้อมูลในภาษาภูมิภาคเอเชีย ติดต่อตัวแทนภูมิภาคเอเชียได้ที่ Tessa de Ryck ที่
<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 ต์
www.protectioninternational.org.
อ่านคู่มือการปกป้ องสิทธิสาหรับ LGBTI ได้ที่ http://protectioninternational.org/wpcontent/uploads/2012/04/LGBTI_PMD_2nd_Ed_English.pdf .

วิธีใช้ คู่มอื เสริม
คู่มือ ศึกษา พิสูจน์ เปลี่ยนแปลง! ในแต่ละเล่มประกอบด้วยคู่มือ เพื่อช่วยให้บุคคลทัว่ ไปและกลุ่มระดับรากหญ้าของชุมชน
ที่ ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ เข้าใจในสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน บันทึ กเรื่ องราวการถูกละเมิดสิ ทธิ รวมทั้งออกแบบและ
จัดการผลักดันนโยบาย แต่ละชุดประกอบด้วยคู่มือสาหรับผูอ้ บรม ซึ่ งประกอบด้วยแผนการสอน ตัวอย่างแบบฝึ กหัด หรื อ
แบบเรี ยนใช้ในการอบรมหรื อประชุมปฏิบตั ิการ
คู่มือเสริ มสาหรับผูอ้ บรม เปลี่ยนแปลง: ยุติการละเมิดสิ ทธิ ประกอบด้วย:
 แผนการสอน ซึ่งอธิบายวิธีการสอนบทเรี ยนซึ่งเป็ นทักษะที่สอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละบท
 แบบฝึ กหัดที่ สามารถปริ้ นต์ออกมาใช้เป็ นแบบฝึ กหัดในการวางแผนการสอน และสามารถปริ้ นต์แจกให้ผูเ้ ข้า
อบรมแต่ละคนใช้ระหว่างการอบรม
 แบบเรี ยนที่สามารถปริ้ นต์ออกมาเพื่อใช้ในการอบรม หรื อใช้ในงานด้านสิ ทธิมนุษยชน
แผนการสอน ครอบคลุมหัวข้อหลักและเรี ยงลาดับตามบทต่างๆในคู่มือ
แผนการสอนประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลา
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

สรุ ป
ประเมินผล

คาอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรี ยน
แนวคิดเบื้องต้นที่จะทาการศึกษา
ระยะเวลาที่ ตอ้ งใช้สาหรับแต่ละบทเรี ยน หากต้องใช้ล่ามแปลระหว่างอบรม ต้องเพิ่ม
เวลาเป็ นสองเท่า
ทักษะที่ตอ้ งการให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้
เครื่ องมือ หรื อเอกสารที่ควรเตรี ยมล่วงหน้า
ลาดับกิจกรรมที่ผอู ้ บรมใช้ในการเรี ยนการสอน รวมทั้งแบบฝึ กหัดและคาพูดที่เตรี ยมเพื่อ
พูดกับผูเ้ ข้าอบรม โดยประกอบด้วยส่ วนการเตรี ยมพร้อม (หากจาเป็ น) การเปิ ดรายการ
กิจกรรม และการอภิปรายและประเมินผล
การทบทวนกิจกรรมที่ได้เรี ยนรู ้
เป็ นการเน้นเนื้อหาของบทเรี ยนที่ผา่ นมา เพื่อประเมินว่าสิ่ งที่ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ สอดคล้อง
กับเป้ าหมายของการสอนหรื อไม่

การผลักดันนโยบายที่ ประสบความสาเร็ จขึ้นอยู่กบั ว่านักผลักดันนโยบายสามารถเข้าถึงและนาเอาประสบการณ์ ความรู ้
และพลังของกลุ่มและชุมชนออกมาได้หรื อไม่ และแผนการสอนในคู่มือเล่มนี้ ร่วมถึงการวางแผนกิ จกรรม ซึ่ งเรี ยงลาดับ
ตามบทต่างๆในคู่มือนี้ ผูอ้ ่านควรเลือกอันที่ ใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากที่ สุด กิ จกรรมแต่ละกิจกรรมมีวิธีการตอบโจทย์
ปั ญหาต่างๆกันไป เพื่อเสนอทางเลือกต่างๆให้กลุ่มได้นาไปเลือกใช้

จะใช้ คู่ มือเสริ มอย่ างไร เราสามารถนาคู่มือเสริ มไปปรับใช้ได้ในหลายรู ปแบบ โดยอาจใช้แผนการเรี ยนทั้งหมดตามที่
ปรากฏในคู่มือเสริ มในการอบรมหลายวันก็ได้ หรื ออาจเลือกแผนการสอนบางส่วนซึ่งตอบสนองความต้องการบางประการ
ของหน่วยงานของท่านสาหรับการอบรมแบบวันเดียว
ข้ อแนะนาในการทางานกลุ่ม
 หากเป็ นไปได้ ผูน้ าการสอนหรื อผูอ้ บรมควรมีประสบการณ์ในการอบรมมาก่อน
 หลีกเลี่ยงการจัดที่นงั่ แบบห้องเรี ยน ควรจัดที่นงั่ แบบวงกลม
 หากเป็ นไปได้ ก่อนเริ่ มการอบรมควรมี”กิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์” อาจเปิ ดเพลงหรื อจัดเกมส์สนุกๆเพื่อให้ผเู ้ ข้า
อบรมรู ้สึกผ่อนคลายและเป็ นกันเอง
 กิจกรรมกลุ่มควรจัดเป็ นกลุ่มเล็กๆ ผูเ้ ข้าอบรมจะทางานกลุ่มได้สะดวกขึ้น (9-20 คน)
 กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าอบรมเล่าประสบการณ์การผลักดันนโยบายในชีวติ จริ งที่เชื่อมโยงกับแบบฝึ กหัดในบทเรี ยน
แผนการสอนรวมถึงวิธีประเมินของผูอ้ บรมว่าผูเ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้เนื้อหาได้มากน้อยแค่ไหน ใช้เวลาหลังกิจกรรมเพื่อกระตุน้
ให้ผเู ้ ข้าอบรมประเมินว่าการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อพวกเขามากน้อยแค่ไหน
บทที่ 1
การผลักดันนโยบายคืออะไร
บทเรียน 1.1 ต้ นไม้ แห่ งวิสัยทัศน์
เกริ่ นนา

แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัยากรที่จาเป็ น

บทเรี ยนนี้ ช่วยสร้างความเข้าใจในปั ญหา (เช่น กฎหมาย นโยบาย หรื อโครงการที่ไม่เป็ น
ธรรม) ในเชิ งต้นตอปั ญหาและผลกระทบ แบบฝึ กหัดนี้ ให้ความรู ้ เรื่ องพื้นฐานการวาง
แผนการผลักดันนโยบาย
วิสยั ทัศน์
ต้นตอปั ญหา
ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
45 นาที
เพื่อเข้าใจต้นตอปั ญหา
เพื่อเข้าใจผลกระทบของปั ญหา
เพื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดจากการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย หรื อโครงการ
ตัดรู ปภาพเหล่านี้ ไว้ล่วงหน้า: รู ปภาพผลไม้จานวน 9 รู ป สาหรับกลุ่มต่างๆ (รู ปส้ม 3 รู ป
รู ปแอปเปิ้ ล 3 รู ป และรู ปกล้วย 3 รู ป)
กระดาษขาวใช้เป็ นกระดาน
กาวสองหน้า
ปากกาเมจิก 4-10 แท่ง (สาหรับผูอ้ บรมและผูเ้ ข้าอบรม)

สรุ ป

ประเมินผล

หลังจากแต่ละกลุ่มได้ระบุตน้ ตอของปั ญหาแล้ว จึงสามารถเห็นผลกระทบด้านลบที่ตามมา
ได้ และในทางกลับกันเมื่อได้ระบุการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ควรเปลี่ยนในระดับกฎหมายหรื อนโยบายได้
บันทึกประเด็นต่างๆที่ได้อภิปรายและกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้คาจากัดความใน
แบบฝึ กหัดได้ดีแค่ไหน

แบบฝึ กหัดนี้ มีวิธีการสองวิธี วิธีแรกคื อการระบุผลที่ ตามมาของปั ญหา (แบบ ก.) หรื อคาดการณ์ ถึงความเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย นโยบาย หรื อโครงการ (แบบ ข.) คุณสามารถเลือกวิธีการที่ คุณอยากใช้
วิธีการสาหรับแบบ ก. แบบฝึ กหัด “ต้ นไม้ แห่ งปัญหา”
ขั้นตอนเตรี ยมการ
1. ผูอ้ บรมควรเตรี ยมอุปกรณ์ 1 ชุด สาหรับกลุ่มขนาดเล็ก อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย รู ปภาพผลไม้ (เช่น ส้ม 3 รู ป
แอปเปิ้ ล 3 รู ป กล้วย 3 รู ป หรื อผลไม้อะไรก็ได้ที่มีอยูใ่ นท้องที่)
กิจกรรม
2. แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 3-6 คน ขึ้นอยูก่ บั จานวนคนทั้งหมด
3. แจกกระดาษขาวแผ่นใหญ่ และปากกาเมจิกหัวใหญ่อย่างน้อย 3 แท่ง (สี แดง สี น้ าเงิน สี ดา)และเทปกาวสองหน้า
หรื อกาวแท่งให้แต่ละกลุ่ม และรู ปภาพผลไม้ 9 รู ปให้แต่ละกลุ่ม (ส้ม 3 รู ป ฝรั่ง 3 รู ป และกล้วย 3 รู ป)
4. ให้แต่ละกลุ่มวาดรู ปต้นไม้ที่มีลาต้นขนาดใหญ่ มีกิ่งอย่างน้อย 4 กิ่งและรากต้นไม้อย่างน้อย 4 ราก
5. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อต้นไม้เป็ นชื่อปั ญหาจากการผลักดันนโยบายด้านเอชไอวีหรื อสิ ทธิ มนุษยชน ที่ ได้ประสบมา
อย่างเช่น “ต้นไม้นโยบายยาที่ไม่เป็ นธรรม” “ต้นไม้ ART (ยาต้านไวรัส)ปฏิเสธผูใ้ ช้ยา” “ต้นไม้ขบั ไล่เด็กที่พ่อแม่
มีเอชไอวีให้ออกจากโรงเรี ยน” “ต้นไม้ตารวจทาร้ายผูข้ ายบริ การทางเพศ” ฯลฯ เขียนปั ญหาตรงกลางต้นไม้
6. เขียนที่รากต้นไม้เพียงหนึ่งคา หรื อวลีส้ นั ๆ ถึงสาเหตุต่างๆของปั ญหา เช่น การเพิกเฉย ปราศจากกฎหมายคุม้ ครอง
ภาพในแง่ลบผูต้ ิดเอชไอวีในสื่ อ แต่ละรากมี 1 สาเหตุ
7. เขียนที่ผลไม้ เพียงหนึ่งคา หรื อวลีส้ นั ๆ ถึงผลกระทบของปั ญหาเช่น จานวนผูต้ ิดเอชไอวีสูงในกลุ่มผูใ้ ช้เข็มฉี ดยา
การเสี ยชีวิต การกีดกัน สู ญเสี ยความเชื่อมัน่ ในตนเอง การคุมขังผูข้ ายบริ การทางเพศจานวนมาก ผลไม้แต่ละรู ป
คือ 1 ผลกระทบ
8. ทางเลือก: แต่ละกลุ่มอาจวาดรากต้นไม้เพิ่ม หรื อผลไม้ห้อยจากกิ่งจานวนเท่าไหร่ ก็ได้ โดยไม่ทาให้ภาพดูแออัด
จนเกินไป
9. ใช้เวลา 25 นาที ในการอภิปรายและสร้างต้นไม้ จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มนาภาพต้นไม้ไปติดที่ผนังห้อง
10. ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนออกมาพูด ตัวแทนยืนข้างรู ปภาพและอธิบายขั้นตอนการสร้างต้นไม้
11. ให้สมาชิกทุกกลุ่มเดินดูตน้ ไม้ของกลุ่มอื่นๆ และถามคาถามตัวแทนกลุ่ม
12. กลับมารวมกลุ่มใหญ่ และอภิปรายถึงรู ปภาพ

คาถามที่ผอู ้ บรมสามารถใช้ถามกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม:
ขณะสร้างต้นไม้มีประเด็นอะไรที่เป็ นปั ญหาหรื อเป็ นข้อโต้แย้งหรื อไม่
มีประเด็นอะไรที่อยากเพิ่มเติมหรื อไม่
คิดว่าต้นไม้ของกลุ่มอื่นๆเป็ นอย่างไรบ้าง
แบบฝึ กหัดนี้ช่วยวางแผนและดาเนินการด้านสิ ทธิหรื อการผลักดันนโยบายด้านเอชไอวีได้อย่างไร
สรุ ปและประเมินผล
13. ผูอ้ บรมสรุ ปประเด็นต่างๆที่แต่ละกลุ่มได้เสนอ รวมทั้งการนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มาใช้ในการวางแผนการรณรงค์ดา้ น
สิ ทธิ
14. ผูอ้ บรมสามารถประเมินว่ากลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้มากน้อยแค่ไหนจากการฟังการอภิปรายในกลุ่ม

วิธีการสาหรับแบบ ข. แบบฝึ กหัด “ต้ นไม้ แห่ งการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ”ี
ขั้นตอนเตรี ยมการ
1. ผูอ้ บรมควรเตรี ยมอุปกรณ์ 1 ชุด สาหรับกลุ่มย่อย อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย รู ปภาพผลไม้ 9 รู ป (ส้ม 3 รู ป ฝรั่ง
3 รู ป กล้วย 3 รู ป)
2. แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มย่อย ประมาณ 3-6 คน ขึ้นอยูก่ บั จานวนผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมด
3. ผูอ้ บรมแจกกระดาษกระดาษขาวแผ่นใหญ่ และปากกาเมจิกหัวใหญ่อย่างน้อย 3 แท่ง (ตัวอย่างเช่นสี แดง สี น้ าเงิน
สี ดา)และเทปกาวสองหน้า หรื อกาวแท่ง ให้แต่ละกลุ่ม และส่ งรู ปภาพผลไม้ 9 รู ปให้แต่ละกลุ่ม (ส้ม 3 รู ป ฝรั่ง 3
รู ป และกล้วย 3 รู ป)
4. ให้แต่ละกลุ่มวาดรู ปต้นไม้ที่มีลาต้นขนาดใหญ่ มีกิ่งอย่างน้อย 4 กิ่งและรากต้นไม้อย่างน้อย 4 ราก
5. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อต้นไม้เป็ นชื่อกฎหมาย นโยบาย โครงการด้านสิ ทธิ หรื อเอชไอวีที่เป็ นเป้ าหมายการผลักดัน
นโยบาย เช่น “ทัว่ โลกสามารถการเข้าถึงรักษา ART” “นโยบายลดอันตรายระดับชาติ ” “การดูแลนักโทษที่มีเชื้อ
เอชไอวี” “กฎหมายยกเลิกการกีดกัน LGBT” ฯลฯ เขียนชื่อกฎหมาย นโยบายและโครงการตรงกลางต้นไม้
6. เขียนที่รากต้นไม้ ข้อกาหนดต่างๆ หรื อสิ่ งจาเป็ นเพื่อให้ เกิดผลสาเร็จสาหรับกฎหมาย หรื อนโยบาย เพียงคาเดียว
หรื อวลีส้ นั ๆ เช่น แจ้งข้อมูลแก่ผอู ้ อกนโยบาย ข้อมูล IEC การยอมรับจากสาธารณะชน การมีส่วนร่ วมของชุมชน
เครื่ องมือที่ช่วยสร้างความตระหนักในสังคม เขียนข้อกาหนดเพียง 1 ข้อ ในแต่ละราก
7. เขียนที่ผลไม้ เพียงหนึ่งคา หรื อวลีส้ นั ๆ อธิบายถึงผลลัพธ์ ของการมีกฎหมาย นโยบาย หรื อโครงการดังกล่าว เช่น
การกาจัดการแพร่ ระบาดของเชื้ อเอชไอวีในกลุ่มผูใ้ ช้เข็มฉี ดยา โครงการเข็มและกระบอกฉี ดยาอนามัย 100%
อัตราเจ็บป่ วยและอัตราการตายลดลง การกีดกันแรงงานต่างด้าวลดลง หรื อ สังคมที่มีความสุ ขและความยุติธรรม
มากขึ้น เขียนผลลัพธ์ 1 ข้อในผลไม้แต่ละลูก

8.
9.
10.
11.
12.

กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมอาจวาดรากต้นไม้เพิ่ม หรื อผลไม้หอ้ ยจากกิ่งจานวนเท่าไหร่ ก็ได้ โดยไม่ทาให้ภาพดูแออัดจนเกินไป
ใช้เวลา 25 ในการอภิปรายและสร้างต้นไม้ จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มนาภาพต้นไม้ไปติดที่ผนัง
ให้กลุ่มเลือกตัวแทนออกมาพูด ตัวแทนยืนข้างรู ปภาพและอธิบายขั้นตอน
ให้สมาชิกทุกกลุ่มเดินดูตน้ ไม้ของกลุ่มอื่นๆ และถามคาถามตัวแทนกลุ่ม
กลับมารวมกลุ่มใหญ่ และอภิปรายถึงรู ปภาพ
คาถามที่ผสู ้ อนสามารถใช้ถามกลุ่มได้:
ขณะสร้างต้นไม้มีเรื่ องอะไรที่เป็ นปั ญหาหรื อเป็ นข้อโต้แย้งหรื อไม่
มีประเด็นอะไรที่อยากเพิ่มเติมหรื อไม่
คิดว่าต้นไม้ของกลุ่มอื่นๆเป็ นอย่างไรบ้าง
แบบฝึ กหัดนี้ ช่วยให้เราคิดเรื่ องการวางแผนและดาเนิ นการด้านสิ ทธิ หรื อโครงการผลักดันนโยบายเอชไอวีได้
อย่างไร

สรุ ปและประเมินผล
13. ผูอ้ บรมสรุ ปประเด็นต่างๆที่ แต่ละกลุ่มได้เสนอ รวมทั้งการนาสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้มาใช้ในการวางแผนการผลักดัน
นโยบายด้านสิ ทธิ
14. ผูอ้ บรมสามารถประเมินว่ากลุ่มผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้มากน้อยแค่ไหนจากฟังการอภิปรายในกลุ่ม

บทเรียน 1.2 การผลักดันนโยบายคืออะไร
เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

บทเรี ยนนี้ ช่ วยให้ก ลุ่ม ผูเ้ ข้า อบรมมี ส่ว นร่ วมในการกาหนดค าจ ากัด ความการผลัก ดัน
นโยบาย
การผลักดันนโยบาย
ความรับผิดชอบ
45 นาที
เพื่อเข้าใจความหมายของการผลักดันนโยบาย
เพื่อเข้าใจคาศัพท์การผลักดันนโยบาย
กระดาษสี ขาวแผ่นใหญ่
ปากกาเมจิก
ผูเ้ ข้าอบรมแบ่งปั นประสบการณ์การผลักดันนโยบาย อภิปรายถึงคาจากัดความการผลักดัน
นโยบาย และดูวา่ ตรงตามความต้องการของพวกเขาหรื อไม่
ให้แต่ละคนหรื อกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมในห้องประเมินว่า คาจากัดความนี้สามารถนาไปปฏิบตั ิหรื อ
เป็ นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. ผูอ้ บรมอธิบายจุดประสงค์ของกิจกรรม อธิบายว่าคาจากัดความของการผลักดันนโยบายนั้นมีหลากหลาย และให้
ลองทาความเข้าใจกับคาจากัดความว่าสามารถนาไปปรับใช้กบั ประสบการณ์ของตนเองได้หรื อไม่
จุดประสงค์หลักของการผลักดันนโยบายคือ
เมื่อผูอ้ อกนโยบายไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่น เราจึงอาศัยการผลักดันนโยบายเพื่อให้พวกเขาแสดง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรื อตอบข้อข้องใจ การผลักดันนโยบายเป็ นวิธีการในการเพิ่มการคุม้ ครองสิ ทธิของคน
ส่ วนน้อยและกลุ่มคนชายขอบ เมื่อนโยบายก่อให้เกิดการกีดกัน การผลักดันนโยบายจะช่วยแนะทางแก้ปัญหาที่
เป็ นรู ปธรรมสาหรับผูอ้ อกนโยบาย
กิจกรรม
2. ให้ผเู ้ ข้าอบรมจับคู่ กลุม่ ละ 2 คน และคิดตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ ง เรื่ องการผลักดันนโยบายด้านเอชไอวีที่ได้
เคยทาในระดับท้องถิ่นหรื อระดับชาติ (1 ตัวอย่างต่อ 1 คู่)
ตัวอย่าง:
“ให้โรงพยาบาลในจังหวัดแจกถุงยางอนามัยฟรี แก่ทุกคน”
“ ให้โรงพยาบาลระดับท้องถิ่นให้ยาต้านไวรัส (ART) แก่เรื อนจาในส่วนท้องถิ่น

“ให้รัฐบาลให้การรักษาด้วยยาทดแทนในการบรรเทาความเจ็บปวด (OST) หรื อเมธาโดนแก่ผฉู ้ ี ดยา”
3. ให้สมาชิกกลุ่มแบ่งปั นประสบการณ์กบั ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดในห้อง
4. ให้แต่ละกลุ่มยกตัวอย่างการรณรงค์เอชไอวีระดับสากล 2-3 ตัวอย่าง หากเป็ นไปได้
ตัวอย่าง:
“ให้ยเู อ็นรับรู ้ถึงสิ ทธิของเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล สาวประเภทสอง (LGBTI)
“ให้สหรัฐฯถอดถอนการกีดกันไม่ให้ผมู ้ ีเชื้อเอชไอวีเดินทางเข้าประเทศ”
5. เสนอคาจากัดความการผลักดันนโยบายจากองค์กรอื่นๆ
“การผลักดันนโยบายคื อการพูดความจริ งเพื่อสร้ างความเปลี่ ยนแปลง การแสวงหาความเท่ าเที ยมและความ
ยุติธรรมให้กบั ชุมชนของเรา”
--Andrew Hunter, Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)

“การผลักดัน นโยบายคื อการกระทาหรื อหรื อการโน้มน้าวผูม้ ี อานาจหน้าที่ ในการปรั บ เปลี่ ย นกฎหมายหรื อ
นโยบายที่จะช่วยพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
-- Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations (APCASO)

“สิ่ งที่ สาคัญที่ สุด การผลักดันนโยบายคือกลยุทธ์ที่องค์กรทัว่ โลก ไม่ว่าจะเป็ นเอ็นจี โอ นักเรี ยกร้องสิ ทธิ หรื อ
แม้กระทัง่ ผูก้ าหนดนโยบาย ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย การผลักดันนโยบายคือการสร้างและปฏิ รูปนโยบาย
รวมทั้งการบังคับใช้นโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ”
-- CARE International
6. เสนอคาจากัดความการผลักดันนโยบายที่ใช้ในคู่มือ เปลี่ยนแปลง: ยุติการละเมิดสิ ทธิ
การผลักดันนโยบายด้ านสิ ทธิมนุษยชนคือการสร้ างอิทธิ พลต่ อผู้มีอานาจเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้ อ
ปฏิบัติต่างๆ วิธีการผลักดันนโยบายบางอย่ างหมายรวมถึงการดาเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อนาไปสู่ มาตรฐานการ
ปฏิบัตทิ สี่ ู งขึน้ อย่ างเช่ นหลักศีลธรรม หรือกฎหมายระหว่ างประเทศ รวมทั้งการรวมพลังกับสื่ อและการรวมพลังกับ
ชุมชน

7. อธิบายคาศัพท์หลักๆที่ใช้ในคู่มือ เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย และข้ อปฏิบัติ ทุกคนที่ทางานด้านเอชไอวี/เอดส์บางแห่ งมีการผลักดันนโยบาย
สาหรับบางคนการผลักดันนโยบายอาจหมายถึงการกระตุน้ เตือนให้โรงพยาบาลท้องถิ่นดูแลรั กษาสมาชิ กใน
ชุมชน หรื อขอเข้าพบหน่วยงานรัฐเพื่อจดทะเบียนเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชน
การผลักดันนโยบายจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่การผลักดันนโยบายที่เราหมายถึงในเล่มเปลี่ยนแปลงมีเป้ าหมายสู งนั้น
เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนานโยบาย กฎหมาย และการปฏิ บัติตามนโยบายและกฎหมายเพื่อให้คนจานวนมาก
ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่เพียงคนๆเดียวหรื อองค์กรพัฒนาเอกชนเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น เป้ าหมายที่กว้าง
ขึ้น จาเป็ นต้องใช้กลยุทธ์หลายด้าน

ผู้มีอานาจ เมื่อกาหนดคาจากัดความแล้ว สิ่ งที่ ควรพิจารณาคือ ใครคือ”กลุ่มเป้ าหมายในการผลักดันนโยบาย”
คาตอบของคาถามนี้ข้ ึนอยูก่ บั เป้ าหมายการผลักดันนโยบาย ใครคือบุคคลหรื อสถาบันที่มีอานาจในการยุติปัญหา
ในบางกรณี บุคคลที่เราอยากโน้มน้าวคือเจ้าหน้าที่รัฐ หรื อเจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติ (UN) ผูส้ นับสนุน
ทุนระดับนานาชาติ เช่น กองทุนโลก (Global Fund) หรื อบริ ษทั ใหญ่ๆ บุคคลเหล่านี้ ลว้ นเป็ น “ผูม้ ีอานาจ”
เนื่องจากมีอานาจเปลี่ยนแปลงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นจานวนมาก
การหาเสี ยงสนับสนุน หรื อการรณรงค์เป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่ ง ด้วยการใช้วิธีต่างๆมากมายในระยะเวลาจากัด
บางครั้งอาจใช้เวลาสองสามเดือน หรื อใช้เวลาหลายปี
วิธีการ คือกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายในการโน้มน้าวบุคคล หรื อสถาบันที่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายหรื อข้อปฏิบตั ิ
ได้ เพื่อเอื้ออานวยการผลักดันนโยบายไปสู่กลุ่มเป้ าหมายที่กว้างขึ้น
กลยุทธ์ กลยุทธ์การผลักดันนโยบายคือทฤษฎีในการโน้มน้าวบุคคลเพื่อบรรลุเป้ าหมาย เราสร้างกลยุทธ์จากการ
วิเคราะห์สภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคคลที่เราต้องการโน้มน้าว รวมทั้งจุดแข็งขององค์กรและพันธมิตรที่สามารถ
รวมพลังให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ทฤษฎี ของเราว่าจะโน้มน้าวอย่างไรให้ดีที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ
ด้วยการเลือกสรรวิธีการในการผลักดันนโยบาย

8. อภิปรายในกลุ่ม ว่าเห็นด้วยกับคาจากัดความหรื อไม่ แต่ละกลุ่มสามารถสร้างคาจากัดความของตนเองได้ คาจากัด
ความนี้ ควรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มหรื อไม่ ถ้าสมควรเปลี่ยนแปลง ควรเป็ น
อย่างไร

เนื้อหาสาหรับผูอ้ บรม
 การผลักดันนโยบายให้ความสาคัญเรื่ องการเปลี่ยนนโยบาย การดาเนิ นการตามนโยบาย กฎหมาย และ
ข้อปฏิบตั ิ
 กลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบายคือผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ ผูน้ า ผูอ้ อกนโยบาย และผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งที่ มี
อิทธิพล
 การผลักดันนโยบายด้านเอชไอวีจะถือว่าประสบความสาเร็ จหากนโยบาย กฎหมาย การดาเนิ นการตาม
กฎหมายและข้อปฏิบตั ิมีการพัฒนาการป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการดูแลรักษา
สรุ ปและประเมินผล
9. ระหว่างทากิจกรรม ประเมินการเรี ยนรู ้ของผูเ้ ข้าอบรม ขณะที่ผเู ้ ข้าอบรมกาลังทางานเป็ นคู่ เดินเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือตามความจาเป็ น ผูอ้ บรมสามารถให้ขอ้ มูลและช่วยกลุ่มคู่ และกลุ่มใหญ่ ผูอ้ บรมควรบันทึกวิธีการที่ผเู ้ ข้า
อบรมเล่าประสบการณ์การผลักดันนโยบายในชี วิตจริ ง ซึ่ งอาจแสดงให้เห็ นถึงความไม่เข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างการผลักดันนโยบาย การให้ความรู ้แก่สาธารณะ และการบริ การเคลื่อนที่ ฯลฯ หากมีผอู ้ บรมจานวนมาก
ไม่เข้าใจในความแตกต่างดังกล่าว แบบฝึ กหัดถัดไปจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น

บทเรียน 1.3 นี่คอื การผลักดันนโยบายใช่ หรือไม่
เกริ่ นนา

แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น

สรุ ป

ประเมินผล

บทเรี ยนนี้ สารวจถึงความหมายคาบเกี่ ยวของการผลักดันนโยบาย การให้บริ การเคลื่อนที่
การค้นคว้า วิจัยและ การแบ่ ง ปั น ข้อ มูล รวมทั้งความหมายของการผลักดันนโยบายที่
แตกต่างจากกิจกรรมเหล่านี้
การผลักดันนโยบาย
การค้นคว้าวิจยั
การบริ การเคลื่อนที่
การแบ่งปั นข้อมูล
45 นาที
เพื่อแยกแยะการผลักดันนโยบายจากการค้นคว้าวิจยั การบริ การเคลื่อนที่ และการแบ่งปั น
ข้อมูล
เพื่อทาความเข้าใจว่าการผลักดันนโยบายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆอย่างไร
เพื่อสนับสนุนให้ผเู ้ ข้าอบรมวิเคราะห์คาจากัดความการผลักดันนโยบาย เป็ นรายบุคคลและ
เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างเหตุการณ์การผลักดันนโยบาย 4 ตัวอย่าง
แผนภาพสาหรับผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคน หรื อแผนภาพขนาดใหญ่สาหรับติดผนังหรื อฉายใน
ห้อง
ดินสอ ปากกา
ในการอภิ ป รายสรุ ป ประเด็ น ต้อ งเน้น ย้ า ว่า การผลัก ดัน นโยบายมี จุด ประสงค์ใ นการ
เปลี่ ยนแปลงกฎหมายหรื อนโยบาย ส่ วนการค้นคว้าวิจัย การบริ การเคลื่อนที่ และการ
แบ่งปั นข้อมูล อาจเป็ นการช่วยบรรลุจุดประสงค์การผลักดันนโยบาย แต่ไม่นบั ว่าเป็ นการ
ผลักดันนโยบาย
ประเมินจากแบบฝึ กหัดที่ผเู ้ ข้าอบรมได้เขียนถึงความแตกต่างระหว่างการผลักดันนโยบาย
กับกิจกรรมอื่นๆ

ขั้นตอน
ข้อมูลสาหรับผูอ้ บรม: แบบฝึ กหัดนี้เป็ นแบบฝึ กหัดแบบรายบุคคล
ขั้นตอนเตรี ยมการ
1. ปริ้ นท์แบบฝึ กหัดพร้อมเหตุการณ์การผลักดันนโยบายไว้ล่วงหน้า
แนะนารายการ
2. บทเรี ยนนี้ จะช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจความหมายการผลักดันนโยบายอย่างถ่องแท้มากขึ้น การให้คาจากัดความ
ของการผลักดันนโยบายและตัวอย่างกิจกรรมการรณรงค์จะช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้น

กิจกรรม
3. ส่งเหตุการณ์การผลักดันนโยบายทั้ง 4 กรณี ให้ทุกคนได้อ่าน จากนั้นให้เวลาผูเ้ ข้าอบรม อย่างน้อย 15-20 นาทีใน
การอ่านเหตุการณ์และตอบคาถาม
4. หลังจากผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนได้ทาแบบฝึ กหัดเสร็ จแล้ว คุณอาจนาการอภิปรายด้วยการเปิ ดประเด็นว่าอะไรเป็ นสิ่ ง
ที่ช่วยสร้างการผลักดันนโยบาย และอะไรไม่สนับสนุนการผลักดันนโยบาย
สรุ ปและประเมินผล
5. ย้าเตือนผูเ้ ข้าอบรมว่า การผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนมีการรวมพลังเพื่อส่ งอิทธิ พลต่อนโยบาย กฎหมาย
และข้อปฏิบตั ิเสมอ
6. ประเมินการเรี ยนรู ้จากแบบฝึ กหัดและการพูดคุยในประเด็นดังกล่าว

แบบเรียน บทเรียน 1.3

แผนภาพ: การผลักดันนโยบายคาบเกีย่ วกับกิจกรรมอืน่ ๆอย่ างไร

การผลักดันนโยบาย

การแบ่ งปั น
ข้ อมูล

การ
ค้ นคว้ าวิจัย

การบริการเคลื่อนที่

แบบฝึ กหัด บทเรียน 1.3
นี่คอื การผลักดันนโยบายใช่ หรือไม่
แบบฝึ กหัดรายบุคคล อ่านเหตุการณ์ดา้ นล่างนี้ และตอบคาถาม คุณคิดว่าการกระทานี้ เป็ นการสร้างการผลักดันนโยบาย
หรื อไม่ หากคิดว่าใช่ หรื อ ไม่ใช่ ให้เหตุผลว่าทาไมจึงคิดเช่นนั้น
เหตุการณ์ ที่ 1
คุณบริ หารองค์กรพัฒนาเอกชนที่ ทางานเพื่อพัฒนาสุ ขภาพของแม่และเด็ก ภาวะทุพโภชนาการเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ส่งผล
กระทบต่อเด็กเล็กในชุมชน และเป็ นเหตุให้ทารกหลายรายเสี ยชี วิตทุกปี เด็กทารกและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่ อาศัยอยู่กบั
ครอบครัวยากจนไม่ได้รับอาหารและสารอาหารที่เพียงพอ เพื่อแก้ไขปั ญหานี้ คุณเริ่ มต้นด้วยการให้บริ การด้านสุ ขภาพขั้น
พื้นฐานแก่แม่ เด็กทารก และเด็กอ่อน มีบริ การการชัง่ น้ าหนักเด็กทารก และให้ความรู ้ดา้ นโภชนาการ ตรวจสุ ขภาพ และให้
อาหารเสริ ม

นี่คือการผลักดันนโยบายใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ เพราะอะไร

หากไม่ใช่การผลักดันนโยบาย จะทาให้กรณี น้ ีเป็ นการผลักดันนโยบายได้อย่างไร

เหตุการณ์ ที่ 2
มหาวิทยาลัยชื่อดังติดต่อคุณให้ร่วมทาวิจยั การกีดกันผูใ้ ช้เข็มฉี ดยาและผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์เข้าทางานในองค์กรเนื่ องจาก
หน่วยงานคุณทางานร่ วมกับผูใ้ ช้ยาและ PLWHA อย่างใกล้ชิด ทางมหาวิทยาลัยขอความช่วยเหลือคุณให้ทาแบบสารวจและ
รวบรวมกรณี การกีดกันต่างๆไว้เป็ นกรณี ศึกษา ทางมหาลัยมีโครงการตีพิมพ์บทความทางวิชาการเป็ นภาษาอังกฤษโดยใช้
ข้อมูลเหล่านี้

นี่คือการผลักดันนโยบายใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ เพราะอะไร

ถ้านี่ไม่ใช่การผลักดันนโยบาย จะทาให้กรณี น้ ีเป็ นการผลักดันนโยบายได้อย่างไร

เหตุการณ์ ที่ 3
หน่วยงานคุณพบว่าครอบครัวฐานะยากจนในชุมชน สร้างหนี้ดว้ ยการซื้อยารักษาโรคราคาแพงเพื่อรักษาวัณโรค และในการ
หาเงินมาซื้ อยา ทางครอบครัวต้องนาบ้านไปจานอง กูย้ ืมเงินจากเพื่อนบ้าน และขายทรัพย์สมบัติมีค่าส่ วนตัว เพื่อเป็ นการ
แก้ไขปั ญหานี้ องค์กรพัฒนาเอกชนของคุณเริ่ มโครงการให้ขอ้ มูลแก่สาธารณะ โดยให้ความรู ้แก่บุคคลทัว่ ไปถึงยารักษาวัณ
โรคราคาแพง และความไม่ยตุ ิธรรมต่อครอบครัวคนยากจนที่ตอ้ งเผชิญกับความยากจนขึ้นอีกเท่าตัวเพราะการซื้อยามารักษา
ชีวติ
นี่คือการผลักดันนโยบายใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ เพราะอะไร

ถ้านี่ไม่ใช่การผลักดันนโยบาย จะทาให้กรณี น้ ีเป็ นการผลักดันนโยบายได้อย่างไร

เหตุการณ์ ที่ 4
คุณเป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานเพื่อช่วยเหลือหญิงขายบริ การทางเพศในเมืองใหญ่ของประเทศจีน หลังจาก
ได้เข้าไปพุดคุยและได้ขอสัม ภาษณ์ คนจากชุ มชนเป็ นเวลาหลายเดื อน คุณพบว่าผูข้ ายบริ การทางเพศตกเป็ นเหยื่อความ
รุ นแรงจากบรรดาลูกค้าและเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหา คุณริ เริ่ มโครงการใหม่ที่ให้การอบรมผูใ้ ช้แรงงานทาง
เพศได้ทราบถึงสิ ทธิของตนเอง และให้แหล่งข้อมูลทางกฎหมายเช่น ทนายความ เพื่อติดต่อกรณี เผชิญความรุ นแรง

นี่คือการผลักดันนโยบายใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ เพราะอะไร

ถ้านี่ไม่ใช่การผลักดันโยบายจะทาให้กรณี น้ ีเป็ นการผลักดันนโยบายได้อย่างไร

บทที่ 2
วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
บทเรียน 2.1 การขอคาปรึกษาจากชุมชนควรทาอย่ างไร
เกริ่ นนา
แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

บทเรี ยนนี้ให้แนวทางการจัดประชุมกับคนในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลหรื อความคิดเห็น
การปรึ กษาหารื อกับชุมชน
การวางแผนประชุม
การแบ่งหน้าที่ผนู ้ า
2 ชัว่ โมง
เพื่อเรี ยนรู ้วธิ ีการวางแผนการหารื อ/ประชุม กับชุมชน
เพื่อฝึ กสร้างการมีส่วนร่ วมให้สมาชิกชุมชน
เพื่อเรี ยนรู ้ความต้องการของชุมชน
กระดาษเขียนแผ่นใหญ่
วิเคราะห์ตวั อย่างและปรับใช้ในกลุ่ม
การหารื อกับชุ มชนเป็ นการรั บข้อมูลที่ มีประโยชน์อย่างมาก จาเป็ นต้องมีการวางแผน
โครงสร้างและการเดินทางจัดการประชุม
การฟั ง เสี ย งตอบรั บ ในแต่ ล ะแบบฝึ กหัด จะช่ ว ยประเมิ น ความเข้า ใจกลุ่ ม ผูเ้ ข้า อบรม
หลัง จากการปรึ ก ษากับ ชุ ม ชน การฟั ง เสี ย งตอบรั บ หรื อ ท าแบบส ารวจสั้น ๆสามารถ
ประเมินความสาเร็ จของการประชุมได้

ขั้นตอน
ข้อมูลสาหรับผูอ้ บรม
แบบฝึ กหัด นี้ จ ะช่ ว ยให้ผูเ้ ข้า อบรมได้ป รึ ก ษาหารื อ กับชุ ม ชน และใช้ตวั อย่า งเหตุ การณ์ ใ นชี วิตจริ ง ที่ ดัด แปลงมาจาก
Mitsampan Comminity Research Projectโครงการนี้ รวบรวมพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเอชไอวี และอุปสรรคการเข้าถึง
ข้อมูลด้านสุ ขภาพ จากผูใ้ ช้เข็มฉี ดยาในกรุ งเทพฯ จุดประสงค์ของโครงการนี้ คือเพิ่มการเข้าถึงบริ การที่ช่วยลดพฤติกรรม
การติดเชื้อเอชไอวี
ขั้นตอนต่างๆ ที่ผเู ้ ข้าอบรมสามารถปฏิบตั ิเพื่อให้การปรึ กษากับชุมชนประสบผลสาเร็ จ ผูอ้ บรมอาจใช้คาถามเหล่านี้ ในการ
วางแผนการประชุมกับกลุม่ ผูเ้ ข้าอบรม
ควรคานึงว่าไม่สามารถดาเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็ จเพียงช่วงเดียวได้
ปรับใช้ข้ นั ตอนเหล่านี้กบั สถานการณ์ของกลุ่ม

การเตรี ยมการปรึ กษากับชุมชน
1. เตรี ยมวาระการประชุม ใครเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในห้องประชุม ใครเป็ นคนจดบันทึก และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับคืออะไร จะนาเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Powerpoint หรื อไม่ มีเอกสารประกอบการประชุมหรื อไม่
2. ติดต่อผูน้ าชุมชน เพื่อพิจารณาเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุม รวมทั้งเกณฑ์กาหนดบุคคลที่
เหมาะสมในการเข้าร่ วมประชุม ข้อมูลและอุปกรณ์ ต่างๆที่ ใช้ในการประชุมมี อะไรบ้าง และมี การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างไร (ใครจะเป็ นคนซื้ ออาหารกลางวันหรื อของว่าง ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าใครสามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ มีค่าเดินทางหรื อเบี้ยเลี้ยงสาหรับผูเ้ ข้าประชุมหรื อไม่ จาเป็ นต้องใช้ใบเสร็ จหรื อไม่
การปรึ กษากับชุมชน
3. จัดการปรึ กษาหารื อ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ และเสนอประเด็นที่มีอยูใ่ นขณะนั้น ในการกาหนดวาระการประชุม
ให้คานึงถึงคาถามว่า “คาถามหลักที่ใช้ถามชุมชนคืออะไร”
วาระการประชุมหรื อหัวข้อต่างๆที่ใช้ในการหารื อกับชุมชนมีดงั นี้
ก. เกริ่ นนา ที่มาของโครงการรณรงค์ (บางครั้งอาจมาจากชุมชน) ประเมินความสาเร็ จในการให้ความร่ วมมือ
ชุ ม ชนให้ค วามสนใจประเด็ น การรณรงค์มากน้อ ยแค่ไ หน ตัว อย่า งเช่ น สนใจในโครงการเอชไอวีที่ มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และการลดอุปสรรคการเข้าถึงการรักษาเอชไอวีและการรักษาด้วยยา
ข. คุณสนใจที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการรณรงค์ของเราหรื อไม่
ค. คาถามหลักที่ควรใช้ถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไร
ง. คุณสนใจที่จะตรวจดูแบบสอบถามที่ได้จดั ทาขึ้นหรื อไม่
จ. คุณสนใจที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลและเข้ารับการอบรมหรื อไม่
ฉ. กรอบเวลาและทรัพยากรที่มี
ช. ข้อคานึงตามหลักจริ ยธรรม เช่น มีการปกปิ ดตัวตน/รักษาความลับอย่างไร ควรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้านจริ ยธรรมก่อนอนุมตั ิโครงการนี้ หรื อไม่ มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างไร มีความเสี่ ยงต่อการ
แทรกแซงของตารวจหรื อไม่
ซ. ขั้นตอนอื่นๆต่อไป และใครมีหน้าที่ทาอะไร
ฌ. การนัดประชุมครั้งที่สอง/ ตามวัน เวลาที่ตกลง
สรุ ปและประเมินผล
4. แบบฝึ กหัดนี้จาเป็ นต้องใช้ข้ นั ตอนต่างๆตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปรึ กษาหารื อกับชุมชน ผูเ้ ข้าอบรมควรแสดง
ข้อคิดเห็นถึงความสาเร็ จ และความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน
5. ทางเลือกอื่นๆ สมาชิ กชุ มชนอาจขอให้ประเมิ นการประชุ มสิ่ งที่ พวกเขาชอบและไม่ชอบ คุ ณสามารถจัดการ
ประเมินหรื อทาแบบสารวจสั้นๆเพื่อรักษาสิ ทธิส่วนบุคคล

บทเรียน 2.2 จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และความเสี่ยง (SWOT)
เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น

สรุ ป

ประเมินผล

บทเรี ยนนี้ ประเมินปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่อาจเป็ นอุปสรรคหรื อเอื้ออานวยต่อ
กลยุทธ์การผลักดันนโยบาย
กลยุทธ์ในการผลักดันนโยบาย
การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ ยง)
60-90 นาที
เพื่อระบุปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการผลักดันนโยบาย
เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน
เอกสาร: ตารางโอกาส
เอกสาร: ตารางความเสี่ ยง
เอกสาร: ตารางจุดแข็งของหน่วยงาน
เอกสาร: ตารางจุดอ่อน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกหน่วยงานเป็ นส่ วนสาคัญในการวางแผนการ
ผลักดันนโยบาย เครื่ องมือ SWOT เป็ นวิธีการในการขัดเกลาเป้ าหมาย จุดประสงค์ และ
กิจกรรมต่างๆ
ในท้ายบทเรี ยน ผูเ้ ข้าอบรมจะได้กาหนดลักษณะขององค์กรและสภาพแวดล้อมที่จะส่ งผล
ต่อการผลักดันนโยบาย ประเมินความเข้าใจในแนวคิด และความสามารถของผูเ้ ข้าอบรม
ในการประยุกต์ใช้แนวคิดกับสถานการณ์จริ ง

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. ทบทวนจุดประสงค์ของแบบฝึ กหัด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ ยง ของการ
วิเคราะห์ SWOT
จุดประสงค์ของแบบฝึ กหัดนี้คือเพื่อประเมินปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่อาจเป็ นอุปสรรคหรื อเอื้ออานวยต่อ
กลยุทธ์การผลักดันนโยบายของกลุ่ม และเพื่อขัดเกลาเป้ าหมาย จุดประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ
SWOT เป็ นการวิเคราะห์เพื่อการประเมิน องค์กรต่างๆได้ใช้การวิเคราะห์น้ ีมานานหลายทศวรรษ
SWOT ย่อมาจาก
Strength จุดแข็ง องค์ประกอบของกลุ่มหรื อหน่วยงานที่เป็ นจุดแข็งหรื อเป็ นข้อได้เปรี ยบ สิ่ งนี้ถือเป็ นปั จจัยภายใน
Weaknesses จุดอ่อน องค์ประกอบของกลุ่มที่เป็ นข้อด้อยหรื อเป็ นข้อเสี ยเปรี ยบ สิ่ งนี้ถือเป็ นปั จจัยภายนอก

Opportunities โอกาส ปั จจัยภายนอกที่ให้ช่องทางแก่กลุ่มหรื อหน่วยงาน (หรื อโอกาส) ในการได้รับประโยชน์
Threats ความเสี่ ยง ปั จจัยภายนอกที่เป็ นปั ญหาต่อกลุ่มหรื อหน่วยงาน
คุณอาจใช้ตวั อย่างต่างๆในการอธิบายข้อมูลที่เตรี ยมสาหรับผูเ้ ข้าอบรม
2. เขียนเป้ าหมายการผลักดันนโยบายของคุณและจุดประสงค์ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ให้ทุกคนได้เห็น
กิจกรรม
ข้ อมูลสาหรับผู้อบรม: เริ่ มต้นด้วยปั จจัยภายนอก: โอกาสและความเสี่ ยง หลังจากนั้นกล่าวถึงปั จจัยภายใน: จุดแข็งและ
จุดอ่อน หากผูเ้ ข้าอบรมทางานเป็ นกลุ่มย่อย ให้แบ่งสองหัวข้อนี้กบั ผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมด
3. ระดมความคิดเกี่ยวกับปั จจัยภายนอก (โอกาสและความเสี่ ยง) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของคุณ รวมทั้ง
 กลุ่มและโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
 องค์กรต่างๆที่อาจให้การสนับสนุนช่วยเหลือ (ทางด้านการเงิน เทคนิค การเมือง ฯลฯ)
 แนวโน้มและกลุ่มที่ มีอิทธิ พลในพื้นที่ การเมื องและนโยบายซึ่ งคุ ณต้องการผลักดันรวมทั้งพลังทาง
วัฒนธรรม ความเชื่ อ และศาสนาทั้งจากภาครั ฐและเอกชน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ นประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับสิ ทธิสตรี ) รวมทั้งเหตุการณ์สาคัญต่างๆหากเกี่ยวข้อง
 กลุ่มหรื อพลังอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของคุณ
ผนวกพลังทางบวก (โอกาส) และพลังทางลบ (ความเสี่ ยง) จัดพลังต่างๆที่ได้ระดมความคิดในตารางโอกาส
และตารางความเสี่ ยง ตามแบบข้างล่าง

บางกรณี ทางกลุ่มอาจเล็งเห็นได้วา่ พลังบางอย่างเป็ นได้ท้ งั ความเสี่ ยงและโอกาส ในกรณี น้ ี ให้ใส่ ขอ้ มูลไว้
ทั้งสองตาราง
4. โหวตเลือก “โอกาส”และ “ความเสี่ ยง” ที่สาคัญที่สุด อย่างละ2-3 ข้อ และทาเครื่ องหมาย ++ หน้าข้อที่สาคัญที่สุด
จากนั้นโหวตเลือก“โอกาส”และ “ความเสี่ ยง” ที่มีความสาคัญถัดมา อย่างละ2-3 ข้อและทาเครื่ องหมาย +
5. ระดมความคิดเกี่ยวกับปั จจัยภายใน หรื อจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร
6. ใช้ตารางด้านล่าง เขียนจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร จากนั้นให้คะแนนด้วยเครื่ องหมาย ++ และ + จุดแข็ง
จุดอ่อนแต่ละข้อมีความสาคัญต่อกลยุทธ์ของคุณอย่างไร

ข้ อมูลสาหรับผู้อบรม:ด้านล่างนี้เป็ นตัวอย่างสิ่ งที่อาจพบจากการวิเคราะห์ SWOT
ปั จจัยภายใน
 จุดแข็ง: ทักษะของเจ้าหน้าที่ การเชื่อมโยงกับคนในชุมชน ฐานเงินทุน ความมุ่งมัน่ เป้ าหมายเดียวกัน ความ
น่าเชื่อถือทางการเมือง
 จุดอ่อน: เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ เงินทุนไม่มีความแน่นอน ความขัดแย้งภายใน ศีลธรรมต่า ความช่วยเหลือจาก
ชุมชนอันจากัดเป้ าหมายการผลักดันนโยบายและจุดประสงค์หน่วยงานแตกต่างกัน
ปั จจัยภายนอก
 โอกาส: การเลือกตั้ง กระบวนการปฏิรูป การสร้างนโยบายใหม่ๆ การประชุมระดับนานาชาติ แขกผูม้ าเยือน
คนสาคัญ เหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจจากประชาชน
 ความเสี่ ยง: การขาดการประสานงานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน พลังทางศาสนาหรื อการเมืองที่ขดั แย้งกับ
การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม อิ ส รภาพทางการเมื อ งอัน จ ากัด การเมื อ งขาดความโปร่ ง ใส มุ ม มองทาง
วัฒนธรรมในเรื่ องบทบาทหน้าที่ต่างๆ การพลาดโอกาสสาหรับนโยบาย และการเกณฑ์คนมาร่ วมหน่วยงาน
โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อส่งผลใดๆ
7. สนทนา เขียนสิ่ งที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อสร้างกลยุทธ์การรณรงค์ คาถามดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้ผเู ้ ข้า
อบรมสามารถคิดผลการวิเคราะห์ได้มากขึ้น
เราจะสร้างจุดแข็งของเราเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่อไปได้อย่างไร
เพื่อเป็ นการลดจุดอ่อนเราควรเพิ่มอะไรในกลยุทธ์
เพื่อเป็ นการใช้ประโยชน์จากโอกาสได้อย่างเต็มที่ เราควรเพิ่มอะไรในกลยุทธ์
ควรทาอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ ยง

สรุ ปและประเมินผล
8. ผูอ้ บรมสรุ ปความคิ ดต่างๆที่ ผูเ้ ข้าอบรมได้เสนอ รวมทั้งใช้ในสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ในการวางแผนโครงการผลักดัน
นโยบายหรื อการรณรงค์ดา้ นสิ ทธิ
9. ตารางที่สมบูรณ์ และการสนทนา ช่วยให้ผสู ้ อนสามารถประเมินว่าผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้มากน้อยแค่ไหน ผูเ้ ข้า
อบรมสามารถระบุปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปั จจัยภายนอก (โอกาส ความเสี่ ยง) ที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
การผลักดันนโยบายของพวกเขาได้หรื อไม่ และสามารถถกประเด็นได้ว่าปั จจัยภายในและภายนอกข้อไหนที่ มี
ความสาคัญกับงานผลักดันนโยบายของพวกเขา

แบบฝึ กหัด บทเรียน 2.2

ตารางโอกาสและความเสี่ยง
โอกาส
ปั จจัยภายนอกที่ ส่งผลใน
แง่บวก
ประเด็น
การสนับสนุนช่วยเหลือ

พื้ น ที่ ท า ง ก า ร เ มื อ ง / อื่นๆ
นโยบาย

ความเสี่ยง
ปั จจัยภายนอกที่ ส่งผลใน
แง่ลบ
ประเด็น
การสนับสนุนช่วยเหลือ

พื้ น ที่ ท า ง ก า ร เ มื อ ง / อื่นๆ
นโยบาย

แบบฝึ กหัด บทเรียน 2.2
ปัจจัยภายใน: การประเมินจุดแข็งและจุดอ่ อนขององค์ กร
ใช้ตารางต่อไปนี้ เขียนจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน จากนั้นให้คะแนนด้วยเครื่ องหมาย ++ และ+ ตามความสาคัญของ
จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลต่อกลยุทธ์ของคุณ
จุดแข็ง

มีความสาคัญต่ อกลยุทธ์ อย่ างไร

จุดอ่ อน

มีความสาคัญต่ อกลยุทธ์ อย่ างไร

บทเรียน 2.3 การพิจารณาลาดับความสาคัญในการผลักดันนโยบาย
ดัดแปลงจาก “HIV/AIDS and Human Rights: Young People in Action, “UNESCO/Joint United Nations Programme on
HIV/AIDS (UNAIDS) 2001, pages 7-8

เกริ่ นนา

แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น

สรุ ป

ประเมินผล

ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน เมื่อทุกคนมีส่วนร่ วมในการสนทนา กิจกรรมนี้ช่วย
ให้ผเู ้ ข้าอบรมพิจารณาประเด็นต่างๆได้อย่างถี่ถว้ นมากขึ้น และสร้างบรรยากาศการยอมรับ
ความไม่เห็นด้วยหรื อมุมมองที่ขดั แย้ง และระบุลาดับความสาคัญของกิจกรรมต่างๆ
ลาดับความสาคัญประเด็นต่างๆ
การแสดงความคิดเห็นรายบุคคลในกลุ่ม
การตัดสิ นใจของกลุ่ม
45 นาที
เพื่อฝึ กการตัดสิ นใจในกลุ่ม
เพื่อฝึ กให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
เพื่อเข้าใจการลาดับความสาคัญประเด็นต่างๆ
เพื่อพิจารณามุมมองจากผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ (เช่น ผูม้ ีเชื้อเอชไอวี)
กระดาษแผ่นใหญ่
ปากกาเมจิก
กระดาษและปากกา
ไม่มีคาตอบที่ถูกต้องในการลาดับความสาคัญ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองต่อประเด็นปั ญหาได้ รวมทั้งคนที่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาซึ่งมีความสาคัญต่อกล
ยุทธ์การผลักดันนโยบาย
ประเมินลาดับความสาคัญของสมาชิ กในกลุ่ม มี การแสดงความคิดเห็ นต่างๆและรับฟั ง
ความคิดเห็นหรื อไม่

ขั้นตอน
แนะนา
1. อธิบายกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรม
ประเด็นสาหรับผูอ้ บรมไว้เป็ นข้อมูลแก่ผเู ้ ข้าอบรมระหว่างกิจกรรม

การลาดับความสาคัญของแต่ละคนนั้นไม่มี “คาตอบตายตัว” ทั้งนี้ มีความแตกต่างไปตามตาแหน่งทางการเมือง กฎหมาย
และเศรษฐกิจ ประสบการณ์ และค่านิยม
2. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมคิดประเด็นด้านเอชไอวีหรื อสิ ทธิมนุษยชน 5-10 ประเด็นที่พวกเขาทางานในประเด็นนี้
3. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสร้างประเด็นที่อธิบายความสาคัญของแต่ละหัวข้อดังนี้
“ เราควรรณรงค์เพื่อการใช้เข็มฉี ดยาสาหรับผูใ้ ช้ยาเป็ นเรื่ องถูกกฎหมาย
“ เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลินิคเอชไอวี/เอดส์ ทุกแห่ งมีบริ การให้คาปรึ กษาและตรวจหาเชื้อ (VCT) สาหรับผูใ้ ช้เข็ม
ฉี ดยา”
“เราควรรณรงค์เพื่อยุติการกระทาของตารวจที่ละเมิดสิ ทธิผใู ้ ช้เข็มฉี ดยา”
“เราควรทางานเพื่อสร้างหลักเกณฑ์การเข้ารับการรักษาเอชไอวีที่ดียงิ่ ขึ้น”
“เราควรจัดการรณรงค์การป้ องกันเอชไอวีในกลุ่มสาวประเภทสอง”
“เราควรสร้างโอกาสให้แก่คนหนุ่มสาวได้พดู คุยเรื่ องสุขภาพทางเพศอย่างเปิ ดเผย รวมทั้งในโรงเรี ยน”
“เราควรตรวจสอบให้แน่ชดั ว่าเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ถูกไล่ออกจากโรงเรี ยน”
4. ให้ผเู ้ ข้าอบรมจับกลุ่มเป็ นคู่ แจกคาพูดเหล่านี้ให้แต่ละคู่ และให้เรี ยงลาดับความสาคัญของคาพูดเหล่านี้
5. จากนั้น ให้แบ่งกลุ่มเป็ นสี่ คน และเปรี ยบเที ยบลาดับความสาคัญ ในขั้นตอนนี้ ทุกคนจะได้มีโอกาสเสนอและอธิ บาย
มุมมองของตนเอง
6. ให้ทุกคนกลับมารวมกลุ่มเดิ ม และให้กลุ่มคู่งานรายงานข้อความที่ได้เรี ยงลาดับไว้แรกสุด และท้ ายสุด จดข้อมูลลงใน
กระดาษแผ่นใหญ่หรื อบนกระดาน
7. อภิปรายถึงผลที่ได้ ประโยคที่อยูใ่ นลาดับแรกและลาดับสุดท้ายมีความชัดเจน ช่วยให้การตัดสิ นใจเป็ นไปได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
บางกลุ่มอาจเรี ยงลาดับให้บางประโยคอยูอ่ นั ดับแรก แต่บางกลุ่มอาจเรี ยงลาดับให้ประโยคนั้นอยูล่ าดับสุดท้าย ซึ่งการพูดคุย
เรื่ องนี้นบั ว่าเป็ นประโยชน์เช่นกัน
ระหว่างการอภิปรายหลังกิจกรรมและก่อนการสรุ ปประเด็นการผลักดันนโยบาย ให้ผอู ้ บรมยกประเด็นเหล่านี้เพื่อพิจารณา
 ทัศนคติจากชุมชน มุมมองของผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากประเด็นปั ญหา (เช่น ผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผูใ้ ช้ยา และสาว
ประเภทสอง)
 ช่องว่าง ประเด็นที่ไม่มีบุคคลให้ความสนใจ
 การให้ความร่ วมมือ โอกาสในการทางานกับกลุ่มอื่นๆ

 คุณมีเวลาและทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน
 ในกลุ่มคุณมีทกั ษะอะไรบ้าง
8. พูดถึงประโยคที่ทุกคนไม่ได้จดั อันดับให้เป็ นอันดับแรกและอันดับสุดท้าย
สรุ ปและประเมินผล
9. สรุ ปประเด็นสนทนาของกลุ่มระหว่างกิจกรรม ให้เวลากลุ่มได้อภิปรายถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ในแบบฝึ กหัด ประเมินความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิด และความสามารถในการรับฟังความเห็นที่แตกต่างของผูเ้ ข้าอบรม

บทเรียน 2.4 แบบวิเคราะห์ นโยบาย (ตัวอย่ าง)
เกริ่ นนา

แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
ขั้นตอนปฏิบตั ิ
ประเมินผล

จุดประสงค์การผลักดันนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชนคือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ดังนั้นการ
วิเคราะห์ นโยบายระหว่างกระบวนการวางแผนการผลักดันนโยบายจึ งเป็ นสิ่ ง จาเป็ น
กิจกรรมนี้ ผูเ้ ข้าอบรมจะได้สารวจตัวอย่างนโยบาย เพื่อเรี ยนรู ้วธิ ีการวิเคราะห์นโยบายของ
ตนเอง
การวิเคราะห์นโยบาย
นโยบาย (สนับสนุนและไม่สนับสนุน)
การบังคับใช้นโยบาย
1 ชัว่ โมง
ระบุนโยบายที่ส่งผลต่อประเด็นของกลุ่ม
เอกสาร: แบบวิเคราะห์นโยบาย (ตัวอย่าง)
กระดาษสี ขาวแผ่นใหญ่
เนื่องจากนโยบายสามารถเป็ นแรงสนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการผลักดันนโยบายได้
ดังนั้นการวิเคราะห์นโยบายจึงช่วยการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมาก
ประเมินความเข้าใจกลุ่ม เรื่ องจุดประสงค์ของการวิเคราะห์นโยบาย กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมจะ
สามารถประยุกต์ใช้บทเรี ยนกับงานที่ทาได้อย่างไร

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. อธิบายการวิเคราะห์นโยบายและให้ตวั อย่างนโยบายที่สนับสนุนและนโยบายที่ไม่สนับสนุน
กิจกรรม
2. แจกเอกสารตัวอย่างแบบนโยบายให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรม (ด้านล่าง) อธิบายส่วนต่างๆของแบบนโยบายต่อไปนี้
 ปั ญหาคืออะไร ประเด็นหลักที่ทางกลุม่ หรื อการผลักดันนโยบายต้องการสื่ อให้รับรู ้
 ใครได้รับผลกระทบ ที่ ไหน พยายามเจาะจงให้มากที่สุดว่าใครได้รับผลกระทบจากปั ญหา
 นโยบายที่ ไม่ สนับสนุน: กฎหมายหรื อนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีมีอะไรบ้าง
 นโยบายจากัด:นโยบายที่ส่งผลเสี ยต่อชุมชนของคุณมีอะไรบ้าง
 การบังคับใช้ กฎหมาย:นโยบาย (หากมี) ถูกบังคับใช้ในท้องที่หรื อประเทศอย่างไร
3. กระตุน้ ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมถามคาถามและพูดคุยเกี่ยวกับแบบวิเคราะห์นโยบาย คุณสามารถให้ตวั อย่างเพิ่มเติมหรื อขอให้
ผูเ้ ข้าอบรมยกตัวอย่างนโยบาย
4. แสดงแบบนโยบายบนกระดาษสี ขาวแผ่นใหญ่ ดูตวั อย่างด้านล่าง

5. ผูอ้ บรมอาจช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมกรอกข้อมูลในแบบนโยบาย หากเป็ นกลุ่มใหญ่ ให้แบ่งเป็ นกลุ่มย่อย
6. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมพูดคุยถึงแบบนโยบาย และส่งเสริ มให้มีการอภิปรายในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

สรุ ปและประเมินผล
7. สรุ ปการอภิปรายในกลุ่มระหว่างกิจกรรม เน้นย้าผูเ้ ข้าอบรมว่าการเข้าใจนโยบายเป็ นเรื่ องสาคัญต่อการสร้างกลยุทธ์การ
ผลักดันนโยบาย
8. ในช่วงพูดคุยสรุ ปท้ายบทเรี ยน ประเมินการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้าอบรม

แบบเรียน บทเรียน 2.4
แบบวิเคราะห์ นโยบาย

ปัญหาคืออะไร
ใครได้ รับผลกระทบ ทีไ่ หน
นโยบายสนับสนุน:
นโยบายทีไ่ ม่ สนับสนุน:
การบังคับใช้ กฎหมาย:

แบบวิเคราะห์ นโยบาย(ตัวอย่ าง)

การเข้าถึงการรักษาเอชไอวี สาหรับแรงงานต่างด้าวที่
ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศ ก.
แรงงานต่างด้าวที่ ไม่ได้รับการจดทะเบี ยนในประเทศ
ใครได้ รับผลกระทบ ทีไ่ หน
ก.
ประเทศ ก. มีโครงการด้านสุ ขภาพสาหรั บประชาชน
นโยบายสนับสนุน:
มีนโยบายที่ ช่วยให้เข้าถึงการบริ การด้านสุ ขภาพหรื อ อย่างครอบคลุมซึ่ งรวมถึงการดูแลรักษาผูม้ ีเชื้อเอชไอวี
การรักษาเอชไอวีสาหรับบุคคลต่างด้าวและบุคคลต่าง แรงงานต่างด้าวที่ จดทะเบี ยนสามารถเข้าถึ งการรักษา
ภายใต้โครงการของรัฐได้
ด้าวที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนหรื อไม่
ปัญหาคืออะไร

แรงงานที่ ไม่ได้จดทะเบี ยนไม่มีสิทธิ เข้ารับการรั กษา
นโยบายทีไ่ ม่ สนับสนุน:
มีนโยบายที่ ส่งผลกระทบในด้านลบ ต่อการเข้าถึงการ ภายใต้นโยบายปั จจุบนั การรักษาผูม้ ีเชื้ อเอชไอวีจากัด
เฉพาะแรงงานที่จดทะเบียนเท่านั้น
รักษาของบุคคลต่างด้าวหรื อไม่
เนื่องจากไม่มีนโยบายให้บริ การด้านสุขภาพแก่แรงงาน
การบังคับใช้ นโยบาย:
โครงการไหนที่ ช่วยสนับสนุ นหรื อไม่สนับสนุน (การ ต่ า งด้า วที่ ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นการบัง คับ ใช้น โยบายจึ ง
ไม่ใช่ประเด็น
เข้าถึงการรักษาของบุคคลต่างด้าว)

บทที่ 3
การสร้ างกลยุทธ์ สาหรับการผลักดันนโยบาย
บทเรียน 3.1 ร่ างกรอบการสร้ างแผนการผลักดันนโยบาย

เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลา
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น

สรุ ป
ประเมินผล

บทเรี ยนนี้ช่วยให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสร้างแผนการผลักดันนโยบาย
กรอบการผลักดันนโยบาย
90 นาที
เพื่อเรี ยนรู ้การวางแผนการผลักดันนโยบายผ่านขั้นตอนต่างๆ และเพื่อเริ่ มต้นวางแผนการ
ผลักดันนโยบายเพื่อจัดการกับปั ญหา
เอกสาร: กรอบการผลักดันนโยบาย
กรอบการผลักดันนโยบายขนาดใหญ่
กระดาษสี ขาว
ปากกาเมจิก
เมื่อผูเ้ ข้าอบรมเลือกประเด็นปั ญหาได้แล้ว ทาตามขั้นตอนต่างๆเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมการ
ผลักดันนโยบาย
ประเมินความเข้าใจกลุ่ม ผูเ้ ข้าอบรมแสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการใช้กรอบการ
วางแผนผลักดันนโยบายหรื อไม่

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. อธิบายจุดประสงค์กิจกรรมเพื่อช่วย ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสร้างแผนกลยุทธ์สาหรับการผลักดันนโยบาย
กิจกรรมนี้เสนอแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ ในการสร้างแผนผลักดันนโยบาย แนวทางปฏิบตั ิช่วยให้กลุ่มผูเ้ ข้า
อบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการกับระดับท้องถิ่น ระดับระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในช่วงการทากิจกรรม
กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสามารถเลือกระดับต่างๆที่เป็ นเป้ าหมาย
กิจกรรม
2. แสดงกรอบการผลักดันนโยบายขององค์กรพันธมิตรเอชไอวี/เอดส์ระดับนานาชาติ ทาสาเนากรอบการผลักดัน
นโยบายนี้ในช่วงท้ายกิจกรรมและแจกสาเนาให้ผเู ้ ข้าอบรม
อธิ บายให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมฟั งว่า ขั้นตอนแรกๆในการเตรี ยมแผนการผลักดันนโยบายคื อการอ่านทบทวนและ
ดัดแปลงกรอบงานไว้ใช้กบั งานของตนเอง
3. แบ่งกลุ่มย่อยจานวน 3-4 คน และเลือกระดับต่างๆให้แต่ละกลุ่ม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรื อระดับสากล

4. นาประเด็นการผลักดันนโยบายที่เป็ นประเด็นสาคัญ ที่ทางกลุ่มได้พิจารณาเลือกก่อนการอบรมหรื อการประชุม
ให้แต่ละกลุ่มหารื อถึ งกรอบงาน 8 ขั้นตอน (ด้านล่าง) และพิจารณาว่ามี ความเกี่ ยวข้องกับประเด็นของกลุ่ม
อย่างไร
คาถามสาหรับผูอ้ บรมในการชี้ แนวทางให้แก่กลุ่มย่อย: เช่น มีข้ นั ตอนหลักขาดหายไปหรื อไม่ ขั้นตอนไหน
หน่วยงานคุณสามารถนาไปดาเนิ นการได้สะดวก และขั้นตอนไหนมีความท้าทาย แต่ละขั้นตอนของกรอบงาน
โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 3-6 และขั้นตอน 8 ให้ระดมความคิดเพื่อตอบคาถามขั้นตอนเหล่านั้นให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการผลักดันนโยบาย
ตัวอย่างเช่น หากประเด็นในการผลักดันนโยบายคือการ “ยุติการบังคับตรวจเอชไอวีในสถานที่ทางาน” หรื อ “ยุติ
การส่ งบุคคลต่างด้าวที่มีเชื้อเอชไอวีกลับประเทศ” จุดประสงค์เฉพาะควรเป็ นอะไร เป้ าหมายคือใคร ข้อมูลและ
ความช่วยเหลือมาจากไหน พันธมิตรคือใคร และจะมีการควบคุมและประเมินผลการผลักดันนโยบายอย่างไร
5. ให้กลุ่มย่อย รายงานประเด็นที่ได้หารื อต่อกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมดผูอ้ บรมสามารถเขียนบันทึกประเด็นหลักลงบน
กระดาษขาวเพื่อให้ทุกคนในห้องได้เห็น
สรุ ปและประเมินผล
6. ผูอ้ บรมควรสรุ ปประเด็นอภิปรายระหว่างบทเรี ยน การแสดงกรอบการผลักดันนโยบายให้ผเู ้ รี ยนในห้องได้เห็น
เพื่อเป็ นแนวทางในการอธิบายกับกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ จะช่วยสร้างความเข้าใจได้มากขึ้น
7. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมออกมาพูดถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และวิธีการนาไปประยุกต์ใช้ในประเด็นของพวกเขา ถามกลุ่มผูเ้ ข้า
อบรมว่ายังมีคาถามข้องใจในเรื่ องไหนอีกหรื อไม่

แบบเรียน บทเรียน 3.1

การสร้ างกรอบการผลักดันนโยบาย
ดัดแปลงจาก International HIV/AIDS Alliance

ขั้นที่ 8: ดาเนินการ ควบคุม ประเมินผล
ขั้นที่ 7: สร้างแผนการปฏิบตั ิ
ขั้นที่ 6: ระบุพนั ธมิตร
ขั้นที่ 5: ระบุทรัพยากร
ขั้นที่ 4: ระบุกลุ่มเป้ าหมาย
ขั้นที่ 3: กาหนดจุดประสงค์
ขั้นที่ 2: วิเคราะห์ วิจยั ปั ญหา
ขั้นที่ 1: เลือกประเด็นหรื อปั ญหาที่ตอ้ งการให้สงั คมรับรู ้ผา่ นการผลักดันนโยบาย

บทเรียน 3.2 แผนปฏิบัตกิ จิ กรรมการผลักดันนโยบาย
ดัดแปลงจาก Pact’s “Advocacy Campaign Management” หน้า 15
http://www.pactworld.org/galleries/resource-center/advocacy_series_module1.pdf

เกริ่ นนา
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เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

การวางแผนการผลักดันนโยบาย ต้องมีการระดมความคิดและหารื อกับเพื่อนร่ วมงานก่อน
ตัดสิ นใจสร้างแนวทางการปฏิบตั ิและดาเนิ นการ บทเรี ยนนี้ จะช่วยให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมคิด
ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนปฏิบตั ิ
การผลักดันนโยบาย
การรณรงค์หาเสี ยงสนับสนุน
การวางแผน
45 นาที
เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการวางแผนกิจกรรมรณรงค์
เพื่อฝึ กฝนวิเคราะห์ตวั อย่างแผนการปฏิบตั ิ
เอกสารแบบเรี ยนสาหรับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม
การวางแผนการผลักดันนโยบายเป็ นขั้นตอนสาคัญก่อนการปฏิบตั ิ แผนการประกอบด้วย
เป้ าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย พันธมิตร กรอบเวลา และวิธีการประเมินผล
ประเมินความเข้าใจผูเ้ ข้าอบรมในการประยุกต์บทเรี ยนกับการผลักดันนโยบาย

ขั้นตอน
ข้ อมู ลสาหรั บผู้อบรม เอกสารต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างแผนการปฏิ บัติการรณรงค์ผลักดันนโยบาย สาหรั บใช้ในกิ จกรรม
วางแผนของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม แผนตัวอย่างอาจใช้เป็ นแนวทางหรื อแม่แบบในการวางแผนการผลักดันนโยบาย บันทึกหัวข้อ
ต่างๆเหล่านี้ในแบบเรี ยน
แนะนารายการ
1. แนะนาบทเรี ยน ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทราบว่าจะได้เรี ยนเรื่ ององค์ประกอบต่างๆในการวางแผนการผลักดันนโยบาย
กิจกรรม
2. อธิ บายการผลักดันนโยบายด้วยการใช้แผนตัวอย่าง (ด้านล่าง) เป็ นแนวทางอธิ บายองค์ประกอบต่างๆและให้
ตัวอย่างเท่าที่จาเป็ น ในแบบเรี ยนมีตวั อย่างแล้ว
จุดประสงค์ : คือเป้ าหมายการรณรงค์ผลักดันนโยบาย
ตัวชี ว้ ดั : วิธีการวัดผลเพื่อตรวจสอบว่าได้บรรลุจุดประสงค์หรื อไม่

การวัดผล: วัดผลหรื อประเมินว่าได้บรรลุจุดประสงค์หรื อไม่
เป้ าหมาย: เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งให้ความสาคัญ เป้ าหมายอาจเป็ นคนหรื อองค์กร
พันธมิตร: พันธมิตรจะช่วยเหลือคุณในการทางาน
กรอบเวลา: เวลาที่คาดว่าจะบรรลุจุดประสงค์
3. อภิ ป รายกับกลุ่ม ผูเ้ ข้า อบรมถึ งตัวอย่า งแผนปฏิ บัติ ในการรณรงค์ผ ลัก ดัน นโยบายช่ วยให้ผูเ้ ข้า อบรมได้เห็ น
ความสัมพันธ์ท่ามกลางองค์ประกอบที่หลากหลายตัวอย่างเช่น จุดประสงค์สามารถวัดได้และมีกรอบระยะเวลา
หรื อกลุ่มเป้ าหมายควรมีบทบาทในการตอบจุดประสงค์
4. ถามคาถามกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมจากประสบการณ์ของผูเ้ ข้าอบรมจุดประสงค์ที่พวกเขาต้องการทาให้สาเร็ จคืออะไร
และพวกเขาสามารถสร้างแผนการตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ได้หรื อไม่
สรุ ปและประเมินผล
5. สรุ ปประเด็นหลักและกระตุน้ ให้สมาชิ กกลุ่มถามคาถาม แบบเรี ยนเป็ นเพียงแค่กา้ วแรกของการเรี ยนรู ้ พวกเขา
ต้องศึกษาลงลึกไปในรายละเอียดของหัวข้อต่างๆต่อไป
6. ประเมินความเข้าใจแต่ละองค์ประกอบในการวางแผน ฟังผูเ้ ข้าอบรมอธิ บายว่าองค์ประกอบแต่ละส่ วนเชื่อมโยง
กันอย่างไร

แบบเรียน บทเรียน 3.2

แผนปฏิบัตกิ ารผลักดันนโนบาย (ตัวอย่ าง)

จุดประสงค์
ภายใน 2 ปี
รัฐสภามีมติ
ยอมรับ
นโยบายให้
การคุม้ ครองผู ้
ยากจนและผู ้
ที่ได้รับ
ผลกระทบ
จากการย้าย
ถิ่นฐาน

ตัวชี้วดั
รัฐสภามีมติ
เห็นชอบ
50% ใน
ข้อเสนอของ
องค์กร
พัฒนา
เอกชนเกี่ยว
นโยบายการ
ย้ายถิ่นฐาน
ของประเทศ

การวัดผล
สาเนา
นโยบาย
รัฐสภา
หนังสื อจาก
รัฐสภาให้
รายละเอียด
นโยบาย

การรายงาน
ผ่านสื่ อให้
รายละเอียด
นโยบายของ
รัฐสภา
แผนการการ รวมแผนย้าย แผนการย้าย
ย้ายถิ่นฐานที่ ถิ่นฐานเข้า ถิ่นฐานที่
ชัดเจนจะถูก เป็ น
ปรากฏใน
นาไปรวมกับ แผนพัฒนา แผนพัฒนา
แผนการ 5 ปี ระดับชาติ
ชาติ
ของเจ้าหน้าที่
ระดับท้องถิ่น

กลุ่มเป้ าหมาย
รัฐสภา

พันธมิตร
กิจกรรม
กรอบระยะเวลา
สมาชิกเครื อข่าย สร้างกลยุทธ์กบั ปี ที่1-2
องค์กรพัฒนา
กลุ่มแนวร่ วม
องค์กรระดับ
เอกชน
นานาชาติให้
โน้มน้าว
ความช่วยเหลือ ธนาคารโลก
สมาชิกรัฐสภา
ด้านสิ ทธิ
จากการผ่าน
มนุษยชน และ ธนาคารพัฒนา ประชุมและ
การบรรเทา
เอเชีย
ประชุม
ทุกข์
ปฏิบตั ิการ
รณรงค์กบั สื่ อ
เพื่อรวมพลังกับ
ภาคประชาชน

ผูบ้ ริ จาค
สื่ อ

รัฐมนตรี ที่
สมาชิกเครื อข่าย การค้นคว้า
ปี ที่ 2
ทางานด้านการ องค์กรพัฒนา
แผนการย้ายถิ่น
วางแผน
เอกชน
ฐาน
เจ้าหน้าที่ระดับ
ท้องถิ่น

สร้างและเสนอ
เนื้อหาแก่
NPRSPWG
คณะทางานด้าน และเจ้าหน้าที่
การวางแผน
ระดับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ลด
ความยากจน
แห่งชาติ
(NPRSPWG)

คาร้องทุกข์
ของผูย้ ากจน
หรื อ
ผูป้ ระสบภัย
จะส่งให้
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
และ
ดาเนินการ

คดีต่างๆ
อย่างน้อย
50% ที่
ดาเนินการ
โดยเครื อข่าย
ปฏิบตั ิการ
การย้ายถิ่น
ฐาน
ได้รับการ
บันทึกเป็ น
สถานการณ์
ที่
เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดี

ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ของรัฐบาล
จานวนคดีที่
สามารถ
สะสางได้

องค์กรระดับ
นานาชาติให้
ความช่วยเหลือ
ด้านสิ ทธิ
มนุษยชนและ
การบรรเทา
ทุกข์

สมาชิกเครื อข่าย ทาแบบสารวจ ปี ที่ 3
องค์กรพัฒนา
กลุม่ ที่ได้รับ
เอกชน
ผลกระทบ
และจัดประชุม
ธนาคารโลก
แถลงข่าว
รายงานประเด็น
ธนาคารพัฒนา
เอเชีย
รวบรวมคดี
ต่างๆ จากกลุ่ม
และชุมชนที่
ที่ได้รับ
ได้รับผลกระทบ ผลกระทบ

บทเรียน 3.3 สร้ างเป้ าหมายและจุดประสงค์ การผลักดันนโยบาย

เกริ่ นนา
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เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

การกาหนดเป้ าหมายการผลักดันนโยบายเป็ นขั้นตอนสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์และ
วิธี ก ารให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แบบฝึ กหัด นี้ จะช่ ว ยให้ก ลุ่ ม ผูเ้ ข้า อบรมสร้ า งเป้ าหมายจาก
จุดประสงค์ที่ครอบคลุมมากขึ้น
เป้ าหมาย
จุดประสงค์
เกณฑ์สาหรับเป้ าหมาย/จุดประสงค์ที่มีประสิ ทธิภาพ (ตัวอย่างเช่น จุดประสงค์ SMART)
45 นาที
สร้างหรื อริ เริ่ มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย กาหนดจุดประสงค์ที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมาย
ไม่มี
จุดประสงค์ที่ดีตอ้ งมีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ สามารถทาให้สาเร็ จได้ มีความ
สมจริ ง และทันตามกาหนดเวลา
ประเมินการเรี ยนรู ้ของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมโดยวัดจากจุดประสงค์ที่ได้กาหนดขึ้นระหว่างการ
ทากิจกรรม

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1.แนะนาจุดประสงค์ของกิจกรรม กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมจะได้กาหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์
กิจกรรม
2. ชี้แจงให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมทราบว่า พวกเขาจะได้เลือกประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอ
อธิ บายกลุ่มผูเ้ รี ยนให้ทราบว่าประเด็นนี้ จะเป็ นเป้ าหมาย และจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในสังคม เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น
“เพื่อยกเลิกการกีดกันกลุ่ม PLWHA/ IDU/TG ในการเข้าถึงบริ การจากหน่วยงานด้านสุขภาพ
“เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ART สาหรับแรงงานต่างด้าว”

ผูอ้ บรมอาจช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเลือกประเด็นโดยใช้แนวทางจากคาถามต่อไปนี้
 คุณมีเป้ าหมายอะไร

 อุปสรรคหรื อความท้าทายในการก้าวถึงเป้ าหมายคืออะไร
 การผลักดันนโยบายของคุณจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้อย่างไร
 การผลักดันนโยบายเรื่ องนี้เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ได้รับผลกระทบอย่างไร
 ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้โดยตรงสามารถเข้าร่ วมการผลักดันนโยบายได้หรื อไม่ อย่างไร
3. แบ่งกลุ่มเป็ นกลุม่ ย่อย ให้แต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกเป็ นผูเ้ ขียนรายงานพิเศษ เพื่อรายงานต่อกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมท้ายกิจกรรม
4. ให้กลุ่มย่อยหารื อและระดมความคิดในการกาหนดจุดประสงค์ที่นาไปสู่เป้ าหมาย หากเป้ าหมายคือการ “ให้การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัส (ART) อยูภ่ ายใต้โครงการดูแลสุ ขภาพของรัฐบาลทุกโครงการ เราต้องทาอย่างไรบ้าง ลองเขียนจุดประสงค์ที่
เป็ นไปได้ ผูอ้ บรมควรย้ าเตือนให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมวิเคราะห์ว่าจุดประสงค์มีความเจาะจงหรื อไม่ สามารถวัดผลได้หรื อไม่
สามารถทาให้สาเร็ จได้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง และทันตามกาหนดเวลา
ข้อมูลสาหรับผูอ้ บรม: SMART เป็ นคาภาษาอังกฤษที่ใช้เป็ นหลักในการจาว่าจุดประสงค์ที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็ นตัว
ย่อของคาภาษาอังกฤษดังนี้
[S] Specific เฉพาะเจาะจง
[M] Measurable สามารถวัดผลได้
[A] Achievable สามารถทาให้สาเร็ จได้
[R] Realistic สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
[T] Time-bound มีกรอบระยะเวลา
ตัวอย่างจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ SMART
 องค์กรพัฒนาเอกชนของเราจะร่ วมมือกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและ ก. องค์กรพัฒนาเอกชนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านสื่ อให้ความรู ้สื่อแขนงหลักของประเทศทั้ง 10 แขนง รวมทั้งบรรณาธิ การด้านสุ ขภาพในการรักษาผูม้ ีเชื้อเอช
ไอวี (12 เดือน)
 จัดการประชุมสัญจรในพื้นที่สี่ภาค เพื่อพูดคุยและอภิปรายประโยชน์ของการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) ที่มี
ต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ ทธิมนุษยชน และประโยชน์อื่นๆ (2 ปี )
 ให้บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงสี่ ท่านเขียนบทความลงในหนังสื อพิมพ์ ก. และ ข. ถึงประสิ ทธิ ภาพของการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส (ART)
 จัดการประชุมพบปะตัวต่อตัวกับกระทรวงสาธารณะสุขหกครั้ง ในเรื่ องการขยายการบริ การการรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัส (ART)
 เสนอร่ างกฎหมายแก่รัฐบาลเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ART พร้อมให้ประชาชนจานวน 5,000 คนร่ วมลงนาม
สนับสนุนข้อเสนอนี้ (2 ปี )
ตัวอย่างเป้ าหมายและจุดประสงค์สาหรับการรณรงค์ระดับท้องถิ่นโดยองค์กรระดับชุมชน (CBO) ในประเทศอินเดีย

เป้ าหมาย: เพื่อให้ชาวมุมไบทุกคนสามารถเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพของโรงพยาบาลรัฐภายในเดือนพฤศจิกายน 2015
(ภายใน 3 ปี )
จุดประสงค์:
 เพื่อชักชวนเจ้าหน้าที่เทศบาลตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลได้รับรู ้และทาปฏิ บตั ิตามบทบัญญัติของ
รัฐบาลหรื อไม่ (6-8 เดือน)
 เพื่ อ ชัก ชวนให้เ จ้า หน้า ที่ เ ทศบาลตรวจสอบด้ว ยมาตรการทางวินัย ที่ ก ระตุ ้น เตื อ นให้ มี ก ารแก้ไ ข อัน
ประกอบด้วยบทลงโทษหากมีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐบาล
 เพื่อสร้ างกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนทาหน้าที่ กดดันและคอยจับตาโรงพยาบาลรั ฐทันที ที่ มีการบังคับใช้
มาตรการทางวินยั ในการตรวจสอบ
5. ให้กลุ่มย่อยรายงานการกาหนดจุดประสงค์ ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมประเมินจุดแข็งของจุดประสงค์ และแนะนาการกาหนด
จุดประสงค์ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
สรุ ปและประเมินผล
6. สรุ ปการหารื อของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม และประเด็นสาคัญในช่วงท้ายกิจกรรม
7. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมแสดงข้อคิดเห็นในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ประเมินการเรี ยนรู ้จากการกาหนดจุดประสงค์ในช่วงกิจกรรม

บทเรียน 3.4 รายการตรวจสอบเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย

เกริ่ นนา

แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป

ประเมินผล

กิ จกรรมนี้ ช่วยให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมประเมิ นและเลือกประเด็นการผลักดันนโยบาย ผูเ้ ข้า
อบรมสามารถนาเกณฑ์ต่างๆมาประกอบการตัดสิ นใจว่าประเด็นที่เลือกไปจะนาไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีได้หรื อไม่
เป้ าหมาย
เกณฑ์สาหรับประเมินประเด็นการผลักดันนโยบาย
60 นาที
เพื่อประเมินเป้ าหมายตามเกณฑ์
เพื่อพิจารณาว่าเป้ าหมายสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและกลุ่มได้อย่างไร
เอกสาร: หลักเกณฑ์ ๑๑ ข้อ
การเลือกเป้ าหมายขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์เป้ าหมายประกอบกับเกณฑ์ต่างๆ การวิเคราะห์น้ ี
ช่วยให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมตัดสิ นใจได้วา่ เป้ าหมายหรื อการรณรงค์สอดคล้องกับหลักการของ
กลุ่มหรื อไม่
ประเมินความสามารถกลุ่มในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในการเลือกเป้ าหมายการผลักดัน
นโยบาย การฟั งข้อคิดเห็ นว่าพวกเขาสามารถประยุกต์บทเรี ยนในการเลือกประเด็นการ
ผลักดันนโยบาย

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. แนะนากิจกรรมและอธิบายกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมว่าจะได้ทาประเมินเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย อธิ บายว่าทาไมเป้ าหมายที่
หนักแน่นถึงมีความสาคัญในการผลักดันนโยบาย
กิจกรรม
2. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเสนอเป้ าหมายการผลักดันนโยบายที่สาคัญที่สุด หรื อเป้ าหมายสาหรับการประเมิน เขียนเป้ าหมายลง
บนแผ่นกระดาษเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทั้งห้องได้เห็น
3. แจกเอกสารการประเมินเป้ าหมาย เอกสารและคาอธิบายละเอียดของผูอ้ บรมท้ายกิจกรรม
4. ชี้แนะกลุ่มผูข้ า้ อบรมในการประเมินเป้ าหมายจากหลักเกณฑ์ 11 ข้อ ใช้คาถามให้แนวทางว่า “แผนการผลักดันนโยบาย
หรื อเป้ าหมายของคุณจะ...”

5. ในการอภิปรายช่วงสุ ดท้าย กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมอาจต้องการเปลี่ยนเป้ าหมาย เพื่อไม่ให้เกิดความยุง่ ยาก พยายามใช้เป้ าหมาย
เดิ มตลอดการหารื อ หากมี เวลาเหลื อ กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมอาจต้องการเสนอเป้ าหมายที่ ได้คิดพิจารณาแล้ว และตรวจดู กับ
หลักเกณฑ์ 11 ข้อ
สรุ ปและประเมิน
6. พยายามบอกกับผูเ้ ข้าอบรมเสมอว่าพวกเขาทางานได้ดี ถึงแม้เป้ าหมายจะมีขอ้ บกพร่ อง แสดงความชื่นชมในความเพียร
พยายามของผูเ้ ข้าอบรม และสรุ ปสิ่ งที่ได้พดู คุย
7. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็ นต่อกิ จกรรมนี้ เพื่อเป็ นการประเมิ นถึ งสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ สมาชิ กกลุ่มควรสามารถ
ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของเป้ าหมายด้วยการใช้หลักเกณฑ์บางข้อ หรื อทั้งหมด 11 ข้อ

แบบฝึ กหัด บทเรียน 3.4
แบบฝึ กหัดเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
หลักเกณฑ์
1. ส่ งผลในการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของผู้คน
2. ให้ ผ้คู นรับรู้ ถึงพลังของตนเอง
3. สร้ างหน่ วยงานและพันธมิตรทีย่ งั่ ยืน
4. สร้ างโอกาสให้ กลุ่มคนชายขอบได้ มีส่วนร่ วมใน
การเมือง
5. สร้ างผู้นาคนใหม่
6. มีทางแก้ ปั ญ หาเชิ ง การเมือ งหรื อนโยบายที่
ชัดเจน
7. มีเป้ าหมายและกรอบระยะเวลาทีช่ ัดเจน
8. เชื่อมโยงปัญหาระดับท้ องถิ่นกับประเด็นปัญหา
ระดับนานาชาติ
9. ให้ โอกาสในการหาทุน
10. ช่ วยให้ มวี สิ ัยทัศน์ และเป้ าหมายทีก่ ว้ างไกล
11. ประสบความสาเร็จ

ใช่ / ไม่ ใช่

อย่ างไร

แบบเรียน บทเรียน 3.4
มีวธิ ีใช้ แบบฝึ กหัดในการประเมินเป้ าหมายอย่ างไร
จุดประสงค์หลัก ของแบบฝึ กหัดนี้ คือการตอบคาถาม “การรณรงค์น้ ี สะท้อนหลักการที่ อยู่เบื้ องหลังหรื อไม่” แนวทาง
ดังต่อไปนี้อธิบายหลักเกณฑ์ 11 ข้อและให้แนวทางเพิ่มเติมแก่ผอู ้ บรม
1. หลายคนรู ้สึกมีแรงบันดาลใจจากการเห็ นและรู ้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เป็ นรู ปธรรม (บ้านพักอาศัย, อาชี พที่ ให้
ค่าตอบแทนดี ) การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ การผลักดันนโยบายทาสาเร็ จอาจมองไม่เห็ น การใช้สื่อในการเผยแพร่ ความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆนี้ (การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย) เป็ นการสร้างความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

2. ในการผลักดันนโยบาย การเข้าไปมีส่วนร่ วมโดยตรงกับผูท้ ี่ได้รับผลกระทบทาให้ผคู ้ นเหล่านี้ รับรู ้ถึงพลังของตนเอง
จัดการประชุมขอคาปรึ กษาหารื อกับชุมชน กิจกรรมเพิม่ การตระหนักรู ้ จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหา องค์กรพัฒนาเอกชนไม่ควรเป็ นตัวแทนพูดให้ผไู ้ ด้รับผลกระทบโดยตรงทุกครั้ง ก่อนอื่นต้องประเมินว่า
ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบเข้าใจประเด็นปั ญหาว่าเป็ นปั ญหาด้านสิทธิหรื อไม่ หรื อคุณต้องสร้างความเข้าใจให้พวกเขาก่อน

3. การแก้ไขปั ญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีจานวนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากปั ญหาเป็ นจานวนมาก ดังนั้นนักการเมืองมักละเลย
ปั ญหาเมื่อเห็ นว่าเป็ นปั ญหาที่ คนกลุ่มน้อยเรี ยกร้อง ประเด็นปั ญหานี้ ควรให้โอกาสกลุ่มได้ติดต่อองค์กรอื่นๆและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีเพื่อการร่ วมงานในอนาคต

4. ประเด็นการผลักดันนโยบายที่ดีควรให้โอกาสกลุ่มคนชายขอบและคนที่ไม่มีปากเสี ยง ได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่ วม
การตัดสิ นใจและก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ า

5. การผลักดันนโยบายได้ให้โอกาสผูค้ นในการก้าวมาเป็ นโฆษก ผูป้ ระสานงาน และผูว้ างแผนได้มากน้อยแค่ไหน ปั ญหา
อันยุง่ ยากซับซ้อนเป็ นความท้าทายต่อการสร้างผูน้ าคนใหม่ๆ

6. ทางแก้ปัญหาของประเด็นปั ญหาควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายที่ชดั เจนและการตัดสิ นใจจากภาคประชาชน

7. ทาความเข้าใจข้อเรี ยกร้ องของตนเอง แสวงหาผูม้ ี อานาจที่ สามารถตอบความต้องการคุ ณได้ ระบุ กรอบเวลาและ
หลักเกณฑ์ที่จะช่วยประเมินความก้าวหน้า

8. “การเมืองเป็ นเรื่ องของท้องถิ่ น” แต่บ่อยครั้ งที่ สาเหตุและการแก้ไขเกี่ ยวพันกับการตัดสิ นใจจากนานาประเทศ การ
เชื่อมโยงประเด็นสู่ ระดับนานาชาติถึงแม้เป็ นการท้าทาย แต่ช่วยสร้างพลังได้มาก รวมทั้งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานให้
เป็ นลาดับขั้นตอนมากขึ้น

9. ถ้าไม่มีเงินก็ทาอะไรลาบาก เงินทุนมาจากผูส้ นับสนุนจากต่างประเทศหรื อผูส้ นับสนุนในประเทศ การได้ผสู ้ นับสนุนใน
ท้อ งถิ่ น แสดงให้เ ห็ น ว่าคนในท้อ งถิ่ น สนับสนุ นการผลัก ดันนโยบายคุ ณ การที่ คุ ณเป็ นหน่ ว ยงานท้องถิ่ นและได้เ งิ น
สนับสนุนจากนานาชาติบางครั้งอาจทาให้นกั การเมืองหรื อคนอื่นๆ ไม่เชื่อถือ

10. ไม่ควรเลือกประเด็นที่พาออกนอกขอบเขตงานหรื อค่านิยมพื้นฐาน ความพยายามในการผลักดันนโยบายอาจนาความตึง
เครี ยดมาสู่หน่วยงานของคุณ คานึงไว้เสมอว่า ต้องทุ่มเทต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ บางครั้งคุณอาจถูกชักจูงเข้าสู่ ประเด็นที่
น่าสนใจอื่นๆ และทุนต่างๆที่เสนอให้

11. การประสบความสาเร็ จเป็ นแรงจูงใจที่ ยิ่งใหญ่ในการสานต่อการมีส่วนร่ วมในประเด็นนี้ ชัยชนะไม่ได้หมายถึงการ
ผลักดันนโยบายประสบผลสาเร็ จอย่างเดี ยว แต่ยงั หมายถึงการสร้างหน่ วยงานและรวมพลังความเห็นจากภาคประชาชน
ควรนิยามคาว่าชัยชนะในความหมายที่กว้าง เรี ยบง่าย และเป็ นขั้นเป็ นตอน เพื่อให้ทุกคนสามารถยินดีกบั ความสาเร็ จไปได้
ตลอดทาง

บทเรียน 3.5 การลาดับขั้นตอนโครงการผลักดันนโยบาย

เกริ่ นนา
แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

กิจกรรมนี้ใช้คาถามต่างๆช่วยนาทางให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสร้างแผนผังเป้ าหมายและผลสาเร็จ
ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
แบบตรรกะ
เป้ าหมาย
สิ่ งที่ได้รับ
การปฏิบตั ิ/กิจกรรม
60 นาที
เพื่อเข้าใจส่วนประกอบของแบบตรรกะหรื อการลาดับขั้นตอนโครงการ
เพื่อฝึ กฝนการลาดับขั้นตอนโครงการหรื อแบบตรรกะในห้องเรี ยน
เอกสาร: การลาดับขั้นตอนโครงการผลักดันนโยบาย
เอกสาร: แบบตรรกะการผลักดันนโยบาย (ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ น)
หน่วยงานหรื อองค์กรสามารถใช้เครื่ องมือสาหรับวางแผน เช่น แบบตรรกะ เพื่อประเมิน
หรื อวัดผลการผลักดันนโยบาย
ตรวจดูแบบตรรกะ หรื อแบบตรรกะที่กรอกข้อมูลเสร็ จแล้ว ฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูเ้ ข้า
อบรมในห้องช่วงท้ายกิจกรรม

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. แนะนาแนวคิดการสร้างการลาดับขั้นตอนโครงการผลักดันนโยบาย หรื อแบบตรรกะ
2. ถามกลุ่มผูเ้ รี ยนว่ามีใครเคยเขียนแบบตรรกะหรื อไม่ และมีใครต้องการออกมาอธิ บายขั้นตอนให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมในห้อง
ฟังหรื อไม่ จากนั้นอธิบายคร่ าวๆถึงการบรรยายขั้นตอนโครงการ หรื อแบบตรรกะ
ก. เป้ าหมายระยะยาว คือเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ของการรณรงค์
ข. แหล่งทรัพยากร คือเงิน ผูค้ น ทักษะต่างๆ อุปกรณ์ พันธมิตร และอื่นๆอีกมากมาย
ค. กิจกรรม เป็ นแบบกลุ่ม หรื อโครงการกิจกรรม (เช่น เขียนข่าวประชาสัมพันธ์)
ง. ผลลัพธ์ คือการส่งอิทธิพล เป็ นวิธีที่วดั ผลได้ และกลุ่มสามารถเปลี่ยนทิศทางการดาเนินงานได้
จ. ผลที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่เป็ นรู ปธรรมจากการทากิจกรรม (เช่น มีผเู ้ ข้าร่ วมเดินขบวน 50 คน)
ฉ. ความเสี่ ยง ภัยทุกรู ปแบบที่กลุ่มมองว่าเป็ นความเสี่ ยงในการทางาน

กิจกรรม
3. ผูอ้ บรมอาจแบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยหรื อเป็ นคู่ กลุ่มย่อยอาจเติมข้อมูลประสบการณ์จริ งลงในเอกสาร
4. ให้กลุ่มย่อยกลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่ และพูดคุยถึงคาถาม จากนั้นเขียนการลาดับขั้นตอนโครงการ ลงบนกระดาษสี ขาว
แผ่นใหญ่ ตามหัวข้อ 6 ข้อดังนี้
ก. เป้ าหมายระยะยาว
ข. แหล่งทรัพยากร
ค. กิจกรรม
ง. ผลลัพธ์
จ. ผลที่ได้รับ
ฉ. ความเสี่ ยง
5. ทางเลือก ผูอ้ บรมอาจใช้แบบฝึ กหัดแบบตรรกะการผลักดันนโยบาย เพื่อจัดคาถามต่างๆตามโครงสร้างแบบตรรกะ
สรุ ปและประเมินผล
6. สรุ ปกิจกรรมและผลงานของกลุ่ม ผูอ้ บรมอาจมีการชื่นชมความเพียรพยายามของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมและย้ าแนวคิดหลักของ
แบบตรรกะ
7. ถามความเห็นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเพื่อประเมิน และตรวจสอบแบบฝึ กหัดเพื่อดูว่าผูเ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ไปมากน้อยแค่ไหน
ระหว่างกิจกรรม

แบบฝึ กหัด บทเรียน 3.5
ลาดับขั้นตอนโครงการผลักดันนโยบาย

ตอบคาถามต่อไป ด้วยคาตอบ 3-4 ประโยค คุณสามารถแนบแบบตรรกะโครงการผลักดันนโยบายเพื่อช่วยตอบคาถามต่างๆ
ต่อไปนี้
1. เป้ าหมายระยะยาวของโครงการผลักดันนโยบายนี้คืออะไร

2. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้คืออะไร

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คืออะไร

4. คุณจะดาเนินการโครงการนี้อย่างไรบ้าง

5. มีแหล่งทรัพยากรอะไรที่เอื้ออานวยต่อโครงการนี้บา้ ง

6. ความเสี่ ยงในการเข้าร่ วมโครงการผลักดันนโยบายนี้มีอะไรบ้าง

แบบตรรกะโครงการผลักดันนโยบาย

ทรัพยากร

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้

การปฏิบัติ

ผลทีเ่ กิดขึน้

ผลทีไ่ ด้ รับ

เป้ าหมายระยะยาว

บทเรียน 3.6 ตารางข้ อมูลเป้ าหมาย

เกริ่ นนา

แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
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โครงการผลัก ดัน นโยบายส่ ว นใหญ่ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายหรื อบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกและประเมินบุคคลหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
ได้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายทางอ้อม (ผูม้ ีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมาย)
การสร้างอิทธิพล
45 นาที
เพื่อระบุและวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายที่เชื่อมโยงกับประเด็นการผลักดันนโยบาย
เพื่อฝึ กฝนการวิธีการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมาย
กระดาษขาวแผ่นใหญ่
ปากกาเมจิก
การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายช่วยให้กลุ่มผลักดันนโยบายเลือกวิธีการในการสร้างอิทธิ พลต่อ
กลุ่มเป้ าหมายและคนรู ้จกั กับกลุ่มเป้ าหมาย
การวิเคราะห์ในคาบเรี ยน และการแสดงความคิดเห็นท้ายกิจกรรม

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. แนะนากิจกรรมและทาความเข้าใจคาศัพท์
 กลุ่มเป้ าหมาย ส่วนใหญ่แล้วหมายถึงคนที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที่ทาการผลักดันนโยบาย
 กลุม่ เป้ าหมายทางอ้อม เป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมาย
กิจกรรม
2. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายต่างๆที่ได้เขียนไว้ และถามคาถามเพื่อเติมคาตอบลงตาราง เช่น
ก. คุณจะติดต่อหรื อเข้าหากลุ่มเป้ าหมายอย่างไร
ข. กลุ่มเป้ าหมายมีมุมมองต่อประเด็นการผลักดันนโยบายอย่างไร กลุ่มเป้ าหมายได้มีการกระทาหรื อคาพูดที่
แสดงออกถึงความเชื่อของเขาหรื อไม่
ค. คุณจะสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมายอย่างไร สิ่ งสาคัญในการสร้างอิทธิพลคืออะไร

ง. กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจอย่างไร
จ. มีกลุ่มเป้ าหมายทางอ้อมหรื อคนที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่
3. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมประเมินกลุ่มเป้ าหมายต่างๆที่ได้เขียนไว้ และระดมความคิดถึงการกระทาที่ควรดาเนินการในขั้นต่อไป
4. กิจกรรมนี้ แสดงทางเลือกใหม่ในการประเมินกลุ่มเป้ าหมาย และช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมคิดถึงกลุ่มเป้ าหมายในมุมมองที่
แตกต่าง
ก. วาดรู ป กล่ อ งขนาดใหญ่ ก ลางหน้ า กระดาษแผ่ น ใหญ่ เขี ย นชื่ อ หน่ ว ยงาน และประเด็ น การผลั ก ดั น
นโยบายข้างใน เช่น “AIDS Action of Thailand/ เพิกถอนกฎหมายการกีดกันบุคคลรักร่ วมเพศ”
ข. วาดรู ปวงกลมหลายๆวงข้างๆกล่อง ในแต่ละวง เขียนชื่ อกลุ่มเป้ าหมายสาหรั บจุ ดประสงค์ในการผลักดัน
นโยบาย เช่น “Legal AID Society” “คณะกรรมการด้านสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ” “เครื อข่าย PLWHA แห่ งชาติ” “กระทรวง
สาธารณะสุข” ฯลฯ
ค. ลากเส้นโยงวงกลมกับกล่อง ลากเส้นหนา หากกลุ่มเป้ าหมายให้การสนับสนุนการผลักดันนโยบายอย่างมาก
ลากเส้นบางหากกลุ่มเป้ าหมายไม่ค่อยให้การสนับสนุน
ง. ขนาดของวงกลมควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายว่ามีอิทธิพลต่อการผลักดันนโยบายมากน้อยแค่ไหน

5. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมวิเคราะห์ภาพวาดและอธิบายกลุ่มเป้ าหมายและผูม้ ีอิทธิพลต่อจุดประสงค์การผลักดันนโยบาย
สรุ ปและประเมินผล
6. สรุ ปการอภิปรายของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมและการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายต่อประเด็นการผลักดันนโยบาย
7. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมแสดงข้อคิดเห็นในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และจะประยุกต์ใช้กิจกรรมนี้อย่างไร

แบบฝึ กหัด บทเรียน 3.6
ตารางข้ อมูลกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย

นายกรัฐมนตรี
ก.
นายแพทย์ ข.
ผูว้ า่ ฯ ค.
ประธานสภา
ท้องถิ่น AIDS
ระดับจังหวัด

ติดต่ อ
กลุ่มเป้ าหมาย
อย่ างไร

ความรู้ สึกของ จะสร้ างอิทธิพล วิธีการตัดสินใจ
กลุ่มเป้ าหมาย
ต่ อ
ของ
ต่ อประเด็นการ กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมาย
ผลักดันนโยบาย
ได้ อย่ างไร

กลุ่มเป้ าหมาย
เชื่อฟังใคร :
กลุ่มเป้ าหมาย
ทางอ้ อม

บทเรียน 3.7 เลือกวิธีการผลักดันนโยบายทีเ่ หมาะสม

ดัดแปลงจาก 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 (การผลักดันนโยบายเชิงปฏิบตั ิการ: วิธีการสนับสนุน
องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานระดับชุมชนในการรับมือ HIV/AIDS)หน้า 65

เกริ่ นนา

แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
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บทเรี ยนนี้มีกรณี ศึกษาที่ช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเลือกวิธีการผลักดันนโยบาย การเลือกวิธีการ
ผลักดันนโยบายนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปัจจัยเฉพาะหลายอย่าง เช่น
ประเด็นปัญหา เป้ าหมาย และชุมชน
จุดประสงค์การผลักดันนโยบาย
เป้ าหมาย
พันธมิตร
45 นาที
วิเคราะห์กรณี ศึกษาเพื่อเรี ยนรู ้การเลือกวิธีการผลักดันนโยบาย
เอกสารกรณี ศึกษา
การเลือกวิธีการผลักดันนโยบายนั้นขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่มี
ข้อพิจารณาที่กลุ่มผูเ้ รี ยนสามารถใช้ประกอบการตัดสิ นใจได้
กรณี ศึกษามีประโยชน์ต่อกลุ่มผูเ้ รี ยนในการนาไปใช้ปรับกับสถานการณ์ของตนเอง
หรื อไม่

ขั้นตอน
ข้ อมูลสาหรับผู้อบรม: กรณี ศึกษานี้ แสดงตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสามารถเลือกวิธีการผลักดันนโยบายได้ อาจ
พูดคุยถึงกรณี ศึกษานี้ก่อน หรื อพร้อมกับการวางแผนผลักดันนโยบาย
แนะนารายการ
1. แนวทางในการเลือกวิธีการผลักดันนโยบายที่ดีที่สุดสาหรับกลุ่มของคุณ
ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการเลือกวีธีการผลักดันนโยบายที่ดีที่สุด ตัวเลือกนั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย
 บุคคลที่เป็ นเป้ าหมาย/กลุ่ม/สถาบัน
 ประเด็นการผลักดันนโยบาย
 จุดประสงค์การผลักดันนโยบายของกลุ่มคุณ






หลักฐานที่สนับสนุนจุดประสงค์
ความสามารถในการให้พนั ธมิตรหลักเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทักษะและแหล่งทรัพยากรของแนวร่ วม และ
เวลา ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองกลางแจ้ง เมื่อกฎหมายยังอยูใ่ นขั้นตอนการร่ าง ให้ดาเนิ นการผลักดัน
นโยบายทันทีก่อนการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรม
2. เอกสารที่แจกเป็ นตัวอย่างของจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการสาหรับจุดประสงค์การผลักดันนโยบายและกลุ่มเป้ าหมาย จา
ไว้ว่า กรณี ต่างๆนั้นมี ความต่างกัน คุณอาจต้องไตร่ ตรองกรณี ศึกษาและหารื อถึ งวิธีการว่าสามารถนาไปปรั บใช้ในการ
วางแผนและการผลักดันนโยบายของคุณได้หรื อไม่
3. ผูเ้ ข้าอบรมอาจใช้เอกสารแจกเพื่อเป็ นแนวทางในงานของตนเอง ดัดแปลงแผนกับสถานการณ์เฉพาะของกลุ่ม
สรุ ปผลและประเมิน
4. คานึ งเสมอว่าวิธีการต่างๆนี้ ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์การผลักดันนโยบายที่เป็ นกรณี เฉพาะเท่านั้น กลุ่มสามารถเลือก
แนวทางได้หลากหลายวิธีเพื่อบรรลุเป้ าหมาย วิธีการต่างๆมีจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่ งต้องอาศัยการไตร่ ตรองเพื่อหาแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
5. ประเมินจากการที่กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมได้ประเมินกรณี ศึกษาและวิเคราะห์ กรณี ศึกษา หรื อกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมอาจวางแผนวิธีการ
ด้วยตนเองในการทาการผลักดันนโยบาย ประเมินการเรี ยนรู ้และอัตราการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผเู ้ ข้าอบรมใช้แบบฝึ กหัด
นี้

แบบเรียน บทเรียน 3.7
กรณีศึกษา: ผู้จ้างงานกีดกันผู้มเี ชือ้ เอชไอวี/เอดส์
จุดประสงค์ การผลักดันนโยบาย: โน้มน้าวผูจ้ ดั การใหญ่ของ ๑๐ บริ ษทั ในต่างจังหวัดเพื่อยุติการบังคับคนงานตรวจหาเชื้อ
เอชไอวีและไล่ผทู ้ ี่มีเชื้อเอชไอวีออกจากงาน
กลุ่มเป้ าหมายโดยตรง:ผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั
พันธมิตร: สื่ อ องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ คณะกรรมการบริ หาร

วิธีการ
วิเคราะห์และส่งอิทธิพลต่อ
นโยบายบริ ษทั
หรื อแนวทางปฏิบตั ิ
เอกสารแสดงจุดยืน

ทางานจากข้างใน
โน้มน้าวความคิด หรื อนัดพบ
เพื่อประชุม
การนาเสนอ

การแสดงทางศิลปะ

จุดแข็ง
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิ
ของบริ ษทั ที่ละเมิดนโยบายตัวเอง
หรื อเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องสูญเสี ยเงิน
สามารถนามาใช้เป็ นข้อโต้แย้งที่มีพลังได้
มีประโยชน์ต่อการเสนอผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การ
ระดับสูงข้อสรุ ปที่เป็ นประโยชน์สาหรับ
นักข่าว ทาให้การเตรี ยมประเด็นเพื่อออกไปพูดในที่
ที่ชุมชนง่ายขึ้น

จุดอ่ อน
อาจเป็ นเรื่ องยากในการเข้าถึงข้อมูล
การวิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายอาจทาให้
ผูจ้ ดั การโกรธเคืองไม่พอใจได้
อาจใช้เวลานานในการเตรี ยมตัว
จัดการบางคนไม่ชอบอ่านเอกสาร

ในบริ ษทั มีโอกาสอันจากัด เว้นแต่วา่
รู ้จกั กันเป็ นส่วนตัว
โอกาสในการนาเสนอ “บุคคล” ของประเด็นปั ญหา ผูจ้ ดั การมักติดธุระจนไม่สามารถ
และผูกสัมพันธ์ ผูม้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สามารถอธิบาย เข้าร่ วมประชุมได้ คณะกรรมการอาจไม่
ปั ญหาได้อย่างละเอียด
สนใจในประเด็นนี้หรื อกลัว PLWHA
มีโอกาสในการเสนอประเด็นแบบ
การขออนุญาตนาเสนอประเด็น
ทางการ เสนอตรงต่อผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจ
และการให้ผมู ้ ีอานาจเข้าร่ วมรับฟัง
กลุ่ม PLWHA สามารถพูดตรงๆได้
ไม่ใช่เรื่ องง่าย
ผูจ้ ดั การบางคนรับฟังคนใกล้ตวั มากกว่าคนอื่น

การสร้างอารมณ์ร่วม อาจได้ผลกับผูจ้ ดั การบางคน
และเหมาะกับการรวมพลังจาก
หน่วยงานของชุมชน PLWHA สามารถ
ให้คาแนะนาเรื่ องราวหรื อการแสดงได้

ผูม้ ีอานาจบางคนอาจรู ้สึกว่า
การแสดงทางศิลปะนั้น ไม่เหมาะสม
หรื อดูไม่จริ งจัง และโอกาสในการจัดแสดงต่อ
ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารนั้นเป็ นไปได้ยาก

ข่าวประชาสัมพันธ์หรื อหนังสื อ เป็ นประโยชน์สาหรับองค์กรที่ตอ้ งการ
ร้องเรี ยน
ความร่ วมมือจากภาคประชาชน
มีประโยชน์ในการจัดการรณรงค์เพื่อ
สร้างการตอบโต้อย่างฉับพลันต่อฝ่ ายตรงข้าม
ค่าใช้จ่ายไม่สูง
การสัมภาษณ์ออกสื่ อ
เหมือนกับการทาข่าวประชาสัมพันธ์
เป็ นประโยชน์เมื่อการผลักดันนโยบายต้องการ
“บุคคล” ของประเด็น
ค่าใช้จ่ายไม่สูง

การจัดประชุมแถลงข่าว

อาจส่งผลกระทบในแง่ลบหากผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ไม่ได้เตรี ยมตัวหรื อสื่ อสารได้ไม่ดี
อาจถูกชักจูงจากบรรดานักข่าวได้
นักข่าวอาจไม่เข้าใจประเด็นและ
การรายงานข่าวอาจทาให้สถานการณ์แย่ลง
ผลกระทบในด้านลบต่อ PLWHA
ที่ได้เปิ ดเผยตัวตนต่อสาธารณะ
เช่นเดียวกับการทาข่าวประชาสัมพันธ์
เช่นเดียวกับการทาข่าวประชาสัมพันธ์
หลักฐานการนาเสนอที่ดีเช่น กรณี ศึกษา
ซึ่งต้องเป็ นองค์กรขนาดใหญ่
ตัวอย่างต่างๆ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ค่าใช้จ่ายสูง
ผลักดันนโยบายขนาดใหญ่
และเสี่ ยงต่ออันตรายจากทางการเมืองใน
หรื อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่
บางประเทศ เนื่องจากไม่มีเสรี ภาพในการจัด
เพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามอย่างจริ งจัง หรื อการนา PLWHAชุมนุม
และพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่ วมสามารถทาได้โดยง่าย
อีกทั้งทาให้พวกเขาเป็ นที่รู้จกั ในสังคม

บทที่ 4
วิธีการ: โน้ มน้ าวและปลูกฝังความคิด
บทเรียน 4.1 พันธมิตรการผลักดันนโยบายและกลุ่มเป้ าหมาย

เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป

ประเมินผล

กิจกรรมนี้ให้คาจากัดความของคาว่า พันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมาย และทาความเข้าใจ
บทบาทของพวกเขาในการผลักดันนโยบาย
พันธมิตร
กลุ่มเป้ าหมาย
45 นาที
เพื่อเข้าใจพันธมิตรในการผลักดันนโยบาย และพันธมิตรสามารถช่วยเหลือกลุ่มหรื อ
ประเด็นปัญหาได้อย่างไร
เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้ าหมายในการผลักดันนโยบายและและสิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถทาได้
และทาไม่ได้
เอกสาร: ตารางทาความเข้าใจพันธมิตร
พันธมิตร เป็ นบุคคลที่ตอ้ งการแก้ปัญหาเดียวกัน สามารถช่วยเหลือในการผลักดันนโยบาย
ได้ วิธีในการดึงพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างแรกต้องเข้าใจว่าพันธมิตรคือใครและ
สามารถช่วยเหลือหน่วยงานอย่างไรได้บา้ ง
ในช่วงท้ายกิจกรรม ผูเ้ ข้าอบรมควรสามารถอธิบายคาจากัดความ กลุ่มเป้ าหมายหรื อ
พันธมิตรได้

ขั้นตอน
กิ จกรรมถูกออกแบบเพื่อให้ความรู ้เกี่ ยวกับพันธมิ ตรและกลุ่มเป้ าหมาย กิ จกรรมนี้ อาจใช้ประกอบบทเรี ยนถัดไป “ระบุ
กลุ่มเป้ าหมายและพันธมิตร”
ข้ อมูลสาหรับผู้อบรม: ข้อมูลดังต่อไปนี้ อาจนาไปใช้ในการประชุมพูดคุยสั้นๆ หรื อเป็ นเอกสารไว้แจก คุณอาจกระตุน้ ให้ผู ้
เข้าอบรมมีส่วนร่ วมด้วยการขอให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมยกตัวอย่างงานของพวกเขา และถามคาถาม
กิจกรรม
1. ตัวอย่างบทเรี ยนและแนวทางการสอน : พันธมิตรคือใคร

พันธมิตร หรื อกลุ่มเป้ าหมายอันดับสอง (หรื ออันดับกลาง) คือกลุ่มคนที่ ตอ้ งการแก้ปัญหาเรื่ องเดี ยวกัน พันธมิตรคือนัก
ผลักดันนโยบายที่เป็ นตัวแทนคุณ และสามารถช่วยคุณในการชักชวนกลุ่มเป้ าหมายให้ยตุ ิปัญหา พวกเขาอาจมีอิทธิ พลเหนื อ
กลุ่มเป้ าหมายมากกว่าคุณ

2. ช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมระดมความคิดถึงพันธมิตรที่สามารถช่วยการผลักดันนโยบายของพวกเขาได้ และสิ่ งที่พนั ธมิตรเหล่านี้
สามารถทาได้คืออะไร แจกเอกสารตารางวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมได้ศึกษา และอ้างอิงถึงเอกสารนี้ ในช่วง
ท้ายกิจกรรม

3. ตัวอย่างบทเรี ยนและแนวทางการสอน : กลุ่มเป้ าหมายคือใคร
กลุ่มเป้ าหมาย คือคนที่มีความสามารถในการยุติปัญหา ใครเป็ นตัวอย่างกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพหรื อ HIV/AIDS
ในการผลักดันนโยบาย สิ่ งสาคัญคือคุณต้องแสดงความต้ องการที่ชัดเจน (หรื อเรื่ องที่ คุณขอให้บุคคลนั้นดาเนิ นการ) และ
เป็ นสิ่ งที่สามารถทาได้
ช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมในการระดมความคิดและหารื อถึงกลุ่มเป้ าหมายในการผลักดันนโยบาย และพันธมิตรเหล่านี้ สามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้บา้ ง แจกเอกสาร: ตารางวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายแก่กลุ่มผูเ้ รี ยน อ้างอิงเอกสารในช่วงท้ายกิจกรรม
สรุ ปและประเมินผล
5. สรุ ปข้อมูลที่ได้และอภิปรายในช่วงท้ายกิจกรรม
6. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินระดับการเรี ยนรู ้

แบบเรียน บทเรียน 4.1
ตารางทาความเข้ าใจพันธมิตร

พันธมิตรการผลักดันนโยบาย
หัวหน้าเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์
ศาสตราจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

ผูส้ นับสนุนทุนระดับนานาชาติ

พวกเขาสามารถทาอะไรได้ บ้าง
แจ้งองค์กรพัฒนาเอกชนในเครื อข่ายเกี่ยวกับเป้ าหมายการ
ผลักดันนโยบายออกแถลงการณ์ในนามของเครื อข่ายเพื่อ
สนับสนุนข้อเรี ยกร้อง
ของกลุ่มจัดเวทีพดู ในที่สาธารณะ ยกประเด็นนี้กบั
กลุ่มเป้ าหมายของคุณ
ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเด็นปั ญหา
เขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นและให้กลุ่มเป้ าหมายการ
ผลักดันนโยบาย
ได้อ่าน ยกประเด็นนี้กบั กลุ่มเป้ าหมาย เข้าร่ วมการประชุม ให้
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมร่ วมทางานวิจยั
ยกประเด็นนี้กบั กลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย จัดประชุม
เกี่ยวกับประเด็นปั ญหา เขียนจดหมายเพื่อสนับสนุน
การผลักดันนโยบายของคุณ
ตารางทาความเข้ าใจกลุ่มเป้ าหมาย

กลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
พวกเขาสามารถทาอะไรได้บ้าง
พวกเขาไม่ สามารถทาอะไรได้
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข สร้างนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎหมายใหม่
รับผิดชอบการดาเนินการ
โน้มน้าวศาล
ติดตามความคืบหน้ากับ
และมีอานาจจับกุม
หน่วยงานสาธารณสุขของท้องถิ่นเมื่อเกิดปั ญหา
ผูแ้ ทนรัฐสภา
เสนอร่ างกฎหมาย ชักชวนผูร้ ่ างกฎหมายคนอื่นๆให้ออกนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข
เข้าร่ วมสนับสนุน
หัวหน้าตารวจ
บังคับใช้กฎหมาย สอบสวนคดี ควบคุมการทางาน กาหนดข้อปฏิบตั ิที่ไม่ได้อยูใ่ น
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
กฎหมาย
เจ้าหน้าที่ UNAIDS
ยกประเด็นนี้กบั กระทรวงสาธารณสุข
ออกนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข
ของสานักงานในประเทศ
จัดการประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และหน่วยงานเอ็นจีโอได้พบปะ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน

บทเรียน 4.2 ระบุกลุ่มเป้ าหมายและพันธมิตร

เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป

ประเมินผล

กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมระบุกลุ่มเป้ าหมายหรื อพันธมิตรสาหรับ
การผลักดันนโยบาย
พันธมิตร
กลุ่มเป้ าหมาย
60 นาที
เพื่อระบุพนั ธมิตรสาหรับการการรณรงค์
เพื่อระบุกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการรณรงค์
เอกสาร: แผนภาพพันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมาย
พันธมิตรมีเป้ าหมายเดียวกันกับกลุ่มในประเด็นเฉพาะ
เป้ าหมายคื อ คนที่ ต ้อ งโน้ม น้าวเพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ข องการรณรงค์ การระบุ ห าตัว
พันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้กลุ่มมีขอ้ มูลในการดาเนินงานต่อไป
ประเมินความสามารถของกลุ่มผูเ้ รี ยนในการเติมข้อมูลลงแผนภาพที่ เชื่อมโยงพันธมิตร
และ/หรื อ กลุ่มเป้ าหมาย

ขั้นตอน
ข้อมูลสาหรับผูอ้ บรม: สาหรับกิจกรรมนี้คุณอาจเลือกวิเคราะห์พนั ธมิตรหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้ หากมีเวลามากพอ ผูอ้ บรมอาจ
วิเคราะห์ท้ งั สองกลุ่ม แบบฝึ กหัดนี้อาจทาเป็ นรายบุคคลหรื อทาประกอบกับบทเรี ยน 4.1 “พันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมายในการ
ผลักดันนโยบาย”
แนะนารายการ
1. อธิบายกิจกรรมและความหมายของพันธมิตรและบุคคลเป้ าหมาย
พันธมิตร คือผูต้ อ้ งการแก้ปัญหาในเรื่ องเดียวกัน พันธมิตรคือนักผลักดันนโยบายที่เป็ นตัวแทนของคุณและสามารถช่วยชัก
จูงกลุ่มเป้ าหมายเพื่อยุติปัญหา พันธมิตรอาจมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมายมากกว่าคุณ
กลุ่มเป้ าหมาย คือคนที่มีความสามารถในการยุติปัญหา

กิจกรรม
2. แบ่งกลุ่มเป็ นคู่หรื อเป็ นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มเขียนรายชื่อบุคคล 5 คนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหรื อพันธมิตรคนสาคัญ และคิด
หาวิธี 1 วิธีในการเข้าหาพันธมิตรหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
พันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ อาจเป็ นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ ตัวแทนจาก NPC คนจากหน่วยงานเอ็นจีโอขนาดใหญ่
ฯลฯ เมื่อเขียนชื่อพันธมิตรหรื อกลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบายแล้ว คิดหา 1 วิธีที่สามารถเข้าถึงและปลูกฝังความคิดเพื่อ
ขอการสนับสนุนจากพวกเขา อาจเข้าหาบุคคลที่เป็ นผูป้ ระสานหรื อกลุ่มที่มีอิทธิพลเหนือพวกเขา
3. ให้ผเู ้ ข้าอบรมกลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่ ให้แต่ละกลุ่มรายงานหน้าห้อง
4. ใช้แผนภาพเป้ าหมายและพันธมิตร ใส่พนั ธมิตรหรื อกลุ่มเป้ าหมาย 5 คนในแผนภาพ และถามกลุ่มผูเ้ รี ยนว่าพันธมิตรหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายแต่ละคนสามารถทาอะไรได้บา้ ง
5. ผูอ้ บรมพูดคุยกับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพที่ใส่ขอ้ มูลครบถ้วน

สรุ ปและประเมินผล
6. สรุ ปข้อมูลหลักและหัวข้อการสนทนา
7. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมประเมินกิ จกรรม ประเมินการเรี ยนรู ้จากการทากิ จกรรมและสร้างแผนภาพ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถระบุ
พันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมายได้หรื อไม่ สมาชิกกลุ่มสามารถอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างพันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมายต่อการ
ผลักดันนโยบายของพวกเขาได้หรื อไม่

แบบฝึ กหัด บทเรียน 4.2
แผนภาพพันธมิตรและกลุ่มเป้ าหมาย

พันธมิตร

หน่ วยงาน
ของคุณ

กลุ่มเป้ าหมาย

พวกเขาสามารถทาอะไรได้ บ้าง

บทเรียน 4.2 สรุปประเด็นสาคัญสาหรับพูดในลิฟท์

เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
สรุ ป

ประเมินผล

กิจกรรมนี้ช่วยผูเ้ ข้าอบรมคิดประเด็นสาคัญของงานผลักดันนโยบายสาหรับพูดในลิฟท์ ที่
กระตุน้ ความสนใจจากผูฟ้ ัง
สร้างความหนักแน่นและน่าเชื่อถือของงานในระยะเวลาอันจากัด
การพูดสรุ ปงานผลักดันนโยบาย
45 นาที
เพื่อสรุ ปสาระสาคัญของการรณรงค์ให้มีความน่าเชื่อถือ
ฝึ กฝนสรุ ปใจความเพื่อนาไปใช้ในงาน
แบบฝึ กหัดสรุ ปประเด็นสาคัญ
สรุ ปประเด็นต้องกระชับ เข้าใจง่าย และชัดเจน
สรุ ปประเด็นประกอบด้วยข้อเท็จจริ งพื้นฐาน และมีความจูงใจ
ควรฝึ กพูดสรุ ปประเด็นหลังจากทากิจกรรมเสร็ จแล้ว
ประเมินการพูดสรุ ปประเด็นสาคัญว่ามีความกระชับและเข้าใจง่ายหรื อไม่
ประเมินความเปลี่ยนแปลงของผูเ้ ข้าอบรมในขณะที่ฝึกฝนการพูดสรุ ปประเด็น

ขั้นตอน
แนะนารายการ
สรุปประเด็นสาคัญสาหรับพูดในลิฟท์ เป็ นการสรุปสิ่งทีห่ น่ วยงานของคุณทาอย่ างสั้นๆ ควรใช้เวลาพูดไม่เกิน 5 นาที เป็ นเวลา ซึ่ ง
เป็ นระยะเวลาที่คุณจะได้พดู โน้มน้าวบุคคลสาคัญในลิฟท์ และเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการผลักดันนโยบาย
1. อธิบายว่าการพูดสรุ ปประเด็นในลิฟท์ไม่ใช่วธิ ีการดังต่อไปนี้






สรุ ปทุกอย่ างที่คุณทา
ถือโอกาสพูดอวดคาศัพท์เฉพาะทางหรื อสถิติ
ถือโอกาสสร้างความประทับใจกับบุคคลนั้นในการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู ้มากแค่ไหน
พูดเหมือนเดิมทุกครั้ง กับทุกคนที่พบเจอ
ใช้สรุ ปประเด็นที่เคยใช้เมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

2. อธิบายว่าการพูดสรุ ปประเด็นในลิฟท์ควรเป็ นเช่นนี้
 มีขอ้ เท็จจริ งสองสามข้อ
 เข้าใจง่ายและชัดเจน

 เป็ นเรื่ องส่วนบุคคลหรื อคดีที่น่าติดตาม
 ทันต่อเหตุการณ์
 ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับผูฟ้ ัง
 ทาให้บุคคลนั้นรู ้สึกสนใจและอยากฟังข้อมูลต่อ
กิจกรรม
3. ให้สมาชิ กกลุ่มคิดการพูดสรุ ปประเด็นในลิฟท์ แจกเอกสารให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมได้เตรี ยมตัว ให้เวลา 10 นาทีในการทา
กิจกรรม และบอกว่าไม่จาเป็ นต้องทาให้สมบูรณ์แบบ
4. แบ่งกลุ่มเป็ นคู่ เพื่อฝึ กฝนการพูดสรุ ปประเด็น บอกกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมว่าพวกเขาสามารถปรับแต่งคาพูดได้เมื่อได้ทางาน
ร่ วมกับกลุ่มอื่นๆ ให้เวลา 15 นาทีในการทากิจกรรม
5. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมออกมาลองพูด ให้อาสาสมัครสองคนออกมาพูดหน้าห้อง คนหนึ่ งเป็ นผูจ้ ดั งานส่ วนอีกคนเป็ นบุคคลที่
สนใจ บอกอาสาสมัครว่า
คุณอยูท่ ี่ โรงแรมที่คุณพัก ประตูลิฟท์เปิ ดออก และมีบุคคลผูห้ นึ่ งยืนอยู่ในลิฟท์ บุคคลนั้นสามารถช่วยคุณยุติปัญหาใหญ่ที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนของคุณ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!
6. หากมีเวลา ให้คู่อื่นๆออกมาลองพูดหน้าห้อง
สรุ ปและประเมินผล
7. ถามความเห็นกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมเกี่ยวกับแบบฝึ กหัดนี้
8. ในช่วงกิจกรรม ให้ประเมินความเปลี่ยนแปลงในท่าทางการพูดสรุ ปประเด็นของผูเ้ รี ยนที่ดูผอ่ นคลายมากขึ้น

แบบฝึ กหัด บทเรียน 4.2

สรุปประเด็นสาคัญสาหรับพูดในลิฟท์

เติมข้อมูลเพื่อวางแผนสิ่ งที่จะพูดต่อหน้าบุคคลสาคัญ สมมติวา่ คุณก้าวเข้าไปในลิฟท์และบุคคลที่สนใจในประเด็นคุณยืนอยู่
ข้างๆ คุณมีเวลาไม่ถึง 3 นาทีในการพูดคุยกับบุคคลนั้น

คุณคือใครและคุณทาอะไร

งานนี้มีความสาคัญและเร่ งด่วนอย่างไร

ตัวอย่างกรณี บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปั ญหานี้

บุคคลตรงหน้านี้สามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้บา้ ง เป็ นความช่วยเหลือที่เป็ นรู ปธรรมสมจริ ง และมีความเฉพาะเจาะจง

อย่ าลืมขอบคุณบุคคลนั้นทีส่ ละเวลาให้
ฝึ กฝนและพูดซ้า

บทเรียน 4.3 ใช้ เครือข่ ายในการปลูกฝังความคิดกลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย

เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น

สรุ ป
ประเมินผล

กิ จกรรมนี้ ช่ วยให้คุณคิ ดว่าจะใช้ความสัมพันธ์กับ เครื อ ข่ายของคุ ณอย่า งไร ในการส่ ง
อิทธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
โซเชียลเน็ทเวิร์ค
สื่ อกลางหรื อผูป้ ระสานงาน
2 ชัว่ โมง
เรี ยนรู ้วธิ ีการวิเคราะห์โซเชียลเน็ทเวิร์คเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ฝึ กฝนการระบุและวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
เอกสารแผนภาพเครื อข่าย
แบบสอบถามเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
เอกสารเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย (แต่ละอันสาหรับวิเคราะห์เป้ าหมาย)
ใบงานสรุ ปผล (สาหรับการประเมิน)
การวิเ คราะห์ เ ครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม เป้ าหมายและข้อ กัง วลต่ า งๆ เป็ นวิธี เ รี ย นรู ้ ก ารเข้า ถึ ง
เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ตรวจดูจากแบบฝึ กหัดสรุ ป

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. อธิ บายว่ากิ จกรรมนี้ ช่วยให้ผูเ้ ข้าอบรมคิดวิธีการต่างๆ ที่ สามารถใช้ความสัมพันธ์กบั เครื อข่ายส่ วนตัว ความสัมพันธ์น้ ี อาจ
สามารถสร้างอิทธิ พลต่อบุ คคลกลุ่มเป้ าหมายได้ เป็ นบุ คคลที่ คุณรู ้จกั เป็ นอย่างดี และสามารถติดต่อคุณให้รู้จกั คนอื่นๆได้ ใช้
แผนภาพทาแบบฝึ กหัดท้ายกิจกรรม

กิจกรรม
2. กิ จกรรมถัดไปสามารถทาคนเดี ยว หรื อทาในกลุ่มย่อย แจกเอกสารให้ผูเ้ ข้าอบรมหรื อกลุ่มย่อยได้ระบุเป้ าหมายการผลักดัน
นโยบาย 1 เป้ าหมายและบุคคลเป้ าหมาย 3 คน ย้าผูเ้ ข้าอบรมว่ากลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบายควรมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
เป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
3. ให้กลุ่มกลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่และพูดคุยถึงเป้ าหมายและบุคคลเป้ าหมายของการผลักดันนโยบาย เขียนเป้ าหมายและบุคคล
เป้ าหมายต่างๆลงกระดาษแผ่นใหญ่

4. ให้กลุ่มหารื อและตกลงเลือกเป้ าหมายเพียง 1 ข้อ และบุคคลเป้ าหมาย 3 คน
5. แบ่งกลุ่มเป็ นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ให้บุคคลเป้ าหมาย กลุ่มละ 1 คน และให้กลุ่มเติมข้อมูลในแบบฝึ กหัดกลุ่มเป้ าหมาย
6. ให้กลุ่มย่อยกลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่ และให้กลุ่มย่อยรายงานเกี่ยวกับบุคคลเป้ าหมายที่ได้รับ อาจให้กลุ่มย่อยเขียนข้อมูลลงใน
กระดาษแผ่นใหญ่ในขณะหารื อ เพื่อประหยัดเวลาในการรายงาน
7. ถามกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมว่าได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง และบุคคลเป้ าหมายคนไหนและกิจกรรมอะไรที่ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก

สรุ ปและประเมินผล
8. ในช่วงท้ายกิจกรรม สรุ ปประเด็นการหารื อเรื่ องกลุ่มเป้ าหมายและลาดับความสาคัญ ให้กลุ่มผูข้ า้ อบรมแสดงความคิดเห็นถึง
ขั้นตอนต่อไปที่พวกเขาจะทา
9. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนตอบคาถามจากแบบฝึ กหัดสรุ ปผล ในช่วงท้ายกิจกรรม ตรวจดูแบบฝึ กหัดและความก้าวหน้าของผูเ้ ข้า
อบรม

แบบเรียน บทเรียน 4.3

แผนภาพเครือข่ าย

กลุ่มเป้ าหมาย
คุณ

แบบฝึ กหัด บทเรียน 4.3

เป้ าหมายการผลักดันนโยบายและกลุ่มเป้ าหมาย

อันดับแรก เป้ าหมายการผลักดันนโยบายทีค่ ุณต้ องการให้ ประสบความสาเร็จคืออะไร
อธิบายปัญหาหลักทีค่ ุณพยายามแก้ ไขด้ วยการผลักดันนโยบาย

ระบุบุคคลเป้ าหมาย 3 คน ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการผลักดันนโยบาย และให้ เหตุผลว่ าทาไมถึงเลือกบุคคลเหล่ านี้
1.

2.

3.

แบบฝึ กหัด บทเรียน 4.3

การวิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมายการผลักดันนโยบาย
(ใช้ แบบฝึ กหัด 1 แผ่น สาหรับบุคคลเป้ าหมายแต่ ละคน)

สิ่ งที่บุคคลเป้ าหมายต้องการ
คืออะไร
บุคคลนี้ตอ้ งเผชิญแรงกดดันอะไร
บ้าง
บุคคลนี้จะยอมรับฟังข้อมูล
อะไร
หากคุณยังไม่สามารถติดต่อบุคคลนี้ ได้
โดยตรง
มีใครบ้างในเครื อข่ายส่วนตัว
ของคุณที่สามารถ ติดต่อบุคคลนี้
ให้คุณได้บา้ ง และติดต่ออย่างไร
กิจกรรมอะไรบ้างที่คุณ
กิจกรรม:
สามารถดาเนินการเพื่อ
ขั้นตอน 1:
ปลูกฝังความคิดบุคคลนี้
และได้รับการช่วยเหลือ
แบ่งกิจกรรมนี้ออกเป็ น 3 ขั้นตอน ขั้นตอน 2:
(อาจเกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ผ่านพันธมิตร และรวมถึงกิจกรรม ขั้นตอน 3:
อื่นๆได้)

แบบฝึ กหัด บทเรียน 4.3
สรุปแบบฝึ กหัด
คาถามสรุป: หลังจากทาแบบฝึ กหัดนี้เสร็ จแล้ว มีขอ้ สังเกตหรื อมุมมองเกี่ยวกับวิธีการผลักดันนโยบายของคุณหรื อไม่
การคานึงถึงกลยุทธ์การผลักดันนโยบายขณะวิเคราะห์บุคคลเป้ าหมายได้เปลี่ยนแปลงวิธีการโน้มน้าวกลุ่มเป้ าหมาย
ของคุณอย่างไร

บทที่ 5
วิธีการ: รวมพลังจากสื่อและชุมชน
บทเรียน 5.1 ทาไมต้ องมีแนวร่ วม
ดัดแปลงจาก 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 (การรณรงค์เชิงปฏิบตั ิการ: วิธีการ
สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานระดับชุมชนในการรับมือ HIV/AIDS)หน้า 48-49

เกริ่ นนา
แนวคิด

เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

กิ จ กรรมนี้ ช่ ว ยผู ้เ ข้า อบรมวิ เ คราะห์ ข ้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ในการท างานแบบแนวร่ ว มกับ
หน่วยงานอื่นๆ
พันธมิตร
แนวร่ วม
กลุ่มเป้ าหมายทางอ้อม
1 ชัว่ โมง
เพื่อเข้าใจว่าพันธมิตรช่วยให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างไร
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสี ยในการทางานกับแนวร่ วม
กระดาษสี ขาวขนาดใหญ่
ปากกาเมจิก
การทางานกับพันธมิ ตรหรื อแนวร่ วม สิ่ งสาคัญคื อการรั บ รู ้ ถึงข้อดี และข้อเสี ยของการ
ทางานในลักษณะนี้
ความสามารถของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมในการระบุและวิเคราะห์บุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆเพื่อ
เข้ามาเป็ นพันธมิตร

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. แนะนากิ จกรรมและจุดประสงค์ของกิจกรรมแก่กลุ่มผูเ้ ข้าอบรม อธิ บายว่าการทางานกับพันธมิตรหรื อแนวร่ วมช่วยให้
กลุ่มบรรลุเป้ าหมายได้อย่างไร
กิจกรรม
2. ในการหารื อกับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม ให้ผเู ้ รี ยนคิดเป้ าหมายการรณรงค์ และเขียนเป้ าหมายลงในกระดาษแผ่นใหญ่
3. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมระดมความคิด ถึงพันธมิตรคนสาคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายได้ เขียนคาตอบนี้ดา้ นล่างเป้ าหมาย

4. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมหารื อถึงพันธมิตรแต่ละราย และถามกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมว่าความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ ควรเป็ น
ระยะยาวหรื อระยะสั้น ทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
5. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นว่าการสร้างแนวร่ วมกับพันธมิตร ต่างจากการสร้างแนวร่ วมกับเครื อข่าย
อย่างไร พันธมิตรที่เราควรดึงมาเป็ นแนวร่ วมควรเป็ นประเภทไหน
6. อธิ บายให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมฟั งว่าพันธมิตรอาจเป็ น “กลุ่มเป้ าหมายทางอ้อม” ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความเห็ นใจและเห็ นด้วยกับ
จุดประสงค์ของหน่ วยงาน อีกทั้งมีอิทธิ พลเหนื อกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ผูก้ าหนดนโยบาย ดังนั้นจึ งต้องชักชวนกลุ่มเป้ าหมาย
ทางอ้อมให้มาเป็ นแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
7. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมเป็ นกลุ่มย่อย และให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อพันธมิตรที่มีผลต่อการผลักดันนโยบายมาสองชื่อ ห้ามแต่ละกลุ่มคิด
ชื่อซ้ ากัน คุณอาจต้องให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมระดมความคิดเลือกพันธมิตรก่อนหน้านี้ หรื อเลือกพันธมิตรคนใหม่
8. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดถึงข้อดีขอ้ เสี ยในการทางานกับพันธมิตรทั้งสองราย แจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้แต่ละกลุ่มเพื่อ
บันทึกการหารื อ ผูเ้ รี ยนอาจเขียนข้อมูลลงตามแบบตารางด้านล่าง

ข้อมูลสาหรับผูอ้ บรม: คาถามแนวทางสาหรับแต่ละกลุ่มใช้เพื่อการพิจารณา
ตาม “ปกติ” แล้วพันธมิตรของคุณคือใคร
พวกเขาอยากทางานในประเด็นนี้หรื อไม่
หากเชิญให้พนั ธมิตรเข้ามาร่ วมงาน หน่วยงานของคุณจะได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบ
พันธมิตรจะได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบหากร่ วมงานกับคุณ
ข้อจากัดของพันธมิตรรายนี้คืออะไร

9. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมอภิปรายถึงข้อได้เปรี ยบหรื อข้อเสี ยเปรี ยบในการทางานแบบแนวร่ วมกับพันธมิตรต่างๆ ให้กลุ่มผูเ้ รี ยน
บันทึกการหารื อลงในกระดาษแผ่นใหญ่ ตัวอย่างตารางด้านล่างอาจนามาใช้ประกอบกับการหารื อ

10. ให้ผูเ้ ข้าอบรมกลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่ และให้กลุ่มย่อยออกไปรายงานสรุ ปสิ่ งที่ได้หารื อ ถึงข้อได้เปรี ยบและข้อเสี ย
เปรี ยบในการทางานกับพันธมิตรและแนวร่ วม

สรุ ปและประเมินผล
11. สรุ ปการหารื อระหว่างกิจกรรม
12. ให้กลุ่มผูเ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

แบบเรียน บทเรียน 5.1

ตาราง ข้ อดีและข้ อเสีย

ข้ อดีในการทางานกับพันธมิตร (หรือแนวร่ วม)






ได้พลังจากคนหมู่มาก
เพิ่มน้ าหนักให้ประเด็น
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้มากขึ้น
เข้าถึงเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจทางการเมือง
ได้มากขึ้น
 ยกระดับหน่วยงาน

ข้ อเสียในการทางานกับพันธมิตร (หรือแนวร่ วม)

 ประสานงานลาบาก
 เกิดการแข่งขันเพื่อขึ้นมาเป็ นหัวหน้า
และผูแ้ ทน
 มีปัญหาการเป็ นเจ้าของข้อมูล
หรื อผลที่ได้รับ
 มีประเด็นและวาระต่างกัน
 มีภาระหน้าที่ต่างๆเพิ่มขึ้น

บทเรียน 5.2 ปัญหากับเครือข่ าย
ดัดแปลงจาก: Speaking Out by Global Forum on MSM and HIVหน้า 90-91

เกริ่ นนา

แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

กิจกรรมนี้ช่วยผูเ้ ข้าอบรมคิดถึงความท้าทายต่างๆที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการสร้างเครื อข่าย
ให้มีประสิ ทธิภาพ กิจกรรมนี้เน้นถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากภาวะความอยากครอบครอง
หรื อหน้าที่ซ้ าซ้อน
เครื อข่าย
1 ชัว่ โมง
เขียนความท้าทายที่ เกิ ดขึ้นในองค์กรและเครื อข่ายที่ ขดั ขวางการทางาน เป็ นเหตุให้การ
ดาเนินงานขาดประสิ ทธิภาพ
ระดมความคิดแนวทางจัดการความท้าทายเหล่านี้
ระบุข้ นั ต่อไปในการสร้างเครื อข่าย
เอกสาร: ตารางอุปสรรคจากเครื อข่าย
การทางานกับผูอ้ ื่นอาจส่งผลดีต่อการผลักดันนโยบาย แต่มีอุปสรรคตามมาได้เช่นกัน
กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็นท้ายคาบเรี ยน

ขั้นตอน
ข้ อแนะนา กิ จกรรมนี้ ต่อเนื่ องจากกิ จกรรม 5.1 “พันธมิตรคือใคร และทางานแบบแนวร่ วมทาไม” เติ มขั้นตอนต่างๆลงใน
แบบฝึ กหัดนั้นก่อน จากนั้นจึงค่อยทาตามขั้นตอนต่อไป

กิจกรรม
1. ให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้ากลุ่มย่อยของตนเอง
2. สื บเนื่องจากแบบฝึ กหัดที่แล้ว ให้กลุ่มผูเ้ รี ยนเขียนอุปสรรคที่พบ และอุปสรรคเหล่านี้มาจากหน่วยงานหรื อมาจากเครื อข่าย (15
นาที) มีอุปสรรคอื่นๆที่ไม่ได้มาจากกรณี ศึกษาหรื อการซ้อมบทพูดหรื อไม่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมเขียนข้อมูลนี้ลงไปด้วยเช่นกัน
3. ให้ผเู ้ ข้าอบรมกลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่เพื่อพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว

ข้ อมูลสาหรับผู้อบรม: ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมพูดคุยถึงเรื่ องการอยากครอบครองเป็ นเจ้าของ ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยในกลุ่มรากหญ้า
การแข่งขันระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นได้จากการไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ อุปสรรคอีกอย่างคือหน้าที่ซ้ าซ้อน การที่กลุ่มมีเวลาและทุนอัน
จากัดทาให้เกิดปั ญหาตามมาในหน่วยงานเช่นกัน
สรุ ปและประเมินผล
4. สรุ ปบทสนทนาและเน้นย้าว่าสมาชิกหน่วยงานสามารถใช้แบบฝึ กหัดนี้ในการทางานแบบแนวร่ วมได้
5. ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคาบเรี ยนนี้ ทา้ ยคาบ ผูเ้ ข้าอบรมควรสามารถเตรี ยมทางานกับพันธมิตรได้ และสามารถระบุถึงความ
ท้าทายและอุปสรรคในการทางานลักษณะนี้

แบบเรียน บทเรียน 5.2
ตารางอุปสรรคการสร้ างเครือข่ าย (ตัวอย่ าง)

อุปสรรค /ข้ อพิจารณา ในหน่ วยงานของคุณที่
อาจขัดขวางการสร้ างเครือข่ าย

อุปสรรคในเครือข่ ายทีอ่ าจขัดขวางการผลักดัน
นโยบาย และสร้ างความล้ มเหลว

ความไม่เชื่อใจ

การครอบครองเป็ นเจ้าของ

จุดประสงค์การผลักดันนโยบายไม่ชดั เจน

ให้ความสาคัญกับงานเฉพาะเรื่ อง

ไม่มีผนู ้ ายืนหยัด

ให้ความสาคัญกับงานสะเปะสะปะ

เพ่งความสนใจไปที่ประเด็นเดียว

ไม่รับฟังความเห็นของคนส่วนใหญ่

ขาดทรัพยากร

บทเรียน 5.3 ตารางการคัดสรรบุคคลเพือ่ ร่ วมงาน
ดัดแปลงจาก Tools for radical Democracyหน้า 51-52

เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์
ทรัพยากรที่จาเป็ น
บทสรุ ป
การประเมินผล

บทเรี ยนนี้มีเครื่ องมือการคัดสรรคนเข้าร่ วมงาน ซึ่งช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมพัฒนาแผนการสารับ
การรับคนเข้าทางาน กิจกรรมนี้อาจใช้กบั รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มได้
การเลือกบุคคลเข้าทางาน
60 นาที
เพื่อเรี ยนรู ้เครื่ องมือที่ช่วยคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
เพื่อหาบุคคลที่มีแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยเข้าร่ วมงาน
เอกสาร: เครื่ องมือการคัดสรรบุคคลเพื่อร่ วมงาน
เครื่ อ งมื อ การคัด สรรบุ คคลเข้าท างานช่ ว ยในการหาข้อมู ล เกี่ ยวกับ บุ คคลตามระบอบ
ประชาธิปไตย และเพื่อเข้าใจกระบวนการคัดเลือกบุคคลได้ดียงิ่ ขึ้น
เครื่ องมือการคัดสรรบุคคลเข้าทางานช่วยเอื้ออานวยการคัดเลือกบุคคลหรื อไม่ เพราะเหตุ
ใด

ขั้นตอน
คุณสามารถใช้แบบฝึ กหัดนี้ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทาแบบฝึ กหัดเครื่ องมือวางแผน โดยทาเป็ นรายบุคลหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ เป็ นแนวทาง
สาหรับการวางแผนว่าจะจัดการคัดสรรบุคคลเข้าทางานที่ไหนหรื อเมื่อไหร่
กิจกรรม
วิธีการรายบุคคล
1. ในส่วนรายบุคคลอาจกรอกข้อมูลในตารางการคัดสรรบุคคลเพื่อร่ วมงาน แถวแนวตั้งคือสถานที่ต่างๆ ส่วนข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ
คาอธิบายข้อมูลในแถวแนวนอน
ก. เราจะไปที่ไหน - สถานที่คดั สรรบุคคลเข้าร่ วมงาน
ข. เราจะได้พบใคร – ผูท้ ี่คาดว่าจะขอสมัครเข้าร่ วมงาน(เช่น นักเรี ยน พยาบาล)
ค. เราต้องไปบ่อยแค่ไหน – ตารางการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน ระบุให้ละเอียดเท่าที่จะทาได้
ง. ต้องการผูส้ นใจกี่ราย - จานวนบุคคลตามเป้ าหมาย
จ. ใครจะไปบ้าง – มีใครอยูใ่ นทีมคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงานบ้าง

ฉ. ขอให้ดาเนินการเรื่ องอะไร – ทีมเราขอให้ผทู ้ ี่เข้ามาติดต่อทาอะไร ในประเด็นไหน
ช. มีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องอะไร- เป้ าหมายของบุคคลที่เข้ามาติดต่อคืออะไร
(เช่น การร่ วมลงนามในหนังสื อร้องเรี ยน)
ซ. ทีมงานจะให้ขอ้ มูลอะไร ข้อความที่ตอ้ งการจะสื่ อคืออะไร
ฌ. เครื่ องมือ – เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง (เช่น แบบสารวจ กระดาษลงชื่อ ฯลฯ)

2. แนะนาให้รายบุคคลหาการสนับสนุนจากสมาชิกองค์กรอื่นๆ หรื อพันธมิตร
วิธีการแบบกลุ่ม
1. แบ่งกลุ่มออกเป็ นทีมต่างๆ หรื อถ้าจะให้ดี แบ่งกลุ่มออกเป็ นทีมคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงานจริ งๆเลยก็ได้
2. แต่ละทีมกรอกข้อมูลลงในตารางการคัดสรรหาบุคคลเข้าร่ วมงาน ตามเท่าที่ทีมทราบข้อมูล
3.กลับมารวมเป็ นกลุ่มใหญ่เพื่อช่วยคิดหาคาตอบ และเติมข้อมูลต่างๆที่เติมไม่ครบ แต่ละทีมสามารถ

ช่ ว ยเหลื อ

ทีมอื่นๆได้
4. สรุ ปแผนการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน
แผนการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน เปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้คิดหาข้อมูล เรื่ องสถานที่หาบุคคลเข้าร่ วมงาน และทาความ
เข้าใจขั้นตอนการคัดสรรบุคคลได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนการคัดสรรบุคคลเข้าทางานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และแผนการ
อาจปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากได้รับข้อมูลใหม่ๆ

สรุ ปและประเมินผล
5. ประเมินวิธีการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน
ก. การคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงานได้ดาเนินการเสร็ จสิ้นหรื อไม่
ข. จานวนบุคคลที่เข้ามาติดต่อครบตามเป้ าหมายหรื อไม่
ค. จานวนบุคคลที่มีความมุ่งมัน่

แบบฝึ กหัด บทเรียน 5.3

ตารางการคัดสรรบุคคลเพือ่ ร่ วมงาน

สถานที่
เราจะไปที่ไหน
เราจะได้พบใคร
เราต้องไปบ่อยแค่
ไหน(ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ฯลฯ)
ไปเวลาไหน (เช่น
10 โมง)
ต้องการผูส้ นใจกี่ราย
ใครจะไปบ้าง
ขอให้ดาเนินการ
เรื่ องอะไร
มีความมุ่งมัน่ ในเรื่ อง
อะไร
ข้อความที่ตอ้ งการ
จะสื่ อคืออะไร
1.
2.
3.
4.
อุปกรณ์ที่ตอ้ งนาไป
(แบบสารวจ
และอื่นๆ)

หนึ่ง

สอง

สาม

สี่

บทเรียน 5.4 ข้ อแนะนาสาหรับการประเมินความสนใจและโอกาสในการเข้ าร่ วม
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เกริ่ นนา
แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป
ประเมินผล

บทเรี ยนนี้ช่วยผูเ้ ข้าอบรมในการทาความเข้าใจวิธีการที่ผบู ้ ริ หารชุมชนพูดกับผูค้ นจานวน
มากเพื่อประเมินความสนใจและโอกาสในการเข้าร่ วม
ประเมินโอกาสของผูน้ า
การฟัง
45 นาที
เพื่อเรี ยนรู ้การระบุผทู ้ ี่สนใจในประเด็น
เพื่อประเมินโอกาสของผูน้ า
เพื่อฝึ กฝนทักษะการฟังเชิงรุ ก
ผูจ้ ดั งานสามารถประเมินความสนใจของบุคคลได้จากการฟัง
ระหว่างบทเรี ยน ประเมินความเข้าใจของผูเ้ ข้าอบรมจากคาถาม การแสดงความคิดเห็ น
และฝึ กซ้อมบทพูด

ขั้นตอน
เกริ่ นนา
1. แนะนาให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมสังเกตท่าทีแสดงความสนใจของผูท้ ี่เข้ามาติดต่อ
บอกผูเ้ รี ยนว่าให้สงั เกตคาว่า “เรา” กับ “ฉัน” บุคคลนั้นพูดคาว่า “ฉัน” ตลอดการสนทนา หรื อพูดคาว่า “ชุมชนของเรา” “พวกเรา”
“เพื่อนบ้านของฉัน” หรื อ “อาคารนัน่ ” บุคคลนั้นแนะนาวิธีการแก้ปัญหาหรื อไม่ การใช้คาพูดแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่ม แสดงให้
เห็นว่าบุคคลนั้นสนใจเข้าร่ วมเพราะเข้าใจว่าปั ญหาและทางแก้น้ นั ยิง่ ใหญ่กว่าปั ญหาของตัวเอง

ฟั งความหวัง บุคคลนั้นพูดว่าสิ่ งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงและอยากเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ หากเป็ นเช่นนั้น
เขาอาจสนใจเข้าร่ วม

สั งเกตการฟั งเชิ งรุ ก การฟั งเชิ งรุ กเป็ นตัวชี้วดั ความสนใจ หากต้องการทราบว่าบุคคลนั้นกาลังฟังแบบเชิงรุ กอยูห่ รื อไม่ ให้ถาม
คาถามเฉพาะ และดูวา่ เขาตอบคาถามหรื อไม่ และเขาถามกลับถึงความเห็นมุมมองคุณหรื อไม่ เขาอ้างอิงถึงสิ่ งที่คุณพูดหรื อไม่

รั บรู้ ความบ่ ายเบี่ยง ไม่ สนใจหากเขาหันไปมองทางอื่น นัน่ แปลว่าเขาอาจไม่สนใจ หากเขาให้เบอร์ โทรเพื่อติดต่อกลับ เขาอาจไม่
สนใจ คุณรับข้อมูลนี้ไว้และให้เขาติดต่อกลับมา เมื่อเขาสะดวก
สั งเกตว่ าบทสนทนาจบลงได้ อย่ างไร เมื่อคุณได้ขอ้ มูลติดต่อแล้ว ท้ายบทสนทนาจะช่วยคุณตัดสิ นใจได้ว่าจะประเมินบุคคล
อย่างไร คาตอบเหล่านี้เป็ นคาตอบที่พบบ่อยและมีความหมายดังต่อไปนี้
“ส่งอีเมลมาละกันค่ะ” หลายคนมักพูดแบบนี้ แสดงความรู ้สึกเฉยๆ ไม่มีความมุ่งมัน่ ใดๆ ถ้าพูดในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่
แล้วหมายความว่าบุคคลนี้ ไม่ตอ้ งการมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ใช่ในเร็ วๆนี้ บางครั้งเธออาจจะพูดว่า “ฉันยังไม่สามารถ
เข้าร่ วมได้จนกว่าจะถึงวันนั้น โทรหาฉันตอนนั้นแล้วกันค่ะ” ให้จดบันทึกวันและติดต่อกลับไปในวันนั้น

“ฉันไม่แน่ใจค่ะ” คุณพยายามถามคาถามกับคนที่มีความลังเลใจ และดูวา่ เธอตอบอย่างไร เพื่อประเมินท่าที
“ฉันมีแผนของฉันค่ะ” เธอไม่มีท่าทีเข้าร่ วม
“ฉันอยากเข้าร่ วมค่ะ” ประโยคแบบนี้และท่าทีมุ่งมัน่ เป็ นตัวชี้วดั ที่ดีวา่ บุคคลนี้จะร่ วมงานด้วย

2. หลังจากได้เสนอข้อมูลในการสนทนาโต้ตอบกัน ให้อาสาสมัครคู่หนึ่งออกมาแสดงบทพูดระหว่างผูจ้ ดั งานและผูม้ ีแนวโน้มเข้า
ร่ วมงาน กระซิบผูม้ ีแนวโน้มเข้าร่ วมงานว่าต้องสวมบทบาทเป็ นผูแ้ สดงความสนใจ ไม่สนใจ หรื อมีท่าทีอยูร่ ะหว่างสองอย่างนี้
3. ให้กลุ่มผูเ้ ข้าอบรมพูดคุยกันถึงวิธีการในการพุดคุยกับผูค้ นที่มีความสนใจอันหลากหลาย
สรุ ปและประเมินผล
4. รับฟังงานของกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม ให้กาลังใจว่าพวกเขาสามารถทาออกมาได้ดี และฝึ กฝนก่อนออกไปคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน
5. ประเมินการเรี ยนรู ้จากการพุดคุยและแบบฝึ กหัดซ้อมบทพูด ให้ผเู ้ ข้าอบรมแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมนี้

บทเรียน 5.5 การบริหารชุมชนและการคัดสรรบุคคลเข้ าทางาน
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เกริ่ นนา

แนวคิด
เวลาที่ตอ้ งใช้
จุดประสงค์

ทรัพยากรที่จาเป็ น
สรุ ป

ประเมินผล

การบริ หารชุมชนมีพ้นื ฐานมาจากการคัดสรรสมาชิกใหม่เข้าทางานอยูเ่ สมอ และฝึ กอบรม
สมาชิ กเก่าให้กา้ วขึ้นเป็ นผูน้ า บทเรี ยนนี้ ช่วยผูเ้ ข้าอบรมในการเตรี ยมประเด็นพูด หรื อ
“การแร็ พ” สรุ ปสาระสาคัญในเวลาอันจากัด
การคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน
อธิบายงานของคุณให้ผอู ้ ื่นฟังได้อย่างไร
45 นาที
คิดวิธีพดู อธิบายงานในเวลาเพียง 5 นาที หรื อ สรุ ปสาระสาคัญในเวลาอันจากัด
เพื่อฝึ กฝนและขัดเกลาการพูดให้ดีข้ ึน
เพื่อฝึ กซ้อมบทพูดการหาบุคคลเข้าทางานในสถานการณ์จริ ง
เอกสาร: เครื่ องมือการวางแผนการคัดสรรบุคคลเข้าทางานและตัวอย่างสรุ ปสาระสาคัญ
ปากกาหรื อดินสอสาหรับผูเ้ รี ยนแต่ละคน
การเตรี ยมบทพูดแนะนาโครงการ ช่วยผูจ้ ดั งานในการพูดคุยกับบุคคลที่มีศกั ยภาพในการ
เข้าร่ วมงาน
การฟังเชิงรุ กช่วยผูจ้ ดั งานประเมินความสนใจของบุคคลที่เราเข้าไปพุดคุยได้
ตอบคาถามผูเ้ ข้าอบรมเกี่ ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และสังเกตพฤติกรรมระหว่างกิ จกรรมเพื่อ
ประเมินการเรี ยนรู ้ และความมัน่ ใจในขั้นตอนการคัดสรรบุคคลเข้าร่ วมงาน

ขั้นตอน
แนะนารายการ
1. อธิบายว่าผูบ้ ริ หารชุมชนอาจพบว่าการเตรี ยมการพูดหรื อการพูดสรุ ปสาระสาคัญ เป็ นประโยชน์ต่อการเข้าหาสมาชิกใหม่
การพูดสรุ ปสาระสาคัญประกอบด้วย:
 คาแนะนาสั้นๆ ที่คุณใช้พดู กับแต่ละบุคคล แนะนาประเด็นและเหตุผลว่าทาไมคนในชุมชนถึงต้องทาอะไรบางอย่างเพื่อ
แก้ไข เรี ยนรู ้ความสนใจของบุคคลนั้น และหาคาตอบว่าพวกเขาสนใจที่จะทางานกับกลุ่มคุณ เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อไม่
 ใบปลิวเนื้อหาและรู ปภาพ
 ใบจดรายชื่อบุคคล ไว้สาหรับบันทึกรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (หากมี) บางทีคุณอาจเขียนประโยคข้างท้าย
เพื่อเป็ นรหัสลับ อย่างเช่น
o “มี แนวโน้ม เข้า ร่ ว มอย่า งสู ง ”คื อคนที่ เข้า ใจประเด็น และตื่ น เต้นที่ จ ะได้ล งมื อท าอะไรซัก อย่า ง
เกี่ยวกับเรื่ องนี้

o “อาจเข้าร่ วม”คนที่มีความสนใจในประเด็นนี้เป็ นการส่วนตัว แต่ขาดแรงผลักดันในการเข้าร่ วม
o “ไม่มีวแี่ ววเข้าร่ วม” คนที่ให้ขอ้ มูลสาหรับการติดต่อ แต่ไม่ตื่นเต้นที่จะเข้าร่ วม
 กิจกรรม หรื อการประชุมที่คุณสามารถเชิญผูค้ นมาเข้าร่ วมและเรี ยนรู ้ขอ้ มูลมากขึ้น
กิจกรรม
1. แจกสาเนาเครื่ องมือวางแผนด้านล่างให้ผเู ้ ข้าอบรมแต่ละคน บอกผูเ้ ข้าอบรมว่าเครื่ องมือนี้ช่วยเตรี ยมตัวพวกเขาให้เป็ นผูจ้ ดั งาน
การหาบุคคลเข้าทางานได้อย่างไร
2. ให้ผเู ้ ข้าอบรมเขียนคาพูดของตัวเองในแต่ละประเด็น
3. ให้ผเู ้ ข้าอบรมแบ่งกลุ่มออกเป็ นคู่ และซ้อมบทพูดสรุ ปสาระสาคัญ ทั้งนี้ ผูจ้ ดั งานควรฝึ กซ้อมการพุดก่อนถึงวันงาน
4. ให้ผเู ้ ข้าอบรมกล่าวถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากแบบฝึ กหัด

สรุ ปและประเมินผล

5. ย้าเตือนผูเ้ ข้าอบรมว่า พวกเขาควรฝึ กซ้อมการพูดเมื่อถึงวันจัดงานจริ งๆ จะได้พดุ คุยด้วยความมัน่ ใจ
6. ถามผูเ้ ข้าอบรมถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และประเมินท่าทีของผูเ้ ข้าอบรมที่แสดงความมัน่ ใจและเป็ นกันเองในการพูด

แบบฝึ กหัด บทเรียน 5.5
เครื่องมือวางแผนการคัดสรรบุคคลเข้ าร่ วมงาน

ชื่อ

ชื่อหน่วยงานและเหตุใดถึงต้องหาสมาชิกใหม่

คาถามเปิ ดเพื่อประเมินความสนใจ

คาถามติดตามผล

ความสาเร็ จของหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา การเมือง การศึกษา การก่อกวน ข้อเสนอในการแก้ไขปั ญหา
ข้อเรี ยกร้องให้ปฏิบตั ิ

ปณิ ธาน

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

ขอบคุณ และติดตามผล

บันทึกสั้นๆ และจัดอันดับคะแนน

แบบเรียน บทเรียน 5.6
เครื่องมือวางแผนการคัดสรรบุคคลเข้ าทางาน (ตัวอย่ าง)
แนะนาหน่ วยงาน

ฉันชื่อแมรี่ ค่ะ มาจากเครื อข่าย Sunshine วันนี้มาขอบอกเล่าเรื่ องประเด็นที่โรงเรี ยนไม่รับ

นักเรี ยนที่มีพอ่ แม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้ทุกคนได้ทราบค่ะ
ความสนใจส่ วนตัว

โรงเรี ยนในเมืองของเรากาลังขับไล่เด็กๆ คุณว่ายุติธรรมไหมคะ

ความสาเร็ จที่ ได้ รับ

สมาชิกของเครื อข่าย Sunshine ทางานร่ วมกับโรงเรี ยนต่างๆและผูป้ กครอง เพื่อให้เด็กๆ
มีสิทธิเท่าเทียมกันจากการศึกษา งานของพวกเราได้รับการชื่นชมจากสื่ อระดับท้องถิ่น
ด้วยค่ะ

ความรู ้ดา้ นการเมือง

ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้แสดงความห่วงใยในเรื่ องนี้ โรงเรี ยนจานวนมากในประเทศ
กลับขับไล่เด็กๆ คุณคิดว่าไมถึงเป็ นเช่นนั้น

ข้อกังวล

คุณคิดว่ารัฐบาลและโรงเรี ยนควรทาอย่างไร เพื่อให้พอ่ แม่และเด็กๆได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

เรี ยกร้องให้เกิดการปฏิบตั ิ เราขอให้คนลงร่ วมนามในหนังสื อร้องเรี ยนเพื่อให้เด็กๆได้เรี ยนหนังสื อ คุณอยากลงนาม
ไหมคะ
ปณิ ธาน

เครื อข่าย Sunshine จัดเวทีการประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อพูดคุยถึงประเด็นนี้ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และพูดคุยว่าประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนได้อย่างไร ดิฉนั หวังว่าคุณจะมาเข้าร่ วมได้นะคะ

รวบรวมข้อมูล

ดิฉนั ขอทราบข้อมูลของคุณนะคะ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเวลาที่คุณสะดวกให้
ดิฉนั ติดต่อไปค่ะ

บทเรียน 5.6 การเขียนข่ าวและใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัดแปลงจาก Human Rights Watch’s “Press Release Pointers” ให้ขอ้ มูลโดย Minky Worden ผูบ้ ริ หาร Global Initiatives
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บทเรี ยนนี้ ให้คาแนะนาการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ 2
ตัวอย่าง เพื่อนาไปปรับใช้
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
2-3 ชัว่ โมง
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบที่สื่อจะให้ความสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีขอ้ มูลอะไรบ้าง
ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์จริ งเป็ นต้นแบบในการเขียนข่าว
โปรแกรมซอฟท์แวร์งานเอกสาร
อินเตอร์เน็ท
ข่าวประชาสัมพันธ์เขียนเพื่อให้นกั ข่าวสามารถเขียนข่าวได้ง่าย
รวมทั้งข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องและคาพูดที่มีพลัง
ติดตามเสี ยงตอบรับจากข่าวประชาสัมพันธ์ สื่ อนาเรื่ องของคุณไปลงข่าวหรื อไม่

ขั้นตอน
เตรี ยมการ
นักข่าวได้รับอีเมล์และข่าวประชาสัมพันธ์วนั ละร้อยๆฉบับ หากคุณต้องการดึงความสนใจจากพวกเขา ข่าวประชาสัมพันธ์ควร
เป็ นข่าวมีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ และควรเขียนในลักษณะที่นกั ข่าวสามารถลอกลงไปเป็ นข่าวได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งปรับแต่งภาษามาก
ดังนั้นคุณควรอ่านข่าวจากแหล่งข่าวใหญ่ หรื อสานักข่าวในประเทศ ศึกษาวิธีการเขียน และพยายามเลียนแบบการเขียนนี้ ในข่าว
ประชาสัมพันธ์ของคุณ เติมคาพูดจากสมาชิกชุมชน ที่นกั ข่าวสามารถนามาใช้ให้ข่าวดูมีชีวติ ชีวา
กิจกรรม
1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนี้สามารถทาเป็ นรายบุคคล สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษารู ปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ หรื อศึกษาเป็ นรายกลุ่ม ในการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ มีส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้อยูใ่ นข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่

1. วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ ในกรณี ที่คุณไม่อยากให้สื่อรายงานก่อนถึงวันงานสาคัญ คุณสั่งห้ามเผยแพร่ ข่าวจนกว่า
จะถึงวันนั้น พิมพ์ “ห้ ามเผยแพร่ จนกระทั่ง...” ตามด้วยวันและเวลา
2. บุคคลจากสื่ อ ที่หวั กระดาษ ใส่ชื่อ คานาหน้า หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ของบุคคลจากสื่ อที่เราติดต่อ เพราะสาคัญ
ในกรณี นกั ข่าวมีคาถามเพิ่มเติม
3. หัวข้อข่าว เป็ นประโยคสั้นๆ และให้คาจากัดความของเรื่ องชัดเจน
4. ประโยคชี้นา ประโยคแรก หรื อย่อหน้าแรกที่มี 5W และ 1H (ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และทาไม)
ก. มีใครเกี่ยวข้องบ้าง
ข. เกิดอะไรขึ้น หรื ออะไรกาลังจะเกิดขึ้น
ค. การกระทา และเหตุการณ์การประท้วงเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ง. การกระทาเกิดขึ้นที่ไหน ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง นักข่าวจะได้รู้สถานที่วา่ คุณอยูท่ ี่ไหน
จ. ทาไมจึงสาคัญ ทาไมถึงเป็ นข่าว
ฉ. เกิดขึ้นได้อย่างไร อธิบายเหตุการณ์ต่อเนื่องที่สาคัญ
5. ข้อมูลสนับสนุ นและคาพูด ในย่อหน้าถัดมา ให้ขอ้ มูลรายละเอียด เพื่ออธิ บายย่อหน้าแรก คิดคาถามที่ นักข่าวอาจ
ต้องการคาตอบ ให้ขอ้ มูลการค้นคว้าวิจยั คาพูดที่มีนาหนักและน่าสนใจจากผูน้ าจะทาให้นกั ข่าวนาไปสร้างบทความได้ง่ายขึ้น
6. ลงท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ดว้ ยประโยคหนักแน่นมีพลัง
7. คุณสามารถลงท้ายข่าวด้วยเครื่ องหมาย ### เพื่อให้นกั ข่าวรู ้วา่ หน้านี้เป็ นหน้าสุดท้าย
2. การใช้ข่าวประชาสัมพันธ์
1. สร้างรายชื่อสื่ อ
กลุ่มของคุณสามารถสร้างรายชื่ อนักข่าวและแหล่งข่าว บุคคลที่ นาเรื่ องของคุณเผยแพร่ หรื อออกอากาศ ข่าวเผยแพร่
ออกไปทางหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แหล่งข่าวออนไลน์ คุณจาเป็ นต้องรู ้ว่าใครรับผิดชอบรายงานข่าวคุณ หากคุ ณสร้าง
สัม พัน ธไมตรี กับ นัก ข่ าว คุ ณ ก็จ ะได้รู้ ว่า ใครสนใจข่ า วของคุ ณ คุ ณ สามารถขอให้ห น่ วยงานพัน ธมิ ตรช่ ว ยคุ ณ เผยแพร่ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์
2. เผยแพร่ เรื่ องของคุณผ่านทางโซเชียลมีเดีย
บางครั้งนักข่าวไม่ได้ทาข่าวเรื่ องของคุณ แต่เจ้าของบล็อกอาจเขียนเรื่ องของคุณ หากคุณมีพนั ธมิตร อาสาสมัคร หรื อนัก
รณรงค์ ที่เขียนข่าวต่างๆในบล็อก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมข้อความส่วนตัวไปให้พวกเขา

3. ติดตามผลหลังจากการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์หรื อส่งอีเมล์หาบุคคลจากสื่ อ 24-72 ชัว่ โมงก่อนงาน แจ้งข้อมูลใหม่ๆ และข่าวที่พวกเขาอาจสนใจ ตัวอย่างเช่น
หากผูน้ าคนสาคัญจะขึ้นเวทีพดู แจ้งข่าวนี้ให้สื่อทราบ
4. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างหรื อหลังจากจัดงานสาคัญ
หากมีข่าวสาคัญเกิดขึ้นระหว่างงาน คุณสามารถส่งข่าวนี้ให้สื่อได้
5. หลังจากการจัดงาน ซึ่งคุณได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ประเมินความสาเร็ จด้วยการตอบคาถาม ดังต่อไปนี้
ก. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งไปล่วงหน้าหรื อไม่
ข. มีนกั ข่าวมาร่ วมงานกี่คน โทรศัพท์มา หรื อส่งอีเมล์ตอบรับกี่คน
ค. มีนกั ข่าวรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ ีหรื อไม่ และมีจานวนข่าวกี่เรื่ อง
ง. ใครรายงานเหตุการณ์น้ ี (หนังสื อพิมพ์ เจ้าของบล็อก) และเข้าถึงเนื้อหามากน้อยแค่ไหน
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ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์
ห้ามเผยแพร่ จนกระทัง่ เวลา 17.00 น. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน
ข่าวประชาสัมพันธ์
24 มิถุนายน 2011
รายชื่อผูต้ ิดต่อ:
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
ผูใ้ ช้ยาเรี ยกร้องกระทรวงสาธารณะสุข ให้ปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการและนโยบายลดอันตราย
24 มิ.ย. 2554 กรุ งเทพฯ ประเทศไทย นักผลักดันนโยบายการลดอันตรายมากกว่า 100 คน รวมทั้งสมาชิกเครื อข่ายประชาสังคม
“12 –D” ซึ่ งเป็ นคณะทางานในประเด็นเรื่ องยาและเอชไอวี จะนาเสนอหนังสื อร้องเรี ยนนาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข เรี ยกร้องให้มีการปรับปรุ งการบริ หารการลดอันตรายในประเทศไทย “ก่อนวันต่อต้านยานานาชาติ วันที่ 26
มิถุนายน เราประท้วงการจัดการอันตรายจากการใช้ยา เช่นเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และการใช้ยาเกินขนาด เนื่ องจากการจัดการ
ในขณะนี้ขาดหลักฐาน ขาดการหารื อกับชุมชนและอาสาสมัคร” Jirasak Sripramong ผูบ้ ริ หารศูนย์สุขภาพสาหรับผูใ้ ช้เข็มฉี ดยา
ในกรุ งเทพฯกล่าว
การนัดพบรัฐมนตรี เกิดขึ้นใน เวลา 15.00 น.โมงก่อน 17.00 น. นักผลักดันนโยบายเดิ นทางมาชุมนุ มนอกหน่ วยกักกันโรคที่
กระทรวงสาธารณสุ ข (DDC) นักผลักดันนโยบายประกอบด้วยผูใ้ ช้ยาและพันธมิตร ทุกคนล้วนต่างมีเป้ าหมายในการหาทาง
ปรั บปรุ งการบริ หาร พัฒนานโยบาย การประสานงานระหว่างหน่ วยงาน และโปรแกรมการเข้ามามีส่วนร่ วมจากผูใ้ ช้ยาราย
ปั จจุบนั และอดีตผูใ้ ช้ยา ในการ่ วมวางแผนพัฒนา
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเอชไอวี เป็ นปั ญหาที่ไม่มีวนั จบสิ้ น เนื่ องจากขาดตรวจเช็คการแพร่ ระบาด ในหมู่
ผูใ้ ช้เข็มฉี ดยา และการกวาดล้างยาของตารวจทาให้การทางานเพื่อชุมชนไม่ประสบผลสาเร็ จ นักผลักดันนโยบายกล่าว ผูฉ้ ี ดยาเข้า
เส้นเลือดดามีอตั ราติดเชื้อเอชไอวี และ เอชซีวี สูงมาก ตั้งแต่ปี 1980 นโยบายปี 2002 กล่าวไว้วา่ “ผูใ้ ช้ยาคือคนไข้ มิใช่อาชญากร”

แต่ผูใ้ ช้ยายังคงถูกจับกุมในฐานะเป็ นอาชญากร ภายใต้กฎหมายการบริ โภคและการครอบครอง “ไม่ใช่ เ รื่ องง่ ายเลยในการ
ให้บริ การด้านสุ ขภาพ เช่นการให้คาปรึ กษาผูม้ ีเชื้อเอชไอวี และโครงการใช้เข็มฉี ดยา เมื่อตารวจมีอานาจเดินเข้ามาในศูนย์และ
จับกุมบุคคลตามต้องการ แล้วอย่างนี้ จะไม่ใครอยากเข้ามาใช้บริ การของศูนย์บา้ ง เพราะไม่มีความปลอดภัยและไม่มีการปกปิ ด
ข้อมูลส่ วนบุคคลเลย เราต้องการผูส้ นับสนุ น ตารวจมีอานาจมากเกิ นไป อีกทั้งไม่มีการฝึ กอบรมหรื อให้ความรู ้พวกเขาเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการลดอันตราย Karyn Kaplan กล่าว องค์กรของเธอ Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG) ได้ผลักดัน
นโยบายเรื่ องการลดอันตรายเมื่อปี 2002
หน่วยงานให้บริ การทางสาธารณสุ ข มักกีดกันผูใ้ ช้ยา ตารวจมักละเมิดสิ ทธิ ทางสุ ขภาพของผูใ้ ช้ยา และแทรกแซง ขัดขวางการ
ทางานของนักผลักดันนโยบาย
“การใช้ยาเป็ นปั ญหาทางสุขภาพ และการให้บริ การลดอันตราย เช่นการเข้าถึงอุปกรณ์ฉีดยาที่สะอาด ถูกสุ ขอนามัย และการรักษา
ด้วยยาระงับปวดทดแทนเช่น เมธาโดน เป็ นหลักพื้นฐานในการปรับปรุ งสุ ขภาพของผูใ้ ช้ยา เราต้องการให้กระทรวงสาธารณสุ ข
ลุกขึ้นเป็ นกระบอกเสี ยงและเป็ นผูน้ าในการลดอันตรายระดับชาติ และช่วยเหลือในเรื่ องกฎหมาย ที่ ทวีความเสี่ ยงแก่ผใู ้ ช้ยาใน
ปั จจุบนั ” Paisan Suwannawong อดีตประธานและสมาชิกเครื อข่ายผูใ้ ช้ยาในประเทศไทย (TDN) กล่าว
###
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ข่ าวประชาสัมพันธ์ เอเชียคะตาลิสต์
ในเดือนนี้ สมาชิกสภานิติบญั ญัติได้อ่านข้อเสนอ ที่นบั ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ ด้วยการชดเชยค่าเสี ยหายแก่เหยื่อเอชไอวี/
เ อ ด ส์ ร า ว ห มื่ น ค น ที่ เ ผ ชิ ญ ห า ย น ะ จ า ก ก า ร รั บ เ ลื อ ด มี เ ชื้ อ ร า ย ง า น จ า ก เ อ เ ชี ย ค ะ ต า ลิ ส ต์ วั น นี้
(http://www.asiacatalyst.org/Compensation_report.pdf,) แสดงให้ เ ห็ น ว่า กองทุ น นี้ เป็ นที่ ต ้อ งการอย่า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจาก
ผูเ้ คราะห์ร้ายไม่สามารถหาเงินมาทดแทนค่าเสี ยหายได้
“ประเทศจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ในการช่วยเหลือเหยือ่ เอชไอวี/เอดส์ที่มีจานวนมากที่สุดในโลก” Sara L.M. Davis ผูอ้ านวยการ
บริ หารเอเชียคะตาลิสต์และผูร้ ่ วมเขียนรายงาน กล่าว “เราหวังว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจานวน
ทั้งสิ้นกว่าพันครอบครัว และออกนโยบายชดใช้ค่าเสี ยหายที่มีประสิ ทธิภาพ”
รายงานหายนะเลือดในจีน The Way Forward ตีพิมพ์รายงานร่ วมกับเอเชียคะตาลิสต์ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรจากสหรัฐฯ และ
Korekata AIDS Law Center องค์กรไม่แสวงหาผลกาไรในกรุ งปั กกิ่ ง ทีมวิจยั จาก Korekata ได้เดินทางไปยังหมู่บา้ นในถิ่น
ทุรกันดารเพื่อขอสัมภาษณ์ผเู ้ คราะห์ร้ายมากกว่า 30 ราย และนาเอกสารของผูเ้ คราะห์ร้ายอีก 30 คนจากศูนย์ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย รวมทั้งปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญและค้นคว้าข้อมูลเก่าต่างๆ

“เราพบว่า เหยือ่ ผูย้ ากจนหลายรายของเหตุการณ์หายนะเลือด ไม่ได้รับค่าเสี ยหาย” Davis กล่าว “ศาลหลายแห่งปฏิเสธพิจารณาคดี
ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี และบางคดีลากยาวหลายปี โดยไม่มีการตัดสิ น ถึงแม้มีการชดเชยค่าเสี ยหาย แต่นบั ว่าน้อยมาก เราดีใจที่ใน
ที่สุดรัฐบาลจะออกนโยบายระดับชาติเพื่อบรรเทาปั ญหาของผูเ้ คราะห์ร้ายเหล่านี้”
ในช่วงปี 1990 ศูนย์รวบรวมเลือด ซึ่ งรัฐให้การสนับสนุ น ใช้วิธีขาดความปลอดภัย เป็ นเหตุให้เกิ ดการแพร่ เชื้ อเอชไอวีสู่ ผูค้ น
จานวนหลายพัน คนในเมื อง Henan และเมื องในจัง หวัดใหญ่ และเมื่ อ เชื้ อ เอชไอวีอยู่ในคลัง เลื อดของรั ฐ บาล จึ ง เกิ ดการ
แพร่ กระจายของเชื้อมากขึ้น ผ่านทางการถ่ายเลือดของโรงพยาบาล เมื่อองค์กรอิสระและนักข่าว เผยประเด็นนี้ ให้เป็ นที่รับรู ้ใน
สังคม รัฐบาลจีนจึงควบคุมสถานการณ์ดว้ ยการสัง่ ห้ามการขายเลือด อย่างไรก็ตาม ผูเ้ คราะห์ร้ายส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับค่าเสี ยหาย
ในเดื อนธันวาคม ปี 2011 การประชุมระดับชาติเรื่ องเอชไอวี/เอดส์ และสิ ทธิ มนุ ษยชน เป็ นการประชุมฟั งความคิดเห็ นจาก
ประชาชน เรื่ องหายนะเลือด และผูเ้ คราะห์ร้ายหลายรายได้ร่วมเล่าประสบการณ์ของตนเอง คณะทางานที่ปรึ กษานโยบายและ
ทนายความร่ างข้อเสนอสามารถอ่านข้อมูลแบบออนไลน์ได้ในภาษาจีน เพื่อจัดตั้งกองทุนชดเชยค่าเสี ยหายระดับชาติ ข้อเสนอนี้
นับว่าเป็ นการกระทาที่กล้าหาญมาก แต่ขอ้ เสนอนั้นเป็ นการชดเชยค่าเสี ยหายแก่ผตู ้ ิดเชื้อจากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ใช่สาหรับ
ผูเ้ คราะห์ร้ายที่ขายเลือดแก่หน่วยงานรัฐบาล “เราหวังว่าการชดเชยค่าเสี ยหายในอนาคตจะรวมถึงผูบ้ ริ จาคเลือดเหล่านั้นด้วย”
เหยือ่ รายหนึ่งในจังหวัด Hubei กล่าวว่า “ผมเป็ นคนหนึ่งที่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภรรยาผมก็เช่นกัน เราป่ วยทั้งคู่ แล้วใครจะเลี้ยงลูก
ของเรา ผมอ่อนแอเกินกว่าจะเลี้ยงดูลูกได้”
ข้อแนะนาในรายงานประกอบด้วย





แบบสารวจเพื่อหาจานวนตัวเลขที่ถูกต้องของผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีจากเหตุการณ์หายนะการบริ จาคเลือด
ข้อแนะนาที่เจาะจงและมีรายละเอียด ในการจัดตั้งและบริ หารกองทุน
ผูส้ มัครที่เหมาะสม จานวนเงินชดเชยค่าเสี ยหาย และการมีส่วนร่ วมของประชาสังคม
คาขอโทษทางการจากรัฐบาลถึงผูเ้ คราะห์ร้ายทุกคน
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ฟรี ที่ www.asiacatalyst.org

เสียงจากทีร่ าบตอนกลางของประเทศ: ข้ อความจากผู้เคราะห์ ร้ายเหตุการณ์ หายนะเลือด
“ผมติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภรรยาผมก็ติดเชื้อด้วยเช่นกัน เราป่ วยทั้งคู่ แล้วใครจะเลี้ยงดูลุกของเรา ผมเป็ นลูกคนเดียวของครอบครัว
พ่อกับแม่ผมจะทาอย่างไร ผมควรเป็ นคนที่ตอ้ งเลี้ยงดูลูก แต่ผมอ่อนแอเกินกว่าจะเลี้ยงดูลูกได้”
Wang, Hubei
“เราหาใบเสร็ จการถ่ายเลือด ตอนที่เราอยูท่ ี่โรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์ ทางโรงพยาบาลเป็ นผูอ้ อกใบรับรอง แต่ศาลคงไม่รับ
พิจารณาคดีของเรา เราหวังว่ารัฐบาลจะให้ผมู ้ ีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มีสิทธิ ในการฟ้ องร้อง และศาลให้ค่าชดเชยค่าเสี ยหายที่ยตุ ิธรรม
แก่เรา”
Zhao, Henan
“ เลือดเราติดเชื้อจากการถ่ายเลือดที่โรงพยาบาลเอกชน แต่ภรรยาของใครบางคนที่เป็ นเจ้าหน้าที่ระดับสู งในเมือง คอยยกเลิกคดี
ของเราอยูเ่ รื่ อย”
Chen, Hebei
“ รั ฐบาลติดต่อเนติ บณ
ั ฑิ ตยสภาระดับจังหวัดเพื่อโทรศัพท์หาสานักงานทนายความว่าทนายผูน้ ้ ี อาศัยอยู่ที่ไหน และบอกให้
สานักงานยกเลิกใบอนุญาตการทางานของเขา ผูเ้ ชี่ยวชาญจากศูนย์เลือดที่มาพร้อมกับทนายความของเราร้องขอให้ทนายเดินทาง
กลับบ้านในคืนนั้น เขาบอกว่าถ้าทนายของเราไม่กลับ พวกเขาก็จะไล่เขาออก
Wu, Hubei

“เราอยากพบหัวหน้าหน่วยงานด้านสุ ขภาพ แต่เขาพูดว่า “ท่านนายกเทศมนตรี ไม่รับรองค่าชดเชยความเสี ยหาย แล้วจะให้ผมทา
อย่างไร ผมทาอะไรไม่ได้อยู่แล้ว ผมทางานให้ท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรี ไม่ได้ทางานให้ผม เขาบอกผมว่า ถ้า
อยากจะร้องเรี ยนใคร ก็เชิญเลย ไปสภามนตรี เลยถ้าต้องการนัก เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมอยูแ่ ล้ว” นี่ คือคาตอบที่ผมได้รับจาก
สานักงานด้านสุขภาพ”
Wang, Hebei
“ จะบอกอะไรให้นะครับ ถ้าคุณอ่านข้อมูลในออนไลน์ คุณจะพบว่าคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในเมือง Hubei ได้รับค่าชดเชย
ความเสี ยหาย 200,000 CNY (ประมาณ 31,750 US$) ส่ วนเราติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และเอดส์ แต่เราได้รับค่าชดเชยแค่เพียง
หมื่นกว่าเท่านั้น ผมเลยถามรัฐบาล ผมพูดว่า ถ้าคุณฆ่าคนๆหนึ่ ง คุณได้รับโทษประหารชี วิต แต่ถา้ คุณฆ่าคนสองคนคุณไม่ผิด
อย่างนั้นรึ ยิง่ ฆ่าคนมากเท่าไหร่ โทษยิง่ น้อยลง นี่มนั สมเหตุสมผลรึ เปล่า”
Fan, Hubei

เพื่อนผมส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเอดส์ ก็จะมีเรื่ องราวคล้ายๆผม พวกเขาไปหาเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นพูดว่า แล้วไปติด
เชื้อมาได้ยงั ไงล่ะ ก็เพราะว่าคุณขายเลือด คุณรับเงินมา มันก็เป็ นโชคร้ายของคุณเอง รัฐบาลจ่ายค่ายาให้ฟรี แล้ว แล้วยังจะเอาอะไร
อีก แต่ผมบอกว่า ทาแบบนี้ไม่ถูกต้อง ตอนนั้นใครๆก็ตอ้ งขายเลือด เพราะยากจนใครๆก็บอกกันว่าขายเลือดแล้วได้บุญ และดีต่อ
สุขภาพ เราก็เลยต้องขายเลือด คุณควรอธิบายเราสิ วา่ ทาไมถึงเป็ นแบบนี้ได้”
Ma, Henan
“ ตอนนี้พวกเขาบอกว่าผมเป็ นอาชญากร (เพราะว่าผมขายเลือด) แต่ตอนนั้นการขายเลือดเป็ นโครงการใหญ่ ทุกคนในครอบครัว
ต่างพากันไป คุณพาผมไป ผมพาคุณไป เพื่อนพาเพื่อนไป ตอนนั้นใครๆก็ดีใจที่ได้เงิน 50 Kuai (ประมาน US$ 8) เราจ่ายไป 2
Kuai ค่าลงทะเบียน เหลือเงินอยู่ 48 Kuai ก็เอาไปบะหมี่กอ้ นใหญ่ๆได้อีก 30 mao (ประมาณ 3 เซ็นต์) เอาเงิน 50 Kuai กลับบ้าน
และซื้ ออะไรให้ลูกกิ นได้อีก ตอนนั้นเราก็รู้สึกดี ที่ได้เงิ นมา แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะมาล้มป่ วย ถ้าเรารู ้แล้วเราจะทาอย่างนั้น
ทาไม”
Niu, Henan

เกีย่ วกับเอเชียคะตาลิสต์
เอเชียคะตาลิสต์ ทางานกับกลุ่มรากหญ้าจากชุมชนชายขอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อสนับสนุน
สิ ทธิดา้ นสุขภาพ เราอบรมพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางานให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสูงและมีประสิ ทธิภาพตาม
ระบอบประชาธิปไตย และสร้างรากฐานที่มนั่ คงเพื่อการพัฒนา ค้นคว้าวิจยั และผลักดันนโยบายในประเด็นด้านสิ ทธิอย่างแข็งขัน
เรามีเป้ าหมายเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรให้เป็ นผูน้ าในการผลักดันนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล สาหรับ
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การส่ ง ใบสมัค รขอการสนั บ สนุ น ด้ า นข้อ มู ล เข้า ไปที่ เ ว็ บ ไซต์ เ อเชี ย คะตาลิ ส ต์ ที่
http://www.asiacatalyst.orgหรื อส่งอีเมล์ภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีนมาที่ info@asiacatalyst.org.
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