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Abstract

 The purpose of this article is to propose the guidelines for effective communication of 

non-governmental organizations in promoting the rights of women through the mass media, 

specialized media and personal media, including understand the target audience and find ways 

to collaborate with other organizations. So organizations can customize the strategies and   

tactics to communicate correctly. This brings to achieving the objective of ending the violence 

and respect the human rights of women.
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บทนำา

 ครอบครัวเป็นสถ�บันพื้นฐ�นที่เป็นหลัก

สำ�คัญที่ สุดของสังคม ทำ�หน้�ที่หล่อหลอมและ

ขัดเกล�คว�มเป็นมนุษย์ให้แก่สม�ชิกของครอบครัว

ด้วยก�รอบรมเล้ียงดู ให้คว�มรัก คว�มเอื้ออ�ทร 

คว�มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมท้ังปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่�นิยม และถ่�ยทอดวัฒนธรรมของสังคม

ให้แก่สม�ชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมี

คุณภ�พ มีคว�มพร้อมที่จะทำ�ง�นอย่�งเต็มที่และ

สร้�งสรรค์ เป็นพลังสำ�คัญในก�รพัฒน�สังคมและ

ประเทศช�ติต่อไป ดังนั้น ครอบครัวจึงมีคว�มสำ�คัญ
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และมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตของทุกคน (กัลยพัชร บัตร

สมบูรณ์, 2551)

 แต่อย่�งไรก็ต�มในหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม� 

สังคมไทยมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมเกิดขึ้นเป็น

อย่�งม�ก อันเป็นผลพวงม�จ�กก�รพัฒน�ประเทศ

ต�มแนวคิดก�รพัฒน�กระแสหลักหรือก�รพัฒน�ที่

เดินต�มก�รชี้นำ�ของประเทศตะวันตก สถ�บัน

ครอบครวัก็เปน็ภ�คสว่นหนึง่ทีถ่กูเชือ่มโยงเข�้กบัก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งสังคมที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ต้องเผชิญกับ

สภ�พก�รณ์เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลม�จ�กปัจจัย

ภ�ยในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม โดยสภ�พเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดลอ้ม ซึง่เปลีย่นแปลงต�มกระแสโลก�ภิวตัน ์และ

คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงทำ�ให้เกิด

ผลกระทบตอ่แบบแผนก�รดำ�เนนิชวีติของครอบครวั

ได้เปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่�ครอบครัวไทยมี

ลกัษณะหล�กหล�ยยิง่ขึน้ และสม�ชกิในครอบครวัมี

วิถีชีวิตที่แตกต่�งไปจ�กเดิม ก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด

ขึ้นอ�จยังผลให้เกิดคว�มสั่นคลอนของสถ�บัน

ครอบครัว โดยเฉพ�ะด�้นโครงสร�้งและคว�มสัมพนัธ์

ระหว�่งสม�ชิกภ�ยในครอบครวัท่ีมตีอ่กนั ซึง่ลกัษณะ

ปัญห�ครอบครัวท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ ครอบครัวไม่

สมบูรณ์แบบ (Uncompleted family) เช่น 

ครอบครัวหญิงหรือม�รด�นอกสมรส (Unmarried 

mother) หรือบิด�นอกสมรส (Unmarried father) 

และครอบครวัแตกแยก (Broken home) ซึง่มสี�เหตุ

ม�จ�กก�รทะเล�ะวิว�ทบ�ดหม�งของคู่สมรส หรือ

เกิดจ�กก�รที่สิ่งแวดล้อมเป็นส�เหตุของคว�ม

แตกแยก หรือก�รแตกสล�ยของครอบครัวจ�กก�ร

แยกกันอยู่ หย่�ร้�ง ทอดทิ้งของฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง และ

พบว่�ปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญห�ครอบครัวที่

สำ�คัญยิ่งประก�รหนึ่ง คือ คว�มรุนแรงในครอบครัว 

ปจัจบุนัคว�มรนุแรงตอ่สตรเีปน็กระแสส�กลทีท่ัว่โลก

ตืน่ตวั องคก์รต�่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธสิตรกีม็ไิดเ้พิก

เฉยและยังห�ท�งป้องกันและแก้ไขปัญห�นี้ให้ได้

อย�่งจรงิจงั แมว้�่จะมกี�รรณรงคก์�รยตุคิว�มรนุแรง

ท่ีเกิดขึ้นกับสตรีอยู่บ่อยครั้ง แต่เมื่อผู้หญิงที่ประสบ

ปญัห�เหล่�นีไ้มอ่�จห�ท�งออกได้ หรือจัดก�รได้เอง

เพียงลำ�พังในครอบครัว มีคว�มจำ�เป็นต้องขอรับ

คว�มชว่ยเหลือจ�กสังคมภ�ยนอก ซ่ึงปัจจุบนัมหีนว่ย

ง�นทั้งของภ�ครัฐและเอกชนจำ�นวนหนึ่งคอยให้

คว�มช่วยเหลือแก่เหยื่อหรือผู้ประสบปัญห� แต่

เนื่องจ�กก�รจัดก�รจ�กภ�ครัฐยังไม่ส�ม�รถที่จะ

แก้ไขปัญห�และก�รเข้�ช่วยเหลือสตรีที่ได้รับคว�ม

รุนแรงจ�กคู่ของตนได้ดีเท่�ที่ควร จึงทำ�ให้มีองค์กร

เอกชนหล�ยองค์กรท่ีเข้�ม�ช่วยเหลือ ซ่ึงมีหน้�ท่ีใน

ด้�นก�รแก้ไขปัญห�และก�รช่วยเหลือสตรีท่ีได้รับ

คว�มรุนแรง ตลอดจนก�รป้องกันปัญห�ที่เกิดจ�ก

ก�รใช้คว�มรุนแรงในครอบครัว (กัลยพัชร บัตร

สมบูรณ์, 2551) อย่�งไรก็ต�มก�รให้คว�มสำ�คัญกับ

กลยทุธก์�รสือ่ส�รและก�รดำ�เนนิง�นประช�สมัพันธ์

ขององค์กรพัฒน�เอกชนด้�นก�รส่งเสริมสิทธิมนุษย

ชนของสตรีนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องนำ�ม�พิจ�รณ� เพร�ะ

ปญัห�คว�มรนุแรงต่อสตรเีปน็เร่ืองท่ีมผีลต่อสงัคมใน

วงกว้�ง และก�รสื่อส�รอย่�งมีประสิทธิภ�พของ

องค์กรนั้นเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส�ม�รถแก้ปัญห�ดัง

กล่�วได้

 ด้วยเหตุนีจึ้งจำ�เป็นต้องศกึษ�ถึงแนวท�งก�ร

ส่ือส�รอย�่งมปีระสิทธภิ�พขององคก์รพัฒน�เอกชน

ด�้นก�รสง่เสรมิสทิธมินษุยชนของสตร ีเพือ่ใหอ้งคก์ร

ส�ม�รถใช้ก�รสื่อส�รในก�รดำ�เนินง�นที่ถูกต้อง ซึ่ง

เปน็สว่นหนึง่ในก�รนำ�พ�องค์กรไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ โดย

ผู้เขียนได้เสนอแง่มุมที่ควรนำ�ม�พิจ�รณ�ประกอบ

ก�รดำ�เนินก�รส่ือส�รเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ของ

องคก์รเอกชนด้�นก�รสง่เสรมิสทิธมินษุยชนของสตรี

ดังต่อไปนี้

พินิจ พิจารณากลุ่มเป้าหมาย

 ในขัน้ตอนนีเ้ปน็ก�รศกึษ�ขอ้มลูในด้�นของ

ประช�ชนผู้รับส�รที่ท�งองค์กรต้องก�รที่จะสื่อส�ร

ด้วย ในที่นี้คือสตรีที่ประสบปัญห�คว�มรุนแรงใน

ครอบครวัและต้องก�รเข�้ม�รบัคว�มชว่ยเหลอื กล�่ว

คือ ก�รทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ในกิจกรรมหรือ

โครงก�รใด ๆ นั้น ต้องมีก�รศึกษ�กลุ่มผู้รับส�ร       
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เป�้หม�ยโดยพจิ�รณ�ทัง้จ�กปัจจัยภ�ยในและปจัจัย

ภ�ยนอก เช่น สภ�วะท�งจิตใจต่�งๆที่เป็นผลม�จ�ก

คว�มรุนแรง สิ่งที่สตรีที่ประสบปัญห�คว�มรุนแรง

ตอ้งก�รใหอ้งคก์รชว่ยเหลอื คว�มค�ดหวังของสตรท่ีี

ประสบปัญห�คว�มรุนแรงที่หวังจะได้รับจ�กก�ร

ตัดสินใจขอรับคว�มช่วยเหลือ คว�มน่�เชื่อถือของ

องค์กรที่ให้คว�มช่วยเหลือ เป็นต้น กล่�วได้ว่�

เป็นก�รเริ่มต้นทำ�ก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ที่อยู่บน

พ้ืนฐ�นของก�รทำ�คว�มรู้จักกับกลุ่มเป้�หม�ยก่อน 

ซึ่ งจะทำ�ให้ข่�วส�รท่ีองค์กรเผยแพร่ออกไปมี

ประสิทธิภ�พในก�รเข้�ถึงและเป็นท่ีเข้�ใจของกลุ่ม

เป้�หม�ย

 ผู้เขียนเห็นว่�องค์กรพัฒน�เอกชนด้�นก�ร

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี ควรกำ�หนดกลุ่มเป้�

หม�ยโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสตรีผู้ประสบปัญห�ก�ร

ใช้คว�มรนุแรง และกลุม่ทีค่�ดหวงัจะใหเ้ปน็แนวรว่ม 

เช่น กลุ่มที่เป็นผู้ผ่�นพ้น คือกลุ่มที่เคยประสบปัญห�

และส�ม�รถแก้ไขปัญห�นั้น ๆ  ได้ เพื่อเป็นประโยชน์

ในก�รออกแบบก�รสื่อส�รในขั้นต่อไป 

สื่อสารอย่างไรในสื่อมวลชน? 

 จ�กท่ีไดศ้กึษ�ข้อมลูในด้�นของผูร้บัส�รแลว้ 

เพื่อเป็นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และกลวิธีในก�รเผยแพร่

ข�่วส�รประช�สมัพันธ์ผ�่นช่องท�งก�รสือ่ส�รใหเ้กดิ

ประสทิธผิลสงูสดุ ควรพจิ�รณ�ในประเด็นดังต่อไปนี้

 1. กำ�หนดประเด็นในก�รทำ�ประช�สัมพันธ์

จ�กสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่สังคมกำ�ลังให้คว�มสนใจ 

และกำ�ลงัอยูใ่นกระแสสงัคม เชน่ ก�รกำ�หนดชว่งเวล�

ดำ�เนินกิจกรรมโดยใช้วันสำ�คัญที่เกี่ยวกับผู้หญิง ซึ่ง

จะส�ม�รถดึงดูดคว�มสนใจจ�กสื่อมวลชนได้เป็น

อย่�งดี 

 2. ข่�วประช�สัมพันธ์ที่ท�งองค์กรส่งไปยัง

สื่อมวลชนนั้นต้องมีใจคว�มหลัก (Key Message) ที่

ชัดเจน ควรอธิบ�ยประเด็นปัญห�ให้ตรงประเด็น 

ชัดเจน และง่�ยต่อก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ที่สำ�คัญควร

หลีกเลี่ยงก�รร�ยง�นข่�วที่ทำ�ให้ผู้หญิงที่ตกเป็นข่�ว

กล�ยเป็นจำ�เลยของสังคมและตกเป็นเหยื่อของ

หนังสือพิมพ์ ดังที่ มนทก�นติ์ เชื่อมชิต (2545) ได้

ศึ กษ�เร่ืองสตรีกับก�ร ถูกทำ � ให้ เป็น เหยื่ อ ใน

หนงัสอืพมิพแ์ละชีวติหลงัผ�่นพ้น ว่�เกิดจ�กก�รทีน่กั

ข่�วร�ยง�นข่�วต�มกรอบ “ก�รเล่�เรื่อง” ที่ได้ว�ง

ไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ร�ยละเอียดของเหตุก�รณ์ 

2. ร�ยละเอยีดของภมูหิลังเหตุก�รณแ์ละภมูหิลงัของ

ผู้หญิงที่ตกเป็นข่�ว 3. ผลต่อเนื่องของเหตุก�รณ์ 4. 

ปฏิกิริย�จ�กฝ่�ยต่�ง ๆ   และ 5. ก�รใช้ภ�ษ�ที่มีก�ร

ให้คุณค่�และซ่อนนัยยะเอ�ไว้ เพร�ะก�รให้คว�ม

หม�ยของผูห้ญงิทีต่กเปน็ข�่วต่อก�รร�ยง�นข่�วของ

หนงัสอืพมิพน์ัน้มคีว�มแตกต่�งจ�กสิง่ทีห่นงัสอืพิมพ์

ได้ร�ยง�น เพร�ะผู้หญิงที่ตกเป็นข่�วจะตีคว�ม

เหตกุ�รณจ์�กสิง่ทีต่นเองประสบม� เปน็ก�รบอกเล่�

ถึงประสบก�รณ์เฉพ�ะตัว ในขณะท่ีหนังสือพิมพ์จะ

ตคีว�มจ�กแนวคดิหลกัหรอือดุมก�รณห์ลกัของสงัคม 

 3. ก�รสร้�งสรรค์กิจกรรมขององค์กรผ่�น

ท�งสื่อมวลชนต้องทำ�ให้เห็นก�รดำ�เนินง�นที่เป็นรูป

ธรรม เข้�ถึงได้ง่�ย และสร้�งคว�มรู้สึกมีส่วนร่วมกับ

กลุ่มเป้�หม�ยและประช�ชนทั่วไป ก�รเชิญศิลปิน

ด�ร�ม�ร่วมง�นเป็นกลยุทธ์ท่ีควรนำ�ม�ใช้เพร�ะ

ส�ม�รถเรียกร้องคว�มสนใจจ�กสื่อได้ และทำ�ให้

ประช�ชนเปิดรับข่�วส�รเพิ่มม�กขึ้น  

 4. ก�รเผยแพร่ข่�วส�รประช�สัมพันธ์ผ่�น

สือ่มวลชนตอ้งนำ�เสนอรูปแบบและเนือ้ห�ของข�่วให้

เหม�ะสมกับธรรมช�ติของสื่อมวลชนแต่ละประเภท 

เพร�ะพื้นที่ในก�รนำ�เสนอข่�วของสื่อมวลชนแต่ละ

ประเภทมีคว�มแตกต่�งกัน อีกท้ังรูปแบบก�รนำ�

เสนอข่�วของสื่อแต่ละสำ�นักก็ต่�งกันออกไปอีกด้วย 

 5. องคก์รควรคำ�นงึถงึก�รสร�้งคว�มสมัพันธ์

อันดีกับสื่อมวลชนและว�งตนให้พร้อมที่จะเป็นข่�ว 

บคุล�กรในองคก์รต้องพร้อมท่ีจะใหข่้�ว ใหค้ว�มรว่ม

มือในก�รให้สัมภ�ษณ์หรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน 

เพร�ะก�รเผยแพร่ข่�วประช�สัมพันธ์ขององค์กร 

สว่นใหญเ่ปน็ก�รขอคว�มรว่มมอืจ�กสือ่มวลชน โดย

ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อพื้นที่สื่อ ดังน้ันก�รสร้�ง

คว�มสัมพันธ์อันดีกับสื่อจะทำ�ให้ข่�วส�รได้รับก�ร

เผยแพร่ม�กขึ้น
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อย่าละเลยการใช้สื่อเฉพาะกิจเพื่อสร้างพฤติกรรม

 ก�รให้ข้อมูลร�ยละเอียดที่ชี้ให้เห็นข้อเท็จ

จริง คว�มสำ�คัญและประโยชน์ของก�รปรับเปล่ียน

พฤติกรรมส�ม�รถทำ�ได้ผ่�นสื่อเฉพ�ะกิจต่�ง ๆ 

เพร�ะสื่อเฉพ�ะกิจมีคว�มสำ�คัญในด้�นก�รช่วยให้

เกิดก�รช่วยเหลือผูห้ญงิหรอืยุตคิว�มรนุแรงทีเ่กดิขึน้

ได้ด้วย

 1. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รนำ�เสนอข่�ว

ประช�สัมพันธ์ผ่�นท�งสื่อเฉพ�ะกิจ ให้มีลักษณะท่ี

ผู้รับส�รส�ม�รถมีส่วนร่วมได้ องค์กรควรเพ่ิมสื่อ

เฉพ�ะกิจประเภทใหม ่ๆ  มกี�รใชค้ว�มคิดสร�้งสรรค์

ออกแบบสื่อให้ทันสมัย และเร้�คว�มสนใจของกลุ่ม

เป�้หม�ย อกีทัง้ทำ�ให้เป็นสือ่ท่ีผูร้บัส�รส�ม�รถสง่ตอ่

หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้ ที่สำ�คัญควร

สื่อส�รด้วยเนื้อห�ที่เข้�ใจง่�ย

 2. องค์กรควรห�แนวร่วมในก�รจัดทำ�และ

เผยแพร่ข่�วประช�สัมพันธ์ท�งสื่อเฉพ�ะกิจ เช่น 

หน่วยง�นที่ดำ�เนินง�นเกี่ยวกับสิทธิสตรี หรือองค์กร

สขุภ�พ โรงพย�บ�ลต�่งๆ เพร�ะส�ม�รถประหยดัค�่

ใช้จ่�ยและเพิ่มช่องท�งก�รสื่อส�รได้ม�กข้ึน โดยที่

องค์กรอื่น ๆ ต่�งก็ต้องก�รมีภ�พลักษณ์เรื่องก�รมี

ส่วนสนับสนุนในก�รรณรงค์ด้�นสิทธิสตรีเช่นกัน

ได้ใจที่สุดต้อง “สื่อบุคคล” 

 ผู้หญิง ท่ีประสบปัญห�คว�มรุนแรงใน

ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเข้�รับคว�มช่วยเหลือ

จ�กองค์กรพัฒน�เอกชน เนื่องม�จ�กเกิดคว�ม

ประทับใจและมคีว�มรูส้กึทีด่ตีอ่เจ�้หน�้ท่ีไมว่�่จะเปน็ 

นักสังคมสงเคร�ะห์ ทน�ยคว�ม อ�ส�สมัครที่มีก�ร

แสดงออกด้วยคว�มเป็นมิตร คว�มเป็นกันเอง คว�ม

จรงิใจพรอ้มทีจ่ะใหค้ำ�ปรึกษ�และคว�มชว่ยเหลือ จน

เกิดคว�มไว้ว�งใจและคว�มมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะ

ยอมพูดคุย ปรึกษ� บอกเล่�เรื่องร�วต่�งๆให้ฟังและ

เปน็จดุเริม่ท่ีจะสร้�งคว�มสมัพนัธใ์หเ้กดิข้ึน จงึถอืเป็น

ปัจจัยหลักสำ�คัญท่ีทำ�ให้ผู้หญิงตัดสินใจเข้�รับคว�ม

ช่วยเหลือ (กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์, 2551) เช่นเดียว

กับที่ นิรมล บ�งพระ (2547) ศึกษ�เรื่องก�รสื่อส�ร

ของมูลนิธิผู้หญิงในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�สตรี 

พบว่� สื่อท่ีดีที่สุดในก�รสื่อส�รระหว่�งมูลนิธิผู้หญิง

กับสตรีที่เข้�รับบริก�ร คือ สื่อบุคคล เพร�ะสื่อบุคคล

เปน็สือ่ทีเ่ข�้ถงึผูท้ีป่ระสบปญัห�ได้ เนือ่งจ�กผูป้ระสบ

ปัญห�มีคว�มเชื่อใจและส�ม�รถปรึกษ�แก้ไขปัญห�

ร่วมกนัได ้สือ่บคุคลทีส่ำ�คญัคอื อ�ส�สมคัรของมลูนธิิ

ทีท่ำ�หน�้ทีเ่ปน็สือ่กล�งระหว�่งมลูนธิกัิบประช�ชนใน

พืน้ที ่ในก�รให้คว�มรู้และข้อมลูทีถ่กูต้องในสิง่ทีมู่ลนธิิ

ต้องก�รสื่อส�รให้กลุ่มเป้�หม�ยได้เข้�ใจ และบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่มูลนิธิตั้งไว้

 ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนอแนะถึงบทบ�ทของส่ือ

บุคคลคือ บทบ�ทเจ้�หน้�ที่รณรงค์และเจ้�หน้�ที่  

อ�ส�สมัคร ซึ่งหน้�ที่นี้จะต้องแสดง 2 บทบ�ท คือ 

บทบ�ทของนักสื่อส�รเพื่อทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ และ

บทบ�ทนักพัฒน� คุณลักษณะของเจ้�หน้�ที่รณรงค์

และเจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัครที่ดี จึงไม่ได้มีแค่ทักษะก�ร

สื่อส�รไปยังประช�ชนเป้�หม�ยเท่�นั้น แต่ยังต้องทำ�

หน้�ที่เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดคว�มรู้ในเรื่องก�รส่งเสริม

สิทธิมนษุยชนของสตรใีนเวล�เดียวกัน ดังร�ยละเอยีด

ต่อไปนี้

 • ผูใ้หค้วามกระจา่ง โดยก�รส่ือส�รเพ่ือสร้�ง

คว�มกระจ่�งในเร่ืองก�รดำ�เนินง�นขององค์กรใน

ด้�นต่�งๆเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับประช�ชน เพ่ือ

ไม่ให้เกิดคว�มเคลือบแคลงใจในก�รปฏิบัติง�นของ

องค์กรพัฒน�เอกชน 

 • ผู้รับฟังความคิดเห็นหรือรับฟังเสียงท่ีม�

จ�กประช�ชน โดยคอยรับฟังปฏิกิริย�ตอบกลับของ

ประช�ชนทีเ่กีย่วกบัก�รจดัโครงก�รรณรงคห์รือเกีย่ว

กบัตวัองคก์ร เพือ่นำ�ม�ปรบัปรงุก�รสือ่ส�รใหด้ยีิง่ขึน้ 

 • ผู้ที่ชี้นำา เจ้�หน้�ที่รณรงค์และเจ้�หน้�ที่

อ�ส�สมคัรตอ้งเปน็ผูร้เิริม่ท�งคว�มคดิและจดุพลงัใน

ก�รปกป้องรักษ�สิทธิมนุษยชนของสตรีให้เกิดกับ

ประช�ชน เป็นผู้กระตุ้นให้ประช�ชนเกิดจิตสำ�นึกใน

เร่ืองก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีผ่�นก�ร

สื่อส�ร 

 • ผู้ช้ีแนะ โดยทำ�หน้�ท่ีเปน็ผู้ใหค้ว�มรู้ ช้ีแนะ

แนวท�งในก�รยุติคว�มรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นผู้คิด
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วิเคร�ะห์แนวท�งก�รแก้ปัญห�สิทธิมนุษยชนของ

สตรีด้�นต่�ง ๆ 

 • ผู้สนับสนุน โดยทำ�หน้�ที่เป็นผู้สนับสนุน

ให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่�ง ๆ ตื่นตัวในก�รเข้�ร่วม

ทำ�หน�้ทีเ่ป็นผูส้ง่ส�ร โดยเฉพ�ะกลุม่ท่ีเคยได้รบัผลก

ระทบจ�กปัญห�สิทธิมนุษยชนของสตรี เจ้�หน้�ที่

ต้องทำ�ก�รกระตุ้นให้กลุ่มที่เคยมีประสบก�รณ์ตรง

เปลี่ยนบทบ�ทม�ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ส่งส�ร 

ออกค้นคว้ามุ่งหาแนวร่วม

  ก�รดำ�เนินง�นขององค์กรพัฒน�เอกชนด้�น

ก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีควรอ�ศัยแรง

สนับสนุนจ�กกลุ่มองค์กรอื่น หรือดึงหน่วยง�นต่�ง ๆ

เข้�ม�มีส่วนร่วมด้วย จึงขอเสนอข้อควรพิจ�รณ�ใน

ก�รประส�นคว�มร่วมมือกับกลุ่มองค์กรอื่น 

 1. ในก�รช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญห�

คว�มรุนแรงในครอบครัวจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วม

มือจ�กบุคคลในแต่ละส�ข�วิช�ชีพต่�ง ๆ จ�กหน่วย

ง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชนที่มีคว�มส�ม�รถและคว�ม

พร้อมเข้�ม�สนับสนุนและช่วยเหลือ ควรมีก�รจัด

ประชุมเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือ หล�ยครั้งจะมีวิทย�กร

จ�กสถ�บนัต�่งๆซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบก�รณส์งูในก�รแก้

ปัญห� ทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมก�รประชุมเกิดก�รแลกเปลี่ยน

ปญัห�ก�รทำ�ง�น และสง่ผลให้เกดิก�รประส�นง�นสง่

ต่อผู้ที่ขอรับบริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ (กัลยพัชร 

บัตรสมบูรณ์, 2551) ในก�รประชุมแต่ละครั้งนั้นควร

มีลักษณะก�รสื่อส�รที่ไม่เป็นท�งก�ร มีรูปแบบที่เป็น

กันเอง เน้นก�รมีส่วนร่วมของผู้เข้�ประชุม ภ�ษ�ที่ใช้

ในก�รประชุมนั้นใช้ภ�ษ�ที่ส�ม�รถเข้�ใจได้ง่�ย และ

ไม่เน้นท�งด้�นวิช�ก�รม�กเกินไป  

 2. ประส�นคว�มรว่มมอืกบัองคก์รธรุกิจ โดย

จัดกิจกรรมรณรงค์ก�รแก้ปัญห�ยุติคว�มรุนแรงต่อ

สตรรีว่มกัน องคก์รพฒัน�เอกชนด�้นก�รสง่เสรมิสทิธิ

มนษุยชนของสตรคีวรทำ�หน�้ท่ีเป็นตวักล�งในก�รคดิ

แผนก�รดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์และนำ�ไปเสนอต่อ

องค์กรธุรกิจ โดยให้องค์กรธุรกิจเป็นผู้สนับสนุน เพื่อ

ให้เกิดก�รแก้ปัญห�อย่�งตรงจุด และควรใช้คว�ม

สมัพนัธท่ี์องคก์รธรุกจิมอียูเ่ดิมเพือ่ประส�นคว�มร่วม

มอืกบักลุ่มบคุคลอืน่ ๆ  ทัง้นีถ้�้กจิกรรมรณรงค์มีกลุม่

เป้�หม�ยเปน็คนในพ้ืนที ่องค์กรต้องนำ�เสนอกจิกรรม

ให้องค์กรธุรกิจท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีนั้นพิจ�รณ� เพร�ะมี

คว�มเป็นไปได้สูงที่จะได้รับคว�มร่วมมือ หรือ

พจิ�รณ�จ�กรปูแบบก�รดำ�เนนิง�นขององคก์รธรุกิจ

นั้นๆว่�มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่องค์กรต้องก�ร

รณรงค์หรือไม่

  3. ประส�นคว�มรว่มมอืกบัสถ�บนัก�รศกึษ� 

เพร�ะสถ�บันก�รศึกษ�เป็นเบ้�หลอมพฤติกรรมอัน

สำ�คัญของประช�ชนในสังคม โดยเสนอตัวเป็นผู้ร่วม

สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับก�รส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนของสตรีที่มีก�รจัดขึ้นในสถ�บันก�รศึกษ� 

ให้คำ�แนะนำ�ด้�นก�รยุติคว�มรุนแรงต่อสตรีและ

สนบัสนนุใหเ้กดิคว�มรว่มมอืระหว�่งสถ�บนัก�รศกึษ�

กบัชุมชน อกีทัง้องคก์รควรใหเ้จ้�หน�้ทีร่ณรงคท์ำ�ก�ร

ประช�สัมพันธ์โครงก�รท่ีเกี่ยวกับก�รส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนของสตรีไปยังสถ�บันก�รศึกษ� ในรูปแบบ

ก�รปลูกฝังคว�มรู้ และสร้�งกิจกรรมในชุมชน 

 โดยสรุปแล้วก�รใช้คว�มรุนแรงต่อสตรีเป็น

ปัญห�ที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

ที่ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจ บั่นทอนคว�ม

ปกติสุขของครอบครัวและสังคม ทั้งยังสะท้อนให้เห็น

ถึงคว�มอ่อนแอของกลไกคุ้มครองสิทธิประช�ชนของ

รัฐอีกด้วย จ�กปัญห�ของก�รใช้คว�มรุนแรงต่อสตรี

ห�กผู้หญิงที่ประสบปัญห�ได้มีโอก�สเปิดเผยคว�ม

รู้สึกที่แท้จริงออกม�เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห� และให้

องค์กรพัฒน�เอกชนด้�นก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ของสตรีได้ส�ม�รถดำ�เนินก�รช่วยเหลือได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พนั้น จะเห็นได้ว่�ก�รสื่อส�รเป็นปัจจัย

สำ�คัญในก�รขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของก�ร

ให้คว�มช่วยเหลือได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รทำ�คว�ม

เข้�ใจกับแนวท�งก�รสื่อส�รผ่�นกระบวนก�รสื่อส�ร

ของเจ�้หน�้ทีผู้่ปฏิบติัง�นและกลยุทธ์กลวิธีก�รสือ่ส�ร

ขององค์กรผ่�นสื่อประเภทต่�ง ๆ ที่มีส่วนในก�รให้

คว�มช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญห�ให้กลับม�ยอมรับ

และเค�รพตนเองในฐ�นะมนษุยท์ีม่ศีกัดิศ์รแีละใชช้วีติ
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ในสังคมได้อย่�งปกติบรรณานุกรม
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