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แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรเอกชน
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนีเ้ พือ่ นำ�เสนอแนวทางการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี ผ่านสื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อบุคคล รวมถึงการพิจารณา ทำ�ความ
เข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย และหาแนวทางการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถกำ�หนด
กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง อันนำ�มาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ในการยุติความรุนแรงและการ
เคารพในสิทธิมนุษยชนของสตรี
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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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ครอบครั ว เป็ น สถาบั น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น หลั ก
สำ � คั ญ ที่ สุ ด ของสั ง คม ทำ � หน้ า ที่ ห ล่ อ หลอมและ
ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว
ด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
คุณภาพ มีความพร้อมที่จะทำ�งานอย่างเต็มที่และ
สร้างสรรค์ เป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป ดังนั้น ครอบครัวจึงมีความสำ�คัญ
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และมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตของทุกคน (กัลยพัชร บัตร
สมบูรณ์, 2551)
แต่อย่างไรก็ตามในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็น
อย่างมาก อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาประเทศ
ตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาที่
เดิ น ตามการชี้ นำ � ของประเทศตะวั น ตก สถาบั น
ครอบครัวก็เป็นภาคส่วนหนึง่ ทีถ่ กู เชือ่ มโยงเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ต้องเผชิญกับ
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายในครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม ซึง่ เปลีย่ นแปลงตามกระแสโลกาภิวตั น์ และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงทำ�ให้เกิด
ผลกระทบต่อแบบแผนการดำ�เนินชีวติ ของครอบครัว
ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป จะเห็ น ได้ ว่ า ครอบครั ว ไทยมี
ลักษณะหลากหลายยิง่ ขึน้ และสมาชิกในครอบครัวมี
วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้ น อาจยั ง ผลให้ เ กิ ด ความสั่ น คลอนของสถาบั น
ครอบครัว โดยเฉพาะด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวทีม่ ตี อ่ กัน ซึง่ ลักษณะ
ปัญหาครอบครัวที่เห็นได้ชัดเจน คือ ครอบครัวไม่
สมบู ร ณ์ แ บบ (Uncompleted family) เช่ น
ครอบครัวหญิงหรือมารดานอกสมรส (Unmarried
mother) หรือบิดานอกสมรส (Unmarried father)
และครอบครัวแตกแยก (Broken home) ซึง่ มีสาเหตุ
มาจากการทะเลาะวิวาทบาดหมางของคู่สมรส หรือ
เกิ ด จากการที่ สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น สาเหตุ ข องความ
แตกแยก หรือการแตกสลายของครอบครัวจากการ
แยกกันอยู่ หย่าร้าง ทอดทิ้งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาครอบครัวที่
สำ�คัญยิ่งประการหนึ่ง คือ ความรุนแรงในครอบครัว
ปัจจุบนั ความรุนแรงต่อสตรีเป็นกระแสสากลทีท่ ว่ั โลก
ตืน่ ตัว องค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิสตรีกม็ ไิ ด้เพิก
เฉยและยังหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ให้ได้
อย่างจริงจัง แม้วา่ จะมีการรณรงค์การยุตคิ วามรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับสตรีอยู่บ่อยครั้ง แต่เมื่อผู้หญิงที่ประสบ
36

ปัญหาเหล่านีไ้ ม่อาจหาทางออกได้ หรือจัดการได้เอง
เพียงลำ�พังในครอบครัว มีความจำ�เป็นต้องขอรับ
ความช่วยเหลือจากสังคมภายนอก ซึง่ ปัจจุบนั มีหน่วย
งานทั้งของภาครัฐและเอกชนจำ�นวนหนึ่งคอยให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ เ หยื่ อ หรื อ ผู้ ป ระสบปั ญ หา แต่
เนื่องจากการจัดการจากภาครัฐยังไม่สามารถที่จะ
แก้ไขปัญหาและการเข้าช่วยเหลือสตรีที่ได้รับความ
รุนแรงจากคู่ของตนได้ดีเท่าที่ควร จึงทำ�ให้มีองค์กร
เอกชนหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งมีหน้าที่ใน
ด้านการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือสตรีที่ได้รับ
ความรุนแรง ตลอดจนการป้องกันปัญหาที่เกิดจาก
การใช้ ความรุนแรงในครอบครัว (กั ล ยพัช ร บั ต ร
สมบูรณ์, 2551) อย่างไรก็ตามการให้ความสำ�คัญกับ
กลยุทธ์การสือ่ สารและการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์
ขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษย
ชนของสตรีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องนำ�มาพิจารณา เพราะ
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีเป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลต่อสังคมใน
วงกว้าง และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของ
องค์กรนั้นเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สามารถแก้ปัญหาดัง
กล่าวได้
ด้วยเหตุนจี้ งึ จำ�เป็นต้องศึกษาถึงแนวทางการ
สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี เพือ่ ให้องค์กร
สามารถใช้การสื่อสารในการดำ�เนินงานที่ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ในการนำ�พาองค์กรไปสูค่ วามสำ�เร็จ โดย
ผู้เขียนได้เสนอแง่มุมที่ควรนำ�มาพิจารณาประกอบ
การดำ�เนินการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
องค์กรเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี
ดังต่อไปนี้
พินิจ พิจารณากลุ่มเป้าหมาย
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นการศึกษาข้อมูลในด้านของ
ประชาชนผู้รับสารที่ทางองค์กรต้องการที่จะสื่อสาร
ด้วย ในที่นี้คือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวและต้องการเข้ามารับความช่วยเหลือ กล่าว
คื อ การทำ � การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นกิ จ กรรมหรื อ
โครงการใด ๆ นั้น ต้องมีการศึกษากลุ่มผู้รับสาร
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เป้าหมายโดยพิจารณาทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาวะทางจิตใจต่างๆที่เป็นผลมาจาก
ความรุนแรง สิ่งที่สตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรง
ต้องการให้องค์กรช่วยเหลือ ความคาดหวังของสตรีที่
ประสบปัญหาความรุนแรงที่หวังจะได้รับจากการ
ตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือ ความน่าเชื่อถือของ
องค์ ก รที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น ต้ น กล่ า วได้ ว่ า
เป็นการเริ่มต้นทำ�การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่อยู่บน
พื้นฐานของการทำ�ความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายก่อน
ซึ่ ง จะทำ � ให้ ข่ า วสารที่ อ งค์ ก รเผยแพร่ อ อกไปมี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงและเป็นที่เข้าใจของกลุ่ม
เป้าหมาย
ผู้เขียนเห็นว่าองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี ควรกำ�หนดกลุ่มเป้า
หมายโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสตรีผู้ประสบปัญหาการ
ใช้ความรุนแรง และกลุม่ ทีค่ าดหวังจะให้เป็นแนวร่วม
เช่น กลุ่มที่เป็นผู้ผ่านพ้น คือกลุ่มที่เคยประสบปัญหา
และสามารถแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการออกแบบการสื่อสารในขั้นต่อไป
สื่อสารอย่างไรในสื่อมวลชน?
จากทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อมูลในด้านของผูร้ บั สารแล้ว
เพื่อเป็นการกำ�หนดกลยุทธ์และกลวิธีในการเผยแพร่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการสือ่ สารให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ควรพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดประเด็นในการทำ�ประชาสัมพันธ์
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมกำ�ลังให้ความสนใจ
และกำ�ลังอยูใ่ นกระแสสังคม เช่น การกำ�หนดช่วงเวลา
ดำ�เนินกิจกรรมโดยใช้วันสำ�คัญที่เกี่ยวกับผู้หญิง ซึ่ง
จะสามารถดึงดูดความสนใจจากสื่อมวลชนได้เป็น
อย่างดี
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางองค์กรส่งไปยัง
สื่อมวลชนนั้นต้องมีใจความหลัก (Key Message) ที่
ชัดเจน ควรอธิบายประเด็นปัญหาให้ตรงประเด็น
ชัดเจน และง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ ที่สำ�คัญควร
หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวที่ทำ�ให้ผู้หญิงที่ตกเป็นข่าว
กลายเป็ น จำ � เลยของสั ง คมและตกเป็ น เหยื่ อ ของ

หนังสือพิมพ์ ดังที่ มนทกานติ์ เชื่อมชิต (2545) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ งสตรี กั บ การถู ก ทำ � ให้ เ ป็ น เหยื่ อ ใน
หนังสือพิมพ์และชีวติ หลังผ่านพ้น ว่าเกิดจากการทีน่ กั
ข่าวรายงานข่าวตามกรอบ “การเล่าเรื่อง” ที่ได้วาง
ไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. รายละเอียดของเหตุการณ์
2. รายละเอียดของภูมหิ ลังเหตุการณ์และภูมหิ ลังของ
ผู้หญิงที่ตกเป็นข่าว 3. ผลต่อเนื่องของเหตุการณ์ 4.
ปฏิกิริยาจากฝ่ายต่าง ๆ และ 5. การใช้ภาษาที่มีการ
ให้คุณค่าและซ่อนนัยยะเอาไว้ เพราะการให้ความ
หมายของผูห้ ญิงทีต่ กเป็นข่าวต่อการรายงานข่าวของ
หนังสือพิมพ์นนั้ มีความแตกต่างจากสิง่ ทีห่ นังสือพิมพ์
ได้ ร ายงาน เพราะผู้ ห ญิ ง ที่ ต กเป็ น ข่ า วจะตี ค วาม
เหตุการณ์จากสิง่ ทีต่ นเองประสบมา เป็นการบอกเล่า
ถึงประสบการณ์เฉพาะตัว ในขณะที่หนังสือพิมพ์จะ
ตีความจากแนวคิดหลักหรืออุดมการณ์หลักของสังคม
3. การสร้างสรรค์กิจกรรมขององค์กรผ่าน
ทางสื่อมวลชนต้องทำ�ให้เห็นการดำ�เนินงานที่เป็นรูป
ธรรม เข้าถึงได้ง่าย และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป การเชิญศิลปิน
ดารามาร่ วมงานเป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ ควรนำ � มาใช้ เพราะ
สามารถเรียกร้องความสนใจจากสื่อได้ และทำ�ให้
ประชาชนเปิดรับข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
4. การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
สือ่ มวลชนต้องนำ�เสนอรูปแบบและเนือ้ หาของข่าวให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อมวลชนแต่ละประเภท
เพราะพื้นที่ในการนำ�เสนอข่าวของสื่อมวลชนแต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน อีกทั้งรูปแบบการนำ�
เสนอข่าวของสื่อแต่ละสำ�นักก็ต่างกันออกไปอีกด้วย
5. องค์กรควรคำ�นึงถึงการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับสื่อมวลชนและวางตนให้พร้อมที่จะเป็นข่าว
บุคลากรในองค์กรต้องพร้อมทีจ่ ะให้ขา่ ว ให้ความร่วม
มือในการให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
เพราะการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ส่วนใหญ่เป็นการขอความร่วมมือจากสือ่ มวลชน โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่สื่อ ดังนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อจะทำ�ให้ข่าวสารได้รับการ
เผยแพร่มากขึ้น
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อย่าละเลยการใช้สื่อเฉพาะกิจเพื่อสร้างพฤติกรรม
การให้ข้อมูลรายละเอียดที่ชี้ให้เห็นข้อเท็จ
จริง ความสำ�คัญและประโยชน์ของการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมสามารถทำ � ได้ ผ่ า นสื่ อ เฉพาะกิ จ ต่ า ง ๆ
เพราะสื่อเฉพาะกิจมีความสำ�คัญในด้านการช่วยให้
เกิดการช่วยเหลือผูห้ ญิงหรือยุตคิ วามรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
ได้ด้วย
1. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำ�เสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อเฉพาะกิจ ให้มีลักษณะที่
ผู้รับสารสามารถมีส่วนร่วมได้ องค์กรควรเพิ่มสื่อ
เฉพาะกิจประเภทใหม่ ๆ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ออกแบบสื่อให้ทันสมัย และเร้าความสนใจของกลุ่ม
เป้าหมาย อีกทัง้ ทำ�ให้เป็นสือ่ ทีผ่ รู้ บั สารสามารถส่งต่อ
หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้ ที่สำ�คัญควร
สื่อสารด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
2. องค์กรควรหาแนวร่วมในการจัดทำ�และ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อเฉพาะกิจ เช่น
หน่วยงานที่ดำ�เนินงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี หรือองค์กร
สุขภาพ โรงพยาบาลต่างๆ เพราะสามารถประหยัดค่า
ใช้จ่ายและเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้มากขึ้น โดยที่
องค์กรอื่น ๆ ต่างก็ต้องการมีภาพลักษณ์เรื่องการมี
ส่วนสนับสนุนในการรณรงค์ด้านสิทธิสตรีเช่นกัน
ได้ใจที่สุดต้อง “สื่อบุคคล”
ผู้ ห ญิ ง ที่ ป ระสบปั ญ หาความรุ น แรงใน
ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเข้ารับความช่วยเหลือ
จากองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน เนื่ อ งมาจากเกิ ด ความ
ประทับใจและมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ เจ้าหน้าทีไ่ ม่วา่ จะเป็น
นักสังคมสงเคราะห์ ทนายความ อาสาสมัครที่มีการ
แสดงออกด้วยความเป็นมิตร ความเป็นกันเอง ความ
จริงใจพร้อมทีจ่ ะให้ค�ำ ปรึกษาและความช่วยเหลือ จน
เกิดความไว้วางใจและความมั่นใจในระดับหนึ่งที่จะ
ยอมพูดคุย ปรึกษา บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและ
เป็นจุดเริม่ ทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึน้ จึงถือเป็น
ปัจจัยหลักสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้หญิงตัดสินใจเข้ารับความ
ช่วยเหลือ (กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์, 2551) เช่นเดียว
กับที่ นิรมล บางพระ (2547) ศึกษาเรื่องการสื่อสาร
38

ของมูลนิธิผู้หญิงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสตรี
พบว่า สื่อที่ดีที่สุดในการสื่อสารระหว่างมูลนิธิผู้หญิง
กับสตรีที่เข้ารับบริการ คือ สื่อบุคคล เพราะสื่อบุคคล
เป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงผูท้ ป่ี ระสบปัญหาได้ เนือ่ งจากผูป้ ระสบ
ปัญหามีความเชื่อใจและสามารถปรึกษาแก้ไขปัญหา
ร่วมกันได้ สือ่ บุคคลทีส่ �ำ คัญคือ อาสาสมัครของมูลนิธิ
ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางระหว่างมูลนิธกิ บั ประชาชนใน
พืน้ ที่ ในการให้ความรูแ้ ละข้อมูลทีถ่ กู ต้องในสิง่ ทีม่ ลู นิธิ
ต้องการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่มูลนิธิตั้งไว้
ในที่นี้ผู้เขียนขอเสนอแนะถึงบทบาทของสื่อ
บุคคลคือ บทบาทเจ้าหน้าที่รณรงค์และเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร ซึ่งหน้าที่นี้จะต้องแสดง 2 บทบาท คือ
บทบาทของนักสื่อสารเพื่อทำ�การประชาสัมพันธ์ และ
บทบาทนักพัฒนา คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รณรงค์
และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ดี จึงไม่ได้มีแค่ทักษะการ
สื่อสารไปยังประชาชนเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังต้องทำ�
หน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความรู้ในเรื่องการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของสตรีในเวลาเดียวกัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
• ผูใ้ ห้ความกระจ่าง โดยการสือ่ สารเพือ่ สร้าง
ความกระจ่างในเรื่องการดำ�เนินงานขององค์กรใน
ด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงใจในการปฏิบัติงานของ
องค์กรพัฒนาเอกชน
• ผู้รับฟังความคิดเห็นหรือรับฟังเสียงที่มา
จากประชาชน โดยคอยรับฟังปฏิกิริยาตอบกลับของ
ประชาชนทีเ่ กีย่ วกับการจัดโครงการรณรงค์หรือเกีย่ ว
กับตัวองค์กร เพือ่ นำ�มาปรับปรุงการสือ่ สารให้ดยี งิ่ ขึน้
• ผู้ที่ชี้นำ� เจ้าหน้าที่รณรงค์และเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครต้องเป็นผูร้ เิ ริม่ ทางความคิดและจุดพลังใน
การปกป้องรักษาสิทธิมนุษยชนของสตรีให้เกิดกับ
ประชาชน เป็นผู้กระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำ�นึกใน
เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสตรี ผ่ า นการ
สื่อสาร
• ผูช้ แี้ นะ โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ความรู้ ชีแ้ นะ
แนวทางในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นผู้คิด
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วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนของ
สตรีด้านต่าง ๆ
• ผู้สนับสนุน โดยทำ�หน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ตื่นตัวในการเข้าร่วม
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ ง่ สาร โดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ คยได้รบั ผลก
ระทบจากปัญหาสิทธิมนุษยชนของสตรี เจ้าหน้าที่
ต้องทำ�การกระตุ้นให้กลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ตรง
เปลี่ยนบทบาทมาทำ�หน้าที่เป็นผู้ส่งสาร
ออกค้นคว้ามุ่งหาแนวร่วม
การดำ�เนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
การส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสตรี ค วรอาศั ย แรง
สนับสนุนจากกลุ่มองค์กรอื่น หรือดึงหน่วยงานต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงขอเสนอข้อควรพิจารณาใน
การประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรอื่น
1. ในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วม
มือจากบุคคลในแต่ละสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จากหน่วย
งานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถและความ
พร้อมเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือ ควรมีการจัด
ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ หลายครั้งจะมีวิทยากร
จากสถาบันต่างๆซึง่ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์สงู ในการแก้
ปัญหา ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเกิดการแลกเปลี่ยน
ปัญหาการทำ�งาน และส่งผลให้เกิดการประสานงานส่ง
ต่อผู้ท่ีขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กัลยพัชร
บัตรสมบูรณ์, 2551) ในการประชุมแต่ละครั้งนั้นควร
มีลักษณะการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ มีรูปแบบที่เป็น
กันเอง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุม ภาษาที่ใช้
ในการประชุมนั้นใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
ไม่เน้นทางด้านวิชาการมากเกินไป
2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ โดย
จัดกิจกรรมรณรงค์การแก้ปัญหายุติความรุนแรงต่อ
สตรีรว่ มกัน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนของสตรีควรทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวกลางในการคิด
แผนการดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์และนำ�ไปเสนอต่อ
องค์กรธุรกิจ โดยให้องค์กรธุรกิจเป็นผู้สนับสนุน เพื่อ
ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และควรใช้ความ

สัมพันธ์ทอี่ งค์กรธุรกิจมีอยูเ่ ดิมเพือ่ ประสานความร่วม
มือกับกลุม่ บุคคลอืน่ ๆ ทัง้ นีถ้ า้ กิจกรรมรณรงค์มกี ลุม่
เป้าหมายเป็นคนในพืน้ ที่ องค์กรต้องนำ�เสนอกิจกรรม
ให้องค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นพิจารณา เพราะมี
ความเป็ น ไปได้ สู ง ที่ จ ะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ หรื อ
พิจารณาจากรูปแบบการดำ�เนินงานขององค์กรธุรกิจ
นั้นๆว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่องค์กรต้องการ
รณรงค์หรือไม่
3. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
เพราะสถาบันการศึกษาเป็นเบ้าหลอมพฤติกรรมอัน
สำ�คัญของประชาชนในสังคม โดยเสนอตัวเป็นผู้ร่วม
สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนของสตรีที่มีการจัดขึ้นในสถาบันการศึกษา
ให้ คำ � แนะนำ � ด้ า นการยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ สตรี แ ละ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
กับชุมชน อีกทัง้ องค์กรควรให้เจ้าหน้าทีร่ ณรงค์ท�ำ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนของสตรีไปยังสถาบันการศึกษา ในรูปแบบ
การปลูกฝังความรู้ และสร้างกิจกรรมในชุมชน
โดยสรุปแล้วการใช้ความรุนแรงต่อสตรีเป็น
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ บั่นทอนความ
ปกติสุขของครอบครัวและสังคม ทั้งยังสะท้อนให้เห็น
ถึงความอ่อนแอของกลไกคุ้มครองสิทธิประชาชนของ
รัฐอีกด้วย จากปัญหาของการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
หากผู้หญิงที่ประสบปัญหาได้มีโอกาสเปิดเผยความ
รู้สึกที่แท้จริงออกมาเพื่อนำ�ไปสู่การแก้ปัญหา และให้
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของสตรีได้สามารถดำ�เนินการช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารเป็นปัจจัย
สำ�คัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ให้ความช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ�ความ
เข้าใจกับแนวทางการสื่อสารผ่านกระบวนการสื่อสาร
ของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและกลยุทธ์กลวิธกี ารสือ่ สาร
ขององค์กรผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีส่วนในการให้
ความช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาให้กลับมายอมรับ
และเคารพตนเองในฐานะมนุษย์ทมี่ ศี กั ดิศ์ รีและใช้ชวี ติ
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