


โครงการฝึกอบรม 

การจัดการระบบศูนย์ข้อมูล และการสนับสนุนผูน้ า 

ในการวางแผนสร้างเครือข่ายสื่อสารและรณรงค์ระดับพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมือง 
 

ภายใต้โครงการพัฒาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ 
กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองชายขอบและเปราะบางที่สุดในประเทศไทย 

 

ที่มาและความส าคัญ 

 ตามท่ีมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและส่ิงแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพ
ยุโรป (EU) และ IWGIA ด าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
ชนเผ่าพื้นเมืองชายขอบและเปราะบางท่ีสุดในประเทศไทย ระบบฐานข้อมูลท่ีพัฒนาขึ้นจะสามารถ
รองรับการพัฒนาองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติของการขับเคล่ือน
การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากระบวนการเชิงนโยบาย การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี การ
ผลักดันการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมืองในระดับชุมชนและท้องถิ่น ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตัวแทนของชนเผ่าพื้นเมืองจะต้องสามารถเรียนรู้ให้เกิด
ความเข้าใจ เข้าถึง และน าไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามท่ีคาดหวังได้ อีกประการหนึ่งชน
เผ่าพื้นเมืองในฐานะท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลจะต้องจัดการข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงด้วย 
 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาทางชนเผ่าพื้นเมือง 10 ชนเผ่าได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูลเบ้ืองต้นไประดับหนึ่งแล้ว ต่อจากนี้ไปจะเป็นการจัดการข้อมูลเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ จึงได้
จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดการระบบศูนย์ข้อมูล การจัดท าแผนท่ีชุมชน และการสนับสนุนผู้น าในการ
สร้างเครือข่ายส่ือสารและรณรงค์ ด้วยการให้ความส าคัญต่อการวางแผนอย่างเป็นระบบบนฐานของ
การมีข้อมูลและจ าเป็นต่อชนเผ่าพื้นเมืองท้ัง 10 กลุ่ม จะได้มีการเรียนรู้และน าไปจัดการข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อ จัดให้มีการ ฝึกอบรมด้านการจัดการระบบศูนย์ข้อมูลของ ชนเผ่าพื้นเมือง

กลุ่มเป้าหมาย 10 ชนเผ่า  
2. เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมด้านเทคนิคการจัดท าแผนท่ีชุมชนเพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูลของ

ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเป้าหมาย 10 ชนเผ่า 

3. เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมภาวะผู้น าในการวางแผนสร้างเครือข่ายส่ือสารและรณรงค์ให้กับ
ชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเป้าหมาย 10 ชนเผ่า 

 

เป้าหมาย 

 เป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการ ตรวจสอบ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้แก่
ตัวแทนชนเผ่าพื้นเมือง 10 ชนเผ่าเป้าหมาย ชนเผ่าละ 10 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมระดับท้องถิ่น
ออกเป็น 3 ภูมิภาค ได้แก่ 
 



 ภาคเหนือ  
1. ชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ 
2. ชนเผ่าพื้นเมืองบีซู 
3. ชนเผ่าพื้นเมืองก่อ (อึมป้ี) 
 

ภาคตะวันออกและอีสาน 
4. ชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร  
5. ชนเผ่าพื้นเมืองชอง 
6. ชนเผ่าพื้นเมืองแสก 
 

ภาคใต้ 
7. ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกน 
8. ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน 
9. ชนเผ่าพื้นเมืองอูรักลาโว้ย 
10. ชนเผ่าพื้นเมืองมานิ 
 
โดยผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง 10 คน จะประกอบด้วย  
1. ผู้ท าหน้าท่ีจัดการดูและระบบศูนย์ข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมือง เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้าน

คอมพิวเตอร์ 
2. ผู้ท าหน้าท่ีประสานงานของชนเผ่าพื้นเมือง 
3. ผู้น าชนเผ่าพื้นเมืองท่ีท าหน้าท่ีในการสร้างเครือข่าย การส่ือสารและรณรงค์ 

 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร 3 วัน คือ โดยแบ่งเป็นหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 การฝึกอบรมเรื่อง การจัดการระบบข้อมูลของศูนย์ข้อมูลชนเผ่าพื้นเมือง  1 วัน 
 หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมเรื่องภาวะผู้น าและการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลเพื่อการ
วางแผนสร้างเครือข่ายส่ือสารและรณรงค์ 2 วัน 
 

วันที่ 1  
           08.00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรมวันท่ี 1 
           08.30 น เปิดการฝึกอบรม  

 09.00 น. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
 09.30 – 12.00 น. กระบวนการทบทวนความรู้และการจัดการข้อมูล

ท่ีผ่านมา 
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. ปรับพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส่ือสาร 
13.00 – 14.00 น. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลออกสู่

ระบบรายงานผลบนหน้าเว็บไซต์และการปริ้น



เอกสารรายงานข้อมูล 
14.00 – 17.00 น. การเรียนรู้เครื่องมือการสร้างแผนท่ีชุมชน และ

การจัดการแผนท่ีชุมชนเพื่อสนับสนุนระบบศูนย์
ข้อมูล 

วันที่ 2  
           08.30 - 09.00 น. กระบวนการปรับพื้นฐาน (เกมส์) 

 09.00 – 10.00 น. ข้อมูลกับผู้น าเพื่อการเปล่ียนแปลง 
 10.00 – 12.00 น. กระบวนการของผู้น า 
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. การสร้างเครือข่ายของผู้น า 

วันที่ 3  
           08.30 - 09.00 น. ทบทวนภาวะผู้น า 

 09.00 – 10.00 น. ผู้น าและเครือข่ายกับการวางแผนส่ือสารและ
รณรงค์โดยมีศูนย์ข้อมูลเป็นฐาน 

 10.00 – 12.00 น. การพัฒนาแผนส่ือสารและรณรงค์ 
12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การน าเสนอแผนส่ือสารและรณรงค์ 
16.00 – 17.00 น. สรุปและปิดการฝึกอบรม 

 

สถานที่จัดฝึกอบรม:   
 เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นท่ี 
 

ผลที่คาดจะได้รับ 

 ตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองท้ัง 10 ชนเผ่า 100 คน อย่างน้อยร้อยละ 90 เกิดการเรียนรู้ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบศูนย์ข้อมูล และสามารถบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้น าในการ
วางแผนสร้างเครือข่ายส่ือสารและรณรงค์ให้เกิดประโยชน์ท้ังการสร้างความมั่นคงและด ารงอยู่ของภูมิ
ปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและส่ิงแวดล้อม 

  



ร่างตารางการฝึกอบรมทักษะการรณรงค์และเจรจาหว่านล้อม 

โครงการ KPEMIC 

เวลา เนื้อหา ผู้รับผิดชอบ สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช ้

วันที่ 1 

ช่วงเช้า แนะน ำกระบวนกำร   

ทบทวนข้อมูลรำยงำนของแต่
ละเผ่ำและข้อมูลสังเครำะห์
ร่วม (ประเด็นปัญหำ, ข้อ
กังวลและทำงออก) 

ทีมวิทยำกรและ
อำสำสมัคร 

สรุปรำยงำนแต่ละเผ่ำ 

ข้อมูลสังเครำะห์ 

พัก   

นิยำมและขอบข่ำยของกำร
รณรงค์และกำรเจรำจำหว่ำน
ล้อม 

ทีมวิทยำกร เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม 

กำรวำงแผนกำรรณรงค์+
เจรจำหว่ำนล้อม : ปฏิญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิชน
เผ่ำพื้นเมือง 

ทีมวิทยำกร เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม 

พักเท่ียง   

ช่วงบ่าย กำรวำงแผนกำรรณรงค์+
เจรจำหว่ำนล้อม (ต่อ) 

ทีมวิทยำกร เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม 

พัก   

ยุทธศำสตร์ทักษะและวิธีกำรร
รณรงค์ 

ทีมวิทยำกร เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม 



- แถลงข่ำว 

- กำรใช้โซเชียลมีเดีย 

- ฝึกพูดสำธำรณะ 

- กำรเจรจำหว่ำนล้อม 

- ฯลฯ  

ส่ือ ประกอบ 

แผนรณรงค์ร่วม+กิจกรรมร่วม 
+ ส่ือกำรรณรงค์ 

ผู้เอื้ออ ำนวย เอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม 

สรุปและปิดกำรประชุม ทีมวิทยำกร  

 

หมายเหตุ เวลำให้ยืดหยุ่นและปรับตำมสภำพของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 

 



1 
 

 
สรุป 

 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 

 

1. ความเป็นมา 

ชนเผ่าพ้ืนเมืองของประเทศไทย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สามภาคของประเทศ ได้แก่ภาคใต้ ที่
ราบสูงโคราชของภาคอีสานและภาคตะวันออก และภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ในแต่ละภาคจะมีประชากรชน
เผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ อาศัยอยู่ เช่น มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ อาศัยอยู่ทางภาคใต้ ญัฮกรู แสก โส้ กูย
และชอง อาศัยอยู่แถบที่ราบสูงโคราชของภาคอีสานและภาคตะวันออก กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลีซู ลาหู่ อาข่า  มลาบรี 
อึมปี บีซู ไทด าอาศัยอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นต้น ประชากรชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายกลุ่มอาศัย
อยู่กระจายไปตามประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขีดเส้นพรมแดนของรัฐชาติ
สมัยใหม่ในช่วงยุคล่าอาณานิคม และในช่วงตื่นตัวของการปลดปล่อยจากอาณานิคม ท าให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายกลุ่ม
ถูกแบ่งแยกและอยู่กระจายตามท่ีต่างๆ  

จากการศึกษาและสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับจ านวนประชากรและสถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ปรากฏว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ยกเว้นข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดที่ส ารวจโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี 2545 แต่การส ารวจครั้งนั้นยังไม่ครอบคลุมประชากรของ
อีกหลายกลุ่ม เช่น อึมปี บีซู ญักรู ชอง มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย มานิ ฯลฯ ซึ่งอาศัยอยู่ในภาคอ่ืนๆ ของประเทศ
ไทย และหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีการส ารวจและจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมอีก ท าให้ขาดข้อมูลที่ทันสมัยและไม่สามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนและการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่สถานการณ์ของชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองบางกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเปราะบางเริ่มเผชิญภาวะวิกฤต เช่น การถูกแย่งชิงที่ดิน ถูกละเมิดสิทธิ ถูกจ ากัดสิทธิในการท ามาหา
กิน ถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ จากการหารือกับผู้น าชนเผ่าพ้ืนเมือง มีความเห็นพ้องกันว่าการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองกลุ่มเล็กๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นและต้องกระท าอย่าง
เร่งด่วน  

เพ่ือให้แนวคิดและความต้องการดังกล่าวบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางมูลนิธิชนเผ่าพ้ืนเมืองเพ่ือ
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส) และมูลนิธิภูมิปัญญาชนเผ่าพ้ืนเมืองบนพ้ืนที่สูง (IKAP) โดยความร่วมมือกับศูนย์
ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองเลขาสภา
ชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนเผ่าพ้ืนเมืองขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
ที่ทุกฝ่ายสามารถน าไปใช้ได้ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยในระยะแรกจะ
เน้นกลุ่มเป้าหมายน าร่อง 10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรไม่มากก่อน ได้แก่ อึมปี บีซู มลาบรี ญัฮกรู แสก ชอง มอแกน 
มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการนี้ คือ องค์กรชุมชนและสมาชิกชุมชน รวมทั้งครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย
สามารถใช้ระบบข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในขบวนการของชนเผ่า
พ้ืนเมือง ทั้งในระดับภาคและระดับชาติ และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท านโยบาย การบริหารจัดการและมีความ
รับผิดชอบในระดับต่างๆ 
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เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์โดยรวม ตัวโครงการได้ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 

1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชนและสมาชิกชุมชนให้สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
จุลภาคเก่ียวกับสถานการณ์ทางสังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง และมีทักษะในงานรณรงค์
เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมเจรจาเชิงนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีไ่ม่ใช่ภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อให้สิทธิของพวกเขาได้รับการยอมรับ 

2)  เพ่ือจัดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนที่เปิดให้เข้าถึงได้ ส าหรับน าไปใช้วางแผน ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่ดีและสร้างความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านการขับเคลื่อนและสนับสนุนชุมชน 
และความร่วมมือและ/หรือการติดตามแผนงานที่ได้รับทุนและเข้าไปด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายต่างๆ 

3. กิจกรรมโครงการ 

โครงการมีกิจกรรมหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 
 องค์ประกอบที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการจัดท าข้อสนเทศ 

 องค์ประกอบที่ 2  การสร้างความตระหนักและงานสนับสนุน 

 องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและการรณรงค์ 
 

องค์ประกอบที่ 1: การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการจัดท าข้อสนเทศ 

องค์ประกอบนี้จะช่วยหนุนเสริมศักยภาพและความมั่นใจให้กับชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองทีเ่ปราะบาง และจัดท า
ข้อสนเทศท่ีมีความน่าเชื่อถือส าหรับน าไปใช้ในการรณรงค์และการสนับสนุน โดยท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้
กฎหมายแห่งชาติ รวมทั้งกรอบงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชน
เผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) กิจกรรมนี้ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนในเรื่องกฎหมายแห่งรัฐและการบริหารงาน
สาธารณะ และเสริมสร้างความร่วมมือและการร่วมงานระหว่างหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง 

 
กิจกรรมหลักๆ ได้แก่:  
 การฝึกอบรมผู้น าชุมชนเรื่องการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการรณรงค์ การจัดการองค์ความรู้ ฯลฯ  
 ท างานวิจัยพื้นฐานและจัดท าแผนที่ชุมชน 
 ยกระดับ หรือขยายผลการปฏิบัติการที่ดี  

 
องค์ประกอบที่ 2 – การสร้างความตระหนักและงานสนับสนุน 

ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในเรื่องกฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับตัวเอง ส่วน
หนึ่งเพราะขาดความรู้และตั้งถิ่นฐานอยู่ห่างไกล ดังนั้นกิจกรรมการสร้างความตระหนักและการรณรงค์จึงมี
ความส าคัญ และชุมชนต้องเป็นตัวหลักในการด าเนินการ งานรณรงคจ์ะเน้นการด าเนินงานตามกฎหมาย นโยบายและ
แผนงานที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการหรือด าเนินการไปไม่ดีนัก เช่น 1) มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการฟ้ืนฟูวิถี
ชีวิตชาวเลและชาวกะเหรี่ยง 2) ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสวัสดิการส าหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย และ 3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน เป็นต้น 

กิจกรรมที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบนี้ได้แก่ 
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 การสร้างความตระหนัก การปรึกษาหารือและการจัดเวทีให้กับชุมชน  
 การแบ่งปันข้อมูลกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 จัดท าเป้าหมายและยุทธศาสตร์การรณรงค์ที่ชัดเจน 
 ผลิตสื่อเพ่ือการศึกษาและรณรงค์ 
 สร้างหุ้นส่วนที่เข้มแข็งกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  

 
องค์ประกอบที่ 3 การสื่อสารและการรณรงค์ 

ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งของชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง คือ การไม่มีข้อสนเทศท่ีสมบูรณ์และทันสมัยเกี่ยวกับ
พวกเขา ดังนั้น การจัดท าข้อสนเทศทีม่ีการจัดการอย่างเป็นระบบและเปิดให้มีการเข้าถึงโดยภาคส่วนต่างๆ จึงเป็น
ประเด็นที่ท้าทายและมีความจ าเป็น ข้อสนเทศนี้จะมีการน าไปใช้ โดยเฉพาะหน่วยงานและผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และผู้มี
ส่วนได้เสียของโครงการนี้ 

กิจกรรมหลักขององค์ประกอบนี้ได้แก่ 
 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลออนไลน์ที่จัดการโดยมูลนิธิ ม.ก.ส และระบบข้อมูลที่ไม่เชื่อมต่อกับ

อินเตอร์เน็ทที่ชุมชนเป็นคนจัดการ รวมทั้งระบบองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูล 
 การรณรงค์ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก 
 สนับสนุนนักข่าวเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง โดยเฉพาะเครือข่ายสื่อชนเผ่าพ้ืนเมือง 
 สร้างแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4 
 

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่เปราะบาง 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

มีสองกลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง คือ  
 

1) กลุ่มเป้าหมายหลักคือชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองทีเ่ปราะบาง 10 กลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ 15 จังหวัดของประเทศ
ไทยได้แก่ มอแกน มอแกลน อุรักละโว้ย มานิ มลาบรี บีซู อึมปี ชอง ญัฮกูร และแสก  

2) กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น 
 ผู้แทนรัฐบาล และผู้แทนสถาบันของรัฐ  
 สถาบันพหุภาคีที่มีอยู่ในประเทศไทย (ILO และ UNICEF, UNESCO ฯลฯ)  

 

ภาคีหุน้ส่วนระหว่าง IPF, IKAP, 

CESD, CIPT, CUSRI and the 

MMVIC 
 

เพ่ือยอมรับชนเผา่พ้ืนเมืองและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ระดบัทอ้งถ่ินและด าเนินโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ 

 

 

สนบัสนุนโดยสหภาพยโุรปและ IWGIA 

เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในการบริหารจดัการ
ท่ีดีและกระบวนการพฒันาในประเทศไทย 

  

การสร้างความตระหนกัและ 
ขอฉนัทานุมติัจากชุมชน 

ชุมชนจดัการตนเองและการ
สร้างเครือข่าย  

การจดัท าขอ้มูลร่วมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

การใชร้ะบบขอ้มูลองคค์วามรู้
ของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การลอ๊บบ้ีและการรณรงค ์

การแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ 

การทบทวนความรู้ 

เวทีแนะน าโครงการ 
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การด้านสิทธิมนุษยชนกระแสหลัก 
 นักวิชาการและสถาบันที่เกี่ยวข้อง – อาทิเช่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืน ๆ – รวมทั้งสื่อด้วย 

 
5. พื้นที่การด าเนินงาน 
  
 จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ จันทบุรี สกลนคร นครพนม ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ ตรัง ระนอง สตูล 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 หนุนเสริมองค์กรจากฐานชุมชนและพัฒนาศักยภาพในการจัดท าเอกสารและปฏิบัติการของชุมชนเพื่อ
มีส่วนร่วมและมีส่วนในกระบวนการการเจรจาเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการ
ติดตามก ากับและการประเมินผล 

 เพ่ิมปฏิบัติการสร้างความตระหนัก การสร้างเครือข่ายและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรชน
เผ่าพื้นเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ และการมีส่วนร่วมในงานสนับสนุนและการปฏิรูป
กฎหมายโดยใช้กรอบของสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง 

 เพ่ิมการจัดท าเอกสาร การแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในหมู่ชุมชนชนเผ่า
พ้ืนเมืองและกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
  

โครงการนี้มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 3 ปี คือ 2559 - 2561  

8. งบประมาณและผู้สนับสนุน 

 โครงการนี้ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) และ International Workgroup on 
Indigenous Affairs (IWGIA) จ านวน 480,000 ยูโร  
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โครงสร้างการด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
 
 

มูลนิธิชนเผ่าพ้ืนเมืองเพ่ือการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (ม.ก.ส) 
188/525 ม. 10 ซ. 21 บ้านคุรุสภา ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์ 053 344945 แฟกซ์ 053344581  

Email: ipf@thai-ips.org 

Website: www.thai-ips.org  
 
 

 

เจ้าหน้าที่โครงการ 
และอาสาสมัครชุมชน 

ทีป่รึกษา (advisors) 
- ศูนย์ศึกษาชาติพนัธ์ุ 

มช. 
- สถาบันวจิัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  

องค์กรรับผดิชอบหลกั 
- IPF 
- IKAP 
- กองเลขาสภา 

ชนเผ่าพืน้เมือง  

คณะกรรมการ
จัดการโครงการ 

(PMB) 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 10 กลุ่มชาติพนัธ์ุ/ชนเผ่าพืน้เมือง 



 
 
 

คู่มือ 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ 
 

เครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมอืงแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพ 
ชนเผ่าพ้ืนเมืองชายขอบและเปราะบางที่สุดในประเทศไทย 
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เกริ่นน า 
 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชนเผ่า
พื้นเมืองชายขอบและเปราะบางที่สุดในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เฉพาะประการหนึ่งที่ส าคัญ
คือ การจัดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ชุมชน ที่สามารถเข้าถึงได้และน าไปใช้ส าหรับการ
วางแผน การบริหารจัดการที่ดีและมีความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งภายในศูนย์ข้อมูลจะมี
องค์ประกอบหนึ่งนั่นคือ แผนที่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและแบบแผนการเปล่ียนแปลงของชุมชน  

ทั้งในด้านประชากร กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ 

อาสาสมัครชนเผ่าพื้นเมือง ได้เคยผ่านการฝึกอบรมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท า
แผนที่เดินดินหรือแผนที่ท ามือ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาระดับหนึ่งแล้ว  และ
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบฐานข้อมูล และสามารถปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยได้
อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล การจัดท าแผนที่ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศข้อมูลผ่านโปรแกรม “กูเกิล เอิร์ธ” และในอนาคตจะสามารถ
พัฒนาไปสู่การใช้งานโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีมีความซับซ้อนและมี
มาตรฐานอื่นๆ ได้ เช่น ArcView, QGIS 

การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลครั้งนี้ มีเป้าหมายให้แต่ละชุมชนสามารถ
น าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพการวางแผนการใช้ทรัพยากร
ของชนเผ่าพื้นเมืองได้ โดยในเบื้องต้นชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองจะมีความสามารถในการผลิต  
(1) แผนที่ขอบเขตหมู่บ้าน (2) แผนที่การใช้ที่ดิน และ (3) แผนที่แสดงการเปล่ียนแปลงการใช้
ที่ดิน จากการตัดสินใจหรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดการเคล่ือนย้าย/
เปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน เมื่อชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมีศักยภาพในการใช้ข้อมูลแผนที่ผ่านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วจะท าให้ชุมชนมีศักยภาพและมั่นใจในสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
วางแผนการจัดการการใช้ที่ดินและทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และน าไปอธิบายเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ตลอดถึงการใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการจัดการร่วมกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
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แนะน าศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพืน้เมือง 
 
 ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทย เกิดขึ้นจากความพยายามในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จากปัญหาการขาดข้อมูลที่เป็นระบบ จึงท าให้
เกิดช่องว่างต่อการน าเสนอข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองต่อการเชื่อมโยงถึงนโยบายของภาครัฐในการ
ด าเนินการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะการน าเอาองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่มี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอยู่ให้
สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลชน
เผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ท าหน้าที่เป็นแกนกลางประสานงาน บริหารจัดการ โดยการเริ่มต้น
ของมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพชนเผ่าพื้นเมืองชายขอบและเปราะบางที่ สุดในประเทศไทย ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยท าหน้าที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายระบบข้อมูลที่เริ่มต้นจาก 10 ชนเผ่าพื้นเมืองในปี พ.ศ. 2561 นี้ ได้แก่ มละบริ บีซู ก่อ -
อึมปี้ ชอง ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ   
 ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพ้ืนเมือง มีความหมายดังนี้.............. 

  

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ของศูนย์ 

 

 ปัจจุบันได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมือง 1 เครือข่าย คือ เครือข่ายศูนย์ภูมิ
วัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และมีภาคีเครือข่าย 10 ศูนย์ คือ 

ไทย 

 

ของ 
มละบริ บีซู 

มานิ 

ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมือง 
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1) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองมละบริ 
2) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองก่ออึมปี ้
3) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองบีซู 
4) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองชอง 
5) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองญัฮกุร 
6) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองไทแสก 
7) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองมอแกน 
8) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน 
9) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองอูรักลาโว้ย 
10) ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองมานิ 

แต่ละศูนย์มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลเฉพาะของตนเอง แต่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กันโดยมีเครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบ
ข้อมูลกลาง และสร้างระบบรองรับการขยายภาคีเครือข่ายในอนาคต  ในขณะที่ศูนย์ภูมิวัฒนชน
เผ่าพื้นเมืองแต่ละชนเผ่าจะท าหน้าที่บริหารจัดการระบบข้อมูลของตนเองและด าเนินการจัดการ
รวบรวมข้อมูลตามที่เครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยร้องขอ 
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เครื่องมือสนับสนุน 

การท างานของศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมือง 
 
 เครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหาร
จัดการระบบข้อมูลของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงและส่ือสารข้อมูลสู่
สาธารณะ จึงมีบทบาทหนึ่งคือ การก าหนดรูปแบบและกระบวนการจัดการศูนย์ภูมิวัฒนของชน
เผ่าพื้นเมืองแตล่ะแห่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละเผ่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 เครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุน
เครื่องมือการท างานของศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมือง 10 ชน เผ่าน าร่องในประเทศไทย เพื่อ
ขับเคล่ือนระบบข้อมูลระยะเริ่มแรกดังต่อไปนี้ 

1) ฮาร์ดแวร์  ให้การสนับสนุน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค   1 เครื่อง และสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง 

2) ซอร์ฟแวร์ ให้การสนับสนุน โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์และระบบแอนดรอยด์ 
พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลออนไลน์  

3) บุคลากร ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ 1-2 และการปฏิบัติการน าเข้า
ข้อมูล 

 
การด าเนินงานของศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละชนเผ่า จะมีการก าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและแปลง
ออกมาเป็นสารสนเทศข้อมูลเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์  ดังนั้น “บุคลากร” ของแต่ละชนเผ่าที่ท า
หน้าที่จัดการศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองของตนเอง จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทย 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์) (ดูภาคผนวกแนบท้ายคู่มือ) 

 
แนะน าฮารด์แวร ์
 ฮาร์ดแวร์ หมายถึง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุน 

1) คอมพิวเตอร์   เป็นคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ภายใน
คอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบหลักคือ 

- หน่วยประมวลผล (CPU)  intel core i3-  
- หน่วยความจ าส ารอง (RAM)  DDR3-4 ขนาด 4 GB 
- หน่วยความจ าหลัก (HDD)  1 TB 
- หน้าจอขนาด    15.6 นิ้ว 
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2) สมาร์ทโฟน  ให้การสนับสนุนสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ในระบบปฏบิัติการแอน
ดรอยด์ 

 
แนะน าซอฟแวร์  

1) คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว เป็ นคอมพิ ว เ ตอ ร์ ที่ ใ ช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร เดี่ ย ว  คื อ 
ระบบปฏิบัติการวินดว์ 10 (windows 10) เป็นระบบหลักที่ใช้ควบคุมและส่ังการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยงกับซอฟแวร์ต่างๆ ที่ให้ใช้เพื่อจัดการข้อมูล ซึ่ง
ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละชนเผ่า จะใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันและมีซอฟแวร์
สนับสนุนเดียวกัน   

2) สมาร์ทโฟน เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน คือ ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์ เป็นระบบหลักที่ใช้ควบคุมและส่ังการท างานของสมาร์ทโฟน 

 
การท างานของคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวและสมาร์ทโฟน จะท างานเสมือนเป็นเครื่อง

เดียวกันสามารถท างานกับระบบข้อมูลที่เช่ือมโยงถึงกันเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะเก็บ
ข้อมูลหลักไว้ในระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)  โดยการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้วยผู้ใช้เดียวกัน (รายละเอียดติดตามตอนต่อไป) 
 
แนะน าบุคลากร 

 บุคลากรผู้ท าหน้าที่จัดการระบบข้อมูลผ่านเครื่องมือสนับสนุนที่ให้ อย่างน้อยต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งจะได้รับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ต่อไป   และจะต้องท าหน้าที่ส่ือสารกับเครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่า
พื้นเมืองแห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้  โดยบุคลากรของแต่ละชนเผ่าต้องมี
การคัดเลือกกันเองในแต่ละชนเผ่าและเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ 3 คน  ดังนั้นทั้ง 3 
คนจะต้องมี 1 คนที่ท าหน้าที่ดูแลทรัพยากรระบบซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ของตนเองได้  
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ขั้นตอนการใช้เครื่องมือสนับสนุน 
 

1. คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว (Notebook) ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 
เมื่อท าการเปิดเครื่อง จะมีหน้าจอให้เข้าสู่ระบบ โดยการใส่พาสเวิร์ดของอีเมลล์ที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งแต่ละศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมือง จะมีอีเมลล์ที่สมัครไว้ให้ 

 อีเมลล์จะมีรูปแบบดังนี้    
 
 
 
 KPEMIC หมายถึง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 
 
 การก าหนดรหัสผ่านมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 

ศูนย์ภูมิวัฒน 
ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

อีเมลล์ รหัสผ่าน 

1. ก่อ-อึมปี้ gor.kpemic@gmail.com  
2. มละบริ mlabri.kpemic@gmail.com  
3. บีซู bisu.kpemic@gmail.com  
4. ชอง chong.kpemic@gmail.com  
5. ญัฮกุร nyahkur.kpemic@gmail.com  
6. ไทแสก thaisaek.kpemic@gmail.com  
7. มอแกน mogan.kpemic@gmail.com  
8. มอแกลน moglan.kpemic@gmail.com  
9. อูรักลาโว้ย uraklawoi.kpemic@gmail.com  
10. มาน ิ mani.kpemic@gmail.com  
 

 เมื่อเข้าระบบวินโดว์ประจ าเครื่องแล้ว ภายในจะมีโปรแกรมประยุกตท์ี่พร้อมให้ใช้งาน
ประกอบด้วยโปรแกรมในกลุ่มของไมโครซอฟออฟฟิต รุ่น 2016 ดังภาพ 
 
 

ชื่อชนเผ่าพื้นเมืองภาษาอังกฤษ.(จุด)kpemic@gmail.com 
 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษของโครงการ/ปีคริสตศักราชปัจจุบัน/ชือ่ชนเผ่าพื้นเมืองภาษาอังกฤษ 
(พิมพ์ติดต่อกันไม่เว้นวรรคไม่มีเคร่ืองหมายคั้นใดๆ) 
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  โปรแกรมประยุกต์ท่ีติดต้ังไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

2. สมาร์ทโฟน  เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ควบคุมการท างานเช่นเดียวกับ
คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว นั่นคือ ใช้อีเมลล์เดียวกันเพ่ือเช่ือมโยงไฟล์ข้อมูลไปเก็บไว้ใน
ระบบคลาวคอมพิวต้ิง  

 
 
 
 
 
 

3. การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิวและสมาร์ทโฟน 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟน ทางเครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนฯ ได้ใช้

บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือ เป็นระบบเครือข่ายบริการข้อมูลที่มีการ
บริการที่มากไปกว่าการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในระบบก้อนเมฆ (อากาศ) โดยที่เราเลือกใช้ทรัพยากร
ระบบในการประมวลผลข้อมูลได้จากที่ไหนก็ได้ที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต นั่นหมายความว่า
ทางศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละศูนย์ มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็จะสามารถท างานข้อมูลของศูนย์ได้ตลอดเวลา  หรือแม้กระทั่งในพื้นที่ที่

 

โปรแกรมหลกัประจ า

เคร่ือง ใช้ส าหรับพิมพ์

เอกสารตา่งๆ  

 

โปรแกรมหลกัประจ า

เคร่ือง ใช้ส าหรับอ่าน

เอกสาร และรูปภาพตา่งๆ  

สมาร์ทโฟนของแต่ละศูนย์ภูมิวัฒนฯ จะมีความเฉพาะเจาะจงของข้อมูลในแต่
ละศูนย์  ดังนั้นผู้ใช้/จัดการสมาร์ทโฟนต้องไม่ท าการเปลี่ยนการต้ังค่าท่ีต้ังไว้ให้ หาก
เกิดปัญหาการใช้งาน ขอให้ติดต่อเครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศ

ไทยเพ่ือท าการแนะน าการต้ังค่าหรือส่งเครื่องมาท าการเซ็ตระบบใหม่ 
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ไม่มีอินเทอร์เน็ตผู้จัดการศูนย์สามารถท างานในระบบออฟไลน์ได้ และเมื่อเข้าสู่การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ก็จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปเก็บไว้ในระบบคลาวด์ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูล
จะสูญหายและต้องไปตามเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนอีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ การเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบคลาวคอมพิวต้ิง 

 
การท างานของศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละศูนย์ การท างานหลักจะอยู่บนระบบ

คลาวคอมพิวติ้ง  โดยมีโปรแกรมส าเร็จรูปหลักประจ าคอมพิวเตอร์ คือ ไมโครซอฟต่างๆ เป็นตัว
เสริมการท างาน  ดังนั้นผู้จัดการศูนย์ฯ จึงต้องเรียนรู้ระบบการท างานของกูเกิลคลาวด์ ที่จะใช้เป็น
ระบบหลักของเครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลาวคอมพวิติง้ 

 
คอมพวิเตอร์ 

 
สมาร์ทโฟน 

 

โปรแกรมอ่านแผนท่ีและคา่พกิัดแผนท่ี  

โปรแกรมอ่านและสง่จดหมาย (อีเมลล์)  

โปรแกรมปฏิทินกิจกรรม  

โปรแกรมเก็บรูปภาพ  

พืน้ท่ีเก็บข้อมลูของศนูย์ภมูวิฒันชนเผา่พืน้เมือง  
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ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองจะมีระบบโปรแกรม
เหล่านี้ประจ าเครื่องอยู่และเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยทางผู้ดูแลได้จัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว  โดยระบบไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของแต่ละศูนย์จะถูกจัดเก็บไว้ในไดรฟ์ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลลงไดร์ฟในระบบคลาวด์ของแต่ละศูนย์ภูมิวัฒนฯ 
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การใช้เครื่องมืออ่านแผนที่ 
 
 เครื่องมืออ่านแผนที่มีอยู่หลากหลายชนิด/รูปแบบที่นอกเหนือไปจากการอ่านแผนที่ที่
แสดงอยู่บนกระดาษแล้ว ในปัจจุบันมีเครื่องมืออ่านแผนที่ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการอ่านแผนที่ได้มากขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้จะแนะน าเครื่องมือการ
อ่านแผนที่อย่างง่ายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า “กูเกิลแมปส์” (Google Maps) ถ้าผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน (โทรศัพท์ที่เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์) จะสามารถใช้งานกูเกิล
แมปส์ได้อย่างง่ายดาย 
 
การอ่านแผนท่ีกูเกิลแมปส์ 
 แผนที่กูเกิลแมปส์ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์  

 
1) เปิดหน้าจอโทรศัพท์  
ค้นหาภาพไอคอนของแผนที่ดังรูป  
ในวงกลมที่ลูกศรช้ี 
เมื่อเจอแล้วคลิก (แตะ) บนภาพแผนที่ 
2) เมื่อโปรแกรมได้เปิดขึ้นแล้วจะได้ดังรูป  
ในวงกลมเมื่อใช้นิ้วแตะ(คลิก) จะปรากฎเมนูต่างๆ
ขึ้นมาเพื่อใช้ตั้งค่าและก าหนดค่าตามเมนูย่อยที่มีอยู่
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับแผนที่ในระบบ IOS ของโทรศัพท์ไอโฟน ก็จะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน  
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 3) การใช้งานแผนที่กูเกิลแมปส์ เพื่อจัดท า 
    “แผนท่ีชุมชน” เริ่มต้นจากเรียนรู้เครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การใช้เครื่องมือค้นหาต าแหน่ง เพื่อก าหนดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปล่ียนโหมดจากแผนท่ีภมูปิระเทศเป็น

ภาพดาวเทียม 

ปรับทิศทาง/เข็มทิศ (สีแดง) เพ่ือให้

ด้านบน (จอภาพ) เป็นทิศเหนือ 

ก าหนดต าแหน่งปัจจบุนัของโทรศพัท์ 

นัน่คือต าแหน่งพกิดัภมูิศาสตร์ท่ีเราอยู่ 

ใช้เพ่ือก าหนดเส้นทางเพ่ือให้น าทาง

เวลาเดนิทาง/ขบัรถ 

  

1. คลกิ/แตะ แล้วรอให้เคร่ือง
ค้นหาต าแหน่ง ปรับต าแหน่ง
เขม็ทิศให้ด้านบนเป็นทิศเหนือ 

2. ใช้นิว้แตะไปท่ีจดุสีฟ้าขอบ
ขาว เพ่ือรับค่าต าแหน่งพกิดั

ละตจิดู ลองจจุดู 

 

ค่าต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ได้ เป็น
จุดที่เส้นภูมิศาสตร์ละตุจูดมาตัดกับเส้น
ลองจิจูด ตรงต าแหน่ง 

18.905273 คอื คา่ละติจดู (เหนือ-ใต้) 
99.048965 คอื คา่ลองจจิดู (ออก-ตก) 
เป็นต าแหน่งบ้านของ “นครินทร” 

ข้อมูลในส่วนนี้ เราจะน าไปใช้
เพื่ อการ จัดท าแผน ท่ี ชุมชน
ต่อไป โดยการจัดท าขอบเขต
หมู่บ้าน  ขอบเขตท่ีดินท ากิน 
และต าแหน่งสถานท่ีส าคัญๆ 
ของหมู่บ้าน ฯลฯ  
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การจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 ศูนย์ภูมิวัฒนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จะมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลทั้งหมด
ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อ “thaiipportal.net” ร่วมกัน โดยมีหน้าโฮมเพจเป็นดังนี้ 
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ภาคผนวก 
สรุป พรบ คอมพิวเตอร์ 2550 และ พรบ คอมพิวเตอร์ 2560 

 
1. มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ
นั้น มิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
2. มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะถ้าน า
มาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
3. มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าส่ัง ชุดค าส่ัง หรือส่ิงอื่นใด และแนวทาง
ปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลโดย อัตโนมัติ “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” 
หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ ค าส่ัง ชุดค าส่ัง หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์อาจ ประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทาง อิเล็กทรอนิกส์ด้วย “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลาชนิด
ของบริการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล
อื่น (๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า 
ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
4. มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
5. มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการ
นั้นมิได้มีไว้ส าหรับตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
6. มาตรา ๘ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นท่ีอยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิ ได้มีไว้เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคล ท่ัวไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
7. มาตรา ๙ ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 
8. มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ 
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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9. มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลง
แหล่งท่ีมาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
10. มาตรา ๑๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ (๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท (๒) เป็นการกระท าโดยประการท่ีน่าจะเกิดความ
เสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการ
กระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีไว้เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่
สามปีถึงสิบห้าปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระท าความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 
11. มาตรา ๑๓ ผู้ใดจ าหน่ายหรือเผยแพร่ชุดค าส่ังท่ีจัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
กระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
12. มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (๑) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าท้ังหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่นหรือประชาชน (๒) 
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายต่อความ
มั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ต่ืนตระหนกแก่ประชาชน (๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อ
การร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลักษณะอัน
ลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดย
รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 
13. มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๑๔ 
14. มาตรา ๑๖ ผู้ใดน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีปรากฏ
เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพท่ีเกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้ โดยประการท่ีน่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่ น ถูกเกลียดชัง 
หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ถ้า
การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระท าไม่มีความผิด ความผิดตาม
วรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดา 
มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
15. มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ (๑) ผู้กระท าความผิดนั้น
เป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศท่ีความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ (๒) ผู้กระท า
ความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้อง
รับโทษภายในราชอาณาจักร 
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กิจกรรมท่ี 2 ทบทวนเนื้อหาจากรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละกลุ่ม 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อทบทวนข้อมูล ข้อกังวลและข้อเสนอแนะของแต่ละเผ่าส าหรับใช้เป็นข้อมูลส าหรับการท าแผนการ
รณรงค์ 

วิธีการ 

- น าเสนอข้อมูลรายงานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งข้อมลูการสังเคราะห์ โดยเขียนค าหลักลงบัตรค า 
- อภิปรายเพิ่มเตมิ ถึงสาเหตุและแนวทางออกของปัญหา 
- สรุปการอภิปราย 

ส่ือและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- บัตรค า 
- รายงานของแต่ละเผ่า 
- รายงานสังเคราะห์ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- แต่ละกลุ่มมีข้อมูลเก่ียวกับประเด็นที่ใช้ส าหรับการรณรงค์อย่างชัดเจน 
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กิจกรรมท่ี 3 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรณรงค์และเจรจาหว่าน
ล้อม 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อแลกเปล่ียนและเรียนรู้เก่ียวกับประสบการณ์การรณรงค์และการเจรจาของแต่ละคน  
- ท าความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อมร่วมกัน  

วิธีการ 

- แจกบัตรค าให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมแต่ละคน บัตรสีเหลืองใช้ส าหรับประเด็นเก่ียวกับการ
รณรงค ์บัตรสีน้ าเงินใช้ส าหรับประเด็นการเจรจาหว่านล้อม 

- แจกปากกาให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคน 
- ให้ผู้เข้าร่วมเขียนกิจกรรมที่เคยเข้ารว่มในงานรณรงค์อย่างน้อย 1 กิจกรรม และความ

เข้าใจเก่ียวกับการรณรงค์ว่าคืออะไรลงบนบัตรค าสีเหลืองที่แจกให้  
- ให้ผู้เข้าร่วมเขียนกิจกรรมที่เคยเข้ารว่มในงานเจรจาหว่านล้อมอย่างน้อย 1 กิจกรรม และ

ความเข้าใจเก่ียวกับการเจรจาหว่านล้อมว่าคืออะไรลงบนบัตรค าสีน้ าเงินที่แจกให้ 
- รวบรวมบัตรค าและติดลงบนกระดาน แยกการ์ดสีน้ าเงินออกจากสีเหลือง 
- ให้ผู้เข้าร่วมเล่าประสบการณ์สั้นๆ จากน้ันให้สรุปผลจากบัตรค า  
- เพิ่มเติมเน้ือหากรอบคิดและค านิยามของการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม  

ส่ือและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- สรุปนิยามการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเก่ียวกับนิยามการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อมอย่างชัดเจน 
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เนื้อหา สรุปนิยามการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม 

 

การรณรงค์เป็นกระบวนการที่ท าให้เสียงของผู้เรียกร้องดังมากขึ้นและดังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้
มีอิทธิพลต่อคนกลุ่มอื่น ซ่ึงกระท าได้โดยการให้การศึกษา การสร้างหรือเพิ่มความตระหนักให้กับสาธารณชน 
เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายหรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น บริษัทเอกชน ในประเด็นที่มี
ผลกระทบและที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่และต้องการให้นโยบาย กฎหมาย แผนงานและโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของตนเอง 

ข้อสังเกตที่ส าคัญ คือ การรณรงค์น้ันเป็นกระบวนการมากกว่าท่ีจะเป็นผลผลิต เป็นวิธีการมากกว่า
เป็นการหาข้อยุติ เป็นวิธีที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มที่มีอ านาจน้อยให้ได้มาซ่ึง
นโยบายที่ดีส าหรับพวกเขา ผลของกระบวนการ หรือ “ผลผลิต” ที่ได้จากการรณรงค์ อาจจะเป็นกฎหมาย 
นโยบาย แผนงานหรือโครงการที่ดีส าหรับชุมชนที่สะท้อนถึงผลประโยชน์ของชาวบ้าน 

การเจรจาหว่านล้อมน้ันถือเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ในชุดของการฝึกอบรมน้ี การเจรจาหว่านล้อม
จะเป็นกิจกรรมหลักที่เราจะได้เรียนรู้ และใช้ส าหรับด าเนินการเพื่อให้งานรณรงค์ของเราบรรลุผล 

การเจรจาหว่านล้อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจ หรือสร้างอิทธิพลต่อการกระท าของบุคคลท่ีมีอ านาจใน
การตัดสินใจในระดับนโยบาย เช่น รัฐบาลหรือบริษัทเอกชน ซ่ึงมีอ านาจในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย 
จัดท านโยบายและแผนงานที่มีผลกระทบต่อกลุ่มที่กระท าการเจรจาหว่านล้อม กล่าวง่าย ๆ คือ การเจรจาหว่าน
ล้อมน้ันเป็นการสร้างอิทธิพลเพื่อให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจคัดค้านหรือสนับสนุนประเด็นนโยบายและแผนงาน
เฉพาะของเรา มากไปกว่าน้ันคือ การเจรจาหว่านล้อมมีจุดมุ่งหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยใน
กรณีน้ี คือ ชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้ประเด็นและความต้องการของเขาได้รับการพิจราณา ใส่ใจและมีการจัดการ
อย่างเป็นธรรม 
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กิจกรรมท่ี 4 ความส าคัญของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและแนวทางบนฐานสิทธิ
มนุษยชนในงานรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม 

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อช้ีให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจและใช้เน้ือหาของปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิชนเผ่า
พื้นเมืองในงานรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อมได้ 

วิธีการ  

1. ฉายวีดีโอการ์ตูนเก่ียวกับปฏิญญาฯ ที่จัดท าโดยเอไอพีพีและแปลโดย IPF ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชม 
2. เมื่อชมวดีีโอเสร็จแล้วให้ถามค าถามดังต่อไปน้ีกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเริ่มการสนทนา 

 ตามความเข้าใจของคุณหลังจากที่ดูวีดีโอแล้ว คุณคิดว่าท าไมการยืนยันถึงสิทธิของเราในฐานะ
ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองจึงมีความส าคัญ?  

 ท าไมปฏิญญาฯ มีความส าคัญเมื่อเราท ากิจกรรมการรณรงค์?  
3. สรุปประเด็นการพูดคุยและให้ข้อมูลดังต่อไปน้ีเพิ่มเติม โดยใช้โปสเตอร์ UNDRIP และหนังสือ UNDRIP 

ประกอบ 

ส่ือและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

- หนังสือ UNDRIP 
- สไลด์ UNDRIP 
- วีดิโอ UNDRIP 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเก่ียวกับสาระส าคัญของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่า
พื้นเมืองและแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงส าหรับงานรณรงค์ 
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สรุปความส าคัญของ UNDRIP 

 

ส าหรับชนเผ่าพื้นเมือง การยืนยันถึงการใช้ประเด็นสิทธิเป็นศูนย์กลางในงานการรณรงค์และการเจรจา
หว่านล้อมน้ันเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

การใช้แนวทางการพัฒนาบนฐานของสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้เรามองเห็นถึงรากของปัญหาความยากจน
และการถูกท าให้เป็นคนชายขอบแทนที่จะมองเห็นถึงผลของปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าน้ัน 

ชนเผ่าพื้นเมืองมีประชากรโดยประมาณ 370 ล้านคนทั่วโลก ถือเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดและเป็นคนชาย
ขอบที่สุด ประชากร 2 ใน 3 ของชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย เฉกเช่นเดียวกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศ
และภูมิภาคอื่นๆ ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียจัดอยู่ในระดับขั้นที่ต่ าสุดของการพัฒนา ชนพื้นเมืองในเอเชียส่วนใหญ่
ยังอยู่ในกลุ่มของคนที่ยากจน มีอัตราการอ่านออกเขียนได้น้อย ขาดสารอาหารและมีสุขภาพไม่สมบูรณ์  

พวกเขามักจะถูกละเมิดสิทธิเป็นประจ า ทั้งการละเมิดสิทธิเชิงปัจเจกและสิทธิองค์รวม ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้
พวกเขากลายเป็นคนชายขอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มในเอเซีย
ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกรังเกียจด้านเช้ือชาติและถูกเลือกปฏิบัติ พื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่บ่อยครั้งที่พวกเขาต้อง
เสียสละให้กับกิจกรรมการพัฒนาและโครงการความร่วมมือที่รัฐเป็นผู้สนับสนุน และน าไปสู่การละเมิดสิทธิองค์
รวมของชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะสิทธิในที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร เช่น มีการเข้าไปตั้งฐานทัพ แย่งชิง
ทรัพยากร การบังคับอพยพ ท าลายวัฒนธรรมและการถูกเลือกปฏิบัติ  สิ่งเหล่าน้ีคือประสบการณ์ที่ชนเผ่า
พื้นเมืองส่วนใหญ่เผชิญเหมือนกัน1  

“ส าหรับชนเผ่าพื้นเมือง เป้าหมายของการพัฒนา... คือ การมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในเชิง
ปัจเจกและองค์รวม ความอยู่ดีกินดีและการพัฒนาของชนเผ่าพื้นเมืองจะเก่ียวข้องโดยตรงกับการให้
ความเคารพ การยอมรับ การคุ้มครอง รวมทั้งการใช้สิทธิของเขาทั้งสิทธิในเชิงปัจเจกและสิทธิองค์
รวม สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองที่เก่ียวข้องกับที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร และสิทธิในการก าหนด
ตนเอง ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการอยู่รอดและการพัฒนาร่วมกันของชนเผ่าพื้นเมืองบนพื้นฐาน
ของอัตลักษณ์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณและสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของเขา” 

 
                                                             

 AIPP, 2012, “Asia’s Indigenous Peoples and Sustainable Development: A Report by the Asia Indigenous 

Peoples Pact.” 
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การถูกเลือกปฏิบัติที่ชนเผ่าพื้นเมืองประสบอยู่น้ันจึงไม่ใช่สิทธิมนุษยชนที่เป็นแค่ปัจเจกบุคคลเท่าน้ันแต่ยัง
เป็นสิทธิองค์รวมในฐานะที่เป็นประชาชาติด้วย ดังน้ันส าหรับชนเผ่าพื้นเมืองแล้ว กลไกสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม
กับพวกเขามากที่สุด คือ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) และอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับชนเผ่าและชนพื้นเมืองในประเทศอิสระ  หรืออนุสัญญา ILO ฉบับที่ 169 
เครื่องมือทั้งสองน้ีพูดถึงสิทธิองค์รวมของชนเผ่าพื้นเมืองไว้อย่างชัดเจนและเป็นการเฉพาะ 

ในสถานการณ์เช่นน้ี การใช้แนวทางสิทธิมนุษยชนส าหรับเป็นกรอบในการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม
ของชนเผ่าพื้นเมืองนับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น และวัตถุประสงค์ของงานการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อมน้ัน
เป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชนเผ่าพื้นเมือง ให้พวกเขาสามารถน าไปใช้ในการเรียกร้องสิทธิ
ของเขาทั้งสิทธิเชิงปัจเจกและสิทธิองค์รวมได้ 
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สรุปประเด็นเนื้อหาหลัก 

ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง 

 

การก าหนดตนเอง     (มาตรา 3, 4, 5, 33) 

1. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการก าหนดตนเอง อันหมายถึงสิทธิที่จะก าหนดอนาคตของตนเองในฐานะที่เป็นกลุ่ม 
พวกเขาพึงมีอิสระที่จะตัดสินใจในสถานภาพทางการเมืองของตน และตัดสินใจในวิถีทางการพัฒนาของตนเอง อัน
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พวกเขายังมีสิทธิในการบริหารตนเอง หากพวกเขาต้องการ 
(มาตรา 3-4) 

2. พวกเขามีสิทธิที่จะรักษาสถาบันและวิถีชีวิตของตน อันรวมถึงระบบยุติธรรมของตน กระบวนการทางการเมือง
หรือกระบวนการตัดสินใจ ระบบเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ของวิถีชีวิตแห่งตน พวกเขายังมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในวิถี
แห่งรัฐที่เขาร่วมอยู่ (มาตรา 5) 

3. พวกเขามีสิทธิในการก าหนดอัตลักษณ์ของตนเองและผู้ที่เป็นสมาชิกของพวกตน พวกเขายังมีอ านาจควบคุม
สถาบันของตนเอง เลือกว่าใครควรอยู่ในต าแหน่งผู้น า ตามขั้นตอน ขนบธรรมเนียมและประเพณีของตน   
(มาตรา 33) 

 

สิทธิในท่ีดิน เขตแดน และทรัพยากร (มาตรา 26, 27, 28, 29) 

4. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร ซ่ึงโดยประเพณี พวกเขาเป็นเจ้าของ อยู่อาศัย ใช้หรือ
ได้มาโดยวิธีการอื่น ๆ พวกเขามีสิทธิที่จะยังคงเป็นเจ้าของ ใช้ พัฒนา และควบคุมมัน รัฐจ าเป็นต้องให้การรับรอง
และคุ้มครองทางกฎหมายต่อที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรเหล่าน้ี และเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชน
เผ่าพื้นเมืองในการเป็นเจ้าของระบบการถือครองที่ดิน (มาตรา 26) 

5. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะได้รับคืนที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรที่เคยถูกยึดไปจากพวกเขา ถูกน าไปใช้ หรือท า
ให้เสียหาย โดยปราศจากฉันทานุมัติโดยอิสระ ล่วงหน้าและได้รับการบอกแจ้งของพวกเขา เมื่อไม่สามารถคืนที่ดิน
ให้แก่พวกเขา ดังน้ัน พวกเขาจักต้องได้รับการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับที่ดินและเขตแดน
เหล่าน้ัน (มาตรา 28) 

6. พวกเขามีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัย และเพื่อให้สภาพแวดล้อมน้ันยังคงมีสุขอนามัยและ
การคุ้มครองความสามารถในการผลิตสินค้าที่จ าเป็นจากที่ดินและทรัพยากรของพวกเขา (มาตรา 29) 
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7. พวกเขามีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรอื่นๆ ของตนและเสริม
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และส่งมอบความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณน้ีให้กับคนรุ่นอนาคตต่อไป (มาตรา 25) 

8. รัฐจ าเป็นต้องสถาปนาและด าเนินการร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เก่ียวข้อง กระบวนการที่เปิดและโปร่งใสในการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเหนือที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรของตน น่ีรวมถึงสิทธิของชนเผ่า
พื้นเมืองเหนือที่ดินและทรัพยากรทั้งปวงที่ได้มีการครอบครองตามประเพณี หรืออาศัยอยู่และใช้ประโยชน์ใน
วิถีทางอื่นใด ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการน้ี (มาตรา 27) 

 

ฉันทานุมัติท่ีได้รับการบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็นอิสระ (เอฟปิค-FPIC) (มาตรา 10, 19, 28, 29(2), 30 
และ 32(2)) 

9. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะให้หรือระงับฉันทานุมัติของตนโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รับการบอกแจ้งต่อกิจกรรม
บางอย่าง เอฟปิคหมายถึงการที่ชนเผ่าพื้นเมืองสามารถตัดสินใจให้ด าเนินหรือยกเลิกกิจกรรมเหล่าน้ีเมื่อไรก็ได้ที่
พวกเขาต้องการ และใครก็ตามที่ต้องการเห็นกิจกรรมเหล่าน้ีเกิดขึ้น จ าเป็นต้องถามชนเผ่าพื้นเมืองว่าพวกเขา
เห็นชอบหรือไม่ ก่อนหน้าที่กิจกรรมเหล่าน้ีจะเริ่มขึ้น โดยปราศจากการบังคับให้ตัดสินใจด้วยวิธีใด ๆ และให้เวลา
พวกเขามากพอในการตัดสินใจตามกระบวนการในการตัดสินใจของตน 
กิจกรรมที่รวมอยู่ภายใต้สิทธิน้ี ได้แก่: 
          ก. การกระท าใด ๆ ด้วยวิธีการที่พวกเขาอาจถูกเคล่ือนย้ายโดยการบังคับ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ให้ออก
จากที่ดินหรือเขตแดนของตน (มาตรา 10) 

          ข. การเปลี่ยนแปลงใดในกฎหมายที่มีอยู่หรือการสร้างกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ 
โดยรัฐบาลที่อาจมีผลต่อพวกเขา (มาตรา 19) 

          ค. โครงการที่มีผลต่อที่ดินและเขตแดนของพวกเขาด้วยวิธีใดก็ตาม โดยเฉพาะโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนา การใช้หรือน าออกทรัพยากรประเภทใดก็ตามจากที่ดินของพวกเขา        (มาตรา 32-2) 

          ง. การเก็บหรือทิ้งสิ่งที่เป็นพิษหรือมีอันตรายลงในที่ดินหรือเขตแดนของพวกเขา (มาตรา 29) 

นอกจากน้ี ชนเผ่าพื้นเมืองจักต้องเห็นชอบล่วงหน้าก่อนที่กิจกรรมทางทหารใด ๆ จะเกิดขึ้นในที่ดินและเขตแดน
ของตน ยกเว้นในกรณีที่มีการคุกคามต่อรัฐอย่างยิ่ง และแม้เช่นน้ัน รัฐบาลจักต้องปรึกษาปฏิบัติการและทางเลือก
ทั้งปวงกับชนเผ่าพื้นเมืองเป็นการล่วงหน้า (มาตรา 30) 
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สิทธิในการพัฒนา (มาตรา 18, 20, 21, 23) 

10. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธ ารงรักษาและพัฒนาระบบและสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของตน 
และในการแสวงหาและมีวิถีทางของตนเองในวิถีชิวิตและการพัฒนา รวมทั้งเสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมตาม
ประเพณีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ บรรดาผู้ซ่ึงวิถีชีวิตได้ถูกพรากออกไป จักต้องได้รับการชดเชยอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม (มาตรา 20) 

11. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะตัดสินใจในการจัดล าดับและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง น่ีรวมถึงการมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและแผนงานทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อเป็นไปได้ พวกเขาจะ
บริหารโดยผ่านสถาบันของตนเอง (มาตรา 23) 

12. รัฐจ าเป็นต้องปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชนเผ่าพื้นเมือง และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจเป็น
พิเศษในสิทธิและความต้องการพิเศษของชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นผู้อาวุโส สตรี เยาวชน เด็ก และผู้ไร้ความสามารถ 
รัฐจ าเป็นต้องคุ้มครองเด็กชนเผ่าพื้นเมืองจากการถูกใช้เพื่อผลได้ทางเศรษฐกิจ และจากประเภทใด ๆ ของการใช้
แรงงานเด็ก โดยตระหนักว่าเด็กชนเผ่าพื้นเมืองมีความเปราะบางเป็นพิเศษ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้การศึกษาเพื่อท าให้เด็กเหล่าน้ีมีความเปราะบางน้อยลง (มาตรา 18, 21(2)) 

 

วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม (มาตรา 8, 11, 12, 13 และ 31) 

13. ชนเผ่าพื้นเมืองและบุคคลมีสิทธิที่จะธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน และไม่อาจถูกบังคับให้
เปล่ียนแปลงหรือละทิ้งวัฒนธรรมของตนเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐและฝ่ายอื่น ๆ รัฐจักต้องกระท า
การเพื่อให้แน่ใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองจะไม่ถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียวัฒนธรรมของตน และจักต้องให้
การชดเชยส าหรับช่วงเวลาในอดีตหรืออนาคตที่สิ่งน้ีอาจเกิดขึ้นได้ (มาตรา 8) 

14. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งสิทธิในการปฏิบัติ พัฒนาและพลิกฟื้นประเพณีของตน 
และส่งผ่านประวัติศาสตร์ ปรัชญา วัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมของตนไปยังคนรุ่นอนาคต หาก
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศาสนาหรือจิตวิญญาณถูกพรากไปโดยปราศจากฉันทานุมัติโดยอิสระ 
ล่วงหน้า และได้รับการบอกแจ้งของพวกเขา หรือในการละเมิดกฎหมาย ขนบธรรมเนียมและประเพณีของพวก
เขา เมื่อน้ัน รัฐจักต้องจ่ายค่าชดเชยให้ หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทางกายภาพ เมื่อน้ัน รัฐจักต้องส่งคืนทรัพย์สิน
น้ันให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในที่ที่เป็นไปได้ (มาตรา 11-13) 

15. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธ ารงรักษา ควบคุม คุ้มครองและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาตาม
ประเพณี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมตามประเพณีของตน กับทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
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ของตน รัฐจ าเป็นต้องกระท าเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิเหล่าน้ี (มาตรา 31) 

 

การศึกษา (มาตรา 14 และ 15) 

17. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะสร้างและควบคุมระบบการศึกษาของตนเอง และการเรียนรู้โดยใช้ภาษาของตนเอง 
และวิธีการของตนเองในการสอนและให้ความรู้ พวกเขายังมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาจากรัฐในทุกระดับและทุก
ประเภท รัฐพึงท าให้แน่ใจว่าบุคคลที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองสามารถได้รับการศึกษาในวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง
ในที่ที่สามารถท าได้ (มาตรา 14) 

18. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
ประวัติศาสตร์ของตน และประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหล่าน้ีจะต้องถูกน าเสนอในเชิงบวกและอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาและในข้อสนเทศสาธารณะ รัฐจ าเป็นต้องกระท า ร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เก่ียวข้อง ในการต่อสู้กับอคติ
ใด ๆ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมความอดกลั้น ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีในหมู่ชนเผ่าพื้นเมืองและ
ส่วนอื่น ๆ ของสังคม (มาตรา 15)  

 

สุขภาพอนามัย (มาตรา 24 และ 29-3) 

19. ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะใช้ รวบรวม และธ ารงรักษาการแพทย์ของตน และวิธีที่พวกเขาจัดการกับความป่วย
ไข้ และส่งเสริมสุขภาพ และพวกเขามีสิทธิที่จะมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (มาตรา 24) 

20. รัฐจักต้องให้แน่ใจว่าเมื่อไรก็ตามที่ชนเผ่าพื้นเมืองได้รับผลจากวัตถุที่มีพิษหรือมีอันตราย จะต้องมีแผนงานที่
เหมาะสมที่จะช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมสุขภาพของชนเผ่าพื้นเมือง และแผนงานเหล่าน้ีจะต้องถูกออกแบบโดย
ชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลน้ัน (มาตรา 29-13) 
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กิจกรรมท่ี 5 การวางแผนการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม 

ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการรณรงค์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการ 

วิธีการวางแผนงานรณรงค์และการเจรจาหว่านลอ้ม จะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ก) ขั้นตอนและ
กระบวนการวางแผนงานรณรงค์ และ ข) มีข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการวางแผน 

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม 

 กระดานไวท์บอร์ด หรือ กระดานด า 

 ปากกาเพนเทลและปากกาเขียนไวท์บอร์ด 

 กระดาษมนิลา 

 สไลด์น าเสนอเพาเวอร์พ๊อยท์ 

 รูปภาพของชนเผ่าพื้นเมืองหว่านล้อมรัฐบาล การให้สัมภาษณ์นักข่าวและการแถลงข่าว เวที
ประชุมปฏิบัติการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐบาล กิจกรรมการคัดค้าน ฯลฯ 

 เครื่องฉายแอลซีดี 

 โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร ์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ในช่วงท้ายของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้ความรู้ในเรื่องดังต่อไปน้ี: 

 มีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนที่ต้องกระท าในการวางแผนงานรณรงค์ 

 จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการรณรงค์ 

 สามารถจ าแนกข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการวางแผนและการรณรงค์ 
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ก) ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนงานรณรงค์ 

ระยะเวลา : 30 นาที 

ก่อนที่จะเริ่ม ให้มาท าความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าการรณรงค์น้ันคืออะไร 

ก.1 ขั้นตอนการรณรงค์มีอะไรบ้าง? 

1. สรุปเชื่อมโยงจากประเด็นตอนเช้าที่ได้ระดมสมองร่วมกันเก่ียวกับประสบการณ์และความเข้าใจ
เรื่องการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม 

2. สรุปว่าการรณรงค์คืออะไร อะไรคือลักษณะเฉพาะของการรณรงค์ที่ประสบความส าเร็จ วงจร
การรณรงค์มีอะไรบ้าง 

 
สรุปเนื้อหาและขั้นตอนของการรณรงค์ 

กล่าวง่าย ๆ คือ การรณรงค์น้ันเป็นชุดหรือกลุ่มของกิจกรรมที่ต้องกระท าในระยะยาว ซ่ึงประกอบไปด้วย 

 การวิจัย 

 การวางแผน 

 การปฏิบัติการ 

 การติดตาม 

 การประเมินผล 

ตัวอย่างของการรณรงค์ คือ การรณรงค์เพื่อให้มีความมั่นคงเก่ียวกับสิทธิในป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรของ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตป่า การรณรงค์เพื่อให้มีการยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตตามประเพณีที่ยั่งยืน การรณรงค์
เพื่อให้มีการยอมรับถึงสิทธิของเราในการให้ฉันทานุมัติ (FPIC)  

งานรณรงค์เป็นการรวมเอารูปแบบของการปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไปในช่วงระยะเวลา
หน่ึง เพื่อใหบ้รรลุถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้  บางอย่างอาจเป็นเป้าหมายระยะยาวที่สามารถบรรลุได้
โดยการรณรงค์ในระยะยาวและมีการกระท าอย่างต่อเน่ือง เช่น การปฏิรูปกฎหมายและนโยบาย  แต่ภายใต้
เป้าหมายระยะยาวอาจมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่สามารถบรรลุถึงได้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่า 

อะไรคือลักษณะเฉพาะของการรณรงค์ที่ประสบความส าเร็จ? ลักษณะเฉพาะของการรณรงค์มีดังต่อไปน้ี  
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ยุทธศาสตร์ 

เราต้องวิจัยและวางแผนงานรณรงค์ของเราอย่างระมัดระวัง  

ชุดของการปฏิบัติการ 

การรณรงค์ไม่ใช่เป็นการกระท าแค่เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น มีการประชุมหน่ึงครั้งกับหน่วยงาน
รัฐบาล มีการโทรศัพท์หาสภาผู้แทนราษฎรหน่ึงครั้ง หรือ ถูกสัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์หรือสถานีโทรทัศน์หน่ึง

ครั้ง การรณรงค์คือชุดของกลุ่มกิจกรรมที่สอดประสานกัน 

ออกแบบเพือ่จูงใจ 

เราต้องมีความสามารถในการใช้ข้อโต้แย้งและความคิดของเราเพื่อชักจูงให้คนเห็นถึงสิ่งที่เราต้องการ
เปล่ียนแปลงว่ามีความส าคัญและขอให้พวกเขาสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น ข้อโต้แย้งที่ว่าสิทธิในเอฟปิคของเรา

ซ่ึงต้องได้รับก่อนที่จะมีการกระท ากิจกรรมใด ๆ ในชุมชนของเรา 

เป้าหมาย 

การจูงใจต้องหาคนหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น คนที่มีอ านาจ หรือ อิทธิพลทีท่ าให้การรณรงค์ของเราประสบ
ผลส าเร็จ ยกตัวอย่างเช่น นักกฎหมายท้องถ่ิน หรือ เจ้าของบริษทั เป็นต้น 

สร้างพันธมิตร 

เราต้องท างานกับกลุ่มอื่น หรือ ผู้มีส่วนได้อื่นอื่น ๆ เพื่อสร้างผลกระทบให้กับงานรณรงค์ของเรา และท าให้
ความพยายามของเราเข้มแขง็ขึ้น 

มีผลในการเปล่ียนแปลง 

การณรงค์ของเราต้องส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกส าหรับชุมชนของเราที่เผชิญกับปัญหาเฉพาะอย่าง
ใดอย่างหน่ึง เพื่อให้การรณรงค์ของเรามีประสิทธภิาพ เราต้องสามารถจงูใจให้กลุ่มเป้าหมายของเราเห็นว่าสิ่ง

ที่เราต้องการเปล่ียนแปลงน้ันคือส่ิงที่เขาต้องการเช่นกัน 
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ก.2 วงจรการรณรงค์ 

ในการท าการรณรงค์จะมีขั้นตอนและกิจกรรมที่ด าเนินไปเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่า “วงจรของการรณรงค์” 
ซ่ึงประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปน้ี 

 การนิยามปัญหาที่ต้องการจะแก้ 

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับประเด็นปัญหา 

 การวางแผน  

 การปฏิบัติการ (ชุดหรือกลุ่มของกิจกรรม) 

 การประเมินผลการด าเนินงาน 

5 ขั้นตอนส าหรับการรณรงค์ 

การนิยามปัญหา (Identify) 
นิยามปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

 
การวิจัย (Research) 

รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นและเข้าใจถึงเหตุและผลของปัญหา 
แผนงาน (Plan) 

 
เมื่อมีการก าหนดให้การรณรงค์เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์     แผนเชิง

ปฏิบัติในการณรงค์ประกอบไปด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด วิธีการ กิจกรรมและกรอบเวลา 
การปฏิบัติการ (Act) 

 
ให้ปฏิบัติตามแนวทางการรณรงค์ที่ด ีโดยกระท าตามข้อตกลงและประสานงานกับทุกคนที่เก่ียวข้องในงาน

รณรงค ์
 

การประเมินผล (Evaluate) 
ให้ติดตามผลการปฏิบัติการและประเมินผลตลอดทั้งวงจรของการรณรงค์ และมาพิจารณาว่ากิจกรรมที่
เหมาะสมและจะท าต่อไปคืออะไร หรือ จะมีการท ากิจกรรมการรณรงค์อะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ก.2.1 การนิยามและการเข้าใจปัญหา 

1) การนิยามปัญหา 

ขั้นตอนแรกส าหรับการจัดท าแผนการรณรงค์ที่ดีคือ การนิยามปัญหาที่คุณหรือชุมชนของคุณก าลังเผชิญ
อยู ่ถ้าคุณเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน สิ่งน้ีอาจไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จะน าเอาปัญหาน้ีออกมาเพราะคุณรู้ว่าชุมชนก าลัง
เผชิญกับปัญหาอะไรและได้รับผลกระทบอะไรบ้างเรียบร้อยแล้ว  

มีเทคนิคหลายอย่างที่คุณอาจใช้ส าหรับดึงเอาประเด็นปัญหาออกมา เช่น ใช้โปรแกรมแผนที่ความคิดของ 
หมิง (Ming Mindmap) หรือการวิเคราะห์ต้นไม้เจ้าปัญหา 

แผนท่ีความคิด เป็นเทคนิคที่ท าให้เข้าใจถึงปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่มากขึ้น แผนที่ความคิดคือแผนที่
รูปภาพที่ใช้จัดการกับของบางสิ่งหรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับข้อมูล มีลักษณะคล้ายกับเซลส์สมองของคน ทุกๆแผน
ที่ความคิดจะมีจุดศูนย์กลางซ่ึงอาจเป็นรูปภาพหรือเป็นตัวอักษรก็ได้ สิ่งน้ีเป็นจุดเน้นหลักที่แสดงถึงเน้ือหาหลักของ
แผนที่ความคิด ในกรณีน้ีจุดเน้นหลักคือปัญหาหรือประเด็นที่มีผลกระทบต่อชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนแห่งหน่ึง
ในประเทศกัมพูชาก าลังเผชิญกับปัญหาการตัดไม้อย่างผิดกฎหมายและการยึดที่ดินของชาวบ้านเพื่อน าไปปลูก
ปาล์มน้ ามันของชุมชนบนเกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

หลังจากน้ันให้วาดก่ิงก้านออกจากประเด็นปัญหาหลัก (เช่น การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย) โดยให้เขียน
ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ีลงไป จากน้ันให้ท าก่ิงเล็ก ๆ ออกมาอีกโดยให้เช่ือมกับประเด็นปัญหาหลัก ก่ิง
ทั้งหมดจะเป็นโครงสร้างที่เช่ือมต่อกัน2 

การวิเคราะห์ต้นไม้เจ้าปัญหา เป็นเครื่องมือที่จะช่วยค้นหาทางออกในการแก้ไขปัญหาโดยแยกแยะ
สาเหตุและผลกระทบของปัญหาออกมา ขั้นตอนแรกคือ ต้องก าหนดและเห็นชอบร่วมกันในตัวปัญหาหรือประเด็น
ที่จะวิเคราะห์ก่อน โดยเขียนประเด็นหรือปัญหาหลักไว้ตรงกลางกระดาษและท าเป็นล าต้นของต้นไม้ ถัดมาให้ระบุ
ถึงสาเหตุของปัญหาหลัก สาเหตุน้ีจะเป็นรากของต้นไม้ ล าดับถัดไปที่ต้องระบุคือผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ัน ผลน้ี
จะกลายเป็นก่ิงของต้นไม้ 

 

 

 
                                                             

Tebtebba, 2010, Indigenous Peoples and the Convention on Biological Diversity 
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ก.2.2 เข้าใจปัญหา (การวิจัย)  

สิ่งที่จ าเป็นที่ต้องท าคือ การขุดลึกลงไปอีกเพื่อหาเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่จะช่วยให้เข้าใจ
ประเด็นมากขึ้น ในส่วนน้ีจะใช้การวิจัยข้ันพื้นฐานมาช่วย 

ซ่ึงสามารถท าได้โดยการแลกเปล่ียนเรื่องราว ประสบการณ์และข้อมูลกับสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชนโดยท าเป็น
กลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ (วิธีน้ีบางครั้งเรียกว่า การพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการ) ในการท าวิจัยต้องมั่นใจว่ามีผู้หญิงและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย คุณอาจใช้แนวค าถามดังต่อไป 

 ปัญหาคืออะไร 

 ใครที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และปัญหาน้ีมีผลกระทบต่อคุณ หรือชุมชนของคุณอย่างไร 

 ปัญหาน้ีมีผลกระทบต่อชุมชนระดับไหน 

 ปัญหาน้ีมีผลกระทบต่อคนกลุ่มอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร 

 อะไรคือสาเหตุของปัญหา 

 ใครคือคนที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา 

 อะไรคือทางออกในการแก้ไขปัญหา หรือประเด็นในความเห็นของคุณ 

 อะไรคือผลกระทบของแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อชุมชนหรือกลุ่มย่อยใน
ชุมชน 
 

ท าไมการรวบรวมข้อมูลถึงมีความส าคัญ 

การรวบรวมข้อมูลมีความส าคัญในงานรณรงค์เพราะว่า 

 เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอันดับแรกที่ช่วยให้นักรณรงค์เข้าใจถึงปัญหาอย่างถ่องแท้และมีข้อมูลที่
ถูกต้องส าหรับใช้ในการรณรงค์ 

 ข้อมูลที่ได้อาจใช้เปล่ียนแปลงเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ของนักรณรงค์และอาจมีประโยชน์ส าหรับ
การจ าแนกพันธมิตร หรือฝ่ายปรปักษ์ 

 เพื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับใช้ในการดึงดูดความสนใจ ขอรับการสนับสนุนและมาร่วมในการ
ปฏิบัติการ 

 ถ้านักรณรงค์ด าเนินการก่อนที่จะเข้าใจถึงตัวปัญหา หรือมีข้อมูลที่ผดิและไม่ถูกต้องเขาหรือเธอ
อาจถูกฝ่ายค้านโจมตีให้เสียหน้า และไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

 เพื่อเข้าใจถึงจุดยืนของฝ่ายตรงข้ามและจดุยืนของกลุ่มอื่น ๆ  
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เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลมีอะไรบ้าง  

* แผนที่ - เป็นรูปภาพที่แสดงถึงพื้นที่ภูมิศาสตร์ทัง้หมดหรือส่วนหน่ึง 
* การเก็บรวบรวมข้อมูลตวัอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์จากป่า พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ การถ่ายรูป

เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือการท าลายส่ิงแวดล้อมก็มีประโยชน์เช่นกัน 
* รวบรวมข้อมูล/วิจัยเก่ียวกับมิติของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม ใช้การสัมภาษณ์ การพูดคุยกับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การจัดเวทีประชุมปฏิบัติการในชุมชน ฯลฯ 
* การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การประเมินจ านวนความหลากหลายและความหนาแน่น

ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว ์
* การส ารวจทางสังคม เช่น การรวบรวมความคดิเห็นของสาธารณชนโดยใช้วิธีการส ารวจ 
เมื่อคุณท าการวิจัยข้ันพื้นฐานเสร็จแล้วควรจะหาค าตอบส าหรับค าถามดังต่อไปน้ีด้วย 

 มีคนกลุ่มอื่นที่ท างานเก่ียวกับประเด็นน้ีหรือไม่ 

 ในชุมชนของคุณมีผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เข้าใจประเด็นปัญหาและสามารถ
ช่วยเหลือคุณในงานรณรงค์หรือไม่ 

 ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย (ยกตัวอย่างเช่น ข้อบัญญัต ิข้อกฎหมาย) ที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาหรือไม่ 

 มีวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวที่จะใช้ส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ 

 มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างที่เหมาะสมที่สดุ 

 มีหน่วยงานของรัฐหน่วยยงานใดบ้างที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถ่ิน 
ระดับจังหวดั ระดับภาคและระดับชาติ 

 มีหน่วยงานไหนบ้างที่น่าจะเป็นองค์กรภาคีที่ดีของเราได้ 
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ข้อแนะน าส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม 

มีการรณรงค์หลายครั้งที่ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากขาดความเข้าใจต่อปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่ 
ดังน้ันการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เราไม่อาจคาดหวังให้คนอื่นเห็นด้วย โดยเฉพาะสถาบันของรัฐหรือบรรษัท
เอกชน ถ้าเราไม่มีความมั่นใจว่าเรามีข้อมูลที่เพียงพอที่ใช้พิสูจน์ข้อโต้แย้งของเรา ผลของงานวิจัยที่ได้สามารถ
น าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของงานรณรงค์ของเรา เช่น น าข้อมูลไปใช้ในการแถลงข่าว ส่งจดหมายร้องเรียน
และท าแถลงการณ์ ใช้เป็นแนวส าหรับการให้สัมภาษณ์ต่อสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ ข้อมูลคืออ านาจและ
งานวิจัยจะให้ข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการ 

กิจกรรมกลุ่ม : การจ าแนกและเข้าใจปัญหา (การใช้แผนที่ความคิด หรือการวิเคราะห์ต้นไม้เจ้าปัญหา)  

ส าหรับแผนท่ีทางความคิด 

 แบ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมออกเป็นกลุ่ม โดยให้มีสัดส่วนของหญิงชายที่สมดุลย์หรือเหมาะสม หรือ
ให้กลุ่มผู้หญิงอยู่ด้วยกัน ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้เอื้ออ านวย คนบันทึกและคนรายงานของกลุ่ม 

 ให้แต่ละกลุ่มเขียนประเด็นปัญหาหลักที่ชุมชนของเขาประสบอยู่ลงตรงกลางกระดาษชาร์ทแผ่น
ใหญ่ 

 เมื่อมีเน้ือหาหรือความคิดหลัก ๆ แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มลากเส้นออกมาจากศูนย์กลางและ
เขียนความคิดลงบนเส้นน้ี ถ้ามีประเด็นความคิดเห็นเพิ่มขึ้นให้ตรวจสอบว่าความคิดเห็นน้ันเป็น
ส่วนย่อยของความคิดที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าใช่ให้เพิ่มเข้าไปในเส้นเดิม ถ้าแนวคิดน้ีแตกต่างจาก
แนวคิดที่มีอยู่แล้วให้ลากเส้นใหม่ออกจากเส้นส่วนกลางและเขียนช่ือก ากับถ้าความคิดที่เสนอ
ออกมาเป็นแนวคิดใหม่ ให้ขีดเส้นใหม่ออกจากรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางกระดาษ จากน้ันให้หา
จุดเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละช้ินที่อยู่ปลายของเส้นอาจจะเช่ือมโยงกันได้ในบางด้าน อาจมีการท า
เครื่องหมายเชื่อมโยงในประเด็นที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน ให้ใส่ตัวเลขหรือลากเส้นโค้งระหว่างสอง
จุด ถ้าน าเอาแผนที่ความคิดน าไปใช้ส าหรับการพูดคุยหรือเพื่อการวางแผนให้ใส่หมายเลขก ากับ
ไว้ที่เส้นหลักแต่ละเส้นที่ออกมาจากสี่เหลี่ยมศูนย์กลางเพื่อแสดงถึงล าดับของประเด็น 

 ให้พูดคุยกันในกลุ่มและน าเอาผลที่ได้รับมาแบ่งปันให้กับกลุ่มอื่นโดยผู้น าเสนอรายงานของกลุ่ม  

ส าหรับการวิเคราะห์ต้นไม้เจ้าปัญหา 

 แบ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มโดยให้มีสัดส่วนของหญิงชายที่สมดุลย์หรือเหมาะสม หรือให้
กลุ่มผู้หญิงอยู่ด้วยกัน ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้เอื้ออ านวย คนบันทึกและคนรายงานของกลุ่ม 
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 แจกกระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่ให้กับแต่ละกลุ่ม 

 ตรงกลางกระดาษให้ผู้เข้าร่วมระบุถึงปัญหาหลักที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่โดยผู้เข้าร่วมต้อง
เห็นชอบกับประเด็นปัญหาหลักน้ี ปัญหาน้ีจะเป็นล าต้นของต้นไม้ 

 หลังจากน้ันให้กลุ่มระบุถึงสาเหตุของปัญหาโดยวาดเป็นรากของต้นไม้ 

 จากน้ันให้กลุ่มระบุถึงผลที่ตามมาของปญัหาโดยวาดเป็นรูปก่ิงไม้ 

 ให้มีการพูดคุยกันในกลุ่มและน าผลออกมารายงานให้กับกลุ่มอื่นได้รับทราบ 

 

ก 2.3 การวางแผนการรณรงค์ 

ระยะเวลา 1.30 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค์ 

- แต่ละกลุ่มมีความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหา องค์ประกอบ 
- แบ่งกลุ่มและจัดท าแผนการรณรงค์ของแต่ละกลุ่ม 

วิธีการ 

1. ท าความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาและรายละเอียดขององค์ประกอบการจัดท าแผนแต่ละอย่างให้ชัดเจน 
2. จัดท าแผนการรณรงค์ของแต่ละกลุ่ม 

ในการจัดท าแผนเชิงปฏิบัติ โดยทั่วไปแผนงานจะประกอบไปด้วย 

 เป้าหมาย 

 วัตถุประสงค์ 

 ตัวช้ีวัด 

 องค์กรพันธมิตร 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กิจกรรม 
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ต.ย องค์ประกอบส าหรับท าการท าแผนเชิงปฏิบัติในงานรณรงค์ 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด จ าแนกองค์กร
พันธมิตร 

กลุ่มเป้าหมาย 
(หลัก/รอง) 

กิจกรรม กรอบเวลา 

       

       
 

1. เนื้อหาและรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบในการจัดท าแผนการรณรงค์ 

ก). การต้ังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ 

กล่าวง่าย ๆ คือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นส่ิงท่ีพวกเราต้องการให้บรรลุในงานรณรงค์ของเราเพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่  เป้าหมายจะก าหนดได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจถึงปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อชุมชนแล้วเป็นอย่างดี 

เป้าหมาย คือ การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการให้มีการบรรลุผลในด้านนโยบายหรือการปฏิบัติการใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ หมายความว่าเป้าหมายน้ันจะมีเวลาก ากับที่สามารถบรรลุได้ในช่วงเวลาของการรณรงค์ 
ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ คือ ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโครงการเรดด์พลัส หรือไม่ได้รับการปรึกษาหารือในการท าแผนหรือท ากิจกรรมในโครงการเลย จาก
ปัญหาดังกล่าวการวางเป้าหมายควรจะเป็นดังน้ี คือ “มีผู้แทนของชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในคณะกรรมการเรดด์พลัสใน
ระดับท้องถ่ิน”   

วัตถุประสงค์: บอกถึงสิ่งที่จะกระท าให้ส าเร็จว่า ใครจะเป็นคนกระท า อย่างไร และท าในช่วงเวลาใด 
วัตถุประสงค์อาจมีหน่ึงข้อหรือมากกว่าน้ันก็ได้ วัตถุประสงค์จะช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมายที่เราก าหนดไว้ จาก
ตัวอย่างด้านบนวัตถุประสงค์ข้อหน่ึงคือ “ในระยะเวลา 6 เดือน จะมีผู้แทนของชนเผ่าพื้นเมือง 2 คน เป็นผู้หญิง 
1 คน เข้าไปเป็นคณะกรรมการเรดด์พลัสในระดับท้องถ่ิน”  เมื่อเราก าหนดวัตถุประสงค์แล้วเราต้องระลึกไว้ว่า
วัตถุประสงค์ที่ดีน้ันต้องประกอบไปด้วยส่ิงที่เรียกว่า SMART  
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SMART คืออะไร 

  
SPECIFIC (เฉพาะเจาะจง) 

ชัดเจนหรือยังว่าจะเปล่ียนพฤติกรรมของใคร 

MEASURABLE (วัดผลได้)  

ชัดเจนหรือยังว่าจะมีการเปล่ียนพฤติกรรมระดับไหน 

ACHIEVABLE (บรรลุผลได้)  

เราสามารถบรรลุถึงสิ่งน้ีหรือไม่ เรามีทรพัยากร (เงิน บุคคล) ที่จะมาสนับสนุน 
งานของเราหรือไม่ 

REALISTIC (เป็นจริง) 

เมื่อพจิารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน (ด้านสังคมและการเมือง) เราสามารถ 
บรรลุถึงสิ่งน้ีหรือไม่ 

TIME-BOUND (มีเวลาก ากับ) 

วัตถุประสงค์มีกรอบเวลาหรือเส้นตายก ากับหรือไม่ 

 
ข. ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัดคือเครื่องหมายที่บอกให้เราทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของเรา เมื่อเราก าหนด “เครื่องหมาย” เหล่าน้ี เราต้องถามตัวเราว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของเราแล้ว?” 

ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีสามารถนับได้  ดังน้ันบ่อยครั้งที่เราต้องตอบค าถามเก่ียวกับตัวช้ีวัดว่า “เท่าไหร่” “จ านวนก่ี
ครั้ง”  นอกจากน้ีตัวช้ีวัดก็ควรจะมีเวลาก ากับด้วยเช่นกัน เหมือนกับวัตถุประสงค์ เราสามารถที่จะบอกได้ว่า
เมื่อไหร่ที่ตัวช้ีวัดจะบรรลุผล  

เมื่อเราพัฒนาตัวช้ีวัด เราต้องมั่นใจว่าเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด หรือ สิ่งที่สามารถให้ค าตอบที่ดีที่สุดแก่
เราว่าเราบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเราเรียบร้อยแล้ว ตัวช้ีวัดอาจมีได้หลายอย่าง แต่เราต้องประเมินและเลือกเอา
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ตัวที่ดีที่สุดไปใช้  การมีตัวช้ีวัดมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะจะท าให้เราสับสน วิธีที่ดีที่สุดคือ ท าให้ตัวช้ีวัดเหลืออย่าง
มากที่สุด 3 ตัว บางครั้งเราอาจต้องการตัวช้ีวัดเพียงตัวเดียวเท่าน้ัน 

ยกตัวอย่างเช่น ในประเด็นที่เราได้พูดไปแล้วเก่ียวกับความต้องการให้มีผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปน่ังอยู่
ในคณะกรรมการเรดด์พลัส เราอาจใช้ตัวช้ีวัดดังน้ี “หลังจาก 6 เดือนไปแล้วจะมีผู้แทนชนเผ่าพื้นเมือง 2 คนได้รับ
การแต่งตั้งเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการเรดด์พลัส เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของคณะกรรมการอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดผลได้  คือ เราสามารถนับผู้แทนได้ (น่ีเป็นวัตถุประสงค์ของเรา) มีระยะเวลาก ากับ
ด้วย คือ ตัวช้ีวัดได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเราจะบรรลผลุในเรื่องน้ีภายใน 6 เดือน ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดที่ง่าย เพราะเข้าใจได้
ง่าย และตรงไปตรงมา และเป็นตัวช้ีวัดที่ดีที่สามารถบอกให้เราทราบว่าเราได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของเราแล้ว 

ตัวอย่างอีกอันหน่ึง คือ 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 

ชนเผ่าพื้นเมืองที่พึ่งพิงป่า
ในอ าเภอฮอยมีสิทธิในการ 
ถือครองที่ดินตามสิทธิใน
ที่ดินของชุมชนที่ได้รับการ
รับรองตามกฎหมาย 

1. จัดท าและจ าแนก 
แนวเขตที่ ดินส่วนรวม
แล ะที่ ดิ น ร า ยปั จ เ จ ก
เพื่อให้มีการรับรองตาม
กฎหมาย 

 

จ านวนแผนที่ที่ผลิตและน าเสนอเก่ียวกับที่ดินส่วนรวมของ
ชุมชน 

จ านวนแผนที่ (รายปัจเจกและส่วนรวม) ที่ได้รับการ
ยอมรับและได้รับสิทธิในการถือครองที่ดิน 

 2. สร้างศักยภาพให้กับ
ผู้ น า แ ละ สม า ชิ กขอ ง
ชุมชนในอ าเภอฮอยใน
ด้านการเจรจาหว่านล้อม
เพื่อให้สิทธิในที่ดินของ
เขาได้รับการยอมรับ 

จ านวนการฝึกอบรมและผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
(ชาย หญิง เยาวชน) 

จ านวนของการศึกษา การสัมมนาและจ านวนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม (ชาย หญิง และเยาวชน) 

จ านวนของการประชุมที่จัดร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ และ
จ านวนของผู้น าท้องถ่ินที่เข้าร่วมประชุม (ชาย หญิงและ
เยาวชน) 
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ข้อสังเกต ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม ตัวช้ีวัดมีความส าคัญเพราะจะใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินงาน
รณรงค์ของเราว่ามีความก้าวหน้าระดับไหนแล้ว 

 

กิจกรรมกลุ่ม : การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 

1. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้ากลุ่มกันอีกครั้งหน่ึงตามกลุ่มเดิม 
2. จากน้ันให้แต่ละกลุ่มพัฒนาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 1-2 อย่างตามปัญหา/ประเด็นที่แต่ละ

กลุ่มได้ระบุไว้กิจกรรมที่ 2 และมีตัวช้ีวัด 2-3 อย่าง 
3. ให้ผู้เข้าร่วมกลับมารวมกันอีกครั้งและให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานเก่ียวกับเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ จากน้ันให้มีการพูดคุยกันในเวทีใหญ่ 

ค) การจ าแนกพันธมิตรหน่วยงานที่เป็นกลางและฝ่าย ท่ีไม่เห็นด้วยกับเรา 

ในงานรณรงค์ สิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาอย่างหน่ึง คือ การจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย คือ กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลของการรณรงค์ หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา 
(ยกตัวอย่างเช่นชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง) รวมทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหา หรือ เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น และกลุ่มที่มีความสนใจในการแก้ไขปัญหา 

กระบวนการของการจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การพิจารณาถึงความส าคัญของปัญหา หรือ ประเด็นที่มี
ต่อพวกเขา และการจ าแนกระดับของการมีอิทธิพลของแต่ละกลุ่มที่มีต่อการหนุนช่วยในการแก้ไขปัญหาของเรา 
คือ สิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์และการจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยทั่วไป เราสามารถจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มที่เป็นพันธมิตร กลุ่มที่เป็น
กลางและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย (อยู่ตรงข้ามกับเรา) 

กลุ่มท่ีเป็นพันธมิตร 

คือ คนและองค์กรที่สนับสนุนงานรณรงค์ของเรา มีทั้งที่เป็นรายบุคคลและองค์กรที่เข้าใจถึงปัญหาของเรา 
เช่น ผู้น า นักการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มในชุมชน อาจารย์ และกลุ่มของ
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ คนกลุ่มน้ีจะแบ่งเวลาและเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือด้าน
วิชาการ ด้านการเงินและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่องานรณรงค์ของเราด้วย 
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กลุ่มท่ีเป็นกลาง 

คือ คนและองค์กรที่ยังไม่มีความเห็นในเรื่องของประเด็นปัญหา กลุ่มที่เป็นกลางน้ีมีความส าคัญในงาน
รณรงค์ของเรา เพราะบ่อยครั้งที่คนกลุ่มน้ีสุดท้ายแล้วจะเข้ามาเป็นพันธมิตรของเรา หรือ อาจกลายเป็นฝ่าย
คัดค้านของเราก็ได้ 

ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย 

คือ คนและองค์กรที่คัดค้านการรณรงค์ของเรา การรณรงค์บางครั้งเป็นการท้าทายถึงอ านาจที่ไม่เท่าเทียม
กันในสังคม และความท้าทายดังกล่าวบางครั้งก็ก่อให้เกิดการต่อต้านในด้านลบจากกลุ่มที่มีอ านาจอยู่ในขณะน้ัน 
หรือจากกลุ่มคนที่มีมุมมองแตกต่างกันออกไป ฝ่ายที่คัดค้านมีตั้งแต่คนที่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีการกระท าใด ๆ ไป
จนถึงกลุ่มที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและถึงขั้นก่อให้เกิดความรุนแรง 

 ในการจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราควรใช้ค าถามดังต่อไปน้ี 
o มีกลุ่มหรือองค์กรเก่ียวข้องกับกลุ่มไหนบ้าง 
o ใครคือบุคคลที่เราสามารถติดต่อได้ในองค์กรที่เก่ียวข้องน้ัน 
o อะไรคือความสนใจเฉพาะ หรอืหุ้นส่วนของเขาในเรื่องน้ัน 
o จุดยืนของเขาในเรื่องน้ันคืออะไร 

นอกจากน้ีเราอาจใช้ตัวอย่างของตารางดังต่อไปน้ีส าหรับใช้จ าแนกว่าใครที่เป็นพันธมิตร  ใครที่เป็นกลาง
และใครที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเราในงานรณรงค์ 

 

ระดับของ
การมี
อิทธิพล 

 
พันธมิตร 

 
เป็นกลาง 

 
ฝ่ายค้าน 

มาก หน่วยงานบรรเทาทุกข์/
องค์การสงเคราะห์ระดับ

สากล 

นักการเมือง ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รัฐบาล 

ปานกลาง องค์กรรณรงค์ระหว่าง
ประเทศ 

ประชาคมนานาชาติ 
ประชาชนทั่วไป 

บริษัทที่มพีื้นที่ขนาดใหญ่ 

น้อย ผู้ถือครองที่ดินขนาดเล็ก 
ผู้พลัดถ่ิน 

รัฐบาลท้องถ่ิน เจ้าของทีด่ินขนาดใหญ่ 
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ข้อสังเกต : ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม  

เมื่อเราจ าแนกและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ส าคัญคือเราต้องจ าแนกถึงอิทธิพลที่เขามีต่อ
ปัญหาหรือประเด็นที่เราก าลังรณรงค์อยู่ ถ้าผู้มีส่วนได้เสียน้ันมีอิทธิพลสูงต่อปัญหาไม่ว่าพวกเขาจะเป็น
พันธมิตร เป็นกลางหรือฝ่ายค้าน พวกเขา คือ เป้าหมายของเรา 

ง. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ในงานการณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย คือ คน หรือกลุ่มคนที่มีอ านาจในการกระท าบางสิ่งที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปตามที่เรามุ่งหวัง 

ข้อสังเกต : ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม  

  กลุ่มเป้าหมาย คือ คน ไม่ใช่สถาบัน เป้าหมายมี 2 ประเภท คือ เป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง 

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนที่มีอ านาจมากที่สุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง 
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ คนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงแต่มีอทิธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายหลัก 

หมายเหตุ : บางครั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักน้ันค่อนข้างจะยาก หรือ อาจจะมีความเสี่ยงในทาง
การเมืองส าหรับการที่พวกเขาจะให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเปิดเผย บางครั้งกลุ่มเป้าหมายของเราก็เป็นฝ่ายที่
คัดค้านเราเอง ดังน้ันเราจ าเป็นต้องรู้ว่าจุดยืนของเขาในเรื่องประเด็นปัญหาที่เราต้องการรณรงค์ให้มีการ
สนับสนุนน้ันเป็นอย่างไร การท าความเข้าใจเชิงลึกโดยผ่านการวิจัยอาจท าให้เรามีความเข้าใจ และสามารถที่จะ
จัดการกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ดีขึ้น 

วิธีง่าย ๆ ของการจ าแนกและการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ การใช้ข้อมูลตามตารางตัวอย่างด้านล่าง
ส าหรับเป็นแนวทางในการท า 

ตารางกลุ่มเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ 

ชื่อกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ชื่อบุคคล
ท่ีติดต่อ
ได้ 

พวกเขา
รู้จักปัญหา
อย่างไร 

ทัศนคติของ
เขาที่มีต่อ

ปัญหาคืออะไร 

ใครมีอิทธิพล
เหนือเขา 

อะไรคือส่ิงท่ีส าคัญส าหรับเขา 

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง 
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ยกตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ได้เสนอไปแล้วก่อนหน้าน้ีเก่ียวกับคณะกรรมการเรดด์พลัสในระดับท้องถ่ิน เรา
อาจใช้แนวค าถามดังต่อไปน้ีส าหรับใช้ก าหนดว่าใครน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา 

 ใครเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการเรดด์พลัส 

 ใครคือหัวหน้าของคณะกรรมการ 

 ใครคือสมาชิกที่มีอิทธิพลในคณะกรรมการเรดดพ์ลัสที่เราสามารถติดต่อได้ 

 สมาชิกของคณะกรรมการคนอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลบ้างคือใคร 

 มีเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินคนไหนบ้างที่เราสามารถติดต่อมาช่วยงานเราได้ 

 ตารางกลุ่มเป้าหมายอาจมีลักษณะดังน้ี 

วัตถุประสงค์ : ภายใน 6 เดือน จะมีผู้แทนชนเผ่าพื้นเมือง 2 คน เป็นสตรี 1 คนเข้าไปเป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการเรดด์พลัสท้องถ่ิน 

ชื่อกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ชื่อ
บุคคลท่ี
ติดต่อได้ 

พวกเขารู้จัก
ปัญหา
อย่างไร 

ทัศนคติของ
เขาที่มีต่อ

ปัญหาคืออะไร 

ใครมีอิทธิพล
เหนือเขา 

อะไรคือส่ิงท่ีส าคัญส าหรับเขา 

กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง 

เจ้าหน้าที่
เทศบาล 

นายกเท
ศมนตรี 

มีข้อมูล
เล็กน้อย 

เป็นมิตรกับ  
ชนเผ่าพื้นเมือง 

ประธาน
คณะกรรมการ
เรดดพ์ลัส 

คณะกรรมการเรดด์พลัส
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    เทศมนตร ี สนับสนุนในช่วงการเลือกตั้ง 

กิจกรรมกลุ่ม : การจ าแนกพันธมิตร ฝ่ายท่ีเป็นกลางและฝ่ายท่ีคัดค้าน รวมท้ังกลุ่มเป้าหมาย 

- แจ้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท างานเป็นกลุ่ม  
- ให้แต่ละกลุ่มจ าแนกฝ่ายที่เป็นพันธมิตร ฝ่ายที่เป็นกลางและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและ

เป้าหมายตามประเด็นปัญหาที่เราได้ก าหนดไว้แล้วก่อนหน้าน้ี ให้ใช้ตัวอย่างข้อมูลจาก
ตารางข้างบนเป็นแนวในการจัดท า 

- ส าหรับเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ตารางข้างบนมาเป็นแนวทางได้ 
- จากน้ันให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเป้าหมายที่แต่ละกลุ่มได้จ าแนกไว้ เสร็จแล้วให้มีการ

พูดคุยกันในเวทีใหญ่ 



 
 

คูมื่อการจดัท าแผนการรณรงค์และการเจรจาหวา่นล้อม | โครงการ KPEMIC 

 

28 

จ. การก าหนดกิจกรรมการรณรงค์ 

เมื่อคุณก าหนดเป้าหมายเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนดกิจกรรมที่คุณและชุมชนจะเป็นคน
ด าเนินการ จ าไว้ว่าชนิดของกิจกรรมน้ันจะขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่คุณและชุมชนของคุณมีอยู่ ทรัพยากรที่ว่าคือ คน
เข้าร่วม เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่จะน าไปใช้ในการด าเนินงาน งบประมาณ ฯลฯ  

กิจกรรมบางอย่างของการรณรงค์ มีดังต่อไปน้ี 

 การแถลงข่าว 

 การเจรจาหว่านล้อม 

 การพูด 

 วิทยุชุมชน 

 วีดิโอ 

 การฝึกอบรม 

 การประชุมปฏิบัติการ 

 ละครวิทย ุ

 การให้สัมภาษณ์วิทยุและโทรทัศน์ 

 การแถลงข่าวและท าข่าว 

 ละครและการล้อเลียน 

 การสร้างเครือข่าย  

 การท าโปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ ป้ายผ้า การ์ตูน 

 แถลงการณ์ และข้อเรียกร้อง 

 คดีในศาล 

 เว็ปไซด์  

 สื่อสังคม เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร ์

 การประชุม การเสวนา 

 กิจกรรมมวลชน 

 ฯลฯ  
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ข้อสังเกต ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม กิจกรรมที่ดีที่สุดคือ กิจกรรมที่มีชุมชนเข้าร่วม โดยเฉพาะสตรี
และเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง เมื่อมีการก าหนดกิจกรรม ต้องดูว่ากิจกรรมน้ันต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไป 
และมีศักยภาพในการเข้าถึงคนจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มของชนเผ่าพื้นเมือง หรือกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ 
และกลุ่มพันธมิตรที่จะมาสนับสนุนงานรณรงค์ของเรา 

 
กิจกรรมกลุ่ม: การจัดท าแผนเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการรณรงค์ 

เมื่อคุณนิยามปัญหาที่ชุมชนของคุณก าลังเผชิญอยู่และมีความเข้าใจในตัวปัญหาอย่างชัดเจนแล้ว และได้
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกเอากิจกรรมที่ดีที่สุดที่ชุมชนสามารถท าได้เสร็จแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือให้น าเอากิจกรรมเหล่าน้ีเข้ามาไว้ด้วยกันส าหรับท าเป็นแผนปฏิบัติการ 

 น าเอาผลที่ได้จากการท ากิจกรรมครั้งก่อนมาท าเป็นแผนการรณรงค์ 

 แจกกระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่ให้แต่ละกลุ่ม และแนะน าให้ใช้ตัวอย่างจากตารางด้านบนเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผน 

 หลังจากทุกกลุ่มท างานเสร็จแล้ว ให้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
รายงาน จากน้ันเปิดเวทีให้มีการพูดคุยกันในเวทีใหญ่ 
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ก 2.4 . การปฏิบัติการตามแผน 

เมื่อเรามีแผนเชิงปฏิบัติส าหรับการรณรงค์และชุมชนมีความเข้าใจเก่ียวกับแผนน้ีร่วมกันเรียบร้อยแล้ว  
ขั้นตอนต่อไป คือ การน าเอาแผนน้ีไปสู่การปฏิบัติการ 

ในการด าเนินกิจกรรมเราต้องจัดระดับความส าคัญก่อนว่ากิจกรรมไหนควรจะท าก่อน กิจกรรมไหนควรจะ
ท าทีหลัง 

ส่ิงท่ีเราต้องพิจารณาในการด าเนินกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 

เดินไปตามแผน 

ให้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้จนแล้วเสร็จ ไม่ใช่เริ่มต้นแล้วหยุดไป 

จดจ่อกับแผน 

ให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่แผน ไม่ไขว้เขว 

จัดในเวลาที่เหมาะสม  

ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวันที่มีความส าคัญที่สามารถท าให้งานรณรงค์ของเรามีผลกระทบในวงกว้าง
มากขึ้น โอกาสที่ส าคัญ ๆ เหล่าน้ี เช่น การประชุมที่ส าคัญ การประชุมของรัฐบาล วันหยุด วันส าคัญ ๆ ใน

ระดับสากล เช่น วันสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก ซ่ึงจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 9 สิงหาคมทุกป ี 

 

ก 2.5. การติดตาม การประเมินผลและการสะท้อนความคิดเห็น 

นอกจากแผนเชิงปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการได้และมีการออกแบบมาอย่างดีแล้ว  
การรณรงค์ที่ประสบผลส าเร็จน้ันจะต้องมีการติดตาม การประเมินผลและมีการสะท้อนความคิดเห็นกลับมาเป็น
ระยะ ๆ เก่ียวกับความก้าวหน้าของการด าเนินกิจกรรม การติดตามและการประเมินผลน้ีจะช่วยให้เราสามารถจัด
ปรับแผนงานให้ทันกับเวลาและสถานการณ์ที่เปล่ียนไป 

นอกจากน้ีการติดตามการประเมินผลและการสะท้อนความคิดเห็นยังเป็นการตรวจสอบถึงความรับผดิชอบ
ของเราดว้ยส่ิงที่เราต้องกระท าคือต้องให้ข้อมูลทีค่รบด้านและทันสมัยต่อชุมชนเก่ียวกับกิจกรรมการรณรงค์ของ
เราอย่างสม่ าเสมอ การติดตามและการประเมินผลเป็นแนวทางหน่ึงที่ใช้แจ้งให้สมาชิกในชุมชนเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของกิจกรรมการด าเนินงานและการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทีว่างไว้หรือไม่ ถ้ากิจกรรม
น้ันด าเนินไปได้ไม่ดี เราก็ต้องมีการพจิารณาและจดัปรับแผนงานให้เหมาะสม 



 
 

คูมื่อการจดัท าแผนการรณรงค์และการเจรจาหวา่นล้อม | โครงการ KPEMIC 

 

31 

ก. การติดตามงาน 

ในการติดตามงานจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วัดผลกระทบของการท ากิจกรรมการรณรงค์ของเรา 
นอกจากน้ีการติดตามงานยังช่วยให้เราทราบว่ากิจกรรมที่เราด าเนินไปน้ันด าเนินไปได้ด้วยดีและเป็นไปตามกรอบ
เวลาที่วางไว้หรือไม่ นอกจากน้ีในช่วงที่เราติดตามงานน้ันเรายังมีโอกาสได้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้เรา
สามารถแก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างทันท่วงที 

แนวค าถามที่อาจช่วยคุณส าหรับใช้ในการติดตามงานมีดังต่อไปน้ี 

 คุณได้ท าในสิ่งที่คุณบอกว่าเราจะท าหรือไม่ 

 ถ้าไม่ ท าไมถึงเป็นเช่นน้ัน 

 มีกิจกรรมใดบ้างที่เราต้องปรับเปลี่ยน 

การติดตามงานน้ันควรกระท าในทุก ๆ ขั้นตอนของการรณรงค์ ให้จ าไว้ว่าเมื่อเราติดตามงานน้ันเรา
สามารถที่จะบอกได้ว่า กิจกรรมที่เราท าน้ันจะช่วยให้เราบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นอกจากน้ีการ
ติดตามงานยังเป็นการได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าต่องานรณรงค์ของเรา 

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะท าการรณรงค์กับสื่อมวลชน เราสามารถที่จะวัดได้ว่ากิจกรรมน้ีประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ โดยดูจากจ านวนของข่าวที่ออกมาและที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ หรือดูจากจ านวนของผู้ที่มาร่วม
ลงนามในหนังสือร้องเรียน เป็นต้น 

 

ข. การประเมินผล 

การประเมินผลน้ันจะมีความซับซ้อนมากกว่าการติดตามงาน เพราะเราต้องการดูเก่ียวกับผลกระทบของ
กิจกรรมที่ท าไปแล้ว การประเมินผลจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาในช่วงการติดตามงาน  การ
ประเมินผลมีความส าคัญเพราะจะบอกให้เราทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน และท าให้เราทราบว่าเราบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ในระดับไหนแล้ว ซ่ึงจะช่วยให้เราน าไปจัดปรับหรือวางแผนได้ตามความเหมาะสม 

การประเมินผลให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานก่อนหน้าน้ีประกอบ  เพราะ
ตัวช้ีวัดจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราได้ท าอะไรเสร็จสิ้นไปแล้ว และทราบว่าเรามีการใช้ทรัพยากรอย่างไรบ้างในการ
ด าเนินงาน 

แนวค าถามที่ช่วยให้เราท าการประเมินผลได้ดีขึ้นมีดังน้ี 

 เราบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือยัง 
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 ถ้ายัง ท าไมถึงยังไม่บรรลุ 

 มียุทธศาสตร์อะไรบ้างทีต่้องมีการเปล่ียนแปลง 

อาจใช้แผนภาพดังต่อไปน้ีเพื่อท าให้มีความเข้าใจในการประเมินผลที่ดีขึ้น 

 

ค. การสะท้อนกลับ 

การสะท้อนกลับเป็นวิธีที่มีความส าคัญที่จะดูว่ามีปฏิกิริยาหรือความเห็นต่องานรณรงค์ของเราอย่างไรบ้าง 
เราควรรับฟงัความคิดเห็นจากชุมชน จากองค์กรพันธมิตรและจากสาธารณชนเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมที่เราท าไป
น้ันมีผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร เพื่อที่เราจะได้น าเอาไปปรับปรุงกิจกรรมการรณรงค์ของเราให้ดีขึ้น เรา
สามารถรวบรวมความเห็นจากพวกเขาโดยใช้วิธีหลายรูปแบบ เช่น การเข้าไปพูดคุยด้วย การฟังเสียงสะท้อนของ
พวกเขาที่มตี่อกิจกรรมของเรา หรืออาจจะท าแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกหลังจากที่แต่
ละกิจกรรมสิ้นสุดลง 

ข้อพิจารณาในการวางแผนการรณรงค์ : ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น       

1. ให้ตรวจสอบว่าคุณมีข้อมูลเก่ียวกับประเด็นที่จะท าการรณรงค์สมบูรณ์หรือยัง ถ้ายังมีช่องว่างอยู่
ให้หาข้อมูลมาให้ครบถ้วน  

2. ผู้ที่รับผลประโยชน์จากงานรณรงค์ควรเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหา ดังน้ันคุณ
จ าเป็นต้อง 

 จ าแนกให้ชัดเจนว่าชุมชนเหล่าน้ีคือใคร 

 ค้นหาว่าชุมชนเหล่าน้ีมีความตระหนักถึงประเด็นปัญหาหรือไม่ 

 ถ้าพวกเขามีความตระหนักถึงปัญหาให้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าชุมชนมีข้อมูลที่เพียงพอและ
ถูกต้องหรือยัง รวมทัง้ความเข้าใจในตัวประเด็นปัญหาด้วย 

 ให้ดูว่าชุมชนคิดเก่ียวกับเรื่องน้ีอย่างไร มีความรู้สึกอย่างไรและสามารถที่จะดึงชุมชน
ออกมาร่วมท ากิจกรรมได้หรือไม ่

3. ประเมินสถานการณ์ทางการเมือง 

คุณต้องค้นหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มต่าง ๆ มีจุดยนืในปัญหาน้ีอย่างไรและตัดสินใจว่าหน่วยงานรัฐ
ไหนที่เราควรจะเข้าไปรณรงค์และมีเจ้าหน้าที่คนใดบ้างที่น่าจะเข้ามาเป็นพันธมติรของเราได้บ้าง 
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และมีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่เห็นด้วย นอกจากน้ีให้พิจารณาดูว่ามีพื้นที่ทางการเมืองที่เปิดให้เราเล่นแค่
ไหนในการท ากิจกรรมรณรงค์ตามแผนที่ได้วางไวแ้ละประเมินดูว่าคุณควรจะเตรียมพร้อมส าหรับการ
ถูกปราบปรามจากส่วนของรัฐหรือไม่และหรือกิจกรรมใดบ้างที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าที่จะใช้ส าหรับการรณรงค์ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น 

4. ใหป้ระเมินเก่ียวกับการเสนอข่าวและความตระหนักของสาธารณชนเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา 
นอกจากน้ีให้ประเมินว่ามีข้อมูลและสื่อการศึกษาอะไรบ้างที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดึงดดู
ความสนใจของสาธารณชน 

5. ให้ประเมินถึงสภาพการรณรงค์ของคุณ 

 พิจารณาว่าใครคือคนในองค์กรของคุณที่สามารถสละเวลาส าหรับการรณรงค์ได้และพิจารณา
ว่าบุคคลน้ีมีทักษะและศักยภาพอะไรบ้างและก าหนดว่าบทบาทที่เขาควรจะเล่นในงานรณรงค์
น้ันคืออะไร 

 ให้ค้นหาว่ามีใครอีกบ้างที่อยู่นอกองค์กรของคุณที่คุณสามารถดึงมาร่วมการรณรงค์ได้ พวก
เขามีทักษะและศักยภาพอย่างไรและพิจารณาว่าเขาควรจะเล่นบทบาทอะไรในงานรณรงค์ 

6. จากข้อมูลการประเมินเก่ียวกับความต้องการในการฝึกอบรมและศักยภาพของผู้รณรงค์ ข้อมูลน้ี
จะน าไปก าหนดขอบเขตหรือพื้นที่เป้าหมายของการรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ในระดับ
ท้องถ่ิน (เทศบาล จังหวัด อ าเภอ ฯลฯ) ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ 

7. ประเมินถึงวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ส าหรับใช้ในการรณรงค์และดูถึงความเป็นไปได้ รวมทั้งทางเลือกใน
การระดมทรพัยากรเพิ่มเติม 

8. ใครน่าจะมาสนับสนุนเป้าหมายน้ี/เป็นพันธมิตรและจะติดต่อพวกเขาได้อย่างไร 
9. มียุทธศาสตร/์กิจกรรมและการกระท าเก่ียวกับการรณรงค์ใดบ้างที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบรรลุ

ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
10. ยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพเพียงใด อะไรคือผลที่เกิดขึ้นตามมา ความเสี่ยง ความส าเรจ็หรือความ

ล้มเหลว 
11. จะมีการเช่ือมโยงการด าเนินการและยุทธศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี

ค่าใช้จ่ายที่น้อยลงได้อย่างไร 
12. ในการรณรงค์ใช้ระยะเวลานานเพียงใด มีความยัง่ยืนอย่างไร 
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ข้อพิจารณาตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดของแผนการรณรงค์ของ
คุณ สิง่ที่ส าคัญคือ คุณควรจะทบทวนเป้าหมาย วตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคุณ 

ตัวอย่างดงัต่อไปน้ีเป็นแผนเชิงปฏิบัติในการรณรงค์ที่จัดท าโดยองค์กรอามัน ประเทศอินโดนีเซีย  
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กิจกรรม 6: ยุทธศาสตร์ ทักษะและวิธีการในการรณรงค์ 

  

ในชุดการฝึกอบรมก่อนหน้าน้ีเราได้พูดคุยเก่ียวกับการรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อมว่ามีความส าคัญ
อย่างไรในการใช้ยืนยันถึงสิทธิและประเด็นของชนเผ่าพื้นเมือง นอกจากน้ีเรายังมาดูว่าการรณรงค์น้ันคืออะไร  
รวมทั้งขั้นตอนของวงจรการรณรงค์  จากน้ันเราได้น ามาพัฒนาเป็นการรณรงค์ของเรา โดยมีการก าหนดส่วน
ต่างๆ ของการรณรงค์ และน าสิ่งเหล่าน้ีมารวมกันเป็นแผนเชิงปฏิบัติส าหรับการรณรงค์ นอกจากน้ีเรายังพูดถึง
ส่วนอื่นๆ ของการรณรงค์ ซ่ึงมีทั้งการปฏิบัติการจริงของกิจกรรมที่เราได้ก าหนดไว้  และพูดถึงความส าคัญของ
การติดตามงาน การประเมินผลและรับฟังความเห็นกลับมาเก่ียวกับความก้าวหน้าในการรณรงค์ของเรา 

ตอนน้ีเราจะมาดูในส่วนส าคัญอื่น ๆ ที่จะท าให้การรณรงค์ของเราสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เราวางไว้ 
ส่วนน้ีจะเก่ียวข้องกับทักษะที่เราและสมาชิกในชุมชนต้องการให้มีการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ ในช่วงท้ายของการฝึกอบรมชุดน้ี ผู้เข้าร่วม : 

- ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะในระดับที่สามารถน าไปใช้ส าหรับงานรณรงค์เบื้องต้นได้ 

ระยะเวลา : 1.30 ช่ัวโมง 

อุปกรณ์การฝึกอบรม 

 กระดาษมะนิลา 

 กระดานด า หรือ ไวท์บอร์ด 

 ปากกาเพนเทลหลากสี 

 เทปกาว/สก๊อตเทป 

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องฉายแอลซีดี (ถ้ามี) 

 กระดาษการ์ด 

 ตัวอย่างโปสเตอร์การรณรงค ์และวีดีโอ 

 รูปภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนของมวลชน : เช่น การชุมนุมคัดค้าน การเดินขบวน ฯลฯ 

 แผนเชิงปฏิบัติของการรณรงค์ที่ท าไปแล้ว 

ข้อแนะน าส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

 ชุดการฝึกอบรมน้ีจะประกอบไปด้วยการให้ข้อมูลและการพัฒนาทักษะ 
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 ส าหรับการให้ข้อมูล ให้ถามผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเก่ียวกับประสบการณ์จริงเท่าพวกเขาได้ประสบมา
เพื่อน าเข้าสู่การฝึกอบรม นอกจากน้ีให้ถามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ท าแล้วส าเร็จและอะไรบ้างที่
ท าไปแล้วแต่ไม่ส าเร็จ ให้ยกตัวอย่างเหล่าน้ีประกอบ เมื่อมีการพูดคุย หรือต้องการเน้นในประเด็น
ใดประเด็นหน่ึง 

 ให้เช่ือมโยงข้อมูลในการพูดคุยกับชุดการฝึกอบรมก่อนหน้าน้ีเพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้าร่วมรับข้อมูล
มากจนเกินไป ให้ย้ าเสมอว่าการพูดคุยน้ันควรเช่ือมโยงกับวิธีการนิยามปัญหาและขั้นตอนที่ใช้เมื่อ
เราท าแผนการรณรงค์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการพูดคุยเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
ก็จะเช่ือมโยงกับประเด็นการจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลข่าวสารก็จะเช่ือมโยงกับการนิยาม
ประเด็นและปัญหาและการวางเป้าหมาย/วัตถุประสงค์และอื่น ๆ เป็นต้น 

 ส าหรับการพัฒนาด้านทักษะในชุดการฝึกอบรมน้ีจะเน้นการพูดในที่สาธารณะและการให้สัมภาษณ์
เป็นหลัก (หนังสือพิมพ์และวิทยุ) ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการเขียนข่าว แถลงการณ์ ฯลฯ อาจจะมี
การฝึกอบรมให้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผลของการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมที่ได้จัดท า
ล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 
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ตอนท่ี 6.1 : การน าเสนอสารออกสู่ภายนอก 

ระยะการฝึกอบรม : 1 ช่ัวโมง 

6.1.1 สารคืออะไร  

ข้อสังเกตส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม 

สารควรเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว  

เราได้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลน้ีควรท าก่อนที่เราจัดท าแผนเชิง
ปฏิบัติการรณรงค์ฉบับสมบูรณ์ 

องค์ประกอบที่ส าคัญของยุทธศาสตร์เรา คือ การนิยามสารให้ชัดเจน สารโดยทั่วไปคือ สิ่งที่คุณต้องการ
ส่งถึงเป้าหมายของคุณ สิ่งที่คุณอยากให้เขาเข้าใจและปฏิบัติตาม ถ้าคุณจ าได้ เป้าหมายของเราอาจเป็น
สาธารณชนทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน บริษัทเอกชนหรือองค์กรอื่น 
ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราต้องการให้บรรลุถึง 

ดังน้ัน “สาร” จึงหมายถึง วิธีการนิยามสารและวิธีที่จะท าอย่างไรให้สารน้ีส่งไปถึงเป้าหมายโดยใช้รูปแบบ
และแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สารของคุณจะต้องมีลักษณะชัดเจน มีอิทธิพล มีความถูกต้องและเน้ือหากระชับ 

เมื่อคุณได้ก าหนดสารของคุณแล้ว คุณสามารถท าให้มันคมชัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เป้าหมายของคุณ คุณอาจมีสารทั่ว ๆ ไปและมีเน้ือหา/สารหลักหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ในการออกแบบสาร
ของคุณเพื่อส่งถึงผู้ออกกฎหมาย อาจแตกต่างจากสารที่คุณจะส่งให้กับสาธารณชน 

น่ีเป็นตัวอย่างของการพัฒนาสารและท าให้มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น 

สารในภาพรวม  เราดูแลพื้นท่ีป่าของเรามาหลายชั่วอายุคน ส่ิงเหล่านี้ควรจะได้รับการยอมรับ
เพื่อท่ีว่าป่าไม้ของเราจะได้รับการอนุรักษ์และรักษาสืบต่อไป 

เป้าหมาย สารหลัก 

หน่วยงานป่าไม้ วิธีการดูแลป่าไม้ของเราแสดงให้เห็นว่าวิธีน้ีเป็นแนวทางที่ดทีี่สุดในการอนุรักษ์ป่า
ไม้ หน่วยงานป่าไม้ควรมาเจรจากับพวกเราเพื่อทีเ่ราจะได้มาแลกเปล่ียนกันเก่ียวกับ
แนวทางการยอมรับและสนับสนุนวิธีการแบบน้ี 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายป่าไม้ของเราต้องได้รับการแก้ไขหรือปฏิรูปเพื่อให้แนวทางการจัดการ การ
ใช้และการดูแลป่าไม้ของเราได้รับการยอมรับและสนับสนุน 

 

กิจกรรมท่ี 1: การก าหนดสาร 

 ให้แบ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อย  

 จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้แต่ละกลุ่มจัดท าสารหลัก 

 ให้แต่ละกลุ่มปรับปรุงสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาได้ก าหนดไว้  ถ้าหากว่ามี
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 2 กลุ่มหรือมากกว่าน้ัน 

 ให้แต่ละกลุ่มอธิบายถึงสารที่จะท าออกมาโดยใช้หลักเกณฑ์ ความชัดเจน มีอิทธิพล มีความถูก
ต้องและเน้ือหากระชับ  

 ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นต่อสารที่แต่ละกลุ่มเสนอ 

 

6.1.2 รูปแบบของการเผยแพร่สารท่ีหลากหลายมีอะไรบ้าง?  ส่ือมวลชนและรูปแบบอื่น ๆ  

กิจกรรมท่ี 2: การกระจายสารของเรา 

 ให้แจกกระดาษการ์ดและปากกาเคมีให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

 ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเขียนค าตอบส้ัน ๆ ส าหรับค าถามดังต่อไปน้ี “ในประสบการณ์ของคุณ คุณ
มีวิธีในการส่งสารของคุณออกไปถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างไร” 

 ให้แต่ละคนอ่านค าตอบและอธิบาย 

 น าเอากระดาษการ์ดติดบนกระดานด าและจัดกลุ่มเข้าด้วยกันตามกลุ่มดงัน้ี รูปแบบดั้งเดมิ 
(หนังสือพิมพ ์วิทย ุโทรทัศน์) อินเตอร์เน็ตและส่ือทางสังคม วีดีโอสารคด ีการบรรยาย ฯลฯ 
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ข้อสังเกตส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

กิจกรรมที่ถูกก าหนดว่าเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเผยแพร่สารออกไปต้องมีอยู่ในแผนงาน
เชิงปฏิบัติด้วย 

ค าแนะน าบางอย่างส าหรับการน าเสนอข้อมูล : คุณต้องการใช้สื่อเพื่อส่งสารของคุณออกไปโดยจัดแถลง
ข่าวหรือไม่ หรือ คุณต้องการใช้การโฆษณาเพื่อดึงดดูความสนใจของสาธารณชนหรือไม่ ให้จ าไว้ว่า
ไม่จ าเป็นที่งานรณรงค์ทั้งหมดจะต้องใช้สื่อ บางครั้งการส่งสารออกไปข้างนอกโดยใช้การตลาดและ
การโฆษณากลับง่ายกว่าการส่งสารโดยผ่านการแถลงข่าวและการประชุม 

การใช้สื่อจะพูดคุยเพิ่มเตมิในวาระที่ 3.6 ส่วนรูปแบบอื่น ๆ น้ันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง ให้น า
ตัวอย่างของสื่อสิ่งพิมพ์ดังต่อไปน้ีเมื่ออธิบายถึงรูปแบบการส่งสารอื่น ๆ ที่ชุมชนสามารถใช้ได้ 

รูปแบบอื่น ๆ ท่ีชุมชนสามารถใช้ได้มีดังนี้ 

1. เคร่ืองหมายซึ่งรวมท้ังโปสเตอร์และแผ่นป้าย รูปแบบเหล่าน้ีเป็นวิธีที่ดึงดูดใจที่ใช้ส่งสารออกไป 
ให้ส่งสารของคุณออกไปอย่างชัดเจนและท าให้น่าสนใจให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ บางครั้งวิธีการที่
ง่าย ๆ คือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. แถลงการณ ์เอกสารจุดยืน จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารข้อเท็จจริง เอกสารวิจัย 
การ์ตูน ฯลฯ รูปแบบเหล่าน้ีมีประโยชน์มากในการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะต่อสาธารณะ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบเหล่าน้ีอย่างน้อยต้องมีทักษะในการเขียนและทรัพยากรอื่น ๆ  ดังน้ันคุณ
ต้องพิจารณาว่าจะดึงเอาทรัพยากรมาจากไหนและอย่างไรหรือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการใช้
รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลน้ี การเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรพัฒนาเอกชนและมีหน่วยงาน
พันธมิตรที่เช่ือถือได้ มีประโยชน์และมีความส าคัญอย่างมากในการท าสื่อข้อมูลประเภทต่างๆ 
เหล่าน้ี 

3. การส่งข้อความ เว็ปไซด์และส่ือทางสังคม การส่งข้อความสามารถใช้เป็นวิธีในการเผยแพร่
ข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรอามัน (AMAN) ใช้การส่งข้อความส าหรับการรณรงค์ให้ชุมชน
ชนเผ่าพื้นเมืองและผู้สนับสนุนต่อต้านบริษัทปาล์มน้ ามัน การแย่งชิงที่ดิน การละเมิดสิทธิ ฯลฯ 
ปัจจุบันการเข้าถึงเครื่องมือเว็ปไซด์และอินเตอร์เน็ตเริ่มเติบโตมากขึ้น  แม้กระทั่งในชนบทก็
เช่นกัน คนที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชน ดังน้ันการใช้สื่อเว็ปไซด์ส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารให้กับ
เยาวชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ นอกจากน้ีคุณสามารถใช้เฟสบุ๊คและทวิตเตอร์เพื่อกระจายข้อมูลสู่
สาธารณะได้ 
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4. การท าข้อมูลโดยใช้วิดีโอ การท าข้อมูลโดยใช้สื่อวีดีโอเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากส าหรับ
การเผยแพร่ข้อมูลเพราะมีทั้งภาพและเสียงและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง แต่การ
ผลิตวีดีโอสารคดีน้ันต้องมีทักษะและทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ ดังน้ันเราควรหาภาคีในหมู่ของ
องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันต่าง ๆ มาฝึกอบรมวิธีการท าวีดีโอให้อุปกรณ์และความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิคในการผลิตวีดีโอ ถ้าวิธีน้ีเป็นไปไม่ได้ อาจขอให้ภาคีกับองค์กร/สถาบันมาช่วยท า
วีดีโอที่เก่ียวข้องกับประเด็นของคุณ 

6.1.3 การพูดในท่ีสาธารณะ 

ทักษะการสื่อสารมีความส าคัญเพราะสามารถใช้ถ่ายทอด หรือบอกสารของเราไปสู่ผู้รับสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้น าชุมชนเป็นตัวกลางที่มีประสิทธิผลในการเผยแพร่ข้อมูล  โดยเฉพาะในระดับชุมชนและ
สาธารณชนทั่วไป หมายความว่า ผู้น าเอาสารไป่ให้โดยตรง วิธีน้ีท าได้โดยใช้วิธีการพบปะกันแบบบุคคลต่อบุคคล 
การรวมกันของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (คนในร้านค้า กลุ่มผู้หญิงคุยกัน ฯลฯ) และการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ 
เช่น การรวมตัวกันในโบสถ์ การประชุมของมวลชนจ านวนมาก การสัมมนาในชุมชน การรวมตัวกันในที่สาธารณะ 
ฯลฯ ผู้น าชุมชนน้ันไม่มากก็น้อยเคยพูดในเวทีของชุมชน ในที่สาธารณะ หรือ พูดกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ผู้สื่อข่าว 
แต่การพูดในบางครั้งก็มีปัญหาเช่นกัน เช่น ถูกข่มขู่ อย่างไรก็ตาม มีเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติหลายอย่างที่
จะท าให้เป็นนักพูดที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดกับผู้ฟังประเภทไหนก็ตาม 

ด้านล่างน้ีเป็นแนวทางที่มีประโยชน์บางประการส าหรับการพูดในที่สาธารณะ ให้จ าไว้ว่า น่ีเปน็งานของคุณ
ที่จะต้องสง่สารออกไป !!! 

 

1.  การเตรียมการพูดและการน าเสนอ 

การพูดที่มีการเตรียมตัวมาดีจะประกอบไปด้วย ค าขึ้นต้น เน้ือหาตอนกลางและตอนจบ ซ่ึงอาจจะมีการ
เตรียมตามหัวข้อ ตามล าดับเหตุการณ์ (จากเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน) จากประเด็นที่ส าคัญที่สุด และสิ่งที่
ต้องท า ใช้แนวค าถาม ใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไรเป็นกรอบ การจัดการการพูด หรือ การน าเสนอน้ัน
ขึ้นอยู่กับส่ิงที่ผู้พูดรู้สึกว่าอย่างไหนสะดวกที่สุด และส่ิงที่เหมาะสมกับกลุ่มของผู้ฟัง 

เนื้อหาเร่ิมต้น : เป็นการแนะน าที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและเป็นการจัดวางแนวทางของการ
พูด 
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ยกตัวอย่าง: การเล่าเรื่องอย่างรวดเร็ว การอ้างอิงถึงค าพูดของบุคคลที่มีช่ือเสียง เริ่มต้นประเด็นและ
ถามค าถามที่ท าให้ผู้ฟังสนใจ ฯลฯ  การกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและกล่าวต้อนรับบุคคลที่มีฐานะทางสังคม หรือ 
เจ้าหน้าที่รัฐถ้าเขาเป็นผู้ฟังด้วยก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ไม่ควรใช้เวลามากเกินไป 

เนื้อหาส่วนกลาง : คือ เน้ือหาหลักและสาระส าคัญในการพูดของคุณ ซ่ึงต้องมีการจัดการให้เป็นระบบ
และมีเหตุผล ถ้าการพูดของคุณค่อนข้างจะยาว ให้ใส่เรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ เรื่องข าขัน เรื่องเล่าสั้น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นที่คุณพูด ฯลฯ 

เนื้อหาตอนท้าย :  คือ บทสรุป เป็นส่วนที่ผู้ฟังส่วนใหญ่จะจ าได้ บทสรุปที่ดียังช่วยสร้างความตื่นเต้น
ให้กับผู้ฟัง และถือเป็นการเชิญชวนให้มาร่วมกันด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ บทสรุปจะประกอบไปด้วย ข้อความ
สั้น ๆ/ข้อสรุปของประเด็นหลักจากการพูด ที่น าเสนอในแนวทางที่ท าให้จ าได้ง่าย 

2. การฝึกฝนและการพูด 

ยิ่งฝึกฝนมากยิ่งดี เพราะจะท าให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น มีการจัดการที่เป็นระบบและจดจ าได้มากขึ้น  ให้
อ่านบทพูดของคุณที่หน้ากระจกหลาย ๆ รอบ หรือ น าเสนอให้เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวและขอความเห็นจาก
เขา  

ให้จดค าหลัก ๆ หรือ วลีการพูดของคุณ เมื่อมีการฝึกฝน ค าหลักที่จ าเป็นต้องจ าก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อย 
ๆ จนสุดท้ายคุณจ าเป็นต้องใช้ค าหลักเพียงไม่ก่ีค า หรือ ไม่จ าเป็นต้องใช้โพยเลยก็ได้ 

การพูดขึ้นอยู่กับประเด็น เวที/ผู้ฟัง และสิ่งที่ผู้พูดรู้สึกสะดวก ผู้พูดสามารถอ่านจากบทพูดที่เขียนไว้
โดยตรง พูดจากความจ า หรือ อยู่ตรงกลางระหว่างสองอย่างน้ี ผู้พูดยังตัดสินใจว่าจะใช้แท่นพูด หรือไม่ หรือ 
เคล่ือนไปรอบ ๆ บ้าง หรือ ใช้ภาษากาย 

ผู้พูดบางคนมีเสียงดังและมีพลัง บางคนถึงแม้จะพูดเบาแต่มีความเช่ือมั่นก็ได้รับผลตอบกลับมาเท่ากัน 
การฝึกฝนจะท าให้ผู้พูดตัดสินใจว่าควรจะใช้แนวทางไหนในการพูดที่ดีที่สุด 

การพูดบ่อยครั้งจะมาตามด้วยเวทีการถามตอบ ดังน้ันต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับค าถามต่าง ๆ ที่จะตามมา 
ซ่ึงสามารถท าได้โดยขอให้ผู้น า/ผู้จัดประชุมฟังการพูดของเราล่วงหน้า และถามค าถามแบบเผชิญหน้า การตอบ
ค าถามของผู้พูดควรมีการวิเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางที่จะมาปรับปรุงการตอบค าถามให้ดีขึ้น หลังจากน้ันให้
ผู้พูดฝึกตอบค าถาม หรือ ความเห็นต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

บางครั้งผู้พูดอาจเผชิญกับคนที่ชอบหาเรื่อง (Hecklers) ที่พยายามขัดจังหวะการพูดโดยการตะโกน ถาม
ค าถามซ้ าซาก หรือพูดเสียงดัง วิธีจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว คือ หลีกเลี่ยงไม่สบตากับคนที่ชอบหาเรื่องน้ัน 



 
 

คูมื่อการจดัท าแผนการรณรงค์และการเจรจาหวา่นล้อม | โครงการ KPEMIC 

 

43 

รับฟังข้อกังวลของเขาและเสนอให้มีการพูดคุยในเรื่องน้ีเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน ผู้พูดไม่ควรสูญเสียการ
ควบคุมอารมณ์ ไม่ควรโต้เถียงกับทุกคนในขณะที่คุณก าลังพูดอยู่ เพราะเป้าหมายของคุณ คือ การน าเสนอ “สาร” 
ให้กับผู้ฟัง 

 

ข้อแนะน าส าหรับการพูดในท่ีสาธารณะ 

ท าประเด็นของคุณให้ง่ายและชัดเจน – ตรงไปที่ปัญหาที่คุณต้องการแก้ ท าไมผู้ฟังต้องเก่ียวข้องกับ
ปัญหาน้ี และควรจะมีการท าอะไรบ้างกับปัญหาน้ี 

ท าข้อความของคุณให้มีพลัง – ดึงดูดใจและจูงใจ คุณจ าเป็นต้องพูดบางสิ่งที่จูงใจเพื่อดึงดูดใจของผู้ฟัง 

พยายามคิดค้นข้อความใหม่และใส่เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับคนเข้าไป – การท าประเด็นให้เป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับคน จะส่งผลกระทบมากต่อสาธารณะมากกว่าที่อ้างอิงแต่ข้อมูลทางสถิติ 

หลีกเล่ียงการใช้ค าศัพท์ท่ียาก – ให้ใช้ศัพท์ที่คนทั่วไปใช้กัน ไม่ควรใช้ค าขวัญ ให้ใช้ภาษาทั่วไป หรือ ค า
ที่ง่ายต่อการเข้าใจ 

รู้จักผู้ฟัง – ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายและผู้ฟังเป็นใคร ถ้าเป้าหมายเป็นผู้ออกกฎหมาย คุณต้องใช้ภาษาที่
แตกต่างกันออกไปกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 

มีส่วนร่วมและท้าทายผู้ฟังด้วยค าถาม – ให้พูดกับผู้ฟังของคุณ  

 

ข้อสังเกต ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม 

จะมีกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการแสดงถึงทักษะการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ครั้งที่สอง แสดงถึงทักษะการสื่อสารที่ดี ให้หาอาสาสมัครสองคนมาเล่นบทบาทดังกล่าว อธิบายใหอ้าสา 
สมัครทั้งสองคนว่าให้ท าอะไรบ้าง บอกให้ทั้งสองว่าให้พูดในหัวข้อที่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถ 
ใช้ตัวอย่างของข้อความจากด้านบน : “ชุมชนของเราได้ดูแลรักษาป่ามาหลายช่ัวอายุคน สิ่งน้ีควรได้รับ
การยอมรับเพื่อให้ป่าไม้ของเราได้รับการอนุรักษ์และรักษาสืบไป” 
 
บทบาทสมมติท่ี 1 ให้อาสาสมัครแสดงดังนี้ 

- พูดดว้ยน้ าเสียงที่เบา 
- ไม่สบตาผู้ฟัง สายตามองบนเพดาน หรืออยู่ห่างจากผู้ฟัง หรือ กรอกตาไปมา 
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- ใช้ภาษากายไม่ดี (ยืนหลังโก่ง ยืนไม่ดี แกว่งแขนแสดงความ 
ตื่นเต้น) 

- ขาดความชัดเจน หรือมีแนวคิดที่ไม่ชัดในข้อความที่เสนอ 

บทบาทสมมติท่ี 2 ให้อาสาสมัครแสดงดังนี้ 

- เวลาพูดให้สบตากับผู้ฟัง 
- พูดดว้ยน้ าเสียงที่ด ี
- ใช้ภาษากายดี (ยืนตัวตรง ใช้แขนประกอบ) 
- ให้ข้อมูลที่ดีส าหรับการพูดคุย 

ให้เวลา 15-20 นาทีส าหรับการเตรียมตัว 

 

กิจกรรมท่ี 3 การพูด 

    แจ้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมว่าจะมีการแสดงบทบาทสมมติ 2 ครั้ง ที่จะบอกให้เราทราบเก่ียวกับอะไร
คือข้อแนะน าที่ดีของทักษะการพูด ให้ผู้เข้าร่วมสังเกตจากสิ่งที่พวกเขาเห็นจากการเล่นบทบาทสมมติ 
และให้แลกเปล่ียนกันในกลุ่ม 

     สรุปกิจกรรมโดยบอกให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวา่ ทักษะการสื่อสารมีบทบาทที่ส าคัญในการรณรงค์ 

ข้อสังเกตส าหรับผู้เอื้ออ านวย/ผู้ฝึกอบรม 

วาระดังต่อไปน้ี (3.2 – 3.5) สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ เป็นวิธีการในการรณรงค์ น่ันคือ 1) การ
สร้างความตระหนัก/การพัฒนาศักยภาพ 2) พันธมิตรและเครือข่าย 3) การเจรจาหว่านล้อม การใช้สื่อใน
การรณรงค์ และ 4) กิจกรรมมวลชน 

 

คุณสามารถสรุปการน าเสนอดังต่อไปนี้โดยใช้ตารางด้านล่างเพื่อให้ค าแนะน าส้ัน ๆ เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ 

วิธีการ คืออะไร ใช้เม่ือไหร่ ตัวอย่าง 

เครือข่าย ก า ร ส ร้ า ง ภ า คี กั บ
พันธมิตรองค์กร ชุมชน

เพื่อท าให้การรณรงค์
ในระยะยาวมีความ

พบปะกับผู้น าชุมชน  ชนเผ่าพื้นเมือง 
ผู้น าองค์กรประชาสังคม 



 
 

คูมื่อการจดัท าแผนการรณรงค์และการเจรจาหวา่นล้อม | โครงการ KPEMIC 

 

45 

ชนเผ่าพื้นเมืองอื่น ๆ 
และองค์กรชนเผ่า 

สร้างการเคลื่อนไหว
เพื่อการเปล่ียนแปลง 

ยั่งยืน 

 

เ มื่ อ คุ ณ ไ ม่ มี ทั ก ษ ะ 
หรือความเข้มแข็ง 

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์ 

จัดประชุม เวทีประชุมปฏิบัติการ และ
การเสวนาร่วมกัน 

การเจรจาหว่าน
ล้อม 

พู ด คุ ย โ ด ย ต ร ง กั บ
เป้าหมาย (หน่วยงาน
ป่าไม้ องค์กรการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ) เพื่ออธิบาย
ถึงปัญหาและ เสนอ
ทางออก มีผลต่อ
นโยบาย กฎหมายและ
โครงการ 

เมื่อเป้าหมายเปิดรับ
และรับฟังข้อโต้แย้ง
และข้อเสนอของเรา 

การประชุม 

การโทรศัพท์ 

เอกสารนโยบาย เอกสารสรุป เอกสาร
แสดงจุดยืน ข้อเรียกร้อง แถลงการณ์ 

การเสวนาและการประชุมสาธารณะอื่น 
ๆ 

การสร้างความ
ตระหนัก 

ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ใ ห้
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ค น 
(ชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง 
สาธารณชนทั่วไป ฯลฯ) 
เก่ียวกับประเด็นปัญหา 

 

มักจะเป็นขั้นตอนแรก
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
รณรงค ์

เมื่อไม่มีข้อมูล 

เมื่อข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่ไม่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดย
ชุมชน(ประเด็นซับ
ซับซ้อน หรือ เป็น
วิชาการ) 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้องค์กรชน
เผ่าพื้นเมืองและสร้าง
ความมั่นใจ 

ฝึกอบรมส าหรับ        นักฝึกอบรม 

สัมมนา/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ประชุมในชุมชน 

พูดคุยในกลุ่ม 

โปสเตอร์และแผ่นพับ 

สื่อวีดิทัศน์ 

การระดมคน / เช่ือมโยงใกล้ชิดกับการ เมื่อผู้มีอ านาจในการ เดินขบวน และการชุมนุม 
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กิจกรรมมวลชน สร้ างความตระหนัก
และสื่อ 

ใช้“การกดดัน
สาธารณะ” เพื่อให้คน
มาสนับสนุนให้มาก
เท่าที่จะท าได้ในงาน
รณรงค์ของเราเพื่อ
เรียกร้องให้มีการ
เปล่ียนแปลง 

ตัดสินใจทางนโยบาย
สามารถโน้มเอียงตาม
ข้อคิดเห็นสาธารณะ 

เพื่อแสดงถึงจุดแข็ง
ข อ ง ชุ ม ช น ช น เ ผ่ า 
พื้นเมือง 

เพื่อใช้ความเข้มแข็ง
และจ านวนของชุมชน 
หรือ องค์กรชนเผ่า 
พื้นเมือง 

การยื่นหนังสือร้องเรียน 

การถือป้ายประท้วง 

สื่อ ใช้สื่อวิทย ุ(สื่อพาณิชย์
และส่ือชุมชน) 
หนังสือพิมพ ์ทีว ี
อินเตอร์เน็ต และส่ือ
สังคม วีดิโอ 

เมื่ อคุณไม่ ส าม ารถ
เข้า ถึงผู้ มีอ านาจใน
การตัดสินใจโดยตรง 

เพื่อเข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ 
ที่อยู่นอกชุมชนชนเผ่า
พื้นเมือง 

รายการวิทยุ หรือ ละครวิทยุ 

วิทยุ/ข่าวทีวี 

การสัมภาษณ์ 

การแถลงข่าวและให้ข้อมูลนักข่าว 
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ตอนท่ี 6.2 : ส่ือส าหรับการรณรงค์ : สู่สาธารณะด้วยประเด็นและเนื้อหา 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  ... ช่ัวโมง 

6.2.1 ท าไมต้องใช้ส่ือมวลชน? 

ข้อสังเกตส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

-  ให้เชื่อมวาระน้ีกับวาระที่ 3.2  การส่งสารออกไป 
-  ให้ถามผู้ร่วมฝึกอบรม “มีใครจ าได้ไหมว่า วิธีการเผยแพร่สารของเราน้ันมีอะไรบ้าง”เมื่อผู้เข้าร่วม

เสนอหลายแนวทาง ให้บอกกับผู้เข้าร่วมว่าในวาระน้ีเราจะเน้นเก่ียวกับสื่อ และให้เริ่มต้นถาม
ผู้เข้าร่วมว่า “จากประสบการณ์ของคุณ เมื่อเราพูดถึงสื่อมวลชน เราหมายถึงอะไร” 

- รวบรวมค าตอบ สรุปและให้ข้อมูลดังต่อไปน้ีแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 

ส่ือมวลชน คือ แนวทางการสื่อสารให้กับมวลชน ซ่ึงมีอยู่หลายรูปแบบ (ยกตัวอย่าง เช่น หนังสือพิมพ์ 
วิทยุชุมชน ทีวี อินเตอร์เน็ต) ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังขนาดใหญ่ 

การเสนอข่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการรณรงค์  เช่น ผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ อาทิ กรมป่าไม้ หรือ กระทรวงต่างๆ  
รวมทั้งองค์กรที่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดด์พลัส และสาธารณชนทั่วไป เพราะคนกลุ่ม
น้ีสนใจติดตาม หรือ อ่านข่าวที่น าเสนอออกไป 

การเสนอข่าวบางครั้งเป็นเรื่องที่ง่าย อาจใช้แค่รูปแบบการเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นและส่งไป
ให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน หรือหนังสือพิมพ์ระดับชาติก็ได้ โดยวิธีน้ีองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นพัน ๆ คน รวมทั้งผู้มีอ านาจในการตัดสินใจด้วย เป็นการลงทุนน้อยแต่ได้รับผลตอบแทน
ค่อนขา้งสูงส าหรับการรณรงค์ 

เหตุผลที่ส าคัญอย่างอื่นในการร่วมมือกับส่ือมวลชน คือ 

o สามารถกระจายข้อมูลเก่ียวกับประเด็นการรณรงค์และข้อเสนอทางออกของเราอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง รวมทั้งเรียกร้องให้มีการปฏิบัติด้วย ซ่ึงบางครั้งอาจเสียค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย 
หรือไม่ต้องเสียเลย 

o เอื้อหรือช่วยท าให้สาธารณชนให้ความสนใจและสนับสนุนการเสนอสารออกไปสู่สาธารณะโดย
ผ่านสื่อมวลชน จะก่อให้เกิดการสนับสนุนทั้งทางด้านจิตใจและการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ 
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ด้วย เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน เมื่อสารน้ันเป็นที่สนใจและเป็นข้อกังวลของคนหรือกลุ่มที่
สนับสนุน 

o ดึงดูดและดึงความสนใจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 
o เมื่อความสนใจของสาธารณะในประเด็นปัญหาเพิ่มขึ้น ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจก็มักจะให้ความ

สนใจ หรือใส่ใจในประเด็นดังกล่าว 
o สื่อมวลชนสามารถดึงเอาความสนใจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาประจ าวัน 

และสามารถเน้นความส าคัญของกลุ่มผู้แทนเฉพาะ เช่น ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับการคุกคาม
จากการท าไม้ การสร้างเขื่อน น้ าท่วม ฯลฯ  

o เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการเจรจาหว่านล้อมนักการเมืองและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอื่น ๆ 
o สามารถให้ความคุ้มครองแก่นักรณรงค์ได้ โดยท าให้เป็นประเด็นสาธารณะ อันตรายที่ตามมาก็จะ

ลดน้อยลง แต่ในบางประเทศกลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยง การเผยแพร่ข่าวจะท าให้สาธารณชนมี
ความตระหนักมากขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยท าให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าท า
อันตรายต่อนักรณรงค์ ถ้านักรณรงค์เป็นที่สนใจของสาธารณแล้ว และถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นแก่
นักรณรงค ์บุคคลที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยมักจะมุ่งไปที่ฝ่ายตรงข้าม ดังน้ันท าให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าที่
จะท าอันตราย 
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6.2.2 วิธีท่ัวไปในการท างานกับส่ือมวลชน 

1. มีเร่ืองท่ีชัดเจนและกระชับ 

เรื่องน้ันควรพูดถึงใคร-อะไร-เมื่อไหร่-ที่ไหน-อย่างไร ประเด็นต้องเฉพาะเจาะจง และเสนอเป็นเรื่องด่วน
เพื่อดึงความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณะ จ าไว้ว่านักรณรงค์ต้องท าให้สื่อมวลชนเห็นว่าเรื่องน้ันน่าสนใจ
เพียงพอที่จะรายงาน แม้ว่าจะมีเรื่องอื่นมากมายก็ตาม 

2. เสนอทางออก 

นักรณรงค์ไม่ควรเสนอแต่ปัญหาหรือประเด็น แต่ควรจะเสนอทางออกด้วย หรือ ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ด าเนินการ วิธีน้ีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักรณรงค์ด้วย 

3. ใช้กฎแห่งสาม 

ให้เสนอข้อมูลเป็นชุดละสาม – สามประเด็น สามปัญหา สามทางออก ที่สัมพันธ์กัน การเสนอทางออก 10 
หรือ 20 อย่างจะท าให้ประเด็นยุ่งเหยิงและสาธารณชนสับสน “กฎแห่งสาม” น้ีเป็นกฎของความรู้สึกทั่วไป ไม่ท า
ตามก็ได้ถ้าหากเห็นว่าไม่เหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยู่กับประเด็นและข้อพิจารณาอื่น ๆ ประกอบ 

4. ให้เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีส าคัญ ๆ 

เพื่อท าให้ประเด็นของเราเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนมากขึ้น นักรณรงค์อาจเช่ือมประเด็น/ข้อความของ
ตนเองให้เข้ากับเหตุการณ์ที่ส าคัญ ๆ หรือเป็นประเด็นร้อนในช่วงน้ัน หรือเป็นเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจของ
สื่อมวลชน หรือเวทีที่มีการน าเสนอข่าวอยู่แล้ว 

5. ขอสนับสนุนจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

การหาบุคคลที่มีช่ือเสียงที่น่าเชื่อถือและมีอิทธิพลจะช่วยให้งานการรณรงค์ดีขึ้นและสามารถดึงความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั่วไปได้ บุคคลเหล่าน้ีอาจจะเป็นนักการเมืองที่น่าเช่ือถือ ผู้น าศาสนา 
นักวิชาการ นักกฎหมาย หมอ หรือ ผู้น า ชนเผ่าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียงจากชุมชนอื่น หรือจากในระดับประเทศ 

6.  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับส่ือมวลชน 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่ือมวลชนเป็นเรื่องส าคัญ การสร้างความไว้วางใจและมีการติดต่อสื่อสารกับ
สื่อมวลชนจะช่วยให้เป้าหมายการรณรงค์โดยใช้สื่อมวลชนประสบผลส าเร็จ การสร้างความสัมพันธ์ในการท างานที่
ดีกับส่ือมวลชนจะช่วยดึงดูดความสนใจและความเห็นใจต่อปัญหา/ประเด็นของคุณ การมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
กับส่ือมวลชนจะเป็นหลักประกันว่าจะมีสื่อมาช่วยท าข่าวเก่ียวกับประเด็นของคุณ 
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7. ใช้ส่ือระหว่างประเทศเท่าที่เป็นไปได้ 

ให้พยายามเช่ือมประเด็นของคุณกับสื่อมวลชนระหว่างประเทศให้มากเท่าที่จะท าได้ ในเรื่องน้ีอาจต้องมี
การสืบค้นข้อมูลและมีเครือข่ายที่ดี สื่อระหว่างประเทศส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในเมืองหลวง ดังน้ันในส่วนน้ีนักข่าวที่
เป็นพันธมิตรของเราอาจช่วยเราได้ โดยแนะน าเราให้กับสื่อต่างประเทศ นอกจากน้ีนักรณรงค์องค์กรพัฒนา
เอกชนเองก็สามารถช่วยเชื่อมเรากับส่ือระหว่างประเทศได้ 

 

6.2.3 เคร่ืองมือส่ือส าหรับส่งสารออกไป 

เครื่องมือสื่อบางอย่างที่ชุมชนของคุณสามารถน าไปใช้ได้มีดังน้ี 

ข่าวแจก (News release) – ดีส าหรับการเผยแพร่ข่าว ยกตัวอย่างเช่น ข่าวเก่ียวกับการยึดที่ดินของ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน 

สารคดี/เข้าไปศึกษาในพื้นท่ี – เป็นการพูดคุยในเชิงลึก เก่ียวกับประเด็นที่คุณก าลังรณรงค์อยู่ 
ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจเชิญนักข่าวเข้าไปในชุมชนของคุณเพื่อเรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับปัญหาการ
แย่งชิงที่ดินอันเน่ืองมาจากการสัมปทานป่าไม้ หรือจากโครงการเรดด์พลัสที่ลึกซ้ึงมากขึ้น 

การแถลงข่าว (Press conference) – เป็นการเผยแพร่ข่าวใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น การแถลงข่าวเก่ียวกับ
ผลกระทบที่ร้ายแรงจากพายุไต้ฝุ่นที่เพิ่งจะเกิดขึ้นต่อชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเป็นต้น 

ให้ค าแนะน าแก่ส่ือมวลชน – โดยเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจให้ค าแนะน าแก่
สื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงข่าวที่หมู่บ้านของคุณ เป็นต้น 

การประชุมแบบสองฝ่าย – คุณอาจจัดประชุมกับนักข่าว หรือ บรรณาธิกร ถ้าหากว่าคุณมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับพวกเขาเป็นการเฉพาะ หรือ พวกเขาเป็นคนที่ช่วยรณรงค์ให้กับชนเผ่าพื้นเมือง 

ส่งความเห็นให้บรรณาธิการ – เพื่อแสดงถึงจุดยืนของคุณ หรือของชุมชนคุณ หรือ แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข่าว ยกตัวอย่างเช่น การแสดงความเห็นต่อนโยบายเรดด์พลัสของรัฐบาลที่ไม่ให้ชนเผ่า
พื้นเมืองเข้าไปมีส่วนร่วม 

อินเตอร์เน็ทและส่ือทางสังคม – เพื่อเข้าถึงและให้คนที่สนับสนุนมาร่วมด้วยโดยตรง วิธีน้ีอาจต้องมีการ
เปิดบัญชีผู้ใช้ของเฟสบุ๊ค หรือ ทวิทเตอร์ 

การสัมภาษณ์ – ต่อหนังสือพิมพ์/ทีวี/วิทยุ/วิทยุชุมชน 
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ข้อสังเกต ให้ถามผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเก่ียวกับเครือ่งมือสื่ออื่น ๆ ที่พวกเขาใช้ในกิจกรรมการรณรงค์ก่อน
หน้าน้ี 

 

6.2.4 การให้สัมภาษณ์ 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การให้สัมภาษณ์น้ันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหน่ึงของการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมทั้งสาธารณะด้วย  เป็นการแจ้งให้พวกเขาทราบ หรือเชิญชวนให้พวกเขามาสนับสนุน
งานรณรงค์ของคุณ ต่อไปน้ีเราจะมาคุยเก่ียวกับเคล็ดลับในการให้สัมภาษณ์ และจะมีการฝึกเก่ียวกับการให้
สัมภาษณ์ 

 

การท าให้เป็นบุคคลท่ีน่าจดจ า 

เป็นตัวของตัวเองและมีอารมณ์ขัน – พูดให้เป็นตัวของคุณเอง แสดงออกถึงบุคลิกภาพของตัวเอง ยิ่ง
เป็นตัวของคุณเองมากเท่าใด ก็จะก่อให้เกิดความประทับใจมากเท่าน้ัน 

มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ไม่ต้องให้รายละเอียดมากเกินไป – ข้อมูลที่คุณพูดน้ัน ไม่ควรจะมีรายละเอียดมาก
จนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจพูดถึงขนาดของพื้นที่ป่าไม้ของคุณโดยประมาณ (ประมาณ 100 
เฮคตาร์) ไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอียดของขนาดพื้นที่ที่แท้จริง ไปจนถึงจุดทศนิยม (102.75 เฮค
ตาร์) เป็นต้น 

นี่เป็นโอกาส ไม่ใช่ห้วงแห่งความกลัว – การให้สัมภาษณ์ของคุณ จะเป็นโอกาสที่ท าให้กลุ่มเป้ามหาย
และสาธารณชนมีความเข้าใจ ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อเสนอของคุณ ดังน้ันไม่ต้องกลัวคน
ที่มาสัมภาษณ์ คุณจะเป็นคนควบคุมการสัมภาษณ์ หรือ ปล่อยให้ผู้สัมภาษณ์เป็นคนจัดการ 

พูดด้วยความม่ันใจ – ให้มั่นใจในสิ่งที่เราก าลังพูดอยู่ 

มีความชัดเจนในประเด็นท่ีเสนอ – จ าได้ไหมว่าสารหรือประเด็นน้ันคืออะไร? ต้องมีความมั่นใจในการ
เสนอ เวลาน าเสนอให้คิดถึงประเด็นที่คุณต้องการให้ผู้ฟังจดจ าได้ 2-3 ประเด็น ยกตัวอย่างเช่น 
เมื่อคุณพูดว่าชนเผ่าพื้นเมืองต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจของ
โครงการเรดด์พลัส ก็ให้พูดด้วยความมั่นใจ และให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องน้ี 2-3 ประเด็น คุณอาจส่ง
ข้อความน้ีให้กับเพื่อน หรือ มิตรสหาย และถามพวกเขาว่า “เข้าใจเรื่องที่เสนอหรือไม่” 
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พูดแบบง่าย ๆ และชัดเจน – ไม่ควรใช้ค าศัพท์ที่ยาก ให้ใช้ค าง่าย ๆ ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป 

รู้จักผู้ฟังของคุณ – จงจ าไว้เสมอว่า “ผู้ฟังเขาต้องการฟังอะไรบ้าง”  เรื่องน้ี มีประเด็นอะไรที่เก่ียวข้อง
กับพวกเขาบ้าง? ท าไมพวกเขาต้องมาสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ? ประเด็นที่เราต้องการให้พวก
เขาช่วยเหลือน้ันก็ต้องมีความชัดเจนด้วย 

เล่าเร่ือง-เร่ืองส้ัน – คน โดยเฉพาะสื่อมวลชนส่วนใหญ่จะถูกกระตุ้นโดยเรื่องราวและอารมณ์ และหัน
มาสนใจประเด็นของคุณ ยกตัวอย่างเช่น เล่าให้พวกเขาฟังว่ามีครอบครัวหน่ึงสูญเสียที่ดินอัน
เน่ืองมาจากการปลูกปาล์มน้ ามัน หรือ โครงการปลูกป่าอย่างไร  

การให้สัมภาษณ์ควรจะส้ัน เพราะไม่ใช่การสัมมนา หรือ การบรรยาย – การสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชน
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที บางครั้งคุณมีแค่ 3 นาที หรือน้อยกว่าน้ันที่จะน าเสนอสาร
ของคุณ 

คาดว่าจะเจอปัญหาท่ีตอบยาก ให้ฝึกตอบค าถาม – สื่อมวลชนมักจะถามค าถามที่มีลักษณะเชิงไต่
สวน ดังน้ันต้องเตรียมตัวให้พร้อมและไม่ต้องป้องกันตัวเองมากจนเกินไป วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้ลองจด
รายการค าถามต่าง ๆ ที่คิดว่าตอบยากและฝึกตอบค าถามเหล่าน้ัน บางครั้งค าถามที่ตอบยากมาก
อันหน่ึงคือ “จะให้ผม/เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?”   

 

เคล็ดลับส าหรับการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ 

ข้อสังเกต ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

- ให้ถามผู้เข้าร่วมฝึกอบรมว่า ใครบ้างที่มีประสบการณ์ในการถูกสัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ
บ้าง? 

- ให้ถามผู้เข้าร่วมค าถามต่อไปน้ี “ อะไรคือความแตกต่างระหว่างการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ
กับการให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ?์ การให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุเป็นอย่างไร? มี
ประเด็นอะไรบ้างที่คุณจะมาแบ่งปันกับเรา? 
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สรุปและด าเนินตามข้อเสนอแนะด้านล่าง 

การให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุต้องเตรียมตัวเหมือนกับการให้สัมภาษณ์สื่ออื่นๆ เหมือนกัน คุณต้องเตรียม
สารที่เสนอ หลีกเลี่ยงไม่ใช้ค าศัพท์ยาก น าเสนอข้อความของคุณอย่างชัดเจนและโน้มน้าวจิตใจ ฯลฯ อย่างไรก็
ตามมีปัจจัยบางอย่างที่คุณต้องพิจารณาเพื่อให้การสัมภาษณ์ทางวิทยุประสบผลส าเร็จ 

1) ใช้เสียงของคุณ – ในรายการวิทยุ ผู้ฟังจะไม่เห็นหน้าคุณ เขาได้ยินเฉพาะเสียงของคุณเท่าน้ัน ดังน้ัน
คุณต้องน าเสนอโดยท าให้เสียงของคุณโดดเด่น ไม่ควรพูดด้วยน้ าเสียงโทนเดียว ให้ใช้เสียงสูงบ้างต่ าบ้าง และใช้
เสียงสูงเมื่อต้องการเน้นประเด็นที่เสนอ พยายามท าให้มีความประทับใจให้มากเท่าที่จะท าได้ มีความจริงและความ
จริงใจ ไม่พูดเสียดสี ถ้าคุณไม่มีความจริงใจที่แท้จริง มันจะส่งผลกระทบตามมา 

2) ฟังอย่างต้ังใจ – คุณต้องฟังอย่างตั้งใจเก่ียวกับค าถามว่าเขาถามถึงอะไร และรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะต้อง
เสนอความคิดเห็น ถ้าหากว่ายังไม่ถึงคิวของคุณ ให้ฟังและคิดก่อนเพื่อพิจารณาว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว
หรือยังที่จะพูดในประเด็นดังกล่าวและสามารถที่จะควบคุมประเด็นของคุณได้ 

3) มีจินตนาการ – มันจะง่ายขึ้น ถ้าคุณสามารถจินตนาการว่าตัวคุณก าลังพูดอยู่ด้านหน้าของผู้ฟัง หรือ
ก าลังพูดอยู่กับเพื่อนของคุณ ไม่ใช่แค่ไมโครโฟน 

4) เก็บอารมณ์ – บางครั้งอาจจะมีปัญหาทางด้านเทคนิคเกิดขึ้น ให้อยู่อย่างสงบและเริ่มพูดอีกครั้งหน่ึง
เมื่อนักจัดรายการให้คิวพูดต่อ ให้เริ่มด้วยการทบทวนประเด็นอีกครั้งหน่ึงถ้าจ าเป็น ให้เตรียมพร้อมส าหรับการ
ตอบค าถามที่อาจจะออกมาในเชิงลบ/ไม่เป็นมิตร รวมทั้งความเห็นจากผู้จัด หรือ จากผู้ฟัง ในกรณีน้ีให้คุณโต้ตอบ
อย่างสุภาพและให้ข้อเท็จจริงสนับสนุนการตอบค าถามของคุณด้วย  

 

กิจกรรมท่ี 4 การสัมภาษณ์ 

- ให้หาอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมมา 2 คน เป็นชายหน่ึงคนและหญิงหน่ึงคน บอก
อาสาสมัครให้คิดถึงสาร/ข้อความที่พวกเขาต้องการเสนอให้กับสื่อมวลชน ให้เวลาในการ
เตรียมตัว 15 นาที 

- ให้ผู้เอื้ออ านวยสัมภาษณ์อาสาสมัครคนละ 3 นาที 
- ให้ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ จดประเด็นที่พวกเขาสังเกตเห็นจากการสัมภาษณ์ 
- ให้มีการพูดคุยในกลุ่ม จากน้ันให้ผู้เอื้ออ านวยให้ประเด็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการควบคุมการ

ให้สัมภาษณ์ 
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ตอนท่ี 6.3 การสร้างความตระหนักและการพัฒนาศักยภาพ 

ระยะเวลา : …. ช่ัวโมง 

6.3.1 การสร้างความตระหนักให้ชุมชนและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองในงานการ
รณรงค์และการเจรจาหว่านล้อม 

การเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชน 

สิ่งที่ส าคัญคือผู้น าชุมชนต้องสร้างความตระหนักให้กับชุมชนก่อน โดยเริ่มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะสนับสนุนงานรณรงค์และออกมาร่วมดว้ยหรือไม่น้ัน ชาวบ้านต้องตระหนักถึงประเด็น
ปัญหาก่อน  เราควรสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนโดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา เพื่อให้พวกเขามีความตระหนักและเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

กิจกรรมการสร้างความตระหนักบางอย่างที่ชุมชนคุณสามารถกระท าได้ เช่น 

- การจัดประชุมใหญ่ในชุมชน การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรม 
- เทศกาลในชุมชน และการเฉลิมฉลองด้านวัฒนธรรม 
- การฉายภาพยนต์ ละครชุมชน การแสดงละครเสียดสี 
- วิทยุชุมชน 

 

ข้อสังเกต วัตถุประสงค์และเป้าหมายส าหรับการท ากิจกรรมเหล่าน้ีต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
เพื่อใช้เป็นฐานส าหรับการประเมินผลและการติดตามงาน 

2) การเตรียมการส าหรับการประชุมใหญ่/กิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน 

- สิ่งที่จ าเป็น คือ ให้ท าข้อตกลงกับผู้อาวุโส/ผู้น าในชุมชนก่อน โดยขอให้พวกเขามาสนับสนุนงาน
ของเราให้มากเท่าที่จะท าได้ หรืออย่างน้อยขอความร่วมมือให้มีการจัดประชุมใหญ่/จัดสัมมนาใน
ชุมชน หรือการท ากิจกรรมทางด้านการศึกษาอื่น ๆ 

- พิจารณาว่าเวลาไหน/ช่วงไหนที่เหมาะสมกับการจัดประชุม เวลาที่คนส่วนใหญ่ว่างและสามารถเข้า
ร่วมได้ 

- เลือกสถานที่จัดประชุมให้เหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ สิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึง ซ่ึงขึ้นอยู่
กับประเภทของกิจกรรมที่จะจัด 
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- จัดท าหมายก าหนดการ/การน าเสนอ สื่ออื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมให้พร้อม 
- ควรแจ้งให้ชาวบ้านทราบแต่เน่ินๆ เพื่อให้พวกเขารับรู้/ตระหนักถึงเรื่องของเวลา สถานที่ประชุม

และก าหนดการพูดคุยล่วงหน้า 
- มีการติดตามและแจ้งเตือนเก่ียวกับวันที่ประชุมและสถานที่ประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการ 

ส่วนตัวด้วย 
- จัดการเรื่องการประชุมให้พร้อม เช่น อาหาร การเดินทางของวิทยากร เป็นต้น 

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนหลังจากที่กิจกรรมแต่ละอย่างเสร็จสิ้นลงและมี
การประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 
และมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องติดตามเป็นสิ่งที่ส าคัญ  

 

6.3.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชนเผ่าพื้นเมือง 

- ระบุถึงสิ่งที่ต้องการเพื่อให้การมีส่วนร่วมในงานรณรงค์และการเจรจาหว่านล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและผู้น า 

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้น า 

- ปรับปรุงเครื่องมือการวิเคราะห์และการก าหนดยุทธศาสตร์ให้ดีขึ้น 
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ตอนท่ี 6.4 การรวมพลัง : ความส าคัญของการสร้างพันธมิตรและเครือข่าย 

ระยะเวลา : ...ช่ัวโมง 

ข้อสังเกต ส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

- ให้เช่ือมวาระน้ีกับวาระที่ 2.1.3 การจ าแนกพันธมิตรของเรา , ฝ่ายที่เป็นกลางและฝ่ายค้าน 
นอกจากน้ีคณุสามารถใช้แผนงานเชิงปฏิบัติของการรณรงค์ที่ผู้เข้าร่วมได้ท าไว้ (ชุดการฝึกอบรมที่ 
2 ข้อ 2.1.4 การจัดท าแผนเชิงปฏิบัติการรณรงค์) ให้อ้างอิงถึงเรื่องน้ีเวลาพูดคุยในช่วงของการ
ฝึกอบรมในวาระน้ี 

- ให้ถามผู้เข้าร่วมฝึกอบรมว่า “มีใครที่ยังจ าได้ว่าการจ าแนกและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน
คืออะไร? เราได้จ าแนกอะไรบ้าง?”   

- ให้เชื่อมโยงค าตอบจากผู้เข้าร่วมเข้ากับประเด็นที่เราจะพูดคุยในวาระน้ี ซ่ึงเก่ียวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตร 

 
6.4.1 การสร้างพันธมิตรคืออะไร? 

การสร้างพันธมิตร หมายถึงการน าเอาบุคคล และ/หรือ องค์กรมารวมกัน เพื่อปฏิบัติการและท ากิจกรรม
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว ้ ซ่ึงรวมทัง้ปัจเจกบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านหน่ึงด้านใดโดยเฉพาะ หรือ มีบทบาทในการรณรงค์ และท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว ้ 

ข้อสังเกตส าหรับ ผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

ตอนน้ีคุณทราบแล้วว่ากลุ่มคนที่เราต้องการสร้างเครือข่าย หรือ เป็นภาคีด้วยน้ัน คือ กลุ่มคนที่เรา
จ าแนกว่าเป็นพันธมิตรของเรา ในช่วงที่เราจัดท าแผนการรณรงค ์

 
6.4.2 ท าไมต้องมีการสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

ส าหรับนักรณรงค์แล้ว การสร้างภาคีความร่วมมอืกับบุคคลและองค์กรที่มีแนวคิดคล้ายกัน เป็นขั้นตอนที่
ส าคัญมากขั้นตอนหน่ึงในงานการณรงค์ ด้วยเหตผุลดังน้ี 

 เป็นการสร้างความเข้มแข็งและมีอ านาจมากขึ้นเพราะมีเสียงและทรัพยากรเพิม่มากขึ้น 

 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ 

 ขยายฐานข้อมูลและความเช่ียวชาญให้กับนักรณรงค์ 



 
 

คูมื่อการจดัท าแผนการรณรงค์และการเจรจาหวา่นล้อม | โครงการ KPEMIC 

 

57 

 มีโอกาสสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือใหม่ 

 ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 มีการแบ่งงานกันท าและไม่ก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 

 น าไปสู่การสร้างความรู้สึก “ในการท างานร่วมกัน” – ทั้งหมดย่อมดีกว่าแค่บางส่วน 

ส าหรับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเรดด์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบนน้ันมีความเก่ียวข้องและ
ส าคัญต่อการท ากิจกรรมการรณงค์เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง 

เป้าหมายน้ีไม่ใช่จะบรรลุได้ง่าย ๆ ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และต้องใช้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ที่
หลากหลาย รวมทั้งต้องมีความยั่งยืนในระยะยาวด้วย ดังน้ันการมีภาคีความร่วมมือจึงมีความส าคัญมาก ทั้งภาคีที่
เป็นรายบุคคล ผู้มีอิทธิพลทางสังคม หรือ ผู้ที่มีช่ือเสียง องค์กร สถานบันและหน่วยงานต่าง ๆ  

นอกจากน้ี การที่สาธารณชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความตระหนักเก่ียวกับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองน้ัน 
การมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือจะช่วยในเรื่องน้ีได้ โดยเฉพาะการให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิของชน
เผ่าพื้นเมือง ซ่ึงถือเป็นย่างก้าวที่ส าคัญในการสนับสนุนและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสาธารณชน ผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาล  เฉกเช่นเดียวกัน การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการรณรงค์น้ันต้องใช้
ทรัพยากรมาก และต้องใช้ระยะเวลานาน ซ่ึงต้องได้รับการสนับสนุนในหลายด้านในรูปแบบต่าง ๆ  

 

6.4.3 ใครบ้างท่ีผู้น า/องค์กร/ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองควรเป็นภาคีและเครือข่ายด้วย? 

จุดเริม่ต้นที่เป็นธรรมชาติในการจ าแนกกลุ่มพันธมิตร คือ การพิจารณาถึงบุคคลและองค์กรที่ท างานและ
ต้องการให้มีการบรรลุถึงเป้าหมายที่เหมือนกัน หลังจากน้ันให้ขยับไปหาบุคคลและองค์กรที่สามารถเล่น หรือให้
ความช่วยเหลือในประเด็นที่เราต้องการโดยเฉพาะ  หรือ ช่วยแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ หรือท าให้เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์บรรลุผล การสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือไม่ควรท าเฉพาะในระดับท้องถ่ินเทา่น้ันแต่ควรท า
ในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติด้วย ซ่ึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของคุณและการที่จะท าให้เครือข่ายและภาคี
ความร่วมมืออยู่ได้อย่างต่อเน่ืองได้อย่างไร เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในแต่ละระดับจะให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน 
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การสร้างภาคีมวลชน 

คือ การรวมตวักันของประชาชนกลุ่มใหญ่ในประเด็นเฉพาะหรือปัญหาทั่ว ๆ ไปซ่ึงเป็นการน ากลุ่มคนและ
รายบุคคลเข้ามาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือท างานตามประเด็นที่มีระบบและรว่มมือกัน เป็นการสร้างแนวร่วม
เชิงราบเพราะสว่นใหญ่เป็นการก่อตั้งหรือรวมตัวกันของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นหรือปัญหาที่
เหมือนกัน หรือองค์กรและบุคคลจากสาขาเดียวกัน ที่เผชิญปัญหาร่วมกัน ภาคีมวลชนอาจเป็นภาคีความร่วมมือ
ในระยะสั้นหรือระยะยาว มีลักษณะการรวมตัวที่หลวมหรือแน่นแฟ้น ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่สมาชิกหรือองค์กรที่อยู่ในเครือเห็นพ้องร่วมกัน ส าหรับชนเผ่าพื้นเมือง การสร้าง
เครือข่ายภาคีมวลชนเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพราะสามารถเช่ือมโยงความเป็นเอกภาพและความร่วมมือระหว่างชุมชนต่าง 
ๆ ที่เผชิญกับปัญหาคล้ายหรือเหมือนกัน 

 

ข้อแนะน าส าหรับการสร้างภาคีความร่วมมือและเครือข่าย 

1. ท ารายชื่อและท่ีติดต่อของภาคีความร่วมมือ 

o มีรายละเอียดข้อมูลและการติดต่อขององค์กรภาคี 
o ใครที่สามารถให้ข้อมูลน้ีได้ 
o ความเช่ียวชาญ/ประสบการณ์และบทบาทหรือการให้ความช่วยเหลือที่องค์กรภาคี

สามารถให้ได้ 

2. ให้ท าแผนงานเฉพาะเกี่ยวกับงานด้านการสร้างภาคีและเครือข่าย 

o ใครจะท าเรื่องอะไร เมื่อไหร่ 
o เราจะตดิต่อบุคคลและองค์กรเหล่าน้ีได้อย่างไร 

3. เม่ือพูดถึงองค์กรภาคีความร่วมมือต้องแน่ใจว่า 

 ได้อธิบายถึงประเด็นปัญหาให้กับพวกเขาแล้วอย่างด ีอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจะท า (แผนงาน/
กิจกรรม) 

 อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการให้มีการสนับสนุนเป็นการเฉพาะ 

 มีความสุภาพนอบน้อม ไม่ก้าวร้าว 

 ให้เตรียมพร้อมที่จะตอบค าถาม และให้ตอบตรง ๆ ถ้าเป็นประเด็นค าถามที่คุณไม่รู้ 

 ฟังอย่างตัง้ใจและยอมรับมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรภาคี 
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4. รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กรภาคี 

5. พิจารณาถึงสายสัมพันธ์ของชนเผ่าพื้นเมืองท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างความร่วมมือและความ
สามัคคี  

ยกตัวอย่างเช่น 

- การมีเครือข่ายเครือญาติที่กว้างขวาง และหน้าที่ที่ผูกติดกับเครือญาติแม้แต่สัญญาหรือข้อตกลงที่ท า
กัน  แบบปากเปล่าถ้าหากได้รับการรับรองและท าให้ศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านพิธีกรรมแล้ว ก็จะมีความน่าเช่ือถือ
และ มีข้อผูกมัดเช่นกัน 

- ความเห็นของผู้อาวุโสต้องได้รับการเคารพ 

- สตรีชนเผ่าจ านวนมากอาจไม่มีเสียงแต่พวกเขาก็สามารถที่จะออกมาร่วมและท ากิจกรรมด้วยกันได้เป็น
จ านวนมาก 

6. องค์กรภาคีท างานด้วยความเข้าใจและมีความอดทนหรือไม่ 

พยายามที่จะเข้าใจถึงแนวคิดและสถานการณ์ขององค์กรภาคี ให้พูดคุยกับองค์กรภาคีในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างอดทน จนกระทั่งสามารถบรรลุถึงข้อตกลงได้ องค์กรภาคีบางส่วนอาจไม่เห็นด้วยกับคุณแต่อาจจะ
เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยในระยะต่อไป หรือมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นส าหรับการด าเนินการก็ได้ ให้น าสิ่ง
เหล่าน้ีไปพิจารณาและวางแผนส าหรับขั้นตอนต่อไป 

 

กิจกรรมกลุ่ม : บทบาทสมมติเกี่ยวกับการสร้างภาคีความร่วมมือ 

- มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 3 คน (อาสาสมัคร) ท างานด้านการสร้างเครือข่าย เช่น คุยกับพระที่
หมู่บ้านหรือคุยกับพระที่ใจกว้างแต่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจแต่ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลมาก (โดยเฉพาะใน
กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถ่ิน) หน้าที่ส าหรับคนที่ได้รับการมอบหมายคือ อธิบายให้กับพระเก่ียวกับข้อ
กังวลของเขาในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินห้ามเก็บไม้ฟืนจากป่า (ต้องขอใบอนุญาตจ่ายค่าธรรมเนียมและ
จ ากัดจ านวนของไม้ฟืน รวมทั้งมีตารางเวลาส าหรับการเก็บไม้ฟืน) ให้อาสาสมัครอธิบายถึงข้อกังวล
ของเขาและหว่านล้อมให้พระมาช่วยสนับสนุนจุดยืนและข้ อเรียกร้องของเขา (อาสาสมัครต้อง
ออกแบบเอง) โดยมีข้อเรียกร้องเฉพาะที่จะให้พระมาช่วย (ให้เตรียมข้อมูลในส่วนน้ีด้วย) ให้ย้ าเตือน
อาสาสมัครเก่ียวกับค าตอบส าหรับค าถามหลักในขั้นตอนแรก คือ อะไรคือประเด็น/ปัญหา อะไรคือ
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ปัจจัย/เหตุของปัญหา? อะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้มีการแก้ไขประเด็น/ปัญหา ควรให้เวลา
อาสาสมัครในการเตรียมตัว เช่น 15 นาที หรือ ท าในช่วงพักรับประทานอาหารเที่ยง 

- มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมคนหน่ึงเป็นพระ โดยให้ค าแนะน าอย่างชัดเจนในการเล่นบทที่ไม่เห็น
ด้วยกับนักรณรงค์ และถามค าถามในหลายๆเรื่อง ถ้าพระเช่ือและยอมรับแล้ว ให้พระท าตามข้อ
เรียกร้องน้ัน ถ้าพระไม่เห็นด้วยให้เสนอแนะว่าสิ่งที่นักรณรงค์ควรท าน้ันคืออะไรบ้าง หรือ จะปฏิเสธ
ข้อเสนอทั้งหมดของนักรณรงค์ก็ได้ 

- เมื่อผู้เข้ารว่มฝึกอบรมเข้าใจถึงประเด็นและค าแนะน าส าหรับพระแล้ว ให้สังเกตการแสดงอย่างตัง้ใจ 

ให้เล่นบทบาทสมมติอย่างน้อย 15 นาที ขึ้นอยู่กับว่าการแลกเปล่ียน/การพูดคุยที่เกิดขึ้น หลังจากเล่น
เสร็จแล้ว ให้ถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามค าถามต่อไปน้ี 

- ผู้น าชุมชน (อาสาสมัคร) สามารถอธิบายประเดน็และข้อกังวลของเราได้ชัดเจนหรือไม่? 

- จุดยืน ข้อเสนอและข้อเรียกร้องในการขอรับการสนับสนุนชัดเจนหรือไม่? โน้มน้าวใจ
หรือไม่? 

- วิธีที่ใช้ การน าเสนอและพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง ดี? เหมาะสมหรือไม่? 

- สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม และช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน/ข้อจ ากัดจากการเล่นบทบาท
สมมติ และดึงเอาบทเรียนออกมา 

 

6.4.4 เครือข่ายไม่เป็นทางการ 

เครือข่ายไม่เป็นทางการสามารถท าให้เป้าหมายของคุณขับเคล่ือนไปข้างหน้าได้ โดยการติดต่อ หรือ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับคนกลุ่มอื่น ๆ โดยวิธทีี่ไม่เป็นทางการ 

เครือข่ายยังช่วยให้นักรณรงค์ทราบว่ามีงานอะไรบ้างที่ได้ท าไปแล้วทั้งในประเทศของตวัเอง และที่อื่นๆ 
และใครเป็นคนท า ซ่ึงจะช่วยให้ไม่ต้องท าซ้ าหรือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ซ่ึงจะท าให้
ประหยัดเงินและเวลาได้ 

การสร้างเครือข่ายไม่เป็นทางการท าได้หลายวิธี ติดต่อเป็นรายบุคคล ติดต่อทางอีเมล ์ทางโทรศัพท ์หรือ 
ใช้วิธีอื่นที่คนทั่วไปใช้สื่อสารกัน 



 
 

คูมื่อการจดัท าแผนการรณรงค์และการเจรจาหวา่นล้อม | โครงการ KPEMIC 

 

61 

ทุกเครือข่าย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องรู้ว่าเครือข่ายเหล่าน้ีจะมาช่วยสนับสนุน
งานรณรงค์ของเราได้อย่างไร 

 

6.4.5 จะรักษาความสัมพันธ์ของภาคีความร่วมมือและเครือข่ายได้อย่างไร 

      ข้อสังเกตส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

 ให้ย้ ากับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมว่า เราต้องสร้างและท าให้ความสัมพันธ์ของเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ซ่ึง
สามารถท าได้โดยการให้ความสนใจ มีการสื่อสารและมีการเอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง  ถ้าไม่มีการด าเนินการอะไร
เลยจะท าให้ความเป็นเครือข่ายสิ้นสุดลงหรือพังไป การรักษาความสัมพันธ์น้ีต้องใช้เวลา ความอดทนและ
ความเข้าใจ 

นักรณรงค์ต้องถ่ายทอดความคิดของตนได้อย่างชัดเจน สามารถอธิบายถึงคุณค่าของเน้ือหาที่พูด และ
ในตอนท้ายของการพูดต้องมีความชัดเจนว่าเราจะท าอะไรกันต่อไป  บ่อยครั้งที่มีการพบปะกัน มีการ
แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์และมีแนวคิดที่ชัดเจน แต่ว่าไม่มีการติดตามและท าตามในสิ่งที่ได้พูดกัน 

ดังน้ันการติดตามกลุ่มใหม่ๆ ที่สนใจโดยทันทีจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
การสื่อสารโดยตรงเป็นรายบุคคลก็อาจจ าเป็นต้องม ีโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท 
ให้ข้อมูลที่ทันสมัยเก่ียวกับประเด็น หรือ กิจกรรมการรณรงค์ 
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ตอนท่ี 6.5 การเจรจาหว่านล้อมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ระยะเวลา : ... ช่ัวโมง 
6.5.1 ท าไมเราต้องเข้าไปร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ 

ในทุก ๆ วัน จะมีการตัดสินใจหลายอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่
ของเรา รวมทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติด้วย กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น 

- การออกกฎหมายโดยรัฐสภา 
- การออกกฎระเบียบโดยหน่วยงานรัฐบาล 
- การออกใบอนุญาตโดยคณะกรรมการท้องถ่ิน หรือ เจ้าหน้าที่ 
- ความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

เน่ืองจากการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในหลายๆ ด้าน ดังน้ันการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อแสดงออกถึงข้อกังวลในกระบวนการตัดสินใจ การเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในกระบวนการต่าง ๆ ของรัฐ เรียกว่า “การมีส่วนร่วมสาธารณะ” 

บางครั้งกฎหมายเองก็มีกลไกที่ให้สาธาณชนใช้ในการแสดงออกถึงความคิดเห็น เช่น การท าประชาพิจารณ์ 
หรือ การปรึกษาหารือสาธารณะ นอกจากน้ียังมีกลไกอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับการโน้มน้าวการตัดสินใจของรัฐบาล 

ดังน้ันจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้น าชุมชนควรจะรู้และตระหนักถึงกลไกการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ของรัฐบาลทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ และจะใช้กลไกเหล่าน้ีส าหรับการส่งเสริม คุ้มครองและผลักดันการ
ยอมรับสิทธิ สวัสดิการ ข้อกังวลและประเด็นของชนเผ่าเมืองได้อย่างไร 

 

6.5.2 การเจรจาหว่านล้อมคืออะไร และจะด าเนินการอย่างไร? 

ข้อสังเกตส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรม 

- ให้เริ่มต้นการฝึกอบรมโดยตั้งค าถามผู้เข้าร่วมฝึกอบรมดังน้ี “ในชุดการฝึกอบรมที่ 1 
เราได้เรียนรู้เก่ียวกับการเจรจาหว่านล้อมไปแล้ว มีใครจ าได้หรือไม่ว่าการเจรจา
หว่านล้อมน้ัน คืออะไร?” 

- ระดมความคิดเห็นและสรุป 

การเจรจาหว่านล้อมเป็นกระบวนการของความพยายามในการจูงใจให้นักกฎหมาย เช่น สภาผู้แทนราษฎร 
เจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆ นักการเมือง หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจอื่นๆ มาร่วมท าตามสิ่งที่นักรณณงค์
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เสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเป็นการออกกฎหมายใหม่ การยกเลิกกฎหมาย และ/หรือการรับรองนโยบายใหม่ ปรับปรุง
หรือแก้ไขกฎหมาย คนที่หว่านล้อมน้ันจะแสวงหาการกระท าในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเฉพาะ 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเจรจาหว่านล้อม 

- ให้ท าบัญชีรายช่ือของเจ้าหน้าที่/บุคคลที่คุณจะไปเจรจาหว่านล้อมและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน รวมทั้งจุดยืนของเขาต่อประเด็นที่คุณก าลังเรียกร้องให้มีการกระท า 

- จากรายช่ือที่ได้ ให้วางแผนว่าจะใช้วิธีไหนที่เหมาะที่สุดในการติดต่อกับพวกเขาเป็นการ
ส่วนตัว โดยให้เริ่มจากคนที่น่าจะเป็นพันธมิตรก่อน 

- ตัวอย่างเก่ียวกับวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- ขอความช่วยเหลือจากองค์กรพันธมิตร หรือคนที่เจ้าหน้าที่รัฐรู้จักช่วยแนะน าให้มีการ

ประชุม/การนัดหมาย หรือ มีการน าเสนอ/พูดคุยในประเด็นของคุณ หรือเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ก่อน 

- การดึงดูดความสนใจของผู้มีอ านาจในการตัดสินใจน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย ดังน้ันขอเสนอแนะ
ว่าถ้าเป็นไปได้ให้ติดต่อกับเลขานุการ/ลูกจ้างที่เห็นใจและเข้าใจถึงประเด็นปัญหาของ
คุณ คนเหล่าน้ีสามารถดึงให้ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมา
หนุนช่วยงานของเราได้ รวมทั้งอาจมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนอื่นๆ ที่คุณต้อง
ไปเจรจาหว่านล้อมด้วยก็ได้ 

- ประชุมกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการ (ที่ส านักงาน) และไม่เป็นทางการ 
(ที่ร้านอาหาร หรือ สถานที่สาธารณะที่เงียบสงบ) ตามความเหมาะสม 

- หาช่องทางที่คุณสามารถจะเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ  โดย
พิจารณาจากกิจกรรมและก าหนดการของเขา ยกตัวอย่างเช่น เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด
ป้ายโรงเรียน เป็นต้น แต่ว่าอย่าเข้าไปก้าวก่าย หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวเพราะจะท าให้
เขาตกใจและอาจส่งกระทบที่ไม่ดีตามมา 

- เมื่อคุณท าการเจรจาหว่านล้อม ต้องมั่นใจว่าคุณมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ 
เอกสารที่ใช้เสนอประกอบประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ่งที่คุณต้องการให้เขา
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้วย 
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- กิจกรรมการเจรจาหว่านล้อมไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่แค่การประชุมกับผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงการแสดงความเห็นทางสาธารณะด้วย การขอความ
ช่วยเหลือจากแหล่งทุน สื่อมวลชน และบุคคลที่มีช่ือเสียง/มีอิทธิพล และความสนใจ
จากสาธารณะ วิธีน้ีเป็นขั้นตอนทางอ้อมที่จะโน้มน้าว/สร้างแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจกระท าตาม 

- เราควรเจรจาหว่านล้อมกับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจทุกประเภท  ทั้งเป็นบุคคลและ
องค์กรที่มีอ านาจในการตัดสินใจที่อาจมีประโยชน์ หรือส่งผลกระทบต่อนักรณรงค์  
บุคคลเหล่าน้ี เช่น ผู้น าตามประเพณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ บรรณาธิกร/โรงพิมพ์ 
ผู้น าโบสถ์ ผู้แทนองค์กรแหล่งทุน/องค์กร องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ อย่างไรก็ตามให้ใช้
สามัญส านึกด้วยเมื่อจะโน้มน้าวใจของคนและสถาบันเหล่าน้ี เมื่อเราต้องการให้เขามา
ช่วยหรือสนับสนุนงานของเรา 

การเจรจา 

 การเจรจาเป็นกระบวนการของการต่อรองเก่ียวกับประเด็น/ข้อกังวลเฉพาะก่อนที่จะมีข้อตกลง การ
เจรจาที่ประสบผลส าเร็จโดยทั่วไปจะไปสู่การท าสัญญา/ข้อตกลงระหว่างผู้เก่ียวข้อง ลักษณะของการเจรจาที่ดี
ที่สุด คือ “ได้ทั้งสองฝ่าย” (Win-Win) ซ่ึงหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต่างพึงพอใจกับผลที่เกิดขึ้น 

การเจรจาแบบได้ทั้งสองฝ่ายน้ันเป็นการน าไปสู่ข้อตกลง ไม่ใช่ความขัดแย้ง การเจรจาที่ประสบผลส าเร็จ
จะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ลดความตึงเครียดและเกิดความร่วมมือระยะยาว ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการ
เจรจาด้วยความสุจริตใจ 

ผู้น าชุมชนบางครั้งอาจต้องเข้าไปร่วมในการเจรจาด้วย โดยเฉพาะในระดับท้องถ่ินกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถ่ิน/
นักการเมือง ผู้แทนของนักธุรกิจ หรือกลุ่มอื่น ๆ ในประเด็นหรือข้อกังวลอันใดอันหน่ึง ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามที่
ต้องการบรรลุถึงข้อตกลงกับอีกฝ่ายหน่ึงอาจร้องขอให้มีการเจรจา ประเด็นในการเจรจาน้ันมีหลากหลาย อาจเป็น
การก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการก่อนที่ชุมชนจะให้การยอมรับ  อาจเป็นเรื่องเก่ียวกับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ของชุมชน การจัดสรรและการใช้กองทุนส าหรับชุมชน ฯลฯ 

สิ่งที่ส าคัญในการเจรจา คือ ทั้งสองฝ่ายต้องเข้าร่วมการเจรจาด้วยความสุจริตใจ ถ้าการเจรจาไม่ได้เป็นไป
ในลักษณะน้ีและชุมชนถูกบังคับให้ยอมรับข้อเสนอ หรือข้อเรียกร้องที่ไม่ยุติธรรมและไม่เท่าเทียมจากอีกฝ่ายหน่ึง 
ผู้น าชุมชนต้องประเมินก่อนว่าชุมชนได้ผลประโยชน์หรือว่าเสียผลประโยชน์ถ้าหากว่ายังอยู่บนโต๊ะเจรจา   ถ้า
ชุมชนเสียเปรียบตั้งแต่ต้นในกระบวนการเจรจา ผู้น าควรพิจารณาหาทางเลือก หรือ การกระท าอย่างอื่นมาแทน 
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ผู้น าชุมชนควรจัดให้มีการพูดคุยและก าหนดจุดยืน รวมทั้งประเด็นและยุทธศาสตร์ส าหรับการเจรจา
ร่วมกันกับสมาชิกในชุมชน และผู้ที่ไปเจรจาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยตรง 

ดังน้ันผู้แทนที่ไปเจรจาจะต้องมีความโปร่งใส มีการปรึกษาหารือกับผู้น า/ชุมชนอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ก่อนไปเจรจา ซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงของชุมชน เน่ืองจากการเจรจาเป็นกระบวนการ ดังน้ันผู้น าชุมชนไม่ควรที่จะ
รับข้อเสนอที่อีกฝ่ายให้มาโดยทันที ถ้าผู้น ายังไม่ชัดเจน และไม่แน่ใจว่าสมาชิกในชุมชนจะยอมรับข้อเสนอน้ัน
หรือไม่ ผู้น าชุมชนที่ไปเจรจาควรขอเวลาเพื่อให้มีการปรึกษาหารือกับผู้น า/ชุมชนอื่นๆ ก่อนที่จะมีการยอมรับ
ข้อตกลงใดๆ  

แนวทางท่ีน าไปสู่การเจรจาที่ประสบผลส าเร็จ (กระท าด้วยความสุจริตใจ) 

- เตรียมตัวให้พร้อม 
- ท าการประเมินก่อนว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่สามารถบรรลุได้จริงโดยดูจากความเข้มแข็ง

ของคุณ เมื่อเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายหน่ึง รวมทั้งจุดยืน ข้อเสนอ/ข้อเรียกร้อง ประเด็น
ในการพูด 

- อะไรคือความเท่าเทียมและยุติธรรม 
- จัดท าประเด็นส าหรับการพูดคุย ทั้งข้อเรียกร้องสูงสุดและข้อเรียกร้องขั้นต่ าที่สุด 

ข้อเสนอ/ความต้องการ ประเด็นที่สามารถยืดหยุ่นได้ ฯลฯ 
- ตัดสินใจและมีความชัดเจนเก่ียวกับผลลัพท์ที่คุณต้องการบรรลุตามประเด็นที่ได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น ให้วางแผนเก่ียวกับค าถาม ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอทางเลือก และ
ข้อเสนอแนะโดยใช้ฐานที่คาดว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้ ให้ศึกษาและประเมินข้อมูลพื้นฐาน 
จุดยืน ทัศนคติของฝ่ายอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการเจรจา เพื่อที่จะท าให้การวางแผน
ยุทธศาสตร์ของคุณดีขึ้น 

- ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าใจอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงจะท าให้คุณสามารถจัดเตรียมการ
ตอบค าถาม รวมทั้งการแสดงจุดยืนและข้อกังวลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ถ้าการเจรจา
เป็นไปด้วยความสุจริตใจทั้งสองฝ่าย คุณสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นบวก
ส าหรับการสื่อสารได้ 

- ให้เครดิตคนอื่น นักเจรจาที่เก่งจะกล่าวขอบคุณและยกย่องคนที่เก่ียวข้องและการ
ช่วยเหลือของพวกเขา ถึงแม้ว่าสิ่งน้ันจะไม่ใช่แนวคิดที่พวกเขาคิดเองก็ตาม สิ่งน้ีจะท า
ให้ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในความส าเร็จของการเจรจา 
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- มีการประนีประนอม ให้เตรียมพร้อมที่จะยืดหยุ่น และพิจารณาทบทวนจุดยืนและสิ่งที่
คุณต้องการ ขึ้นอยู่กับว่าผลของการเจรจามีความก้าวหน้าไปแค่ไหน คุณควรจะมี
ข้อเสนอทางเลือก หรือสิ่งที่คุณต้องการส าหรับรับมือกับข้อเสนอหรือแนวคิดที่ออกมา
โดยไม่คาดฝันจากฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าการประนีประนอมเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ
ในการเจรจา แต่นักเจรจาต้องชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่ไม่สามารถยืดหยุ่นหรือยอมได้ 
(Bottom line) ขณะที่รักษาความยืดหยุ่นและยอมเปิดรับผลของข้อตกลงที่จะบรรลุ
ร่วมกัน ในส่วนของประเด็นที่ไม่สามารถยืดหยุ่นหรือยอมได้น้ันต้องมีเหตุผล เป็นธรรม
และเป็นจริง เพื่อที่จะไม่ให้อีกฝ่ายรุกไล่ได้ หรือกลายเป็นการป้องกันตัวเองเกินไปถ้าไม่
สามารถสร้างการยอมรับได้ 

- สรุปผล – ในช่วงท้ายของวาระ ให้ดึงเอาประเด็นทั้งหมดที่ได้พูดคุยกันในที่ประชุม เช่น 
ประเด็นข้อตกลง ประเด็นที่ยังไม่มีข้อตกลง และประเด็นที่ต้องมีการพูดกันต่อ ต้อง
แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจและการตีความที่ตรงกัน และมีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับ
ขั้นตอนในระยะต่อไป 

 

กิจกรรมกลุ่ม: บทบาทสมมติเกี่ยวกับการเจรจา 

มีบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง ช่ือว่า “แทนช่ี” สนใจที่จะท าสัญญากับชุมชนของคุณเพื่อท ากิจกรรมการ
อนุรักษ์ป่าไม้/ซ้ือคาร์บอน ทางบริษัทต้องการให้ชุมชนปลูกต้นไม้โตเร็ว หยุดการท าไร่หมุนเวียน ซ่ึงชาวบ้าน
ใช้ระยะเวลาในการหมุนเวัยน 3 ปี และควบคุมการเก็บหาไม้ฟืนของชาวบ้าน 

ทางบริษัทเสนอให้เงิน 20 เหรียญต่อตันคาร์บอน ในป่าของชุมชนมี 5000 ตันคาร์บอน และคาดว่า
จะมีอัตราการดูดซับคาร์บอนอย่างน้อย 700 ตันคาร์บอนต่อปี ราคาที่เป็นจริงของคาร์บอนตอนน้ีอยู่ที่ 25 
เหรียญต่อตันคาร์บอน ทางบริษัทแทนช่ีต้องการท าสัญญากับชุมชนเป็นระยะเวลา 30-50 ปี 

จุดยืนของชุมชน 

ชุมชนต้องการที่จะเจรจากับบริษัทโดยมีเงื่อนไขดงัน้ี 

- ชาวบ้านต้องการท าไร่หมุนเวียนต่อ แต่จะขยายวงจรการพักฟื้นดิน (ไร่เหล่า) เป็น 5-7 ปี (จะมีความ
ยั่งยืนกว่า) 
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- ราคาควรจะเป็นอย่างน้อย 23 เหรียญและเพิม่ขึ้นได้ตามราคาตลาดของคาร์บอน ณ เวลาที่ซื้อ แต่จะ
เรียกร้องให้ได้ราคาที่ 25 เหรียญต่อตันคาร์บอนก่อน 

- ชุมชนเป็นคนที่ก าหนดเงื่อนไขในการเก็บหาไม้ฟืนเอง ตามความจ าเป็นและบนฐานของความยั่งยืน 

- ระยะเวลาของการท าสัญญาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในภาพรวมของข้อตกลง (ยืดหยุ่น) 

- ในส่วนของการปลูกไม้โตเร็ว ชาวบ้านจะเป็นคนที่เลือกพันธุ์ไม้เอง รวมทัง้สถานที่ปลูกต้นไม้เหล่าน้ี 

 โดยดูตามสภาพของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ และข้อพิจารณาอื่น ๆ 

 

จุดยืนของบริษัทแทนชี่ 

บริษัทแทนช่ีต้องการที่จะท าโครงการชดเชยคาร์บอนเป็นอย่างมาก เพราะการด าเนินงานของโรงงาน
ระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับการจัดการกับปลดปล่อยคาร์บอนของโรงงาน ดังน้ันทางบริษัทจึงต้องการที่จะท า
สัญญาระยะยาวกับชุมชน โดยต้องการได้ “ข้อตกลงที่ดีที่สุด” ที่บริษัทสามารถเจรจาได้ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 

- ยินดีที่จะเจรจาราคาของคาร์บอนแต่ควรจะต่ ากว่าราคาตลาดทีเ่ป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน 

- แน่ใจว่าชุมชนจะปลูกต้นไม้โตเร็วที่สามารถดดูซับคาร์บอนได้มากกว่า 

- ส าหรับการท าไร่หมุนเวียนน้ันควรจะยุติ เพราะไม่มีความยั่งยืน และไม่ใช่เป็นการใช้ที่ดินที่ชาญฉลาด 
ตามมมุมอง/ข้อคิดเห็นของบริษัท 

- การเก็บหาไม้ฟืนต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพราะจะท าให้คาร์บอนถูกปลดปล่อยออกไป 

- ระยะเวลาของสัญญาควรจะเป็นอย่างน้อย 30 ปี 

 

ข้อแนะน าส าหรับผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรมเกี่ยวกับการเล่นบทบาทสมมติ 

ถ้ามีเวลาเพียงพอ ให้กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้เป็นชุมชนได้พูดคุยและก าหนดจุดยืนและประเด็น
ส าหรับการเจรจาเอง แทนที่จะให้ข้อมูลตามด้านบน วิธีน้ีจะดีกว่าเพราะจะท าให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้
ประสบการณ์เก่ียวกับการสร้างเอกภาพในการก าหนดจุดยืน/ข้อเรียกร้องและยุทธศาสตร์ส าหรับการเจรจา 
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ตอนท่ี 6.6 กิจกรรมมวลชน : แสดงความเข้มแข็งและสร้างพื้นท่ีทางการเมือง 

ระยะเวลา : ... ช่ัวโมง 

- ในการเปิดประเด็นการฝึกอบรม ให้ผู้เอื้ออ านวย/นักฝึกอบรมน าภาพการแสดงพลังมวลชน
รูปแบบต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้ดู เช่น การถือป้ายประท้วง การชุมชน การเดินขบวน ฯลฯ 

- ให้ถามผู้เข้าร่วมว่า “มีใครบ้างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน?” 
- ให้ถามผู้เข้าร่วมอีกครั้งว่า “เมื่อไหร่ที่เราควรจะใช้กิจกรรมมวลชน?” “มีอะไรบ้างที่เราต้อง

จ าเมื่อเป็นผู้จัด หรือเข้าร่วมในกิจกรรมมวลชน?” 
- สรุปผลการพูดคุยและให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
- การระดมมวลชน หมายถึง การดึงการมีส่วนร่วมของคนจ านวนมากมากระท าการเพื่อสนับสนุน 

หรือ คัดค้านนโยบาย โครงการ แผนงาน หรือ กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง 
- การกระท าอาจประกอบไปด้วย การแสดงความเป็นเอกภาพ ที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมมวลชนก็

เพราะว่ามีคนจ านวนมากมาร่วม การแสดงออกดังกล่าวสามารถใช้ในกิจกรรมดังต่อไปน้ี : 

 ถือป้ายประท้วงวาระของหน่วยงานรัฐบาล หรือการประชุมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของบรรษัทเอกชน ส าหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

 การเจรจาหว่านล้อมหน่วยงานรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบรรษัท
เอกชน ให้ใช้มาตรการที่เรียกร้อง หรือ เปล่ียนมาตรการ 

 การชุมนุมสาธารณะเพื่อสนับสนุนหรือรับรองปัญหาของคุณ 

 แสดงการคัดค้านขนาดใหญ่ 
- กิจกรรมมวลชนบางอย่างไม่ ใช่แค่การประท้วงแค่น้ันแต่ เป็นมาตรการจริงของชุมชน 

ยกตัวอย่างเช่น 

 เพื่อปกป้องที่ดินของเขา ชุมชนจ านวนมากอาจยืนตามถนน สะพาน ท่าเรือ โดยท าเป็น
ก าแพงมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าคนและอุปกรณ์เข้ามาท าลายที่ดินของตน 

 เพื่อยืนยันถึงสิทธิในที่ดิน ชาวบ้านจ านวนมากอาจน่ังลง เต็มพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ 
หรือใช้เพื่อท ามาหากิน ส าหรับต่อสู้การถูกอพยพ 

 เหตุผลเดียวกัน ชาวบ้านอาจจัดให้มีการปลูกต้นไม้จ านวนมาก หรือพืชในวันที่มี
ก าหนดการว่าจะอพยพพวกเขา 
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 เพื่อรับอิสรภาพ หรือ เพื่อป้องกันการทรมาน หรือการถูกประหารชีวิตของผู้คัดค้านที่
ถูกจับและขังในคุก ชาวบ้านอาจมารวมตัวกันที่ด้านนอกของศาล เรือนจ า หรือ ค่าย
ทหารซึ่งเป็นที่คุมขังนักโทษ อยู่ที่น่ันจนกว่าจะมีการปล่อยนักโทษ 

- รูปแบบสุดท้ายของกิจกรรมมวลชนน้ันต้องใช้ความเป็นเอกภาพและการจัดการในระดับสูง  
รวมทั้งมีความเข้มแข็งด้วย 

สิ่งส าคัญที่ควรจะทราบคือ การใช้กิจกรรมมวลชนน้ันขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองของประเทศที่ชุมชน
อาศัยอยู่ ในบางกรณี การท ากิจกรรมมวลชนอาจจะยาก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศลาว หรือ เวียตนาม ในการ
จัดกิจกรรมมวลชนต้องมีมาตรการฉุกเฉินรองรับในกรณีที่มีการตอบโต้จากรัฐบาล  มาตรการเหล่าน้ี เช่น การ
ติดต่อกับนักกฎหมาย หรือ พันธมิตรที่เป็นสื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม หรือ หน่วยงานศาสนา (โบสถ์และ
วัด) ฯลฯ 

นอกจากน้ีคุณต้องประเมินถึงความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรคุณในการที่จะจัดกิจกรรมมวลชน 
และการเผชิญกับมาตรการตอบโต้จากเจ้าหน้าที่รัฐด้วย 

 

 ข้อแนะน าบางอย่างเกี่ยวกับการระดมมวลชน 

- การระดมคนมาร่วมกระท ากิจกรรมมวลชน คุณต้องท าให้ประชาชนเห็นถึงความจ าเป็น และ
ความชอบธรรมของการกระท าดังกล่าว  

- คุณต้องสร้างฉันทามติเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นชอบกับการท ากิจกรรมน้ี  การที่จะกระท าได้
ดังกล่าวคุณต้องคุยกับคนที่คุณต้องการจะระดมมาร่วม โดยการไปรณรงค์แบบบ้านต่อบ้าน 
หรือ ประตูต่อประตู ค้นหาและพูดคุยกับกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ยกตัวอย่างเช่น ในงาน
เทศกาล หรือ เวทีประชุมร่วมกับองค์กร เครือข่าย หรือชุมชน 

- จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ถ้าคุณสามารถให้เอกสารข้อมูลสรุปสั้น ๆ เก่ียวกับประเด็นที่ต้องการ
จะรณรงค์ นอกจากการที่คุณได้คุยกับชาวบ้านแล้ว 
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United Nations Declaration on 

the Rights of Indigenous Peoples



ประเดน็
แลกเปลีย่นและ

น ำเสนอ

• ชนเผา่พ้ืนเมืองคือใคร?
• ปฎิญญาฯ คืออะไร?
• เน้ือหาและประเดน็ส าคญัของ
ปฏิญญาฯ

• การน าเอาปฏิญญาฯ ไปสู่การปฏิบติั



1. ชนเผ่าพืน้เมืองคือใคร?



• มีประชากรประมาณ 370 ล้านคน อาศัยอยู่ใน 70 ประเทศ
ทั่วโลก
• ประชากรชนเผ่าพื้นเมือง 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในทวีปเอเซีย 
• มีภาษาพูดประมาณ 4500 ภาษาจากทั้งหมด 6500 ภาษา
• ชนพื้นเมืองได้รับผลกระทบจากการล่าอาณานิคม การถูกกด
ขี่และบังคับ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีด
กันและผลักให้เป็นคนชายขอบ
• ชนเผ่าพื้นเมืองหลายแห่งได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือธ ารงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง

แนะน ำชนเผำ่พ้ืนเมือง



กำรนิยำม “ควำมเป็นชนเผ่ำพืน้เมือง”

• ยังไม่มีค านิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ (เป็นประเด็นซับซ้อน ยาก
และละเอียดอ่อน)

• ยอมรับการนิยามตนเอง (Self Identification)
• นิยามที่นิยมอ้างถึง

• UN (Jose Martinez Cobo)
• มีความต่อเน่ืองทางประวัติศาสตร์ก่อนถูกบุกรุก ปกครองโดยอาณานิคม 
(ครอบครองที่ดินตามประเพณี, มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับกลุ่มคนที่อาศัย
อยู่ในที่ดินดังกล่าว, มีวัฒนธรรมเฉพาะ, ภาษาของตนเอง ฯลฯ)

• มองว่ากลุ่มตนเองมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ในสังคม
• ปัจจุบันไม่ได้เป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 
• มีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์พื้นที่เขตแดน  พัฒนาและถ่ายทอดอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ให้กับชนรุ่นหลัง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคมและระบบ
กฎหมายของตนเอง



นิยำม (ต่อ)

•องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO 169)
• ชนเผ่า

• มีสถานภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแตกต่างไปจากหน่วยอ่ืนของ
ชุมชนในประเทศ

• มีกฎจารีตประเพณี ข้อกฎหมายในการควบคุมของตนเอง
• ชนพ้ืนเมือง

• สืบเชื้อสายจากประชากรที่อยู่อาศัยในประเทศ ภูมิภาคมาก่อนท่ีจะถูก
ปกครองโดยอาณานิคม 

• ธ ารงไว้ซึ่งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสถาบันการปกครองของ
ตนเอง (ตั้งแต่ยุคอาณานิคมและการตั้งรัฐชาติสมัยใหม่)

• ยอมรับการนิยามตนเอง



นิยำม ชนเผ่ำพืน้เมือง (ต่อ)

• ธนาคารพฒันาเอเซีย (Asia Development Bank)

•สืบทอดจากประชากรในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ก่อนการจัดตั้งรัฐ
ชาติสมัยใหม่และการแบ่งแนวเขตแดนประเทศ

•ธ ารงไว้ซึง่อตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสถาบัน
ทางการเมืองซึ่งแตกต่างไปจากวัฒนธรรมและสังคมกระแสหลัก

•ในประเทศไทยกลุ่มองค์กรชนเผ่า ใช้ค าว่า “ชนเผ่า
พื้นเมือง” แทนค าในภาษาอังกฤษว่า (Indigenous Peoples) 



โดยทั่วไปค ำ “ชนเผ่ำพืน้เมือง” หมำยถึง

•ผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนก่อนที่จะถูกปกครองโดยอาณานิคม
•สืบทอดจากประชากรพื้นถิ่น
•กลุ่มที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แตกต่างจากสังคมใหญ่
ในประเทศ

•เป็นกลุ่มที่เปราะบาง
•นิยามตนเองว่าเป็นชนพื้นเมือง
•ชนเผ่าพื้นเมืองแตกต่างจาก “ชนกลุ่มน้อย”



สิทธิของ “ชนเผ่ำพืน้เมือง” และสิทธิของ “ชนกลุ่มน้อย”

➢มีสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากล เช่น 
ICCPR, ICESCR, กฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น CBD

➢มีสิทธิองค์รวมและบุคคล

➢มีสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ

➢มีนโยบาย/กฎหมายคุ้มครองเฉพาะ เช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมืองแห่ง
สหประชาชาติ

➢มีเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมืองแห่ง
สหประชาชาติ

➢มีกลไกผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

➢มีผู้จัดท ารายงานพิเศษของยูเอ็นดูแล

➢มีโครงการและกิจกรรมสนับสนุนเฉพาะ เช่น 
ของ IFAD, etc.

• สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สากล เช่น ICCPR (art. 27) , CERD (arts. 2 
and 4) ; the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (art. 13) 

• มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะเช่นกัน 
เช่น the Convention relating to the Status of 
Refugees; and the Declaration on the Human 
Rights of Individuals Who are not Nationals of 
the Country in which They Live. 

• ไม่มีสิทธิองค์รวม มีแต่สิทธิ
ปัจเจก
• ไม่มีสิทธิในที่ดินและทรัพยากร

ชนเผ่าพืน้เมือง ชนกลุม่น้อย



2. ปฏิญญาฯ คืออะไร?



2.1 ปฏิญญำฯ คือ...

• ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ี 
• ยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง
• ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (การละเมิดสิทธ,ิ การถูกเลือก

ปฏิบัติ ฯลฯ)

• เครื่องมือท่ีรวบรวมเอาสิทธติ่างๆ ของชนเผ่าพื้นเมืองท่ีครบถ้วนมาก
ท่ีสุด

• มาตรฐานข้ันต่่าในการอยู่รอด ความมีศักดิ์ศรี และการอยู่ดีกินดีของ
ชนเผ่าพื้นเมือง



2.2 ท ำไมต้องมีปฏิญญำฯ ?

• เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของชนเผ่าพ้ืนเมือง เช่น การถูกละเมิดสิทธิ การถูกเลือก
ปฏิบัติ การสูญเสียอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ฯลฯ

(ย่อหน้าท่ี 5)

• เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชนเผ่าพ้ืนเมืองกับประเทศภาคีสมาชิกท่ีรับรอง
ปฏิญญาฯ และหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ชนเผ่าพ้ืนเมือง 
(ย่อหน้าท่ี 6, 7, 17, 18, 19, 20)



2.2 พฒันำกำรและควำมเป็นมำ

◼ ปี  2466 (1923), นาย Deskaheh
เผ่า Cayuga ผู้แทนของชนเผ่าจาก
แคนาดา เดินทางไปเจนีวาเพ่ือไปพูด
ในสันนิบาตแห่งชาติเก่ียวกับสิทธิของ
ชนเผ่าที่อยู่ภายใต้กฎหมาย ที่ดินและ
ความเชื่อของตนเอง แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ

◼ เป็นผู้น าคนแรกที่น าเอาประเด็นชนเผ่า
พื้นเมืองเข้าไปสู่เวทีระดับนานาชาติ



• 2492 – มีการพูดคุยในเวทียูเอ็นคร้ังแรกเกี่ยวกับข้อเสนอของประเทศโบลิเวีย 
ให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาสถานการณ์ของชนพื้นเมืองในทวีป
อเมริกา

• 2515 – มีการศึกษาปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อประชากรชนเผ่าพื้นเมือง โดย 
นายมาร์ติเนส โกโบ

• มีการนิยามเกี่ยวกับค า “ชนเผ่าพื้นเมือง” 



•2525 (1982) – มีการจัดตั้งคณะท างานว่าด้วยประชากรชนเผ่า
พื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations)
• อยู่ภายใต้อนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• มีหน้าที่ทบทวนการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนเผ่าพื้นเมือง และพัฒนามาตรฐานด้านสิทธิของชน
เผ่าพื้นเมืองในระดับสากล



ผลงำนคณะท ำงำนว่ำด้วยประชำกรชนเผ่ำพ้ืนเมือง 
(WGIP)

• มีกิจกรรมที่ส าคัญๆ หลายอย่าง รวมทั้งการยกร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
• 2536 – ประกาศปีสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก
• 2537-2547 – ประกาศเป็นปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองระยะท่ี 1

•2548-2558 – ประกาศปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมือง
ระยะที่ 2

•ศึกษาสภาพปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ที่ดิน ทรัพยากร วัฒนธรรม
•จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองทุกๆ ปี

•WGIP หมดวาระลงในปี 2550



•กลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองท่ีส าคัญๆ 
เช่น 
•2543 – จัดตั้งเวทีถาวรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง
•2544- ตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ชนเผ่าพื้นเมือง

•EMRIP หรือกลไกผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ถูกตั้งขึ้นมา
เมื่อ 14 ธันวาคม 2550 มีสมาชิก 5 คน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าต่อคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของชนเผ่า
พื้นเมือง (บนฐานการศึกษาและวิจัย)



กลไกของยูเอน็ที่เกีย่วข้องกบัชนเผ่ำพืน้เมืองที่ส ำคัญๆ

สมัชชาใหญ่

คณะมนตรีความ
มัน่คง

คณะมนตรี
เศรษฐกิจและสงัคม

เวทีถาวรวา่ด้วยประเด็นชนเผ่าฯ

คณะมนตรภีาวะทรสั
ตี

คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชน

ผูจ้ดัท ารายงาน
พิเศษ

กลไกผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
EMRIP

สน. เลขาธกิาร ICJ



สรุปข้ันตอนกำรจัดท ำปฏิญญำฯ

• ช่วงที่ 1 การยกร่างปฏิญญาฯ
- 2528 คณะท างานฯ ได้เริ่มยกร่างเนื้อหาของปฏิญญาฯ ซึ่งเสร็จส้ินลงในปี 2536
- 2536 เสนอให้คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบัติและการคุ้มครองชน
กลุ่มน้อย (Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities ) ซึ่งอยู่
ภายใต้กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติพิจารณารับรอง 

- 2537 เสนอให้กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนพิจารณารับรอง และได้แต่งตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อศึกษาเนื้อหารายละเอียดของร่างปฏิญญา ตามมติที่ 1995/32 
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 



• ช่วงที่ 2 การแปรญัตติและรับรองร่างเนื้อหาของปฏิญญาฯ โดยคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน

• ปี 2538 - 2549 คณะท างานชุดนี้มีการประชุมไปทั้งหมด 11 ครั้งเพื่อพิจารณาตัว
เนื้อหาของร่างปฏิญญาดังกล่าว มีความก้าวหน้าค่อนข้างช้าเนื่องจากมีบางประเด็นที่
รัฐยังมีข้อกังวลอยู่ เช่น การก าหนดตนเอง สิทธิในที่ดินและทรัพยากร ฯลฯ

• ชนเผ่าพื้นเมืองเองก็มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
• ในที่สุดก็สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้และน าเสนอให้ที่ประชุมของคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติรับรอง (ตามมติที่ 2006/2 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549  
ซึ่งมีผู้ลงคะแนนเสียงเห็นชอบทั้งหมด 30 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออก
เสียง 12 ขาดการประชุม 3 เสียง และเสนอร่างดังกล่าวให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชา
ติรับรองและประกาศใช้ต่อไป



•ช่วงที่ 3 การรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
• นามิเบียเสนอญัตติในการประชุมครั้งที่ 61 นัดแรก ให้เลื่อนการรับรอง
• 13 กันยายน 2550 ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 61 โดยมีรัฐบาลที่ลงนาม
เห็นชอบท้ังหมด 144 ประเทศ ไม่เห็นชอบ 4 ประเทศและงดออกเสียง 11 
ประเทศ และขาดการประชุม 34 ประเทศ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 144 
ประเทศท่ีลงคะแนนเห็นชอบด้วย



พฒันาการ

13 ก.ย 50
สมชัชาใหญ่
รับรอง
ปฏิญญาฯ

2525
จดัตัง้คณะท างาน
วา่ด้วยประชากรชน

เผ่าพืน้เมือง

2528-2536 
ยกร่างปฏิญญาฯ

2537
คณะอนกุรรมาธิการฯ 
รับรองร่างปฏิญญาฯ

2538-2549
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจพิจารณาร่าง



3. สำระส ำคัญของปฏิญญำ?

ปฏิญญาสหประชาชาติ
มีอารัมภบท 23 ยอ่หนา้ 
มี 46 มาตรา ครอบคลุมสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนเผา่
พื้นเมืองและการป้องกนัปัญหาอนั
จะเกิดข้ึนกบัชนพื้นเมือง
• การถูกเลือกปฏิบติั, การก าหนดตนเอง, การธ ารง

สถาบนัตามประเพณี, 
• การมีสญัชาติ, การฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์, การอพยพ, 
• การปฏิบติัและฟ้ืนฟวูฒันธรรม, การชดเชย, การ

จดัการศึกษา,
• ส่ือ, แรงงาน, การขอฉนัทานุมติั, สิทธิเฉพาะกลุ่ม (ผู ้

อาวโุส สตรี เด็ก ฯลฯ), สิทธิท่ีดิน/ทรัพยากร,
• ผลกระทบจากสารพิษ, ผลกระทบจากโครงการ

พฒันาฯ, กิจกรรมทหาร, การติดต่อขา้มเขตแดน, การ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ



สำระส ำคัญของปฏิญญำ?

การก าหนดตนเอง
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการก าหนดตนเอง อันหมายถึงพวกเขามีอิสระที่จะ
ก าหนดระบบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาร่วมกัน

•พวกเขามีสิทธิที่จะรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเอง พวกเขายังมี
สิทธิที่จะเข้าร่วมในวิถีแห่งรัฐที่เขาร่วมอยู่

•พวกเขามีสิทธิในการก าหนดอัตลักษณ์ของตนเองและผู้ที่เป็นสมาชิกของพวก
ตน พวกเขายังมีสิทธิในการเลือกโครงสร้างและผู้น าของสถาบันตนเอง ตาม
ข้ันตอน ขนบธรรมเนียมและประเพณีของตน  ม.3, 4, 5



สำระส ำคัญของปฏิญญำ?

สิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในท่ีดิน เขตแดน และทรัพยากร ซึ่งครอบครองโดย
ประเพณี รัฐจ าเป็นต้องให้การรับรองและคุ้มครองทางกฎหมายต่อท่ีดิน เขตแดน 
และทรัพยากรเหล่านี้ และเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง
ในการเป็นเจ้าของระบบการถือครองที่ดิน

•พวกเขามีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางจิตวญิญาณกับท่ีดิน เขตแดน และ
ทรัพยากรอื่นๆ ของตนและเสริมให้แข็งแกร่งมากข้ึน และส่งมอบความสัมพันธ์
ทางจิตวิญญาณนี้ให้กับคนรุ่นอนาคตต่อไป

• รัฐจ าเป็นต้องจัดตั้งและด าเนินการร่วมกับชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เก่ียวข้อง โดยมี
กระบวนการที่เปิดและโปร่งใสในการรับรองและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
ท่ีดิน เขตแดน และทรัพยากรของชนเผ่าพ้ืนเมือง ม. 25, 26,27



สาระส าคญัของปฏิญญา?
การให้ฉันทานุมัตทิี่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอสิระ (FPIC)
ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะให้ฉันทานุมัติฯ ในเร่ืองต่อไปน้ี
• การกระท าใด ๆ ที่ส่งผลให้พวกเขาถูกเคลื่อนย้ายโดยการบังคับ หรือโดยการ
อพยพ ให้ออกจากท่ีดินหรือเขตแดนของตน

• การเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายที่มีอยู่หรือการร่างกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือ
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ โดยรัฐบาลท่ีอาจมีผลกระทบต่อพวกเขา

• โครงการที่มีผลต่อที่ดินและเขตแดนของพวกเขาด้วยวิธีใดก็ตาม โดยเฉพาะ
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การใช้หรือน าออกทรัพยากรแร่ น้ า หรือ 
ทรัพยากรอื่นๆจากท่ีดินของพวกเขา (ม. 10, 19, 32)

เอฟพิค (FPIC) หมายถึงการตัดสินใจของชนเผ่าพ้ืนเมืองว่าจะให้โครงการนั้น
ด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ได้ หรือ เป็นการสร้างเงื่อนไขส าหรับการด าเนินงาน
โครงการบนพ้ืนฐานของกระบวนการตัดสินใจร่วมกันในชุมชน



สาระส าคญัของปฏิญญา?
สิทธิในการพฒันา
• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะธ ารงรักษาและพัฒนาระบบและสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของตน และในการแสวงหาและมีวิถีทางของตนเองในวิถีชิวิตและการพัฒนา รวมท้ัง
เสรีภาพในการด าเนินกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ บรรดาผู้ซึ่งวิถีชีวิต
ได้ถูกพรากออกไป จักต้องได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิที่จะตัดสินใจในการจัดล าดับและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนเอง น่ี
รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและแผนงานทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งเมื่อเป็นไปได้ พวกเขาจะบริหารโดยผ่านสถาบันของตนเอง

• รัฐจ าเป็นต้องมีมาตรการพิเศษในการปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชนเผ่าพื้นเมือง 
และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจเป็นพิเศษในสิทธิและความต้องการพิเศษของชนเผ่าพื้นเมืองที่
เป็นผู้อาวุโส สตรี เยาวชน เด็ก และผู้ไร้ความสามารถ รัฐจ าเป็นต้องคุ้มครองเด็กชนเผ่า
พื้นเมืองจากการถูกใช้เพื่อผลได้ทางเศรษฐกิจ และจากประเภทใด ๆ ของการใช้แรงงานเด็ก
(ม. 20, 21, 23)



สาระส าคญัของปฏิญญา?
วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม
• ชนเผ่าพ้ืนเมืองและบุคคลมีสิทธิที่จะธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน และไม่อาจถูกบังคับให้
เปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งวัฒนธรรมของตน รัฐจักต้องกระท าการเพื่อให้แน่ใจว่าชนเผ่าพื้นเมืองจะไม่ถูกบีบ
บังคับให้เปลี่ยนแปลงหรือสูเสียวัฒนธรรมของตน

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการแสดง ปฏิบัติ พัฒนาและสั่งสอนความเชื่อและจิตวิญญาณ จารีตและประเพณี
ของตน รวมทั้งการใช้และการควบคุมวัตถุตามประเพณีและการส่งคืนร่างกายมนุษย์ รัฐจักต้องแสวงหา
แนวทางในการเข้าถึง และ/หรือการส่งกลับคืนวัตถุตามประเพณีรวมทั้งร่างกายมนุษย์ท่ีพวกเขาครอบครอง
โดยผ่านกลไกที่พัฒนาร่วมกับชนเผ่าพื้นเมืองที่เก่ียวข้อง

• ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีสิทธิท่ีจะธ ารงรักษา ควบคุม คุ้มครองและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาตาม
ประเพณี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมตามประเพณีของตน รวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมของตน รัฐจ าเป็นต้องกระท าเพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ (ม.11, 12, 13)



สาระส าคญัของปฏิญญา?

การศึกษา

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะสร้างและควบคุมระบบการศึกษาและสถาบันโดยใช้
ภาษาและวิธีการของตนเอง พวกเขายังมีสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษาจากรัฐในทุก
ระดับและทุกประเภท รัฐพึงท าให้แน่ใจว่าบุคคลท่ีเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองสามารถได้รับ
การศึกษาในวัฒนธรรมและภาษาของตนเองในท่ีท่ีสามารถท าได้

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิท่ีจะภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ประวัติศาสตร์และความมุ่งหวังของตน ส่ิงเหล่านี้ควรจะมีการสะท้อนอยู่
ในการศึกษาและในข้อสนเทศสาธารณะอย่างเหมาะสม รัฐจ าเป็นต้องมีมาตรการที่
มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอคติและขจัดการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมความอด
กล้ัน ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีในหมู่ชนเผ่าพ้ืนเมืองและส่วนอ่ืน ๆ ของ
สังคม (ม.14, 15,16)



สำระส ำคัญของปฏิญญำ?

สุขภาพอนามัย

• ชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิในการใช้และธ ารงรักษาการแพทย์พ้ืนบ้านของตน รวมท้ังการ
มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี รัฐจักต้องให้แน่ใจว่าเมื่อไรก็ตามท่ีชนเผ่า
พ้ืนเมืองได้รับผลจากวัตถุท่ีมีพิษหรือมีอันตราย จะต้องมีแผนงานท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมสุขภาพของชนเผ่าพ้ืนเมือง และแผนงานเหล่านี้จะต้อง
ถูกออกแบบโดยชนเผ่าพ้ืนเมืองที่ได้รับผลนั้น (ม. 24)



๔. กำรน ำปฏิญญำฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ

มาตรา ๓๘ 
•“รัฐโดยการปรึกษาหารือและความร่วมมือกบัชนเผ่า
พืน้เมือง ควรมีมาตรการที่เหมาะสม รวมทัง้มาตรการทาง
นิติบญัญตัิ เพ่ือให้บรรลถุงึจดุมุง่หมายของปฏิญญานี”้



มาตรา ๔๑
- “ องคก์รและทบวงการช านญัพิเศษของ

สหประชาชาติและองคก์รระหวา่งรัฐบาลอ่ืนๆ ควรมี
ส่วนท าใหบ้ทบญัญติัในปฏิญญาน้ีมีการปฏิบติัการอยา่ง
เตม็ท่ีโดยระดมความร่วมมือ... ความร่วมมือดา้นการเงิน
และการช่วยเหลือทางวชิาการ…”



มาตรา ๔๒ ของปฏญิญาฯ ระบุว่า

“ สหประชาชาติ หน่วยงาน รวมไปถึงเวทีถาวรวา่ดว้ยประเดน็
ชนเผา่พื้นเมือง และทบวงการช านญัพิเศษแห่งสหประชาชาติ 
รวมทั้งองคก์รในระดบัประเทศและรัฐภาคีต่างๆ ตอ้งส่งเสริม
การเคารพและการประยกุตใ์ชข้อ้บญัญติัของปฏิญญาฉบบัน้ี 
รวมทั้งการติดตามความมีประสิทธิภาพของปฏิญญาฉบบัน้ี”



กำรด ำเนินงำนในประเทศไทย

• รัฐไทยยงัไม่ยอมรับวา่มี “ชนเผา่พื้นเมือง” ในประเทศไทย 
• รัฐยงัไม่มีแผนงานเฉพาะส าหรับ “ชนเผา่พื้นเมือง”
•นกัวิชาการก าลงัหารือกนัอยูเ่ก่ียวกบัประเดน็ “ชนเผา่พื้นเมือง”
• ทางส านกักิจการชาติพนัธ์ุ กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

• สนบัสนุน “มหกรรมวฒันธรรมชนเผา่พ้ืนเมือง” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ปัจจุบนัยติุไป
แลว้

• ทาง “เครือข่ายชนเผา่พื้นเมืองแห่งประเทศไทย” (คชท.) ผลกัดนัใหมี้
การจดัตั้ง “สภาชนเผา่พื้นเมืองแห่งประเทศไทย” 



ประเด็นท้ำทำย??

•การยอมรับความเป็นตัวตนของ “ชนเผ่าพื้นเมือง”
•การน าเอาเนื้อหาของปฏิญญาฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ 

•ชนเผ่าพื้นเมืองท ากันเอง
•หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
•หน่วยงานอ่ืนๆ จากภายนอกสนับสนุน



ขอบคุณครับ



แผนเชิงปฏิบัติการส าหรับการรณรงค์ 

ชนเผ่า มละบริ 

เป้าหมาย : รณรงค์ให้มีการสนับสนุนการจัดหาที่ดินและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและถาวรให้ชาวมละบริ  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กรอบเวลา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจกับ
พ่ีน้องมละบริและ
หน่วยงานในพ้ืนที่
เกี่ยวกับการจัดตั้ง
หมู่บ้านถาวรที่บ้านนา
กอกจ านวน ๑๓๐ ไร่ 
 
 

มละบริทั้ง 5 ชุมชน
เข้าใจและเข้าร่วม
โครงการ 
 
จัดหาพ้ืนที่ขนาด 
130 ไร่ เพ่ือจัดตั้ง
เป็นชุมชนถาวร 
 
 
กรมอุทยาน กรมป่า
ไม้และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือยินยอม การ
ใช้พ้ืนที่ 
 

กลุ่มสนับสนุน 
- ชาวบ้านมละบริ 
- อุทยาน 
- ป่าไม้ 
- หน่วยงานท้องถิ่น 
- ชาวบ้านนากอก 
 
กลุ่มไม่สนับสนุน 
-  
กลุ่มท่ีเป็นกลาง 
-  
  

เป้าหมายหลัก 
ชุมชน มละบริ  5 พ้ืนที่ 
1.ภูฟ้า 
2. ห้วยหยวก 
3.ห้วยฮ่อม 
4.ท่าวะ 
5.ห้วยลู ่
 
อุทยาน ภูคา, ขุนน่าน  
ป่าไม้  
ชาวบ้านนากอก 
ผญบ อบต.  ต.ภูฟ้า 
กลุ่มเป้าหมายรอง 
กลุ่มภาคประชาสังคม 
กลุ่มชาวบ้านทั่วไปที่อยู่
ใกล้เคียง   

1.จัดการประชุมท าความเข้าใจกับ
พ่ีน้องมละบริ 
 
2.พูดคุยท าความเข้าใจกับแต่ละ
หน่วยงาน 
 
3. จัดเวทีประชุมหารือกลุ่มใหญ่กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
4.จัดท าสื่อสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคม
เพ่ือการระดมทุน (ไม่เผยแพร่
สาธารณะ)  

ภายในปี 2562 

 

  



ชนเผ่า........ไทแสก 

ประเด็นรณรงค์...........การอนุรักษ์ภาษาแสก 

เป้าหมาย  .............ให้ชุมชนแสกมีความตระหนัก พูดและใช้ภาษาแสก 100% 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กรอบเวลา 
- เพ่ือน าเอาหลักสูตร
ภาษาแสกเข้าสู่ระบบ
การเรียนการสอนใน
โรงเรียน 
- เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการส่งเสริม
การสืบทอดภาษาและ
ภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษ 

- โรงเรียนประจ าต าบล 
- ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
หมู่บ้านบะหว้าแสก 
 
 
 

ชุมชน ผู้น าชุมชน 
ศูนย์วิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ม.
มหิดล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

เทศบาล  
โรงเรียน  
ผู้น าชุมชน  
ชาวบ้าน  
เด็กและเยาวชน 

- ท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ประชาคมหมู่บ้าน 
- ประชุมปรึกษาหารือ
กับทางโรงเรียน 

 

1 ปี 

 

 

 

 

 

 

  



เผ่า บีซู 

ประเด็นรณรงค์.........ให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองบีซูตระหนักถึงความส าคัญและพูดภาษาบีซู 

เป้าหมาย....ผู้ปกครองมีความเข้าใจและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนบีซูพูดภาษาบีซูได้100% 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กรอบเวลา 
- เพ่ือใหผู้้ปกครอง
ตระหนักและสอนการ
พูดภาษาบีซูให้กับเด็ก
และเยาวชนบีซู 

- ฐานข้อมูลที่ส ารวจ
จ านวนเด็กและเยาวชน
ที่พูดภาษาบีซูได้ 
 
 

ผู้น าชุมชน, เทศบาล, 
โรงเรียน 

ผู้น าชุมชน  ชาวบ้าน  
เด็กและเยาวชน 

- จัดเวทีท าความเข้าใจ
กับผู้ปกครองเด็กและ
เยาวชนบีซู 
- ส ารวจข้อมูลเด็กและ
เยาวชนที่พูดภาษาบีซู
ได้ 
- ประสานและขอรับ
การสนับสนุนจาก
โรงเรียนและเทศบาล 

มิถุนายน-ธันวาคม  
2561 

 

 

 

 

 

 

 



เผ่า ก่อ (อึมปี้) 

ประเด็นรณรงค์: ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภาษาก่อ (อึมปี้) 

เป้าหมาย: ให้ก่อ (อึมปี้) มีความตระหนัก อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้ามหาย  กิจกรรม กรอบเวลา 

เพ่ือให้ชุมชนก่อ (อึมปี้) 
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม, ภาษาของ
ตัวเอง 

ข้อมูลจากการส ารวจ
จ านวนคนที่ยังพูดและ
สืบทอดวัฒนธรรม
ตนเอง 
 
 

ผู้น าชุมชน 
กลุ่มเยาวชน 

เจ้าหน้าที่เทศบาล 
ชาวบ้าน, เยาวชน,
นายก, นายอ าเภอ 

ท าสื่อแนะน า, 
ประชาสัมพันธ์, 
ฝึกอบรม, สร้างเครือข่าย 

เดือนมีนาคม ถึง เดือน 
พฤษภาคม 

 

เป้าหมาย: สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกลุ่มท าไม้กวาดใช้ราคามาตรฐานเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้ามหาย  กิจกรรม กรอบเวลา 

เพ่ือให้กลุ่มท าไม้กวาดมี
ความเข้าใจและเกิด
ความร่วมมือ 

ราคาไม้กวาดมี
มาตรฐานเดียวกัน 

กลุ่มท าไม้กวาดและ
พ่อค้า 

กลุ่มท าไม้กวาด ท าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ราคาไม่มาตรฐานท า
เอกสารรายงานศึกษา
ผลกระทบจากการตัด
ราคา 
น าเสนอในเวทีชุมชน 

มกราคม-มีนาคม 



ชนเผ่ามานิ 

ประเด็นรณรงค์และเปลี่ยนแปลง:  รับรองรูปแบบการด ารงชีวิตตามจารีตประเพณีดั้งเดิมของมานิ 

เป้าหมาย:  ให้มีนโยบายคุ้มครองเขตวัฒนธรรมของพ่ีน้องมานิ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรม กรอบเวลา 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และมีนโยบายคุ้มครอง
วิถีชีวิตตามประเพณีของ
พ่ีน้องมานิ  

จ านวนหน่วยงานที่
สนับสนุนการจัดท า
นโยบายคุ้มครองเขต
วัฒนธรรมมานิ  

ชุมชนบ้านโหล๊ะหาร 
 
อบต.ทุ่งนารี 
 
กลุ่มองค์กรต่างๆ 
 
ส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

1)ชนเผ่ามานิที่อยู่อาศัย
แบบจารีตดั้งเดิม 
- กลุ่มป่าบอน 
- กลุ่มกงหลา 
- กลุ่มวังคราม 
- กลุ่มราวปลา 
- กลุ่มถ้ าภูผาเพชร 

2) ชุมชนบ้านโหล๊ะหาร 
 
3) อบต.ทุ่งนารี, 
เทศบาลต าบลกงหลา 
4) ผู้น าชุมชนหมู่ 2  
 
5) กลุ่มองค์กรต่างๆ 
6) ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

- ท าความเข้าใจกับมา
นิในเรื่องปัญหาความ
ต้องการเพื่อน าไปสู่
แนวทางปฎิบัติ 
- จัดประชุมร่วมกับส่วน
ราชการและภาคี
เครือข่ายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

- ท าสือ่วีดิโอเพื่อ
เผยแพร่ปัญหาและ
ความต้องการ 

ภายใน 5 ปี  

 



7) เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเทือกเขาบรรทัด 
8) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9) กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

  



ชนเผ่าญัฮกุร 

ประเด็นรณรงค์:  การรณรงค์ให้มีการใช้ภาษาญัฮกุรภายในชุมชน 

เป้าหมาย (เปลี่ยนแปลง): หมู่บ้านญัฮกุร ในต าบลบ้านไร่ เป็นต้นแบบการพูดภาษาญัฮกุร 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้ามหาย  กิจกรรม กรอบเวลา 

เพ่ือให้ชุมชนน าร่อง ๔ 
หมู่บ้านในพื้นที่ อ.เทพ
สถิตย์ เข้าใจและใช้
ภาษาญัฮกุรได้อย่าง
ถูกต้อง  
 

ชาวญัฮกุร ใน
หมู่บ้านของ
ต าบลบ้านไร่พูด
และเข้าใจ
ภาษาญัฮกุรได้
ทุกคน 
 

1.กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด
ชัยภูมิ 
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
4.มหาวิทยาลัย 
มหิดล ศาลายา ( สถาบัน 
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ) 
5.สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศ
ไทย 
6.สื่อต่างๆ ( เช่น รายการพันแสง
รุ้ง) 
7.สถาบันการ 
ศึกษาต่างๆ 
8.ผู้น าชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
9.นักวิชาการ 
10.กรมอุทยานป่าไม้ 

ชาวญัฮกุร  
- บ้านไร่ ม.
1/11/13  มี 100 
หลังคาเรือน 
- บ้านวังอ้ายโพธิ์ 
ม.4  มี 130 
หลังคาเรือน 
- บ้านวังอ้ายคง ม.
6  มี 49 หลังคา
เรือน 
- บ้านวังตาเทพ ม.
5 มี 60 หลังคา
เรือน 
 

-1.จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
พบปะ-แลกเปลี่ยน เดือนละ
 1  ครั้ง 
2.สร้างครูอาสาในแต่ละหมู่บ้าน 
3.จัดท าสื่อต่างๆ เช่น แผ่นการ
เรียนรู้ภาษา สื่อภาพวาด เป็น
ต้น 
4.จัดท าวิทยุชุมชนในหมู่บ้าน 
โดยใช้ภาษาญัฮกุร เป็นหลัก 
 

2 ปี 



ชนเผ่าชอง 

ประเด็นรณรงค์:  การยอมรับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชอง...... 

เป้าหมาย (เปลี่ยนแปลง): มีการเรียน การสอนภาษาแม่ในชุมชนและในโรงเรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรม กรอบเวลา 

- ฟ้ืนฟูและส่งเสริมให้มี
การพูด การเรียน การ
สอนภาษาแม่ในชุมชน 
และในโรงเรียน 
 
 

- ข้อมูลองค์ความรู้ 
และภาษาของชอง 
- ตัวเขียน โฟเนติค โร
มาไนซ์ (Romanize 
phonetic)  
- โรงเรียนน าร่อง 4 
แห่ง  
 - ชุมชนน าร่อง 4 
ต าบล  
 

- นักวิชาการด้านภาษา    
- สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
 - ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด
จันทบุรี 
- สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
- ชนเผ่าชองใกล้เคียง  
 

- ชุมชนชอง 4 ต าบล (หลัก) 
- ครูโรงเรียนในพื้นที่ 4 แห่ง 
(รอง) 
- ครูภูมิปัญญา (หลัก) 
- สภาวัฒนธรรมอ าเภอ (รอง) 
- ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
จันทบุรี (หลัก) 

- สภาวัฒนธรรมจังหวัด (หลัก) 
- ชนเผ่าชองใกล้เคียง (หลัก) 
- นักวิชาการด้านภาษา (หลัก)    
 

- สร้างเครือข่าย  
– จัดท าสื่อต่าง ๆ  
เฟสบุ๊ค  โปสเตอร์  
แผ่นพับ  ส่งข้อความ
ทางมือถือ  สื่อวีดีโอใช้
ระยะยาวได้ 
- จัดงานรวมญาติชอง 
- เจรจากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

2018 - 2020 

 

 

 



ปัญหา 

ภาษา ชอง จัดเป็นภาษาท่ีอยู่ในขั้นวิกฤติรุนแรงและชัดเจน  ปัจจุบันมีผู้พูดได้เพียงไม่ถึง 5,000  คน น้อยกว่าร้อยละ  50  ซึ่งประมวลจากจ านวนครัวเรือนที่มี
สมาชิกสามารถพูดภาษาแม่ได้ทุกคน เนื่องจากมีผู้พูด/ผู้อาวุโสเหลือน้อย จึงขาดการสืบทอดและความสามารถในการสืบทอดเริ่มเสื่อมถอยลง จึงต้องมีการ
รณรงค์ให้กลุ่มประชาการที่อยู่ใกล้เคียงกันได้พบปะและพูดภาษาของตนมากข้ึน ตระหนักในภาษาของตน 

- การแต่งกาย คนชองในอดีตจะแต่งกายคล้ายกับคนไทยภาคกลาง  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย จนปัจจุบันค้นหาอัตลักษณ์ที่เป็นของตนได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพรวม 

ประเด็น: การเรียกช่ือเผ่าที่ถูกต้อง 

เป้าหมาย: มีการเรียกช่ือชนเผ่าอย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด องค์กรพันธมิตร กลุ่มเป้าหมาย  กิจกรรม กรอบเวลา 

เรียกชื่อเผ่าแต่ละกลุ่ม
อย่างถูกต้อง 

    2018 -  

 




