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วิสัยทัศน์ 

โลกที่ปราศจากความยากจนและความอยุติธรรม ซึ่งบุคคลมีสิทธิ์ที่จะดำารงชีวิตอย่างม ี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ภารกิจ

เราสัญญาว่าจะทำางานเป็นพันธมิตรกับผู้ด้อยโอกาสทั้งหญิงและชาย เพื่อขจัดความยากจน 
และความอยุติธรรมให้หมดสิ้นไป

ค่านิยม

ค่านิยมต่อไปนี้คือ แนวทางในการปฏิบัติภารกิจของเรา ในการที่จะพลิกฟื้นทั้งตัวเอง
ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการช่วยเหลือผู้คนเพื่อขจัดความยากจนและความอยุติธรรม:  

   •  เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าความเป็นมนุษย์ และคุณค่าแห่งความหลากหลาย

   •  ด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรม เรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางโอกาส  
สำาหรับชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่แบ่งแยกเพศ รสนิยมทางเพศ วัย เชื้อชาติ ชนชาติ สีผิว  
ทุพพลภาพ ถิ่นฐาน ศาสนา หรือระดับชนชั้นทางสังคม

   •  ทำางานด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

   •  รวมพลังกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม

   •  ทำางานอย่างสร้างสรรค์และไม่หวั่นไหวต่อความล้มเหลว

   •  มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กลุ่มการเมือง หรือ ศาสนาใดๆ

  •  มีความนอบน้อม เห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์นานาชาติที่ต่อสู ้
เพื่อขจัดความยากจนและความอยุติธรรม 
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ภาพปก : บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด 
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นักศึกษาเดินขบวนขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
#RiseforClimate ณ อาคารสหประชาชาติ วันที่ 8 กันยายน 2561

ภาพ: พงษ์สิทธิ์ นพมณีไพศาล / Survival Media Agency
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สารจากประธานคณะกรรมการและผู้อำานวยการ 

ปี 2561 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากสำาหรับพวกเราทุกคนท่ีแอ็คช่ันเอด 
ประเทศไทย เรามีแผนยุทธศาสตร์ประจำาประเทศฉบับใหม่ท่ีช่ือว่า “เสริมสร้างพลังเพ่ือสิทธิ 
และความยุติธรรมทางสังคม (2561-2565)” หรือ “Empowerment for Rights and 
Social Justice (2018-2022)” ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้การทำางานของเราตลอดในส่ีปีต่อไป 
ข้างหน้าเพ่ือท่ีจะพาเราบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ตามท่ีต้ังใจ ท้ังสำาหรับการทำางาน
ประเทศไทยและการทำางานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของงานสหพันธ์แอ็คช่ันเอดระดับโลก ท่ีผ่านมา 
เราสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างต่อเน่ือง ทำางาน
ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และพันธมิตรต่างๆ ความก้าวหน้าในงานของเราด้าน
สิทธิสตรีได้เข้าถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการเมือง
ปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง (Safe Cities for Women) นอกจากน้ีเรายังมีความยินดีท่ีได้เห็น
การเปล่ียนแปลงเชิงบวกในการต่อสู้และการด้ินรนของเกษตรกรไร้ท่ีดินและเกษตรกรผู้ 
ถือครองท่ีดินขนาดเล็ก โดยเราได้ทำางานร่วมกับเครือข่ายผู้พิทักษ์สิทธิในท่ีดินท่ีใหญ่ท่ีสุด
เครือข่ายหน่ึงในประเทศไทย

เราได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากผู้บริจาคประจำาของเราและผู้ร่วมสนับสนุนแบบ
รายคร้ังท่ีเช่ือในเจตนาเดียวกัน คือการคุ้มครองสิทธิของเด็กในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะสำาหรับผู้ท่ีอยู่ในชนบทของประเทศไทย ในทำานองเดียวกัน เรารู้สึกขอบคุณ
สหภาพยุโรปซ่ึงได้เป็นผู้ทำาให้แอ็คช่ันเอด ประเทศไทยสามารถดำาเนินการภารกิจในการ
รักษาสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับท่ีผู้ท่ีไม่มีท่ีดินในครอบครอง และกลุ่ม
คนท่ีมีท่ีดินขนาดเล็กร่วมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิชุมชนไท ซ่ึงเป็น
พันธมิตรของเราอย่างต่อเน่ือง

ในปี 2561 น้ีเรายังเห็นความสำาเร็จท่ีเป็นหลักชัยสำาคัญในแง่ของการระดมทุนการลงทุน
อีกด้วย เราได้รับเงินทุนการลงทุนสำาหรับการระดมทุนจากแอ็คช่ันเอด สหราชอาณาจักร 
ผ่านข้อตกลงหุ้นส่วน-ผู้สนับสนุน ท่ีครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงเป็นผลจากการทำางาน
เป็นหน่ึงเดียวกันของทีมงานข้ามพรมแดนของเรา ซ่ึงประกอบด้วยฝ่ายระดมทุนของ 
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ฝ่ายโครงการและนวัตกรรมการระดมทุนของแอ็คช่ันเอด  
สหราชอาณาจักร และฝ่ายการลงทุนสำาหรับการระดมทุนของแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล 

เราขอถือโอกาสน้ีขอบคุณทุกท่านสำาหรับทุกส่ิงท่ีได้หยิบย่ืนให้ เพ่ือช่วยให้การดำาเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมาประสบความสำาเร็จ ท่านไม่เพียงให้คำาแนะนำาและการสนับสนุนแก่เราเท่าน้ัน  
แต่ยังได้กำาหนดมาตรฐานความมุ่งม่ัน ความทุ่มเท และการทำางานอีกด้วย เรารู้สึขอบคุณ 
สำาหรับการสนับสนุนท่ีได้รับจากคณะกรรมการ ผู้บริจาครายบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมถึงผู้มีส่วนร่วมจากท่ัวทุกมุมของประเทศไทย และสหพันธ์แอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล  
เช่นกันน้ี เรามีความยินดีและซาบซ้ึงเป็นอย่างย่ิงสำาหรับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
ของท่านในปีต่อๆ ไป

เทาฮิด อิบเน ฟาริด
ผู้อำานวยการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ชูพินิจ เกษมณี
ประธานกรรมการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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บริบทในประเทศ

การกล่าวคำาอำาลาปีที่ผ่านมานั้นดูเหมือนจะมีความสำาคัญ
ต่อประเทศไทยมากกว่าเดิมในปี 2561 หลังจากที่ประเทศ
ได้ถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ผู้ทรงครองราชย์ในช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา 
ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่ยุคใหม่โดยมีเหตุการณ์สำาคัญอย่าง
มากสองเหตุการณ์ด้วยกันคือ การผลัดเปลี่ยนรัชสมัยของ
พระมหากษัตริย์หรือการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการเลือกตั้งทั่วไปที่จะนำา
ประเทศไทยกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งดังกล่าวซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกนับตั้งแต่รัฐประหารปี 2557 ก็ได้เกิดความล่าช้าอีกครั้ง
ในช่วงต้นปี โดยกำาหนดการของการเลือกตั้งได้เลื่อนออก
มาจากเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
เนื่องมาจากการยืดเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้ง
ใหม่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท้ายที่สุด ในเดือนมกราคม 
2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำาหนดวันเลือกตั้ง

ทั่วไปเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 นับเป็นข่าวดีที่มอบความ
หวังแก่ทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก สำาหรับการ
เปลี่ยนสถานะของประเทศไทยกลับเข้าสู่ชาติประชาธิปไตย 

พื้นที่ทางการเมืองของคนไทยยังคงถูกจำากัดตลอดทั้ง
ปี และมีรายงานการดำาเนินคดีทางอาญาต่อผู้สนับสนุน
ประชาธิปไตยและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างต่อ
เนื่อง โดยการห้ามกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ 4 ปีก่อน ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมา จึงทำาให้พรรคการเมืองต่างๆ เริ่ม
รณรงค์หาเสียง และประชาชนสามารถจัดชุมนุมทางการ
เมืองที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปได้ แม้ว่าจะมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด การยกเลิกคำาสั่งห้ามนี้นับเป็นสัญญาณที่ดี
สำาหรับประชาชน รวมถึงธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้ทำาการ
ชะลอการลงทุนและกิจการของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมา

แม้จะมีการชะลอตัวของนักลงทุน แต่เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปี 2561 ยังมีการขยายตัวถึง 4.1% ซึ่ง

พิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 การประชุมที่เกี่ยวข้อง และการส่งมอบตำาแหน่งประธานอาเซียนแก่ประเทศไทย

ภาพ: สำานักเลขาธิการอาเซียน / Kusama Pandu Wijaya



เป็นการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบ 6 ปีตามรายงานของสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC)1  การขยายตัว
นี้สืบเนื่องมาจากการขยายตัวในไตรมาสล่าสุดที่มาจากจำานวน
นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามามากขึ้น และอุปสงค์ในประเทศที่สูง
ขึ้นอย่างเกิดคาด ทั้งการบริโภคส่วนบุคคล และการลงทุนภาค
เอกชนซึ่งขยายตัวที่ 4.6% และ 3.8% ตามลำาดับ มูลค่าการส่ง
ออกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 7.7% ขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 4% 
เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่
เป็นอันดับสองในอาเซียน มีการประเมินว่าประเทศไทยจะรักษา
สถานะนี้ต่อไปในอีกห้าปีข้างหน้า อนึ่ง การเป็นประธานอาเซียน
ของประเทศไทยในปี 2562 จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น 
อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับการส่งเสริม
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ความไม่เท่าเทียมยังคงเป็นอุปสรรคสำาคัณสำาหรับประเทศไทย 
หนึ่งในประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน
คือ ด้านการศึกษา ถึงแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณจำานวน
มากให้กับการศึกษา (หรือเท่ากับ 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ซึ่งเทียบได้กับงบประมาณที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้จ่าย
ในด้านเดียวกัน2) แต่ประเทศไทยยังต้องพยายามมากขึ้นเพ่ือ
ผลผลิตด้านการพัฒนาอย่างแท้จริง คุณภาพและความเท่าเทียม 
ในด้านการศึกษายังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือความเหล่ือมล้ำาเพ่ิมข้ึนระหว่างโรงเรียนในเมืองและพ้ืนท่ีชนบท 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับแรงกระตุ้นจากสถาบันระดับโลก
ให้ยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยหวังปรับปรุงคุณภาพ
โรงเรียน และคะแนนประเมิน PISA (โครงการเพื่อการประเมิน
ผลนักเรียนนานาชาติ) ซึ่งยังต่ำากว่าเกณฑ์ภายใต้ทรัพยากร

ทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างจำากัด แนวคิดดังกล่าวสร้าง
ความกังวลภายในภาคประชาสังคมเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการดำาเนนิงานหากมนีโยบายยบุ-ควบรวมโรงเรยีนขนาด
เล็ก รวมถึงบริบทท้องถิ่น และผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะเกิดขึ้นตามมา

นโยบายที่ดินที่มีข้อบกพร่องลิดรอนสิทธิในการครองชีพ
ของผู้ถือครองที่ดินขนาดเล็กและชุมชนที่ขาดแคลนที่ดิน 
ในขณะเดียวกันภาคเอกชนและองค์กรสาธารณะกลับได้ใช้
สิทธิอย่างเต็มที่ ในการถือครองที่ดินที่มีความมั่นคงสูง 

ปี 2561 มีการเคลื่อนไหวไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศ   
ในด้านของความตระหนักและสภาวะอัตลักษณ์ซับซ้อน 
(intersectionality) ยกตัวอย่างเช่น การติดแฮชแท็ก
และการรณรงค์ #DontTellMeHowToDress ที่เปรียบ
เสมือนกระแส #MeToo ของประเทศไทย เป็นต้น แต่ในขณะ
เดียวกันน้ัน ยังมีอีกหลายประเด็นท่ีต้องได้รับการดำาเนินการ  
เช่น การปฏิรูปนโยบาย ความรุนแรงในครอบครัว และ
อำานาจและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  ในดัชน ี
ช้ีวัดความเท่าเทียมทางเพศของธนาคารโลกประจำาปี 2561  
ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 75 คะแนน ซึ่งตามหลังประเทศ
ลาว สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งได้รับ 88.13, 82.50 และ 
81.88 คะแนนตามลำาดับ

องค์กรพันธมิตร ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ด้านการศึกษาและเยาวชน
 •    สมาคมไทบ้าน

•    เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา พื้นที่ภาคกลาง

•    สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดน่าน
 
ด้านสิทธิสตรี
•  เครือข่ายสลัม 4 ภาค

•  แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

•  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
•  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

•  มูลนิธิชุมชนไท
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1  Theparat, Chatrudee. “4.1% GDP gain in 2018”. Bangkok Post, 
18 February 2019, https://www.bangkokpost.com/business/
news/1631206/4-1-gdp-gain-in-2018. 

2  Chaitrong, Vichit. “World Bank urges Thailand to urgently  
tackle education inequality.” The Nation, 17 January 2019,  
http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/index.php/articles/ 
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inequality.



เสริมสร้างพลังความสามารถเพื่อสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 

การเข้าแทรกแซง :

เราจะ :

●	 สนับสนุนและเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
●	 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมด้านนวัตกรรมการสอน   และพื้นที่การเรียนรู้ 
●	 สาธิตและนำาเสนอทางเลือก โดยการสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนนำาร่องและโรงเรียนตัวอย่าง
●	 สนับสนุนการจัดตั้งสภาพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อส่งเสริมนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัด  
 และเพื่อให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจการตัดสินใจในระดับจังหวัดได้
●	 ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลตามตัวชี้วัดหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประการที่ 4 
 (การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง) และนำาเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับรัฐบาล
●	 พัฒนาขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมทางสังคมของคนหนุ่มสาว ผ่านการร่วมทำางานรณรงค์

สนับสนุนและเสริม
สร้างเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก

พัฒนาขีดความ
สามารถและการมี
ส่วนร่วมทางสังคม
ของคนหนุ่มสาว

สาธิตและนำาเสนอ
ทางเลือก

เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ส่งเสริมนโยบาย 
การศึกษาและการถ่วงดุล  
  อำานาจการตัดสินใจใน     
           ระดับจังหวัด

ติดตามการปฏิบัติ 
งานของรัฐบาล 
และนำาเสนอ 
กรณีศึกษาท่ี 
ประสบความสำาเร็จ

ยุทธศาสตร์ประเทศปี 2561-2565: 

ปี 2561 เป็นปีท่ีแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย เปิดตัวเอกสารยุทธศาสตร์ประเทศฉบับท่ีสองท่ีมีช่ือว่า “เสริมสร้างพลังเพ่ือสิทธิและความ
ยุติธรรมทางสังคม” หลังจากปียุทธศาสตร์ 2556-2560 ยุทธศาสตร์ประเทศฉบับใหม่น้ีจะเป็นทิศทางในการบรรลุเป้าหมายโครงการ
ต่างๆ และการเปล่ียนแปลงขององค์กรในช่วงปี 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ฉบับน้ีมีจุดประสงค์ท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวทางการดำาเนินงานของแอ็คช่ันเอด ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือให้เรายังคงมีความเก่ียวเน่ืองและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความอยุติธรรม ยุทธศาสตร์ฉบับน้ี
ร่างข้ึนเพ่ือให้สามารถดำาเนินการได้ภายใต้บริบทเฉพาะ และสถานการณ์จริงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย และ 
ในขณะเดียวกันก็ม่ันใจได้ว่ามีเน้ือหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับโลกของแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล ประจำาปี 2561-2571  
ซ่ึงมีช่ือว่า “การดำาเนินงานเพ่ือความยุติธรรมสากล (Action for Global Justice)” 

ด้านการศึกษาและเยาวชน

เป้าหมายโครงการ
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การส่งเสริมสิทธิสตรี 

เราจะ :

●	 เสริมสร้างความเป็นผู้นำาของผู้หญิง ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม 
 และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของพวกเขา
●	 พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและเด็กหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องความเป็นผู้นำา ผู้ประกอบการ  
 การจัดการทางเศรษฐกิจและการเงิน สิทธิสตรีและชุมชน ฯลฯ
●	 สนับสนุนกลุ่มสตรีในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรชุมชน และองค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น 
 และระดับประเทศ
●	 ดำาเนินงานรณรงค์และสนับสนุนงานนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ งานที่มีคุณค่า งานดูแลแบบ 
 ไม่มีรายได้ ความรุนแรงต่อผู้หญิง และสิทธิของผู้หญิงในการดำารงชีวิตอย่างปลอดภัยในเมือง
●	 รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กชาย 
 และผู้ชาย

แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย จะทำางานกับผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกภูมิภาค จากทุกพ้ืนหลังทางสังคมและชุมชน เพ่ือสร้างเกราะกำาบัง 
ต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในเมือง และเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือชุมชนท่ีมักถูกมองข้าม 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

การเข้าแทรกแซง :

เสริมสร้างความเป็นผู้นำา
และบทบาทในการตัดสิน
ใจของผู้หญิง

  พัฒนาศักยภาพของ   
 ผู้หญิงและเด็กหญิงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดำาเนินงานรณรงค์ 
และสนับสนุนงาน 
     นโยบาย

รณรงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักเก่ียวกับประเด็น
ความรุนแรงต่อผู้หญิง

สนับสนุนกลุ่มสตรี 
ในการสร้างเครือข่าย
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สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

เราจะ :

●	 พัฒนาศักยภาพของผู้นำาและผู้นำาสตรีระดับจังหวัด ในด้านกฎหมายและนโยบายที่ดิน ทักษะการเจรจาต่อรอง  
 การพัฒนาองค์กร ฯลฯ
●	 สร้างเวทีสำาหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
●	 สนับสนุนกลุ่มชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ 8 ชุมชน 
●	 ดำาเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อจำากัด / ช่องว่างของกฎหมายและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน 
 และทรัพยากรธรรมชาติ รวบรวมแนวปฏิบัติในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
●	 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่าย 
●	 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นสิทธิในที่ดินผ่านการรณรงค์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์

ภายใต้การให้ความสนใจเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วมของผู้หญิง การดำาเนินงานของเรามุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนชายขอบท่ีไร้ท่ีดินและประสบ
ความยากจนทางท่ีดิน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิง กลุ่มคนไร้ท่ีดินและประสบความยากจนทางท่ีดินท่ีเรา
ทำางานด้วยน้ัน มี 4 กลุ่ม ได้แก่ ชาวเลในภาคใต้ของประเทศไทย คนไร้สัญชาติในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-พม่า กลุ่มชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีสูง ท่ีท่ีดิน
ทำากินของพวกเขาได้ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวน และเกษตรกรและชาวประมงรายย่อยผู้ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และสวนป่าไม้เชิงพาณิชย์

การเข้าแทรกแซง :

พัฒนาศักยภาพของ
ผู้นำาและผู้นำาสตรีระดับ
จังหวัด

สร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนและ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน

ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ 

ช้ีข้อจำากัด / ช่องว่าง 
ของกฎหมายและ
นโยบายท่ีดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สนับสนุนการแลก
เปล่ียนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย 

สร้างความ 
ตระหนักเก่ียวกับ
ประเด็นสิทธิในท่ีดิน

ผลักดันกฎหมาย
และนโยบาย

  โน้มน้าวและเร่งรัด 
ให้อาเซียนคุ้มครองสิทธิ
ของคนชายขอบ 
   และผู้ขาดแคลน     
     ทรัพยากร

คุ้มครองผู้ประสบความ
ยากจนทางท่ีดิน 
จากภัยท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

      สนับสนุนการ
   ขับเคล่ือนพ่ือการ 
 เกษตรท่ีย่ังยืน การดำารง 
ชีวิตท่ียืดหยุ่น และการลด 
ความเส่ียงของภัยพิบัติ



ผลักดันนโยบาย
และรณรงคโดยมี
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง

นำเสนอทางเลือก

ผนึกพลัง
รวมสรางพลัง

สามัคคี

สนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพ

และความรูของชุมชนที่เราทำงานดวย 

นำเสนอแนวทางท่ีพัฒนามาจากประสบการณ
จริง

    ของกลุม ขบวนการเคลื่อนไหว และภาคประชาสังคม ในป
ระเด็
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น

            สรางพลังมวลชนผานการจัดตั้งเครือขาย และ
ผูท
ี่ถูก
กีด

กัน
ทา
งส
ังค
ม

ขับ
เค
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ือ้ตอ

คนย
ากจน

 แล
ะผู
ถูก
กีด

กนั
ทาง

สังค
ม       

           
                                     

การดำเนินงาน
บนฐานของ

สิทธิมนุษยชน 
(HRBA)

●	 ผลักดันกฎหมายและนโยบาย ได้แก่ กฎหมายโฉนดชุมชนและธนาคารที่ดิน กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเชิง 
 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 56 กลุ่มในประเทศไทย รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่กระทบต่อการบริหาร 
 จัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน นั่นคือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ 
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
●	 โน้มน้าวและเร่งรัดให้ผู้นำาอาเซียนคุ้มครองสิทธิของคนชายขอบและผู้ที่ขาดแคลนทรัพยากร ผ่านการขับเคลื่อน 
 ภาคประชาสังคมและแวดวงวิชาการ การมีส่วนร่วมของคนในประเทศ และการอภิปรายเชิงนโยบายต่างๆ
●	 สนับสนุนเครือข่ายและกลุ่มพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อคุ้มครองกลุ่มคนชายขอบ คนไร้ที่ดิน และผู้ประสบ 
 ความยากจนทางที่ดินจากภัยธรรมชาติอันเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
●	 สนับสนุนแพลตฟอร์ม เครือข่าย การเคลื่อนไหวและชุมชนเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสามารถปรับตัวต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำารงชีวิตที่ยืดหยุ่นของชุนชน และการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

รูปแบบการดำาเนินงาน 
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กาฬสินธุ

รอยเอ็ด

อุบลราชธานี

มหาสารคาม

สุพรรณบุรี

สมุทรสงคราม
ราชบุรี

นครปฐม

ประจวบคีรีขันธ

นาน

แพร

ลำปาง

ลำพูน

ชุมพร

ระนอง

กระบี่
ภูเก็ต

พังงา

โครงการการศึกษาและเยาวชน

โครงการสิทธิสตรี

โครงการสงเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร

ปตตานี

นราธิวาสยะลา

กรุงเทพมหานคร

เชียงราย

พะเยา

ตาก

เชียงใหม

แมฮองสอน

พื้นที่ดำาเนินงานของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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นักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทำากิจกรรมจิตศึกษาในช่วงเช้า

ภาพ: เกศวลี เย็นสุดใจ / แอ็คชั่นเอด 

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ 
ด้านการศึกษาและเยาวชน

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหา 
เรื่องระบบการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ
รัฐมาโดยตลอด จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย สัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศ 
ที่รัฐบาลกำาหนดไว้นั้นเป็นส่วนที่สูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
งบประมาณสำาหรับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อชั้นเรียนคือ 1:25 
สถานการณ์นี้นำาไปสู่การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมัก
เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทที่เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำาเนินนโยบายควบรวมโรงเรียนมา
ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อจัดการ “ความไม่ประหยัดต่อขนาด” หรือ
ต้นทุนเฉลี่ยที่สูงขึ้นท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด 
ทว่า รัฐไม่ได้คำานึงถึงผลกระทบหลากมิติทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะตามมา มีหลายกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนอ่อนแอลง ครูและนักเรียนต้องดิ้นรนมากขึ้น และ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นเมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
ต้องส่งลูกหลานไปโรงเรียนแม่เหล็กซึ่งอยู่ไกลออกมาจาก
ชุมชน ในขณะเดียวกัน ไม่มีหลักฐานที่รับรองอย่างแน่ชัดว่า 
นโยบายดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น 

โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 
120 คน จำานวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นขณะที่อัตราการเกิดลดลง โรงเรียนขนาดเล็กมีอยู่
ประมาณ 15,000 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็น 50% ของจำานวน
โรงเรียนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานดังกล่าวมี
เป้าหมายที่จะควบรวมโรงเรียนให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนเกือบหนึ่งล้านคนในพื้นที่ห่างไกล 
และกระทบคนอีกมากกว่าหนึ่งล้านคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มี
โรงเรียนขนาดเล็ก

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
และพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยเสริมพลังให้แก่
ผู้บริหารและครูผ่านการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการปรับใช้นวัตกรรมการศึกษาชนิดต่างๆ เช่น จิตศึกษา 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning 
หรือ PBL) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community หรือ PLC) และเครื่องมือสอนคิด 
(Thinking Tools) การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใน
ลักษณะนี้ได้พัฒนาให้โรงเรียนขนาดเล็กมีหลักสูตรที่เหมาะ
สำาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกัน แอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย สนับสนุนให้โรงเรียน ภาคประชาสังคมและหน่วย
งานภาครัฐ สร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและ/หรือคณะ
ทำางานร่วม เพื่อผลักดันนโยบาย และเปลี่ยนแปลงระบบการ
ศึกษาไทยจากล่างขึ้นบน

สิทธิในการศึกษา

12 รายงานประจำาปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



เยาวชนมีความสำาคัญต่อการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การเคลื่อนไหวของเยาวชนมีอิทธิพลมากขึ้น
เรื่อยๆ และเปิดพื้นที่ให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในประเด็นที่พวกเขาสนใจ ในสภาพสังคมที่ยังเต็มไปด้วย
ระดับความอาวุโส การกดขี่ของบรรทัดฐานอนุรักษ์นิยม และ
การแบ่งขั้วทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้น เยาวชนไทยมีความตื่น
รู้มากขึ้นในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับความ
คิด ความเชื่อและความเป็นอยู่ของพวกเขา ไม่ต่างไปจากการ
เคลื่อนไหวของเยาวชนในฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และประเทศ
ต่างๆ ในยุโรป ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การปกครอง
ของรัฐบาลทหาร เห็นได้ชัดว่าคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักศึกษาได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำาคัญในแนวหน้าของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหว
เรื่องประชาธิปไตย การศึกษา สิทธิสตรี อารยสถาปัตย์หรือ
การออกแบบเพื่อมวลชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลทั่วโลกในการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปี 2573 ทำาให้
เกิดความหวังที่สังคมโลกจะพัฒนาเป็นสังคมที่ยุติธรรม ไม่
กีดกันใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมีความยั่งยืน เยาวชนคนรุ่น

ใหม่และแนวร่วมของพวกเขาจากทั่วประเทศก็กำาลังก้าวไปใน
ทิศทางเดียวกัน พวกเขาลุกขึ้นท้าทายนโยบายทางเศรษฐกิจ
และการเมืองที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งทำาให้เกิดและคงไว้ซึ่งสภาวะของ
ความไม่เท่าเทียม

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้ทำาการสนับสนุนเยาวชนในการใช้
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างสร้างสรรค์ เป็นมืออาชีพ และ
เหมาะสม ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมและการรณรงค์ต่างๆ 
เช่น ในปี 2561 เราได้เปิดตัวโครงการ “Safe University, 
Safe Space for All” (มหาวิทยาลัยปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัย
สำาหรับทุกคน) ซึ่งเป็นโครงการย่อยของงานรณรงค์เมือง
ปลอดภัยเพื่อผู้หญิง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศและการ
คุกคามทางเพศ สามารถระบุปัญหาและดำาเนินกิจกรรม
รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาในมหาวิทยาลัยของตนได้ โครงการ
เริ่มขึ้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับเยาวชนนัก
กิจกรรม หรือกลุ่ม “แอ็คทิวิสต้า” (Activista) จำานวน 24 คน 
เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 โครงการนี้จะสร้างความมี
ส่วนร่วมกับเยาวชน องค์กรพันธมิตรในการทำางาน และผู้ได้
รับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

เยาวชน

ผลสำาเร็จของโครงการ 

●		 นักเรียน 7,419 คน ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิรูปห้องเรียน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมเชิง
บวกที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เกิดความยุติธรรม
ทางการศึกษา

 

●		 มีผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 1,187 คน จากโรงเรียน 
หน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่ได้กลายมา
เป็นพันธมิตรของโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา 

●		 มีการจัดตั้งโรงเรียนนำาร่อง 70 แห่ง และ
โรงเรียนเหล่านี้ไม่ถูกปิดหรือควบรวม ทำาให้
เด็กเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนรัฐ
อย่างเท่าเทียม โดยเรียนหลักสูตรที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์

●		 หน่วยงานท้องถิ่นใน 9 จังหวัด มีส่วนร่วมกับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในทาง
ตรงและทางอ้อม 

●		 สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ พันธมิตรของ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้ทำาการยกระดับความ
สัมพันธ์ จัดเวทีเจรจาและหารือกับผู้มีอำานาจ

ตัดสินใจในระดับจังหวัด

●		 ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเข้าใจมาก

ขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง และได้เปลี่ยนแนวคิดและวิธีการสอน
จากรูปแบบเดิม เป็นการสอนที่ใช้นวัตกรรมและ
คำานึงถึงบริบทท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ 

●		 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนนำาร่อง 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านทักษะการอ่านเขียน

ภาษาไทย

●		 เยาวชนนักกิจกรรม 24 คน เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ โดย
มีข้อเสนอโครงการของนักศึกษาจำานวน 2 
โครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินงานจริง เพื่อ
สร้างความตระหนัก และช่วยยุติการคุกคามทาง
เพศและความรุนแรงในรั้วมหาวิทยาลัย
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เยาวชนนักกิจกรรม “แอ็คทิวิสต้า” ช่วยกันระดมความคิดที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Safe Univeristy, Safe Space for All” 
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด 

คุณวัชรฤทัย บุญธินันท์ คณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“Safe Univeristy, Safe Space for All” ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
ภาพ: ชลดา จันปุ่ม / แอ็คชั่นเอด
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Over	the	past	decades,	Thailand	has	struggled	with	the	
public	education	system	and	management.	According	to	
the	Thailand	Development	Research	Institute,	the	ratio	of	
the	country’s	education	budget	set	by	the	government	
has	been	the	highest,	particularly	for	improving	the	quality	
of	teaching	personnel.	The	average	teacher-student	ratio	
per	class	is	1:25.	This	situation	led	to	small	school	merg-
ers,	many	of	which	took	place	in	rural	areas	where	the	
majority	of	children	live	in	poverty.	

The	merger	policy	has	been	executed	since	2009	by	the	
Ministry	of	Education	to	manage	the	diseconomies	of	
scale	of	limited	resources	regardless	of	its	multidimensional	
and	socio-economic	consequences.	Multiple	cases	show	
that	communities	are	weakened,	teachers	and	students	
struggle,		
and	travel	expenses	increase	as	parents	or	guardians	
take	the	children	to	a	magnet	school	that	is	further	away.	
Meanwhile,	there	is	no	conclusive	evidence	that	the	quality	
of	education	has	improved	as	a	result	of	this	policy.

A	small	school	is	one	that	has	fewer	than	120	students.	
In	Thailand,	the	number	of	small	schools	tend	to	increase	
as	birth	rate	drops.	There	are	about	15,000	small	schools	
around	the	country,	making	up	50%	of	the	total	number		
of	schools	under	the	supervision	of	the		Office	of	the		

Basic	Education	Commission.	The	government	agency	
aims	to	complete	all	mergers	by	2019,	and	this	would	go	
on	to	affect	almost	one	million	students	in	remote	areas	
and	more	than	one	million	people	in	communities	where	
small	schools	are	located.	

ActionAid	Thailand	supports	small	school	networks	and		
partners	in	four	regions	of	the	country,	empowering		
principals	and	teachers	by	capacity	training.	This	personnel		
development	and	the	adoption	of	innovative	methods	–	
Jitta-sueksa,	Problem-Based	Learning	(PBL),	Professional	
Learning	Community	(PLC)	and,	an	addition	for	schools	in	
the	North,	Thinking	Tools	–	have	improved	the	quality	of	the	
schools	and	curricula	to	be	fit	for	21st	century	learners.	At	
the	same	time,	ActionAid	Thailand	encourages	the	schools,	
communities,	civil	society,	and	government		
entities	in	establishing	small	school	networks	and/or	work-
ing	groups	to	drive	policy	advocacy	and	changes	in	the	
Thai	education	system	from	the	bottom	to	the	top.

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

ครูตูน–กชกร ระลาธิ 
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร จังหวัดน่าน

แข็งขันและแข็งแรง: 

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด 
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โรงเรยีนสอนคิดประจำาเมืองยม

ในจังหวัดน่าน โรงเรียนที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้น ใช้ชุดเครื่องมือที่เรียกว่า “เครื่องมือ
สอนคิด” หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน
ประจำาตำาบลขนาดเล็ก แต่มีพื้นที่กว้างขวางสำาหรับนักเรียน
มัธยมทั้ง 156 คน ได้ทำากิจกรรมกันอย่างเต็มที่ 

เดิมทีถึงกับมีนักเรียนวัยหัวเลี้ยวหัวต่อแอบหนีออกมาขี่รถ 
เล่นในช่วงเวลาเรียน 

“ปัญหาการของศึกษาไทยคือยัดเนื้อหาให้นักเรียนมากเกินไป 
คนที่ไม่พร้อมรับเขาก็ไม่อยากรับ ไม่มีความสุข” ครูตูนกล่าว  
พร้อมเสริมว่าเด็กที่โรงเรียนไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งมาก เด็กที ่
ไม่ค่อยเรียนก็มี แต่หลังจากเริ่มใช้เครื่องมือสอนคิดในห้อง
ได้เพียงหนึ่งภาคการศึกษาเท่านั้น ครูตูนเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องสมาธิและความมีส่วนร่วม “เด็กอยากอยู่
ในห้องเรียน บางคนที่แม้จะเรียนไม่เก่งเท่าเพื่อน ก็พยายาม 
ที่จะทำางานของตัวเองให้เสร็จ เด็กที่ไม่ส่งงานก็ทำางานเสร็จ 
เพิ่มขึ้น” 

การบูรณาการเครื่องมือสอนคิด ที่ครู
สามารถพินิจใช้ 10 ชนิดเข้ากับสารวิชา 

ต่างๆ รวมถึงสื่อการสอนที่หลากหลาย 

ทำาให้เด็กตื่นตัว สนุกกับการเรียน  

เกิดความกระตือรือร้นที่จะใช้เวลา 

ในห้องให้คุ้มค่า และทำางานให้เสร็จ

ในคาบเรียน ผลที่ออกมาคือ 

เด็กมีภาระงานลดลง 

ไม่ต้องทำาการบ้านจนดึก 

อีกสิ่งหนึ่งที่ครูตูนภูมิใจที่ได้เห็นคือ เด็กๆ นำาเครื่องมือสอน
คิดมาใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยที่รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม “หลักการ
ของเครื่องมือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดของ
เขาไปแล้ว อย่างเวลาประชุมสภานักเรียน เขาก็จะหารือกัน
ว่าหากทำาอย่างนี้ ใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
(OPV) อะไรคือข้อดีข้อเสีย (PMI) หรือหาข้อเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวเลือก (Compare & Contrast) ซึ่งทั้งหมดนี้คือ 
พื้นฐานของการคิดเป็น คิดแบบวิพากษ์ สิ่งที่เราอยากให้มี
มากขึ้นในการศึกษาไทย”



16 รายงานประจำาปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนบ้านน้ำาลัด 
อำาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

เพชรในตม:  

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด 

ความฝันของอุ้มและมะเฟือง

โรงเรียนบ้านน้ำาลัด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยจำานวนนักเรียนเพียง 
61 คน ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนจึงไม่ต่างจากคนในครอบครัว 
เห็นได้ชัดจากพี่ใหญ่ชั้นป.6 ที่ช่วยทำาหน้าที่ดูแลน้องๆ ตั้งแต่
เรื่องระเบียบเวลาดื่มนมโรงเรียน ไปจนถึงจริยธรรม สำาหรับ
อุ้มและมะเฟือง สองเพื่อนสนิทชั้นป.6 นี่เป็นสิ่งที่พวกเธอ
เต็มใจทำา เพราะได้ฝึกตนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

แต่ที่สำาคัญ มันเป็นสิ่งที่ตรงกับตัวตนและความฝันที่ได้ค้นพบ 
มะเฟืองอยากเรียนพยาบาล เพื่อจะได้ดูแลรักษาผู้คน เธอมี
ลูกพี่ลูกน้องเป็นต้นแบบ ส่วนอุ้มอยากเป็นครูประถมวัย  
“หนูอยากสอนศิลปะ อยู่กับเด็กๆ เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบ” 
อุ้มเสริม “อยากได้ทุนโครงการเพชรในตม (โครงการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเรียนจบสามารถบรรจุ
เป็นครูได้เลย) พ่อแม่ก็จะสบายด้วย มีสวัสดิการ เป็นไปตาม
ความฝันของเรา”

แม้ผู้เรียนจะยังมีอายุเพียงสิบปีต้นๆ การทำาให้พวกเขามีคำา
ตอบสำาหรับคำาถามเก่าแก่ “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” นั้นไม่ยาก 
หากมีกระบวนการเรียนการสอนที่เข้าใจผู้เรียน จริงอยู่ที่ความ
ฝันคนเราอาจเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนสอน
คิดมอบให้เด็กๆ คือ ความเชื่อมั่นในความคิดของตน และ

เครื่องมือที่สามารถช่วยแปรงความฝันนั้นๆ เป็นแผนรูปธรรม 

“ตั้งแต่เป็นโรงเรียนสอนคิด รู้สึกว่า
คุณครูสนใจฟังเรามากขึ้น ให้นักเรียน
คิดมากขึ้นและแสดงสิ่งที่คิดออกมา 
เครื่องมือก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
แต่ละวิชาได้” อุ้มเล่า 

“เรารู้จักเปรียบเทียบ แยกแยะ อันไหนคือสิ่งที่ดี อันไหนไม่ดี  
เวลาตัดสินใจอะไร Six Thinking Hats ก็ช่วยได้ ทำาให้คิดได้
เร็วกว่าเดิม” เครื่องมือที่ว่าคือหมวกหกใบช่วยให้ผู้ “สวม” 
ตัดสินใจโดยพิจารณาหลายมุมมอง และเปลี่ยนความคิดหรือ
วิธีได้ง่ายขึ้น เพราะหมวกแต่ละใบมีสีและความหมายแตกต่าง
กัน เช่น หมวกสีขาว ใช้ค้นหาข้อเท็จจริงและตัวเลข หมวกสี
แดงแสดงถึงความรู้สึก เป็นต้น 

“ใช้มายด์แมป (แผนภาพความคิด) ทำา
สรุปอ่านสอบ ONET ก็ดี” มะเฟืองเสริม 
“เราได้ออกแบบเอง ทำาแล้วไม่เบื่อ ใช้แก้
ปัญหานอกห้องเรียนได้ ถ้าเจอปัญหา
เป็นแบบนี้ๆ แล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไง ทำาได้
หมดเลย”
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เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

ครูกชพร ตุณสุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พี่เลี้ยงของครู  

ภาพ: ธิติ มีแต้ม / แอ็คชั่นเอด 

ในฐานะของตัวแทนภาครัฐที่ทำางานร่วมกับแอ็คชั่นเอด  
เธอบอกว่าสิ่งที่อยากเห็นคงไม่ได้หวังผลว่าจะเปลี่ยนแปลง
ทั้งประเทศไทย เอาแค่เฉพาะกาฬสินธุ์ที่ทำาอยู่ คิดว่าจะได้เห็น 
มั่นใจว่าภายใน 3 ปีต้องมีอย่างน้อย 2 โรงเรียนที่จะประสบ
ความสำาเร็จแน่นอน 

“ทำาไมถึงกล้าบอกว่า 3 ปี เพราะตอนนี้เราเห็นกาเปลี่ยนแปลง 
เยอะแยะไปหมด เมื่อก่อนเข้าไปนิเทศก์ห้องอนุบาล ตอนบ่าย
วุ่นวายมาก เพราะเด็กจะไม่ฟัง เด็กวิ่งมาตะโกนโหวกเหวก คุย
ไม่รู้เรื่อง ไม่เป็นภาษา ถามคำาตอบคำา แต่ผลเห็นชัดมากในปีนี้
เมื่อได้ไปคุยกับเด็ก เขาคุยกับเราเหมือนผู้ใหญ่คุยเป็นเรื่องเป็น
ราว มีสัมมาคารวะ หรือถ้าถามว่านี่ผักอะไร เอาไปทำาอะไร สี
อะไร เขาจะตอบรู้เรื่องกว่าเด็กที่ไม่ผ่านกระบวนการเรียนนี้”

“พอทำาแล้วได้ผล 
ขนาดโรงเรียน หรืออายุของครู
ไม่ได้เป็นข้อจำากัด
ที่จะเอาวัตกรรมเข้าไป 
อยู่ที่ใจล้วนๆ 
ถ้าพร้อมจะเปิดรับ
และกล้าสู้กล้าทำา” 

กชพรย้ำาถึงการปฏิบัติลงมือทำาจริง ไม่ใช่การคิดไปเอง



เป็นการรับรองความสำาคัญของการที่ผู้หญิงและเด็กหญิงมีสิทธิและ
โอกาสที่เท่าเทียม รวมถึงการที่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจาก
ความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติ

ความรุนแรงต่อผู้หญิงส่งผลกระทบต่างๆ มากขึ้นอย่างชัดเจน จึง
เป็นสาเหตุรากสำาคัญของการรณรงค์สนับสนุน การพัฒนานโยบาย 
และการออกแบบโครงการแทรกแซงต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีการเคลื่อนไหว #MeToo รัฐบาล ภาคส่วน
ต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป มีความตระหนักเกี่ยวกับการคุกคามทาง
เพศและความรุนแรงต่อผู้หญิงมากขึ้น และได้ดำาเนินการเพื่อยับยั้ง
การกระทำาละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว มีการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเด็ก
หญิงและผู้หญิงประสบความกลัวและความรุนแรงลดลง พวกเขา
จะมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องการความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อเดิน
หน้าสังคมสู่ความเท่าเทียม และเช่นเดียวกับอีกหลายเมืองทั่วโลก 
กรุงเทพมหานครได้เริ่มส่งเสียง ทลายกำาแพงแห่งความเงียบที่มีมา
ยาวนานเมื่อเกิดเหตุคุกคามทางเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิงใน
พื้นที่สาธารณะ

ความรุนแรงต่อผู้หญิง
เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก 
เป็นปัญหาที่นำาไปสู่ผลที่ตามมา
มากมายด้านสุขภาพและสังคม
และความเป็นอยู่ที่ดีเชิงเศรษฐกิจของ
ผู้หญิงและเด็กหญิง ความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงทำาให้พวกเขาไม่สามารถบรรลุ
ศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาได้ 
สร้างภาระทางเศรษฐกิจ
สำาหรับสังคมสูงขึ้น 
และบั่นทอนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การส่งเสริมสิทธิสตร ี
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ตัวแทนเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงมอบต้นฉบับ “คู่มือเผือก” คู่มือฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ระบบขนส่งสาธารณะในการรับมือเหตุการณ์คุกคามทางเพศ 
ให้แก่คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ภาพ: เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

การจัดตั้งและสร้างความร่วมมือวาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน 2030 ขององค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 5 “บรรลุความเท่า
เทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง” 



แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการรณรงค์เมือง
ปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women) เมื่อ
เดือนมีนาคม ปี 2560 เราได้รับความร่วมมือจากแผน
งานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เครือข่าย
สลัม 4 ภาค และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล โดยดำาเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายเมืองปลอดภัยสำาหรับผู้หญิง

นอกจากนี้ยังไม่มีช่องทางร้องเรียนสำาหรับการคุกคาม
ทางเพศและความรุนแรงโดยเฉพาะ และเมื่อผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อแจ้งเหตุไปยังตำารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พวก
เขามักไม่ได้รับการตอบรับ เนื่องจากไม่มีมาตรการตอบ
สนองที่เหมาะสม หรือเป็นเพราะการเพิกเฉยต่อประเด็นดัง
กล่าว ไปจนถึงทัศนคติที่ต่อต้านหรือไม่เป็นมิตรต่อเหยื่อ
ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

การไม่ทราบข้อมูลเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก ในขณะที่หลายคนรู้
ดีว่าการข่มขืนหรือทำาร้ายร่างกายทางเพศเป็นอาชญากรรม 
แต่เมื่อพูดถึงการคุกคามทางเพศ หลายคน รวมถึงผู้หญิง
เอง ไม่ทราบแน่ชัดว่าการกระทำาแบบใดถือเข้าข่ายเป็นการ
คุกคามทางเพศ หากไม่ได้ใช้การแสดงออกด้วยความรุนแรง
อย่างชัดเจน นี่จึงเป็นอีกองค์ประกอบสำาคัญของงาน
รณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงในปี 2561 เราได้สร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นนี้ และกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐ 
องค์กรธุรกิจ และภาคประชาชนร่วมช่วยกันยุติการคุกคาม
ทางเพศในพื้นที่สาธารณะ

หลังการรณรงค์สาธารณะและผ่านสื่อต่างๆ และกลายเป็น
ที่รู้จักในระดับหนึ่งในปี 2560 โครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้
หญิงได้ดำาเนินงานและสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องใน
ปี 2561 ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ความเข้าใจของประชาชนอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
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โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

ข้อมูลเก่ียวกับการบริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวบรวมโดย
เครือข่ายสลัม 4 ภาค แสดงให้เห็นว่า
ถนนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ อยู่ในสภาพ
ที่ไม่ดี โดยมีทางเท้าจำานวนน้อย
หรือไม่มีเลย และไม่มีแสงสว่าเพียงพอ
สำาหรับการเดินทางในเวลากลางคืน 
มีสถานที่มืดและเปลี่ยวหลายแห่ง 
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุลักทรัพย์ 
ทำาร้ายร่างกาย 
และข่มขืน 

วิธีการทำงานของเรา

การสรางความ
ตระหนักรูแกสาธารณะ

การขับเคลื่อน
ดานนโยบาย

ทำใหผูคนมีสวนรวม
ในกิจกรรมรณรงค

เชน รวมงานกับกระทรวงคมนาคม 
หนวยงานรัฐผูปูทางและยกระดับ

ความสำคัญของปญหาการคุกคาม
ทางเพศในการบริการสาธารณะ

ประเภทตางๆ เชน กรมเจาทา 
การรถไฟ และผูใหบริการรถโดยสาร

เพิ่มจำนวนผูเขารวมผาน
ชองทางสื่อสังคมออนไลน

แม้กระท่ังสถาบันการศึกษาก็ไม่ได้เป็นข้อ
ยกเว้นจาก ปัญหาลักษณะน้ี จากงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยรังสิต 12.8% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้บอก
ใครหลังถูกคุกคามทางเพศ 64.2% เผย
ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าควรไปท่ีไหนหรือต้องแจ้ง
เหตุกับใคร 28.5% กลัวว่าจะเกิดผลกระทบ
ในทางลบหากเปิดเผยประสบการณ์ของตน 
25% คิดว่าเหตุท่ีเกิดข้ึน “ไม่รุนแรงพอ” ท่ี
จะต้องแจ้งเหตุ และอีก 10% คิดว่าจะไม่มี
ใครเช่ือส่ิงท่ีเล่า



●		 การเปิดตัวแฮชแท็ก #ทีมเผือก เม่ือวันท่ี 8 มีนาคมซ่ึงเป็น
วันสตรีสากล แฮชแท็กน้ีนำาศัพท์สแลงภาษาไทย “เผือก” 
ซ่ึงหมายถึง สอดรู้สอดเห็น มารณรงค์ให้ผู้คนช่วยกัน
สอดส่องดูแลซ่ึงกันและกัน และส่งเสริมให้ผู้ทิ่ีพบเห็น
เหตุการณ์คุกคามทางเพศเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือเหย่ือ

●		 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม รับรองมาตรการการเปล่ียนแปลงของ 
เครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ 3 ข้อ ได้แก่:

 เครือข่ายเมืองปลอดภัยได้พัฒนา “คู่มือเผือก” 
คู่มือหยุดการคุกคามทางเพศสำาหรับพนักงานระบบขนส่ง
สาธารณะ คู่มือฉบับน้ีให้คำาจำากัดความการคุกคามทางเพศ 
และพฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ พร้อมท้ังนำา
เสนอวิธีการท่ีพนักงานระบบขนส่งสาธารณะและผู้โดยสาร 
สามารถทำาตามเพ่ือแทรกแซงเหตุและจัดการกับผู้กระทำา
ความผิดได้

	 ติดต้ังกล้องวงจรปิดบนรถ
โดยสารและตามป้ายรถประจำา
ทาง สถานีป้ายรถ และท่าเรือ
โดยสาร

	 สร้างช่องทางร้องเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และแก้ไข 
กลไกการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับผู้เสียหาย

	 จัดการฝึกอบรมแก่พนักงาน
ขนส่งสาธารณะ เก่ียวกับวิธี 
การสอดส่อง แทรกแซง และ 
ช่วยเหลือผู้โดยสารท่ีตกเป็น 
เป้าของการคุกคามทางเพศ  
โดยใช้คู่มือ “เผือก” ท่ีจัดพิมพ์ 
โดยเครือข่ายฯ ในการอบรม

มีนาคม เมษายน

BUS STOP

บริษัท ขนส่ง จำากัด ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการขนส่งผู้
โดยสาร สังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่ึงในผู้ให้บริการรถ
ประจำาทางระหว่างจังหวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย แสดง
เจตจำานงและให้สัญญาท่ีจะดำาเนินการตามมาตรการการ
เปล่ียนแปลง และจัดสรรพ้ืนท่ีสำาหรับส่ือรณรงค์ต่างๆ เช่น 
วิดีโอส้ันๆ ท่ีสร้างความตระหนักรู้และให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
คุกคามทางเพศท่ีจะถูกเปิดบนรถโดยสาร 

1

2

3
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ผลสำาเร็จของโครงการ
เส้นทางสู่เมืองปลอดภัย

สิงหาคม



เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงเปิดตัว “คู่มือเผือก” และ 
www.teampueak.org ช่องทาง e-learning สำาหรับพนักงาน
ขนส่งสาธารณะและประชาชนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ งาน
นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมขับเคลื่อน 16 วันแห่งการรณรงค์
ยุติการกระทำารุนแรงต่อสตรี (16 Days of Activism) หลังจาก
นั้น เครือข่ายจัดการฝึกอบรมพนักงานเดินรถและพนักงาน
ต้อนรับของ บริษัท ขนส่ง จำากัด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน และ
จัดงานแถลงข่าวในวันที่ 22 พฤศจิกายน เพื่อประกาศถึงความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายฯและบขส. ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมครั้งแรกระหว่างภาคประชาสังคมและบริการขนส่ง
สาธารณะ เพื่อยุติการคุกคามทางเพศในระบบขนส่งสาธารณะ

●		 ได้มีการจัดทำาแผนการดำาเนินงานสำาหรับปี 2562 โดย
โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิงจะได้ขยาย
ขอบเขตการทำางาน จากระบบขนส่งสาธารณะไปยัง
มหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีต่างๆ ในเมืองให้มีความปลอดภัย
มากข้ึน โดยเราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มสถาปนิก หน่วยงานเพ่ือ
สังคมและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานด้านการส่ือสาร

 

●		 เครือข่ายฯ จัดการอบรมสำาหรับพนักงานขนส่ง
สาธารณะอย่างต่อเน่ือง และจะจัดเป็นประจำาจนส้ินปี 
2562

เครือข่ายฯ 
ขยายผลการทำางานร่วมกับ  

#DontTellMeHowToDress 
โครงการรณรงค์ทางสังคมท่ีก่อต้ังโดยพิธีกรและนางแบบ
ช่ือดัง คุณซินด้ี สิรินยา บิชอพ เพ่ือท้าทายความเช่ือ
ผิดๆ ท่ีโทษการแต่งกายของเหย่ือเม่ือพวกเขาถูก
คุกคามทางเพศ

ตุลาคม เราร่วมมือกับ JDT Combative จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป
ศิลปะป้องกันตัว สำาหรับผู้ที่สนใจจำานวน 50 คน ที่โรง
ยิมครอสโอเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 

โดยคาดว่าจะมี 
พนักงานขับรถและพนักงาน
ต้อนรับ ที่ได้รับการอบรมทั้งหมด
ประมาณ 1,100 คน

ความร่วมมือคร้ังน้ีได้รับความสนใจ
จากส่ือด้ังเดิมและออนไลน์ มีการรับชม
เน้ือหาเป็นมากถึง 34.4 ล้านคร้ัง  
โดยเท่ากับมูลค่าการประชาสัมพันธ์  
12.1 ล้านบาท

พฤศจิกายน ธันวาคม
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การส่งเสริมสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ไร้ที่ดินและ
ประสบความยากจนทางที่ดินใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทย เป็นโครงการ
ที่ได้รับการจากสหภาพยุโรป และดำาเนินการโดยแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิชุมชนไทย การดำาเนินงานมีระยะเวลา  
4 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรภาค
ประชาสังคมและเครือข่ายสิทธิในที่ดินมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย
สาธารณะด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะนำาไปสู่การ
ถือครองและจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้นของชุมชนที ่
ไร้ที่ดินและประสบความยากจนทางที่ดิน

โครงการฯ ยังสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่น อย่างขบวนการ
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาค
เหนือ (คกน.) และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการสังคมและการเมือง 
(คปสม.) เพื่อนำาเสนอวิธีแก้ปัญหาประเด็นสิทธิที่ดินและทรัพยากร และ
ช่วยเหลือชุมชนในการสร้างความมั่นคงและการปกป้องมรดกเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างยั่งยืน

ภายในสิ้นปี 2564 การดำาเนินงาน
ของโครงการจะเข้าถึงประชาชน 
50,000 คน จาก 247 ชุมชนโดยตรง 
ซึ่งจะเป็นชุมชนที่ไร้ที่ดินและประสบ
ความยากจนทางที่ดิน 4 ประเภท 
ได้แก่ เกษตรกรและชาวประมง
รายย่อย ชาวเล ชุมชนชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และคน
ไร้สัญชาติใน 16 จังหวัดในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ของประเทศไทย

หญิงชาวเลบนเกาะเหลา จังหวัดระนอง กำาลังเตรียมไข่ปลาตากแห้ง 
ภาพ: แอ็คชั่นเอด
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป:  
สิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร



●		 การดำาเนินการในปีแรกสร้างนักเคลื่อนไหวด้าน
สิทธิในที่ดิน 139 คน โดยเป็นเพศชาย 98 คน และ
เพศหญิง 41 คน จากนักเคลื่อนไหวทั้งหมด มี 53 
คนที่ได้รับการฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การ
ทำางานรณรงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน การ
รวบรวมข้อมูล การสร้างเครือข่าย ไปจนถึงเรื่อง 
สิทธิสตรีที่เชื่อมโยงกับสิทธิในที่ดินและทรัพยากร 
ธรรมชาติ นักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้จะกลายเป็นแกนนำา
ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาระดับนโยบายต่อไป

●		 โครงการฯ สนับสนุนตัวแทนชุมชนและเครือข่าย
ภาคประชาสังคม 7 กลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
และทรัพยากรระดับประเทศ โดยประสานงาน 
กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงการคลัง

●		 ความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ส่งผลให้เกิด 
บันทึกข้อตกลง 14 ฉบับ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการการจัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
ในระดับประเทศ บันทึกความเข้าใจเหล่านี้ถือเป็น 
ขั้นตอนสำาคัญซึ่งจะนำาไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ต่างๆ  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู ้
รับผิดชอบนโยบายระดับสูงลงพื้นที่ เกิดกาทบทวน 
และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งชะลอการดำาเนิน
งานต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อชุมชนในพื้นที่ที ่
โครงการฯ มุ่งช่วยเหลือ

นอกเหนือจากการวางรากฐานของโครงการสำาหรับ 3 ปี
ข้างหน้า ในปี 2561 โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดิน
และทรัพยากรได้เห็นความก้าวหน้าสำาคัญ ซึ่งสามารถ
บรรลุเป้าหมายไปได้ถึง 30% ผลสำาเร็จในปีแรกนั้น ได้แก่

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) และเครือข่ายชาวบ้าน 
จัดชุมนมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 เรียกร้องให้รัฐบาลนำานโยบายโฉนด
ชุมชนกลับมา 

ภาพ: ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)

คุณอารีย์ ผู้นำาชุมชนจากจังหวัดปทุมธานี เดินขบวนเรียกร้องความเป็น
ธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ #RiseforClimate  
ณ อาคารสหประชาชาติ วันที่ 8 กันยายน 2561

ภาพ: พงษ์สิทธิ์ นพมณีไพศาล / Survival Media Agency 

การอบรมผู้นำาชุมชนหญิง ประเด็นสิทธิในที่ดินและทรัพยากร ธรรมชาติ 
ณ จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 

ภาพ: ศิรวัฒน์ แดงซอน / แอ็คชั่นเอด 

23 รายงานประจำาปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



คุณมะแจ่มเริ่มเข้ามาต่อสู้เรื่องที่ดิน แสดงความคิดเห็นและ
ส่งเสียงของเธออย่างไม่กลัวผิด หวังว่าสักวันข้อเท็จจริง
จะเข้าไปอยู่ในระบบราชการ สักวันจะมีประโยชน์กับชาวบ้าน 
การช่วยเหลือที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่
อาศัย การช่วยเหลือทางคดีจากการฟ้องร้อง ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย 

เส้นทางของการต่อสู้ของคุณมะแจ่มและชาวบ้านอาจไม่สิ้น
สุดในเร็ววัน แต่พวกเขาจะพร้อม เพราะมีความรู้มากขึ้นจาก
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สมาชิกเครือข่ายส่งต่อ รวมถึงพลัง
ที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน  

เรื่องของ “มะแจ่ม”
“ถ้าไม่เกิดสึนามิครั้งนั้น
 เราก็คงไม่รู้”

 

คุณมะแจ่มเริ่มประโยคสนทนาเมื่อถูกถามถึงจุดเริ่มต้นของ
การต่อสู้ มะแจ่มเป็นชาวเลอาศัยอยู่ที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 
มาตั้งแต่เกิด เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเธอ ทุกครั้งที่มีการ
เคลื่อนไหวหน้าทำาเนียบของขบวนการพีมูฟ (P-Move)  
เราจะพบกับมะแจ่มอยู่เสมอ ในฐานะผู้แทนเสียงของชาวเล 
ผู้ได้รับผลกระทบจากการยึดที่ดินของทางการ ผู้มีอิธิพล  
และโครงการอสังหาริมทรัพย์

“ไม่สามารถรู้ได้เลย” เธอย้ำา วันนี้เราพบเธอที่งานรวมญาติ
ชาวเล ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเป็นปีที่ 9 แล้ว “บุคลิกของชาวเลนั้น
ง่ายๆ ชาวเลคิดง่ายๆ ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับใคร” 

หลังเหตุสึนามิปี 2547 คุณมะแจ่มเล่าว่ามีคนเอาของมาแจก 
แต่อยู่ๆ ผู้ใหญ่บ้านก็กันไม่ให้พวกเขาเข้ามาในพื้นที่ บอกว่า 
ที่ที่ชาวเลอยู่นั้น “มีเจ้าของ” สถานการณ์แย่ลงไปอีกเมื่อ
รัฐบาลประกาศให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยาน
แห่งชาติ ทำาให้ชาวบ้านทำามาหากินยากขึ้น วิถีชาวบ้านก็
เปลี่ยนไป “เราเข้าไปในเกาะแก่งต่างๆ เราไปดำากุ้มดำาหอย  
เราก็ถูกจับ” 

“ฉันบอกเพื่อนๆ ของฉันว่า  
เราเป็นคนจน เราต้องคิดให้เยอะ” 
คุณมะแจ่มพูด “แต่ถึงอย่างนั้น 
ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เรามีสิทธ ิ
เท่ากัน” 

ภาพ: ศิรวัฒน์ แดงซอน / แอ็คชั่นเอด 
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เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง



ความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ

สำานักงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้จัดให้มีการเจรจาสมัยย่อย SB48 ขึ้น
ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4-9 กันยายน 2561 การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการเพิ่มเติมสำาหรับการประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ สมัยที่ 24 (COP24) ณ เมืองคาโตวิตเซ ประเทศโปแลนด์ ในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีภาคี 
190 ประเทศเข้าร่วมสรุปแนวทางการปฏิบัติที่สำาคัญของข้อตกลงปารีส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 

เพราะแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เล็งเห็นถึงโอกาสในการชูประเด็นและโน้มน้าวผู้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสภาพภูมิ
อากาศในระดับชาติและระดับภูมิภาค เราจึงร่วมกับมูลนิธิชุมชนไทย และภาคีภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องการแก้ไข
ปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน และเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชุมชนที่กำาลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโดยตรง

การแสดงเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำารวยและบริษัทใหญ่แสดงความรับผิดชอบ จ่าย “ส่วนแบ่ง
ที่ยุติธรรม” ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ภาพ: พงษ์สิทธิ์ นพมณีไพศาล / Survival Media Agency
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การสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนและข้อเสนอเชิงนโยบายสู่เวทีโลก” จัดขึ้นที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำาเสนอภาพรวมของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และรวบรวมข้อเรียกร้องของชุมชน เพื่อนำาเสนอต่อรัฐบาลและที่ประชุมเจรจา
สมัยย่อย SB48 ของสหประชาชาติ 

ก่อนการประชุมเจรจาสมัยย่อย SB48 ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสิ้น
สุดลง มีการชุมนุมขับเคลื่อนนานาชาติ #RiseforClimate เกิดขึ้นที่อาคารสหประชาชาติ  
นำาโดยแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ไคลเมทวอทช์ไทยแลนด์ Asian People’s Movement 
and Development (APMDD) Asia Climate Change Consortium (ACCC) Women’s 
Environment and Development Organisation (WEDO) และกลุ่มพันธมิตรท้องถิ่น
ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย อาทิ เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก.) เครือข่าย
ปทุมธานี เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติไทย ประเทศไทย รวมถึงเยาวชนนักกิจกรรม 
แอ็คทิวิสต้า 

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรจัดเวทีระดมความเห็นภาคประชาชน ณ  
โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ โดยตัวแทนชุมชนและภาคประชาสังคมในประเทศซีกโลกใต้
ต่างๆ ได้นำาเสนอปัญหาและข้อกังวล และเรียกร้องความคืบหน้าจากประเทศพัฒนาแล้ว

ข้อเรียกร้องต่างๆ ของชุมชนและภาคประชาสังคมถูกนำาเสนอต่อสื่อมวลชนในงานแถลง
ข่าวที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT)



การระดมทุน 
และ การสื่อสาร

ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแรกที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้รับการ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อระดมทุน จากแอ็คชั่นเอด สหราช
อาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในสำานักงานแอ็คชั่นเอดที่ใหญ่ที่สุด 
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่แอ็คชั่นเอดถูกก่อตั้งขึ้นใน 
พ.ศ. 2515 และเป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ของแอ็คชั่นเอด 
ก่อนย้ายไปยังเมืองโยอันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ในปี 
2547

ด้วยการสนับสนุนในครั้งนี้ งานระดมทุนของแอ็คชั่น
เอด ประเทศไทย โตขึ้นถึง 192% และระดมทุนได้ 
19,340,669.94 บาท หรือ 456,595.64 ปอนด์ ซึ่งคิดเป็น 
148% ของเป้าที่ตั้งไว้ในปีนี้  

ฝ่ายการระดมทุนและการสื่อสารคอยปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ อาทิเช่น จดหมายข่าวรายไตรมาสแบบพิมพ์และ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริจาครับรู้ความก้าวหน้าของ
การดำาเนินงานของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผลลัพธ์จาก
การสนับสนุนของพวกเขา รวทถึงข่าวสาร และกิจกรรมที่
พวกเขาสามารถเข้าร่วมได้ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  
จัดทริปให้ผู้บริจาคเยี่ยมชมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยังโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากงาน
ระดมทุนของเรา 

ความเอื้อเฟื้อของผู้บริจาคช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที ่
ดีขึ้นแก่นักเรียนและครูโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง และอีก
หลายโรงเรียนในเครือข่าย โดยทุนทรัพย์จากบริจาคนั้นนำาไป
พัฒนาศักยภาพของครู และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ
โรงเรียนและการจัดการการศึกษา 

ผู้บริจาคแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และทีมงาน ในกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
ภาพ: วิษณุ เอื้อชูเกียรติ / แอ็คชั่นเอด 

ทริปเยี่ยมชมงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด 

26 รายงานประจำาปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



“ดิฉันเห็นวิธีการเรียนการสอน
ที่ทำาให้เด็กรู้สึกได้รับความรักและการยอมรับ 

 ให้พวกเขาแสดงความคดิเห็นว่าอะไรควรอยู่ในแผนการสอน 
คิดหาคำาตอบด้วยตัวเอง แสดงความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

แต่ก็รู้จักให้เกียรติผู้อื่น”

โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทองเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ในปี พ.ศ. 2560 และได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำาร่องของ
เรา ที่นั่น ผู้บริจาคเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก และลงมือปฏิบัติตามนวัตกรรม
การศึกษาต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นจิตศึกษา การเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึง “วิถี” อื่นๆ ของโรงเรียนขนาด
เล็ก อาทิ การเสริมสร้างแรงเชิงบวก การส่งเสริมทักษะชีวิต
และการเรียนรู้เสรี และความเข้มแข็งของชุมชน นวัตกรรม
การศึกษาและวิธีการเรียนการสอนเหล่านี้จะพัฒนาให้
นักเรียนมีทักษะ ความกล้าแสดงออก ความมีส่วนร่วม ความ
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 อย่าง
แท้จริง 

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สามารถระดมทุนให้กับโรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ทอง 35,000 บาท สำาหรับโอกาสพิเศษนี้ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาลานกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้ง  
และปรับปรุงโต๊ะ-เก้าอี้เรียนเก่า โดยในช่วงท้ายของทริป  
ผู้บริจาคของและแขกพิเศษ คุณยวน นิวบิกกิง-ลิสเตอร์ 
หัวหน้าฝ่ายโครงการและนวัตกรรมการระดมทุน จากแอ็คชั่น
เอด สหราชอาณาจักร ได้ร่วมแรงปูอิฐบล็อกที่ลานกิจกรรม 
และทาสีโต๊ะ-เก้าอี้เรียนให้มีสีสันเหมือนใหม่พร้อมกับน้องๆ 
นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง

ผลตอบรับ

“เป็นโอกาสที่พิเศษมากที่ผมได้เห็นวิธีต่างๆ ของครู เช่น การทำาสมาธิในช่วง 
จิตศึกษา เพื่อเสริมการเรียนการสอน และการศึกษาของเด็กในและนอกห้องเรียน”

คุณยวน นิวบิกกิง-ลิสเตอร์
หัวหน้าฝ่ายโครงการและนวัตกรรมการระดมทุน แอ็คชั่นเอด สหราชอาณาจักร

“ดิฉันพาหลานๆ มาด้วย พวกเขารู้สึก
สนุกค่ะ เขารู้สึกว่า ‘เอ๊ะ ทำาไมโรงเรียน
ของเขาที่กรุงเทพไม่มีการสอนแบบนี้’

ที่นี่กระตุ้นต่อมความอยากรู้ 
เริ่มจากการให้เด็กอยากรู้ 

ให้เขารู้ด้วยตัวเองก่อน
จะค่อยๆ สอนเด็ก

อีกอย่างหนึ่งคือให้เด็ก
มีสุขภาพจิตที่ดี 

สิ่งที่สำาคัญที่สุดเลยคือการให้
เด็กมีสุขภาพจิตดี แบบนี้แล้ว

เขาก็พร้อมที่จะเรียน 
มีความตั้งใจที่จะเรียน

ถ้าทุกๆ โรงเรียนได้ทำาเหมือนกับโรงเรียน
นี้ สักบางส่วนก็ยังดี อนาคตการศึกษา

ไทยและเด็กไทยก็น่าจะดีขึ้น”

คุณภคมณ รามสูตร
ผู้บริจาคตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561

คุณอาเลตา วิวาเรส
ผู้บริจาคตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด 
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รายได้รายได้รวมของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2561 อยู่ที่ 27,963,460 บาท โดย 69% 
ของรายได้รวม มาจากกองทุนเพื่อการดำาเนินงาน และกองทุนลงทุนเพื่อการระดมทุน 26% 
มาจากงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 4% มาจากงบประมาณสมทบในโครงการและ
พันธมิตร 1% จากแอ็คชั่นเอด เดนมาร์ก และดอกเบี้ยธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน 

การเงิน
รายได้

ค่าใช้จ่าย

รายไดป 2561

กองทุนเพื่อการดำเนินงาน 
และกองทุนลงทุนเพื่อการระดมทุน

งบประมาณสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรป

งบประมาณสมทบใน
โครงการและพันธมิตร

แอ็คชั่นเอด เดนมารก

ดอกเบี้ยธนาคาร
และอัตราแลกเปลี่ยน

30%

1%

19,349,670

7,285,117

225,750 

69%

26%

4%

1,079,808
0%

23,115

รายได้ บาท เปอร์เซนต์

กองทุนเพื่อการดำาเนินงาน 
และกองทุนลงทุนเพื่อการระดมทุน 19,349,670 69%

งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 7,285,117 26%

งบประมาณสมทบในโครงการและพันธมิตร 1,079,808 4%

แอ็คชั่นเอด เดนมาร์ก 225,750 1%

ดอกเบี้ยธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน 23,115 0%

รวม 27,963,460 100%

โครงการ บาท เปอร์เซนต์

โครงการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป: สิทธิชุมชนในที่ดินและ
ทรัพยากร

7,519,486 20%

โครงการการศึกษาและเยาวชน 3,048,179 8%

โครงการสิทธิสตรี 1,600,760 4%

28 รายงานประจำาปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



ทรัพยากรบุคคล 
และการพัฒนาองค์กร 

โครงการ บาท เปอร์เซนต์

การประสานงานโครงการ 1,331,994 4%

การระดมทุน 16,876,910 45%

ผู้อำานวยการ 2,448,980 7%

ธุรการ 1,870,239 5%

การเงิน 1,290,409 3%

ทรัพยากรบุคคล 795,184 2%

การสื่อสาร 361,432 1%

การบริหารจัดการ 280,590 1%

รวม     31,424,163 100%

ทีมงานและคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขณะร่วมทริป
เสริมสร้างความสัมพันธ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ภาพ: ภัทรพงษ์ เชาว์ไว / แอ็คชั่นเอด
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การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
และองค์กรได้เป็นผู้นำาในการจัดทริปเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ภายในองค์กรประจำาปี ณ จังหวัดนครปฐม 
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการทำางานเป็นทีม 
ส่งเสริมค่านิยม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์องค์กร ผ่าน
ฐานต่างๆ ที่มีหลากหลาย รวมไปถึงเรียนรู้สิ่งดีๆ จากการ
แบ่งปันประสบการณ์ของคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย และผู้นำาองค์การประจำาภูมิภาคเอเชีย

เยีย่มชมโครงการ
หลังจากกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ต่อมาในวันที่ 
10 กรกฎาคม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้
จัดกิจกรรมให้พนักงานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เยือน
โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โรงเรียนที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ให้การสนับสนุนผ่าน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทีมงานของเราไม่
เพียงพบปะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร แต่ยัง
ได้พูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา (เครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ภาคกลาง) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาที่โรงเรียนใช้ในการบูรณาการการสอน 
อาทิ จิตศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรื่อง
ราวแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน ชุมชน 
และเครือข่ายโรงเรียน

ในปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยมี
พนักงานเต็มเวลา 13 คน โดยมีพนักงาน
ชายจำานวน 4 คน และหญิง 9 คน คิดเป็น 
71% ของจำานวนพนักงานทั้งหมด และ
เมื่อพิจารณาเฉพาะระดับผู้บริหารอาวุโส 
มีผู้หญิงดำารงตำาแหน่งอยู่ถึง 75%

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรได้ส่งเสริมการ 
พัฒนาพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทำางาน ความมุ่งมั่นต่อองค์กร การทำางานเป็นทีมที่ดี
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนี้ เรายังส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เกิด
ขึ้นในองค์กร ซึ่งรวมถึงการสรรหาทรัพยากรบุคคลและ 
ฝึกอบรม

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

การฝึกอบรมภายใน

ในปี 2561 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดให้
มีการฝึกอบรมทักษะและวิชาเฉพาะ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่ การ
ดำาเนินงานบนฐานของสิทธิมนุษยชน (HRBA) ความเป็น
ผู้นำาแบบคตินิยมสิทธิสตรี (Feminist Leadership) ภาษา
อังกฤษ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากการดำาเนิน
งานบนฐานของสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบความคิดและ
แนวทางที่ทุกประเทศแอ็คชั่นเอดยึดถือ การฝึกอบรมจึงมี
จุดประสงค์เพื่อทำาให้ทีมของเรามีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแอ็คชั่นเอด และวิธีต่างๆ ที่พวก
เขาสามารถนำาไปปรับใช้กับงานได้ 

ในทำานองเดียวกันการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความ
เป็นผู้นำาแบบคตินิยมสิทธิสตรี ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 
2561 โดยการเตรียมการของฝ่ายโครงการ มีเป้าหมาย
เพื่อขับเคลื่อนแนวปฏิบัติแบบสตรีนิยมภายในแอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อไปยังเครือสหพันธ์แอ็คชั่นเอดทั่ว
โลก และเพื่อนำาหลักการของผู้นำาแบบคตินิยมสิทธิสตรีไป
ปรับใช้กับนโยบายองค์กรต่างๆ และการดำาเนินงาน

นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ยังได้
จัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษในวันศุกร์สำาหรับพนักงานที่ไม่ใช่
เจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเรียนรู้เกี่ยว
กับวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านการสนทนากับเพื่อนร่วมงานที่
หลากเชื้อชาติ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรยังได้
พัฒนาทักษะความรู้เรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยจัดให้มี
การอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่พวกเขาคุ้นเคย 
แต่อาจยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ: ภัทรพงษ์ เชาว์ไว / แอ็คชั่นเอด

30 รายงานประจำาปี 2561 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ภาพ: ภัทรพงษ์ เชาว์ไว / แอ็คชั่นเอด
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