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วิสัยทัศน์
โลกที่ปราศจากความยากจนและความอยุติธรรม ซึ่งบุคคลมีสิทธิ์ที่จะดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ภารกิจ
เราสัญญาว่าจะทำางานเป็นพันธมิตรกับผู้ด้อยโอกาสท้ังหญิงและชาย เพ่ือขจัดความยากจนและความอยุติธรรมให้หมดส้ิน

ค่านิยม
ค่านิยมต่อไปนี้คือแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของเรา ในการที่จะพลิกฟื้นทั้งตัวเอง ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
รวมถึงการช่วยเหลือผู้คนเพื่อขจัดความยากจนและความอยุติธรรม:  

   •  เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าความเป็นมนุษย์ และคุณค่าแห่งความหลากหลาย

   • ด้วยความเสมอภาคและความยุติธรรม เรามุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางโอกาส สำาหรับชนทุกหมู่เหล่า    
โดยไม่แบ่งแยกเพศ รสนิยมทางเพศ วัย เช้ือชาติ ชนชาติ สีผิว ทุพพลภาพ ถ่ินฐาน ศาสนา หรือระดับชนช้ันทางสังคม

   •  ทำางานด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

   •  รวมพลังกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม

   •  ทำางานอย่างสร้างสรรค์และไม่หวั่นไหวต่อความล้มเหลว

   •  มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กลุ่มการเมือง หรือ ศาสนาใด ๆ

  • มีความนอบน้อม เห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์นานาชาติที่ต่อสู้ เพื่อขจัดความยากจน
       และความอยุติธรรม

ภาพปก : ภิญญาพัชญ์ อ่อนแสงจิตเกษม / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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เจ้าหน้าที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และมูลนิธิแสง ภายใต้โครงการอียูรับมือโควิด มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนกลุ่มเปราะบางจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19
ภาพ: สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



สารจากประธานคณะกรรมการและผู้อำานวยการ

ประสบการณ์การทำางานกับพวกท่านในปี 2563 นั้นเป็นสิ่งมีคุณค่าอย่างยิ่ง ทว่าปีนี้เป็นปี
ที่เกิดสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน นั่นคือการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อโคโรนาไวรัสและผล
กระทบที่ตามมามากมาย ผู้คนหลายล้านสูญเสียชีวิต ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและ
สังคมทวีความรุนแรงทุกหนแห่ง และประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะแรก ประเทศไทยมีสถิติผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตต่ำา 
แต่ในช่วงระหว่างการระบาดทั้งสองระลอกในปี 2563 ประชาชนชาวไทยต้องใช้ชีวิตภายใต้
การล็อกดาวน์เป็นเวลานาน และเผชิญกับความยากลำาบากอย่างมากทางเศรษฐกิจ 
แม้จะเกิดความขัดข้องต่าง ๆ งานของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ยังดำาเนินต่อไป เพื่อเข้า
ถึงและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดตามพันธกิจของเรา ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทำางานของเราและพันธมิตร เพื่อยกระดับชีวิตของผู้หญิง คนจน และคนชายขอบ 
การทำางานร่วมกันของหลายภาคส่วนในการช่วยเหลือชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ และสร้างความสามารถในการรับมือวิกฤตและปรับตัวของพวกเขา 
ส่ิงเหล่าน้ีคืองานหลักของเราต้ังแต่กลางปี 2563 และจะดำาเนินต่อไปจนถึงกลางปี 2565

ในปีแห่งความผันผวนนี้ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ยังคงแข็งแกร่งและเปี่ยมไปด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะดำาเนินการตามภารกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าของเรา แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ได้ช่วยส่งเสริมสิทธิของผู้หญิง เด็ก และผู้ไร้ที่ดินทำากิน เราทำางานร่วมกับพันธมิตรเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญทั่วประเทศในด้านการศึกษา การรณรงค์
ส่งเสริมเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง การเข้าถึงสิทธิในที่ดิน และการรับมือการระบาดของ
โควิด-19 ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ รวมถึงเรื่องราวแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในรายงานประจำาปีฉบับนี้

ในปีที่ผ่านมา แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้เริ่มกระบวนการทบทวนตัวแบบประเทศ (CMR) 
เพื่อตรวจสอบองค์กรในแง่ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของโครงการ 
และความยั่งยืนของสถานะทางการเงิน ขอขอบคุณผู้บริจาครายบุคคลทุกท่าน 
และผู้บริจาคท่ีเป็นสถาบัน ท่ีช่วยให้เรายังคงทำางานอยู่ได้ ท่ามกลางความท้าทายทางการเงิน
และเศรษฐกิจ

เราขอขอบคุณสหภาพยุโรป ผู้เป็นพันธมิตรในงานพัฒนาร่วมกันมายาวนาน สำาหรับการ
สนับสนุนทุนที่ช่วยให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เราขอขอบคุณองค์กรพันธมิตร
สำาหรับความร่วมมือในการดำาเนินงาน ผู้สนับสนุนรายบุคคล คณะกรรมการ แอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย สหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล และเพื่อนร่วมงานชาวแอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย ที่ช่วยให้ภารกิจของเราเป็นจริงขึ้นมาได้

ในวาระแห่งการเริ่มทำางานตามพันธสัญญาของเราอีกครั้งหนึ่ง เราหวังที่จะได้ร่วมงานกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมากขึ้นต่อ
ไปในอนาคต

ด้วยรัก และสามัคคี

ชูพินิจ เกษมณี
ประธานกรรมการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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เทาฮิด อิบเน ฟาริด
ผู้อำานวยการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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บริบทในประเทศ
ในปี 2563 โลกได้ประสบกับสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาแล้ว
หลายช่ัวคนต้ังแต่การระบาดของไข้หวัดสเปน ในประเทศไทย 
การระบาดระลอกแรกของโควิด-19 ที่เริ่มขึ้นในเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ์ ส่งผลให้มีการประกาศปิดสถานที่
เสี่ยงทั่วประเทศ หยุดการเดินทางทางอากาศเกือบทั้งหมด 
ปิดชายแดนประเทศ สถาบันการศึกษาต้องหยุดการเรียน
การสอนในสถานที่ การทำางานและการเรียนจากบ้านกลาย
เป็นความปกติใหม่ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อ
เดือนมีนาคม และมีการขยายเวลาหลายครั้ง ภาคธุรกิจ
บริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร รถโดยสาร สายการบิน 
การท่องเที่ยว ซึ่งอาศัยรายได้จากผู้ที่เข้าไปใช้บริการใน
พื้นที่ เป็นภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

การจัดการกับการระบาดระลอกแรกของประเทศไทยถือว่า
ประสบความสำาเร็จ ปัจจัยสำาคัญหนึ่งคือเครือข่ายที่เข้ม
แข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน วันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ที่ถูกเลื่อนออกไป ได้ถูกกำาหนดใหม่ในเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคม ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดระลอก
แรก ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการระบาดระลอกสองที่เริ่มขึ้น
ในช่วงสิ้นปีด้วย เศรษฐกิจที่เริ่มจะฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้าย

กลับทรุดลงอีกครั้ง การจัดหาวัคซีนซึ่งไม่ได้รับการวาง
ยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบยังไม่ส่งผลร้ายแรงในปี 2563

การระบาดของโควิด-19 ผลักอัตราคนว่างงานในประเทศไทย
ถึงระดับ 7 ล้านคนเมื่อสิ้นปี 2563 มาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ที่จ้างคนจำานวนมาก 
ไม่ครอบคลุมคนที่ทำาธุรกิจในครัวเรือน หรืออยู่ในเศรษฐกิจ
นอกระบบ ผู้ที่ทำาธุรกิจขนาดเล็กหรืองานส่วนตัว เช่น รถเข็น
ขายอาหาร แผงขายเสื้อผ้า วินมอเตอร์ไซค์ ต้องขาดรายได้
โดยไร้การเยียวยาหลังการประกาศปิดสถานที่เสี่ยง แรงงาน
ต่างชาติในโรงงานหรือแคมป์ก่อสร้างที่ถูกปิด ต้องเอาตัว
รอดด้วยความขัดสน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประกัน
สังคม

ปัญหาการเงินในครอบครัวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ 
นำาไปสู่อัตราการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในครอบครัว 
ผู้หญิงในเศรษฐกิจนอกระบบจึงสูญเสียรายได้ที่เคยมี ทั้งยัง
ต้องผจญกับความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงในบ้านอีกด้วย

การยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งได้รับความนิยมจากคนหนุ่มสาว 
เป็นปัจจัยหนึ่งอันนำาไปสู่การชุมนุมประท้วงของคนรุ่นใหม่ที่

ผู้ชุมนุมรวมตัวกันบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร เม่ือสิงหาคม 2563 เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ยุบสภา และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ภาพ: ประชาไท / CC BY

https://www.flickr.com/photos/prachatai/50234918473/in/album-72157715518662473/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุ การชุมนุมประท้วง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน คือการชุมนุมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาซึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มนักเรียนเลว เพื่อเรียกร้อง
การปฏิรูปการศึกษา

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
การรัฐประหาร 2557 การเลือกตั้งในระดับตำาบลถูกเลื่อน
ออกไปอย่างไม่มีกำาหนดเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้มี
คำาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 
ที่กำาหนดให้การทำาแท้งเป็นความผิดอาญา เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ เป็นผลให้ต้องเปลี่ยนกฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ
ในร่างกายของสตรี มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 301 และมาตรา 305 กำาหนดให้การทำาแท้ง
ช่วงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ไม่มีความผิด โดยมีผล
บังคับใช้จริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ความพยายามของประเทศไทยในการลดปริมาณขยะ
พลาสติก ซึ่งเริ่มขึ้นด้วยการหยุดใช้ถุงพลาสติก 
เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2563 ด้วยความร่วมมือจาก
กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ การรณรงค์จึงประสบผล
สำาเร็จและส่งสัญญาณที่ดีในแง่ของความยั่งยืน 
ทว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้ขยะพลาสติกที่มาจากการ
สั่งอาหารเดลิเวอรี่มีจำานวนเพิ่มขึ้นมาแทน

การศึกษาและเยาวชน
สมาคมไทบ้าน

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. น่าน เขต 1

สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา ภาคกลาง
 

การส่งเสริมสิทธิสตรี
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

เครือข่ายสลัม 4 ภาค

สิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร
มูลนิธิชุมชนไท

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

อียูรับมือโควิด
มูลนิธิชุมชนไท

มูลนิธิชีววิถี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิเพื่อนหญิง

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
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พื้นที่ดำาเนินงานของ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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การศึกษา
และเยาวชน



ภาพรวม
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เปียร์ก้า ตาปีโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำาประเทศไทย และภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ถ่ายภาพร่วมกับคณะทำางาน เครือข่ายภาคประชาสังคม และท่ีปรึกษาโครงการแอ็คเซส สคูล ณ งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
ภาพ: ปัทมาภรณ์ ปาลคะเชนทร์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เพ่ือรับมือกับปัญหาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
และความเส่ียงท่ีบางโรงเรียนอาจถูกปิด ท่ีผ่านมา 
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ได้พัฒนาโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซ่ึงช่วยเสริมสร้างความย่ังยืนของโรงเรียนท้องถ่ิน ผ่าน
การมีส่วนร่วมย่ิงข้ึนของชุมชน และเป็นสะพานเช่ือมระหว่าง
ชุมชน ภาคประชาสังคม และองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือขยายขอบข่ายการทำางาน แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ร่วม
กับภาคี ได้แก่ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 
และสมาคมไทบ้าน ได้รับเงินจำานวน 1 ล้านยูโร จาก
สหภาพยุโรป เป็นทุนสนับสนุนโครงการ 4 ปีท่ีมุ่งพัฒนา
บริการทางการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา หรือแอ็คเซส สคูล (ACCESS School) 
จะใช้เวลาช่วงปี พ.ศ. 2563–2566 เพ่ิมความสามารถ
ภาคประชาสังคมของไทย โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ให้สามารถรับมือกับปัญหาท่ีเร่งด่วนของการให้บริการ
ทางการศึกษาในโรงเรียน 400 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ได้แก่ 
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธ์ุ 
ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม งานหลักของโครงการเป็นการ
ขับเคล่ือนประเด็นสังคม และการสร้างพันธมิตรกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินและส่วนราชการ และโน้มน้าวให้ผู้มีอำานาจ
ตัดสินใจช่วยปกป้องและปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็ก แทนท่ีจะ

ควบรวมหรือปิดโรงเรียนเหล่าน้ัน โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ
กับการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ
ทรัพยากร

เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 โครงการแอ็คเซส สคูล 
ต้องเผชิญอุปสรรคใหญ่ เพราะกิจกรรมส่วนมากอาศัย
การพบหน้ากันและการเดินทาง แต่ถึงอย่างน้ัน การดำาเนินงาน
ก็สามารถย้ายมาสู่ระบบออนไลน์ ส่วนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีสำาคัญ
ยังคงดำาเนินต่อไปได้ ส่ิงแรกคือโครงการจัดทำางานวิจัยพ้ืน
ฐานเพ่ือนำาไปสู่งานขับเคล่ือนประเด็นสังคมด้านนโยบาย และ
การเรียกร้องและเจรจากับผู้มีอำานาจตัดสินใจ เพ่ือความย่ังยืน
ของภารกิจของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการแอ็คเซส สคูล 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าวเม่ือเดือนสิงหาคม 
โดยมีเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป ตัวแทนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ คณะทำางาน เครือข่ายโรงเรียน ภาคีโครงการ และ
ส่ือต่าง ๆ เข้าร่วม

โครงการจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถทางเทคนิคและการจัดการให้แก่องค์กรภาค
ประชาสังคม 3 หลักสูตรได้แก่ (1) การทำางานบนฐานสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights-Based Approach) กฎหมาย
ด้านการศึกษา และการมีส่วนร่วมของพลเมือง (2) แนวทาง
การเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) และ (3) 



• คัดเลือกครูแกนนำา 25 ท่าน ซ่ึง 80% เป็นผู้หญิง 
ครูแกนนำาจะสนับสนุนการขยายผลของ โมเดล
โรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้ระยะเวลาของโครงการและ
หลังจากนั้น ครูแกนนำาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
แนวทางการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เช่น เครื่องมือสอน
คิด จิตศึกษา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
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ผลสำาเร็จของโครงการ

ครูท่านหนึ่งนำาเสนอผลงานหน้าชั้น ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การดำาเนินงานบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน นโยบาย-กฎหมาย
การศึกษา และความเป็นพลเมือง” ที่มีขึ้นวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภาพ: พัชกร พัทธวิภาส / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลง การขับเคล่ือนประเด็นสังคม
และการรณรงค์สาธารณะ องค์กรภาคประชาสังคมผู้เข้าร่วม
หลักสูตรต่างมีส่วนร่วมในการอบรมอย่างกระตือรือร้น และมี
ผลการทดสอบเป็นท่ีน่าพึงพอใจ

องค์กรภาคประชาสังคม 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมไทบ้าน 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด สพป. น่าน เขต 
1 สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธ์ุ และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
นอกกะลา ภาคกลาง เป็นหน่วยงานภาคสนามท่ีสร้าง
พันธมิตรแนวใหม่กับท้องถ่ิน ด้วยการจัดการเย่ียมชม

การเรียนการสอน การเสวนาชุมชน และการประชุม มีการ
จัดเวทีในระดับภูมิภาค 3 คร้ังในพ้ืนท่ีเป้าหมาย โครงการยังได้
มอบทุนย่อย 2 ทุนแก่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สพป. น่าน เขต 1 และสภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ 
กิจกรรมที่ไม่สามารถจัดขึ้นในปีที่ 1 ถูกนำามารวมอยู่ใน
แผนของปีที่ 2 มีความเป็นไปได้อย่างมากที่แผนงานของ
โครงการจะลุล่วงตามกำาหนดการเดิมภายในปีที่ 2 ติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ก https://face 
book.com/access.school.project และทวิตเตอร์ของ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย https//twitter.com/Action 
AidThai

• 160 คน จากองค์กรภาคประชาสังคม ได้รับการ
อบรมและยกระดับความสามารถด้านความรู้เชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งครอบคลุมการ
ทำางานบนฐานสิทธิมนุษยชน การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
(Active Learning) การขับเคลื่อนประเด็นสังคมและการ
รณรงค์ กฎหมายด้านการศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในกระบวนการตัดสินใจ

• ทำาข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียน 128 โรงเรียน 
ผ่านเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เป้าหมาย โดยมี 
60 โรงเรียนในภาคอีสาน 42 โรงเรียนในภาคเหนือ และ 
26 โรงเรียนในภาคกลาง

https://facebook.com/access.school.project
https://facebook.com/access.school.project
http://twitter.com/ActionAidThai
http://twitter.com/ActionAidThai
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สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) น่าน 
เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก 191 โรงเรียน ภายใต้การกำากับ
ดูแล หลายโรงเรียนต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเขตภูเขาห่างไกลจาก
ตัวเมือง มีนักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและ
วัฒนธรรม การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ย่อมไม่เท่าเทียม 
ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน และ
ทรัพยากรครู ด้วยสภาพภูมิประเทศ ความยากลำาบากใน
การเดินทางของนักเรียนและครูจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีต้อง
คำานึงในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. น่าน เขต 1 ได้
ร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีและ
ระดับประเทศร่วมกับแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และองค์กร

ภาคีอย่างสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย มาต้ังแต่ 
พ.ศ. 2557 เร่ิมต้นด้วยการย่ืนข้อเสนอต่อนโยบายการยุบควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก จนปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์เชิงรุกด้าน
การพัฒนาสร้างพ้ืนท่ีเชิงรูปธรรม ด้วยการปรับใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้เคร่ือง
มือการสอนคิด (Thinking Tools) ซ่ึงได้เรียนรู้จากโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้แก่ผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

ในช่วงแรกเร่ิม สมาคมฯ มุ่งเน้นการทำางานในระบบเครือข่าย
เพ่ือสร้างการส่ือสารและการทำางานร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีมีบริบทคล้ายคลึงกัน เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมมุทิตา
จิต และสร้างระบบการสนับสนุนระหว่างกัน โดยยังไม่ได้
มียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนในการทำางานร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

เรื่องราว
แห่งการเปลี่ยนแปลง

ภาพ: สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1

• ผู้รับทุนย่อย 3 องค์กร กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
นอกกะลา ภาคกลาง สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ 
และ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. น่าน 
เขต 1 สามารถนำาความรู้เซิงเทคนิคและการบริหาร
จัดการจากการอบรมต่าง ๆ ไปบูรณาการเข้ากับ
แผนการดำาเนินงานในบริบทของตน

• แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สพป. น่าน เขต 1 และสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษา
คุณภาพผ่านโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก และนวัตกรรม
เครื่องมือสอนคิด

• สร้างกลไกการขยายผลโมเดลโรงเรียนขนาดเล็กร่วม
กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาทั้งจังหวัด

• จัตตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการ 10 ท่าน เพื่อให้
คำาแนะนำาและช่วยผลักดันโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยนักการศึกษา ตัวแทนภาคประชาสังคม 
นักวิชาการ และตัวแทนระดับกระทรวง อาทิ ผู้อำานวย
การอาวุโส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย และผู้อำานวยการสำานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

• สร้างเวทีสนทนาในประเด็นโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา ในระดับประเทศ และระดับ
ภูมิภาค

• สร้างความตระหนักในสิทธิทางการศึกษา และผลกระทบ
ของการควบรวมและปิดโรงเรียนขนาดเล็ก ในสื่อ 
11 แห่ง รวมถึงสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและเนชั่นทีวี 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ แนวหน้า และสยามรัฐ

• สนับสนุนครอบครัวของนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กกลุ่มเปราะบาง 40 ครอบครัว ใน
ด้านอาหารและเวชภัณฑ์ ผ่านการรับบริจาคในช่วงการ
ระบาดระลอกแรกของโควิด-19

กล้าคิด กล้าเปลี่ยน
การจัดการห้องเรียน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สพป. น่าน เขต 1



ใครคือเจ้าของโรงเรียน?

สมัย มะหา ครูชุมชนอาสา แห่งโรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 
โรงเรียนขนาดเล็กในตำาบลหัวเรือ อำาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม อดคิดไม่ได้เมื่อทราบข่าวนโยบายยุบควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กช่วง 4 ปีก่อน ในหัวของเธอมีภาพ
โรงเรียนร้างลอยเข้ามาทันที เธอรู้สึกตกใจ สับสน และมี
คำาถามอื่น ๆ ตามมามากมาย

โรงเรียนในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร? 
เด็ก ๆ จะไปเรียนที่ไหน? 
ในหมู่บ้านเราจะไม่มีโรงเรียนอีกแล้วหรือ? 
พ้ืนที่แห่งนี้จะถูกปล่อยให้รกร้าง หรือจะใช้ประโยชน์อะไร? 
แล้วเราจะทำาอย่างไร? เราจะทำาอะไรได้บ้าง?

เหล่านี้คือคำาถามของชาวบ้านคนหนึ่ง ที่ได้ร่ำาเรียนมาจาก
โรงเรียนเล็กแห่งนี้ พื้นที่ที่ได้ให้ความรู้แก่คนในชุมชนมา
หลายต่อหลายรุ่นจะต้องหายไปหรือ? ณ เวลานั้น สมัยยัง
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งเดียวที่เธอมั่นใจคือ การอยู่เฉย ๆ 
จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเป็นแน่

เมื่อสมาคมไทบ้าน องค์กรพัฒนาสังคมในจังหวัด
มหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนจากแอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2560 สมัยได้เข้าร่วมการ
ประชุมของสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกชุมชน และเห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการรักษาโรงเรียนไว้ไม่ให้ถูกยุบควบรวม 
จึงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เมื่อทรัพยากรมนุษย์ที่
ไม่เพียงพอเป็นอีกปัจจัยที่อาจส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ถูกยุบ เธอจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นครูอาสา บทบาทหน้าที่
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ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ จนต้ังแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 
สมาคมฯ จึงได้ริเร่ิมนำานวัตกรรมเคร่ืองมือสอนคิดมาปรับใช้
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสมาคมฯ จัดข้ึนมุ่งเน้นถึงผลท่ีตัวผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ส่ิงน้ีเป็นพลังดึงดูดคนท่ีต้องการเปล่ียนแปลงและ
คิดเหมือนกันเข้ามาร่วมทำางาน เม่ือ พ.ศ. 2561 สมาคมฯ 
ได้กำาหนดให้มีโรงเรียนต้นแบบเพ่ือเป็นโรงเรียนนำาร่องใน
การนำาเคร่ืองมือสอนคิดไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีโรงเรียน 13 โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โดยสมัครใจและยังคงดำาเนินงานอยู่ สมาคมฯ ได้สร้างครูแกน
นำาผู้ชำานาญในการถ่ายทอดเคร่ืองมือสอนคิดไปยังโรงเรียน
อ่ืน ๆ ท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ครูแกนนำา 22 คนได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรเข้มข้นท่ีโรงเรียนอบจ.เชียงราย เพ่ือท่ีจะ
นำาความรู้มาเผยแพร่ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน

ครูแกนนำาได้จัดอบรมให้ครูคนอ่ืน ๆ ไปแล้ว 2 รุ่น รวมผู้เข้า
อบรม 293 คน จาก 45 โรงเรียน ซ่ึงส่งผลให้ใน พ.ศ. 2563 
มีโรงเรียนท่ีใช้นวัตกรรมเคร่ืองมือสอนคิดอย่างเป็นระบบไม่
ต่ำากว่า 35 โรงเรียน ความเปล่ียนแปลงน้ีมาจากการร่วมมือ
และร่วมพลังของผู้ปฏิบัติ คือครูและผู้อำานวยการ ท่ีเฝ้าเกาะ
ติดและมุ่งม่ันท่ีจะลงมือทำาและออกแบบแผนการสอน 
แรงสนับสนุนและความเข้าใจจากสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาน่านเขต 1 ท่ีเล็งเห็นความสำาคัญและหนุนเสริม
การทำางานของสมาคมฯ ผ่านการรับแนวทางการสอนคิด
เข้าเป็นหน่ึงในนโยบายระดับเขต จึงเป็นเสมือนพลังงานบวก
ท่ีส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน 
แม้จะเจอกับความท้าทายด้านงบประมาณและความขาดแคลน 
ก็ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่า คุณภาพการศึกษาเกิดข้ึนได้ 
หากมีระบบการทำางานและการสนับสนุนขององค์กรและ
เครือข่ายท่ีเข้มแข็ง

วันน้ี สมาคมฯ ยังไม่หยุดการพัฒนาและมุ่งหมายท่ีจะสร้าง
ความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ร่วมขับเคล่ือนกับ
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ต่อไป ภายใต้โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพของโรงเรียนและคุณภาพ
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงหมายความว่า
เยาวชนน่านจะคิดเป็น ทำาเป็น และมีจิตสำานึกท่ีดีต่อชุมชน
และสังคม เป้าหมายน้ีอยู่ไม่ไกลเกินฝัน เพราะปัจจุบัน 
สมาคมฯ และสพป. น่าน เขต 1 ได้วางรากฐานความร่วมมือ
กับ สพป. น่าน เขต 2 ในการขยายผลไปยังโรงเรียนอีกคร่ึง
หน่ึงของจังหวัดน่านแล้ว

เรื่องราว
แห่งการเปลี่ยนแปลง

เพราะโรงเรียน
เป็นของชุมชน
สมัย มะหา

ภาพ: โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 
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ใหม่นี้เปิดโอกาสให้เธอแสดงความคิดเห็นในเวทีต่าง ๆ 
เสนอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครูในโรงเรียน 
ทั้งที่บุคลิกเดิมเป็นคนขี้อาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก

การได้ส่งเสียงและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบ่อย ๆ ทำาให้
ครูสมัยเห็นศักยภาพที่ตนเองมี พัฒนาทักษะเดิม และ
นำาไปสู่การแสดงความสามารถด้านการสอนผ่านความ
รู้ภูมิปัญญา ผสานเข้ากับนวัตกรรมจิตศึกษา หรือ
กระบวนการที่พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงาม
ด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) และความฉลาด
ด้านจิตวิญญาณ (SQ)

สำาหรับครูสมัย จิตศึกษาเป็นสิ่งที่สร้างสมาธิให้เด็ก ๆ 
ก่อนพาพวกเขาเรียนรู้จากการลงมือทำา ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
ทางวิชาการ หรือทักษะชีวิต อาทิ การทอเสื่อกก 
การปลูกผักและข้าวอินทรีย์ การเลี้ยงปลา การทำาอาหาร
ท้องถิ่น และการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ เธอพบว่ารูป
แบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความงอกงามภายในและ
ทักษะต่าง ๆ นี้ ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากผู้เรียน 
เด็ก ๆ สนุกกับการเรียน มีพัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง ตั้งคำาถาม และคิดต่อยอดได้ดี
มากกว่าเดิม การเรียนรู้ที่ไม่จำากัดอยู่ในกรอบทางความ
คิด หรือแม้แต่กรอบกายภาพของโรงเรียนเล็ก ปูพื้นฐาน
ประสบการณ์ เติมทักษะชีวิต ให้นักเรียนเอาตัวรอดได้เมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ในศตวรรษที่ 21

ความรู้สึกภูมิใจในความเป็นครูชุมชนอาสา ความกล้าที่จะ
ออกมาจากกรอบเดิมเพื่อช่วยสร้างสรรค์ให้โรงเรียนและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับ
การเสียสละเวลาของผู้หญิงชาวนาคนหนึ่ง ที่ได้ทำาหน้าที่
พลเมือง ในการรักษามรดกของชุมชนไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
ทำาได้

แรงผลักดันของครูสมัย ครูอาสาชุมชน อีก 12 คน และครู
ประจำา 2 คน ทำาให้โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งมีฐานเรียน
รู้ในโรงเรียนมากขึ้น ต่อมาถูกพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูในระบบ ครูอาสา และนักเรียน 
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคนในชุมชนที่ให้ความสนใจ เข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการปลูกผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ 
เป็นการต่อยอดการศึกษาเพื่อการดำารงชีวิต

ครูสมัยเล่าว่า ปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จ คือ “การวางเป้า
หมายให้ชัดเจน แล้วมุ่งมั่นลงมือทำาให้ถึงที่สุด จะเห็นความ
สำาเร็จเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำาให้มีพลังในการขับเคลื่อนคือใจยัง
อยากให้โรงเรียนคงอยู่กับชุมชนตลอดไป เพราะคำาตอบของ
คำาถาม ใครคือเจ้าของโรงเรียน? นั้นก็คือชุมชน เราทราบ
ดีว่าความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนคืออะไร ดังนั้น
จึงกล้าที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกหลานของชุมชน”
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การส่งเสริม
สิทธิสตรี



แนะนำาทีมเผือก Neighborhood ใช้แอปพลิเคชัน iCanPlan 
ซ่ึงเป็นการสร้างเน้ือหาร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสำารวจปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัว และบอกช่องทางการช่วยเหลือหากเจอเหตุ
การคุกคามทางเพศ

เพราะยิ่งหากนิ่งเฉย และไม่ส่งเสียงของตัวเองให้ดังขึ้น 
ปัญหาก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง เราจึงรวบรวมเรื่องเล่าจากผู้หญิง
ที่เคยประสบกับการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร และเปิดให้ประชาชนได้ส่งเรื่องราวของ
ตัวเองเข้ามา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
ก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือ

ภาพรวม
ในปี 2563 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เผชิญวิกฤตการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์ 
การปิดสถานที่ หรือลดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ
รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน ทำาให้คนติดต่อสื่อสารผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น และหันมาใช้และบริโภคสื่อดิจิทัล
เป็นหลัก สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ผู้หญิงและเด็กมีความ
เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการคุกคามทางเพศ หรือการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นจากก่อน
เกิดโรคระบาด เมื่อต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ก็มีความ
เสี่ยงมากขึ้นที่ผู้หญิงและเด็กจะตกเป็นเหยื่อของความ
รุนแรงในครอบครัว

เชิญชวนทีมเผือกจากทุกเครือข่ายที่ทำางานมาด้วยกัน
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สร้าง Virtual Neighborhood 
Watch หรือเครือข่ายเฝ้าระวังโลกเสมือน เพื่อติดตาม
ถามไถ่เพื่อน ๆ และคนรู้จัก ผ่านเครื่องมือดิจิทัลและสื่อ
สังคมออนไลน์ ถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิต 
เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาการคุกคามทางเพศ

วรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์
ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี กล่าวว่า

“ในช่วงที่เริ่มมีมาตรการให้กักตัวอยู่ที่บ้านและ work from 
home เพียงในวันเดียว มีผู้ขอความช่วยเหลือถึง 5 คน และ
ต่อเนื่องทุกวันใน 1 เดือน จากปกติมากสุดแค่วันละ 2 คน
และบางเดือนมีแค่ 5 คน เคสส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรง
ภายในครอบครัวและการคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะการ
ล่วงละเมิดทางเพศที่มีมาเกือบทุกวัน ผู้ถูกกระทำาส่วนมาก
เป็นเด็กและผู้หญิง ส่วนผู้กระทำาเป็นคนใกล้ชิด ไม่ใช่คน
แปลกหน้า”

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง สนับสนุนให้สมาชิกทีม
เผือก และประชาชน ช่วยกันสอดส่อง ดูแลความปลอดภัย
ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรม #เผือกneighborhood รูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งคลิปวิดีโอ เฟซบุ๊กไลฟ์ อินโฟกราฟิก ภาพถ่าย 
และการเสวนากับทีมเผือกผ่านการประชุมผ่านวิดีโอ

ผลสำาเร็จของโครงการ
ทีมเผือก Neighborhood 
หรือ ทีมเผือกชุมชน

ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
แอปพลิเคชัน iCanPlan

นิทรรศการ “เสียง” ออนไลน์

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 
จึงได้ออกแบบกิจกรรมที่ตอบสนองกับสถานการณ์และปรับ
เปลี่ยนวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New 
Normal โดยเชิญชวนสมาชิกทีมเผือก (ผู้ที่ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบ
เหตุคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ) และบุคคลทั่วไป 
มาร่วมกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น เครือข่ายฯ 
ยังได้ผลักดันเชิงนโยบายให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่อง
ความปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร เข้าไปแก้ปัญหาพื้นที่จุด
เสี่ยงที่ทีมเผือกได้ช่วยกันสำารวจในปี 2562
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แคมเปญ “ทีมเผือก Neighborhood” รณรงค์ให้คนสอด
ส่อง-ดูแลซึ่งกันและกัน ในช่วงล็อกดาวน์ 2563 ที่พบเหตุ
ความรุนแรงภายในบ้านสูงขึ้น
ภาพ: โครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
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เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
พร้อมยื่นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้หญิง
ภาพ: โครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิงย่ืนข้อเรียกร้องเพ่ือ
ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือให้ปลอดภัยต่อ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้หญิง โดยใช้ข้อมูลการสำารวจของทีม
เผือกในโครงการปักหมุดจุดเผือกปี 2562 ข้อเรียกร้องได้แก่ 

ย่ืนข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย 
31 สิงหาคม 2563

1. ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการกับกรุงเทพมหานคร 
ส่ังการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีขาดการ
บำารุงรักษาเเละที่เปลี่ยวตามเเผนที่ปักหมุดจุดเสี่ยง 
700 จุด ที่จัดทำาโดยเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้
หญิงอย่างเร่งด่วน

2. จัดหาอาสาสมัครในเเต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยสอดส่อง ตรวจ
ตราเเละดูเเลพ้ืนท่ี คล้ายกับการทำางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

3. ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณบำารุงรักษา
พ้ืนท่ีเพ่ิมเติม

รมว. เล็งเห็นถึงความสำาคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้ส่ัง
การหน่วยท่ีเก่ียวข้องให้ดำาเนินการทันที โดยส่ังการ กทม. 
ให้ปรับปรุงพ้ืนท่ีเส่ียง 700 จุด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดย
ด่วน กำาชับให้ กทม. ประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมหาแนวทาง
ร่วมพัฒนา TraffyFondue (แอปพลิเคชันปักหมุดผ่านไลน์) 
นำาไปใช้รายงานเหตุใน 50 เขตท่ัวกทม. เสนอแนะให้ทีมเผือก 
ทำางานกับ กทม. ในการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ เทศกิจ 
และอาสาสมัคร เพื่อช่วยกันดูแลสอดส่องพื้นที่ ติดตาม
กิจกรรมของเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงที่ 
https://www.facebook.com/SafeCitiesForWomen

จากเรื่องราวการถูกคุกคามทางเพศในที่สาธารณะกว่า 21 
เรื่อง เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงคัดเลือก 6 เรื่อง
มาจัดทำาเป็นสารคดีเสียง (Sound Stories) บนเว็บไซต์ 
https://www.teampueak.org/soundstories บอกเล่า
เรื่องราวของผู้หญิง 6 คน ต่างวัย ต่างอาชีพ เป็นตัวแทน
ของผู้หญิงที่เคยประสบกับการคุกคามทางเพศในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ตาม 7 ลักษณะพื้นที่เสี่ยง ได้แก่เรื่อง 
“ฟองนม” “เรียนพิเศษ” “ไฟที่ไม่สว่าง” “ทางที่ไม่คุ้นเคย” 
“ป่ารกซอยลึก” และ “เพลงร็อค”

หน้าเฟซบุ๊กของภาคีเครือข่ายได้ร่วมแบ่งปันลิ้งก์เข้าชม
สารคดี สร้างยอดการมองเห็น (Impression) ถึง 241,321

https://www.facebook.com/SafeCitiesForWomen
https://www.teampueak.org/soundstories 
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สิทธิชุมชนในที่ดิน
และทรัพยากร



ภาพรวม
ในปี 2563 ภารกิจส่งเสริมสิทธิชุมชนในท่ีดินและทรัพยากร
สำาหรับชุมชนไร้ท่ีดินและประสบความยากจนทางท่ีดินใน 
3 ภูมิภาคของประเทศไทย (พ.ศ. 2561-2564) หรือโครงการ
ท่ีดินคือชีวิต ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ยังคงเดิน
หน้าต่อไป แอ็คช่ันเอด ประเทศไทยและองค์กรภาคี ได้แก่มูลนิธิ
ชุมชนไท และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ได้ทำางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือแก้ปัญหาสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรของชุมชนเป้า
หมายใน 16 จังหวัดท่ัวประเทศ

เน่ืองด้วยการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ระลอกสองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีภาคสนามของ
โครงการท่ีดินคือชีวิตจึงไม่สามารถไปเยือนชุมชนเป้าหมาย 
แต่ทีมงานก็ช่วยกันปรับเปล่ียนแผนงานและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับคำาแนะนำาของรัฐ และสามารถดำาเนินภารกิจ
สำาคัญตามแผนโครงการปี 2563 ได้

ในปี 2563 โครงการท่ีดินคือชีวิตได้ดำาเนินกิจกรรม 53 
กิจกรรมในพ้ืนท่ีซ่ึงกำาหนดไว้ในแผน เพ่ือช่วยเกษตรกรผู้
ถือครองท่ีดินขนาดเล็ก คนไร้ท่ีดิน ชาวประมง ชาวเล คนไร้
สัญชาติ พลเมืองไทยพลัดถ่ิน และชุมชนยากจนในเมือง 
กลุ่มเป้าหมาย 1,835 คน (ผู้หญิง 899 คน ผู้ชาย 936 คน) 
ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ การรณรงค์ การลงพ้ืนท่ี
ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และการสนับสนุนชุมชนต้นแบบด้านท่ีดินและทรัพยากร

การจัดประชุมระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระหว่าง
ภูมิภาค สำาเร็จลุล่วงตามแผนอย่างครบถ้วน ส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าโดยอาศัยกลไกแก้ไขความขัดแย้งในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ การประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า 16 องค์กร ซ่ึงรวมถึงองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการ และองค์กรภาคประชา
สังคม

ปี 2563 ของโครงการเร่ิมข้ึนอย่างราบร่ืน วันท่ี 3 มกราคม 
2563 รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาท่ีเสนอ
โดยขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม หรือ พีมูฟ 
(P-Move) ข้ึนมา 11 คณะ โดยมีตัวแทนกลุ่มพีมูฟได้รับ
การแต่งต้ังอยู่ในคณะกรรมการเหล่าน้ีด้วย ท้ังหมดเป็นผล
จากการเคล่ือนไหว การรณรงค์ และการขับเคล่ือนประเด็น
สังคมโดยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ และองค์กรภาคี ผู้อุทิศ
แรงกายแรงใจขจัดความเหล่ือมล้ำา โดยเฉพาะการจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม

กิจกรรมในปี 2563 เป็นการสนับสนุน 8 ชุมชนท่ีได้รับเลือก
ให้ได้ทำางานตามแนวทางและกิจกรรมท่ีกำาหนดและจัดการ
โดยชุมชนเอง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรอย่างย่ังยืน ส่วนแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และ
องค์กรภาคีทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงและท่ีปรึกษา ชุมชนท่ีได้รับ
การจัดสรรทุนย่อยได้แก่:
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ชาวบ้านชุมชนโหนทรายทอง ชุมชนต้นแบบโครงการที่ดินคือชีวิต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ร่วมกันปลูกป่าชายเลนชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภาพ: ชุมชนโหนทรายทอง
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1. ชุมชนบ้านไร่เครา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
—ริเร่ิมชุมชนต้นแบบสำาหรับคนไทยพลัดถ่ิน ท่ีได้รับ
คืนสถานะบุคคลตามกฎหมาย ด้วยการจัดหาท่ีดิน    
ท่ีอยู่อาศัย และส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

2. ชุมชนบางติบ จังหวัดพังงา—สนับสนุน
กิจกรรมท่ีชุมชนริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาท่ีดินชุมชน

3. ชุมชนบ้าน โหนทรายทอง จังหวัดภูเก็ต—
ดำาเนินโครงการป่าชายเลนเพ่ือชีวิต และกระบวนการ
พัฒนาสิทธิชุมชน

4. ชุมชนอูรักลาโว้ย ชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะ 
จังหวัดสตูล—สนับสนุนโครงการจัดต้ังเขต
คุ้มครองทางวัฒนธรรมอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ         
ท่ีชุมชนริเร่ิมข้ึน

5. ชุมชนบ้านกลาง จังหวัดลำาปาง—ดำาเนิน
การจัดการท่ีดินและทรัพยากรชุมชน และจัดต้ังเขต
วัฒนธรรมพิเศษ

6. ชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่—สร้าง
ต้นแบบการจัดการท่ีดินและทรัพยากรชุมชน

7. ชุมชนน้ำาพาง จังหวัดน่าน—พัฒนาต้นแบบ
การจัดการท่ีดินอย่างย่ังยืนโดยการนำาของชุมชน

8. ชุมชนแม่สวด จังหวัดแม่ฮ่องสอน—พัฒนา
เศรษฐกิจรากหญ้าให้คนอยู่กับป่าได้

โครงการท่ีดินคือชีวิตได้จัดให้มีกิจกรรมลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง 
ให้ตัวแทนจาก 8 ชุมชนต้นแบบ ได้เยือนชุมชนอ่ืนท่ีทำา
โครงการจัดการท่ีดินประสบความสำาเร็จ ทางภาคเหนือ
และภาคใต้ของประเทศไทย คณะผู้แทนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของชุมชนเหล่าน้ัน และจะนำาความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน

เม่ือวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2563 หลังจากชุมชนต้นแบบ
ได้เร่ิมทำาโครงการของตน โครงการท่ีดินคือชีวิตได้จัดเวที
สัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์พ้ืนท่ีต้นแบบการจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรโดยชุมชนข้ึน ตัวแทนจากแต่ละชุมชนได้
ร่วมนำาเสนอความก้าวหน้าโครงการของตน ได้แบ่งปันบท
เรียน รับฟังคำาวิจารณ์และความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญและ
เจ้าหน้าท่ีจากทางการ ส่ิงท่ีชุมชนได้จากการสัมมนาถูกนำา
ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการของตนในภายหลัง

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ภาคีโครงการท่ีดินคือชีวิต ได้จัด 
“มหกรรมไร่หมุนเวียนและการสถาปนาพ้ืนท่ีวัฒนธรรม
พิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ปี

มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553” เพ่ือรณรงค์ให้มติ ครม. 
ดังกล่าวเป็นท่ีรับทราบต่อสาธารณะ และผลักดันพ้ืนท่ีเขต
วัฒนธรรมพิเศษ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ
ท้ังจังหวัด

ชุมชนต้นแบบยังได้ร่วมงานสถาปนาน้ำาพางโมเดล เปล่ียน
ภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตรเชิงนิเวศ เน่ืองในวาระครบรอบ 
5 ปี เวทีประชาคมตำาบลน้ำาพาง ท่ีจัดโดยชุมชนต้นแบบน้ำาพาง
ในจังหวัดน่านด้วย

สำาหรับปี 2563 มีบทความ ข่าว และรายงาน รวม 15 ช้ินท่ี
เก่ียวกับสิทธิในท่ีดินและทรัพยากร ออกเผยแพร่ในส่ือกระแส
หลักและส่ือออนไลน์ บางช้ินเล่าถึงเร่ืองของชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ เช่น ชุมชนชาวเลและชุมชนชาติพันธ์ุกะเหร่ียง 
ข่าว 9 ช้ินเป็นผลงานของนักข่าวชุมชนท่ีได้รับการอบรม
จากโครงการท่ีดินคือชีวิต กิจกรรมและการเคล่ือนไหวของ
ขบวนการพีมูฟ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ และ
เครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) 
ได้รับการรายงานอย่างสม่ำาเสมอจากนักข่าวมืออาชีพ 
นอกจากน้ัน โครงการยังได้จัดทำาวิดีทัศน์ส้ันข้ึน 2 เร่ือง 
ได้แก่ “ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน” และ “กลัวทำาไม ท่ีดินพ่อให้มา” 
เพ่ือชูประเด็นสิทธิในท่ีดินและการจัดการทรัพยากร

ติดตามงานของโครงการท่ีดินคือชีวิตได้ท่ี https://www.
facebook.com/landislife.Thailand

ชาวบ้านน้ำาพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ฟ้ืนฟูระบบนิเวศภูเขาหัว
โล้นกลับสู่ความสมบูรณ์ กลายเป็นต้นแบบของการบริหาร
จัดการท่ีดินโดยชุมชนอย่างย่ังยืน

ภาพ: สุริยันต์ ทองหนูเอียด / มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

https://www.facebook.com/landislife.Thailand
https://www.facebook.com/landislife.Thailand
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หนูเดือน อายุ 52 ปี แกนนำาผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในท่ีดิน 
เป็นแถวหน้าในการเรียกร้องสิทธิด้านท่ีดิน กลุ่มพิทักษ์
สิทธิชุมชน ตำาบลบุ่งหวาย และตำาบลหนองกินเพล อำาเภอ
วารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ีดินมีคุณค่าและความหมายสำาหรับหนูเดือน สามี และลูกท้ัง 
2 คนมาก ด้วยต้องพ่ึงพาท่ีดินในฐานะพ้ืนท่ีพักพิง แหล่ง
อาหาร และแหล่งรายได้ ด้วยการใช้เป็นพ้ืนท่ีเล้ียงวัวและควาย 
รวมท้ังการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม้ผล และพืชผักสวนครัว
พ.ศ. 2548 หนูเดือน รวมท้ังสมาชิกในชุมชน ต้องเผชิญกับ
กรณีนายทุนออกโฉนดท่ีดินทับท่ีทำากินและท่ีสาธารณะของ
ชุมชน ซ่ึงครอบครัวของเธอเองได้รับผลกระทบโดยตรง 
การต่อสู้เพ่ือสิทธิในท่ีดินของเธอจึงได้เร่ิมต้นข้ึนนับแต่น้ัน
โครงการส่งเสริมสิทธิในท่ีดินและทรัพยากร หรือโครงการ
ท่ีดินคือชีวิต โดยแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และองค์กรภาคี 
ได้แก่ มูลนิธิชุมชนไทย และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ เป็นส่วน
สำาคัญท่ีช่วยให้หนูเดือน มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือนำามาใช้ในการต่อสู้และแก้ไขปัญหาของเธอเอง

โครงการท่ีดินคือชีวิต ได้ทำาให้หนูเดือนมีโอกาสเช่ือมโยงและ
ผลักดันการต่อสู้กรณีปัญหาของตนเองให้ไปสู่การแต่งต้ัง
คณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับชาติ และยังได้เช่ือมโยง

ประเด็นปัญหาเข้าสู่การขับเคล่ือนในระดับเครือข่าย ภายใต้
เครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) 
พร้อมกันกับการขยายไปสู่การเคล่ือนไหวในระดับชาติร่วม
กับขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม (P-Move)

นอกเหนือจากการเป็นผู้นำาของกลุ่มพิทักษ์สิทธิชุมชน ท่ี
ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านท่ีดินจนสำาเร็จลุล่วงไปใน
ระดับหน่ึงแล้ว เธอยังได้ริเร่ิมขยายแนวทางการพัฒนากลุ่ม
และเครือข่าย ด้วยการให้กลุ่มท่ีต่อสู้ด้านสิทธิท่ีดินริเร่ิมทำา
เกษตรอินทรีย์ และขยายการทำางานร่วมกับกลุ่มเปราะบาง
ในสังคมและผู้สูงอายุ เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับชีวิต
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จน
ทำาให้เครือข่ายกลุ่มผู้หญิงและเครือข่ายชุมชนขยายกว้าง
ออกไปอีก

“เม่ือกลุ่มมีสมาชิกน้อยลงและการแก้ปัญหาท่ีดินต้องหยุด
ชะงัก เราจึงขยายพ้ืนท่ีจากกลุ่มปัญหาท่ีดินสู่กลุ่มเปราะ
บางและผู้สูงอายุ และการเกษตรแบบอินทรีย์” หนูเดือนเล่า 
“เรารณรงค์และสนับสนุนให้พวกเขาปลูกพืชผักสวนครัวและ
สมุนไพรเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันช่วงโควิด”

เรื่องราว
แห่งการเปลี่ยนแปลง

ภาพ: โครงการที่ดินคือชีวิต

ภูมิคุ้มกัน
ยามประสบโควิด
หนูเดือน
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อียูรับมือโควิด
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ภาพรวม
โครงการรับมือและฟ้ืนฟูผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย 
ด้วยความสนับสนุนจากสหภาพยุโรป หรือ โครงการอียูรับมือ
โควิด ดำาเนินการโดยแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ร่วมกับองค์กร
ภาคี ได้แก่ มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ ได้ช่วยกลุ่มคนชายขอบใน 38 จังหวัด 
ฟ้ืนฟูจากความท้าทายจากการระบาดของโควิด-19 โดยเป็น
กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด อาทิ กลุ่มคนไร้สัญชาติท่ี
อาศัยบริเวณตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา แรงงานข้ามชาติท่ี
ติดอยู่ในประเทศไทยเน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์ แรงงาน
ไทยนอกระบบในเขตเมือง ชุมชนยากจนในเขตอุตสาหกรรม
และชนบท คนยากจนในชนบท รวมถึงเกษตรกรรายเล็กและ
กลุ่มชนชาติพันธ์ุ โครงการได้มอบความช่วยเหลือเร่งด่วน 
กำาหนดแผนฟ้ืนฟูสภาพ ต้ังรับและปรับตัว ให้แก่ชุมชนเป้า
หมายภายในเวลา 2 ปี โดยมุ่งช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก 
คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นสำาคัญ

ในปี 2563 โครงการได้เข้าถึงคน 26,523 คนในกลุ่มเปราะ
บางใน 15 จังหวัด และมอบทุนโครงการย่อยแก่องค์กร
ชุมชนและภาคประชาสังคม 7 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพ่ือนหญิง 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่าย
องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชน
และการพัฒนา และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

ติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าของโครงการอียูรับมือโควิด
ได้ท่ี http://www.facebook.com/EUCovid19TH

ชาวบ้านชุมชนสนามกอล์ฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อแถวรับถุงยังชีพ หนึ่งในกิจกรรมความช่วยเหลือเร่งด่วนจากโครงการ
อียูรับมือโควิด 
ภาพ: สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

http://www.facebook.com/EUCovid19TH
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ผลสำาเร็จของโครงการ

เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 ชุมชนเปราะบางจำานวน
มากต้องตกอยู่ในสภาพท่ีต้องด้ินรนเอาตัวรอด ขาดเงิน
ท่ีจะซ้ือหาอาหารและโภชนาการท่ีจำาเป็นในแต่ละวัน ความ
ม่ันคงทางอาหารเป็นคำาตอบหน่ึงท่ีโครงการอียูรับมือโควิด 
นำาโดยแอ็คช่ันเอดประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี ได้ทำาให้
เกิดข้ึน เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเพ่ิมโภชนาการ
ให้แก่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เน้นไปท่ีการส่งเสริมรูปแบบการ
ผลิตท่ีไม่ใช้สารเคมี ส่งเสริมให้สามารถปลูกผักไว้กินในครัว
เรือนและขยายสู่ชุมชน เพ่ือลดความตึงเครียดจากการ
ระบาดของโควิด-19 และเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ
ของกลุ่มเป้าหมายให้ดีข้ึน

ในปี 2563 มูลนิธิชีววิถีได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมความรู้
และส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก ต้ังแต่การปรุงดินไปถึงการ
ผลิตอาหารปรุงสำาเร็จ ณ สวนชีววิถี ตำาบลไทรม้า อำาเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นการอบรมแกนนำา 9 ชุมชน 
จาก ชุมชนโพธ์ิเรียง ไทยเกรียง ไทยน้อย อำานาจเจริญ ชุมพร 
วัดสวัสด์ิ สวนหลวง วาไทยอยุธยา และวาไทยนนทบุรี รวม 
30 คน

พรณรง ป้ันทอง ผู้รับการอบรมซ่ึงเป็นแกนนำาเครือข่าย
ทางภาคอีสาน จากจังหวัดอำานาจเจริญ เล่าว่า ช่วงท่ีมีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เขาและชุมชนได้รับผลกระทบมาก ท้ัง
เร่ืองการเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ ทำาให้รายได้ลดลง

เรื่องราว
แห่งการเปลี่ยนแปลง

ภาพ: สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

บทเรียนที่ยั่งยืน
พรณรง ปั้นทอง
สุกัญญา เกิดทิม
ขจร ฉูตรสูงเนิน

ส่งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) รวม 20,322 ชุด ให้แก่กลุ่มเปราะบางและ
แรงงานนอกระบบ ประกอบด้วยผู้สูงอายุ 50% เด็ก 
26% คนพิการ 5% และแรงงานข้ามชาติ 1% (ใน
จำานวนน้ี 60% เป็นผู้หญิง)

เก็บข้อมูลจาก 66 ชุมชนใน 6 จังหวัดเพ่ือเสนอแนว
นโยบายในประเด็นสำาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ ความม่ันคง
ด้านอาหาร ความม่ันคงทางสังคม และความสามารถ
ในการฟ้ืนฟูสภาพ ต้ังรับและปรับตัว 

จัดการอบรมส่งเสริมการปลูกผักในเขตเมืองและ
โรงงาน เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เพ่ิมสาร
อาหาร และเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารให้กับ
ชุมชนเป้าหมายในระยะยาว มีผู้เข้าอบรมท้ังส้ิน 69 คน

จัดประชุมเพ่ือพัฒนาต้นแบบการร่วมมือระหว่าง
เกษตรกรผู้ผลิตอาหารในชุมชนกับเครือข่ายคนจนใน
เมืองและแรงงานอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

ส่งเสริมความม่ันคงทางอาหารสำาหรับชุมชนและแรงงาน
อุตสาหกรรม รวม 62 คน

จัดทำาและเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอส้ัน 
เก่ียวกับการเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารเพ่ือรับมือ
กับวิกฤตการณ์คร้ังน้ี
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อย่างเห็นได้ชัด ส่ิงท่ีไม่เป็นปัญหามากนัก คือเร่ืองความ
ม่ันคงทางอาหาร เน่ืองจากเครือข่ายของพรณรงเคยร่วม
ทำางานและได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิชีววิถีทางด้าน
การทำาเกษตรอินทรีย์ ชุมชนจึงสามารถแก้ปัญหาจากสภาวะ
ขาดแคลนอาหารในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึน

พรณรงได้ตระหนักถึงความสำาคัญของความม่ันคงทาง
อาหาร จึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการ
อียูรับมือโควิดอีกคร้ัง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านความม่ันคงทาง
ด้านอาหาร และนำาไปพัฒนาชุมชนของเขาให้ย่ังยืน

“การเข้าร่วมอบรมในคร้ังน้ี ถือว่าเป็นประโยชน์มาก ช่วยเสริม
สร้างทักษะทางการเกษตรจากคนท่ีไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จากท่ี
เคยทำากันมาเองต้ังแต่ปู่ย่าตา ยาย งู ๆ ปลา ๆ ให้มีทักษะเพ่ิม
ข้ึนเป็นข้ันเป็นตอนทุกเร่ืองต้ังแต่การปลูกผัก ไปจนถึงการ
เก็บรักษาท่ีถูกต้อง”

พรณรง กล่าวต่อว่าส่ิงท่ีเปล่ียนชีวิตเขาหลังจากการอบรม 
คือความรู้ท่ีถูกต้อง ท่ีใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์แก่ครัวเรือน
และชุมชนของเขาอย่างมาก จนนำาไปสู่การส่งต่อความรู้ท่ีได้
จากการอบรมไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในเครือข่ายทางภาคอีสานของ
เขาในอนาคต

สุกัญญา  เกิดทิม มาจากเครือข่ายพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เธอเล่าว่า ก่อนจะมีการระบาดของ
โควิด-19 เธอมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทแห่งหน่ึงในกรุงเทพ 
เม่ือเกิดการระบาดข้ึนทำาให้ถูกลดจำานวนเวลาทำางานลง จน
กระท่ังถูกเลิกจ้างงานในท่ีสุด ปัญหาท่ีตามมาคือเร่ืองรายได้
ท่ีเข้ามาจุนเจือครอบครัว รวมไปถึงเร่ืองปากท้อง การซ้ือหา
อาหาร ท่ีไม่สามารถหาซ้ือได้เหมือนแต่ก่อน

หลังจากการอบรม สุกัญญาเล็งเห็นความสำาคัญเก่ียวกับ
เร่ืองความม่ันคงทางอาหารมากข้ึน และจะนำาไปต่อยอดใน
พ้ืนท่ีของตน โดยเร่ิมจากการทำาแปลงผักในบ้านและชุมชน 
รวมถึงแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้น้ีให้กับเพ่ือน ๆ ในชุมชน
อีกด้วย

“การอบรมวันน้ี เป็นเร่ืองของการปรุงดิน การปลูกผักไว้
กินเอง เช่ือว่าในอนาคตผักท่ีปลูกได้ สามารถเอาไปแบ่งปัน
ให้เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนฝูงได้กินด้วย จริง ๆ ไม่ใช่แค่ผัก 
ความรู้ท่ีได้ก็สามารถเอาไปแบ่งปันได้ด้วยเช่นกัน”

ขจร ฉูตรสูงเนิน จากเครือข่ายพ้ืนท่ีชุมชนไทยเกรียง 
จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นช่างซ่อมบำารุงในชุมชนท่ี
เขาอาศัยอยู่ ถึงส่วนตัวเขาจะมีผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 ไม่มากเท่ากับคนอ่ืนในชุมชน แต่ต้องประสบปัญหา
เร่ืองอาหารการกิน เพราะบางคร้ัง ภรรยาไม่สามารถออก
ไปตลาดได้ทุกวันเหมือนเม่ือก่อน ด้วยความสนใจเร่ืองความ
ม่ันคงทางอาหาร และเคยปลูกผักกินเองอยู่บ้างท่ีบ้าน จึง
สนใจเข้ารับการอบรมในคร้ังน้ี เพราะอยากปลูกผักกินเอง
อย่างถูกวิธี และเป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชน

“ความรู้บางอย่างในการอบรมเราไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเร่ือง
การปลูกพืช เราไม่เคยรู้ว่าต้องมาทำาความสะอาดก่อนใด ๆ 
การมาอบรมคร้ังน้ีถือว่าได้ความรู้เยอะ ท่ีสามารถใช้ได้จริง”

หลังการอบรมคร้ังน้ี ขจรจะสามารถมีผักสวนครัวท่ีปลูกไว้
เองท่ีสามารถนำามาทานได้ทุกวัน และแบ่งปันให้เพ่ือนบ้านได้ 
ท่ีสำาคัญเขาเช่ือม่ันว่าความรู้น้ีจะยังสามารถช่วยให้เขารับมือ
กับวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีและในอนาคตต่อ ๆ ไปได้

ภาพ: สุริยะ ผ่องพันธุ์งาม / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เรื่องราว
แห่งการเปลี่ยนแปลง

“อยากจะบอกกับรัฐว่า ต้องลงมาดูว่าคนกลุ่มน้ีต้องการ
ความช่วยเหลืออะไร เขาเรียกร้องเกินไปหรือไม่ ความต้องการ
ของพวกเขาเกินความสามารถของรัฐหรือไม่ จริง ๆ อยาก
ได้งบมาช่วย ท่ีเราสามารถต่อยอดได้ เรามีมือ เรามีแรง เราก็
ทำาได้ ถ้ามาแบบโครงการคนละคร่ึง แป๊ปเดียวก็หมด เอาเงิน
มาสนับสนุนเร่ืองอาชีพดีกว่า”

รัชนี แป๊ะเซ็ง หนึ่งในชาวบ้านของชุมชนสระต้นโพธิ์ 
จังหวัดภูเก็ต ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 
หลังจากที่เคยถูกขับไล่ออกจากที่ดินและบ้านที่ตนอาศัยอยู่
เมื่อ 7 ปีก่อน

อย่างน้อยก็มีคน
มองเห็นเรา
รัชนี แป๊ะเซ็ง
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รัชนี พื้นเพเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ย้ายมาอยู่
ภูเก็ตเพื่อหาโอกาสทางอาชีพ แล้วต้องย้ายออกจากที่ที่ไป
ตั้งรกราก จนต่อมารัชนีและชาวบ้านได้รวมตัวและเข้าร่วม
เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ร่วมกันทำากิจกรรมทาง
สังคม โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับพีมูฟ 
และแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ภายใต้โครงการที่ดินคือชีวิต 
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้เจรจาต่อรัฐเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของสมาชิกทั้งระดับนโยบาย
และระดับพื้นที่ จนนำาไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างชุมชนใหม่
สระต้นโพธิ์

ก่อนการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 รัชนีมีอาชีพ
พนักงานในสปาแห่งหนึ่งในภูเก็ต รายได้ไม่ต่ำากว่า 
800-900 บาท ต่อวัน และสามารถใช้ชีวิตและเลี้ยงดู
ครอบครัวอย่างไม่ลำาบากนัก หลังจากเกิดการระบาดขึ้น 
สปาถูกสั่งปิด ทำาให้ขาดรายได้ ไม่มีแม้แต่เงินจะไปลงทุนทำา
อย่างอื่น เพราะเพียงจะหาซื้ออาหารการกินเพื่อประทังชีวิต
แต่ละวันยังลำาบากมาก และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 
เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในประชากรแฝงที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้าน
อยู่ที่ภูเก็ต ความช่วยเหลือจึงถูกส่งไปให้ผู้ที่มีทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดนี้ก่อน

โชคยังดีที่ครั้งนี้รัชนีได้รับความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนอีก
ครั้ง จากมูลนิธิชุมชนไทและแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ภาย
ใต้โครงการอียูรับมือโควิด รัชนีและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน
เดียวกันในศูนย์ชุมชนใหม่สระต้นโพธิ์ ต่างได้รับมอบถุงยังชีพ 
ข้าวสารอาหารแห้ง มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา
ของแต่ละคน เพื่อหาข้อสรุปในการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในชุมชนในปัจจุบันและในอนาคต

สุดท้าย รัชนีกล่าวว่า ความลำาบากที่ผ่านมาสอนให้ต้องสู้ 
ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ต้องขอบคุณพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายที่คอย
สนับสนุนกัน รวมถึงโครงการอียูรับมือโควิดที่ให้ความช่วย
เหลือ ให้กำาลังใจ และไม่ทอดทิ้งพวกเขา ความช่วยเหลือนี้
ทำาให้รัชนีและคนอื่น ๆ ในชุมสามารถยืนหยัด รับมือกับปัญหา 
และก้าวผ่านความลำาบากได้อีกครั้ง

“การที่โครงการอียูรับมือโควิด ยื่นมือมาช่วย ทำาให้จิตใจเราดี
ขึ้น มีแรง มีกำาลังสู้ต่อไป อย่างน้อยมีคนมองเห็นว่ามีเราอยู่ 
ไม่ปล่อยเราทิ้งไว้”

การระดมทุนและการสื่อสาร 
ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายเนื่องจากเหตุการณ์แพร่
ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก ช่องทางระดมทุนหลักของ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คือการระดมทุนจากสาธารณะ 
ซึ่งอาศัยการพบปะพูดคุย การถามตอบและให้ข้อมูล แต่
เพราะมาตรการล็อคดาวน์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน
ไป รายได้จากการระดมทุนสาธารณะจึงลดลงอย่างมาก 
การระดมทุนให้ถึงระดับที่เราเคยทำาได้กลายเป็นเรื่อง
ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอีกด้านหนึ่ง แอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนระดับสถาบัน 2 หมวดใหญ่
จากสหภาพยุโรปในปี 2563 หมวดหนึ่งมุ่งให้ความช่วย
เหลือทางการศึกษา ส่วนอีกหมวดหนึ่งเป็นทุนสนับสนุน
การรับมือโควิด-19 ทั่วประเทศ ทุนสนับสนุนก้อนหลังนี้
นับเป็นครั้งแรกที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย รับทุนโดยตรง
จากสหภาพยุโรป ด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปและความเป็นจริง
ของความปกติใหม่ เราจึงได้เริ่มทบทวนรูปแบบการระดม
ทุนของเรา เพื่อทำาให้แน่ใจว่าจะสามารถสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืนเพื่อการดำาเนินภารกิจของเรา

กิจกรรมนำาผู้บริจาคลงพื้นที่ทั้งสองครั้งต้องถูกยกเลิก 
แต่ด้วยความเมตตาของผู้บริจาคที่สนับสนุนคำาขอเพื่อการ
ช่วยเหลือโควิด-19 อย่างเร่งด่วน ระหว่างเดือนเมษายน
และมิถุนายน 2563 เราจึงสามารถส่งต่อถุงยังชีพไปถึง
นักเรียนกลุ่มเปราะบางและครอบครัว ที่โรงเรียนขนาดเล็ก
ในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ รายละเอียดของการส่ง
มอบพิมพ์อยู่ในจดหมายข่าว แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ฉบับที่ 3/2563 (กรกฎาคม 2563)

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย และ
เป็นหนึ่งองค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกให้อยู่ในแอปพลิเคชัน 
K PLUS ที่ให้บริการของธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ 
แอปพลิเคชันนี้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำาหรับการบริจาค
สนับสนุนงานด้านการศึกษาของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ซึ่ง
สามารถทำาได้ทั้งเงินสดและคะแนนบัตรเครดิต ความร่วมมือ
ในครั้งนี้ช่วยสร้างการรู้จักแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในหมู่ผู้ใช้
งาน K PLUS หลากหลายกลุ่ม กว่า 10 ล้านคน โดยเฉพาะใน
กลุ่มที่ชอบบริจาคให้องค์กรการกุศล

ในสถานการณ์โรคระบาด แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สามารถ
ระดมทุนจากเงินบริจาคในประเทศได้ทั้งสิ้น 5,886,247.50 
บาท หรือ 147,075.66 ปอนด์

ฝ่ายการระดมทุนและการสื่อสารทำางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาสื่อที่ให้ข้อมูลและเข้าถึงได้ง่าย โดยผู้สนับสนุน
สามารถติดตามความคืบหน้าในภารกิจต่าง ๆ ของแอ็คชั่น-
เอด ประเทศไทย ดังเห็นได้จากรายงานประจำาปี จดหมาย
ข่าวรายไตรมาส และเว็บไซต์ https://actionaid.or.th สื่อ
สังคมออนไลน์ (http://facebook.com/ActionAidThailand 
และ http://twitter.com/ActionAidThai) และการส่งอีเมล
โดยตรง

https://actionaid.or.th
http://facebook.com/ActionAidThailand
http://twitter.com/ActionAidThai
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Walk for Survival 
ก้าวเปลี่ยนโลกกับแอ็คชั่นเอด 
25 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม 2563

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 กลุ่มมหาเศรษฐีมีความ
มั่งคั่งมากขึ้นถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน นับ
ล้านครอบครัวถูกทิ้งโดยไม่สามารถเข้าถึงการดูแลรักษา
สุขภาพ ขาดรายได้ ขาดการศึกษา หรือไม่มีอาหารประทัง
ชีวิต ยังมีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกิดขึ้นเป็นการระบาด
แฝงอย่างหนักและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ร่วมกับแอ็คชั่นเอด ในอีก 43 
ประเทศ ได้จัดกิจกรรม “Walk for Survival ก้าวเปลี่ยน
โลก” เรียกร้องให้ผู้นำาทั่วโลก “เดินนโยบายตามคำาพูด” ให้
ความสำาคัญกับประชาชน แรงงาน และชุมชน ก่อนผลกำาไร
ของมหาเศรษฐีในโลกหลังโควิด-19 และเปลี่ยนแปลงระบบ
ที่ทอดทิ้งคนจำานวนมากให้ขาดรายได้ ขาดอาหาร และไม่มี
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ในประเทศไทย การรณรงค์มุ่งเน้นไปที่การยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิง และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ทั้งสองประเด็นเป็นหัวใจของโครงการสิทธิสตรีและสิทธิ

ชุมชนในที่ดินและทรัพยากรของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม 2563 
ซึ่งเป็น ช่วงเวลาเดียวกับ 16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (16 Days of Activism)  
มีคนกว่า 250 คน ลงทะเบียนออนไลน์ ร่วมเดินเก็บ
ระยะทางในช่วงเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก และช่วยให้
ประเทศไทยเดินได้เป็นระยะทาง 1,625 กิโลเมตร มากกว่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ี 1,000 กิโลเมตร เม่ือรวมกับประเทศอ่ืน ๆ 
กิจกรรม Walk for Survival มีผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คน 
และสามารถสะสมระยะทางรวม 74,448 กิโลเมตร หรือ
เกือบสองเท่าของเป้าหมายแรกเริ่ม 40,000 กิโลเมตร ซึ่ง
เป็นความยาวเส้นรอบวงของโลก

เพื่อเฉลิมฉลองความสำาเร็จของกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ 
แอ็คชั่นเอดในประเทศต่าง ๆ จึงจัดคอนเสิร์ตออนไลน์เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในชื่อ “ไร้รักหากไร้ยุติธรรม” 
(No Live without Justice) เยาวชนจากวงดนตรีโรงหมู
มิวสิค ชุมชนคลองเตย ที่ได้เคยร่วมเดินเก็บระยะกับเราได้
ร่วมแสดงความสามารถถึงสองเพลง ทั้งยังนำาเสนอข้อ
เรียกร้องเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยของพวกเขาในคอนเสิร์ต
นี้ด้วย

เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Walk for Survival เดินเก็บระยะทางกับเพื่อน ๆ ของเขาบริเวณชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
เมื่อธันวาคม 2563 ข้อเรียกร้องของพวกเขาคือพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กและเยาวชนในเมืองสามารถเล่นและใช้งานได้อย่างอิสระ
ภาพ: ศักดิ์สินี เอมะศิริ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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การเงิน

รายได้

รายได้ปี 2563

รายได้รวมของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2563 อยู่ที่ 62 ล้านบาท โดย 80% ได้รับ
มาจากสหภาพยุโรป 9% มาจากรายได้ภายในประเทศ 2% มาจากงบประมาณสมทบใน
โครงการและพันธมิตร 6% มาจากกองทุนเพื่อการดำาเนินงานและ 3% มาจากการกุศล
และภาคีอื่น ๆ

งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

เงินบริจาคภายในประเทศ

งบประมาณสมทบในโครงการและพันธมิตร

กองทุนเพื่อการดำาเนินงานโครงการและพันธมิตร

การกุศลและภาคีอื่น ๆ

รายได้ บาท เปอร์เซ็นต์

งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 49,612,657.50 79.84%

เงินบริจาคภายในประเทศ 5,886,247.50 9.47%

งบประมาณสมทบในโครงการและพันธมิตร 1,080,715.04 1.74%

กองทุนเพื่อการดำาเนินงาน 4,004,250.00 6.44%

การกุศลและภาคีอื่น ๆ 1,559,375.08 2.51%

รวม 62,143,245.12 100%
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ค่าใช้จ่าย

แผนก บาท เปอร์เซ็นต์

โครงการสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร  7,692,897.00  27.23%

โครงการการศึกษาและเยาวชน 5,368,125.00 19.00%

โครงการรับมือและฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19 3,626,298.00 12.83%

โครงการสิทธิสตรี 61,295.00 0.22%

การประสานงานโครงการ  915,972.00 3.24%

การระดมทุน 3,380,372.00 11.96%

ผู้อำานวยการ 2,867,748.00 10.15%

ธุรการ 1,651,802.00 5.85%

การเงิน 1,429,906.00 5.06%

ทรัพยากรบุคคล 553,403.00 1.96%

การสื่อสาร 417,792.00 1.48%

การกำากับดูแล 165,770.00 0.59%

โครงการและความร่วมมือ 124,004.00 0.44%

รวม 28,255,384.00 100%

ค่าใช้จ่ายรวมของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2563 อยู่ที่ 28 ล้านบาท ตารางต่อไปนี้แสดง
ค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนก
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กระบวนการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี 2563 ด้วยจุดประสงค์ที่จะทบทวนนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรของ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อปรับแนวทางให้ตรงกับแนวปฏิบัติสมัยใหม่ที่ดีที่สุดในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเสนอคำาแนะนำา
นโยบายทรัพยากรบุคคลมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงกฎหมายและข้อ
บังคับของประเทศไทยด้วย การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามข้อเปลี่ยนแปลงที่กำาหนดไว้ โดยมีการปรึกษากับคณะผู้บริหารอาวุโสของ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคของแอ็คชั่นเอด นโยบายทรัพยากรบุคคลและคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านการปรับปรุงมีผลบังคับใช้ในปี 2564

การทบทวนนโยบายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองค์กร

ในปี 2563 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มีพนักงานเต็มเวลา 17 คน เป็นพนักงานหญิง 12 คน เป็นสัดส่วน 71% จากจำานวนพนักงาน
ท้ังหมด ผู้หญิงดำารงตำาแหน่งในระดับอาวุโสเป็นสัดส่วน 75% มีการว่าจ้างพนักงานเต็มเวลา 5 คน 3 คนเข้าร่วมฝ่ายปฏิบัติการต่าง ๆ 
ส่วนอีก 2 คนเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ

การสรรหาบุคคล

ทีมงานแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกันก่อนการเปิดตัวแคมเปญ Walk for Survivial 
ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร



30 รายงานประจำาปี 2563 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ในปี 2563 คณะกรรมการกำากับดูแลของแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย ได้ทำางานอย่างแข็งขัน คณะกรรมการมีส่วน
สำาคัญในความสำาเร็จ การเจริญเติบโต และการปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ขององค์กร รวมทั้งให้แนวทางปฏิบัติแก่คณะผู้บริหาร
อาวุโสในการอนุวัติตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศขององค์กร

คณะกรรมการกำากับดูแลมีการประชุมทุกไตรมาสในปี 2563 
เพื่อกำาหนดแผนกลยุทธ์ สร้างวิสัยทัศน์ พัฒนาความเป็น
ผู้นำา และให้แนวทางปฏิบัติแก่พนักงาน เพื่อความยั่งยืน 
การเติบโต และพัฒนาการขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์โลกขององค์การแอ็คชั่นเอด 
อินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จูเลีย ซานเชส ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นเลขาธิการคนใหม่ขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์-
เนชั่นแนล ต่อจากอาเดรียโน แคมโปลีนา เลขาธิการคนเก่า 
ภายใต้การนำาของผู้นำาคนใหม่ งานสำาคัญขององค์การ
แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล จะรวมถึงกลยุทธ์การจัดหา
เงินทุนระยะยาว (LTFFS) และกรอบการอนุวัติกลยุทธ์ (SIF2) 
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถของฝ่ายควบคุมดูแล 
และการเฝ้าสังเกตนโยบายการคุกคามทางเพศ การแสวงหา
ประโยชน์ และทารุณกรรม (SHEA) และนโยบายคุ้มครอง

การกำากับดูแล
ทั่วไปอื่น ๆ นโยบายการปกป้องจากการหาประโยชน์ทาง
เพศและทารุณกรรม (PSEA) นโยบายคุ้มครองเด็ก และ
นโยบายการคุกคามทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ และ
ทารุณกรรมในที่ทำางาน 

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 เทาฮิด อิบเน ฟาริด ผู้อำานวยการ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้อำานวยการ 
องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ในขณะเดียวกัน
ชูพินิจ เกษมณี ประธานคณะกรรมการ และ ชำานาญ วัฒนศิริ 
รองประธานคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่
ขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล การประชุม
ทั้งสองครั้งเป็นการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีผู้อำานวยการ
และตัวแทนคณะกรรมการจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่ออภิปราย
ถึงผลกระทบของโควิด-19 และความพร้อมของการ
ตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริงรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเทศท่ีแอ็คช่ันเอดดำาเนินงาน การประชุมได้ลงมติเก่ียวกับ
LTFFS SIF2 การทบทวนตัวแบบประเทศ (CMR) SHEA 
และนโยบายคุ้มครองทั่วไป การผลักดันประเด็นเหล่านี้
ให้คืบหน้าจำาต้องหารือและพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่ายภายใต้องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมจวบจน
สิ้นปี 2563
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แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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