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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 หรือศาสนาใดๆ

  •  มีความนอบน้อม เห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์นานาชาติที่ต่อสู ้
เพื่อขจัดความยากจนและความอยุติธรรม 
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นักศึกษาร่วมส่งเสียงพร้อมกับชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมนานาชาติ เรียกร้องการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานทดแทนที่ยุติธรรม  
ณ การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 6 กันยายน 2562

ภาพ: ภัทรพงษ์ เชาว์ไว / แอ็คชั่นเอด



2562 เป็นปีที่ดีสำาหรับแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำาคัญ 
เกิดขึ้นในทุกสายงานของเรา รายงานประจำาปีฉบับนี้เขียนขึ้นในขณะที่ทั้งโลกกำาลัง
ถูกโรคระบาดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โจมตีอย่างสาหัส 
กลายเป็นวิกฤตการณ์ทางมนุษยธรรมที่ทับทวีขึ้นเรื่อยๆ องค์การแอ็คชั่นเอด 
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีส่วนร่วมรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ในเกือบทุกประเทศที่เรา
ทำางานอยู่ รวมถึงประเทศไทย ผลกระทบแท้จริงที่จะเกิดแก่ชุมชนยากจนและชุมชน
ชายขอบที่เราทำางานช่วยเหลือเป็นสิ่งเกินจินตนาการ แต่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  
จะยืนเคียงข้างชุมชนเหล่านี้ เช่นเดียวกับผู้สนับสนุนและภาคีของเราทั้งหมด

ภารกิจของเราในงานพัฒนาการศึกษาได้นำาวิธี Active Learning Approach  เข้าสู่
โรงเรียนในชนบทไทยเพิ่มขึ้นอีก 92 โรงเรียน เข้าถึงนักเรียนทั้งสิ้น 10,398 คน ถึง
ขณะนี้หลายโรงเรียนมีความสามารถในการส่งต่อแนวทางของเราไปยังโรงเรียนอื่น 
ในเครือข่ายของตนแล้ว ความสำาเร็จส่งผลให้งานของเราเข้าข่ายได้รับทุนสนับสนุน
จากสหภาพยุโรปสำาหรับโครงการในปี 2563-2566 เป็นเงิน 1 ล้านยูโร กิจกรรม 
เป้าหมายในโครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ได้ขยับขยายจากระบบขนส่ง
สาธารณะไปยังพื้นที่สาธารณะ เกิดการรณรงค์และนำาเสนอทางสื่อซึ่งล้วนได้รับ 
การตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง งานด้านสิทธิชุมชนในท่ีดินและทรัพยากร 
มีผลสำาเร็จที่เห็นประจักษ์ เมื่อเกษตรกรผู้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของเรา
ชนะคดีสิทธิที่ดินในศาล แม้คู่ต่อสู้จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจครอบคลุมไปทั้ง
ประเทศก็ตาม

ความสำาเร็จทั้งหมดเกิดจากความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือของเรากับชุมชน
ท้องถิ่น, องค์กรกิจกรรมที่ทำางานด้านผู้หญิงและเยาวชน, ขบวนการสังคม, สถาบัน
การศึกษา, องค์กรประชาสังคมท้องถิ่น, หน่วยราชการ, สื่อมวลชน, และสหภาพยุโรป 
แต่ในอีกด้านหน่ึง เราก็มีเป้าหมายระยะยาวท่ีย่ิงใหญ่ เส้นทางของเราจึงยังอีกยาวไกล  
ทั้งแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และสหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ต้องเดินหน้า
ปฏิบัติตามเป้าหมายอีกหลายเป้าหมายกว่าภารกิจของเราจะลุล่วง

เพื่อสืบสานความสำาเร็จในหลายปีที่ผ่านมา ปณิธานของเราในปี 2563 คือต้องเข้าถึง
ผู้หญิง เด็ก และประชาชนผู้เรียกร้องความยุติธรรมและความเสมอภาคในประเทศนี ้
ให้มากขึ้น

เราขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน  องค์กรพันธมิตร ผู้บริจาคที่เป็นสถาบัน โดยเฉพาะ
สหภาพยุโรป บริษัทและมูลนิธิต่างๆ ทุกคนและทุกฝ่าย ขอบคุณอย่างยิ่งต่อคณะ-
กรรมการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สหพันธ์แอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล  และเพื่อน
ร่วมงานทุกคนในแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย สำาหรับการสนับสนุนท่ีมีให้กันอย่างต่อเน่ือง

เรามีความซาบซึ้งต่อความมุ่งมั่นและความอุทิศตนของทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญใน
ความก้าวหน้าและความสำาเร็จของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัวแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยครับ
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สารจากประธานคณะกรรมการและผู้อำานวยการ 

เทาฮิด อิบเน ฟาริด
ผู้อำานวยการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ชูพินิจ เกษมณี
ประธานกรรมการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



องค์กรพันธมิตร ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ด้านการศึกษาและเยาวชน

• สมาคมไทบ้าน

• เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาพื้นที่
ภาคกลาง

• สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดน่าน

 

บริบทในประเทศ

ปี 2562 เป็นปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 
พระชนมายุ 64 พรรษาเมื่อสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2559 และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลง

การเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นได้ในที่สุดเมื่อ 24 มีนาคม 2562 
หรือ 5 ปีหลังการยึดอำานาจการปกครองของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่การเลือกตั้งไม่ได้บั่นทอน
อิทธิพลของกองทัพ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 250 คน 
มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐบาลคสช. และรัฐธรรมนูญมีบท 
เฉพาะกาลให้สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี
ด้วย กรรมการและองค์คณะในองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง ได้แก่ กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ ก็ได้รับ 
การแต่งต้ังโดยรัฐบาลคสช. เช่นกัน ถึงกระน้ัน การตรวจสอบ 
ที่เข้มข้นและคำาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในสื่อกระแสหลัก
และสื่อสังคม ก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก

กว่า 3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป พรรคการเมืองที่กองทัพ 
หนุนหลังได้เป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีเสียงข้างมาก
ในสภาเพียงเล็กน้อย และเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป คณะรัฐมนตรีมีความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งสะท้อนการแบ่งส่วนอำานาจบริหารให้แก่พรรคร่วมรัฐบาล  
ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายแต่ละกระทรวงขึ้นอยู่กับ
รัฐมนตรีที่กำากับ ถ้าเป็นรัฐมนตรีคนเดิมหรือหรือคนใหม่
จากพรรคแกนนำา นโยบายก็ไม่เปลี่ยนมาก เช่นที่กระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้า งบประมาณแผ่นดิน
ประจำาปี 2563 ซึ่งควรจะเริ่มใช้จริงเมื่อ 1 ตุลาคม 2562  
ก็ไม่ได้รับการอนุมัติในสภาจนกระทั่งกุมภาพันธ์ 2563  

การจ่ายเงินของภาครัฐจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้เต็มที่ การกระตุ้น
เศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะมาจากการเร่งใช้งบประมาณในปลายปี 
2562 จึงไม่เกิดขึ้น

กรณีพิพาทการค้าสหรัฐ-จีนส่งผลเสียต่อหลายประเทศใน
ภูมิภาค การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหมายถึงการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของไทยต้องลดลงด้วย 
แต่ยังดีที่อัตราการเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวจีนกลับมากขึ้น
เมื่อสิ้นปี 2562

ประเทศไทยหมดวาระการทำาหน้าที่ประธานอาเซียนเมื่อสิ้นปี 
2562 จุดมุ่งหมายสูงสุดที่จะให้มีการลงนามในความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership – RCEP) ไม่อาจลุล่วง แต่การเตรียม 
รากฐานเสร็จสิ้นแล้ว และความตกลงก็พร้อมสำาหรับการ 
ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไป RCEP คือ 
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศ
ออสเตรเลีย จีน ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ปี 2562 มีศูนย์ 
ของอาเซียนตั้งขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯ ได้แก่  ศูนย์ฝึกอบรม
อาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม กับศูนย์
วัฒนธรรมอาเซียน 

2562 คือปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ  ประเทศไทยมีฤด ู
แล้งยาวนานกว่าปกติ ฝนไม่ตกจนถึงเดือนกรกฎาคม และ
ปริมาณน้ำาฝนทั้งปีก็น้อยกว่าปกติ  เกษตรกรผู้อาศัยน้ำาฝน
ตามฤดูกาลเพาะปลูกไม่ทัน ส่วนเกษตรกรที่ใช้น้ำาจากเขื่อน
ต้องลดพื้นที่เพาะปลูกลง

จากนั้นพายุโซนร้อนโพดุลก็เข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคม ทำาให้
เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสาน แต่พายุก็
ทำาให้น้ำาในเขื่อนกลับเต็มขึ้นเช่นกัน

ด้านสิทธิสตรี

•  เครือข่ายสลัม 4 ภาค

•  แผนงานสุขภาวะผู้หญิง
 และความเป็นธรรมทางเพศ

•  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป
•  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

•  มูลนิธิชุมชนไท
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ภัยแล้งที่วิกฤตยิ่งกว่าเกิดขึ้นกับแม่น้ำาโขง เขื่อนไซยะบุรี
ในลาวเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำาให้แม่น้ำาโขงแห้งขอดจนเห็นดิน
ก้นแม่น้ำาแตกระแหง และปรากฏการณ์น้ำาโขงสีคราม หรือ
สายน้ำาหิวโหย เพราะตะกอนอันอุดมสมบูรณ์ถูกเขื่อนกักไว้ 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่จังหวัดที่แม่น้ำาโขงไหลผ่าน และ
ประเทศปลายน้ำา

ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในฤดูแล้งเป็นมลภาวะในประเทศไทยมา
เป็นเวลาหลายปี ฝุ่นมีที่มาจากไอเสียรถยนต์ ไฟป่า การเผา
พื้นที่ทางการเกษตร และไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ฝุ่นกลับมาในช่วงฤดูแล้ง 2561/2562 และอีกครั้งเมื่อ 
2562/2563 ส่งผลคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนใน
ภาคกลางและภาคเหนือ มาตรการบรรเทาของรัฐบาล
คือปลดระวางรถเก่า และส่งเสริมการใช้น้ำามันไบโอดีเซล 
ประเด็นปัญหาที่ต้องเร่งรับมือคือมาตรฐานระดับฝุ่น PM 
2.5 ที่ปลอดภัยของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งยังมีค่าสูง
กว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกอยู่ 2 เท่า (50µg/
m³ เทียบกับ 25µg/m³) และรัฐบาลยังไม่มีแผนการจำากัด
ฝุ่นจากอีก 2 สาเหตุ ได้แก่การเผาไร่นา และไอเสียโรงงาน
อุตสาหกรรมเลย

เหตุการณ์สำาคัญในวงการศึกษาได้แก่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในเดือนพฤษภาคม 2562 
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเคยเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระทรวง ได้ถูกโอนไปสังกัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตั้งขึ้น
ใหม่ หลังการเลือกตั้งทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการได้รัฐมนตรี
ว่าการคนใหม่ แต่นโยบายของกระทรวงยังไม่เปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะการเน้นการเรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับ และ 
การปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้อยู่ที่ 60% ขึ้นไป  
และสายสามัญ 40%

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่
บังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2562 แทนพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ไม่ใช่กฎหมายจัดสรรที่ดินใหม่ 
แต่เปลี่ยนวิธีการชำาระภาษีของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และเป็นครั้งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้
จากภาษีนั้น แม้โครงสร้างภาษีจะเปลี่ยนไป แต่กรรมสิทธิ์
ที่ดินยังอยู่ในมือของคนส่วนน้อย การปฏิรูปที่ดินจึงไม่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

การท่องเที่ยวยังคงสถานะอุตสาหกรรมที่ทำารายได้สูง 
ให้แก่เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ในภาวะค่าเงินบาทสูงและ 
กรณีพิพาทการค้าสหรัฐ-จีนยังดำาเนินอยู่ การท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนได้รับการสนับสนุน โดยให้อยู่ในรูปแบบของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
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การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในรอบ 5 ปี ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีสัดส่วน 
ผู้ออกมาใช้สิทธิมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาว

ภาพ: หนังสือพิมพ์ประชาไท



กาฬสินธุ

รอยเอ็ด

อุบลราชธานี

มหาสารคาม

สุพรรณบุรี

สมุทรสงคราม
ราชบุรี

นครปฐม

ประจวบคีรีขันธ

นาน

แพร

ลำปาง

ลำพูน

ระนอง

กระบี่
ภูเก็ต

พังงา

โครงการเยาวชน

โครงการสิทธิสตรี

โครงการสงเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร

สตูล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เชียงราย

พะเยา

ตาก

เชียงใหม

แมฮองสอน

ฉะเชิงเทรา

โครงการการศึกษา
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พื้นที่ดำาเนินงานของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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ความคืบหน้าโครงการต่างๆ 

ด้านการศึกษาและเยาวชน

สิทธิในการศึกษา

ผลสำาเร็จของโครงการ 

●  ครูแกนนำา 38 คน  จากโรงเรียนในจังหวัดน่าน 
กาฬสินธุ์ และจังหวัดภาคกลาง สามารถให้คำา
แนะนำาอย่างใกล้ชิดและดำาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู ้
ผ่านการปฏิบัติ (Active Learning Approach)

 

●  โรงเรียน 87 แห่ง ไม่ถูกควบรวม

●  เข้าถึงนักเรียนกว่า 8,500 คน  ด้วยกระบวนการ 
ปรับห้องเรียน เปลี่ยนการสอน

●  ฝึกสอน คณะครูและชาวบ้าน 615 คน ให้เป็น
ผู้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
(Active Learning Approach) ซึ่งเป็นปัจจัย 
ส่งเสริมความร่วมมือและการเรียนรู้ในห้องเรียน

●  สร้างกลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิทางการศึกษาใน
พื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย

●  ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำางาน 
ด้านการศึกษาก่อตั้งกลุ่ม Equal Stand เพื่อ
ขับเคลื่อนประเด็นการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม

●  สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์  และสมาคม 
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1 
ก้าวขึ้นเป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาการศึกษา

●  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรป เพื่อใช้ในโครงการในช่วงปี  
2563-2566 เป็นเงินหนึ่งล้านยูโร

●  ผลักดันนโยบายการศึกษาในเวทีสำาคัญ  
เช่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ

●  สร้างความตระหนักในสังคม ผ่านสื่อกระแส
หลัก เรื่องผลกระทบของการยุบ-ควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก

แทนที่จะแบ่งชั่วโมงเรียนเป็น 8 วิชาสามัญตามการเรียนแบบเดิม การเรียนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (PBL) ออกแบบตารางเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ และเน้นการทำากิจกรรมเป็นหลัก

ภาพ: ภิญญาพัชญ์ อ่อนแสงจิตเกษม / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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บทเรียนที่ได้รับ

●  ครูมีภาระนอกเหนือจากงานสอน : ครูคนหนึ่งต้อง
รับงานธุรการ ต้องทำาโครงการพิเศษ จัดทำารายงาน 
หรอืภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมายจากกระทรวงศกึษาธิการ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือ
จากงานสอนอันเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด แอ็คชั่นเอด  
ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความท้าทายนี้ จึงพยายามปรับ
เวลาการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เข้ากันได้กับตารางเวลา
ของบุคลากรทางการศึกษา 

●  บทบาทของผู้นำาผู้หญิงในชุมชน : เมื่อพิจารณา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการบริหารโรงเรียน 
สิ่งที่เห็นได้ชัดคือมีผู้หญิงจากชุมชนเพียงไม่กี่คน 
ที่เข้ามามีส่วนในกระบวนการการบริหารและตัดสินใจ 
ในโรงเรียน แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เห็นความสำาคัญใน 
บทบาทของผู้หญิง และเห็นว่าควรมีกิจกรรมพัฒนา
บทบาทของผู้หญิงในชุมชนให้เข้ามามีส่วนในการกำาหนด 
ทิศทางและการบริหารงานโรงเรียน

●  สถานการณ์ของการบริหารการศึกษาในระดับ
พื้นที่ : ความไม่แน่นอนของนโยบายการศึกษาระดับ
ท้องถิ่น และการปรับใช้นโยบายที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละพื้นที่ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จะมุ่งเน้นการสร้าง
แนวทางพันธมิตรรูปแบบใหม่ ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐที่กำากับดูแลด้านการศึกษา 
ชุมชน และโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการกระจายอำานาจ
และการบริหารที่มีส่วนร่วมโปร่งใส

●  สถานการณ์การเมืองภาพรวม: ความพยายาม
ของกระทรวงศึกษาธิการในการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กยังคงมีอยู่ ผลกระทบที่หนักขึ้นกว่าปี 2561 
คือผลกระทบต่อผู้อำานวยการและบุคลากรโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน 
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จะสร้างความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการมากขึ้นเพื่อให้เกิดการพูดคุยกัน
ในประเด็นนี้ ผ่านกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) ขององค์การ
สหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 (SDG4) ว่าด้วยการ
ศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง

“ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาไทยที่ชัดเจนมากที่สุด”  
เครือข่าย Equal Stand จัดงานเสวนา “การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป”  
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ: เครือข่าย Equal Stand



ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วิไลวรรณ บุณนาค เป็นแม่ของนักเรียนชั้น ป.5 ที่เรียนที่
โรงเรียนวัดโคกทองตั้งแต่อนุบาล 1 

“เห็นความพยายามของครูและผู้อำานวยการ ครูมีความใจเย็น 
แม้ลูกเราจะสมาธิสั้น แต่ลูกเราก็ดีขึ้น ที่โรงเรียนนี้จะไม่ตีเด็ก 
อย่างเวลามีปัญหากันเร่ืองเพ่ือนล้อ กลับมาบอกว่าไม่อยากมา 
โรงเรียนแล้ว ครูกับผอ. ก็เลยช่วยกันหาทางด้วยการพูดคุย 
กับเด็กที่ล้อลูกเรา คุยกันต่อหน้าเลย อยู่ด้วยกันหมด ครู
ช่วยแก้ปัญหาด้วยการถามว่าทำาไมต้องไปว่าเพื่อน ก็ให้
ขอโทษกัน รวมทั้งลูกเราก็มาบอกว่าเพื่อนคนนั้นก็เปลี่ยน 
มาพูดดีกับลูกเรา ก็เลยกลายเป็นอยากกลับมาโรงเรียน
เหมือนเดิม 

“มีความกังวลนะว่าวิชาการจะไม่ได้ เพราะเหมือนลดเวลา
เรียนลง พอไปขึ้น ม.1 ลูกก็บอกว่าไปเรียนสู้เพื่อนไม่ได้ แต่
ก็เมื่อมองว่าโรงเรียนในอำาเภอเองก็มีแต่ตึก แต่โรงเรียนเรา
มีกิจกรรมดูดาวอย่างเนี้ย ตอนนี้พี่เขาที่เรียนจบไปแล้วก็ได้
ท็อปวิชาดาราศาสตร์ ก็คิดว่าเพราะจากที่ได้เรียนรู้การดู
ดาวจากที่นี่ไป ทำาให้เด็กเขาสนใจ เพราะครูพามาดูดาวตอน

กลางคืน ครูขอให้เด็กมาค้างที่โรงเรียนมาดูดาว แม่ภูมิใจนะ 
เพราะต่อให้จบไปแล้วเขาก็ยังได้อะไรจากที่นี่ไป”

สายบัว สนสุทธิ เป็นย่าของน้องซีนกับน้องซัน อยู่ชั้น
อนุบาล “ตัวเองก็เรียนที่นี่ รุ่นลูกชายก็เรียนที่นี่ หลานก ็
เลยมาเรียนที่นี่

“ส่วนตัวเราเองอยากให้หลานเราเป็นเด็กที่สดใส เข้ากับ
เพื่อนได้ ไม่เกเร คือโรงเรียนเขาจะสอนแบบดีมาก เราเอง
เห็นแล้วก็ชอบ สอนลูกหลานเราดี เวลาเด็กเริ่มเสียงดังครูก็
จะบอกว่า “อมมะนาว” เด็กก็จะเงียบ (ทำาท่าประกอบเหมือน
กำาลังอมมะนาวอยู่) เด็กก็จะเงียบ

“ตอนนี้หลานอายุ 4 ขวบ ไม่ต้องบอกเลยว่าให้ทำาอะไร เขารู้
หน้าที่เขา กลับไปบ้านก็กางหนังสือเอาการบ้านมานอนทำา
เลยค่ะ คิดว่าเป็นผลมาจากครูนี่ล่ะค่ะ

“เราก็ต้องยกให้ครูเป็นพ่อแม่คนที่สองนะ ลูกเราถึงได้เป็น
คนดีและเรียนเก่ง อย่างเราสอนอยู่บ้านเนี่ยเขาไม่เคยร้อง
เต้นตามนะ แต่พอมาอยู่โรงเรียนกลับไปบ้านเข้าจะร้องและ
เต้นตลอด อย่างเวลากลับบ้านไปหลานสาวเขาจะพูดคะทุก
คำาเลยนะ ย่าขา ย่าคะ”

คุณวิไลวรรณเสริมว่า “ไม่อยากให้โรงเรียนยุบเลยค่ะ  
มันมีผลกระทบหลายอย่าง ไหนจะค่ารถ ค่าสารพัดค่าใช้จ่าย  
มันเป็นรายจ่ายที่ไม่สมควรจะเป็น ยังอยากให้มีโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพราะใกล้บ้าน สามารถดูแลลูกเราได้สะดวกกว่า 
ส่วนที่บอกว่าไปเรียนโรงเรียนใหญ่เด็กจะเก่งกว่า ไม่เกี่ยว
เลยค่ะ ในโรงเรียนใหญ่ ครูอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง แต่ที่นี่ดูแล 
ตัวต่อตัว ก็เลยยังอยากให้โรงเรียนเล็กมีอยู่ค่ะ ไม่อยาก
ให้ยุบ”
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เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

สายบัว สนสุทธิ
และ  วิไลวรรณ บุญนาค

ภาพ: พัชกร พัทธวิภาส / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ขณะทำากิจกรรมจิตศึกษา นักเรียนจะไหว้กันเมื่อได้รับ และส่งต่อ
สิ่งของ

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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พลอยชมพู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโคกทอง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พลอยชมพูดเรียนที่โรงเรียนวัดโคกทองมาตั้งแต่อนุบาล 1 
แต่เป็นช่วง ป.2 ที่เธอจำาได้ว่าหลายอย่างเปลี่ยนไป 

“เราเริ่มมีกิจกรรมจิตศึกษาตอนเช้า ได้ทำากิจกรรมพร้อม
หน้าพร้อมตากับคุณครู” เธอเล่า จิตศึกษาเป็นกิจกรรม
บริหารสมองและจิตใจ ที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำาหรับการ
เรียนตลอดวัน “เราสามารถคุยกันอย่างผ่อนคลาย ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเทียบกันกับช่วง ป.1 
คือ เราเข้าเรียน สวัสดีคุณครู แล้วก็เริ่มเรียนเลย หนูรู้สึกว่า 
พอขึ้น ป.2 มาเรียนแล้วมีความสุข ได้อยู่ใกล้ๆ ครู แล้วก็ได้
คุยกับเพื่อนมากขึ้น

“ท่าทีของครูจะไม่มีคำาหยาบคายเลย  
พูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลและไม่ตะคอก เวลา
ส่งของกันเราจะไหว้ครูก็จะรับไหว้ คุณคร ู
จะบอกตลอดเวลาว่าให้เราไหว้ในการส่งของ
ให้กัน เพื่อที่จะได้มีการเคารพต่อกันและกัน
ซึ่งสิทธิของคนอื่น แล้วเวลาครูบอกให้เรา
พูดหรือแสดงความคิดเห็น ครูจะไม่พูดว่า
เราผิดหรือถูก แต่ครูจะยิ้มตอบรับ และบอก
ว่าเราคิดถูกที่เราพูดออกไป เหมือนแบบว่า
ให้โอกาสเราได้พูด ให้เราได้แสดงความเห็น
ของเราได้เต็มที่ค่ะ 

“ส่วนตัวรู้สึกว่าการที่ครูยอมให้เราพูด ให้
เราเป็นอิสระจะทำาให้เรามีความคิดมากขึ้น
และกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ”

โรงเรียนวัดโคกทองมีการสอนแบบ PBL (Problem-Based 
Learning หรือการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน) “PBL คือ
การนำาเอาทุกวิชามาบูรณาการ” พลอยชมพูเล่า “เราจะได้
ความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในคาบเรียน มีความสุขกับ
เวลาเรียนนั้นๆ และใช้ความคิดได้เต็มที่ เราจะมีสมาธิอยู่กับ
งานตลอด 

“ครูยังให้เราออกความคิดร่วมกันด้วยว่าเราจะเรียนแบบไหน 
ผลงานที่ภูมิใจมากในชั่วโมง PBL คืองานกลุ่มชื่อหน่วยว่า 
‘สลัดโรล สลัดโรค บริโภคเพื่อสุขภาพ’ เราได้ทำาเนื้อหาและ
วาดรูประบายสี ได้ใช้จินตนาการได้ครบเลย”

“เวลาทำางานกลุ่มก็เห็นต่างกับเพื่อนบ้างบางครั้ง วิธีการ
รับมือคือเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อน แต่ถ้าเราคิด
ว่าความคิดของเราดีเราก็บอกว่าของเราดีอย่างไร แต่ถ้า
เสียงส่วนมากยังไม่คิดเหมือนเรา เราก็ต้องยอม
 
เมื่อเล่าเก่ียวกับการใช้ประสบการณ์การเรียนรู้หลังจากจบ 
ป.6 พลอยชมพูเล่าว่า “ใช้ได้เยอะเลยค่ะ เราสามารถใช้การ
ออกแบบความคิดค่ะ เช่นพวก Mind Mapping เราสามารถ
นำาวิธีการไปเรียนรู้ต่อเองได้ด้วย

“โตขึ้นอยากเป็นแพทย์ทหารค่ะ เพราะว่าจะได้ช่วยคน  
หนูมีความรู้สึกว่าชอบการปฐมพยาบาล พ่อแม่หนูก็ชอบ 
อยากให้หนูเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ เพราะมีพี่ชายเป็นทหาร 
ก่อนไปให้ถึงจุดนั้นสิ่งที่หนูต้องเรียนเพิ่มคือภาษาอังกฤษค่ะ 
เรื่องชื่อตัวยาหรือเคสต่างๆ เพราะเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว
ก็คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ค่ะ เรื่องการตวงยา การ
ทำาความเข้าใจยา ถ้าเราพลาดก็อาจเกิดอันตรายต่อคนไข้
ได้ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้จากการอ่านและ 
การรับฟังค่ะ เราถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไง”

ภาพ: พัชกร พัทธวิภาส / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
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ปรียานุช วงษ์แก้ว
ผู้อำานวยการ โรงเรียนบ้านฮากฮาน
อ.เวียงสา จ.น่าน

ภาพ: พัชกร พัทธวิภาส / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 

ผอ.ปรียานุช เคยเป็นครูในพื้นที่ห่างไกล เมื่อเป็นผู้บริหาร
การศึกษา ก็ได้ย้ายมาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียน
บ้านฮากฮานเมื่อปี 2559 ซึ่งนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่า
เมี่ยนและนักเรียนชนพื้นเมือง

“ระบบการศึกษาไทยยังล้าหลังประเทศอื่นอยู่มาก เพราะ
จำากัดความคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก” ผอ.ปรียานุชเล่า 
“แท้จริงแล้วคุณภาพของโรงเรียนไม่ได้วัดจากโล่หรือป้าย
รางวัล แต่วัดได้จากคุณภาพของผู้เรียน

“การเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนขนาดเล็กต้องเข้มแข็งมาก 
เพราะมีอะไรให้ต้องบริหารจัดการรอบทิศ ทั้งงบประมาณ 
ครู นักเรียน กิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมถึงผู้บังคับ
บัญชา มารอบด้านจริงๆ ช่วงแรกที่มาอยู่ที่บ้านฮากฮาน
จึงต้องมุ่งไปที่ทำาอย่างไรให้ปัจจัยพื้นฐานครบก่อน เช่น 
ห้องน้ำา พื้นที่ที่ปลอดภัย และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ ซ่ึง
ก็ได้ชุมชนมาช่วยอย่างแข็งขัน จนวันน้ีโรงเรียนบ้านฮากฮาน 
เริ่มเข้าที่เข้าทาง เหลือเพียงทำาอย่างไรจะพัฒนาผู้เรียนให้ได้
ตามที่เราเคยฝันไว้

“จนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการเรียน 
การสอนโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กน่านเขต 1 
ด้วยการสนับสนุนของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เขาเปิดให้ไป 
อบรมท่ี จ.เชียงราย จึงสมัครเข้าร่วม ก็เลยได้ไปรับการอบรม 
ที่โรงเรียน อบจ. เชียงราย เรื่องเครื่องมือสอนคิด พอเรา 
เรียนรู้แล้วเราก็ปิ๊งเลย อยากนำากลับมาใช้ ก็เลยปรับใช้
เครื่องมือสอนคิดมาเรื่อย ตั้งแต่ปี 2560

“ความเปลี่ยนแปลงแรกที่เกิดขึ้นหลังจาก
การใช้เครื่องมือสอนคิดคือตัวครู  

จากแต่เดิมที่สอนจากหนังสือเรียน เน้นการ
สอนแบบสื่อสารทางเดียว มาเป็นครูผู้การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ครูต้องต่ืนตัวอยู่
ตลอดและเป็นเหมือนโค้ช คอยให้คำาปรึกษา
และกระตุ้นผู้เรียน นักเรียนเองจากที่นิ่งๆ  
ไม่กล้าคิดนอกกรอบ ไม่กล้าแสดงออกเพราะ
กลัวว่าจะผิด ก็ค่อยๆ เริ่มกล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น บางคนสามารถแก้ปัญหาใกล้
ตัวได้อย่างสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นอยาก
จะเข้าห้องเพื่อเรียนรู้

“ตัวเราเองก็เปล่ียน คือเปล่ียนท่าทีให้เหมาะสม  
ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรและเพิ่มการพูดคุย
และรับฟังกันมากขึ้น  สุดท้ายผู้ปกครองเอง
ก็เข้ามาร่วมออกแบบการเรียนรู้ และพัฒนา
โรงเรียนร่วมกับครู ชุมชนมีความภาคภูมิกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุตรหลานตนเอง 
และมีความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน

“ตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าเรารู้ว่า 
การศึกษาหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรากำาลัง
ทำางานที่ยิ่งใหญ่ คือการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใน
ประเทศให้มีคุณภาพ และองค์ประกอบสำาคัญของประชาชน 
ที่มีคุณภาพ คือ การมีความสามารถในการคิด เราจึงควร 
เริ่มต้นและหันมาใส่ใจอย่างจริงจังในการพัฒนาทักษะทาง
ด้านการคิดให้เกิดกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
เยาวชนซึ่งในอนาคตจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นกำาลัง
สำาคัญของประเทศให้มีทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21”
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การส่งเสริมสิทธิสตร ี

โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

ปักหมุดจุดเผือก
เมื่อปี 2561 เครือข่ายรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง 
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  
เครือข่ายสลัมสี่ภาค และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้เริ่ม 
การรณรงค์เพื่อระดมความช่วยเหลือของประชาชนใน
การระบุพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศในกรุงเทพฯ 
สำาหรับปีแรก การรณรงค์ได้เน้นไปท่ีการสร้างความตระหนัก 
ต่อการถูกคุกคามทางเพศในระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลัก

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายจึงจัดตั้ง “ทีมเผือก” ขึ้น ให้เป็นชื่อ
สำาหรับกลุ่มคนผู้ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นการถูกคุกคามทาง
เพศ และเปิดเผยการคุกคามเพื่อไม่ให้ผู้กระทำาความผิดมี
พฤติกรรมแบบเดิมได้อีก การชักชวนอาสาสมัครเข้าร่วมทีม
ได้รับความช่วยเหลือจากดาราและสื่อกระแสหลัก และจาก
กระทรวงคมนาคมซึ่งตอบรับด้วยการอบรมพนักงานขนส่ง
สาธารณะให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

ปีที่ 2 ขยายขอบเขตสู่สถานที่สาธารณะ

ในปี 2562 เครือข่ายรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ได้
ขยายขอบเขตความสนใจจากการป้องกันการคุกคามทาง
เพศในระบบขนส่งสาธารณะ ไปยังการป้องกันในสถานที่
สาธารณะ เช่น บางจุดในถนนที่เป็นมุมอับสายตาหรือไฟ
ส่องไม่ถึง งานสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องนี ้

เกี่ยวพันกับงานออกแบบเมืองปลอดภัย และการออก
สำารวจประเมินจุดเสี่ยงบนถนนสายต่างๆ เครือข่ายได้รับ
ความสนับสนุนจากหลายฝ่าย ได้แก่ สมาชิกและผู้อาวุโส
ในชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และ
กลุ่มสถาปนิกเพื่อสังคม เส้นทางนำาร่องที่โครงการเลือก
คือ สะพานเขียว เส้นทางจักรยานลอยฟ้าสวนลุมพินี-สวน
เบญจกิติ บนเส้นทางนี้อาสาสมัครจะได้ทดลองปักหมุดจุด
เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศในสถานที่จริงก่อนนำาไปใช้ใน
พื้นที่ของตน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ได้สร้างแชตบอต TeamPueak@Traffyfondue  
ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งจุดเสี่ยงในพื้นที่ของตน
ผ่านไลน์ได้โดยสะดวก จุดที่ได้รับรายงานทั้ง 611 จุดทั่ว
กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ถูกประมวลขึ้นเป็นแผนที่จุด
เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ เพื่อส่งมอบแก่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และสน.ลุมพินี ให้นำาไปเพิ่มความปลอดภัยให้
แก่พื้นที่ซึ่งได้รับรายงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำา
กระบวนการนี้ไปใช้เพื่อขจัดการคุกคามทางเพศในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยแล้ว

นอกจากนี้เครือข่ายยังได้จัดกิจกรรมอบรมผู้เชี่ยวชาญ
และ micro-influencer ได้แก่ นักเขียนบล็อก และคนทำา
รายการในยูทิวบ์ ให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเสริมความรู้

อาสาสมัครแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังสำารวจพื้นที่ที่เชื่อมต่อสวนลุมพินีและสวนเบญจกิตติเพื่อ
ค้นหาจุดเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

ภาพ: เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง



ผลสำาเร็จของโครงการ 

●  ความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในการสร้าง
แชตบอตบนระบบไลน์ TeamPueak@Traffyfondue  
สำาหรับให้ผู้ใช้รายงานจุดเสี่ยงในทุกพื้นที่ของ
กรุงเทพฯ

 
●  ความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต  
ในการเพิ่มความตระหนักในหมู่นักศึกษาเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศ และชักชวนให้นักศึกษาช่วยกัน
รายงานจุดเสี่ยงในวิทยาเขต

●  ความร่วมมือกับกลุ่มประชาสังคมต่างๆ และ
สื่อมวลชน อาทิกลุ่มบิ๊กทรี Urban Creature และ 
ฉมาโซเอ็น ในการเพ่ิมความตระหนักถึงเมืองปลอดภัย  
โดยใช้สื่อสังคม กิจกรรม และการจัดงาน

●  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บังคับใช้มาตรการ
ปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับ
รายงาน 

●  สน.ลุมพินี เพิ่มความถี่ของการลาดตระเวนใน
พื้นที่เสี่ยง และอนุมัติให้เพิ่มความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีตำารวจกับตำารวจชุมชน ในภารกิจสอดส่อง 
ดูแลป้องกันการคุกคามทางเพศบนสะพานเขียว

ความเข้าใจให้แก่คนที่ติดตามเฟซบุ๊คของเครือข่ายรณรงค์
เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ผู้ติดตามเฟซบุ๊คของเครือข่าย
มีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเกือบ 10,000 คนแล้วใน
ปัจจุบัน

กล้องวงจรปิดและไฟถนนไม่เพียงพอ: อาสาสมัครกำาลังแจ้งปัญหาที่พบผ่านแชทบอททีมเผือกขณะสำารวจชุมชน, อาสาสมัครรวมตัว  
“ปักหมุดจุดเผือก” บริเวณริมทางรถไฟมักกะสัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562, นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมกลุ่มระดมสมอง 
ก่อนสำารวจจุดเสี่ยงภายในวิทยาเขตรังสิต, จุดเสี่ยงที่ประชาชนช่วยกันแจ้งเข้ามาทั้ง 611 จุด ถูกรวบรวมเป็นแผนที่ และส่งมอบให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำาเนินการเพิ่มความปลอดภัยให้พื้นที่ต่อไป 

ภาพ: เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
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สิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร

บันทึกข้อตกลงที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ  
ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจากการผลักดันของขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ร่วมกับองค์กรภาคี และ 
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย สามารถแก้ปัญหาที่ดินของชุมชน 
ในหลายกรณี เกิดการลงพ้ืนท่ีของผู้มีอำานาจในระดับนโยบาย  
ผลจากบันทึกข้อตกลงฯ ยังทำาให้เกิดการส่ังการให้ทบทวน 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชะลอการดำาเนินงานที่เข้าข่าย 
ไม่เป็นธรรมในทุกพื้นที่ของโครงการ จากข้อมูลของฝ่าย
เลขานุการ สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 8 พฤษภาคม 
2562 ระบุว่า ข้อเรียกร้องของภาคประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาไป 64 กรณีปัญหาจากปัญหาทั้งหมด 159 กรณี

ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่สองของโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไร้ที่ดินและประสบ
ความยากจนทางที่ดินใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทย ที่ได้รับ 
ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โครงการฯ ยังคงพัฒนา
ศักยภาพแกนนำาชาวบ้านอย่างต่อเนื่องจากปีแรก ในปีนี้มี
นักกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกจำานวน 237 คน มีแกนนำาผู้หญิงได้
รับการอบรมเพิ่มขึ้นจำานวน 73 คน โดยแกนนำาได้รวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสิทธิที่ดิน มีแผนงานขับเคลื่อนที่
เป็นรูปธรรมจำานวน 3 แผนงาน

จากการทำางานทำาให้มีตัวแทนชุมชนและภาคประชาสังคม
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรใน
ระดับประเทศ จำานวน  9 คณะอนุกรรมการ และคณะทำางาน 
1 คณะ

การได้ทำางานร่วมกับขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม  
(พีมูฟ) พบว่า พีมูฟเป็นกลไกสำาคัญในการต่อสู้เรียกร้องของ 
ประชาชนอย่างแท้จริง การเคล่ือนขบวนการชุมนุมเพ่ือกดดัน 
รัฐบาลหลายครั้งอย่างสันติและอดทน ภายใต้การใช้สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ทำาให้
ข้อเสนอของชาวบ้านถูกนำาไปแก้ปัญหาร่วมกับรัฐบาลชุด
ปัจจุบัน ส่งผลให้ปัญหาเร่งด่วนทุกกรณีมีการสั่งการ 
เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในพื้นที่ ปัญหาทุกรายกรณี
ทั้ง 7 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ 8 กระทรวง และข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 9 ประการ ได้รับยืนยันและบรรจุไว้เพื่อรอ
การดำาเนินการแก้ไขภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหา
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งแต่งตั้งโดย
นายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นรอง
ประธาน ร่วมกับส่วนราชการและตัวแทนของพีมูฟ

โครงการและภาคีได้ผลิตวัสดุสื่อหลายรูปแบบสำาหรับเพิ่ม
ความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิชุมชน
ในที่ดิน อาทิ ชุดนิทรรศการ คู่มือการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำาหรับชุมชน วีดิทัศน์
ขนาดสั้น วีดิทัศน์ขนาดยาว และภาพยนตร์สั้น เพื่อใช้ใน 
เครือข่ายและเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ด้วย

ผู้นำาชุมชนหญิงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่  
15-18 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มการมีส่วน
ร่วมและความรับผิดชอบของผู้หญิงในการบริหารจัดการที่ดิน 
และทรัพยากร 

ภาพ: เครือข่ายที่ดินคือชีวิต

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “พ่อกับลูกชาย” สร้างความตระหนักใน
ประเด็นสิทธิและสถานการณ์ของชุมชนไร้ที่ดินและประสบ 
ความยากจนทางที่ดิน เชวง ไชยวรรณ ได้รับรางวัลสำาหรับ
ผลงานเรื่องนี้ที่งานมหกรรมที่ดินคือชีวิต วันที่ 16-17 
พฤศจิกายน 2562

ภาพ: เครือข่ายที่ดินคือชีวิต

กลุ่มเกษตรกรและภาคประชาสังคมอ่านคำาประกาศเจตนารมณ์ 
“สร้างความเป็นธรรมที่ดินไทย” เนื่องในวาระครบรอบ 45 ป ี
แห่งการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย ณ มหกรรม
ที่ดินคือชีวิต วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ภาพ: ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ)



16 รายงานประจำาปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

แสงเดือน ตินยอด
ชาวสวนยาง ผู้ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่อุทยาน
บ้านแม่กวัก อ.งาว จ.ลำาปาง

ภาพ: เครือข่ายที่ดินคือชีวิต

แสงเดือน ตินยอด ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำาผาไท 
ตั้งข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยาน เมื่อกรกฎาคม 2556 เธอต้อง
ตัดต้นยางพาราในพื้นที่ทำากิน 760 ต้น ตามนโยบายทวง
คืนผืนป่า เพราะหากไม่ดำาเนินการจะถูกดำาเนินคดี  
เธอจำาต้องทำาตามคำาสั่ง แม้จะยืนยันว่าได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่อจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่ปี 2508

18 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยงานพิทักษ์ป่าที่ 13  
(แม่โป่ง) สนธิกำาลังเข้าตรวจยึดแปลงยางพาราของคุณ
แสงเดือนที่ฟันทิ้งไปแล้ว และแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันยึดถือ
ครอบครองทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง  
แผ้วถาง ทำาไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำาด้วยประการใดๆ 
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได ้
รับอนุญาต”

เมื่อพฤศจิกายน 2561 คุณแสงเดือนได้ร่วมประชุมกับ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และสหพันธ์เกษตรกรภาคต่างๆ 
เธอยืนยันว่า ต้องการเงินค่าชดเชยจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำาผาไท ในการบังคับให้ตัดฟัน
ยางพารา แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมให้เงินชดเชย อ้างว่า ไม่
ได้เป็นผู้ดำาเนินการตัดฟัน เพราะคุณแสงเดือนตัดฟันด้วย
ตนเอง ความขัดแย้งกับภาครัฐทำาให้เธอเกิดความเกรงกลัว
และไม่สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ต้องเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล และย้ายที่อยู่

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม 
ที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เร่งรัด 
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งมีเรื่องของคุณแสงเดือนรวมอยู่
ด้วย 18 ธันวาคม 2562 ศาลลำาปางพิพากษาให้ยกฟ้อง
คุณแสงเดือนทุกคดี และไม่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ หลักฐาน 
ที่มีบ่งบอกว่าเธอได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อนมีการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำาผาไท กรณีของเธอ 
จึงได้รับการคุ้มครอง

ชัยชนะของคุณแสงเดือนช้ีให้เห็นว่า คนตัวเล็กๆ ผู้เสียเปรียบ 
สามารถเพิ่มอำานาจต่อรองได้ โดยความช่วยเหลือของแนว
ร่วมผู้ให้การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน ให้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่วยหาทนาย 
การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ทำาให้คุณแสงเดือนไม่ต้องสู้ด้วยตัวคน
เดียวอีกต่อไป

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการประชาชนที ่
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และภาคี ดำาเนินงานผ่านโครงการ
ส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็น
กลไกที่สำาคัญยิ่งสำาหรับประชาชนธรรมดา เมื่อต้องเผชิญ
หน้ากับการบังคับใช้นโยบายรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องหรือโดย
เจตนาทุจริต

การมีส่วนร่วมของเยาวชนและโกลบัลแพล็ตฟอร์ม ประเทศไทย

โกลบัลแพล็ตฟอร์ม ประเทศไทย (Global Platform Thailand) 
เป็นโครงการร่วมระหว่างแอ็คชั่นเอด ประเทศเดนมาร์ก และ 
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย เป็นโครงการท่ีต่อยอดมาจากขบวนการ 
ที่ดำาเนินการโดยเยาวชน ภายใต้การดูแลของแอ็คชั่นเอด 
อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งใช้ชื่อ โกลบัลแพล็ตฟอร์ม เหมือนกัน 

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เน้นการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือ และกิจกรรม
เสริมความสามารถซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำาหรับผู้เรียน
แต่ละคน



Donors, teachers, students and their parents, and ActionAid staff pictured 
together on the donor visit to Wat Don Pho Thong School, Suphanburi 
Province on 17 November 2018.
Photo: Visanu Euarchukiati / ActionAid

โกลบัลแพล็ตฟอร์ม ประเทศไทย ให้ความสำาคัญแก่
การสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างสมาชิก
ภายในทีมกับองค์กร เครือข่าย และขบวนการอื่นๆ ทั่วโลก

ในปี 2562 โกลบัลแพล็ตฟอร์ม ประเทศไทย เริ่มต้นด้วย
การสำารวจหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อหาแนวทาง
ซึ่งอาจนำาไปสู่ความเป็นพันธมิตร หรือโอกาสในการ
ทำากิจกรรม หน่วยงานที่เข้ามาเป็นพันธมิตรแล้ว ได้แก่ 
ศูนย์ยูนุสเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, สมาคม
ศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาใน
ประเทศไทย และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้
ร่วมมือเป็นคร้ังแรกกับศูนย์ยูนุสเพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเสวนา “Climate 
Talk-Climate Justice: Who Wins, Who Loses?” ข้ึน
เพื่อให้ความรู้และผลักดันคนหนุ่มสาวให้รู้จักกำาหนดท่าท ี
ของตัวเองอย่างรู้เท่าทันทุกประเด็นปัญหาปัจจุบัน เก่ียวกับ 
ภูมิอากาศโลกที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

ในช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
และ ศูนย์ยูนุสเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ “วิสาหกิจเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม” สำาหรับ
ผู้หญิงผู้ประกอบการสังคมและผู้หญิงในกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนจากจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุมชน
ชาวไทยภูเขาจากจังหวัดเชียงใหม่

การระดมทุน และ การสื่อสาร

2562 เป็นปีท่ีสองท่ีแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุน 
การลงทุนเพื่อระดมทุนจากแอ็คชั่นเอด สหราชอาณาจักร 
งานระดมทุนของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยจึงสามารถดำาเนิน

กิจกรรมระดมทุนและสร้างความสัมพันธ์ผู้บริจาค เป็นผล
ให้ระดมทุนได้ 18,311,574.34 บาท หรือ 469,751.59 
ปอนด์

17 รายงานประจำาปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

“การรับมือกับวิกฤติสภาพภูมิอากาศต้องมาพร้อมกับความ
เป็นธรรม” ฮาร์จีต สิงห์ ผู้นำาประเด็นการเปลี่ยนแปลงทาง 
สภาพภูมิอากาศ องค์การแอ็คชั่นเอด พูดคุยกับนักศึกษาใน
งานเสวนา “Climate Justice: Who Wins, Who Loses?”  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 

ผู้บริจาคถ่ายภาพร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง  
จ.ราชบุรี ขณะลงพื้นที่เยี่ยมโครงการ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 



กิจกรรมผู้บริจาค

ในแต่ละปี แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย พยายามจัดให้ผู้บริจาค
ไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่เราร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมครั้งแรกในปี 
2562 เกิดข้ึนเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม ณ โรงเรียนวัดโคกทอง 
จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 
102 คน ในชั้นอนุบาลถึง ป.6

มีผู้บริจาคถึง 24 ท่าน ร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนั้น  
ผู้บริจาคได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตครึ่งวันที่
โรงเรียน ได้สังเกตแนวทางการสอนแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
ทั้งนักเรียนและครู ให้กลายเป็นประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่
ใส่ใจสิ่งรอบด้านมากขึ้น มีความสามารถเฉพาะตัว และรู้จัก
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น หลังอาหารกลางวันและตักไอศกรีมให้
เด็กๆ ผู้บริจาคทุกคนก็เปล่ียนสภาพตัวเองเป็นช่าง ไปช่วย
ทาสีและปรับปรุงสภาพอุปกรณ์สนามเด็กเล่นท่ีทรุดโทรมให้
มีสีสันสวยงามเหมือนใหม่ 

นอกจากนี้เรายังสามารถระดมทุนอีก 29,100 บาท จาก 
ผู้บริจาค 14 ท่าน เพื่อเป็นทุนสำาหรับโรงเรียนวัดโคกทอง 
ที่ต่อสู้กับปัญหานกพิราบมานาน ได้ใช้ติดตั้งตาข่ายกัน
นกพิราบ และตาข่ายชุดใหม่นี้จะช่วยให้สภาวะสุขอนามัยใน
โรงเรียนดีขึ้น นักเรียนจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มากับ 
นกพิราบ

สำาหรับการเยี่ยมชมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2  
เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปที่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 
จังหวัดน่าน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 นับเป็นครั้ง
แรกที่มีการพาผู้บริจาคไปยังโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่ง
มีนวัตกรรมการเรียนการสอนแตกต่างไปจากโรงเรียนใน
ภาคกลาง แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางอากาศ
ท่ีแพงเกินคาดในขณะน้ัน เราจึงจำาเป็นต้องเล่ือนการเดินทาง 
ไปเป็นเดือนมีนาคม 2563 ถึงกระนั้น ยังมีผู้ใหญ่ใจดี 7 ท่าน 
ร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่โรงเรียนเป็นเงิน 11,400 บาท 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียน

ฝ่ายการระดมทุนและการสื่อสารมีการพัฒนาสื่อเพื่อการ
ตลาดต่างๆ ที่เข้าใจง่ายในรูปแบบที่ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อให้ข้อมูลที่กว้างขวางครอบคลุมแก่ผู้สนับสนุนของเรา 

ดังเห็นได้จาก รายงานประจำาปี จดหมายข่าวรายไตรมาส 
และข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และเรายัง 
ได้ปรับปรุงและเผยโฉมเว็บไซต์ใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2562 ด้วย

18 รายงานประจำาปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

“ส่วนตัวดิฉันช่วยการศึกษามากกว่าการสร้างวัด ดิฉันอยากให้เด็กคิดเป็น 
แต่ก่อนจะได้อย่างนั้น ครูต้องคิดเป็นก่อนเด็กค่ะ”

จำารัส โรจนสโรช 
ผู้บริจาคตั้งแต่กันยายน 2561

ผู้บริจาคร่วม “เบรนยิม” กิจกรรมบริหารสมองและสมาธิ ที่โรงเรียน 
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงจิตศึกษา

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  

ผู้บริจาคช่วยกันแต้มสีสดใสให้เครื่องเล่นเก่าของโรงเรียน

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 



19 รายงานประจำาปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ทรัพยากรบุคคล 
และการพัฒนาองค์กร 
การสรรหาบุคคลากร

ในปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มีพนักงานเต็มเวลา  
13 คน เป็นพนักงานหญิง 71% จากจำานวนพนักงาน
ทั้งหมด  ผู้หญิงดำารงตำาแหน่งเป็นสัดส่วน 75% ในระดับ 
ผู้บริหารอาวุโส มีการว่าจ้างพนักงานเต็มเวลา 1 คน และ 
ที่ปรึกษา 3 คน

การอบรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้
จัดการอบรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน ขึ้นที่ เลทซ์เซย ์
คาเฟ่ กรุงเทพมหานคร ประเด็นหลักของการอบรมคือ
หัวข้อต่างๆ ของการจัดการผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อาทิ หลักการพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย กระบวนการ 
วัฏจักรการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
พันธสัญญาขององค์กรที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ประเทศ
ว่าจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง และวัฒนธรรม
องค์กร ผู้ทำาหน้าที่กระบวนกรได้แก่ จากัต พัตนาอิค 

ผู้นำาทีมสนับสนุนระดับประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และแอ็ง บุย 
ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชีย ของแอ็คชั่นเอด 
อินเตอร์เนชั่นแนล

กระบวนกรทั้งสองได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการเอกสารกำาหนด
ขั้นตอนการทำางานภายในองค์กร การอบรมครั้งนั้นเป็น
ประสบการณ์น่าตื่นใจที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำาหรับ
พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

การกำากับดูแล

ในปี 2562 คณะกรรมการกำากับดูแลของแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย ได้ทำางานอย่างแข็งขันตลอดท้ังปี คณะกรรมการ 
มีความสำาคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กร 
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งได้ให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับแนวทางการทำางานแก่คณะผู้บริหารอาวุโส เพื่อ
ให้นำาไปพิจารณาปฏิบัติ และสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

คณะกรรมการกำากับดูแลมีการประชุมกันทั้งหมด 4 ครั้งในปี 
2562 เพื่อพิจารณากำาหนดแผนกลยุทธ์สำาหรับสร้างความ
เป็นผู้นำาทางวิสัยทัศน์ และกำาหนดแนวทางเท่าที่จำาเป็นแก่
พนักงาน เพ่ือความย่ังยืน  ความเจริญเติบโต และพัฒนาการ 
ขององค์กร โดยไม่ผิดเพ้ียนไปจากแนวทางภารกิจ วิสัยทัศน์  
และยุทธศาสตร์โลกขององค์การแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล

ประธานคณะกรรมการ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และคณะ
ได้เยี่ยมชมโครงการการศึกษา และพบหน่วยงานและบุคคล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยตลอด
ปี 2562 เลขาธิการองค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล 
อาดริอาโน แคมโปลินา ได้เข้าร่วมในหนึ่งกิจกรรมดังกล่าว

เช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากได้พบปะ
กับทีมงานแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครแล้ว 
คุณอาดริอาโน พร้อมประธานคณะกรรมการ แอ็คชั่นเอด  
ประเทศไทย ชูพินิจ เกษมณี และผู้อำานวยการแอ็คช่ันเอด 
ประเทศไทย เทาฮิด อิบเน ฟาริด ได้เดินทางไปเย่ียมโรงเรียน
บ้านหนองขาม อ.ทุ่งขวาง จ.นครปฐม เพื่อสังเกตการณ์

เจ้าหน้าที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ณ การอบรมการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ภาพ: ธามม์ ธัญญ์สิรา / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

อาดริอาโน แคมโปลินา เลขาธิการองค์การแอ็คชั่นเอด  
อินเตอร์เนชั่นแนล พูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม 
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ: บุรัสกร กิติพจน์นพรัตน์ / แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
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รายไดป 2562

เงินบริจาคภายในประเทศ

งบประมาณสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรป
งบประมาณสมทบใน
โครงการและพันธมิตร

แอ็คชั่นเอด เดนมารก

ดอกเบี้ยธนาคาร
และอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย)

กองทุนเพื่อการดำเนินงาน

“ผมชอบมากที่ที่นี่มีการปรับ 
การเรียนการสอนให้เหมาะกับขนาด

ของโรงเรียน ซึ่งทำาให้เด็กๆ ที่มาจาก
ครอบครัวที่ยากจนหรือทำางานหา

เช้ากินค่ำาสามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้โดยที่ผู้ปกครองไม่มีภาระค่าใช้จ่าย

มากขึ้นในการรับส่ง การจัดแบบนี้แหละ
ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้รับการศึกษา 

เป็นการปรับระบบการศึกษาให้เอื้อกับ
กลุ่มคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ

มากที่สุด ผมประทับใจกับวิธีการสอน
ของที่นี่เช่นกัน เพราะสอนให้เด็กๆ เป็น

พลเมืองที่ดีอย่างลึกซึ้ง เช่น การใช้
นวัตกรรมจิตศึกษาที่ฝึกให้พวกเขา
ทำางานร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกัน

บรรลุเป้าหมายให้สำาเร็จ  
และมีความเคารพซึ่งกันและกัน”

อาดริอาโน แคมโปลินา 
เลขาธิการองค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล

การเงิน
รายได้

รายได้รวมของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2562 อยู่ที่ 33,223,979.67 บาท โดย 55.12% มาจาก 
รายได้ภายในประเทศ, 27.75% มาจากสหภาพยุโรป, 3.26% มาจากงบประมาณสมทบในโครงการและ
พันธมิตร, 1.36% มาจากแอ็คชั่นเอด เดนมาร์ก, 11.74%  มาจากกองทุนเพื่อการดำาเนินงาน, 0.64%  
จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) และ 0.13% มาจากดอกเบี้ยธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน

โครงการการศึกษาที่ออกแบบสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ประธานคณะกรรมการและ 
ผู้อำานวยการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม
สมัชชาใหญ่ขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ที่
กรุงอักกรา ประเทศกานา จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองได้พบ
กับเลขาธิการองค์การแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล อีกคร้ัง  
รวมถึงประธานคณะกรรมการ แอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล  
เนียรัดซาย กัมบนซ์วานดา ในโอกาสนั้น ผู้บริหารระดับ
สูงทั้งสองได้แสดงความชื่นชมต่อความเติบโตและความ
ก้าวหน้าของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยด้วย

การประชุมระหว่างแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากตัวแทนจาก
องค์กรพันธมิตรและเครือข่ายผู้ทำางานภายใต้ 3 โครงการ
หลัก ได้แก่ โครงการการศึกษาและเยาวชน โครงการสิทธิ
สตรี และโครงการสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร ไม่ได้
ทำางานด้วยกันโดยตรง การประชุมจึงเป็นโอกาสที่ทุกฝ่าย
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน รวม
ถึงร่วมตกตะกอนข้อคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ กับแอ็คช่ันเอด  
ประเทศไทย หลังการทำางานในช่วงครึ่งปีแรก

ต่อมา ในการประชุมทบทวนกิจกรรมขององค์กรประจำาปี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พบกับประธานคณะกรรมการ และผู้
บริหารอาวุโสของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย โดยการประชุม

ท้ายปีเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนำาเสนอความก้าวหน้าโดยรวม
ของโครงการต่างๆ ในปี 2562 และแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถดำาเนินตาม
แผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

20 รายงานประจำาปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



รายได้ บาท เปอร์เซนต์

เงินบริจาคภายในประเทศ 18,311,574.34 55.12%

งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 9,221,310.77 27.75%

งบประมาณสมทบในโครงการและพันธมิตร 1,079,808.00 3.26%

แอ็คชั่นเอด เดนมาร์ก 453,469.84 1.36%

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 213,119.45 0.64%

กองทุนเพื่อการดำาเนินงาน 3,900,300.83 11.74%

ดอกเบี้ยธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน 44,396.44 0.13%

TOTAL 33,223,979.67 100%

แผนก บาท เปอร์เซนต์

โครงการสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร 
โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป     
 

10,189,282.62 25.87%

โครงการการศึกษาและเยาวชน 3,170,598.44 8.05%

โครงการสิทธิสตรี 1,288,938.98 3.27%

การประสานงานโครงการ 1,292,546.47 3.28%

การระดมทุน 15,175,834.41 38.53%

ผู้อำานวยการ 3,047,029.88 7.74%

ธุรการ 1,958,254.32 4.97%

การเงิน 1,789,592.84 4.54%

ทรัพยากรบุคคล 376,311.23 0.96%

การสื่อสาร 450,549.52 1.14%

การกำากับดูแล 254,228.06 0.65%

โครงการและความร่วมมือ 390,234.84 0.99%

รวม     39,383,401.61 100%

21 รายงานประจำาปี 2562 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายรวมของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในปี 2562 อยู่ที่ 39,383,401.6 บาท  
ตารางต่อไปนี้แสดงค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนก
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