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วิสัยทัศน์ 

โลกที่ปราศจากความยากจนและความอยุติธรรม ซึ่งบุคคลมีสิทธิ์ที่จะดำารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ภารกิจ
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   • ทำางานด้วยความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

   • มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กลุ่มการเมือง หรือ ศาสนาใดๆ 
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สาส์นจากประธานและผู้อำานวยการ 
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

2560 เป็นปีอันควรแก่การจดจำา สำาหรับองค์การแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย เช่นเดียวกับชาวไทยท้ังประเทศ 
เนื่องจากเป็นปีที่พวกเราได้ร่วมกันถวายบังคมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่
สวรรคาลัย โครงการที่เคยอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเมื่อปีที่แล้วได้ดำาเนินการเป็นผลสำาเร็จ ดังจะกล่าวต่อ
ไปในสาส์นนี้  ปี 2560 เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยขององค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ซึ่งเราได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560  ในช่วงนั้น องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในเมืองไทย โดยคงความสัมพันธ์กับเครือข่ายนานาชาติไว้อย่างเหนียวแน่น 
สามารถมุ่งทำางานในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและความอยุติธรรมในสังคมไทย
อย่างต่อเนี่อง เหตุการณ์สำาคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (CSP) ฉบับใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 
2560 ด้วยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องกับองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทุกฝ่าย กระบวนการดังกล่าว
เสร็จสิ้นลงเมื่อต้นปี 2561 องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอขอบคุณการสนับสนุนของคณะกรรมการ
ทุกท่าน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และขอบคุณกระบวนกรผู้มีส่วนขับเคลื่อนตั้งแต่ต้น ในปีเดียวกัน สหพันธ์
แอ็คชั่นเอดสากลก็ได้พัฒนายุทธศาสตร์ใหม่สำาหรับปี 2561-2571 ด้วยแนวคิดหลัก “Action for Global 
Justice”

เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
ครู 717 คนจาก 165 โรงเรียน ได้รับการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเข้าถึงวิธีการอันเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาสำาหรับนำาไปใช้ในห้องเรียน เราทำางานกับโรงเรียนขนาดเล็ก 90 แห่ง เพื่อเสนอแนวการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการสำาหรับนักเรียนเกือบ 5,000 คน ทั้ง 90 
โรงเรียนยังคงยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ถูกปิดหรือถูกควบรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการ

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนงานของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กจาก 10 
จังหวัดใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย  ซึ่งในหลายจังหวัดมีสมาคมโรงเรียนขนาดเล็กอยู่แล้ว  เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ที่โรงเรียนในเครือข่ายของแอ็คชั่นเอดได้รับ จึงสามารถถ่ายทอดผ่านองค์กรเหล่านี้ไปยังโรงเรียน
ขนาดเล็กโรงเรียนอื่นได้เช่นกัน

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ให้ความสำาคัญกับปัญหาสิทธิสตรีเป็นพิเศษ การรณรงค์ เมืองปลอดภัย
เพื่อผู้หญิง จึงก้าวเข้าสู่ช่วงของการปฏิบัติการด้วยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรในการรณรงค์ใน
หัวข้อ “Use Your Voice to End Sexual Harassment” (“ใช้เสียงของท่านหยุดการคุกคามทางเพศ”) 
และ “Let’s Butt In” (“ถึงเวลาเผือก”) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้หญิงผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 
การรณรงค์แต่ละหัวข้อมีกิจกรรมสาธารณะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่าหนึ่งเดือน และได้สร้าง
ความตระหนักในปัญหาความปลอดภัยของผู้หญิงกับบริการขนส่งสาธารณะ สำาหรับการรณรงค์ครั้ง
หลัง องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้จัดการสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการ
คุกคามทางเพศในบริการขนส่งสาธารณะ ผลที่ได้รับจากผู้ตอบ 1,654 คนได้รับการเผยแพร่ในวันยุติความ
รุนแรงต่อสตรีสากล การรณรงค์และผลสำารวจความคิดเห็นได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสื่อ
สังคม และถูกนำาไปบอกเล่าในส่ือต่างๆ อีกมาก มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด “Till It Happens 
to You” (“มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน”) ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเยาวชน Activista ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดทุกช่วงการรณรงค์ 
โดยเฉพาะการทุ่มเทใช้ความเชี่ยวชาญสื่อสังคมของพวกเขานับว่าได้ผลดีมาก
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กลุ่มออมทรัพย์ของผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประสบความ
สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง หลายกลุ่มกลายเป็นสถาบันหลักในชุมชน ทำาให้สตรีผู้
บริหารกลุ่มได้รับการยอมรับยิ่งขึ้นในสังคม และกลายเป็นวิทยากรไปช่วย
เหลือจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนอื่นต่อไปด้วย การสร้างเครือข่ายจะเป็น
หลักประกันความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และจะช่วยให้กลุ่มออมทรัพย์ทั้งหมด
สามารถรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการ 4 ปีในชุมชนชายขอบทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้ดำาเนินการมาถึงปีสุดท้าย และยุติลงด้วย
ความสำาเร็จในปี 2560 โครงการได้ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้นำาและอาสาสมัคร
จำานวนมากในชุมชนไทยภูเขา ผู้ร่วมโครงการหลายคนที่เป็นผู้หญิงเกิดความ
เชื่อมั่นและมองบทบาทของตนในฐานะผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆ การวางแผนได้
รับการยอมรับและให้ความสำาคัญมากขึ้น ความมั่นใจในการทำางานร่วมกับ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้การสนับสนุนงบประมาณจากภาค
รัฐเพิ่มขึ้นในชุมชนชายขอบทั้ง 24 ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย บุคลากรชั้นนำา
และโครงการที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนับเป็นมรดกอันยอดเยี่ยมของโครงการที่ได้
รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปโครงการนี้

เมื่อโครงการหนึ่งสิ้นสุดลง สหภาพยุโรปได้กำาหนดโครงการ 4 ปี โครงการ
ใหม่ขึ้น ด้วยทุนสนับสนุน 1 ล้านยูโร เพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับสิทธิที่ดิน 
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จะเป็นผู้จัดการโครงการ และจะร่วมมือกับ
องค์กรและหน่วยงานสิทธิที่ดินในการส่งเสริมสิทธิที่ดินในชุมชนไร้ที่ดินหรือ
ขาดแคลนที่ดิน 6 ชุมชน

งานระดมทุนเปิดมิติใหม่ในปี 2560 ด้วยการจัดงาน ActionAid Action 
Run 2017 การประชาสัมพันธ์งานวิ่งเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง และดึงดูดนัก
วิ่งได้เกือบ 2,500 คน รวมถึงดาราผู้ร่วมสร้างงานประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่
ต้น งานวิ่ง ActionAid Action Run 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2560 เพื่อชูประเด็นปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถระดมทุนได้
มากกว่า 1 ล้านบาท และได้รับการเผยแพร่ในสื่อปกติและสื่อออนไลน์อย่าง
กว้างขวาง องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกว่า 20 
องค์กร ตลอดจนผู้ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างทั้งก่อนวันงานและในงานวิ่ง 

ไม่ว่าท่านผู้บริจาคประจำาจะได้ร่วมงานวิ่งหรือไม่ก็ตาม การสนับสนุนของ
ท่านถือเป็นส่วนสำาคัญยิ่งที่ทำาให้งานขององค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ดำาเนินต่อไปได้ แอ็คชั่นเอดสำานึกในคุณูปการของผู้บริจาคเสมอมา

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำางานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 และจะ
อยู่กับประเทศไทยต่อไป งานจะสำาเร็จได้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหลาย
ฝ่าย เราต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งองค์กรพันธมิตร ผู้บริจาค 
พนักงาน และคณะกรรมการ รวมทั้งคนอื่นๆ ที่ช่วยให้งานของ องค์การ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ดำาเนินไปจนลุล่วง การได้ทำางานกับทุกท่านถือเป็น
เกียรติแก่พวกเราอย่างยิ่ง

ด้วยรักและสามัคคี
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มานีช ปราดาน
ผู้อำานวยการ
องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
(15 กรกฎาคม 2559 - 14 กุมภาพันธ์ 2561)



ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ปี 2560 ด้วยบรรยากาศที่เงียบ
สงบ ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุด
ดำาตลอดทั้งปีไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อ
เป็นการน้อมถวายความอาลัยแด่การจากไปของ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้
เป็นที่รักยิ่ง เป็นครั้งสุดท้าย

ในด้านการเมือง ท่ีผ่านมา รัฐบาลทหารยังคงปกครอง 
ประเทศ โดยได้ประกาศเลื่อนแผนการเลือกตั้งออกไป
เน่ืองจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการเตรียมการ
สำาหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์พระองค์ใหม่ 
สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ภาคประชาสังคม ตลอด
จนพื้นที่ทางการเมืองและช่องทางในการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของประเทศไทยถูกจำากัดลง 

วันที่ 6 เมษายน 2560 มีการรับรองรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 20 เพื่อทดแทนฉบับชั่วคราวที่ถูกเขียนขึ้นใน
ช่วงการรัฐประหารเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อาจเป็นสัญญาณของการ
เปลี่ยนผ่านจากการปกครองในระบอบอำานาจนิยม
ทางทหารไปสู่ทิศทางของประชาธิปไตยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองดัง
กล่าว อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัว
เพิ่มขึ้น 3.9 % เนื่องจากอุปสงค์จากภายนอกเพิ่ม
ขึ้น โดยตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่
ปี 2555 และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตต่อเนื่องถึง 
4.1% ในปี 2561 โดยมีปัจจัยหนุนจากการส่งออก
ที่เพิ่มขึ้น การบริโภค และการลงทุนจากภาคเอกชน 
รวมไปถึงผลประกอบการจากภาคการเกษตรและ
การผลิตที่กลับมาดีขึ้น ตัวเลขการส่งออกโดยรวม

บริบทในประเทศ
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พระเมรุมาศที่สร้างขึ้นเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง 
กรุงเทพฯ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ได้มีการจัดนิทรรศการเปิดให้เข้า
ชมสถานที่จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามากว่า 4 ล้านคน
เครดิตภาพถ่าย : อรรถพร ฉุยฉาย, นทีพัฒน์ บุญธีรรัตน์, พรชัย อมรศรีจิรทร



องค์กรพันธมิตร ของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ด้านการศึกษา
 •    สมาคมไทบ้าน
 
ด้านสิทธิสตรี

•  เครือข่ายสลัม 4 ภาค

•  แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

•  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

•  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) 

•  สมาคมท้องถิ่นไทย 
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เพิ่มขึ้นเป็น 7.5% จากการส่งออกสินค้าและภาค
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจดังกล่าว
สะท้อนการเติบโตของภาคการส่งออกทั่วทั้งภูมิภาค 
นอกจากนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยจะดำารงตำาแหน่ง
ประธานอาเซียน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประเทศสามารถ
เพิ่มบทบาทนำาในเวทีระดับภูมิภาคได้มากขึ้น

กระนั้น ปัญหาความไม่เท่าเทียมในมิติต่างๆ ยังคง
เป็นประเด็นที่ท้าทายของประเทศไทย การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมส่งผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆ  
ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มผู้หญิงในหลายภาคส่วน 
ผลจากการดำาเนินนโยบายเร่งส่งเสริมการขยายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาค ทำาให้
ทุนนิยมได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในทุกพื้นที่ชนบท 
นำาไปสู่ปัญหาการแก่งแย่งที่ดินของภาคการเกษตร
จากกลุ่มทุนใหญ่เพิ่มขึ้น ในโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคมเช่นนี้ คนไร้ที่ดินทำากินยังคงเป็นกลุ่มชายขอบ 
และพวกเขายังคงพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีชิวิต
ของเขาเองอย่างยากลำาบาก

สอดคล้องกับกระแสการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียม
ทางเพศในระดับสากล การรับรู้ในประเด็นเรื่องความ
เท่าเทียมทางเพศได้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ใน
สังคมไทย การเปล่ียนแปลงเชิงบวกในกระบวนการทาง 
กฎหมาย รวมทั้งการเคลื่อนไหวจากหลายภาคส่วนได้
มีส่วนสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางในการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การ
กีดกันทางเพศตลอดจนการคุกคามทางเพศต่อสตรี
ยังเป็นปัญหาที่มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย 

ในบรรดาความท้าทายต่างๆ ที่ประเทศไทยเผชิญมา
อย่างต่อเนื่อง การศึกษายังถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่
รอคอยการแก้ไขมานาน  ภายใต้นโยบายประเทศไทย 
4.0 ที่เน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปรับแนวทางการ
ดำาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในยุคดิจิทัล นโยบายการศึกษาก็เช่นกัน แต่งบ
ประมาณจำานวนมหาศาลรวมทั้งแผนการปฏิรูปต่างๆ 
ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
เห็นผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องคุณภาพการ
ศึกษาและความเท่าเทียมยังคงเป็นความท้าทายอย่าง
มากสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล



กาฬสินธุ

รอยเอ็ด

ขอนแกน

มหาสารคาม

กาญจนบุรี

นาน

แพร
ลำปาง

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

เครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก
กิจกรรมกลุมสตรี
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

ปตตานี

นราธิวาส
ยะลา

กรุงเทพมหานคร

เชียงราย

เชียงใหม
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พื้นที่ดำ�เนินง�นของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



คว�มคืบหน้�โครงการต่างๆ

เยาวชน

พลังของเยาวชนเป็นพลังสำาคัญในการขับเคล่ือน
ของสังคมโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยและกลุ่มวัยเร่ิมต้นทำางาน 
อันเป็นกลุ่มคนท่ีมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้น
ต่อเหตุการณ์ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังยังมี
ศักยภาพในการก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงผ่าน
การทำากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อการขับเคล่ือน
ประเด็นต่างๆ ทางสังคมท่ีพวกเขาให้ความสนใจ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีการเข้าถึงส่ือออนไลน์และช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน

ในรอบปีท่ีผ่านมา แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ได้สนับสนุน 
งานเสริมสร้างพลังให้แก่เยาวชนภายใต้ช่ือกิจกรรม 
“กลุ่มเยาวชน Activista” เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านการจัด
กิจกรรม การร่วมรณรงค์ และการส่ือสารต่อ
สังคมในประเด็นความรุนแรงและการคุกคามทาง
เพศ ซ่ึงสอดรับกับการรณรงค์ในหัวข้อ “เมือง
ปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง” (Safe Cities for Women) 

ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการขับเคล่ือนสังคมเมืองให้เป็นพ้ืนท่ี
ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ
ทุกรูปแบบด้�นก�รศึกษ�และเย�วชน
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นิทรรศการภาพถ่าย “Till It Happens to You”  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วันที่  
27-30 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมและผลสำ�เร็จของโครงก�ร

  •    สร้างพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองราว
ต่างๆ ในประเด็นด้านความรุนแรงและการ
คุกคามทางเพศ ให้แก่กลุ่มแกนนำาเยาวชน
จำานวน 25 คน จากหลากหลายสังกัดและ
มหาวิทยาลัย
  •    จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ในเร่ืองความรุนแรงทางเพศใน
สถานศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
1,200 คน
   •    จัดนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “Till  
It Happens to You” เพ่ือถ่ายทอดมุมมองและ
ความรู้สึกของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวม
ถึงการเสวนาในประเด็นการคุกคามทางเพศ
ในมหาวิทยาลัย โดยจัดข้ึนท่ีศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC) มีผู้เข้าชม
นิทรรศการและเสวนารวมท้ังส้ินกว่า 200 คน 
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ครูอ้อ นำาแนวทางจิตศึกษามาปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อช่วยเพิ่ม
สมาธิให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองพอกวิทยายน จ.กาฬสินธุ์

สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ในปี 2560 แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ได้ดำาเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองในการผลักดันประเด็นเร่ืองคุณภาพการศึกษา 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน เรา
ได้ดำาเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน
รัฐบาลในพ้ืนท่ีชนบท โดยมุ่งเน้นไปท่ีโรงเรียนขนาดเล็ก
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

     ● โรงเรียน 90 แห่ง ท่ัวประเทศ ได้รับการส่ง
เสริมคุณภาพในด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผ่านการปรับใช้
นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับผู้เรียนกว่า 4,824 คน 
     ● บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
จากสถานศึกษา รวมท้ังส้ิน 717 คน จากโรงเรียน 
165 แห่งท่ัวประเทศ ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาดูงาน เพ่ือนำา
นวัตกรรมทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียน

ด้วยหลักการการทำางานท่ีมุ่งหวังให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพ้ืนท่ีห่างไกลสามารถยกระดับการจัดการศึกษาผ่าน
การปรับใช้นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบท
และสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ิน เราจึงมุ่งเน้นท่ีการ
ทำางานร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนหลาก
หลายระดับ เพ่ือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วย
การบูรณาการท่ีให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 

     ● สนับสนุนการดำาเนินงานของเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็กท้ัง 4 ภูมิภาค โดยทำางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ชมรม และสมาคมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีการทำางานใน 10 จังหวัดท่ัวประเทศ
     ● สนับสนุนการขับเคล่ือนกลไกด้านการศึกษา
ในระดับจังหวัด ท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ สนับสนุนการจัดต้ัง
สภาพัฒนาการศึกษาแห่งจังหวัดกาฬสินธ์ุ และยกระดับ
การมีส่วนร่วมด้านนโยบายการศึกษาของจังหวัด     
     ● โรงเรียนท้ัง 90 แห่ง ท่ีนำานวัตกรรมทางการ
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ ยังคงสามารถดำาเนินการเรียนการ
สอนได้ต่อไป โดยไม่ถูกยุบหรือควบรวมตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีประกาศออกมาก่อนหน้าน้ี

คว�มสำ�เร็จ
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เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงที่ผ่านมา บรรยากาศการเรียนรู้ในหลาย
โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังเช่นที่โรงเรียน
หนองพอกวิทยายน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่าย
ภายใต้การสนับสนุนของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่มี
การปรับใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลัก
การเรื่องจิตศึกษา และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อปฏิรูปให้
ห้องเรียนกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้
เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม
ที่และเหมาะสม  

“การเรียนแต่ละครั้ง จะเป็นไปแบบแนวทางการ
บูรณาการ โดยให้ครูและนักเรียนได้ทำากิจกรรม
ร่วมกัน ส่วนสาระวิชาที่สอดแทรกเข้าไปนั้น 
มีได้ตั้งแต่วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
สุขศึกษา การงาน และศิลปะ”

น้องเตย 
ชั้น ป.4  

เตยเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 9 ขวบ ชื่นชอบศิลปะและ
สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี เตยบอกว่าโตขึ้น
เธออยากเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ และจะสอนด้วยการ
ใช้ศิลปะ เพราะเธอชอบวาดรูป แนวคิดดังกล่าวของเตย
สะท้อนผลจากการนำาแนวคิดนวัตกรรมในการศึกษา
ที่ส่งเสริมการบูรณาการในวิธีจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน และแนวทางจิตศึกษาเข้ามาปรับใช้

ก่อนที่โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคมจะนำาเอานวัตกรรม
ทางการศึกษาที่เรียกว่าจิตศึกษามาปรับใช้ในโรงเรียน 
เด็กๆ ที่นี่ส่วนมากไม่ชอบเรียนหนังสือ ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากความเข้าใจว่าการเรียนเป็นเรื่องยาก ดังนั้น 
ปัญหาการเขียนไม่ได้ สะกดไม่ถูก จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่
โรงเรียนเคยพบมา แต่หลังจากนำาการเรียนจิตศึกษามา
ปรับใช้ นักเรียนตั้งใจทำางานของตัวเอง มีสมาธิมากขึ้น 
และให้คุณค่าแก่เวลาที่ได้ใช้ร่วมกันในการเรียน

เตยและเพื่อนๆ ในสวนผักของโรงเรียน กิจกรรมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน

ครูอ้อ 
เบญจมาศ ภูละมุล 
โรงเรียนหนองพอกวิทยายน



ภาค อบรมบุคลากร 
(คน)

จำานวน
โรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม

นักเรียนท่ี
ได้รับผล
ประโยชน์ 

พ้ืนท่ี 
(จังหวัด) จังหวัด

อีสาน 370 55 1,820 4
ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, 

มหาสารคาม, กาฬสินธุ์

เหนือ 100 31 2,560 3 น่าน, แพร่, ลำาปาง 

ใต้* 205 75 - 2

ชุมพร, นครศรีธรรมราช 

*ยังไม่ปรากฎว่ามีการนำานวัตกรรม
ไปปรับใช้ในห้องเรียน

กลาง 42 4 444 1 กาญจนบุรี 

รวม 717 165 4,824 10

ตารางที่ 1: สรุปตัวเลขการดำาเนินกิจกรรมปี 2560 
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โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ในระดับสากลของ
แอ็คชั่นเอด โดยในปี 2560 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ได้ดำาเนินกิจกรรมหลักสองกิจกรรมเพื่อเสนอข้อ
เรียกร้องเชิงนโยบายในการส่งเสริมความปลอดภัย
จากเหตุคุกคามทางเพศบนขนส่งสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักต่อประเด็นการคุกคามทางเพศบนขนส่ง
สาธารณะ

คณะทำางานของโครงการสิทธิผู้หญิงของแอ็คช่ันเอด 
ได้ร่วมมือกันภายใต้เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง  
กับองค์กรพันธมิตร อันได้แก่ แผนงานสุขภาวะผู้หญิง 
และความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 
และเครือข่ายสลัมส่ีภาค โดยมีคติท่ีใช้ในการรณรงค์ท่ี
ว่า “ไม่ว่าเส้นทางไหนก็ถึงท่ีหมายโดยปลอดภัย ไร้การ
คุกคามทางเพศ” 

ก�รส่งเสริมสิทธิสตรี
โครงการรณรงค์เมืองปลอดภัย
เพ่ือผู้หญิง



ใช้เสียงของท่านเพื่อหยุดการคุกคาม 
ทางเพศ (มกราคม – เมษายน 2560)  

งานรณรงค์สาธารณะงานแรกของโครงการในปีน้ี จัดข้ึน 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 8 
มีนาคม เน่ืองในวันสตรีสากลปี 2560 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมการให้ความสำาคัญต่อการส่งเสียงและ 
ขัดขวางเพ่ือยุติพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในขณะ 
ใช้บริการขนส่งสาธารณะ กิจกรรมหลักภายในงาน 
ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติเก่ียวกับสถานการณ์
การคุกคามทางเพศบนขนส่งสาธารณะ และเวทีเสวนา
ในหัวข้อ “คนกรุงเทพฯ จะเดินทางปลอดภัยจากการ
คุกคามทางเพศได้อย่างไร” 

กิจกรรมรณรงค์คร้ังน้ีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดย
มีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกคณะกรรมการป้องปรามและแก้ไข
ปัญหาการคุกคามทางเพศในท่ีทำางานขององค์การ
ขนส่งมวลชุนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้แทนจากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ชมรมตำารวจหญิง ในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 230 คน 
และยังมีการนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับงานรณรงค์ครั้งนี้
ผ่านทางเว็บไซต์ข่าว 16 เว็บไซต์  คลิปข่าวส้ัน 8 ช้ิน 
และได้ลงข่าวหน้าหน่ึง 6 หัวข้อข่าวด้วยกัน ส่งผลให้ 

แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือ
ผู้หญิงกลายเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนในฐานะหน่วยงานท่ีทำางาน
รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง 

จัดทำาการสำารวจสถานการณ์การคุกคาม
ทางเพศบนขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ

หลังจากการเปิดตัวรณรงค์เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
ในเดือนมีนาคม คณะทำางานโครงการสิทธิผู้หญิงและ
หน่วยงานพันธมิตรได้พยายามท่ีจะสร้างแรงกระตุ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองไปสู่มาตรการเชิงนโยบาย โดยทีมงานได้ร่วมกัน  
จัดทำาการสำารวจสถานการณ์การคุกคามทางเพศบน
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ เพ่ือนำาผลสำารวจมาใช้
ประกอบการรณรงค์เชิงนโยบาย โดยนำาเสนอจำานวนผู้ท่ี
เคยถูกคุกคามทางเพศขณะเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ
ในกรุงเทพฯ จากการสอบถามประชาชนจำานวน 1,654 
คน ประกอบด้วยผู้หญิง ผู้ชายและเพศอ่ืนๆ ซ่ึงงาน
สำารวจช้ินน้ีนับเป็นงานสำารวจช้ินแรกในประเด็นดังกล่าว 

เพ่ือเป็นการรักษากระแสการผลักดันรณรงค์อย่างต่อ
เน่ืองและเพ่ือให้ได้มาซ่ึงการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย รวม
ท้ังมาตรการท่ีนำาไปสู่การปฏิบัติจริง ทางคณะทำางาน
โครงการสิทธิผู้หญิงจึงได้ทำาข้อตกลงกับหน่วยงาน
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ใช้เสียงของท่านหยุดการคุกคามทางเพศ” 
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 8 มีนาคม 2560



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงวิธีการแทรกแซงในเหตุการณ์การคุกคามทางเพศ
ในกิจกรรมการจำาลองสถานการณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณ
หน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ 21 พฤศจิกายน 2560
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พันธมิตรในการรวบรวมข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่างๆ   
ท่ีมีอยู่เดิมข้ึนมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีได้จากการ
สำารวจดังกล่าวมาประกอบการผลักดันให้เกิดการเรียก
ร้องเชิงนโยบายกับหน่วยงานเป้าหมายต่างๆ เช่น ขสมก. 
กระทรวงคมนาคม สำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และสำานักงานกรุงเทพมหานคร

ในผลการสำารวจ

     ● จำานวน 1 ใน 3 ของผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถามเคยถูกคุกคามทางเพศขณะ
ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และ 45% เป็น 
ผู้หญิง   

     ● ประชาชนท่ีเคยประสบเหตุการณ์
การคุกคามทางเพศไม่ได้ตอบโต้การกระทำา 
ดังกล่าว มีเพียงบางคนท่ีขอความช่วยเหลือ 
จากผู้คนรอบข้าง หรือแจ้งพนักงานประจำา
ยานพาหนะหรือประจำาสถานี 

     ● ผู้ท่ีเคยเห็นเหตุการณ์การคุกคาม
ทางเพศเกิดข้ึนกับผู้โดยสารคนอ่ืนเลือกท่ี
จะน่ิงเฉย หรือไม่สนใจ บางคนบันทึกภาพ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และบางคนได้ส่งเสียง
ดังเพ่ือให้คนอ่ืนรู้ว่ากำาลังเกิดอะไรข้ึน เพียง 
28% ของคนกลุ่มน้ีตัดสินใจแจ้งเหตุต่อ 
เจ้าหน้าท่ี 
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เวทีเสวนาในหัวข้อ “ปัญหาและทางออก การยุติการคุกคามทางเพศ
บนระบบขนส่งสาธารณะและทุกคนจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร” วันที่ 
21 พฤศจิกายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

“ถึงเวลาเผือกเพ่ือการเดินทางท่ี
ปลอดภัย ไร้การคุกคามทางเพศ” 
(สิงหาคม-ธันวาคม 2560)

ในงานรณรงค์วันที่ 21 พฤศจิกายนนั้น นอกจาก
การประกาศผลสำารวจเนื่องในวันยุติความรุนแรง
ต่อสตรีสากลปี 2560 ที่หอศิลปวัฒนธรรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครแล้ว ยังได้มีการเสวนาในหัวข้อ 
“ปัญหาและทางออก การยุติการคุกคามทางเพศบน
ระบบขนส่งสาธารณะและทุกคนจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร” 
รวมถงึการแสดงบทบาทสมมตเิพือ่นำาเสนอสถานการณ์
การคุกคามทางเพศในลักษณะต่างๆ 

กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ร่วม
เดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือหากพบเห็นกรณีการ
คุกคามทางเพศ โดยเน้นย้ำาว่าการเข้าไปแทรกแซงเหตุ
คุกคามทางเพศจะช่วยยับยั้งพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
ดังกล่าวได้   ในวันงานมีเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานขนส่งสาธารณะและสิทธิสตรีเข้าร่วมจำานวน  
46 คน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนจำานวน
มาก ทำาให้กิจกรรมการรณรงค์ถูกเพยแพร่ออกไปสู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เป็นวงกว้าง  

พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
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กิจกรรมถอดบทเรียนกลุ่มออมทรัพย์ จ.ยะลา

ในปี 2560 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ยังคงทำางานกับ
เครือข่ายชุมชนศรัทธา (มชท.) ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชน
ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงในชุมชน
ห่างไกล หรือชุมชนที่ถูกทอดทิ้งในจังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การ
สร้างทักษะความเป็นผู้นำาเพื่อสมาชิกผู้หญิง และการ
สนับสนุนให้เกิดกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนในชุมชนที่ได้รับ
คัดเลือก

การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

จากการสนับสนุนของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนทั้งสิ้น 30 กลุ่ม มี
ศักยภาพที่จะขยายและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ใหม่ใน
ชุมชนใกล้เคียง ในบางชุมชน กลุ่มออมทรัพย์กลาย
เป็นพื้นที่ของสมาชิกชุมชนในการแบ่งปันและหารือข้อ
กังวลต่างๆ บางชุมชนใช้โอกาสที่สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์ต้องมารวมตัวกันทุกสัปดาห์ในการเปิดร้าน
น้ำาชาชุมชน บางชุมชนนำารายได้ที่เกิดจากกลุ่มออม
ทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ให้สมาชิกกู้ยืม  
ให้เป็นทุนการเรียนศาสนาสำาหรับเยาวชนในชุมชน 
และใช้ในการดำาเนินงานตลาดชุมชนซึ่งสมาชิกต่าง
สามารถส่ังซ้ือสินค้าท่ีต้องการ และคณะบริหารกลุ่ม

การส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในจังหวัด
ชายแดนใต้

ออมทรัพย์จะช่วยจัดหาสินค้าเหล่านั้น ทำาให้สมาชิก
ชุมชนไม่ต้องเดินทางไกลไปซื้อสินค้าด้วยตนเอง 

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มออมทรัพย์ใน 25 ชุมชน มีผู้หญิงเป็น
ผู้นำาดำาเนินกิจกรรม ตัวอย่างเช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนบ้านตะโละ ตำาบลยะตะ อำาเภอรามัน 
จังหวัดยะลา ท่ีมีการจัดการโดยสมาชิกชุมชนท่ี
เป็นผู้หญิงท้ังหมด และมีการร่วมประชุมกับผู้นำา
ชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ พวกเธอนำารายได้ท่ีเกิด
จากกลุ่มออมทรัพย์มาเปิดร้านน้ำาชาชุมชน โดย
สมาชิกกลุ่มทำาอาหารเช้าและของว่างขายให้แก่
สมาชิกชุมชนคนอ่ืนๆ ในทุกเช้าวันศุกร์ท่ีมีการ
จัดประชุมของชุมชน ท่ีสำาคัญ ร้านน้ำาชาอ่ืนๆ ใน
ชุมชนพร้อมใจท่ีจะปิดร้านทุกวันดังกล่าวเพ่ือให้
สมาชิกในชุมชนได้มาพบปะสังสรรค์กันท่ีร้านน้ำา
ชาชุมชนน้ีเท่าน้ัน  



ด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป แอ็คช่ันเอด 
ประเทศไทย ได้ดำาเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายในการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
เฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วน
ร่วมมากข้ึนในกระบวนงานพัฒนาชุมชน รวมท้ังการส่ง
เสริมในเร่ืองความร่วมมือ ความโปร่งใส และการตอบ
สนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง

กิจกรรมและผลสำาเร็จของโครงการ

● ประชาชนจากชุมชนชายขอบจำานวน 24 ชุมชน 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของตนเอง
มากข้ึน 

● ประชาชนมีส่วนร่วมและบทบาทมากย่ิงข้ึนใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน

● สร้างความเปล่ียนแปลงในด้านการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน อันได้แก่

 1) ส่งเสริมให้ผู้นำาและอาสาสมัครชุมชนมีความ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับ

16 ActionAid Thailand Annual Report 2017 หน่วยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ในการจัดทำาแผนพัฒนาชุมชนที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 2) เพิ่มบทบาทของชุมชนเป้าหมายในการร่วมคิด
วางแผนและปฏิบัติการตามแผนพัฒนาชุมชน โดย
การนำาเสนอแผนงานต่อภาครัฐ

 3) ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้นำาชุมชน ประกอบ
กับเสริมองค์ความรู้และจิตอาสาให้แก่อาสาสมัคร
ชุมชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของตน

● ศักยภาพของชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนา ท้ัง
ขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจัดทำาแผน
พัฒนาชุมชนเพ่ือนำาเสนอต่อองค์การบริหารส่วน
ตำาบลได้สำาเร็จ ส่งผลให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนต่างๆ ของทางชุมชน
เป็นจำานวนกว่า 57 โครงการ  อีกท้ังสมาชิกชุมชน
บางคนยังสามารถยกระดับตนเองข้ึนมาเป็นผู้นำา
ชุมชนได้

● นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีเข้ามาทำางาน
ร่วมกับทางโครงการฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และ
เทคนิคการพัฒนาชุมชนจากการลงมือปฏิบัติจริง
ในพ้ืนท่ี

● ในระยะท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ชุมชนได้รับงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน 30 ล้านบาท จากแผนการพัฒนาฯ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สหภ�พยุโรป (EU North)

ชาวบ้านในชุมชุนเป้าหมายร่วมกันทำากิจกรรมการสร้างแนวกันไฟ
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป้าในเขตป่าชุมชน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

17 รายงานประจำาปี 2560 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



ในปี 2560 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้พัฒนาแผน
พัฒนายุทธศาสตร์ ปี 2561-2565 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญขององค์กรและของแต่ละโครงการดำาเนินงานใน
ช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยเนื้อหาของเอกสารชุดนี้พัฒนา
ขึ้นจากการพิจารณาผลสำาเร็จของการดำาเนินงานใน
อดีต ควบคู่ไปกับเป้าหมายในการพัฒนาให้แอ็คชั่นเอด
เป็นองค์กรที่ใช้หลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการ

กฎหมายทองถิ่นสำหรับการจัดทำงบประมาณการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนายุทธศาสตร์ 
ปี 2561-2565

ดำาเนินงานขจัดความยากจนและความไม่เท่าเทียมใน
สังคมอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับบริบท อนึ่ง 
นอกจากการพัฒนาเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์โดย
พิจารณาบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยเป็นสำาคัญแล้ว เรายังคงไว้ซึ่งแนวทางที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สากล ActionAid 
International’s Global Strategy (2018-2028) – 
Action for Social Justice ด้วยเช่นกัน 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานระดมทุนและการสื่อสาร เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนถึงโอกาสและทิศทางในอนาคต



การระดมทุนและงานด้านการสื่อสาร 

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เริ่มต้นการระดมทุนใน
ประเทศมาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2558 ซึ่งในปี 2560 
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ได้รับเงินท้ังส้ิน 6,867,982 บาท  
ท้ังจากผู้บริจาคประจำาและผู้บริจาครายคร้ัง รวมถึงรายได้
จากกิจกรรม Action Run 2017 ซึ่งเป็นการจัดงานวิ่ง 
เพ่ือระดมทุนคร้ังแรกของแอ็คช่ันเอดประเทศไทย รวมถึง
ยังเป็นครั้งแรกขององค์การแอ็คชั่นเอดทั่วโลกอีกด้วย 

งานว่ิงการกุศล ActionAid Action Run 
2017 (30 กรกฏาคม 2560 ณ บริเวณ
พ้ืนท่ีสวนหลวงร. 9)

แนวคิดการวิ่งการกุศลในครั้งนี้ มีเอกลักษณ์แตกต่าง  
จากการวิ่งมาราธอนทั่วไป เนื่องจากระยะทางวิ่งที่
กำาหนดไว้ คือ 4.6 และ 13.2 กิโลเมตร เป็นตัวเลขที่
สะท้อนถึงระยะทางที่เด็กนักเรียนบางคนอาจต้องเดิน

เท้าไปโรงเรียนใหม่ ในกรณีโรงเรียนในชุมชนใกล้บ้านของ
พวกเขาถูกยุบ โดยกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นเครื่องพิสูจน์
น้ำาใจและความเอื้ออาทรของกลุ่มนักวิ่งในประเทศไทย 
เพราะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 2,500 คน นอกจากนี้
เรายังได้รับการสนับสนุนจากดารานักแสดงชื่อดังหลาย
ท่านในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนงาน อาทิ 
คุณสุทธิพงศ์ ทัดพิกษ์กุล พิธีกรโทรทัศน์และศิลปินวง
เบิร์ดกะฮาร์ท ผู้รับหน้าที่พิธีกรของงานวิ่งและยังเข้าร่วม 
ในการวิ่งด้วย รวมถึงคุณภรณี ศรีธัญ คุณกฤตพงศณ์  
ชวาลดิฐ คุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า 
คุณลิลลี่ แม็คกร๊าธ และคุณเอ็ม เอมิโกะกับกลุ่มแฟนซี 
ทำาให้งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมาย และ
มีการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ ทั้งช่อง
โทรทัศน์กระแสหลักและช่องทางอื่นๆ เช่น เคเบิ้ลทีวีและ
โซเชียลมีเดีย ฯลฯ โดยพร้อมเพรียงกันอย่างน่าประทับใจ

กิจกรรม Action Run 2017 ยังได้รับการอนุเคราะห์
อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากหลากหลาย
องค์กรรวมถึงการบริจาคเงินจากบุคคลท่ัวไป กลุ่มชมรม  
และภาคธุรกิจอื่นๆ ด้วย โดยยอดเงินที่ได้จากการ 

ในปี 2560 มีจำ�นวนผู้บริจ�คเพ่ิมข้ึน 19 %

งานวิ่ง ActionAid Action Run 2017 เริ่มต้นอย่างเป็น
ทางการ ณ เวลา 6.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 
2560 โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมในงานนี้ราว 2,500 คน

19 รายงานประจำาปี 2560 แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย



กิจกรรมการว่ิง Action Run ได้รับการนำาเสนอผ่านส่ือ
ต่างๆ มากกว่า 50 ส่ือ มีจำานวนผู้ติดตามในหน้า  
Facebook ของ ActionAid Thailand เพ่ิมข้ึนเป็น 4,800 

“มันก็คงลำาบากสำาหรับพวกเขา เพราะถ้า
เขามีโอกาสเขาคงไปเรียนในโรงเรียนใหญ่

ตั้งแต่แรก แต่ด้วยโอกาสที่จำากัด พวก
เขาเลยต้องเรียนที่โรงเรียนขนาดเล็ก ถ้า

โรงเรียนถูกยุบไป มันคงเป็นการตัดโอกาส
และอนาคตของเด็กๆ”

ผู้เข้าร่วมงาน Action Run 2017

“ขอขอบคุณองค์การแอ็คช่ันเอด 
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดีสำาหรับ

โรงเรียนเล็กของพวกเรา ขอบคุณค่ะ”

นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูน
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 

จ.กาญจนบุรี

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์มีสูงถึง 1,179,500 
บาท และมียอดบริจาครวมจากกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 
1,287,741 บาท 

“ดิฉันเชื่อในความสำาคัญของการ
ศึกษาและการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้

รับสิทธิทางการศึกษา ดิฉันอยากให้
โรงเรียนในพื้นที่ชนบทดำารงไว้เพื่อ

เด็กๆ ในชุมชน ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือว่า
นี่เป็นการสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคตด้วย”
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จำานวนเงินที่ได้จากการลงทะเบียนออนไลน์ของงานวิ่งครั้งนี้รวมเป็นทั้งสิ้น 1,179,500 
บาท บนเวทีคือพนักงานระดับบริหารอาวุโสขององค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ดาราผู้
มีชื่อเสียง และตัวแทนจากบริษัทเอกชน ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

คน และมีผู้ติดตามหน้า Facebook ของ Action Run 
2017 กว่า 1,900 คน

การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย

ศกุนตลา   พิชัยศรแผลง  
(ผู้บริจาค ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558)



รายได้รวมขององค์การแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ในปี 
2560 อยู่ที่  22,811,545 บาท โดย 57% ของรายได้
รวม มาจากกองทุนเพื่อการดำาเนินงาน และกองทุน
ลงทุนเพื่อการระดมทุน (Flexible Fund and  

การเงิน
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ร�ยได้ 

รายไดป 2560

กองทุนเพื่อการระดมทุน

กองทุนเพื่อการระดมทุน

งบประมาณสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป

งบประมาณสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป

เงินบริจาคภายในประเทศ

เงินบริจาคภายในประเทศ

ดอกเบี้ยธนาคาร
และอัตราแลกเปลี่ยน

ดอกเบี้ยธนาคาร
และอัตราแลกเปลี่ยน

28%30%

29%12%

1%

6,502,801

6,504,7612,909,242

6,877,882 

16,859

กองทุนเพื่อการดำเนินงานกองทุนเพื่อการดำเนินงาน

นักเรียนอนุบาลนั่งเป็นวงกลมในกิจกรรมจิตศึกษาที่ถูกนำามาฝึกปฏิบัติโดยครูผู้
ผ่านการฝึกอบรม โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์

Investment Fund) ซึ่งได้รับการจัดสรรโดยองค์
การแอ็คชั่นเอดสากล ส่วนอีก 12% มากจากสหภาพ
ยุโรป  และ 31% มากจากการระดมทุนในประเทศ และ
อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน



ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 20,848,595 บาท คิดเป็น 79% ของ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติสำาหรับปีดังกล่าว โดยตารางด้านล่างอธิบาย 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากส่วนต่างๆ 

แผนก บาท เปอร์เซ็นต์

โครงการสหภาพยุโรป (EU North) 3,982,277 19%

การศึกษา 2,598,186 12%

สิทธิสตรี 1,310,167 6%

การประสานงานโครงการ 1,560,697 7%

การเกษตรที่ยั่งยืน 16,976 0%

การระดมทุน 6,345,103 30%

ธุรการ 1,829,060 9%

ผู้อำานายการฯ 604,369 3%

การสื่อสาร 215,061 1%

การเงิน 1,529,610 7%

ทรัพยากรบุคคล 615,178 3%

การบริหารจัดการ 241,911 1%

รวม 20,848,595 100%
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ค่�ใช้จ่�ย 

แหล่งรายได้ บาท เปอร์เซ็นต์

กองทุนเพื่อการดำาเนินงาน 6,502,801 28%

กองทุนเพื่อการระดมทุน 6,504,761 29%

งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป 2,909,242 12%

เงินบริจาคภายในประเทศ 6,877,882 30%

ดอกเบี้ยธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยน 16,859 1%

รายได้รวม        22,811,545 100%



ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กร

ในปี 2560 องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มี
พนักงานเต็มเวลาทั้งสิ้นจำานวน 10 คน โดยแบ่งเป็น
พนักงานหญิงจำานวน 7 คน พนักงานชายจำานวน 3 
คน และเมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของพนักงานระดับ
บริหารอาวุโสจะเป็นพนักงานหญิงทั้งสิ้น 75% 

คณะกรรมการมูลนิธิพบปะกันเป็นประจำาเพื่อหารือ
แนวทางการสนับสนุนการบริหารจัดการของ 
แอ็คชั่นเอด เพื่อให้องค์กรสามารถดำาเนินการขับ
เคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น 

ในส่วนของการพัฒนาองค์กร เรามุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร รวมถึงความเท่าเทียมทางเพศในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานจนถึงการ
ฝึกอบรม แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การบริหารเวลา การเยี่ยมชม
โครงการ หรือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ ของพนักงาน การยึดมั่น
และรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงการกระชับความ
สัมพันธ์ภายในทีม 

กิจกรรม 

วันท่ี 28-29 กันยายน 2560 แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย 
ได้จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานท่ี โดยประกอบไป
ด้วยกิจกรรมการเย่ียมชมโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 
จ.กาญจนบุรี ซ่ึงเป็นหน่ึงในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการบริหาร
จัดการ การวางแผน และการแบ่งหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน และการเปิดพ้ืนท่ีให้พนักงานทุกคน
ของแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ท่ีจะใช้
สำาหรับปี 2561-2565 ต่อไป 

เจ้าหน้าที่แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เดินทางเยี่ยมโรงเรียน
บ้านเขานางสางหัว จ.กาญจนบุรี
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Change Lives, For Good.

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
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