
ActionAid Thailand                                            www.actionaid.or.th ActionAidThailand ActionAidThai ActionAidThailand

Newsletter
จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย  ฉบับท่ี 3/2562 (กรกฎาคม 2562) 

เรียน ผู้บริจาค มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย 

เม่ือวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันที่พวกเรา

ชาวโรงเรียนวัดโคกทองทุกคน รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่

ใจดีที่มาลงพ้ืนที่เยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มูลนิธิฯ 

ร่วมมือกับโรงเรียนของเรา ผู้บริจาคยังได้มอบเงินสนับสนุน

การติดตั้งตาข่ายป้องกันเช้ือโรคจากนกพิราบ และบริจาคเครื่องเขียน

หนังสือพัฒนาทักษะ ยาสามัญและอ่ืนๆ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันหนังสือพัฒนาทักษะ ยาสามัญและอ่ืนๆ รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน

และไอศกรีมแก่น้องๆ นักเรียน ก่อนรวมพลังกันทาสีเครื่องเล่นใน

สนามเด็กเล่นให้สดใส น่าเล่น เด็กๆ รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก 

ขอขอบคุณมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และผู้บริจาคทุกท่าน

ที่แบ่งปันความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กๆ ทุกคน

พวกเราจะส่งต่อส่ิงดีๆ และความปรารถนาดีของท่านไปยังนักเรียน

รุ่นต่อๆ  ไปด้วยการดูแลและรักษาค่ะ

ผอ. ชนิตา พิลาไชย   
โรงเรียนวัดโคกทอง 

มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย

60/1 อาคารมนริริน ตึก A ห้อง A201

ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

การช่ืนชมความถูกต้องและแบบอย่างท่ีดี และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

จิตศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างปัญญาภายใน ความฉลาดทางอารมณ์และ
เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนวิชาหลัก โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ
และใช้ส่ือต่างๆ เป็นตัวนำได้อย่างแทบไม่มีกรอบจำกัด สำหรับวันน้ี นอกจาก
จะได้สังเกตการณ์กิจกรรมของน้องๆ ป.1-6 แล้ว เรายังได้ครูส้ม ครูประจำช้ัน
ป.6 มาเป็นผู้นำกิจกรรมจิตศึกษาให้กับเรา โดยได้ลองทำ “เบรนยิม” (Brain
Gym) หรือเกมกระตุ้นระบบประสาท น่ังสมาธิ และร่วมกันตกตะกอนความคิดGym) หรือเกมกระตุ้นระบบประสาท น่ังสมาธิ และร่วมกันตกตะกอนความคิด
จากคลิปวิดีโอสะท้อนสังคม ท่ีใช้ในการสอนนักเรียนจริง ซ่ึงผู้สนับสนุนทุกท่าน
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างกระตือรือร้น

ผ่านไปด้วยดีอีกครั้ง สำหรับทริปเยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้สนับสนุนมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ท่ีมีข้ึนในวันเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าร่วม 23 ท่าน 
ท้ังท่านท่ีคุ้นเคยและท่านท่ียังไม่เคยร่วมเดินทางกับเรา มาพร้อมกันแต่เช้าตรู่
เพ่ือไปร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนวัดโคกทองด้วยกัน บางท่านอาจคุ้นเคยรูปแบบ
การสอนโดยใช้นวัตกรรมกันมาบ้างแล้ว แต่น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีหลายท่านได้สัมผัสการสอนโดยใช้นวัตกรรมกันมาบ้างแล้ว แต่น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีหลายท่านได้สัมผัส
และลองปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง ท้ังจิตศึกษา และการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning) นอกจากนี้ยังได้รู้จักกระบวนทัศน์สำคัญของ
โรงเรียน อาทิ การทำให้โรงเรียนเป็นชุมชนพลังบวก การใช้จิตวิทยาเชิงบวก 

เก็บตกความประทับใจ เย่ียมงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ราชบุรี
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กิจกรรม “บอด้ีสแกน”

ผู้ร่วมทริปเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ และผู้บริจาคทั้งหมดในการมอบเช็ค
จำนวน 26,100 บาท ให้แก่ผอ.แหม่ม–ชนิตา พิลาไชย เพื่อสมทบทุนซื้อสี
และอุปกรณ์พัฒนาสนามเด็กเล่นโรงเรียน และติดตั้งตาข่ายโพลิโพรพิลีน
บริเวณอาคารเรียน เพ่ือป้องกันนกพิราบไม่ให้สร้างความสกปรกและแพร่เช้ือโรค
เน่ืองจากทุนดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าท่ีโรงเรียนและมูลนิธิฯ  ขอรับบริจาคไว้
เพราะความอนุเคราะห์และน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามา ทุนส่วนที่เหลือจึงจะนำไป
ซ่อมแซมห้องน้ำของนักเรียนชั้นอนุบาล และติดตั้งพัดลมในห้องกิจกรรมซ่อมแซมห้องน้ำของนักเรียนชั้นอนุบาล และติดตั้งพัดลมในห้องกิจกรรม
นักเรียน

ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในคาบบ่าย โรงเรียนจะให้นักเรียนทำกิจกรรม 
“บอด้ีสแกน” (Body Scan) ซ่ึงช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจากความตึงเครียด
พัฒนาสติและสมาธิจากการทำให้คลื่นสมองมีความถี่ต่ำ พี่ๆ ก็มีโอกาสได้
ลองทำกิจกรรมน้ีเช่นกัน

“ทั้งจิตศึกษาตอนเช้าและบอดี้สแกน ถือว่าเป็นการทำสมาธิแบบที่เหมาะกับ
เด็กประถมมากกว่าท่ีจะให้น่ังทำสมาธิแบบศาสนา” คุณเกลียวพันธ์ ผู้ร่วมทริป
กล่าวเป็นเสียสะท้อนหลังกิจกรรม 

หลังจากท่ีได้เห็นภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านนวัตกรรมมากข้ึน
ผู้ร่วมทริปก็ได้อาสาแรงทาสีเครื่องเล่นเก่าในสนามเด็กเล่นให้กลับมาสดใส
อีกครั้ง หนึ่งภาพที่น่ารักของช่วงนี้เห็นจะเป็นตอนที่พี่ๆ ทุกท่านพร้อมกับ
นักเรียนช้ันป.6 แบ่งเป็นทีมสีน้ำเงิน แดง เหลือง และชมพู แล้วช่วยกันออกแบบนักเรียนช้ันป.6 แบ่งเป็นทีมสีน้ำเงิน แดง เหลือง และชมพู แล้วช่วยกันออกแบบ
และทาสีน้ันๆ บนเครื่องเล่นจนเสร็จ 

มูลนิธิแอ็คช่ัน เอดประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านท่ีร่วมเดินทาง
กับเราในครั้งนี้ ถึงการเดินทางครั้งนี้จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา แต่ทุก
ท่านให้ความร่วมมือและทำกิจกรรมต่างๆ กันอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ
โรงเรียนวัดโคกทอง ผู้อำนวยการและคณะครู สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น
และการเปิดพื้นที่ให้เราทำหน้าที่ผู้สื่อกลางระหว่างผู้บริจาคและโรงเรียน 
โดยหวังให้พวกเขาเห็นผลลัพธ์ของงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นโดยหวังให้พวกเขาเห็นผลลัพธ์ของงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
ท่ีพวกเขาสนับสนุนอยู่ เราหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับโอกาสพาผู้สนับสนุน
ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขนาดเล็กในโอกาสต่อๆ ไป

พาอาสาสมัครพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมา มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ร่วมมือ
กับผู้ใหญ่จากบริษัทเวสเทิร์น ดิจิทัล จำกัด พาอาสาสมัครลงพื้นที่พัฒนา
สภาพแวดล้อมโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อาสาสมัครร่วม 100 ท่านได้ร่วมแรงขัด-ทาสีโต๊ะเรียนเก่าให้ดูดีเสมือนใหม่
เติมแต่ง อุปกรณ์เคร่ืองเล่นและสภาพแวดล้อมภายในร้ัวโรงเรียนให้มีสีสันสดใส
นอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ นักเรียนในเรื่องของจิตอาสาแล้วนอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ นักเรียนในเรื่องของจิตอาสาแล้ว
พ่ีๆ ยังเล้ียงไอศกรีม อาหารเท่ียงท่ีลงมือปรุงกันเอง รวมถึงสันทนาการสนุกๆ
มาสร้างรอยย้ิมและเสียงหัวเราะกันอีกด้วย มูลนิธิฯ ขอขอบคุณอาสาสมัคร
โครงการ We.care ภายใต้บริษัทเวสเทิร์น ดิจิทัล จำกัด รวมถึงทางโรงเรียน
วัดบางเกลือที่มาทำกิจกรรมดีๆ แบบน้ีร่วมกัน

เสริมสร้างพลังครูโรงเรียนเล็ก

ตลอดช่วงไตรมาสน้ี มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ดำเนินการจัดงานและสนับสนุน
การจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่างการจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองหลังจากท่ีโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดน่านเร่ิมใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบ “โรงเรียนสอนคิด” (Thinking School) อย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลตอบรับ
เชิงบวกจากหน่วยงานท้องถ่ิน มูลนิธิฯ จัดให้มีการอบรม “Thinking School
Champion Training” ข้ึนระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2562 ณ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างวิทยากร
และผู้นำด้านการศึกษา ท่ีจะเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญผู้ขยายผลโครงการ
สู่โรงเรียนอ่ืนๆ ในเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดน่าน ได้ต่อไป สู่โรงเรียนอ่ืนๆ ในเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดน่าน ได้ต่อไป 

“แชมเป้ียน” จากการอบรมดังกล่าวท้ัง 23 ท่าน สามารถถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรทางการศึกษาท่านอ่ืนๆ ในจังหวัดน่านได้ โดยเป็นผู้นำในงานอบรม
การใช้ “เครื่องมือสอนคิด” (Thinking Tools) กระบวนการสอนคิด และวิธี

การวางแผนสอนตามรูปแบบโรงเรียนสอนคิด ท่ีจัดข้ึนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในวันที่ 20-22 มิถุนายน

เครือข่ายโรงเรียนในพ้ืนท่ีภาคกลางก็มีการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาเช่นกัน โดยระหว่างวันท่ี 7-9 มิถุนายน โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี รับหน้าท่ีเป็นเจ้าบ้านและวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“Main Course” แก่ตัวแทน 65 ท่านจากโรงเรียนต่างๆ ท่ีพ่ึงเข้าร่วมเครือข่าย
การอบรมครอบคลุมหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนที่บูรณาการการอบรมครอบคลุมหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนที่บูรณาการ
นวัตกรรมจิตศึกษา การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 

โครงการการศึกษาและเยาวชน
เร่ืองเด่นจากโครงการ 
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น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทองจัดการอบรม
ได้อย่างมีความพร้อมและม่ันใจ แต่โรงเรียนยังเปิดเป็นพ้ืนท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
และขยายผลให้โรงเรียนอ่ืนๆ อย่างโรงเรียนวัดบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้เข้ามาสังเกตการณ์การสอนและเรียนรู้นวัตกรรมนำไปสู่การขยายผลใน
จังหวัดใกล้เคียง และในพื้นท่ีเขตภาคตะวันออกอีกด้วย

โรงเรียนวัดบางเกลือถือได้ว่าเป็นโรงเรียนน้องใหม่ท่ีนำนวัตกรรมไปต่อยอด
ขยายผลสู่ห้องเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน ในวันท่ี 12-13ขยายผลสู่ห้องเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน ในวันท่ี 12-13
กรกฎาคม มูลนิธิฯได้สนับสนุนให้คณะครูโรงเรียนวัดบางเกลือเข้ารับการอบรม
เพ่ิมเติม ในหัวข้อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการออกแบบแผนการสอน
ท่ีโรงเรียนวัดเนินกระปอก จังหวัดระยอง อีกหน่ึงโรงเรียนแกนนำด้านนวัตกรรม
การศึกษาเครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นับเป็นการขยายผลการ
ทำงานของเครือข่ายโรงเรียนอันนำไปสู่การเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพ
การศึกษาของเด็กได้มากยิ่งข้ึน

เวิร์คช็อป Activista 

ในด้านของงานเยาวชน มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้สำหรับเยาวชนนักกิจกรรม Activista จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีแขกพิเศษ และเพ่ือนของเราจากแอ็คช่ันเอด
เดนมาร์ก คุณอันจานา ลูอิเทล ผู้จัดการ Learning & Impact งานกิจกรรม และ
ความเคล่ือนไหวเยาวชน เป็นผู้แบ่งปันความรู้กับเรา กิจกรรมครอบคลุมประเด็น
เร่ืองเพศวิถี การคุกคามทางเพศ และนัยเชิงอำนาจ ซ่ึงถือเป็นประโยชน์สำหรับเร่ืองเพศวิถี การคุกคามทางเพศ และนัยเชิงอำนาจ ซ่ึงถือเป็นประโยชน์สำหรับ
น้องๆ นักศึกษาท่ีกำลังทำงานเพ่ือให้พ้ืนท่ีในร้ัวมหาวิทยาลัยปลอดภัยมากข้ึน
โดยในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา นักศึกษากลุ่มน้ีได้ดำเนินโครงการ “รับน้องสร้างสรรค์
ปลอดการคุกคามทางเพศ” ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ชมรม และพรรคนักศึกษาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน
อย่างแท้จริง

ไม่เพียงแต่พ้ืนท่ีสาธารณะในเมืองเท่าน้ัน เป้าหมายของโครงการยังรวมไปถึง
สถานศึกษาอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นสถานศึกษาแห่งแรก
ท่ีนำโครงการ “ปักหมุด จุดเผือก” เข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย การร่วมเป็นพันธมิตร

เปิดตัว “ปักหมุดจุดเผือก” ผนึกพลังความร่วมมือใหม่

หลังจากท่ีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง (Safe Cities for Women) ได้
รณรงค์มาเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี เพ่ือสร้างความปลอดภัยจากการคุกคาม
ทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะภายใต้ชื่อโครงการ “ถึงเวลาเผือก” ที่มี
ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก #ทีมเผือก จำนวนมาก และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออก
มาขานรับและปรับเปล่ียนเพ่ือความปลอดภัยของผู้โดยสารจากการคุกคาม
ทางเพศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะขยายพื้นท่ีการทำงานมากไปกว่าระบบขนส่ง ทางเพศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะขยายพื้นท่ีการทำงานมากไปกว่าระบบขนส่ง 

ช่วงกลางปี 2562 น้ี เครือข่ายฯ (ประกอบด้วยมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
และเครือข่ายสลัมส่ีภาค) จึงจับมือกับองค์กรเคล่ือนไหวเพ่ือเมืองสีเขียว BIG
Trees กลุ่มภูมิสถาปนิกเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม Shma SoEn และส่ือดิจิทัล
Urban Creature เปิดตัว “ปักหมุด จุดเผือก” โครงการท่ีเชิญชวนประชาชน
รวมตัวกันเป็นหนึ่งในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหาคุกคามทางเพศ
ในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ระบุว่า เมืองหลวงของเราน้ันมีจุดเสี่ยงมากถึง 217 จุด

โดยกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน จะเชิญทุกคนมารวมพลัง ฝึกการ
สังเกตุจุดเส่ียงในพื้นท่ีสาธารณะและชุมชนของตน ก่อนเรียนรู้การปักหมุด
จุดเผือกกันจริงๆ ผ่านเคร่ืองมือท่ีมีติดสมาร์ทโฟนอย่างแอพพลิเคช่ัน LINE
ส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมเป็นแผนที่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ติดตามข่าวสารกิจกรรมล่าสุดได้ที่ 
https://www.facebook.com/SafeCitiesForWomen 

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี
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ทีมเผือกและ ศ.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

ภาพ: วิทวัส เทพสง 

ประชาธิปไตยท่ีดิน 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 หนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางสิทธิในที่ดิน
ที่มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยสนับสนุน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่
เป็นธรรม หรือ P-Move จัดเวที "ทวงการเมืองเชิงโครงสร้าง สู่ประชาธิปไตย
ท่ีกินได้" ท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ เพ่ือยกและถกประเด็น
สิทธิที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย พร้อมเชิญตัวแทนพรรค
การเมือง 5 พรรค ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่การเมือง 5 พรรค ได้แก่ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่
พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิไจไทย ร่วมรับฟังปัญหาเร่งด่วนและรับรอง
ข้อเสนอของภาคประชาชนไปกำหนดเป็นนโยบายในการบริหารประเทศ 

ข้อเสนอ 9 ข้อของ P-Move ประกอบด้วย (1) ด้านสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย
เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและคอมพิวเตอร์
(2) การกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ิน (3) การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การใช้
ระบบไต่สวนและลูกขุนแทนระบบกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้คนจนเข้าถึงได้ง่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกองทุนยุติธรรมให้คนจนเข้าถึงได้ง่าย
(4) ด้านกฎหมายที่ดิน การทบทวนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศ
ทับซ้อนพื้นที่เกษตรกรรม (5) การจัดการทรัพยากร กระจายอำนาจสู่ให้
ส่วนท้องถิ่น และการใช้โฉนดชุมชน (6) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ (7) การคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิ
ความเป็นมนุษย์ (8) นโยบายแผนแม่บทแก้ปัญหากรณีคนไร้รัฐไร้สัญชาติและ
กลุ่มชาติพันธ์ภายใน 3 ปี (9) นโยบายรัฐสวัสดิการ ท่ีมีระบบบำนาญแห่งชาติ
และการปฏิรูประบบภาษี เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและการปฏิรูประบบภาษี เช่น การเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า

จัดต้ังคณะบริหารโครงการ

เข้าสู่คร่ึงหลังของปีท่ี 2 ของโครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในท่ีดินและทรัพยากร
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำเนินงานของมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ และมูลนิธิชุมชนไทย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดตั้งคณะ
บริหารโครงการ (Project Management Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากพันธมิตรหน่วยงานละ 2 ท่าน และประชุมกันทุกๆ 3 เดือนนอกเหนือไปจาก
การประชุมระดับภูมิภาค เพ่ือหารือเก่ียวกับแผนงาน ติดตามและประเมินผลการประชุมระดับภูมิภาค เพ่ือหารือเก่ียวกับแผนงาน ติดตามและประเมินผล
โครงการ ในการประชุมคณะบริหารโครงการครั้งแรก คณะบริหารและผู้มี-
ส่วนได้ส่วนเสีย 11 ท่าน รวมตัวกันท่ีมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย เพ่ือทบทวน
งบประมาณและแผนกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลัง นำเสนอความคืบหน้า
ของเป้าหมายโครงการท่ีกำหนดไว้ ก่อนช้ีแจงถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนา เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นต่อไป

Open Data และภาวะโลกร้อน

ในเวลาท่ีโลกเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลเป็นส่ิงท่ีสำคัญในเวลาท่ีโลกเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลเป็นส่ิงท่ีสำคัญ
อย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อมูลความเป็นไปในซีกโลกใต้ท่ีได้รับ
ผลกระทบภาวะโลกร้อนมากท่ีสุด และข้อมูลท่ีช่วยให้สามารถใช้เพ่ือรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงได้เหมาะสมท่ีสุดสำหรับพ้ืนท่ีหน่ึงๆ Clim’Adapt (คลีมาแดปต์)
คือ โครงการที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและนวัตกรรมที่พื้นที่ต่างๆ

ใช้ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนำเสนอในรูปแบบ
ข้อมูลเปิด (Open Data) ท่ีสามารถนำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างอิสระ รวมถึง
ให้ความสำคัญกับทุกๆ แนวทางเท่ากัน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย
และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับชุมชน หรือองค์กรท่ีกำลังต่อสู้กับภาวะ
โลกร้อน 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ต้อนรับทีม
CliClim’Adapt จากมหาวิทยาลัยอะโกรปารีเทค ประเทศฝร่ังเศส พาเยือนชุมชน
บ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเก็บข้อมูล
การปรับตัวต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นมานานกว่า 40 ปี และยัง
คงเกิดข้ึนเร่ือยๆ ในสภาพภูมิอากาศโลกเปล่ียนแปลง นวัตกรรมภูมิปัญญา
ท่ีชุมชนแห่งน้ีใช้เพ่ือลดกำลังปะทะของคล่ืน คือแนวเข่ือนสลายกำลังคล่ืนไม้ไผ่
และเขื่อนรูปสามเหลี่ยม ซึ่งยังส่งผลให้ตะกอนที่ลอยมาตกตะกอนบริเวณ
ชายฝั่ง สามารถปลูกป่าชายเลนทดแทนพื้นที่ที่เคยเสียไปมากกว่า 150 ไร่
อ่านบทวิเคราะห์พ้ืนท่ีของ Cliอ่านบทวิเคราะห์พ้ืนท่ีของ Clim’Adapt และเร่ืองราวน่าสนใจจากประเทศอ่ืนๆ
ได้ท่ี https://www.clim-adapt.com  

โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในท่ีดินและทรัพยากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่ือม่ันว่าโครงการจะช่วยเปิด
โอกาสให้เหล่านักศึกษาสามารถลุกข้ึนมาสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยให้กับตัวเองได้ 
โดยเฉพาะกับผู้ท่ีอาจมีความเส่ียงในการถูกคุกคามทางเพศ ก็ทำให้มีโอกาส
ได้แสดงออกมาและร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยหยุดย้ังภัย โดยทางมหาวิทยาลัย
เตรียมผลักดันแคมเปญน้ีสู่ มธ.ทุกวิทยาเขต ได้แก่ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์
ลำปาง และพัทยา พร้อมสนับสนุนงานกิจกรรม กำลังนักศึกษา และบุคลากร
มหาวิทยาลัย เล็งนำพื้นที่จุดเสียงที่ได้พบไปพัฒนาแก้ไขเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัย เล็งนำพื้นที่จุดเสียงที่ได้พบไปพัฒนาแก้ไขเพื่อยกระดับ
ความปลอดภัย
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ส่ิงดีๆ เกิดข้ึนเม่ือเราร่วมมือกัน 

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดการประชุมประจำปีระหว่างองค์กรและ
เครือข่ายพันธมิตร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 การประชุมครั้งนี้เป็น
การพบกันคร้ังสำคัญระหว่างตัวแทนพันธมิตรผู้ทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ ใน
โครงการหลักทั้ง 3 เช่น สมาคมไทบ้าน เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา พื้นที่
ภาคกลาง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดน่าน (การศึกษาและ
เยาวชน) มีเดียเอเจนซ่ี ไซด์คิก (สิทธิสตรี) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิเยาวชน) มีเดียเอเจนซ่ี ไซด์คิก (สิทธิสตรี) มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิ
ชุมชนไท (สิทธิชุมชนในท่ีดินและทรัพยากร)

แม้บางท่านอาจจะไม่ได้ทำงานด้วยกันโดยตรง แต่เป็นโอกาสดีท่ีจะได้แลกเปล่ียน
และเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน รวมถึงแบ่งปันความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่มูลนิธิฯ เพ่ือความเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาตร์ปี 2561-2565 ต่อไป 

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเยือนแอ็คชั่นเอด 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ยินดีต้อนรับ
คุณเซซิเลีย ฮิเมเนซ ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชน
ของผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ (internally displaced persons หรือ IDP’s) 

เป็นยามบ่ายแห่งการแลกเปล่ียน และจุดเร่ิมต้นของความร่วมมือเพ่ือปกป้อง
สิทธิของผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นฐาน มูลนิธิฯ และตัวแทนจากแอ็คชั่นเอด
บังคลาเทศ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณเซซิเลีย และงานของแอ็คช่ันเอดบังคลาเทศ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณเซซิเลีย และงานของแอ็คช่ันเอด
ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ และงานรณรงค์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นฐาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้พลัดถ่ินจากภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การไล่ที่ดิน การละเมิดสิทธิในที่ดิน รวมไปถึงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

นักเรียนนานาชาติระดมทุนช่วยงานพัฒนาการศึกษา

เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 ทางคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนนานาชาติ
RC International กรุงเทพฯ บริจาคเงินจำนวน 16,175 บาท แก่มูลนิธิ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก

เงินบริจาคเป็นเงินท่ีนักเรียนช้ันประถมและมัธยมต้นช่วยระดมทุนผ่านกิจกรรม
ซ้ือ-ขายหนังสือและของเล่นมือสอง รวมถึงหนังสือนิทานท่ีพวกเขาแต่งข้ึนซ้ือ-ขายหนังสือและของเล่นมือสอง รวมถึงหนังสือนิทานท่ีพวกเขาแต่งข้ึน
มาและวาดภาพประกอบด้วยตัวเอง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีโอกาสได้เล่า
เก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินอยู่ เคร่ืองมือการเรียนรู้ต่างๆ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก และยังให้น้องๆ ลองทำกิจกรรมจิตศึกษาสนุกๆ ดูกัน
อีกด้วย 

ขอขอบคุณ สภานักเรียนโรงเรียนนานาชาติ RC International หัวหน้ากิจการ
นักเรียน คุณแดลลี เฟอร์กูสัน และผู้จัดการงานรณรงค์และ Global Engagement
แอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล คุณไดนาห์ ฟูเอนเตสฟินา สำหรับการสนับสนุนแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล คุณไดนาห์ ฟูเอนเตสฟินา สำหรับการสนับสนุน
และการประสานงานกิจกรรมในคร้ังน้ี 

ข่าวสารมูลนิธิ

สนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ผ่านของขวัญเพ่ือการกุศล
คอลเล็กช่ันใหม่ รายได้จากของขวัญทุกช้ินจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล 

ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงกับเราวันนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน
คุณกาญจนา สมสกุล (กาญ) โทร. 02-279-6601-2 ต่อ 110 อีเมล 
kanchana.somsakul@actionaid.org หรือส่งข้อความมาท่ีเพจของมูลนิธิฯ 
hhttps://www.facebook.com/ActionAidThailand เพื่อสนับสนุนหรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อภินันทนาการส่งทางไปรษณีย์ท่ัวประเทศไทย1. กระเป๋าผ้า ขนาด 16x14 น้ิว (500 บาท)  2. สมุดโน้ต ขนาด A5 (300 บาท)
3. เสื้อโปโล ขนาด M, L, XL (600 บาท) 4. เสื้อยืด ขนาด M, L, XL (400 บาท)

ของขวัญเพ่ือการกุศล
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สแกนโค้ดด้วยแอพพลิเคชั่น LINE หรือ QR Reader 
เพื่อเยี่ยมเพจเฟซบุ็คของเรา 

หรือติดตามงานของเราผ่านช่องทางต่อไปน้ี

 

ติดตามเรา

แอ็คช่ันเอด คือองค์กรสากลท่ีทำงานใน 45 ประเทศท่ัวโลก ด้วยเจตนารมย์
ในการสร้างสังคมท่ีปราศจากความยากจนและความอยุติธรรม สังคมท่ีทุกคน
มีสิทธ์ิดำรงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เราเช่ือม่ันในพลังของผู้คน
ท่ีจะเป็นผู้ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชีวิต ชุมชน และสังคมโลก โดย
เราเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และทำงานกับพวกเขาและองค์กร
พันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงน้ัน

เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ทำให้โลกยุติธรรมขึ้นสำหรับทุกคนด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ทำให้โลกยุติธรรมขึ้นสำหรับทุกคนด้วย
การสนับสนุนแอ็คชั่นเอด

เก่ียวกับเรา
มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

60/1 อาคารมนริริน ชั้น 2 ห้องเอ 201
ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (66) 02-279-6601 ถึง 2
เว็บไซต์: www.actionaid.or.th

อีเมล: อีเมล: communications.thailand@actionaid.org

                              

 

ติดต่อเรา

NL-3/2019_08112019

คุณรุ่งทิพย์ อ่ิมรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมและนโยบาย มูลนิธิแอ็คช่ันเอด
ประเทศไทย เป็นตัวแทนเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง เยือนรายการ
“เช้าน้ีมีแต่เร่ืองด๊ีดี” ช่อง 5 เพื่อพูดคุยประเด็นการคุกคามทางเพศในพื้นท่ี
สาธารณะ วิธีสังเกตพฤติกรรมที่เข้าข่าย วิธีการรับมือเหตุการณ์สำหรับ
ผู้ถูกกระทำ และวิธีท่ีผู้พบเห็นสามารถ “เผือก” เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทางได้
รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/FaKEjRT-S2M

คุณรุ่งทิพย์ยังได้เผยถึงท่ีมาของโครงการเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง ซ่ึงเป็นคุณรุ่งทิพย์ยังได้เผยถึงท่ีมาของโครงการเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง ซ่ึงเป็น
โครงการรณรงค์สากลของแอ็คช่ันเอดในหลายประเทศ แนวทางการดำเนินงาน
เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย รวมถึงข่าว
โครงการ “ปักหมุด จุดเผือก” ที่กำลังจะมีขึ้น รับชมสกู๊ป “ปักหมุดจุดเผือก
สร้างเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง” รายการ “วันใหม่ไทยพีบีเอส” เทปวันท่ี 13
มิถุนายน ได้ที่ https://youtu.be/6EZt-h9BOns 
 

เช้าน้ีมีแต่เร่ือง... เผือกๆ
ส่ือ-ส่ิงพิมพ์


