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Newsletter
จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย  ฉบับท่ี 4/2562 (ตุลาคม 2562) 

ช่วงวิ่งสะสมระยะ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
ถึง 31 ธันวาคม 2562 !

*สำหรับผู้บริจาคที่สนใจสนับสนุนของที่ระลึกเพื่อการกุศล แต่ไม่ร่วมวิ่ง
(แพ็กเกจ E F และ G) สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ ได้โดยตรง ติดต่อ โทร.
02 279 6601 ถึง 2 ต่อ 102 (คุณวรรณิษา) 110 (คุณกาญจนา) หรือ 113
(คุณพัชราภรณ์) 

อ่านต่อหน้า 5 >

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บระยะ “ActionAid
Virtual Run 2019: วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก” กับระยะทาง 10
กิโลเมตร  

ทุกก้าวของท่าน จะเป็นพลังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเด็กไทยทุกคน

สมัครและส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562 

สมัครเข้าร่วม และดูรายละเอียดแพ็กเกจเพ่ิมเติม ท่ี
https://race.thai.run/ActionaidVirtualRun2019 

มา “ว่ิงด้วยกัน Run 
เพื่อโรงเรียนเล็ก” อีกครั้ง 
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Traffy Fondue คือ แอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดย NECTEC
สำหรับส่ือสารเร่ืองปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วย-
งานรัฐหรือเอกชนที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหา
ที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด ปัญหาทางเท้า ฯลฯ และติดตาม
สถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ 

ขณะนี้ Traffy Fondue รองรับการแจ้งปัญหาความปลอดภัย
การคุกคามและความรุนแรงทางเพศผ่านตัวกรอง #ทีมเผือก การคุกคามและความรุนแรงทางเพศผ่านตัวกรอง #ทีมเผือก 
โดยเฉพาะ เราสามารถช่วยกันแจ้งจุดเสี่ยงผ่านแอพฯ ที่ใช้เป็น
ประจำทุกวันอย่าง LINE ได้ง่ายๆ ตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

>  กดเพิ่มเพื่อน @traffyfondue ในแอพพลิเคชั่น LINE (มี
   เคร่ืองหมาย @)
>  ติดแฮชแท็ก #ทีมเผือก พร้อมแจ้งเบาะแสจุดเส่ียงกับแชทบอท 
>  ส่งภาพถ่าย 
>>  กดปุ่มแชร์โลเคช่ัน เพ่ือให้แชทบอททราบจุดบน GPS ท่ีชัดเจน

“ปักหมุดจุดเผือก” เพื่อเมืองและมหาวิทยาลัยท่ีปลอดภัย

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง (Safe Cities for Women) พร้อมพันธมิตร
ใหม่ BIG Trees Shma SoEn และ Urban Creature เปิดตัวโครงการ “First
Pin ปักหมุดจุดเผือก” อย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2562 โดย
เชิญชวนสมาชิกทีมเผือก กว่า 80 ท่าน และส่ือมวลชน ร่วมค้นหาเส้นทางท่ี
เส่ียงต่อการถูกคุกคามทางเพศที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ และแจ้งจุด
เส่ียงผ่านแชทบอทในแอพพลิเคช่ัน LINE ท่ีทุกคนคุ้นเคยกันดี เพ่ือรวบรวมเส่ียงผ่านแชทบอทในแอพพลิเคช่ัน LINE ท่ีทุกคนคุ้นเคยกันดี เพ่ือรวบรวม
เป็นข้อมูล “จุดเผือก Map” ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

กิจกรรมเร่ิมต้นข้ึนท่ีโรงแรมเอทัส ซอยร่วมฤดี สำหรับช่วงพูดคุยและเวิร์คช็อป
ท่ีให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเสียงของคนเมืองท่ีเคยเผชิญความเส่ียงและเหตุคุกคาม
ทางเพศ ก่อนเรียนรู้วิธีสังเกตสถานท่ีท่ีอาจกลายเป็นจุดอันตราย และข้ันตอน
การรายงานพื้นที่เสี ่ยงผ่าน LINE ด้วย Traffy Fondue และแฮชแท็ก
#ทีมเผือก จากทีมงานสถาปนิก นักผังเมือง และนักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยี#ทีมเผือก จากทีมงานสถาปนิก นักผังเมือง และนักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

เม่ือทราบวิธีปักหมุดกันแล้ว ก็ถึงเวลาสำรวจพ้ืนท่ีหาจุดเส่ียงจริง โดยได้แบ่ง
ทีมเผือกออกเป็นกลุ่มย่อย เดินไปตามเส้นทางต่างๆ บริเวณชุมชนซอยร่วมฤดี
ชุมชนซอยพระเจน และทางจักรยานลอยฟ้าสวนลุม-สวนเบญจกิติ (สะพานเขียว)
ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีและผู้ใช้เส้นทางน้ีเป็นประจำ เส้นทางของแต่ละกลุ่ม
มาบรรจบกันท่ีสวนเบญจกิติ ซ่ึงเป็นจุดรวมพลเพ่ือรายงานผลและบทเรียน
จากแต่ละกลุ่ม ทั้งยังมีการปักหมุดแผนที่กรุงเทพฯ ขนาดยักษ์ เพื่อแสดงจากแต่ละกลุ่ม ทั้งยังมีการปักหมุดแผนที่กรุงเทพฯ ขนาดยักษ์ เพื่อแสดง
เจตจำนงในการร่วมค้นหาจุดเส่ียงอ่ืนๆ ผ่านสมาร์ทโฟนในพ้ืนท่ีของตนเอง
ต่อไป โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยกันปักหมุดให้ได้ 500 จุด มากกว่าจำนวนที่
กองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยรายงานถึงจุดเสี่ยงที่มีในกรุงเทพฯ
217 จุด

ซ่ึงไม่ได้มีเพียงผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปในวันท่ี 14 กันยายน เท่าน้ันท่ีช่วยเก็บข้อมูล
สำหรับจุดเผือก Map ยังมีเพ่ือนสมาชิกทีมเผือกอีกหลายท่านท่ีทราบข่าวสาร
จากเพจ จากเพจ Facebook เมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง หรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
“ปักหมุดจุดเผือกสัญจร” ย่านบางขุนเทียน เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม และเส้นทาง
บริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน วันที่ 3 พฤศจิกายน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ
ในร้ัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีเครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้ผนึกกำลังร่วมจัดกิจกรรมกันไว้ เพ่ือให้เหล่านักศึกษาสามารถ
ลุกข้ึนมาสร้างพื้นท่ีปลอดภัยให้กับตัวเองได้

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน มีการจัดกิจกรรม “ปักหมุดจุดเผือก” ฉบับธรรมศาสตร์
ข้ึนท่ีวิทยาเขตรังสิต นักศึกษาได้ทำความรู้จักวิธีสังเกตจุดเส่ียงและเคร่ืองมือข้ึนท่ีวิทยาเขตรังสิต นักศึกษาได้ทำความรู้จักวิธีสังเกตจุดเส่ียงและเคร่ืองมือ
แชทบอทเช่นเดียวกัน และจะช่วยกันปักหมุดเพิ่มอีก 300 จุดเป็นฐานข้อมูล
ให่้ทางมหาวิทยาลัยรับเรื่องในเดือนพฤศจิกายน เพื่อดำเนินการต่อใน
การยกระดับความปลอดภัย ในวันน้ัน นักศึกษายังได้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว
พ้ืนฐาน รับมือสถานการณ์การคุกคามทางเพศและการจู่โจมท่ีเป็นอันตราย
ต่างๆ จากครูฝึกมืออาชีพอีกด้วย 

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี

คร้ังก่อนนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับครูและผู้อำนวยการโรงเรียนอีก 121 ท่าน
จาก 20 โรงเรียนในจังหวัดน่านและแพร่ นอกจากจะเป็นการอบรมทางด้าน
เทคนิค อาทิ การสอนด้วย “เครื่องมือสอนคิด” (Thinking Tools) และ
การวางแผนการสอน กิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและ
ความเป็นผู้นำของบุคลากรทางการศึกษาเหล่าน้ีท่ีต้องการลุกข้ึนมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้องถิ่น 
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วิทยาเขต “เผือก”

ความร่วมมือของโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิงและมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ยังเปิดโอกาสสำหรับการทำงานร่วมกับเหล่านักศึกษาและ
การพัฒนาศักยภาพของพวกเขาโดยตรง เครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ ได้เข้าไป
ให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปี 4 คณะสาธารณสุข ในวิชา HP481 Healthy
Cities ตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นักศึกษา
ในช้ันเรียนท้ัง 5 กลุ่ม ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการและแผนกิจกรรมรณรงค์ในช้ันเรียนท้ัง 5 กลุ่ม ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการและแผนกิจกรรมรณรงค์
มหาวิทยาลัยปลอดภัยแก่เครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ ซึ่งหลังจากที่ได้รับ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพ่ีๆ แล้ว นักศึกษาจะรายงานผลกิจกรรม
ของแต่ละกลุ่มในวันท่ี 16 พฤศจิกายนน้ี ท่ีงานอีเว้นท์คร้ังใหญ่ของโครงการ
“ปักหมุดจุดเผือก” 

เครือข่ายเมืองปลอดภัยฯ ยังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ ่งของเวทีประกวด 
“Thammasat Social Changemaker” เฟ้นหาดาวเดือนมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
ผู้นำการเปล่ียนแปลงสังคม โดยพ่ีๆ ได้เข้าไปให้ความรู้และช่วยระดมความคิดผู้นำการเปล่ียนแปลงสังคม โดยพ่ีๆ ได้เข้าไปให้ความรู้และช่วยระดมความคิด
หาวิธีสร้างมหาวิทยาลัยให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน แถมจัดเวิร์คช็อปในหัวข้อ
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง สอนเทคนิคการทำสื่อรณรงค์ให้ประสบ
ความสำเร็จให้กับชาว Changemaker องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กลุ่ม MC of Thammasat กลุ่ม TUTV เเละกลุ่มทูตกิจกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Ambassador) งานน้ี
ยังได้คุณซินด้ี-สิรินยา บิชอพ นางแบบและพิธีกรเจ้าของแคมเปญ #DontTell
MeHowToDress และคุณจามร กิจเสาวภาคย์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 9 มาร่วม
เป็นวิทยากรพิเศษอีกด้วย

จากล่างขึ้นบน และบนลงล่าง

ความพยายามในการปักหมุดจุดเผือกท้ังหมดน้ี จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากไม่ได้
รับการรับฟังและความร่วมมือจากภาครัฐ เจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับการรับฟังและความร่วมมือจากภาครัฐ เจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
พ้ืนท่ีเส่ียงต่างๆ  ก่อนท่ีเครือข่ายเมืองปลอกภัยเพ่ือผู้หญิงจะส่งมอบข้อมูล
ท้ังหมดจากการปักหมุดของประชาชนเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
เบ้ืองต้น ในวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 เครือข่ายฯ เข้าพบเจ้าหน้าท่ีตำรวจ ผู้กำกับ
สน.ลุมพินี ผู้ดูแลพ้ืนท่ีบริเวณสะพานเขียวท่ีเราได้เดินสำรวจเม่ือวันท่ี 14 กันยายน
และได้รับความร่วมมือในการนำร่องแก้ไข และลดภัยคุกคามทางเพศให้ท่ัวเขต
ลุมพินี ต่อมาในวันที่ 21 ตุลาคม เครือข่ายฯ พร้อมกับกลุ่มภูมิสถาปนิก
Shma SoEn และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้เข้าShma SoEn และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้เข้า
พูดคุยกับ ดร.พัชรินทร์ ชำศิริพงศ์ สส.เขตปทุมวัน เจ้าหน้าท่ีตำรวจ สน.ลุมพินี
และสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการวางผังและพัฒนา
เมือง กรุงเทพฯ เพื่อหาข้อตกลงการทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า
ของโครงการต่อไปได้ท่ี http://www.facebook.com/SafeCitiesForWomen

การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ สามารถทำได้ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในฐานะผู้บริโภค เข้าร่วมกลุ่มขับเคล่ือนประเด็นโลกร้อนอย่าง Climate Strike
Thailand (ซ่ึงมาร่วมงานคร้ังน้ีกับเราด้วย) ไปจนถึงสร้างธุรกิจเพ่ือสังคมท่ี
ช่วยยับย้ังไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึนกว่าเดิม หรือช่วยให้โลกรับมือกับผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อนท่ีมีอยู่แล้วได้ดีข้ึน

Asia-Pacific Climate Week 2019

ปี 2562 น้ี กรุงเทพมหานครรับหน้าท่ีจัดการประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลงปี 2562 น้ี กรุงเทพมหานครรับหน้าท่ีจัดการประชุมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ Asia-Pacific Climate Week 2019 ณ ศูนย์การประชุมองค์การ
สหประชาชาติ โดยผู้เข้าร่วมท่ีเดินทางมาจากท่ัวโลกหารือและยกระดับความพยายาม
ในการต่อสู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และระดับโลก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิในท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ อุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ส่งผลกระทบ
เชิงรูปธรรมมากมาย ภัยธรรมชาติอย่าง น้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ได้สร้างความเสียหายทางท่ีดิน ทรัพยากร และสิทธิ มีคนบางกลุ่ม
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมากกว่าคนอื่นๆ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่
การดำเนินงานด้านสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากรของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย ไม่สามารถเพิกเฉยต่อวิกฤติโลกร้อนได้ประเทศไทย ไม่สามารถเพิกเฉยต่อวิกฤติโลกร้อนได้

เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และศูนย์ยูนุสเซ็นเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานเสวนา “Climate Justice: Who Wins,
Who Loses?” ณ ศูนย์ยูนุสเพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานน้ีได้รับความสนใจจากนิสิตชาวเกษตรศาสตร์เป็นจำนวนมาก ท่ีมาร่วม
เก็บเก่ียวความรู้เร่ืองความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศจากวิทยากร คุณฮาร์จีต
สิงห์  ผู้นำประเด็นการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ องค์การแอ็คช่ันเอด
อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณอำนาจ จันทร์ช่วง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการชุมชนอินเตอร์เนชั่นแนล และคุณอำนาจ จันทร์ช่วง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการชุมชน
มูลนิธิชุมชนไท โดยประเด็นท่ีเราได้พูดคุยกันน้ันครอบคลุมท้ังระดับโลกและ
ระดับประเทศ เช่น ท่ีมาและเหตุผลของความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ
การควบคุมอุณหภูมิโลก ข้อตกลงปารีส การพัฒนาท้องถ่ินในการรับมือและ
แก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ข้อเรียกร้องของประชาสังคมต่อรัฐบาลไทย และวิธีท่ี
คนรุ่นใหม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นต้น

โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในท่ีดินและทรัพยากร



ภาพสเก็ตช์สำหรับงานวิ่ง ActionAid Virtual Run 2019 มีที่มาที่ไป
อย่างไร 

เป็นการพูดคุยกันกับทีมงานครับ พอผมได้รับงานมาก็หารูปแบบท่ีเหมาะสม
และเหมาะกับสไตล์ของตัวเอง ซ่ึงเป็นสไตล์การ์ตูนญ่ีปุ่นน่ารักและสีสันสดใส
จึงออกมาเป็นงานดังกล่าวครับ

รู้สึกอย่างไรที่ทางมูลนิธิฯ นำภาพของคุณโหน่งมาใช้เป็น key visual
ของ ของ ActionAid Virtual Run 2019 รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งรายได้
นำไปสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก

รู้สึกดีใจครับ ท่ีได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้ส่วนรวมจากความสามารถท่ีพอมีอยู่
สุดท้ายต้องขอขอบคุณทางทีมงานมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ท่ีเปิดโอกาส
ให้ผมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ีครับ

แนะนำตัว

ผมโหน่งครับ ทรงยศ ชื่นใจดี ครับ

อะไรคือเหตุผลท่ีชอบวาดรูป 

สมัยเด็กๆผมทำส่ิงเหล่าน้ีได้ค่อนข้างดีครับ

จึงฝึกฝนมาเร่ือยๆ ตอนน้ีผมเป็นมัณฑนากร
เป็นนักออกแบบตกแต่งภายในโดยสายอาชีพ
ที่ผมเรียนมา ส่วนงานเขียนที่เห็นและผ่านตาที่ผมเรียนมา ส่วนงานเขียนที่เห็นและผ่านตา
ผมเขียนเพื่อเป็นการพักผ่อนจากงานออกแบบท่ี
ทำอยู่ประจำครับ ไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่อย่างใด

ในฐานะผู้ใหญ่และผู้ปกครองคนหน่ึง คิดว่าตอนน้ีการศึกษาของประเทศไทย
เป็นอย่างไร มีปัญหาใดท่ีต้องเร่งแก้ไข และมีทางออกอย่างไรบ้างในมุมมอง
ของคุณโหน่ง

การศึกษาของไทย เราควรพัฒนารูปแบบการศึกษา เฉพาะให้เหมาะกับเยาวชน
ของเราครับ ส่วนเรื่องปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข ก็น่าจะเป็นเรื่องบุคลากรครับของเราครับ ส่วนเรื่องปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข ก็น่าจะเป็นเรื่องบุคลากรครับ
ผมอยากให้คนที่เก่งท่ีสุดมาเป็นครู เพื่อประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนครับ

ทำความรู้จักนักวาดภาพ
งานว่ิง Virtual Run 2019 
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“น่ีคือสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น หากเราไม่แก้ปัญหาโลกร้อนต้ังแต่ตอนน้ี” คุณนันทิชา โอเจริญชัย
ผู้ประสานงาน #ClimateStrikeThailand กล่าวขณะผู้ร่วมเดินขบวน “ล้มตาย”

ประเด็นเร่งด่วนเรื่องการเปล่ียนผ่านพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานทดแทน ถูกถ่ายทอดผ่านแผ่นป้าย
ต่างๆ ในขบวนเรียกร้องนานาชาติ วันท่ี 6 กันยายน บริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

องค์การแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล ในฐานะหน่ึงในองค์กรประสานความร่วมมือ
ของการประชุมในคร้ังน้ี เป็นผู้จัดและวิทยากรในการประชุมย่อยต่างๆ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน นำเสนอข้อเรียกร้องและ
ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมและการเคล่ือนไหวทางสังคมต่างๆ รวมถึง
เตรียมการสำหรับการประชุม UN Climate Action Summit และกิจกรรม
เคล่ือนไหว Global Climate Strike ท่ีมีข้ึนในช่วงปลายเดือนกันยายน

ขณะเดียวกัน นอกห้องประชุม แอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล ร่วมมือกับองค์กรขณะเดียวกัน นอกห้องประชุม แอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล ร่วมมือกับองค์กร
พันธมิตรอย่าง Asian Peoples' Movement on Debt and Development Asia
Europe People's Forum AEPF และ Asia Energy Network จัดกิจกรรม
ภาคประชาสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น

เวที “Public Forum: People’s Solutions to the Climate Emergency” วันท่ี
4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตรัง พระนคร กรุงเทพฯ และ “Ending the Age of
Fossil Fuels” วันท่ี 5 กันยายน ณ สมาคมผู้ส่ือข่าวต่างประเทศ แห่งประเทศไทย
(F(FCCT) เป็นการรวมพลังเสียงของประชาชนและหน่วยงานจากนานาประเทศ
ท้ังในแถบเอเชีย-แปซิฟิคและยุโรป เพ่ือนำเสนอปัญหาและทางออกท่ีจะกู้วิกฤติ
สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงหน่ึงในประเด็นท่ีสำคัญและเร่งด่วนมากท่ีสุดคือการเปล่ียน-
ผ่านระบบเศรษฐกิจท่ีใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลไปเป็นระบบท่ีปลอดคาร์บอน ซ่ึงต้อง
เป็นการเปลี่ยนผ่านท่ียุติธรรม เป็นประชาธิปไตย และแก้ปัญหาได้ตรงจุด

Global Climate Strike 2019

มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย และชาวกรุงเทพฯ จำนวนมากได้ผนึกกำลังกับ
ผู้คนอีกหลายล้านท่ัวโลก เดินขบวนเพ่ือปกป้องสภาพภูมิอากาศ Gloผู้คนอีกหลายล้านท่ัวโลก เดินขบวนเพ่ือปกป้องสภาพภูมิอากาศ Global Climate
 Strike วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2562 นอกจากจะเป็นวัน #ศุกร์เพ่ืออนาคต หรือ
#FridaysForFuture แล้ว ยังเป็นวันเยาวชนแห่งชาติของไทย เยาวชนชาวไทย
และต่างชาติร่วม 200 ชีวิตเดินขบวนไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือย่ืนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน
ด้านสภาพภูมิอากาศ และให้พันธะสัญญาในการบรรลุเป้าหมายการจำกัดถ่านหิน
และเพ่ิมส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียน 50% ในปี 2568 และ 100% ในปี 2573 
นอกเหนือไปจากป้ายรณรงค์ การแต่งตัวหลากสีสัน การร้องเพลงและเล่นดนตรีนอกเหนือไปจากป้ายรณรงค์ การแต่งตัวหลากสีสัน การร้องเพลงและเล่นดนตรี
ยังมีการแสดงท่ีผู้เดินขบวนนอนลงบนพ้ืนและทำท่าแกล้งตาย ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์
ของผลกระทบร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 

การเดินขบวนในคร้ังน้ี และกิจกรรมอีกกว่า 5,200 กิจกรรม ใน 156 ประเทศ
จะส่งเสียงและสารท่ีชัดเจนไปยังผู้นำประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ท่ีกำลังเดินทาง
ไปยังมหานครนิวยอร์ค เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ คร้ังท่ี 74
และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
สารสำคัญท่ีว่า เราทุกคน ไม่ว่าจะมาจากท่ีไหน อายุเท่าไหร่ ก็ต้องการการเปล่ียน
แปลงเชิงนโยบายและความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ
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สแกนโค้ดเพื่อเยี่ยมเพจเฟซบุ็คของเรา 
หรือติดตามเราผ่านช่องทางต่อไปน้ี

 

ติดตามเรา
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

1. 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)

สนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ผ่านของขวัญเพ่ือการกุศล
รายได้จากของขวัญทุกชิ้นจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกล 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายระดมทุน คุณกาญจนา โทร. 02-279-6601-2 ต่อ 110
อีเมล kanchana.somsakul@actionaid.org หรือส่งข้อความมาท่ีเพจของ
มูลนิธิฯ https://www.facebook.com/ActionAidThailand เพ่ือสนับสนุน
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม อภินันทนาการส่งทางไปรษณีย์ท่ัวประเทศไทยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม อภินันทนาการส่งทางไปรษณีย์ท่ัวประเทศไทย
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กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

เปล่ียนโซนอันตราย 

โรงเรียนบ้านรางมูก ในจังหวัดนครปฐม เป็นอีกหน่ึงโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบ
จากนโยบายยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและต้องปิดตัวลง แต่ด้วยพลังร่วม
ของโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครองท่ีเข้มแข็ง โรงเรียนสามารถกลับ
มาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งพร้อมผู้อำนวยการคนใหม่ 

คุณรุ่งทิพย์ อ่ิมรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมและนโยบาย มูลนิธิแอ็คช่ันเอด
ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับประเด็นน้ี พร้อมบอกเล่าถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นต่อเด็กและชุมชนหากรัฐยังเดินหน้ายุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นต่อเด็กและชุมชนหากรัฐยังเดินหน้ายุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสกู๊ป “การยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นทางออกที่ดีสุดหรือไม่
ในการเดินหน้าพัฒนาการศึกษา?” รายการวันใหม่ Thai PBS วันท่ี 8 สิงหาคม
2562 รับชมย้อนหลังที่ https://youtu.be/UV8DnflwDVg 

หนังสือพิมพ์ Bangkok Post สะท้อนประสบการณ์ร่วมของผู้หญิง บอกเล่า
เรื่องราวการทำงานของโครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง และกิจกรรม
#ปักหมุดจุดเผือก ในชุมชนซอยร่วมฤดีและสะพานเขียวในเดือนกันยายนท่ีผ่านมา
อ่านบทความ “Danger zones” จากวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้ท่ี:
http://bit.ly/2KZm7Vz 

                               รายงานเล่มน้ีคือเร่ืองราวของมูลนิธิแอ็คช่ันเอด
                               ประเทศไทยในปี 2561/2018 ท่านจะได้เห็น
                               ถึงการดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ
                               มนุษยชนและความก้าวหน้าของ 3 โครงการ
                               หลักของเรา

                               ท่านจะได้เห็นเร่ืองราวเก่ียวกับการสนับสนุน
                                                              และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและ
                               การรณรงค์เร่ืองสิทธิในการศึกษาท่ีเท่าเทียม
                               เห็นเส้นทางของเราในการร่วมมือกับภาครัฐ
และประชาชนเพ่ือความเท่าเทียมทางเพศ และเมืองท่ีปลอดภัยสำหรับผู้หญิง

ท่านจะได้เห็นการทำงานเพ่ือส่งเสริมสิทธิชุมชนในท่ีดินและทรัพยากร รวมถึง
ความร่วมมือประชาสังคมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิและการมีชีวิตอยู่ของคนทั่วโลก 

ดาวน์โหลดรายงานภาษาไทย: ดาวน์โหลดรายงานภาษาไทย: http://bit.ly/34CrzFI
ดาวน์โหลดรายงานภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2n4nSYD  
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