


กอนจะไดมารูจักกับเครื่องมือสอนคิด ซึ่งเปนนวัตกรรมที่โรงเรียนบานฮากฮาน 
ใชสอนในปจจุบัน ครูบัวก็เปนคนหนึ่งที่ตั้งคำถามและพยายามมองภาพ 
ความเปนครูในตัวเอง วาการที่เราเปนครูผูสอนนั้น หากจะมีเครื่องมือใดบาง 
ที่จะชวยใหผูเรียนคิดได คิดเปน สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองได เพราะ 
กระบวนการคิดสำหรับผูเรียนนั้นสำคัญ “มันคงไรประโยชน ถาผูเปนครูใหเด็ก 
ทองจำเปนนกแกวนกขุนทอง แตยังไมสามารถชวยใหเด็กคิดแกปญหาตาง ๆ 
ในชีวิตประจำวันได” ครูบัวกลาว

สำหรสำหรับมิติดานการจัดการหองเรียนครูบัวมองวา “การจัดการชั้นเรียนผาน 
การสรางวินัยเชิงบวกเปนสิ่งที่สำคัญมาก กลาวคือ ครูตองเปนผูใหความเขาใจ 
ใหแนวทาง ใหความอบอุนแกเด็ก ไมมีการลงโทษหรือใชพฤติกรรมที่รุนแรง 
กับผูเรียน หองเรียนที่เด็กสามารถไดแสดงความคิดเห็น ครูรับฟงและเขาใจกัน
และกและกัน ไมมีความตึงเครียด ยิ้มและหัวเราะได หองเรียนนั้นจะเปนหองเรียนที่ 
นาเรียน ถึงแมหองจะแคบ ไมมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแคโตะไมเกา ๆ 
พัดลมแก ๆ แตครูและนักเรียนเรารักและเขาใจกัน ทุกคนมีความสุข ครูอยาก 
สอนนักเรียนก็อยากเรียน โดยสวนตัวดิฉันมองวาสิ่งอำนวยความสะดวก 
เหลานั้นจำเปน แตไมมากไปกวากระบวนการและการปฏิบัติที่ครูมีตอลูกศิษย 
ซึ่งถึงแมโรงเรียนบานฮากฮานจะเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดมีทรัพยากร
ครบครัน แตโรงเรียนของเราจะขามผานอุปสรรคปญหาทางกายภาพไปได”

แมแมภาพที่ครูบัวมองวาโรงเรียนในฝนจะไมตางไปจากภาพของสังคมที่คาดหวัง 
จากโรงเรียน วาจะตองมีหองเรียนที่เหมาะสมพอเพียง ตัวอาคารเรียน 
แข็งแรง มั่นคง สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู มีสนามเด็กเลน 
มีแหลงเรียนรู มีหองสมุดที่นาเขาไปหาความรู แตเราปฏิเสธไมไดวาโรงเรียน 
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลและตั้งอยูบนชุมชนภูเขาอยางบานฮากฮาน 
ไมมีทุกอยางครบตามที่เคยมองภาพโรงเรียนในฝน เพราะในความเปนจริง 
โรงเรียนขนาดเล็กยังถูกจำกัดอยูดวยนโยบายการบริหารจัดการตามกรอบ
งบประมาณที่สวนกลางกำหนด งบประมาณที่สวนกลางกำหนด 

อาชีพครูในโรงเรียนของรัฐก็คือขาราชการที่สวนหนึ่งคือตองปฏิบัติตามอาชีพครูในโรงเรียนของรัฐก็คือขาราชการที่สวนหนึ่งคือตองปฏิบัติตาม
สายงาน บังคับบัญชา ในฐานะครูคนหนึ่ง ครูบัวไดสะทอนมุมมองดานระบบ 
การศึกษาวา “ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนผู- 
บริหาร นโยบายก็เปลี่ยน ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไมเคยหยุดนิ่ง 
คนเปนครูตองติดตามขาวสารและพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
ถึงระบบจะเปลี่ยนไปแคไหนผูเปนครูก็ยังคงมีเปาหมายที่จะพัฒนาผูเรียนดวย 
การศึกษา ครูควรทำตัวเปนไมไผลูไปตามลมและสถานการณ ไมยึดติดแบบตนไม 
ใหญ เพราะเมื่อเจอปญหาหรือพายุใหญ ลำตนที่ใหญและแข็งแรงนั้นจะหัก ใหญ เพราะเมื่อเจอปญหาหรือพายุใหญ ลำตนที่ใหญและแข็งแรงนั้นจะหัก 
โคนลมไดงาย”



แอ็คชั่นเอด สหราชอาณาจักร จัดนิทรรศการภาพถาย “Women by Women” ระหวาง
วันที่ 5-8 มีนาคม 2563 ที่ gallery@oxo กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นิทรรศการนี้เปน
ความรวมมือกับชางภาพหญงิจากหลายประเทศ
เพื่อนำเสนอแงมุมตางๆ ของผูหญงิและเด็กหญงิ
ที่ตองใชชีวิตอยูกับความยากจน และใหเห็นถึง
ความสามารถซึ่งมักถูกมองขาม และเรื่องราว
ที่ทรงพลังของพวกเธอ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในที่ทรงพลังของพวกเธอ ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
การทลายกำแพงแหงอคติและความไมเปนธรรม
ในสังคมนั้น ๆ



ภาพ: จูเลีย ซานเชส 

แอ็คชั่นเอดตอนรับเลขาธิการสหพันธคนใหม 

นักสิทธิสตรีและนักสิ่งแวดลอมมากประสบการณ คุณจูเลีย ซานเชส (Julia 
Sánchez) ไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการคนตอไปขององคการแอ็คชั่นเอด 
อินเตอรเนชั่นแนล หลังผานกระบวนการการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากทั่วโลก

คุณจูเลียมีประสบการณในบทบาทผูนำในภาคงานพัฒนาระหวางประเทศ คุณจูเลียมีประสบการณในบทบาทผูนำในภาคงานพัฒนาระหวางประเทศ 
และการทำงานในประเทศกำลังพัฒนาเปนเวลาหลายป เธอเคยดำรงตำแหนง 
ประธานกรรมการของ Canadian Council for International Co-operation 
(CCIC) และประธานคณะกรรมการของ CIVICUS องคกรไมแสวงหาผลกำไร 
ระหวางประเทศ คุณจูเลียทำงานเพื่อสงเสริมความเสมอภาคและการพัฒนา 
อยางยั่งยืนมาเปนเวลากวา 25 ป และตลอดการทำงานในสายงานนี้ เธอได 
แสดงจุดยืนที่แนวแนในหลักการสตรีนิยมและการทำงานบนพื้นฐานของ
สิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชน

คุณเนียรัดซาย กัมบนซวานดา (Nyaradzayi Gumbonzvanda) ประธาน 
คณะกรรมการองคการแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล กลาววา “หลังจาก 
กระบวนการคัดเลือกที่เขมงวด เรามั่นใจวาคุณจูเลียคือผูที่เหมาะสมที่สุดที่ 
จะมาเปนผูนำของแอ็คชั่นเอดในชวงเวลาที่สำคัญอยางตอนนี้ เธอจะรับหนาที่ 
 



ที่ตั้งไวในแผนยุทธศาสตร 2571 ที่ชื่อวา ‘Action for Global Justice’  
และทำมันไดอยางมีประสิทธิภาพ”

“หลังจากที่โลกกาวเขาสูคริสตทศวรรษใหม ปญหาสังคมและความทาทายตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เห็นตัวอยางไดจาก 
ผูหญงิและเด็กหญงิจำนวนมากที่กำลังตอสูเพื่อสิทธิทางเศรษฐกิจและ
ความเปนธรรมดานภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่ตองเผชิญกับ
วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่มีความรุนแรง
ยยิ่งขึ้นตามมา เรามั่นใจวาความเปนผูนำของคุณจูเลียจะเสริมพลังใหครอบครัว 
แอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล พรอมสำหรับการสรางความเปลี่ยนแปลง 
ที่มากขึ้น เพื่อบรรลุเปาหมายภารกิจของเรา”

ดานคุณจูเลีย ซานเชส กลาววา “ดิฉันรูสึกตื่นเตนที่จะไดมาเปนสวนหนึ่งของ 
แอ็คชั่นเอดในฐานะเลขาธิการคนตอไป และไดยายไปยังสำนักงานใหญของ

องคกรที่กรุงโจฮันเนสเบิรก”

“เป“เปนเวลาหลายปที่ดิฉันไดสนับสนุนการทำงานของภาคประชาสังคม เพื่อให 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและกลุมประชาชนตาง ๆ ไดรับการสงเสริม 
และความชวยเหลือ แอ็คชั่นเอดเปนหนวยงานที่ริเริ่มบุกเบิกภารกิจในลักษณะนี้ 
ดิฉันมีความกระตือรือรนและมุงมั่นที่จะรวมมือกับเจาหนาที่และคณะกรรมการ
ทุกทาน จากทุกภาคสวนของสหพันธแอ็คชั่นเอด เพื่อที่จะทำใหจุดมุงหมาย 
ของแผนยุทธศาสตร 2571 เปนจริง”

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผานมา คุณจูเลียไดรับชวงตอจากคุณแอน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผานมา คุณจูเลียไดรับชวงตอจากคุณแอน 
เจลเลอมา (Anne Jellema) ผูดำรงตำแหนงรักษาการผูอำนวยการของ 
องคการแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล หลังคุณอาเดรียโน แคมโปลีนา (Adriano 
Campolina) ดำรงตำแหนงผูอำนวยการครบสมัยเปนเวลา 5 ป

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 02-279-6601 
ถึง 2 หรือ 02-279-6604 และอีเมล 
retention.thailand@actionaid.org

สภาพพื้นสนามเด็กเลนกอนและหลังไดรับการปรับปรุง

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอกราบขอบคุณผูบริจาค ที่ใหความสนใจกับ 
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนปา- 
แลวหลวง วิทยา อ.สันติสุข จ.นาน ที่วางแผนไววาจะบินไปลงพื้นที่ในวันที่ 
14-15 มีนาคม 2563 แตเนื่องจากเปนการเดินทางไกลไปถึงภาคเหนือ ซึ่งมี 
คาใชจายเพิ่มขึ้นมาคือ คาเครื่องบินและที่พัก พวงดวยการแพรระบาดของ 
ไวรัส COVID-19 ทำใหตองระมัดระวังการเดินทางเปนพิเศษ สงผลให 
กิจกรรมดังกลาวตองถูกยกเลิกไปอยางนาเสียดาย 

ททั้งนี้ ทุนสนับสนุนที่ผูบริจาคจำนวน 8 ทาน ไดเมตตารวมสมทบเขามาเพื่อ 
สนับสนุนการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลนและยกระดับความปลอดภัยของ
นักเรียนโรงเรียนปาแลวหลวงวิทยานั้น มูลนิธิฯ ไดทำการมอบใหทาง 
โรงเรียนทั้งหมดโดยไมหักคาใชจายแลว ผูบริจาคไดใหการสนับสนุนเปนจำนวน 
11,400 บาท ในเดือนตุลาคม 2562 และตอมาอีก 2,500 บาท ในชวง 11,400 บาท ในเดือนตุลาคม 2562 และตอมาอีก 2,500 บาท ในชวง 
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 รวมทั้งสิ้น 13,900 บาท ทานผูบริจาค 
คงไดรับใบเสร็จ จากโรงเรียนที่มูลนิธิฯ นำสงแลว เพื่อนำไปใชลดหยอนภาษี 
ไดตอไป

ทริปครั้งตอไป 

มูลนิธิฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะมีโอกาสจัดกิจกรรมลงพื้นที่อีกครั้งในวันเสารที่
18 กรกฎาคม 2563 นี้ ที่โรงเรียนบานหนองขาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 
เพื่อใหผูบริจาคเห็นถึงผลที่งอกงามในตัวเด็ก ๆ และโอกาสที่พวกเขาไดรับจาก 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ทานมีสวนรวมสนับสนุน

ททั้งนี้ทางมูลนิธิฯ เฝาระวังสถานการณ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของ 
ทุกทาน รวมถึงนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ – โปรดติดตาม 
ขาวสารการยืนยันและจดหมายเชิญรวมทริปจากเรา
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มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ชั้น 2 หองเอ 201

ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (66) 02-279-6601
เว็บไซต: www.actionaid.or.th

อีเมล: อีเมล: communications.thailand@actionaid.org

                              

 

1. กระเปาผา ขนาด 16x14 นิ้ว (500 บาท)  2. สมุดไดอารี่ ขนาด A5 (300 บาท)
    3. เสื้อโปโล ขนาด M, L, XL  / สีดำ เทา น้ำเงิน ชมพูแซลมอน (600 บาท)
4. เสื้อยืด ขนาด M, L, XL / สีดำ เทา ครีมผาดิบ เลือดหมู  (400 บาท)

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ไดจัดสงใบเสร็จรับเงิน
ใหทานที่บริจาคเงินในป 2562 ตั้งแตเดือนมกราคม
ที่ผานมา พรอมสมุดไดอารี่และจดหมายขาวฉบับที่ 1/2563
(มกราคม 2563) หากทานยังไมไดรับเอกสาร หรือมี
ขอสงสัย กรุณาติดตอ 02-279-6601

โปรดรวมสนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผานของขวัญ 
เพื่อการกุศล รายไดจากของขวัญทุกชิ้นจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล

สนับสนุน หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอเจาหนาที่ฝายระดมทุน โทร. 
02-279-6601 อีเมล kanchana.somsakul @actionaid.org หรือสงขอความ 
มาที่ เพจของมูลนิธิฯ https://www.facebook.com/ActionAidThailand 

อภินันทนาการสงทางไปรษณยีทั่วประเทศไทย

ใบเสร็จรับเงินบริจาค ป 2562
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