
แอ็คชั่นเอด คือองคการสากลที่ทำงานใน 45 ประเทศ
ทั่วโลกดวยเจตนารมยในการสรางสังคมที่ปราศจาก
ความยากจนและความอยุติธรรม สังคมที่ทุกคนมีสิทธิ์
ดำรงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เราเชื่อมั่น
ในพลังของผูคนที่จะเปนผูขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นในชีวิต ชุมชน และสังคมโลก โดยแอ็คชั่นเอด
เปนผูใหความชวยเหลือ สนับสนุน และทำงานกับเปนผูใหความชวยเหลือ สนับสนุน และทำงานกับ
พวกเขาและองคกรพันธมิตรอยางใกลชิดเพื่อสราง
ความเปลี่ยนแปลงนั้น

เปนสวนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทั่วโลกที่ทำใหสิ่งตางๆ
ยุติธรรมขึ้นสำหรับทุกคนดวยการสนับสนุนแอ็คชั่นเอด

เกี่ยวกับเรา
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สวัสดีปใหม
จากมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ป 2561 เปนปที่มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย สามารถกาวอีกขั้นสูหลักความยุติธรรม
สากล เราไดใหการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กหลายแหงใน 9 จังหวัด จัดกิจกรรม
รณรงคและผลักดันนโยบายใหระบบขนสงสาธารณะ เปนพืี้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น
นอกจากนี้เรายังเปนกระบอกเสียงใหแกชุมชนไรที่ดิน หรือประสบความยากจนทางที่ดิน
รวมกับเครือขายที่ปกปองสิทธิในที่ดินและทรัพยากร ซึ่งทำงานในพื้นที่ 16 จังหวัด
ใน 3 ภูมิภาคของประเทศ

ขอขอบคุณทุกทานที่ทำใหป 2561 เปนอีกหนึ่งปที่นาจดจำ ป 2562 นี้ ความอนุเคราะหขอขอบคุณทุกทานที่ทำใหป 2561 เปนอีกหนึ่งปที่นาจดจำ ป 2562 นี้ ความอนุเคราะห
ของทานจะยังคงเปนแรงขับเคลื่อนที่ทำใหมูลนิธิฯ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เครือขายโรงเรียนที่เติบโตขึ้น และเปนครั้งแรกที่เริ่มตนมีสวนรวมในการสนับสนุน
โครงการรณรงคเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ

ปใหมนี้ ขอใหทุกทานและครอบครัวพบแตความสุข

เทาฮิด อิบเน ฟาริด
ผูอำนวยการ องคการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

แอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนริริน ชั้น 2 หองเอ 201

ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

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

อีเมล: อีเมล: communications.thailand@actionaid.org
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เรื่องเดนจากโครงการ 

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 เปนตนมา โรงเรียนตนแบบ 12 แหง
ในจังหวัดนานเริ่มใชเครื่องมือทางการศึกษาที่เรียกวา “เครื่องมือสอนคิด”
อยางเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 7 กันยายน หลังจากผานไปหนึ่งภาคการศึกษา
มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยจัดการประชุมติดตามผลและเสริมสราง
ศักยภาพสำหรับบุคลาครโรงเรียน โดยมีวิทยากรกระบวนการจาก
โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (CRPAO) หนึ่งในโรงเรียน
แหงแรกๆ ในประเทศไทยที่รับกระบวนการสอนแบบ “โรงเรียนสอนคิด”แหงแรกๆ ในประเทศไทยที่รับกระบวนการสอนแบบ “โรงเรียนสอนคิด”
เขามาใชจากโรงเรียน King’s School ประเทศนิวซีแลนด ภายหลังจาก
การประชุม สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษานาน ใหการสนับสนุนและบรรจุุ
รูปแบบการศึกษาดังกลาวเขาในแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
แผนการสอนของโรงเรียนที่เปลี่ยนไป และผลงานของนักเรียนเปน
ที่ประจักษ เมื่อมูลนิธิฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนานเพื่อประเมินผลโรงเรียน
เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียนบานวังตาว โรงเรียนบานน้ำลัด และโรงเรียน
บานฮากฮาน บานฮากฮาน ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 

สำหรับในภาคกลาง อีสาน และใต โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ
ใชนวัตกรรมการศึกษาที่ประกอบไปดวยจิตศึกษา การเรียนโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) และชุมชนแหงการเรียนรูมืออาชีพ (PLC) เมื่อวันที่ 25
ตุลาคมที่ผานมา โรงเรียนวัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม ไดรับเชิญเปน
ตัวแทนนำเสนอนวัตกรรมดังกลาวและความสำเร็จของโรงเรียน ในงาน
“มหกรรมโลกปวน… ชวนเปลี่ยนการศึกษาไทย เพื่อเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสและสหภาพยุโรป ณ ที่ยั่งยืน” จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสและสหภาพยุโรป ณ 
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เพื่อใหสังคมเห็นถึงความสำคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา จัดใหโรงเรียนและหนวยงานตางๆ นำเสนอ
นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก และรวมขับเคลื่อนนโยบายผานสื่อ
ภายในงาน คณะครูจากโรงเรียนวัดอมรวดีไดนำเสนอผลงานแกผูเยี่ยม
ชมบูธรวม 400 คน รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนกับสมาชิกเครือขาย
โรงเรียนขนาดเล็กจากจังหวัดอื่นๆ

ปดทายป 2561 มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดงาน Towards 2022
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการศึกษาสูป 2022/2565 สำหรับ
เครือขายโรงเรียน ระหวางวันที่ 14-16 ธันวาคม ที่โรงแรมไมดา กรุงเทพฯ 
การประชุมครั้งนี้ไมเพียงเปนการพบกันของตัวแทนเครือขายในภาคใด
ภาคหนึ่งเทานั้น แตเปนโอกาสที่แกนนำผูอำนวยการโรงเรียน ครู และภาคี
เครือขายดานการศึกษาที่กำลังสรางการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาจาก
9 จังหวัดทั่วประเทศ รวมตัวกันเพื่อวิเคราะหปญหาการศึกษาไทย9 จังหวัดทั่วประเทศ รวมตัวกันเพื่อวิเคราะหปญหาการศึกษาไทย
แลกเปลี่ยนมุมมอง นำเสนอการใชการศึกษาทางเลือก ถอดบทเรียน
และระดมความคิดในการกำหนดแผนงานของเครือขายสำหรับ 4 ปขางหนา
ทั้งในระดับภาคและประเทศ  

เยาวชน Activista

พลังเยาวชนนับเปนอีกแรงขับเคลื่อนในพันธกิจของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย ในชวงไตรมาสที่ผานมา เราทำกิจกรรมรวมกับนักกิจกรรม
เยาวชน หรือเหลา “Activista” มากกวาที่เคย เชน ในชวงสัปดาห
กิจกรรมเพื่อความเปนธรรมทางสภาพภูมิอากาศ ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม-
8 กันยายน นอกเหนือจากการทำงานเบื้องหลังแลว Activista ยังไดรวม
เดินขบวน Rise เดินขบวน Rise for Climate ในวันที่ 8 กันยายน บริเวณหนาอาคาร
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนกลุมเกษตรกรและชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกรอน แตไมไดรับความชวยเหลือ
จากภาครัฐที่เพียงพอ

โครงการเยาวชนและการศึกษา

โรงเรียนสอนคิด & เครื่องมือสอนคิด 
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เรายังไดตอนรับ Activista อีกหนึ่งรุน ผานโครงการเยาวชน-
สิทธิสตรี ที่ชื่อวา Safe University, Safe Space for All เมื่อวันที่ 3-4
พฤศจิกายน โดยเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยมีความเขาใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศและ
ความเทาเทียมทางเพศมากขึ้น และสามารถระบุปญหาที่มีอยูใน
มหาวิทยาลัยของตน นักศึกษาจำนวน 22 คนจากมหาวิทยาลัย 5 แหง
ในกรุงเทพฯ และชลบุรี รวมกลุมกันเพื่อพัฒนาแนวทางแกปญหาและในกรุงเทพฯ และชลบุรี รวมกลุมกันเพื่อพัฒนาแนวทางแกปญหาและ
นำเสนอโครงการตอคณะกรรมการ เพื่อโอกาสในการควาเงินทุนที่
จะชวยใหโครงการของพวกเขาเกิดขึ้นจริง 2 โครงการที่ไดรับเลือก
จากทั้งหมด 11 โครงการ เปนของนองๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และรามคำแหง ติดตามความกาวหนาของโครงการไดที่ชองทางของเรา
และ https://www.facebook.com/ActivistaThailand

 
 

โครงการสงเสริมสิทธิสตรี

ในระดับนโยบาย ภาคีเครือขายเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิเดินหนาสู
ความสำเร็จอีกขั้น หลังจากที่ไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
และบริษัท ขนสง จำกัด (บขส.) เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายน ไดเริ่มจัดอบรม
พนักงานของบขส. ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
มากขึ้น และสามารถรับมือกับสถานการณดังกลาวได ตอมาในวันที่
22 พฤศจิกายน บขส. และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัดงานแถลงขาว
ที่สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต เพื่อเปดตัวโครงการอบรมพนักงานที่สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต เพื่อเปดตัวโครงการอบรมพนักงาน
ดังกลาว รวมถึงหนังสือ “คูมือ ‘เผือก’ หยุดการคุกคามทางเพศสำหรับ
พนักงานขนสงสาธารณะ” และเว็บไซต https://www.teampueak.org
ซึ่งเปนสื่อการเรียนรูแบบเปด สำหรับพนักงานขนสงสาธารณะและประชาชน
ทั่วไป ความรวมมือระหวางบขส.และภาคีเครือขายฯ นับเปนความรวมมือ
อยางเปนรูปธรรมครั้งแรกระหวางภาคประชาสังคมและหนวยงานขนสง
สาธารณะ ในการยุติการคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ 

โครงการรณรงคเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ (Safe Cities for Women)
กระตุนใหสังคมตระหนักถึงการยุติการคุกคามทางเพศบนระบบขนสง
สาธารณะ และขยายผลอยางตอเนื่องในชวงทายป 2561 โดยรวมมือกับ
#DontTellMeHowToDress โครงการรณรงคโดย ซินดี้–สิรินยา บิชอพ
ที่ตองการเปลี่ยนความคิดผิดๆ ในสังคม ที่โทษการแตงกายของผูหญงิ
เมื่อพวกเธอถูกคุกคามทางเพศ 

ภาคีเครือขายเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ (ประกอบดวย มูลนิธิแอ็คชั่นเอดภาคีเครือขายเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ (ประกอบดวย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย, แผนงานสุขภาวะผูหญงิและความเปนธรรม, มูลนิธิหญงิชาย
กาวไกล และเครือขายสลัมสี่ภาค) และ #DontTellMeHowToDress จัด
เวิรคช็อปศิลปะปองกันตัวสำหรับสมาชิก #ทีมเผือก โดยเริ่มจากการสราง
ความสนใจผานวิดีโอในสื่อโซเชียล ที่เชิญชวนบุคคลทั่วไป ไมวาจะเปน
นักศึกษา เจาของบริษัท พนักงานองคกรไมแสวงหาผลกำไร และบุคคล
ที่เปนที่รูจักอยาง จอหน–วิญ ูวงศสุรวัฒน, เกา–จิรายุ ละอองมณ ีและ
น้ำตาล–ชลิตา สวนเสนห มาแบงปนวิธีการ “เผือก” หรือขัดขวางเหตุน้ำตาล–ชลิตา สวนเสนห มาแบงปนวิธีการ “เผือก” หรือขัดขวางเหตุ
คุกคามทางเพศหากตนอยูในเหตุการณ ผูติดตามเพจ Safe Cities for
Women ทางเฟซบุค สามารถรวมสงวิธีของตนเขามาทางเพจ เพื่อ
แลกเปลี่ยนและรวมลุนเขารวมเวิรคช็อปศิลปะปองกันตัว “Self-Defense Lab
ปฏิบัติการเผือก เพื่อเพื่อนรอด เราปลอดภัย” ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม
ณ ครอสโอเวอรยิม จุฬาลงกรณซอย 6 ในงาน สมาชิก #ทีมเผือก จำนวน
50 คน เรียนรูเทคนิคการปองกันตัวและชวยเหลือเพื่อนรวมทางที่ประสบ
เหตุคุกคามทางเพศ จากทีมครูฝกผูเชี่ยวชาญ Jเหตุคุกคามทางเพศ จากทีมครูฝกผูเชี่ยวชาญ JDT Combative 

ผูที่ไมไดเขารวมงานสามารถเรียนรูเทคนิคและเกร็ดตางๆ ผานวิดีโอ “วิธี
เอาตัวรอด จากการถูกลวนลามบนรถโดยสารสาธารณะ” และ “5 วิธีเผือก
เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะ” ไดทางเฟซบุค
https://www.facebook.com/pg/SafeCitiesForWomen/videos
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ประเด็นเรียกรองของผูเดินขบวน ไดแก การเยียวยา และชดเชยความเสียหาย
การกัดเซาะชายฝงและโฉนดทะเล การหยุดใชถานหิน ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความเทาเทียมทางเพศ เปนตน
                                     ภาพ: Pongsit Nopmaneepaisan

ความเปนธรรมทางสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพมหานครเปนเจาภาพในการจัดการประชุมเจรจาสมัยยอยของ
องคการสหประชาชาติ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(SB48 Bangkok) ระหวางวันที่ 4-9 กันยายน 2561 โดยเปนการเตรียมการ
เพิ่มเติมสำหรับการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
สมัยที่ 24 (COP24) เกี่ยวกับกฎกติกาของขอตกลงปารีสป 2015 ที่มีขึ้น
เมื่อวันที่ 3-14 ธันวาคม ณ เมืองคาโตวิตเซ ประเทศโปแลนด เมื่อวันที่ 3-14 ธันวาคม ณ เมืองคาโตวิตเซ ประเทศโปแลนด 

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย รวมกับพันธมิตรภาคประชาสังคม
จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนและเรียกรองความเปนธรรมดานสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงเปนกระบอกเสียงใหชุมชนและเกษตรกรผูไดรับผลกระทบโดยตรง
จากภาวะดังกลาว กิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ในงานสัมมนา
“ผลกระทบจากโลกรอนและจัดทำขอเสนอนโยบายตอเวทีโลก” ณ จุฬา-
ลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อมองภาพรวมสถานการณและระดมขอเรียกรอง
ของชุมชนตางๆ ในประเทศไทยที่มีตอรัฐบาลและที่ประชุม SB48 Bangของชุมชนตางๆ ในประเทศไทยที่มีตอรัฐบาลและที่ประชุม SB48 Bangkok

ขอเสนอที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนถูกนำเสนอผานสื่อในวงกวาง ใน
วันที่ 3 กันยายน ณ งานแถลงขาว “การเรียกรองความยุติธรรมทาง-
 

สภาพภูมิอากาศ” ที่สโมสรผูสื่อขาวตางประเทศประจำประเทศไทย
และตอเนื่องมาในวันที่ 6 กันยายน บนเวทีรับฟงขอคิดเห็นจากภาค
ประชาสังคม ที่จัดขึ้นโดย Global Campaign to Demand Climate Justice
หรือเครือขายรณรงคนานาชาติเพื่อเรียกรองความยุติธรรมทาง
สภาพภูมิอากาศ 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไดแสดงพลังและความเปนหนึ่งของกลุมคนที่ตอสู
เพื่อความเปนธรรมทางสภาพภูมิอากาศ คือการเดินขบวนเรียกรองเพื่อความเปนธรรมทางสภาพภูมิอากาศ คือการเดินขบวนเรียกรอง
#RiseforClimate ที่มีขึ้นในวันที่ 8 กันยายน ณ บริเวณอาคารสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ โดยผูเขารวมกวา 200 คนมาจากองคกรตางๆ ทั่วโลก อาทิ
Asian People’s Movement and Development (APMDD), Asia
Climate Change Consortium (ACCC), Women’s Environment and
Development Organisation (WEDO) และพันธมิตรทองถิ่นของ
มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ไดแก มูลนิธิชุมชนไท เครือขายอนุรักษ
อาวไทยตอนบน (อาวตัว ก.) เครือขายปทุมธานี เครือขายการจัดการอาวไทยตอนบน (อาวตัว ก.) เครือขายปทุมธานี เครือขายการจัดการ
ภัยพิบัติไทย รวมถึงกลุมนักศึกษา Activista 

 

การสงเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เดินทางไปยัง
จังหวัดนราธิวาสและปตตานี เพื่อดำเนินงานสงเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจ
ของผูหญงิในพื้นที่ใหม ศึกษาความเปนไปไดของโครงการรูปแบบตางๆ
โดยเขาใจบริบททางภูมิรัฐศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
และเห็นถึงปญหาและความทาทายตางๆ ที่ชุมชนประสบ ที่อำเภอตากใบ
จ.นราธิวาส เรารวมพูดคุยกับคณะกรรมการกลุมออมทรัพยอิตตีฮาดจ.นราธิวาส เรารวมพูดคุยกับคณะกรรมการกลุมออมทรัพยอิตตีฮาด
และสหกรณลอยฟาบานชุมบก และมองเห็นปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรค
ตอการดำเนินงานของกลุม เชน การขาดแรงงานที่มีทักษะ สภาพการเงิน
ที่ไมคลอง การแทรกแซงของรัฐ เปนตน

สำหรับพื้นที่บานหมู 1 อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส สมาชิกชุมชนไดรวมตัวกัน
เพื่อกอตั้งกลุมออมทรัพย และวิสาหกิจขนาดยอมเพื่อสรางรายไดเสริม
ใหแกชุมชน เพิ่มเติ่มจากการทำสวนยางซึ่งเปนแหลงรายไดหลัก โดยมี
ทั้งการทำสวนพริกไทยดำและมะนาวขนาดเล็ก และการทำเบเกอรี่ตามสั่งทั้งการทำสวนพริกไทยดำและมะนาวขนาดเล็ก และการทำเบเกอรี่ตามสั่ง
ของกลุมสตรี ตัวแทนกลุมไดนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุมในท่่ี
ประชุม รวมถึงอภิปรายวิธีที่จะเปดโอกาสทางเศรษฐกิจและทำใหวิสาหกิจ
เติบโตยิ่งขึ้น เชน การสำรวจตลาด การเขาถึงที่ดินมากขึ้น การพัฒนา
ทักษะแรงงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑประจำทองถิ่น  

อีกหนึ่งกลุมที่เราไดพูดคุยดวย คือชาวบานหญงิบานโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์
จ.ปตตานี ที่รวมกลุมกันทำน้ำมันมะพราว น้ำยาลางจาน สบูกอน ฯลฯ
กลุมมีแผนที่จะผลิตสินคาเพื่อสงออกในอนาคต จึงตองเริ่มดำเนินการกลุมมีแผนที่จะผลิตสินคาเพื่อสงออกในอนาคต จึงตองเริ่มดำเนินการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ รวมถึงทำใหผลิตภัณฑและภาพลักษณตราสินคา
ไดมาตรฐานตามที่อุตสาหกรรมกำหนด

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เห็นโอกาสครั้งสำคัญ
ที่จะสรางความแข็งแกรงของกลุมสตรี และชวยพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกเพื่อการเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน เราจะทำงานรวมกับ
เครือขายชุมชนศรัทธา (มชท.) เพื่อสนับสนุนใหแตละกลุมบรรลุเปาหมาย
ของตนอยางยั่งยืน ทั้งในดานการเขาถึงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของตนอยางยั่งยืน ทั้งในดานการเขาถึงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
การหาชองทางทางการตลาด การพัฒนากลยุทธทางการตลาด
หรือการฝกอบรมทักษะทางวิชาชีพ 

โครงการสงเสริมสิทธิชุมชน
ในที่ดินและทรัพยากร
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งานระดมทุน
ผูบริจาคสัมผัสงานพัฒนาการศึกษา
เมื่อวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ผูสนับสนุนใจดีกลุมเล็กๆ รวม
กิจกรรมอันอบอุน กับทีมงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ที่โรงเรียน
วัดดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อสัมผัสงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไดทำความรูจักกับนวัตกรรม “จิตศึกษา”
“การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน” (PBL) รวมถึงวิถีอื่นๆ ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก เชน การสงเสริมทักษะชีวิตและการเรียนรูเสรี, การเสริมสราง
แรงเชิงบวก, การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน เปนตนแรงเชิงบวก, การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน เปนตน

พรอมกันนี้ ผูมาเยือนจากแดนไกล คุณยวน นิวบิกกิง-ลิสเตอร เพื่อนจาก
องคการแอ็คชั่นเอด สหราชอาณาจักร ไดรวมเดินทางและรวมเปน
ตัวแทนมอบเช็คจำนวน 35,000 บาท สมทบทุนการสรางลานกิจกรรม
การเรียนรู และปรับปรุงโตะ-เกาอี้เกาของนักเรียน ทุนจำนวนดังกลาว
เปนการสนับสนุนของผูบริจาคประจำของมูลนิธิฯ และผูบริจาครายครั้ง
และถูกมอบใหโรงเรียนทั้งหมดโดยไมหักคาใชจาย

กอนจากกัน ผูบริจาคยังรวมเสียเหงื่อ ปูอิฐบล็อกสรางลานกิจกรรมกอนจากกัน ผูบริจาคยังรวมเสียเหงื่อ ปูอิฐบล็อกสรางลานกิจกรรม
และทาสีโตะ-เกาอี้พรอมกับนองๆ นักเรียน คุณครู และผูปกครอง ภาพที่
ทุกคนชวยกันคนละไมคนละมือเปนอีกหนึ่งบรรยากาศที่นาจดจำที่สุด
ของการเดินทางครั้งนี้ 

มูลนิธิฯ รูสึกเปนเกียรติในฐานะผูสื่อกลางระหวางผูบริจาค และโรงเรียน
ขนาดเล็กที่พวกเขาชวยเหลือ โดยทำใหเห็นผลที่งอกงามที่มาจากแรง
สนับสนุนของพวกเขา ในแบบที่อาจไมสามารถเห็นไดจากการอานขาวสาร
ของเราเพียงอยางเดียวของเราเพียงอยางเดียว

เราหวังเปนอยางยิ่งวา จะมีโอกาสพาทุกทานไปรวมลงพื้นที่อีกในกลาง
ป 2562 โปรดติดตามรายละเอียดเร็วๆ นี้

Meanwhile in the central, northeastern and southern regions of
Thailand, the schools supported by ActionAid Thailand use the
education method that comprises Jitta Sueksa, Problem-Based
Learning, and Professional Learning Community. The approach
of these schools we

มหาสมุทรเปนของใคร?

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย และมูลนิธิทอมสัน
รอยเตอรส เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต เพื่อเก็บขอมูลสำหรับสารคดี
เกี่ยวกับกลุมชาติพันธุชาวเลเลอูรังลาโวย ปจจัยและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของพวกเขา โดยทานสามารถอานเรื่องราวของพวกเขาไดใน
“Tourism and marine parks threaten Thailand's 'People of the Sea'”
โดยโดยรีนา ชาดราน ที่ http://bit.ly/2LrxF3a                                      

เรื่องราวของชาวเลอูรังลาโวยยังเปนเสียงหนึ่งที่สะทอนปญหาการเขาถึง
และแยงชิงทรัพยากรของชาวพื้นเมืองทั่วโลก ไมวาจะเปนทรัพยากรทางทะเล
ปาไม หรือที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน อานบทความเต็ม “The Final Frontier:
Who owns the oceans and their hidden treasures?” โดย โซอี้ ทาบารี
และคลอดิโอ แอคเครี ไดที่ http://bit.ly/2S1WWmO  

#ที่ดินคือชีวิต

เนื่องในวาระครบรอบ 44 ป แหงการจัดตั้งสหพันธชาวนาชาวไรแหงเนื่องในวาระครบรอบ 44 ป แหงการจัดตั้งสหพันธชาวนาชาวไรแหง
ประเทศไทย เครือขายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (P-Move)
รวมกับมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย, สหภาพยุโรป, มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ มูลนิธิชุมชนไท และองคกรภาคี จัดมหกรรม “ที่ดินคือชีวิต
ฝาวิกฤติที่ดินไทย” เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรทาพระจันทร

งานมหกรรมมีเปาหมายเพื่อใหเครือขายประชาชนจากทั่วประเทศ อาทิ
ชาวนา กลุมชาติพันธุ นักศึกษา และนักวิชาการ ฯลฯ รวมนำเสนอแนวทางชาวนา กลุมชาติพันธุ นักศึกษา และนักวิชาการ ฯลฯ รวมนำเสนอแนวทาง

การแกปญหาความไมมั่นคงดานที่ดินทำกินและที่อยูอาศัย ทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับนโยบาย เพื่อสรางหลักประกันใหประชาชนมีที่ดินทำกิน
และนำสูการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ภายในงาน มีเวทีเสวนา และการประชุมกลุมยอยเพื่อนำเสนอประเด็น
ปญหาที่ดิน และการเขาถึงทรัพยากรตางๆ อยางเปนธรรม เชน พรบ.
อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา และนโยบายทวงคืนผืนปา
ของรัฐ, การคุมครองสิทธิชนเผา กลุมชาติพันธุ และชนพื้นเมือง, โฉนดของรัฐ, การคุมครองสิทธิชนเผา กลุมชาติพันธุ และชนพื้นเมือง, โฉนด
ที่ดินชุมชน, นโยบายธนาคารที่ดิน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปนตน ในชวงทายของงาน
วันที่สอง ไดมีการยื่นขอเสนอแนวทางการแกปญหา ตอตัวแทนพรรค
การเมือง เพื่อนำไปผลักดันนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของรัฐบาลใหมตอไป

จากขอมูลลาสุด รอยละ 20 ของประชากรไทยถือครองรอยละ 80
ของที่ดินทั้งหมดในประเทศ โดยรอยละ 70 ของประชากรกลุมนั้น
ปลอยที่ดินทิ้งไวเพื่อรอเก็งกำไร ทำใหสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจ
เปนจำนวน 127,384 บาทตอป ขณะเดียวกัน ชาวนาสวนใหญไมมี
ที่ดินเปนของตนเอง หรือมีที่ดินนอยกวา 5 ไรในการทำกิน 
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สแกนโคดดวยแอพพลิเคชั่น LINE หรือ QR Reader 
เพื่อเยี่ยมเพจเฟซบุ็คของเรา 

หรือติดตามงานของเราผานชองทางตอไปนี้

 

ติดตามเรา

สนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผานของขวัญเพื่อการกุศล
คอลเลกชั่นใหม

รายไดจากของขวัญทุกชิ้นจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล และรณรงคการยุติความรุนแรงและการคุกคาม
ทางเพศบนระบบขนสงสาธารณะ 

รวมสรางความเปลี่ยนแปลงกับเราวันนี้ ติดตอฝายระดมทุน คุณกาญจนา สมสกุล
ที่ 02-279-6601-2 ตอ 113 ที่ 02-279-6601-2 ตอ 113 เพื่อสนับสนุนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ของขวัญเพื่อการกุศล

คูมือ “เผือก” ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยเครือขาย
เมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ เพื่อใหพนักงาน
ขนสงสาธารณะมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ สามารถ
รับมือกับสถานการณและชวยเหลือ
ผูประสบเหตุได ทั้งนีื้ทั้งนั้น ไมวาใคร
ก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับการยุติการคุกคามก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับการยุติการคุกคาม
ทางเพศในพื้นที่สาธารณะจากคูมืออีบุค
เลมนี้ได ดาวนโหลดที่
https://bit.ly/Butt-In-Manual 

 

คูมือ “เผือก”: หยุดการคุกคามทางเพศ
สำหรับพนักงานขนสงสาธารณะ

สื่อสิ่งพิมพ

ผูนำแบบเฟมินิสต คือผูนำที่ทำใหผูอื่นสามารถโตขึ้น
เปนผูนำได เขาไมใชอำนาจเหนือลูกทีม แตสรางพลัง
ไปพรอมๆ กับลูกทีม 

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ดำเนินงานอยูบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
และแนวคิดแบบเฟมินิสต ในขณะที่เราทำงานเพื่อใหทุกคนดำรงชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรีและหลุดพนจากความอยุติธรรม เราก็ไมลืมคำนึงถึง
การพัฒนาภายในองคกร ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผานมา มูลนิธิฯ 
จัดการอบรมในหัวขอ “ความเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงแบบเฟมินิสต”
(Transformative Feminist Leadership) โดยยึด “หลักพื้นฐาน 10 ขอ
ของความเปนผูนำแบบเฟมินิสตในแอ็คชั่นเอด” ที่รวบรวมขึ้นโดยสมาชิกของความเปนผูนำแบบเฟมินิสตในแอ็คชั่นเอด” ที่รวบรวมขึ้นโดยสมาชิก
สหพันธแอ็คชั่นเอด เปนกรอบในการปรับแนวคิดเขาสูบริบทขององคกร
การอบรมและแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีคุณวริษา สินธุเสก เจาหนาที่โครงการ
สิทธิสตรี และคุณราฟาแอล เลอแคลร ฝายงานพัฒนาโครงการและ
ความรวมมือ รับหนาที่นำเสวนา   

 
 

นำทีมอยางเฟมินิสต:
วิถีแหงแอ็คชั่นเอด 

ขาวสารองคกร
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