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จดหมายขาว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  ฉบับที่ 4/2563 (ตุลาคม 2563) 

การแพรระบาดของโควิด-19 สงผลใหโลกอยูในสภาวะตึงเครียด ซ้ำยัง 
เปนวิกฤติสาธารณสุขที่ทำใหปญหาที่มีอยูเดิมทวีความรุนแรง กอปญหา 
มิติทับซอนทางสังคมตาง ๆ เชน ความมั่นคงทางอาหาร วิกฤติสภาพ- 
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความรุนแรง 
ตอเด็กและสตรี เปนตน 

ทวา ในปญหาเหลานี้ คือบทเรียนที่ทำใหตระหนักวาโลกหลังการแพรระบาด ทวา ในปญหาเหลานี้ คือบทเรียนที่ทำใหตระหนักวาโลกหลังการแพรระบาด 
ของไวรัส จะดำเนินตอแบบเดิมเหมือนไมมีอะไรเปลี่ยนไปไมได (business 
as usual) ภาคประชาสังคมจึงไดเรียกรองใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ 
ดำเนินการ “สรางใหมใหดีกวาเดิม” เพื่อใหโครงสรางตาง ๆ สามารถปรับตัว 
และรับมือกับภัยพิบัติ วิกฤติ หรือความเสี่ยงที่ไมคาดคิด ที่อาจเกิดขึ้นอีก 
ไดอยางทันทวงที เพื่อสรางความเขมแข็งและยืดหยุน และเปนสังคมแหง 
ความเทาเทียมและยั่งยืน

องคการแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยองคการแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ขอเชิญทานรวมกาวเปลี่ยนโลก ในกิจกรรม “Walk for Survival” รวมเดิน 

กับพวกเราเปนระยะทาง 40,000 กิโลเมตร ซึ่งเทากับเสนรอบวงของโลก
ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อเรียกรอง
การเปลี่ยนแปลงที่จำเปนตองเกิดขึ้น เปนกระบอกเสียงใหประเด็นที่ทาน
สนับสนุน และทำใหเหลาผูมีอำนาจตัดสินใจรับฟง 

ทานสามารถรวมเดินเปนระยะทางเทาไหร เดินที่ใด และเวลาไหนก็ได 
ขอเพียงมีพลังที่จะกาวไปขางหนาดวยกัน โปรดติดตามรายละเอียด
กิจกรรมเพิ่มเติมไดทางเฟซบุก เว็บไซต และชองทางอื่น ๆ ไดเร็ว ๆ นี้ กิจกรรมเพิ่มเติมไดทางเฟซบุก เว็บไซต และชองทางอื่น ๆ ไดเร็ว ๆ นี้ 

Walk for Survival
กาวเปลี่ยนโลก กับแอ็คชั่นเอด

Build back better, together
แอ็คชั่นเอดรับมอบหมายจากสหภาพยุโรป 
นำโครงการระดับประเทศ รับมือ-ฟนฟูผลกระทบโควิด-19
วิกฤติการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบตามมาอยางหนักหนวง 
ทางดานสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ทั้งยังสงผลใหปญหาดานสังคมและ 
ความเหลื่อมล้ำที่มีอยูเดิมในโลกกอนโควิด-19 เดนชัดมากขึ้น ทามกลาง 
สถานการณที่ไมแนนอนตาง ๆ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความจริงที่วา ประชากร 
ที่เปราะบางมากที่สุดคือผูที่ไดรับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากโรคระบาด
ครั้งนี้ และพวกเขาอาจตองเผชิญผลกระทบตาง ๆ ที่ซอนทับกันในระยะยาว 
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หนึ่งในรูปแบบกิจกรรมของโครงการอียูรับมือโควิด คือการมอบ 
ความชวยเหลือเรงดวนและการพัฒนาการเขาถึงบริการขึ้นพื้นฐานและ
ประกันสังคมของรัฐสำหรับกลุมเปาหมาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
รวมกับมูลนิธิแสง จึงตั้งเปาหมาย แจกจายถุงยังชีพและอุปกรณ 
สุขอนามัย จำนวน 1,500 ชุด ใหประชากรกลุมเปราะบาง เชน ผูสูงอายุ 
เด็ก ผูพิการ และแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบ- 
คีรีขันธ ซึ่งไดรับผลกระทบสาหัสจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในชุมชน คีรีขันธ ซึ่งไดรับผลกระทบสาหัสจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในชุมชน 
ที่หยุดชะงัก รวมไปถึงการจางงานที่ลดลงในชวงที่ไวรัสแพรระบาด 
และหลังจากนั้น
    

“อียูรับมือโควิด” สงความชวยเหลือเรงดวน
กิจกรรมมอบความชวยเหลือเรงดวนจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ระหวางวันที่ 
14 กันยายน - 16 ตุลาคม 2563 มูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ไดลงพื้นที่มอบ 
ถุงยังชีพในชุมชนตาง ๆ เชน ชุมชนบอแขมดานเหนือ ชุมชนหนองคาง 
และชุมชนมุสลิมบานสามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ ชุมชนหาดเขา-
ตะเกียบ และชุมชนสนามกอลฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยสิ่งของ ตะเกียบ และชุมชนสนามกอลฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยสิ่งของ 
ประกอบไปดวย ขาวสาร ปลากระปอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เสนกวยเตี๋ยว 
นมยูเอชที น้ำมันพืช ซีอิ๊วขาว หนากากอนามัย และผาอนามัย

  

โดยมีจุดมุงหมายในการเพิ่มความสามารถและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคมของไทย ซึ่งจะชวยลดผลกระทบจากการแพรระบาดของ 
โควิด-19 ที่มีตอสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ของกลุมประชากรที่ 
เปราะบางที่สุดในประเทศ ในระยะสั้น กลาง และยาว

ทั้งสองโครงการมีระยะเวลาการดำเนินงานเปนเวลา 2 ป และปฎิบัติงาน 
โดยภาคีขององคกรภาคประชาสังคมในประเทศไทย โครงการมีสวนประกอบ
หลัก 3 ดาน ไดแก ความชวยเหลือเรงดวนแกครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบหลัก 3 ดาน ไดแก ความชวยเหลือเรงดวนแกครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ 
จากการระบาด การฟนฟูดานเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนโดยการพัฒนา 
การดำรงชีพของชุมชนที่ไดผลกระทบใหดีขึ้น และการสรางความสามารถ 
ในการยืดหยุนของชุมชนในการรับมือวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับโครงการระดับประเทศที่มีชื่อวา “EU สำหรับโครงการระดับประเทศที่มีชื่อวา “EU Covid-19 Response and 
Recovery Project” หรือ “อียูรับมือโควิด” มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
ไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากสหภาพยุโรปเพื่อนำทัพภาคีโครงการ 
ซึ่งประกอบไปดวย มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
และมูลนิธิชีววิถี ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่เกือบ 40 จังหวัด และรวมมือ 
กับภาคสวนที่ไดรับผลกระทบ เชน แรงงานขามชาติ และแรงงานนอกระบบ 
เด็ก และประชาชนชายขอบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของผูที่ไดรับผลกระทบนี้เปนผูหญงิ

ฯพณฯ เปยรกา ตาปโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยฯพณฯ เปยรกา ตาปโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย 
กลาววา “ในฐานะที่สหภาพยุโรปเปนหุนสวนการพัฒนาในประเทศไทย 
มาเปนระยะเวลายาวนาน เรายังคงมุงมั่นที่จะสนับสนุนองคกรภาค
ประชาสังคมในการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้ โดยจะไมทิ้งผูใดไวขางหลัง
ผมยินดีอยางยิ่งที่การรวมมือกันของเราจะชวยใหการดำเนินโครงการ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนที่แทจริงตอกลุมประชากร
เปราะบางทั่วประเทศ”

ดานคุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผูอำนวยการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ดานคุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผูอำนวยการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
กลาววา “เรารวมมือกันเพื่อชวยเหลือชุมชนตาง ๆ และรับมือกับ 
ความตองการเฉพาะของแตละชุมชน ทั้งในชวงวิกฤติจากการระบาด 
ของโรคและหลังจากนั้น โครงการจะดำเนินการครอบคลุมหลายภาคสวน 
โดยจะมีการเตรียมชุมชน ใหพรอมรับมือกับความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงเตรียมการเพื่อฟนฟู ดานเศรษฐกิจและสังคมในระยะสั้นและระยะ 
กลาง และมีมาตรการสรางความยืดหยุนสำหรับกลุมคนชายขอบที่ กลาง และมีมาตรการสรางความยืดหยุนสำหรับกลุมคนชายขอบที่ 
เปราะบางที่สุด” 
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ฯพณฯ เปยรกา ตาปโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย กลาวเปดงาน

การศึกษาและเยาวชน
เรื่องเดนจากโครงการ 

ACCESS School เปดตัวอยางเปนทางการในทุกพื้นที่เปาหมาย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาค- เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาค- 
ประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Active Civil Society for 
Quality Education of Small Schools หรือ ACCESS School) นำโดย 
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
สมาคมไทบาน พรอมเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก และสมาคมพัฒนา 
การศึกษา จัดงานเปดตัวโครงการอยางเปนทางการ ณ หองบอลรูม 
โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยเปนโอกาสพิเศษในการแนะนำโครงการ 
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2563-2566) โครงการนี้แกสื่อมวลชน และประกาศ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2563-2566) โครงการนี้แกสื่อมวลชน และประกาศ 
ความรวมมือขององคกรภาคประชาสังคม ครู โรงเรียน ชุมชน กระทรวง- 
ศึกษาธิการ และผูสนับสนุนโครงการอยางสหภาพยุโรป ในการพัฒนา 
“โมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก” สรางความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับภาครัฐ 
เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพผานการมีสวนรวม 
และใหประเทศไทยสามารถยกระดับคุณภาพและสงเสริมความยั่งยืน 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable D(Sustainable Development Goals)
 

ภายในงาน ฯพณฯ เปยรกา ตาปโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป 
ประจำประเทศไทย เปนผูกลาวเปดงานและบรรยายพิเศษในประเด็น 
นโยบายของสหภาพยุโรปในการสนับสนุนการศึกษาในประเทศสมาชิก
คุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผูอำนวยการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผูอำนวยการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย 
กลาวแนะนำความเปนมา เปาหมายและแผนงานของโครงการฯ กอนมี 
การบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายและความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการหนุนเสริมภาคประชาสังคมและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
ขนาดเล็กและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 (การศึกษาที่เทาเทียมและทั่วถึง) 
โดยผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ คุณภูมิสรรค เสนีวงศ ณ อยุธยา 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรเเละนโยบาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรเเละนโยบาย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. คุณหญงิกัลยา โสภณพนิช)

โครงการ ACCESS School และสหภาพยุโรปยังไดรวมมอบรางวัลแก 
ด.ช. ธีรเดช ทิพวงศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานฮากฮาน 
อ.เวียงสา จ.นาน ผูชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณโครงการฯ 
ที่จัดขึ้นในชวงไตรมาสแรกของป 
 

การระดมทุนชวยเหลือเด็กโรงเรียนเล็ก
ในสวนของการระดมทุนของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อบรรเทา  
ผลกระทบของโควิด-19 ที่เด็กโรงเรียนขนาดเล็กไดรับ และสนับสนุน 
โรงเรียนขนาดเล็กดานอุปกรณสุขอนามัยในชวงเปดเทอม มูลนิธิฯ 
ไดสงตอความชวยเหลือไปยังครอบครัวของเด็ก ๆ และโรงเรียนในพื้นที่ 
จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และนาน เปนที่ 
เรียบรอย ตามรายละเอียดที่ไดรายงานในจดหมายขาวมูลนิธิฯ ฉบับ 
เดือนกรกฎาคม 2563 

ชุดความชวยเหลือที่เราสามารถจัดเตรียมจากเงินบริจาคจำนวนชุดความชวยเหลือที่เราสามารถจัดเตรียมจากเงินบริจาคจำนวน
27,740 บาท นั้นประกอบไปดวยขาวสาร ไขไก นมยูเอชที ปลากระปอง 27,740 บาท นั้นประกอบไปดวยขาวสาร ไขไก นมยูเอชที ปลากระปอง 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ซีอิ๊ว น้ำตาลทราย สบู เจลแอลกอฮอล 
หนากากอนามัย และผาอนามัย นอกจากนี้เรายังไดรับน้ำใจจากผูบริจาค 
คุณนงลักษณ จินดานุวัฒน และเพื่อน คุณลาวัลย อังคีรส ที่รวมสมทบ 
เปนของใชจำเปนยุคโควิดแทนการบริจาคทุนทรัพย ทั้งสองทานไดรวม 
สนับสนุนหนากากผาสำหรับเด็ก 300 ชิ้น หนากากใสเฟซชีลด 98 ชิ้น 
และเจลแอลกอฮอลลางมือ 60 ขวด เพื่อชวยใหโรงเรียนขนาดเล็ก
มีมีความพรอมดานสุขอนามัยยิ่งขึ้นในชวงเปดเทอม 

เราขอขอบคุณผูบริจาคทุกทานสำหรับการสนับสนุน รวมถึงเครือขาย 
โรงเรียนขนาดเล็กที่ชวยมูลนิธิฯ ประสานงานในพื้นที่ตลอดชวงการระดมทุน 
และสงตอชุดความชวยเหลือที่ผานมา 
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วันเด็กผูหญงิสากล 2563

วันที่ 11 ตุลาคม ของทุกป คือ วันเด็กหญงิสากล วันที่กำหนดขึ้นเพื่อ 
สนับสนุนการเสริมสรางพลังของเด็กผูหญงิและสิทธิมนุษยชนที่
พวกเขาพึงมี และสรางความตระหนักเกี่ยวกับความไมเทาเทียมที่เด็ก 
ผูหญงิประสบทั่วโลก 

ธีมของวันเด็กผูหญงิสากลในปนี้ คือ “My ธีมของวันเด็กผูหญงิสากลในปนี้ คือ “My voice, our equal future” 
(จากเสียงของฉัน สูอนาคตที่เทาเทียมกันของพวกเรา) ซึ่งมุงสนับสนุน
ใหเด็กและเยาวชนหญงิเรียนรูทักษะใหม ๆ ตามอนาคตที่พวกเธอเลือก 
และเปนกระบอกเสียงใหพวกเธอในฐานะอนาคตของสังคม มูลนิธิ-
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ขอชวนทานเฉลิมฉลองวันนี้ โดยการสนับสนุน 
กิจกรรมที่มีเด็กและเยาวชนหญงิเปนผูนำ และบอกเลาเรื่องราวของเด็ก 
และเยาวชนหญงิที่มีความฝนหรือตองการสรางการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม หรือเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจจากเสียงของพวกเขา ในสังคม หรือเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจจากเสียงของพวกเขา 
ผานเฟซบุกของทาน แท็กมายัง @access.school.project พรอมใส 
แฮชแท็ก #MyVoiceOurEqualFuture #InternationalDayoftheGirl2020 
#EqualStand #SDG4 #ชุมชนสรางโรงเรียน ไดตลอดเดือนตุลาคมนี้

นอกเหนือไปจากการเปดตัวในกรุงเทพมหานคร ตลอดชวงเดือน 
สิงหาคม-กันยายน 2563 โครงการฯ ยังจัดเวทีในจังหวัดพื้นที่เปาหมาย 
ไดแก ราชบุรี นาน และกาฬสินธุ โดยมุงใหเกิดการแลกเปลี่ยนประเด็น 
การจัดการศึกษาระหวางภาคประชาสังคมและหนวยงานรัฐระดับทองถิ่น 
และมีการจัดอบรบเชิงปฏิบัติการเรียนรูแนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิทาง 
การศึกษา และความเปนพลเมือง สำหรับครู ผูบริหารโรงเรียน และเขต 
พื้นที่การศึกษา ที่จะเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนการศึกษากับโครงการฯ 

สิทธิทางการศึกษาคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรมการอบรบ สิทธิทางการศึกษาคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรมการอบรบ 
ที่ผานมานั้น เราไดรวมกันหาคำตอบวาจะทำอยางไรเพื่อใหโรงเรียน 
เปนที่บมเพาะใหคุณคานี้เกิดขึ้นในสังคมไทย เริ่มตั้งแตการสรางคุณคานี้ 
ในตัวผูจัดการศึกษาเอง โดยการเปดใจ เปดพื้นที่ เคารพ มองเห็น 
ความแตกตางทางอัตลักษณและความตองการของผูอื่น รับฟงอยาง 
เขาใจ พรอมเชื่อวามนุษยทุกคนมีความคิด ศักยภาพ และศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษย สิ่งเหลานี้สามารถสรางเสริมคุณคาดานสิทธิมนุษยชน 
ในและนอกรั้วโรงเรียนได ในและนอกรั้วโรงเรียนได 

ติดตามความเคลื่อนไหวของ ACCESS School อยางตอเนื่องไดทาง 
https://www.facebook.com/access.school.project 

การสงเสริมสิทธิสตรี
#SoundStories ฟงเสียง สงเสียง สยบการคุกคามทางเพศ

เสียงผิวปาก เสียงแซวจากวงเหลา เสียงซอยเทา เสียงรถจักรยานยนต 
ที่เรงเครื่องเขามาใกลขึ้นเรื่อย ๆ ในที่เปลี่ยว ผูหญงิที่เคยผานประสบการณ
การคุกคามทางเพศทุกคนไมอาจะลืมเสียงเหลานั้นได เเตเสียงที่นากลัว การคุกคามทางเพศทุกคนไมอาจะลืมเสียงเหลานั้นได เเตเสียงที่นากลัว 
ที่สุดคือเสียงเงียบจากคนรอบขางที่นิ่งเฉย ยอมใหการคุกคามทางเพศ 
เกิดขึ้น จึงเปนที่มาของ Sound Stories ซีรีสสารคดีที่ใช “เสียง” เปนสื่อ 
ในการเลาเรื่องการถูกคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ 

งานนี้ โครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ ไดรวมงานกับคุณบิ๊ก– 
ศุภวิชญ โพธิ์วิจิตร ศิลปน Foley artist หรือนักสรางเสียงมือดีของ 
เมืองไทย ในการสรางเสียงประกอบเรื่องเลาทั้งหมด เพื่อสะทอนประสบ-
การณและความรูสึกของผูเลาเรื่องนั้น ๆ โครงการฯ ไดปลอยคลิปเสียงการณและความรูสึกของผูเลาเรื่องนั้น ๆ โครงการฯ ไดปลอยคลิปเสียง 
3 เรื่อง ไดแก  “เพลงร็อค” “เรียนพิเศษ” และ “ฟองนม” ตั้งแตวันที่

 

  

13 กรกฎาคม 2563 เปนตนมา กอนชวนผูติดตามเฟซบุกรวมแชร 
ประสบการณของตนเขามาโดยไมตองเผยตัวตน เพื่อจัดทำเปนสารคดีอีก 
3 ชุดจากทางบาน สุดทาย มีการจัดทำเปนนิทรรศการแบบออนไลน 
(Virtual Sound Exhibition) ที่ทุกคนสามารถเขาไปรับฟงไดทาง 
https://www.teampueak.org/soundstories

การเลาเรื่องผาน Sound Sการเลาเรื่องผาน Sound Stories ทั้ง 6 เรื่องนี้ เปนอีกหลักฐานยืนยัน 
วาการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และเปนสิ่งที่ 
ผูหญงิกำลังประสบอยูทุกวัน เพิ่มเติมจากขอมูลเชิงสถิติและสถานที่ 
ที่ไดรวบรวมผานแคมเปญ “ปกหมุดจุดเผือก” ประสบการณและความคิดเห็น
ที่สมาชิกทีมเผือกแชรกันเขามาไดถูกนำไปยื่นเปนขอเสนอตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรง เพื่อการปรับปรุงดูแลพื้นที่ และการกำหนดนโยบาย
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การสงเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร 
คุมครอง “ไรหมุนเวียน” ปกปองวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงแมฮองสอน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการแนว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการแนว 
นโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) 
และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามแนวนโยบายและ 
หลักปฏิบัติดังกลาว ทวา ตลอด 10 ปที่ผานมา มติดังกลาวยังสงผลในทาง 
ปฏิบัติไดไมชัดเจนนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารจัดการที่ดิน 
และทรัพยากร และขอจำกัดจากนโยบายอนุรักษผืนปาของรัฐ ที่ทำใหชุมชน 
ชาติพันธุไมสามารถใชชีวิตตามวิถีทางวัฒนธรรมของตนไดอยางเต็มที่

ชุมชนชาติพันธุ กลุมขับเคลื่อนสิทธิที่ดิน และภาคีเครือขายภาคประชาสังคมชุมชนชาติพันธุ กลุมขับเคลื่อนสิทธิที่ดิน และภาคีเครือขายภาคประชาสังคม 
รวมดวยเครือขายที่ดินคือชีวิต จัด “มหกรรมไรหมุนเวียนและการสถาปนา 
พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษจังหวัดแมฮองสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป 
มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553” ระหวาง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 
ณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เพื่อมอบขอเสนอในการฟนฟู 
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในดานตาง ๆ รณรงค ใหมติ ครม. ดังกลาวเปน 
ที่รับทราบตอสาธารณะ และผลักดันพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ฟนฟูวิถี 
ชีวิตชาวกะเหรี่ยงเปนพื้นที่ตนแบบทั้งจังหวัดชีวิตชาวกะเหรี่ยงเปนพื้นที่ตนแบบทั้งจังหวัด

 

 

  

ที่ผานมา มีการจัดตั้งพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษของชาวกะเหรี่ยงขึ้นมา 
แลวจำนวน 12 พื้นที่ เชน บานหวยหินลาดใน ต.บานโปง อ.เวียงปาเปา 
จ.เชียงราย, บานแมหมี ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และลาสุดที่ 
บานดอยชางปาแป ต.ปาพลู อ.บานโฮง จ.ลำพูน ที่จัดงานขึ้นเมื่อเดือน 
กุมภาพันธ นอกจากจะเปนดั่งการ “เปดบาน” สรางความเขาใจวิถีชีวิต 
ของชาวกะเหรี่ยงแลว การจัดตั้งพื้นที่เขตวัฒนธรรมฯ ยังยืนยันถึง 
การมีตัวตนของพวกเขาในฐานะประชาชนของประเทศไทยที่มีความเปน 
พหุวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรม

โครงการที่ดินคือชีวิตมีผูดำเนินงานหลัก ไดแก มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
มูลนิธิชุมชนไท และมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุน 
จากสหภาพยุโรปเปนระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ในการแกปญหา 
สิทธิที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และชวยชุมชนสรางความมั่นคง 

ซาย: ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงบรรยายเกี่ยวกับการทำไรหมุนเวียน และวิถีของชาวกะเหรี่ยง 
ขวา: การอานสัญญาประชาคม “ชุมชนชาติพันธุกับ สถาปนาพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ
จ.แมฮองสอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ป มติ ครม. 3 สิงหาคม 2553” 
ภาพ: ไลฟถายทอดสด โดย ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (SAC)

 
อยางชัดเจนดานการเพิ่มความปลอดภัยในการใชพื้นที่สาธารณะของ
ผูหญงิ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภาคีเครือขายเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ภาคีเครือขายเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ 
ไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 
เพื่อยื่นขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะ รมว. จึงไดมี 
การสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งกรุงเทพมหานครดำเนินการเพิ่ม
ความปลอดภัยในพื้นที่เหลานั้นทันที รวมถึงกำชับให กทม. ประสานงาน 
กับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
ผูพัฒนาแชทบอทในการปกหมุดจุดเผือก ใหสามารถนำตัวชวยดังกลาว 
ไปใชรายงานเหตุเพิ่มเติ่มอีกใน 50 เขตทั่ว กทม. ไปใชรายงานเหตุเพิ่มเติ่มอีกใน 50 เขตทั่ว กทม. 

ตอมาวันที่ 9 กันยายน ภาคีเครือขายฯ รวมประชุมกับหนวยงาน กทม. 
ที่เกี่ยวของ อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักจราจร และขนสง 
และสำนักพัฒนาสังคม เพื่อหารือแผนการดำเนินงานเชิงปฎิบัติการ 
โดยรองผูวาราชการ กทม. คุณสกลธี ภัททิยกุล ไดสั่งการใหสำนักเทศกิจ 
เปนเจาภาพดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงทั้ง 700 จุด รวมกับขอมูล 
เดิมของ กทม. จำนวน 400 จุด และผนึกกำลังกับกระทรวงมหาดไทย 
การไฟฟาฝายผลิต และตำรวจในการทำงานรวมกัน

ติดตามความคืบหนาของโครงการอยางตอเนื่องไดทาง ติดตามความคืบหนาของโครงการอยางตอเนื่องไดทาง 
https://www.facebook.com/SafeCitiesforWomen 

 

 

  

ภาคีเครือขายเมืองปลอดภัยเพื่อผูหญงิ เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา เมื่อ 31 สิงหาคม 2563
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สแกนโคดเพื่อเยี่ยมเพจเฟซบุ็กของเรา 
หรือติดตามเราผานชองทางตอไปนี้

 

ติดตามเรา
มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย)

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

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (66) 02-279-6601 ถึง 2 หรือ 4
เว็บไซต: www.actionaid.or.th

อีเมล: อีเมล: communications.thailand@actionaid.org

                              

 

ติดตอเรา

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

โปรดรวมสนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผานของขวัญ 
เพื่อการกุศล รายไดจากของขวัญทุกชิ้นจะนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล

สนับสนุนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอเจาหนาที่ฝายระดมทุน โทร. 
02-279-6601 ถึง 2, อีเมล kanchana.somsakul@actionaid.org 
หรือสงขอความมาที่เฟซบุกของมูลนิธิฯ 

อภินันทนาการสงทางไปรษณยีทั่วประเทศไทย

ของขวัญเพื่อการกุศล 

ติดตามผลการดำเนินงานของ
แอ็คชั่นเอด ดานการรับมือการระบาด แอ็คชั่นเอด ดานการรับมือการระบาด 
ของไวรัสที่นำโดยผูหญงิ ในรายงาน 
"Women on the Frontlines of 
COVID-19: ActionAid Response” 
ฉบับสิงหาคม 2563 ดาวนโหลดที่: 
https://act.ai/31kmmmG  
 

ที่ของผูหญงิคือดานหนา 

นับตั้งแตเริ่มตนการแพรระบาดของโควิด-19 แอ็คชั่นเอดไดเขาถึงคน 
จำนวนมากกวา 10 ลานคนทั่วโลก ผานความชวยเหลือดานอาหารและ 
สุขอนามัย การใหขอมูลเกี่ยวกับโรคและการรับมือ และการสนับสนุน
บานพักฉุกเฉินสำหรับผูหญงิกลุมเปราะบาง 

วิกฤติตาง ๆ สงผลใหปญหาความเทาเทียมทางเพศรุนแรงยิ่งขึ้น วิกฤติตาง ๆ สงผลใหปญหาความเทาเทียมทางเพศรุนแรงยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกัน ก็เปนโอกาสใหผูหญงิจำนวนมากลุกขึ้นมาเปนผูนำ ชุมชนจะ 
ไดรับประโยชนอยางมหาศาล เมื่อผูหญงิมีโอกาสและความพรอมดาน 
ปจจัยในการเปนผูนำ

สื่อ-สิ่งพิมพ
เพิ่มชองทางสนับสนุนผาน K PLUS

นอกเหนือจากการบริจาคผาน https://actionaid.or.th/donate 
วันนี้ ทานสามารถสนับสนุนการทำงานดานสิทธิในการศึกษาของเรา 
ผานแอพพลิเคชั่น K PLUS (สำหรับผูใชบริการธนาคารกสิกร) โดยบริจาค 
ดวยเงินสดหรือแตมบัตรเครดิต ตามขั้นตอนงาย ๆ ตอไปนี้ 

 1. เปดแอพพลิเคชั่น ไปที่หมวด K+ Market
  2. เลื่อนไปที่หมวด Donate with KBank
 3. คนหา “มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอรชั่นแนล (ประเทศไทย)” 
 4. เลือก “บริจาคเงินชวยเหลือโครงการพัฒนา
    คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก”
 5. เลือกจำนวนเงิน และความประสงค
    รับใบเสร็จรับเงิน
 6. ตรวจสอบรายละเอียดการบริจาค
        และยืนยัน (หากตองการใชแตม
    บัตรเครดิตบริจาคแทนเงินสด
    ใหระบุในขั้นตอนนี้) 

สนับสนุนเรา
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