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จดหมายข่าว มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  ฉบับท่ี 2/2562 (เมษายน 2562) 

ภาพเสร็จสมบูรณ์ของลานกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผู้บริจาคร่วมสมทบทุนการสร้าง และวางอิฐด้วยกันกับมือ

ขอเชิญผู้บริจาค ครอบครัว เพ่ือนๆ และผู้สนใจท่ัวไป ร่วมลงพ้ืนท่ีเย่ียม
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ท่ีจังหวัดราชบุรี วันเสาร์ท่ี
6 กรกฎาคม 2562 ท่านจะได้สัมผัสถึงผลลัพธ์ และการเปลี่ยนแปลง
จริงท่ีเกิดข้ึนกับน้องๆ และโรงเรียน จากความเมตตาและการสนับสนุน
ของท่าน พร้อมร่วมเล้ียงอาหารกลางวันและไอศกรีมแก่น้องๆ คุณครู
และผู้ปกครอง ท่ียินดีมาพบปะ และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ กับพวกเรา
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันหยุดสุดสัปดาห์

ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ น้ี ทางจดหมายเชิญ และอีเมลท่ีจะส่งออก
ในต้นเดือนมิถุนายน 

เชิญร่วมทริปประทับใจคร้ังใหม่
เสาร์ท่ี 6 ก.ค. 2562 น้ี
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เร่ืองเด่นจากโครงการ 

เปิดบ้านโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพราะเราเช่ือว่าการจับมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะก่อให้เกิดพลัง
ขับเคล่ือนที่ไปได้ไกลกว่า เมื่อกลางเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา 3 โรงเรียน
นำร่องโครงการในภาคกลางท่ีได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแอ็คช่ันเอด
ประเทศไทย ได้แก่ รร.วัดโคกทอง จ.ราชบุรี รร.วัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม
และรร.วัดดอนโพธ์ิทอง จ.สุพรรณบุรี พร้อมกันเปิดบ้านจัดนิทรรศการ
การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ิน โรงเรียนการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถ่ิน โรงเรียน
ร่วมจังหวัด และชุมชนต่างๆ 

กิจกรรมเปิดบ้านของท้ัง 3 โรงเรียนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
ผู้เข้าร่วม มีการเซ็นเอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิฯ หน่วยงาน
การศึกษา และผู้มีผลประโยชน์ร่วม เพื่อรับรองข้อตกลงร่วมกัน 
นอกจากนี้ เรายังได้เห็นน้องๆ นักเรียนแสดงความสามารถกันอย่าง
เต็มท่ี และนำเสนอผลงานจากการเรียนผ่านนวัตกรรม “จิตศึกษา” และ
“การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” (P“การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” (Problem-Based Learning) 

เสริมพลังเยาวชน และสู้การเลือกปฎิบัติทางเพศกับ Girl Rising
Girl Rising คือ โครงการนานาชาติที่รณรงค์ให้เด็กผู้หญิงทุกคน
ได้รับการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของพวกเขา และเปล่ียนแปลงอคติ
และปทัสถานทางสังคมที่แสดงถึงความไม่เสมอภาคทางเพศ มูลนิธิ
แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรของโครงการ ร่วมมือกับ
โรงเรียนเพ่ือนำร่องหลักสูตรการสอนท่ีปลูกฝังความเท่าเทียม พัฒนา
ทั้งเด็กหญิงและชายอายุระหว่าง 12-15 ปีให้มีความมั่นใจ กล้าคิดทั้งเด็กหญิงและชายอายุระหว่าง 12-15 ปีให้มีความมั่นใจ กล้าคิด
และกล้าฝัน ผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่สร้างสรรค์

หนึ่งในนั้นคือ โรงเรียนดงพยุงสงห์เคราะห์ จ.กาฬสินธุ์ โดยเมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลหลังจบการดำเนิน
งานในระยะเร่ิมต้น พบว่ามีนักเรียนหญิงและชายท่ีผ่านหลักสูตรดังกล่าว
แสดงถึงการพัฒนาด้านความคิดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
น้องๆ วัย 14-15 ปี ท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสำคัญ
ของการศึกษา และการวางแผนอนาคตเพื่อท่ีจะทำตามความฝัน  ของการศึกษา และการวางแผนอนาคตเพื่อท่ีจะทำตามความฝัน  

โครงการการศึกษาและเยาวชน

เยาวชนนักกิจกรรม Activista 
สืบเน่ืองจากโครงการ “Safe University, Space for All” ท่ีเปิดโอกาส
ให้เยาวชนนักกิจกรรม หรือ Activista พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยหรือชุมชน
ในประเด็นปัญหาการคุกคามทางเพศ โครงการท่ีได้รับเลือกและรับทุน
สนับสนุนจากมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ท้ัง 2 โครงการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินสำเร็จมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินสำเร็จ
ลุล่วงไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม กลุ่ม Activista
ช้ันปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จัดงานเสวนา “เลิก รุก คุกคาม”
เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆ ให้เพื่อนนักศึกษาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
เผยสถิติเหตุคุกคาม รวมถึงช้ีวิธีการรับมือกับปัญหาท้ังในระดับบุคคล
และมหาวิทยาลัย เวทีเสวนาได้รับเชิญวิทยากรจากต่างสาขา อาทิ
ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้ดูแลแผนงานสุขภาวะเพ่ือผู้หญิงและความเป็น-
ธรรมทางเพศ, คุณชลาลัย แต้ศิลปะสาธิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิกธรรมทางเพศ, คุณชลาลัย แต้ศิลปะสาธิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาคลินิก
นิติจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณเจษฎา แต้สมบัติ 
ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน เพ่ือแบ่งปัน
ทัศนะ และสะท้อนภาพสังคมไทยและสถาบันการศึกษาผ่านหลากมิติ
ความคิดต่างๆ เช่น จิตวิทยา สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ
เป็นต้น

ภาพจาก: Girl Rising
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สำหรับน้องๆ Activista มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งเป้าหมายโครงการ
มาที่กิจกรรมรับน้อง ที่มีขึ้นในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี
โดยเวทีเสวนาท่ีมีข้ึนเมื่อวันท่ี 31 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยฯ ได้รวม
ตัวแทนของชมรม และพรรคนักศึกษาต่างๆ เพื่อหารือวิธีการกำจัด
ปัญหาการคุกคามทางเพศและความรุนแรงในช่วงการรับน้อง มูลนิธิ
แอ็คช่ันเอด ประเทศไทย เช่ือว่าน่ีคือจุดเร่ิมต้นของความร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรมของกลุ่มนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเป็นรูปธรรมของกลุ่มนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรม
รับน้องที่เคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนอย่างแท้จริง ติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ ได้ท่ี
http://www.facebook.com/ActivistaThailand 

โครงการส่งเสริมสิทธิสตรี
ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง (Safe Cities for Women
Network) ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2562 หลังประกาศ
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ภายใต้
การสนับสนุนของกระทรวงคมนาคม ในการยุติการคุกคามทางเพศบน
ระบบขนส่งสาธารณะ และสร้างสังคมท่ีปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

ภาคีเครือข่ายฯ ซ่ึงประกอบด้วย มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย, แผนงาน
สุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
และเครือข่ายสลัมส่ีภาค จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานต้อนร้บ
ของบขส. ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการคุกคามทางเพศมากข้ึน
สามารถสอดส่องและป้องกันเหตุคุกคาม มีวิธีรับมือกับผู้ก่อเหตุ และ
ช่วยเหลือผู้โดยสารท่ีตกเป็นเหย่ือได้ โดยผู้เข้าอบรมไม่เพียงได้รับความรู้
ทางทฤษฎีและมาตรการจากเหล่าวิทยากรเท่าน้ัน แต่ยังได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและวิธีการรับมือสถานการณ์ของตน และถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงมีนาคมประสบการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงมีนาคม
2562 มีการจัดการอบรมแล้ว 9 ครั้ง มีพนักงานขับรถ พนักงาน
บริการ และพนักงานต้อนรับแล้วจำนวน 200 คนที่ผ่านการอบรม
เมื่อสิ้นสุดโครงการอบรมในปลายปีนี้ คาดว่าจะมีพนักงานที่ได้รับ
การอบรมท้ังส้ิน 1,100 คน

ในด้านงานรณรงค์ ภาคีเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง มีโอกาส
ร่วมงานกับโครงการรณรงค์ #DontTellMeHowToDress อีกครั้ง
โดยจัดงาน “โดยจัดงาน “Painting a Safer City” เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ ณ
อาคาร WOOF PACK Bangkok กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกทีมเผือกและผู้ร่วมงานนิทรรศการ #DontTellMeHow
ToDress ถ่ายทอดความรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจต่อปัญหาความรุนแรง
ทางเพศ ผ่านศิลปะแบบ splatter art และแชร์วิธีท่ีจะทำให้เมืองเป็นพ้ืนท่ี
ที่ปลอดภัยขึ้นสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งในระดับบุคคล สังคม หรือ
นโยบาย โดยเครือข่ายฯ ได้เก็บทุกไอเดียไว้เป็นต้นแบบของการดำเนิน
งานงานแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง นิทรรศการ #DontTellMeHowToDress จัดขึ้นโดยของซินดี้–
สิรินยา บิชอพ ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เพื่อแสดงให้เห็นว่า
การแต่งตัวของเหยื่อไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยเปิดให้เข้าชมในสถานท่ีต่างๆ อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่มิถุนายน 2561
ในปีน้ี ผู้จัดมีแผนจะนำนิทรรศการไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ 

 

พฤติกรรมแบบใดบ้างท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ?
1. การคุกคามด้วยสายตา หรือท่าทาง เช่น จ้องมองร่างกาย ใช้สายตา
แทะโลม ทำท่าทางเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถืออวัยวะเพศ ความต้องการ
ทางเพศ หรือการร่วมเพศ

2. การคุกคามด้วยวาจา เช่น ผิวปากใส่ พูดแซว เก้ียวพาราสี พูดแบบ
หมาหยอกไก่ พูดสองแง่สองง่าม พูดตลกลามก หรือชวนคุยในลักษณะ
ที่ทำให้ผู้ฟังอึดอัด เช่น ซักไซ้เรื่องส่วนตัว พาดพิงถึงรูปร่างหน้าตา
และการแต่งกาย ชวนคุยเรื่องเพศกับผู้ที่ตกเป็นเป้าโดยตรง หรือพูดและการแต่งกาย ชวนคุยเรื่องเพศกับผู้ที่ตกเป็นเป้าโดยตรง หรือพูด
ลอยๆ ให้ได้ยิน

3. การคุกคามทางร่างกาย มีหลายระดับความรุนแรง ต้ังแต่การแตะ
เน้ือต้องตัว แต๊ะอ๋ัง ลูบไล้ โอบกอด หอม ใช้ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย
สัมผัสถูไถ รวมถึงการเดินตาม สะกดรอยตาม แสดงอวัยวะเพศ
สำเร็จความใคร่ให้ผู้อื่นเห็น หรืออาจรุนแรงถึงขั้นพยายามข่มขืน
หรือข่มขืน

4. การคุกคามผ่าน4. การคุกคามผ่านช่องทางการส่ือสาร หรือทำให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่น่าอึดอัดในเรื่องเพศ เช่น แอบถ่ายภาพผู้โดยสารคนอื่น ถ่ายภาพ
ช้อนใต้กระโปรงหรือหน้าอก เปิดรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือภาพยนตร์
ลามกในโทรศัพท์มือถือให้คนข้างๆ เห็น

ดาวน์โหลด “คู่มือเผือก: หยุดการคุกคามทางเพศ
สำหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ” ได้ท่ี

https://bit.ly/Butt-In-Manual

พนักงานขับรถโดยสาร บขส. กำลังศึกษา “คู่มือเผือก” ขณะเข้ารับการอบรม
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เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ต้อนรับ
คุณอาดริอาโน แคมโปลินา เลขาธิการองค์การแอ็คช่ันเอด อินเตอร์-
เนช่ันแนล สู่กรุงเทพมหานคร พร้อมพาลงพ้ืนท่ีเพ่ือเย่ียมโรงเรียนบ้าน
หนองขาม อ.ทุ่งขวาง จ.นครปฐม หน่ึงในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเราสนับสนุน
คุณอาดริอาโน พร้อมอาจารย์ชูพินิจ เกษมณี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
และคุณเทาฮิด อิบเน ฟาริด ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้สัมผัสการทำงาน
ด้านการศึกษา ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา และด้านการศึกษา ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายโรงเรียน นอกจากนี้ ยังเห็น
ภาพการใช้นวัตกรรม “จิตศึกษา” และ “การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”
ก่อนจับเข่าคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม
อาจารย์ปิยนันท์ ทั่งปราณี และผู้อำนวยการจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ร่วมเครือข่ายอีกสองท่าน ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวเด็ก โรงเรียน
และชุมชนท้องถิ่น

ข่าวสารมูลนิธิ

โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในท่ีดินและทรัพยากร เป็นการดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างมูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และ
มูลนิธิชุมชนไท ผ่านยุทธศาสตร์์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
ภาคประชาสังคมและองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ท่ีทำงานปกป้อง
สิทธิในท่ีดิน ชุมชนไร้ท่ีดินหรือประสบ ความยากจนทางท่ีดิน และหน่วยงาน
รัฐบาล โดยสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพขบวนการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ี
ได้แก่ ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม หรือ P-Mได้แก่ ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม หรือ P-Move, เครือข่าย
กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ และเครือข่ายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปการสังคม
และการเมือง ในการสร้างทางออกท่ีย่ังยืนและมีการร่วมมือกันในการแก้
ปัญหาสิทธิในที่ดินต่างๆ ช่วยปกป้องวิถีการดำรงชีวิตด้วยแนวทาง
ปฏิบัติท่ีย่ังยืนต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ

เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา กลุ่มเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องสิทธิคนจน
และสิทธิในท่ีดิน P-Move ได้รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาลหลายวันติดต่อ
กัน เพ่ือติดตามผลข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาในชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศกัน เพ่ือติดตามผลข้อเรียกร้องแก้ไขปัญหาในชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศ
หลังพบกลไกการดำเนินงานติดขัดเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ข้อเรียกร้อง 3
กรณีท่ีกลุ่ม P-Move ต้องการให้เร่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ได้แก่ (1) การคุ้มครองพ้ืนท่ีชุมชนท่ีย่ืนเสนอขอใช้้สิทธิท่ีดินตามนโยบาย
โฉนดชุมชน ท้ังหมด 486 ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีสามารถใช้ชีวิต
ทำมาหากินตามปกติสุขในระหว่างการรอหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว
(2) การปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านม่ันคง จากเดิม
หน่วยละ 8 หม่ืนบาท เป็น 1 แสนบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หน่วยละ 8 หม่ืนบาท เป็น 1 แสนบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และ (3) การจ่ายค่าชดเชยเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝ่ังแดง จ.อุบลราชธานี เม่ือปี 2540

หลังตัวแทนกลุ่มได้เข้าเจรจากับนายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ในวันท่ี
13 กุมภาพันธ์ ได้ข้อสรุปว่า (1) เน่ืองจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมคัดค้านการจัดให้มีโฉนดชุมชน ประธานคณะกรรมการ
จะนำเรื่องไปหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารจะนำเรื่องไปหารือกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะท่ี 5 (กขป.5) เพ่ือจะนำเสนอต่อครม. (2) การปรับ
งบประมาณโครงการบ้านม่ันคงได้รับการเห็นชอบ (3) สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าหากใช้คำว่า "ค่าชดเชยเยียวยา" สำหรับ
ผู้เสียหายในกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จะติดขัดกับข้อกฎหมาย
เห็นควรให้เปล่ียนเป็น "ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยน์ในท่ีดินหลังฤดูกาล
เก็บเก่ียว" โดยคณะอนุกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดประชุมเก็บเก่ียว" โดยคณะอนุกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดประชุม
อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของครม. ต่อไป
สำหรับกรณีอ่ืนๆ ท่ียังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จ จะมีการอภิปรายและเจรจา
อีกคร้ังในการประชุมชุดใหญ่ ท่ีมีข้ึนในเดือนเมษายน

โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในท่ีดินและทรัพยากร

ภาพจาก: เพจเฟซบุ๊ค ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม P-move
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สนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านของขวัญเพื่อ
การกุศลคอลเล็กชั่นใหม่ รายได้จากของขวัญทุกชิ้นจะนำไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีห่างไกล

ร่วมสร้างความเปลี ่ยนแปลงกับเราวันนี ้  ติดต่อเจ้าหน้าที ่ฝ่าย
ระดมทุน คุณกาญจนา สมสกุล ที่ 02-279-6601-2 ต่อ 113, อีเมล
kanchana.somsakul@actionaid.org หรือส่งข้อความมาที่เพจ 
hhttps://www.facebook.com/ActionAidThailand เพื่อสนับสนุน
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อภินันทนาการส่งทางไปรษณีย์ท่ัวประเทศไทย 

ของขวัญเพ่ือการกุศล

1. กระเป๋าผ้า ขนาด 16x14 น้ิว (500 บาท)      2. สมุดโน้ต ขนาด A5 (300 บาท)
3. แผ่นแม่เหล็ก ขนาด 9x6 ซม. (100 บาท)      4. เส้ือยืด ขนาด M, L, XL (400 บาท) 

แนะนำตัว
ช่ือ กฤษพล วัฒนปาน ครับ ปัจจุบัน
เป็นครูศิลปะท่ีโรงเรียน สาธิตมหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมัธยม) 

อะไรคือเหตุผลที่ชอบวาดรูป และส่ิงท่ี
บันดาลใจให้เป็นครูสอนศิลปะ บันดาลใจให้เป็นครูสอนศิลปะ 
เหตุผลท่ีชอบวาดรูปคงมาจากตอนเป็นเด็กๆ 
ชอบดูการ์ตูนและอยากจะวาดได้แบบท่ีดูบ้าง เลยเป็นจุดเร่ิมต้นในการชอบ
วาดรูป ส่วนแรงบันดาลใจในการเป็นครูศิลปะ คือจากครูศิลปะสมัย
มัธยมต้นที่สอนสนุกและให้เราได้วาดรูปอย่างจริงจังในวิชาศิลปะ วิชา
น้ีเป็นวิชาที่รอคอยตลอดสัปดาห์เพราะจะมีเพียง 1 คาบ/สัปดาห์ พอโต
ขึ้นมาเป็นครูเลยต้องการที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาให้นักเรียนได้สนุก
เหมือนที่เราเคยเรียนมาตอนเด็กๆ โชคดีที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนเรียนเหมือนที่เราเคยเรียนมาตอนเด็กๆ โชคดีที่ทางโรงเรียนให้นักเรียนเรียน
วิชาศิลปะประมาณ 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และหากเป็นนักเรียนวิชาเอกศิลปะ
ชั้นมัธยมปลาย จะได้เรียนถึง 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ ่งนักเรียนจะได้มี
โอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่

ภาพสเก็ตช์โรงเรียนขนาดเล็กของครูโหน่งมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร 
ภาพน้ีเป็นภาพท่ีรวมหลายๆ ภาพเข้าด้วยกัน โดยเม่ือได้รับโจทย์มาว่าเป็น
โรงเรียนท่ีห่างไกล เราก็หาข้อมูลโรงเรียนต่างๆ มาผสมกัน แต่จะเน้นเป็น
โรงเรียนไม้ชั้นเดียว เพราะเราเคยไปโรงเรียนแบบนี้มา เลยมีภาพจำในโรงเรียนไม้ชั้นเดียว เพราะเราเคยไปโรงเรียนแบบนี้มา เลยมีภาพจำใน
ความคิด เลยพยายามถ่ายทอดให้ตรงมากที่สุดโดยมีบรรยากาศรอบ
โรงเรียนเป็นธรรมชาติให้เข้ากับโจทย์และภาพในความทรงจำของเราด้วย

ในภาพมีคนสองคนที่ดูเหมือนผู้ปกครองและลูกเดินมาโรงเรียน 
การเลือกวาดสองคนน้ีแทนเด็กนักเรียนหรือครูหลายๆ คนน้ีมีเบ้ืองหลัง
หรือไม่ ส่ือถึงอะไรหรือเปล่า
คนสองคนนี้เราให้เป็นพ่อกับลูกที่มาโรงเรียนด้วยกัน เหตุผลที่วาดพ่อ
เดินมาส่งลูกท่ีโรงเรียนเพราะอยากแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีสำคัญเดินมาส่งลูกท่ีโรงเรียนเพราะอยากแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีสำคัญ
ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน รวมถึงให้ครอบครัวเองเห็นถึงความสำคัญ
ของโรงเรียนและการศึกษา เมื่อครอบครัว ซึ่งในภาพนี้มีพ่อเป็นตัวแทน
เห็นถึงความสำคัญ ก็จะส่งต่อไปยังรุ่นลูกครับ ทั้งในเรื่องทัศนคติและ
ผลดีโดยตรงที่ได้รับจากการศึกษา 

รู้สึกอย่างไรที่เรานำภาพของคุณครูมาใช้เป็นแบบสำหรับของขวัญ
การกุศลชุด Support Small Schools ท่ีประกอบไปด้วย กระเป๋าผ้า สมุด
เส้ือ และแผ่นแม่เหล็ก ซึ่งรายได้จะนำไปสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ความรู้สึกเเรกคือตื่นเต้นปนสงสัยครับ เพราะยังไม่คิดว่ารูปที่เราวาด
ออกมาจะช่วยอะไรได้แต่พอออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วความสงสัย
ก็หายไป ความรู้สึกต่ืนเต้นก็ยังมี แต่เพ่ิมมาด้วยความภูมิใจ และท้ังหมด
ก็ตอบก็ตอบคำถามท่ีเราเคยมีได้หมด ขอบคุณโอกาสดีๆ แบบน้ีครับ ดีมากๆ

ทราบมาว่าครูโหน่งเป็นนักว่ิง และเคยมาร่วมว่ิงงาน ActionAid Action
Run 2017 ด้วย ทำไมถึงเลือกมาว่ิงช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก 
ถือว่าเราโชคดีมากกว่าครับ เพราะปีน้ันเป็นปีท่ีเราเร่ิมว่ิงจริงจังเป็นปีแรกๆ
และเราก็ลงสมัครงานว่ิงเยอะมาก งานว่ิง ActionAid Action Run น้ีเป็น
อีกงานที่เลือกสมัคร ดีใจที่งานว่ิงนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยน้องๆ
ได้ อยากให้มีงานแบบนี้อีกครับ

ครูโหน่งคิดว่าตอนน้ีการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างไร มีประเด็นครูโหน่งคิดว่าตอนน้ีการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างไร มีประเด็น
ใดท่ีต้องเร่งแก้ไข และมีทางออกอย่างไรบ้างในมุมของคุณครู 
ตอนนี้คงต้องเริ่มต้นในการปรับระบบการศึกษาใหม่ครับ ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียช่วยกันคิดช่วยกันหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
ท่ีกล่าวมาคงเป็นงานสเกลใหญ่ ส่ิงท่ีเราทำได้คือเร่ิมต้นท่ีตัวเรา เร่ิมต้นท่ี
ตัวครู เร่ิมต้นในห้องเรียนและนักเรียนของเรา พยายามสอนและหาส่ิงใหม่ๆ
เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์และเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกรักและอยากมาโรงเรียน พยายามเป็นผู้ชี้ทางนักเรียนเกิดความรู้สึกรักและอยากมาโรงเรียน พยายามเป็นผู้ชี้ทาง
ความสามารถให้นักเรียน เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีความสามารถที่
แตกต่าง ต้องหาตรงน้ีให้เจอ หลังจากน้ันนักเรียนจะเกิดความรู้สึกตัวเอง
มีคุณค่า ห้องเรียนน่าเรียน โรงเรียนก็จะแข็งแรง เร่ิมต้นท่ีตัวเรา ท่ีตัวคุณ
ครูครับ 

                                                                     

คุยกับ “ครูโหน่ง” เจ้าของภาพลายเส้น
โรงเรียนขนาดเล็ก
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สแกนโค้ดด้วยแอพพลิเคชั่น LINE หรือ QR Reader 

เพื่อเยี่ยมเพจเฟซบุ็คของเรา 

หรือติดตามงานของเราผ่านช่องทางต่อไปน้ี

 

ติดตามเรา

ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คุณรุ่งทิพย์ อ่ิมรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโครงการ

และนโยบาย มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย เป็นตัวแทนเครือข่ายเมือง

ปลอดภัยเพ่ือผู้หญิงเยือนรายการ “พบหมอรามาฯ” ช่องรามาแชนแนล

ทรูวิช่ันส์ 42 ในช่วง Rama Health Talk เพ่ือพูดคุยประเด็นภัยคุกคาม

ทางเพศในพ้ืนท่ีสาธารณะ และสาธิตวิธีการ “เผือก” เพ่ือช่วยเหลือเหย่ือ

ของเหตุคุกคาม รับชมคลิปเต็มได้ท่ี https://youtu.be/o7jhIMl1ml8 

- รุ่งทิพย์ อ่ิมรุ่งเรือง

ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนโยบาย

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ชวนผู้ชม “เผือก”

“เลิก รุก คุกคาม” โครงการท่ีริเร่ิมข้ึนโดยเยาวชนนักกิจกรรม Activista

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ผ่านการสนับสนุนของมูลนิธิฯ ได้รับ

ความสนใจจากนิตยสารกุลสตรีในการเข้าร่วมงาน และเผยแพร่ประเด็น

ต่างๆ เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมไทย

ท่านสามารถอ่านบทความ “เลิก รุก คุกคามทางเพศ” โดย พรรัตน์

วชิราชัย จากนิตยสารกุลสตรี ฉบับเดือนเมษายน 2562 ได้ที่

hhttp://bit.ly/Activista-Kullastree 

เลิก รุก คุกคาม

ส่ือ-ส่ิงพิมพ์

แอ็คช่ันเอด คือองค์กรสากลท่ีทำงานใน 45 ประเทศท่ัวโลก ด้วยเจตนารมย์

ในการสร้างสังคมท่ีปราศจากความยากจนและความอยุติธรรม สังคม

ท่ีทุกคนมีสิทธ์ิดำรงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เราเช่ือม่ันใน

พลังของผู้คนท่ีจะเป็นผู้ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในชีวิต ชุมชน

และสังคมโลก โดยเราเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และทำงานกับ

พวกเขาและองค์กรพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงน้ัน

เป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวที่ทำให้โลกยุติธรรมข้ึนสำหรับทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวที่ทำให้โลกยุติธรรมข้ึนสำหรับทุกคน

ด้วยการสนับสนุนแอ็คช่ันเอด

เก่ียวกับเรา
มูลนิธิแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)

60/1 อาคารมนริริน ช้ัน 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
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