
 
 

ยินดีต้อนรบัศิษยเ์ก่า EarthRights ทุกคนเข้าร่วมเครือข่ายของเรา    

 

ความเป็นมา  
ตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา EarthRights International มศีษิยเ์ก่ามากกว่า 600 คน จากประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ไดแ้ก ่
กมัพชูา จนี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เมยีนมา ไทย และเวยีดนาม ทีเ่รยีนจบหลกัสตูรฝึกอบรมต่างๆ  อาท ิ
โครงฝึกอบรมระยะยาว EarthRights School Myanmar และ EarthRights School Mekong ในประเทศเมยีนมาและประเทศ
ไทย, โครงการฝึกอบรม Mekong Legal Advocacy Institute (MLAI), โครงการทุน Bertha Legal Fellowship, การฝึกอบรม 
Health and EarthRights (HEARTH), โครงการการแลกเปลีย่นไทย-ลาว และการฝึกอบรมระยะสัน้ประเดน็ความยตุธิรรม
ทางสภาพอากาศ  
 
ในทุกวนัน้ี เราเหน็ไดว้่าศษิยเ์กา่ EarthRights ไดก้ลบัไปปกป้องสทิธมินุษยชนและสิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นเกดิของตนเอง
ทัว่อนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง ซึง่เป็นสิง่ยนืยนัว่าศษิยเ์ก่าไดส้รา้งตนเองใหเ้ป็นนกัปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มโดยการ
ใชท้กัษะ ความรู ้และความรว่มมอืทีพ่ฒันาและแลกเปลีย่นกนัผา่นหลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะของ EarthRights 
 
เหตผุลท่ีเราสรา้งเครอืข่ายศิษยเ์ก่าท่ีเป็นทางการ 
เน่ืองจากการเสือ่มถอยของประชาธปิไตย ขาดการเคารพต่อสทิธมินุษยชน การสัน่คลอนของหลกันิตธิรรม และการระบาด
ใหญ่ของโรคโควดิ 19 ท าใหศ้ษิยเ์ก่า EarthRights ทีท่ างานรณรงคเ์พื่อสทิธมินุษยชนและทรพัยากรธรรมชาตอิย่างถูก
กฎหมายกลบัตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งอย่างมหาศาล โดยความเสีย่งดา้นเหล่านัน้ไดเ้พิม่ขึน้รวมทัง้การถูกท าใหม้คีวามผดิ
ทางอาญาและการใชก้ฎหมายกลัน่แกลง้ด าเนินคด ี
 
เป้าหมายของเรา  
EarthRights ตอ้งการสนบัสนุนศษิยเ์ก่าทัง้ดา้นความรู ้ ทกัษะ และเครื่องมอือนัทรงพลงัส าหรบัการเปลีย่นแปลง รวมทัง้
สง่เสรมิใหศ้ษิยเ์ก่าสามารถด าเนินการท างานไดอ้ย่างมคีวามปลอดภยั อกีทัง้ ถอืเป็นโอกาสอนัดทีีศ่ษิยเ์ก่าจะสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูและไดเ้รยีนรูมุ้มมองทีแ่ตกต่างเกีย่วกบัความทา้ทายดา้นประเดน็สทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มทีช่มุชนต่างๆ ก าลงั
เผชญิ  
 
เราตอ้งการสรา้งทัง้ความมุ่งมัน่ในการท างานร่วมกนัอย่างต่อเนื่องในประเดน็ความยุตธิรรมและความรบัผดิชอบทางสภาพ
ภูมอิากาศ นกัปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบของบรรษทั 
 
เราจะท างานกบัศษิยเ์ก่าเพื่อร่วมกนัสรา้งเครอืขา่ยศษิยเ์ก่าทีม่คีวามหมาย มปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนื เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวนี้ 
 
วิธีการของเรา 



 
เราจะสรา้งเครอืขา่ยศษิยเ์ก่าจะเริม่ตน้จากการรบัฟังความคดิเหน็และร่วมกนัออกแบบเครอืขา่ยฯร่วมกบัศษิยเ์ก่า เพื่อให้
เครอืขา่ยฯสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและความทา้ทายของศษิยเ์ก่าไดอ้ย่างแทจ้รงิ โดยศษิยเ์ก่าจะบอกใหเ้ราทราบ
ว่าสือ่และแพลตฟอรม์แบบไหนทีจ่ะสามารถช่วยใหคุ้ณมสีว่นรว่มกบัเครอืขา่ยได ้ อกีทัง้ เราจะใหค้วามส าคญัต่อการรกัษา
ความปลอดภยัของศษิยเ์ก่าเป็นอนัดบัแรก  
 
นอกจากนี้ เราจะใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นร่วมในมติทิางสงัคมและเพศสภาพ ซึง่ความครอบคลุมและความโปรง่ใสอนัถอื
เป็นค่านิยมหลกัของเครอืขา่ยฯ และเราจะคดัเลอืกสมาชกิของทมีงานหลกั (Core Team Members) จากกลุ่มทีห่ลากหลาย
เพื่อเป็นผูน้ าทีจ่ะท าความเขา้ใจและศกึษาบรบิททีห่ลายหลายของศษิยเ์ก่า อนัน าไปสู่ในการวางแผนยทุธศาสตร ์ หลงัจาก
รบัฟังความคดิเหน็และไดร้บัขอ้มลูจากทัง้หมดแลว้ทมีงานหลกัจะเริม่ตน้กระบวนการออกแบบเครอืขา่ยฯต่อไป 
หลงัจากการออกแบบเสรจ็สิน้ เราจงึจะจดัประชุมศษิยเ์ก่าทัง้หมดเพื่อท าขอ้สรุปเรื่องเครอืขา่ยฯ 
 
ส่ิงท่ีเครอืข่ายจะท า: 

 สนบัสนุนนกัปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มใหเ้ขา้ถงึการฝึกอบรม ทรพัยากรทางการเงนิและทางเทคนิค 
โดยจะเป็นเครอืขา่ยส าหรบัการแบ่งปันขอ้มลู การวางยุทธศาสตร ์และการท างานร่วมกนัในระดบัภูมภิาคทีม่ขีนาด
ใหญ่และมคีวามหลากหลาย 

 สนบัสนุนทรพัยากรต่าง ๆ แกศ่ษิยเ์ก่าเพื่อพฒันาและด าเนินกจิกรรมเรื่องความยุตธิรรมและความรบัผดิชอบทาง
สภาพภูมอิากาศ นกัปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มและความรบัผดิชอบของบรรษทั  

 สง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีองศษิยเ์ก่า EarthRights และ ศนูย ์ Mitharsuu ของเราจะท าหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ
ความสมานฉนัทแ์ละการเรยีนรูร้ว่มกนั 

 สรา้งการเขา้ถงึองคค์วามรู ้ ทรพัยากร และการสนบัสนุนซึง่กนัและกนั เพื่อใหน้กัปกป้องสทิธิมนุษยชนดา้น
สิง่แวดลอ้มสามารถท างานไดอ้ย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพทัง้ในพืน้ทีท่างดจิทิลัและทางกายภาพ 

 เสรมิสรา้งศกัยภาพของศษิยเ์ก่าในดา้นการจดัการความเสีย่ง ดา้นความปลอดภยัและความมัน่คง รวมถงึเรยีกรอ้ง
การเปลีย่นแปลงเรื่องการถูกท าใหม้คีวามผดิทางอาญาและการใชก้ฎหมายกลัน่แกลง้ด าเนินคด ี

 ใหค้วามช่วยเหลอืศษิยเ์ก่าในประเทศเมยีนมาในกรณีฉุกเฉินตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นปฏปัิกษต่์อนกัเคลื่อนไหว
หลงัการรฐัประหาร 

เครอืขา่ยฯทีเ่ป็นทางการของเราจะจดัใหม้เีครื่องมอื พืน้ทีป่ลอดภยัทางกายภาพ แพลตฟอรม์ทางดจิทิลัทีป่ลอดภยั และ
ทรพัยากรต่าง ๆ ทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
โดยเครอืขา่ยฯจะช่วยเสรมิสรา้งความสามารถใหแ้ก่นกัปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มในการวางยุทธศาสตร ์ การ
ท างานร่วมกนั  การจดัใหม้กีารฝึกอบรมทีน่ าโดยทอ้งถิน่ การด าเนินคดคีวาม รวมถงึการรณรงคเ์พื่อสนบัสนุนชุมชนทีอ่ยู่ใน
แนวหน้าของวกิฤตสภาพภูมอิากาศ และเครอืขา่ยฯ จะช่วยยกระดบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการท างานของนกัปกป้องสทิธิ
ใหข้ยายผลไปในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 
 
กิจกรรมท่ีศิษยเ์ก่าเข้ามามีส่วนรว่ม 
ส าหรบัแผนงานเร่งดว่นชว่งนี้นัน้ เราจะตดิต่อคุณเพื่อกจิกรรมต่อไปนี้:  



 

 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2565: อปัเดตสถานะปัจจบุนัของศษิยเ์ก่าและรวบรวมขอ้มลูของศษิยเ์ก่าและงาน
ปกป้องสทิธมินุษยชนดา้นสิง่แวดลอ้มของศษิยเ์ก่า นอกจากน้ี สมาชกิทมีงานหลกัของเครอืขา่ยศษิยเ์ก่า* จะท า
หน้าทีส่นบัสนุนการสรา้งและร่วมออกแบบเครอืขา่ยศษิยเ์ก่า EarthRights เพื่อใหเ้ป็นแหล่งทรพัยากรและ
ศนูยก์ลางส าหรบัเครอืขา่ยศษิยเ์ก่า  

 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2564: จดัการประชุมออนไลน์กบักบัศษิยเ์ก่าจากทัว่ทัง้ภูมภิาคเพื่อการรบัฟังความ
คดิเหน็และหารอืการพฒันาความร่วมมอื การมสีว่นร่วม ปรกึษาการจดักจิกรรมทีม่สีว่นในการสรา้งเครอืขา่ยฯ และ
การเป็นภาคกีบั EarthRights  

 กมุภาพนัธ ์ – มีนาคม 2565: EarthRights ด าเนินการประเมนิความตอ้งการของศษิยเ์ก่าและระดมความคดิว่า
อะไรทีส่ามารถสนบัสนุนงานของศษิยเ์ก่าได ้หลงัจากนัน้ จงึมกีารจดัประชมุ 3 วนั (Co-Creation Meeting) กบัผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีในเครอืขา่ยศษิยเ์ก่า EarthRights มากกว่า 35 รายเพื่อหารอืเกีย่วกบัผลของการประเมนิความ
ตอ้งการของศษิยเ์ก่าและร่วมวางแผนการสนบัสนุนกจิกรรมของศษิยเ์ก่า EarthRights  

 เมษายน – ธนัวาคม 2565: เปิดตวัโครงการน าร่องของเครอืขา่ยศษิยเ์ก่า EarthRights เพื่อใหศ้ษิยเ์ก่าสามารถ
เขา้ถงึการสนบัสนุนทางการเงนิ โอกาสในการฝึกอบรม การแบง่ปันขอ้มลูและทรพัยากร การวางกลยุทธ ์และการ
ท างานร่วมกนัในเครอืขา่ยระดบัภูมภิาคทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามหลากหลาย 

 ธนัวาคม 2565:  เปิดตวัเครอืขา่ยศษิยเ์ก่า EarthRights อย่างเป็นทางการ 
 

คณุสามารถติดต่อเราได้ท่ี  
อีเมล: alumninetwork@earthrights.org และ earthrights.alumninetwork@protonmail.com  
เบอรโ์ทรศพัท:์ +66808376233 (Signal/Telegram/WhatsApp) 
 
* วตัถุประสงคข์องสมาชกิทมีงานหลกั (Core Team Members) คอื ท าหน้าทีส่นบัสนุนการสรา้งและร่วมออกแบบเครอืขา่ย
ศษิยเ์ก่า EarthRights เพื่อใหเ้ป็นแหล่งทรพัยากรและศนูยก์ลางเครอืขา่ยศษิยเ์ก่าทีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาอย่างมสีว่นร่วม 
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