เดิน...มิตรภาพ
เดิน...ไปกับมิตร
เดิน...ไปหามิตร
450 กิโลเมตรจากกรุงเทพ ถึง ขอนแก่น
คือ 800,000 ก้าว เพือ่ หามิตร 800,000 คน เราหวังว่า ระหว่างทางเราจะมีเพือ่ นเพิม่ ขึน้ ก้าวละ 1 คน
เป็ นการสร้างพืน้ ที่ (Platform) ในการเปิ ดให้เพือ่ นจากทุกข่ายมาสร้างการสือ่ สารต่อประเด็นปั ญหาและความ
ไม่มนคงในชี
ั่
วติ เพือ่ เป็ นแรงกระเพือ่ มส่งต่อการสือ่ สารไปถึงคนในสังคม เดินเพือ่ หาเพือ่ น เดินเพือ่ บอกว่ายังมี
อีกหลายเรือ่ งทีต่ อ้ งการสร้างการรับรูต้ ่อสังคม ในยุคทีป่ ระชาชนใช้ชวี ติ อยูก่ บั ความไม่มนคง
ั ่ และไม่มชี อ่ งทางที่
จะบอกหรือสือ่ สารกับใครได้อย่างเสรี ในการเดิน...มิตรภาพครัง้ นี้เดินร่วมกันจากเครือข่ายประชาชน 4
เครือข่าย ประกอบด้วย
1. เครือข่ายประชาชนเพือ่ รัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
2. เครือข่ายเกษตรทางเลือก –ความมันคงทางอาหาร
่
3. เครือข่ายทรัพยากร – สิทธิชมุ ชน
4. เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายทีต่ ดิ ตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตัง้ และการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ทัง้ นี้แต่ละเครือข่ายมีประเด็นร่วมกันคือ สถานการณ์บา้ นเมืองขณะนี้ทร่ี ฐั ราชการเป็ นใหญ่ ส่งผลให้เกิด
ความสันคลอนและไม่
่
มนคงต่
ั ่ อความเป็ นอยูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชน มีนโยบายและกฎหมายทีไ่ ม่เป็ นธรรม
เป็ นจานวนมากเช่น (1) นโยบายและกฎหมายทีล่ ดทอนสิทธิของประชาชนทีค่ วรได้รบั จากรัฐสวัสดิการ
ย้อนกลับสูก่ ารสงเคราะห์ เช่นความพยายามแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลดทอนสิทธิบตั รทอง
เหลือเพียงการสงเคราะห์เฉพาะคนจน (2) นโยบายและกฎหมายทีท่ าลายพืน้ ทีค่ วามมันคงทางอาหารด้
่
วยการ
แก้ไขกฎหมายคุม้ ครองพันธุพ์ ชื เพือ่ ให้บรรษัทข้ามชาติผกู ขาดเมล็ดพันธุ์ (3) นโยบายและกฎหมายทีล่ ดทอน
หลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิชมุ ชนอันเป็ นพืน้ ฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาที่
ยังยื
่ น
การแก้ไขกฎหมายสิง่ แวดล้อมให้กลายเป็ นกฎหมายส่งเสริมการลงทุนเพือ่ มุง่ สูก่ ารเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมทีส่ ร้างมลภาวะและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคมและสุขภาวะอนามัยของประชาชน และ
(4) รัฐธรรมนูญทีไ่ ม่เป็ นประชาธิปไตย การมีสว่ นร่วมและความเป็ นหุน้ ส่วนของประชาชนในการพัฒนา
บ้านเมืองถูกทาลายลง เป็ นต้น
We walk มิ ตรภาพ คือ การเดินเพือ่ สร้างมิตรภาพเพือ่ เชือ่ มร้อยประชาชนทีม่ คี วามคิดเห็นแตกต่าง
หลากหลาย เพือ่ หากัลยาณมิตรและแนวร่วมทีม่ ปี ระสบการณ์เช่นเดียวกัน ร่วมกันสะท้อนปั ญหา แสดงความ
คิดเห็น สร้างความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง แลกเปลีย่ นถกเถียงด้วยความรูส้ กึ ปลอดภัย อิสรเสรี และไม่ดู
หมิน่ ดูแคลนต่อกันและกัน เป็ นการเดินเพือ่ สร้างคุณภาพแห่งชีวติ ยืนยันในสิทธิของประชาชนในทุกด้านใน
การพัฒนาประเทศ โดยหัวใจสาคัญคือการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกระดับ
องค์กรจัดงาน วิ ทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
วิ ทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
10.00 – 13.00 น. เครือข่ายเดินทางมาถึง จัดพืน้ ที่ มุมสร้างการเรียนรูร้ ะหว่างเครือข่าย ตลาดอาหาร สินค้า
กล่าวต้อนรับ โดย คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
13.30 – 13.15 น.
ชีแ้ จงกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย ผูแ้ ทน People Go Network Forum
13.15 – 13.45 น. ละคร “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” โดย พระจันทร์เสีย้ วการละคร
เสวนา “ความมันคงด้
่ านสุขภาพ การเรียนรูจ้ ากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
ผูร้ ว่ มเสวนา
๐ ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
13.45 – 15.30 น. ๐ อ.จอน อึง๊ ภากรณ์ โครงการอินเทอร์เนตเพือ่ กฎหมายประชาชน iLaw
๐ คุณเลิศศักดิ ์ คาคงศักดิ ์ ตัวแทนเครือข่าย People Go Network Forum
๐ คุณสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
ดาเนินรายการโดย คุณสุรรี ตั น์ ตรีมรรคา เครือข่ายประชาชนเพือ่ รัฐสวัสดิการ
ประชุมเตรียมเครือข่าย ชีแ้ จงเป้ าหมายของการเดิน การมีสว่ นร่วมของแต่ละเครือข่าย
15.30 – 16.30 น.
แผนกิจกรรมแต่ละจุดทีอ่ อกแบบไว้ทงั ้ 4 ประเด็น และการจัดการ
16.30 – 20.00 น. งานวัฒนธรรม การแสดง ดนตรี และหนังกลางแปลง และกิจกรรมเรียนรูข้ า้ มข่าย
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
วิ ทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิ ต
ตัง้ ขบวน “We Walk มิตรภาพ” ณ ลานโพธิ ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
08.00 -8.30 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ตัวแทนเครือข่ายประชาชน 5 เครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ ต่อการเดิน...มิตรภาพ
เครือข่ายประกอบด้วย.........
เครือข่ายประชาชนเพือ่ รัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
8.30 – 8.45 น.
เครือข่ายเกษตรทางเลือกและความมันคงทางอาหาร
่
เครือข่ายทรัพยากรและสิทธิชมุ ชน
เครือข่ายนักกฎหมายและนักวิชาการ
เครือข่ายสลัมสีภ่ าค
อ่านคาประกาศเครือข่าย People Go Network โดย ผศ. ดร.อนุสรณ์ อุณโณ / คุณเลิศ
8.45 – 9.00 น.
ศักดิ ์ คาคงศักดิ ์
เริม่ ต้นเดินจากลานโพธิ ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
9.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต มุง่ หน้าสู่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ใช้เวลาเดินเท้าทัง้ หมด 28 วัน
ระหว่างการเดินเท้า ทุกเสาร์ หรืออาทิตย์จะมีการจัดกิจกรรมเพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ า้ มข่ายใน 4
ประเด็น ตามนี้
1. อาทิตย์ท่ี 28 มกราคม 2561 เรือ่ งรัฐสวัสดิการและบัตรทอง วัดเขาน้อยคงคาราม ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก
ช่อง นครราชสีมา
2. เสาร์-อาทิตย์ท่ี 3-4 กพ. 2561 เรือ่ งเกษตรทางเลือกและความมันคงทางอาหาร
่
อ.เมือง นครราชสีมา
3. เสาร์-อาทิตย์ท่ี 10-11 กพ. 2561 เรือ่ งทรัพยากร สิทธิชมุ ชน อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น
4. เสาร์ท่ี 17 กพ. 2561 เรือ่ งประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และการเลือกตัง้
(แต่ละจุดจะเลือกจัดวันใดวันหนึ่งระหว่างเสาร์หรืออาทิตย์) โดยแต่ละเครือข่ายจะออกแบบกิจกรรมและแบ่ง
ความรับผิดชอบในแต่ละพืน้ ที่ จะเริม่ กิจกรรม ประมาณ 16.00 น.เป็ นต้นไปเพือ่ รอให้ทมี เดินเท้า เดินมาถึง
สถานทีจ่ ดั ก่อน (คาดว่าจะเดินถึงแต่ละจุดในแต่ละวันในเวลาดังกล่าว)
สนใจรายละเอียด ติดตามได้ท่ี https://www.facebook.com/People-GO-network-1116982425082083

