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โครงการอียูรบัมอืโควดิ
 

จดหมายขา่ว ฉบบัที� 1 ประจาํป� 2563

สหภาพยุโรปรว่มมอืกับมูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย 
นาํโครงการระดับประเทศ รบัมอืและฟ�� นฟูผลกระทบโควดิ

เมื�อวนัที� 17-18 สงิหาคม 2563 ฯพณฯ เป�ยรก้์า ตาป�โอลา เอกอัครราชทตู
สหภาพยุโรป ประจาํประเทศไทยพรอ้มดว้ย นางโอลก้า ตาป�โอลา (ภรรยา) 
ได้เดนิทางมาเยอืนจงัหวดัเชยีงรายอยา่งเป�นทางการ เพื�อรบัทราบขอ้มูล
ต่าง ๆ เกี�ยวกับสถานการณ์ในป�จจุบนัของจงัหวดัเชยีงรายและภาคเหนอืของ
ประเทศไทย รวมถึงติดตามความคืบหนา้ของ “โครงการอียูรบัมอืโควดิ” 
 โครงการนี� ถือได้วา่เป�นโครงการระดบัประเทศ ที�ทํางานภายใต้การดแูล
ของทีมยุโรป เกี�ยวกับการรบัมอืและฟ�� นฟูความเสยีหายจากการระบาดของ
โควดิ-19 ดว้ยงบประมาณ 1.6 ล้านยูโร หรอืราว 54.2 ล้านบาท โดยดแูลใน 
3 ด้านหลัก คือ การใหค้วามชว่ยเหลือเรง่ด่วนแก่ครวัเรอืน การฟ�� นฟูสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม และการสรา้งความสามารถในการรบัมอืกับโรคอุบติัใหม่
หรอืภัยพบิติัของชุมชนที�ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตของโควดิ -19 ดาํเนนิงาน
โดยมูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย รว่มมอืกับ มูลนธิชุิมชนไท มูลนธิชิวีวถีิ
มูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี 

ติดตามเรา:

EUCovid19TH       

@eucovid19response_thailand

         
   
อียูรบัมอืโควดิ

จดัประชุมและลงพื�นที�สาํรวจขอ้มูลแบบมสีว่น
รว่มในกลุ่มเปราะบาง ใน 66 ชุมชน ภาคใต้
มูลนิธชุิมชนไท

สง่เสรมิให้เกิดเวทีนโนบายกับหน่วยงานรฐั
ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อผลักดันให้เกิดแผนพฒันา
ประเทศที�ทั�วถึงยั�งยนืระดับชาติ
มูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี

สง่มอบถงุยงัชพี 1500 ชุด 
ให้กับกลุ่มเปราะบางในประจวบ-เพชรบุรี
มูลนิธแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย
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กิจกรรมสง่เสรมิความมั�นคงทางอาหารสาํหรบั
ชุมชนและผู้ใชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรม
มูลนิธชิวีวถีิ

ภาพ: สาํนักขา่วมติชน 

ฯพณฯ เป�ยรก้์า ตาป�โอลา เอกอัครราชทตูสหภาพยุโรป ประจาํประเทศไทย ถ่ายภาพรว่มกับคณะทํางาน
ในงานเป�ดตัวโครงการอียูรบัมอืโควดิ

https://www.instagram.com/eucovid19response_thailand/
https://www.youtube.com/channel/UC5xe62D4D5Y8FL6labVCLpQ


รวมไปถึง 7 ผูร้บัทนุยอ่ย ซึ�งประกอบไปด้วย 
มูลนิธเิพื�อสทิธมินุษยชนและการพฒันา, เครอืขา่ยองค์กรดา้น
ประชากรขา้มชาติ, มูลนธิศุิภนมิติประเทศไทย, สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล, มูลนิธเิพื�อนหญงิ, 
สมาคมเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชงิเทรา, มูลนิธพิฒันาภาคเหนอื
โดยมพีื�นที�ในการปฏิบติังานใน 40 จงัหวดั และจะทํางานกับภาคสว่น
ที�ได้รบัผลกระทบ เชน่ แรงงานขา้มชาติ แรงงานนอกระบบ เดก็ 
ผูห้ญิง และประชาชนชายขอบ

“การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สง่ผลกระทบตามมา
อยา่งใหญ่หลวง ทั�งในระยะสั�น กลาง และยาว ผลกระทบที�วา่นี�
มทัี�งป�ญหาด้านสาธารณสขุและการใหค้วามชว่ยเหลือดา้น
มนุษยธรรม ไปจนถึงความเปลี�ยนแปลงเชงิโครงสรา้งทางสงัคม
และเศรษฐกิจ ซึ�งยงัไมส่ามารถประเมนิไดอ้ยา่งชดัเจน” 
ฯพณฯ เป�ยรก้์า ตาป�โอลา เอกอัครราชทตูสหภาพยุโรป
ประจาํประเทศไทย กล่าว “สิ�งที�แน่ชดัในตอนนี�คือ ทกุภาคสว่น
จาํเป�นต้องรว่มกันรบัมอืกับผลลัพธเ์ชงิลบที�จะตามมา ในฐานะที�
สหภาพยุโรปเป�นหุน้สว่นการพฒันาในประเทศไทยมาเป�นระยะเวลา
ยาวนาน เรายงัคงมุง่มั�นที�จะสนบัสนุนองค์กรภาคประชาสงัคม
ในการรบัมอืกับวกิฤตครั�งนี� โดยจะไมทิ่�งผูใ้ดไวข้า้งหลัง 
ผมยนิดีอยา่งยิ�งที�การรว่มมอืกันของเราจะชว่ยใหก้ารดาํเนนิ
โครงการเป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กิดประโยชนที์�แท้จรงิ
ต่อกลุ่มประชากรเปราะบางทั�วประเทศ”

“เรารว่มมอืกันเพื�อชว่ยเหลือชุมชนต่าง ๆ และรบัมอื
กับความต้องการเฉพาะของแต่ละชุมชน ทั�งในชว่งวกิฤต
จากการระบาดของโรคและหลังจากนั�น โครงการจะดาํเนนิการ
ครอบคลมุหลายภาคสว่น โดยจะมกีารเตรยีมชุมชนใหพ้รอ้ม
รบัมอืกับความไมแ่นน่อนที�จะเกิดขึ�น รวมถึงเตรยีมการ
เพื�อฟ�� นฟูดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในระยะสั�นและระยะกลาง 
และมมีาตรการสรา้งความยดืหยุน่สาํหรบักลุ่มคนชายขอบ
ที�เปราะบางที�สดุ” เทาฮิด ฟารดิ ผูอํ้านวยการมูลนธิแิอ็คชั�นเอด
ประเทศไทย ใหค้วามเหน็
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ฯพณฯ เป�ยรก้์า ตาป�โอลา เอกอัครราชทตูสหภาพยุโรป ประจาํประเทศไทย 
ให้สมัภาษณ์กับผู้สื�อขา่วเกี�ยวกับการเป�ดตัวโครงการอียูรบัมอืโควดิ

ภาพ: สาํนักขา่วมติชน 

เทาฮิด ฟารดิ ผู้อํานวยการมูลนิธแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย ให้ความเห็นเกี�ยวกับ
ความรว่มมอืระหวา่งสหภาพยุโรป และมูลนิธมูิลนิธแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย



สง่มอบถงุยงัชพี 1500 ชุด 
ให้กับกลุ่มเปราะบาง

 ประจวบคีรขีนัธ-์เพชรบุร,ี 14 ก.ย. -16 ต.ค. 63

มูลนธิแิอ็คชั�นเอ็ด ประเทศไทย ไดร้ว่มกับมูลนธิแิสง มอบถงุยงัชพี
จาํนวน 1500 ถงุ เพื�อชว่ยเหลืออยา่งเรง่ด่วนใหแ้ก่กลุ่มแรงงานนอก
ระบบ แรงงานขา้มชาติ ผูห้ญงิและเดก็ กลุ่มเปราะบางที�ไดร้บัผลกระทบ
จากการระบาดของโควดิ-19 ถึง 4,750 คน ซึ�งกลุ่มคนเหล่านี�ไดร้บั
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในชุมชนที�หยุดชะงัก รวมไปถึง
การจา้งงานที�ลดลงในชว่งที�ไวรสัแพรร่ะบาดในชุมชนต่าง ๆ 
เชน่ บอ่แขมด้านเหนือ หนองคาง สนามกอล์ฟหลวงหวัหนิ เขาตะเกียบ 
หนองทราย บงึนคร ซึ�งในถงุยงัชพี 1 ถงุ ประกอบดว้ย นํ�ามนั ซอิี�ว นม
ผา้อนามยั บะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปู และขา้วสาร เป�นต้น

ชาวบา้นสว่นใหญ่กล่าววา่ ในชว่งต้นของการระบาด พวกเขาไดร้บั
ความชว่ยเหลือสว่นหนึ�งจากภาครฐั แต่ในป�จจุบนัยงัคงต้องการ
การชว่ยเหลืออยู ่พวกเขาดใีจ และอยากขอบคณุโครงการอียูรบัมอื
โควดิที�ไดช้ว่ยเหลือพวกเขาในครั�งนี�

                   Story of Change 

บุญแท้ ป�� นทอง: 
ชาวบา้นในชุมชนชายขอบของหัวหิน 
ที�ต้องการความชว่ยเหลือแบบเรง่ด่วน
ในการสง่มอบอาหารพื�นฐานและขอ้มูลขา่วสาร
เพื�อป�องกันตนเองและชุมชนของเธอ

บุญแท้ อาศัพอยูใ่นชุนชนเล็ก ๆ ที�ชื�อหนองทราย ใกล้กับ
โรงพยาบาลหวัหนิ 5 เธอมอีาชพีรบัจา้งทั�วไป ก่อนจะมกีารระบาด
ของโควดิ-19 เธอจะรบัจา้งในสวนสปัปะรด รายไดป้ระมาณ
5,000-6,000 บาท ต่อเดือน ซึ�งสามารถเลี�ยงดตูนเองไดอ้ยา่ง
ไมม่ปี�ญหา หลังที�เกิดการระบาดขึ�น ต้องถกูสถานการณบ์งัคับ
ใหทํ้างานน้อยลง ในหนึ�งอาทิตยอ์าจจะทํางานไดเ้พยีง 1-2 วนั
เท่านั�น ทําใหร้ายได้ลดลงตามไปด้วย 
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ซึ�งที�ผา่นมาบุญแท้ได้รบัความชว่ยเหลือจากการแจกถงุยงัชพีจากหนว่ยงานรฐัและมูลนธิต่ิาง ๆ ในบางครั�ง รวมไปถึงเงินชว่ยเหลือ
เยยีวยาจากรฐับาล เธอระบายวา่ ที�ผา่นมาหมูบ่า้นยงัไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลือเรื�องความรูเ้กี�ยวกับโรคระบาดโควดิ-19 อยา่งเพยีงพอ 
ได้แต่รบัขา่วสารจากภายนอก หรอืมโีอกาสรว่มกิจกรรมกับหมูบ่า้นใหญที่�อยูถั่ดไปบา้ง เชน่ การสอนทําเจลล้างมอืแอลกอฮอล์
ด้วยตนเอง ซึ�งความชว่ยเหลือที�เธอต้องการมากที�สดุในตอนนี� คือ ขา้วสารอาหารแหง้ ที�จะชว่ยใหต้นเองประทังชวีติไปได ้

เธอรูส้กึดีใจมากและขอบคณุที�โครงการอียูรบัมอืโควดิที�ไดม้องเหน็ชุมชนของเธอ และเขา้มามอบถงุยงัชพีใหท้กุคนในหมูบ่า้นในครั�งนี� 

บุญแท้ ป�� นทอง ชาวบา้นในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19
และการเขา้ถึงความรูใ้นการดแูลตนเองและครอบครวั



กิจกรรมสง่เสรมิความมั�นคงทางอาหารสาํหรบัชุมชน
และผูใ้ชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรม

  
        นนทบุร,ี 22 ส.ค. 63

มูลนธิชิวีวถีิ ไดจ้ดัอบรมสง่เสรมิการปลกูผกัในเขตเมอืง และโรงงาน
ใหแ้ก่ชุมชนกลุ่มเป�าหมาย ในพื�นที�เขตเมอืง 3 ชุมชน ไดแ้ก่ 
ชุมชนโพธิ�เรยีง ไทรมา้ และไทยเกรยีง ณ สวนชวีวถีิ ต.ไทรมา้
จ.นนทบุร ีเพื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชนที�ขาดแคลนไดร้บัอาหาร
อยา่งเพยีงพอในระยะวกิฤต ทั�งยงัชว่ยลดค่าใชจ้า่ยของครวัเรอืน 
ลดความเครยีด ใหส้ขุภาพกายและจติใจของกลุ่มเป�าหมายดขีึ�น 

หลังจากการทํากิจกรรม ทําใหเ้กิดแกนนําชุมชนในพื�นที�กลุ่มเป�าหมาย
ที�ผา่นการอบรม ที�สามารถนาํความรูเ้รื�องความมั�นคงทางอาหาร 
ไปขยายต่อยอดในชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

                   Story of Change 

พรณรง ป�� นทอง 
หนึ�งในผูร้บัการอบรมซึ�งเป�นแกนนาํเครอืขา่ย
ทางภาคอิสาน จาก จ. อํานาจเจรญิ

พรณรง เล่าวา่ ชว่งที�มกีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เขาและชุมชน
ไดร้บัผลกระทบเป�นอยา่งมาก ทั�งเรื�องการเป�นอยู ่

และการประกอบอาชพี ทําใหม้รีายไดล้ดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั 

อยา่งไรก็ตามสิ�งที�ไมเ่ป�นป�ญหามากนกั กลับเป�นเรื�องความมั�นคง
ทางอาหาร เนื�องจากเครอืขา่ยของพรณรงเคยรว่มทํางานและ
ไดร้บัความชว่ยเหลือจากมูลนิธชิวีวถีิทางด้านการทําเกษตร
อินทรยีม์าแล้วระยะหนึ�ง เชน่ มกีารรว่มมอืกันจดัพื�นที�สว่นกลาง
ในชุมชนเพื�อปลกูผกัไวท้านเอง ทําใหชุ้มชนมคีวามพรอ้ม
ในการรบัมอื และสามารถแก้ป�ญหาจากสภาวะขาดแคลนอาหาร
เพื�อใชใ้นการดํารงชพี ในภาวะวกิฤติการแพรร่ะบาดที�เกิดขึ�นได ้
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จากการได้รบัความชว่ยเหลือในครั�งก่อน ทําใหเ้ขาเหน็ความสาํคัญของความมั�นคงทางอาหาร จงึตัดสนิใจเขา้รว่มกิจกรรมการอบรม
ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิอีกครั�งอยา่งไมลั่งเล เพื�อหวงัจะเพิ�มพูนทักษะความรู ้และความสามารถดา้นความมั�นคงทางอาหาร
มากขึ�น เพื�อไปพฒันาชุมชนของเขาใหย้ั �งยนื 

พรณรง ยงักล่าวต่อวา่สิ�งที�เปลี�ยนชวีติเขาหลังจากการอบรม คือความรูที้�ถกูต้อง ที�ใชไ้ดจ้รงิ และเป�นประโยชนแ์ก่ครวัเรอืนและ
ชุมชนของเขาอยา่งมาก จนนําไปสูก่ารสง่ต่อความรูที้�ไดจ้ากการอบรมไปยงัพื�นที�อื�น ๆ ในเครอืขา่ยทางภาคอีสานของเขาในอนาคต

พรณรง ป�� นทอง แกนนําเครอืขา่ยทางภาคอิสาน ที�เขา้รว่มอบรมการปลกูผัก 
เพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหารให้กับเครอืขา่ยและชุมชนของตนเอง



จดัประชุมและลงพื�นที�สาํรวจขอ้มูลแบบมสีว่นรว่ม
ในกลุ่มเปราะบาง ภาคใต้

        สตลู /กระบี�/พงังา/ภเูก็ต/ระนอง/ประจวบคีรขีนัธ,์ 
ส.ค.-ธ.ค. 63 

มูลนธิชุิมชนไท ได้ดาํเนนิการโดยใชก้ลไกในชุมชน ชว่ยกันสาํรวจขอ้มูล
กลุ่มคนเปราะบางที�ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ในจงัหวดัสตลู กระบี�
พงังา ภเูก็ต ระนอง และประจวบคีรขีนัธ ์รวมทั�งสิ�น 66 ชุมชน 
กวา่ 1,572 ครอบครวั เพื�อพจิารณาการชว่ยเหลือตามเหมาะสม 
และกระตุ้นใหชุ้มชน คิดกลไกการทํางาน ตั�งหลักเกณฑ์ในการชว่ยเหลือ
ซึ�งวธิกีารนี�จะทําใหชุ้มชนมกีลไกดแูล และสนบัสนนุคนเปราะบางในชุมชน
ของตนเองในระยะยาว ซึ�งชุมชนจะทําหนา้ที�ในการชว่ยเหลือในรปูแบบ
ต่าง ๆ ต่อไป เชน่ การประสาน โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล
สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุยจ์งัหวดั และ
การรวบรวมขอ้มูลกรณีเรง่ดว่น เป�นต้น 

ซึ�งผูร้ว่มกิจกรรมดงักล่าวขอบคณุที�โครงการอียูรบัมอืโควดิเป�ดโอกาส
ใหพ้วกเขาไดม้พีื�นที�สื�อสารต่อสงัคม จนนาํไปสูก่ารเสนอแนะ 
และนาํไปประกอบแผนรบัมอืภัยพบิติัของชุมชนของตนอยา่งยั�งยนื

                    Story of Change 

รชันี แป�ะเซง็ 
หนึ�งในชาวบา้นของชุมชนสระต้นโพธิ� ใน จ.ภเูก็ต 
ที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 หลังจากที�เคยถกูขบั
ไล่ออกจากที�ดินและบา้นที�ตนอาศัยอยูเ่มื�อ 7 ป�ก่อน

รชันี พื�นเพเป�นคนจงัหวดันครศรธีรรมราช แต่ยา้ยมาอยูภ่เูก็ตเพื�อ
หาโอกาสทางอาชพีเมื�อหลายป�ก่อน รชันเีคยอาศัยอยูร่มิขุมเหมอืงเก่า
รา้งในอดีต ในซอยป�าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมอืง จ.ภเูก็ต ที�หรอืเรยีกกันวา่
ชุมชนสระต้นโพธิ� ในป� 2555 มเีอกชนเขา้มาอ้างสทิธิ�ในที�ดนิ
และเริ�มฟ�องขบัไล่ชาวบา้น รวมถึงครอบครวัของรชัน ีซึ�งเดมิชาวบา้น
เขา้ใจวา่เป�นที�ของรฐั จงึปกป�องและชว่ยกันต่อสูเ้พื�อเอาที�ดนิคืนใหร้ฐั 

หลังจากนั�นเริ�มมคีนถกูฟ�องหลายราย บา้งก็ติดคกุ จนนาํไปสูก่ารเจรจา
หยุดฟ�องและยอมยา้ยออกจากที�ดินดงักล่าว ในเวลาต่อมารชันแีละ
ชาวบา้นเกิดการรวมตัว และเขา้รว่มเครอืขา่ยสทิธชุิมชนพฒันาภเูก็ต
เพื�อทํากิจกรรมทางสงัคม โดยมมูีลนธิชุิมชนไท รว่มกับขบวนการ
ประชาชนเพื�อสงัคมที�เป�นธรรม (พมูีฟ) และ มูลนธิแิอ็คชั�นเอด
ประเทศไทย ภายใต้โครงการที�ดินคือชวีติ ที�ได้รบัทนุสนบัสนนุจาก
สหภาพยุโรป เจรจาต่อรฐั เพื�อชว่ยแก้ป�ญหาที�ดนิที�อยูอ่าศัยของสมาชกิ
ทั�งระดบันโยบายและระดบัพื�นที� จนนาํไปสูก่ารแก้ป�ญหา 
และสรา้งชุมชนใหมส่ระต้นโพธิ� 
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รชันี แป�ะเซง็ ชาวบา้น ใน จ.ภเูก็ต หนึ�งในผู้รว่มพูดคยุแลกเปลี�ยนเรื�องเล่า
ของตนที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 เพื�อสรา้งฐานขอ้มูลในการรบัมอืในอนาคต
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รชันีกล่าวต่อวา่ โชคยงัดีที�ครั�งนี�ได้รบัความชว่ยเหลือแบบเรง่ดว่นอีกครั�ง จากมูลนธิชุิมชนไท และมูลนธิแิอ็คชั�นเอ็ด ประเทศไทย
ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ ที�ได้รบัทนุสนบัสนนุจากทางสหภาพยุโรป รชันแีละชาวบา้นที�อยูใ่นชุมชนเดยีวกันในศูนยชุ์มชนใหม่
สระต้นโพธิ� ต่างได้รบัมอบถงุยงัชพี ขา้วสารอาหารแหง้ นํ�าปลา ที�สามารถไปประกอบอาหาร ทั�งนี�ยงัมกีารจดัประชุม
เพื�อแลกเปลี�ยนและแบง่ป�นป�ญหาของแต่ละคน เพื�อหาขอ้สรปุในการรบัมอืเหตกุารณภั์ยพบิติัที�เกิดขึ�นในชุมชนในป�จจุบนั
และในอนาคตอีกด้วย 

 

 

ถึงแมว้า่เหตกุารณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น ทั�งการถกูขบัไล่ ทําลายบา้น การฟ�องรอ้ง การต่อสูเ้พื�อที�อยูอ่าศัยที�ผา่นมา จะสง่ผลกระทบ
ต่อสภาพความเป�นอยู ่รวมถึงสภาพจติใจของรชันแีละครอบครวั ความชว่ยเหลือที�ผา่นมาในครั�งนั�นเหมอืนเปลี�ยนชวีติของรชัน ี

ใหเ้ป�นฟ�าหลังฝน มโีอกาสได้มบีา้น ที�อยูอ่าศัยอยูช่ั �วคราว และมชีวีติที�สามารถเริ�มต้นใหมอี่กครั�ง โดยไมต้่องหวาดกลัวอีกต่อไป

 

แต่ชวีติที�ผา่นเหตกุารณที์�เลวรา้ยไปไมน่าน กลับต้องมาเจอมรสมุ
ซํ�าสอง จากการระบาดของโควดิ-19 เมื�อต้นป� 2563 ก่อนหนา้นั�น
รชันีเล่าวา่ มอีาชพีพนกังานในสปาแหง่หนึ�ง ใน จ.ภเูก็ต 

รายไดไ้มตํ่�ากวา่ 800-900 บาท ต่อวนั สามารถใชช้วีติและเลี�ยงดู
ครอบครวัอยา่งไมลํ่าบากนัก หลังจากเกิดการระบาดขึ�น 

สปาที�เธอทํางานอยูถ่กูสั�งป�ด ทําใหข้าดรายได ้ไมม่แีมแ้ต่เงิน
จะไปลงทนุทําอยา่งอื�น เพราะเพยีงจะหาซื�ออาหารการกิน
เพื�อประทังชวีติแต่ละวนัยงัลําบากมาก อีกทั�งไมไ่ดร้บัความชว่ย
เหลือจากรฐัใด ๆ เนื�องจากตนเองเป�นหนึ�งในประชากรแฝงที�ไมไ่ด้
มทีะเบยีนบา้นอยูที่� จ.ภเูก็ต ทําใหค้วามชว่ยเหลือถกูสง่ไปให้
กลุ่มผูที้�มทีะเบยีนบา้นก่อน

 

การที�อยูใ่นชุมชนนี� ทําใหเ้ธอไดร้บัโอกาสจากมูลนธิชุิมชนไท 
และโครงการที�ได้รบัทนุสนับสนุนจากทางสหภาพยุโรปปอีกครั�ง 
ในการใหคํ้าปรกึษาต่าง ๆ ซึ�งไมใ่ชเ่พยีงเรื�องของความเป�นอยู ่
แต่รวมไปถึง เรื�องของอาชพีเพื�อความอยูร่อดด้วยเชน่กัน

“ในอนาคต มแีผนที�พวกเราทกุคนในหมูบ่า้นจะจบักลุ่ม ทําอะไรสกัอยา่ง
เพื�อเลี�ยงชพีด้วยตนเองได้อยา่งน้อยวนัต่อวนั ก็ถือวา่ดมีากแล้ว
ไมไ่ด้หวงัรวย เราอยูใ่กล้ทะเล อาจจะขายปลาแดดเดยีวเพื�อหารายได”้ 

รชันีทิ�งท้ายวา่ ความลําบากที�ผา่นมาสอนใหต้้องสู ้ใหผ้า่นพน้ไปใหไ้ด ้
ต้องขอบคณุพี�น้องที�อยูใ่นเครอืขา่ยที�คอยสนบัสนนุกันตลอดมา
รวมถึงขอบคณุโครงการอียูรบัมอืโควดิที�เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลือ 
ใหกํ้าลังใจ และไมท่อดทิ�งพวกเขา ความชว่ยเหลือนี�ทําใหร้ชันแีละคนอื�น ๆ
ในชุมสามารถยนืหยดั รบัมอืกับป�ญหา และก้าวผา่นความลําบากไดอี้กครั�ง

รชันี แป�ะเซง็ เสนอป�ญหาที�ได้รบัผลจากโควดิ-19 และขอ้เสนอแนะเพื�อรบัมอืภัย
พบิติัดังกล่าวในชุมชนของตน

รชันี แป�ะเซง็ และชาวบา้นในชุมชนสระต้นโพธิ� 



สง่เสรมิให้เกิดเวทีนโนบายกับหนว่ยงานรฐั
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อผลักดันให้เกิดแผนพฒันาประเทศ

ที�ทั�วถึงยั�งยนืระดับชาติ
 

กรุงเทพมหานคร, 7 ธ.ค. 63 

มูลนธิเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี รว่มกับสถาบนัทางวชิาการ
ทําการสาํรวจขอ้มูลผลกระทบต่อสมาชกิแรงงานนอกระบบอาชพีต่าง ๆ
รวมทั�งป�ญหาและความต้องการของแรงงานนอกระบบ 5 ภมูภิาค 
จนนาํไปสูก่ารประชุมระหวา่งคณะกรรมการสมาคมเครอืขา่ยแรงงาน
นอกระบบ และคณะกรรมการสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ประเทศไทย 
จากนั�นจงึเขา้พบ รมต.กระทรวงแรงงานเพื�อยื�นขอ้เสนอของแรงงาน
นอกระบบที�ไดม้าจากขอ้สรปุในที�ประชุม 

กิจกรรมดงักล่าวทําใหเ้กิดเวทีนโนบาย กับกระทรวงแรงงาน 
โดยมสีว่นรว่มของแรงงานนอกระบบในสาขาต่างๆ เชน่ ผูทํ้าการผลิต
ที�บา้น ชา่งเสรมิสวย ผูข้บัขี�รถจกัรยานยนต์รบัจา้ง ลกูจา้งทํางานบา้น 
ผูค้้าหาบเรแ่ผงลอย ที�ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 

ซึ�งนโยบายที�เรยีกรอ้งนั�น จะสง่ผลใหเ้กิดความชว่ยเหลือเยยีวยาและ
ฟ�� นฟูเศรษฐกิจ และสวสัดกิารสงัคมของแรงงานนอกระบบในอนาคต 
เชน่ พฒันาสทิธปิระโยชนป์ระกันสงัคม นโยบายสง่เสรมิสนิค้าที�ผลิต
ในประเทศ และการใหโ้ควต้าจดัซื�อจดัจา้งสนิค้า และบรกิารจากกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ เป�นต้น
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สง่มอบผลิตภัณฑ์เพื�อทําความสะอาด และสขุอนามยั เพื�อสูโ้ควดิ ให ้120 โรงเรยีนเล็ก 

กิจกรรมจดัทําฐานขอ้มูลเกี�ยวกับผูห้ญิง 

อบรมการตลาดออนไลน์ใหแ้ก่ชาวเล 

กิจกรรมสง่เสรมิความรูเ้รื�องความมั�นคงทางอาหารใหแ้ก่แรงงานนอกระบบ 

และ กิจกรรมเพิ�มเติมจากความรว่มมอืของมูลนิธผิูร้บัทนุยอ่ย 7 องค์กร

บทสง่ท้าย
จากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ในชว่งต้นป� 2563 เศรษฐกิจและสงัคม ในประเทศไทย ต่างได้รบัผลกระทบ
อยา่งมาก ถึงแมว้า่ชว่งกลางป� ถึง สิ�นป� 2563 การระบาดจะมแีนวโน้มที�ลดลง แต่โครงการอียูรบัมอืโควดิที�ได้รบั
การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ยงัคงเดินหน้าดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อชว่ยฟ�� นฟูใหแ้ก่กลุ่มเปราะบางอยา่ง
เรง่ด่วนในหลาย ๆ พื�นที�ในประเทศไทยอยา่งต่อเนื�อง เชน่ การมอบถงุยงัชพี หรอือบรมต่าง ๆ ทกุกิจกรรมนั�นได้รบั
การตอบรบัที�ดีจากทั�งกลุ่มเป�าหมาย และองค์กรภาคีที�ได้มสีว่นรว่มทําใหกิ้จกรรมต่าง ๆ เกิดขึ�น ด้วยเป�าหมายที�จะให้
ทกุคนสามารถรบัมอืกับการระบาดของโควดิ-19 ได้อยา่งทันท่วงทีและยั�งยนื

กิจกรรมตัวอยา่งที�จะถึงในชว่ง มกราคม - มถินุายน 2564

 

มูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี เขา้พบ รมต.กระทรวงแรงงาน
เพื�อยื�นขอ้เสนอของแรงงานนอกระบบที�ได้มาจากขอ้สรุปในที�ประชุม

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A?__eep__=6&__cft__[0]=AZWgJYNj52S3fcKamg_U91EfRScz8IB-70_uYQOUGBlXQal6WcaScmm1sOeUmEu_qCaKafm6iUXI0uWfaeGf4jNG6EvD50hboUevrv4s-eOWFlP90BtlHBCXP-0f4iVVc7a4qEzgmGFlsHhp0KiN70oUiKpqgV6P2uyMI_MoVSF0N6HYSbvwG3apHPVmuHCIWha7JPA7AzFqkTgv80XwMlD4egPFcuVqbPG7-iy2V7YCnw&__tn__=*NK-R


 

https://actionaid.or.th

ActionAidThailand             

02 279 6601 ถึง 2
02 615 5100

ติดต่อโครงการอียูรบัมอืโควดิ

08

มูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย
60/1 อาคารมนรรินิ ตึก A ห้อง A201

ซอยพหลโยธนิ 8 (สายลม) ถนนพหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


