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โครงการอียูรบัมอืโควดิ
 

จดหมายขา่ว ฉบบัที� 3 ประจาํป� 2565

สหภาพยุโรป รว่มมอืกับ มูลนิธแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย       
จดัตั�งโครงการความมั�นคงทางอาหารโดยมโีรงเรยีนและ
ชุมชนเป�นฐาน เพื�อสูภั้ยโควดิ ให้ 30 โรงเรยีนขนาดเล็ก 

ระหวา่งวนัที� 15 ธ.ค. 64 – 30 ม.ิย. 65 สหภาพยุโรป รว่มมอืกับ 
มูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย จดัตั�งโครงการความมั�นคงทางอาหาร
โดยมโีรงเรยีนและชุมชนเป�นฐาน ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ 
(EU COVID-19 Response and Recovery Project in Thailand –
Nationwide) โดยมเีป�าหมายหลักเพื�อสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนและชุมชน
สามารถผลิตอาหารที�เพยีงพอและปลอดภัย มคีวามมั�นคงดา้นอาหาร 
เป�นแหล่งรายไดเ้สรมิ รวมทั�งพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมและหนว่ยงาน
ภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งที�จะสนบัสนนุใหก้ลุ่มเป�าหมายสรา้งความยั�งยนืดา้นอาหาร
โดยมอีงค์กรภาคีเครอืขา่ยของโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม-
ภาคประชาสงัคมเพื�อพฒันาคณุภาพการศึกษา (Access School) ไดแ้ก่
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก จงัหวดัน่าน, องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั
มหาสารคาม, สมาคมไทบา้น, สภาพฒันาการศึกษากาฬสนิธุ,์ และ เครอืขา่ย-
โรงเรยีนนอกกะลา เขตภาคกลาง รว่มกันวางแผน ดาํเนนิการคัดเลือก

ติดตามเรา:

EUCovid19TH       

@eucovid19response_thailand

         
   
อียูรบัมอืโควดิ

มูลนิธชุิมชนไท จดัเวทีแลกเปลี�ยนการจดัการ
ภัยพบิติัสูค่วามรว่มมอืการขบัเคลื�อนนโยบาย
และแก้ไขกฎหมายภัยพบิติั

มูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี
ผลักดันหาบเรแ่ผงลอย สูก่ารตลาดออนไลน์
รบัมอืโควดิ ในยุคสมยัที�เปลี�ยนไป

มูลนิธเิพื�อสทิธมินุษยชนและการพฒันา
จดัสมัมนา "แรงงานขา้มชาติกับการเขา้ถึง
การเยยีวยาในชว่งสถานการณ์การแพร-่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย"
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HIGHLIGHTHIGHLIGHT

มูลนิธชิวีวถีิ ชวนใสใ่จปากท้องคนกรุงฯ 
รว่มออกแบบอนาคตเมอืง "สรา้งพื�นที�อาหาร
ของเมอืง” ต่อผู้สมคัรผู้วา่ฯ กทม."

ผู้อํานวยการโรงเรยีน คณะครู ผู้แทนชุมชน และคณะทํางานจากมูลนิธแิอ็คชั�นเอด
สภาพฒันาการศึกษากาฬสนิธุ ์องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัมหาสารคาม สมาคมไทบา้น  
เขา้รว่มงานปฐมนิเทศโครงการฯ วนัที� 4 ก.พ. 65 ที� จ.มหาสารคาม

มูลนิธพิฒันาภาคเหนือ เสรมิสรา้งการรบัมอื
ภัยพบิติัจากไฟป�าและโควดิ-19 ให้แก่พี�น้อง
กลุ่มชาติพนัธุ ์25 พื�นที� ในภาคเหนือ 

https://www.instagram.com/eucovid19response_thailand/
https://www.youtube.com/channel/UC5xe62D4D5Y8FL6labVCLpQ
https://www.facebook.com/northerndevelopmentfoundation/?__tn__=K-R&eid=ARDTBlHCP4aa_IWHcllZVXWgAN-J2_JOyG7BGsfPkJ2zjlIYu9FVAchWjpsWHuHQayYq8qqUtB2jOsH0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw
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%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw&__tn__=%2ANK-R
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%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw&__tn__=%2ANK-R


และจดัตั�งโรงเรยีนนํารอ่งแหล่งผลิตอาหารในชุมชน ครอบคลมุพื�นที�เป�าหมาย 3 ภมูภิาค จาํนวน 30 แหง่ ดังนี�
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (10 โรงเรยีน) ได้แก่ ร.ร.บา้นหนองตอกแป�นวทิยา, ร.ร.บา้นหนองกงุ, ร.ร.คํารงถาวรเจรญิวทิย,์
ร.ร.บา้นฮ่องทราย, ร.ร.บา้นหนองบวักดุอ้อ, ร.ร.บา้นโนนเหด็ไค, ร.ร.บา้นหนองบวัค,ู ร.ร.บา้นหนองแสน, ร.ร.จนิดาสนิธวานนท์,
ร.ร.ธนบุรโีคกสหีนองเต่า
 
ภาคกลาง (9 โรงเรยีน) ไดแ้ก่ ร.ร.วดัอุบลวรรณา(นิ�มพณิมุขประชานกุลู), ร.ร.แหลมบวัวทิยา, ร.ร.วดัหวัโพ(หวัโพประศาสนว์ทิยา),
ร.ร.บา้นหว้ยรางเกต,ุ ร.ร.บา้นหว้ยด้วน, ร.ร.บา้นหนองขาม, ร.ร.วดัอมรวด ี(อมรวทิยาคาร), ร.ร.วนัมหาราช (ผาณติพเิชฐวงศ์ 1),
ร.ร.วดัโคกทอง (ปรปุิณอินทรประชาวทิยา)                                    

ภาคเหนือ (11 โรงเรยีน) ไดแ้ก่ ร.ร.บา้นนํ�ามวบ, ร.ร.บา้นป�าสกั, ร.ร.ศรบุีญเรอืง, ร.ร.บา้นชมพู, ร.ร.บา้นนํ�าลัด, ร.ร.ชุมชนบา้นหลวง,
ร.ร.บา้นฟ�า, ร.ร.บา้นสบยาง, ร.ร.ป�าแลวหลวงวทิยา, ร.ร.บา้นหนองบวั, ร.ร.ชุมชนบา้นนาทะนงุ
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กิจกรรมจะเน้นการฝ�กอบรมแบบมสีว่นรว่มกับองค์กรภาคี ชุมชน และโรงเรยีนนาํรอ่งทั�ง 30 แหง่ เกี�ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร
ที�ปลอดภัย เพยีงพอ และเขา้ถึงไดใ้นโรงเรยีน โดยใชภ้มูปิ�ญญาท้องถิ�นที�ไดจ้ากการวางแผนรว่มกับโรงเรยีน/อาสาสมคัรชุมชน
นอกจากนี� โครงการฯ ยงัสรา้งความตระหนกัถึงความท้าทายของภัยพบิติัและโรคอุบติัใหมที่�สง่ผลกระทบต่อวถีิชวีติ ตลอดจนวธิกีาร
จดัหาอาหาร หลังจากการฝ�กอบรมจะมกีารสนับสนนุหนว่ยผลิตอาหารที�มโีรงเรยีนเป�นฐานการผลิตในรปูแบบเกษตรพอเพยีง 
เชน่ แปลงผกัสวนครวัท้องถิ�น การเลี�ยงปลาและไก่ไข ่รวมถึงใหก้ารสนบัสนนุอื�น ๆ ตามความต้องการของโรงเรยีนและชุมชน 
ทั�งนี� โรงเรยีนจะมบีทบาทสาํคัญในการสนบัสนนุจดัหาพื�นที�ในการเพาะปลกู ในขณะที�สมาชกิชุมชน อาสาสมคัรหมูบ่า้น และนกัเรยีน
จะเป�นตัวแปรสาํคัญในการนาํความรูที้�ไดจ้ากการฝ�กอบรมไปประยุกต์ใชใ้นชุมชนต่อไป ซึ�งการประเมนิผลจะมทัี�งการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้า และการลงพื�นที�ติดตามรวมถึงหนนุเสรมิโรงเรยีนเป�าหมายอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กิดทักษะดา้นความมั�นคงทางอาหาร
ที�จะชว่ยใหก้ลุ่มเป�าหมายสามารถพึ�งพาตนเองไดใ้นภาวะวกิฤตอยา่งยั�งยนื 

สพุรรณิการ ์ผาลา ผูอํ้านวยการสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 กล่าววา่ ปกติโรงเรยีนในเขตพื�นที�จะมโีครงการอาหารกลางวนั
โดยนําเรื�องของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช ้เพื�อนาํผลผลิตมาใชป้รุงอาหาร
ใหแ้ก่นักเรยีน หลังจากมกีารระบาดของโควดิ-19 ขึ�น ทําใหโ้รงเรยีนป�ด 
และนักเรยีนไมส่ามารถมาโรงเรยีนได ้ทําใหไ้มส่ามารถผลิตอาหารได้
อยา่งเต็มที� เมื�อมโีครงการความมั�นคงทางอาหารในโรงเรยีนและชุมชน-
เป�นฐาน ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ ที�สนบัสนนุโดยสหภาพยุโรป 
ทําใหโ้รงเรยีนเกิดการทํางานขึ�นใหมอี่กครั�ง และคล่องตัวมากขึ�น 
ตนจงึอยากขอบคณุและยนืยนัที�จะใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมนี�อยา่งเต็มที�
ทั�งเรื�องการประชาสมัพนัธ ์สถานที�ในการจดักิจกรรม บุคลากรผูเ้ขา้รว่ม
องค์ความรูจ้ากชุมชน รวมไปถึงงบประมาณเพิ�มเติม เพื�อต่อยอด และ
ขยายผลใหแ้ก่โรงเรยีนอื�น ๆ โดยรอบ

อารยีร์กัษ์ โหล่ตระกลู หนึ�งในครผููเ้ขา้รว่มกิจกรรมจากโรงเรยีนวนัมหาราช
(ผาณติพเิชฐวงศ์ 1) กล่าวขอบคณุสหภาพยุโรป และองค์ภาคีทั�งหมด
ที�ไดเ้ล็งเหน็ศักยภาพของโรงเรยีนขนาดเล็ก และรูส้กึเป�นเกียรติอยา่งมาก
ที�ไดร้บัคัดเลือกใหเ้ขา้รว่มโครงการฯ ทําใหโ้รงเรยีนวนัมหาราชมทีรพัยากร
มงีบประมาณในการพฒันานกัเรยีนด้านการสรา้งความมั�นคงทางอาหาร
และการต่อยอดเกษตรอินทรยีที์�มฐีานการผลิตในโรงเรยีนอยูแ่ล้ว     
 ทําใหน้กัเรยีนสามารถนาํความรูไ้ปต่อยอดในครวัเรอืนเองได ้อีกทั�ง
ชว่ยลดความเสี�ยงที�นกัเรยีนจะต้องออกไปนอกบา้นเพื�อรบัเชื�อโควดิ-19
และนํามาสูค่รอบครวั ชว่ยลดภาระค่าใชจ้า่ยของผูป้กครอง ที�สาํคัญคือ
โรงเรยีนมกีารทํางานรว่มกับผูป้กครองและชุมชนมากขึ�น เพื�อพฒันา
ความมั�นคงทางอาหารที�สะอาด ปลอดภัย และยั�งยนื ใหแ้ก่นกัเรยีน
โรงเรยีน และชุมชน

สพุรรณิการ ์ผาลา ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถม-
ศึกษาน่าน เขต 1 รว่มเป�นประธานเป�ดการปฐมนิเทศโครงการฯ 
วนัที� 17 ม.ีค. 65 ที� จ.น่าน

อารยีร์กัษ์ โหล่ตระกลู และผู้อํานวยการตัวแทนโรงเรยีนวนัมหาราช
ในงานปฐมนิเทศโครงการฯ วนัที� 22 ก.พ. 65 ที� จ. ราชบุรี



  เวที "แลกเปลี�ยนประสบการณก์ารการจดัการภัยพบิติั
และโรคอุบติัใหม ่สูค่วามรว่มมอืการขบัเคลื�อนนโยบาย

และแก้ไขกฎหมายภัยพบิติั" 
 กรุงเทพมหานคร, 21 - 22 เม.ย. 65 

มูลนิธชุิมชนไท จดัเวทีเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณก์าร การจดัการภัยพบิติั และ
โรคอุบติัใหม ่สูค่วามรว่มมอืการขบัเคลื�อนนโยบายและแก้ไข กฎหมายภัยพบิติั 
ณ โรงแรมดอนเมอืงแอรพ์อรต์ (ไมด้า) ในวนัที� 21-22 เม.ย. 65 โดยมจุีดประสงค์
เพื�อนําเสนอพื�นที�ในการจดัการภัยพบิติัและโรคอุบติัใหมโ่ดยชุมชน สูก่ารเรยีนรูแ้ละ
การแลกเปลี�ยนของภาคี ซึ�งเป�นความรว่มมอืในการขบัเคลื�อนนโยบายรว่มกัน และ
นําสิ�งที�ได้ไปนาํเสนอต่อสาธารณะ ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี หนว่ยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง
รวมทั�งผูไ้ด้รบัผลกระทบจากภัยพบิติัในพื�นที�ต่าง ๆ จนนาํไปสูก่ารจดัทําขอ้เสนอ
เชงินโยบาย กระบวนการแก้ไข กฎหมาย และวางแผนขบัเคลื�อนในการจดัการ
ภัยพบิติัและโรคอุบติัใหมร่ว่มกัน

ที�ผา่นมามูลนธิชุิมชนไทได้ทํางานรว่มกับองค์กรภาคีในการขบัเคลื�อนการจดัการ
ภัยพบิติัและโรคอุบติัใหมใ่นพื�นที�ทั�วประเทศ จนมขีอ้สรุปรว่มกันวา่ การจดัการ
และการป�องกันภัยพบิติั อยา่งนอ้ยต้องมนีโยบายและกฎหมายที�เอื�อใหเ้กิด
การกระจายอํานาจใหท้้องถิ�นและชุมชนในการจดัการ ซึ�งรฐัและราชการสว่นภมูภิาค
มบีทบาทในการสนับสนนุใหก้ารบรหิารจดัการไดทั้นท่วงที เพื�อนาํไปสูค่วามรว่มมอื
ในการขบัเคลื�อนนโยบายและแก้ไข กฎหมายภัยพบิติัขึ�นอยา่งเป�นรูปธรรม จากบท
เรยีนการดําเนินงานในการจดัการภัยพบิติัและโรคอุบติัใหมใ่นหลากหลายพื�นที�ใน
ประเทศไทย รวมไปถึงขอ้เรยีกรอ้งในการใหก้ารสนบัสนนุหนนุเสรมิการทํางาน และ
แก้ไข จงึได้จดัใหม้เีวทีเสวนานี�ขึ�น
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อรุณศิร ิโพธิ�ทอง ผู้บรหิารโครงการ สหภาพยุโรปประจาํประเทศไทย 
เป�นเกียรติกล่าวเป�ดงาน

ตัวแทนชาวเล จากเกาะหลีเป�ะ จ. สตลู รว่มนําเสนอ
บทเรยีนการจดัการภัยพบิติัที�เกิดขึ�นในพื�นที�ของตนเอง 
และขอ้เรยีกรอ้งต่อภาครฐัในอนาคต

ไมตร ีจงไกรจกัร ์ผู้จดัการมูลนิธชุิมชนไท เป�ดเวทีเสวนา
ถึงความรว่มมอืการขบัเคลื�อนชุมชนรบัมอืภัยพบิติัรว่มกับภาครฐั

วนัที� 21 เม.ย. 65 อรุณศิร ิโพธิ�ทอง ผูบ้รหิารโครงการ สหภาพยุโรป
ประจาํประเทศไทย เป�นเกียรติกล่าวเป�ดงาน และปาฐกถาเป�ด “บทเรยีน-
ชุมชนสูก่ารขบัเคลื�อนนโยบายการจดัการภัยพบิติั” โดย รศ.ดร.ประภาส  
ป�� นตบแต่ง ประธานมูลนิธชุิมชนไท จากนั�นจงึมกีารนาํเสนอ “บทเรยีน
และความท้าทายการจดัการภัยพบิติัและโรคอุบติัใหมโ่ดยชุมชน” ใน 10 พื�นที�
รวมไปถึงการเป�ดเวทีเสวนา “ความรว่มมอืการขบัเคลื�อนชุมชนรบัมอืภัย
พบิติัโดยนโยบายและกฎหมายภัยพบิติั” โดย ประธานกรรมาธกิารป�องกัน
และลดผลกระทบจากภัยพบิติั, อธบิดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น, ศ.สรุชิยั หวนัแก้ว, ผอ.สาํนกั-
สนบัสนนุการควบคมุป�จจยัเสี�ยงทางสงัคม และผูจ้ดัการมูลนธิชุิมชนไท 

ในวนัที� 22 เม.ย. 65 เวทีเสวนาได้เน้นการกระบวนการ “พฒันาหลักสตูร
พฒันาคนจดัการภัยพบิติั” และ “ขอ้บญัญัติท้องถิ�น สูก่ารจดัการ
ภัยพบิติัชุมชนอยา่งมสีว่นรว่ม” นําโดยผูแ้ทนกรมป�องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย, ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น, รองคณบดคีณะ-
วทิยาการเรยีนรูแ้ละศึกษาศาสตร,์ เครอืขา่ยภัยพบิติัชุมชน, เครอืขา่ยชาวเล
และเครอืขา่ยการคืนสญัชาติคนไทยพลัดถิ�น 

ผู้เขา้รว่มจากภาคประชาสงัคม องค์กรรฐั และตัวแทนชุมชนในเครอืขา่ย 



ชวนใสใ่จปากท้องคนกรุงฯ รว่มออกแบบอนาคตเมอืง
“สรา้งพื�นที�อาหารของเมอืง” ต่อผูส้มคัรผู้วา่ฯ กทม.

 กรุงเทพมหานคร, 5 เม.ย. 65 

มูลนิธชิวีวถีิ รว่มกับเครอืขา่ยองค์กรชุมชน เครอืขา่ยเกษตรกรรมในเมอืง
องค์กรภาคประชาสงัคม นกัวชิาการ และ สสส. จดัเวทีนโยบายสาธารณะ “ปาก
ท้องของคนกรุงฯ : ชวน (วา่ที�) ผูว้า่ออกแบบอนาคตเมอืงดว้ยพื�นที�-อาหาร”
โดยมตัีวแทนผูส้มคัรผูว้า่กรุงเทพมหานครเขา้รว่ม พรอ้มตัวแทนองค์กร
ชุมชนจากกรุงเทพมหานครและตัวแทนจากองค์กรปกครองสว่น-
ท้องถิ�น หนว่ยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งกับการกําหนดนโยบายดา้นเกษตรกรรม
และอาหาร และองค์กรภาคประชาสงัคมเขา้รว่มงาน ณ หอศิลปวฒันธรรม
แหง่กรุงเทพมหานคร 

ฟรานเชสก้า จลิลี� ผูช้ว่ยเลขานุการฝ�ายความรว่มมอื สหภาพยุโรป
ประจาํประเทศไทย กล่าววา่ กิจกรรมที�สหภาพยุโรปสนบัสนนุในวนันี�สอดคล้อง
กับนโยบายความมั�นคงทางอาหารของสหภาพยุโรป โดยระบุถึงขอ้ตกลง
สเีขยีว (European Green Deal) อันเป�นนโยบายที�วางเสน้ทางให้
สหภาพยุโรปเป�นกลุ่มประเทศแรกที�ปล่อยคารบ์อนสทุธเิป�นศูนยภ์ายในป�
พ.ศ. 2593 และยุทธศาสตรจ์ากฟารม์ถึงโต๊ะอาหาร (The Farm to Fork
Strategy) เป�นหวัใจหลักของขอ้ตกลงสเีขยีวที�จะชว่ยสรา้งระบบอาหาร
ที�เท่าเทียม เสรมิสรา้งสขุภาพที�ดแีละเป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม นอกจากนี�
ยุทธศาสตรจ์ากฟารม์ถึงโต๊ะอาหารจะผลักดันการพฒันาระบบการผลิตอาหาร
และการบรโิภคอาหารใหย้ั �งยนื เพื�อใหแ้น่ใจวา่เกษตรกรจะไดร้บัผลตอบแทน
ที�เป�นธรรม โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย และยงัทําใหป้ระชาชนไดร้บั
ผลประโยชน์จากการคํานึงถึงผูบ้รโิภคเป�นศูนยก์ลางอีกดว้ย

วรางคนางค์ นิ�มหตัถา จากโครงการสวนผกัคนเมอืง มูลนธิเิกษตรกรรม-
ยั�งยนื (ประเทศไทย) ตัวแทนจากภาคประชาสงัคมและชุมชนเมอืงไดเ้รยีกรอ้ง
ต่อวา่ที�ผูส้มคัรและผูกํ้าหนดนโยบาย ด้วย 10 ขอ้เสนอวา่ กรุงเทพมหานคร
และหวัเมอืงต่างต้องมหีลักประกันวา่ทกุคนในสงัคมไทยต้องสามารถเขา้ถึง
อาหารได้อยา่งเพยีงพอและปลอดภัย ในระหวา่งเกิดโควดิระบาด ชุมชนได้
พสิจูน์ใหเ้หน็วา่หากได้รบัการสนับสนนุใหชุ้มชนต่าง ๆ พึ�งพาตนเองโดยการ
ปลกูผกัในเมอืง ซึ�งผูค้้ารายยอ่ยสามารถค้าขายในตลาดสด ตลาดนดั หรอื
อาหารรมิทาง รวมทั�งได้รบัการชว่ยเหลืออาหารเมื�อเกิดเหตฉุกุเฉิน คนจน-
เมอืง และชุมชนต่าง ๆ จะสามารถอยูร่อดและเผชญิหนา้กับการเปลี�ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้ในที�สดุ          
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ผู้สมคัรผู้วา่ฯ กทม. ที�เขา้รว่มกิจกรรมงานเสวนา
และตอบรบัขอ้เสนอจากตัวแทนของชุมชนและองค์กรภาคประชาสงัคม

ผู้นําชุมชน ภาคประชาสงัคม ผู้แทนจากสหภาพยุโรป ที�เขา้รว่มเสวนา
แลกเปลี�ยนความรูแ้ละเสนอนโยบายต่อผู้สมคัรผู้วา่ฯ กทม.      
ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สาํหรบัผูส้มคัรผูว้า่กรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ วโิรจน ์ลักขณาอดศิร รสนา โตสติระกลู ชชัชาติ สทุธพินัธุ ์และ 
น.ต.ศิธา ทิวาร ีได้ตอบรบัขอ้เสนอจากตัวแทนของชุมชนและองค์กรภาคประชาสงัคม อีกทั�งไดร้ว่มแสดงวสิยัทัศนเ์กี�ยวกับประเดน็
เรื�องปากท้องและสวสัดิการพื�นฐานของคนเมอืงที�จะเป�นแนวนโยบายเมื�อไดร้บัการเลือกตั�งเป�นผูว้า่ฯ กทม. แล้ว ทั�งนี�องค์กรภาคี
ที�เขา้รว่มงานได้รว่มกันแสดงเจตนารมณใ์นการทํางานเพื�อติดตามการทํางานของผูว้า่ฯ กทม. คนใหม ่รวมทั�งจะรว่มกันผลักดนั
การสรา้งพื�นที�อาหารและความมั�นคงทางอาหารอยา่งยั�งยนืของเมอืงใหเ้ป�นนโยบายระดบัชาติ และเป�นนโยบายทางการเมอืง
ของพรรคการเมอืงต่าง ๆ ซึ�งจะมกีารเลือกตั�งในระดบัชาติหลังจากนี�ต่อไป

ฟรานเชสก้า จลิลี� ผู้ชว่ยเลขานุการฝ�ายความรว่มมอื สหภาพยุโรป
ประจาํประเทศไทย รว่มกล่าวเป�ดงานทางออนไลน์



                    Story of Change 

ผุสดี สวุรรณ
ชา่งเสรมิสวยที�ผ่านพน้วกิฤตมาได้เพราะการปลกูผกั

ผสุดี สวุรรณ ชา่งเสรมิสวย ใน จ.สงขลา เล่าใหฟ้�งวา่
เธอได้รบัผลกระทบอยา่งมากจากการระบาดของโรคโควดิ-19 
เนื�องจากมคํีาสั�งใหป้�ดรา้นเสรมิสวยทั�งหมด ทําใหเ้ธอขาดรายไดห้ลัก
ในขณะที�รายจา่ยยงัมเีพิ�มสงูขึ�นทกุวนั เธอจงึต้องสรา้งแหล่งรายได-้
เสรมิ จากการขายอาหารออนไลนใ์นชุมชน

ต่อมาผสดีุได้เขา้รว่มกิจกรรมปลกูผกัสาํหรบัคนเมอืง ภายใต้โครงการ
อียูรบัมอืโควดิ ที�ทางมูลนธิเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพีจดัขึ�น
เพราะเล็งเหน็หนทางในการพฒันาทักษะของตนเอง และการสรา้ง-
ความมั�นคงทางอาหาร เพื�อลดรายจา่ยในการซื�อผกัต่าง ๆ 
ที�ทานเป�นประจาํอยูท่กุวนั
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ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอยเรยีนรูก้ารไลฟ�ขายสนิค้าออนไลน์

ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอยฝ�กการขายสนิค้าออนไลน์

หลังเขา้รว่มกิจกรรม ผสดุไีด้เริ�มนําวธิกีารปลกูผกั 1-2 ชนดิมาปลกูในลังโฟมและยางรถยนต์เก่าที�ไมไ่ด้ใช ้โดยปลกูไวข้า้งรั�วรมิทาง
ในซอยบา้นของตนเอง เวลาผา่นไปผกัก็โตขึ�น เริ�มเก็บมาทานไดท้กุวนั สว่นที�เหลือเธอก็แบง่ป�นใหกั้บเพื�อนบา้นและสมาชกิในชุมชน
ทําใหป้ระหยดัรายจา่ยไปได้มาก เพราะไมต้่องหาซื�อ ต่อมาเธอจงึขยายแปลงผกัเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ จาก 1-2 ชนดิ จนตอนนี�ที�บา้น
มผีกัมากมายหลายชนิด เชน่ ผกับุง้ มะเขอื กวางตุ้ง พรกิ ผกัสลัด ไวส้าํหรบัทานไดท้กุวนั เธอจงึอยากขอบคณุโครงการที�สนบัสนนุ
โดยสหภาพยุโรป และมูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี ที�ทําใหเ้ธอเหน็แนวทางการรบัมอืกับภัยพบิติัที�เกิดขึ�น จนสามารถรบัมอื
และสูกั้บวกิฤตได้ สดุท้าย อยากแนะนําใหค้นอื�น ๆ ไดห้นัลองมาปลกูผกัไวท้านเองที�บา้นเชน่กัน

ผุสดี สวุรรณ นําเสนอผลผลิตการปลกูผักจากวสัดเุหลือใชใ้นบา้น

กิจกรรมอบรมเสรมิสรา้งความรู้
"ผลักดันหาบเรแ่ผงลอย สูก่ารตลาดออนไลน์

รบัมอืโควดิ ในยุคสมยัที�เปลี�ยนไป"  
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มูลนธิเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี จดักิจกรรมพฒันาทักษะ
ทางเทคนคิใหกั้บแรงงานนอกระบบ เรื�องการขายสนิค้าออนไลน ์ใหแ้ก่
กลุ่มผูค้้าหาบเรแ่ผงลอย ณ อาคารสาํนักงานชุมชน หมูบ่า้นนกักีฬา-
แหลมทอง

กิจกรรมดงักล่าว มผีูเ้ขา้รว่มจาํนวน 23 คน ซึ�งผูเ้ขา้รว่มทกุคนไดเ้รยีนรู ้
วธิกีารขายสนิค้าออนไลนอ์ยา่งถกูต้องจากวทิยากร ทั�งเทคนคิการถ่ายรปู
การโพสขายสนิค้า และการค้นหาคํายอดนยิมต่าง ๆ จาก Google Trend
เพื�อใหส้ามารถค้นหาสนิค้าและความสนใจจากโลกออนไลนไ์ดเ้องในอนาคต
นอกจากนี� ยงัมกิีจกรรมกลุ่มยอ่ย ใหผู้เ้ขา้รว่มไดฝ้�กและทดลองไลฟ�
ขายสนิค้าออนไลนใ์นหอ้งเรยีนอีกดว้ย

หลังการอบรม ผูเ้ขา้รว่มมคีวามเขา้ใจและความกล้ามากขึ�นที�จะปรบัตัว
เพื�อรบัมอืภัยพบิติัและการตลาดที�เปลี�ยนไป ซึ�งแต่ละคนมแีผนที�จะเริ�ม
ขายสนิค้าที�ตัวเองมอียูแ่ล้วก่อน จากนั�นจงึต่อยอดไปสูส่นิค้าประเภทอื�น ๆ 
ที�ตลาดสนใจในอนาคต  



   อบรมทําเกษตรอินทรยีใ์ห้แก่อาสาสมคัรในพื�นที�
ต่อยอด สรา้งความเขม้แขง็ สูภั้ยโควดิ
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สมาคมเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชงิเทรา จดัอบรบทําเกษตรอินทรยีใ์หแ้ก่
อาสาสมคัรในพื�นที�ที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 เพื�อต่อยอดความรูเ้ดมิ
สรา้งความเขม้แขง็ สูภั้ยโควดิ ซึ�งมผีูส้นใจสมคัรเขา้รว่มจาํนวนกวา่ 50 คน

กระบวนการเรยีนรูส้ามารถแบง่ออกเป�น 3 สว่น ไดแ้ก่ การอบรมความรู้
มาตรฐานเกษตรอินทรยี,์ อบรมเทคนิคเกษตรอินทรยี,์ สนบัสนนุและจดัหา
ป�จจยัการผลิตใหกั้บเกษตรกรอาสาสมคัร ซึ�งหลังจากที�อาสาสมคัรอบรม
ครบทั�ง 3 สว่น จงึสมคัรเขา้รว่มเป�นสมาชกิมาตรฐานเกษตรอินทรยีแ์บบ-
มสีว่นรว่มของกลุ่มเกษตรอินทรยีส์นามชยัเขต (PGS) เพื�อเขา้สูร่ะบบ
การสง่เสรมิ และจดัทําแผนการผลิตที�สอดคล้องกับการบรโิภคของครอบครวั
และแผนการตลาด เชน่ การจาํหน่ายผลผลิตการเกษตรใหก้ลุ่มในราคาประกัน

ขณะนี� อาสาสมคัรทั�ง 50 คน สามารถปลกูผกัเพื�อบรโิภคไดเ้องทั�งหมด และ
สามารถสง่ผลผลิตจาํหนา่ยใหกั้บกลุ่มฯ แล้วจาํนวน 26 คน ทําใหพ้วกเขามี
รายได้ระหวา่ง 3,000 – 8,000 บาท ต่อเดือน/คน ในอนาคตทางสมาคมฯ 
ยงัมแีผนที�จะผลักดันใหส้มาชกิทกุคนที�มารว่มอบรมสามารถสง่ผกัขายมากขึ�น
จนสามารถสรา้งรายได้อยูที่� 10,000 บาท ต่อเดอืน/คน ซึ�งเป�นรายไดที้�สมาชกิ
ได้วเิคราะหร์ว่มกันวา่สามารถอยูไ่ด้อยา่งมั�นคงในชว่งวกิฤตจากโควดิ-19 นี�

          

                    Story of Change 

วลิาสณีิ กับ ความสขุ
ที�เลือกทําเกษตรอินทรยีเ์พื�อรบัมอืโควดิ

วลิาสนิ ีเอี�ยมสะอาด หรอื กิ�ก ผูจ้ดัการฝ�ายการตลาดต่างประเทศ 
ของบรษัิทขายเครื�องใชไ้ฟฟ�าชื�อดงัแหง่หนึ�ง ในกรงุเทพมหานคร
ตัดสนิใจลาออกจากงาน พรอ้มกับสามทีี�เพิ�งแต่งงานกัน (ขณะนั�นสามี
มอีาชพีเป�นวศิวกรคอมพวิเตอรใ์นบรษัิทหนึ�งในกรุงเทพมหานคร) 
และหนักลับมาพฒันาที�ดนิของครอบครวัในพื�นที�บา้นปากหว้ย
ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา ในชว่งที�เกิดสถานการณ์
โควดิรอบแรก

ก่อนหน้านี� กิ�กมคีวามสนใจในเรื�องของการทําเกษตรยั�งยนื และศึกษา
ดว้ยตนเองมามากกวา่ 2 ป� ก่อนที�จะมกีารระบาดของโควดิ-19 แต่มี
เหตผุลหลายอยา่งที�ทําใหแ้ผนนี�ต้องหยุดชะงักลง จนกระทั�งหลังจาก
ที�เธอแต่งงาน กิ�กไดค้ยุกับสามวีา่ อยากจะทําอะไรในสิ�งที�เราสนใจ
เหมอืน ๆ กัน และก็ไดพ้บวา่เราสองคนชอบเกี�ยวกับการเกษตร 
จงึตัดสนิใจรว่มกันที�จะลาออกจากงาน และหนัมาทําสิ�งที�เรารกัดว้ยกัน
ที�บา้นในต่างจงัหวดั
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วลิาสนีิ เอี�ยมสะอาด ผู้จดัการฝ�ายการตลาดต่างประเทศ 
ที�หันมาปลกูผัก ทําเกษตรอินทรยีเ์พื�อรบัมอืโควดิ

อาสาสมคัรที�เขา้รว่มการอบรมหลักสตูรการทําเกษตรอินทรยี์
และสมคัรเขา้รว่มเป�นสมาชกิมาตรฐานเกษตรอินทรยี์
แบบมสีว่นรว่มของกลุ่มเกษตรอินทรยีส์นามชยัเขต 

อาสาสมคัรลงมอืเตรยีมแปลงผัก หลังจากเขา้รบัอบรมภาคทฤษฎี



ซึ�งเหตผุลในตอนนั�น ไมเ่พยีงแค่อยากจะทําในสิ�งที�รกั แต่เป�นชว่ง
ที�ตนเองรูส้กึเบื�อหนา่ยกับชวีติในเมอืง สภาพอากาศ สภาพจราจร และ
ความเครยีดต่าง ๆ จากการทํางาน ที�เหมอืนต้องอยูกั่บสิ�งที�เขาตั�งกฎ
ตั�งกติกาไวใ้หเ้ราเดนิที�เราต้องทําตามนั�น ซึ�งเป�นกรอบในการใชช้วีติ
ของเธอมาตลอด 20 ป�ที�เรยีนจบใหส้งู และต้องหางานทําในเมอืงใหไ้ด้
ซึ�งหลังจากที�ใชช้วีติแบบนั�นมาจนถึงวนันี� รูส้กึเพยีงพอและต้องการ
หาทางสงบและทางออกใหกั้บชวีติที�จาํเจทกุ ๆ วนัในเมอืง
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ในตอนนั�น กิ�กได้เหน็ประกาศจากสมาคมเกษตรกรรมทางเลือก-
ฉะเชงิเทรา เพื�อหาอาสาสมคัรเขา้อบรมทําเกษตรอินทรยี ์ใหแ้ก่
อาสาสมคัรในพื�นที� ที�บา้นเกิดของตนเอง เพื�อต่อยอด และ
สรา้งความเขม้แขง็ สูภั้ยโควดิ สาํหรบัผูที้�ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ
ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ จงึตัดสนิใจเขา้รว่มกิจกรรม 
และเขา้รว่มเป�นสมาชกิกลุ่มเกษตรอินทรยีส์นามชยัเขตหลังจาก
ที�จบหลักสตูรการอบรม เพราะรูส้กึวา่เป�นสิ�งที�ตนเองชอบอยูแ่ล้ว
และมั�นใจวา่เราจะสามารถทําไดจ้รงิในอนาคต

ทกุวนันี�กิ�กและสามไีดป้ลกูผกัหลากหลายชนดิในที�ดนิของตัวเอง 
มทัี�ง ผกัสลัด กวางตุ้ง คะนา้ และคึ�นฉ่าย สาํหรบัไปประกอบอาหารใน
ครอบครวั สว่นที�เหลือก็นาํไปแบง่ป�นเพื�อนบา้น และสง่ขายใหกั้บกลุ่มฯ
สมาชกิที�สนใจ ถึงจะมรีายไดไ้มม่ากเท่ากับตอนทํางานบรษัิท แต่รายไดป้�จจุบนั
ก็สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ เพราะมค่ีาใชจ้า่ยนอ้ยลง ได้กินอาหารที�สะอาด
ปลอดภัย สดูอากาศบรสิทุธิ�สขุภาพก็แขง็แรงมากขึ�น ชวีติไมเ่รง่รบี 
ทําใหส้ขุภาพจติดขีึ�นเชน่กัน นอกจากนี�ในแต่ละเดอืน กิ�กยงัได้มโีอกาสเขา้รว่ม
ประชุมประจาํเดอืนของกลุ่มฯ แลกเปลี�ยนความรูใ้หม ่ๆ ชว่ยเหลือซึ�งกัน-
และกัน เหมอืนตอนนี�เธอไดส้รา้งระบบนเิวศของตัวเองใหมที่�ดีกวา่เดมิ 

สดุท้ายกิ�กอยากขอบคณุโครงการอียูรบัมอืโควดิ ที�สนบัสนนุโดยสหภาพยุโรป
และเครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกจงัหวดัฉะเชงิเทรา ที�มอบความสขุนี�ให้

แปลงผักเกษตรอินทรยีข์องวลิาสนีิ

สามขีองวลิาสนีิ  ที�เป�นแรงผลักดันและสนับสนุนให้เธอเริ�มทําเกษตรอินทรยี์

หลังจากที�มกีารระบาดของโควดิ-19 ถึงแมเ้ราสองคนไมไ่ดต้กงาน
แต่ในอนาคตไมม่ใีครรู ้ทกุอยา่งเปลี�ยนไป มแีต่จะรา้ยแรงมากขึ�น 
และยาวนานมากขึ�นเรื�อย ๆ ยงัไมม่ทีี�สิ�นสดุ ถ้าเรายงัอยูที่�เดมิ 
เราอาจเป�นหนึ�งในคนที�ตกงานเชน่กันคนอื�น ๆ  การลาออกครั�งนี�
ถึงแมว้า่จะตัดสนิใจยาก และมคีนทักท้วงมากมาย เพราะเราต้อง
ทิ�งทกุอยา่งที�เราเคยม ีไปเริ�มต้นใหมอี่กครั�ง แต่คิดวา่นี�การตัดสนิใจ
ที�ถกูต้อง และถือเป�นทางรอดของชวีติที�ยั �งยนืและมคีวามสขุอยา่ง
แท้จรงิ เพราะทกุวนัเราไดอ้ยูกั่บคนในครอบครวัที�บา้น ได้ดแูลทกุคน
อยา่งใกล้ชดิ ไดกิ้นผลผลิตและอาหารที�ปลอดภัยจากแปลงผกัของ
ตัวเอง ไมต้่องเสี�ยงกับอาหารปนเป�� อนสารพษิ มลพษิจากการจราจร
ผูค้นพลกุพล่านรวมไปถึงความเครยีดต่าง ๆ ที�มาจากการทํางาน
ในเมอืง

สมาชกิเครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกจงัหวดัฉะเชงิเทรา ลงพื�นที�
เพื�อติดตามและหนุนเสรมิสมาชกิกลุ่มเกษตรอินทรยีส์นามชยัเขต

อาสาสมคัรที�เขา้อบรมทําเกษตรอินทรยี ์ฝ�กการเตรยีมดิน
รว่มกับวทิยากรจากเครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกจงัหวดัฉะเชงิเทรา



 สมัมนา "แรงงานขา้มชาติกับการเขา้ถึงการเยยีวยา
ในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19" 
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มูลนธิเิพื�อสทิธมินษุยชนและการพฒันา จดักิจกรรมการประชุมสมัมนา 
 "แรงงานขา้มชาติกับการเขา้ถึงการเยยีวยาในชว่งสถานการณก์ารแพร-่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย" ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กท
กรุงเทพฯ

เนื�องจากมูลนธิเิพื�อสทิธมินษุยชนและการพฒันาไดใ้หค้วามชว่ยเหลือ
แรงงานขา้มชาติ และไดเ้หน็ประเดน็ การเยยีวยาที�ไมเ่ป�นธรรมจากภาครฐั
ในชว่งโควดิ-19 จงึจดัเวทีนี�ขึ�นเพื�อนาํเสนอประเดน็ป�ญหาและขอ้เสนอแนะ
ตามมาตราการเยยีวยาแรงงานของรฐัในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ-19 ที�ได้รวบรวมทั�งจากการทํางานภายใต้-โครงการโดยตรง
และภาคีในภาคประชาสงัคมต่าง ๆ เชน่ ประเด็นกองทนุสงเคราะหล์กูจา้ง
การเขา้ถึงวคัซนี เพื�อนําเสนอต่อภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งนี�มผีูแ้ทนจากกระทรวงแรงงาน สาํนกังานประกันสงัคม, กรมจดัหางาน,
กระทรวงสาธารณสขุ, สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง และตัวแทนองค์กร
ภาคประชาสงัคมที�ทํางานดา้นการสง่เสรมิสทิธแิรงงาน มารว่มแลกเปลี�ยน
และชี�แจงการดําเนนิงานในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ที�ผา่นมา
พรอ้มรบัขอ้เสนอดังกล่าวเพื�อนาํไปปรบัปรงุ ใหเ้กิดความเท่าเทียมสาํหรบั
แรงงานขา้มชาติในประเทศมากขึ�นในอนาคต

 

                    Story of Change 

กรณีชว่ยเหลือแรงงานขา้มชาติที�คลอดบุตรเรง่ด่วน
ขณะได้รบัเชื�อโควดิ-19

มูลนิธเิพื�อสทิธมินุษยชนและการพฒันา ได้ชว่ยแรงงานขา้มชาติที�คลอดบุตร
เรง่ด่วนขณะได้รบัเชื�อโควดิ-19 ซึ�งขณะนั�นเธอไดตั้�งครรภ์ ครบ 9 เดอืน 
มอีาการปวดท้องจะคลอด จงึเดินทางไปที�โรงพยาบาลแหง่หนึ�งในสมุทรปราการ 
ที�เธอมสีทิธปิระกันสงัคมอยู ่เมื�อไปถึงโรงพยาบาลใหต้รวจโควดิดว้ย rapid
antigen (ATK) พบวา่ผลเป�นบวก ทางโรงพยาบาลจงึแจง้วา่แพทยไ์มส่ามารถ
ทําคลอดใหไ้ด้ ต้องวางเงินค่าอุปกรณ์ป�องกันบุคลากรทางการแพทย ์ประมาณ
20,000 บาท จงึจะใหค้ลอดที�โรงพยาบาล ถ้าไมส่ามารถวางเงินไดเ้ธอต้องไป
คลอดที�โรงพยาบาลอื�นแทน ทางมูลนธิจิงึได้ประสานงานกับหนว่ยงานต่าง ๆ
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหเ้ธอได้รบัความชว่ยเหลืออยา่งทันท่วงที จนในที�สดุมูลนธิ ิ
สามารถชว่ยเหลือเธอและบุตรในครรภ์ไดอ้ยา่งปลอดภัย
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ผู้แทนจากภาครฐั ที�เขา้รว่มแลกเปลี�ยนและชี�แจงการดําเนินงาน
ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ที�ผ่านมา พรอ้มรบัขอ้เสนอต่าง ๆ
เพื�อนําไปปรบัปรุงในอนาคต

คณะทํางานมูลนิธเิพื�อสทิธมินุษยชนและการพฒันา และภาคีภาคประชาสงัคม
นําเสนอประเด็นป�ญหาและขอ้เสนอแนะตามมาตราการเยยีวยาแรงงาน
ของรฐัในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

แรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมา ใน จ.สมุทรปราการ

กรณีนี�เป�นเพยีงกรณีตัวอยา่งที�ทําใหเ้หน็ถึงป�ญหาของแรงงานขา้มชาติ ในการเขา้ถึงสทิธใินการรกัษา รวมไปถึงค่าใชจ้า่ย
ที�สงูเกินกวา่ที�แรงงานจะรบัไหว หากเป�นไปได้ หนว่ยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งควรจะรบัเรื�องนี�ไวเ้พื�อพจิารณา เพราะทกุชวีติในชว่งโควดิ
มค่ีาเท่ากันไมว่า่คนนั�นจะเป�นใคร เชื�อชาติใด สญัชาติใดก็ตาม พวกเขาควรจะไดร้บัและเขา้ถึงสทิธติามหลักสทิธมินษุยชน



   เสรมิสรา้งการรบัมอืภัยพบิติัจากไฟป�าและโควดิ-19
ให้แก่พี�นอ้งกลุ่มชาติพนัธุ ์25 ชุมชนในภาคเหนือ 

 เชยีงใหม,่ 27-29 ม.ีค. 65

มูลนิธพิฒันาภาคเหนือ จดักิจกรรมอบรมเชงิปฏิบติัการในการรบัมอืภัยพบิติั
จากไฟป�า และการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19 ภายในชุมชน 25 ชุมชน
ในการอบรมครั�งนี�ชุมชนได้รว่มแลกเปลี�ยนประสบการณภั์ยพบิติัภายในชุมชน
เองและกับหนว่ยงานรฐั ซึ�งพบวา่สว่นใหญ่เกี�ยวขอ้งกับการแพรร่ะบาดของ-
โควดิ-19 ที�พบผูติ้ดเชื�ออยูใ่นทกุชุมชน หลายชุมชนประสบป�ญหาอยา่งหนกั
อันเนื�องมาจากความไมเ่ขา้ใจธรรมชาติของโรค และวธิกีารรบัมอืที�ถกูต้อง
เนื�องจากชุมชนสว่นใหญ่เป�นกลุ่มชาติพนัธุ ์อยูใ่นพื�นที�ป�า และมวีถีิชวีติแบบ-
รวมกลุ่ม หากไมม่กีารจดัการอยา่งระมดัระวงัจะทําใหเ้กิดการแพรก่ระจาย
ของเชื�อโรคอยา่งหนกั

นอกจากนี� ยงัมเีรื�องไฟป�า ฝุ�นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้น 
พื�นที�ป�าชุมชนจะเต็มไปดว้ยเศษใบไมแ้ละกิ�งไมแ้หง้ หากเกิดไฟขึ�น
จะแพรก่ระจายเป�นไฟป�าอยา่งรวดเรว็ ซึ�งมาตรการและนโยบายบางอยา่ง
ของภาครฐัอาจไมไ่ด้สอดคล้องกับบรบิทพื�นที�หรอืแนวทางการจดัการ
โดยชุมชนเอง ชุมชนจงึไดเ้สนอองค์ความรูแ้ละนวตักรรมในการจดัการไฟป�า
ท่ามกลางขอ้จาํกัดในด้านกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับป�าไมร้ปูแบบต่าง ๆ 
หลังการอบรม ผูเ้ขา้รว่มไดส้ะท้อนวา่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกับภัยพบิติั
ที�อยูใ่กล้ตัวมากขึ�น และยนิดีที�ได้รว่มแลกเปลี�ยนกับหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ซึ�งเป�นโอกาสที�ดีในการแก้ไขป�ญหารว่มกันต่อไปในอนาคต
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อบรมพฒันาอาสาสมคัรต่างด้าว (อสต.)
กิจกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้แรงงานขา้มชาติ

ในการชว่ยเหลือซึ�งกันและกัน สูภั้ยโควดิ-19 
กรุงเทพมหานคร, 26 ก.พ. 65 

มูลนธิศุิภนมิติ จดัการอบรมในหวัขอ้ “ความรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกับโรค-
โควดิ-19 รวมถึงการรบัมอืและการป�องกันโรคโควดิ-19 อยา่งถกูต้อง” 
ใหกั้บแรงงานขา้มชาติ ที�สนใจและอยากจะเขา้รว่มเป�นอาสาสมคัร
สาธารณสขุต่างดา้วภายใต้โครงการสนบัสนนุและพฒันาศักยภาพของ
ชุมชนแรงงานขา้มชาติ ในการรบัมอืภัยพบิติัและโรคระบาดรา้ยแรง
ในอนาคต โดยไดร้บัเกียรติจากวทิยากรที�มากดว้ยประสบการณถึ์ง 2 ท่าน
คือ นติิรตัน ์พูลสวสัด์ และ ณัฐวุฒ ิแดงสวสัดิ� จากสถาบนัป�องกันควบคมุ
โรคเขตเมอืง ซึ�งการอบรมและใหค้วามรูใ้นครั�งนี� มแีรงงานขา้มชาติ
ที�เขา้รว่มการอบรม 17 คน ประกอบไปดว้ย แรงงานสญัชาติกัมพูชา 
เมยีนมา ลาว และเวยีดนาม

หลังจากจากอบรมเสรจ็สิ�น มูลนธิศุิภนมิติยงัจดักิจกรรมที�มชีื�อวา่ 
“แผนที�ชุมชนของฉัน” เพื�อใหท้กุคนรว่มกันวาดแผนที�ชุมชนที�ตนเอง
อาศัยอยู ่และทําขอ้เสนอต่าง ๆ ที�จะไปต่อยอดทําแผนในการรบัมอื
ภัยพบิติั และโรคระบาดที�เกิดขึ�นในชุมชนของกลุ่มแรงงานเหล่านี�ต่อไป

กลุ่มชาติพนัธุจ์าก 25 ชุมชน รว่มอบรมและแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ภัยพบิติัภายในชุมชนเองและกับหน่วยงานรฐั

กลุ่มชาติพนัธุจ์าก 25 ชุมชน ฝ�กปฏิบติัการรบัมอืจากไฟป�าอยา่งถกูต้อง
จากแกนนําและวทิยากร 

วทิยากรให้ความรู ้ความเขา้ใจ เกี�ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 
รวมถึงการรบัมอืและการป�องกันโรคโควดิ-19 อยา่งถกูต้อง

แรงงานขา้มชาตินําเสนอ “แผนที�ชุมชนของฉัน” เพื�อจดัทําแผนรบัมอืภัยพบิติั

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%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw&__tn__=%2ANK-R
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%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw&__tn__=%2ANK-R
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%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw&__tn__=%2ANK-R
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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%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDsufHQuZ6RlhyE9UqpwAquJ6L9JKGiove3LY-MYRPiVqKDHnPyTJRlG3Z3lJK2xEUfPFfsptRMayVQvMxDkEO-DFHAl4C9iIyvbFaT-89MtK5qcvvgpq9QytAuvv_28Nn9Fv11hBRKpQ-TAPAwTV-v3WCIF2qox8XEStxePUfgC-ceVPG0nMWOMDYPm1kAJZE-kzQZoPF0uHMesp2tDCdLMAC1OZuDO5sZ1zCHyZFtIdzuHkXXMD1ee4nU2P0LhWT-wpEi_ppo9s4A6NW8F28GTb-7l-b-v4Bk8TXC9uOmzPjygP9VKWDliIufBtXsERUpeakvtVjv802s2YTm92JYfgQzlAX2JgeHRlx7s9AzPBPv3lbcPMFhdU3p2lcfiM68Hw&__tn__=%2ANK-R


    

กิจกรรมวางแผนชุมชนนาํรอ่งจดัการตนเอง
เพื�อเตรยีมความพรอ้มให้กลุ่มแกนนาํผู้หญงิ
สาํหรบัภัยพบิติัที�มผีลกระทบต่อชุมชน  

        กรุงเทพมหานคร, 2 ธ.ค. 64 

มูลนธิเิพื�อนหญิง จดักิจกรรมอบรมวางแผนชุมชนนาํรอ่งจดัการตนเอง
เพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการระบาดของโรค และภัยพบิติัที�มผีล-
กระทบต่อชุมชน ใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญิงแมเ่ลี�ยงเดี�ยวและแกนนาํสตร ี
โดยมเีป�าหมายเพื�อผลักดนัศักยภาพและพลังของกลุ่มผูห้ญงิ โดยเฉพาะ
แมเ่ลี�ยงเดี�ยวและแกนนาํสตรใีนชุมชน ใหเ้ขา้มามบีทบาทในการวางแผน
ชุมชนนาํรอ่งจดัการตนเอง พรอ้มสนบัสนุนใหท้กุคนลกุขึ�น “ไมย่อมรบั
ไมน่ิ�งเฉย ไมก่ระทําความรนุแรงต่อสตร”ี รว่มกัน

ในกิจกรรมดังกล่าว แกนนาํสตรจีากเขตตลิ�งชนั และ เขตบางกอกนอ้ย
ไดม้โีอกาสแสดงความคิดเหน็ถึงป�ญหาที�เกิดขึ�นในชว่งการแพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 เพื�อนาํไปสูก่ารหาทางออก และสรุปขอ้เรยีกรอ้งที�อยากให้
ภาครฐัเขา้มามสีว่นรว่มแก้ไข ทั�งนี� ภาครฐัสว่นท้องถิ�น เชน่ การศึกษา
นอกระบบ (กศน.), กรมการพฒันาชุมชน เขตตลิ�งชนั, หนว่ยงานพฒันา
อาชพีเขตบางขุนเทียน, และ ประธานกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี
เขตตลิ�งชนั ไดเ้ขา้รว่มอบรม เพื�อรบัฟ�งขอ้เรยีกรอ้งและชว่ยผลักดนั
ขอ้เสนอทางนโยบายดังกล่าว พรอ้มทั�งเสนอแนะวธิกีารแก้ป�ญหาต่าง ๆ 
ใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญงิที�มาเขา้รว่มกิจกรรมอีกด้วย

          

 นาํเสนอผลการศึกษา "โครงการวจิยัการประเมนิ
สถานการณเ์ด็กขา้มชาติ ในประเทศไทย

และผลกระทบ จากโควดิ-19
 

กรุงเทพมหานคร, 10 ม.ีค. 65

ทีมวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
นําโดย รศ.ดร.เฉลิมพล แจม่จนัทร ์หวัหน้าโครงการ และคณะวจิยั
โครงการวจิยัการประเมนิสถานการณ์เดก็ขา้มชาติในประเทศไทยและ
ผลกระทบจากโควดิ-19 (Assessing the Situations of Migrant
Children in Thailand and Impacts of COVID-19) ไดแ้ก่
รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี กัญญา อภิพรชยัสกลุ พงษ์ศักดิ� หมื�นศักดา
และ ป�ณณวฒัน์ เถื�อนกลิ�น จดัการประชุมในรูปแบบออนไลน ์
ผา่นระบบ Zoom และ Facebook Live เพื�อนําเสนอผลการศึกษาและ
รบัฟ�งขอ้เสนอแนะ จากองค์กรเครอืขา่ยทั�งภาครฐั หนว่ยงานต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งจาํนวนทั�งสิ�นกวา่ 45 คน

งานวจิยันี�ศึกษาประชากรเด็กขา้มชาติ อายุ 0-17 ป� ซึ�งเป�นบุตรหลาน
ของแรงงานขา้มชาติ หรอืแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื�อนบา้น 
เกี�ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ใน 3 ดา้น 
คือ การศึกษา สขุภาพ และการคุ้มครอง ระหวา่งเดอืน ก.พ.-ธ.ค. 64
ใน 6 จงัหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุร ีเชยีงใหม ่ตาก สมุทรสาคร
และระนอง ซึ�งเป�นพื�นที�ที�มแีรงงานขา้มชาติอาศัยอยูเ่ป�นจาํนวนมาก

ตัวแทนจากการศึกษานอกระบบ (กศน.), กรมการพฒันาชุมชน เขตตลิ�งชนั,
หน่วยงานพฒันาอาชพีเขตบางขุนเทียน และประธานกองทนุพฒันาบทบาทสตรี
เขตตลิ�งชนั รว่มแลกเปลี�ยนและรบัฟ�งขอ้เสนอจากกลุ่มแกนนําสตรี

10

แกนนําผู้หญิงจากเขตบางกอกน้อย จดัทํากระบวนการวางแผน
ชุมชนนํารอ่งจดัการตนเองเพื�อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัภัยพบิติัในอนาคต

ผู้เขา้รว่มจากองค์กรเครอืขา่ยทั�งภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคม 

รศ.ดร.เฉลิมพล แจม่จนัทร ์หัวหน้าโครงการวจิยัการประเมนิสถานการณ์
เด็กขา้มชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควดิ-19 นําเสนอผลการวจิยั



                   กรณีตัวอยา่งของเด็กขา้มชาติ
จากงานวจิยัการประเมนิสถานการณเ์ด็กขา้มชาติ
ในประเทศไทยและผลกระทบจากโควดิ-19

แมช่าวเมยีนมาท่านหนึ�ง ที�ตัดสนิใจขา้มฝ�� งมาจากจงัหวดัมะรดิ ตั�งแต่อายุ
ได ้17 ป� เพื�อมาหางานทําที�ประเทศไทย ซึ�งการที�ขา้มฝ�� งมาคนเดยีวทําให้
ต้องการหาที�พึ�งพงิจงึตัดสนิใจแต่งงานหลักจากที�เขา้มาประมาณ 1 เดอืน
และอาศัยอยูที่�นี�มามากกวา่ 10 ป� จนป�จจุบนั เธอมลีกูสาว 2 คน อายุ 8 ป�
และ 6 ป� ดว้ยโชคชะตาที�ไมเ่ขา้ขา้งเธอต้องผนัตัวเองมาเป�นผูร้บัผดิชอบ
ครอบครวัและเลี�ยงดลูกูเป�นหลัก เนื�องจากสามเีกิดอุบติัเหตแุละเสยีชวีติ
ระหวา่งออกเรอืประมงในพื�นที�ต่างจงัหวดั ในชว่งการแพรร่ะบาดของโควดิ
ทําใหเ้ธอและลกูของเธอ ไมส่ามารถไปเขา้รว่มพธิกีาร หรอืรว่มจดัการศพ
ใหกั้บเขาได้ อาศัยเพยีงดผูา่น VDO call ของนายจา้งเท่านั�น

 

 

 บทสง่ท้าย
การระบาดของโควดิ-19 ในชว่งปลายป� 2564 ยงัคงมต่ีอเนื�อง จากสายพนัธุใ์หมที่�ชื�อโอมคิรอน แมว้า่รฐับาลจะมมีาตรการ
การควบคมุการระบาด เชน่ การกําหนดพื�นที�ความเสี�ยง และเวลาในการเป�ดป�ดสถานที�เสี�ยง แต่จาํนวนตัวเลขของผูติ้ดเชื�อ
ยงัเพิ�มสงูขึ�นเรื�อย ๆ และสง่ผลกระทบใหกั้บทกุคนเป�นวงกวา้ง โดยเฉพาะกลุ่มเป�าหมายของโครงการที�เป�นกลุ่มเปราะบาง
ทั�งเรื�องสขุภาพ เศรษฐกิจและสงัคม อยา่งไรก็ตาม ทกุองค์กรภาคีเครอืขา่ยต่างมปีระสบการณ์ ทักษะและความชาํนาญมาก
ขึ�น จากการทํางานภายใต้ขอ้จาํกัดที�ผา่นมา จงึได้มกีารตั�งรบั ปรบัแผน ในการทํางานภายใต้โครงการ เชน่ การปรบัเปลี�ยน
รูปแบบกิจกรรมเป�นออนไลน์ หรอืการปรบัจาํนวนผูเ้ขา้รว่ม ใหป้ลอดภัยสาํหรบักลุ่มเป�าหมายและผูป้ฎิบติังานไวล่้วงหน้า 
จงึทําใหท้กุภาคีสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนที�วางไวม้ากกวา่ชว่งต้นป�ที�ผา่นมา กิจกรรมหลัก ยงัคงเน้นเรื�อง
การสง่เสรมิความรูด้้านการรบัมอืภัยพบิติัและความมั�นคงทางอาหาร การสง่เสรมิใหชุ้มชนมแีผนรบัมอืภัยพบิติัในอนาคต 

การสื�อสารขอ้มูลของกลุ่มเป�าหมายไปยงัสาธารณะ รวมไปถึงการเสรมิสรา้งศักยภาพใหแ้ก่องค์กรภาคีในมติิต่าง ๆ 

ในการดําเนินกิจกรรม

ในสองไตรมาสสดุท้ายของการดําเนินงานโครงการ (ม.ค.-ม.ิย. 2565) แต่ละภาคีมกีารสรุปผล รวบรวมประเด็น 

และขอ้ท้าท้ายจากการดําเนินงานทั�งหมด เพื�อจดัทําเป�นขอ้เสนอเชงินโยบายเกี�ยวกับการรบัมอืภัยพบิติัและการระบาด
ของโควดิ-19 ในมติิที�หลากหลาย เชน่ เวทีแลกเปลี�ยนการจดัการภัยพบิติัสูค่วามรว่มมอืการขบัเคลื�อนนโยบาย
และแก้ไขกฎหมายภัยพบิติั, เวทีเสวนาออกแบบอนาคตเมอืง “สรา้งพื�นที�อาหารของเมอืง” ต่อผูส้มคัรผูว้า่ฯ กทม. และ 
สมัมนา "แรงงานขา้มชาติกับการเขา้ถึงการเยยีวยาในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย" 

ใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั และองค์กรที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนําเสนอป�ญหาและแนวทางแก้ไขป�ญหาต่อสาธารณะ พรอ้มทั�งกระตุ้น
ใหท้กุภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง ดําเนินการตอบสนอง และเขา้มามสีว่นรว่มในการแก้ไขป�ญหาของกลุ่มเป�าหมายต่าง ๆ 

อยา่งเป�นรูปธรรมและยั�งยนื
1 1

             

ชวีติหลังจากนี� เธอในฐานะแมที่�ต้องดแูลลกูอีก 2 ชวีติ วางแผนวา่จะหางานใหม ่ถ้าไดง้านที�ดก็ีจะอยูที่�เมอืงไทยและใหล้กูเรยีนที�ไทย
และจะขอใหแ้มข่องเธอมาชว่ยดแูลลกูแทนเธอ เพราะวา่หากเธอต้องไปทํางาน ต้องฝากเลี�ยงลกูและเสยีค่าใชจ้า่ย 50 บาทต่อคนต่อวนั
รวม 2 คน ต้องเสยี 100 บาท ซึ�งตอนนี�เด็กทั�งสองจงึยงัไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืต่อ จนกวา่แมจ่ะสามารถหางานได้ หรอืถ้าไมม่งีานเธอ
ตัดสนิใจวา่ก็จะพาครอบครวักลับไปเมยีนมาแทน ชวีติของสามแมล่กูที�ต้องขาดเสาหลักของบา้น และขาดรายได้มาจุนเจอืครอบครวั 
ยิ�งในชว่งสถานการณ์ที�โควดิกําลังระบาดอยา่งต่อเนื�อง เป�นความนา่กังวลสาํหรบัแรงงาน และความเปราะบางที�เกิดขึ�นกับเดก็ขา้มชาติ



 

https://actionaid.or.th

ActionAidThailand             

02 279 6601 ถึง 2
02 615 5100

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

ซอยพหลโยธนิ 8 (สายลม) ถนนพหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


