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โครงการอียูรบัมอืโควดิ
 

จดหมายขา่ว ฉบบัที� 2 ประจาํป� 2564

สหภาพยุโรป รว่มมอืกับ มูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย 
จดัสง่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและสขุอนามยั 
เพื�อสูภั้ยโควดิ ให้ 120 โรงเรยีนขนาดเล็ก ใน 3 ภมูภิาค

เมื�อเดือนมนีาคม 2564 สหภาพยุโรปรว่มมอืกับมูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย
จดัสง่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและสขุอนามยั ใหแ้ก่โรงเรยีนขนาดเล็ก 
และโรงเรยีนในเครอืขา่ยที�ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ในภาคกลาง ภาคเหนอื
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รวมทั�งสิ�น 120 โรงเรยีน 

สหภาพยุโรปใหค้วามสาํคัญด้านสขุอนามยัของเดก็และเยาวชน ซึ�งเป�นกลุ่ม-
เปราะบางในสงัคมที�มคีวามเสี�ยงสงูที�จะได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 
ซึ�งผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและสขุอนามยั รวมไปถึงสื�อความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกับการดแูลตนเองในโรงเรยีนและชุมชนนี� จะชว่ยเสรมิสรา้งเกราะป�องกัน
ใหพ้วกเขาสามารถดแูลตนเองใหป้ลอดภัย อีกทั�งชว่ยป�องกันการแพรร่ะบาด
ในหมูเ่ดก็ เยาวชน โรงเรยีน ครอบครวั และชุมชนที�พวกเขาอาศัยอยูโ่ดยรอบ

ติดตามเรา:

EUCovid19TH       

@eucovid19response_thailand

         
   
อียูรบัมอืโควดิ

มูลนิธชุิมชนไทจดัอบรมการตลาดออนไลน ์
เสรมิรายได้ สูภั้ยโควดิ ให้ชาวเล 

มูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี
จดัอบรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เพื�อการรบัมอืและปรบัตัวต่อภัยพบิติัโควดิ-19
ให้แก่แรงงานนอกระบบ 

มูลนิธเิพื�อนหญิงรว่มกับแกนนําในพื�นที�
จดัทําฐานขอ้มูลให้แก่กลุ่มผู้หญิง 
ที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ ใน 4 ภาค
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HIGHLIGHTHIGHLIGHT

มูลนิธชิวีวถีินําสมาชกิกวา่ 260 คน 
ศึกษาดงูานการทําเกษตรแบบผสมผสาน 

ครูและนักเรยีนจากโรงเรยีนบา้นป�งหลวง จ. น่าน

มูลนิธศุิภนิมติลงพื�นที�นํารอ่ง เก็บขอ้มูล
และสรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ
แรงงานขา้มชาติ (อสต.) 

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


สิ�งของที�มอบใหแ้ก่ 120 โรงเรยีนประกอบไปด้วย หนา้กากผา้ 
เจลแอลกฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื�นผวิ เครื�องวดัอุณภมู-ิ
อินฟราเรด โดยมผีูอํ้านวยการโรงเรยีน ผูแ้ทนนักเรยีน และสมาชกิ
ในชุมชนรบัมอบสิ�งของ พรอ้มทั�งรบัคําแนะนําสาธติการใชอุ้ปกรณ์
อยา่งถกูวธิจีากเจา้หน้าที�

สนีินาฏ ทองบา้นทุ่ม ผูอํ้านวยการโรงเรยีนป�าแลวหลวง จ.นา่น
กล่าววา่ ในชว่งของการระบาดของโควดิ-19 ทางโรงเรยีนมมีาตรา-
การในการตรวจคัดกรองนกัเรยีน ครู ผูป้กครองก่อนเขา้โรงเรยีน
อยูเ่สมอ ทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามยั ตรวจวดัไข ้และสนบัสนนุ
ใหล้้างมอืเป�นประจาํ แต่สิ�งของที�ได้รบัสนบัสนนุจากสว่นกลาง
ยงัไมเ่พยีงพอ ครูจงึต้องมกีารระดมทนุเพิ�มเติม สิ�งของที�ไดร้บั
จากทางโครงการอียูรบัมอืโควดิในครั�งนี�จงึมปีระโยชนม์าก 
ขอเป�นตัวแทนในการขอบคณุโครงการและสหภาพยุโรป 
โรงเรยีนหวงัวา่จะได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการต่อไป 
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สนีินาฏ ทองบา้นทุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรยีนป�าแลวหลวง จ. น่าน 
พรอ้มคณะครูและนักเรยีนที�รบัมอบสิ�งของและคําแนะนําสาธติการใชอุ้ปกรณ์

นักเรยีนโรงเรยีนบา้นฮากฮาน จ.น่าน นําเสนอโปสเตอรส์ื�อให้ความรู ้ความเขา้ใจ 
ในการดแูลสขุภาพพื�นฐานเพื�อสูโ้ควดิ เพื�อให้โรงเรยีนเหล่านี�มคีวามพรอ้ม
และมาตรฐานในเรื�องสขุอนามยัพื�นฐานในการเป�ดการเรยีนการสอน

พรอ้มกันนี� ทางโครงการยงัไดม้อบสื�อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ
ในการดแูลสขุภาพเบื�องต้น เพื�อสูภั้ยโควดิ จาํนวน 12000 แผน่ 
มอบใหแ้ก่ 120 โรงเรยีน เนื�องจากการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลที�ต้อง 
มคีวามสาํคัญต่อการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืการระบาดของโควดิ-19 
ในโรงเรยีนและชุมชนโดยรอบ ซึ�งโรงเรยีนเหล่านี�สามารถนาํไปใช้
ตามสถานที�ต่าง ๆ ในโรงเรยีน และแจกจา่ยในชุมชนอีกดว้ย

อรวรรณ แดงประดบั ผูอํ้านวยการโรงเรยีนบา้นเขาถํ�า จ.ราชบุร ี
กล่าวขอบคณุโครงการที�มอบสิ�งของใหกั้บโรงเรยีน พรอ้มสื�อต่าง ๆ 
ในการดแูลตนเองใหป้ลอดภัยจากโควดิ-19 เบื�องต้น พรอ้มเสนอแนะ
ใหท้างโครงการไดข้ยายผลต่อยอดในการสง่มอบความรูต่้าง ๆ 
ที�มปีระโยชนเ์หล่านี�ไปยงัชุมชนในพื�นที�อื�น ๆ ด้วย

ในอนาคต ทางโครงการยงัมแีผนในการสรา้งโรงเรยีนต้นแบบ
ดา้นความมั�นคงทางอาหารและการรบัมอืภัยพบิติัในชุมชนใหแ้ก่โรงเรยีน
เพิ�มเติม ในป�การศึกษาหนา้ เพื�อสรา้งความยั�งยื�นในการรบัมอืกับวกิฤติ
โควดิ-19 และภัยพบิติัอื�น ๆ 

คณะครูและนักเรยีนจากโรงเรยีนดงพยุงสงเคราะห์ จ. กาฬสนิธุ์

อรวรรณ แดงประดับ ผู้อํานวยการโรงเรยีนบา้นเขาถํ�า จ.ราชบุร ี
พรอ้มคณะครูและนักเรยีนที�รบัมอบสิ�งของและคําแนะนําสาธติการใชอุ้ปกรณ์



    กิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน ์
เสรมิรายได้ สูภั้ยโควดิ ให้ชาวเล 

 สตลู, 31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 64 

มูลนิธชุิมชนไท จดักิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน ์เสรมิรายได ้สูโ้ควดิ 
ใหแ้ก่ชาวเล และกลุ่มไรส้ญัชาติ ครั�งที� 5 ณ หอ้งประชุมภผูาแดโฮมสเตย์
อ.ละงู จ.สตลู ซึ�งในครั�งนี�มกีลุ่มเยาวชน และชาวบา้นจากชุมชนหลีเป�ะ
จ.สตลู มาเขา้รว่มกิจกรรมทั�งสิ�น 22 คน 

การอบรมนี�มจุีดมุง่หมายสาํคัญเพื�อชว่ยใหชุ้มชนไดส้ามารถเขา้ถึงตลาดใหม่
และเพิ�มโอกาสในการหารายได้เพิ�ม ซึ�งคาดวา่จะชว่ยลดความเสี�ยง-
ที�จะถกูเอารดัเอาเปรยีบในชว่งการระบาดของโควดิ-19 เพราะชาวเลสามารถ
เป�นผูข้ายได้โดยตรง รวมไปถึงยงัชว่ยสรา้งความสามารถในการปรบัตัว
ของชุมชนเพื�อรบัมอืโควดิดว้ย ซึ�งการอบรมนี�ถกูจดัขึ�นใน 6 จงัหวดั 
ได้แก่ ประจวบคีรขีนัธ ์ระนอง ภเูก็ต กระบี� พงังา และ สตลู 
โดยมชีาวเลทั�งเยาวชนและกลุ่มวยัทํางานกวา่ 100 คน มาเขา้รว่มกิจกรรม
เพื�อเรยีนรูก้ารตลาดออนไลนข์ั�นพื�นฐาน และเครื�องมอืในการขายสนิค้า-
ออนไลน์จากวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญ จนนาํไปสูก่ารต่อยอด ทั�งการวางแผน
การเขยีนขอ้ความโฆษณา การสรา้งเรื�องราวเพื�อพฒันาสนิค้าที�มอียู่
ในการทําธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองต่อไป

นอกจากนี� มูลนธิชุิมชนไทยงัมแีผนสนบัสนนุชุมชนเหล่านี�ในการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพื�อเพิ�มมูลค่าใหกั้บผลิตภัณฑ์อีกดว้ย
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                    Story of Change 

นุชจร ีหาญทะเล 
ตัวแทนเยาวชนจากเกาะหลีเป�ะ ที�เขา้รว่มอบรม
การตลาดออนไลน์ เพื�ออนาคตที�ดีขึ�น

ชาวเลตามเกาะต่าง ๆ ที�มอีาชพีเกี�ยวกับการท่องเที�ยวและประมง
ต่างไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 ไมน้่อยไปกวา่พื�นที�บนชายฝ�� ง
และชุมชนเมอืง บางคนอาจได้รบัผลกระทบที�มากกวา่ เพราะเขาไมม่ี
ทั�งเงินทนุสาํรองเลี�ยงชพีและรายไดที้�แนน่อนในแต่ละวนั บางคน
ต้องหาเชา้กินคํ�า รบัจา้งรายวนัเพื�อประทังชวีติของตนและครอบครวั
บางคนต้องตกงานเพราะนายจา้งไมส่ามารถดําเนนิกิจการต่อได้
นอกจากนี�การทําประมงในบางพื�นที� ก็มปี�ญหาเรื�องการซื�อขาย 
และสง่ออกที�ลําบากมากขึ�น ยิ�งไปกวา่นั�นการเขา้ถึงสวสัดกิารของรฐั
ของกลุ่มคนเหล่านี�ยงัไมเ่พยีงพอ รวมไปถึงความรู ้ความเขา้ใจ
ในการดแูลตนเองที�ถกูต้องเพื�อหา่งไกลจากโควดิ-19 อีกดว้ย 
 

นุชจร ีหาญทะเล ตัวแทนเยาวชนของชุมชนเกาะหลีเป�ะ 
ที�เขา้รว่มอบรมการตลาดออนไลน์ ที� จ. สตลู เมื�อวนัที� 31 ม.ีค. - 2 เม.ษ. 64

ผู้เขา้รว่มอบรมกําลังเลือกรูปภาพเพื�อใชน้ําเสนอในกิจกรรม

ผู้เขา้รว่มอบรมจากตัวแทนชุมชนเกาะหลีเป�ะ จ. สตลู 



เพื�อชว่ยเหลือเยยีวยาชาวเลเหล่านี� ทางโครงการภายใต้การดาํเนนิกิจกรรมของมูลนธิชุิมชนไท จงึจดัอบรมการตลาดออนไลน์
เสรมิรายได้ สูโ้ควดิขึ�น ใหแ้ก่ชาวเลในพื�นที�ต่าง ๆ ขึ�นใน 6 จงัหวดัในชว่งเดอืนมนีาคมที�ผา่นมา เพื�อเพิ�มทางเลือกและการเขา้ถึง
แหล่งรายได้ใหมใ่นยุคชวีติวถีิใหม ่(New Normal) 
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นุชจร ีหาญทะเล คือหนึ�งในเยาวชนของชุมชนเกาะหลีเป�ะที�เขา้รว่มกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน ์ที� จ.สตลู เธอเล่าวา่
ก่อนที�จะมกีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เธอมอีาชพีรบัจา้งที�รสีอรต์ในเกาะหลีเป�ะ ทํางานทั�วไปตั�งแต่บรกิร ทําความสะอาด 
และรบัจา้งทั�วไป รายได้ถึงจะไมม่ากนกัแต่สามารถดาํรงชวีติและเลี�ยงดคูรอบครวัไดอ้ยา่งไมลํ่าบาก หลังจากที�มโีควดิ-19 ระบาดขึ�น
หลาย ๆ รสีอรต์รวมถึงรสีอรต์ที�เธอทํางานอยูต้่องหยุดชะงักลง เพราะไมม่นีกัท่องเที�ยว ทําใหเ้ธอต้องออกจากงาน
สง่ผลใหข้าดรายได้หลัก และความฝ�นเรื�องการศึกษาต่อต้องล้มเลิกเชน่กัน 

“ค่าครองชพีที�หลีเป�ะสงูมากกวา่บนฝ�� งหลายเท่า คนที�ไมม่รีายไดจ้งึไดร้บัความลําบากมากที�สดุ เพราะจาํเป�นต้องกินต้องใชท้กุวนั
งานใหมห่ายากขึ�น อยากจะทําธุรกิจก็ไมม่ทีนุเชน่กัน สิ�งที�ทําได ้คือ ต้องปรบัตัวใหเ้ท่าทันสถานการณ ์และรอคอยใหท้กุอยา่งดีขึ�น-
เรว็ ๆ” นชุจร ีกล่าว

ต่อมาเมื�อเธอได้ยนิขา่วจากโครงการอียูรบัมอืโควดิเรื�องการอบรมการตลาดออนไลนจ์ากเพื�อน ๆ เธอจงึตัดสนิใจมาเขา้รว่ม 
เพื�อหวงัใหตั้วเองได้พฒันาและมทีางออกมากขึ�น นชุจรเีล่าใหฟ้�งหลังการอบรมวา่การอบรมในครั�งนี� ทกุคนไดม้โีอกาสเรยีนรูเ้รื�อง
การตลาดออนไลน์ขั�นพื�นฐาน ทําใหรู้จ้กัการสรา้งแบรนดเ์ป�นของตัวเอง การเขยีนโฆษณาสนิค้า และการใชเ้ครื�องมอืต่าง ๆ 
การตัดต่อวดีิโอ การถ่ายภาพ เพื�อโปรโมทสนิค้า ซึ�งทําใหเ้ธอและทกุคนเหน็ภาพการทําการตลาดออนไลนที์�ชดัเจนขึ�น 

“ในอนาคต หนูจะเปลี�ยนจากพนักงานรสีอรต์ ไปเป�นแมค้่าออนไลน ์เพราะรูแ้ล้ววา่ต้องทํายงัไง หนอูยากขายรองเท้า 
เพราะชอบสะสมรองเท้า และชอบดไูลฟ�ตามอินเตอรเ์นต็ หนคิูดวา่ หนก็ูทําไดเ้หมอืนกัน” นชุจรกีล่าว

นุชจร ีทิ�งท้ายเพื�อเป�นกําลังใจกับเยาวชนคนอื�น ๆ และสงัคมวา่
“อยากใหสู้ต่้อไป ไมน่านโรคระบาดนี�จะหายไปเหมอืนโรคอื�น ๆ 
เราต้องชว่ยเหลือตัวเองใหม้ากที�สดุ แต่ถ้าเป�นไปได ้อยากใหส้งัคม
ชว่ยเหลือเด็ก ๆ ที�ขาดรายได้ อยา่งเชน่ที�เกาะหลีเป�ะ เพราะพอ่แม่
ของเด็กที�นี�ตกงานจาํนวนมากจากวกิฤตที�เกิดขึ�น อยากขอบคณุ
โครงการอียูรบัมอืโควดิ และสหภาพยุโรปที�ได้ชว่ยเหลือพวกเรา
และจดักิจกรรมนี�ขึ�น และตั�งใจวา่จะเอาความรูใ้หมที่�ไดน้ี�ไปสง่ต่อ
ใหเ้พื�อน ๆ ได้ลองเริ�มต้นขายของออนไลนอ์ยา่งถกูวธิ"ี 

เสยีงสะท้อนจากนุชจรทํีาใหเ้หน็วา่ จรงิ ๆ แล้ว การตลาดออนไลน์
ไมใ่ชเ่รื�องใหมส่าํหรบัชาวเล โดยเฉพาะเยาวชนรุน่ใหมที่�เติบโต
มาพรอ้มกับความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีอินเตอรเ์นต็ และเครื�องมอื
การสื�อสารสมยัใหม ่เพยีงพวกเขายงัขาดโอกาสและองค์ความรู ้
ที�จะเปลี�ยนทั�งมุมมอง ความคิด ทัศนคติ และการกระทํา เท่านั�น
ซึ�งโครงการเชื�อวา่ การอบรมตลาดออนไลนน์ี�จะเป�นอีกทางออกหนึ�ง
เพื�อชว่ยใหก้ลุ่มเป�าหมายมชีวีติอยูร่อดและฟ�� นฟูจากวกิฤตได้
โดยเฉพาะเรื�องการหารายไดเ้สรมิในยุคโควดิ-19 ซึ�งการเรยีนรูส้ิ�งใหม่
อยูเ่สมอ จะสามารถทําใหพ้วกเขามภีมูคิุ้มกันและความสามารถ
ในการรบัมอืกับภัยพบิติัที�เกิดขึ�นในป�จุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งยั�งยนื 

บา้นและชุมชนในเกาะหลีเป�ะ จ.สตลู ที�นุชจร ีอาศัยอยูกั่บครอบครวั

นุชจรแีละเพื�อน ๆ ระหวา่งนําเสนอผลงานในกิจกรรมการอบรม
การตลาดออนไลน์ จ.สตลู 



   กิจกรรมศึกษาดงูานการทําเกษตรแบบผสมผสาน
สรา้งความมั�นคงทางอาหาร รบัมอืโควดิ

 นครสวรรค์/สงขลา, 18 ม.ค. - 13 ม.ีค. 64 

มูลนิธชิวีวถีิ จดักิจกรรมศึกษาดงูานเพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง
จากการทําเกษตรเชงิเดี�ยวสูก่ารเกษตรแบบผสมผสาน เพื�อสรา้งความมั�นคง-
ทางอาหาร รบัมอืภัยพบิติัจากโควดิ-19 ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรรุน่ใหมที่�สนใจ
เรื�องการทําเกษตรอินทรยี ์ใน 2 จงัหวดั ได้แก่ จ.นครสวรรค์ และ จ.สงขลา 
ซึ�งมเีกษตรกรในพื�นที�และจงัหวดัโดยรอบเขา้รว่มกิจกรรมจาํนวน 260 คน 

ผลตอบรบัที�ได้จากการศึกษาดงูานจากแปลงสาธติในพื�นที�จรงินี� 
ผูเ้ขา้รว่มมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เรื�องเกษตรผสมผสานอยา่งถกูต้องมากขึ�น
จากวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญที�มาแนะนํา รวมไปถึงตอบขอ้สงสยัใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม
เชน่ วธิกีารปลกูพชืเกษตรอินทรยี ์และการดแูลรกัษาแปลงพชืโดยไมใ่ช้
สารเคม ีเป�นต้น สง่ผลใหก้ลุ่มเกษตรกรเหล่านี�ไดเ้หน็คณุค่าและประโยชน์
จากการเกษตรแบบผสมผสานมากขึ�น และได้นาํความรูที้�ไดไ้ปต่อยอดในชุมชน
หลังจากจบกิจกรรม โดยเริ�มจากการแบง่ป�นความรูใ้หแ้ก่เครอืขา่ยในพื�นที�
และวางแผนการทําแปลงเกษตรผสมผสานอยา่งเป�นระบบและถกูต้อง 
ซึ�งถือเป�นการชว่ยสรา้งความมั�นคงทางอาหารใหกั้บชุมชนของพวกเขาเอง
ในการรบัมอืกับภัยพบิติัต่าง ๆ อยา่งยั�งยนื

          

                    Story of Change 

ชาญเพชร กสุโุมทย ์
สะท้อนเรื�องเล่าเปลี�ยนชวีติของเขาหลังจาก
การอบรมเรื�องการปรุงดิน และการปลกูพชื 
ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ

ชาญเพชร อาศัยอยูใ่นชุมชนอ้อมนอ้ย-อ้อมใหญ ่อ.สามพราน
จ.นครปฐม เขาเล่าวา่ จากสถานการณข์องโควดิ-19 
ทําใหช้วีติของเขาและคนในชุมชนลําบากมาก ต้องตกงาน 
และขาดรายได้เพื�อไปซื�ออาหารประทังชวีติในครอบครวั 
ซึ�งจากเดมิที�เขาเคยทํางานในโรงงานเพยีงอยา่งเดยีว 
จงึไมม่คีวามรูเ้รื�องการปลกูผกั หรอืเหน็ความสาํคัญ
ของการปลกูพชืหรอืทําแปลงเกษตรมาก่อน 

หลังจากที�ได้ขา่วเรื�องการเป�ดอบรมเรื�องการปลกูผกั การปรุงดนิ
และการเก็บเมล็ดพนัธุ ์รว่มกับสมาชกิสหภาพแรงงานและทางชุมชน
ที�จดัขึ�นโดยมูลนิธชิวีวถีิ ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ
เขาจงึตัดสนิใจมาเขา้รว่ม เพื�อหวงัวา่จะได้ความรูใ้หมเ่พิ�มเติม 
และนําไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคต
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ชาญเพชร กสุโุมทย ์หนึ�งในผู้เขา้รว่มกิจกรรมอบรมปลกูผัก การปรุงดิน 
และการเก็บเมล็ดพนัธุ ์จาก จ. นครปฐม 

เกษตรกรผู้เขา้รว่มกิจกรรมศึกษาดงูานเพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง
จากการทําเกษตรเชงิเดี�ยวสูก่ารเกษตรแบบผสมผสาน จ. นครสวรรค์

เกษตรกรผู้เขา้รว่มกิจกรรมศึกษาดงูานเพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง
จากการทําเกษตรเชงิเดี�ยวสูก่ารเกษตรแบบผสมผสาน จ. สงขลา



“ระหวา่งกิจกรรมเราเริ�มจากการการปลกูเพื�อเก็บเมล็ดพนัธุ ์
และขยายพนัธุ ์พื�นบา้นที�สามารถเก็บไวทํ้าพนัธุต่์อไดแ้ละปลอดภัย
จากการตัดต่อพนัธุกรรม หลังจากจบการอบรม ผมเอาเมล็ดพนัธุเ์หล่านี�
ไปปลกูต่อแบบหมุนเวยีนในพื�นที� ซึ�งตอนนี� มมีากกวา่ 30 ชนดิแล้ว 
เชน่ พรกิ กระเพรา โหระพา มะเขอื ถั�วฝ�กยาว ถั�วพู เป�นต้น" 

ชาญเพชร ทิ�งท้ายวา่ ขอบคณุสหภาพยุโรป และโครงการอียูรบัมอืโควดิ
ที�มาเปลี�ยนชวีติของเขา ทําใหเ้ขาภมูใิจมากที�เป�นสว่นหนึ�งที�ชว่ยเสรมิสรา้ง
ความมั�นคงทางอาหาร และการเขา้ถึงอาหารปลอดภัยใหกั้บชุมชนและวดั
ในภาวะที�มกีารระบาดของโควดิ-19 แมส้ถานการณก์ารระบาดที�ผา่นมา
ตั�งแต่เดอืนเมษายนถึงป�จจุบนัจะหนกัขึ�น ทําใหพ้ระในพื�นที�ไมส่ามารถ
ออกบณิฑบาตได ้การที�พวกเขามแีปลงผกัของชุมชนทําใหส้มาชกิทกุคน
และวดัสามารถยนืบนขาของตนเองและอยูร่อดได ้นอกจากนี�สมาชกิทกุคน
ในชุมชนก็มคีวามสามคัคีมากขึ�นเชน่กัน 
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น้อมละมูล พนัธุพ์จิติ ประธานชุมชนเขตบางกอกน้อย 
หนึ�งในแกนนําผู้หญิงผู้เขา้รว่มอบรม 
และแสดงความคิดเห็นสาํหรบัผู้หญิงในชุมชนของตนเอง

ชาญเพชร เล่าต่อวา่ หลังจากการอบรมจนถึงตอนนี� เป�นเวลาเกือบ 6 เดอืน เขาเริ�มเหน็ความสาํคัญเรื�องความมั�นคงทางอาหาร
ที�สามารถนํามารบัมอืกับภัยพบิติัได้อยา่งแท้จรงิ เพราะตอนนี�เขาสามารถปลกูผกัสาํหรบัครอบครวัได้เอง และนาํความรูที้�ไดทั้�งหมด
จากการลงมอืทําจรงิ ๆ ไปถ่ายทอดใหกั้บชุมชน พรอ้มทั�งนาํเสนอใหชุ้มชนจดัตั�งเครอืขา่ยโดยใชพ้ื�นที�วดัที�อยูใ่นชุมชน-
อ้อมน้อย “วดัสามพราน” มาพฒันาเป�นพื�นที�ปลกูผกัของทางชุมชนขึ�น จนสามารถนาํผลผลิตที�ได้กระจายไปสูทั่�งชุมชนของเขา 

ชาญเพชร และชาวบา้นในชุมชนอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม รว่มกับปลกูแปลงผักในพื�นที�วดัเพื�อสรา้งผลผลิต
มาแจกจา่ยกัน สรา้งความมั�นคงทางอาหารให้กับชุมชน

กิจกรรมอบรมเตรยีมความพรอ้มการทําฐานขอ้มูล
ให้แก่กลุ่มผูห้ญิง แมเ่ลี�ยงเดี�ยว ผูส้งูอายุ 
และผูพ้กิารที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19   

        กรุงเทพมหานคร, 11-12 ม.ีค. 64 

มูลนธิเิพื�อนหญิง จดักิจกรรมอบรมเพื�อเตรยีมความพรอ้มการทําฐาน-
ขอ้มูลใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญงิ ในหวัขอ้เรื�อง “ชวนมาสนกุกับอาชพีที�ผูห้ญงิ-
อยากทํา” รวมไปถึงเรื�องอื�น ๆ เชน่ความรนุแรงในครอบครวั ภัยทางเพศ
และผลกระทบกับการประกอบอาชพี เป�นต้น ณ โรงแรมรอยลั รเิวอร์
จ.กรงุเทพมหานคร ซึ�งมแีกนนาํผูห้ญิง จาํนวน 20 ท่าน
จากเขตบางกอกนอ้ยและเขตตลิ�งชนัเขา้รว่มกิจกรรม

การอบรมครั�งนี�เป�นกิจกรรมต่อเนื�องจากการลงพื�นที�สาํรวจขอ้มูล
พรอ้มกับแจกถงุยงัชพีใหแ้ก่กลุ่มเป�าหมายในชว่งต้นป�ที�ผา่นมา
ซึ�งระหวา่งกิจกรรม ผูเ้ขา้รว่มได้รว่มกันหารอื แสดงความคิดเหน็ 
แลกเปลี�ยนและวเิคราะหข์อ้มูลที�ได้จากการสาํรวจจากกลุ่มผูห้ญงิในพื�นที�
เพื�อสรปุรวบรวมป�ญหา ขอ้เสนอแนะ และขอ้เรยีกรอ้งต่าง ๆ 
เพื�อจดัทําแผนทั�งเชงิปฏิบติั และเชงินโยบาย เพื�อใชใ้นพื�นที�เพื�อชว่ยเหลือ
ผูห้ญิงและชุมชนของตนเองในการรบัมอืโควดิ-19 ในป�จจุบนัและอนาตต
ซึ�งขอ้เสนอแนะและขอ้เรยีกรอ้งบางสว่นยงัถกูรวบรวมเพื�อนาํไปเสนอ
ต่อภาครฐัเพื�อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอีกด้วย

แกนนําผู้หญิงจากเขตบางกอกน้อยและเขตตลิ�งชนั ที�เขา้รว่มอบรม
กับทีมงานมูลนิธเิพื�อนหญิง และมูลนิธแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย 



                  Story of Change 

มุกดา ไทยหอม    
ประธานสภาองค์กรชุมชนวดัทองบางระมาด 
รว่มสะท้อนป�ญหาของผู้หญิงในชุมชนของเธอ
ที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ เพื�อหาวธิจีดัการในอนาคต    

มุกดา ไทยหอม ประธานสภาองค์กรชุมชนวดัทองบางระมาด เขตตลิ�งชนั 
เล่าวา่ในชว่งแรกที�สถานการณ์ระบาดของโควดิ-19 คนในชุมชนเดอืดรอ้น
อยา่งมาก สว่นใหญ่ต้องตกงาน หรอืหยุดอยูบ่า้น ทําใหข้าดรายไดม้าจุนเจอื
ครอบครวั แต่กลุ่มที�ได้รบัผลกระทบมากที�สดุทั�งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 
และสขุภาพ คือ แมเ่ลี�ยงเดี�ยว ผูส้งูอายุและผูพ้กิารที�เป�นผูห้ญงิ 
ซึ�งขณะนั�นเธอในฐานะผูน้าํชุมชนก็ไมรู่ว้า่จะทําอยา่งไรเพื�อชว่ยผูห้ญงิ-
เหล่านี�ได้ ต่อมามูลนิธเิพื�อนหญงิไดข้อความรว่มมอืเพื�อจดักิจกรรม
ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ เพื�อชว่ยเหลือผูห้ญงิในชุมชน
เธอและกลุ่มแกนนาํผูห้ญิงจงึตัดสนิใจเขา้รว่มเพื�อหาทางออกรว่มกัน
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มุกดา ไทยหอม รว่มหารอืกันในกลุ่มแกนนําผู้หญิงจากเขตตลิ�งชนั  
เพื�อหาขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะ และแผนรบัมอืและจดัการกับภัยพบิติั
ที�สง่ผลต่อผู้หญิงในชุมชนตลิ�งชนั

 

น้อมละมูล พนัธุพ์จิติ ประธานชุมชนเขตบางกอกนอ้ย กล่าววา่ กิจกรรมในวนันี�เป�นเรื�องที�ดมีาก เพราะแกนนาํทกุคนในชุมชน
มเีวทีได้แสดงออก ทําใหเ้หน็ป�ญหาหลากหลาย จากหลาย ๆ ชุมชนภายใต้เขตบางกอกนอ้ย สิ�งนี�ทําใหเ้ธอเหน็แนวทางการทํางาน
รว่มกันในอนาคต ขอ้มูลที�ไดม้าทําใหส้ามารถวางแผน และสะท้อนถึงความต้องการที�เราอยากไดจ้รงิ ๆ เชน่ การอบรมดา้นอาชพี
การหาแหล่งทนุ และการอบรมเกี�ยวกับสื�อออนไลน ์ที�จะทําใหชุ้มชนต่อยอดไดด้ว้ยขาของตนเอง

ภายหลังจากการทํากิจกรรม ผลที�ได้รบัทั�งหมด ทกุชุมชนจะนาํไปต่อยอด โดยมโีครงการอียูรบัมอืโควดิติดตามชว่ยเหลือ 
และประเมนิผลเพื�อเกิดประสทิธภิาพสงูสดุ ซึ�งกิจกรรมอบรมนี�จดัขึ�นทั�งหมด 4 ครั�ง ใน 4 ภมูภิาค (เหนอื ตะวนัออกเฉียงเหนอื 
กลาง และใต้) โดยมจุีดประสงค์เพื�อใหทั้�งแกนนําผูห้ญงิเหล่านี�สามารถเป�นตัวแทนต้นแบบ และขยายผลความรูด้งักล่าว
ไปวางแผนพฒันาในพื�นที�ของตนและชุมชนใกล้เคียงใหส้ามารถหาวธิใีนการรบัมอืกับโควดิ-19 ไดใ้นอนาคตอยา่งยั�งยนื

ชว่งที�ทํากิจกรรมการลงพื�นที�สาํรวจขอ้มูลนั�นเธอสามารถชว่ยเหลือกลุ่มแมเ่ลี�ยงเดี�ยวที�เป�นผูป้�วยติดเตียงใหไ้ด้รบัความชว่ยเหลือ
จากภาครฐัได้ หลังจากนั�นเธอและแกนนําผูห้ญงิในเขตตลิ�งชนัจงึมารว่มกิจกรรมอบรมเตรยีมความพรอ้มการทําฐานขอ้มูล
เพื�อประเมนิสถานการณ์และต่อยอดความชว่ยเหลือ พรอ้มทําแผนรบัมอืภัยพบิติัใหกั้บผูห้ญงิในชุมชน รว่มกับแกนนาํผูห้ญงิ
จากเขตบางกอกน้อย ซึ�งเป�นอีกชุมชนนาํรอ่งสาํหรบักิจกรรมนี�ในภาคกลางเชน่กัน

"ทกุคนมโีอกาสในการแสดงความคิดเหน็ หารอืจากขอ้มูลที�ไดจ้ากการสาํรวจรว่มกัน วา่กลุ่มสตรหีรอืกลุ่มใดที�ประสบป�ญหา 
เพื�อที�จะต่อยอดและจาํแนกได้วา่ ใครควรจะได้รบัความชว่ยเหลือก่อนหลัง และหาวธิกีารชว่ยเหลืออยา่งไรถึงจะเหมาะสม 
เชน่ กลุ่มผูห้ญิงที�ยงัไมเ่ขา้ใจเรื�องสวสัดิการรฐัต่าง ๆ ที�ควรจะไดร้บั เป�นต้น ซึ�งกิจกรรมนี�ทําใหส้ามารถชว่ยเหลือคนเหล่านี�
ได้อยา่งถกูต้อง ทั�งยงัเป�นวธิหีนึ�งที�สามารถชว่ยกลุ่มคนที�เดอืดรอ้นและไมม่หีนทางอื�นใดแล้ว กระบวนการทํางานที�เราไดร้บั-
การสนับสนุนจากโครงการอียูรบัมอืโควดิ เป�นระบบในการจดัเก็บขอ้มูลในเชงิปฏิบติัเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลครบถ้วน เพื�อนาํไปแก้ป�ญหา
ของคนในชุมชนอยา่งมปีระสทิธภิาพจรงิ ๆ" 

มุกดา เสนอแนะทิ�งท้ายวา่ อยากใหโ้ครงการขยายโอกาสใหกั้บพื�นที�อื�น ๆ เพราะเชื�อวา่แต่ละพื�นที�ก็มแีกนนาํชุมชนที�สามารถ
ทํากิจกรรมได้ เชน่ การสง่เสรมิอาชพีภายในชุมชนที�มอียูเ่ดมิ หรอืสนบัสนนุสนิค้าแปรรูปจากของที�มอียูใ่นชุมชนที�อาจนาํมาขาย
เพื�อใหเ้กิดรายได้เพิ�ม ซึ�งหลังจากการอบรมนี� ทางชุมชนของเธอยงัสง่ต่อความชว่ยเหลือไปยงัชุมชนใกล้เคียงอื�น ๆ  เพื�อแนะนาํ
ใหม้ารว่มกิจกรรมด้วย ซึ�งถือเป�นการต่อยอด หนนุเสรมิ และแบง่ป�นระหวา่งเพื�อนมนษุยด์ว้ยกันในชว่งวกิฤตที�เกิดขึ�น
ขอขอบคณุโครงการอียูรบัมอืโควดิ และสหภาพยุโรปอยา่งมากที�เขา้มาเปลี�ยนชวีติ และผูห้ญงิทกุคนในชุมชนของเธอในครั�งนี�



กิจกรรมอบรมเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เพื�อการรบัมอืและปรบัตัวต่อภัยพบิติัโควดิ-19 

ให้แก่แรงงานนอกระบบ   
        กรุงเทพมหานคร, 28 ก.พ. 64

มูลนธิเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี จดักิจกรรมอบรมเสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเพื�อการรบัมอืและปรบัตัวต่อภัยพบิติัโควดิ-19 ใหแ้ก่
แรงงานนอกระบบ ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ จ.กรุงเทพมหานคร
โดยมจุีดประสงค์หลักเพื�อสรา้งความเขา้ใจเรื�องภัยพบิติัที�แรงงานนอก-
ระบบกําลังเผชญิ ทั�งสภาพอากาศและโรคระบาด ตั�งแต่สาเหตคุวามเชื�อม-
โยงของภัยพบิติั และความเปลี�ยนแปลง จนนาํไปสูก่ารนาํเสนอองค์ความรู ้
ที�ชว่ยใหพ้วกเขามคีวามพรอ้มในการป�องกัน และรบัมอืกับวกิฤตที�เกิดขึ�น

นอกจากนี�กิจกรรมดงักล่าวยงัจดัขึ�นอีก 2 ครั�ง เมื�อวนัที� 29 ม.ีค. 64 ที�
จ.ขอนแก่น และวนัที� 30 ม.ีค. 64 ที� จ.ราชบุร ีโดยมแีรงงานนอกระบบ
ไดแ้ก่ ผูทํ้าการผลิตที�บา้น ลกูจา้งทํางานบา้น ผูข้บัขี�จกัรยานยนต์รบัจา้ง
และผูค้้าหาบเรแ่ผงลอย จาํนวน 110 คนมาเขา้รว่มกิจกรรม ซึ�งผลที�ได-้
รบัจากการอบรม ทําใหพ้วกเขามคีวามเขม้แขง็มากขึ�น อีกทั�งมแีนวทาง
การปฏิบติัสาํหรบัตนเองในกลุ่มชุมชนและเครอืขา่ยเมื�อเกิดภัยพบิติัต่าง ๆ
ในอนาคต 

                    Story of Change 

ปรชีา ไทยสงเคราะห์ 
เสยีงสะท้อนจากผู้ค้าแผงลอยในยุคโควดิ-19

ปรชีา ไทยสงเคราะห ์ผูค้้าหาบเรแ่ผงลอยในยา่นบางขุนเทียน  
 แกนนําสหพนัธผ์ูค้้าหาบเรแ่ผงลอยกรุงเทพมหานคร เล่าวา่
ก่อนหน้านี�เขาถกูสั�งใหย้า้ยออกจากพื�นที�ขายเดมิเมื�อป� 2559 
ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของมาตรการ “คืนทางเท้าใหป้ระชาชน” 
ของกรุงเทพมหานคร ซึ�งทําใหเ้ขามยีอดขายที�นอ้ยลงกวา่เดมิ
เมื�อเกิดโควดิ-19 ขึ�น แมว้า่กรงุเทพมหานครยงัคงอนญุาต
ใหเ้ขาขายของต่อไป เนื�องจากอาชพีหาบเรแ่ผงลอยยงัเป�นกลุ่ม-
อาชพีที�จาํเป�นของสงัคม อยา่งไรก็ตามยอดขายของเขายงัไมสู่ด้ี
บางวนัรายได้จากการขายของยงันอ้ยกวา่ครึ�งที�เคยขายได้
ในพื�นที�ใหมนี่� เรยีกได้วา่จากที�นอ้ยอยูแ่ล้ว ยงันอ้ยลงไปอีก
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แรงงานนอกระบบผู้เขา้รว่มกิจกรรมใน จ.กรุงเทพมหานคร

วทิยากรจากมูลนิธเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพีนํากิจกรรมการอบรม

ต่อมาเขาได้รบัความชว่ยเหลือสนบัสนนุใหคํ้าปรกึษาจากสมาพนัธแ์รงงานนอกระบบ ผา่นทางมูลนธิเิพื�อการพฒันาแรงงานและอาชพี 
เพื�อทํากิจกรรมภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ ในการสรา้งเครอืขา่ยสหพนัธผ์ูค้้าหาบเรแ่ผงลอยกรงุเทพมหานครขึ�นจนสามารถ-
สรา้งศักยภาพ และความเขม้แขง็ใหกั้บทีมงานในการชว่ยเหลือใหคํ้าปรกึษากับกลุ่มผูค้้าหาบเรแ่ผงลอยดว้ยกันเองในชุมชนต่าง ๆ 
รวมไปถึงการเรยีกรอ้งกับรฐับาล ในเรื�องพื�นที�ทํามาหากิน และการเยยีวยาในชว่งโควดิ-19 ใหแ้ก่ผูค้้าหาบเรแ่ผงลอยดว้ย

ปรชีา ไทยสงเคราะห์ ผู้ค้าหาบเรแ่ผงลอยในยา่นบางขุนเทียน 



เก็บขอ้มูลออนไลน์กับหนว่ยงานภาครฐั  
เกี�ยวกับสถานการณที์�เกิดขึ�นกับเด็กขา้มชาติ 

กรุงเทพมหานคร / ระนอง / ตาก / เชยีงใหม ่/
ชลบุร ี/ สมุทรสาคร, ม.ิย. - ก.ค. 64

ทีมวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
ไดจ้ดักิจกรรมอภิปรายกลุ่มรปูแบบออนไลน ์(focus group discussion) 
เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกับสถานการณที์�เกิดขึ�นกับเดก็ขา้มชาติ 
และศึกษามุมมองและการรบัรู ้บทบาทและการมสีว่นรว่มของหนว่ยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง กับหนว่ยงานภาครฐัในการดาํเนนิงานใน 6 จงัหวดั
ไดแ้ก่ กรงุเทพมหานคร ระนอง ตาก เชยีงใหม ่ชลบุร ีและสมุทรสาคร 
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ทีมวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
ได้จดักิจกรรมอภิปรายกลุ่มรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application

 บนัทึกสถานการณ ์สง่ต่อสื�อความรูสู้เ่ด็กขา้มชาติ
และครอบครวัในชว่งการแพรร่ะบาด

 

กรุงเทพมหานคร / สมุทรสาคร / เชยีงใหม ่/
ชลบุร ี/ ตาก, ม.ิย. - ก.ค. 64

ทีมวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล ลงพื�นที�
เก็บขอ้มูลต่อเนื�องในการศึกษาและบนัทึกสถานการณถึ์งผลกระทบ
ที�เกิดขึ�นกับเด็กขา้มชาติและครอบครวั ทั�งด้านการศึกษา สขุภาพ 
และการได้รบัความคุ้มครองจากความรนุแรง การแสวงหาประโยชน์
และการละเมดิสทิธิ� ผา่นการสมัภาษณ์และพูดคยุกับผูแ้ทนหนว่ยงาน
ที�ดําเนินงานในพื�นที� ประกอบด้วย มูลนธิริกัษ์ไทย (สมุทรสาคร, เชยีงใหม,่
ชลบุร)ี มูลนธิศุิภนมิติ (ระนอง, ตาก) และมูลนิธเิพื�อเยาวชนชนบท
(กรุงเทพมหานคร) ทั�งนี�โครงการอียูรบัมอืโควดิไดม้อบโปสเตอรส์ื�อความรู้
เกี�ยวกับโควดิ-19 ใหกั้บหนว่ยงานดังกล่าว เพื�อสง่มอบใหแ้ก่ชุมชน
ที�มคีรอบครวัแรงงานขา้มชาติ เพื�อเป�นความรูส้าํหรบัเดก็และผูด้แูลเดก็ 
ในการปฏิบติัตัวเพื�อป�องกันการติดเชื�อในสถานการณข์องแต่ละพื�นที�

จากการได้พูดคยุกับหน่วยงานที�ทํางานในระดับพื�นที� มขีอ้สงัเกตวุา่ 
เด็กขา้มชาติได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
อยา่งรอบด้าน ทั�งจากผลกระทบของการป�ดโรงเรยีนและศูนยเ์รยีนรู้
สาํหรบัเด็กขา้มชาติ (Migrant learning Center: MLC) อุปสรรค
ในการเรยีนผา่นระบบออนไลน์ การขาดแคลนอาหาร นม หรอือาจไดร้บั
อาหารไมค่รบตามหลักโภชนาการของเด็ก ตลอดจนการหยุดงาน
และภาวะเครยีดของสมาชกิในครอบครวั ซึ�งนาํมาสูค่วามเสี�ยงที�เพิ�มขึ�น
ในการใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก

 

ทีมวจิยัยงัคงมุง่หน้าในการรวบรวมขอ้มูลสถานการณที์�เกิดขึ�นกับเดก็ขา้มชาติ ผา่นการสนทนากับภาคประชาสงัคมใน 6 จงัหวดั
รวมถึงการพูดคยุกับครอบครวัของเด็กขา้มชาติ เพื�อจะไดร้บัฟ�งเสยีงสะท้อนเรื�องราวป�ญหา อุปสรรค และผลกระทบต่าง ๆ
ที�เกิดขึ�นในชว่งของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 พรอ้มทั�งจดัทําเป�นขอ้เสนอสาํหรบัหนว่ยงานทั�งในระดบัประเทศและระดบัพื�นที� 
เพื�อเป�นแนวทางในการบรหิารจดัการ แก้ไขป�ญหา ที�สง่ผลกระทบต่อเดก็ขา้มชาติ ประชากรที�เป�นกลุ่มที�มคีวามเปราะบางซอ้นอยู่
ในหลากหลายชั�นของความเปราะบาง 

ผู้แทนทีมวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
 มอบโปสเตอรแ์ละสื�อความรูจ้ากโครงการอียูรบัมอืโควดิ
ให้แก่โรงเรยีนวดัศิรมิงคล จ.สมุทรสาคร 

ทีมวจิยัสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหิดล 
และเยาวชนอาสาสมคัรสมาคมพราว จ.สมุทรสาครลงพื�นที�เพื�อชว่ยเหลือ
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติที�ได้รบัผลกระทบจากการหยุดงานและขาดรายได้
โดยการชว่ยเหลือสิ�งของที�จาํเป�น โดยได้รบัสนับสนุนเสื�อ หมวก หน้ากากผ้า
และกระเป�าสาํหรบัใชใ้นการลงพื�นที�จากโครงการอียูรบัมอืโควดิ           



 กิจกรรมการชว่ยเหลือบรรเทาทกุข์
แก่กลุ่มแรงงานขา้มชาติ ใน 5 จงัหวดั

 
สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / ตาก /
เชยีงใหม ่/ ลําพูน, ม.ิย. - ก.ค. 64

มูลนธิเิพื�อสทิธมินษุยชนและการพฒันา ไดม้อบสิ�งของบรรเทาทกุข ์
เชน่ ขา้วสาร อาหารแหง้ ของใชที้�จาํเป�น และอุปกรณป์�องกันสว่นบุคคล 
ใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติกวา่ 776 คน ในระหวา่งที�ยงัถกูพกังาน หางานใหม่
หรอืรอการเยยีวยาจากหน่วยงานอื�นๆ ใน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ สมุทรปราการ,
สมุทรสาคร, เชยีงใหม,่ตาก และ ลําพูน 

นอกจากนี� ทางมูลนธิเิพื�อสทิธมินษุยชนและการพฒันา ยงัไดเ้ผยแพร่
ชอ่งทางการประสานงานในการใหค้วามชว่ยเหลือทางกฎหมาย 
พรอ้มทั�งใหค้วามรูใ้นทางกฎหมายในเบื�องต้นแก่แรงงานขา้มชาติ 
และสาํรวจป�ญหาและความเป�นอยูข่องแรงงานแต่กลุ่มแต่ละพื�นที�มากขึ�น
เพื�อนาํไปจดัทําฐานขอ้มูลแรงงานในพื�นที�ในการใหค้วามชว่ยเหลือ
แรงงานขา้มชาติในเรื�องทางกฎหมาย ในกิจกรรมต่อ ๆ ไป ภายใต้โครงการ

หนึ�งในทีมงานแมส่อดที�รว่มสง่มอบสิ�งของใหแ้ก่แรงงานขา้มชาติ กล่าววา่ 
เขามคีวามประทับใจมากที�ไดเ้หน็แรงงานขา้มชาติไดร้บัการชว่ยเหลือ
จากการที�เขาได้ลงพื�นที�ต่าง ๆ ทําใหรู้ส้กึวา่เราไมไ่ดท้อดทิ�งแรงงานขา้มชาติ
ไวเ้พยีงลําพงั นอกจากนี�เขาเหน็วา่กิจกรรมนี�ทําใหที้มงานไดพ้ฒันศักยภาพ
ของตัวเอง ได้เรยีนรูก้ารแก้ไขป�ญหาเฉพาะหนา้ และรูจ้กัการประเมนิ-
การป�องกันความเสี�ยงและการใหค้วามชว่ยเหลือโดยคํานงึถึงสถานการณ์
ในพื�นที�อีกด้วย

10

 

                    Story of Change 

คํา แมเ่ลี�ยงเดี�ยว แรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมา
ใน จ.เชยีงใหมที่�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 

คํา แรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมาใน อ. สนักําแพง จ.เชยีงใหม ่เล่าวา่
ก่อนที�จะเกิดโควดิ-19 คํามอีาชพีทํางานรบัจา้งที�ไซต์งานก่อสรา้ง 
และรบัจา้งทําความสะอาดบา้น 3-4 ครั�ง ต่ออาทิตย ์ในชว่งที�เกิดโควดิ
จากที�เคยได้รายไดว้นัละประมาณ 300 บาท คําต้องหยุดงานหลายครั�ง
ทําใหข้าดรายได้หลัก ด้วยตนเองเป�นแมเ่ลี�ยงเดี�ยว ที�ต้องดแูลลกูเล็ก
อีก 3 คน ทําใหบ้างวนัเธอไมม่เีงินเพยีงพอเพื�อซื�ออาหาร นม ผา้อ้อม
และสิ�งของที�จาํเป�นในการใชช้วีติประจาํวนั เมื�อคําไดร้บัขา่วจากเพื�อน ๆ
เรื�องการแจกถงุยงัชพีจากทางโครงการอียูรบัมอืโควดิ คําจงึไดม้ารบั
พรอ้มอยากฝากขอบคณุทางโครงการและสหภาพยุโรปที�มองเหน็
แรงงานขา้มชาติอยา่งพวกเขา โดยมอบถงุยงัชพีที�มทัี�งขา้วสารอาหาร
แหง้และผา้อ้อมเด็ก ซึ�งชว่ยใหเ้ธอสามารถประหยดัเงินสาํหรบัมื�ออื�น ๆ
ต่อไปได้อีกเป�นอาทิตย ์ทั�งนี�เธอยงัไดช้อ่งทางใหมใ่นการติดต่อและ
ประสานงานเรื�องกฎหมายเกี�ยวกับแรงงานขา้มชาติในอนาคต

แรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมา ในแมส่อด จ.ตาก 
ที�มารบัขา้วสาร และถงุยงัชพีจากโครงการอียูรบัมอืโควดิ

มูลนิธเิพื�อสทิธมินุษยชนและการพฒันา ได้ลงพื�นที� ที�แมส่อด จ.ตาก
เพื�อมอบขา้วสาร และของใชที้�จาํเป�นอื�น ๆ ให้แก่แรงงานขา้มชาติ 
และเก็บฐานขอ้มูลความต้องการอื�น ๆ เพื�อต่อยอดให้ความชว่ยเหลือในอนาคต

คํา แรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมา ใน จ.เชยีงใหม ่ที�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 



   กิจกรรมลงพื�นที�จดัประชุมสมาชกิกลุ่มเกษตรอินทรยี์
พื�นที�ต้นแบบในงานวจิยัเพื�อประเมนิสถานการณโ์ควดิ

 ปราจนีบุร,ี 26 ม.ิย. 64

สมาคมเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชงิเทรา และทีมงานนกัวจิยัลงพื�นที�
จดัประชุมสมาชกิกลุ่มเกษตรอินทรยีตํ์าบลเขาไมแ้ก้ว จ.ปราจนีบุร ี
พื�นที�ต้นแบบในงานวจิยัภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ ระหวา่งกิจกรรม
สมาชกิทกุคนต่างมสีว่นรว่มในการหารอืถึงผลกระทบจากโควดิ-19 
ที�กลุ่มสมาชกิได้รบั หลังจากนั�นทีมวจิยัได้ลงเยี�ยมชุมชนเพื�อวเิคราะห-์
แปลงเกษตรอินทรยีข์องสมาชกิ เพื�อนําผลที�ได้และความคิดเหน็ต่าง ๆ 
ของกลุ่มสมาชกิทั�งหมดมาทําแผนในการใหค้วามชว่ยเหลือที�เหมาะสม
สาํหรบัชุมชนในการรบัมอืโควดิ-19 ต่อไป

สมาชกิสว่นใหญ่ที�นี�ไมไ่ด้รบัความเดอืดรอ้นมากนกัจากการระบาดของโควดิ
เนื�องจากกลุ่มสมาชกิต่างมคีวามรูเ้รื�องความมั�นคงทางอาหารจากการ-
ทําแปลงเกษตรที�สมาชกิได้รว่มกับสมาคมเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชงิเทรา
อยูเ่ดิม ทําใหพ้วกเขาต่างมอีาหารเพยีงพอในการดาํรงชพีในยุควกิฤตินี�  
กระนั�นสิ�งที�กลุ่มสมาชกิต้องการการสนบัสนุน คือ ทักษะความรูก้ารรบัมอื
การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศที�มผีลต่อการทําการเกษตร รวมไปถึง
ต้องการเมล็ดพนัธุอิ์นทรยีบ์างชนดิที�สมาชกิยงัไมส่ามารถเก็บเองได ้เป�นต้น
ทั�งนี�ทีมงานวจิยัยงัได้สนับสนนุใหส้มาชกิเริ�มปลกูสมุนไพร เชน่ ฟ�าทะลายโจร
กระชาย มะนาว ขี�เหล็ก ใบยา่นาง ในแปลงผกัเพื�อเป�นการสนบัสนนุวตัถดุบิ-
สมุนไพรอินทรยีใ์หกั้บผูผ้ลิตยา และสามารถแบง่ป�นแจกจา่ยใหกั้บผูป้�วย
ในชุมชน และอีกสว่นหนึ�งทางกลุ่มยงัสามารถนําสมุนไพรเหล่านี�ไปจาํหนา่ย
เพื�อเป�นรายได้เสรมิใหกั้บกลุ่มสมาชกิได้

          

1 1

สนุทร คมคาย รว่มนํากระบวนการในกิจกรรมลงพื�นที�จดัประชุม
สมาชกิกลุ่มเกษตรอินทรยีพ์ื�นที�ต้นแบบในงานวจิยั ใน ต. เขาไมแ้ก้ว

นันทวนั หาญดี ผู้จดัการโครงการสมาคมเกษตรกรรมทางเลือก
-ฉะเชงิเทรา รว่มนํากระบวนการ

สมาชกิเกษตรกรในตําบลเขาไมแ้ก้ว รว่มกันหารอื
ถึงผลกระทบจากโควดิ-19 และลงพื�นที�สาํรวจวเิคราะห์แปลงผัก
เกษตรอินทรยีร์ว่มกับทีมวจิยั เพื�อเก็บขอ้มูลไปต่อยอดในอนาคต

                    Story of Change 

สนุทร คมคาย
แกนนาํชุมชนตําบลเขาไมแ้ก้ว ผู้สะท้อนให้เห็นถึง
สงัคมเกษตรที�สามารถชว่ยรบัมอืกับภัยโควดิ-19 ได้จรงิ

สนุทร คมคาย ป�จจุบนัดํารงตําแหนง่ประธานกลุ่มเกษตรอินทรยีใ์น ต.ไมแ้ก้ว
เล่าวา่ ชว่งที�เกิดโควดิ-19 เขาและชุมชนต่างไดร้บัผลกระทบเพยีงเล็กนอ้ย
เนื�องจากไดร้บัการสนบัสนนุเรื�องการทําเกษตรอินทรยีจ์ากสมาคม-
เกษตรกรรมทางเลือกฉะเชงิเทราเป�นทนุเดิมอยูแ่ล้ว ทกุคนจงึไมข่ดัสน
เรื�องอาหารการกิน แต่กลับมคีวามมั�นใจในการทําการเกษตรเพื�อสรา้ง-
ความมั�นคงทางอาหารมากขึ�น ต่อมาจงึได้รบัการสนบัสนนุจากทางโครงการ
เพื�อทําการวจิยัในพื�นที�และต่อยอดแปลงผกัที�พวกเรามอียูใ่นชุมชน
พวกเขาจงึได้เริ�มปลกูสมุนไพรที�ใชต้้านโรค เชน่ฟ�าทะลายโจร ที�สามารถใช้
ในครวัเรอืนและนาํไปจาํหนา่ยสรา้งรายไดเ้พิ�ม ทําใหเ้ขามั�นใจวา่การทําการ-
เกษตรอินทรยี ์คือ คําตอบที�จะชว่ยใหท้กุคนพน้วกิฤตจากภัยพบิติันี�ไปได้
อยา่งแท้จรงิ



   กิจกรรมลงพื�นที�ในชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์
เพื�อเก็บขอ้มูลชุมชนและติดตามการดําเนนิงาน  

 เชยีงใหม,่ 27-28 ม.ีค. 64

มูลนิธพิฒันาภาคเหนือ ลงพื�นที�ชุมชนบา้นแมค่องซา้ย-บา้นแมป่�าเสา้
ต.เมอืงคอง อ.เชยีงดาว, บา้นหว้ยมว่ง ต.สบเตี�ยะ และ บา้นใหมล้่านนา
ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่เพื�อติดตามการดาํเนนิงานของโครงการ-
อียูรบัมอืโควดิ ระหวา่งกิจกรรมอาสาสมคัรและเจา้หนา้ที�ไดร้ว่มพูดคยุ
แลกเปลี�ยนใหข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกับการเก็บขอ้มูลเพื�อติดตามความคืบหนา้
ในการดําเนินงานโครงการรว่มกันกับชุมชนเป�าหมายซึ�งเป�นกลุ่มชาติพนัธุ์
ที�ได้รบัผลกระทบทั�งจากโควดิ-19 และป�ญหาดา้นความมั�นคงของสทิธิ
ในที�ดินทํากินและที�อยูอ่าศัยที�มอียูเ่ดิม

นอกจากนี� อาสาสมคัรและเจา้ที�ของโครงการยงัไดเ้ยี�ยมชุมชน พรอ้มกับ
ทําการสาํรวจขอ้มูลชุมชนและสภาพป�ญหาเบื�องต้น เชน่ ความต้องการ
การสนับสนนุและความชว่ยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เพื�อนาํไปเสนอเป�น
แผนความรว่มมอืกับหน่วยงานท้องถิ�นและเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์�าในกิจกรรม
ที�จะทําในอนาคตต่อไป 

                    Story of Change 

กอบกลู ตั�งใจสู ้
หนึ�งในกลุ่มชาติพนัธุที์�ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 
ทําให้ไมส่ามารถเขา้ออกหมูบ่า้นได้ตามปกติ

กอบกลู ตั�งใจสู ้เกษตรกรผูอ้าศัยอยูใ่นหมูบ่า้นแมค่องซา้ย จ.เชยีงใหม่
เธอเล่าวา่ ในชว่งที�เกิดโควดิ-19 ชุมชนของเธอมพีธิกีรรมในการขบัไล่
สิ�งชั�วรา้ยที�เรยีกวา่ "เกราะหยี�" เพื�อป�องกันการระบาดเขา้มาสูห่มูบ่า้น
และมมีาตราการหา้มการเขา้ออกระหวา่งหมูบ่า้น จงึทําใหท้กุคน
ไมส่ามารถติดต่อไปมาหาสูห่รอืจบัจา่ยใชส้อยไดเ้หมอืนปกติ 
สว่นตัวเธอเองที�ทกุวนัต้องนําพชืผกัไปขายขา้งนอกก็ต้องหยุดชะงักลง
สง่ผลใหพ้ชืผลที�เธอปลกูไวเ้น่าเสยี โชคยงัดีที�ต่อมาชุมชนของเธอ
ได้รบัความชว่ยเหลือจากภาครฐัและมูลนธิพิฒันาภาคเหนอื 
ภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ เพื�อฟ�� นฟูและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของกลุ่มชุมชนภายใต้วกิฤติจากโควดิ-19 
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กอบกลู ตั�งใจสู ้ รว่มหารอืเพื�อเก็บขอ้มูลในชุมชนรว่มกับเจา้หน้าที�
และอาสาสมคัรภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ

กลุ่มแกนนําชุมชนบา้นแมค่องซา้ยที�มาเขา้รว่มกิจกรรม
กับเจา้หน้าที�และอาสาสมคัรภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ

เจา้หน้าที�และอาสาสมคัรภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ
รว่มเยี�ยมเยยีนหมูบ่า้นห้วยมว่ง เพื�อเก็บขอ้มูลชุมชน

กอบกลู เล่าต่อวา่ ทางโครงการอียูรบัมอืโควดิมกิีจกรรมหนึ�งที�สนบัสนนุใหส้มาชกิชุมชนไดน้าํสิ�งของที�มอียูใ่นชุมชนมาสรา้งรายได้
ในชว่งโควดิ เชน่ การปลกูพรกิ ขา่ ตะไคร ้ในรูปแบบเกษตรอินทรยี ์จนนาํไปสูก่ารแปรรปูเป�นอาหารอุปโภคในครวัเรอืนได้ เชน่ นํ�าพรกิ
นอกจากนั�นยงัสามารถนาํไปจาํหนา่ยภายในชุมชนในชว่งโควดิ รวมไปถึงกลุ่มนกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวดไูรห่มุนเวยีนหรอืศึกษากาแฟ
หลังจากที�มกีารเป�ดหมูบ่า้นอีกด้วย จนสรา้งรายไดใ้หมเ่พิ�มเติมใหแ้ก่ชุมชน ซึ�งการที�ทกุฝ�ายต่างเขา้มาชว่ยเหลือชุมชนบา้นแมค่องซา้ย
ในครั�งนี� ชุมชนต่างตื�นตันใจเป�นอยา่งมาก อยากขอบคณุที�คอยรบัฟ�งพวกเขาและรว่มกันหาทางออกให ้เธอเชื�อวา่แนวทางที�ได้รบันั�น
ชุมชนจะสามารถรบัมอืกับวกิฤตไดใ้นระยะยาว มากกวา่การที�ไดร้บัของบรจิาคเพยีงชั�วครั�งชั�วคราว จงึขอเป�นตัวแทนของชุมชนเพื�อ
ขอบคณุทางโครงการและสหภาพยุโรปที�มอบสิ�งด ีๆ และทางสวา่งใหกั้บพวกเขาที�ไมม่ทีางออก ได้มโีอกาสเริ�มต้นใหมอี่กครั�ง
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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
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


กิจกรรมสรา้งเครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุ
แรงงานขา้มชาติ (อสต.) รบัมอืโควดิ

 
กรุงเทพมหานคร, ม.ิย. - ก.ค. 64 

มูลนธิศุิภนมิติ ลงพื�นที�เก็บขอ้มูลและประสานชุมชนในเขตบางขุนเทียน
และเขตมนีบุร ีเชน่ ชุมชนอมรชยั ชุมชนท่าขา้ม และชุมชนบางกระดี�  
เพื�อจดัตั�งเครอืขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสขุแรงงานขา้มชาติ (อสต.) 
ใน 20 ชุมชน

กิจกรรมนี�ทําใหม้กีลุ่มเครอืขา่ยแรงงานขา้มชาติที�อาศัยอยูใ่นชุมชน
หรอืทํางานในสถานประกอบการกวา่ 100 คน อาสาเขา้มาเป�นอาสาสมคัร
สาธารณสขุแรงงานขา้มชาติ เพื�อสนบัสนุนการดแูลดา้นสขุภาพและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการหรอืชุมชนของตนเอง พรอ้มทั�ง
สนบัสนนุใหข้อ้มูลแก่แรงงานขา้มชาติเกี�ยวกับบรกิารสาธารณสขุ 
การดแูลสขุภาพ การควบคมุป�องกัน และรบัมอืกับโรคระบาดและภัยพบิติั
ในสถานประกอบการและชุมชนอีกด้วย

 

 

โครงการรณรงค์ลดการตีตราแรงงานขา้มชาติที�เกี�ยวกับโควดิ-19

อบรมเพิ�มพูนทักษะด้านอาชพีใหแ้ก่กลุ่มชาวเลและแรงงานนอกระบบ
สง่เสรมิความรูเ้รื�องภัยพบิติัและความมั�นคงทางอาหารใหแ้ก่โรงเรยีนและชุมชน
ยื�นขอ้เสนอเชงินโยบายถึงรฐับาลและภาครฐั เกี�ยวกับกลุ่มเป�าหมายภายใต้สถานการณ์โควดิ-19

และ กิจกรรมเพิ�มเติมอื�น ๆ จากความรว่มมอืของภาคีภายใต้โครงการอียูรบัมอืโควดิ

 บทสง่ท้าย
การระบาดของโควดิ-19 ในชว่งต้นป� 2564 ยงัคงมต่ีอเนื�อง จงึมกีารยกระดับมาตราการการควบคมุโดยรฐับาลขึ�น
เชน่ การกําหนดพื�นที�ความเสี�ยง การควบคมุการเดินทางระหวา่งจงัหวดั และการควบคมุการออกนอกเคหะสถาน 

สิ�งนี�ทําใหเ้กิดความท้าทายในการทํางานในพื�นที� ซึ�งโครงการอียูรบัมอืโควดิรวมไปถึงภาคีจงึได้ปรบัเปลี�ยนกิจกรรม
ใหส้อดรบักับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น เชน่ เปลี�ยนรูปแบบบางกิจกรรมจากการจดัในพื�นที�เป�นรูปแบบออนไลน์ หรอื 

การปรบัจาํนวนผูเ้ขา้รว่มและรูปแบบกิจกรรมใหป้ลอดภัยสาํหรบักลุ่มเป�าหมายและผูป้ฎิบติังาน ซึ�งการปรบัเปลี�ยนนี�
ได้สรา้งการเรยีนรู ้นวตักรรมใหม ่ๆ และความรว่มมอืของภาคีเพื�อใหส้ามารถดําเนินกิจกรรมได้ภายใต้ขอ้จาํกัดต่าง ๆ
อยา่งไรก็ตาม ในชว่งป�แรกทางโครงการได้จดักิจกรรมไปแล้วทั�งสิ�นกวา่ 45% จากกิจกรรมทั�งหมด เชน่ การแจก
ถงุยงัชพีและผลิตภัณฑ์สขุอนามยัใหแ้ก่โรงเรยีนและชุมชน รวมไปถึงกลุ่มเป�าหมายอื�น ๆ  การพฒันาทักษะที�จาํเป�นใน
การประกอบอาชพีภายใต้การระบาดของโควดิ-19 การสง่เสรมิความรูด้้านการรบัมอืภัยพบิติัและความมั�นคงทางอาหาร 
การสง่เสรมิใหชุ้มชนมแีผนรบัมอืภัยพบิติัในอนาคต การสื�อสารขอ้มูลของกลุ่มเป�าหมายไปยงัสาธารณะ 
รวมถึงการเสรมิสรา้งศักยภาพใหแ้ก่องค์กรภาคีในมติิต่าง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม จนสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป�าหมาย
กวา่ 32,000 คน ใน 40 จงัหวดัทั�วประเทศ

กิจกรรมตัวอยา่งที�จะถึงในชว่ง กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564
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ติน ซอ อู คือหนึ�งในแรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมา
ที�สละตนเองมาเป�น อสต. รว่มกับโครงการอียูรบัมอืโควดิ
เพื�อหวงัวา่จะได้ชว่ยเหลือพี�น้องแรงงานขา้มชาติด้วยกัน

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

ซอยพหลโยธนิ 8 (สายลม) ถนนพหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


