
สํานักงานสนามโคเออรแมสอด

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน  2554



โครงการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาส



อาสาสมัครโครงการรักษาเยียวยา

ดานจิตใจแกผูหนีภัย ไดไปเยี่ยม

เยียนใหกําลังใจแกผูปวย  ที่

โรงพยาบาลเอเอ็มไอ ในพื้นที่ ฯ 

แมหละ



มีการประชุมคณะกรรมการดาน

สันติภาพประจําแตละพื้นที่ฯ

เปนประจําทุกเดือน
Umpium campประชุมคณะกรรมการที่

พื้นที่ ฯ อุมเปยม

Maela camp  การประชุมที่พื้นที่ฯแมหละ

Nupo camp 
ประชุม

คณะกรรมการ 

สันติภาพที่

พื้นที่ ฯ นุโพ



กิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ – ผูสูงอายุสวนใหญมีความสุขที่
ไดมาพบปะพูดคุยเลาสูกันฟงในเรื่องของวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของแตละคน อีกทั้งไดทําความรูจักกับเพื่อนใหมที่พักอยู

ในสวนอื่น ๆ ของพื่นที่พักพิง ฯ และที่สําคัญที่สุดคือ

กิจกรรมนี้ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา

และไมไดอยูโดดเดี่ยวลําพังอีกตอไป

Maela กิจกรรมของผูสูงอายุในพื้นที่ ฯ แมหละ

Umpium ผูสูงอายุพบปะกันที่พื้นที่ ฯ อุมเปยม

Nupo กิจกรรมสนุกสนานแบบผูสูงอายุที่นุโพ



โคเออร ใหความชวยเหลือแกผูหนีภัย 
10 ครัวเรือนในพื้นที่ ฯ แมหละที่ไดรับ

ความเสียหายจากพายุโซนรอนไหหมา

ซึ่งพัดจากจีนไปสูเวียตนามสงผลให

ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนัก



กิจกรรมสงเสริมเกษตรกรรมและพทิักษสิ่งแวดลอม



อาสาสมัครจํานวน 60 คน 
รวมกิจกรรมทําความสะอาดทางหลวง

สาย105 ที่ผานหนาพื้นที่พักพิง ฯ แม

หละ



ขุดลอกตะกอนออกจากสระน้ํา

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554



กิจกรรมการบดอัดและฝงกลบขยะ

มูลฝอยในหลุมขยะของโครงการ 

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน ที่ผานมา



จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่โครงการเกษตรกรรม
ในพื้นที่พักพิง ฯ แมหละ 
อุมเปยม และ นุโพ



เจาหนาที่เกษตรและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของโคเออรเยี่ยมเยียน
ชาวบานในหมูบานกุยเลอตอ 
เพื่อสอบถามสถานการณและให
คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
สงเสริมเกษตรกรรมและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนใกลพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวสําหรับผูหนีภัย



ตนกลาของพืชผักที่เด็กนักเรยีนชวยกันปลูกในระหวางเขารับการอบรม

กิจกรรมเกษตรและสิ่งแวดลอม

ลูกเนียง พริก มะรุม



เด็กและเยาวชนที่เขารวมการอบรมเรื่องการ

สงเสริมเกษตรกรรมเพื่อการพิทักษสิ่งแวดลอม 

โดยเนนในเรื่องการเพาะปลูกพืชผักที่เปนอาหาร 

ซึ่งจัดที่แมหละ เปนกิจกรรมจากความรวมมือ

ของโครงการเกษตรกรรมและโครงการสังคม

สงเคราะห



เด็ก ๆ สนุกสนานกับการปลูกตนไม เรียนรูวิธีปลูกพริก

กิจกรรมเพื่อใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องเกี่ยวกับการปกปองสิ่งแวดลอมดวยการปลกูตนไม 
ที่จัดขึ้นที่พื้นที่ฯ แมหละ อุมเปยมและนุโพ



การปกปองคุมครองเด็ก



การอบรมใหความรูแกเจาหนาที่สังคมสงเคราะห
ในชุมชนผูหนีภัย เกี่ยวกับการปกปองคุมครองเด็ก  

ในหัวขอ “การรูจักดูแลและปองกันตัวเอง” ซึ่งจัด

ขึ้นที่อุมเปยมและนุโพเมื่อวันที่ 14 และที่แมหละ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  



โคเออรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสงเด็กเขาสูกระบวนการคุมครอง” ที่พื้นที่พักพิง ฯ 

- แมหละ   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

  - อุมเปยม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 และ 

- นุโพ       เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2554

ผูเขารวมการสัมมนา นอกจากโคเออรแลว ไดแก เจาหนาที่จากสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติ (ยูเอ็นเอขซีอาร) และ องคกรตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานดานการคุมครองเด็ก รวมถึง 

เจาหนาที่และคณะกรรมการภาคชุมชนที่เกี่ยวของ



ชี้แจงกิจกรรมและบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการปกปองคุมครองเด็ก

ทําความเขาใจกับปญหาและหาวิธีปรับปรุงแกไข



ใหการเรียนรูในรูปแบบการแสดงละคร นําเสนอแนวโนมสถานการณและขอวิตกตางๆ



สํานักงานสนามโคเออรแมสอด

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2554





อาสาสมัคร เปนกลุมที่มีจิตอาสาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับกลุม Peace Committee 
โดยการเปนสื่อกลางหรือเปนหูเปนตาคอยเยี่ยมเยียนชวยเหลือผูปวย ผูที่ขาดแคลนอาหาร ทั้งใน
ชุมชนและที่โรงพยาบาล พรอมใหกําลังใจมอบสิ่งของบรรเทาทุกขตามความเหมาะสม 

เจาหนาที่และอาสาสมัครเพื่อสันติภาพเยี่ยมผูปวย
ที่โรงพยาบาล

เยี่ยมครอบครัวผูยากไรเพื่อใหความชวยเหลือ
ตามความจําเปน



การเตรียมความพรอมกอนถึงกิจกรรมรวม
แบงปนบอกเลาถึงเรื่องราวของวิถีชีวิต การทํา
มาหากิน และวัฒนธรรม ของตัวผูสูงอายุเอง
ตอนที่ยังอยูในประเทศของตน

 

เจาหนาที่เกษตรแนะนําใหผูสูงอายุ 60 คนฝก
การเพาะถั่วงอกในถังดํา ในขวดและในกระสอบ
ปานเพื่อใหกลับไปเพาะไวรับประทาน เองที่
บาน (22 ก.ค.)



มีการประชุมทุกเดือนเพื่อภารกิจในดานสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน  ดวยกิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชนและชวยเหลือสังคม ตอกลุมผูสูงอาย ุผูเปนหมาย ผูพิการ ผูที่ชวยเหลือตนเองไมได และรวมถึงเด็กๆที่
ตองการผูชวยสอนการบาน 

แมหละ

อุมเปยม
นุโพ





เก็บขยะในชุมชน แลวทําการหวานปูนขาวและพนน้ําสมสายชูเพื่อฆาเชื้อโรคในพื้นที่



จัดการอบรมเรื่องการจัดการขยะโดยเจาหนาที่และทีมงาน มีการฉายวีดีทัศนเกี่ยวกบัปญหาของขยะที่กําลัง
จะลนโลก เพื่อสรางจิตสํานึกวาทุกคนจะตองมีสวนในเรื่องการชวยพิทักษโลกโดยการชวยกนัคัดแยกขยะที่
เกิดขึ้นในครัวเรือนของตนเอง จากนั้นมีการอบรมการรีไซเคิลขยะ หลังอบรมมีการแจกอุปกรณทําความ
สะอาด  โดยมีจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งหมด 257 คน แยกเปนชาย 73 คนและหญิง 184 คน



เจาหนาที่ทางบริษัททําการเก็บน้ําและเขมาควันเตาเผาขยะไปตรวจวัดคุณภาพ 



ผูลี้ภัยจํานวน 200 คน รวมเก็บขยะในทุงนาและลํา
คลอง ของราษฏรไทยบานแมออกฮู  ในวันที่ 8 และ 
13 กรกฎาคม

สนับสนุนถังขยะขนาด 200 ลิตรจํานวน 20 ใบ, วัสดุ
สําหรับทําความสะอาด เชนไมกวาด กระสอบขาวใหญ 
และถุงมือยาง ใหกับ อบต.แมหละเพื่อที่จะนําไปวาง
รองรับขยะและจัดเก็บขยะในแตละหมูบาน  เมื่อวันที่ 
29 ก.ค.2554  



เช็คระบบไฟและอุปกรณตางๆ
ในพื้นที่จัดการขยะ

เครื่องกังหันตีน้ํา
ทํางานตามปกติ
ในบอบําบัดผักตบชวา พนน้ําสมสายชูบนกองขยะรอ

เผาหนาเตาเผาเพื่อปองกัน
แมลงวัน



อบรมเกษตรอินทรียใหผูลี้ภัย
ศูนยแมหละ  เมื่อวันที่ 
13-14  และ  19-20  ก.ค. 
54  จํานวนรวม  86 คน  

อบรมเกษตรอินทรียให
 ผูลี้ภัยใหมทีศู่นยนโุพ 
26-28 กค 54 มี 38 คน

ที่อุมเปยม มีผูรับการอบรม 80 คน





โซนเอ กิจกรรมใหความรูในการปกปองตนเองและ
การแสดงละครสะทอนสังคม มีเด็กเขารวมจํานวน 
71 คน

โซนบี กิจกรรมใหความรูและนันทนาการแกเด็ก 
ในชุมชน จํานวน 80 คน

กิจกรรมวันเสาร
สําหรับเดก็
ในศูนยแมหละ 



- เรียนรูบทบาทของนักจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเด็ก
- การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิตใหแกเด็ก
- 1ทรัพยากรรอบตัวมาสงเสริมพัฒนาการของเด็กผานกิจกรรมการเรียนและเลน



เปนการจัดประชุมพบปะกลุมเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือก ใหมีบทบาทหนาที่ในการเปนแกนนําโคเออร
เพื่อทํากิจกรรมอันเปนประโยชนดานสรางเสริมมนุษยสัมพันธ ความสามัคคี ผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
กิจกรรมดานการปกปองตนเองและผูอื่น ดานสิ่งแวดลอม การเรียน และ สันทนาการ ฯลฯ ซึ่งมีเยาวชน
มารวมจํานวน 32 คน




