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ค�ำน�ำ
อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย (Asylum Access Thailand หรือ AAT) เป็นองค์กรพัฒนำเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อป ี 2007 และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวองค์กร 

Asylum Access ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก เรำมุ่งม่ันผลักดันให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยเกิดขึ้นได้จริง และเชื่อมั่นว่ำผู้ลี้ภัยทุกคนสมควรได้รับ

โอกำสในกำรเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่ำงเป็นธรรม 

พันธกิจของเรำ
• ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกฎหมำย (Legal Aid)

ปัจจุบันส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) เป็นหน่วยงำนที่คอยดูแลจัดกำรขั้นตอนกำรขอลี้ภัยในประเทศไทย ซึ่งกระบวนกำรอำจใช้เวลำ 

ยำวนำน มีควำมซบัซอ้น และบอ่ยครัง้อำจท�ำใหผู้ข้อลีภ้ยัมคีวำมบอบช�้ำทำงจิตใจ AAT จงึมบีรกิำรใหค้วำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นกฎหมำยและดำ้นสงัคมใหแ้กลู่กควำม

เพื่อช่วยให้พวกเขำสำมำรถรับมือจัดกำรเมื่อผ่ำนเข้ำสู่กระบวนกำรนี้และได้รับสถำนะผู้ลี้ภัย

• กำรส่งเสริมควำมส�ำเร็จในชุมชน (Community Empowerment)

AAT ส่งเสริมชุมชนผู้ลี้ภัยในกำรฟ้ืนตัวกลับสู่สภำวะปกติด้วยแนวทำงที่ยั่งยืนผ่ำนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เพื่อเข้ำถึงชุมชนและกำรฝึกอบรมทักษะในหัวข้อต่ำงๆ 

แก่กลุ่มส่งเสริมควำมส�ำเร็จต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของผู้ลี้ภัยเอง นอกจำกนี้ AAT ยังสร้ำงควำมเข้ำใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง 

ด้วยเหตุแห่งเพศสภำพ (SGBV) ตลอดจนข้อกังวลต่ำงๆ ในด้ำนกำรปกปอ้งคุ้มครองเด็ก และทำงองค์กรได้ส่งเสริมศักยภำพในกำรริเริ่มด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่น�ำ

โดยผู้ลี้ภัยและชุมชนคนไทยในท้องถิ่นที่ผู้ลี้ภัยอำศัยอยู่

• กำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ (Policy Advocacy)

AAT ท�ำงำนเคียงบ่ำเคียงไหล่ร่วมกับกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในกำรเคลื่อนไหวรณรงค์ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยไทยเพื่อให้ผู้ลี้ภัยในประเทศได้รับควำม

ปลอดภัยและศักดิศ์รีควำมเป็นมนุษย์กลับคืน AAT ก�ำลังผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่ผู้ลี้ภัยทุกคนรู้สึกปลอดภัยและสำมำรถสร้ำงชีวิตใหม่ของตนเอง

ค�ำจ�ำกัดสิทธิค์วำมรับผิดชอบ
หนังสือกำร์ตูนฉบับนี้จัดท�ำข้ึนโดย AAT เนื้อหำของของหนังสือกำร์ตูนฉบับนี้ไม่ควรยึดถือเป็นข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์และครอบคลุมเนื่องจำกมีวัตถุประสงค์ในกำร 

ให้ข้อมูลท่ัวไปโดยสรุป ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ได้รับกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ณ ขณะที่มีกำรจัดพิมพ์คือ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2564 อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โปรดติดต่อสอบถำม AAT และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์โดยตรง หำกคุณมีข้อสงสัยใดๆ
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นำนำเซนต์ แคนดี้
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เพื่อนรัก 3 คน คือ นำนำ เซนต์ และแคนดี้ ก�ำลังเล่นสนุกกัน
อยู่ในสวนสำธำรณะใกล้ชุมชนอันแสนน่ำอยู่ของตนเองตำม
ปกติ

หลังจำกที่เล่นกันอย่ำงเพลิดเพลิน 
เพื่อนรักทั้งสำมก็เตรียมตัวกลับบ้ำน

เดีย๋วก่อน! 

มีอะไรบำงอย่ำง

อยู่ตรงนัน้!

นำย
เป็นใคร?!

ฮ่ำ ฮ่ำ ฮ่ำ ข้ำคือ 
COVID- 19!

ข้ำจะแพร่กระจำย

ไปทัว่โลกนี้ 

ท�ำให้ผู้คนต้องล้มปว่ย!!

ตัวข้ำมีขนำดเล็กมำก 

และไม่มีใครมองเห็น!
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ข้ำสำมำรถเข้ำไปในร่ำงกำย
มนุษย์คนแล้วคนเล่ำ

นอกจำกนี้ ข้ำยังเกำะอยู่ตำม
พื้นผิวได้ด้วย และพวกเจ้ำอำจ
เผลอน�ำข้ำเข้ำสู่ร่ำงกำยตัวเอง
หรือของเพื่อนๆ ได้โดยที่ไม่รู้ตัว

ข้ำสำมำรถแพร่กระจำยทำง
ละอองฝอยที่ปลิวออกมำ
เวลำพวกเจ้ำไอหรือจำมได้

ข้ำสำมำรถลอย
อยู่ในอำกำศได้

ละอองฝอยจำกระบบทำงเดินหำยใจ

กำรติดต่อกำรแพร่กระจำยของเชื้อในอำกำศ
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หลังจำกที่ข้ำเข้ำสู่ร่ำงกำยพวก
มนุษย์แล้ว มนุษย์ก็จะมีอำกำร...

เหนือ่ย

มีไข้ ไอ

หำยใจติดขัด 

ท้องเสีย

มีจุดแดงขึ้นตำมร่ำงกำย

ข้ำสำมำรถท�ำให้ผู้คน
ปว่ยหนักและเข้ำ
โรงพยำบำลได้
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พอได้ยินสิ่งที่ COVID- 19 พูดแล้ว เด็กทั้งสำมคนก็พำกัน
หวำดกลัวและวิ่งกลับไปขอควำมช่วยเหลือที่บ้ำน 
ทันใดนั้นจดหมำยปริศนำก็ปรำกฏตัวขึ้น!

พวกเธอต้องออกเดินทำง
ไปยังเมืองที่มีโรงพยำบำล

และหำวิธีรักษำ

พวกเธอต้องมีหน้ำกำกอนำมัย สบู่ เจลแอลกอฮอล์ 
ของเหล่ำนี้จะช่วยปกปอ้งเรำจำก COVID- 19 ได้ ถ้ำวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่จะรักษำเมืองนี้

เอำไว้ และหำหนทำงรักษำ... 

เด็กๆ

จ�ำไว้ให้ดี! อย่ำเอำมือไปจับตำ จับปำก และจับจมูก 
ถ้ำยังไม่ได้ล้ำงมือให้สะอำดปรำศจำกเชื้อโรค 

และพวกเธอต้องเว้นระยะห่ำงจำกผู้อื่นด้วยกำร
ยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร เวลำอยู่นอกบ้ำน

มีอะไรให้ช่วยไหม เด็กๆ
แล้วเรำจะท�ำอย่ำงไรกันดี 

ตอนนี้เชื้อ COVID-19 กระจำยไปทั่วแล้ว!

เรำก็ควรจะไป 

ฉันจะไปด้วย!!

ปิ๊ ง!!! ช่วยพวกเรำด้วย!

เด็กทั้งสำมคนตัดสินใจออกเดินทำงไปยังเมืองที่มีโรงพยำบำล
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พวกเขำเดินกันมำสองวันและอยำกพัก

ไม่กี่วันต่อมำ COVID- 19 ก็แพร่ระบำดไปทั่วเมือง

ทันทีที่เข้ำบ้ำน 

ทั้งสำมคนก็ล้ำงมือถูสบู่อย่ำงสะอำด
ทุกซอกทุกมุมตำมที่จดหมำยแนะน�ำ

เรำพักกันก่อนได้ไหม 
ฉันเหนื่อยจังเลย…

เรำเข้ำไปนั่งพัก
ข้ำงในได้นะ

บ้ำนตรงนั้นว่ำงไม่มีคนอยู่ 
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เนื่องจำกเด็กๆ ถูก COVID- 19 ปดิล้อม
ทุกทิศทำง จึงตัดสินใจอยู่แต่ในบ้ำน

หลังจำกผ่ำนไป 3 – 4 วัน เด็กๆ เริ่มคิดถึงกิจกรรมที่พวกเขำ
ท�ำเป็นประจ�ำ ในขณะที่ร่ำงกำยเริ่มแสดงอำกำรแปลกๆ...

COVID- 19 ก�ำลังใกล้เข้ำมำแล้ว เรำควรออกจำกบ้ำนไหม

ฉันคิดว่ำพวกเรำน่ำจะกักตัวเอง
อย่ำงน้อย 14 วัน นะ

นำยรู้สึกอย่ำงไรบ้ำง

ฉันกลัวจัง 
เมื่อไรเรำถึงจะ

กลับบ้ำนได้สักที

เมื่อไรเรำถึงจะได้กลับมำใช้ชีวิต
กันแบบปกติ ฉันกังวลและเหนื่อย

กับทุกอย่ำงเหลือเกิน

เพรำะเรำอำจจะติดเชื้อ COVID- 19 
ก็ได้ และข้ำงนอกก็อันตรำย

เกินไปด้วย

เอ... เพื่อนๆ ดูเศร้ำๆ 
ไม่อยำกกินอะไรเลย แถม

บำงครั้งยังนอนไม่หลับด้วย

ลองเข้ำไปถำมว่ำ

พวกเขำรู้สึกอย่ำงไร

ดีกว่ำ
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เห็นไหม เรำก็ยังมีควำมสุขกันได้
อย่ำงที่เคยเมื่อได้ท�ำสิ่งที่เรำชอบ 

ถึงเรำจะต้องอยู่ในบ้ำนหลังนี้

พวกเธอมีกิจกรรมที่ชอบท�ำไหม 
กิจกรรมอะไรก็ได้ที่พวกเธอท�ำแล้ว

มีควำมสุข

ใจเย็นๆ นะ พวกเรำจะไม่ทิ้งกันไปไหน ไม่แปลกเลยที่จะ
รู้สึกแบบนั้น และถ้ำเธอรู้สึกเศร้ำ ก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน

จริงด้วย!

มีสิ ฉันชอบ
วำดภำพและ

ร้องเพลง

อีกไม่นำน ควำมร่ำเริงนี้ก็คงจะ

เปลี่ยนเป็นควำมโดดเดี่ยว 

เพรำะเรำติดอยู่ในบ้ำนหลังนี้

นำนเกินไป
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นี่! ฉันเจอหนังสือ

ที่น่ำสนใจเล่มนี้ มำเปดิ

อ่ำนด้วยกันเถอะ

วันหนึ่ง นำนำได้พบหนังสือหน้ำตำแปลกๆ เล่มหนึ่ง 
ขณะที่เธอเดินส�ำรวจรอบห้อง

ก่อนที่เวลำจะหมด 
พ่อแม่ได้มอบของขวัญให้เด็กๆ

หลังจำกผ่ำนไป 14 วัน ก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญปรำกฏตัวขึ้น 
ขณะเด็กๆ ก�ำลังออกเดินทำงไปยังเมืองที่มีโรงพยำบำล

ทันทีที่เธอเปดิหนังสือ พ่อแม่ของเด็กๆ 
ก็ปรำกฏตัวออกมำจำกหนังสือเล่มนั้น!

หนูคิดถึง
จังเลย!

หนูคิดถึง
จังเลย!

พวกหนูควบคุมอำรมณ์กันเก่งมำกๆ!

เรำภูมิใจในตัวพวกหนู
และคิดถึงพวกหนูมำกๆ

ตุ๊กตำหมีเทดดี้แบร์ตัวนี้คือควำมรักควำมห่วงใย 
และจะช่วยเสริมก�ำลังใจให้พวกเธอ แต่พลังของเทดดี้แบร์
จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อพวกหนูช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่ำนั้น

พวกเจ้ำคิดว่ำ
จะไปไหนกัน
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เด็กๆ หลบหนีจำก COVID- 19 ได้ส�ำเร็จ 
และในที่สุดก็เดินทำงไปถึงเมืองที่มีโรงพยำบำล

ทัง้สำมคนไดร้บัวคัซีนจำกหมอ

ตอนน้ีเดก็ๆ ไดร้บักำรปกปอ้งหนึง่ชัน้แลว้ 
และหมอยงัน�ำวัคซนีใสถุ่งให้เดก็ๆ 
น�ำกลับไปทีบ้่ำนเกิดอีกดว้ย

เรำฉีดวัคซีนให้พวกหนูได้ แต่พวกหนูก็ยังติดเชื้อได้ในช่วงก่อนที่
ร่ำงกำยจะสร้ำงภูมิคุ้มกัน เพรำะฉะนั้น เพื่อปอ้งกันตัวเองและผู้อื่น 

พวกหนูยังต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือให้สะอำดปรำศจำก
เชื้อโรคอยู่เสมอ และรักษำระยะห่ำงจำกผู้อื่น

เร็วเข้ำ! 
อยู่ตรงนั้น!

เรำไดร้บัจดหมำยบอกวำ่
ที่นี่มีกำรรักษำ คุณหมอ

รับรักษำไหมคะ
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COVID- 19 สำมำรถติดต่อผ่ำนละอองฝอยจำกระบบทำงเดินหำยใจ กำรจับสัมผัส และกำรแพร่กระจำยในอำกำศ 

เชื้อนี้สำมำรถส่งผลกระทบต่อผู้คนได้ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ

กำรปอ้งกันจำกกำรติดเชื้อ COVID- 19 นั้นสำมำรถท�ำได้โดยกำรรักษำระยะห่ำงจำกผู้อื่น สวมหน้ำกำกอนำมัย และ

ล้ำงมือให้สะอำดปรำศจำกเชื้อโรค ปดิปำกเมื่อไอและจำม ตลอดจนคอยดูให้แน่ใจว่ำอำกำศได้รับกำรถ่ำยเท

เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกเครียด เศร้ำ และกังวลในช่วงที่ต้องกักตัวติดต่อกันเป็นเวลำนำน แต่คุณก็สำมำรถท�ำกิจกรรมที่

ตนเองชื่นชอบเพื่อบรรเทำควำมรู้สึกเหล่ำนี้ให้ลดน้อยลง!

หำกคุณรู้สึกว่ำอำกำรไม่ดีขึ้นและต้องกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์และอนำมัย 

คุณสำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้จำกหน่วยงำนต่อไปนี้

- ศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงเทพ (Bangkok Refugee Center หรือ BRC): 025125632 ต่อ 108 ในช่วงเวลำท�ำกำร

และ 0860104117 ในกรณีฉุกเฉิน

- มูลนิธิฉือจี้ (Tzu Chi): 080-558-5892 (เจ้ำหน้ำที่พูดภำษำอังกฤษ), 02-328-1161-63 

และ 062-8471388 (เจ้ำหน้ำที่พูดภำษำไทย) 

หำกคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงด้ำนจิตสังคมและกำรจัดกำรควำมเครียด คุณสำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้จำก

หน่วยงำนต่อไปนี้

- องค์กำรเยสุอิตสงเครำะห์ผู้ลี้ภัย (Jesuit Refugee Service หรือ JRS): 084-427-4136, 

062-540-5456, 094-371-7834
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ติดต่อเรำ
ที่อยู่ 1111/151 บ้ำนกลำงเมือง ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
หมำยเลขโทรศัพท์: +66 2 513 5228 อีเมล: thailand@asylumaccess.org




