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ค ำน ำ 
 

รายงานฉบบัย่อน้ีให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีสะทอ้นความคิดเห็นของแรงงานขา้มชาติซ่ึงรวบรวมโดยสภากาชาดไทยโดยไดรั้บความ

ร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีขององคก์รพฒันาเอกชนซ่ึงเป็นสมาชิกของเครือข่ายประชากรขา้มชาติ (Migrant Working Group - MWG)  

ท าหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลระหว่างการเก็บขอ้มูล ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมาจากประเทศลาว กมัพูชาและพม่า โดยภาพรวมไม่ปรากฏความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัระหว่างกลุ่มแรงงานขา้มชาติจากแต่ละประเทศ ยกเวน้ความคิดเห็นเก่ียวกบัช่องทางการ

ส่ือสารท่ีนิยมใช ้(โปรดดูหนา้ 7) แมว่้าขอ้มูลท่ีไดน้ี้จะไม่สามารถเป็นตวัแทนของประชากรแรงงานขา้มชาติทั้งหมดในประเทศ

ไทยไดเ้น่ืองจากเกลุ่มตวัอย่างมีขนาดเล็กแต่รายงานย่อฉบบัน้ีน าเสนอขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีความส าคญัต่อ

การส ารวจเพ่ิมเติมต่อไป 

โดยรวมแล้ว ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ท่ีดีเก่ียวกับโรคโควิด-19และแสดงความสนใจท่ีจะมีโอกาสในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเก่ียวกบัหวัขอ้น้ีมากย่ิงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความรู้เก่ียวกบัโรคมีความเช่ือมโยงกบัขอ้มูลท่ีสามารถหาไดใ้นภาษาแม่ของ

ตนเอง โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากพม่าท่ีอาศยัอยูห่่างไกลจากชายแดนไทย-พม่าอาจจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรคโควิด-19

ในภาษาของตนเองไดน้้อยจึงท าให้มีความรู้เก่ียวกบัโรคน้อยกว่าเม่ือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากประเทศเดียวกนัท่ีอาศยัอยู่

ใกลช้ายแดน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดใหญ่ต่อตนเองและผูอ้ื่น รองลงมาคือความวิตก

กงัวลเก่ียวการศึกษาและผลกระทบของการปิดโรงเรียน 

นอกจากน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ยงัแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผูป่้วย ไม่ปรากฏว่ามีข่าวลือ การตีตราหรือกล่าวโทษ

ผูอ้ื่น อย่างไรก็ตามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรายหน่ึงระบุว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่ระลอกท่ีสองท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นและเร่ิมจากชุมชน

แรงงานขา้มชาติไดส่้งผลให้แรงงานขา้มชาติทุกคนถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของไวรัส   

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกล่าวดว้ยว่าพวกเขาช่วยเหลือชุมชนของตนเองและมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมมากขึ้นซ่ึงช้ีให้เห็นถึง

โอกาสในการรวมเอาผูย้า้ยถ่ินเขา้มาเป็นผูด้  าเนินการในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

อน่ึง “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของชุมชนเก่ียวกบัโรคโควิด-19” เป็นกิจกรรมภายใตโ้ครงการ “รวมใจตา้นภยัโค

วิด-19 ในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผูท่ี้ยา้ยถ่ินมาท างานในประเทศไทย เพ่ิม

ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคและคน้หาความรู้ท่ีมีอยูข่องชุมชนเก่ียวกบัโรคโควิด-19 รวมถึงแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิด ข่าวลือและปัญหา

การตีตรา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว สภากาชาดไทยไดจ้ดักิจกรรมสนทนากลุ่มกบัแรงงานขา้มชาติท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดั

หนองคาย ระนอง ตาก สระแกว้และปทุมธานีในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้มีขอ้เสนอส าคญัในการด าเนินการสามประการต่อไปน้ี: 

1. ควรด าเนินการเก็บข้อมูลจากชุมชนอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางโดยปรับเน้ือหาในการส ารวจความคิดเห็นให้เหมาะสม 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดแ้สดงให้เห็นถึงความรู้พ้ืนฐานท่ีดีเก่ียวกบัโรคโควิด-19 ของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเนน้ให้เห็นความส าคญัของการ

ท าความเขา้ใจช่องว่างทางความรู้และขอ้สงสัยของชุมชนแลว้น ามาปรับเน้ือหาในการส ารวจคร้ังต่อไปเพ่ือแกไ้ขช่องว่างเหล่าน้ี 

2. กระจายช่องทางการส่ือสารและภาษาที่ใช้ 

ขอ้มูลท่ีไดช้ี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในการใช้ช่องทางการส่ือสารเก่ียวกบัโรคระหว่างผูย้า้ยถ่ินกลุ่มต่างๆ ดงันั้นการส่ือสาร

เพื่อให้เขา้ถึงประชากรเหล่าน้ีจึงควรใชช่้องทางท่ีหลากหลายและใชภ้าษาท่ีผูย้า้ยถ่ินกลุ่มต่างๆเขา้ใจ (โปรดดูหนา้ 7) 

3. ให้โอกาสแรงงานข้ามชาติได้มีส่วนร่วมด าเนินการและสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนของตนเอง 

แรงงานขา้มชาติหลายคนแสดงความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการรณรงค์สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคโควิด-19

รวมถึงการป้องกนัการแพร่ระบาดและช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกแรก ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

หลายคนไดมี้ส่วนร่วมในการหาแนวทางช่วยเหลือชุมชนของตนเอง เช่น จดัตั้งตูปั้นสุข ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้จะ

ใช้ศักยภาพท่ีพวกเขามีอยู่โดยส่งเสริมให้ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและเป็นพนัธมิตรในการด าเนินกิจกรรมเพื่อรับมือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในอนาคต 
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รายละเอยีดของประชากรกลุ่มตัวอย่างและวธีิการเกบ็ข้อมูล 
 

เจา้หน้าท่ีสถานีกาชาดท่ี 1 พลสุรินทร์อนามยั จงัหวดัสุรินทร์ สถานีกาชาดท่ี 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระแกว้ 

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดท่ี 13 จงัหวดัตาก)  สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และฝ่าย

บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยัรวบรวมขอ้มูลโดยตรงและผ่านล่ามแปลจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นแรงงานขา้มชาติจ านวนทั้งส้ิน 

118 คน มาจากประเทศลาว 29 คน กมัพูชา 20 คน และ พม่า 69 คน ประกอบดว้ยผูห้ญิงจ านวน 85 คน ผูช้ายจ านวน 25 คน 

เด็กหญิง 5 คน และ เด็กชาย 3 คน จากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด มีผูอ้ายุมากกว่า 59 ปี จ านวน 8 คน สัดส่วนของผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมแสดงให้เห็นว่าจ านวนผูห้ญิงและผูช้ายของกลุ่มตวัอย่างนั้นไม่สมดุลกนัและเน้นย  ้าถึงความส าคญัท่ีจะมีการด าเนิน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไปโดยจดัให้มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหญิงและชายในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัเพื่อติดตามผล

และวิเคราะห์ขอ้คน้พบเพ่ิมเติม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากประเทสลาวอาศยัอยู่ในอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

จากประเทศกัมพูชาอาศยัอยู่ในอ าเภอตาพระยา จังหวดัสระแก้ว ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศพม่าอาศยัอยู่ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัระนอง อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี (โปรดดูแผนท่ีหน้า 6)  การเก็บขอ้มูลเกิดขึ้นใน

วนัท่ี 23 และ 27 พฤศจิกายน และ วนัท่ี 8 และ 19 ธันวาคม 2563 ผ่านการสนทนากลุ่มย่อย 14 กลุ่มโดยฝ่ายบรรเทาทุกข์

ผูป้ระสบภยัแบ่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในจงัหวดัปทุมธานีเป็นสองกลุ่มยอ่ยขณะท่ีสถานีกาชาดในแต่ละพ้ืนท่ีแบ่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ออกเป็นสามกลุ่มยอ่ยเพื่ออภิปรายส่ีประเด็นต่อไปน้ี  

1. การส่ือสารเก่ียวกบัโรคโควิด-19  

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. ความรู้เก่ียวกบัโรคโควิด-19 และผลกระทบของสถานการณ์การการแพร่ระบาด 

4. พฤติกรรมสุขภาพ  

ทั้งน้ี ผูจ้ดบนัทึกของกลุ่มและ/หรือผูด้  าเนินการสนทนาเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลระหว่างการสนทนากลุ่มโดยเขียนลงบนฟลิปชาร์ท

และสมุดบนัทึกส่วนตวั 
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แผนทีแ่สดงทีอ่ยู่ พืน้ทีจ่ดักจิกรรมสนทนากลุ่มและจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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การส่ือสารเกีย่วกบัโรคโควดิ-19  
การวิเคราะห์ขอ้มูลบ่งช้ีว่ามีความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างกลุ่มอายแุละสัญชาติของผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมเก่ียวกับช่องทางการส่ือสารท่ีนิยมใช้ เม่ือถามว่าผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้รับขอ้มูล

เก่ียวกบัโรคโควิด-19 จากช่องทางใดบา้ง ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มสะทอ้นให้เห็นว่า

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากประเทศกมัพูชาส่วนใหญ่มกัติดตามข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัโรคโควิด-

19 ทางโทรทัศน์มากท่ีสุดและรองลงมาคือการประกาศของผูใ้หญ่บ้านและเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขหรืออาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น(อสม.)ตามล าดบั โดยไม่ค่อยใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์เช่น เฟสบุค ยูทูป หรือและแอปพลิเคชัน่ส่งขอ้ความไลน์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพวก

เขาสามารถใชภ้าษาไทยไดดี้จึงท าให้เขา้ถึงส่ือกระแสหลกัไดง้่าย  

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมาจากประเทศลาวเขา้ใจภาษาไทยเป็นอย่างดีและอาศยัอยู่ติดชายแดน

ไทย-ลาวสามารถรับข่าวสารเก่ียวกบัโควิด-19ไดท้ั้งจากส่ือกระแสหลกัทั้งภาษาไทยและ

ภาษาลาว 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากประเทศพม่าในทุกพ้ืนท่ีมีความรู้ภาษาไทยท่ีจ ากดั ผลการวิเคราะห์

ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าในจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงอยู่ห่างไกลจาก

ชายแดนไทย-พม่าอาจจะเขา้ถึงส่ือกระแสหลกัจากประเทศบา้นเกิดและส่ือการเรียนรู้ใน

ภาษาของตนเองได้น้อยกว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเดียวกันท่ีอาศัยอยู่ใกล้

ชายแดนอยา่งเช่นจงัหวดัตากและระนอง แรงงานขา้มชาติกลุ่มน้ีจึงมีความรู้โดยรวมเก่ียวกบั

โรคโควิด-19 น้อยกว่ากลุ่มอื่น ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลในภาษาของ

ตนเองไดน้อ้ยนอกเหนือไปจากความสามารถทางภาษาไทยท่ีจ ากดั   

อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติจากทั้งประเทศลาวและประเทศพม่าท่ีอาศัยในพ้ืนติด

ชายแดนใชช่้องทางการรับข่าวสารทั้งจากส่ือหลกัและส่ือออนไลน์ ผูท่ี้มีอายนุอ้ยส่วนใหญ่มี

โทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีมีอินเทอร์เน็ต คนกลุ่มน้ีแบ่งปันและติดตามข่าวสารและข้อมูล

เก่ียวกบัโควิด-19 จากส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค แอปพลิเคชัน่ส่งขอ้ความไลน์ และ ยู

ทูป ในขณะท่ีผูสู้งอายุจากสองประเทศน้ีระบุว่านิยมรับขอ้มูลและข่าวจากการดูโทรทศัน์ 

การประกาศเสียงตามสายของผูใ้หญ่บา้น อสม. การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน หรือพูดคุยทาง

โทรศพัท์กบัลูกๆ และฟังวิทยุ นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยงัไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงาน

สาธารณสุขและเขา้อบรมท่ีศูนยก์ารศึกษาตามอธัยาศยั  ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็น

ในการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายโดยปรับเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือให้เหมาะสมตาม

กลุ่มอายแุละภาษาท่ีชุมชนใชเ้ม่ือจะส่ือสารกบัชุมชนและตอ้งการให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

เสียงจำกชุมชน 

 

“ลูกๆอยู่กรุงเทพฯโทรมาคุยเร่ืองโค
วิดและอาการกัน” (หญิงอายุ 60 ปี 

จากหนองคาย) 

 

“เราเข้าถึงข้ออมูลได้ง่ายกว่าจาก
การพูดคุยกันเพราะคนพม่าส่วน
ใหญ่จะดูข่าวสารต่างๆจากส่ือสัง
คออนไลน์แล้วคุยกัน” (เด็กหญิง

อาย ุ15 ปี จงัหวดัระนอง) 

 

“ส่วนใหญ่เราจะโทรศัพท์คุยกันใน
หมู่ญาติหรือเพ่ือนๆ เวลาเดือดร้อน
เรากจ็ะขอความช่วยเหลือกันในหมู่
ญาติพี่น้องก่อน” (หญิงอายุ 40 ปี 

อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก) 

 

“ชอบดูละครทีวีช่อง 3 และช่อง 
ONE และจะชอบเ ล่น  Facebook 
มากกว่าอย่างอ่ืน”  (ชายอายุ 25 ปี 

จงัหวดัปทุมธานี) 
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กำรมีส่วนร่วมของชุมชน                                       

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในหลายพ้ืนท่ีกล่าวว่าพวกเขาเขา้ร่วมการอบรมหรือการประชุมท่ีจดัโดย

หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรพฒันาเอกชน และศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรคโควิด-19 การจดัให้มีล่ามเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้พวกเขา

ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม โดยท่ีผ่านมาพวกเขามกัจะชกัชวนเพื่อนมาเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในบางพ้ืนท่ีตอ้งการให้มีกิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัโรคโค

วิด-19 โดยชุมชนมีส่วนร่วมเช่นน้ีมากขึ้น  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีปทุมธานีก าลังสาธิตการล้างมือระหว่างการสนทนากลุ่ม 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบางคนในจงัหวดัหนองคายกล่าวว่าช่วงท่ีรัฐบาลมีมาตรการให้กักตัว 

พวกเขามีส่วนร่วมตั้งตูปั้นสุขโดยน าอาหารไปใส่ไวใ้นตูเ้พื่อแจกจ่ายให้กบัคนท่ีขาดแคลน

ในหมู่บา้นโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายซ่ึงช้ีให้เห็นถึงศกัยภาพในการหาทางออกของทอ้งถ่ินท่ีควร

ไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ชุมชนไดฟ้ื้นกลบักลบัสู่สภาพเดิม 

 

 

 

 

เสียงจำกชุมชน 

 

“เวลามีหน่วยงานหรือเครือข่าย
แรงงานพม่าจัดกิจกรรมกจ็ะไปช่วย
แจ้งคนในชุมชนและเข้าร่วมฟังทุก
คร้ัง” (หญิงอาย ุ39 ปี อ าเภอแม่สอด 

จงัหวดัตาก) 

 

 

“ในชุมชนไม่มีกิจกรรมท่ีเราได้มี
ส่วนร่วม แต่อยากให้มีกิจกรรมให้
ความ รู้ แบบนี ้อี ก ”  ( ผู ้ เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรมสนทนากลุ่มหลายคนทั้ง

ชายและหญิง จงัหวดัปทุมธานี) 

 

 

“ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร มข อ ง
สาธารณสุขจังหวัดเพราะไม่มีล่าม
แต่เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิศุภ
นิมิตร” (หญิงอายุ  59 ปี  จังหวัด

ระนอง)  
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ความรู้เกีย่วกบัโรคโควดิ-19   
 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในทุกจังหวดัแสดงให้เห็นถึงความรู้ท่ีดีเก่ียวกับโรคโควิด-19 ทุกคน
ตระหนกัว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยส่วนใหญ่รู้ท่ีมาของโรค  อาการ การแพร่เช้ือและรู้ว่า
จะติดต่อหน่วยงานหรือสถานท่ีใดในกรณีท่ีพวกเขาหรือคนรู้จกัลม้ป่วย ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
บางคนบอกว่ารู้สึกหวาดกลวั มีความเครียดเพราะเกรงจะติดเช้ือไวรัส มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
จากปทุมธานีเพียงหน่ึงรายท่ีกล่าวว่าเขาไม่ทราบเก่ียวกับโรคโควิด-19 มากนัก ซ่ึงอาจ
เช่ือมโยงกบัความสามารถท่ีจ ากดัในการติดตามข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกบัโควิด-19 เป็น
ภาษาไทย 

ผู้ด าเนินกิจกรรมสนทนากลุ่มท่ีจังหวัดระนองก าลังสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายในกลุ่ม 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรายหน่ึงจากจังหวดัระนองกล่าวว่าหากพบผูป่้วยจะแจ้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างดา้ว(อสต.) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงระดบัความเช่ือใจของคนในชุมชนต่ออสต.
และความส าคญัของบทบาทอสต.ต่อชุมชนแรงงานขา้มชาติ อย่างไรก็ตามแรงงานขา้มชาติ
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆยงัไม่ค่อยรู้จกัอสต. 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจากจงัหวดัปทุมธานีรายหน่ึงระบุว่าจะไม่แจง้เจา้ของห้องเช่าหรือนายจา้ง
หากติดเช้ือเพราะเกรงจะถูกให้ออกจากห้องเช่าหรือสูญเสียการจา้งงาน แมว่้าขอ้มูลท่ีเก็บได้
จากกลุ่มตวัอย่างเลก็ๆน้ีจะไม่สามารถเป็นตวัแทนของประชากรแรงงานขา้มชาติทั้งหมดใน
ประเทศไทยได้ แต่ข้อมูลน้ีมีความส าคญัและท าให้ตั้งข้อสังเกตุและช้ีให้เห็นว่ามีความ
จ าเป็นต้องพิจารณาว่าจะท าอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะสูญเสียท่ีอยูอ่าศยัและการจา้งงาน 

 

 

 

เสียงจากชมุชน 

“ ต้ อ งอยู่ ห่ า ง กั น  ท้ั ง กั บคนใน
ครอบครัวและคนภายนอก” (หญิง
อายุ 43 ปี อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก) 

 

“หากติดเช้ือต้องรีบแจ้งคนดูแลใน
ตลาด และคนท่ีศูนย์การเรียนรู้ให้
ทราบ” (ชายอายุ  35  ปี  จังหวัด
ปทุมธานี) 

 

“ท าให้เกิดความรู้สึกกลัวเหมือน
เ ป็ น เ พ ช ร ฆ า ต มื ด  แ ล ะ รู้ สึ ก
หวาดระแวง” (ชายอาย ุ58 ปี จงัหวดั
หนองคาย) 

 

“หากมีคนป่วยจะแจ้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว” (หญิงอายุ 59 
ปี จงัหวดัระนอง) 

 

“ถ้ามีคนติดโควิด หรือสงสัยว่าติด
โควิด จะไม่รังเกียจแต่จะแนะน าให้
เขากักตัวและไปพบแพทย์” (หญิง
อาย ุ39 ปี จงัหวดัหนองคาย) 

 

“หากเจ็บป่วยต้องดูแลตัวเอง เช่น
กินยาลดไข้เม่ือมีไข้ แยกตัวออกมา 
ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือให้
สะอาดบ่อยๆ” (หญิง ไม่ทราบอายุ  
จงัหวดัสระแกว้)  
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ผลกระทบของการแพร่ระบาดและความกงัวลด้าน

เศรษฐกจิและการศึกษา 
เสียงจากชุมชนแสดงถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อ

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงส่วนใหญ่เผชิญความยากล าบากจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจอนั

เน่ืองมาจากการสูญเสียการจ้างงานหรือรายได้ลดลงและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือรักษา

สถานภาพแรงงานหรือวีซ่า บางคนกงัวลว่าจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมเพื่อการรักษาพยาบาลท่ี

หลีกเล่ียงไม่ได ้เยาวชนและผูป้กครองบางคนกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบต่อการศึกษาของ

ตนเองหรือลูกหลานอนัเป็นผลมาจากการปิดโรงเรียน  

               ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจังหวัดปทุมธานีก าลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม 

 

 

 

เสียงจากชมุชน 

“กลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้” (หญิงไม่
ทราบอาย ุจงัหวดัสระแกว้) 

 

“ถูกพักงาน ขาดรายได้ ไม่มีเงินจ่าย
ค่าเช่าบ้าน” (ชายอายุ 25 ปี จงัหวดั
ตาก)  

 

“การต่อวีซ่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึน้
เพราะต้องไปท า ท่ีสถานทูตใน
จังหวัดขอนแก่นเพราะด่านชายแดน
ไทย-ลาวปิด จากเดิมท่ีไปต่อท่ีด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
ได้เลยโดยท่ีมีค่าใช้จ่ายเพียงคร้ังละ 
100 บาท พอต้องไปท่ีขอนแก่นต้อง
เสียค่าใช้จ่ายคร้ังละ 2,000 บาท กว่า
จะเสร็จต้องไปหลายคร้ังท าให้เสีย
เงินมาก”  (หญิงอายุ 54 ปี จังหวดั
หนองคาย) 

  

“นึกถึงศูนย์การเรียนท่ีสอนเป็น
ภาษาพม่าท่ีปิดก่อนการแพร่ระบาด 
หนูรอเปิดเทอมใหม่เพราะจะมี
หลักสูตรภาษาไทย แต่การเปิดเทอม
ต้องเล่ือนออกไปเพราะการแพร่
ระบาดของโควิด-19”  (เด็กหญิงอาย ุ
12 ปี จงัหวดัระนอง) 

 

“คนส่วนใหญ่ชินกับโรงพยาบาล
เอกชนใกล้บ้านท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูง แต่กต้็องยอมหากคนท่ีบ้านหรือ
ลูกไม่สบายกต้็องรีบไป” (หญิงแม่
ลูกอ่อน อาย ุ28 ปี จงัหวดั ปทุมานี)  
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พฤติกรรมสุขภาพ 
เสียงจากชุมชนแสดงให้เห็นว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในทุกพ้ืนท่ีสามารถระบุพฤติกรรมการ

ป้องกนัการติดโรคได้และมีความรู้ท่ีดีเก่ียวกบัไวรัสและโรคโควิด-19 ไม่มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัส าคญัในดา้นอายเุพศหรือสัญชาติเก่ียวกบัความรู้ดา้นพฤติกรรมสุขภาพ ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมยงักล่าวอีกดว้ยว่าพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการใหม่ๆของรัฐหากจ าเป็น 

ผู้ร่วมกิจกรรมก าลังสวมหน้ากากอนามัยให้เดก็หญิงท่ีมาร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มกับแม่ใน
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือแสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรค ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมสนทนากลุ่มหญิงไม่ทราบอายุรายหน่ึงจากจังหวัดสระแก้วกล่าวว่า  “เราต้องท า
ความสะอาดหน้ากากอนามัย ซักให้สะอาด”  

 

 

 

 

 

 

 

 

เสียงจากชมุชน 

 

“หากมีการแพร่ระบาดอีกจะบอก
ญาติไม่ให้มาประเทศไทย” (หญิง 

ไม่ทราบอาย ุจงัหวดัสระแกว้) 

 

 “ติดต่อกับครอบครัวทางโทรศัพท์
แทนการไปมาหาสู่กันตามปกติ” 
(ชายอาย ุ50 ปี จังหวัดหนองคาย) 

 

“พวกเราก็กลัวโควิดเหมือนกัน เรา
ท าความสะอาดร่างกายและเส้ือผ้า
ทันทีเม่ือกลับเข้าบ้าน” (ชายอายุ 25 

ปี จงัหวดัตาก) 

 

“ต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้าง
มือบ่อยๆ กลับถึงบ้านต้องรีบอาบน า้ 
เปลี่ยนชุดและท าความสะอาดท่ีอยู่
อาศัย รวมถึงห้องน า้”(ชายอาย ุ28 ปี 

จงัหวดัปทุมธานี) 

 

“ไม่อยู่รวมกัน อยู่บ้านใครบ้านมัน” 
(หญิงอาย ุ27 ปี จงัหวดัระนอง) 
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ผู้เขียนและผู้มีส่วนร่วมในรายงานฉบับนี้ 
 
ข้อมูลท้ังหมดเก็บรวบรวมโดย  
สถานีกาชาดท่ี 1 พลสุรินทร์อนามยั จงัหวดัสุรินทร์                
สถานีกาชาดท่ี 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสระแกว้                              
สถานีกาชาดท่ี 13 เทพรัตน์ 13 จงัหวดัตาก                                                             
สถานีกาชาดหวัหินเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และ                                                                 
ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั กรุงเทพฯ  
โดยไดรั้บความร่วมมือจากเครือขา่ยประชากรขา้มชาติ (Migrant Working Group - MWG) โดยเจา้หนา้ท่ีจากองคก์รพฒันา
เอกชนท่ีเป็นสมาชิก MWG ท าหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลระหว่างการเก็บขอ้มูลในจงัหวดัระนอง ตาก สระแกว้ และปทุมธานี  
 
ผู้มีส่วนร่วมในการร่างรายงาน 
เจา้หนา้ท่ีจากสถานีกาชาดประจ าจงัหวดัดงัมีรายนามขา้งตน้และฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั สภากาชาดไทย และ 
ทีมส่ือสารความเส่ียง การมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบ (Community Engagement & Accountability - CEA) 

ประจ าส านกังานกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง กรุงเทพฯ และประจ าส านกังานภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค สหพนัธ์สภากาชาดและสภา
เส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)  
ไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ิมเติมจากทีมผูย้า้ยถ่ินและผูพ้ลดัถ่ิน (Migration and Displacement) ประจ าส านกังานกลุ่มประเทศลุ่ม
แม่น ้าโขง กรุงเทพฯ และประจ าส านกังานภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(IFRC) 
 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับรายงานย่อฉบับนี ้โปรดติดต่อ  
สุกญัญา ทรัพยอุ์ดมมัง่มี หวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั สภากาชาดไทย E-mail: drteam2009@gmail.com 
ศิริพรรณ วนัดี เจา้หนา้ท่ีส่ือสารความเส่ียง การมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผดิชอบดา้นโควิด-19  ประจ าส านกังานกลุ่ม
ประเทศลุ่มแม่น ้าโขง กรุงเทพฯ สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) E-mail: 
siripan.wandee@ifrc.org 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบในภาคพืน้เอเชียแปซิฟิค โปรดติดต่อ 
ดร.วิเวียน แอล.ฟลุค ผูป้ระสานงานดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนระดบัภูมิภาค  สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) E-mail: viviane.fluck@ifrc.org            
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรับผิดชอบได้ที ่   
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/               
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกับการท างานด้านการย้ายถิ่นและการพลัดถิ่นของ IFRC ได้ที ่
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/migration-and-displacement/ และหาข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องกับภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้ที ่https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/migration/    
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