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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานฉบับนีว้ิจัยและจัดท าขึน้โดยส านักงานประจ าหลายประเทศ (MCO) ส านักงานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ัยสหประชาชาติ 
(UNHCR) ในประเทศไทย  โดยมีผูมี้ส่วนร่วมในการจัดท าหลายฝ่าย UNHCR ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่จากส านักงานประจ า
หลายประเทศ (MCO) ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระสานงาน ผูส้อบถาม ล่าม รวมถึงทีมงานที่
รบัผิดชอบในการวิเคราะหข์อ้มูล และร่างรายงานฉบับนี ้นอกจากนีย้ังขอขอบคุณ UNHCR ส านักงานภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกที่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุทางเทคนิคและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัแบบสอบถามที่ใชใ้นการส ารวจ การวิเคราะหท์างสถิติ และ
การน าเสนอขอ้มลูดว้ยภาพ 

หากกล่าวในภาพกวา้ง UNHCR ไดร้บัประโยชนจ์ากการท างานรว่มกบัองคก์รภาคเอกชนและองคก์รระหว่างประเทศที่ท  างาน
กับผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขตเมืองในประเทศไทย ซึ่งการประสานงานอย่างใกลช้ิดระหว่างผู้ท  างานดา้นมนุษยธรรมใน
ประเทศไทยเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญยิ่งในการรบัมือกับสถานการณ์โควิด -19  โดยช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจที่ดีขึน้เกี่ยวกับ
ช่องว่างในการใหค้วามคุม้ครองและความทา้ทายที่ชมุชนผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมืองตอ้งเผชิญ นอกจากนีย้งัช่วยชีใ้หเ้ห็น
ถึงประเด็นส าคญัที่ไดน้  าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี ้

สุดทา้ยนี ้UNHCR ขอแสดงความซาบซึง้ต่อผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขตเมืองที่เขา้ร่วมการส ารวจในครัง้นี ้แมเ้ผชิญปัญหา
ความทา้ทายมากมายที่ทวีความรุนแรงขึน้จากสถานการณโ์ควิด-19 แต่ผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมืองยงัไดส้ละเวลามาเล่า
ประสบการณข์องตนกบัทาง UNHCR  โดยรายงานฉบบันีจ้ะเกิดขึน้ไม่ไดเ้ลยหากไม่ไดร้บัความรว่มมือจากบคุคลเหล่านี ้ 
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ตวัย่อ 
กลุ่มประชากรย่อย 

AFG Afghan อฟักานิสถาน 
CAM Cambodian กัมพูชา 
CHI Chinese จีน 
IRN Iranian อิหรา่น 
IRQ Iraqi อิรกั 
PAK-AHM Pakistani – Ahmadi ปากีสถาน-อาหม์าดี 
PAK-CHR Pakistani – Christian ปากีสถาน-คริสเตียน 
PAL Palestinian ปาเลสไตน ์
SOM Somali โซมาเลีย 
SRV-HM Vietnamese – Hmong เวียดนาม-มง้ 
SRV-KH Vietnamese – Kinh เวียดนาม-คินฮ ์
SRV-MTN Vietnamese – Montagnard เวียดนาม-มองตานญาด 
SYR Syrian ซีเรีย 

ค าอื่นๆ 

AGDM Age, Gender and Diversity 
Mainstreaming 

การบรูณาการเรื่องอายุ เพศ และความ
หลากหลายใหเ้ป็นกระแสหลกั 

BRC Bangkok Refugee Center ศูนยผ์ูล้ีภ้ยักรุงเทพ 
CBI Cash-Based Intervention การใหค้วามช่วยเหลือเป็นเงิน 
COERR Catholic Office for Emergency Relief 

and Refugees 
ส านักงานคาทอลิกสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยและ
ผูล้ีภ้ัย  

INGO International Non-Governmental 
Organization 

องคก์รภาคเอกชนระหว่างประเทศ  

GBV Gender-based Violence ความรุนแรงดว้ยเหตุแห่งเพศ 
NGO Non-Governmental Organization องคก์รภาคเอกชน 
NSM National Screening Mechanism กลไกการคดักรองระดบัชาติ 
PDM Post-Distribution Monitoring การติดตามผลหลงัการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
RNA Rapid Needs Assessment การประเมินความตอ้งการแบบเร่งด่วน 
RTG Royal Thai Government รฐับาลไทย 
THABA Thailand Bangkok ประเทศไทย กรุงเทพ 
TZC Tzu Chi Clinic กิจกรรมรกัษาพยาบาลฟรี มลูนิธิพทุธฉือจีไ้ตห้วนั

ในประเทศไทย (คลินิกฉือจี)้ 
UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees 
ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาติ 
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ค าน า 
นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคในช่วงกลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2563  
โควิด-19 ไดส้่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย 
รวมถึงผู้ลีภ้ัยและผู้ขอลีภ้ัยในบริบทเมือง UNHCR ได้ท างานร่วมกับทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ั่นใจว่าความตอ้งการดา้นการคุม้ครองของ 
ผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขตเมืองไดร้ับการตอบสนอง ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ความพยายามอย่างต่อเน่ืองของรฐับาลไทยในการรบัมือการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 เน่ืองดว้ย UNHCR ไดส้ังเกตเห็นความเปราะบางท่ีเพิ่มขึน้
ของผู้ลีภ้ัยและผู้ขอลีภ้ัยอันเกี่ยวเน่ืองกับข้อจ ากัดในการเดินทาง การ
สูญเสียโอกาสในการหาเลีย้งชีพ และการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพ ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้การน าของ UNHCR ทาง UNHCR และ
องคก์รพนัธมิตรจึงไดจ้ัดท าการประเมินความตอ้งการแบบเรง่ด่วน (Rapid 
Needs Assessment หรือ RNA) แบบหลายภาคส่วน เพื่อจะได้เข้าใจ
สถานการณ์ของประชากรท่ีมักซ่อนเรน้ในสังคมกลุ่มนีใ้ห้ดียิ่งขึน้ รวมถึง
เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีรดักุมครบถว้นซึ่งสามารถเอาไปใชใ้นการ
ออกแบบการด าเนินงานด้านการคุ้มครองและแผนการด าเนินงานของ 
UNHCR นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ  (Multi-Purpose Cash-Based Interventions หรือ 
CBI) โดย UNHCR จะเกิดประสิทธิผลแก่ผูล้ีภ้ัยในเขตเมืองในประเทศไทย 
UNHCR จึงได้ด าเนินการติดตามผลหลังการจ่ายเงินช่วยเหลือ (Post-
Distribution Monitoring หรือ PDM) ไปพรอ้มกบัการประเมินความตอ้งการ
แบบเร่งด่วน เพื่อประเมินผลกระทบของ CBI ส าหรับผู้ลีภ้ัยในเขตเมืองท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

ข้อคน้พบส าคัญใน RNA และ PDM ท่ีไดจ้ัดท าก่อนหน้านีคื้อการท่ีผูต้อบ
ส ารวจส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลว่าตนไม่สามารถเขา้ถึงสถานบริการสุขภาพเพื่อ
รบัการรกัษา ไม่สามารถส่งบุตรเขา้โรงเรียน ไม่สามารถเขา้ถึงการจา้งงาน
หรือไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานอย่างนอ้ยครึง่หน่ึง สิ่งท่ี
น่ากังวลเป็นพิเศษคือผูท่ี้ไดร้บั CBI ส่วนใหญ่ระบุถึงปัญหาความทา้ทายท่ี
มีนัยส าคัญในการตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานแม้จะไดร้ับความ
ช่วยเหลือจาก UNHCR จากข้อมูลท่ีไดร้บันี้ UNHCR จึงไดม้ีการประเมิน
จ านวนเงินช่วยเหลือท่ีใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์ และตดัสินใหม้ีการเพิ่มจ านวน
เงินช่วยเหลือรอ้ยละ 20 ใหก้บัผูล้ีภ้ยัในเขตเมืองกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง  

เพื่อวดัผลกระทบในระยะยาวของการแพรร่ะบาดของโควิด-19ท่ีมีต่อผูล้ีภ้ัย
และผูข้อลีภ้ยัในเขตเมืองและระบวุิธีการก าหนดเป้าหมายและการให้ความ
ช่วยเหลือไดอ้ย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ UNHCR จึงไดคิ้ดริเริ่มท าการเก็บ
ข้อมูล โดยเป็นการประเมินความตอ้งการและการด าเนินการติดตามผล
หลังการจ่ายเงินช่วยเหลือ ครั้งท่ีสอง ซึ่งจัดท าขึน้ในเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2563  ขอ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นว่ายงัคงมีช่องว่างและความตอ้งการดา้น
การคุม้ครองซึ่งส่วนใหญ่มีการระบไุวใ้น RNA/PDM ก่อนหนา้นี ้

แมจ้ะมีการผ่อนปรนมาตรการควบคมุโควิด-19 ของรฐับาลไทยตัง้แต่มีการ
ส ารวจก่อนหนา้นี ้ทัง้การอนุญาตใหเ้ปิดสถานท่ี บริษัท และโรงเรียน  ทว่า
การแพร่ระบาดของโควิด-19ยังคงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยในเขตเมือง  โดยผลกระทบนี ้
ทวีความรุนแรงขึน้จากการไม่มีสถานะทางกฎหมายและการขาดโอกาสใน
การหาเลี ้ยงชีพ การประเมินความต้องการท่ีได้จัดท าล่าสุดและการ
ด าเนินการติดตามผลหลงัการจ่ายเงินช่วยเหลือ แสดงใหเ้ห็นหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ว่าผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขตเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการพืน้ฐานและไม่สามารถเขา้ถึงบริการท่ีส าคญั  มีขอ้คน้พบหลายขอ้
ท่ีเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นสิ่งดังกล่าว  เช่น ผู้ตอบส ารวจหน่ึงในสามท่ีมี
บุตรอยู่ในวัยเรียนรายงานว่าบุตรยังคงไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน  โดย 
ส่วนใหญ่เกิดจากข้อจ ากัดทางการเงิน  ผู้ตอบส ารวจกลุ่มใหญ่ระบุว่าไม่
สามารถเข้าถึงสถานบริการสุขภาพเพื่อรบัการรกัษา โดยเหตุผลหลักมา
จากขอ้จ ากดัทางการเงินเช่นเดียวกนั และผูต้อบส ารวจมากกว่าครึง่หน่ึงไม่
มีเงินใชจ้่ายส าหรบัส่ิงจ าเป็นขัน้พืน้ฐานแมเ้พียงครึง่เดียว 

ขอ้คน้พบนีแ้ละขอ้คน้พบอื่น ๆ ไดน้ าเสนอไวใ้นส่วนของเนือ้หาในรายงาน
ฉบับนี ้  โดยมีการเปรียบเทียบขอ้คน้พบจาก RNA/PDM ท่ีไดจ้ัดท าก่อน
หน้านี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ลี ้ภัยและ 
ผู้ขอลีภ้ัยในเขตเมืองกลุ่มต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างผูไ้ดร้บั CBI และผูไ้ม่ไดร้บั CBI  

ขอ้คน้พบล่าสุดนีท้  าใหเ้กิดข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินงาน
ของ UNHCR หน่วยงานอื่น ๆในสังกัดสหประชาชาติ องคก์รภาคเอกชน 
และรัฐบาลไทย ในการให้การสนับสนุนผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัย  ระหว่าง 
ประสบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ในขณะเดียวกัน 
ควรตอ้งเพิ่มความสนบัสนนุใหผู้ล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัสามารถเขา้ถึงโอกาสใน
การหาเลีย้งชีพ เพื่อช่วยใหบ้คุลลกลุ่มนีส้ามารถพึ่งตนเองได ้

นอกจากนี ้การท่ีจ านวนผูติ้ดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ท าใหม้ีการน ามาตรการควบคมุต่าง ๆ  เขา้
มาใช้อีกครัง้ในหลายพืน้ท่ีของประเทศ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งท่ี
น่าจะส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อเน่ืองต่อผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมือง  
ดังนั้นการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ท่ีอันตรายและเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอจึงตอ้งท าควบคู่ไปกบัการด าเนินงานต่าง ๆ  เพื่อใหแ้น่ใจว่าประชากร
ท่ีเปราะบางมากกลุ่มนีม้ีความเป็นอยู่ท่ีดี 
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การประเมินความตอ้งการ: ขอ้คน้พบส าคญั 

ความรูแ้ละประสบการณเ์ก่ียวกบัโควิด-19 

การรบัรูเ้กี่ยวกบัความเสี่ยงของโควิด-19 ในกลุ่มผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขต
เมืองยงัอยู่ในระดบัท่ีดี  เมื่อเทียบกบัการส ารวจก่อนหนา้นี ้ปรากฏว่าผูต้อบ
ส ารวจมีความรูม้ากขึน้เกี่ยวกับค าแนะน าและมาตรการของรฐับาลไทยใน
การป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

จากข้อกังวลบางส่วน พบว่าในกลุ่มผู้ตอบส ารวจยังขาดความ เข้าใจ
เกี่ยวกับบริการดา้นการตรวจและรักษาโควิด-19 ซึ่งให้บริการในประเทศ
ไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยในเขตเมืองท่ีมี
คณุสมบติัตรงตามเกณฑข์องรฐับาลไทย  ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 26 ไม่เชื่อว่า
ตนจะเขา้ถึงการตรวจและรกัษาโรคได ้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาด
ทรพัยากรทางการเงิน ในขณะท่ีรอ้ยละ 23 ระบุว่าตนไม่รูว้่าจะเขา้ถึงการ
ตรวจและรกัษาไดห้รือไม่ 

พฤติกรรมและบรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบั
โควิด-19 

ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 97 รบัรูเ้กี่ยวกบัมาตรการป้องกนัโควิด-19 เช่น การใช้
หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางทางสังคม และการล้างมือ  
รอ้ยละ 98 รายงานว่าตนและสมาชิกในครอบครวัไดป้ฏิบติัตามมาตรการ
ป้องกนัท่ีระบไุวข้า้งตน้ 

หลายเดือนหลังการแพร่ระบาดของโรค  ผู้ตอบส ารวจในสัดส่วนท่ีสูง  
(รอ้ยละ 81) รายงานว่ายังคงรูส้ึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณโ์ควิด-19  
สาเหตุหลักของความกังวลดังกล่าวไดแ้ก่ความกลัวว่าตนเองอาจติดเชือ้ 
โควิด-19 (รอ้ยละ 57) ตามมาดว้ยปัญหาการตกงาน (รอ้ยละ 18) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 10 ระบุว่าตนประสบความรุนแรงหรือการ
ละเมิดท่ีเกิดกับตัวเองหรือสมาชิกในครัวเรือน ซึ่ งส่วนใหญ่เกิดท่ีบ้าน   
การส ารวจนีพ้บว่าช่องว่างในการรบัรูย้ังมีอยู่สูง มีผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 25 
ไม่รูว้ิธีรายงานเรื่องความรุนแรงและการละเมิดรูปแบบอ่ืน ๆ

สขุภาพ 

ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 22 รายงานว่าตนไม่สามารถเข้าถึงสถานบริการ
สุขภาพเพื่อรบัการรกัษานับตัง้แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
ไทยตัง้แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทรพัยากร
ทางการเงิน (รอ้ยละ 48) และความกลวัว่าตนเองจะติดเชือ้โควิด-19 (รอ้ย
ละ 26)  ตัวเลขนีล้ดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับผลการส ารวจก่อน
หนา้นี ้(รอ้ยละ 52) ทัง้นีอ้าจเกิดจากการท่ีรฐับาลไทยไดค้ลายมาตรการล็
อกดาวน์ในเ ดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2563 ผนวกกับการ ท่ีกิจกรรม
รกัษาพยาบาลฟรี มูลนิธิพุทธฉือจีไ้ตห้วันใน ประเทศไทย (คลินิกฉือจี)้ ซึ่ง
เป็นองคก์รภาคเอกชนท่ีให้บริการทางการแพทยโ์ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้
กลบัมาเปิดท าการบางส่วนอีกครัง้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  

การศกึษา 

แมโ้รงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
แต่ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 31 ท่ีมีบุตรอยู่ในวยัเรียน (6-17 ปี) รายงานว่าบตุร
ของตนไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ส่วนใหญ่เน่ืองจากไม่สามารถจ่าย 
ค่าเดินทางในการมาโรงเรียน (รอ้ยละ 32) ตามมาดว้ยการไม่สามารถจ่าย
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในโรงเรียน (รอ้ยละ 29) และความกลวัการติดเชือ้โควิด-19 
(ร้อยละ 23)  ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 78 ท่ีมีบุตรอยู่ในวัยเรียนได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพื่อสนบัสนนุใหบ้ตุรเขา้เรียนในโรงเรียน 

เด็กร้อยละ 65 ท่ีปกติไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนได้รับการศึกษาโดย
ครอบครัว (home schooling) โดยใช้สื่อท่ีเตรียมเอง (รอ้ยละ 75) และสื่อ
ออนไลนเ์พื่อการศึกษา (รอ้ยละ 40)  ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 46 ไม่สามารถ
เขา้ถึงและใชว้ิธีการศึกษาโดยครอบครวัแก่บตุรช่วงท่ีโรงเรียนปิด ส่วนใหญ่
เน่ืองจากไม่สามารถจ่ายค่าสื่อการเรียนรู ้(รอ้ยละ 62) ไม่สามารถสนบัสนนุ
การศึกษาโดยครอบครวัไดเ้น่ืองจากมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบอื่น ๆ (รอ้ยละ 
46) ขาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู ้(รอ้ยละ 31) และการขาด
ความเขา้ใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส ์(E-Learning) ท่ีโรงเรียน
จดัเตรียมใหเ้น่ืองจากอปุสรรคทางภาษา (รอ้ยละ 31)
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การจา้งงาน 

แมจ้ะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด-19 จากรฐับาลไทย แต่ผูต้อบ
ส ารวจรอ้ยละ 77 ในชุมชนต่าง ๆ  รายงานว่าตนไม่ไดท้ างานในช่วงที่มีการ
ส ารวจ  ตัวเลขนี้ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผลการส ารวจก่อนหน้านี้  
(รอ้ยละ 82) 

จากผูท่ี้ไม่ไดท้ างานทัง้หมด ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 57) ท างานครัง้ล่าสุดก่อน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงท่ีสถานการณโ์ควิด-19 รุนแรงมากขึน้  
ผู้ตอบส ารวจท่ีว่างงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55) ไม่ได้หางานท าในช่วง
สมัภาษณ ์โดยเหตผุลหลกัคือไม่มีงานใหท้ า 

ตลาด ราคา มาตรการรบัมือ และค่าใชจ้่าย 

คล้ายกับผลการส ารวจก่อนหน้านี้ ครัวเรือนท่ีส ารวจมากกว่าครึ่ง  
(รอ้ยละ 52) รายงานว่าไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานได้
เลยหรือตอบสนองต่อความตอ้งการขัน้พืน้ฐานไดไ้ม่ถึงครึง่ 

สดัส่วนของผูต้อบส ารวจท่ีไดร้บัเงินช่วยเหลือ CBI จาก UNHCR ท่ีรายงาน
ว่าไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานหรือตอบสนองต่อความ

ตอ้งการพืน้ฐานไดไ้ม่ถึงครึง่ มีสงูกว่าผูท่ี้ไม่ไดร้บั CBI (รอ้ยละ 57 เทียบกบั
รอ้ยละ 45 ในผูท่ี้ไม่ไดร้บั CBI)  ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่า ผูล้ีภ้ยัที่มีความเปราะบางแม้
จะไดร้ับเงินช่วยเหลือ CBI ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนอง
ต่อความต้องการพื ้นฐานของตน และอาจชี ้ให้เห็นว่าอาจต้องมีการ
พิจารณาปรบัระดบัการใหค้วามช่วยเหลือเป็นเงินใหม่อีกครัง้ 

มาตรการสามอย่างหลักท่ีผู้ตอบส ารวจใช้ คือ การลดค่าใช้จ่ายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอาหาร (รอ้ยละ 67) การกู้เงิน (รอ้ยละ 57) 
และการคา้งค่าเช่า (รอ้ยละ 55) 

ความช่วยเหลือที่ไม่ไดม้าจาก UNHCR 

RNA แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) พึ่งพาความ
ช่วยเหลือท่ีไม่ไดม้าจาก UNHCR เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19  โดยส่วนใหญ่เป็นความช่วยเหลือท่ีเป็นสิ่งของ
จากองคก์รภาคเอกชน (รอ้ยละ 78)  คนท่ีไดร้บัเงินช่วยเหลือจาก UNHCR 
พึ่งพาความช่วยเหลือท่ีไม่ไดม้าจาก UNHCR ในสดัส่วนท่ีสูงกว่า (รอ้ยละ 
64) เมื่อเทียบกบัผูท่ี้ไม่ไดร้บัเงินช่วยเหลือจาก UNHCR (รอ้ยละ 52)

   

© UNHCR/Jennifer Harrison



 

 

 www.unhcr.org 8 
 

COVID-19 IMPACT ASSESSMENT > Thailand / February 2021 

การประเมินความตอ้งการ: ขอ้เสนอแนะ 
ความรูแ้ละประสบการณเ์ก่ียวกบัโควิด-19 

สรา้งเสริมการตระหนักรูอ้ย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับบริการดา้นการตรวจและ
รกัษาโควิด-19 ซึ่งมีในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายส าหรบัผูล้ีภ้ยัและผู้
ขอลีภ้ัยในเขตเมืองท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑข์องรฐับาลไทย เพื่อท าให้
มั่นใจว่าคนกลุ่มนีไ้ดร้วมอยู่ในแผนการรบัมือกบัโควิด-19 ระดบัชาติ  สรา้ง
เสริมการรบัรูใ้หก้บัโรงพยาบาลต่างๆเกี่ยวกบัการบริการตรวจและรักษาโค
วิด-19 โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และแจ้งเรื่องนีใ้ห้ผู้ลีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขต
เมืองทราบ  ผลกัดนัเชิงนโยบายอย่างต่อเน่ืองใหร้ฐับาลไทยคงไวซ้ึ่งพืน้ท่ี
การคุม้ครองแก่ผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ตอ้งการการดแูล
สขุภาพ 

พฤติกรรมและบรรทดัฐานทางสังคมเก่ียวกบั
โควิด-19 

ปรับแนวทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับชุมชน โดยเลือกใช้ช่องทางท่ี
เหมาะสม เช่น สื่อสงัคมออนไลน ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขต
เมืองทุกคนรบัทราบขอ้มลูการเปล่ียนแปลงของสถานการณโ์ควิด-19อย่าง
ครบถว้น และเพื่อลดช่องว่างการเขา้ถึงขอ้มลู 

เพื่อช่วยจดัการปัญหาความวิตกกงัวลท่ีมีอยู่ในระดบัสงูในกลุ่มผูล้ีภ้ยัและผู้
ขอลีภ้ัย ให้ท างานร่วมกับผู้ให้บริการดา้นจิตสังคมเพื่อสามารถติดตาม
ตรวจสอบการใหบ้ริการดา้นนีไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ลีภ้ัยและผู้ขอลีภ้ัยในเขตเมืองได้อย่าง
เหมาะสม 

UNHCR และองคก์รพันธมิตร ตอ้งเพิ่มการด าเนินงานในการสร้างเสริม
ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวแก่
บุคคลในความห่วงใย รวมถึงส่งเสริมความเขา้ใจในระดับชุมชนเกี่ยวกับ
ประเด็นความรุนแรงดว้ยเหตุแห่งเพศผ่านการฝึกอบรม การสรา้งเสริมการ
ตระหนกัรู ้และการกลไกการแจง้เหต ุ

สขุภาพ 

ปรบัปรุงกลไกการส่งต่อเพือ่การดแูลสขุภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
การสนับสนุนในการตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

เพิ่มการด าเนินการผลกัดนัเชิงนโยบายกบัรฐับาลไทยในการพิจารณาใหผู้ล้ี ้
ภัยและผู้ขอลีภ้ัยในเขตเมืองสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และใหค้นกลุ่มนีอ้ยู่ในแผนการประกันสุขภาพท่ีด าเนินการโดย
รฐับาล 

ผลกัดนัเชิงนโยบายอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหผู้ล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมืองเขา้
มาอยู่ในกรอบการจัดหาและการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถึงวคัซีนโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

การศกึษา 

เพิ่มการสนบัสนนุการเรียนทางไกล และคน้หาวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มการ
เขา้ถึงอปุกรณก์ารเรียนรูแ้ละอินเทอรเ์น็ต รวมถึงการรว่มมือกบัภาคเอกชน 

ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างการเข้าถึงการศึกษาโดย
ครอบครวัท่ีมีประสิทธิผล 

สนบัสนนุการผลกัดนัเชิงนโยบายส าหรบัผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมืองให้
สามารถเข้าถึงโอกาสในการหาเลี ้ยงชีพเพื่อช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นการศึกษาได ้
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การจา้งงาน การใหค้วามช่วยเหลือ และการ
เขา้ถึงสิ่งจ าเป็นพืน้ฐาน 

เน่ืองดว้ยช่องว่างในการเขา้ถึงโอกาสการหาเลีย้งชีพท่ีส ารวจพบ ผู้ตอบ
ส ารวจจ านวนมากรายงานว่าไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
พืน้ฐานไดแ้ละตอ้งพึ่งพาการสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จาก UNHCR และ
องคก์รภาคเอกชนในอัตราท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองและไม่ยั่งยืน  ดว้ยเหตุนีจ้ึง
ตอ้งเพิ่มการด าเนินการผลักดันเชิงนโยบายกับรฐับาลไทยให้มีมาตรการ
การคุม้ครองทางสงัคมแก่ผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขตเมืองท่ีไม่สามารถหา
สิ่งเหล่านีใ้หแ้ก่ตนเอง  รฐับาลไทยอาจพิจารณาใชแ้นวทางการรบัมือดา้น
การคุม้ครองทางสงัคมแบบฉกุเฉินมาใช ้ เช่น การรบัมือแบบฉกุเฉินส าหรบั
ภาคธุรกิจนอกระบบและคนไทยท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 หรือการ

ขยายแผนประกันสังคมท่ีมีอยู่และแบบระยะยาว  เช่น ภายใต้กองทุน
ประกนัสงัคม 

เพิ่มการผลักดันเชิงนโยบายกับรัฐบาลไทยเพื่อค่อย ๆ ท าให้การเข้าถึง
โอกาสในการหาเลีย้งชีพส าหรบัผู้ลีภ้ัยและผู้ขอลีภ้ัยในเขตเมืองดีขึน้เพื่อ
ช่วยให้พึ่งตนเองได้ สนับสนุนรัฐบาลไทยให้น ากลไกคัดกรองระดบัชาติ1 
มาใชเ้ป็นวิธีการหน่ึงในการปรบัสถานะของประชากรกลุ่มนีใ้หถ้กูกฎหมาย 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าไม่ไดทิ้ง้ใครไวข้า้งหลงั 

ในระหว่างนี้ เน่ืองจากพบว่ามีความต้องการการช่วยเหลือท่ีเพิ่มขึ ้น  
UNHCR ตอ้งทบทวนแผนงานการใหค้วามช่วยเหลือผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัใน
เขตเมืองท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ั่นใจว่าแผนงานเหล่านีม้ี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือในระดับท่ี
เหมาะสมในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

 
 

 

1เมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีการออกประกาศระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการจัดตัง้กลไกการคดักรองแห่งชาติ  กลไกการคดักรองนีซ้ึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาจะถูกน ามาใชป้ระเมินความตอ้งการดา้นการ

คุม้ครองระหว่างประเทศ และใหส้ถานะทางกฎหมายแก่ผูท้ีม่ีคุณสมบตัิเขา้เกณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะท าใหก้ารคุม้ครองผูลี้ภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในประเทศไทยดีขึน้ 
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การติดตามผลหลงัการจ่ายเงินช่วยเหลือ: ขอ้คน้พบที่ส  าคญั 
การรบัและใชจ้่ายเงินช่วยเหลือ 

คลา้ยกบัผลการส ารวจก่อนหนา้นี ้ผูไ้ดร้บั CBI ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 76) ถอน
เงินจากตูเ้อทีเอ็มดว้ยตวัเอง และ รอ้ยละ 23 ตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นในการถอนเงิน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากขอ้จ ากัดดา้นการเดินทาง 
หรือขาดความรูใ้นการใชบ้ตัรและไม่สามารถเขา้ใจวิธีการใขบ้ตัรถอนเงิน
จากตูเ้อทีเอ็มได ้

การตัดสินใจในการใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นของผู้หญิงท่ีเป็นหัวหน้า
ครวัเรือน (รอ้ยละ 35) หรือเป็นการตดัสินใจรว่มกนัระหว่างสามีกับภรรยา 
(รอ้ยละ 34) ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันในการใช้จ่ายเงิน
(รอ้ยละ 88) 

ความเสี่ยงและปัญหาที่พบ 

ผูไ้ดร้บั CBI รอ้ยละ 16 รูส้กึไม่ปลอดภยัหรือรูส้กึว่ามีความเสี่ยงเมื่อออกไป
ถอนเงิน  สัดส่วนนีล้ดลงอย่างเห็นไดช้ัด เมื่อเทียบกับผลจาก PDM ครัง้
ก่อน ซึ่งอยู่ท่ี รอ้ยละ 29 และผูไ้ดร้บั CBI รอ้ยละ 14 รูส้ึกไม่ปลอดภัยหรือ
รูส้ึกว่ามีความเสี่ยงเมื่อออกไปใชจ้่ายเงิน ซึ่งในกลุ่มนี ้รอ้ยละ 71 รายงาน
ว่าเหตผุลหลกัที่ท าใหรู้ส้กึไม่ปลอดภยั คือโควิด-19 ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าความกลวั
โควิด-19 ยงัคงมีอยู่หลงัจากการแพรร่ะบาด 

การใชจ้่ายเงิน 

ผูไ้ดร้บั CBI ส่วนใหญ่ถอนเงินช่วยเหลือทัง้หมดในคราวเดียว (รอ้ยละ 93) 
และในช่วงการสัมภาษณ์ ผู้ได้รับ CBI ได้ใช้จ่ายเงินช่วยเหลือทั้งหมดท่ี
ได้รับจาก UNHCR ไปแล้ว (ร้อยละ 71) จะเห็นได้ว่ามีการถอนเงิน
ช่วยเหลือและใชเ้งินไปอย่างรวดเรว็ 

ในส่วนของสินคา้และบริการท่ีผูล้ีภ้ัยในเขตเมืองใขจ้่ายดว้ยเงินช่วยเหลือ 
CBI สามอันดบัแรก ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีพักอาศยั (รอ้ยละ 86) ค่าอาหาร (รอ้ย
ละ 70) และค่าสาธารณปูโภค (รอ้ยละ 24) ตามล าดบั 

นอกจากนี้ ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 16 ใช้จ่ายเงินไปกับสินค้าหรือบริการ
สขุภาพ ซึ่งลดลงจากรอ้ยละ 25 ท่ีรายงานไวใ้น PDM ก่อนหนา้นี ้ เน่ืองจาก
กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี โดย มูลนิธิพุทธฉือจี ้ไต้หวันใน ประเทศไทย 
(คลินิกฉือจี)้ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัย ไดก้ลบัมาเปิดท า
การให้บริการด้านสุขภาพ ไม่กี่ เดือนก่อนการส ารวจนี้ หลังปิดท าการ
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาส่ีเดือนเน่ืองจากสถานการณโ์ควิด-19

ความรบัผิดชอบต่อบคุคลที่ไดร้บัผลกระทบ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงระบุว่าตอ้งการเฉพาะเงิน (รอ้ยละ 67) 

ในขณะท่ีมีจ านวนหน่ึงตอ้งการการสนับสนุนท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงิน (รอ้ย
ละ 29) และมีจ านวนนอ้ยมากท่ีระบุว่าตอ้งการเฉพาะการสนับสนุนท่ีไม่ใช่
เงิน (รอ้ยละ 2)  นอกจากนีร้อ้ยละ 69 ระบวุ่าตนรูว้ิธีการแจง้ขอ้รอ้งเรียนและ
ความคิดเห็น ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 จาก PDM ก่อนหนา้นี ้(รอ้ยละ 49) 

  



 

 

 www.unhcr.org 11 
 

COVID-19 IMPACT ASSESSMENT > Thailand / February 2021 

การติดตามผลหลงัการจ่ายเงินช่วยเหลือ: ขอ้เสนอแนะ 
การรบัและใชจ้่ายเงินช่วยเหลือ 

ปรบัเนือ้หาค าแนะน าและวิธีการใหค้ าแนะน าแก่ผูไ้ดร้บัCBI รายใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อใหม้ั่นใจว่าคนกลุ่มนีเ้ขา้ใจวิธีการถอนเงินโดยใชบ้ตัรกดเงินสด
ท่ีไดร้บัไป 

ความเสี่ยงและปัญหาที่พบ 

ติดตามผลการด าเ นินงาน CBI อย่างต่อเ น่ือง  เพื่อให้มั่ นใจว่าการ
ด าเนินงานไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูร้บัประโยชน์ และจะไม่ท าใหผู้้ไดร้ับ
ประโยชนเ์จอความเสี่ยงท่ีไม่จ าเป็น ตามหลกัการส าคญัในการด าเนินงาน
ทกุกิจกรรม (Do No Harm Principle) 

การใชจ้่ายเงิน 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ เห็นไดช้ัดว่ายังคงมีช่องว่างอยู่ในการตอบสนอง
ต่อความต้องการพืน้ฐาน (จ านวนผู้ได้รับ CBI ร้อยละ 57 รายงานว่า
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานไดน้อ้ยกว่าครึ่ง) ในบริบทของ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ โควิด-19 ท่ียืดเยือ้ UNHCR  มีการทบทวน
ระดับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับ CBI อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แน่ใจว่าเงิน
ช่วยเหลือมีความเพียงพอ 

ความรบัผิดชอบต่อบคุคลที่ไดร้บัผลกระทบ 

แม้ว่ามีการรับรู ้กลไกการร้องเรียนมากขึน้ตั้งแต่  PDM ก่อนหน้านี้ ทาง 
UNHCR ยังคงมีการตรวจสอบกลไกการร้องเรียนท่ีมีอยู่อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ไดร้ับ CBI สามารถเข้าถึง กลไกการรอ้งเรียนเพื่อแสดง
ความคิดเห็น หรือ แจง้ปัญหาท่ีพบเกี่ยวกบัการด าเนินงาน CBI  

ในท านองเดียวกัน UNHCR ทบทวนประสิทธิผลของการสื่อสารและการ
เสริมสรา้งความตระหนักรูเ้ป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูไ้ดร้บั 
CBI ทกุราย ทราบถึงวิธีการรอ้งเรียนแบบไม่เปิดเผยตวัตนของผูร้อ้งเรียน 
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ระเบียบวิธี 

การประเมินความต้องการ (The Needs Assessment) และ PDM ได้รับ
การออกแบบใหเ้ป็นการสมัภาษณท์างโทรศพัทท่ี์กลุ่มเป้าหมายคือผู้ลีภ้ัย
และผูข้อ้ลีภ้ยัในเขตเมืองในประเทศไทย เพื่อประเมินความตอ้งการของคน
กลุ่มนี ้รวมทัง้ประเมินประสิทธิผลของ CBI (PDM) ในสถานการณโ์ควิด-19  
ซึ่งการส ารวจนีใ้ชค้  าถามท่ีหลากหลาย ทัง้ค าถามปลายปิดซึ่งประกอบดว้ย
ตัวเลือกค าตอบท่ีมีไวแ้ลว้ และค าถามปลายเปิดท่ีค าตอบสอดคลอ้งกับ
ตวัเลือกค าตอบท่ีก าหนดไวแ้ลว้จากผูส้มัภาษณ ์ ในบางกรณี ผูต้อบส ารวจ
สามารถให้ค าตอบท่ีต่างออกไปได้ โดยค าถามท่ีอ้างถึงในข้อค้นพบ
ดา้นล่าง น ามาจากแบบสอบถามและมีการเรียงล าดบัแบบสอบถามอย่าง
เดียวกนั  

การเลือกผูถู้กสมัภาษณม์าจากฐานข้อมูล (proGres) ของ UNHCR กลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับ PDM จ านวน 122 ครัวเรือน ไดร้ับเลือกมาจากผู้ลีภ้ัยใน
เขตเมืองท่ีขึน้ทะเบียนรบัเงินช่วยเหลือ นอกจากนัน้กลุ่มนีย้ังเป็นกลุ่มท่ีมี
ความเปราะบางต่างๆ ขอ้คน้พบจากการท า PDM โดยทั่วไปใชเ้ป็นตวัแทน
ของกลุ่ม โดยมีระดบัความเชื่อมั่น (confidence level) รอ้ยละ 95 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อน (margin of error) รอ้ยละ 10 

กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม 91 ครัวเรือนถูกคัดเลือกเพื่อประเมินความตอ้งการ
ของผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยในเขตเมืองท่ีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ  ยังมีการ
ประเมินความตอ้งการกบัผูต้อบส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างใน PDM  ซึ่งท าให้
เซตย่อย (subset) ของผลการศึกษาท่ีเป็นตัวแทนในการประเมินความ
ต้องการสามารถใช้ได้กับประชากรกลุ่มเปราะบางใน PDM ด้วย รวมมี
ผูต้อบค าถามในการประเมินความตอ้งการทัง้หมด จ านวน 213 ครวัเรือน 

ข้อคน้พบจากการประเมินความตอ้งการ โดยทั่วไปเป็นตัวแทนของกลุ่ม 
โดยมีระดับความเชื่อมั่น (confidiece level) ร้อยละ 95 และมีค่าความ
คลาดเคลื่อน (margin of error) รอ้ยละ 10  นอกจากนี ้ยังมีการแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อใหแ้น่ใจว่าไดร้วมคนจากหลากหลายสญัชาติและครวัเรือนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะ แมว้่าขอ้คน้พบไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มเหล่านี ้แต่การท่ี
รวมเขา้มาไวท้ าใหแ้น่ใจว่ามีตวัแทนท่ีหลากหลายในกลุ่มตวัอย่าง 

UNHCR และองคก์รพนัธมิตรไดอ้อกแบบแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
ตอ้งการและใช้องคป์ระกอบหลักของแบบสอบถามเกี่ยวกับ CBI ท่ีมีอยู่
ก่อนหนา้นี ้จากนัน้มีการใชเ้ครื่องมือท่ีเรียกว่าKoboในการเขา้รหัส โดยใน
การเก็บขอ้มูล UNHCR ไดอ้บรมผูส้มัภาษณแ์ละมีการน าแบบสอบถามไป
ทดสอบน าร่อง UNHCR ด าเนินการเก็บขอ้มูลผ่านทางการสมัภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคมถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ตอบ
ส ารวจรอ้ยละ 70 เป็นชาย และรอ้ยละ 30 เป็นหญิง  

UNHCR จัดเตรียมข้อมูลดิบและน าเสนอเป็นภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
Microsoft Power BI  UNHCR เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน
ฉบบัสมบรูณ ์

ขอ้จ ากดั 

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความลึกของการวิเคราะหแ์ต่ละส่วน 
การประเมินนีถ้กูออกแบบใหเ้อือ้ต่อการการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์ภายใน
เวลา 60-90 นาที  การประเมินนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูล
ครอบคลมุรายละเอียดเกี่ยวกบัหวัขอ้ต่าง ๆ ที่รวมเอาไว ้

ข้อจ ากัดของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างนีท้  าใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นตวัแทนครวัเรือนผูล้ีภ้ยัและผูข้อลี้

ภยัในเขตเมือง ซึ่งเป็นครวัเรือนท่ีมีความเปราะบางในการรบั CBI มากกว่า

ท่ีจะมุ่งผลการศึกษาท่ีเป็นตัวแทนของครวัเรือนท่ีมีความหลากหลายทาง

สญัชาติและลกัษณะเฉพาะต่างๆ 

จ านวนผูต้อบส ารวจท่ีไม่สามารถติดต่อได ้คิดเป็นรอ้ยละ 18 ซึ่งมากกว่าท่ี
วางแผนไวเ้ล็กนอ้ย ท่ีรอ้ยละ 10-15 ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก สถานการณ์
โควิด-19 อย่างไรก็ดี UNHCR สามารถปรับกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการ
สมัภาษณใ์นจ านวนครัง้ท่ีวางแผนไวเ้พื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นตัวแทน
ของกลุ่มตามท่ีระบุไวข้้างตน้ ครึ่งหน่ึงของกลุ่มผูท่ี้ปฎิเสธการตอบส ารวจ 
ใหเ้หตผุลว่า ตนไดใ้หข้อ้มลูไปแลว้ใน RNA และ PDM ช่วงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 และไม่เห็นประโยชนใ์นการเขา้ร่วมการส ารวจครัง้ท่ีสอง  บาง
รายแจง้ว่าการสมัภาษณใ์ชเ้วลานานเกินไป และมีจ านวนหน่ึงที่ไม่สามารถ
ใหค้วามรว่มมือในการส ารวจไดเ้น่ืองจากตอ้งท างาน 

ในการตอบส ารวจนีม้ีอุปสรรคท่ีส าคัญ คือ เรื่องภาษาของกลุ่มย่อยบาง
กลุ่มท่ีเขา้รว่มการประเมินความตอ้งการ/PDM ครัง้นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูล้ี ้
ภยัชาวเวียดนาม เชือ้ชาติ มองตานญาด (Vietnamese Montagnard) ท่ีไม่
สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได ้ เน่ืองจากล่ามภาษาจาไร (Jarai) ซึ่ง
พ านกัอยู่ในสหรฐัอเมริกา ไม่สามารถเขา้รว่มได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งคดั
กลุ่มนีอ้อก แลว้แทนท่ีดว้ยผู้ตอบส ารวจท่ีใช้ภาษาเวียดนามได ้ อน่ึงชาว
เวียดนาม เชื ้อชาติมองตานญาดดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 30 ในกลุ่ม
ประชากรผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมือง 

ทีมสัมภาษณ ์พบว่าผู้ตอบส ารวจบางคนมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรง 
ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตอบค าถามสัมภาษณ์ได ้จึงท าให้ตอ้งน าออกจาก
กลุ่มตวัอย่าง 

การตอบบบส ารวจ 

มีกลุ่มตวัอย่างบางคนเลือกที่จะไม่ตอบค าถามบางขอ้ ซึ่งขอ้มลูเหล่านีร้ะบุ
ไวใ้นขอ้มลูการตอบค าถามและส่วนบรรยายท่ีน าเสนอไวด้า้นล่างนี ้
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ขอ้มลูประชากร 

การส ารวจครอบคลุม 213 ครอบครัว หรือจ านวน 634 คน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณรอ้ยละ 12 ของประชากรผูข้อลีภ้ัยและผูล้ีภ้ัยในเขตเมือง ณ วันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2563  กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกให้สะท้อน
องคป์ระกอบดา้นอายุ เพศ และความหลากหลายของประชากรกลุ่มนีใ้ห้
มากท่ีสุด  มีการจ าแนกชุดขอ้มูลตามประชากรท่ีไดร้บั CBI และประชากรท่ี
ไม่ไดร้บั CBI  กลุ่มตวัอย่างนีป้ระกอบดว้ยกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม จาก 10 ประเทศ
ตน้ก าเนิด ซึ่งท าใหม้ั่นใจไดถ้ึงการเป็นตวัแทนกลุ่มชาติพนัธุแ์ละศาสนาท่ีดี
พอในกลุ่มประชากรปากีสถานและเวียดนาม ส าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดดขูอ้มลูสรุปดา้นล่าง 

กลุ่มย่อย รับ 
CBI 

ไม่ได้รับ  
CBI 

ทัง้          
หมด 

อฟักานิสถาน 10 6 16 

กมัพชูา 17 10 25 

จีน 0 11 11 

อิหรา่น 5 2 7 

อิรกั 3 5 8 

ปากีสถาน-อาหม์าดี  27 13 40 

ปากีสถาน-คริสเตียน  8 9 17 

ปาเลสไตน ์ 10 8 18 

โซมาเลีย 16 4 20 

เวียดนาม-คินฮ ์ 4 5 9 

เวียดนาม-มองตานญาด 8 9 17 

เวียดนาม-มง้ 9 2 11 

ซีเรีย 5 7 12 

รวม 122 91 213 

    

    

ประชากรศาสตร ์จ าแนกตามประเทศตน้ก าเนดิ 

 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ากลุ่มตวัอย่างมีความหลากหลาย สดัส่วนของครวัเรือนท่ีมี
ชายเป็นหัวหนา้ครวัเรือนต่อครวัเรือนท่ีมีหญิงเป็นหัวหนา้ครวัเรือนในการ
ส ารวจ เท่ากับร้อยละ 70 ต่อ ร้อยละ 30 ซึ่งสอดคล้องอย่างมากกับ
องคป์ระกอบของประชากรรวม (รอ้ยละ 74 ต่อ รอ้ยละ 26)  จากตาราง
ดา้นล่างนี ้สังเกตไดว้่ามีการตั้งใจถ่วงน า้หนักสัดส่วนของผู้หญิงเพื่อให้
มั่นใจว่ามีสดัส่วนท่ีถกูตอ้งในการส ารวจ 

องคป์ระกอบของครัวเรือน จ าแนกตามเพศในกลุ่มประชากรผูล้ีภ้ยัและผู้

แสวงหาที่ลีภ้ยัในเขตเมือง 

CBI - เพศ หญิง ชาย 

 รบั CBI 31.9% 68.1% 

 ไมไ่ดร้บั CBI 28.6% 71.4% 

ภาพรวม 30.5% 69.5% 

การสัมภาษณ:์ จ าแนกตามเพศ

นอกจากนี ้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างไดพ้ิจารณาถึงท่ีอยู่ของประชากรใน
เขตเมืองดว้ย  โดยการส ารวจนีค้รอบคลมุผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัท่ีอาศยัอยู่ใน
พื ้น ท่ี เมืองหลายแห่ง  ได้แก่  ก รุง เทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  
สมทุรปราการ และชลบรุี 

CBI - ที่อยู่ของผู้ถูกสัมภาษณ ์ CBI ไม่ได้รับ CBI 

กรุงเทพมหานคร 98 72 

นนทบุร ี 8 12 

ชลบุรี 3 3 

ปทมุธานี 9 1 

สมทุรปราการ 4 3 

รวม 122 91 
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การสัมภาษณ์ โดยจ าแนกตามทีอ่ยู่ของผูถู้กสมัภาษณ์ ในแง่ของลกัษณะประชากรซึ่งค านึงถึงความตอ้งการเฉพาะ กลุ่มตวัอย่างนี้
ประกอบไปดว้ยคนโสด ผูสู้งอายุ ครอบครวัท่ีมีบุตร บุคคลและสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีทุพพลภาพหรือมีปัญหาสุขภาพ ทั้งการเจ็บป่วยเรือ้รัง การ
เจ็บป่วยทางจิต และการเจ็บป่วยอื่นๆ  เคสท่ีมีปัญหาสขุภาพทุพพลภาพมี
สดัส่วนรอ้ยละ 52.9 ของผูต้อบส ารวจในเคสท่ีรบั CBI และรอ้ยละ 31.1 ใน
เคสท่ีไม่ไดร้บั CBI  อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการเฉพาะต่าง ๆ  มีการทบัซอ้น
กันอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นรอ้ยละท่ีแน่นอนได ้ครัวเรือนท่ีส ารวจ 
ส่วนใหญ่ถึงรอ้ยละ 61.2 มีผูท่ี้เจ็บป่วยเรือ้รงัและผูป่้วยทางจิตและมีปัญหา
สุขภาพ ผูต้อบส ารวจนอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 เป็นบุคคลท่ีอยู่กับคนทุพพลภาพ  
อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถท าการสัมภาษณ์บางคนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและการพูด เ น่ืองจากใช้วิ ธีสัมภาษณ์ทางไกลเพราะ
สถานการณโ์ควิด-19 และมีความทา้ทายเกี่ยวกบัการสื่อสาร นอกจากนี ้ใน
การส ารวจ ยังมีครอบครวัท่ีบิดาหรือมารดาถูกคุมขังอยู่ในสถานกักตวัคน
ต่างดา้วจ านวน 10 ครอบครวั
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สว่นที่ 1: การประเมินความตอ้งการ 

การประเมินความตอ้งการในปัจจบุนั เป็นไปตาม RNA ท่ีด าเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และไดถ้กูใชเ้พื่อท าความเขา้ใจว่าความตอ้งการของชมุชนผูล้ีภ้ัย

และผูข้อลีภ้ยัในเขตเมืองไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างไรในช่วงปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการแพรร่ะบาดของโควิด-19 โดยเหมือนกบั RNA ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จดุเนน้

ของการประเมินครัง้ล่าสุดคือ ความรู ้ประสบการณ ์พฤติกรรม และบรรทัดฐานเกี่ยวกับโควิด-19 รวมทัง้ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา การจา้งงาน และการ

เขา้ถึงสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานส าหรบัผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมือง ขอ้คน้พบจากการประเมินความตอ้งการมีดงัต่อไปนี้ 

ความรูแ้ละประสบการณเ์ก่ียวกบัโควิด-19 

จากการสัมภาษณ ์213 คร้ัง ผู้ตอบส ารวจเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 97) 
ตระหนักถึงโควิด-19 

นอกจากนี ้ผูต้อบส ารวจส่วนใหญ่รบัรูเ้กี่ยวกบัค าแนะน าและมาตรการของ
รัฐบาลไทยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่น การสวม
หนา้กากอนามัย (รอ้ยละ 94) การอยู่บา้น/แยกตวัเองออกจากสงัคม (รอ้ย
ละ 85) การส่งเสริมสุขอนามยัท่ีดี (รอ้ยละ 78) มาตรการเคอรฟิ์วและล็อก
ดาวน ์(รอ้ยละ 35) และอื่น ๆ (ด ูC2) 

เมื่อเทียบกับการส ารวจก่อนหน้านี ้พบว่าความรูเ้กี่ยวกับค าแนะน าและ
มาตรการของรฐับาลไทยเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 มีมากขึน้ 
ซึ่งถือว่าเป็นไปในเชิงบวก การส ารวจก่อนหนา้นีช้ีใ้ห้เห็นว่าผู้ตอบส ารวจ
รอ้ยละ 78 รบัรูถ้ึงค าแนะน าท่ีจะใหอ้ยู่บา้น/แยกตวัเองออกจากสงัคม รอ้ย

ละ 76 รบัรูเ้กี่ยวกับค าแนะน าใหส้วมหนา้กากอนามยั และรอ้ยละ 68 รบัรู ้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมสขุอนามยัที่ดี  

ค าถาม C2 คณุรูจ้กัขัน้ตอนที่รฐับาล/หน่วยงานในประเทศ ไดด้ าเนินการเพ่ือลด
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในพืน้ที่ของคณุ บา้งหรือไม่? 

ค าแนะน าใหส้วมหนา้กากอนามยั 

ค าแนะน าใหป้ระชาชนอยู่บา้น/แยกตวัเองออกจากสงัคม 

การสง่เสริมการปฏิบติัเพือ่สขุอนามยัที่ดี 

มาตรการเคอรฟิ์ว/ลอ็กดาวน ์

การจ ากัดการเดินทางภายในประเทศ/เฉพาะพืน้ที ่

การปิดธุรกิจ กิจการที่ไม่ส  าคญั 

การจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 

การปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลยั 

 

© UNHCR/Jennifer Harrison
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กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับความเป็นไปไดใ้น
การเขา้ถึงการตรวจและรกัษาโควิด-19 หากจ าเป็น  ในขณะท่ีผูต้อบส ารวจ
รอ้ยละ 51 โดยรวมเชื่อว่าตนน่าจะสามารถเขา้ถึงได ้แต่รอ้ยละ 26 คิดว่าไม่
น่าจะเขา้ถึงได ้ในขณะท่ีรอ้ยละ 23 ระบุว่าไม่ทราบ จากขอ้คน้พบ ค าตอบ
จากผูท่ี้รบัและไม่ไดร้บั CBI ไม่ไดต่้างกันอย่างมีนัยส าคญัจากทัง้กลุ่มท่ีท า

การส ารวจ  ในส่วนนี ้ผูต้อบส ารวจท่ีไดร้บั CBI รอ้ยละ 52 ระบุว่าตนน่าจะ
เขา้ถึงการตรวจและรกัษาได ้ในขณะท่ี รอ้ยละ 27 คิดว่าไม่น่าจะได ้ ส าหรบั
ผู้ท่ีไม่ไดร้ับ CBI รอ้ยละ 49 ตอบว่าตนน่าจะสามารถไดร้ับการตรวจและ
รกัษาได ้และรอ้ยละ 26 ตอบว่าไม่น่าจะได ้(ด ูC3) 

 

ค าถาม C3 คณุสามารถไดร้บัการตรวจและรกัษาโควิด-19 ไดห้รือไม่ หากจ าเป็น? 

ภาพรวม ผู้ทีไ่ด้รับCBI ผู้ทีไ่ม่ได้รับ CBI 

   
 

 

ส าหรบัผูท่ี้บอกว่าการตรวจและรกัษาโควิด-19 น่าจะเป็นไปได ้ รอ้ยละ 72 
ระบุว่าน่าจะมีบริการในโรงพยาบาลรฐั รอ้ยละ 6 ตอบว่าน่าจะมีบริการใน
โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 6 ตอบว่าน่าจะมีบริการทั้งในโรงพยาบาล
เอกชนและรัฐ  ในขณะท่ีร้อยละ 6 กล่าวว่าน่าจะมีบริการท่ีคลินิกของ
องคก์รภาคเอกชน (ด ูC3a) 

ผูท่ี้รายงานว่าไม่สามารถไดร้บัการตรวจและรกัษาโควิด-19 ส่วนใหญ่ระบุ
ว่าการขาดทรพัยากรทางการเงินเป็นเหตุผลหลกั (รอ้ยละ 73) ตามมาดว้ย
ไม่สามารถจ่ายเงินเพือ่ท่ีจะไปยงัสถานบริการสขุภาพได ้(รอ้ยละ 39) ความ
เขา้ใจว่าผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัไม่สามารถเขา้รบัการตรวจและรกัษาโควิด-19
ได ้(รอ้ยละ 23) ความกลวัว่าจะถกูจบักมุ (รอ้ยละ 20) และความกลวัว่าจะ
ติดโควิด-19 จากการไปสถานบริการสุขภาพ (ร้อยละ 9) ตามล าดับ (ดู 
C3b)   

สังเกตไดว้่าสัดส่วนของผู้ตอบส ารวจท่ีไม่สามารถจ่ายค่าไปสถานบริการ
สขุภาพเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 เมื่อเทียบกบัการส ารวจก่อนหนา้นี ้ จดุนีแ้สดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงความยากล าบากทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึน้ท่ีชุมชนผูล้ีภ้ยั
และผู้ขอลีภ้ัยในเขตเมืองต้องเผชิญเมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคและมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 

ในส่วนกลุ่มท่ีมีความเปราะบางสงูกว่ากลุ่มอื่น ผูต้อบส ารวจท่ีเป็นผูสู้งอายุ
รอ้ยละ 100 ระบุว่าตนไม่สามารถจ่ายค่าตรวจและรกัษาโควิด-19 ได ้ ใน
ท านองเดียวกัน ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 100 ท่ีมีปัญหาสุขภาพและคนโสดท่ี
อยู่ในสถานกักตวัคนต่างดา้วระบุว่าตนไม่สามารถจ่ายค่าตรวจและรกัษา
โควิด-19 ได ้

 

 

ค าถาม C3 การตรวจและรกัษาโรคโควิด-19 น่าจะใหบ้ริการที่ไหนบา้ง? 

 

 

ค าถาม C3b เหตใุดคณุจงึไม่สามารถเขา้ถึงการตรวจและรกัษาโควิด-19 ได?้ 

  

 

⚫ ได ้  ⚫ ไม่ได ้ ⚫ ไม่ทราบ ⚫ ได ้  ⚫ ไม่ได ้ ⚫ ไม่ทราบ ⚫ ได ้  ⚫ ไม่ได ้ ⚫ ไม่ทราบ 

ไม่ได ้

ไม่ทราบ 

ไม่ได ้
ได ้

ไม่ทราบ 

ได ้

ไม่ได ้

ได ้ไม่ทราบ 

โรงพยาบาล 
รฐั 

โรงพยาบาล
รฐัและเอกชน 

โรงพยาบาล
เอกชน 

คลินิกของ
องคก์ร

ภาคเอกชน 

อื่น ๆ  

กลวัถูกจบักุม กลวัติดโรคโค
วิด-19 จากการ
ไปโรงพยาบาล/

คลินิก 

ไม่สามารถจ่าย 
ค่าตรวจและรกัษา/
ขาดทรพัยากรทาง

การเงิน 

การตรวจและ
รกัษาไม่มีใหแ้ก่ผู ้
ขอลีภ้ยัและผูล้ีภ้ยั 

ไม่สามารถจ่าย
ค่าเดินทางไป
โรงพยาบาล 
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พฤติกรรมและบรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัโควิด-19 

ผูต้อบส ารวจส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 96) ระบวุ่าตนไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัมาตรการ
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในขณะท่ีเพียงรอ้ยละ 4 ระบวุ่ายงัไม่ได้
รบัขอ้มูลดงักล่าว รอ้ยละ 4 นีป้ระกอบดว้ยผูล้ีภ้ัยในเขตเมือง 7 คน และผู้
ขอลีภ้ยั 2 คนท่ีมีความเปราะบางบางอย่างที่เกี่ยวกบัปัญหาสขุภาพ  
ค าถาม D1 คณุไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

ใด ๆ หรือไม่?

แนวโน้มเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลงจาก  RNA ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบส ารวจเกือบรอ้ยละ 97 รบัรู ้
เกี่ยวกับมาตรการป้องกนัเกี่ยวกบัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 และรอ้ยละ 
3 ท่ีไม่รูเ้รื่องนี ้ทัง้หมดเป็นผูล้ีภ้ยัในเขตเมืองท่ีมีปัญหาสขุภาพ 

จากจ านวนท่ียืนยันว่าไดร้บัขอ้มูล รอ้ยละ 54 ระบุว่าแหล่งขอ้มูลหลกัของ
ตนประกอบด้วยแพลตฟอรม์สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
และไลน ์ตามมาดว้ยเพื่อนและครอบครวั (รอ้ยละ 41) รวมทัง้แหล่งขอ้มูล
จากรัฐบาล ผู้น าชุมชน และองคก์รภาคเอกชนภายในประเทศ ในสัดส่วน
ร้อยละ 26 ร้อยละ 25 และร้อยละ 24 ตามล าดับ  แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
ประกอบด้วยโทรทัศน์ (ร้อยละ 20) โรงพยาบาล (ร้อยละ 18) องค์กร
ภาคเอกชนระหว่างประเทศ/หน่วยงานในสงักดัสหประชาชาติ (รอ้ยละ 16) 
และสื่อสิ่งพิมพ ์(น้อยกว่า 10)  อน่ึง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคญั
เมื่อเปรียบเทียบตวัเลขนีก้บัขอ้คน้พบจาก RNA ก่อนหนา้นี ้ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่าแหล่งขอ้มลูส่วนใหญ่ยงัคงเหมือนเดิม 

 

ค าถาม D1a คณุไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัการรกัษาระยะห่างทางสงัคม (หรือทางกายภาพ) การกกัตวั และการแยกตวัเอง จากใคร?

ในแง่ของมาตรการป้องกันโควิด-19 การใชห้นา้กากอนามัยและถุงมือถูก
กล่าวถึงว่าเป็นมาตรการท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด (รอ้ยละ 94) ตามมาดว้ยการ
รกัษาระยะห่างทางสงัคม (รอ้ยละ 86) การลา้งมือ และการใชน้ า้ยาฆ่าเชือ้
อย่างสม ่าเสมอ (รอ้ยละ 79 และ 77 ตามล าดบั) และการแยกตวัเองออก
จากสังคม/กักตัว (รอ้ยละ 53)  ส าหรับผู้ตอบส ารวจท่ีมีค าตอบไม่ซ า้ใคร 
(อื่น ๆ รอ้ยละ 7) ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรกัษาสภาพแวดลอ้มในท่ี

พกัอาศยัใหส้ะอาดและการลองใชว้ิธีการประจ าบา้น เช่น การด่ืมเครื่องด่ืม
อุ่น ๆ มีเพียงประชากรเพียงร้อยละ 2 ท่ีระบุว่าตนไม่ได้รับทราบ
เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน 

เมื่อเปรียบเทียบผลเหล่านีก้บัค าตอบจาก RNA ก่อนหนา้นี ้ไม่พบความ
แตกต่างทีม่ีนยัส าคญั 

ค าถาม D2 มาตรการป้องกนัโควิด-19 อะไรที่คณุทราบ? 

 

⚫ ได ้  ⚫ ไมไ่ด ้ ⚫ ไม่ทราบ 

เฟซบุ๊ก/ทวิตเตอร/์ไลน/์ส่ือสงัคมออนไลน์ 

ครอบครวั เพื่อน หรือคนรูจ้กั 

แหล่งขอ้มูลจากรฐับาล/หน่วยงานทอ้งถ่ิน 

ตวัแทน/ผูน้  าชุมชน 

องคก์รภาคเอกชนภายในประเทศ 

โทรทศัน์ 

บุคลากรทางการแพทย ์(โรงพยาบาล/คลินิก) 

องคก์รภาคเอกชนระหว่างประเทศ/หน่วยงานในสงักัดสหประชาชาติ 

โปสเตอร/์ป้ายโฆษณา/ใบปลิว 

หนงัสือพิมพ ์

วิทยุ 

ใชห้นา้กากอนามัย/ถุงมือ 

การรกัษาระยะห่างทางสังคม 

ลา้งมือบ่อย ๆ 

ใชน้ า้ยาหรือเจลลา้งมือ 

การแยกตวัเอง/กักตวั 

หยุดไปท างาน 

หยุดส่งบุตรไปโรงเรียน 

อื่นๆ 

ไม่มี 

ไม่ได ้

ได ้
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ผูต้อบส ารวจเกือบทัง้หมด (รอ้ยละ 98) ซึ่งประกอบดว้ยผูล้ีภ้ัยในเขตเมือง 
188 คน และผู้ขอลีภ้ัย 21 คน ยืนยันว่าตนและสมาชิกในครอบครัวได้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด -19  ผู้ตอบส ารวจใน
สัดส่วนท่ีน้อย (รอ้ยละ 2) ไม่ไดป้ฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ประกอบไป
ดว้ยผูล้ีภ้ัยในเขตเมืองสี่คน โดยหน่ึงคนเป็นผูท่ี้ไดร้บั CBI ซึ่งอธิบายว่าเป็น
เพราะขาดทรพัยากรทางการเงินท่ีจ าเป็นต่อการซือ้หนา้กากอนามยั/ถุงมือ/
น า้ยาฆ่าเชือ้ 

ค าตอบเหล่านีม้ีความคลา้ยมากกบัค าตอบท่ีไดร้บัเกี่ยวกบัความรูแ้ละการ
ใชม้าตรการป้องกนัใน RNA ก่อนหนา้นี ้โดยมีขอ้ยกเวน้เดียวคือเหตผุลการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  ซึ่งในการประเมินความต้องการล่าสุด
กล่าวถึงการขาดทรัพยากรทางการเงินท่ีจะจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล แต่ในการส ารวจก่อนหนา้นีก้ล่าวถึงการไม่สามารถรกัษาระยะห่าง
ทางสงัคมเป็นสาเหตหุลกั 

ค าถาม D3 คณุและสมาชิกในครอบครวัของคุณปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัใด ๆ 

เหล่านีห้รือไม่

เมื่อถูกถามว่ามีขอ้มูลเกี่ยวกับคนในชุมชนท่ีตรวจเจอเชือ้โควิด-19 หรือไม่ 
ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 97 ระบุว่าตนไม่เคยไดย้ินหรือไม่ทราบเกี่ยวกบัเรื่องนี้  
ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 3 หรือเจ็ดคน ท่ียืนยันว่าเคยไดย้ินเกี่ยวกับคนท่ีตรวจ
พบเชือ้โควิด และพบว่าทัง้หมดอยู่ท่ีใจกลางกรุงเทพฯ  ในจ านวนเจ็ดคนนี ้
มีสามคนมาจากกัมพูชา  สองคนมาจากปาเลสไตน์ หน่ึงคนมาจาก
เวียดนามและ และหน่ึงคนมาจากโซมาเลีย 

ค าถาม D4 คณุรูจ้กัใครในชมุชนของคณุที่ตรวจพบเชือ้โควิด-19 หรือไม่

 

เมื่อผูต้อบส ารวจถกูถามเชิงสมมติุว่าคนท่ีตรวจพบเชือ้โควิด-19 จะถกูมอง
อย่างไรในชมุชน รอ้ยละ 49 ระบวุ่าปฏิกิรยิาของชมุชนจะไม่เป็นทัง้เชงิบวก
หรือลบในสถานการณเ์ช่นนี ้ในขณะท่ีรอ้ยละ 34 ระบวุ่าปฏิกริิยาของชมุชน
จะเป็นบวก  เพียงรอ้ยละ 17 กล่าวว่าคนท่ีตรวจเจอโควิด-19 จะไดร้บั
ปฏิกิริยาเชิงลบ ขอ้คน้พบนีค้ลา้ยกบัท่ีไดจ้าก RNA ก่อนหนา้นี ้ ท่ีผูต้อบ
ส ารวจรอ้ยละ 37 ระบคุ าตอบกลาง ๆ รอ้ยละ 37 ใหค้ าตอบเชิงบวก และ
รอ้ยละ 20 ใหค้ าตอบเชิงลบ 

ค าถาม D5 หากมีคนในชมุชนของคณุตรวจเจอโควิด-19 คณุคิดว่าเขาจะถกูพดูถึง

อย่างไร?

 

หลายเดือนหลงัจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค ผูต้อบส ารวจในสดัส่วนท่ี
สูง (รอ้ยละ 81) รายงานว่ามีความรูส้ึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณโ์ค
วิด-19  จากผูต้อบส ารวจเหล่านีป้ระชากรท่ีรูส้กึวิตกกงัวลมากท่ีสดุคือกลุ่ม
ผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 88) ตามมาดว้ยครอบครวัท่ีมีผู้สูงอายุ (รอ้ยละ 86) พ่อ
หรือแม่เลีย้งเด่ียว (รอ้ยละ 85) และผูท่ี้มีปัญหาสขุภาพอยู่ก่อนแลว้ (รอ้ยละ 
81) ความวิตกกงัวลท่ีมีอยู่ในระดบัท่ีสงูไดร้บัการรายงานใน RNA ก่อนหนา้
นีใ้นท านองเดียวกัน และยังคงเป็นขอ้กังวลท่ีส าคญัมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งส าหรบักลุ่มท่ีมีความตอ้งการเฉพาะท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 

ค าถาม D6 คณุรูส้กึตื่นกลวัหรือวิตกกงัวลเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 

หรือไม่?

 

⚫ ปฎิบติั   ⚫ ไม่ไดป้ฎิบติั 

⚫ รูจ้กั   ⚫ ไมรู่จ้กั 

⚫ เชิงบวก   ⚫ เชิงลบ  ⚫ ความเห็นเป็นกลาง   

⚫ ต่ืนกลวั/วิตกกงัวล   ⚫ ไม่ต่ืนกลวั/วิตกกงัวล 

ไม่ไดป้ฎิบติั 

ปฎิบติั 

เชิงลบ 

เชิงบวก 

ความเห็นเป็นกลาง 

รูจ้กั 

ไม่รูจ้กั 

ต่ืนกลวั/วิตกกงัวล 

ไม่ต่ืนกลวั/วิตกกงัวล 
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สาเหตุหลกัของความวิตกกังวลท่ีระบุไวม้าจากความกลวัว่าผูต้อบส ารวจ
หรือสมาชิกในครอบครวัจะติดเชือ้โควิด-19 (รอ้ยละ 57) และมีเหตผุลอื่น ๆ 
ท่ีถูกกล่าวถึงตามมาคือ กลวัการตกงาน (รอ้ยละ 18) กลวัเขา้ไม่ถึงบริการ
สขุภาพ (รอ้ยละ 10) กลวัเสียชีวิตจากการติดเชือ้โควิด-19 (รอ้ยละ 8)  

และไม่สามารถส่งบตุรไปโรงเรียน (รอ้ยละ 2) ส่วนค าตอบท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์
ท่ีเนน้ (อื่น ๆ รอ้ยละ 5) กล่าวถึงความกงัวลในดา้นความคุม้ครองเน่ืองจาก
รบัรูว้่าโอกาสในการไปตัง้ถิ่นฐานในประเทศท่ีสามจะลดลงหรือชา้ลง 

 

ค าถาม 6a อะไรคือเหตผุลหลกัที่ท  าใหห้นกัใจหรือวิตกกงัวล? 

 
 

 

 

 
ประชากรกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 90 ระบุว่าตนไม่เคยประสบกับความรุนแรง
หรือการละเมิดตัง้แต่การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในขณะท่ีรอ้ยละ 10 หรือ 
21 คน ระบุว่าเคย กลุ่มผูต้อบส ารวจกลุ่มหลงันีป้ระกอบดว้ยผูล้ีภ้ัยในเขต
เมือง 20 คนและผูข้อลีภ้ัย 1 คน โดยเป็นหญิง 8 คน และ ชาย 13 คน อน่ึง 
ไม่มีกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มอายุ ท่ีระบุว่าตนเคยประสบ
ความรุนแรงในการถกูละเมิดเป็นพิเศษ 

ตามผลการส ารวจก่อนหน้านี้ ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 12 ยืนยันว่าได้เจอ
เหตกุารณค์วามรุนแรง กลุ่มนีย้งัประกอบดว้ย 21 คนซึ่งทัง้หมดเป็นผูล้ีภ้ยั 

ค าถาม D7 คณุหรือใครในครวัเรือนของคณุเคยประสบกบัความรุนแรงหรือการ

ละเมิดใด ๆ ตัง้แต่การระบาดของโควิด-19 หรือไม่? 

 

โดยรวมแลว้ ผูต้อบส ารวจระบวุ่าความรุนแรงที่ตนประสบเป็นความรุนแรง
ทางวาจาเป็นส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 90) ผู้ตอบส ารวจรอ้ยละ 29 รายงานว่า
ประสบการละเมิดทางกายในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค ซึ่งเกิดขึน้ในพืน้ท่ี
สาธารณะ (รอ้ยละ 62) ท่ีบา้น (รอ้ยละ 52) และในท่ีท างาน (รอ้ยละ 14) 

ในการส ารวจก่อนหนา้นี ้ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 81 ยืนยนัว่าตนไดป้ระสบการ
ละเมิดทางวาจา ในขณะท่ีรอ้ยละ 19 กล่าวว่าตนถูกละเมิดทางร่างกาย  
โดยความแตกต่างท่ีส าคญัคือความรุนแรงดังกล่าวในรายงานก่อนหน้านี้ 
ได้ระบุว่าเกิดขึน้ท่ีบา้น (ร้อยละ 76) ไม่ใช่ในพืน้ท่ีสาธารณะ อันเป็นผล
โดยตรงจากการล็อกดาวน ์

ค าถาม D7a ความรุนแรงหรือการละเมิดเป็นประเภทไหน? 

 

 

ค าถาม D7ab ความรุนแรงเกิดขึน้ที่ไหน? 

 

⚫ เคย   ⚫ ไม่เคย 

กลวัตวัเองและ/
หรือสมาชิกใน

ครอบครวัเสียชีวิต
เนื่องจากโควิด-19 

อ่ืนๆ กลวัตวัเองและ/หรือ
สมาชิกในครอบครวั

ติดโควิด-19 

กลวัเขา้ไม่ถึง
สถานบริการ
สขุภาพ 

กลวัตกงาน/
เสียกจิการ 

กลวัว่าจะไม่สามารถ

จดัหาอาหารใหบุ้ตรได้

เนื่องจากโรงเรียนปิด 

เคย 

ไม่เคย 

การละเมิดทาง
วาจา 

การละเมิด
ทางวาจา 

การละเมิด
ทางรา่งกาย 

ในพืน้ท่ีสาธารณะ ที่บา้น ที่ท างาน 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=d3e1ed41-04bb-4c25-9588-3e16e5d0c6ce&reportObjectId=a481aea6-0a51-41ce-9381-ad6c330fc98b&ctid=e5c37981-6664-4134-8a0c-6543d2af80be&reportPage=ReportSectiondb8a8f2f4e50acd94ab4&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=d3e1ed41-04bb-4c25-9588-3e16e5d0c6ce&reportObjectId=a481aea6-0a51-41ce-9381-ad6c330fc98b&ctid=e5c37981-6664-4134-8a0c-6543d2af80be&reportPage=ReportSectiondb8a8f2f4e50acd94ab4&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=d3e1ed41-04bb-4c25-9588-3e16e5d0c6ce&reportObjectId=a481aea6-0a51-41ce-9381-ad6c330fc98b&ctid=e5c37981-6664-4134-8a0c-6543d2af80be&reportPage=ReportSectiondb8a8f2f4e50acd94ab4&pbi_source=copyvisualimage


 

 

 www.unhcr.org 20 
 

COVID-19 IMPACT ASSESSMENT > Thailand / February 2021 

ผูต้อบส ารวจจ านวนมาก (รอ้ยละ 78) มองว่าความเสี่ยงท่ีตนและชมุชมจะ
ประสบกับความรุนแรงและการละเมิดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
นัน้ เหมือนกบัในช่วงก่อนโควิด-19 ขณะท่ีรอ้ยละ 18 ระบวุ่าความเสี่ยงท่ีจะ
ประสบกบัความรุนแรงนัน้เพิ่มขึน้  ผูต้อบส ารวจเพียงรอ้ยละ 4 เชื่อว่าความ
รุนแรงดังกล่าวไดล้ดลง  มีข้อสังเกตในทางท่ีดี คือในการประเมินความ
ตอ้งการในปัจจบุนั ผูต้อบส ารวจในสดัส่วนท่ีนอ้ยลงรายงานว่ามีความเสี่ยง
ท่ีจะพบเจอความรุนแรงเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัการส ารวจก่อนหนา้นี ้ท่ีผูต้อบ
ส ารวจรอ้ยละ 27 รายงานว่าความเสี่ยงท่ีจะพบเจอความรุนแรงนัน้เพิ่มขึน้ 

ผูท่ี้รายงานว่าประสบความรุนแรงบ่อยครัง้ขึน้ในช่วงการแพรร่ะบาดของโค
วิด-19 ระบุว่า การไม่มีงานท า วิกฤตการณท์างการเงิน ความเครียด และ
ความขัดแย้งทางสังคม เป็นสี่สาเหตุหลักในการเพิ่มขึน้ของความรุนแรง  
ทัง้นี ้ไม่มีการเก็บขอ้มลูดา้นนีใ้นการส ารวจก่อนหนา้นี ้

ในแง่ของการรายงานกรณีท่ีเกิดความรุนแรงและการละเมิดขึน้  ผู้ตอบ
ส ารวจส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 75) ยืนยันว่ารูจ้กักลไกการรายงานท่ีมีอยู่  ส่วนท่ี
เหลือรอ้ยละ 25 ซึ่งไม่ไดม้ีความรูถ้ึงกลไกดงักล่าว เป็นจ านวนรวม 54 คน 
มี 45 คนเป็นผู้ลีภ้ัยจากชุมชนปัญจาบ มองตานญาด และอาหรับ  ทั้งนี้ 
การสรา้งความตระหนักรูเ้กี่ยวกับกลไกการรายงานเหตุอย่างเหมาะสม
ส าหรบัแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะสามารถลดทอนช่องว่างนีไ้ด ้

ขอ้คน้พบเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ทีม่ีผลการศึกษาคลา้ย ๆ กบัการ
ส ารวจก่อนหนา้นี ้ทีผู่ต้อบส ารวจรอ้ยละ 67 ยืนยนัว่ารูจ้กักลไกการรายงาน 
และรอ้ยละ 33 (54 คน) ระบวุ่าไม่ไดร้บัรูเ้กีย่วกบักลไกดงักล่าว 

ค าถาม D8 คุณคิดว่าความเสี่ยงที่คณุและคนอื่น ๆ ในชมุชนจะเจอความรุนแรง

และการละเมิดตัง้แต่เกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 เพิ่มขึน้ ลดลง หรือยงัคงเท่า

เดิม?

 

ค าถาม D9 คุณรูจ้กักลไกการรายงานเหตลุะเมิด/ข่มขู่ที่เกิดขึน้กบัคุณหรือไม่? 

 

 

สขุภาพ 

จากการสัมภาษณ ์213 คร้ัง ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 49 รายงานว่ามี

ปัญหาสุขภาพท่ีต้องได้รับการรักษาเป็นประจ า (ด ูE1) 

สดัส่วนของผูต้อบส ารวจท่ีตอ้งไดร้บัการรกัษาเป็นประจ าแตกต่างกนัไปใน
แต่ละชุมชน ตัวอย่างเช่น ผู้ตอบส ารวจจากปากีสถาน (ร้อยละ 70) 
อัฟกานิสถาน (ร้อยละ 69) อิรัก (ร้อยละ 63) อิหร่าน (ร้อยละ 57) และ
กัมพูชา (รอ้ยละ 50) มีอัตราส่วนสูงสุดท่ีรายงานว่าจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
รกัษาทางการแพทยอ์ย่างเป็นประจ า ในขณะท่ีผูต้อบส ารวจจากปาเลสไตน ์
(รอ้ยละ 44) ซีเรีย (รอ้ยละ 42) เวียดนาม (รอ้ยละ 35) และโซมาเลีย (รอ้ย
ละ 25) มีอัตราส่วนต ่าสุด  และไม่มีผูต้อบส ารวจจากประเทศจีน (รอ้ยละ 
0) ระบุว่าตนตอ้งไดร้ับการรกัษาทางการแพทยอ์ย่างเป็นประจ า  ในการ
ส ารวจก่อนหนา้นี ้ผูต้อบส ารวจจากอิหร่านรายงานถึงความจ าเป็นในการ
เข้ารับการรกัษาทางการแพทยเ์ป็นประจ าเป็นสดัส่วนสูงท่ีสุด และผู้ตอบ
ส ารวจจากปาเลสไตนอ์ยู่ในสดัส่วนต ่าสดุ 

ค าถาม E1 คุณหรือสมาชิกในครวัเรือนมีปัญหาสขุภาพที่ตอ้งไดร้บัการรกัษาเป็น

ประจ าหรือไม่? 

  

⚫ ลดลง   ⚫ เพิ่มขึน้  ⚫ คงเดิม   

⚫ รูจ้กั   ⚫ ไม่รูจ้กั   

⚫ มี   ⚫ ไม่ม ี

ลดลง 

คงเดิม 

เพิ่มขึน้ 

รูจ้กั 

ไม่รูจ้กั 

ไม่ม ี

มี 
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จากผูต้อบส ารวจท่ีตอ้งรบัการรกัษาทางการแพทยเ์ป็นประจ า พบว่ารอ้ยละ 
74 รายงานว่าตอ้งเข้ารับการรักษาทุกเดือน รอ้ยละ 13 ไม่ไดเ้ข้ารับการ
รกัษาเลย รอ้ยละ 9 เขา้รบัการรกัษาทุกสองสปัดาห์ และรอ้ยละ 5 เขา้รบั
การรกัษาสปัดาหล์ะครัง้ (ดู E1a) ขอ้คน้พบเหล่านีส้่วนใหญ่สอดคลอ้งกบั 
RNA ก่อนหนา้นี ้

ค าถาม E1a คุณและ/หรือสมาชิกในครอบครัวต้องไปตรวจสุขภาพหรือรับการ

รกัษาเป็นประจ า บ่อยแค่ไหน? 

 

ผู้ได้รับ CBI ร้อยละ 59 รายงานว่าต้องการการรักษาเป็นประจ า 
ส าหรับผู้ไม่ได้รับ CBI ตัวเลขนี้ลดลงไปเป็นร้อยละ 35 ซึ่ง
ลดลงจากการส ารวจก่อนหน้านีเ้ล็กน้อย 

ค าถาม E1a คุณและ/หรือสมาชิกในครอบครัวต้องไปตรวจสุขภาพหรือรับการ

รกัษาเป็นประจ า บ่อยแค่ไหน? 

[E1] ผูต้อบส ารวจที่รบั CBI 

 

[E1] ผูต้อบส ารวจที่ไม่ไดร้บั CBI 

 

ผลส ารวจแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีส าคัญระหว่างผู้ไดร้ับ CBI 
เพศหญิง (รอ้ยละ 57) และผู้ไดร้ับ CBI เพศชาย (รอ้ยละ 60) ในแง่ของ
ความจ าเป็นในการเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยเ์ป็นประจ า  ในท านอง
เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้ไม่ไดร้บั CBI เพศ
หญิง (รอ้ยละ 37) และผูไ้ม่ไดร้บั CBI เพศชาย (รอ้ยละ 35) ในแง่ของความ
จ าเป็นในการเขา้รบัการรกัษาทางการแพทยเ์ป็นประจ า  ซึ่งแตกต่างจากผล
การส ารวจก่อนหน้านี้ ท่ีแสดงให้เห็นอัตราผู้ไดร้บั CBI เพศหญิง (รอ้ยละ 
67) และผู้ไม่ได้รับ CBI เพศหญิง (ร้อยละ 55) ท่ีต้องการการรักษาทาง
การแพทยเ์ป็นประจ านัน้สงูกว่า เมื่อเทียบกบัผูไ้ดร้บั CBI เพศชาย (รอ้ยละ 
57) และผูไ้ม่ไดร้บั CBI เพศชาย (รอ้ยละ 32) 

ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 22 ระบุว่าไม่สามารถเขา้ถึงสถานบริการสุขภาพเพื่อ
รบัการรกัษาตัง้แต่เกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563  ตัวเลขนีล้ดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับผลการ
ส ารวจก่อนหน้านี้ ท่ีร ้อยละ 52 ระบุว่าไม่สามารถเข้าถึงสถานบริการ
สุขภาพเพื่อเข้ารับการรักษา  ส่วนการประเมินความตอ้งการในปัจจุบัน 
ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 34 รายงานว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้น้อยลง 
ในขณะท่ี ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 44 รายงานว่าความถี่ของการไปสถาน
บริการสุขภาพยังคงเท่าเดิม ซึ่งตวัเลขนีเ้พิ่มขึน้อย่างมาก เมื่อเทียบกับผล
การส ารวจก่อนหน้านี้ (รอ้ยละ 29) โดยอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีรัฐบาล
ไทยเริ่มใชแ้นวทางส าหรบัมาตรการคลายล็อกดาวน์ท่ีแบ่งเป็นระยะ ๆ ท่ี
เริ่มตัง้แต่ตน้เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และคลินิกฉือจีไ้ดเ้ริ่มเปิดท าการ
บางส่วนในวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ดู E1b)  ทัง้นี ้เน่ืองจากมีการน า
มาตรการล็อกดาวนก์ลบัมาใชใ้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 หลงัจากมีการ
เก็บขอ้มูลเพื่อประเมินความตอ้งการครัง้นี ้จึงเป็นไปไดว้่าผลเชิงบวกนีอ้าจ
มีการเปล่ียนแปลงอีกครัง้ 

ค าถาม E1b เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 คุณและ/หรือ

สมาชิกในครวัเรือนสามารถไปรบัการตรวจสขุภาพหรือการรกัษาไดบ้่อยหรือไม่?

 

  

สปัดาหล์ะ 
ครัง้ 

ทกุเดือน ทกุๆ 
สองสปัดาห ์

ไม่ไดไ้ปเลย 

บ่อยครัง้เท่ากบั
ก่อนเดือน 

มีนาคม 2563 

ไปไม่ได ้ไม่บ่อยครัง้เท่า 
แต่ยงัไป 

ไม่ม ี

มี 

ไม่ม ี

มี 
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ผูต้อบส ารวจกล่าวถึงเหตุผลหลายประการท่ีท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงบริการ
สุขภาพตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19  โดยร้อยละ 48 ระบุว่าขาด
ทรัพยากรทางการเงิน รอ้ยละ 26 ระบุว่าความกลัวติดเชือ้โควิด-19 และ
รอ้ยละ 21 ระบวุ่าการปิดสถานบริการสขุภาพเน่ืองจากโควิด-19 

 รอ้ยละ 14 ระบุว่าเน่ืองจากแพทยไ์ม่เพียงพอ รอ้ยละ 9 ระบุว่าถูกปฏิเสธ
การเข้าถึงโดยโรงพยาบาล และรอ้ยละ 5 ระบุว่าเน่ืองจากตอ้งรอคิวเป็น
เวลานาน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ท่ีผูต้อบส ารวจกล่าวถึงนัน้เกี่ยวกับบริการส่งยา
ท่ีบา้นโดยคลินิกฉือจี ้ ซึ่งช่วยลดความจ าเป็นในการเดินทางไปยังสถาน
บริการสขุภาพ (ด ูE1ba) 

ค าถาม E1ba อะไรคือสาเหตทุี่ท  าใหไ้มส่ามารถไปบ่อยเท่ากบัแต่ก่อนหรือไม่สามารถไปได?้

 
 

การศกึษา 

การประเมินความตอ้งการในปัจจุบนัไดด้ าเนินการในบริบทท่ีโรงเรียนต่าง 
ๆ ไดเ้ปิดการเรียนการสอนตามปกติแลว้ โดยรวม ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 69 
ท่ีมีบุตรในวัยเรียน (อายุ 6-17 ปี) รายงานว่า บุตรของตนเข้าเรียนใน
โรงเรียนเป็นปกติ (ด ูF1) 

ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 63 ท่ีมีบตุรในวยัเรียนส่งบตุรไปยงัโรงเรียนประถมของ
รัฐ รอ้ยละ 15 ระบุว่าบุตรของตนเขา้เรียนในโรงเรียนชุมชนและศูนยก์าร
เรียนรู ้ขณะท่ีรอ้ยละ 14 รายงานว่าส่งบตุรไปโรงเรียนมธัยมของรฐั  ในส่วน
ของการเขา้ถึงสถาบนัการศึกษาเอกชน ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 10 รายงานว่า
ส่งบุตรไปโรงเรียนประถมของเอกชน ขณะท่ี รอ้ยละ 4 เขา้เรียนในโรงเรียน
มัธยมของเอกชน โดยหลกัสูตรภาษาไทยแบบเรง่รดั ท่ีบริหารงานโดยศนูย์
ผู้ลีภ้ัยกรุงเทพ (Bangkok Refugee Centre) ไดม้ีเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนรอ้ย
ละ 8 เข้าเรียน นอกจากนี้มีผู้ตอบส ารวจร้อยละ 1 แจ้งว่าส่งบุตรไปยัง
สถาบนัภาษา (ด ูF1a) 

ค าถาม F1 ปกติบตุรของคุณไปโรงเรียนหรือไม่?

 

ค าถาม F1a โรงเรียนประเภทไหนที่ปกติบตุรจะไป?

ไม่มีเงินจ่ายค่าไปพบแพทย/์ขาดทรพัยากรทางการเงิน 

กลวัติดเชือ้โควิด-19 

การปิดสถานบรกิารสขุภาพเนื่องจากโควิด-19 

แพทยท์ีใ่หค้  าปรกึษาไม่ว่าง/งานยุ่งเนื่องจากมีความตอ้งการใชบ้ริการสงู 

การเขา้ถึงโรงพยาบาลถูกปฏิเสธ 

คิวยาว 

อ่ืนๆ 

⚫ ไป   ⚫ ไมไ่ป 

โรงเรียนประถมของรฐั 

โรงเรียนชุมชน/ศนูยก์ารเรียนรู ้

โรงเรียนมธัยมของรฐั 

โรงเรียนประถมของเอกชน 

หลกัสตูรภาษาไทยแบบเขม้ขน้ (Good Shepherd หรือ GSS) 

โรงเรียนมธัยมของเอกชน 

สถาบนัภาษา 

ไม่ไป 

ไป 
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สัดส่วนของเด็กท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละสัญชาติ  
ผู้ตอบส ารวจทุกคน (รอ้ยละ 100) จากอิหร่านระบุว่าส่งบุตรไปโรงเรียน 
ตามมาดว้ยผูต้อบส ารวจจากเวียดนาม (รอ้ยละ 95) กัมพูชา (รอ้ยละ 81) 
ซี เ รี ย  ( ร้อ ยละ  71) จี น  ( ร้อ ยละ  67) ปา เ ลส ไตน์  (ร้อ ยละ  67) 
 โซมาเลีย (ร้อยละ 60) ปากีสถาน (ร้อยละ 54) อิรัก (ร้อยละ 50) และ
อฟักานิสถาน (รอ้ยละ 44) 

ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 78 ท่ีมีบุตรอยู่ในวัยเรียนไดร้บัความช่วยเหลือในการ
ส่งบุตรไปโรงเรียน (ดู F1b) โดยรอ้ยละ 58 ไดร้บัการสนับสนุนทางการเงิน 
และรอ้ยละ 43 ไดร้ับการสนับสนุนเป็นสิ่งของ (ดู F1ba) การสนับสนุนนี้
ส่วนใหญ่มาจาก UNHCR และองค์กรคู่สัญญาโครงการ คือส านักงาน
คาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลีภ้ัย  (โคเออร์) (ร้อยละ 71.43) 
ตามมาดว้ยองคก์รภาคเอกชนอื่น ๆ  (รอ้ยละ 23.21) เอกชน (รอ้ยละ 7.14) 
โรงเรียน (รอ้ยละ 5.36) และองคก์รทางศาสนา (รอ้ยละ 3.57) (ด ูF1Baa) 

ค าถาม F1b บตุรของคณุไดร้บัความช่วยเหลือในการเขา้เรียนในโรงเรียนนีห้รือไม่?

 

ค าถาม F1ba คณุไดร้บัการช่วยเหลือประเภทใด?

 

ค าถาม F1baa ใครใหก้ารสนบัสนนุ?

 

ผู้ตอบส ารวจร้อยละ 76 ท่ีมีบุตรอยู่ในวัยเรียนรับรู ้เกี่ยวกับมาตรการท่ี
โรงเรียนด าเนินการเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 (ด ูF1c) 

ค าถาม F1c คณุรบัรูเ้กี่ยวกบัมาตรการที่โรงเรียนด าเนินการเพ่ือป้องกนัการแพร่

ระบาดของโควิด-19 หรือไม่? 

ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 31 ท่ีมีบตุรอยู่ในวยัเรียน (6-17 ปี) รายงานว่าโดยปกติ
แลว้บุตรของตนไม่ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียน (ดู F1) ผลการส ารวจระบวุ่า เด็ก
ท่ีไม่ไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนรอ้ยละ 82 มีอายุ 6-13 ปี และรอ้ยละ 46 มีอายุ 
14-17 ปี (ดู F1d)  ผลการส ารวจยังชี ้ให้เห็นว่า เด็กท่ีไม่ได้เข้าเรียนใน
โรงเรียน รอ้ยละ 65 ไดร้บัการศึกษาโดยครอบครวั (ด ูF1F) 

ค าถาม F1d บตุรที่ไม่ไดไ้ปโรงเรียนมีอายเุท่าไหร่? 

ค าถาม F1f บตุรไดร้บัการศึกษาโดยครอบครวัหรือไม่?

 

⚫ ไดร้บั  ⚫ ไม่ไดร้บั 

⚫ เงิน  ⚫ ส่ิงของ(ไม่ใช่เงิน) 

UNHCR/COERR 

องคก์รนอกภาครฐั 

เอกขน 

อืนๆ 

องคก์รทางศาสนา 

⚫ รบัรู ้ ⚫ ไมไ่ดร้บัรู ้

⚫ ไดร้บั  ⚫ ไม่ไดร้บั   

ไม่รบัรู ้

รบัรู ้

ไม่ไดร้บั 

ไดร้บั 

ส่ิงของ(ไม่ใช่เงิน) 

 

เงิน 

เงิน 

6-13 ปี 14-17 ปี 

ไม่ไดร้บั 

เงิน 

ไดร้บั 

เงิน 
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มีวิธีให้การศึกษาโดยครอบครัวหลากหลายวิธีท่ีผู้ตอบส ารวจน ามาใช้  
วิธีการท่ีใช้มากท่ีสุดคือ สื่อท่ีเตรียมเอง (ร้อยละ 75) สื่อออนไลน์เพื่อ
การศึกษา (ร้อยละ 40) และบทเรียนจากสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) ท่ีโรงเรียนเตรียมให ้(รอ้ยละ 5) (ด ูF1fA) 

ค าถาม F1fa วิธีการใดที่ใชใ้นการใหก้ารศึกษาโดยครอบครวัแก่บตุรของคณุ?

ในแง่ของเหตุผลท่ีไม่เขา้เรียนในโรงเรียน การขาดทรพัยากรทางการเงินท่ี
จ าเป็นในการเดินทางเป็นเหตุผลท่ีพบมากท่ีสุด (รอ้ยละ 32) ตามมาดว้ย
การขาดทรพัยากรทางการเงินในการดูแลค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในโรงเรียน (รอ้ย
ละ 29) และกลัวการติดเชื ้อโควิด-19 (ร้อยละ 23) เหตุผลอื่น ๆ ท่ีผู้ตอบ
ส ารวจกล่าวถึง คือ สถานท่ีตั้งของโรงเรียน (ร้อยละ 23) กลัวการจับกุม 
(ร้อยละ 16) การขาดทรัพยากรทางการเงินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผูด้แูล (รอ้ยละ 13) บตุรยงัเด็กเกินไป (รอ้ยละ 10) คณุภาพของ
โรงเรียนไม่ดี (ร้อยละ 6) ต้องการให้บุตรท างาน (ร้อยละ 3) และความ
เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ (รอ้ยละ 3)  โดยในการส ารวจก่อนหน้านี้ ผู้ตอบ
ส ารวจส่วนใหญ่กล่าวถึงการปิดการเรียนการสอนเน่ืองจากโควิด-19 ว่าเป็น
เหตุผลในการไม่ไปโรงเรียน (รอ้ยละ 86) ซึ่งเป็นท่ีเขา้ใจไดห้ากพิจารณาใน
บริบท ณ ขณะนัน้ (ด ูF1e) 

 

ค าถาม F1e ท าไมบตุรถึงไม่ไปโรงเรียน?

ในระหว่างท่ีโรงเรียนในประเทศไทยปิดการเรียนการสอนในช่วงวันท่ี  17 
มีนาคม ถึง 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 ไดม้ีการใชว้ิธีการศึกษาโดยครอบครวั
เพื่อสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเน่ือง  แต่ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 46 ไม่สามารถ
เขา้ถึงและใชว้ิธีการศึกษาโดยครอบครวัส าหรบับุตรในช่วงที่โรงเรียนปิดได้ 
(ดู F1g) โดยมีเหตุผลหลากหลาย ผู้ตอบส ารวจในสัดส่วนท่ีสูงอย่างมี
นยัส าคญั (รอ้ยละ 62) ระบวุ่าไม่สามารถจ่ายค่าส่ือการเรียนรู ้ซึ่งมีสดัส่วน
เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากจ านวนผู้ตอบส ารวจร้อยละ 21 ท่ีกล่าวถึง
เหตุผลนี้ใน RNA ก่อนหน้านี้ ตามมาด้วยการไม่สามารถสนับสนุน
การศึกษาโดยครอบครัวเน่ืองจากความรับผิดชอบอื่น ๆ (รอ้ยละ 46) ซึ่ง
เพิ่มขึน้อย่างเห็นไดช้ัดเมื่อเทียบกับผลการส ารวจก่อนหนา้นี้ (รอ้ยละ 12) 
นอกจากนี ้รอ้ยละ 31 ระบุว่าตนไม่เขา้ใจสื่อการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) ท่ีโรงเรียนเตรียมให้เน่ืองจากอุปสรรคทางภาษา ร้อยละ 31 
กล่าวถึงการขาดอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสท่ี์เพียงพอส าหรบัการเรียนทางไกล

ร้อยละ 31 ระบุว่าไม่มีสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จาก
โรงเรียน และรอ้ยละ 23 รายงานว่าตนไม่สามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต 

ค าถาม F1g ในช่วงที่โรงเรียนปิด คุณสามารถเขา้ถึงและใชว้ิธีใหก้ารศึกษาโดย

ครอบครวัแก่บตุรหรือไม่?

 

ค าถาม F1ga เหตใุดคณุถึงไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชว้ิธีใหก้ารศึกษาโดยครอบครวัแก่บตุร?

 

 

 

 

ไม่สามารถจ่ายค่าสื่อการเรียนรู ้

ไม่สามารถสนบัสนุนการศึกษาโดยครอบครวัเนื่องจากความรบัผิดชอบอ่ืน ๆ 

ไม่เขา้ใจสื่อการเรยีนรูอิ้เลก็ทรอนิกสท์ี่โรงเรยีนเตรียมใหเ้นือ่งจากอปุสรรคทางภาษา 

ไม่มีอปุกรณ ์(คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต สมารท์โฟน โทรทศัน)์ ส าหรบัการเรยีนทางไกล 

ไม่มีส่ือการเรียนรูอิ้เล็กทรอนิกสท์ี่โรงเรียนจดัให ้

อ่ืนๆ 

ไม่สามารถจ่ายเงนิค่าอินเทอรเ์นต็ 

ใชส้ื่อทีเ่ตรียมเอง 

สื่อออนไลนเ์พื่อการศึกษา 

บทเรียนจากสื่อการเรียนรูอิ้เลคทรอนิกส ์

ไม่ไดใ้ชวิ้ธีที่เป็นทางเลือก 

ไม่มีเงินจ่ายค่าเดนิทางไปโรงเรียนของบุตร 

ไม่มีเงินจ่ายค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ในโรงเรยีน (เชน่ เครื่องแบบนกัเรียน หนงัสือ อาหารกลางวนั ฯล ) 

กลวัติดเชือ้โควิด-19 

โรงเรียนอยู่ไกลจากบา้นเกนิไป/ไม่มีโรงเรียนใกลบ้า้น 

อ่ืนๆ 

กลวัโดนจบักุม 

ไม่มีเงินจ่ายค่าเดนิทางคนดแูลบุตรเพื่อพาบุตรไปโรงเรยีน 

บุตรยงัเลก็เกินไป/บุตรอยูใ่นช่วงก่อนวยัเรียน 

คณุภาพของโรงเรียนไม่ด ี

บุตรตอ้งท างาน/ท างานบา้น 

ความเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ 

 

 

 

 

 

 

⚫ สามารถ  ⚫ ไม่สามารถ   

ไม่สามารถ 

สามารถ 
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การจา้งงาน 

จากการส ารวจในคร้ังนี้ ครัวเรือนท่ีส ารวจร้อยละ 77 ไม่มีสมาชิกท่ี
ท างานหรือมีกิจกรรมท่ีสร้างรายได้  แมว้่าตวัเลขนีจ้ะลดลงเล็กนอ้ยเมื่อ
เทียบกับผลการส ารวจก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 82) แต่อัตราผู้ตอบส ารวจท่ี
ไม่ไดท้ างานหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมท่ีสรา้งรายไดย้งัคงสงูมาก จาก
บรรดาผู้ท่ีเคยท างานในประเทศไทยก่อนหน้านี้ รอ้ยละ 57 ของครัวเรือน
หยุดท างานก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2563  ส่วนใหญ่เกิดจากการปิดกิจการ (รอ้ยละ 42) ตามมาดว้ยการลด
จ านวนพนักงานเน่ืองจากไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ (รอ้ยละ 28) และความ
กลวัการจับกมุ (รอ้ยละ 19)  สดัส่วนของคนท่ีไม่ไดท้ างานเน่ืองจากการลด
จ านวนพนักงานเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัจากรอ้ยละ 7 จากท่ีรายงานไวใ้น
การส ารวจก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าบางธุรกิจได้
ทยอยกลบัมาด าเนินการ แมจ้ะเห็นไดช้ดัว่าผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัในเขตเมือง
ยงัไม่สามารถกลบัไปท างานไดต้ามปกติ นอกจากนี ้จากการประเมินความ
ตอ้งการในปัจจุบัน ผู้ตอบส ารวจในสัดส่วนท่ีสูง (รอ้ยละ 89) รายงานว่า
ไดร้บัรายไดล้ดลงนบัตัง้แต่การระบาดของโควิด-19 

ค าถาม G1 ตอนนี ้คณุหรือสมาชิกในครวัเรือนท างานเพื่อรบัค่าจา้งหรือมีส่วน

เกี่ยวขอ้งในกิจกรรมที่สรา้งรายไดห้รือไม่? 

 

ค าถาม G1b ท าไมคณุหรือผูห้าเลีย้งครอบครวัหลกัถึงหยดุท างาน? 

ผู้ตอบส ารวจส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 55) ยืนยันว่าตนหรือผูห้าเลีย้งครอบครวั
หลักในครัวเรือนไม่ได้ก าลังมองหางาน ซึ่งมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับ
ผูต้อบส ารวจในการส ารวจก่อนหนา้นี ้ซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ 68 โดยเหตผุลหลกัคือ
การไม่มีงานใหท้ า (รอ้ยละ 27) ซึ่งลดลงอย่างมีนยัส าคญัจากรอ้ยละ 42 ใน
การส ารวจก่อนหน้านี้ ตามมาดว้ยการไม่มีสถานะทางกฎหมาย จึงไม่มี
ใบอนุญาตท างาน (รอ้ยละ 16) และการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บในระยะ
ยาว (รอ้ยละ 15) 

ในส่วนของการจ้างงานท่ีเคยท าก่อนหน้านี้ ข้อมูลจาก RNA ชีใ้ห้เห็นว่า
ผูต้อบส ารวจหรือผูห้าเลีย้งครอบครวัหลกัในครวัเรือนส่วนใหญ่ท างานใน
ภาคบริการเอกชน (รอ้ยละ 64) หรือการก่อสรา้ง (รอ้ยละ 19) ส าหรบัผูต้อบ
ส ารวจส่วนใหญ่ท่ีเคยท างานในประเทศไทยมาก่อน งานท่ีคนเหล่านีท้  าคือ
แรงงานจร (รอ้ยละ 42) ในขณะท่ีรอ้ยละ 29 ท างานเต็มเวลา และรอ้ยละ 
30 ท างานไม่เต็มเวลา โดยเฉลี่ย รายไดข้องผูต้อบส ารวจท่ีมีโอกาสท ามา
หาเลีย้งชีพอยู่ท่ีประมาณ 6,800 บาทต่อเดือน โดยผูไ้ม่ไดร้บั CBI มีรายได้
เฉลี่ยสูงกว่า (ประมาณ 8,400 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ได้รับ CBI 
(ประมาณ 5,800 บาท) ซึ่งตรงนีเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดห้ากพิจารณาสดัส่วนท่ีมีอยู่
สูงของผูไ้ดร้บั CBI ท่ีมีความตอ้งการเฉพาะหรือมีความเปราะบางมากขึน้
กว่าเดิมท่ีอาจท าใหไ้ม่อาจเขา้ถึงโอกาสในการท ามาหาเลีย้งชีพ 

ค าถาม G1c ในตอนนี ้คณุหรือผูห้าเลีย้งครอบครวัหลกัพยายามหางานท าหรือ

เริ่มตน้ธุรกิจหรือไม่? 

 

ค าถาม G1ca เหตใุดคณุ/ผูห้าเลีย้งครอบครวัหลกัจึงไม่หางานใหม่หรือธุรกิจใหม่?

  

⚫ ใช่   ⚫ ไม่ใช ่

ธุรกิจปิดกิจการ 

การลดจ านวนพนกังานเนื่องจากกิจกรรมทางธุรกจินอ้ยลง 

กลวัโดนจบักุม 

เจ็บป่วย 

อ่ืนๆ 

 ถูกแสวงหาประโยชน ์

ตอ้งดแูลบุตร 

เกษียณ 

แรงงานตามฤดกูาล 

⚫ ใช่  ⚫ ไม่ใช่   

ไม่มีงานใหท้ า 

ไม่มีสถานะทางกฎหมาย 

เจ็บป่วยระยะยาว บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ 

ตอ้งดแูลบุตร 

เกษียณหรืออายุมากเกนิที่จะท างาน 

กลวัโดนจบักุม 

อ่ืนๆ 

กลวัการติดเชือ้ 

ตอ้งดแูลญาติที่ป่วย 

ไม่ใช ่

ใช่ 

ไม่ใช ่

ใช่ 
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ตลาด ราคา มาตรการรบัมือ และค่าใชจ้่าย 

ครัวเรือนท่ีส ารวจเกินคร่ึง (ร้อยละ 52) ระบุว่าไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการพืน้ฐานหรือตอบสนองต่อความต้องการพืน้ฐานได้
ไม่ถึงคร่ึง ซ่ึงคล้ายกับผลการส ารวจก่อนหน้านี้ สัดส่วนของผู้ตอบ
ส ารวจท่ีได้รับ CBI จาก UNHCR ท่ีรายงานว่าไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการพืน้ฐานหรือตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐานไดไ้ม่ถึงครึง่ 
มีสดัส่วนท่ีสงูกว่าผูไ้ม่ไดร้บั CBI (รอ้ยละ 57 เทียบกบั 45) ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าผูล้ี ้
ภัยท่ีมีความเปราะบางท่ีได้รับ CBI ยังคงประสบความท้าทายในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการพืน้ฐาน และอาจตอ้งมีตอ้งการพิจารณาปรบั
ระดบัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

ค าถาม H4 โดยรวมแลว้ คณุสามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของ

ครวัเรือนไดถ้ึงระดบัไหนในตอนนี?้ 

 

อาหาร (รอ้ยละ 73) และค่าเช่า (รอ้ยละ 57) เป็นความตอ้งการพืน้ฐานสอง
อย่างหลกัท่ีไม่สามารถจ่ายได ้ตามมาดว้ยค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพ (รอ้ยละ 
27)  เพื่อให้สามารถเติมเต็มความต้องการพื ้นฐานให้ได้มากท่ีสุด  มี
มาตรการสามอย่างหลักท่ีผู้ตอบส ารวจใช้คือการลดค่าใช้จ่ายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอาหาร (รอ้ยละ 72) การกู้เงิน (รอ้ยละ 62) 
และการคา้งค่าเช่า (รอ้ยละ 59)  ซึ่งผูไ้ดร้บัและผูไ้ม่ไดร้บั CBI มีการรบัมือ
คลา้ยกนั ในระดบัใกลเ้คียงกนั 

ค าถาม H4a สิ่งไหนเป็นความตอ้งการพืน้ฐานของครวัเรือนของคณุที่คณุสามารถจ่ายได้   

 

ค าถาม H3 ในช่วงสี่สปัดาหท์ี่ผ่านมา ครวัเรอืนของคณุตอ้ง:  

 

 

 

 

 

 

  

⚫ นอ้ยกว่าครึง่ 

⚫ ครึง่หน่ึง 
⚫ ไม่ไดเ้ลย 

⚫ ทัง้หมด 

⚫ มากกว่าครึง่ 
⚫ ไม่ทราบ 

 

อาหาร 
ค่าเช่า 

ค่าใชจ้่ายดา้นสขุภาพ(เชน่ ค่ายา) 
ค่าสาธารณูปโภคและบิลต่างๆ (เช่น ค่าไฟ ค่าน า้ ค่าโทรศพัท)์ 

เสือ้ผา้/รองเท่า 
ของใชด้า้นสขุอนามยั 

การเดินทาง 
การศึกษา (เชน่ ค่าเล่าเรียน เครื่องแบบนกัเรยีน หนงัสือ) 

น า้ 
ของใชเ้ด็กอ่อน 
การช าระหนี ้

 
 
 
 
 
 

นอ้ยกว่าครึง่ 

ครึง่หน่ึง 

ไม่ไดเ้ลย 

ทัง้หมด 

มากกว่าครึง่(แต่ไม่ทัง้หมด) 

ขายทรพัยส์ินในการ
ท ามาหาเลีย้งชีพ/ที่
สรา้งรายไดเ้พื่อซือ้
อาหารหรือสินคา้
จ าเป็นพืน้ฐาน 

ลดรายจ่ายของใช้
ดา้นสขุอนามยั น า้ 
ของใชเ้ด็กอ่อน 
สขุภาพ หรือ
การศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นอาหาร
ของครวัเรือน 

ไม่จ่ายค่าเช่า/ช าระ
หนี ้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นอ่ืน 

กูเ้งินกอ้นใหม่จาก
สถาบนัการเงิน
หรือยืมเงนิ 

ยา้ยไปยงัสถานที่

พกัพิงที่มีคณุภาพ

ต ่ากว่า 

มีส่วนร่วมในกจิกรรม
เพื่อไดเ้งินหรือสิ่งของ
ที่คณุรูส้ึกว่าท าให้
คณุหรือสมาชกิคน
อ่ืน ๆ ในครวัเรือน
เสี่ยงต่ออนัตราย 

ส่งสมาชิกในครวัเรือน
ไปท างานไกล ๆ 

ขอเงินจากคนที่ไม่
รูจ้กั 

ส่งสมาชิกใน

ครวัเรือนที่อายุต  ่า

กว่า 16 ปีไปท างาน 
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ความช่วยเหลือที่ไม่ไดม้าจาก UNHCR 

ครัวเรือนท่ีตอบส ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) ได้รับการสนับสนุน
จากองคก์รอ่ืนนอกเหนือจาก UNHCR ซึ่งมีจ านวนต ่ากว่าท่ีรายงานใน
การส ารวจก่อนหนา้นีเ้ล็กนอ้ย (รอ้ยละ 61) โดยสดัส่วนของผูไ้ดร้บั CBI ท่ี
ไดร้บัความช่วยเหลือท่ีไม่ไดม้าจาก UNHCR สงูกว่า (รอ้ยละ 64) ผูไ้ม่ไดร้บั 
CBI (ร้อยละ  52) ซึ่งใกล้เคียงกับการส ารวจก่อนหน้านี้เช่นกัน  การ
สนบัสนนุส่วนใหญ่ไดม้าจากองคก์รภาคเอกชนและองคก์รประชาสงัคม ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบของการสนบัสนนุท่ีเป็นสิ่งของ (รอ้ยละ 78) การสนบัสนนุทาง
การเงิน (รอ้ยละ 16) และการสนบัสนนุอื่น ๆ (รอ้ยละ 16)  นอกจากนี ้เพื่อน
และสมาชิกในครอบครัวยังเป็นแหล่งให้การสนับสนุนหลัก ทั้งในเรื่อง
สิ่งของ (รอ้ยละ 20) และการเงิน (รอ้ยละ 15)  ในส่วนของการสนับสนุนท่ี
เป็นสิ่งของจากองคก์รภาคเอกชนและองคก์รประชาสังคม ผู้ตอบส ารวจ
จ านวนมากอย่างมีนัยส าคัญ (รอ้ยละ 44) ระบุว่าการสนับสนุนท่ีไดร้ับมี
จ านวนเพิ่มขึน้นบัตัง้แต่เกิดโควิด-19 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

ค าถาม I1 ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ครอบครวัของคณุไดร้บัความช่วยเหลือจาก

องคก์รอื่นนอกเหนือจาก UNHCR หรือไม่  

 

ค าถาม I1a อะไรเป็นแหล่งรายไดห้รือการสนบัสนนุอื่น ๆ ที่ครวัเรือนของคณุไดร้บัหรือใชใ้นช่วง 4 สปัดาหก์่อนหนา้นี ้  

 
 

  

⚫ ไดร้บั   ⚫ ไมไ่ดร้บั 

องคก์รภาคเอกชน/หน่วยงาน – ใหก้ารสนบัสนุนที่เป็นสิ่งของ
การสนบัสนนุทีเ่ป็นสิ่งของ/ไม่ใช่เงนิ จากเพื่อน/ครอบครวั

องคก์รภาคเอกชน/หน่วยงาน – ใหเ้งนิช่วยเหลือ 
องคก์รภาคเอกชน/หน่วยงาน – ใหก้ารช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

เงินช่วยเหลือจากเพื่อน/ครอบครวั (ในพืน้ที)่ 
เงินกู ้(เดบิตหรือเครดิต) 

อปุกรณป์้องกนัส่วนบุคคล – หนา้กาก/ถุงมือ 

เงินที่สง่ไปให ้
เงินออม 

 
 
 
 
 

ไดร้บั 

ไม่ไดร้บั 
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สว่นที่ 2: การติดตามผลหลงัการจ่ายเงินช่วยเหลือ (PDM) 

เช่นเดียวกบัการส ารวจก่อนหนา้นี ้ มีการติดตามผลหลงัการจ่ายเงินช่วยเหลือ (PDM) ควบคู่ไปกับการประเมินความตอ้งการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลกึจากผูล้ีภ้ัยในเขต

เมือง โดยเกี่ยวกบัคณุภาพ ความเพียงพอ การใชป้ระโยชน ์และประสิทธิผลของโครงการเงินช่วยเหลือ ของ UNHCR ในประเทศไทย  การติดตามผลไดพ้ิจารณาว่ามี

การรบัและใชจ้่ายเงินช่วยเหลืออย่างไรบา้ง รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกบัความเสี่ยงและปัญหาท่ีรบัรูเ้กี่ยวกบัการใหเ้งินช่วยเหลือ รวมทัง้ความรบัผิดชอบของโครงการต่อผู้

ลีภ้ัยในเขตเมือง ซึ่ง PDM ในปัจจุบันไดด้ าเนินการหลังจากโปรแกรม CBI ของ UNHCR มีการขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากเห็นว่าประชากรผู้ลีภ้ัยมีความ

ตอ้งการเพิ่มขึน้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 

 

การรบัและใชจ้่ายเงินช่วยเหลือ 

ในส่วนของจ านวนเงินช่วยเหลือท่ีไดร้บั ผู้ไดร้ับ CBI ส่วนใหญ่รายงานว่า 
ได้ 3,000 บาท (ร้อยละ 52) ตามมาด้วย 4,500 บาท (ร้อยละ 17) 2,500 
บาท (รอ้ยละ 14) 

และ 6,000 บาท (รอ้ยละ 11) (ด ูJ1) จดุนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าผูไ้ดร้บั CBI ไดร้บั
เงินเฉลี่ย 3,636 บาท ซึ่งสูงกว่าจ านวนเงินช่วยเหลือเฉลี่ยท่ีรายงานไวใ้น
การส ารวจครัง้ล่าสดุเล็กนอ้ย (3,511 บาท) 

ค าถาม J1 ในการจ่ายเงินครัง้ล่าสดุ ครวัเรือนของคณุไดร้บัเงินจาก UNHCR เป็น

จ านวนท่าใด  

  

 

ข้ันต ่า เฉล่ีย ข้ันสูง 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=a7dba661-c2b8-4b15-9f83-59758737e463&reportObjectId=e8f46dc8-3525-4884-9d4a-04816bcb8f45&ctid=e5c37981-6664-4134-8a0c-6543d2af80be&reportPage=ReportSection7078d181b7d454cb4b8c&pbi_source=copyvisualimage
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ในส่วนของวิธีรบัเงินช่วยเหลือ จากผูไ้ดร้บั CBI จ านวนทัง้หมด 121 คนท่ี
เข้าร่วมการส ารวจในปัจจุบัน มี 92 คน (รอ้ยละ 76) ท่ีถอนเงินสดจากตู้
เอทีเอ็มดว้ยตวัเอง ในขณะท่ี 28 คน (รอ้ยละ 23) ตอ้งการความช่วยเหลือ
จากคนอื่น ๆ (ดู J2) ในการถอนเงิน ข้อค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับการ
ส ารวจก่อนหนา้นีท่ี้รายงานว่ายงัคงมีความตอ้งการความช่วยเหลือในการ
ถอนเงิน 

ค าถาม J2 บคุคลที่ลงทะเบียนเพ่ือรบัเงินตอ้งการความช่วยเหลือในการถอนหรือ

ใชจ้่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่  

 

 

เหตผุลหลกัที่ท าใหต้อ้งการความช่วยเหลือในการถอนเงิน มีตัง้แต่ขอ้จ ากัด
ในการเดินทาง (รอ้ยละ 36) การไม่รูว้ิธีใช้บตัร (รอ้ยละ 32) และอุปสรรค
ทางภาษา (รอ้ยละ 25) โดยขอ้คน้พบนีต่้างจาก PDM ก่อนหนา้นี ้ซึ่งพบว่า
ข้อจ ากัดในการเดินทางเป็นเหตุผลท่ีถูกระบุน้อยท่ีสุด  (ร้อยละ 5) ส่วน
เหตผุลท่ีถกูระบมุากท่ีสดุคือไม่รูว้ิธีใชบ้ตัร (รอ้ยละ 52) น่าสงัเกตว่าในกลุ่ม
ผู้ตอบส ารวจจ านวน 10 คน ท่ีอา้งถึงขอ้จ ากัดในการเดินทางใน PDM ใน
ปัจจุบัน มีจ านวนสามคนท่ีกล่าวว่ามีปัญหาสุขภาพ หน่ึงคนเป็นแม่เลีย้ง
เด่ียว อีกหน่ึงคนเป็นคนทพุพลภาพ ส่วนท่ีเหลือไม่ไดร้ะบวุ่ามีความตอ้งการ
เฉพาะใด (ด ูJ2a) 

ค าถาม J2a เหตใุดคนเหล่านีจ้ึงตอ้งการความช่วยเหลือ

 
 

 

 

 

 

จากผูต้อบส ารวจทัง้หมด 28 คนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ รอ้ยละ 68 ไดร้บั
ความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว  ส่วนร้อยละ 18 ได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนและเพื่อนบา้น และรอ้ยละ  7 ไดร้บัความช่วยเหลือจาก
คนท่ีไม่รู ้จัก (ดู J2b)  ซึ่งเป็นสามค าตอบท่ีพบใน PDM ก่อนหน้านี้ด้วย
เช่นกัน ทุกคนยกเวน้หน่ึงคนกล่าวว่าตนไม่จ าเป็นให้บุคคลอื่นเพื่อให้ได้
ความช่วยเหลือในการถอนเงินหรือใชจ้่ายเงินนี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจน
ว่าหน่ึงคนท่ีระบุนีจ้  าเป็นตอ้งจ่ายเงินเพื่อให้ไดร้ับความช่วยเหลือหรือไม่  
เน่ืองจากตอบค าถามนีว้่า “ไม่ทราบ”. 

ค าถาม J2b ใครใหค้วามช่วยเหลือ? 

 

 

 

 

ในดา้นการใชจ้่าย ผูร้บัประโยชน ์CBI เกือบครึง่ใชเ้งินช่วยเหลือท่ีรา้นคา้ใน
พืน้ท่ี (รอ้ยละ 43) ขณะท่ีผูต้อบส ารวจอีกจ านวนหน่ึงน าเงินไปจ่ายค่าเช่าท่ี
พกั (รอ้ยละ 28) นอกจากนี ้บางคนยงัใชเ้พื่อซือ้สินคา้ท่ีซูเปอรม์ารเ์ก็ต (รอ้ย
ละ 15) รา้นคา้/ตลาดในพืน้ท่ี (รอ้ยละ 9) และรา้นคา้ส่ง (รอ้ยละ 2) (ด ูJ3) 

ค าถาม J3 คณุไปใชเ้งินที่ไหน? 

ผูไ้ดร้บั CBI ส่วนใหญ่รายงานว่าเก็บบตัรเงินสดไวก้ับตวัเอง (รอ้ยละ 85) 
ในขณะท่ีบางคนให้บัตรกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวทั้งในและนอก
ครวัเรือน (รอ้ยละ 12) ซึ่งคลา้ยกบั PDM ก่อนหนา้นี ้(ด ูJ4) ซึ่งการตดัสินใจ
เกี่ยวกบัวิธีใชจ้่ายเงินช่วยเหลือยงัคงเป็นการตดัสินใจโดยหัวหนา้ครวัเรือน
ท่ีเป็นหญิง (รอ้ยละ 35) (ดู J5) ขอ้คน้พบจากการส ารวจทัง้สองครัง้แสดง
ให้เห็นว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีความขัดแย้งในการจัดการใช้เงิน
ช่วยเหลือ (รอ้ยละ 84 จาก PDM ก่อนหนา้นี ้และรอ้ยละ 88 จาก PDM ใน
ปัจจบุนั) ซึ่งถือว่าเป็นไปในเชิงบวก 

ค าถาม J4 ในตอนนี ้ใครถือบตัรเอทีเอ็มของคณุ?

 

ค าถาม J5 ใครในครวัเรือนเป็นคนตดัสินใจว่าควรใชจ้่ายเงินช่วยเหลืออย่างไร? 

 

⚫ ตอ้งการ   ⚫ ไม่ตอ้งการ  ⚫ ไม่ทราบ   

ตลาดในพืน้ที ่

ค่าเช่า 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 

รา้นคา้ในพืน้ที ่

อ่ืนๆ 

รา้นคา้ส่ง 

 

ผูท้ี่ลงทะเบียนรบัเงนิ (ในรายชื่อแจกจ่ายของ UNHCR) 
สมาชิกในครวัเรือนคนอ่ืน 

เพื่อน 

สมาชิกในครอบครวัคนอ่ืน (นอกครวัเรือน) 
 

หวัหนา้ครวัเรือนที่เป็นหญิง 
ทัง้คู่ (สามีและภรรยาร่วมกนั) 
หวัหนา้ครวัเรือนที่เป็นชาย 

อ่ืน ๆ 
ทัง้ครวัเรือนร่วมกนัตดัสนิใจ 

แม่หรือแม่สาม/ีแม่ยาย 
 
 
 

ไม่ตอ้งการ 

ตอ้งการ 

เจา้หนา้ที่ 
COERR 

อ่ืนๆ คนรูจ้กั 
(เพื่อนบา้น 
เพื่อน ฯลฯ ) 

คนที่ไม่รูจ้กั 
(เช่น คนเดนิ
ผ่านไปมาตาม
ทอ้งถนน) 

สมาชิกใน
ครอบครวั 

อ่ืนๆ ไม่รูวิ้ธีใช้
บตัร 

วิธีการถอน
เงินเขียนเป็น
ภาษาที่ไม่
เขา้ใจ 

ขอ้จ ากดัใน
การเดินทาง 
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ความเสี่ยงและปัญหา 

ในแง่ของความเสี่ยงเกี่ยวกบั CBI ผูต้อบส ารวจส่วนใหญ่ท่ีเขา้รว่มใน PDM 
ก่อนหน้านีแ้ละปัจจุบัน ระบุว่าตนรูส้ึกปลอดภัยเมื่อออกไปถอนเงินหรือ
ตดัสินใจว่าจะใชจ้่ายเงินอย่างไร และรูส้กึปลอดภยัเมื่อเก็บเงนิไวท่ี้บา้นหรอื
ใชจ้่ายเงิน แต่ผูต้อบส ารวจใน PDM ครัง้นี ้รอ้ยละ 16 รูส้กึไม่ปลอดภยัหรือ
รูส้กึว่ามีความเสี่ยงเมื่อไปถอนเงิน

ในขณะท่ีรอ้ยละ 14 รูส้กึไม่ปลอดภยัหรือรูส้กึว่ามีความเสี่ยงเมื่อใชจ้่ายเงิน 
(ดู K1)  อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของทั้งสองกลุ่มลดลงอย่างเห็นไดช้ัด เมื่อ
เทียบกับ PDM ก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 16 กับร้อยละ 29 ในส่วนของการ
ออกไปถอนเงิน และรอ้ยละ 14 กับรอ้ยละ  25 ในส่วนของการออกไปใช้
จ่ายเงิน)  

ค าถาม K1 คณุรูส้กึไม่ปลอดภยัหรือรูส้กึว่ามีความเสี่ยงเมื่อ: 

 

 

ผลของ PDM ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความกลัวโควิด-19 อยู่ 
ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 53 ท่ีรูส้ึกไม่ปลอดภัยหรือรูส้ึกว่าเสี่ยงเมื่อออกไปถอน
เงิน ระบุว่าความกลวันีเ้กี่ยวเน่ืองกับโควิด-19 ขณะท่ีผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 
71 ท่ีรู ้สึกไม่ปลอดภัยหรือรู ้สึกว่าเสี่ยงเมื่อออกไปใช้จ่ายเงินยังคงตอบ
เหมือนเดิม (ดู K1aa และ K1da) ถึงแม้ว่าการประเมินความตอ้งการใน
ปัจจุบนัจะด าเนินการในช่วงท่ีสถานการณโ์ควิด-19 นัน้ทรงตวัและควบคมุ
ไดดี้ขึน้แลว้ แต่ขอ้คน้พบยังแสดงใหเ้ห็นถึงความกลวัท่ีเพิ่มขึน้เกี่ยวกับโค
วิด-19 เมื่อเทียบกับผลจาก PDM ก่อนหนา้นีท่ี้สดัส่วนของคนทัง้สองกลุ่ม
อยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 50 อย่างไรก็ดี ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ สดัส่วนโดยรวม
ของผูต้อบส ารวจท่ีระบุว่ารูส้กึไม่ปลอดภยัในการถอนหรือใชจ้่ายเงินสดนั้น
ลดลงใน PDM ในปัจจบุนั 

ค าถาม K1aa หากตอบว่า “ใช่” ในส่วนของความรูส้กึไม่ปลอดภยัเมื่อออกไปถอน

เงินหรือรบัเงิน เหตผุลที่ตอบนีเ้กี่ยวขอ้งกบัโควิด-19 หรือไม่?

 

ค าถาม K1da หากตอบว่า “ใช่” ในส่วนของความรูส้กึไม่ปลอดภยัเมื่อจะใช้

จ่ายเงิน เหตผุลนีเ้กี่ยวขอ้งกบัโควิด-19 หรือไม่? 

นอกจากนี ้น่าสงัเกตว่าส าหรบัผูท่ี้รูส้กึไม่ปลอดภัยหรือรูส้กึว่ามีความเสี่ยง
ต่ออันตรายจากเหตุผลอื่น ๆ รอ้ยละ 72 ระบุว่าความกลวัจะถูกจับกุมเป็น
เหตุผลหลัก ตามมาดว้ยความกลัวการโจรกรรม (รอ้ยละ 11) และความ
กลวัโควิด-19 (รอ้ยละ 11) (ด ูK1f) 

ค าถาม K1f ท าไมคณุจึงรูส้กึไม่ปลอดภยั? 

 

  

⚫ รูสึ้ก   ⚫ ไมรู่สึ้ก  ⚫ ไม่ทราบ   

ตดัสินใจว่าจะใชจ้่ายเงินอย่างไร 

ไปถอนหรือรบัเงนิ 

เก็บเงินไวท้ี่บา้น 

มีส่ิงอ่ืนใดหรือไม่ทีท่  าใหค้ณุรูส้ึกไม่ปลอดภยัหรือเสี่ยงที่จะไดร้บัอนัตรายที่เกี่ยวขอ้งกบัเงินช่วยเหลือ 

ไปใชจ้่ายเงนิ 

⚫ เกี่ยว   ⚫ ไม่เกี่ยว 

⚫ เกี่ยว   ⚫ ไม่เกี่ยว 

เกี่ยว 

ไม่เกี่ยว 

เกี่ยว 

ไม่เกี่ยว 

กลวัโดน
จบักุม 

กลวัโควิด-19 กลวัถูกขโมย อ่ืนๆ 
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การใชจ้่ายเงิน 

ผู้ตอบส ารวจ PDM ส่วนใหญ่ถอนเงินท้ังหมดในการท าธุรกรรมใน
คราวเดียว และได้ใช้เงินช่วยเหลือท่ีได้รับจาก UNHCR ท้ังหมดไป
แล้วในช่วงการสัมภาษณ์ (ดู L1 และ L4)  ท่ีกล่าวมาเป็นสิ่งท่ีสงัเกตเห็น
ไดใ้น PDM ก่อนหนา้นีเ้ช่นกนั

อย่างไรก็ตาม ในการส ารวจในปัจจุบนั สดัส่วนของผูต้อบส ารวจท่ีถอนเงิน
ทั้งหมดในธุรกรรมเพียงคราวเดียวเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 88 เป็นรอ้ยละ 93 
ขณะท่ี สัดส่วนของผู้ท่ีไดใ้ช้เงินช่วยเหลือไปทั้งหมดใน PDM ทั้งสองครัง้ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือประมาณรอ้ยละ 70 

ค าถาม L1 คณุใชเ้งินที่ไดร้บัจาก UNHCR/COERR ไปทัง้หมดแลว้เท่าไร? 

 

ค าถาม L4 คณุไดถ้อนเงินทัง้หมดที่ไดร้บัหรือคณุเก็บบางส่วนในบญัชี? 

 

 

ในแง่ของสินคา้/บริการ ท่ีซือ้ดว้ยเงินช่วยเหลือ CBI สามอันดบัแรกยังเป็น
ค่าเช่า (รอ้ยละ 86) อาหาร (รอ้ยละ 70) และสาธารณูปโภค (รอ้ยละ 27) 
แมว้่า ยังคงมีการระบุว่าค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพเป็นสิ่งของ/บริการท่ีซือ้มาก
ท่ีสุดอันดับท่ีสี่ ท่ีร ้อยละ 16 แต่ก็ต ่ากว่าท่ีพบใน PDM ก่อนหน้านี้เพียง
เล็กนอ้ยท่ีผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 25 ระบุว่าตนใช ้CBI ไปกับสิ่งของ/บริการ
เกี่ยวกับสุขภาพ ตวัเลขท่ีลดลงนีอ้าจเป็นเพราะคลินิกฉือจีเ้พิ่งกลบัมาเปิด
ท าการอีกครั้งไม่กี่เดือนก่อนท่ีจะมีการส ารวจในปัจจุบัน หลังจากท่ีปิด
ชั่วคราวไปสี่เดือนเน่ืองจากโควิด-19 (ด ูL2) 

ตามรายงานประจ าเดือนจากคลินิกฉือจี ้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 
พ.ศ. 2563 ผูล้ีภ้ัยและผูข้อลีภ้ัยในเขตเมืองจ านวนเฉลี่ย 300 คน ไปคลินิก
เพื่อรับยาหลังจากท่ีต้องซือ้เองในช่วงท่ีคลินิกปิดชั่วคราว แม้ปรากฏว่า
จ านวนผูไ้ปคลินิกจะสูง แต่ก็ยังต ่ากว่าจ านวนปกติของผูเ้ขา้ใชบ้ริการก่อน
เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีประมาณร้อยละ 30  ข้อค้นพบอีก
ประการหน่ึงท่ีน่าสนใจไดแ้ก่การท่ีผู้ไดร้บั CBI รอ้ยละ 6 รายงานว่าไดใ้ช้
จ่ายเงินช่วยเหลือจาก CBI เป็นค่าสินค้าส าหรับเด็กอ่อน เช่น นมและ
ผา้ออ้ม ในช่วง PDM ในปัจจุบนั ในขณะท่ีไม่มีการกล่าวถึงค่าใชจ้่ายนีใ้น 
PDM ก่อนหนา้นี ้

ค าถาม L2 คณุไดใ้ชเ้งินที่ไดจ้าก UNHCR/COERR ไปกบัอะไรบา้ง? 

 

  

⚫ ทัง้หมด  ⚫ นอ้ยกว่าครึง่  ⚫ มากกว่าครึง่  ⚫ ครึง่หน่ึง   

⚫ ถอนหมดบญัชี  ⚫ เก็บเงินบางส่วนไวใ้นบญัชี 

ค่าเช่า 

อาหาร 

ค่าสาธารณูปโภคและบิลต่าง ๆ (เช่น ค่าไฟ ค่าน า้ ค่าโทรศพัท)์ 

ค่าใชจ้่ายดา้นสขุภาพ (เชน่ ค่ายา) 

การเดินทาง 

น า้ 

เชื่อเพลงิหุงตม้หรือท าความรอ้น 

การศึกษา (เชน่ ค่าเล่าเรียน เครื่องแบบนกัเรยีน หนงัสือ) 

ของใชเ้พื่อสขุอนามยั 

การช าระหนี ้

ของใชเ้ด็กอ่อน 

เสือ้ผา้/รองเทา้ 

ออมเงิน 

ของใชใ้นบา้น (เช่น ทีน่อน ผา้ห่ม ถงัน า้มนัส ารอง) 

อปุกรณป์้องกนัส่วนบุคคล 

อ่ืนๆ 
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ความรบัผิดชอบต่อบคุคลที่ไดร้บัผลกระทบ 

ผู้รับประโยชน์ CBI ส่วนใหญ่ระบุว่าตนทราบเรื่องเงินช่วยเหลือของ 
UNHCR จากเจา้หนา้ท่ี UNHCR และองคก์รภาคเอกชน (รอ้ยละ 40 ในช่วง 
PDM ในปัจจุบนั และรอ้ยละ 37 ใน PDM ก่อนหนา้นี)้ ตามมาดว้ย รูจ้าก
การไปศนูยผ์ูล้ีภ้ยักรุงเทพ (BRC) (รอ้ยละ 29 ในช่วง PDM ในปัจจบุนั และ
รอ้ยละ 23 ใน PDM ก่อนหนา้นี)้ และรูจ้ากเพื่อน/ญาติ/เพื่อนบา้น (รอ้ยละ 
29 ในช่วง PDM ในปัจจบุนั และรอ้ยละ 12 ในช่วง PDM ก่อนหนา้นี)้  

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าสดัส่วนของผูร้บัประโยชน์ CBI ท่ีรูเ้รื่องเงินช่วยเหลือจาก 
UNHCR จากบริการใหค้ าปรึกษาจาก UNHCR ลดลงอย่างมาก จากรอ้ย
ละ  22 เหลือเพียงรอ้ยละ 7 (ดู M1) ซึ่งส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจากการหยุด
ใหบ้ริการใหค้ าปรึกษาตวัต่อตวัและเปลี่ยนเป็นใหบ้ริการใหค้ าปรกึษาทาง
โทรศพัทต์ัง้แต่เกิดการระบาดของโควิด-19 

ค าถาม M1 คณุไดย้ินเรื่องเงินช่วยเหลือจาก UNHCR เป็นครัง้แรกไดอ้ย่างไร? 

 
 

 

 

 

 

 

 

ในแง่ของประเภทการสนับสนุนท่ีตอ้งการ ผูต้อบส ารวจส่วนใหญ่ยงัคงระบุ
ว่าอยากไดเ้ฉพาะเงิน (รอ้ยละ 67) ในขณะท่ีอีกจ านวนหน่ึงระบวุ่าอยากได้
การสนับสนุนทั้งท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงิน (รอ้ยละ 29) มีจ านวนน้อยมากท่ี
กล่าวว่าตอ้งการเฉพาะการสนบัสนนุท่ีไม่ใช่เงิน (รอ้ยละ 2)  ผูท่ี้ตอบว่า “อื่น 
ๆ” กล่าวว่าตนไม่ไดช้อบตวัเลือกใดเป็นพิเศษ (รอ้ยละ 2) (ดู M3)  จะเห็น
ได้ว่าค าตอบในช่วง PDM ก่อนหน้านี้มีความใกล้เคียงกัน โดยใน PDM 
ก่อนหนา้ รอ้ยละ 63 ระบุว่าตอ้งการเฉพาะเงิน รอ้ยละ 32 ตอ้งการทัง้สอง
แบบรวมกัน รอ้ยละ 2 ตอ้งการเฉพาะการสนับสนุนท่ีไม่ใช่เงิน และรอ้ยละ 
2 ระบเุป็นอย่างอื่น 

ค าถาม M3 หากสามารถเริ่มใหค้วามช่วยไดอ้ีกครัง้ คณุตอ้งการ:

 

 

 

ในส่วนของความรูเ้กี่ยวกับช่องทางแจง้ขอ้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัเงินช่วยเหลือท่ี
ไดร้บัจาก UNHCR ผูต้อบส ารวจรอ้ยละ 69 ตอบว่ารูว้ิธีการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน
และแสดงความคิดเห็น  ตัวเลขนีเ้พิ่มขึน้ในเชิงบวกรอ้ยละ 20 จาก PDM 
ก่อนหน้านี้ ท่ีผู้ตอบเพียงร้อยละ 49 กล่าวว่าตนรู้วิธีร ้องเรียน (ดู M2)  
อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างในดา้นความรูอ้ยู่มากและตรงนีค้วรไดร้บัการ
แกไ้ข โดยท่ีรอ้ยละ 31 ไม่รูว้ิธีรอ้งเรียน จากผูต้อบรอ้ยละ 69 ท่ีระบุว่ารูจ้ัก
กลไกการร้องเรียน พบว่า มีการกล่าวว่าสายด่วนคุ้มครอง (protection 
hotline) ของ UNHCR เป็นช่องทางท่ีรู ้จักกันดีท่ีสุด ตามมาด้วยแผนก
ตอ้นรับของ UNHCR และบริการให้ค าปรึกษาจาก UNHCR ข้อคน้พบนี้
แตกต่างจากผลจาก PDM ก่อนหนา้นี ้ท่ีบริการใหค้ าปรกึษาจาก UNHCR 
ถูกกล่าวถึงเป็นช่องทางแรก ตามมาดว้ยแผนกตอ้นรบัของ UNHCR และ
อีเมลของ UNHCR (ด ูM2a) 

ค าถาม M2 คณุทราบหรือไม่ว่าคณุจะแจง้ขอ้รอ้งเรียนและความคิดเห็นเกี่ยวกบั

เงินช่วยเหลือจาก UNHCR ไดอ้ย่างไร?

ค าถาม M2a คุณจะแจง้ขอ้รอ้งเรียนและความคิดเห็นไดอ้ย่างไร?

⚫ ทราบ  ⚫ ไม่ทราบ 

สายด่วน 

รบัเรื่องรอ้งเรียน/แผนกตอ้นรบั 

การใหค้  าปรกึษาจาก UNHCR 

ส่งอีเมลไปที่บญัชีอีเมลของ UNHCR 

ศนูยผ์ูล้ีภ้ยักรุงเทพ (BRC) 

กล่องรบัขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ 

ผ่านทางผูน้  าทอ้งถิ่น 

ผ่านทางผูป้ระสานงานชุมชน 

ไม่ทราบ 

ทราบ 

เจา้หนา้ที่ 
UNHCR/องคก์ร
ภาคเอกชน 
(รวมถึงการให้
ค  าปรกึษา) 

ผ่านทางญาติ 
เพื่อนบา้น 
เพื่อน 

การให้
ค าปรกึษาจาก 

UNHCR 

อ่ืนๆ อ่ืนๆ จากผูน้  า
ทอ้งถิ่น 

เมื่อไปที่ศนูย์
ผูล้ีภ้ยั
กรุงเทพ 

ผ่านทางญาติ 
เพื่อนบา้น 
เพื่อน 

ของใช/้สิ่งของที่ไม่ใช่
เงิน (ของที่เป็นอาหาร
หรือไม่ใช่อาหาร) 

เงิน ทัง้เงนิ
และ
สิ่งของ 

ไม่ไดช้อบ
ตวัเลือกใด
เป็นพเิศษ 
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 ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยสหประชาชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ อนญุาตใหท้ าซ า้และแปล โดยมีเง่ือนไขว่า ตอ้งอา้งอิง UNHCR 
เป็นแหล่งขอ้มลู 

ชัน้ 3 อาคารสหประชาชาติ ถนนราชด าเนินนอก  
กรุงเทพฯ 10200 
THABA@unhcr.org 
 
เอกสารฉบบันีร้วมถึงขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั 
งานของ UNHCR ในประเทศไทย สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์อง UNHCR  
ประเทศไทย  : https://www.unhcr.org/th/en 

 
UNHCR ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาตขิอขอบคณุการ
สนบัสนนุจากประเทศแคนาดา เดนมารก์ ฝรั่งเศส เยอรมนั ไอรแ์ลนด ์อิตาลี 
ญ่ีปุ่ น เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์สเปน สวีเดน สวิตเซอรแ์ลนด ์สหราชอาณาจกัร
และสหรฐัอเมริกา และการสนบัสนนุจากผูบ้ริจาคเอกชนจากประเทศ
ออสเตรเลีย เยอรมนั อิตาลี ญ่ีปุ่ น เลบานอน สาธารณรฐัเกาหลี สเปน สวีเดน 
ไทย สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมริกา 


