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ความเป็็นมา

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยทำำ�ให้้ ผู้้�ย้้ายถิ่่�น
และ กลุ่่ม� ประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยที่่อ� าศััยอยู่่�ในประเทศไทย ไม่่ว่า่ บุุคคลนั้้�นจะมีีสถานะทางกฎหมายอย่่างไรก็็ตาม ต้้องเผชิิญกัับอุุปสรรคและสภาวะ
ความเปราะบางรููปแบบใหม่่ ไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ น ในเรื่่� อ ง การจำำ �กัั ด การเคลื่่� อ น
ไหวที่่� เ ข้้ ม งวด และ การหยุุดชะงัั ก ของกิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ ชั่่� ว คราว
ซึ่่� ง ทำำ � ให้้ มีีผ ลกระทบอย่่ า งมากต่่ อ ผู้้ �ย้ ้ า ยถิ่่� น และ กลุ่่ � ม ประชากรที่่� ไ ม่่ มีี
สัั ญ ชาติิ ไ ทยที่่� ทำำ � งานทั้้� ง ในระบบและนอกระบบ นอกจากข้้ อ จำำ �กัั ด และ
ความสามารถในการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี ความสามารถในการรัับมืือหรืือปรัับ
ตััวต่่อสถานการณ์์ การที่่�มีีเงิินออมจำำ�นวนจำำ�กััด หรืือ ช่่องทางในการเข้้าถึึงบริิการทางสัังคมที่่�ไม่่เพีียงพอ สถานะทางกฏหมายที่่�ไม่่ชััดเจนหรืือความสามารถ ในการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นปััจจััยทำำ�ให้้ผู้้�ย้้ายถิ่่�น และ
กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยเดิินทางออกจากประเทศไทยหลายหมื่่�นคน
ในช่่วงหลายอาทิิตย์์ที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่มีีการศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
อุุปสรรคและสภาวะความเปราะบางที่่�มีีผลต่่อชุุมชนผู้้�ย้้ายถิ่่�น และกลุ่่�มประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยที่่ยั� งั อาศััยอยู่่�ในประเทศไทยทั้้�งโดยสมััครใจหรืืออยู่่�ต่่อ
ด้้วยความจำำ�เป็็น นอกจากนี้้�ข้้อมููลในเรื่่�องการได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอเกี่่�ยวกัับ
โรคโควิิด-19 และเรื่่�องการเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลที่่�จะช่่วยให้้พวกเขาสามารถปฏิิบััติิตามหลัักสุุขาภิิบาลและสุุขอนามััยเพื่่�อการป้้องกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพยััง
ขาดความชััดเจน

ระบบติิ ด ตามและตรวจสอบการเคลื่่� อ นที่่� แ ละการเคลื่่� อ นย้้ า ยของประชากร (The Displacement Tracking Matrix or DTM) คืือชุุดเครื่่�องมืือ
และระเบีียบวิิ ธีี วิิ จัั ย ที่่� ใ ช้้ ใ นการเก็็ บ การวิิ เ คราะห์์ และการเผยแพร่่ ข้ ้ อ มููลปฐมภููมิิ อ ย่่ า งเป็็ น ระบบ ซึ่่� ง เป็็ น ข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การเคลื่่� อ นย้้ า ยของ
ประชากร รููปแบบการเคลื่่�อนที่่�ของบุุคคล และ การย้้ายถิ่่�นโดยถููกบัังคัับ
ทั้้� ง ภายในประเทศ และระหว่่ า งประเทศ โดย DTM ได้้ รัั บ การออกแบบ
เพื่่� อ ใช้้ ใ นกิิ จ การด้้ า นมนุุษยธรรมในภาวะวิิ ก ฤต ซึ่่� ง ในขณะนี้้� มีี การนำำ �
DTM มาใช้้ เ พื่่� อ ตอบสนองต่่ อ วิิ ก ฤตการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
ไอโอเอ็็มใช้้วิิธีีวิิจััยการเลืือกตััวอย่่างแบบลููกโซ่่ (snowball sampling) ผ่่าน
เครืือข่่ายองค์์กรในการระบุุผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลััก (Key informant) ทั้้�ง 67 คน ที่่ใ� ห้้ข้อ้ มููล
เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์และสภาวะความเปราะบางของกลุ่่ม� ผู้้�ย้า้ ยถิ่่น� และบุุคคลที่่�
ไม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยที่่อ� าศััยอยู่่�ในประเทศไทย ซึ่่ง� ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลัักนั้้�นเป็็นตััวแทนของ
กลุ่่ม� องค์์กรที่่ไ� ม่่แสวงหากำำ�ไร (NGOs) องค์์กรชุุมชน (CBOs) ชุุมชนกลุ่่ม� ผู้้�ย้า้ ยถิ่่�น
หน่่วยงานภาครััฐ องค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น สถานศึึกษา และองค์์กรศาสนา
เพื่่�อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบ
และ/หรืือ กลุ่่ม� ประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยที่่ผู้� ใ�้ ห้้ข้อ้ มููลหลัักทำำ�งานด้้วยโดยตรง
ข้้ อมููลที่่� นำำ � เสนอในรายงานเป็็ นการประมาณการและมาจากความเข้้า ใจ
ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก และเนื่่�องจากกลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักไม่่ได้้มาจากการสุ่่�ม
(non-randomized) และการตีีความในบริิบทอื่่�นมีีความจำำ�กััด (external
validity) เพราะฉะนั้้�นควรหลีีกเลี่่�ยงการสรุุปแบบอ้้างอิิง อย่่างไรก็็ตามผล
การประเมิินนี้้�สามารถนำำ�มาใช้้พััฒนาความเข้้าใจให้้ดีีขึ้้�นในเรื่่�องของสภาวะ
ความเปราะบาง และใช้้เป็็นแนวทางในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลที่่�ครอบคลุุม
มากขึ้้�น

เพื่่อ� ให้้มีีข้อ้ มููลเพื่่อ� ใช้้ในการตอบรัับต่่อสถานการณ์์ที่อ่� าจเป็็นไปได้้นั้้น� ทางองค์์การระหว่่างประเทศเพื่่�อการโยกย้้ายถิ่่�นฐาน หรืือ ไอโอเอ็็ม จึึงได้้คิิดริิเริ่่�มทำำ�
การเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความรู้้� ความเข้้าใจ และสภาวะความเปราะบางต่่อ
สถานการณ์์โรคโควิิด-19 ของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�อาศััยอยู่่�ใน
ประเทศไทย

ข้้อมููลที่่ไ� ด้้ มาจากการสััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์ โดยเจ้้าหน้้าที่่ไ� อโอเอ็็มจำำ�นวน 11
คน ระหว่่างวัันที่่� 1-10 เมษายน 2563 โดยที่่�ร้้อยละ 82 ของผู้้�เก็็บข้้อมููลเป็็นผู้้�หญิิงและร้้อยละ 18 ของผู้้�เก็็บข้้อมููลเป็็นผู้้�ชาย

คำำ�นิิยาม
บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย คืือ บุุคคลที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย ไม่่ได้้ถืือสััญชาติิไทย โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงประเทศบ้้านเกิิด ถิ่่�นที่่�อยู่่�ตามปกติิ สััญชาติิ หรืือสถานะ
ทางกฎหมาย ซึ่่�งรวมไปถึึงผู้้�ย้้ายถิ่่�น บุุคคลไร้้สััญชาติิ ผู้้�ลี้้�ภััย และกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยกลุ่่�มอื่่�นๆ

หมายเหตุุทางสถิิติิ
หมายเหตุทั่วไป: เนื่องจากการท�ำแบบส�ำรวจในครั้งนี้ได้ท�ำการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ใช่การสัมภาษณ์กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยตรง
เพราะฉะนัน้ อินโฟกราฟิกส์ทนี่ �ำเสนอในรายงานนแี้ สดงถงึ จ�ำนวนร้อยละของผู้ให้ขอ้ มลู หลักทเี่ ป็นผู้ระบคุ ุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะเฉพาะของกลมุ่ ประชากรทไี่ ม่
มีสัญชาติไทย หรือ สัดส่วนของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ/หลายค�ำตอบ: เมื่อมีการระบุว่า “เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ/หลายค�ำตอบ” ซึ่งหมายเหตุไว้ข้างกราฟหรือค�ำถาม นั่นหมายความ
ว่าผู้ตอบหนึ่งท่านสามารถตอบได้หลายข้อ จึงท�ำให้ผลรวมไม่เท่ากับร้อยละ 100
หมายเหตุุ - การค้้นพบ การตีีความ และข้้อสรุุปที่่�ปรากฏในรายงานฉบัับนี้้�ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อสะท้้อนความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นทางการของ ไอโอเอ็็ม ประเทศสมาชิิกของไอโอเอ็็ม สหรััฐอเมริิกา หรืือผู้้�สนัับสนุุนเงิินทุุนอื่่�นๆได้้ การนำำ�เสนอเนื้้�อหาของรายงานฉบัับนี้้�ไม่่ได้้บ่่งบอกถึึง
ความคิิดเห็็นใดๆของไอโอเอ็็ม ในเรื่่�องสถานะทางกฎหมายของแต่่ละประเทศ ดิินแดน เขตเมืือง พื้้�นที่่� หรืือ หน่่วยงานอำำ�นาจที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือ เขตแดน
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ประชากรเป้้าหมายของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก (KIs)

67

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักที่่�ให้้สััมภาษณ์์ 36 เพศหญิิง

13%
บุุคคลไร้้สััญชาติิ
15%
ผู้้�ลี้้ภั� ยั /ผู้้แ� สวงหาที่่ลี้้� ภั� ยั

31 เพศชาย

ประเภทของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก
# KIs

44
7
5
9
2

ผู้้�ย้้ายถิ่่�น
ชาวเมีียนมา

7%

ประเภท
ผู้้�แทนกลุ่่�มองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร/องค์์กรชุุมชน
ผู้้�แทนชุุมชนกลุ่่�มผู้้�ย้้ายถิ่่�น
ผู้้�แทนหน่่วยงานการปกครองท้้องถิ่่�น
ผู้้�แทนสถานศึึกษา
ผู้้�แทนองค์์กรศาสนา

พื้้�นที่่�การทำำ�งานขององค์์กรที่่�ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทำำ�งานอยู่่�

54%

ผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวลาว

11%
ผู้้�ย้้ายถิ่่�นชาวกััมพููชา
(เลืือกตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)

ภาคเหนืือของประเทศไทย

ภาคกลางของประเทศไทย

ตาก: 25
เชีียงราย: 6
เชีียงใหม่่: 5
ลำำ�พููน: 1
แม่่ฮ่่องสอน: 1

กรุุงเทพมหานคร: 17
สมุุทรสาคร: 2
อยุุธยา:1
สมุุทรสงคราม: 1

ภาคใต้้ของประเทศไทย

ภาคตะวัันออกของประเทศไทย

ระนอง: 20
พัังงา: 6
ชุุมพร: 1

อำำ�นาจเจริิญ: 1

ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทั้้�ง 67 คน ให้้สััมภาษณ์์สำำ�หรัับการประเมิินสถานการณ์์แบบเร่่งด่่วน ซึ่่�งจำำ�นวน 44 คนจากผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทั้้�งหมด เป็็นผู้้�แทนจากกลุ่่�มองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGOs) และองค์์กรชุุมชน (CBOs) และจำำ�นวน 7 คนจากผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทั้้�งหมด เป็็นผู้้�แทนชุุมชนกลุ่่�มผู้้�ย้้ายถิ่่�น ในช่่วงการเก็็บข้้อมููล
ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทั้้�ง 67 คนนี้้�ทำำ�งานกัับกลุ่่�มผู้้�ย้้ายถิ่่�น และ/หรืือ กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยอาศััยอยู่่�ในประเทศไทย โดย 3 พื้้�นที่่�หลัักที่่�ครอบคลุุมการทำำ�งาน
ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักคืือ จัังหวััดตาก (25) ระนอง (20) และกรุุงเทพมหานคร (17)
ประมาณร้้อยละ 54 ขององค์์กรผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลัักทำำ�งานกัับผู้้�ย้า้ ยถิ่่น� ชาวเมีียนมา ร้้อยละ 11 ทำำ�งานกัับผู้้�ย้า้ ย ถิ่่�นกััมพููชา และ ร้้อยละ 7 ทำำ�งานกัับผู้้�ย้า้ ยถิ่่น� ชาวลาว
นอกจากนี้้�แล้้ว ร้้อยละ 28 ของผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลัักรายงานว่่าทำำ�งานกัับกลุ่่ม� ประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยกลุ่่ม� อื่่น� ๆ รวมถึึงผู้้�ลี้้ภั� ยั และผู้้แ� สวงหาที่่ลี้้� ภั� ยั (ร้้อยละ 15) และ
บุุคคลไร้้สััญชาติิ (ร้้อยละ 13)
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บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
เพื่่อ� ความเข้้าใจที่่ชั� ดั เจนขึ้้น� เกี่่ย� วกัับจุุดประสงค์์ในการเดิินทางของกลุ่่ม� ประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทย และสถานการณ์์ของผู้้�ย้า้ ยถิ่่�นที่่ติ� ดิ อยู่่�ในประเทศไทยนั้้�นผู้้ใ� ห้้ข้้อมููลหลัักจะได้้รับั การสอบถามเกี่่ย� วกัับสััดส่่วนจำำ�นวนของบุุคคลที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยอาศััยอยู่่�ในประเทศไทยและมีีความประสงค์์ที่จ่� ะเดิินทางออก จากประเทศไทย
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทำำ�งานด้้วยนั้้�น พบว่่าทั้้�งหมดร้้อยละ 60 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ระบุุว่่ากลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบบางส่่วนมีี
ความประสงค์์ที่่�จะเดิินทางออกจากประเทศไทย แต่่ไม่่สามารถทำำ�ได้้
นอกจากนี้้�ยังั ได้้มีีการสอบถามผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลัักเกี่่ย� วกัับสััดส่่วนจำำ�นวนของกลุ่่ม� ประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยในชุุมชนที่่รั� บั ผิิดชอบที่่ทำ� �ำ งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสััตว์์และการแปรรููปอาหารซึ่่�งโดยรวมแล้้วพบว่่าร้้อยละ 43 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนกลุ่่�ม
เป้้าหมายทำำ�งานในภาคเกษตรกรรมปศุุสััตว์์และการแปรรููปอาหาร

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�มีีความประสงค์์อยากเดิินทางออกจากประเทศไทยแต่่ไม่่สามารถเดิินทางออกได้้
ผู้้�ย้้ายถิ่่�น

ผู้้�ลี้้�ภััย/ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััย

16% 33% 38%

ไม่่มีีร้้อยละ 0

21% 27%

น้้อยกว่่าร้้อยละ 10

บุุคคลไร้้สััญชาติิ

18% 7% 23%

18%

ระหว่่างร้้อยละ 10 ถึึง 25

15%

5%

4%

มากกว่่าร้้อยละ75
ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50
ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง 75

หมายเหตุุ: ผลรวมไม่่เท่่ากัับร้้อยละ100 เนื่่�องจากผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักที่่�ทำำ�งานกัับผู้้�ย้้ายถิ่่�น 11 คน ที่่�ทำำ�งานกัับผู้้�ผู้้�ลี้้�ภััย/ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััย 5 คน และบุุคคลไร้้สััญชาติิ 3 คน ตอบว่่าไม่่ทราบ

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ทำำ�งานในภาคเกษตรกรรม ปศุุสััตว์์และการแปรรููปอาหาร
ผู้้�ย้้ายถิ่่�น

ผู้้�ลี้้�ภััย/ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััย

5% 33%

4% 7% 8%

ไม่่มีีร้้อยละ 0

น้้อยกว่่าร้้อยละ 10

บุุคคลไร้้สััญชาติิ

12% 7% 31%

ระหว่่างร้้อยละ 10 ถึึง 25

16% 20% 31%

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50

21% 7% 15%

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง 75

28%

8%

มากกว่่าร้้อยละ75

หมายเหตุุ: ผลรวมไม่่เท่่ากัับร้้อยละ100 เนื่่�องจากผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักที่่�ทำำ�งานกัับผู้้�ย้้ายถิ่่�น 8 คน ที่่�ทำำ�งานกัับผู้้�ผู้้�ลี้้�ภััย/ผู้้�แสวงหาที่่�ลี้้�ภััย 4 คน และบุุคคลไร้้สััญชาติิ 1 คน ตอบว่่าไม่่ทราบ

03

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

สภาวะความเปราะบางต่่อสถานการณ์์โรคโควิิด-19
อุุปสรรคหลัักในเรื่่�องของสุุขาภิิบาลและสุุขอนามััยในบริิบทเฉพาะของสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
ขาดความรู้้�ในเรื่่�องของสุุขอนามััย
และสุุขาภิิบาล

ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้้องกััน
ส่่วนบุุคคล

มีีความรู้้�ในเรื่่�องของสุุขอนามััย
และสุุขาภิิบาลแต่่ไม่่ปฏิิบััติิตาม

อุุปสรรคหลััก
อุุปสรรครอง

ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึง
อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล

25%

22%

21%

3%

16%

13%

13%

10%

หมายเหตุุ: อุุปสรรคหลัักเพิ่่�มเติิมคืือการขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงน้ำำ��ประปา (ร้้อยละ 3) และการขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงแอลกฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ (ร้้อยละ 3)

แหล่่งน้ำำ��หลัักเพื่่�อการบริิโภค สองแหล่่งหลััก
แหล่่งน้ำำ��หลััก

แหล่่งน้ำำ��รอง

40%

21%

จากการสอบถามผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักในเรื่่�องของอุุปสรรคในการเข้้าถึึงสุุขอนามััยและสุุขาภิิบาลในบริิบทของสถานการณ์์โรคโควิิด-19 โดยให้้ผู้้�ให้้
ข้้อมููลหลัักเรีียงลำำ�ดัับ2 อุุปสรรคหลัักที่่�ชุุมชนรัับผิิดชอบเผชิิญปััญหาอยู่่�โดยเรีียงลำำ�ดัับจากอุุปสรรคที่่�พบมากที่่�สุุดก่่อน

น้ำำ��ขวด

33%

ข้้อมููลที่่�ได้้พบว่่า อุุปสรรคหลัักที่่�มีีการรายงานมากที่่�สุุดคืือ การที่่�ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (ร้้อยละ 25) การไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรการสุุขอนามััยและสุุขาภิิบาล (ร้้อยละ 22) และ การขาดความรู้้�ในเรื่่�อง
ของสุุขอนามััยและสุุขาภิิบาล (ร้้อยละ 21)

16%

น้ำำ��ประปา

แหล่่งน้ำำ��หลัักที่่�ใช้้ในการบริิโภคในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก
ที่่�มีีการรายงานมากที่่�สุุดคืือ น้ำำ��ขวด (ร้้อยละ 40) และ น้ำำ��ประปา (ร้้อยละ
33) นอกจากนี้้�ยังั มีีการรายงานว่่าน้ำำ�� ประปาเป็็นแหล่่งน้ำำ�อุุ
� ปโภคหลัักที่่ใ� ช้้
ในครััวเรืือน และ การทำำ�ความสะอาด (ร้้อยละ 67) ส่่วนแหล่่งน้ำำ��รองนั้้�น
มาจากแหล่่งน้ำำ�ลำ
� �ธ
ำ าร/ทะเลสาบ หรืือ แหล่่งน้ำำ�ธ
� รรมชาติิอื่น่� ๆ (ร้้อยละ 18)

แหล่่งน้ำำ��หลัักเพื่่�อการอุุปโภค สองแหล่่งหลััก
แหล่่งน้ำำ��หลััก

แหล่่งน้ำำ��รอง

67%

18%

นอกจากนี้้� ยัังสัังเกตได้้ว่่าแหล่่งน้ำำ��หลัักในการบริิโภคนั้้�นแตกต่่างกัันไป
ในกลุ่่�มของประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย ผู้้�ลี้้�ภััยเขตเมืืองจะใช้้น้ำำ��ประปา
เป็็นส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 47) เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยอื่่�นๆ

น้ำำ��ประปา

18%

14%

แหล่่งน้ำำ��ลำำ�ธาร/ทะเลสาบ
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บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงน้ำำ��เพื่่�อบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วััน
หมายเหตุุ: ร้้อยละ 11 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักตอบว่่า ไม่่ทราบ

67%

ไม่่มีี: ร้้อยละ 0
น้้อยกว่่า ร้้อยละ10

7%

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50

3%

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง 75

1%
11%

มากกว่่าร้้อยละ75

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ขาดช่่องทางการเข้้าถึึงน้ำำ��เพื่่�ออุุปโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันเพื่่�อใช้้ในครััวเรืือน และ การทำำ�ความสะอาด
หมายเหตุุ: ร้้อยละ 9 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักตอบว่่า ไม่่ทราบ
ไม่่มีี: ร้้อยละ 0

64%

น้้อยกว่่า ร้้อยละ10

12%

ระหว่่างร้้อยละ 10 ถึึง 25

4%

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50

3%

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง 75

4%

มากกว่่าร้้อยละ75

3%

จากการสอบถามผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักในเรื่่�องสััดส่่วนของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนเป้้าหมาย ที่่�ขาดช่่องทางการในเข้้าถึึงน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคและบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันแล้้ว จากทั้้�งหมดร้้อยละ 67 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่า กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบไม่่มีีอุุปสรรคในการเข้้า
ถึึงน้ำำ� �ดื่่� ม เพื่่� อ การบริิ โ ภค อย่่ า งไรก็็ ต ามร้้ อ ยละ 11 ของผู้้ � ใ ห้้ ข้ ้ อ มููลหลัั ก ระบุุว่่ า มากกว่่ า 3 ใน 4 ของกลุ่่ � ม ประชากรที่่� ไ ม่่ มีีสัั ญ ชาติิ ไ ทยทำำ � งานด้้ ว ย
นั้้�น เผชิิญกัับอุุปสรรคในการเข้้าถึึงน้ำำ��ดื่่�มเพื่่�อการบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่นเดีียวกััน ร้้อยละ 64 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักระบุุว่่าในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบของตนนั้้�นไม่่
มีีอุุปสรรคในการเข้้าถึึงน้ำำ��อุุปโภคเพื่่�อใช้้ในครััวเรืือนและการทำำ�ความสะอาด อย่่างไรก็็ตาม ร้้อยละ 26 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักระบุุว่่า มีีบุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยบา
งส่่วนเผชิิญกัับอุุปสรรคในการเข้้าถึึงน้ำำ��อุุปโภคเพื่่�อใช้้ในครััวเรืือนในชีีวิิตประจำำ�วััน

การเข้้าถึึงการบริิการสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเอชไอวีี/เอดส์์ และ ผู้้�ป่่วยวััณโรคของบุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
จากการสอบถามผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักในเรื่่�องอุุปสรรคของผู้้�ป่่วยเอชไอวีี/เอดส์์ และ ผู้้�ป่่วยวััณโรคของบุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย เกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงการรัับบริิการทาง
ด้้านสุุขภาพตั้้�งแต่่การระบาดของโรคโควิิด-19นั้้�น พบว่่าโดยรวมแล้้ว ร้้อยละ 45 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักไม่่ทราบว่่ากลุ่่�มประชากรดัังกล่่าวมีีอุุปสรรคในการเข้้าถึึง
การบริิการหรืือไม่่ ร้้อยละ 13 แจ้้งว่่ามีีอุุปสรรคในการเข้้าถึึง ยาต้้านรีีโทรไวรััส และร้้อยละ 6 ในเรื่่�องการรัักษาวััณโรค
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บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงสบู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วััน
57%

7%

9%

มากกว่่า
ร้้อยละ 75

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

ไม่่มีี
(ร้้อยละ0)

15%

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามากกว่่า 3 ใน
4 ของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยใน
ชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบขาดช่่องทางการเข้้าถึึงสบู่่�
ในชีีวิิตประจำำ�วััน

1%

ระหว่่างร้้อยละ
25 ถึึง 50

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 10 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ตอบว่่า ไม่่ทราบ

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงเจลแอลกฮอล์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
1%

ไม่่มีี
(ร้้อยละ0)

16%

4%

ระหว่่างร้้อยละ
50 ถึึง 75

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

6%

51%

มากกว่่า
ร้้อยละ 75

ระหว่่างร้้อยละ
25 ถึึง 50

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 16 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ตอบว่่า ไม่่ทราบ

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงแอลกฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อในชีีวิิตประจำำ�วััน
4%

19%

ระหว่่างร้้อยละ
50 ถึึง 75

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

3%

57%

มากกว่่า
ร้้อยละ 75

76

ระหว่่างร้้อยละ
25 ถึึง 50

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 15 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ตอบว่่า ไม่่ทราบ

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงหน้้ากาก (หน้้ากากผ้้า หน้้ากากอนามััย) ในชีีวิิตประจำำ�วััน
21%

ไม่่มีี (ร้้อยละ0)

13%

7%

10%

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยใน
ชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบขาดการเข้้าถึึงแอลกฮอล์์
ฆ่่าเชื้้�อในชีีวิิตประจำำ�วััน

1%

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

67

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยใน
ชุุมชนที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบขาดช่่ อ งทางการเข้้ า ถึึง
เจลแอลกฮอล์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน

4%

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

7

%

ระหว่่างร้้อยละ
50 ถึึง 75

31%

มากกว่่า
ร้้อยละ 75

41

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ามากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยใน
ชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบขาดการเข้้าถึึงหน้้ากากปิิดใบหน้้า ในชีีวิิตประจำำ�วััน

4%

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 12 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ตอบว่่า ไม่่ทราบ

ระหว่่างร้้อยละ
25 ถึึง 50

06

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อบุุคคลที่่�ไม่่มีี
สััญชาติิไทย

76

21

ผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ต่่อการบริิโภคอาหาร

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่าในช่่วง 1เดืือนที่่�
ผ่่านมาได้้มีีการรัับทราบเกี่่�ยวกัับความกัังวลใน
เรื่่�องของการไม่่มีีอาหารรัับประทานที่่�เพีียงพอ
เนื่่�องจากผลกระทบจากโรคโควิิด-19 ในกลุ่่�ม
76% ของผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทำำ�งาน
ด้้วย

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่าในช่่วง 1เดืือนที่่�
ผ่่านมาได้้มีีการรัับทราบเกี่่�ยวกัับครอบครััวใน
กลุ่่�มของผู้้�รัับผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทำำ�
งานด้้วยนั้้�น ไม่่มีีอาหารรัับประทานเนื่่อ� งจากผล
21% กระทบจากโรคโควิิด-19

ข้้อท้้าทายที่่�บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยเผชิิญตั้้�งแต่่การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
การว่่างงาน/
การตกงาน

กลััวถููกคุุมขััง/
จัับกุุม

การเข้้าถึึงข้้อมููล

57%

16%

6%

6%

18%

13%

7%

6%

รายได้้ไม่่เพีียงพอ

อุุปสรรคหลััก
อุุปสรรครอง

จากการสอบถามผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก
ในเรื่่�องของอุุปสรรคหลััก 2 ประการที่่�กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิ ไ ทยต้้อ งเผชิิญ ตั้้�ง แต่่่�มีี การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19นั้้�น
ข้้ อ มููลที่่� ไ ด้้ พ บว่่ า อุุปสรรคหลัั ก
2 ประการที่่�ระบุุโดยผู้้�ให้้ข้้อมููล
หลััก คืือ รายได้้ไม่่เพีียงพอ (ร้้อยละ 57) และการว่่างงาน/การตกงาน (ร้้อยละ 16)

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 7 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่่�ามีีอุุปสรรคหลัักอีีก 2 ประการคืือ การขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพ (ร้้อยละ 7) และ การขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงอาหาร (ร้้อยละ 7)

ข้้อท้้าทายที่่�เด็็กไม่่มีีสััญชาติิไทยเผชิิญตั้้�งแต่่การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

การจำำ�กััดการเข้้าถึึง
ขาดช่่องทาง
การได้้รัับประทาน ขาดช่่องทางในการเข้้า
ของการศึึกษา ในการเข้้าถึึงการศึึกษา อาหารที่่�ไม่่เพีียงพอ ถึึงการดููแลสุุขภาพ

อุุปสรรคหลััก

24%

16%

13%

6%

จากการสอบถามผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก
ในเรื่่�องของอุุปสรรคหลััก 2 ประการ ที่่�กลุ่่�มเด็็กที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
ต้้องเผชิิญตั้้�งแต่่การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 นั้้�นข้้อมููลที่่�ได้้
พบว่่าอุุปสรรคที่่�ถููกอ้้างถึึงบ่่อยที่่�
สุุดคืือข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงของ
การศึึกษา (ร้้อยละ 24) ขาดช่่อง
ทางในการเข้้ า ถึึงการศึึกษา
(ร้้อยละ16) และการได้้รัับประทานอาหารที่่� ไ ม่่ เ พีียงพอ (ร้้ อ ย
ละ13)

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 6 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่่�ามีีอุุปสรรคหลัักอีีก 2 ประการคืือ การขาดช่่องทางในการเข้้าถึึงการเลี้้�ยงดููทดแทน (ร้้อยละ 6) และ ข้้อจำำ�กััดในการทำำ�กิิจกรรมกลางแจ้้ง (ร้้อยละ 6)
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บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ประสบปััญหารายได้้รายวัันลดลง
เนื่่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19
14%

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ประสบปััญหาขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็น
ในการดำำ�รงชีีพ เนื่่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19

12%

18%

ไม่่มีี (ร้้อยละ0)

ไม่่ทราบ

1%

27%
มากกว่่าร้้อยละ 75

14%

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

13%

ไม่่ทราบ

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

7%

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

14%

ไม่่มีี (ร้้อยละ0)

10%

10%

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

21%

มากกว่่าร้้อยละ 75

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

ระหว่่างร้้อยละ
10 ถึึง 25

25%

ระหว่่างร้้อยละ
25 ถึึง 50

14%

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50

ร้้อยละ 27 ของผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ระบุุว่่ามากกว่่า 3 ใน 4 ของบุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบนั้้�นประสบปััญหารายได้้ลดลงเนื่่�องจากสถานการณ์์โรค
โควิิด-19 นอกจากนี้้� ร้้อยละ 10 ของผู้้�ให้้สััมภาษณ์์รายงานว่่า 3 ใน 4 ของบุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบนั้้�นสููญเสีียรายได้้รายวัันทั้้�งหมดเนื่่�อง
จากสถานการณ์์โรคโควิิด-19

บุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�ประสบปััญหาขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีพ เนื่่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19

ร้้อยละ 23 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักตอบว่่า ไม่่ทราบ ความหมายของสิ่่�งจำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีพในบริิบทนี้้� หมายถึึง การที่่�มีีปััจจััยทางการเงิินที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับ ค่่าอาหาร ค่่าน้ำำ�� ค่่าไฟ ค่่าที่่�พัักอาศััย ค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านการศึึกษา และค่่ารัักษาพยาบาลในชีีวิิตประจำำ�วััน

ไม่่มีี: ร้้อยละ 0

18%

น้้อยกว่่าร้้อยละ10

23%

ระหว่่างร้้อยละ 10 ถึึง 25

9%

ระหว่่างร้้อยละ 25 ถึึง 50

16%

ระหว่่างร้้อยละ 50 ถึึง 75

7%

มากกว่่าร้้อยละ75

4%

จากทั้้�งหมด ร้้อยละ 60 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ระบุุว่่ามีีบุุคคลที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยบางส่่วนขาดแคลนสิ่่�งจำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีพ

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
จากการที่่ผู้� ใ�้ ห้้ข้อ้ มููลหลัักประเมิินสถานการณ์์โดยรวมในเรื่่อ� งของข้้อมููลและระดัับความตระหนัักรู้้�ต่่อสถานการณ์์โควิิด-19 ของกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่ มีีสััญชาติิ
ไทยในชุุมชนที่่�รัับผิิดชอบนั้้�น พบว่่า ร้้อยละ 18 ของผู้้�ให้้ข้้อ มููลหลัักประเมิินระดัับความตระหนัักรู้้�อยู่่�ในระดัับที่่� "น้้อย" หรืือ "น้้อยมาก" ร้้อยละ 56 อยู่่�ในระดัับ
"ปานกลาง" และร้้อยละ 24 อยู่่�ในระดัับที่่� "ดีี" หรืือ "ดีีมาก"

ระดัับข้้อมููลและความตระหนัักรู้้�ต่่อสถานการณ์์โควิิด-19 โดยทั่่�วไปของ
กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทย
น้้อยมาก
น้้อย
ปานกลาง
ดีี
ดีีมาก
ไม่่ทราบคำำ�ตอบ

08
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ความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับอาการของ
โรคโควิิด-19
(ไข้้ ไอ หายใจลำำ�บาก)

ตระหนัักเล็็กน้้อย

ไม่่ตระหนััก

ความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
โรคโควิิด-19

ความตระหนัักรู้้�ถึึงวิิธีีการล้้างมืือ

(การล้้างมืือ การใส่่หน้้ากาก การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม)

ตระหนัักปานกลาง

ตระหนัักมาก

(ล้้างมืือด้้วยสบู่่�อย่่างน้้อย 20 วิินาทีี ตามขั้้�นตอนที่่�
แนะนำำ�โดยองค์์การอนามััยโลกหรืือ WHO)

ตระหนัักดีีมาก

ไม่่ทราบ

เพื่่อ� ความเข้้าใจที่่ชั� ดั เจนขึ้้น� ในเรื่อ่� งของประเภทข้้อมููลที่่ค� วรจััดเตรีียมให้้กับั กลุ่่ม� ประชากรที่่ไ� ม่่มีีสัญ
ั ชาติิไทยที่่อ� าศััยอยู่่�ในประเทศไทยนั้้�น ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููลหลัักได้้ประเมิิน สถ
านการณ์์โดยรวมในเรื่อ่� งของความตระหนัักรู้เ�้ กี่่ย� วกัับ 1)อาการของโรคโควิิด-19 2)การป้้องกัันโรคโควิิด-19 และ 3)วิิธีีการล้้างมืือ จากอิินโฟกราฟิิก พบว่่า ผู้้ใ� ห้้ข้อ้ มููล
หลัักความตระหนัักรู้อ�้ ยู่่�ในระดัับที่่น้� อ้ ยในเรื่อ่� งของ วิิธีีการล้้างมืือ (ร้้อยละ 50 รายงานว่่ามีีความตระหนัักน้้อยถึึง ไม่่มีีความตระหนัักเลย) และอาการของโรคโควิิด-19
(ร้้อยละ 45 รายงานว่่ามีีความตระหนัักน้้อย ถึึง ไม่่มีีความตระหนัักเลย)

ความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับบุุคลที่่�ต้้อง
ติิดต่่อในกรณีีเจ็็บป่่วย

93

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่าชุุมชนผู้้�ย้้ายถิ่่�นที่่�
ตนทำำ�งานด้้วยนั้้�นทราบ (ร้้อยละ 57) และทราบ
เป็็นบางส่่วน (ร้้อยละ 36) ว่่าจะต้้องติิดต่่อใครใน
กรณีีเจ็็บป่่วย

บุุคคลที่่�กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยจะติิดต่่อในกรณีีเจ็็บป่่วย
อาสาสมััครสาธารณสุุขในพื้้�นที่่�

โรงพยาบาล

26%

11%

ผู้้�ติิดต่่อรอง

42%

35%
(เลืือกตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)

ผู้้�นำำ�ชุุมชน
67%

อาสาสมััครชุุมชน

27%

11%

8%

ผู้้�ติิดต่่อหลััก

แหล่่งข้้อมููลหลัักที่่�ได้้รัับเกี่่�ยวกัับข่่าวสารของโรคโควิิด-19
เฟซบุ๊๊�ก

ผู้้�แทนกลุ่่�มองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร/
องค์์กรชุุมชน

ผู้้�แทนกลุ่่�มองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร/
องค์์กรชุุมชน/สหประชาชาติิ

36%

ทีีวีี/ วิิทยุุ/ หนัังสืือพิิมพ์์

24%

09

34%

ไลน์์

15%
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เอกสารข้้อมููล สื่่�อการเรีียนรู้้� และ
สื่่�อการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

73

%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่าชุุมชนที่่�ตนทำำ�งานด้้วยนั้้�นได้้รับั เอกสารข้้อมููล สื่่อ� การเรีียนรู้้�
และ สื่่�อการสื่่�อสาร เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

ความเข้้าใจของข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

25

สาเหตุุที่่�ไม่่เข้้าใจเกี่่�ยวกัับข้้อมููล
ของโรคโควิิด-19 ที่่�ได้้รัับ

%

(เลืือกตอบได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)

ไม่่สามารถอ่่านออกเขีียนได้้

65%

ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่าชุุมชนที่่�ตนทำำ�
งานด้้วยนั้้�น มีีความไม่่เข้้าใจ หรืือ เข้้าใจเป็็น
บางส่่วนเกี่่�ยวกัับข้้อมููลของโรคโควิิด-19 ที่่�
ได้้รัับ

กลุ่่�มคนที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยไม่่เข้้าใจ
ภาษาที่่�ใช้้ในข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
35%

ประชากรกลุ่่�มนี้้�มีีความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 หรืือไม่่?
(ความเชื่่�อ, ความเข้้าใจ, ทฤษฎีี)

หมายเหตุุ: ร้้อยละ 24 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก ตอบว่่า ไม่่ทราบ

61%

ใช่่/บางส่่วน

ความเชื่่�อและความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

(เป็็นคำำ�ถามเปิิด สามารถตอบได้้หลายคำำ�ตอบ)

ร้้อยละ 29 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานว่่ากลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยมีีความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับการติิดต่่อของโรคโควิิด-19 นอกจากนี้้�แล้้ว ร้้อยละ 44 ของ
ผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก รายงานว่่า กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยเชื่่�อว่่าโรคโควิิด-19 สามารถรัักษา หรืือ หลีีกเลี่่�ยงการติิดต่่อได้้ด้้วยยาสมุุนไพร (เช่่น ใบสะเดา ใบชา
หรืือสมุุนไพรท้้องถิ่่�นทั่่�วไป) หรืือ การบริิโภคเครื่่�องดื่่�มและอาหารบางประเภท (เช่่น มะนาว ขิิง ไข่่ ผััก เครื่่�องดื่่�มแอลกฮอล์์ และน้ำำ��ทะเล) ร้้อยละ17 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักรายงานเกี่่�ยวกัับความเชื่่�อทางศาสนาหรืือไสยศาสตร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน นอกจากนี้้�แล้้ว ร้้อยละ 1 ของผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักทราบว่่ามีีการเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ในการเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพ ข้้อจำำ�กััดในพื้้�นที่่�ต่่างๆในระดัับจัังหวััด และ ความคิิดอคติิทางเพศที่่�มีีความเชื่่�อว่่า กลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่มีีสััญชาติิไทยที่่�เป็็นผู้้�ชาย
ควรได้้รัับอุุปกรณ์์ป้้องกัันก่่อน

29%
การติิดต่่อของ
โรคโควิิด-19

24%
การใช้้ยาสมุุนไพร

10

20%
การบริิโภคเครื่่�องดื่่�ม

และอาหารบางประเภท

17%
ความเชื่่�อทางศาสนา
หรืือไสยศาสตร์์

องค์์กรระหว่่างประเทศเพื่่�อการโยกย้้ายถิ่่�นฐาน

โทร: (+66) 2-343-9300

สำำ�นัักงานประเทศไทย

แฟ็็กซ์์: (+66) 2-343-9399

ชั้้�น 18 อาคารรััจนาการ

อีีเมล: iomthailand@iom.int

เลขที่่� 3 ถนนสาทรใต้้

เว็็บไซต์์: www.iom.int
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