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

ระเบียบวิธีวิจัย ความเป็นมา 

คำานิยาม 

หมายเหตุทางสถิต ิ

สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยทำาให้ผู้้้ย้า้ยถิ�น
และกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�อาศัยอย้่ในประเทศไทยติอ้งเผู้ชิญ
กับอ่ปสรรคและควิามเปราะบางร้ปแบบให้ม่ ไม่วิ่าบ่คคลนั�นจะม่สถานะ
ทางกฎห้มายอย่างไรก็ติาม ทั�งในเร่�องการจำากดัการเดินทางท่�เขม้งวิด และ
การห้ย่ดชะงกัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจชั�วิคราวิซึ่่�งส่งผู้ลกระทบอย่างมาก
ติอ่ผู้้ย้า้ยถิ�น รวิมถ่งกล่ม่ประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยท่�ท ำางานทั�งในระบบและ
นอกระบบ นอกจากขอ้จำากดัในดา้นเทคโนโลย่และควิามสามารถในการรบัม่อ
และปรบัติวัิติ่อสถานการณ์ ์ การม่เงินออมจำากดัห้ร่อไม่ม่เลย ห้รอ่ช่องทางใน
การเขา้ถ่งบริการทางสังคมท่�ไม่เพ่ยงพอ สถานะทางกฏห้มายท่�ไม่ชัดเจน
ห้ร่อควิามสามารถในการเขา้ถ่งบริการดา้นส่ขภาพ ลว้ินเป็นปัจจัยท่�ท ำาให้้
ผู้้ย้า้ยถิ�นและกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยเดินทางออกจากประเทศไทย
ห้ลายห้ม่�นคนในช่วิงห้ลายอาทิติยท่์�ผู้่านมา อย่างไรก็ติามยงัไม่ม่การศ่กษา
ขอ้มล้เก่�ยวิกบัอป่สรรคและสภาวิะควิามเปราะบางท่�ม่ผู้ลติ่อชม่ชนผู้้ย้า้ยถิ�น 
และกล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ยงัอาศยัอย้ใ่นประเทศไทยทั�งโดยสมคัร
ใจห้รอ่อย้ต่ิอ่ดว้ิยควิามจำาเป็น นอกจากน่�ขอ้มล้ในเร่�องการไดร้บัขอ้มล้ท่�เพ่ยง
พอเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 และเร่�องการเขา้ถง่แห้ลง่ขอ้มล้ท่�จะชว่ิยให้ป้ระชากร
กล่ม่น่ �สามารถปฏิบตัิิติามห้ลกัสข่าภิบาลและสข่อนามยัเพ่�อการปอ้งกนัอยา่ง
ม่ประสทิธิิภาพยงัขาดควิามชดัเจน 

เพ่�อให้้ม่ข้อม้ลในการติอบรับติ่อสถานการณ์์ท่�อาจเป็นไปได้นั�น ทาง
องคก์ารระห้วิา่งประเทศเพ่�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน ห้รอ่ไอโอเอม็ จง่ไดค้ดิรเิริ�มทำา
การเก็บขอ้มล้เก่�ยวิกับควิามร้ ้ ควิามเขา้ใจ และสภาวิะควิามเปราะบางติ่อ
สถานการณ์โ์รคโควิิด-19 ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยท่�อาศยัอย้่ใน
ประเทศไทย 

ระบบติิดติามและติรวิจสอบการเคล่� อนท่� และการ เคล่� อนย้ายของ
ประชากร (The Displacement Tracking Matrix ห้ร่อ DTM) ค่อช่ด
เคร่�องม่อและระเบ่ยบวิิธ่ิวิิจยัท่�ใชใ้นการเก็บ การวิิเคราะห้ ์ และการเผู้ยแพร่
ขอ้ม้ลปฐมภ้มิอย่างเป็นระบบ ซึ่่�งเป็นขอ้ม้ลท่�เก่�ยวิกับการเคล่�อนยา้ยของ
ประชากร ร้ปแบบการเคล่�อนท่�ของบ่คคล และ การยา้ยถิ�นโดยถ้กบังคับ
ทั�งภายในประเทศ และระห้วิ่างประเทศ โดย DTM ได้รับการออกแบบ
เพ่�อใช้ในกิจการด้านมน่ษยธิรรมในภาวิะวิิกฤติ ซึ่่�งในขณ์ะน่ �ม่การนำา
DTM มาใช้เพ่�อติอบสนองติ่อวิิกฤติการณ์์แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 

ไอโอเอ็มใชวิ้ิธ่ิวิิจยัการเล่อกติวัิอย่างแบบลก้โซึ่่ (snowball sampling) ผู้่าน
เครอ่ข่ายองคก์รในการระบผู่้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกั (Key informant) จำานวิน 85 คน
ท่�ให้ข้อ้มล้เก่�ยวิกบัสถานการณ์แ์ละสภาวิะควิามเปราะบางของกล่ม่ผู้้ย้า้ยถิ�น
และบค่คลท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยท่�อาศยัอย้่ในประเทศไทย ซึ่่�งผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกันั�น
เป็นติวัิแทนจากกล่ม่องคก์รท่�ไม่แสวิงห้ากำาไร (NGOs) องคก์รชม่ชน (CBOs) 
ช่มชนกล่่มผู้้ย้า้ยถิ�น ห้น่วิยงานภาครฐั องคก์ารปกครองส่วินทอ้งถิ�น สถาน
ศ่กษา และองคก์รศาสนาเพ่�อให้ข้อ้มล้เก่�ยวิกบักล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิ
ไทยในช่มชนท่�รบัผิู้ดชอบ และ/ห้ร่อ กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยท่�ผู้้ใ้ห้้
ขอ้มล้ห้ลกัทำางานดว้ิยโดยติรง 

ข้อม้ลท่�น ำาเสนอในรายงานเป็นการประมาณ์การและมาจากควิามเข้าใจ
ของผู้้ใ้ห้ข้อ้ม้ลห้ลัก และเน่�องจากกล่่มผู้้ใ้ห้ข้อ้ม้ลห้ลักไม่ไดม้าจากการส่่ม
(non-randomized) และงานชิ�นน่ �ม่การจำากดัควิามติรงภายนอก (external 
validity) เพราะฉะนั�นควิรห้ล่กเล่�ยงการสร่ปแบบอา้งอิง อย่างไรก็ติามผู้ล
การประเมินน่ �สามารถนำามาใชพ้ฒันาควิามเขา้ใจให้ด่้ข่ �นในเร่�องของสภาวิะ
ควิามเปราะบาง และใชเ้ป็นแนวิทางในการเก็บรวิบรวิมขอ้ม้ลท่�ครอบคล่ม
มากข่ �น 

ขอ้มล้ท่�ได ้มาจากการสมัภาษณ์ท์างโทรศพัท ์โดยเจา้ห้นา้ท่�ไอโอเอม็จำานวิน 11 
คน ระห้วิา่งวินัท่� 4-14 พฤษภาคม 2563 โดยรอ้ยละ 82 ของผู้้เ้ก็บขอ้มล้เป็น     
ผู้้ห้้ญิงและรอ้ยละ 18 ของผู้้เ้ก็บขอ้มล้เป็นผู้้ช้าย

หมายเหตุทั�วไป: เน่�องจากการทำาแบบสำารวิจในครั�งน่ �ไดท้ ำาการสมัภาษณ์ผ์ู้้ใ้ห้ข้อ้ม้ลห้ลกั ไม่ใช่การสมัภาษณ์ก์ล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยโดยติรง 
เพราะฉะนั�นอินโฟกราฟิกสท่์�น ำาเสนอในรายงานน่�แสดงถง่จำานวินรอ้ยละของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัท่�เป็นผู้้ร้ะบค่ณ่์สมบตัิแิละคณ่์ลกัษณ์ะเฉพาะของกล่ม่ประชากรท่�ไมม่่
สญัชาติไิทย ห้รอ่ สดัสว่ินของกล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทย 

เลืือกตอบได้ม้ากกว่า 1 ข้้อ/หลืายคำาตอบ: เม่�อม่การระบว่ิา่ “เล่อกติอบไดม้ากกวิา่ 1 ขอ้/ห้ลายคำาติอบ” ซึ่่�งห้มายเห้ติไ่วิข้า้งกราฟห้รอ่คำาถาม นั�นห้มายควิาม
วิา่ผู้้ต้ิอบห้น่�งทา่นสามารถติอบไดห้้ลายขอ้ จง่ทำาให้ผู้้ลรวิมไมเ่ทา่กบัรอ้ยละ 100

ห้มายเห้ติ ่- การคน้พบ การต่ิควิาม และขอ้สร่ปท่�ปรากฏในรายงานฉบบัน่ �ไมส่ามารถนำามาใชเ้พ่�อสะทอ้นควิามคดิเห้น็อยา่งเป็นทางการของ ไอโอเอม็ ประเทศสมาชิกของไอโอเอม็ สห้รฐัอเมรกิา ห้รอ่ผู้้ส้นบัสนน่เงินทน่อ่�นๆได ้ การนำาเสนอเน่ �อห้าของรายงานฉบบัน่ �ไมไ่ดบ้ง่บอกถง่          
                  ควิามคดิเห้น็ใดๆ ของไอโอเอม็ ในเร่�องสถานะทางกฎห้มายของแติล่ะประเทศ ดนิแดน เขติเม่อง พ่ �นท่� ห้รอ่ห้นว่ิยงานอำานาจท่�เก่�ยวิขอ้งห้รอ่เขติแดน      

บุคคลืที�ไม่มสัีญชาตไิทย ค่อ บค่คลท่�อาศยัอย้ใ่นประเทศไทย ไมไ่ดถ่้อสญัชาติไิทย โดยไมค่ ำานง่ถง่ประเทศบา้นเกิด ถิ�นท่�อย้ต่ิามปกติ ิสญัชาติ ิห้รอ่สถานะทาง
กฎห้มาย ซึ่่�งรวิมไปถง่ผู้้ย้า้ยถิ�น บค่คลไรส้ญัชาติ ิผู้้ล้่ �ภยั และกล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยกล่ม่อ่�นๆ



ผู้ให้ข้้อมูลืหลืัก (KIs)

85
ผู้้้ห้ญิง 41 คน ผู้้้ชาย 44 คนผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัท่�ให้ส้มัภาษณ์์

ประชากรเป้าห้มายของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 

02

ประเภทของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 

58               ผู้้แ้ทนกล่ม่องคก์รท่�ไมแ่สวิงห้ากำาไร/องคก์รชม่ชน 
7                 ผู้้แ้ทนสถานศก่ษา
6                 ผู้้แ้ทนห้นว่ิยงานสาธิารณ์สข่
6                 อาสาสมคัรสาธิารณ์สข่ประจำาห้ม้บ่า้น
3                 ผู้้แ้ทนองคก์รศาสนา
5                 อ่�นๆ

# KIs ประเภท

8%
ผู้้ย้า้ยถิ�นชาวิลาวิ

12%
ผู้้ย้า้ยถิ�นชาวิกมัพช้า 

พ่ �นท่�การทำางานขององคก์รท่�ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทำางานอย้ ่ 

ภาคเห้น่อของประเทศไทย

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ)

ภาคใติข้องประเทศไทย

ภาคกลางของประเทศไทย

ภาคติะวิันออกของประเทศไทย

ระนอง: 21
พงังา: 4
ภเ้ก็ติ: 4 
สร่าษฎรธ์ิาน่: 3
ชม่พร: 2
สงขลา: 1

ขอนแก่น: 3
นครพนม: 2
ห้นองคาย: 2
อำานาจเจรญิ: 1
ชลบร่:่ 1
นครราชส่มา:1
ระยอง: 1
สระแกว้ิ: 1
ติราด: 1
อด่รธิาน่: 1

ติาก: 25
เช่ยงราย: 5
เช่ยงให้ม:่ 4
แมฮ่่อ่งสอน: 3
ลำาพน้: 1

กร่งเทพ: 22
สมท่รสาคร: 2
อยธ่ิยา: 1
นนทบร่:่ 1 
ปราจ่นบร่:่ 1
สมท่รปราการ: 1
สมท่รสงคราม: 1 

ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทั�ง 85 คน ให้้สัมภาษณ์์สำาห้รับการประเมินสถานการณ์์แบบเร่งด่วิน โดย 58 คนจากผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทั�งห้มด เป็นผู้้้แทนจากกล่่ม
องคก์รท่�ไมแ่สวิงห้ากำาไร (NGOs) และองคก์รชม่ชน (CBOs) ในชว่ิงการเก็บขอ้มล้ ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทั�ง 85 คน ทำางานกบักล่ม่ผู้้ย้า้ยถิ�น และ/ห้รอ่ กล่ม่ประชากรท่�
ไมม่่สญัชาติไิทยท่�อาศยัอย้ใ่นประเทศไทย โดย 3 พ่ �นท่�ห้ลกัท่�ครอบคลม่การทำางานของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัค่อ จงัห้วิดัติาก (25) กร่งเทพมห้านคร (22) และ ระนอง (21)

ประมาณ์รอ้ยละ 52 ขององคก์รผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทำางานกบัผู้้ย้า้ยถิ�นชาวิเม่ยนมา รอ้ยละ 12 ทำางานกบัผู้้ย้า้ยถิ�นชาวิกมัพช้า และรอ้ยละ 8 ทำางานกบัผู้้ย้า้ยถิ�น
ชาวิลาวิ นอกจากน่�รอ้ยละ 24 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่ทำางานกบักล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยกล่ม่อ่�นๆ รวิมถง่ผู้้ล้่ �ภยัและผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่ �ภยั (รอ้ยละ 16) 
และบค่คลไรส้ญัชาติ ิ(รอ้ยละ 8) 

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

16%
ผู้้ล้่ �ภยั/ผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่ �ภยั 

4%

8%
บ่คคลไร้สัญชาติิ

52%
ผู้้ย้า้ยถิ�นชาวิเม่ยนมา

อ่�นๆ



บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ม่ควิามประสงคอ์ยากเดนิทางออกจากประเทศไทยแติไ่มส่ามารถเดินทางออกได ้ 

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ท ำางานในภาคเกษติรกรรม ปศส่ตัิวิแ์ละการแปรร้ปอาห้าร

ไมม่่ รอ้ยละ 0

20%

น้อยกวิ่าร้อยละ 25
ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75
มากกวิ่าร้อยละ75

ท่กคน ร้อยละ 100

ห้มายเห้ติ:่ ผู้ลรวิมไมเ่ทา่กบัรอ้ยละ100 เน่�องจากผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัท่�ท ำางานกบัผู้้ย้า้ยถิ�น 16 คน ท่�ท ำางานกบัผู้้ล้่ �ภยั/ผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่ �ภยั 6 คน และบค่คลไรส้ญัชาติ ิ4 คน ติอบวิา่ไมท่ราบ

บุคคลืที�ไม่มสัีญชาตไิทย 
เพ่�อควิามเขา้ใจท่�ชดัเจนข่ �นเก่�ยวิกับจ่ดประสงคใ์นการเดินทางของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทย และสถานการณ์ข์องผู้้ย้า้ยถิ�นท่�ติิดอย้่ในประเทศไทย
ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัจะไดร้บัการสอบถามเก่�ยวิกบัสดัส่วินจำานวินของบค่คลท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยท่�อาศยัอย้่ในประเทศไทยและม่ควิามประสงคท่์�จะเดินทางออกจาก
ประเทศไทย ซึ่่�งเป็นกล่ม่ท่�ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทำางานดว้ิยนั�น พบวิา่ทั�งห้มดรอ้ยละ 56 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัระบว่ิา่กล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติิไทยในชม่ชนท่�ท ำางาน
ดว้ิยบางสว่ินม่ควิามประสงคท่์�จะเดนิทางออกจากประเทศไทย แติไ่มส่ามารถทำาได ้ 

นอกจากน่�ยงัไดม่้การสอบถามผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัเก่�ยวิกบัสดัส่วินจำานวินของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยในช่มชนท่�รบัผิู้ดชอบท่�ท ำางานในภาคเกษติรกรรม 
ปศส่ตัิวิแ์ละการแปรร้ปอาห้ารซึ่่�งโดยรวิมแลว้ิพบวิา่รอ้ยละ 47 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่มากกวิา่คร่�งห้น่�งของกล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยในชม่ชนกล่ม่
เปา้ห้มายทำางานในภาคเกษติรกรรมปศส่ตัิวิแ์ละการแปรร้ปอาห้าร  
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติในประเทศไทย
DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

37% 20% 32% 26% 15% 5% 20% 7% 4% 1%

บ่คคลไร้สัญชาติิผู้้ล้่ �ภยั/ผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่ �ภยั ผู้้ย้า้ยถิ�น

7% 32% 15% 5% 19% 5% 10% 21% 11% 40% 24% 11% 30% 4%

ห้มายเห้ติ:่ ผู้ลรวิมไมเ่ทา่กบัรอ้ยละ100 เน่�องจากผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัท่�ท ำางานกบัผู้้ย้า้ยถิ�น 8 คน ท่�ท ำางานกบัผู้้ล้่ �ภยั/ผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่ �ภยั 7 คน และบค่คลไรส้ญัชาติ ิ2 คน ติอบวิา่ไมท่ราบ

20%

บ่คคลไร้สัญชาติิผู้้ล้่ �ภยั/ผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่ �ภยั ผู้้ย้า้ยถิ�น

ไมม่่ รอ้ยละ 0 น้อยกวิ่าร้อยละ 25
ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50 มากกวิ่าร้อยละ75

ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75 ท่กคน ร้อยละ 100



สภาวะความเปราะบางต่อสถานการณ์โรคโควิด้-19 
อป่สรรคห้ลกัในเร่�องของสข่าภิบาลและสข่อนามยัในบรบิทเฉพาะของสถานการณ์โ์รคโควิิด-19 ในกล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทย  

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการบรโิภค 2 แห้ลง่ห้ลกั 

อุปสรรคหลืัก 

อุปสรรครอง 

ไมส่ามารถซ่ึ่ �ออป่กรณ์ป์อ้งกนั
สว่ินบค่คล  

ม่ควิามร้ใ้นเร่�องของสข่อนามยั
และสข่าภิบาลแติไ่มป่ฏิบตัิติิาม

ขาดควิามร้ใ้นเร่�องของสข่อนามยั
และสข่าภิบาล   

ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่
อป่กรณ์ป์อ้งกนัสว่ินบค่คล

47% 21% 15% 5%

21% 12%

แห้ลง่นำ�าห้ลกัเพ่�อการอป่โภค 2 แห้ลง่ห้ลกั 

แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง

นำ�าขวิด

นำ�าประปา

46% 24%

19% 20%

แห้ลง่นำ�าห้ลกั แห้ลง่นำ�ารอง

ลำาธิาร/ทะเลสาบ 

67% 17%

18% 18%

นำ�าประปา
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จากการสอบถามผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักในเร่�องของอ่ปสรรคในการเข้าถ่ง
สข่อนามยัและสข่าภิบาลในบรบิทของสถานการณ์โ์รคโควิิด-19 โดยให้้
ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัเรย่งลำาดบั 2 อป่สรรคห้ลกัท่�ชม่ชนท่�ท ำางานดว้ิยติอ้งเผู้ชิญ
โดยเรย่งลำาดบัจากอป่สรรคท่�พบมากท่�สด่ก่อน 

ขอ้ม้ลท่�ไดพ้บวิ่า อ่ปสรรคห้ลักท่�ม่การรายงานมากท่�ส่ดค่อ การท่�ไม่
สามารถซ่ึ่ �ออป่กรณ์ป์้องกนัส่วินบ่คคล (รอ้ยละ 47) การไม่ปฏิบตัิิติาม
มาติรการสข่อนามยัและสข่าภิบาล (รอ้ยละ 21) และ การขาดควิามร้ใ้นเร่�อง
ของสข่อนามยัและสข่าภิบาล (รอ้ยละ 15) 

แห้ลง่นำ�าห้ลกัท่�ใชใ้นการบรโิภคในชม่ชนท่�รบัผิู้ดชอบของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัท่�
ม่การรายงานมากท่�สด่ค่อ นำ�าขวิด (รอ้ยละ 46) และ นำ�าประปา (รอ้ยละ
19) นอกจากน่�ยงัม่การรายงานวิ่านำ�าประปาเป็นแห้ล่งนำ�าอป่โภคห้ลกัท่�
ใชใ้นครวัิเรอ่น (รอ้ยละ 67) สว่ินแห้ลง่นำ�ารองนั�นมาจากลำาธิาร/ทะเลสาบ 
ห้รอ่แห้ลง่นำ�าธิรรมชาติิอ่�นๆ (รอ้ยละ 18) 

นอกจากน่� ยังสังเกติไดว้ิ่าแห้ล่งนำ�าห้ลักในการบริโภคนั�นแติกติ่างกัน
ไปในกล่่มของประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย ผู้้้ย้ายถิ�นจะด่�มนำ�าขวิด
เป็นส่วินให้ญ่ (รอ้ยละ 51) เม่�อเปร่ยบเท่ยบกับกล่่มประชากรท่�ไม่ม่
สญัชาติไิทยอ่�นๆ  

13%21%

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

ห้มายเห้ติ:่ อป่สรรคห้ลกัเพิ�มเติมิค่ออาศยัอย้ใ่นพ่ �นท่�แออดั (รอ้ยละ 2) และขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าประปา (รอ้ยละ 1) 
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บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่นำ�าเพ่�อบรโิภคในช่วิิติประจำาวินั 

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ขาดชอ่งทางการเขา้ถง่นำ�าเพ่�ออป่โภคในช่วิิติประจำาวินั

64%

14%

6%

2%

68%

15%

4%

ห้มายเห้ติ:่ รอ้ยละ 14 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัติอบวิา่ ไมท่ราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 9 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักติอบวิ่า ไม่ทราบ 

จากการสอบถามผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกั ในเร่�องสดัส่วินของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยในช่มชนเป้าห้มายท่�ขาดช่องทางในการเขา้ถ่งนำ�าเพ่�อการอป่โภคและ
บริโภคในช่วิิติประจำาวินั รอ้ยละ 64 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทั�งห้มดรายงานวิ่า กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สญัชาติิไทยในช่มชนท่�ท ำางานดว้ิยไม่ม่อ่ปสรรคในการเขา้
ถง่นำ�าด่�มเพ่�อการบรโิภค อยา่งไรก็ติามรอ้ยละ 22 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัระบว่ิา่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติิไทยบางสว่ินม่อป่สรรคในการเขา้ถง่นำ�าด่�มในช่วิิติประจำาวินั  
ในขณ์ะท่�รอ้ยละ 68 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัระบว่ิา่ในชม่ชนท่�รบัผิู้ดชอบของตินนั�นไมม่่อป่สรรคในการเขา้ถง่นำ�าอป่โภคเพ่�อใชใ้นครวัิเรอ่น อยา่งไรก็ด่ รอ้ยละ 19 ของ
ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัระบว่ิา่ ม่บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยบางสว่ินเผู้ชิญกบัอป่สรรคในการเขา้ถง่นำ�าอป่โภคเพ่�อใชใ้นช่วิิติประจำาวินั

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

ไม่ม่ ร้อยละ 0

น้อยกวิ่าร้อยละ 25

ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75

ไม่ม่ ร้อยละ 0

น้อยกวิ่าร้อยละ 25

ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50



บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่สบ้่
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บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่เจลแอลกอฮ่อลใ์นช่วิิติประจำาวินั 

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่แอลกอฮ่อลฆ์่า่เช่ �อในช่วิิติประจำาวินั 

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่ห้นา้กาก (ห้นา้กากผู้า้ห้รอ่ห้นา้กากอนามยั) ในช่วิิติประจำา

4%
ไม่ม่
(ร้อยละ 0)

9%

8%46%
มากกวิ่าร้อยละ 75

13%

6%

46%
ไม่ม่ (ร้อยละ 0)

11%

19%

73%
ไม่ม่
(ร้อยละ 0)

12%
น้อยกวิ่าร้อยละ 25

1%

2%
 ระห้วิ่างร้อยละ
 50 ถ่ง 75 

2%
ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 3%

ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่มากกวิา่คร่�ง
ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รบัผิู้ดชอบขาดช่องทางการเขา้ถ่ง
สบ้ใ่นช่วิิติประจำาวินั  

67%
ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่มากกวิา่คร่�ง
ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รบัผิู้ดชอบขาดช่องทางการเขา้ถ่ง
เจลแอลกอฮ่อลใ์นช่วิิติประจำาวินั  

67%

18%

ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิ่ามากกวิ่าคร่�ง
ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รบัผิู้ดชอบขาดช่องทางในการเขา้
ถง่แอลกอฮ่อลฆ์่า่เช่ �อในช่วิิติประจำาวินั  

ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่มากกวิา่คร่�ง
ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รบัผิู้ดชอบขาดช่องทางการเขา้ถ่ง
ห้นา้กาก (ห้นา้กากผู้า้/ ห้นา้กากอนามยั) 
ในช่วิิติประจำาวินั  

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

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 10 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 14 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 18 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 6 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ทก่คน
(ร้อยละ 100)

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

 ระห้วิ่างร้อยละ
 50 ถ่ง 75 

น้อยกวิ่า
ร้อยละ 25

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

มากกวิ่า
ร้อยละ 75

น้อยกวิ่า
ร้อยละ 25

3%
ไม่ม่
(ร้อยละ 0)

6%

15%40%
มากกวิ่าร้อยละ 75

12%

6%
ทก่คน
(ร้อยละ 100)

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

 ระห้วิ่างร้อยละ
 50 ถ่ง 75 

น้อยกวิ่า
ร้อยละ 25

8%
 ระห้วิ่างร้อยละ
 50 ถ่ง 75 

7%
มากกวิ่าร้อยละ 75

3%
ทก่คน
(ร้อยละ 100)
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อุปสรรคหลืัก

อุปสรรครอง

รายได้ไม่เพ่ยงพอ การวิ่างงาน/
การติกงาน 

คา่แรงลดลง กลวัิถก้คม่ขงั/จบักม่

35%

ขอ้ทา้ทายท่�บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยเผู้ชิญติั�งแติก่ารแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 

ขอ้ทา้ทายท่�เดก็ท่�ไมม่่สญัชาติไิทยเผู้ชิญติั�งแติก่ารแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19

อุปสรรคหลืัก

ม่ข้อจำากัดใน
การเข้าถ่งการศ่กษา 

ขาดช่องทาง
ในการเข้าถ่งการศ่กษา 

การไดร้บัประทาน
อาห้ารท่�ไมเ่พ่ยงพอ 

เรย่นชา้กวิา่ท่�ก ำาห้นด

ผลืกระทบจากโรคโควดิ้-19 ตอ่บุคคลืที�ไม่มี
สัญชาตไิทย 

80% ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่ในชว่ิง 1 เด่อนท่�
ผู้า่นมาไดม่้การรบัทราบเก่�ยวิกบัควิามกงัวิลใน
เร่�องของการไม่ม่อาห้ารรบัประทานท่�เพ่ยงพอ
เน่�องจากผู้ลกระทบจากโรคโควิิด-19 ในกล่่ม
ของผู้้ร้บัผู้ลประโยชนท่์�ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทำางาน
ดว้ิย  

25% ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่ในชว่ิง 1 เด่อนท่�
ผู้่านมาไดม่้การรบัทราบเก่�ยวิกบัครอบครวัิใน
กล่่มของผู้้ร้บัผู้ลประโยชนท่์�ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทำา
งานดว้ิยนั�น ไมม่่อาห้ารรบัประทานเน่�องจากผู้ล 
กระทบจากโรคโควิิด-19

ผู้ลกระทบจากโรคโควิิด-19 ติ่อการบริโภคอาห้าร 

จากการสอบถามผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกั
เรย่งลำาดบัอป่สรรคห้ลกั 2 ประการ
ท่�กล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทย
ติอ้งเผู้ชิญติั�งแติ่ม่การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิิด-19 พบวิ่าอ่ปสรรค
ห้ลัก 2 ประการท่�ผู้้้ให้้ข้อม้ล
ห้ลักระบ่ค่อ รายได้ไม่เพ่ยงพอ 
(รอ้ยละ35) และการวิา่งงาน/การ
ติกงาน (รอ้ยละ 28) 

จากการสอบถามผู้้ใ้ห้ข้อ้ม้ลห้ลกั
เก่�ยวิกับอ่ปสรรคห้ลกัท่�เด็กท่�ไม่ม่
สญัชาติไิทยติอ้งเผู้ชิญ ติั�งแติม่่การ
แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 พบ
วิ่าอ่ปสรรคท่�ถ้กอา้งถ่งบ่อยท่�ส่ด
ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักระบ่ค่อการขาด
ช่องทางในการเข้าถ่งการศ่กษา
(รอ้ยละ 20) การรบัประทานอาห้าร
ท่� ไม่ เพ่ยงพอติ่อควิามติ้องการ
(รอ้ยละ19) และขอ้จำากดัในการเขา้
ถง่การศก่ษา (รอ้ยละ 16)

28% 11% 4%

9% 7%13%22%

20% 19% 16% 12%

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

25%

ห้มายเห้ติ:่ รอ้ยละ 4 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่ม่อป่สรรคห้ลกัอ่ก 2 ประการดงัน่ � การขาดชอ่งทางการเขา้ถง่บรกิารดา้นสาธิารณ์สข่ (รอ้ยละ 4) และการขาดชอ่งทางในการเขา้ถง่การให้บ้รกิารทั�วิไป

                 เชน่ นำ�า ไฟฟา้ และอาห้าร (รอ้ยละ4)

80%
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บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ประสบปัญห้ารายไดร้ายวินัลดลง
เน่�องจากสถานการณ์โ์รคโควิิด-19 

15%

32%
19%

2%

22%

14%
ไม่ทราบ

16%

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�สญ้เส่ยแห้ลง่รายไดร้ายวินัทั�งห้มด
เน่�องจากสถานการณ์โ์รคโควิิด-19 

8%

22%

ไม่ม่ (ร้อยละ0)

11%

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยท่�ประสบปัญห้าขาดแคลนสิ�งจำาเป็นในการดำารงช่พ เน่�องจากสถานการณ์โ์รคโควิิด-19 

13%

26%

ห้มายเห้ติ:่ รอ้ยละ 12  ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัติอบวิา่ ไมท่ราบ ควิามห้มายของสิ�งจำาเป็นในการดำารงช่พในบรบิทน่� ห้มายถง่ การท่�ม่ปัจจยัทางการเงินท่�เพ่ยงพอสำาห้รบั คา่อาห้าร คา่นำ�า คา่ไฟ คา่ท่�พกัอาศยั          
                 คา่ใชจ้า่ยดา้นการศก่ษา และคา่รกัษาพยาบาลในช่วิิติประจำาวินั

รอ้ยละ 75 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัทั�งห้มด ระบว่ิา่ม่บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยบางสว่ินขาดแคลนสิ�งจำาเป็นในการดำารงช่พ

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

ไม่ม่ (ร้อยละ0)

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50

    มากกวิ่าร้อยละ 75

ระห้วิ่างร้อยละ
50 ถ่ง 75

น้อยกวิ่าร้อยละ 25

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ
50 ถ่ง 75

ไม่ม่ ร้อยละ 0

นอ้ยกวิา่ร้อยละ 25

ระห้วิา่งร้อยละ 25 ถง่ 50

ระห้วิา่งร้อยละ 50 ถง่ 75

มากกวิา่ร้อยละ 75

    มากกวิ่าร้อยละ 75

รอ้ยละ 32 ของผู้้ใ้ห้ส้มัภาษณ์ร์ะบว่ิา่มากกวิา่ 3 ใน 4 ของบค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยในชม่ชนท่�ท ำางานดว้ิย ประสบปัญห้ารายไดร้ายวินัลดลงเน่�องจากสถานการณ์์
โรคโควิิด-19 นอกจากน่�รอ้ยละ 16 ของผู้้ใ้ห้ส้มัภาษณ์ร์ะบว่ิา่การแพรร่ะบาดของโรคโควิิด-19 ยงัสง่ผู้ลให้ม้ากกวิา่ 3 ใน 4 ของบค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยในชม่ชน
ท่�ท ำางานดว้ิยสญ้เส่ยแห้ลง่รายไดร้ายวินัทั�งห้มด

24%
น้อยกวิ่าร้อยละ 25

15%
ไม่ทราบ

21%

18%

10%

ผู้ลกระทบห้ลกัจากโรคโควิิด-19 ติอ่สถานการณ์ก์ารจา้งงานบค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทย
ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 4  ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักติอบวิ่า ไม่ทราบ  

29% 1% 53% 6%

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทย
ส่วินมากยังม่งานทำาและไดร้ับ

เงินเด่อนห้รอ่คา่จา้งเทา่เดมิ

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทย
ส่วินมากยงัม่งานทำาแติ่ไดร้บัเงิน

เด่อนห้รอ่คา่จา้งลดลง

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทย
สว่ินมากติกงานแติย่งัไมม่่

ปัญห้าทางการเงิน

บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทย
ส่วินมากติกงานและประสบ

ปัญห้าทางการเงิน



09

ควิามติระห้นักร้เ้ก่�ยวิกับ
อาการของโรคโควิิด-19

ควิามติระห้นกัร้เ้ก่�ยวิกบั
การปอ้งกนัโรคโควิิด-19

(เป็นไข้ ไอ ห้ายใจลำาบาก) (การล้างม่อ การใส่ห้น้ากาก
การเวิ้นระยะห้่างทางสังคม) 

ควิามติระห้นักร้เ้ก่�ยวิกับ
วิิธ่ิการลา้งม่อ
(ลา้งม่อดว้ิยสบ้อ่ยา่งนอ้ย 20 วิินาท่
ติามขั�นติอนท่�องค์การอนามัยโลก
ห้รอ่ WHO แนะนำา)

ไม่ติระห้นัก ติระห้นักเล็กน้อย ติระห้นักปานกลาง ติระห้นักด่ ติระห้นักด่มาก ไม่ทราบ

ควิามติระห้นกัร้เ้ก่�ยวิกบับค่คลท่�
สามารถติดิติอ่ในกรณ่์เจ็บป่วิย 

96%

ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่ชม่ชนประชากรท่�ไมม่่
สญัชาติไิทยท่�ตินทำางานดว้ิย ทราบ(รอ้ยละ60) และ
ทราบเป็นบางสว่ิน (รอ้ยละ 36) วิา่ควิรจะติดิติอ่ใคร
ในกรณ่์เจ็บป่วิย

บค่คลท่�กล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยจะติดิติอ่ ในกรณ่์เจ็บป่วิย 

48%

21%12%

ผู้้้ติิดติ่อห้ลัก

อาสาสมัครสาธิารณ์ส่ข
ประจำาห้ม้่บ้าน 

ผู้้แ้ทนกล่ม่องคก์รท่�ไมแ่สวิงห้ากำาไร/
องคก์รชม่ชน 

โรงพยาบาล

22%

17%
7%

ผู้้้ติิดติ่อรอง

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ) แห้ลง่ขอ้มล้ห้ลกั  
เฟซึ่บ่๊ก 

26%

จากการประเมินของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัเก่�ยวิกบัระดบัควิามติระห้นกัร้ข้องกล่ม่บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทย ในประเดน็ 1) ขอ้มล้ทั�วิไปของโรคโควิิด-19 2) อาการของโรค
โควิิด-19 3) มาติรการปอ้งกนัโรคโควิิด-19 และ 4) วิิธ่ิการลา้งม่อ ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรอ้ยละ 15 ระบว่ิา่บค่คท่�ไมม่่สญัชาติไิทยม่ควิามติระห้นกัร้ใ้นระดบัท่�นอ้ยห้รอ่ไมม่่
ควิามติระห้นกัร้เ้ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 เลย นอกจากน่�รอ้ยละ 39 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัยงัให้ค้ะแนนควิามติระห้นกัร้แ้ละระดบัควิามร้ข้องบค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยใน
ระดบั "ปานกลาง" และรอ้ยละ 45 ให้ค้ะแนนในระดบั "ด่" และ "ด่มาก" สว่ินประเดน็ท่�ม่คะแนนประเมินในระดบัท่�ติา่งกนัท่�สด่ค่อ วิิธ่ิการลา้งม่อ (รอ้ยละ 41 ประเมิน
วิา่บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยม่ควิามติระห้นกัร้น้อ้ยห้รอ่ไมม่่เลย) และอาการของโรคโควิิด-19 (รอ้ยละ 26 ประเมินวิา่บค่คลท่�ไมม่่สญัชาติไิทยม่ควิามติระห้นกัร้น้อ้ย
ห้รอ่ไมม่่เลย) 

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

ข้้อมูลืเกี�ยวกับโรคโควดิ้-19 

ควิามติระห้นักร้เ้ก่�ยวิกับ
โรคโควิิด-19 ในภาพรวิม 

การบอกติ่อๆ กัน

20%
องคก์รท่�ไมแ่สวิงห้ากำาไร/องคก์รชม่ชน/สห้ประชาชาติ ิ

17%

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ) แห้ลง่ขอ้มล้ห้ลกัท่�เป็นผู้้ก้ระจายขา่วิ

อาสาสมัครช่มชน
29% 18%

ผู้้้นำาช่มชน

ครอบครวัิห้รอ่เพ่�อนท่�อาศยัอย้ใ่นประเทศไทย

11% 5%
ติวัิแทนห้นว่ิยงานรฐับาลทอ้งถิ�น
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เอกสารขอ้มล้ ส่�อการเรย่นร้ ้และส่�อ
ประชาสมัพนัธิเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19  

93%
ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิ่าช่มชนท่�ตินทำางาน
ดว้ิยนั�นไดร้บั เอกสารขอ้มล้ ส่�อการเรย่นร้ ้และส่�อ 
ประชาสมัพนัธิเ์ก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19  

ควิามเขา้ใจในขอ้มล้ท่�ไดร้บัเก่�ยวิกบั
โรคโควิิด-19 

37%
ของผู้้ใ้ห้ข้อ้ม้ลห้ลักรายงานวิ่าช่มชนท่�ตินทำางาน
ดว้ิยไมเ่ขา้ใจขอ้มล้เก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ห้รอ่เขา้ใจ
แคบ่างสว่ิน  

สาเห้ติท่่�ไมเ่ขา้ใจขอ้มล้เก่�ยวิกบัโรค
โควิิด-19 ท่�ไดร้บั

ไม่สามารถอ่านออกเข่ยนได้

20%

57%

ขอ้มล้ท่�ไดร้บัเป็นภาษาท่�กล่ม่บค่คลท่�ไม่ม่
สญัชาติไิทยไมเ่ขา้ใจ

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ) 

ประชากรกล่ม่น่ �ม่ควิามเขา้ใจผิู้ดเก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19 ห้รอ่ไม?่  

39%
ใช่/บางส่วิน

(ควิามเช่�อผิู้ดๆ ควิามเขา้ใจผิู้ด ทฤษฎ่สมคบคดิ)  

ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรอ้ยละ 30 รายงานวิา่กล่ม่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยเช่�อวิา่สามารถปอ้งกนัการติดิเช่ �อห้รอ่สามารถรกัษาโรคโควิิด-19 ไดโ้ดยการใช้
สมน่ไพร (เชน่ ใบสะเดา ห้รอ่สมน่ไพรพ่ �นบา้นอ่�นๆ) ห้รอ่การรบัประทานเคร่�องด่�มห้รอ่อาห้ารบางประเภท (เชน่ มะนาวิ ขิง ไข ่ผู้กัติา่งๆ แอลกอฮ่อล ์
และนำ�าทะเล) สามารถรกัษาโรคโควิิด-19 ได ้นอกจากน่�ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรอ้ยละ 24 ยงัรายงานวิา่ประชากรท่�ไมม่่สญัชาติไิทยม่ควิามเขา้ใจผิู้ดเก่�ยวิกบั
วิิธ่ิการติดิติอ่ของโรคโควิิด-19 สว่ินรอ้ยละ 12 ของผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัรายงานวิา่ม่การประเมินควิามเส่�ยงของโรคโควิิด-19 ติำ�าห้รอ่สง้เกินไป นอกจากน่�
ผู้้ใ้ห้ข้อ้มล้ห้ลกัยงัช่ �ให้เ้ห้น็ถง่ควิามเขา้ใจผิู้ดเก่�ยวิกบัสทิธิิในการเขา้รบับรกิารสาธิารณ์สข่ แนวิทางในการเวิน้ระยะห้า่งทางสงัคม และควิามสำาคญัของ 
การใสห่้นา้กากอ่กดว้ิย

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

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 21 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

(เป็นคำาถามปลายเปิด สามารถติอบได้ห้ลายคำาติอบ) ควิามเช่�อและควิามเขา้ใจผิู้ดสว่ินให้ญ่ เก่�ยวิกบัโรคโควิิด-19

24%
วิิธิ่การติิดติ่อของ

โรคโควิิด-19 

15%
การบรโิภคเคร่�องด่�ม

ห้รอ่อาห้ารบางประเภท 

15%
การใช้ยาสม่นไพร

ในการรักษา 

12%
ควิามเส่�ยงของ
โรคโควิิด-19 



องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
สำานักงานประเทศไทย
ชั้น 18 ตึกรัจนาการ
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ

โทร: (+66) 2-343-9300
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