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DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

ระเบีียบีวิิธีีวิิจััย ควิามเป็็นมา 

คำานิยาม 

หมายเหตุุทางสถิิตุ ิ

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศไทยทำาให้้ ผู้้้ย้ายถิ�น 
และ กล่ม่ประชากรท่�ไม่มส่ญัชาติไิทยท่�อาศยัอย่้ในประเทศไทย ไม่ว่ิาบค่คลนั�น-
จะม่สถานะทางกฎห้มายอย่างไรก็ติาม ติ้องเผู้ชิญกับอ่ปสรรคและสภาวิะ
ควิามเปราะบางร้ปแบบให้ม่ ไม่วิ่าจะเป็นในเร่�อง การจำากัดการเคล่�อน
ไห้วิท่�เข ้มงวิด และ การห้ย่ดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจชั�วิคราวิ
ซึ่่�งทำาให้้ม่ผู้ลกระทบอย่างมากติ่อผู้้ ้ย ้ายถิ�น และ กล่ ่มประชากรท่�ไม่ม่
สัญชาติิไทยท่�ทำางานทั�งในระบบและนอกระบบ นอกจากข้อจำากัดและ 
ควิามสามารถในการเข้าถ่งเทคโนโลย่ ควิามสามารถในการรับม่อห้ร่อปรับ
ติัวิติ่อสถานการณ์์ การท่�ม่เงินออมจำานวินจำากัด ห้ร่อ ช่องทางในการเข้าถ่งบริ-
การทางสังคมท่�ไม่เพ่ยงพอ สถานะทางกฏห้มายท่�ไม่ชัดเจนห้ร่อควิามสามา-
รถ ในการเข้าถ่งบริการด้านส่ขภาพ ล้วินแล้วิแติ่เป็นปัจจัยทำาให้้ผู้้้ย้ายถิ�น และ
กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยเดินทางออกจากประเทศไทยห้ลายห้ม่�นคน
ในช่วิงห้ลายอาทิติย์ท่�ผู้่านมา อย่างไรก็ติามยังไม่ม่การศ่กษาข้อม้ลเก่�ยวิกับ
อ่ปสรรคและสภาวิะควิามเปราะบางท่�ม่ผู้ลติ่อช่มชนผู้้้ย้ายถิ�น และกล่่มประ-
ชากรท่�ไม่มส่ญัชาติไิทยท่�ยงัอาศยัอย่้ในประเทศไทยทั�งโดยสมคัรใจห้รอ่อย่้ต่ิอ
ด้วิยควิามจำาเป็น นอกจากน่�ข้อม้ลในเร่�องการได้รับข้อม้ลท่�เพ่ยงพอเก่�ยวิกับ
โรคโควิิด-19 และเร่�องการเข้าถ่งแห้ล่งข้อม้ลท่�จะช่วิยให้้พวิกเขาสามารถปฏิ-
บัติิติามห้ลักส่ขาภิบาลและส่ขอนามัยเพ่�อการป้องกันอย่างม่ประสิทธิิภาพยัง
ขาดควิามชัดเจน 

เพ่�อให้้มข้่อมล้เพ่�อใช้ในการติอบรบัต่ิอสถานการณ์์ท่�อาจเป็นไปได้นั�น ทางองค์-
การระห้วิ่างประเทศเพ่�อการโยกย้ายถิ�นฐาน ห้ร่อ ไอโอเอ็ม จ่งได้คิดริเริ�มทำา
การเก็บข้อม้ลเก่�ยวิกับควิามร้้ ควิามเข้าใจ และสภาวิะควิามเปราะบางติ่อ
สถานการณ์์โรคโควิิด-19 ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�อาศัยอย้่ใน
ประเทศไทย 

ระบบติิดติามและติรวิจสอบการเคล่�อนท่�และการเคล่�อนย้ายของประ-
ชากร (The Displacement Tracking Matrix or DTM) ค่อช่ดเคร่�องม่อ
และระเบ่ยบวิิธ่ิวิิจัยท่�ใช้ในการเก็บ การวิิเคราะห้์ และการเผู้ยแพร่ข้อ-
ม้ลปฐมภ้มิอย่างเป็นระบบ ซึ่่�งเป็นข้อม้ลท่�เก่�ยวิกับการเคล่�อนย้ายของ
ประชากร ร้ปแบบการเคล่�อนท่�ของบ่คคล และ การย้ายถิ�นโดยถ้กบังคับ 
ทั�งภายในประเทศ และระห้วิ่างประเทศ โดย DTM ได้รับการออกแบบ
เพ่�อใช ้ในกิจการด้านมน่ษยธิรรมในภาวิะวิิกฤติ ซ่ึ่�งในขณ์ะน่�ม่การนำา 
DTM มาใช้เพ่�อติอบสนองติ่อวิิกฤติการณ์์แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 

ไอโอเอ็มใช้วิิธ่ิวิิจัยการเล่อกตัิวิอย่างแบบล้กโซึ่่ (snowball sampling) ผู้่าน
เครอ่ข่ายองค์กรในการระบผู่้้ใ้ห้้ข้อมล้ห้ลัก (Key informant) ทั�ง 67 คน ท่�ให้้ข้อมล้
เก่�ยวิกับสถานการณ์์และสภาวิะควิามเปราะบางของกล่่มผู้้ย้้ายถิ�นและบค่คลท่�
ไม่มส่ญัชาติไิทยท่�อาศยัอย่้ในประเทศไทย ซึ่่�งผู้้ใ้ห้้ข้อมล้ห้ลกันั�นเป็นติวัิแทนของ
กล่ม่องค์กรท่�ไม่แสวิงห้ากำาไร (NGOs) องค์กรชม่ชน (CBOs) ชม่ชนกล่ม่ผู้้ย้้ายถิ�น 
ห้น่วิยงานภาครฐั องค์การปกครองส่วินท้องถิ�น สถานศ่กษา และองค์กรศาสนา 
เพ่�อให้้ข้อม้ลเก่�ยวิกับกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนท่�รับผู้ิดชอบ 
และ/ห้รอ่ กล่่มประชากรท่�ไม่มสั่ญชาติิไทยท่�ผู้้้ให้้ข้อมล้ห้ลักทำางานด้วิยโดยติรง 

ข้อม้ลท่�นำาเสนอในรายงานเป็นการประมาณ์การและมาจากควิามเข้าใจ
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก และเน่�องจากกล่่มผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักไม่ได้มาจากการส่่ม 
(non-randomized) และการต่ิควิามในบริบทอ่�นม่ควิามจำากัด (external 
validity) เพราะฉะนั�นควิรห้ล่กเล่�ยงการสร่ปแบบอ้างอิง อย่างไรก็ติามผู้ล
การประเมินน่�สามารถนำามาใช้พัฒนาควิามเข้าใจให้้ด่ข่�นในเร่�องของสภาวิะ
ควิามเปราะบาง และใช้เป็นแนวิทางในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลท่�ครอบคล่ม
มากข่�น 

ข้อมล้ท่�ได้ มาจากการสัมภาษณ์์ทางโทรศัพท์ โดยเจ้าห้น้าท่�ไอโอเอม็จำานวิน 11 
คน ระห้วิ่างวิันท่� 1-10 เมษายน 2563 โดยท่�ร้อยละ 82 ของผู้้้เก็บข้อม้ลเป็นผู้้้-
ห้ญิงและร้อยละ 18 ของผู้้้เก็บข้อม้ลเป็นผู้้้ชาย 

หมายเหตุุท่ัวิไป็: เน่�องจากการทำาแบบสำารวิจในครั�งน่�ได้ทำาการสัมภาษณ์์กับผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักไม่ใช่การสัมภาษณ์์กับกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยโดยติรง 
เพราะฉะนั�นอนิโฟกราฟิกส์ท่�นำาเสนอในรายงานน่�แสดงถ่งจำานวินร้อยละของผู้้ใ้ห้้ข้อม้ลห้ลกัท่�เป็นผู้้ร้ะบ่คณ่์สมบติัิและค่ณ์ลกัษณ์ะเฉพาะของกล่่มประชากรท่�ไม่
ม่สัญชาติิไทย ห้ร่อ สัดส่วินของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย 

เลือกตุอบีได้มากกวิ่า 1 ข้อ/หลายคำาตุอบี: เม่�อม่การระบ่วิ่า “เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ/ห้ลายคำาติอบ” ซึ่่�งห้มายเห้ติ่ไวิ้ข้างกราฟห้ร่อคำาถาม นั�นห้มายควิาม
วิ่าผู้้้ติอบห้น่�งท่านสามารถติอบได้ห้ลายข้อ จ่งทำาให้้ผู้ลรวิมไม่เท่ากับร้อยละ 100

ห้มายเห้ติ่ - การค้นพบ การติ่ควิาม และข้อสร่ปท่�ปรากฏในรายงานฉบับน่�ไม่สามารถนำามาใช้เพ่�อสะท้อนควิามคิดเห้็นอย่างเป็นทางการของ ไอโอเอ็ม ประเทศสมาชิกของไอโอเอ็ม สห้รัฐอเมริกา ห้ร่อผู้้้สนับสน่นเงินท่นอ่�นๆได้  การนำาเสนอเน่�อห้าของรายงานฉบับน่�ไม่ได้บ่งบอกถ่ง
ควิามคิดเห้็นใดๆของไอโอเอ็ม ในเร่�องสถานะทางกฎห้มายของแติ่ละประเทศ ดินแดน เขติเม่อง พ่�นท่� ห้ร่อ ห้น่วิยงานอำานาจท่�เก่�ยวิข้อง ห้ร่อ เขติแดน      

บีุคคลที่ไม่มีสัญชาตุิไทย ค่อ บ่คคลท่�อาศัยอย้่ในประเทศไทย ไม่ได้ถ่อสัญชาติิไทย โดยไม่คำาน่งถ่งประเทศบ้านเกิด ถิ�นท่�อย้่ติามปกติิ สัญชาติิ ห้ร่อสถานะ 
ทางกฎห้มาย ซึ่่�งรวิมไปถ่งผู้้้ย้ายถิ�น บ่คคลไร้สัญชาติิ ผู้้้ล่�ภัย และกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยกล่่มอ่�นๆ

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย



ผู้้้ให้ข้อม้ลหลัก (KIs)

67
36 เพศห้ญิงผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักท่�ให้้สัมภาษณ์์

ประชากรเป้าห้มายของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 

02

ประเภทของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 

44             ผู้้้แทนกล่่มองค์กรท่�ไม่แสวิงห้ากำาไร/องค์กรช่มชน 
7               ผู้้้แทนช่มชนกล่่มผู้้้ย้ายถิ�น
5               ผู้้้แทนห้น่วิยงานการปกครองท้องถิ�น
9               ผู้้้แทนสถานศ่กษา
2               ผู้้้แทนองค์กรศาสนา

# KIs ประเภท

13%
บ่คคลไร้สัญชาติิ

7%
ผู้้้ย้ายถิ�นชาวิลาวิ 

11%
ผู้้้ย้ายถิ�นชาวิกัมพ้ชา 

54%
ผู้้้ย้ายถิ�น

ชาวิเม่ยนมา

พ่�นท่�การทำางานขององค์กรท่�ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทำางานอย้่  

ภาคเห้น่อของประเทศไทย

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ)

ระนอง: 20
พังงา: 6
ช่มพร: 1

อำานาจเจริญ: 1

ติาก: 25
เช่ยงราย: 6
เช่ยงให้ม่: 5
ลำาพ้น: 1
แม่ฮ่่องสอน: 1

กร่งเทพมห้านคร: 17
สม่ทรสาคร: 2
อย่ธิยา:1
สม่ทรสงคราม: 1

ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทั�ง 67 คน ให้้สัมภาษณ์์สำาห้รับการประเมินสถานการณ์์แบบเร่งด่วิน ซึ่่�งจำานวิน 44 คนจากผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทั�งห้มด เป็นผู้้้แทนจากกล่่มองค์-
กรท่�ไม่แสวิงห้ากำาไร (NGOs) และองค์กรช่มชน (CBOs) และจำานวิน 7 คนจากผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทั�งห้มด เป็นผู้้้แทนช่มชนกล่่มผู้้้ย้ายถิ�น ในช่วิงการเก็บข้อม้ล 
ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทั�ง 67 คนน่�ทำางานกับกล่่มผู้้้ย้ายถิ�น และ/ห้ร่อ กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยอาศัยอย้่ในประเทศไทย โดย 3 พ่�นท่�ห้ลักท่�ครอบคล่มการทำางาน
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักค่อ จังห้วิัดติาก (25) ระนอง (20) และกร่งเทพมห้านคร (17) 

ประมาณ์ร้อยละ 54 ขององค์กรผู้้ใ้ห้้ข้อมล้ห้ลกัทำางานกบัผู้้ย้้ายถิ�นชาวิเมย่นมา ร้อยละ 11 ทำางานกบัผู้้ย้้าย ถิ�นกมัพ้ชา และ ร้อยละ 7 ทำางานกบัผู้้ย้้ายถิ�นชาวิลาวิ 
นอกจากน่�แล้วิ ร้อยละ 28 ของผู้้ใ้ห้้ข้อมล้ห้ลักรายงานว่ิาทำางานกบักล่ม่ประชากรท่�ไม่มส่ญัชาติไิทยกล่ม่อ่�นๆ รวิมถ่งผู้้ล้่�ภยัและผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่�ภยั (ร้อยละ 15) และ 
บ่คคลไร้สัญชาติิ (ร้อยละ 13) 

15%
ผู้้ล้่�ภยั/ผู้้แ้สวิงห้าท่�ล่�ภยั 

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

31 เพศชาย

ภาคกลางของประเทศไทย

ภาคใติข้องประเทศไทย ภาคติะวิันออกของประเทศไทย



บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ม่ควิามประสงค์อยากเดินทางออกจากประเทศไทยแติ่ไม่สามารถเดินทางออกได ้ 

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ทำางานในภาคเกษติรกรรม ปศ่สัติวิ์และการแปรร้ปอาห้าร

16%

ห้มายเห้ติ่: ผู้ลรวิมไม่เท่ากับร้อยละ100 เน่�องจากผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักท่�ทำางานกับผู้้้ย้ายถิ�น 11 คน ท่�ทำางานกับผู้้้ผู้้้ล่�ภัย/ผู้้้แสวิงห้าท่�ล่�ภัย 5 คน และบ่คคลไร้สัญชาติิ 3 คน ติอบวิ่าไม่ทราบ

บีุคคลที่ไม่มีสัญชาตุิไทย 
เพ่�อควิามเข้าใจท่�ชดัเจนข่�นเก่�ยวิกบัจด่ประสงค์ในการเดนิทางของกล่ม่ประชากรท่�ไม่มส่ญัชาติิไทย และสถานการณ์์ของผู้้้ย้ายถิ�นท่�ติิดอย่้ในประเทศไทยนั�นผู้้ใ้ห้้-
ข้อมล้ห้ลักจะได้รบัการสอบถามเก่�ยวิกับสดัส่วินจำานวินของบค่คลท่�ไม่มส่ญัชาติไิทยอาศยัอย่้ในประเทศไทยและมค่วิามประสงค์ท่�จะเดนิทางออก จากประเทศไทย 
ซึ่่�งเป็นกล่่มท่�ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทำางานด้วิยนั�น พบวิ่าทั�งห้มดร้อยละ 60 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ระบ่วิ่ากล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนท่�รับผู้ิดชอบบางส่วินม่
ควิามประสงค์ท่�จะเดินทางออกจากประเทศไทย แติ่ไม่สามารถทำาได้  

นอกจากน่�ยงัได้มก่ารสอบถามผู้้ใ้ห้้ข้อมล้ห้ลักเก่�ยวิกับสดัส่วินจำานวินของกล่่มประชากรท่�ไม่มสั่ญชาติไิทยในชม่ชนท่�รบัผิู้ดชอบท่�ทำางานในภาคเกษติรกรรม ปศ่-
สัติวิ์และการแปรร้ปอาห้ารซึ่่�งโดยรวิมแล้วิพบวิ่าร้อยละ 43 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่ามากกวิ่าคร่�งห้น่�งของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนกล่่ม
เป้าห้มายทำางานในภาคเกษติรกรรมปศ่สัติวิ์และการแปรร้ปอาห้าร  
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33% 38% 21% 27% 18% 7% 23% 18% 15% 5% 4%

บ่คคลไร้สัญชาติิผู้้้ล่�ภัย/ผู้้้แสวิงห้าท่�ล่�ภัย ผู้้้ย้ายถิ�น

5% 33% 4% 7% 8% 12% 7% 31% 16% 20% 31% 21% 7% 15% 28% 8%

บ่คคลไร้สัญชาติิผู้้้ล่�ภัย/ผู้้้แสวิงห้าท่�ล่�ภัย ผู้้้ย้ายถิ�น

ไม่ม่ร้อยละ 0 น้อยกวิ่าร้อยละ 10
ระห้วิ่างร้อยละ 10 ถ่ง 25

มากกวิ่าร้อยละ75

ห้มายเห้ติ่: ผู้ลรวิมไม่เท่ากับร้อยละ100 เน่�องจากผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักท่�ทำางานกับผู้้้ย้ายถิ�น 8 คน ท่�ทำางานกับผู้้้ผู้้้ล่�ภัย/ผู้้้แสวิงห้าท่�ล่�ภัย 4 คน และบ่คคลไร้สัญชาติิ 1 คน ติอบวิ่าไม่ทราบ 

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย
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ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50
ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75

ไม่ม่ร้อยละ 0 น้อยกวิ่าร้อยละ 10
ระห้วิ่างร้อยละ 10 ถ่ง 25

มากกวิ่าร้อยละ75ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50
ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75



สภาวิะควิามเป็ราะบีางตุ่อสถิานการณ์์โรคโควิิด-19 
อ่ปสรรคห้ลักในเร่�องของส่ขาภิบาลและส่ขอนามัยในบริบทเฉพาะของสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ในกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย  

แห้ล่งนำ�าห้ลักเพ่�อการบริโภค  สองแห้ล่งห้ลัก 

อุป็สรรคหลัก 

ไม่สามารถซึ่่�ออ่ปกรณ์์ป้องกัน
ส่วินบ่คคล  

ม่ควิามร้้ในเร่�องของส่ขอนามัย
และส่ขาภิบาลแติ่ไม่ปฏิบัติิติาม

ขาดควิามร้้ในเร่�องของส่ขอนามัย
และส่ขาภิบาล   

ขาดช่องทางในการเข้าถ่ง
อ่ปกรณ์์ป้องกันส่วินบ่คคล

25% 22% 21% 3%

13% 10%

แห้ล่งนำ�ารอง

นำ�าขวิด

40% 21%

33% 16%

แห้ล่งนำ�าลำาธิาร/ทะเลสาบ 

67% 18%

18% 14%
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จากการสอบถามผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักในเร่�องของอ่ปสรรคในการเข้าถ่งส่ข-
อนามัยและส่ขาภิบาลในบริบทของสถานการณ์์โรคโควิิด-19 โดยให้้ผู้้้ให้้ 
ข้อม้ลห้ลักเร่ยงลำาดับ2 อ่ปสรรคห้ลักท่�ช่มชนรับผู้ิดชอบเผู้ชิญปัญห้าอย้่-
โดยเร่ยงลำาดับจากอ่ปสรรคท่�พบมากท่�ส่ดก่อน 

ข้อม้ลท่�ได้พบวิ่า อ่ปสรรคห้ลักท่�ม่การรายงานมากท่�ส่ดค่อ การท่�ไม่สา-
มารถซึ่่�ออ่ปกรณ์์ป้องกันส่วินบ่คคล (ร้อยละ 25) การไม่ปฏิบัติิติามมาติร-
การส่ขอนามัยและส่ขาภิบาล (ร้อยละ 22) และ การขาดควิามร้้ในเร่�อง
ของส่ขอนามัยและส่ขาภิบาล (ร้อยละ 21) 

แห้ล่งนำ�าห้ลักท่�ใช้ในการบริโภคในช่มชนท่�รับผิู้ดชอบของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 
ท่�ม่การรายงานมากท่�ส่ดค่อ นำ�าขวิด (ร้อยละ 40) และ นำ�าประปา (ร้อยละ 
33) นอกจากน่�ยงัมก่ารรายงานว่ิานำ�าประปาเป็นแห้ล่งนำ�าอป่โภคห้ลักท่�ใช้ 
ในครัวิเร่อน และ การทำาควิามสะอาด (ร้อยละ 67) ส่วินแห้ล่งนำ�ารองนั�น
มาจากแห้ล่งนำ�าลำาธิาร/ทะเลสาบ ห้รอ่ แห้ล่งนำ�าธิรรมชาติอ่ิ�นๆ (ร้อยละ 18)    

นอกจากน่� ยังสังเกติได้วิ่าแห้ล่งนำ�าห้ลักในการบริโภคนั�นแติกติ่างกันไป
ในกล่่มของประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย ผู้้้ล่�ภัยเขติเม่องจะใช้นำ�าประปา
เป็นส่วินให้ญ่ (ร้อยละ 47) เม่�อเปร่ยบเท่ยบกับกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญ-
ชาติิไทยอ่�นๆ  

13%16%

ห้มายเห้ติ่: อ่ปสรรคห้ลักเพิ�มเติิมค่อการขาดช่องทางในการเข้าถ่งนำ�าประปา (ร้อยละ 3) และการขาดช่องทางในการเข้าถ่งแอลกฮ่อล์ฆ่่าเช่�อ (ร้อยละ 3)  

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย

อุป็สรรครอง 

นำ�าประปา

แห้ล่งนำ�าห้ลักเพ่�อการอ่ปโภค  สองแห้ล่งห้ลัก 

แห้ล่งนำ�ารอง

นำ�าประปา

แห้ล่งนำ�าห้ลัก

แห้ล่งนำ�าห้ลัก
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บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ขาดช่องทางในการเข้าถ่งนำ�าเพ่�อบริโภคในช่วิิติประจำาวิัน 

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ขาดช่องทางการเข้าถ่งนำ�าเพ่�ออ่ปโภคในช่วิิติประจำาวิันเพ่�อใช้ในครัวิเร่อน และ การทำาควิามสะอาด 

67%

7%

3%

1%

11%

64%

12%

4%

3%

4%

3%

จากการสอบถามผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักในเร่�องสัดส่วินของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนเป้าห้มาย ท่�ขาดช่องทางการในเข้าถ่งนำ�าเพ่�อการอ่ปโภคและบริ-
โภคในช่วิิติประจำาวัินแล้วิ จากทั�งห้มดร้อยละ 67 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่า กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนท่�รับผิู้ดชอบไม่ม่อ่ปสรรคในการเข้า
ถ่งนำ�าด่�มเพ่�อการบริโภค อย่างไรก็ติามร้อยละ 11 ของผู้้ ้ให้้ข้อม้ลห้ลักระบ่วิ่ามากกวิ่า 3 ใน 4 ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยทำางานด้วิย
นั�น เผู้ชิญกับอ่ปสรรคในการเข้าถ่งนำ�าด่�มเพ่�อการบริโภคในช่วิิติประจำาวิัน เช่นเด่ยวิกัน ร้อยละ 64 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักระบ่วิ่าในช่มชนท่�รับผู้ิดชอบของตินนั�นไม่
ม่อ่ปสรรคในการเข้าถ่งนำ�าอ่ปโภคเพ่�อใช้ในครัวิเร่อนและการทำาควิามสะอาด อย่างไรก็ติาม ร้อยละ 26 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักระบ่วิ่า ม่บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยบา
งส่วินเผู้ชิญกับอ่ปสรรคในการเข้าถ่งนำ�าอ่ปโภคเพ่�อใช้ในครัวิเร่อนในช่วิิติประจำาวิัน 

จากการสอบถามผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักในเร่�องอ่ปสรรคของผู้้้ป่วิยเอชไอว่ิ/เอดส์ และ ผู้้้ป่วิยวิัณ์โรคของบ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย เก่�ยวิกับการเข้าถ่งการรับบริการทาง
ด้านส่ขภาพตัิ�งแติ่การระบาดของโรคโควิิด-19นั�น พบวิ่าโดยรวิมแล้วิ ร้อยละ 45 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักไม่ทราบวิ่ากล่่มประชากรดังกล่าวิม่อ่ปสรรคในการเข้าถ่ง
การบริการห้ร่อไม่ ร้อยละ 13 แจ้งวิ่าม่อ่ปสรรคในการเข้าถ่ง ยาติ้านร่โทรไวิรัส และร้อยละ 6 ในเร่�องการรักษาวิัณ์โรค

การเข้าถ่งการบริการสำาห้รับผู้้้ป่วิยเอชไอวิ่/เอดส์ และ ผู้้้ป่วิยวิัณ์โรคของบ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย 
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สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 11 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 9 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ไม่ม่: ร้อยละ 0

น้อยกวิ่า ร้อยละ10

ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75

มากกวิ่าร้อยละ75

ไม่ม่: ร้อยละ 0

น้อยกวิ่า ร้อยละ10

ระห้วิ่างร้อยละ 10 ถ่ง 25

ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75

มากกวิ่าร้อยละ75



บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ขาดช่องทางในการเข้าถ่งสบ้่ในช่วิิติประจำาวิัน 
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1%

6%

51%16%

4%

4%

3%

57%19%

1%

4%

21%

13%

31%10%

4%

7%

57%
ไม่ม่
(ร้อยละ0)

15%

7%

1%

9% 7%
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่ามากกวิ่า 3 ใน 
4 ของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รับผิู้ดชอบขาดช่องทางการเข้าถ่งสบ้่
ในช่วิิติประจำาวิัน  

67%
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่ามากกวิ่าคร่�ง-
ห้น่�งของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รับผิู้ดชอบขาดช่องทางการเข้าถ่ง
เจลแอลกฮ่อล์ในช่วิิติประจำาวิัน  

76%

41%

ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่ามากกวิ่าคร่�ง-
ห้น่�งของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รับผู้ิดชอบขาดการเข้าถ่งแอลกฮ่อล์
ฆ่่าเช่�อในช่วิิติประจำาวิัน  

ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่ามากกวิ่าคร่�ง-
ห้น่�งของกล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยใน
ช่มชนท่�รับผู้ิดชอบขาดการเข้าถ่งห้น้ากาก-
ปิดใบห้น้า ในช่วิิติประจำาวิัน  

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 10 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 
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ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25 

มากกวิ่า
ร้อยละ 75

น้อยกวิ่าร้อยละ10
ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

ไม่ม่
(ร้อยละ0)

ไม่ม่ (ร้อยละ0)

ระห้วิ่างร้อยละ 
50 ถ่ง 75

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ขาดช่องทางในการเข้าถ่งเจลแอลกฮ่อล์ในช่วิิติประจำาวิัน 

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ขาดช่องทางในการเข้าถ่งห้น้ากาก (ห้น้ากากผู้้า ห้น้ากากอนามัย) ในช่วิิติประจำาวิัน 

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ขาดช่องทางในการเข้าถ่งแอลกฮ่อล์ฆ่่าเช่�อในช่วิิติประจำาวิัน 
ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 16 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 15 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 12 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25 

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25 

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25 

มากกวิ่า
ร้อยละ 75

มากกวิ่า
ร้อยละ 75

มากกวิ่า
ร้อยละ 75

น้อยกวิ่าร้อยละ10

น้อยกวิ่าร้อยละ10

น้อยกวิ่าร้อยละ10

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50 

ระห้วิ่างร้อยละ 
50 ถ่ง 75

ระห้วิ่างร้อยละ 
50 ถ่ง 75
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อุป็สรรคหลัก

อุป็สรรครอง

รายได้ไม่เพ่ยงพอ การวิ่างงาน/
การติกงาน 

กลัวิถ้กค่มขัง/
จับก่ม

การเข้าถ่งข้อม้ล 

57%

ข้อท้าทายท่�บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยเผู้ชิญติั�งแติ่การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19 

การจำากัดการเข้าถ่ง
ของการศ่กษา 

ขาดช่องทาง
ในการเข้าถ่งการศ่กษา 

การได้รับประทาน
อาห้ารท่�ไม่เพ่ยงพอ 

ขาดช่องทางในการเข้า
ถ่งการด้แลส่ขภาพ 

ผู้ลกระทบีจัากโรคโควิิด-19 ตุ่อบีุคคลที่ไม่มี
สัญชาตุิไทย 

76% 21%

จากการสอบถามผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 
ในเร่�องของอ่ปสรรคห้ลัก 2 ประ- 
การท่�กล่ ่มประชากรท่�ไม่ม่สัญ-
ชาติิไทยติ้องเผู้ชิญติั�งแติ่ ่ม่การ 
แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19นั�น 
ข้อม้ลท่�ได้พบวิ่าอ่ปสรรคห้ลัก 
2 ประการท่�ระบ่โดยผู้้้ให้้ข้อม้ล
ห้ลัก ค่อ รายได้ไม่เพ่ยงพอ (ร้อย- 
ละ 57) และการวิ่างงาน/การติก- 
งาน (ร้อยละ 16) 

จากการสอบถามผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก 
ในเร่�องของอ่ปสรรคห้ลัก 2 ประ-  
การ ท่�กล่่มเด็กท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย 
ติ้องเผู้ชิญติั�งแติ่การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิิด-19 นั�นข้อม้ลท่�ได้ 
พบวิ่าอ่ปสรรคท่�ถ้กอ้างถ่งบ่อยท่�
ส่ดค่อข้อจำากัดในการเข้าถ่งของ 
การศ่กษา (ร้อยละ 24) ขาดช่อง 
ทางในการเข ้า ถ่งการศ่กษา
(ร้อยละ16) และการได้รับประ- 
ทานอาห้ารท่�ไม่เพ่ยงพอ (ร้อย 
ละ13) 

16% 6% 6%

7% 6%13%18%

24% 16% 13% 6%

76% 21%

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 7 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่่าม่อ่ปสรรคห้ลักอ่ก 2 ประการค่อ การขาดช่องทางในการเข้าถ่งการด้แลส่ขภาพ (ร้อยละ 7) และ การขาดช่องทางในการเข้าถ่งอาห้าร (ร้อยละ 7) 

ผู้ลกระทบจากโรคโควิิด-19 ติ่อการบริโภคอาห้าร 
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่าในช่วิง 1เด่อนท่�
ผู้่านมาได้ม่การรับทราบเก่�ยวิกับควิามกังวิลใน
เร่�องของการไม่ม่อาห้ารรับประทานท่�เพ่ยงพอ
เน่�องจากผู้ลกระทบจากโรคโควิิด-19 ในกล่่ม
ของผู้้้รับผู้ลประโยชน์ท่�ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทำางาน
ด้วิย  

ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่าในช่วิง 1เด่อนท่�
ผู้่านมาได้ม่การรับทราบเก่�ยวิกับครอบครัวิใน
กล่่มของผู้้้รับผู้ลประโยชน์ท่�ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทำา
งานด้วิยนั�น ไม่มอ่าห้ารรับประทานเน่�องจากผู้ล 
กระทบจากโรคโควิิด-19

ข้อท้าทายท่�เด็กไม่ม่สัญชาติิไทยเผู้ชิญติั�งแติ่การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19

อุป็สรรคหลัก

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 6 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่่าม่อ่ปสรรคห้ลักอ่ก 2 ประการค่อ การขาดช่องทางในการเข้าถ่งการเล่�ยงด้ทดแทน (ร้อยละ 6) และ ข้อจำากัดในการทำากิจกรรมกลางแจ้ง  (ร้อยละ 6)

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย
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บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ประสบปัญห้ารายได้รายวิันลดลง
เน่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 

1%

27%
14%

7%

12%

25%

14%
ไม่ทราบ

10%

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ประสบปัญห้าขาดแคลนสิ�งจำาเป็น
ในการดำารงช่พ เน่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 

10%

21%

13%

14%

18%

14%

บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�ประสบปัญห้าขาดแคลนสิ�งจำาเป็นในการดำารงช่พ เน่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 

18%

23%

9%

16%

7%

4%

ร้อยละ 23 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักติอบวิ่า ไม่ทราบ ควิามห้มายของสิ�งจำาเป็นในการดำารงช่พในบริบทน่� ห้มายถ่ง การท่�ม่ปัจจัยทางการเงินท่�เพ่ยงพอสำาห้รับ ค่าอาห้าร ค่านำ�า ค่าไฟ ค่าท่�พักอาศัย ค่าใช้จ่าย
ด้านการศ่กษา และค่ารักษาพยาบาลในช่วิิติประจำาวิัน

ข้อม้ลเกี่ยวิกับีโรคโควิิด-19 
ระดับข้อม้ลและควิามติระห้นักร้้ติ่อสถานการณ์์โควิิด-19 โดยทั�วิไปของ
กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทย น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

ด่

ด่มาก

ไม่ทราบคำาติอบ

จากทั�งห้มด ร้อยละ 60 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ระบ่วิ่าม่บ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยบางส่วินขาดแคลนสิ�งจำาเป็นในการดำารงช่พ

จากการท่�ผู้้้ให้้ข้อมล้ห้ลกัประเมนิสถานการณ์์โดยรวิมในเร่�องของข้อมล้และระ- 
ดับควิามติระห้นักร้้ติ่อสถานการณ์์โควิิด-19 ของกล่่มประชากรท่�ไม่ ม่สัญชาติิ
ไทยในช่มชนท่�รับผู้ิดชอบนั�น พบวิ่า ร้อยละ 18 ของผู้้้ให้้ข้อ ม้ลห้ลักประเมินระ-
ดับควิามติระห้นักร้้อย้่ในระดับท่� "น้อย" ห้ร่อ "น้อยมาก" ร้อยละ 56 อย้่ในระดับ 
"ปานกลาง" และร้อยละ 24 อย้่ในระดับท่� "ด่" ห้ร่อ "ด่มาก" 

ไม่ม่ (ร้อยละ0)

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25    มากกวิ่าร้อยละ 75

น้อยกวิ่าร้อยละ10
น้อยกวิ่าร้อยละ10

ร้อยละ 27 ของผู้้้ให้้สัมภาษณ์์ระบ่วิ่ามากกวิ่า 3 ใน 4 ของบ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนท่�รับผู้ิดชอบนั�นประสบปัญห้ารายได้ลดลงเน่�องจากสถานการณ์์โรค
โควิิด-19 นอกจากน่� ร้อยละ 10 ของผู้้้ให้้สัมภาษณ์์รายงานวิ่า 3 ใน 4 ของบ่คคลท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยในช่มชนท่�รับผู้ิดชอบนั�นส้ญเส่ยรายได้รายวิันทั�งห้มดเน่�อง 
จากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย

ไม่ทราบ ไม่ม่ (ร้อยละ0)

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25

ระห้วิ่างร้อยละ
25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25

ระห้วิ่างร้อยละ
10 ถ่ง 25

ไม่ม่: ร้อยละ 0

น้อยกวิ่าร้อยละ10

ระห้วิ่างร้อยละ 10 ถ่ง 25

มากกวิ่าร้อยละ75

ระห้วิ่างร้อยละ 25 ถ่ง 50

ระห้วิ่างร้อยละ 50 ถ่ง 75

    มากกวิ่าร้อยละ 75
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ควิามติระห้นักร้้เก่�ยวิกับอาการของ
โรคโควิิด-19 

ควิามติระห้นักร้้เก่�ยวิกับการป้องกัน
โรคโควิิด-19  

(ไข้ ไอ ห้ายใจลำาบาก) (การล้างม่อ การใส่ห้น้ากาก การเวิ้นระยะห้่างทางสังคม) 

ควิามติระห้นักร้้ถ่งวิิธิ่การล้างม่อ 

(ล้างม่อด้วิยสบ้่อย่างน้อย 20 วิินาท่ ติามขั�นติอนท่�
แนะนำาโดยองค์การอนามัยโลกห้ร่อ WHO) 

ควิามติระห้นักร้้เก่�ยวิกับบ่คลท่�ติ้อง
ติิดติ่อในกรณ์่เจ็บป่วิย 

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ) 

ไม่ติระห้นัก ติระห้นักเล็กน้อย ติระห้นักปานกลาง ติระห้นักมาก ติระห้นักด่มาก ไม่ทราบ 

93%

ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่าช่มชนผู้้้ย้ายถิ�นท่� 
ตินทำางานด้วิยนั�นทราบ (ร้อยละ 57) และทราบ 
เป็นบางส่วิน (ร้อยละ 36) วิ่าจะติ้องติิดติ่อใครใน
กรณ์่เจ็บป่วิย

บ่คคลท่�กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยจะติิดติ่อในกรณ์่เจ็บป่วิย 

42%

26%11%

ผู้้้ติิดติ่อห้ลัก

อาสาสมัครสาธิารณ์ส่ขในพ่�นท่�  ผู้้้แทนกล่่มองค์กรท่�ไม่แสวิงห้ากำาไร/
องค์กรช่มชน 

โรงพยาบาล 

35%

11%8%

แห้ล่งข้อม้ลห้ลักท่�ได้รับเก่�ยวิกับข่าวิสารของโรคโควิิด-19  
เฟซึ่บ่�ก ผู้้้นำาช่มชน 

67%

27% 24%

36%

15%

34%

ผู้้้แทนกล่่มองค์กรท่�ไม่แสวิงห้ากำาไร/
องค์กรช่มชน/สห้ประชาชาติิ 

อาสาสมัครช่มชน ท่วิ่/ วิิทย่/ ห้นังส่อพิมพ์ ไลน์

เพ่�อควิามเข้าใจท่�ชัดเจนข่�นในเร่�องของประเภทข้อมล้ท่�ควิรจดัเติรย่มให้้กับกล่ม่ประชากรท่�ไม่มสั่ญชาติไิทยท่�อาศยัอย่้ในประเทศไทยนั�น ผู้้ใ้ห้้ข้อมล้ห้ลักได้ประเมนิ สถ
านการณ์์โดยรวิมในเร่�องของควิามติระห้นักร้เ้ก่�ยวิกบั 1)อาการของโรคโควิิด-19 2)การป้องกันโรคโควิิด-19 และ 3)วิิธ่ิการล้างมอ่ จากอินโฟกราฟิก พบว่ิา ผู้้ใ้ห้้ข้อมล้
ห้ลักควิามติระห้นกัร้อ้ย่้ในระดบัท่�น้อยในเร่�องของ วิิธ่ิการล้างมอ่ (ร้อยละ 50 รายงานว่ิามค่วิามติระห้นกัน้อยถ่ง ไม่มค่วิามติระห้นักเลย) และอาการของโรคโควิิด-19 
(ร้อยละ 45 รายงานวิ่าม่ควิามติระห้นักน้อย ถ่ง ไม่ม่ควิามติระห้นักเลย) 

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย

ผู้้้ติิดติ่อรอง
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เอกสารข้อม้ล ส่�อการเร่ยนร้้ และ 
ส่�อการส่�อสารเก่�ยวิกับโรคโควิิด-19  

73%
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่าช่มชนท่�ตินทำา-
งานด้วิยนั�นได้รบั เอกสารข้อมล้ ส่�อการเรย่นร้้ 
และ ส่�อการส่�อสาร เก่�ยวิกับโรคโควิิด-19  

ควิามเข้าใจของข้อม้ลท่�ได้รับ
เก่�ยวิกับโรคโควิิด-19 

25%
ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่าช่มชนท่�ตินทำา
งานด้วิยนั�น ม่ควิามไม่เข้าใจ ห้ร่อ เข้าใจเป็น
บางส่วินเก่�ยวิกับข้อม้ลของโรคโควิิด-19 ท่� 
ได้รับ 

สาเห้ติ่ท่�ไม่เข้าใจเก่�ยวิกับข้อม้ล
ของโรคโควิิด-19 ท่�ได้รับ

ไม่สามารถอ่านออกเข่ยนได ้

35%

65%

กล่่มคนท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยไม่เข้าใจ
ภาษาท่�ใช้ในข้อม้ลท่�ได้รับ   

ประชากรกล่่มน่�ม่ควิามเข้าใจผู้ิดเก่�ยวิกับโรคโควิิด-19 ห้ร่อไม่?  

61%
ใช่/บางส่วิน

(ควิามเช่�อ, ควิามเข้าใจ, ทฤษฎ่)  

ร้อยละ 29 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักรายงานวิ่ากล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยม่ควิามเข้าใจผู้ิดเก่�ยวิกับการติิดติ่อของโรคโควิิด-19 นอกจากน่�แล้วิ ร้อยละ 44 ของ 
ผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก รายงานวิ่า กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยเช่�อวิ่าโรคโควิิด-19 สามารถรักษา ห้ร่อ ห้ล่กเล่�ยงการติิดติ่อได้ด้วิยยาสม่นไพร (เช่น ใบสะเดา ใบชา 
ห้ร่อสม่นไพรท้องถิ�นทั�วิไป) ห้ร่อ การบริโภคเคร่�องด่�มและอาห้ารบางประเภท (เช่น มะนาวิ ขิง ไข่ ผู้ัก เคร่�องด่�มแอลกฮ่อล์ และนำ�าทะเล) ร้อยละ17 ของผู้้้ให้้ข้อ-
ม้ลห้ลักรายงานเก่�ยวิกับควิามเช่�อทางศาสนาห้ร่อไสยศาสติร์ท่�เกิดข่�นในช่มชน นอกจากน่�แล้วิ ร้อยละ 1 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลักทราบวิ่าม่การเข้าใจผู้ิดเก่�ยวิกับสิทธิิ
ในการเข้าถ่งการด้แลส่ขภาพ ข้อจำากัดในพ่�นท่�ติ่างๆในระดับจังห้วัิด และ ควิามคิดอคติิทางเพศท่�ม่ควิามเช่�อวิ่า กล่่มประชากรท่�ไม่ม่สัญชาติิไทยท่�เป็นผู้้้ชาย
ควิรได้รับอ่ปกรณ์์ป้องกันก่อน  

ห้มายเห้ติ่: ร้อยละ 24 ของผู้้้ให้้ข้อม้ลห้ลัก ติอบวิ่า ไม่ทราบ 

(เป็นคำาถามเปิด สามารถติอบได้ห้ลายคำาติอบ) ควิามเช่�อและควิามเข้าใจผู้ิดเก่�ยวิกับโรคโควิิด-19  

29%
การติิดติ่อของ
โรคโควิิด-19 

24%
การใช้ยาสม่นไพร 

20%
การบริโภคเคร่�องด่�ม

และอาห้ารบางประเภท 

17%
ควิามเช่�อทางศาสนา

ห้ร่อไสยศาสติร์ 

DISPLACEMENT TRACKING MATRIX (DTM) - 2020

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย

(เล่อกติอบได้มากกวิ่า 1 ข้อ) 



องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน 

สำานักงานประเทศไทย 

ชั�น 18 อาคารรัจนาการ

เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต้

กรุงเทพมหานคร 10120 

โทร: (+66) 2-343-9300
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