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ระเบียบวิธีวิจัยความเป็นมา

ข้อจำากัดของข้อมูล

หมายเหตุทางสถิติ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 ทำาให้ผู้ย้ายถ่ินและกลุ่มประชากรผู้
ไม่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไรก็ตาม ต้อง
เผชิญกับอุปสรรคและความเปราะบางในประเด็นต่างๆ ท้ังในเร่ืองการจัดการ
เดินทางท่ีเข้มงวด และการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจชั่วคราวซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ย้ายถ่ิน รวมถึงกลุ่มประชากรท่ีไม่มีสัญชาติไทย
ที่ทำางานท้ังในระบบและนอกระบบ นอกจากข้อจำากัดในด้านเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัตอ่สถานการณ์ การมเีงนิออมจำากัดหรอื
ไม่มีเลย หรือช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำาให้ผู้
ย้ายถ่ินและกลุม่ประชากรท่ีไมม่สีญัชาตไิทยเดนิทางออกจากประเทศไทยหลาย
หมื่นคนในช่วงสัปดาห์แรกของการระบาด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับอุปสรรคและสภาวะความเปราะบางที่มีผลต่อชุมชนผู้ย้ายถ่ิน
และกลุม่ประชากรทีไ่มม่สีญัชาตไิทยทียั่งอาศยัอยู่ในประเทศไทยท้ังโดยสมคัร
ใจหรืออยู่ต่อด้วยความจำาเป็น นอกจากนี้ ข้อมูลในเรื่องการได้รับข้อมูลที่เพียง
พอเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และเรื่องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ประชากร
กลุม่น้ีสามารถปฏิบัตติามหลกัสขุาภิบาลและสขุอนามยัเพ่ือการปอ้งกันอย่างมี
ประสทิธิภาพยังขาดความชดัเจน เพ่ือให้มข้ีอมลูในการตอบรบัต่อสถานการณ์
ทีอ่าจเปน็ไปไดน้ั้น ทางองคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน หรอื ไอ
โอเอ็ม จึงได้คิดริเริ่มทำาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และสภาวะ
ความเปราะบางต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ระบบตดิตามการตรวจสอบการเคลือ่นทีแ่ละการเคลือ่นย้ายของประชากร (The 
Displacement Tracking Matrix หรือ DTM) คือชุดเครื่องมือและระเบียบวิธี
วิจยัทีใ่ชใ้นการเก็บ การวิเคราะห์ และการเผยแพรข่อ้มลูปฐมภมูอิย่างเปน็ระบบ 
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายของประชากร รูปแบบการเคลื่อนท่ีของ
บคุคล และการย้ายถ่ินโดยการถูกบงัคับ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดย DTM ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้ในกิจการด้านมนุษยธรรมในภาวะวิกฤต 
ซึ่งในขณะนี้ มีการนำา DTM มาใช้เพ่ือตอบสนองต่อวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

ไอโอเอ็มใช้วิธีวิจัยการคัดเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) ผ่าน
เครือข่ายองค์กรในการระบุผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จำานวน 75 คน ที่
ให้ขอ้มลูเก่ียวกับสถานการณ์และภาวะความเปราะบางของกลุม่ผูย้้ายถ่ินและ
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักน้ันเป็น
ตวัแทนจากกลุม่องคก์รทีไ่มแ่สวงหากำาไร (NGOs) องคก์รชมุชน (CBOs) ชมุชน
กลุ่มผูย้้ายถ่ิน หน่วยงานภาครฐั องค์การปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถานศกึษา และ
องคก์รศาสนา เพ่ือใหข้้อมลูเก่ียวกบักลุม่ประชากรทีไ่มมี่สญัชาตไิทยในชมุชนที่ี
รับผิดชอบ และ/หรือ กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ผู้ให้ข้อมูลหลักทำางาน
ด้วยโดยตรง

ข้อมูลที่นำาเสนอในรายงานเป็นการประมาณการและมาจากความเข้าใจ
ของผู้ให้ข้อมูลหลัก และเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักไม่ได้มาจากการสุ่ม (non-
randomized)  และงานชิ้นนี้มีการจำากัดความตรงภายนอก (external validity) 
เพราะฉะนัน้ ควรหลกีเลีย่งการสรปุแบบอา้งองิ อย่างไรก็ตาม ผลการประเมนินี้
สามารถนำามาใชพ้ฒันาความเขา้ใจใหดี้ขึน้ในเรือ่งของสภาวะความเปราะบาง 
และใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 

ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มจำานวน 13 
คน ระหว่างวันที่ 2-12  ตุลาคม 2563  โดยร้อยละ 77 ของผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้
หญิงและร้อยละ 23 เป็นผู้ชาย

หมายเหตุทั่วไป: เนื่องจากการทำาแบบสำารวจในครั้งนี้ได้ทำาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ไม่ใช่การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยตรง เพราะ
ฉะน้ันอินโฟกราฟฟิกส์ท่ีนำาเสนอในรายงานน้ีแสดงถึงจำานวนร้อยละผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้ระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรที่ไม่มี
สัญชาติไทย หรือ สัดส่วนของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย 

คำาตอบที่เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ/หลายคำาตอบ: เมื่อมีการระบุว่า “เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ/หลายคำาตอบ” ไว้ข้างกราฟหรือคำาถาม หมายความว่า ผู้ตอบ
หนึ่งท่านสามารถตอบได้หลายข้อ จึงทำาให้ผลรวมไม่เท่ากับร้อยละ 100

หมายเหตุ - การค้นพบ การตีความ และข้อสรุปที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้ ไม่สามารถนำามาใช้เพื่อสะท้อนความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของไอโอเอ็ม ประเทศสมาชิกของไอโอเอ็ม สหรัฐอเมริกา หรือประเทศสมาชิกผู้สนับสนุน
เงินทุนอื่นๆ ได้ การนำาเสนอเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ไม่ได้บ่งบอกถึงความคิดเห็นใดๆ ของไอโอเอ็ม ในเรื่องสถานะทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ดินแดน เขตเมือง พื้นที่ หรือหน่วยงานอำานาจที่เกี่ยวข้องหรือเขตแดน

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ได้ถือสัญชาติไทย โดยไม่คำานึงถึงประเทศบ้านเกิด ถิ่นที่อยู่ตามปกติ สัญชาติหรือสถานะทาง
กฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงผู้ย้ายถิ่น บุคคลไร้สัญชาติ ผู้ลี้ภัย และกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่นๆ



ผู้ให้ข้อมูลหลัก
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19%
ผู้แทนชุมชนผู้ย้ายถิ่น

3%
อื่นๆ

68%
ผู้แทนกลุ่มองค์กร
ที่ไม่แสวงหากำาไร/องค์กรชุมชน

3%
ผู้แทนหน่วยงาน

สาธารณสุข

7%
ผู้แทนสถานศึกษา

42 (56%)
เพศหญิง

33 (44%)
เพศชาย

การศกึษาในครัง้น้ี มผีูเ้ขา้รบัการสมัภาษณ์ท้ังหมดจำานวน 
75 คน  โดยร้อยละ 68 ของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด เป็น
ผู้แทนจากกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหากำาไร (NGOs) และ
องค์กรชุมชน (CBOs) ร้อยละ 19 เป็นผู้นำาชุมชนผู้ย้าย
ถ่ิน รอ้ยละ 7 เปน็ผูแ้ทนสถานศกึษา และรอ้ยละ 3 มาจาก
หน่วยงานสาธารณสุข

77% 

20%

17%

12%

11%

9%

ผู้ย้ายถิ่นชาวเมียนมา

บุคคลไร้สัญชาติ

ผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

ผู้ย้ายถิ่นชาวกัมพูชา

ผู้ย้ายถิ่นชาวลาว

อื่นๆ

ประมาณร้อยละ 77 ขององค์กรผู้ให้ข้อมูลหลักทำางานกับ
ผู้ย้ายถ่ินชาวเมียนมา ร้อยละ 20 ทำางานกับผู้ลี้ภัยและ
ผูแ้สวงหาท่ีลีภั้ย และร้อยละ 17 ทำางานกับบคุคลไร้สญัชาติ 
นอกจากนี้ ร้อยละ 23 ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่าทำางาน
กบักลุม่ประชากรทีไ่มม่สีญัชาตไิทยกลุม่อ่ืนๆ โดยรอ้ยละ 12 
ทำางานกับผู้ย้ายถิ่นชาวกัมพูชา ร้อยละ 11 ทำางานกับผู้ย้าย
ถิ่นชาวลาว และอีกร้อยละ 9 ทำางานกับกลุ่มประชากรอื่นๆ  

ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้สัมภาษณ์

ประเภทของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ประชากรเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก (เลือกได้มากกว่า 1 คำาตอบ)



ระนอง:       23
พังงา:       2
สุราษฎร์ธานี:       2
ตรัง:        1
ภูเก็ต:       1 
สงขลา:       1
ประจวบคีรีขันธ์:    1
นครศรีธรรมราช: 1 

ขอนแก่น:    3
ตราด:      3
ชลบุรี:        2
นครพนม:    2
ร้อยเอ็ด:     1
ระยอง:     1
สระแก้ว:     1
หนองคาย:     1
นครราชสีมา:   1

ตาก:     28
เชียงใหม่:    5
เชียงราย:    4
แม่ฮ่องสอน:   3

กรุงเทพมหานคร:       10
นครปฐม:   2
นนทบุรี:  1 
ปทุมธานี:   1
สมุทรปราการ:   1
นครสวรรค์:   1 

ในช่วงการเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังหมดทำางานกับกลุ่มผู้ย้ายถ่ิน และ/หรือ กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย โดย 3 พื้นที่หลักที่ครอบคลุมการทำางานของผู้ให้ข้อมูลหลักคือ จังหวัดตาก 28 คน ระนอง 23 คน และ กรุงเทพมหานคร 
10 คน
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  IOM 2018

พื้นที่การทำางานขององค์กรที่ผู้ให้ข้อมูลหลักทำางานอยู่  (เลือกได้มากกว่า 1 คำาตอบ)

ภาคเหนือของประเทศไทย ภาคกลางของประเทศไทย

ภาคใตข้องประเทศไทย ภาคตะวันออกของประเทศไทย



28%

เพ่ือความเขา้ใจท่ีชัดเจนขึน้เก่ียวกับจุดประสงค์ในการเดนิทางของกลุ่มประชากรทีไ่ม่มสัีญชาติไทย และสถานการณ์ของผูย้้ายถ่ินทีต่ดิอยู่ใน
ประเทศไทยผู้ให้ข้อมูลหลักจะได้รับการสอบถามเก่ียวกับสัดส่วนจำานวนของบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีความ
ประสงค์ท่ีจะเดินทางออกจากประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักทำางานด้วยน้ัน พบว่าร้อยละ 56 ของผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังหมดระบุ
ว่า กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนที่ทำางานด้วยบางส่วนมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย แต่ไม่สามารถทำาได้  
นอกจากนี้ ยังได้มีการสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสัดส่วนจำานวนของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนที่รับผิดชอบที่ทำางานใน
ภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารซึ่งโดยรวมแล้วพบว่า ร้อยละ 45 ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนกลุ่มเป้าหมายทำางานในภาคเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหาร  

04

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

16%
7% 34%

38%
9%

8%
8% 14%

2%
31%

12%
7%

17%
8%

22% 25%
8%

15% 7% 9%

43%

21% 21%

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความประสงค์อยากเดินทางออกจากประเทศไทยแต่ไม่สามารถเดินทางออกได ้ 
บุคคลไร้สัญชาติผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ผู้ย้ายถิ่น

ไม่มี ร้อยละ 0

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 

น้อยกว่าร้อยละ 25
ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 50

ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 75

หมายเหตุ: ผลรวมไม่เท่ากับร้อยละ100 เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำางานกับผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยร้อยละ 38  บุคคลไร้สัญชาติร้อยละ 36 และผู้ย้ายถิ่นร้อยละ 21 ตอบว่าไม่ทราบ

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ทำางานในภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์และการแปรรูปอาหาร
บุคคลไร้สัญชาติผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ผู้ย้ายถิ่น

ไม่มี ร้อยละ 0
น้อยกว่าร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 50
ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 75

มากกว่าร้อยละ75
ทุกคน ร้อยละ 100

หมายเหตุ: ผลรวมไม่เท่ากับร้อยละ100 เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำางานกับผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยร้อยละ 46  บุคคลไร้สัญชาติร้อยละ 29 และผู้ย้ายถิ่นร้อยละ 20 ตอบว่าไม่ทราบ



31% 17% 5%

12%

45% 16%

33% 16%

69% 23%

23% 23%
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จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่องของอุปสรรคในการเข้าถึง
สขุอนามยัและสุขาภบิาลในบริบทของสถานการณ์โรคโควดิ-19 โดย
ใหผู้ใ้ห้ขอ้มลูหลกัเรยีงลำาดบัอปุสรรคหลกั 2 ประการทีช่มุชนทีท่ำางาน
ด้วยต้องเผชิญโดยเรียงลำาดับจากอุปสรรคที่พบมากที่สุดก่อน 

ข้อมูลที่ได้พบว่า อุปสรรคหลักที่มีการรายงานมากที่สุดคือ การที่ไม่
สามารถซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ร้อยละ 31) การขาดความ
รู้ในเรื่องของสุขอนามัยและสุขาภิบาล (ร้อยละ 31) และ การไม่
ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและสุขาภิบาล (ร้อยละ 17)

แหล่งนำ้าหลักที่ใช้ในการบริโภคในชุมชนท่ีรับผิดชอบของผู้ให้ข้อมูล
หลักทีมี่การรายงานมากท่ีสุดคือ นำ้าขวด (ร้อยละ 45) และ นำ้าประปา 
(ร้อยละ33) นอกจากน้ี ยังมีการรายงานว่า นำ้าประปาเป็นแหล่งนำ้า
อปุโภคหลกัทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (รอ้ยละ 69) สว่นแหลง่นำ้ารองนัน้มาจาก
ลำาธาร/ทะเลสาบ หรือแหล่งนำ้าธรรมชาติอื่นๆ (ร้อยละ 23) 

นอกจากน้ี ยงัสังเกตได้วา่แหล่งนำ้าหลักในการบริโภคนัน้แตกต่างกัน
ไปในกลุ่มของประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้ย้ายถิ่นจะดื่มนำ้าขวด
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรที่ไม่มี
สัญชาติไทยอื่นๆ  

24%

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

31%

20% 3%

สภาวะความเปราะบางต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 

อุปสรรคหลักในเรื่องของสุขาภิบาลและสุขอนามัยในบริบทเฉพาะของสถานการณ์โรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย  
(คำาตอบที่เลือกมากที่สุด 4 คำาตอบ)

อุปสรรคหลัก 

อุปสรรครอง 

ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล  

ขาดความรู้ในเรื่องของสุขอนามัย
และสุขาภิบาล   

มีความรู้ในเรื่องของสุขอนามัย
และสุขาภิบาลแต่ไม่ปฏิบัติตาม

ขาดช่องทางในการเข้าถึง
นำ้าประปา

แหล่งนำ้าหลักเพื่อการบริโภค 2 แหล่ง 

แหล่งนำ้าหลัก แหล่งนำ้ารอง

แหล่งนำ้าหลักเพื่อการอุปโภค 2 แหล่ง 

แหล่งนำ้าหลัก แหล่งนำ้ารอง

นำ้าขวด

นำ้าประปา

ลำาธาร/ทะเลสาบ 

นำ้าประปา
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75%

13%

4%

1%

79%

12%

1%

จากการสอบถามผูใ้หข้อ้มลูหลกั ในเรือ่งสดัสว่นของกลุม่ประชากรทีไ่มมี่สัญชาตไิทยในชมุชนเปา้หมายทีข่าดชอ่งทางในการเขา้ถงึนำ้าเพ่ือการอปุโภคและ
บรโิภคในชวีติประจำาวัน รอ้ยละ 75 ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้หมดรายงานวา่ กลุ่มประชากรทีไ่มม่สีญัชาตไิทยในชมุชนทีท่ำางานดว้ยไมม่อีปุสรรคในการเขา้
ถึงนำ้าดื่มเพื่อการบริโภค อย่างไรก็ตามร้อยละ 18 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่าประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยบางส่วนมีอุปสรรคในการเข้าถึงนำ้าดื่มในชีวิต
ประจำาวัน  ในขณะที่ร้อยละ 79 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่าในชุมชนที่รับผิดชอบของตนนั้นไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงนำ้าอุปโภคเพื่อใช้ในครัวเรือน 
อย่างไรก็ดี ร้อยละ 16 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่า มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยบางส่วนเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงนำ้าเพื่อการอุปโภคในชีวิต
ประจำาวัน

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

3%

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ขาดช่องทางในการเข้าถึงนำ้าเพื่อบริโภคในชีวิตประจำาวัน 
หมายเหตุ: ร้อยละ 14 ของผู้ให้ข้อมูลหลักตอบว่า ไม่ทราบ 

ไม่มี ร้อยละ 0

น้อยกว่าร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 50

ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 75

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ขาดช่องทางการเข้าถึงนำ้าเพื่ออุปโภคในชีวิตประจำาวัน
หมายเหตุ: ร้อยละ 5 ของผู้ให้ข้อมูลหลักตอบว่า ไม่ทราบ 

ไม่มี ร้อยละ 0

น้อยกว่าร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 50

ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 75
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9%

15%

20%

23%

19%

48%

13%

23%

69%

15% 1%

4% 1%
ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัรายงานวา่มากกวา่ 3 ใน 
4 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยใน
ชุมชนที่รับผิดชอบขาดช่องทางการเข้าถึง
สบู่ในชีวิตประจำาวัน  

48%

57%

15%

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

8%

11%

26%

12%

13%

7%

4%

4%

5%

19%

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ขาดช่องทางในการเข้าถึงสบู่

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ขาดช่องทางในการเข้าถึงเจลแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำาวัน 

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ขาดช่องทางในการเข้าถึงแอลกอฮอล์ฆ่่าเชื้อในชีวิตประจำาวัน 

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ขาดช่องทางในการเข้าถึงหน้ากาก (หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย) ในชีวิตประจำา

ไม่มี
(ร้อยละ 0)

น้อยกว่าร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ 
25 ถึง 50 

มากกว่าร้อยละ 75

ไม่มี
(ร้อยละ 0)

น้อยกว่าร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ 
25 ถึง 50 

 ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 75 ทุกคน (ร้อยละ 100)

มากกว่า
ร้อยละ 75

ไม่มี
(ร้อยละ 0)

ระหว่างร้อยละ 
25 ถึง 50 

มากกว่า
ร้อยละ 75

น้อยกว่าร้อยละ 25  ระหว่างร้อยละ 50 ถึง 75 ทุกคน (ร้อยละ 100)

ไม่มี(ร้อยละ 0) น้อยกว่าร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ 
25 ถึง 50 

มากกว่า
ร้อยละ 75

ระหว่างร้อยละ 
50 ถึง 75 

ทุกคน 
(ร้อยละ 100)

หมายเหตุ: ร้อยละ 11 ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ตอบว่า ไม่ทราบ 

ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่ามากกว่าครึ่ง
ของกลุ่มประชากรท่ีไม่มีสัญชาติไทยใน
ชุมชนท่ีรับผิดชอบขาดช่องทางการเข้าถึง
เจลแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำาวัน  

หมายเหตุ: ร้อยละ 9 ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ตอบว่า ไม่ทราบ 

หมายเหตุ: ร้อยละ 11 ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ตอบว่า ไม่ทราบ 

ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่ามากกว่าครึ่ง
ของกลุ่มประชากรท่ีไม่มีสัญชาติไทยใน
ชุมชนท่ีรับผิดชอบขาดช่องทางในการเข้า
ถึงแอลกอฮอล์ฆ่่าเชื้อในชีวิตประจำาวัน  

ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่ามากกว่าครึ่ง
ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยใน
ชุมชนท่ีรับผิดชอบขาดช่องทางการเข้าถึง
หน้ากาก (หน้ากากผ้า/ หน้ากากอนามัย) 
ในชีวิตประจำาวัน  
หมายเหตุ: ร้อยละ 1 ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ตอบว่า ไม่ทราบ 
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ขาดช่องทางในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข

37%

69% 25%

จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูล
หลักเรียงลำาดับอุปสรรคหลัก 
ที่กลุ่มประชากรท่ีไม่มีสัญชาติ
ไทยต้องเผชิญตั้งแต่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 พบ
ว่าอุปสรรคหลัก 3 ประการที่ผู้
ให้ข้อมูลหลักระบุคือ รายได้ไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 37) การว่าง
งาน/การตกงาน (ร้อยละ 16) 
และค่าแรงลดลง (ร้อยละ 15)

16% 15% 7%

12% 4%11%13%

47% 13% 11% 5%

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

หมายเหต:ุ ผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่ามีอุปสรรคหลักอีก 2 ประการคือ การหมดหวังกับอนาคต (5%) และ การเหยียดหรือการถูกเลือกปฎิบัตเนื่องจากเชื้อชาติ ประเทศต้นทางและ ศาสนา (3%)

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทย 

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อการบริโภคอาหาร 

ของผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัรายงานว่าในช่วง 1 เดือน
ที่ผ่านมาได้มีการรับทราบเก่ียวกับความ
กงัวลในเรือ่งของการไมม่อีาหารรบัประทาน
ที่ เพียงพอเนื่องจากผลกระทบจากโรค
โควดิ-19 ในกลุม่ของผูร้บัผลประโยชนท่ี์ผู้ให้
ข้อมูลหลักทำางานด้วย  

ของผู้ให้ข้อมูลหลกัรายงานว่าในช่วง 1 เดือน
ทีผ่่านมาได้มกีารรบัทราบเก่ียวกบัครอบครวั
ในกลุ่มของผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้ให้ข้อมูล
หลักทำางานด้วยน้ัน ไม่มีอาหารรับประทาน
เนื่องจากผลกระทบจากโรคโควิด-19

ข้อท้าทายที่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเผชิญตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(คำาตอบที่เลือกมากที่สุด 4 คำาตอบ)

อุปสรรคหลัก 

อุปสรรครอง 

รายได้ไม่เพียงพอ การว่างงาน/
การตกงาน 

ค่าแรงลดลง

ข้อท้าทายที่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเผชิญตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(คำาตอบที่เลือกมากที่สุด 4 คำาตอบ)

อุปสรรคหลัก 

ขาดช่องทาง
ในการเข้าถึงการศึกษา 

มีข้อจำากัดใน
การเข้าถึงการศึกษา 

ขาดช่องทาง
ในการเข้าถึงอินเตอร์เนต 
หรืออุปกรณ์เรียนออนไลน์

การได้รับประทาน
อาหารที่ไม่เพียงพอ 

จากการสอบถามผู้ ใ ห้ข้อมูล
หลักเก่ียวกับอุปสรรคหลักที่เด็ก
ที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องเผชิญ 
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรค
โควดิ-19 พบว่าอปุสรรคทีถู่กอา้ง
ถงึบ่อยท่ีสดุท่ีผูใ้หข้อ้มลูหลักระบุ
คอืการขาดชอ่งทางในการเขา้ถงึ
การศึกษา(ร้อยละ 47) ข้อจำากัด
ในการเข้าถึงการศึกษา (ร้อยละ 
13) และการรับประทานอาหาร
ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
(ร้อยละ 11)
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16%

33%
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ร้อยละ 44 ของผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามากกว่า 3 ใน 4 ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนที่ทำางานด้วย ประสบปัญหารายได้รายวันลดลงเนื่องจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 นอกจากนี้ ร้อยละ 20 ของผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลให้มากกว่า 3 ใน 4 ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชน
ที่ทำางานด้วยสูญเสียแหล่งรายได้รายวันทั้งหมด

19%

13%

10%

55% 32% 5% 4%

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบปัญหารายได้รายวันลดลง
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่สูญเสียแหล่งรายได้รายวันทั้งหมดเนื่องจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19 

7%

21%

20%
28%

23%

More than 75% More than 75%

9%

15%

44%

5%

23%

5%

ไม่ทราบ ไม่มี (ร้อยละ0)

ระหว่างร้อยละ
25 ถึง 50

ระหว่างร้อยละ
50 ถึง 75

ไม่ทราบ

ไม่มี (ร้อยละ0)

น้อยกว่า
ร้อยละ 25

ระหว่างร้อยละ
50 ถึง 75

ระหว่างร้อยละ
25 ถึง 50

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีพ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 
หมายเหตุ: ร้อยละ 9  ของผู้ให้ข้อมูลหลักตอบว่า ไม่ทราบ ความหมายของสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีพในบริบทนี้ หมายถึง การที่มีปัจจัยทางการเงินที่เพียงพอสำาหรับ ค่าอาหาร ค่านำ้า ค่าไฟ ค่าที่พักอาศัย          
                 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และค่ารักษาพยาบาลในชีวิตประจำาวัน

ไม่มี ร้อยละ 0

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25

ระหวา่งร้อยละ 25 ถงึ 50

ระหวา่งร้อยละ 50 ถงึ 75

มากกวา่ร้อยละ 75

ร้อยละ 75 ของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด ระบุว่ามีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยบางส่วนขาดแคลนสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีพ

ผลกระทบหลักจากโรคโควิด-19 ต่อสถานการณ์การจ้างงานบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
หมายเหตุ: ร้อยละ 4  ของผู้ให้ข้อมูลหลักตอบว่า อื่นๆ  

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ส่วนมากยังมีงานทำาแต่ได้รับเงิน

เดือนหรือค่าจ้างลดลง

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ส่วนมากตกงานและประสบ

ปัญหาทางการเงิน

บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ส่วนมากยังมีงานทำาและได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจ้างเท่าเดิม

ฉันไม่ทราบ
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92%

43%

26%9%

28%

28%
9%

60%

จากการประเมินของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับระดับความตระหนักรู้ของกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในประเด็น 1) ข้อมูลทั่วไปของโรคโควิด-19 2) อาการของโรค
โควิด-19 3) มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และ 4) วิธีการล้างมือ ผู้ให้ข้อมูลหลักร้อยละ 20 ระบุว่าบุคคที่ไม่มีสัญชาติไทยมีความตระหนักรู้ในระดับที่น้อยหรือไม่มี
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เลย นอกจากนี้ร้อยละ 47 ของผู้ให้ข้อมูลหลักยังให้คะแนนความตระหนักรู้และระดับความรู้ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใน
ระดับ "ปานกลาง" และร้อยละ 33 ให้คะแนนในระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ส่วนประเด็นที่มีคะแนนประเมินในระดับที่ต่างกันที่สุดคือ วิธีการล้างมือ (ร้อยละ 37 ประเมิน
ว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีความตระหนักรู้น้อยหรือไม่มีเลย) และอาการของโรคโควิด-19 (ร้อยละ 15 ประเมินว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีความตระหนักรู้น้อย
หรือไม่มีเลย) 

สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด – 19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติในประเทศไทย
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57%

51%

58% 44%

37% 26%

คลีนิค

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

ความตระหนักรู้เก่ียวกับ
โรคโควิด-19 ในภาพรวม 

ความตระหนักรู้เก่ียวกับ
อาการของโรคโควิด-19
(เป็นไข้ ไอ หายใจลำาบาก)

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคโควิด-19
(การล้างมือ การใส่หน้ากาก 
การเว้นระยะห่างทางสังคม) 

(ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที
ตามขั้นตอนที่องค์การอนามัยโลกหรือ 
WHO แนะนำา)

ความตระหนักรู้เก่ียวกับ
วิธีการล้างมือ

ไม่ตระหนัก ตระหนักเล็กน้อย ตระหนักปานกลาง ตระหนักดี ตระหนักดีมาก ไม่ทราบ

แหล่งข้อมูลหลัก  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) แหล่งข้อมูลหลักที่เป็นผู้กระจายข่าว (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เฟสบุ๊ก 

การบอกต่อๆ กัน

องค์กรที่ไม่แสวงหากำาไร/องค์กรชุมชน/สหประชาชาติ 

อาสาสมัครชุมชน

ครอบครัวหรือเพื่อนที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย

ผู้นำาชุมชน

ครอบครัวหรือเพื่อนที่อาศัย
อยู่ในประเทศต้นทาง

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับบุคคลที่
สามารถติดต่อในกรณีเจ็บป่วย 

ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่าชุมชนประชากรที่
ไม่มีสัญชาติไทยที่ตนทำางานด้วย ทราบ(ร้อยละ 
48) และทราบเป็นบางส่วน (ร้อยละ 44) ว่าควร
จะติดต่อใครในกรณีเจ็บป่วย

บุคคลที่กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยจะติดต่อ ในกรณีเจ็บป่วย 
(คำาตอบที่เลือกมากที่สุด 4 คำาตอบ)

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน 

ผู้แทนกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหา
กำาไร/องค์กรชุมชน 

โรงพยาบาล

ผู้ติดต่อหลัก ผู้ติดต่อรอง
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99% 36%

37%

63%

45%
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เอกสารข้อมูล สื่อการเรียนรู้ และสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19  

ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 

สาเหตุที่ไม่เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับโรค
โควิด-19 ที่ได้รบั
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ คำาตอบที่เลือกมากที่สุด 4 คำาตอบ) 

ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่าชุมชนที่ตน
ทำางานด้วยน้ันได้รบั เอกสารข้อมลู สือ่การเรียน
รู้ และสื่อ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19  

ของผู้ ใ ห้ข้อมูลหลักรายงานว่าชุมชนที่ตน
ทำางานด้วยไม่เข้าใจข้อมูลเก่ียวกับโรคโควิด-19 
หรือเข้าใจแค่บางส่วน  

ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้

ข้อมูลท่ีได้รับเป็นภาษาท่ีกลุ่มบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยไม่เข้าใจ

ประชากรกลุ่มนี้มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือไม่?  
หมายเหตุ: ร้อยละ 16  ของผู้ให้ข้อมูลหลักตอบว่า ไม่ทราบ  

ใช่/บางส่วน

ความเชื่อและความเข้าใจผิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (เป็นคำาถามปลายเปิด สามารถตอบได้หลายคำาตอบ คำาตอบที่เลือกมากที่สุด 4 คำาตอบ) 

(ความเชื่อผิดๆ ความเข้าใจผิด ทฤษฎีสมคบคิด)  

26%
การใช้ยาสมุนไพร

ในการรักษา 

23%
ความเชื่อทางศาสนา

หรือไสยศาสตร์ 

18%
การบริโภคเครื่องดื่ม

หรืออาหารบางประเภท 

15%
ความเสี่ยงของ
โรคโควิด-19 

ผู้ให้ข้อมูลหลักร้อยละ 44 รายงานว่ากลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยเชื่อว่า การใช้ยาสามัญประจำาบ้าน การใช้สมุนไพร (เช่น ใบสะเดา หรือสมุนไพร
พ้ืนบา้นอืน่ๆ) สามารถป้องกนัการติดเชือ้หรือสามารถรักษาโรคโควดิ-19 ได้ หรือ การรับประทานเคร่ืองดืม่หรืออาหารบางประเภท (เช่น ขงิ ไข่ แอลกอฮอล์ 
และนำ้ารอ้น) สามารถรกัษาโรคโควดิ-19 ได ้นอกจากน้ีผูใ้หข้อ้มลูหลกัรอ้ยละ 23 รายงานเก่ียวกบัความเชือ่ทางศาสนาหรอืไสยศาสตรท์ีเ่กดิข้ึนในชมุชน 
สว่นรอ้ยละ 15 ของผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัรายงานว่ามกีารประเมินความเสีย่งของโรคโควิด-19 ตำ่าหรือสงูเกนิไป นอกจากนี ้ผูใ้หข้อ้มลูหลกัยงัชีใ้ห้เหน็ถงึความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอีกด้วย
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15%
ไม่พอใจมาก

นอกจากน้ี ผู้ให้ข้อมลูหลกัไดต้อบคำาถามเก่ียว
กับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยที่ผู้เข้า
ร่วมสัมภาษณ์ได้ทำาการประเมินเก่ียวกับระดับ
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและ
สงัคมในปจัจบุนัโดยรวม ข้อมลูทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็
ว่า ร้อยละ 78 ของ ผู้ให้ข้อมูลหลักเชื่อว่ากลุ่ม
ประชากรท่ีไม่มีสัญชาติไทยค่อนข้างไม่พอใจ 
ไม่พอใจ หรือ ไม่พอใจมากต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคม ส่วนร้อยละ 19 ของผู้ให้
ข้อมูลหลักเชื่อว่า กลุ่มประชากรท่ีตนทำางาน
ด้วย ร้อยละ 16 และร้อยละ 3 ค่อนข้างพอใจ
และพอใจ จากการสอบถามไม่มีผู้ให้ข้อมูล
หลักระบุว่า กลุ่มประชากรท่ีไม่มีสัญชาติไทย
มคีวามพอใจมากต่อ สถานการณ์เศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 

ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ ค่อนข้างไม่พอใจ ค่อนข้างพอใจ พอใจ ไม่ทราบ

ผู้ย้ายถิ่น

ผู้ลี้ภัย/
ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

บุคคลไร้สัญชาติ

12% 38% 25% 17%

3%

5%

31% 46% 15% 8%

7% 57% 14% 15% 7%

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยจำาแนกตามประชากรเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก ข้อค้นพบที่ได้มาระบุว่าผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำางานกับผู้ลี้ภัย หรือ
ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยมีแนวโน้มที่จะรายงานว่ากลุ่มประชากรเป้าหมายที่ตนทำางานด้วยนั้นค่อนข้างไม่พอใจ ไม่พอใจ หรือ ไม่พอใจมาก (ร้อยละ 92) 
มากกว่าผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำางานกับผู้ย้ายถิ่นร้อยละ 75 หรือ บุคคลไร้สัญชาติร้อยละ 78 ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำางานกับผู้ย้ายถิ่น เชื่อว่ากลุ่ม
ประชากรที่ทำางานด้วยนั้น พอใจ หรือ ค่อนข้างพอใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 20) 

40%
ไม่พอใจ

23%
ค่อนข้าง
ไม่พอใจ 16%

ค่อนข้าง
พอใจ

3%
พอใจ 3%

ฉันไม่รู้

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม
ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จำาแนกตาม 
ประชากรเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลหลัก



13

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

36%
ไม่มีส่วนร่วมเลย

32%
ใช่

ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบาย

41%
มีส่วนร่วมเล็กน้อย

16%
มีส่วนร่วมบ้างบางครั้ง

2%
มีส่วนร่วมอยู่บ่อยครั้ง 2%

มีส่วนร่วมเกือบทุกครั้ง

ร้อยละ 36 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่ากลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีส่วนร่วมในกระบวรการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำาวัน และ ร้อย
ละ 57 ระบุว่ามีส่วนร่วมเล็กน้อยหรือบางโอกาสเท่านั้น มีเพียงร้อยละ 7 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่า ชุมชนที่ตนทำางานด้วยนั้นมีส่วนร่วมบ้างบางครั้ง
หรือมีส่วนร่วมเกือบทุกครั้ง นอกจากนี้ ข้อค้นพบที่ได้มายังระบุว่าผู้ให้ข้อมูลหลักที่ทำางานกับผู้ลี้ภัย หรือผู้แสวงหาที่ลี้ภัยมีแนวโน้มที่จะรายงานว่า
กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ตนทำางานด้วยนั้น ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเลย เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับทิศทาง
ของประเทศไทยในการสร้างโอกาสต่างๆให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยพบว่า ร้อยละ 38 ไม่เชื่อว่่าประเทศไทยกำาลังขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่
เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรดังกล่าว ในขณะที่ร้อยละ 32 ระบุว่ากำาลังขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่เอื้อประโยชน์

คุณคิดว่าประเทศไทยกำาลังมุ่งไปสู่ทิศทางในการสร้างโอกาสต่างๆให้กับประชากรกลุ่มนี้ในอนาคตหรือไม่? 

19%
บางส่วน

39%
ไม่

10%
ฉันไม่รู้
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