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กระดานสรุปข้อมูล 
กลุม่ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ส าหรับคนไร้รัฐไร้สญัชาติ  

17 ก.ย. 2563 

479,943 

6th | 4%  

แม่ฮ่องสอน 

จ านวนผู้ป่วยท่ี

ได้รับรายงาน 

อย่างเป็นทางการ 

3rd |19% 

4th |14% 

* สถิติคนไร้รัฐไร้สญัชาติที่ได้ขึน้ทะเบยีนจากกรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 ความต้องการในการด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน   

การเข้าถงึการรักษาพยาบาล   

การศกึษา  

 การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง   

เสรีภาพในการเดนิทาง  

การศึกษา 

การจัดหาทุนเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือ * (USD) 

การให้ความช่วยเหลือ 

การสนบัสนนุ  
(อาหารและถงุยงัชีพ) 

สถติิจ านวนคนไร้รัฐไร้สัญชาติจ าแนกโดยอายุและเพศ 
* สถิติคนไร้รัฐไร้สญัชาติที่ได้ขึน้ทะเบยีนจากกรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

2nd | 21%  

1st | 21%  

5th | 6%  

10th | 1%  

9th | 1%  

8th | 1%  

7th | 2%  

เชียงราย 

ตาก 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

ระนอง 

ตราด 

$407,024 

$19,930 

$517,881 

$1,201,518 

การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยง 

ทัง้หมด 
$2,146,353 

สถติจิ านวนประชากรคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

เชียงใหม่ 

อปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคล  
(PPE)  

75% 25% 

50% 50% 

48% 52% 

32% 68% 

ช่วยเหลือแบบลงพืน้ที่ 

0 

* เงินทนุช่วยเหลือไม่เพียงรองรับผูไ้ร้รัฐไร้สญัชาติเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงกลุ่มผูมี้ความเปราะบางอืน่ๆ  

เงนิทุนท่ีได้รับ 

เงนิทุนท่ียังขาด 

ช่วยเหลือแบบไม่ได้ลงพืน้ที่ 

จังหวัดท่ีเหลือ 

ประจวบคีรีขันธ์  

90% 

10 จังหวดแรก 

10% 

อายุ เพศ 

 หญิง 

50% 

53% 

47% 

47% 

49% 

46% 

49% 

51% 

62% 

46% 

52% 

ชาย 

50% 

47% 

53% 

53% 

51% 

54% 

51% 

49% 

38% 

54% 

48% 

 

อุบลราชธานี 
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การศึกษา 

ปัญหาท่ีส าคัญ เพือ่รับประกนัว่าเด็กและเยาวชนที่ไร้รัฐไร้สญัชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนือ่งได้ 

• ให้การสนบัสนนุการบริหารจดัการของกระทรวงศกึษาธิการในเร่ืองของผลกระทบ COVID-19 ท่ีมีตอ่การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน รวมทัง้ให้ค าแนะน าในภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง (UNESCO, UNICEF) 

• ให้การสนบัสนนุให้นกัเรียนท่ีไม่ได้ถือสญัชาตไิทยในการเข้าถึงอปุกรณ์การเรียน (IEC) และแหลง่ข้อมลูทางการศกึษา 
(UNESCO, UNICEF) 

• พฒันากรอบและแนวนโยบายส าหรับการเปิดภาคเรียน (UNESCO, UNICEF) 

• ท าการส ารวจความต้องการทางการศกึษาของเดก็และเยาวชนท่ีไร้รัฐไร้สญัชาติ (ADRA, UNICEF, UNESCO) 

• ตดิตามสถานการณ์การปิดชายแดนและการอนญุาตให้นกัเรียนจากประเทศพม่าเข้ามาเรียนในประเทศไทย (ADRA, 

UNHCR) 

• ตดิตามสถานการณ์การเข้าถงึการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส าหรับนกัเรียนไร้รัฐไร้สญัชาต ิ(ADRA, UNHCR) 

ความต้องการในการด ารงชวีติขัน้พืน้ฐาน  
ปัญหาท่ีส าคัญ การขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตซ่ึงเป็นผลกระทบจากโควิด-19 และภยัแล้ง 

• แจกจ่ายถงุยงัชีพและสิง่ของจ าเป็นอ่ืนๆ รวมทัง้เอกสารความรู้ อปุกรณ์ท าความสะอาด และอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่น
บคุคล(PPE)ให้แก่คนไร้รัฐไร้สญัชาต ิแรงงานข้ามชาต ิและ ชมุชนท้องถ่ิน อย่างน้อย 10,000 คน (UNHCR, 

ADRA, IOM, UNICEF)  

• แจกจ่ายถงุยงัชีพให้แก่คนไร้รัฐไร้สญัชาตอิย่างน้อย 1,200 รายใน 77 หมู่บ้าน  ของอ าเภอแม่จนั แมฟ่้าหลวงและแม่
สาย จงัหวดัเชียงราย และอีก 1,050 ถงุในพืน้ท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและตาก 

• รวบรวมข้อมลูการเข้าถงึการให้ความคุ้มครองทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบั COVID-19 ของคนไร้รัฐไร้สญัชาต ิ
(UNHCR, IOM)  

• ส ารวจสถานการณ์ทางสงัคมและเศรษฐกิจของเดก็และผู้ เยาว์ท่ีไร้รัฐไร้สญัชาติ (RCO, UNHCR, UNESCO, 

UNICEF)  

• ลงพืน้ท่ีและให้การสนบัสนนุการด าเนินงานในการปอ้งกนัโรคพร้อมกบัเสริมการท างานขององค์กรภาคประชาสงัคม 

(UNDP)  

• การให้ค าปรึกษาแก่ชมุชนในจงัหวดัเชียงใหม่ (UNDP) 

• ร่วมหารือกบัองคก์รภาคประชาสงัคมในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงราย ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าถงึความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานและสว่นท่ียงัขาดการสนบัสนนุ (UNHCR) 

• ท าการส ารวจความเข้าใจและประเดน็ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 ของคนท่ีไม่ได้ถือสญัชาตไิทยที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทย (IOM) 

• ท าการส ารวจในระดบัหมู่บ้านในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองระนอง อ าเภอสขุส าราญ และอ าเภอแม่สอด ในประเดน็ 1) การมี
ตวัตนของคนท่ีไม่ได้ถือสญัชาตไิทย 2) ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 3) ผลกระทบของ COVID-19 ท่ี
มีตอ่สภาพความเป็นอยู่ อาหาร และการเข้าถึงบริการตา่งๆ 4) ความตระหนกัรู้และระดบัความรู้ เร่ือง COVID-19 
(IOM) 

การเข้าถงึการรักษาพยาบาล  
ปัญหาท่ีส าคัญ เพือ่รับประกนัว่าการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ รวมถึงสิทธิในการเข้ารับการตรวจและการ
รักษาพยาบาล COVID-19 นัน้ครอบคลมุถึงบคุคลที่อยู่ในความคุ้มครอง 

• ผลกัดนัให้รัฐรวมเอาบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตแิละผู้ ท่ีอยู่ในกระบวนการพิจารณาสญัชาต ิอยู่ในกลุม่ท่ีรัฐให้การดแูล ให้
ความช่วยเหลือและก าหนดแผนงานให้ครอบคลมุถึงด้วย (UNHCR, IOM, UNICEF) 

• สงัเกตการณ์สถานการณ์ในระดบัท้องถ่ิน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตท่ีิไม่มีหลกัประกนัสขุภาพ สามารถ
เข้าถึงตรวจและการรักษา COVID-19 โดยไม่มีคา่ใช้จ่าย (IOM, ADRA) 

• การเข้าถงึชมุชนและการสนบัสนนุองค์กรภาคประชาสงัคมในการปอ้งกนั COVID-19 (UNICEF) 
• มอบอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคล (PPE) และผลติภณัฑ์อนามยัแก่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตแิละชมุชน (ADRA, IOM, 

UNESCO, UNHCR, UNICEF) 

• ให้ค าปรึกษาและดแูลด้านจิตสงัคม  (UNICEF, ADRA) 

• ร่วมผลกัดนัให้มีการให้ความคุ้มครองทางสงัคมแก่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ (UNHCR, ADRA) 

• ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลในอ าเภอแม่สอดเพ่ือสนบัสนนุการรับมือตอ่ COVID-19  (IOM) 

การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยงและการประสานงาน 

ปัญหาท่ีส าคัญ จดัการสือ่สารเร่ืองความเสีย่งและการสือ่สารด้านอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพแก่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ ชมุชน
ท้องถ่ินรวมถึงการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรภาคี  

• จดัตัง้คณะท างานเพ่ือบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตติอ่ประเดน็  COVID-19 (Statelessness Working Group’s COVID-19 
Response Coordination Sub-group) เพ่ือหารือและแลกเปล่ียนแนวทางและวิธีด าเนินการท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือ
จดัการกบั COVID-19 (all Sub-group members) 

• พฒันาเนือ้หาส าหรับการสื่อสารความเสี่ยงของ COVID-19 เพ่ือเผยแพร่ให้กบับคุคลไร้รัฐไร้สญัชาต ิ และประชากรกลุม่
อ่ืนๆ (UNICEF, IOM, UNESCO,  UNDP, ADRA) 

• เผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบั COVID-19 ให้แก่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาต ิชมุชนท้องถ่ิน แรงงานข้ามชาตแิละกลุม่เปราะบาง อย่าง
น้อย 20,000 คน  (UNICEF, IOM) 

เสรีภาพในการเดนิทาง 
ปัญหาท่ีส าคัญ ติดตามสถานการณ์ที่เก่ียวกบัข้อจ ากดัในการเดินทาง เพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติจะไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

• ตดิตามสถานการณ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัในการเดนิทางและผลกระทบตอ่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาต ิ(ADRA, UNHCR)  

• ตดิตามสถานการณ์ในการย่ืนค าร้องขออนญุาตเดนิทาง รวมทัง้ให้ค าปรึกษาเป็นรายกรณี (ADRA, UNHCR)  


