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กระดานสรุปข้อมูล 
กลุม่ประสานงานการรบัมือการแพรร่ะบาดโรคโควิด19 ส าหรบัคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ  

17 มิ.ย. 2564 

480,549 แม่ฮ่องสอน 

จ านวนผู้ป่วยที่

ได้รับรายงาน 

อย่างเป็นทางการ 

4th |14% 

* สถิติคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติที่ไดข้ึน้ทะเบยีนจากกรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ความตอ้งการในการด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน   

การเขา้ถงึการรกัษาพยาบาล   

การศกึษา  

 การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง   

เสรีภาพในการเดนิทาง  

การศึกษา 

การจัดหาทุนเพื่อใช้ในการใหค้วามช่วยเหลือ * (USD) 

การใหค้วามช่วยเหลือ 

การสนบัสนนุ  
(อาหารและถงุยงัชีพ) 

สถติจิ านวนคนไร้รัฐไร้สัญชาตจิ าแนกโดยอายุและเพศ 
* สถิติคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติที่ไดข้ึน้ทะเบยีนจากกรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 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 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง 

ท้ังหมด 
$2,158,162 

สถติจิ านวนประชากรคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

เชียงใหม่ 

อปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล  
(PPE)  

75% 25% 

50% 50% 

48% 52% 

32% 68% 

ช่วยเหลือแบบลงพืน้ที ่

0 

* เงนิทนุช่วยเหลอืไม่เพยีงรองรบัผูไ้รร้ฐัไรส้ญัชาตเิทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงกลุม่ผูม้ีความเปราะบาง
6th | 4%  

เงนิทุนทีไ่ด้รับ 

เงนิทุนทีย่ังขาด 

ช่วยเหลือแบบไม่ไดล้งพืน้ที่ 

3rd |19% 

จังหวัดทีเ่หลือ 

ประจวบคีรีขันธ ์ 

≈ 90% 

10 จังหวดแรก 

≈ 10% 

อายุ เพศ 

 หญิง 

50% 

53% 

47% 

47% 

49% 

46% 

50% 

51% 

62% 

46% 

52% 

ชาย 

50% 

47% 

53% 

53% 

51% 

54% 

50% 

49% 

38% 

54% 

48% 

 

อุบลราชธานี 

100% $11,809 การด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน  
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การศึกษา 

ปัญหาทีส่ าคัญ เพือ่รบัประกนัว่าเด็กและเยาวชนทีไ่รร้ฐัไรส้ญัชาติสามารถเขา้ถงึการศึกษาอยา่งต่อเนือ่งได ้

• ใหก้ารสนบัสนนุการบรหิารจดัการของกระทรวงศกึษาธิการในเรื่องของผลกระทบ COVID-19 ท่ีมีตอ่การศกึษาขัน้
พืน้ฐาน รวมทัง้ใหค้  าแนะน าในภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง (UNESCO, UNICEF) 

• ใหก้ารสนบัสนนุใหน้กัเรียนท่ีไม่ไดถื้อสญัชาตไิทยในการเขา้ถึงอปุกรณก์ารเรียน (IEC) และแหลง่ขอ้มลูทางการศกึษา 
(UNESCO, UNICEF) 

• พฒันากรอบและแนวนโยบายส าหรบัการเปิดภาคเรียน (UNESCO, UNICEF) 

• ท าการส ารวจความตอ้งการทางการศกึษาของเดก็และเยาวชนท่ีไรร้ฐัไรส้ญัชาติ (ADRA, UNICEF, UNESCO) 

• ตดิตามสถานการณก์ารปิดชายแดนและการอนญุาตใหน้กัเรยีนจากประเทศพมา่เขา้มาเรยีนในประเทศไทย (ADRA, 

UNHCR) 

• ตดิตามสถานการณก์ารเขา้ถึงการเรียนการสอนแบบออนไลนส์  าหรบันกัเรียนไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ(ADRA, UNHCR) 

• ใหเ้งินสนบัสนนุแก่เดก็และเยาวชนจ านวน 125 คนท่ีมีพฒันาการดา้นการอ่าน ผ่านแอปพลเิคชนั 
“LearnBig”(UNESCO) 

• ประเมินความพรอ้มในการเปิดของศนูยก์ารเรยีนรูส้  าหรบัเดก็ขา้มชาติ 30 แหง่ในจงัหวดัตาก (UNESCO) 

• จดัสมัมนาออนไลนเ์รื่อง “Understanding the Impact of COVID-19 on Migrant Children’s Education in Thailand: 
Reflections from the Field and Steps Forward” เพ่ือเป็นพืน้ท่ีในการแลกเปล่ียนขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐัและ
องคก์ารนอกภาครฐั (NGO) เก่ียวกบัผลกระทบของโรคระบาดตอ่การศกึษาในกลุม่ของผูอ้พยพ คนไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละ 
เดก็ที่ไม่มีสญัชาตไิทย (รหสั G) ระหว่างกระทรวงศกึษาธิการประเทศไทยและเมียนมาทา่มกลางการระบาดของ COVID-
19 (UNESCO) 

• รว่มมือกบั ทรู คอรป์อเรชั่น ในการแจกเน็ตซมิการด์ใหแ้ก่ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ดก็ขา้มชาต ิ25 แหง่ โรงเรียนสงักดัส  านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) 6 แหง่ และศนูยก์ารเรียนชมุชน 3 แหง่ ในอ าเภอแม่สอด พบพระ แมร่ะมาด 
อุม้ผาง ทา่สองยาง จงัหวดัตาก (UNESCO) 

ความตอ้งการในการด ารงชีวติขั้นพืน้ฐาน  
ปัญหาทีส่ าคัญ การขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชีวิตซ่ึงเป็นผลกระทบจากโควิด-19 และภยัแลง้ 

• แจกจ่ายถงุยงัชีพและสิ่งของจ าเป็นอ่ืนๆ รวมทัง้เอกสารความรู ้อปุกรณท์ าความสะอาด และอปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล
(PPE)ใหแ้ก่คนไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิแรงงานขา้มชาต ิและ ชมุชนทอ้งถ่ิน อยา่งนอ้ย 10,000 คน (UNHCR, ADRA, IOM, 

UNICEF)  

• แจกจ่ายถงุยงัชีพใหแ้ก่คนไรร้ฐัไรส้ญัชาตอิย่างนอ้ย 1,200 รายใน 77 หมู่บา้น  ของอ าเภอแม่จนั แม่ฟ้าหลวงและแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย และอีก 1,050 ถงุในพืน้ท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและตาก 

• รวบรวมขอ้มลูการเขา้ถงึการใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ(UNHCR, IOM)  

• ส ารวจสถานการณท์างสงัคมและเศรษฐกิจของเดก็และผูเ้ยาวท่ี์ไรร้ฐัไรส้ญัชาติ (RCO, UNHCR, UNESCO, UNICEF)  

• ลงพืน้ท่ีและใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินงานในการปอ้งกนัโรคพรอ้มกบัเสรมิการท างานขององคก์รภาคประชาสงัคม 

(UNDP)  

• การใหค้  าปรกึษาแก่ชมุชนในจงัหวดัเชียงใหม่ (UNDP) 

• รว่มหารือกบัองคก์รภาคประชาสงัคมในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงความตอ้งการขัน้
พืน้ฐานและสว่นท่ียงัขาดการสนบัสนนุ (UNHCR) 

• ท าการส ารวจความเขา้ใจและประเดน็ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 ของคนท่ีไม่ไดถื้อสญัชาตไิทยที่อาศยัอยู่
ในประเทศไทย (IOM) 

• ท าการส ารวจในระดบัหมู่บา้นในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองระนอง อ าเภอสขุส าราญ และอ าเภอแม่สอด ในประเดน็ 1) การมีตวัตน
ของคนท่ีไม่ไดถื้อสญัชาตไิทย 2) ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 3) ผลกระทบของ COVID-19 ท่ีมีตอ่สภาพ
ความเป็นอยู่ อาหาร และการเขา้ถึงบรกิารตา่งๆ 4) ความตระหนกัรูแ้ละระดบัความรู ้เรื่อง COVID-19 (IOM) 

• มอบงบประมาณใหก้บั 8 โครงการ เพ่ือใชป้รบัปรุงความเป็นอยูแ่ละการเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสขุ รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ความมั่นคงทางอาหารส าหรบับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละประชากรกลุม่อ่ืนๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ในพืน้ท่ี 9 
จงัหวดั ตวัอย่างเช่น โครงการช่วยเหลือคนไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ107 คน และ 40 ครวัเรือนในจงัวหวดัเชียงรายและแม่ฮ่องสอน 
โดยสรา้งความมั่นคงทางอาหารดว้ยการสง่เสรมินวตักรรมการเกษตรทางภมูิทศันใ์นระดบัครวัเรือน และ ก่อตัง้กองทนุความ
มั่นคงทางอาหาร และมอบหมใูหแ้ก่ผูท่ี้เขา้รว่มโครงการจ านวน 40 ครวัเรือน (UNDP) 

การเข้าถงึการรักษาพยาบาล  
ปัญหาทีส่ าคัญ เพือ่รบัประกนัว่าการใหค้วามช่วยเหลือของภาครฐั รวมถงึสทิธิในการเขา้รบัการตรวจและการรกัษาพยาบาล 
COVID-19 นัน้ครอบคลมุถงึบคุคลทีอ่ยูใ่นความคุม้ครอง 

• ผลกัดนัใหร้ฐัรวมเอาบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละผูท่ี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาสญัชาต ิ อยู่ในกลุม่ท่ีรฐัใหก้ารดแูล ให้
ความช่วยเหลือและก าหนดแผนงานใหค้รอบคลมุถึงดว้ย (UNHCR, IOM, UNICEF) 

• สงัเกตการณส์ถานการณใ์นระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตท่ีิไมมี่หลกัประกนัสขุภาพ สามารถเขา้ถึง
ตรวจและการรกัษา COVID-19 โดยไม่มีคา่ใชจ้่าย (IOM, ADRA) 

• การเขา้ถงึชมุชนและการสนบัสนนุองคก์รภาคประชาสงัคมในการปอ้งกนั COVID-19 (UNICEF) 
• มอบอปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล (PPE)  และผลติภณัฑอ์นามยัแก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละชมุชน (ADRA, IOM, 

UNESCO, UNHCR, UNICEF) 

• ใหค้  าปรกึษาและดแูลดา้นจิตสงัคม  (UNICEF, ADRA) 

• ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลในอ าเภอแม่สอดเพ่ือสนบัสนนุการรบัมือตอ่ COVID-19 (IOM) 

• จดังานสมันาเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาตแิละการเขา้ถงึบรกิารของภาครฐั พรอ้มทัง้เสนอแนวทางการ
แกปั้ญหา การเปล่ียนแปลง และ การด าเนินชีวิตภายใตภ้าวะวิกฤต COVID-19(UNDP) 

การสื่อสารเร่ืองความเสี่ยงและการประสานงาน 

ปัญหาทีส่ าคัญ จดัการสือ่สารเรือ่งความเสีย่งและการสือ่สารดา้นอืน่ๆ ทีมี่ประสทิธิภาพแก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ชมุชน
ทอ้งถิ่นรวมถงึการประสานงานทีมี่ประสทิธิภาพระหว่างองค์กรภาคี  

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

• พฒันาเนือ้หาส าหรบัการสื่อสารความเสี่ยงของ COVID-19 เพ่ือเผยแพรใ่หก้บับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ และประชากรกลุม่
อ่ืนๆ (UNICEF, IOM, UNESCO,  UNDP, ADRA) 

• เผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบั COVID-19 ใหแ้ก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิชมุชนทอ้งถ่ิน แรงงานขา้มชาตแิละกลุม่เปราะบาง อย่าง
นอ้ย 20,000 คน  (UNICEF, IOM) 

เสรีภาพในการเดนิทาง 
ปัญหาทีส่ าคัญ ติดตามสถานการณท์ีเ่กีย่วกบัขอ้จ ากดัในการเดินทาง เพือ่ใหม้ั่นใจว่าบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติจะไม่ไดร้บั
ผลกระทบ 

• ตดิตามสถานการณเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการเดนิทางและผลกระทบตอ่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ(ADRA, UNHCR)  

• ตดิตามสถานการณใ์นการย่ืนค ารอ้งขออนญุาตเดนิทาง รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาเป็นรายกรณี (ADRA, UNHCR)  


