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* สถิติคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติที่ไดข้ึน้ทะเบยีนกบักรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 ความตอ้งการในการด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน   

การเขา้ถงึการรกัษาพยาบาล   

การศกึษา  

 การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง   

เสรีภาพในการเดนิทาง  

การคุม้ครองและปกปอ้งสทิธิ / การช่วยเหลืออ่ืนๆ  

การศึกษา 

การจัดหาทุนเพื่อใช้ในการใหค้วามช่วยเหลือ * (USD) 

การใหค้วามช่วยเหลือ 

การสนบัสนนุ  
(อาหารและถงุยงัชีพ) 

สถติจิ านวนคนไร้รัฐไร้สัญชาตจิ าแนกตามอายุและเพศ 
* สถิติคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติที่ไดข้ึน้ทะเบยีนกบักรมการปกครอง กระทวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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$407,024 

$19,930 

$517,881 

$1,201,518 

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง 

ท้ังหมด 
$2,158,162 

สถติจิ านวนประชากรคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

อปุกรณป์อ้งกนั 
สว่นบคุคล (PPE)  
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32% 68% 

ช่วยเหลือแบบลงพืน้ที ่

* เงนิทนุช่วยเหลอืไม่เพยีงรองรบัผูไ้รร้ฐัไรส้ญัชาตเิทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงกลุม่ผูม้ีความเปราะบางอืน่ๆ  6th | 3%  

เงนิทุนทีไ่ด้รับ 

เงนิทุนทีย่ังขาด 

ช่วยเหลือแบบไม่ไดล้งพืน้ที ่
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100% $11,809 การด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน  

10 จังหวัดแรก 

4th |12% 

$1,198,340 $959,822 
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การศึกษา 

ปัญหาทีส่ าคัญ เพือ่รบัประกนัว่าเดก็และเยาวชนทีไ่รร้ฐัไรส้ญัชาตสิามารถเขา้ถงึการศกึษาอย่างต่อเนือ่งได ้
• ใหก้ารสนบัสนนุการบรหิารจดัการของกระทรวงศกึษาธิการในเรือ่งของผลกระทบ COVID-19 ที่มีตอ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ใหค้  าแนะน าในภาคสว่นที่เก่ียวขอ้ง (UNESCO, UNICEF) 

• ใหก้ารสนบัสนนุใหน้กัเรยีนที่ไมไ่ดถื้อสญัชาติไทยในการเขา้ถึงอปุกรณก์ารเรยีน (IEC) และแหลง่ขอ้มลูทางการศกึษา (UNESCO, UNICEF) 

• พฒันากรอบและแนวนโยบายส าหรบัการเปิดภาคเรยีน (UNESCO, UNICEF) 

• ท าการส  ารวจความตอ้งการทางการศกึษาของเด็กและเยาวชนที่ไรร้ฐัไรส้ญัชาติ (ADRA, UNICEF, UNESCO) 

• ติดตามสถานการณก์ารปิดชายแดนและการอนญุาตใหน้กัเรยีนจากประเทศพมา่เขา้มาเรยีนในประเทศไทย (ADRA, UNHCR) 

• ติดตามสถานการณก์ารเขา้ถึงการเรยีนการสอนแบบออนไลนส์  าหรบันกัเรยีนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ (ADRA, UNHCR) 

• ใหเ้งินสนบัสนนุแก่เด็กและเยาวชนจ านวน 125 คนที่มีพฒันาการดา้นการอา่น ผ่านแอปพลิเคชนั “LearnBig”(UNESCO) 

• ประเมินความพรอ้มในการเปิดของศนูยก์ารเรยีนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 30 แหง่ในจงัหวดัตาก (UNESCO) 

• จดัสมัมนาออนไลนเ์รือ่ง “Understanding the Impact of COVID-19 on Migrant Children’s Education in Thailand: Reflections from the Field and Steps Forward” เพ่ือเป็นพืน้ที่ในการแลกเปลี่ยนขอ้มลูของหน่วยงานภาครฐัและ
องคก์ารนอกภาครฐั (NGO) เก่ียวกบัผลกระทบของโรคระบาดตอ่การศกึษาในกลุม่ของผูอ้พยพ คนไรร้ฐัไรส้ญัชาติและ เด็กที่ไมมี่สญัชาติไทย (รหสั G) ระหวา่งกระทรวงศกึษาธิการประเทศไทยและเมียนมาทา่มกลางการระบาดของ COVID-19 
(UNESCO) 

• รว่มมือกบั ทรู คอรป์อเรชั่น ในการแจกเน็ตซิมการด์ใหแ้ก่ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ด็กขา้มชาติ 25 แหง่ โรงเรยีนสงักดัส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) 6 แหง่ และศนูยก์ารเรยีนชมุชน 3 แหง่ ในอ าเภอแมส่อด พบพระ แมร่ะมาด อุม้
ผาง ทา่สองยาง จงัหวดัตาก (UNESCO) 

ความต้องการในการด ารงชีวิตข้ันพืน้ฐาน  
ปัญหาทีส่ าคัญ การขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติซ่ึงเป็นผลกระทบจาก COVID-19 และภยัพบิตัติามฤดูกาล 

• แจกจา่ยถงุยงัชีพและสิ่งของจ าเป็นอ่ืนๆ รวมทัง้เอกสารความรู ้อปุกรณท์ าความสะอาด และอปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล(PPE)ใหแ้ก่คนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ แรงงานขา้มชาติ และ ชมุชนทอ้งถ่ิน อยา่งนอ้ย 10,000 คน (UNHCR, ADRA,IOM, 

UNICEF) 
• แจกจา่ยถงุยงัชีพใหแ้ก่คนไรร้ฐัไรส้ญัชาติอยา่งนอ้ย 1,200 รายใน 77 หมูบ่า้น  ของอ าเภอแม่จนั แมฟ่า้หลวงและแมส่าย จงัหวดัเชียงราย และอีก 1,050 ถงุในพืน้ที่ของจงัหวดัเชียงใหม ่แมฮ่่องสอนและตาก (UNHCR, ADRA) 

• รวบรวมขอ้มลูการเขา้ถึงการใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมที่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ (UNHCR, IOM)  

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

• ลงพืน้ที่และใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินงานในการป้องกนัโรคพรอ้มกบัเสรมิการท างานขององคก์รภาคประชาสงัคม ใหค้  าปรกึษากลุม่ชมุชนในจงัหวัดเชียงใหม ่และจดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนของบคุคลไรร้ฐัไร ้
สญัชาติ รวมถึงการเขา้ถึงการบรกิารของภาครฐัพรอ้มแนวทางในการรบัมือ การเดินทาง และการด าเนินชีวติภายใตว้ิกฤต COVID-19 (UNDP)  

• รว่มหารอืกบัองคก์รภาคประชาสงัคมในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละเชียงราย ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงความตอ้งการขัน้พืน้ฐานและสว่นที่ยงัขาดการสนบัสนนุ (UNHCR) 

• ท าการส  ารวจความเขา้ใจและประเด็นความเปราะบางอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 ของคนที่ไมไ่ดถื้อสญัชาติไทยที่อาศยัอยูใ่นประเทศไทย (IOM) 

• ท าการส  ารวจในระดบัหมูบ่า้นในพืน้ทีอ่  าเภอเมืองระนอง อ าเภอสขุส  าราญ และอ าเภอแมส่อด ในประเด็น 1) การมีตวัตนของคนที่ไมไ่ดถื้อสญัชาติไทย 2) ความเปราะบางอนัเน่ืองมาจาก COVID-19 3) ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีตอ่
สภาพความเป็นอยู ่อาหาร และการเขา้ถึงบรกิารตา่งๆ 4) ความตระหนกัรูแ้ละระดบัความรู ้เรือ่ง COVID-19 (IOM) 

• ใหท้นุกบั 8 โครงการ เพ่ือยกระดบัความเป็นอยูแ่ละการเขา้ถึงบรกิารดา้นสาธารณสขุ รวมทัง้เสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหารและอ านาจทางเศรษฐกิจส าหรบับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติและประชากรกลุม่อ่ืนๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ ์COVID-19 ในพืน้ที่ 9 จงัหวดั โดยไดใ้หค้วามชว่ยเหลือแก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติอยา่งนอ้ย 107 คนและอีก 90 ครอบครวัในจงัหวดัเชียงรายและแมฮ่่องสอน (UNDP) 

• จดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อวางแผนยทุธศาสตรใ์นการพฒันาความมั่นคงทางอาหารและการฟ้ืนฟกูารด ารงชีวิต ก่อตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูส้  าหรบันวตักรรมการเกษตรพอเพียง และสนบัสนนุปัจจยัการผลิตเพื่อจดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการ
เก่ียวกบัความมั่นคงทางอาหารของบคุคลและนวตักรรมการเกษตรบนพืน้ที่สงู เพ่ือเสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหารภายใตว้ิกฤต COVID-19 (UNDP) 
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การคุ้มครองและปกป้องสิทธิ / การช่วยเหลืออื่นๆ 

ปัญหาทีส่ าคัญ เพือ่รบัประกนัการเขา้ถงึการคุม้ครอง และการช่วยเหลอือืน่ๆเพือ่บรรเทาความยากล าบาก
และพฒันาความปลอดภยัในช่วงการระบาดของ COVID-19  

• โครงการเพ่ือความอยา่งยั่งยืนซึ่งเป็นสว่นขยายของโครงการ “COVID-19 Social and Economic Re-
covery and Response Project” เพ่ือฟ้ืนฟปู่าลุม่น า้ในพืน้ที่อ  าเภอแมจ่นั ยกระดบัคณุภาพชีวิต ปรบัตวั
ตอ่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ และสนบัสนนุกลุม่ชาติพนัธุจ์  านวน 105 คน บนที่ราบสงูของ
ดอยแมส่ลอง (UNDP) 

การเข้าถงึการรักษาพยาบาล  
ปัญหาทีส่ าคัญ เพือ่รบัประกนัว่าการใหค้วามช่วยเหลอืของภาครฐั รวมถงึสทิธิในการเขา้รบัการตรวจและการรกัษาพยาบาล COVID-19 นัน้ครอบคลมุถงึบคุคลทีอ่ยู่ในความคุม้ครอง 

• ผลกัดนัใหร้ฐัรวมเอาบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติและผูท้ี่อยูใ่นกระบวนการพิจารณาสญัชาติ อยูใ่นกลุม่ที่รฐัใหก้ารดแูล ใหค้วามชว่ยเหลือและก าหนดแผนงานใหค้รอบคลมุถึงดว้ย (UNHCR, IOM, UNICEF) 

• สงัเกตการณส์ถานการณใ์นระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อใหม้ั่นใจวา่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติที่ไมมี่หลกัประกนัสขุภาพ สามารถเขา้ถึงตรวจและการรกัษา COVID-19 โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย (IOM, ADRA) 

• การเขา้ถึงชมุชนและการสนบัสนนุองคก์รภาคประชาสงัคมในการป้องกนั COVID-19 (UNICEF) 
• มอบอปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (PPE) และผลิตภณัฑอ์นามยัแก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติและชมุชน (ADRA, IOM, UNESCO, UNHCR, UNICEF) 

• ใหค้  าปรกึษาและดแูลดา้นจิตสงัคม  (UNICEF, ADRA) 

• ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลในอ าเภอแมส่อดเพื่อสนบัสนนุการรบัมือตอ่ COVID-19 (IOM) 
• จดังานสมันาเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติและการเขา้ถึงบรกิารของภาครฐั พรอ้มทัง้เสนอแนวทางการแกปั้ญหาการเปลี่ยนแปลง และ การด าเนินชีวิตภายใตภ้าวะวิกฤต COVID-19 (UNDP) 
• ไดร้บัการสนบัสนนุวคัซีนซิโนฟารม์จ านวน 12,600 โดส จากราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์เพื่อกระจายใหก้บัประชากรในพื่นที่อ  าเภอเมือง แมส่าย แม่จนัและแมฟ่า้หลวง จ. เชียงราย ในชว่งเดือนตลุาคม - พฤศจิกายน 2564 โดย 60% ของวคัซีนถกู

น าไปฉีดใหก้บับคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ซึง่นบัวา่เป็นกลุม่ที่มีขอ้จ  ากดัในการเขา้ถึงวคัซีน (ADRA) 

การส่ือสารเร่ืองความเส่ียงและการประสานงาน 

ปัญหาทีส่ าคัญ จดัการสือ่สารเรื่องความเสีย่งและการสือ่สารดา้นอืน่ๆ ทีม่ปีระสทิธิภาพแก่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิชมุชน
ทอ้งถิ่นรวมถงึการประสานงานทีม่ปีระสทิธิภาพระหว่างองคก์รภาค ี 

• จดัตัง้คณะท างานเพ่ือบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติตอ่ประเด็น  COVID-19 (Statelessness Working Group’s COVID-19 
Response Coordination Sub-group) เพ่ือหารอืและแลกเปลี่ยนแนวทางและวิธีด  าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
จดัการกบั COVID-19 (all Sub-group members) 

• พฒันาเนือ้หาวา่ดว้ยการสื่อสารความเสี่ยงของ COVID-19 และเผยแพรเ่นือ้หาดงักลา่วในระดบัทอ้งถ่ินใหแ้ก่บคุคล
ไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ประชากรขา้มชาติ และประชากรกลุม่เปราะบางอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย 20,000 คน (UNICEF, IOM, 

UNESCO, UNDP, ADRA) 

• ใหค้วามชว่ยเหลือในการก่อตัง้ศนูยป์ระสานงานส าหรบัผูห้ญิงที่ไรร้ฐัไรส้ญัชาติและครอบครวั รวมถึงบคุคลกลุม่
อ่ืนๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ในระดบัชมุชนและระดบัอ าเภอ ในจงัหวดัเชียงราย (UNDP) 

• จดัเสวนาออนไลน ์“Youth and MPs Dialogue: Leave No One Behind to Advance Democracy Amidst the 
COVID-19 pandemic” เพ่ือใหต้วัแทนเยาวชนกลุม่เปราะบาง (รวมถึงเยาวชนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ 7 คน) ไดแ้ลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและรว่มตดัสินใจกบัสมาชิกรฐัสภาในการรา่งขอ้กฎหมาย เพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายของวาระการพฒันาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) เพ่ือการพฒันาที่ยั่งยืนในชว่งก่อนและระหวา่ง
การระบาดของ COVID-19 (UNDP)  

เสรีภาพในการเดนิทาง 
ปัญหาทีส่ าคัญ ตดิตามสถานการณท์ีเ่กี่ยวกบัขอ้จ ากดัในการเดนิทาง เพือ่ใหม้ั่นใจว่าบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาตจิะไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

• ติดตามสถานการณเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการเดินทางและผลกระทบตอ่บคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชาติ (ADRA, UNHCR)  

• ติดตามสถานการณใ์นการยื่นค  ารอ้งขออนญุาตเดินทาง รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาเป็นรายกรณี (ADRA, UNHCR)  


