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“ โครงการนี้เปรียบเสมือนตนไม โดย IOM ไดใหเมล็ดหรือตนกลาแกชุมชน 

และพวกเราตองรดน้ำและเลี้ยงดูตนไมนี้ใหเติบโตกลายเปนตนไมใหญ”
อาสาสมัครชุมชน ชุมชนคอกแพะ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก  18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ขอมูลโครงการโดยสังเขป

ประเทศไทยเปนประเทศปลายทางและประเทศทางผานไปยังประเทศปลายทางของผูโยกยายถิ่นฐานชาย 

ขอบชาวเมียนมามุสลิมมาเปนเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังจากเหตุการณความรุนแรง 

ในรัฐยะไข ประเทศเมียนมาตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตนมา IOM คาดการณวาปจจุบันมีชาวเมียนมามุสลิม 

(รวมทั้งชาวโรฮีนจา) ประมาณ 21,000 คน อาศัยอยูในชุมชนไทย 21 แหง ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัด 

ระนอง และจังหวัดพังงา

ชาวเมียนมามุสลิมที่อาศัยอยูในชุมชนทองถิ่นเหลานี้ตองเผชิญกับสถานการณที่ไมมั่นคงอยางยิ่งอันเนื่องมา

จากสถานะการโยกยายถิ่นฐานที่ไมปกติและการขาดเอกสารสำคัญตาง ๆ นอกจากภัยคุกคามอยางตอเนื่อง 

จากการถูกผลักดันออกนอกประเทศแลว ชาวเมียนมามุสลิมยังมีความเปราะบางมากขึ้นตามระดับความ 

ยากจนและการขาดชองทางเขาถึงบริการตาง ๆ เชน การศึกษาและสาธารณสุข  รวมทั้งโอกาสในการ 

ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ชาวเมียนมามุสลิมในประเทศไทยยังประสบความยากลำบากในการออก 

เอกสารประจำตัวบุคคล เนื่องจากความออนไหวในประเด็นดานศาสนา 

ดวยเหตุนี้ IOM จึงไดพัฒนาโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ใน 5 ดานที่สำคัญ ไดแก การศึกษา การคุมครอง 

สุขภาพ การดำรงชีพและอนามัยสิ่งแวดลอม น้ำ และสุขาภิบาล  เพื่อลดชองวางในการเขาถึงบริการ 

สาธารณะและใหความชวยเหลือแกชาวเมียนมามุสลิมดังกลาว

วัตถุประสงค

1.  พัฒนาความมั่นคงและสงเสริมขีดความสามารถของชาวเมียนมามุสลิมชายขอบและผูดอยโอกาส 

ชาวไทยในชุมชนเจาบาน ผานการดำเนินงานปรับปรุงสภาพความเปนอยู การประกอบอาชีพ และ 

การเขาถึงเงื่อนไขตาง ๆ อันเกี่ยวของกับสุขภาพ การศึกษา การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 

การคุมครอง และการดำรงชีพ

2. เพิ่มความตระหนักรูในการดำเนินงาน และสรางมาตรฐานของวิธีการที่องคกรดานมนุษยธรรม 

ระหวางประเทศและระดับทองถิ่น  ผูนำทองถิ่นและผูนำทางศาสนาใชในการชวยเหลือชุมชน และ 

ชวยเหลือดานความเปนอยูที่ดีของสมาชิกในชุมชน

3. ลดความเปราะบางของชาวเมียนมามุสลิมชายขอบในชุมชนเจาบาน ผานการสรางความสัมพันธ  

การชี้แนะและสรางความตระหนักรูกับผูมีสวนเกี่ยวของ (กลุมองคกรดานมนุษยธรรมระหวาง 

ประเทศ ผูนำชุมชนและผูนำทางศาสนา ชุมชนชาวไทยในละแวกใกลเคียง องคกรพัฒนาเอกชน 

องคกรชุมชน และรัฐบาลไทย)  

ผูใหทุน:

ระยะเวลาดำเนินงาน:

พื้นที่ดำเนินงาน:

สำนักงานบริหารจัดการ:

องคกรภาคี: 

กลุมเปาหมาย:

สำนักงานคณะผูแทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย รวมดวย 

สำนักงานกิจการประชากร ผูลี้ภัย และการโยกยายถิ่น (PRM) 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 - กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อำเภอแมสอด (จังหวัดตาก) จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

กรุงเทพ ประเทศไทย

หนวยงานปกครองภาครัฐระดับจังหวัดและเทศบาล ศูนยบริการ 

สุขภาพชุมชน ผูนำชุมชน ผูนำศาสนา องคกรพัฒนาเอกชน 

และองคกรชุมชน 

ชาวเมียนมามุสลิม (รวมทั้งชาวโรฮีนจา) กลุมผูโยกยายถิ่นฐานอื่น ๆ  

ที่มีความเปราะบาง และชาวไทยผูดอยโอกาส

ขอมูลสำคัญ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการนี้ดำเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังตอไปนี้



กรณีรายบุคคลไดรับการสงตอความชวยเหลือ

กลไกการสงตอความชวยเหลือรายกรณีระดับชุมชน

กรณีประกันสุขภาพ
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2

ขั้นตอนการดำเนินงาน
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11

กรณีอาชญากรรม

กรณีการคุมครอง

กรณีการลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย

54 กรณีการจดทะเบียนเกิด

ความสำเร็จ

วัตถุประสงคโครงการ

เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางผูโยกยายถิ่นฐานชาวเมียนมามุสลิมใน 

ชุมชนเปราะบางกับหนวยงานใหบริการสาธารณะ 

ผานความชวยเหลือของผูนำชุมชนและอาสาสมัครชุมชนชาว

เมียนมามุสลิม

พื้นที่ดำเนินโครงการ

ชุมชน 10 แหงในอำเภอแมสอดและอำเภอพบพระ (จังหวัดตาก)

ระยะเวลาดำเนินงาน

กันยายน พ.ศ. 2561 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

เขียนแผนผังบริการสาธารณะตาง ๆ ที่ใหบริการโดยภาครัฐและองคกรพัฒนา 

เอกชน

พัฒนาผังมาตรฐานการดำเนินงานเพื ่อแจงผู รับประโยชนจากโครงการถึง 

บริการตาง ๆ ที่มีอยู 

แจกผังมาตรฐานการดำเนินงานและจัดอบรมแกตัวแทนผูนำชุมชนชาวเมียนมา 

มุสลิม 1 คนตอชุมชน  

จัดตั้งกลไกการสงตอความชวยเหลือรายกรณีระดับชุมชนผานเครือขายทาง 

สังคมที่มีอยู โดยการสนับสนุนจากผูนำชุมชนชาวเมียนมามุสลิม

กรณีการศึกษา3

การทำงานรวมกันอยางใกลชิดมากขึ้นระหวางผูนำชาวเมียนมา 

มุสลิมและผูนำชาวไทยมุสลิม

ความสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางชุมชนชาวเมียนมามุสลิมและหนวย 

งานผูใหบริการ

ความพรอมในการตอบสนองตอชองโหวของการใหบริการ

เสริมสรางศักยภาพและพลังของผูหญิงชาวเมียนมามุสลิมใหมี 

สวนในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและเขาถึงเครือขายทางสังคม 

ตาง ๆ

การลดชองวางทางความรูในชุมชน
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การรณรงคการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม

 

วัตถุประสงคโครงการ  

พื้นที่ดำเนินโครงการ  

ลดปริมาณขยะ ดวยการเพิ่มจำนวนการใชถุงผาสำหรับซื้อของ กระเปาคาดเอวสำหรับเด็กไวใสเศษหอลูกอม และกลองขาวสแตนเลสสำหรับอาหารกลางวัน 

ชุมชน 13 แหง (7 แหงในจังหวัดระนองและ 6 แหงในจังหวัดพังงา)

60%

35%

การบริหารจัดการขยะ

ความรุนแรงในครอบครัว

ชุมชนมาดีนะห

60%

6 %

วัตถุประสงคโครงการ  

พื้นที่ดำเนินโครงการ  

ปองกันเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวและใหความรูแกผูชายชาวเมียนมามุสลิมเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว

ชุมชน 2 แหง (อำเภอแมสอด จังหวัดตาก)

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการปฏิบัติอยาง

มีจิตสำนึก

มีระดับความรูที่เพิ่มขึ้น

86%

24%

ชุมชนบังกลาเทศ

มีระดับความรูในดานความเทาเทียมที่เพิ่มขึ้น

มีระดับความรูในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น

มีระดับความรูในดานการปฏิบัติตอผูเสียหายจากเหตุ 

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

มีระดับความรูในภาพรวมที่ลดลง*6%

*ความแตกตางของผลลัพธในทั้งสองชุมชนเกิดจากความแตกตางเชิงบริบททางสังคมและประชากรของทั้งสองชุมชน โดยในชุมชนบังกลาเทศ ผูตอบแบบสอบถามมาจากพื้นที่กำลังพัฒนาในประเทศเมียนมา  พวกเขา 

มีระดับการศึกษาสูงกวา มีจำนวนศูนยการเรียนรูในพื้นที่มากกวาและมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 40 ป ในขณะที่ชุมชนมาดีนะห ผูตอบแบบสอบถามมาจากพื้นที่หางไกลในประเทศเมียนมา  พวกเขามีระดับการศึกษา 

ที่ไมสูงเทากับชุมชนบังกลาเทศและมีอายุเฉลี่ยมากกวา ดังนั้น ความแตกตางเหลานี้ควรไดรับการพิจารณาเพื่อดำเนินงานตอไป
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เรื่องราวที่นาสนใจของบุคคลและแนวปฏิบัติที่ดี 

สุขภาพ

การศึกษา

“หลังจากมีประกันสุขภาพ เราก็พาลูก ๆ ไปรักษาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง 

ที่พวกเขาปวย โดยจายคารักษาพยาบาลเพียง 30 บาท  ซึ่งทำให 

พวกเขามีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากไดรับบริการทางการแพทย 

ที่ดีกวา  และยังสามารถกลับไปเรียนหนังสือไดเร็วขึ้น 

เราหวังวาผูโยกยายถิ่นฐานอื่น ๆ ที่ไมมีเอกสารจะสามารถเขาถึง 

ประกันสุขภาพแรงงานขามชาติไดเชนเดียวกับเรา  การมีประกัน 

สุขภาพทำใหสมาชิกครอบครัวของเราไดเขาถึงการบริการสุขภาพ 

ที่ดีขึ้น สงเสริมสถานะทางการเงินของครอบครัว และยังอำนวย 

ความสะดวก ดานการศึกษาสำหรับลูก ๆ ของเรา” กลาวโดยอาเมน

อาเมนและ คะ ตี สา ภรรยาของเขา อาศัยและทำงานอยูในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก มาเปนเวลา 12 ปหลังจากโยกยายถิ่นฐานมาจากเมืองเมาะลำเลิง ประเทศเมียนมา 

ลูกทั้งสามคนของพวกเขา มีอายุต่ำกวา 6 ป และมักปวยเปนโรคตามฤดูกาลและโรคติดตอตาง ๆ เชน ไขหวัดใหญ ไขเลือดออก และทองรวง เปนตน แตพวกเขาไมมี 

กำลังทรัพยเพียงพอที่จะพาลูก ๆ ไปรักษาที่โรงพยาบาล ตอมาอามาสมัคร IOM จำนวน 3 คน ไดลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวนี้และทบทวนคำรองขอรับความชวยเหลือของพวกเขา 

หนึ่งสัปดาหตอมาพวกเขาก็ไดรับการแจงวาไดรับเลือกใหทำประกันสุขภาพ

“ดวยการทำงานอยางหนักและความมุ งม ั ่นพยายามของผู ปกครอง 

ศูนยการเรียนรูของพวกเราจึงสามารถมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับ 

เด็กและดวยเหตุนี้จึงทำใหผลการเรียนของเด็กในศูนยการเรียนรู มุ ธิ ตา 

เพิ่มสูงขึ้นในแตละป” กลาวโดย ซาน วิน หัวหนาครู

โครงการสงเสร ิมความมั ่นคง ความเปนอยู ท ี ่ด ี และความปรองดองของชาวเมียนมามุสลิมและชุมชนเจาบานในประเทศไทย              3/6
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IOM ไดสนับสนุนเงินทุนใหกับคณะกรรมการการศึกษาเพื่อผูอพยพชาวเมียนมา (BMWEC) ในการดำเนินโครงการสงเสริมการเขาถึงความเทาเทียมทางการศึกษาของเด็ก 

ผูโยกยายถิ่นฐาน (Promoting Migrant Children’s Access to Equality Education) ในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ประเทศไทย และโครงการนี้ยังไดรวมมือกับศูนยการเรียนรู  

มุ ธิ ตา โดยดำเนินงานผานสมาคมผูปกครองและครู โดยการใหขอมูลกิจกรรมของโรงเรียนแกผูปกครอง ตลอดจนแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุน นอกจากนี้ ดวยเงินทุน 

สนับสนุนจาก IOM ทาง BMWEC ยังจัดใหมีการฝกอบรมเรื่อง “คุณคาของการศึกษา” ใหแกสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู เพื่อใหผูปกครองเขาใจถึงความสำคัญของการศึกษา 

และสงเสริมใหพวกเขาสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนและใหการสนับสนุนศูนยการเรียนรู

นายซาน วิน หัวหนาครู ยังสนับสนุนใหสมาคมผูปกครองและครูเก็บเงินบริจาคจากผูปกครองเพื่อสรางรายไดบางสวนใหกับศูนยการเรียนรู เนื่องจากศูนยการเรียนรูประสบปญหา 

เงินทุนคาใชจายในการดำเนินงานและเงินเดือนครู อยางไรก็ตาม ผูปกครองไดตัดสินใจริเริ่มโครงการสรางรายไดดวยการปลูกเห็ดในโรงเรียนและนำไปขายในตลาดและชุมชน 

ทองถิ่น เนื่องจากศูนยการเรียนตองการเงินทุนเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มดังกลาวไดเกิดมาจากการเขารับการฝกอบรมที่สนับสนุนทางการเงินโดย IOM และตอมามีการสานตอ 

อยางยั่งยืน เพื่อใหการสนับสนุนทางการเงินที่จำเปนตอการบริหารศูนยการเรียนรูตอไป



การคุมครอง 

การชวยเหลือทางกฎหมาย

“หากเมื่อกอนฉันมีความรูและความเขาใจเรื่องนี้ ฉันคง 

สามารถชวยแมและพี่นองของฉันได ตอนนี้ฉันเชื่อแลว 

วาฉันจะตองดูแลตัวเองและพี่นองของฉันใหดีขึ้นเพื่อ 

ใหอยูอยางปราศจากความรุนแรงในครอบครัว ฉันจึง 

อยากเผยแพรความตระหนักเรื่องภัยอันตรายของความ

รุนแรงในครอบครัวใหกับเพื่อนที่โรงเรียนของฉัน เพื่อ 

ใหพวกเขารูวาสถานการณความรุนแรงเหลานี้สามารถ 

เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ” กลาวโดย จอ แหง

จอ แหง เปนเด็กนักเรียนอายุ 18 ปที่อาศัยอยูในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก และตองเผชิญกับเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวตลอดชีวิตของเธอ แมของเธอถูกทุบตีซ้ำแลวซ้ำเลา 

โดยพอของเธอเอง จนทำใหตัวเธอและพี่นองตองยายไปอยูกับตายายเพื่อหลบหนีจากการถูกทำราย ในตอนนั้นจอ แหง ไมรูวาจะชวยเหลือแมที่เปนผูประสบกับความรุนแรงใน 

ครอบครัวมากวาสิบปไดอยางไรจนกระทั่งแมหนีไป เธอเพิ่งจะมาเขาใจวาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงดวยเหตุแหงเพศคืออะไรเมื่อเธอไดเขารวมกิจกรรมเยาวชน 

เกี่ยวกับการมีครอบครัวที่เปนสุขและการปองกันความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก รวมทั้งการไดเขารวมการใหคำปรึกษาสวนบุคคลเกี่ยวกับเปาหมายความสำเร็จในอนาคตที่จัดขึ้น 

โดยมูลนิธิสุวรรณนิมิต (องคกรผูรับทุนรายยอยจาก IOM ) ซึ่งทำใหเธอเขาใจเรื่องกฎหมายไทย การคุมครองสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรีและสิทธิเด็กมากขึ้น

“ฉันคงไมสามารถจดทะเบียนเกิดลูกยอนหลังไดดวยตนเอง หากไมมีความชวยเหลือจาก IOM ในการจัดเตรียมเอกสารบันทึกการฝากครรภและหนังสือรับรองการ 

ฉีดวัคซีนของเด็ก ตลอดจนประสานงานกับเจาของบานชาวไทย และยังชวยในการแปลภาษาในหลาย ๆ โอกาส จนทำใหลูกชายของฉันไดรับการจดทะเบียนเกิดในที่สุด 

ตอนนี้ลูกชายของฉันมีหนังสือรับรองการเกิดและบัตรประจำตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ทำใหเขารูสึกปลอดภัยและสบายใจมากขึ้นในการเขารับบริการสาธารณะ” กลาว 

โดยเก แตล

คูสมรสผูโยกยายถิ่นฐานชาวเมียนมามุสลิมที่เดินทางเขามาในประเทศไทยเมื่อ 27 ปกอนเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกวาทางดานการทำงาน ไดตั้งรกรากในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

และใหกำเนิดลูกชายเมื่อป พ.ศ. 2547 โดยไดใหกำเนิดที่บาน เนื่องจากนางสาวเก แตล และนายจอ มิน ซิน ไมมีเงินจะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลของรัฐหรือคลินิกเอกชน และดวย 

เหตุนี้ ลูกชายของพวกเขาจึงถูกลิดรอนสิทธิ์ในการไดรับหนังสือรับรองการเกิดและการเขาถึงการศึกษา อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2562 นางซาน ซาน วิน ไดใหขอมูลผานกลไก 

การสงตอความชวยเหลือรายกรณีระดับชุมชน เกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเปนในการจดทะเบียนแจงเกิดบุตรยอนหลัง และเจาหนาที่ประสานสงตอความชวยเหลือของ IOM ไดยื่นเรื่อง 

ตอเจาหนาที่รัฐในทองถิ่น เพื่อสนับสนุนใหเด็กชายไดรับการจดทะเบียนเกิด
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การดำรงชีพ

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) สำนักงานประเทศไทย

ชั้น 18 อาคารรัจนาการ

เลขที่ 3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย

โทร: (+66) 2 343 9300 |  โทรสาร: (+66) 2 343 9399 | อีเมล: iomthailand@iom.int
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“กลุมออมทรัพยบางกลวยนอกของพวกเราไดสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และยังสงเสริมพฤติกรรมการออมที่ดี ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถของกลุม 

ผานการมีสวนรวมของกลุมและสมาชิกชุมชน การแลกเปลี่ยน ความเขาใจและความสามัคคี โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนในชุมชน” กลาวโดย 

สมศรี กิ่งแกว ประธานกลุมออมทรัพยบางกลวยนอก 

ดวยความรวมมือกับมูลนิธิแรงงานสากลแหงประเทศญี่ปุน (JILAF) IOM ไดใหการสนับสนุนชุมชนบางกลวยนอกในการดำเนินโครงการสงเสริมการดำรงชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการที่ 

JILAF และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ไดจัดฝกอบรมและปฐมนิเทศใหกับสมาชิกชุมชนในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจภายในครัวเรือน การบริหารจัดการองคกร การทำ 

บัญชีครัวเรือน และขั้นตอนการจัดตั้งกลุมออมทรัพยและระบบชวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ JILAF ยังจัดใหมีการศึกษาดูงานตัวอยางกลุมออมทรัพยในจังหวัดระนอง 2 แหง 

เพื่อใหสมาชิกชุมชนไดศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสรางเสริมความสัมพันธระหวางชุมชน เปนผลใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุมออมทรัพยบางกลวยนอกในจังหวัดระนองเมื่อ 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกแรกเริ่มเมื่อครั้งจดทะเบียนจัดตั้งซึ่งเปนผูหญิงทั้งหมด 38 คน และตอมามีการขยายจำนวนสมาชิกเปน 47 คน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2563 ขณะนี้ สมาชิกกลุมออมทรัพยกำลังเตรียมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีเงินทุนมาจากการออมของกลุมออมทรัพย เพื่อใชใหความชวยเหลือทางการเงินฉุกเฉินแก 

สมาชิกและครอบครัวในยามจำเปน

นอกจากนี้ JILAF ยังใหการสนับสนุนกลุมออมทรัพยชุมชนบางกลวยนอกดวยการจัดหายาสามัญประจำบาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (สรส.) 

และชุดเครื่องมือสำหรับซอมบำรุงเครื่องยนตเรือ ตลอดจนไดชวยเหลือการจัดตั้งกองทุนรวม 2 กองทุน เพื่อเตรียมรับมือกับเหตุฉุกเฉินจากวิกฤตการณโควิด19 (COVID-19) 

โดยสมาชิกสามารถขอยืมเงินจากกองทุนดังกลาวไดโดยไมมีดอกเบี้ย และกองทุนโครงการฝกอาชีพมาดอวนปู เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ใหสมาชิกผลิตมาดอวนปูและ 

นำไปขาย แลวนำรายไดเขาสูกองทุนรวมตอไป
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สนับสนุนงบประมาณโดยสหภาพยุโรป


