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การให้ความช่วยเหลือกับเด็กผู้ย้ายถิ น
ประเทศไทยเป็ นทีอยูอ่ าศัยให้กบั ผูย้ า้ ยถินจํานวนประมาณ

-

ล้านคน ผูย้ า้ ยถินจํานวนมากได้ขยายเวลาอยูอ่ าศัยออกไปและมักนําคู่สมรสและบุตรมาร่วมอาศัยอยูด่ ว้ ย

มีเด็กผูย้ า้ ยถินจํานวน , - , คน อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย เมือเปรียบเทียบจํานวนประชากรในประเทศไทยแล้วนัน เด็กผูย้ า้ ยถินมีแนวโน้มทีจะเสียเปรียบและ
มีความเสียงสูงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ การข่มเหง และโอกาสทีจะโดนปฏิเสธหรือไม่เป็ นทียอมรับ ภายใต้โครงการต่างๆของสํานักงานฯ ไอโอเอ็มได้ดําเนินกิจกรรม
ทีหลากหลายโดยมุ่งเน้นให้เด็กเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรม เพือทีจะลดความเปราะบางเหล่านัน

คลิ นิกกฎหมาย
สําหรับเด็กผูย้ า้ ยถินทีเกิดในประเทศไทย ความไร้สญ
ั ชาตินนได้
ั ขดั ขวางเด็กผูย้ า้ ยถินจาก
การเข้าถึงบริการพืนฐานทีมีประสิทธิภาพ อาทิ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการคุม้ ครอง
ทางสังคม ไอโอเอ็มจึงดําเนินการตังคลินิกกฎหมายขึนทีโรงพยาบาลแม่สอด เพือให้บริการ
ในการจดทะเบียนการเกิด การประเมินความต้องการ และการวางแผนสําหรับกรณีทไม่
ี ใช่
เด็กไทย
คลินิกกฎหมายยังได้เชือมโยงเด็กผูย้ า้ ยถินไปยังบริการสาธารณะทีเหมาะสม
นับตังแต่ทคลิ
ี นิกกฎหมายได้เปิ ดทําการในปี พ.ศ.
เด็กแรกเกิดจํานวนเกือบ
คน
ได้รบั การจดทะเบียนการเกิด

กองทุนช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิ น
กองทุนช่วยเหลือในภาวะฉุ กเฉินของไอโอเอ็ม ให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวผูย้ า้ ยถินทีขาด
ป ัจจัยในการสนับสนุนบุตรของตน เนืองจากเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนโดยไม่คาดคิด อาทิ อุบตั เิ หตุ
และการบาดเจ็บจากการทํางาน รวมทังการยุตกิ ารจ้างงานโดยกะทันหัน ครอบครัวผูย้ า้ ยถิน
ทีประสบกับเหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทสายด่
ี
วน ซึงให้บริการ
โดยเจ้าหน้าทีไอโอเอ็มตลอด
ชัวโมง ความช่วยเหลือทีจัดสรรให้กบั เด็กผูย้ า้ ยถินโดยการ
มอบชุดอุปกรณ์อนามัย การสนับสนุนด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ และการซือประกัน
สุขภาพ กระทําขึนเพือให้มนใจว่
ั าเด็กผูย้ า้ ยถินนันมีประกันคุม้ ครองสุขภาพ นับตังแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.
จนถึงป ัจจุบนั มีเด็กผูย้ า้ ยถินจํานวน
คน ได้รบั ประโยชน์จากกองทุน
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การให้ความช่วยเหลือกับเด็กผูย้ ้ายถิ น
หลักสําคัญในการให้ความคุ้มครองเด็กผูย้ ้ายถิ น
ไอโอเอ็มได้รวมหลักการทีเกียวข้องกับการคุม้ ครองเด็กผูย้ า้ ยถินไว้ในทุกการอบรมของการต่อต้านการค้ามนุษย์เพือให้
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายได้นําไปปฏิบตั ิ ในฐานะทีหลักการดังกล่าวนันเป็ นองค์ประกอบหลักของหลักสูตรอบรม การเน้นยําถึง
ความสําคัญจึงมุ่งเน้นไปทีความต้องการพิเศษของเด็กผูย้ า้ ยถินในตลอดทังกระบวนการของการระบุผเู้ สียหาย หลักสูตร
การอบรมยังได้ครอบคลุมถึงการบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ต่อเด็ก อาทิ พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ และช่องทางอ้างอิงทีเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เมือต้องจัดการกับกรณีการค้ามนุษย์ทต้ี องสงสัย

การเข้าถึงด้านการศึกษาทีเพิ มขึน
แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า ครอบครัวผูย้ า้ ยถินยังคงเผชิญกับอุปสรรคซึงเป็ นการขัดขวางบุตร
ของผูย้ า้ ยถินจากการได้รบั การศึกษาทีดี ไอโอเอ็มได้จดั ทําแผนปฏิบตั งิ านในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดระนอง
และจังหวัดพังงา เพือระบุถงึ ความแตกต่างระหว่างนโยบายและการปฏิบตั กิ าร รวมทังการระบุถึงการปฏิบตั ทิ ดีี ในการ
เพิมจํานวนผูส้ มัครเข้าเรียนให้สูงขึน ซึงสามารถกระทําซําได้ในชุมชนทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ในการช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของหน่วยงานการศึกษาในท้องถิน ผูน้ ําชุมชน ผูป้ กครอง และผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนัน ไอโอเอ็มกําลังสร้าง
ขันตอนดําเนินการทีเป็ นมาตรฐานชัดเจนในการช่วยเหลือเด็กผูย้ า้ ยถินให้เข้าถึงบริการทางการศึกษา กองทุนขนาดเล็ก
ได้รบั การจัดสรรให้กบั องค์กรไม่แสวงหากําไร เพือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทีผ่านการคัดเลือกให้ได้รบั เงินช่วยเหลือใน
การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

การช่วยเหลือเพือมนุษยธรรมสําหรับเด็กทีอยู่ในสถานกักกัน
เด็กผูย้ า้ ยถินในห้องกักชัวคราวเผชิญกับสภาพการใช้ชวี ติ ทียากลําบาก ซึงอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ไอโอเอ็มจึง
เข้าให้ความช่วยเหลือเพือให้แน่ใจว่า เด็กและเยาวชนผูย้ า้ ยถินกว่า
คน มีสุขภาพทีดีภายใต้ขอ้ กําหนดของการ
สนับสนุนทางโภชนาการ การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน และสิงอุปโภคอืนๆ ในสถานกักกันทัง
แห่ง ศูนย์พกั พิง
สําหรับครอบครัวและเด็ก ตลอดจนศูนย์คมุ้ ครองสวัสดิภาพสําหรับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ไอโอเอ็มยังได้จดั ให้มนี กั
จิตแพทย์คอยให้บริการในการสนับสนุนทางด้านจิตสังคมและมีการจัดกิจกรรมนันทนาการขึนเพือจัดการกับความเครียด
อันประกอบด้วย กิจกรรมกีฬาและการท่องเทียวชายทะเล
ในการทีจะทําให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมนัน มีการ
จัดชันเรียนสําหรับเด็กผูย้ า้ ยถินขึนเพือส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะทางภาษาไทย
และทักษะการทําอาหาร เป็ นต้น

จังหวัดตาก
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพฯ
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดระนอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสงขลา
จังหวัดพังงา

จังหวัดในประเทศไทยทีดําเนิ นโครงการของไอโอเอ็ม
ซึงเป็ นประโยชน์ กบั ครอบครัวผูย้ ้ายถิ น

การมีส่วนร่วมของเยาวชนในประเด็นด้านการโยกย้ายถิ นฐาน
ภายใต้แผนงานของสํานักงานไอโอเอ็มทีได้ปรับปรุงใหม่นนั ทําให้เกิดการก่อตัง IOM X ขึน เยาวชนได้รบั การ
สนับสนุนให้เรียนรู้ ปฏิบตั ิ และแบ่งป ัน เพือส่งเสริมการโยกย้ายถินฐานทีปลอดภัยและการกระทําในทีสาธารณะในการ
หยุดยังการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ ในปี พ.ศ.

IOM X ร่วมกับผูน้ ําเยาวชนไทยและมาเลเซีย

ภายใต้โครงการผูน้ ําเยาวชนอาเซียน (Young Southeast Asian Leaders Ini a ve: YSEALI) สําหรับ
การสัมมนาเกียวกับการค้ามนุษย์และกิจกรรมป้ องกันทีมีประสิทธิผล นอกจากนี IOM

X ได้ประสานงานร่วมกับ

บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในโครงการ YouthSpark เพือให้ผนู้ ําเยาวชนในชุมชนจากทัวประเทศไทยทีมี
ทักษะด้านสารสนเทศและข้อมูลเกียวกับการค้ามนุษย์
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