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1. บทน า 

1.1. ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิน่ฐาน (ไอโอเอม็) 

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) หรือ  

ไอโอเอม็ (IOM) เป็นหน่วยงานชัน้น าของสหประชาชาตดิา้นการโยกยา้ยถิน่ฐาน และมฐีานะเป็นองคก์าร

ระหว่างรัฐบาลชัน้น าด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน  โดยท างานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  

ซึ่ งประกอบไปด้วยผู้ โยกย้ายถิ่นฐานและประเทศสมาชิก เพื่ อ ส่ง เสริมการโยกย้ายถิ่นฐาน 

อย่างมีมนุษยธรรม ปลอดภัย และเป็นระเบียบ ไอโอเอ็มให้บริการและค าแนะน าต่าง ๆ แก่รัฐบาล 

และผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากมุมมองแบบองค์รวม  ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การพฒันาเพื่อประโยชน์ 

และโอกาสสงูสุดจากการโยกยา้ยถิน่ฐาน และลดผลกระทบจากปัญหาและความทา้ทาย ไอโอเอม็ก่อตัง้ขึน้

ในปีพ.ศ. 2494 ปัจจุบนัมปีระเทศสมาชกิมากกว่า 170 ประเทศ มสี านักงานประจ าภาคสนามมากกว่า  

400 แห่ง และมเีจา้หน้าทีจ่ านวนมากกว่า 14,000 คน โดยรอ้ยละ 90 ของเจา้หน้าทีไ่อโอเอม็ ประจ าการ

และปฏิบตัิงานอยู่ในภาคสนาม ไอโอเอ็มมีส านักงานระดบัประเทศในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟิก  40 แห่ง  

ในประเทศไทย ไอโอเอ็มมีบุคลากรมากกว่า 400 คน โดยมีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ  

และส านักงานเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่อื่น ๆ อีก 5 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน แม่สะเรยีง และแม่สอด 

วาระการพฒันาที่ยัง่ยนื 2030 (Agenda 2030)  ตระหนักว่าการเคลื่อนย้ายของคนไม่สามารถแยกออก

จากการพฒันาที่ยัง่ยนืได้ โดยที่เราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการพฒันาที่ยัง่ยนื ( Sustainable 

Development Goals: SDGs) และความมุ่งมัน่ที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง 

กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมหากปราศจากการ่ค านึงถงึการโยกยา้ยถิน่ฐานทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ ขอ้ตกลง

ระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิ่นฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบยีบ และปกติ (Global Compact for Safe, 

Orderly and Regular Migration: GCM) มีพื้นฐานมาจากวาระการพัฒนาที่ยัง่ยืน 2030 และส่งเสริม 

การบูรณาการนโยบายและการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (whole-

of-government) รวมถงึการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน (whole-of-society) เพื่อจดัการกบัความเชื่อมโยง

ดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี้จะสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ โดยการ 

ใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพดา้นการโยกยา้ยถิน่ฐานผ่านแนวทางบูรณาการนโยบายและการด าเนินงานของ

ทุกหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อใหบ้รรลุผลการพฒันาทีย่ ัง่ยนืส าหรบัทุกฝ่าย ซึง่เป็น

การสนับสนุนทศวรรษแห่งการด าเนินการอย่างจรงิจงั (Decade of Action) เพื่อการขบัเคลื่อนการบรรลุ

เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนือย่างรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดความสอดคล้องด้านการพฒันากิจกรรมของ 

ไอโอเอ็ม ช่วยสร้างผลกระทบใหไ้ด้มากยิง่ขึน้ และเอื้อต่อการด าเนินงานร่วมกนั (joined-up approach) 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของไอโอเอ็มวาระปี ค.ศ. 2019 - 2023 (IOM 

Strategic Vision, 2019-2023) 
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ในปีพ.ศ. 2562  มีการน าเสนอวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของไอโอเอ็มต่อประเทศสมาชิก  ซึ่งมีระยะเวลา

ครอบคลุมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562-2566 วิสัยทัศน์ดังกล่าวระบุถึงวิธีการวางแผนของไอโอเอ็มในการ

ปฏบิตังิานในส่วนของความรบัผดิชอบใหม่ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ ซึ่งรวมถงึบทบาทของผูป้ระสานงานองค์กร

ในเครือข่าย (Network Coordinator) ที่ไอโอเอ็มได้รับมอบหมาย   ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางหรือ 

‘direction of travel’ ให้แก่ไอโอเอม็ในการก้าวสู่อนาคต และสนับสนุนความคดิที่ไตร่ตรองแบบรอบดา้น

หรอื ‘joined up thinking’  

1.2. ไอโอเอม็ในประเทศไทย 

ไอโอเอม็เริม่ด าเนินการในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 โดยใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการตัง้ถิน่ฐานใหม่
ของผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีนในประเทศต่าง ๆ ให้มีถิ่นที่อยู่แบบถาวร เมื่อราชอาณาจกัรไทยเข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชิกของไอโอเอ็มในปี  พ.ศ. 2529 ความร่วมมือของไอโอเอ็มกับรัฐบาลไทยได้ขยาย 
ความครอบคลุมไปยงัทุกด้านของการโยกย้ายถิ่นฐานที่มผีลกระทบต่อประเทศไทย ทัง้ในกรณีฉุกเฉิน 
และหลงัสถานการณ์วิกฤต อาทิ การโยกย้ายถิ่นฐานและการจดัการชายแดน สุขภาพของผู้โยกย้าย 
ถิน่ฐาน การใหค้วามคุม้ครองและช่วยเหลอืผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน การเคลื่อนยา้ยแรงงานและการบูรณาการ
ทางสงัคม โดยไอโอเอ็มในประเทศไทยท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัเพื่อเพิ่มศกัยภาพของ  
การโยกยา้ยถิน่ฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อใหเ้กดิผลลพัธ์ของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืส าหรบัผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน 
และชุมชนในประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ (วาระปีพ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่13 ทีจ่ดัท าโดยสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรไ์อโอเอ็มส าหรบัประเทศไทย 

วาระประจ าปี 2565 – 2569 
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ในฐานะสมาชิกของหน่วยงานองค์การสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (United Nations Country 

Team: UNCT) ไอโอเอม็ใหก้ารสนับสนุนความเชีย่วชาญดา้นการโยกยา้ยถิน่ฐานแก่กรอบความร่วมมอื

เพื่ อการพัฒนาที่ยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ  (United Nations Sustainable Development 

Cooperation Framework,2022-2026: UNSDCF) ในขณะเดียวกันการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ๆ  

ขององค์การสหประชาชาติ ยงัท าให้ไอโอเอ็มได้ประโยชน์ในการบรรลุวตัถุประสงค์อีกด้วย ไอโอเอ็ม 

ได้จดัการประชุมคณะท างานปฏิบตัิการเพื่อขบัเคลื่อนผลลพัธ์ตามกรอบความร่วมมือเพื่อการพฒันา 

ที่ยัง่ยนืแห่งสหประชาชาติ (UNSDCF Outcome Group 3) ร่วมกบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme: UNDP) และ เ ป็นประธ าน ในการประชุ ม เค รือข่ าย

สหประชาชาตวิ่าดว้ยการโยกยา้ยถิน่ฐานในประเทศไทย (United Nations Thailand Migration Network: 

UNMN)  

ยทุธศาสตรไ์อโอเอ็มส าหรบัประเทศไทย 

วาระประจ าปี 2565 – 2569 

 

 

เจ้าหน้าที่ไอโอเอ็ม ดำเนินการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ ์ณ ศูนย์การเรียนรูว้ัฒนา จังหวัดระนอง ประเทศไทย © IOM 2018/Visarut SANKHAM 
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กลยุทธ์นี้สอดคล้องกบักรอบความร่วมมอืเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืแห่งสหประชาชาติโดยยดึตามวสิยัทศัน์

เชงิกลยุทธข์อง ไอโอเอม็ ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ระดบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก (Asia and Pacific 

Regional Strategy, 2020-2024) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการเคลื่อนย้ายของคนในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion Human Mobility Strategy, 2021-2024) และกรอบผลลพัธ์

เชงิกลยุทธ์ของไอโอเอ็ม (IOM Strategic Result Framework) ซึ่งยดึมัน่ในกรอบการท างานตามวาระ 

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2030 และขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เพื่อการโยกยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบยีบ  

และปกต ิ

1.3. วสิยัทศัน์ขององคก์ร 

ภายในปี พ.ศ. 2569 องคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิน่ฐานจะท างานร่วมกนัภาครฐั ภาคประชา

สงัคม หน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตปิระจ าประเทศไทย และพนัธมติรภาคเอกชน เพื่อตระหนักถงึ 

“สงัคมส าหรบัทุกคนท่ีเคารพสิทธิของผู้โยกย้ายถ่ินฐาน” 
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2. การวิเคราะหบ์ริบท 

ประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็น “ประเทศผูน้ า” (Champion country) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามขอ้ตกลง 

GCM และตกลงทีจ่ะศกึษาเพื่อคน้หาขอ้มูลเชงิลกึทีส่ าคญั ถอดบทเรยีน และแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อประโยชน์

ของประเทศสมาชกิอื่น ๆ พร้อมมุ่งมัน่ในการด าเนินงานเพื่อให้มัน่ใจว่า นโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน 

ของประเทศนัน้สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศ อกีทัง้ยกระดบัวตัถุประสงคข์องการพฒันาทีไ่ดร้บั 

การสนับสนุนจากแนวทางการบูรณาการนโยบายและการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไป 

ในทศิทางเดยีวกนั และการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ประเทศไทยยงัไดบู้รณาการเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ไวใ้นยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 

2.1. การโยกยา้ยถิน่ฐานและประเทศไทย 

การโยกยา้ยถิ่นฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นคุณลกัษณะส าคญัของสงัคมไทยซึ่งคดิเป็น

ประมาณร้อยละ 7 % ของจ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศไทย และมีผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง

ประเทศทีไ่ดจ้ดทะเบยีน พ านัก และท างานอยู่ในประเทศไทยจ านวนประมาณ 4.9 ลา้นคน1 โดยส่วนใหญ่

เป็นแรงงานข้ามชาติจากสามประเทศ  ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

และเมียนมา แรงงานที่เข้ามาท างานในประเทศเป็นเครื่องพิสูจน์ความส าเร็จทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศไทย โดยประเทศไทยใหค้่าแรงทีสู่งกว่า และใหโ้อกาสในการท างานทีด่กีว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ประเทศเพื่อนบา้น นอกจากนี้ ประเทศไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลอืแก่ผูห้นีภยัการสูร้บชาวเมยีนมาประมาณ 

91,000 คน ซึ่งพ านักอยู่ในศูนยพ์กัพงิชัว่คราวของรฐับาลจ านวน 9 แห่งตามเขตชายแดนไทย - เมยีนมา 

รวมถึงผู้หนีภัยการสู้รบในเมอืง และผู้ขอลี้ภยัอีกราว 5,000 คน โดยกว่าครึ่งล้านคนที่ลงทะเบยีนเป็น

บุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ2 นอกจากนี้ยงัพบว่า ในปีพ.ศ. 2564 มกีารโยกยา้ยถิน่ฐานภายในประเทศมากกว่า 

660,000 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1 ของจ านวนประชากรไทย และประมาณหนึ่งในสามของจ านวนดงักล่าว

เ ป็นการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศเพื่ อประกอบอาชีพ  ประเทศไทยประสบความส า เ ร็จ 

ในการส่งเสรมิและจดัส่งแรงงานจ านวนมากไปท างานที่ต่างประเทศ โดยปัจจุบนัมคีนไทยอาศยัอยู่ใน

ต่างประเทศประมาณ 1.1 ลา้นคน3 

ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย (วาระปีพ.ศ. 2561-2580) ระบุว่ามปัีจจยัร่วมหลายปัจจยัที่ขบัเคลื่อน

รูปแบบการเคลื่อนย้ายของคนในประเทศไทย โดยปัจจัยดังกล่าวจะยังคงด าเนินต่อไปและ/หรือทว ี

ความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเร็วจากประชากรสูงอายุในประเทศ

ไทยตลอดจนการเคลื่อนย้ายที่เพิ่มขึ้นภายในอาเซียนที่สนับสนุนการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน 

 
1 UNTWGMT, 2019. Thailand Migration Report 2019, Bangkok: United Nations Thematic Working Group on 
Migration in Thailand. 
2 UNHCR Thailand 
3 NSO 2021 Migration Survey 

https://www.unhcr.org/th/wp-content/uploads/sites/91/2022/01/DRAFT_MCO-Factsheet_31-December-2021-4.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
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และการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศของคนไทย 

ทีม่ทีกัษะไปสู่ประเทศอื่น ๆ ทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกจิ เพื่อใหม้โีอกาสในการท างานหรอืการศกึษาทีด่ี

ขึ้น  การเคลื่อนย้ายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติ  รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ 

และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานข้ามชาติอย่างต่อเนื่ อง  อีกทัง้  วิกฤติทางการเมือง  สังคม  

และเศรษฐกจิในประเทศเพื่อนบา้นทีอ่าจน าไปสู่การเคลื่อนยา้ยเขา้มายงัประเทศไทย 

2.2. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการเคลื่อนยา้ยของคน 

แผนการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan) และแผน

แม่ บท รอ ง รับ ก า ร เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ าก าศแห่ ง ช าติ  (Climate Change Master Plan)  

ของประเทศไทยนัน้ตระหนักถึงการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรอันมีสาเหตุมาจากการปรบัตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากผลกระทบจะเพิ่มความรุนแรงตาม 

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ความถี่ และพื้นที่ครอบคลุม ประเทศไทยติดอยู่ใน 10 อันดับแรก 

ที่มีเหตุการณ์การสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่ อง  และด้วยเหตุนี้   

การท ามาหากินทางการเกษตรและในพืน้ที่ชนบทอื่นๆ จงึคาดเดาได้ยากมากยิง่ขึ้น จุดอพยพโยกยา้ย 

ถิ่นฐาน ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศในพืน้ที่เกษตรกรรมของภาคกลางของประเทศไทยทีม่ผีูค้น

โยกย้ายถิ่นฐานมากที่สุดมกัจะเกิดขึ้นเมื่อตอนปริมาณน ้าและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลดลง4  

การด าเนินการของภาครัฐและเอกชน เช่น การจัดตัง้เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาจท าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเพิ่มมากขึ้น เช่น การย้ายถิ่นฐาน 

จากชนบทสู่เมอืง การพลดัถิน่ และการอพยพเดนิทางออกจากประเทศตน้ทาง 

การย้ายถิ่นฐานเข้าและออกของทัง้ตัวบุคคล ครวัเรือน และชุมชนภายในประเทศไทยนัน้ เกิดขึ้นมา 

เป็นเวลานานเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการด ารงชีพ ซึ่งสามารถเข้าใจได้อย่างกว้างขวางว่านี่คือ

ความสามารถในการตา้นทาน การฟ้ืนตวั และการปรบัตวัต่อผลกระทบทีรุ่นแรงจากภายนอกจากการวจิยั

พบว่า การโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยช่วยให้ครวัเรือนมีความยืดหยุ่นและปรบัตัวได้มากขึ้นต่อ

ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม   

โดยการส่งเงนิกลบัประเทศเพื่อเป็นเงนิทุนดา้นการศกึษาและสรา้งความหลากหลายในการด ารงชพี5 

2.3. การโยกยา้ยถิน่ฐานของแรงงาน 

แรงงานขา้มชาติระหว่างประเทศในปัจจุบนักระจุกตวัอยู่ในภาคส่วนทีแ่รงงานชาวไทยส่วนใหญ่ไม่นิยม

ท างาน เช่น ก่อสรา้ง เกษตรกรรม การผลติ งานในบ้าน ประมง การแปรรูปอาหารทะเล และงานบรกิาร 

ซึ่งสอดคล้องกบัภาคส่วนทีพ่บว่ามทีาสยุคใหม่เกดิขึน้6 ลกัษณะการท างานและการใชช้วีติของผูโ้ยกยา้ย

ถิ่นฐานในประเทศไทยที่มักเสี่ยงอันตราย  และไม่มีการควบคุมดูแล ส่งผลให้แรงงานไม่ได้รับ 

ความคุ้มครองและส่งผลกระทบต่อการปรบัตวั สภาพแวดล้อมการท างานและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย 

 
4 Clement, V. et al., 2021. Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration, Washington: World Bank. 
5 อ้างแล้ว 
6 United States Department of State, 2021 Trafficking in Persons Report, Washington, 2021 
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และมัน่คงส าหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้แรงงานข้ามชาติกลายเป็นแรงงาน 

ทีม่ผีลติภาพในสงัคมไทยและสามารถน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืได ้

 

แรงงานที่พิจารณาโยกย้ายถิ่นฐานมายงัประเทศไทยต้องเข้าถึงข้อมูลและข้อแนะน าในการจ้างงาน 

ทีถู่กต้อง เชื่อถอืได้ และในเวลาทีเ่หมาะสม ซึ่งรวมถงึบรกิาร และกระบวนการบรหิารจดัการทีเ่ชื่อมโยง

กับการเคลื่อนย้ายแรงงาน  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดระเบียบวิธีเพื่อประเมิน

ตลาดแรงงานที่มสีถานะปกตใินประเทศไทย ดงันัน้ความเขา้ใจเชงิกลยุทธ์เกี่ยวกบัอุปสงค์และอุปทาน

ด้านแรงงานจึงยังมีข้อจ ากัด แรงงานข้ามชาติประมาณร้อยละ  55 ในประเทศไทยเดินทางมายัง 

ประเทศไทยโดยมีคุณวุฒิที่ต ่ากว่าต าแหน่งงาน7 ดงันัน้ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานที่ดีขึ้น  

จะช่วยในการพฒันาแผนการศึกษาและการฝึกอบรม และก่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบาย 

ดา้นทกัษะการจา้งงาน และการโยกยา้ยถิน่ฐาน พรอ้มกบัส่งเสรมิความร่วมมอืการพฒันาทกัษะแรงงาน

ระหว่างประเทศไทยและประเทศตน้ทาง 

แม้ว่าจะมปีระเด็นท้าทาย แต่ประเทศไทยยงัคงโดดเด่นในฐานะผู้น าด้านการสนับสนุนเพื่อบูรณาการ 

ผู้โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเขา้กับกลไกความคุ้มครองทางสงัคมในเอเชยี นอกจากนี้ แม้จะยงั 

คงมีอุปสรรคในทางปฏิบัติและการเข้าถึงความคุ้มครอง  แต่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ 

ทีใ่หผู้โ้ยกยา้ยถิน่ฐานเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพอย่างทัว่ถงึ และนโยบายระดบัประเทศยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 

การขยายกรอบการท างานเพื่อสนับสนุนแรงงานขา้มชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  การพฒันากลไก 

ความคุ้มครองทางสงัคมทีม่อียู่ทัว่ทุกพืน้ที่แก่แรงงานขา้มชาตจิะเป็นกุญแจส าคญัทีท่ าใหแ้รงงานไดร้บั

สิทธิประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้ ในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่การสรรหางานไปจนถึงการกลบั 

สู่ภูมลิ าเนา และการกลบัคนืสู่สงัคมในทา้ยทีสุ่ด 

2.4. การโยกยา้ยถิน่ฐานทีไ่ม่ปกต ิ

ผู้โยกย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา  

และเวียดนาม โดยใช้ช่องทางเขา้ประเทศไทยแบบไม่ปกติ ตัวเลขประมาณการชี้ให้เห็นว่าร้อยละ 28  

ของผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ที่พบในประเทศไทยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน  โดยผู้เสยีหายส่วนใหญ่ 

มาจากประเทศเมียนมา8 ที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้แบบไม่ล าบาก และจ่ายค่านายหน้า 

ดว้ยจ านวนเงนิเพยีงไม่กี่ดอลลาร์จนถงึสองสามรอ้ยดอลลาร์เพื่อเขา้เมอืงหรอืเดนิทางในระยะทางสัน้ ๆ  

ปัจจยัต่าง ๆ เช่น การประสานงานทีไ่ม่ต่อเนื่องกบัประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมการโยกยา้ยถิน่ฐาน   

การจดัการชายแดน การป้องกันชายแดน ระบบกฎหมายที่อ่อนแออนัเนื่องมาจากการทุจริต รวมถึง 

ความร่วมมอืระดบัอนุภูมภิาคทีม่อียู่อย่างจ ากดั ท าใหอ้งคก์รอาชญากรรมเขา้มามบีทบาทในการเดนิทาง 

ขา้มพรมแดนแบบไม่ปกตมิากขึน้ 

 
7 OECD/ILO, How Immigrants Contribute to Thailand’s Economy, Paris, 2017 
8 รัฐบาลไทย รายงานความคืบหนา้ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย กรุงเทพฯ พ.ศ. 2564  
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เสน้ทางการลกัลอบขนยา้ยแรงงานขา้มชาตมิายงัประเทศไทยถูกก าหนดไว้เป็นอย่างด ีโดยทีผู่โ้ยกยา้ย

ถิน่ฐานมกัจะลกัลอบขา้มพรมแดนตามจุดผ่านแดนทีเ่ป็นทางการ หรอืตามจุดผ่านแดนเลก็ ๆ แบบไม่เป็น

ทางการตามแนวชายแดน การค้ามนุษย์และการลกัลอบขนคนเขา้เมอืงมลีกัษณะการด าเนินงานที่ต้อง

ปกปิดซ้อนเร้น จึงท าให้ยากที่จะระบุขนาดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แต่หลักฐานมากมายชี้ให้เห็นว่า  

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ต่างตกเป็นผู้เสยีหายจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ และการถูก 

ล่วงละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการตกเป็นแรงงานบังคบัหรือแรงงานขดัหนี้  

แรงงานเด็ก การเป็นทาสใช้งานภายในบ้าน การถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ และความรุนแรงบนฐาน 

ของเพศสภาพ นอกจากน้ี ผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญงิส่วนใหญ่ตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์พื่อการแสวง

ประโยชน์ทางเพศ รองลงมาคือเพื่อเป็นทาสใช้งานภายในบ้าน และแรงงานบังคับในรูปแบบอื่น ๆ  

ในขณะทีผู่ช้ายและเดก็ผูช้ายมกัตกเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยเ์พื่อใชเ้ป็นแรงงานบงัคบั ดงันัน้ กลไก

การคดักรองและการคดัแยกที่มอียู่อย่างจ ากัดในหน่วยงานต่าง ๆ ความกลวัที่จะถูกตีตรา การเขา้ถึง

ขอ้มูล การคุ้มครอง และการสนับสนุนการกลบัคืนสู่สงัคมของแรงงานข้ามชาติที่ไม่เพยีงพอ  ได้พสิูจน์ 

ให้เห็นแล้วว่าเป็นการเพิ่มความเปราะบางและความเสี่ยงที่เป็นอันตรายมากยิ่งขึ้น  การพัฒนา 

และการด าเนินการตามเสน้ทางการส่งต่อเพื่อเขา้รบับรกิารหรอืการสนับสนุนภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้เสียหายเป็นหลักนัน้ มีความส าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิ  

ความปลอดภยั และศกัดิศ์รขีองกลุ่มเปราะบาง 

2.5. การพลดัถิน่ 

สถานะทางกฎหมายของบุคคลที่ถูกบงัคบัให้พลดัถิ่นและต้องการขอลี้ภยัในประเทศไทยเป็นประเด็น

ปัญหาที่มมีานานและก่อให้เกิดขอ้กงัวลด้านการให้ความคุ้มครอง  การพลดัถิ่นของผู้ลี้ภยัชาวเมยีนมา 

เป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อและยงัคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล ซึ่งในปัจจุบนัผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาประมาณ 

91,000 คน พ านักอยู่ในศูนย์พกัพิงชัว่คราวของรัฐบาล 9 แห่ง ซึ่งบางคนได้อาศยัอยู่ในประเทศไทย

มาแล้วเป็นระยะเวลายาวนาน ตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษ พ.ศ. 2520- 2530 ทัง้นี้ นับตัง้แต่รฐับาลทหาร

เขา้ปกครองเมยีนมาในปีพ.ศ. 2564 จ านวนชาวเมยีนมาทีต่้องการขอรบัความคุม้ครองในประเทศไทยมี

แนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาใน

ราชอาณาจกัรซึ่งไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศอนัเป็นภูมลิ าเนาได้ ปีพ.ศ. 2562 ไดก้ล่าวถงึแนวทาง 

ที่ยัง่ยืนที่ใช้แก้ปัญหาผู้ลี้ภัย  ซึ่งประกอบด้วยการกลับสู่ภูมิล าเนา  (return) การตัง้ถิ่นฐานใหม่   

(resettlement) และการตัง้ถิน่ฐานในประเทศแรกรบั (local integration) อย่างไรกต็าม เน้ือหาของเงือ่นไข

ส าหรบัการตัง้ถิน่ฐานในประเทศแรกรบันัน้ยงัขาดความชดัเจน และเสีย่งต่อการไม่น าไปปฏบิตั ินอกจากนี้ 

แม้ว่าผู้ลี้ภยัจะสามารถเขา้ถึงบรกิารดา้นสุขภาพและการศกึษาแต่กเ็ป็นเพยีงส่วนทีไ่ด้รบัการสนับสนุน

จากหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาล โดยผู้ลี้ภัยยงัคงไม่ได้รบัความคุ้มครอง 

ในด้านสิทธิในการท างาน เสรีภาพจากการจบักุมและกักขงัตามอ าเภอใจ และเสรีภาพในการพ านัก 

และการเดินทางภายในประเทศสิ่งเหล่านี้บ่อนท าลายศักยภาพของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย  

ในการพึ่งพาตนเองผ่านการศกึษา การสร้างทกัษะ และการจ้างงาน นอกจากนี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องในเมยีนมาส่งผลใหเ้กดิการอพยพยา้ยถิน่ฐานทีซ่บัซ้อนระหว่างไทยและเมยีนมา กล่าวคอื 
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ก่อนรฐับาลทหารพม่าจะเขา้ปกครองเมยีนมา การโยกยา้ยถิน่ฐานระหว่างทัง้สองประเทศเป็นการโยกยา้ย

ถิ่นฐานในรูปแบบของแรงงานย้ายถิ่นและรูปแบบอื่นๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันส่งผล ให้รูปแบบ 

การโยกย้ายถิ่นฐานด าเนินควบคู่ไปในรูปแบบการบังคับย้ายถิ่นฐาน ซึ่งส่งผลให้บรรดากลุ่มบุคคล 

ทีไ่ม่ตอ้งการการคุม้ครองระหว่างประเทศ ไม่อยู่ในสภาวะความเสีย่ง หรอื ความจ าเป็นต่างๆ อาจตอ้งการ

สิง่เหล่านี้มากยิง่ขึน้ การตอบสนองต่อความตอ้งการของชาวเมยีนมาในประเทศไทยขึน้อยู่กบัการประเมนิ

ความเปราะบางมากกว่าสถานะของทัง้ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้มาใหม่และผูท้ีเ่คยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน   

2.6. ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกันกับ 

ในหลายประเทศ และเผยใหเ้หน็ถงึความไม่สมดุล ความเหลื่อมล ้า ความเปราะบาง และความเสีย่งทีม่อียู่ 

พร้อมกบัเน้นใหเ้หน็ถึงปัญหาด้านความครอบคลุมส าหรบัผู้โยกยา้ยถิน่ฐาน กล่าวคอื การไม่มส่ีวนร่วม 

ในระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการได้รับการบรรเทาทุกข์ 

และการเยยีวยา การไม่สามารถเขา้ถงึการคุม้ครองทางสงัคมและบรกิารสาธารณสุข  อุปสรรคทางภาษา 

ขอ้จ ากดัดา้นการเดนิทาง สถานะการโยกยา้ยถิน่ฐานทีไ่ม่ปกต ิเอกสารประจ าตวัหรอืเอกสารการเดนิทาง

ทีถู่กยดึหรอืสูญหาย เครอืข่ายทางสงัคมทีจ่ ากดั และการเลอืกปฏบิตัิ  สิง่เหล่านี้เป็นปัจจยัเพยีงบางส่วน 

ที่ขดัขวางการรบัประกนัความปลอดภยัและสวสัดภิาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 9 เมื่อพจิารณาถึงแรงงาน 

ขา้มชาติทีเ่ป็นหวัใจส าคญัของเศรษฐกิจไทยแล้ว การช่วยใหแ้รงงานขา้มชาติสามารถกลบัไปประกอบ

อาชพีและเคลื่อนย้ายเพื่อการเติบโตของเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนืนัน้เป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัต่อการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและสังคม  การส ารวจในปีพ .ศ. 2564 ระบุว่า มีความต้องการแรงงานข้ามชาติจ านวน  

424,703 คนโดยทันทีเพื่อหนุนก าลังแรงงานในประเทศ กระทรวงแรงงานก าลังเตรียมแผนรองรับ 

การกลบัมาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางกลบับ้านในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-1910  

นี่เป็นโอกาสในการ 'ฟ้ืนฟูประเทศให้ดขีึ้นกว่าเดมิ '  (Build Back Better) ด้วยการใช้มาตรการเพื่อเพิ่ม

สัดส่วนผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติ ให้มากขึ้น และบูรณาการประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน 

และสาธารณสุขเข้าสู่นโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับการบรรเทาผลกระทบ การรบัมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

และการพฒันา 

2.7. การก ากบัดแูลการโยกยา้ยถิน่ฐาน 

ข้อมูลประมาณการแสดงให้เห็นว่าการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศมบีทบาทส าคญัต่อการจดัการ 

กบัความเสีย่งของสภาวะประชากรสูงวยัและจ านวนแรงงานทีล่ดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาทางสงัคม

และเศรษฐกิจของประเทศไทย และการโยกยา้ยถิ่นฐานแบบถาวรที่เพิม่ขึน้จะเป็นแนวทางในการรบัมอื 

กับความเสี่ยงดงักล่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั กรอบการก ากบัดูแล 

ด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน และมุมมองที่มีต่อบทบาทของผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทยโดยส่วนมากยงัคง 

 
9 IOM, Socioeconomic Impact of COVID-19 on Migrant Workers in Cambodia, Lao People's Democratic Republic, 

Myanmar and Thailand, November 2021 
10 https://aseannow.com/topic/1228371-thai-labor-ministry-prepares-to-allow-migrants-back-to-work/ 

https://bit.ly/3Bc8ATs
https://bit.ly/3Bc8ATs
https://aseannow.com/topic/1228371-thai-labor-ministry-prepares-to-allow-migrants-back-to-work/
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ตัง้อยู่บนรูปแบบการยา้ยถิน่ระยะสัน้ และการกดีกนัทางสงัคมและวฒันธรรม กฎหมายส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

กับการโยกย้ายถิ่นฐานของประ เทศไทย  ได้แก่  พระราชบัญญัติคน เข้า เมือ ง  พ .ศ . 2522  

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการการจ้างแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 นัน้ยังไม่ได้ 

มีการบงัคบัใช้อย่างเต็มรูปแบบ และยงัไม่มแีผนหรอืยุทธศาสตร์ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุม

ระดับประเทศ  ที่จะก าหนดทิศทางของนโยบายเพื่อสนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงาน 

ของทุกหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ประเดน็ดงักล่าวก่อใหเ้กดิความไม่แน่นอนส าหรบั 

ผู้ย้ายถิ่นตลอดจนยงักระตุ้นให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานผ่านช่องทางไม่ปกต ิอนัเนื่องมาจากขาดแคลน 

การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ ทัง้นี้ ข้อจ ากัดด้าน 

การมส่ีวนร่วมของแรงงานขา้มชาติทัง้ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถงึ

แนวทางเยียวยาและบรรเทาทุกข์ การฟ้ืนฟู และการปรับสถานะของแรงงานข้ามชาติให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมายผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นระยะ ๆ  จะยงัคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้ 

ยงัเป็นบ่อนท าลายศกัยภาพของรฐับาลไทยจากการได้รบัประโยชน์สูงสุดหากรฐับาลสามารถบรหิาร

จดัการการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนของประเทศไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ทัง้นี้ ในปี  

พ .ศ . 2564 รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจ ในการจัดท าการประเมินผลการบูรณาการด้านนโยบาย 

และการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัการโยกย้ายถิน่ฐาน ซึ่งการประเมนิดงักล่าว

ไดร้บัการสนับสนุนจากไอโอเอม็ ถอืเป็นการเปิดโอกาสใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงกรอบการก ากบัดแูล

ดา้นการโยกยา้ยถิน่ฐานของประเทศไทย11 

 

 
 

 
 
 
 

 
11 https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators 

https://gmdac.iom.int/migration-governance-indicators
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3. ล าดบัความส าคญัเชงิกลยทุธ์ 

3.1. ล าดบัความส าคญัเชงิกลยุทธ ์

เป้าหมายโดยรวมของไอโอมประเทศไทยเพื่อตระหนักถงึ "สงัคมทีม่ส่ีวนร่วมซึ่งเคารพสทิธขิองผูอ้พยพ

โยกยา้ยถิน่ฐาน" ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนโดยล าดบัความส าคญัเชงิกลยุทธห์ลายประการล าดบัความส าคญั 

เชงิกลยุทธท์ีอ่ธบิายไวด้า้นล่างสามารถสรุปออกมาไดเ้ป็น 3 เสาหลกัซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงต่อกรอบ

ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ และกรอบผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ระดบัโลก 

ของไอโอเอ็ม (IOM Global Strategic Results Framework) อย่างชดัเจน โดยผลลพัธ์ขอ้แรกจะน าไปสู่

ค ว ามส าคัญ เชิ ง กลยุ ทธ์ ข อ ง แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ช าติข องประ เทศไทย  

ด้าน 'ทรพัยากรธรรมชาติและความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม ' ผลลพัธ์ขอ้ที่สองจะน าไปสู่ความส าคญัเชิง 

กลยุทธ์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของประเทศไทย ในด้านการจดัการ ตวัขบัเคลื่อน 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของประเทศไทย ' และผลลพัธ์ข้อที่สาม จะส่งผลต่อความส าคญัเชิงกลยุทธ์ 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ด้าน 'โอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม 

และความเท่าเทยีม'  

   

เสาหลกัท่ี 1 ว่าด้วยเร่ือง ความยืดหยุ่นและการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ:  

การโยกย้ายถ่ินฐานถกูรวบรวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศของรฐับาลไทย พร้อมทัง้เสริมสร้างความสามารถในการปรบัตวัของผู้โยกย้ายถ่ินฐาน

ท่ีต้องเผชิญความเส่ียงและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกบัการเคลื่อนย้ายให้กลบัสู่สภาวะปกติ 

ผลลัพธ์ของกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนแห่งสหประชาชาติข้อที่ 1 : การพลิกโฉม 

ประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจที่ครอบคลุมบนฐานของการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยืดหยุ่น  

ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 1.1 : เสริมสร้างการแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อวิกฤติ  ภัยพิบัดิจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และความเสีย่งในหลายมติิ ทัง้ในระดบัรฐับาล และระดบัชุมชน ซึ่งน าไปสู่

การบรรเทาความเสีย่งและผลกระทบจากการเคลื่อนยา้ยของคน 

ไอโอเอ็มจะท างานร่วมกับรัฐบาลไทย  หน่วยงานพันธมิตรขององค์การสหประชาชาติ (UN)  

และผู้มีบทบาทด้านมนุษยธรรม ภายใต้กรอบการด าเนินการอพยพในประเทศที่อยู่ในสภาวะวิกฤติ 

(Migration in Countries in Crisis Initiative) เพื่อบูรณาการประชากรผู้โยกย้ายถิ่นฐานให้มีส่วนร่วม 
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เพื่อการเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืกบัภยัพบิตัิ และการฟ้ืนฟู โดยจะมกีารส่งเสรมินโยบายเหล่านี้

ผ่านการฝึกอบรมใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั เช่น กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และตวัแทนผูโ้ยกยา้ย

ถิ่นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเปราะบางของของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานทีต่้องประสบกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ไอโอเอ็มจะมบีทบาทเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัของกลุ่มประสานงานและจดัการทีอ่ยู่อาศยัชัว่คราว  

ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อม  การบรรเทาผลกระทบ และการตอบสนองต่อภัยพิบัติ (Camp 

Coordination and Camp Management) ไอโอเอ็มจะท างานร่วมกบัรฐับาลเพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารสื่อสาร

ขอ้มูลด้วยภาษาและรูปแบบทีเ่หมาะสม รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มดจิทิลัในการเขา้ถึงชุมชนผูโ้ยกยา้ย 

ถิ่นฐานทัง้ก่อน ระหว่างและหลงัภาวะฉุกเฉิน การสื่อสารข้อมูลด้านความเสี่ยงและกิจกรรมส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน จะช่วยให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการย้ายถิ่นฐาน 

อย่างเพยีงพอ แรงงานขา้มชาตแิละชุมชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีถู่กต้อง ตรงกบับรบิทและความตอ้งการ 

ในเวลาที่เหมาะสม ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชนระหว่างพรมแดน และการสื่อสาร 

กบัชุมชน และการใหข้อ้เสนอแนะในสถานการณ์ทีร่ฐับาลไม่สามารถตอบสนองต่อวกิฤตไิดอ้ย่างทนัท่วงที 

ไอโอเอม็จะจดัหาทีพ่กัอาศยัชัว่คราว และการใหบ้รกิารการตดิตามผูพ้ลดัถิ่น โดยใหท้ีพ่กัพงิและสิง่ของ 

ทีไ่ม่ใช่อาหาร ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพและความคุม้ครองและใหก้ารสนับสนุนดา้นอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

ระบบตดิตามการตรวจสอบการเคลื่อนทีแ่ละการเคลื่อนยา้ยของประชากร (The Displacement Tracking 

Matrix หรือ DTM) ของไอโอเอ็มจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของประชากร  รูปแบบ 

การเคลื่อนทีข่องบุคคล ความเสีย่งดา้นความคุม้ครองและความเปราะบาง 

ผลลพัธ์เชิงกลยุทธ์ข้อท่ี 1.2: รัฐบาลไทยบูรณาการประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐาน  เข้ากับนโยบาย 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และด าเนินการแก้ไขเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ 

การลดปัญหาความยากจนของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน และการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ    

ไอโอเอ็มจะสนับสนุนกระทรวงต่างๆและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการวเิคราะหเ์พื่อระบุผลกระทบของบุคคลและชุมชนทัง้ในพืน้ทีต่วัเมอืงและชนบทจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและนโยบายที่มอียู่ นอกจากนี้ไอโอเอ็ม จะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการระบุ  

และสนับสนุนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและประชากรกลุ่มเปราะบาง  ที่ก าลังเผชิญกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ รวมถึงผู้ที่เลือกหรือถูกบงัคบัให้โยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อรบัมือกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยจะเริม่ท างานวจิยัเกี่ยวกบัสถานการณ์ของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน เพื่อระบุ

ช่องว่างในกรอบนโยบายของรฐับาล และช่วยออกแบบและส่งมอบนโยบายตามหลกัฐานเชงิประจักษ์   

และการจัดท าโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน  สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมอิากาศ โดยมุ่งเน้นที่การโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการลดความยากจน และการปรบัตวัเขา้กบั 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
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เสาหลกัท่ี 2 ว่าด้วยเร่ือง แนวทางแก้ไขด้านทรพัยากรมนุษย์และการเคลื่อนย้าย : ประเด็น 

ด้านทรัพยากรมนุษย์จะได้รับการปรับปรุงผ่านแนวทางการแก้ไขด้านการเคลื่อนย้าย  

ท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค ์และตอบสนองได้ดี 

ผลลพัธ์ของกรอบความร่วมมอืเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืแห่งสหประชาชาติขอ้ที่ 2: การพฒันาทุนมนุษย์ 

ที่จ าเป็นต่อการพฒันาทางสงัคมแบบมส่ีวนร่วมซึ่งได้รบัการยกระดบัผ่านการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง 

ของสถาบนั ภาคพีนัธมติร และการเสรมิสรา้งพลงัประชาชน 

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 2.1: เสริมสร้างศักยภาพของรัฐบาลไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้าย 

ของประชากรภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างครอบคลุม  ด้วยแนวคิดใหม่ที่มีความยดืหยุ่น  

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นทกัษะทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

ไอโอเอ็มจะสนับสนุนรฐับาลไทยในการท างานร่วมกนักบัประเทศต้นทาง เพื่อพฒันากรอบการประเมนิ

ทกัษะระดบัชาตแิละเครื่องมอืทีส่อดคล้องกนั ท าใหท้ราบถงึระดบัทกัษะของผูท้ีต่้องการโยกยา้ยถิน่ฐาน

มาท างานในประเทศไทย ไอโอเอ็มจะท างานร่วมกับภาคเอกชนและผู้ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคนิค 

และวชิาชพีเพื่อพฒันาขดีความสามารถของแต่ละหน่วยงาน และสนับสนุนการฝึกอบรมทกัษะส าหรบั

แรงงานขา้มชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะสตรี และสนับสนุนให้แรงงานขา้มชาตไิด้รบัเอกสารรบัรอง

ความรู ้และทกัษะฝีมอื และเขา้ถงึการจดัหางานทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึผลติและเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบั 

ความต้องการทักษะประเภทต่างๆ ระดับค่าจ้างตามรายสาขาอาชีพ สิทธิแรงงาน โอกาสในเข้ารบั 

การฝึกอบรม และความช่วยเหลอืเยยีวยาส าหรบัแรงงานทีอ่ยู่ภายใต้สถานการณ์ทีย่ากล าบาก เพื่อทีจ่ะ

ลดการฉ้อโกงและการแสวงหาผลประโยชน์โดยมีแรงงานข้ามชาติเป็นเป้าหมาย  และเพื่อส่งเสริม

ตลาดแรงงานใหม้ปีระสทิธภิาพ  

ผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ขอ้ที่ 2.2: ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานระหว่างประเทศและภายในประเทศ ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ  

ทุกระดบัความสามารถ และทุกความหลากหลาย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นตามเส้นทาง 

การโยกย้ายถิ่นฐาน และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของประชากรซึ่งจะมีผลต่อบุคคล 

และระบบสาธารณสุข 

ไอโอเอม็จะสนับสนุนรฐับาลไทยในการปรบัปรุงระบบเฝ้าระวงัโรคทีม่อียู่ในปัจจุบนั  รวมถงึการเฝ้าระวงั

เหตุการณ์ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชุมชนชายแดน จุดผ่านเขตแดน พื้นที่ที่มีผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

อาศยัอยู่อย่างหนาแน่น และสถานทีพ่กัพงิชัว่คราว ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ ไอโอเอม็ตัง้เป้า

ทีจ่ะค่อย ๆ ลดการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพแก่ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานโดยตรง เพื่อสนับสนุนใหผู้โ้ยกยา้ยถิน่ฐาน

เขา้สู่ระบบสุขภาพแห่งชาติ ในการอ านวยความสะดวกในเรื่องนี้ ไอโอเอม็จะใหค้วามสนับสนุนกระทรวง

สาธารณสุข และผู้ให้บรกิารอื่น ๆ ในการส่งเสรมินโยบายที่ครอบคลุมผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อแก้ปัญหา

ความเปราะบางดา้นสุขภาพทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการย้ายถิน่ฐาน เช่น โรคไม่ตดิต่อ สุขภาพจติ อาชวีอนามยั 

สุขภาพสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่ค านึงถึงความต้องการของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน   

โดยไอโอเอม็จะร่วมมอืกบัรฐับาลไทย เพื่อด าเนินการวเิคราะหส์ถานการณ์ระดบัประเทศ และการวจิยัตาม
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หวัขอ้ทางเทคนิคเกี่ยวกบัสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน สิง่เหล่านี้จะน าไปสู่การพฒันาแผนปฏิบตัิการ

ระดบัชาตทิีจ่ะครอบคลุมต่อแนวทางใหม่ของไอโอเอม็ในระดบันานาชาต ิซึง่จะเกีย่วกบัหลกัการและล าดบั

ความส าคญัในการจดัการด้านสุขภาพของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน  ไอโอเอ็มจะส่งเสริมการเคลื่อนย้ายข้าม

พรมแดนอย่ างปลอดภัยผ่ านช่องทาง เข้าออกประเทศ  (Point of Entry: PoE) ด้วยการสร้าง 

ขีดความสามารถด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  การเฝ้าระวังโรค การสื่อสารความเสี่ยง 

และการมีส่วนร่วมของชุมชน  การตรวจคัดกรอง  คัดแยกผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

และมปีระสทิธภิาพ ให้แก่เจ้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่ชายแดน และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง ไอโอเอ็ม 

จะท างานร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในทอ้งถิน่และองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อคน้หาผูป่้วยวณัโรค โดยการ

สนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (migrant  health  volunteers) และมีส่วนร่วม 

ในแผนยุทธศาสตรว์่าดว้ยการยุตวิณัโรคขององคก์ารอนามยัโลก 

  

เสาหลักท่ี 3 ว่าด้วยเร่ือง หลักการไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง: มีนโยบาย กลยุทธ์ และปัจจัยเชิง

โครงสร้างท่ีครอบคลุมในเร่ืองการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีส่งเสริมสิทธิของผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน 

และการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบติัทุกรปูแบบ 

ผลลพัธ์ของกรอบความร่วมมอืเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืแห่งสหประชาชาติขอ้ที ่3: ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 

จากการพฒันาโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัทิุกรปูแบบ 

ผลลพัธ์เชิงกลยุทธ์ขอ้ที่ 3.1: บุคคล ทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัความสามารถ และทุกความหลากหลาย 

สามารถเขา้ถงึเสน้ทางโยกยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบยีบ และปกต ิทัง้เสน้ทางทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง

ภายในประเทศ และเสน้ทางทีใ่ชเ้ขา้และออกจากประเทศไทย 

ไอโอเอม็จะท างานร่วมกบัรฐับาลไทย เพื่อน าบนัทกึความเขา้ใจกลบัมาใชใ้นการก ากบัดูแลการโยกย้าย

ถิน่ฐานของแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น และท าใหม้ัน่ใจว่ามกีารก าหนดมาตรการ

ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงาน 

ที่ท างานในบ้าน (domestic workers) ไอโอเอ็มจะด าเนินการจัดตัง้ความร่วมมือแบบพหุภาคี 

และการเจรจาเชิงนโยบาย เช่น กรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process) หรือ

กระบวนการบาหลี (Bali Process) และพันธมิตรจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไอโอเอ็ม 

จะประสานงานกบัไอโอเอม็ส านักงานประจ าแต่ละประเทศต่างๆ รวมถงึหน่วยงานทอ้งถิน่ และภาคประชา

สงัคมเพื่อรบัรองว่าผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานไดร้บัความช่วยเหลอืเป็นอย่างดใีนระยะก่อนออกเดนิทาง  ระหว่าง

เดนิทาง และหลงัจากเดนิทางไปถงึประเทศปลายทาง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัทีก่ล่าวมานัน้ ไอโอเอม็

จะต้องรับรองว่ าศูนย์ทรัพยากรส าหรับผู้ โยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Resource Center: MRC)  
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ในประเทศไทย และประเทศต้นทางมขีอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการยา้ยถิน่ฐานทีเ่ป็นปัจจุบนั ใชภ้าษาและสื่อ 

ทีเ่หมาะสม ไอโอเอม็จะใหค้วามคุม้ครองและความช่วยเหลอื ซึ่งรวมถงึการสนับสนุนดา้นการด าเนินการ 

ด้านโลจิสติกส์ และการเงนิ เพื่อช่วยเหลือผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่ติดค้าง ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 

ใหก้ลบัภูมลิ าเนาอย่างมศีกัดิศ์รโีดยสมคัรใจ ซึง่รวมถงึผูโ้ยกยา้ยถิน่แบบไม่ปกต ิผูถู้กคา้มนุษย ์ผูล้กัลอบ

เขา้เมอืง ทีต่อ้งการไดร้บัความคุม้ครอง ผูย้า้ยถิน่ฐานทีเ่ป็นเดก็ทีเ่ดนิทางโดยล าพงัและแยกจากครอบครวั 

ผู้ขอลี้ภัย (ที่ถูกปฏิเสธ) ผู้ย้ายถิ่นฐานที่ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากกงสุล หรือการสนับสนุน 

เพื่อส่งกลับประเทศ และผู้ที่ยื่นค าขอพิจารณาสถานะภาพผู้ลี้ภัย  (Refugee Status Determination)  

เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการตามขัน้ตอนของประเทศ หรอืตามขัน้ตอนที่ก าหนดโดย UNHCR  ไอโอเอ็ม 

จะสนับสนุนรัฐบาลไทยในการแก้ไขช่องว่างและอุปสรรคในการเดินทางออกและเดินทางกลับ 

อย่างปลอดภัยของผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐาน โดยขัน้ตอนดงักล่าว ได้แก่ การประเมนิสุขภาพก่อนการโยกยา้ย 

ถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยที่ผ่านการรบัรองให้ตัง้ถิ่นฐานใหม่  ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมทางร่างกายก่อน 

ออกเดนิทาง ไอโอเอ็มจะท างานโดยตรงร่วมกบัองค์กรพนัธมติรอื่น ๆ  ในการให้ความช่วยเหลอืด้าน 

การจดทะเบยีนเกิด การประเมนิความต้องการ และการวางแผนส าหรบักรณีของเด็กที่ไม่ไดถ้อืสญัชาติ

ไทยที่เสี่ยงต่อการกลายเป็นคนไร้สญัชาติ นอกจากนี้ไอโอเอ็มจะด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แขง็ 

ดา้นแนวทางการประสานงาน-ส่งต่อและความช่วยเหลอืก่อนออกเดนิทางทีเ่อื้อต่อกระบวนการกลบัคนืสู่

สงัคมอย่างยัง่ยนืทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ทัง้ในประเทศไทย และประเทศตน้ทาง 

ผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 3.2: นโยบาย  กลยุทธ์ และระบบการจัดการชายแดนแบบบูรณาการ 

และครอบคลุม โดยให้ความคุ้มครองด้านสิทธมินุษยชน ศกัดิศ์รี ความปลอดภยั และความมัน่คงของ 

ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน รวมถงึเดก็และผูท้ีอ่ยู่ในสภาวะเปราะบาง 

การมส่ีวนร่วมของไอโอเอม็จะช่วยสนับสนุนดา้นนโยบายและล าดบัความส าคญัของรฐับาลไทยไดโ้ดยตรง  

ซึ่งมุ่งเน้นทีก่ารเสรมิสรา้งศกัยภาพของเจา้หน้าทีร่ฐัที่เกี่ยวขอ้งในระดบัจงัหวดัและส่วนกลางในการระบุ

และช่วยเหลือเหยื่อของการลักลอบขนของเถื่อนที่ชายแดน ไอโอเอ็มจะสนับสนุนรัฐบาลไทย  

และหน่วยงานระดบัภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง  โดยเพิ่ม 

ขดีความสามารถในการตรวจจบัเอกสารปลอม แบ่งปันข้อมูล และระบุตัวผู้เสียหาย พร้อมกับแนะน า

นวตักรรมด้านเครื่องมือและระบบจดัการข้อมูล อีกทัง้เจ้าหน้าที่จะได้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกับวธิกีาร

จดัการกบัการเดนิทางเขา้ออกที่เพิม่ขึ้น ณ จุดเดนิทางเขา้ออกของประเทศ ไอโอเอ็มจะร่วมท างานกบั

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการด าเนินตามขอ้แนะน าจากผลการประเมนิการจดัการชายแดนและการ

โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐ าน  (Border and Migration Management Assessment : BMMA) ด้ า นก า ร จัด ก า ร 

การโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย และในช่วงระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

ปี พ.ศ. 2522 (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไอโอเอม็จะจดัประชุมร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลายฝ่าย โดยร่วมมอื

กบัรฐับาลไทยเพื่อเตรยีมความพร้อม สร้างความเขา้ใจ และบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิ ไอโอเอ็มจะเปิด

โอกาสใหม้กีารจดัการฝึกซ้อมกระบวนการขา้มพรมแดน เพื่อใหห้น่วยงานจดัการชายแดนและเจา้หน้าที่

บงัคบัใชก้ฎหมายสามารถน าแนวทางการปฏบิตัทิีด่ี และแนวทางใหม่มาปรบัใชเ้พื่อต่อตา้นอาชญากรรม

ขา้มชาตไิด ้
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ผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ขอ้ที่ 3.3: ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานและผูพ้ลดัถิน่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจะต้องไดร้บัการคุม้ครอง  

จากความรุนแรง การแสวงประโยชน์ และการล่วงละเมิด โดยไม่ค านึงถึงเพศสภาพ อายุ สถานภาพ 

ทางกายภาพ และสถานะทางกฎหมาย  

ไอโอเอ็มจะท างานร่วมกับรฐับาลไทย องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสงัคม นักวิชาการ 

หน่วยงานภาคเอกชน ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และชุมชนเพื่อเสริมความเขม้แข็งทางกฎหมาย กฎระเบยีบ 

นโยบาย และโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการคุ้มครองผู้โยกยา้ยถิ่นฐานที่ต้องเผชญิกบัการแสวงประโยชน์ 

ความรุนแรง และการล่วงละเมดิหลากหลายรูปแบบ ไอโอเอม็และรฐับาลไทยจะร่วมมอืกบัประเทศภาคี

สนธสิญัญาอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นโครงการความร่วมมอืระดบัรฐัมนตรขีองประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง  

เพื่อต่อตา้นการคา้มนุษย ์เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการคุม้ครองผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน ซึง่รวมถงึ

มาตรการให้ความส าคญัต่อการเคลื่อนย้ายของเด็ก และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับบทบญัญัติ 

ดา้นความคุม้ครองของอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2543 (United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000) ซึง่รวมถงึแนวทางการด าเนินงาน

ระดับนานาชาติด้านปัจจัยก าหนดความเปราะบางของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Determinants of Migrant 

Vulnerability) ของไอโอเอ็ม ไอโอเอ็มมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง การละเมิดสิทธิ  

และ/หรอืการแสวงประโยชน์ โดยการคดัแยกและใหค้วามช่วยเหลอืแกผู่โ้ยกยา้ยถิน่ฐานทีเ่ปราะบางแบบ

เชงิรุก โดยการพฒันาและจดัหาทรพัยากรเพื่อใหห้น่วยงานทอ้งถิน่ ธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสงัคม

สามารถด าเนินงานตามนโยบายและกรอบการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งได้ ซึ่งรวมถึง พระราชบญัญตัิป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย์ และกลไกการส่งต่อแห่งชาตสิ าหรบัผู้เสยีหายจากการคา้มนุษย์ ไอโอเอม็

ผ่านการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เสนอความช่วยเหลอืใหแ้ก่ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานทีถู่กละเมดิ

สิทธิ รวมถึงเด็กที่เดินทางโดยล าพังและแยกจากครอบครัว  ตลอดจนผู้ที่ถูกคุมขัง เพื่อให้ได้รับ 

ความคุ้มครองและเขา้ถึงกระบวนการทางยุติธรรม ซึ่งอาจรวมถึงการใหค้วามช่วยเหลอืด้านสุขภาพจติ

และจิตสงัคมแบบเฉพาะทาง บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนที่พกั น ้า สุขาภิบาลและสุขอนามยั อาหาร  

และโภชนาการ ความปลอดภยัและความมัน่คง การศกึษา และการฝึกอบรมดา้นการด ารงชวีติ ไอโอเอม็

ต้องการสนับสนุนเพิม่เตมิในดา้นการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหายของรฐับาล โดยใหค้วามช่วยเหลอื 

แก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่กลบัสู่กระบวนการคืนสู่สงัคมอย่างยัง่ยืนทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  ผ่านการ

ฝึกอบรมทกัษะทางธุรกิจและการบรหิารจดัการ การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชวีศกึษา การจ้างงาน  

ใหค้ าปรกึษาและแนะน างาน ไอโอเอม็สนับสนุนการใหค้วามคุม้ครองผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานทีอ่ยู่ในสถานกกักนั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้หนีภยัจากการสู้รบ (refugees)  บุคคลไร้สญัชาติ และบุคคลที่ถูกกกัขงัอย่างไม่มี

ก าหนด และสนับสนุนการปล่อยตวั หรอืมาตรการทางเลือกที่ไม่ใช่การกักขงั รวมถึงการประสานงาน 

กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจดัท าแผนการปล่อยตวัและกลบัคนืสู่สงัคมไอโอเอ็มสนับสนุนความพยายาม 

ของรฐับาลไทยในการยุตกิารกกัขงัเดก็และผูห้นีภยัจากการสูร้บ ตามบนัทกึความเขา้ใจว่าดว้ยการก าหนด

มาตรการและแนวทางแทนการกกัตวัเดก็ไวใ้นสถานกกัตวัคนต่างดา้วเพื่อรอการส่งกลบั ปี พ.ศ. 2562 

ผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ขอ้ที ่3.4: ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน ผูพ้ลดัถิน่ และชุมชนต่างๆ อาศยัอยู่ในสงัคมทีเ่ท่าเทยีม

กนัและมส่ีวนร่วม โดยสามารถเขา้ถงึบรกิารทีจ่ าเป็น และมงีานทีม่คีุณค่า 
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ไอโอเอ็มจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีส่วนร่วม 
ทางสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการเมอืงในประเทศไทย รวมถงึแก้ไขทศันคตเิชงิลบต่อการยา้ยถิน่
ผ่านแคมเปญการสื่อสารและการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเป้าหมายหลัก  ไอโอเอ็มจะจัดท า
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาเชงิกลยุทธ์และเชงิปฏบิตัิ ตามค่านิยมร่วมทีร่ะบุไวใ้นหลกัการแนะน าเรื่อง
การด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของพนัธมติรภาคเอกชน และสนับสนุนการเปลีย่นแปลงทีย่ ัง่ยนืในระยะยาวเพื่อคุม้ครองสทิธขิองแรงงาน
ขา้มชาตใิหด้ยีิง่ขึน้ ผ่านการสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม ตามหลกัการว่าดว้ยนายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงานทัง้หมด  (Employer Pays Principle) และ ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
การจา้งงานทีโ่ปร่งใส และห่วงโซ่อุปทานแรงงานทีย่ ัง่ยนืและครอบคลุม สนับสนุนใหน้ายหน้าจดัหางาน 
ทีม่จีรยิธรรมเขา้ถงึระบบการรบัรองทีน่่าเชื่อถอื เช่น ระบบการสรรหาแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นธรรม 
(IRIS) ของไอโอเอม็ ไอโอเอม็จะแก้ไขปัญหาความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนและทาสยุคใหม่ในการด าเนิน
ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการประเมนิความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนและสทิธแิรงงานที่มผีู้โยกย้าย 
ถิ่นฐานเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ เช่น บล็อกเชน (Blockchain) และปัญญาประดิษฐ์ 
ทีส่่งเสรมิการแบ่งปันขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดใ้นวงกวา้ง รวมถงึขอ้มลูทีม่จีุดมุ่งหมายในการเขา้ถงึสทิธิ (rights–
based) ให้แก่คู่ค้าและแรงงาน ไอโอเอ็มจะสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจที่พัฒนากลไกการร้องทุกข์ที่มี
ประสทิธภิาพและใชง้านไดจ้รงิ โดยตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานขา้มชาตทิุกคน รวมถงึการให้
ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานและผูแ้ทนเขา้มามส่ีวนร่วมในทุกขัน้ตอนของการออกแบบและการด าเนินการ ไอโอเอม็ 
พนัธมติรภาคประชาสงัคม และพนัธมติรอื่น ๆ  จะร่วมสนับสนุนขอ้ตกลงด้านประกนัสงัคมแบบทวภิาคี
หรอืพหุภาคี (เป็นขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงส าหรบัแรงงานขา้มชาติทีม่สีถานะปกติ หรอืเป็นขอ้ตกลงแบบ
แยกส่วน) เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานขา้มชาติยงัคงมสีทิธิได้รบัสวสัดิการประกันสงัคมในประเทศต้นทาง   
และสามารถรบัโอนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศปลายทางให้กับแรงงานเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนาได้  
พนัธมติรขององค์การสหประชาชาตแิละไอโอเอม็จะจดัท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัวธิกีารจดัการ
ปัญหาการเขา้ร่วมกองทุนประกนัสงัคม (SSF) ของกลุ่มทีโ่ยกยา้ยถิน่ฐานทีไ่ดร้บัสทิธซิึ่งในปัจจุบนัมกีาร
เขา้ร่วมกองทุนอยู่ในระดบัที่ต ่า และวธิกีารขยายขอบเขตการใหส้ทิธแิก่แรงงานนอกระบบ ไอโอเอม็จะ
ช่วยเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวโน้มการโยกย้ายถิน่ฐาน และลกัษณะของผู้โยกยา้ยถิน่ฐานผ่าน
โครงการวจิยัในประเดน็ทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วมกนัแก่รฐับาลไทย และอกีส่วนหนึ่งคอืการใหก้ารสนับสนุน
ด้านข้อมูลของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของตลาดแรงงาน  การจ้างงาน สวัสดิการสังคม   
การพฒันาเศรษฐกจิและภูมภิาค การลดความยากจนและดา้นสุขภาพ 
  
ผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ขอ้ที ่3.5: นโยบายการโยกยา้ยถิน่ฐานและกรอบกฎหมายนัน้เป็นสิง่ที่ครอบคลุมเป็น

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ มกีารประสานงานที่ดีซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและเป้าหมายการพฒันาที่

ยัง่ยนื 

ไอโอเอม็จะจดัท าขอ้แนะน าดา้นเทคนิคแก่รฐับาลไทยเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัการบูรณาการ

นโยบายและการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของรฐัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และให้ทุกภาคส่วน 

ในสงัคมต่างมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการการโยกยา้ยถิน่ฐาน รวมถงึการจดัท ายุทธศาสตร์การโยกย้าย

ถิ่นฐานระดบัชาติ เพื่อสนับสนุนความส าเร็จของประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะ

เป็นส่วนต่อเนื่องจากการท างานร่วมกบัคณะท างานระดบัชาติของรฐับาลไทย  และแผนการด าเนินงาน 

ตามข้อตกลง GCM ส าหรบัปีพ.ศ. 2563 – 2565  ไอโอเอ็มจะติดตามการพฒันานโยบายการโยกย้าย 

ถิ่นฐานทัง้ในและระหว่างประเทศ และส่งเสริมความตระหนักรู้และความเขา้ใจกฎหมายการโยกย้าย 

ถิ่นฐานระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ และ แนวปฏิบตัิที่ดีที่เกี่ยวขอ้งกบับรบิทของประเทศไทย ไอโอเอ็ม
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สนับสนุนการบรรยายและอภปิรายเรื่องการโยกยา้ยถิน่ฐานระหว่างประเทศ  ตดิตามการประชุมระหว่าง

ประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของประเทศไทย และด าเนินการใหม้ตีวัแทนจากแต่ละภาคส่วนเขา้

ร่วมอย่างเพยีงพอรวมถงึผ่านการสนับสนุนการเขา้ร่วมของตวัแทนจากภาคประชาสงัคม ในฐานะประธาน 

UNMN ของประเทศไทย  ไอโอเอ็มจะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการปฏิบตัิตามพนัธกรณีที่มีต่อ

ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภยั เป็นระเบยีบ และปกติ ไอโอเอ็มจะยงัคง

ท างานร่วมกบักระทรวงการต่างประเทศ เพื่อท าให้ขอ้มูลโดยรวมด้านธรรมาภิบาลว่าด้วยการโยกยา้ย 

ถิ่นฐานของประเทศไทยเป็นผลส าเร็จเพื่อประเมนิความครอบคลุมของโครงสร้างการก ากบัดูแลส าหรบั 

การโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศ โดยจะจดัหาพื้นที่ส าหรบัการเสริมสร้างความเข้าใจ ความท้าทาย  

และส่งเสรมิการแกปั้ญหาร่วมกนัระหว่างรฐับาล หน่วยงานทอ้งถิน่ และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่น ๆ  

4. ประเดน็คาบเกีย่ว 

4.1. วาระการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2030 สูก่ารปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่(2030 Agenda for Sustainable 

Development localization) 

4.1.1 การมีส่วนร่วมของผู้โยกย้ายถ่ินฐาน 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตระหนักว่าการโยกยา้ยถิน่ฐานเป็นหนึ่งในตวัขบัเคลื่อนหลกัของการพฒันา

และการเรียกร้องให้มีการพฒันากฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมในการจดัการการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อรบัรองว่า 

ผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานจะไม่ถูกทอดทิ้งไวข้า้งหลงั การมส่ีวนร่วมของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานในเป้าหมายการพฒันา

อย่างยัง่ยืน 2030 (SDGs) ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน  ภายใต้เป้าหมายย่อยข้อ 10.7 ซึ่งก าหนดให้ 

มกีารอ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิน่ฐานและการเคลื่อนยา้ยของคนใหเ้ป็นระเบยีบ ปลอดภยั ปกต ิ

และมีความรับผิดชอบ  รวมถึงให้มีการด าเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผน 

และการจดัการที่ดี วตัถุประสงค์ของกลยุทธ์นี้ได้รบัการจดัท าตามปฏญิญาว่าด้วยเป้าหมายการพฒันา 

ทีย่ ัง่ยนื ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• การเน้นย ้าถึงผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม  และบุคคลที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่น 

ในความคบืหน้าของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

• การเรยีกร้องให้เพิม่ขดีความสามารถของกลุ่มเปราะบาง  รวมถึงผู้ลี้ภยั ผู้พลดัถิ่นภายในประเทศ  

และผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน 

• การเรียกร้องให้ทุกคน  รวมถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐานให้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ตลอด ชีพ  

(life-long learning) 

• การมุ่งมัน่ขจดัแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย์ และยุตกิารใชแ้รงงานเดก็ 

• การตระหนักถงึการสนับสนุนของแรงงานขา้มชาตทิีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเตบิโตแบบมส่ีวนร่วม

และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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4.1.2 เพศสภาพและการโยกย้ายถ่ินฐาน 

ควรตระหนักว่าเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ และรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคลนัน้เป็นตวัก าหนดทุกขัน้ตอน 

ของประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน รวมไปถึงความเสี่ยง ความเปราะบาง และความต้องการ  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกก าหนดโดยเพศของบุคคลนัน้ ๆ เช่นกัน แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้ครอบคลุมถึง 

ความพยายามอย่างเป็นระบบในการระบุความท้าทายหลกัที่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั  

ต้องเผชิญในประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาที่ละเอียดอ่อนทางเพศในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม 

ความเสมอภาคทางเพศภายในชุมชนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานและสงัคมในวงกวา้ง 

4.2. ฟ้ืนฟูประเทศใหด้ขีึน้กว่าเดมิ: การฟ้ืนฟูหลงัสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -19 

การตอบสนองของรัฐบาลไทยต่อการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 รวมถึงแนวปฏิบัติเชิงบวก 

หลายประการในการสนับสนุนการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ เป็นการวางรากฐานทีด่ใีนการฟ้ืนฟูประเทศ

ใหด้ขีึน้กว่าเดมิ โดยประกอบไปดว้ย โครงการปรบัสถานะของแรงงานใหเ้ป็นปกต ิการใหแ้รงงานขา้มชาติ

ขึ้นทะเบียนในระบบกองทุนสงัคมเพื่อเข้าถึงมาตรการชดเชยการว่างงาน  และการอนุญาตให้แรงงาน 

ข้ามชาติเข้าโครงการฉีดวคัซีนโควิด-19 แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์จาก

โอกาสนี้ในการฟ้ืนฟูประเทศ ไอโอเอม็จะสนับสนุนรฐับาลไทยในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้: 

• ยกระดบัระบบเฝ้าระวงัโรคที่มีอยู่ในปัจจุบนั รวมถึงการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ในชุมชน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในชุมชนชายแดน  จุดผ่านแดน พื้นที่ที่มีผู้โยกย้ายถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  

และสถานทีพ่กัพงิชัว่คราว 

• บริหารจัดการการเดินทางกลับเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ 

อย่างปลอดภยัอีกครัง้ และเพื่อให้เกิดผลกระทบในเชงิบวกที่มตี่อการโยกยา้ยถิ่นฐานของแรงงาน

สงูสุดในดา้นสงัคมและเศรษฐกจิจากการฟ้ืนตวัของโรคระบาดโควดิ -19  

• เสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างรฐัมนตรีและระหว่างประเทศด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภยั   

เป็นระเบยีบ และปกตลิดการขา้มแดนแบบไม่ปกตแิละส่งเสรมิให้มกีารปรบัสถานะของแรงงานขา้ม

ชาตใิหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

• ส่งเสริมการจดัหางานอย่างมจีรยิธรรม ให้ความคุ้มครองแรงงานขา้มชาติ และการขจดัการแสวง

ประโยชน์จากแรงงาน รวมถงึแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย์ 

• ปรบัปรุงการเข้าถึงการคุ้มครองทางสงัคม  บริการสนับสนุน และความช่วยเหลือส าหรบัแรงงาน 

ขา้มชาต ิซึง่รวมถงึการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่งเสรมิการเขา้ถงึการคุม้ครองทางสงัคม 

• สนับสนุนการกลบัสู่ภูมลิ าเนาของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานทีต่ดิคา้งในพืน้ทีอ่ย่างปลอดภยัและโดยสมคัรใจ 

• ส่งเสริมความพร้อมและการเข้าถึงการปรบัสถานะของแรงงานให้เป็นปกติ  มาตรการทางเลือก 

แทนการกักขงั และการกลบัสู่ภูมิล าเนาอย่างมศีกัดิศ์รี ปลอดภัย และโดยสมคัรใจ แก่ผู้โยกย้าย 

ถิน่ฐานภายใตส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิ

4.3. การคุม้ครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมดิทางเพศ และการคุกคามทางเพศ 

(Protection from Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment: PSEA)  

ไอโอเอม็มุ่งมัน่ทีจ่ะแกไ้ขปัญหาดา้นการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมดิทางเพศ และการคุกคาม
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ทางเพศ ผ่านการป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ การลดความเสีย่ง และมาตรการตอบสนองในทุกขัน้ตอนของ

การจดัท าโครงการผ่านการด าเนินงานแทรกแซงทุกรูปแบบ ภายในส านักงานไอโอเอม็ทัว่โลก ไอโอเอม็

จะด าเนินการจัดฝึกอบรมภาคบังคับ เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติของไอโอเอ็ม การป้องกัน 

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ  การละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศ  อย่างสม ่าเสมอ  

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ามกีารแบ่งปัน ขอ้ความ/ขอ้มลูส าคญั การสื่อสารและการศกึษาดา้นดงักล่าว กบับุคลากร 

พนัธมติร ผูร้บัผลประโยชน์ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง มกีารบูรณาการมาตรการปกป้องผูร้บัผลประโยชน์

เขา้ไปในกระบวนการแทรกแซงตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินโครงการ อกีทัง้ ไอโอเอม็จะสรา้งความตระหนักรู้

ของผูร้บัผลประโยชน์เกีย่วกบัการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และการละเมดิทางเพศ รวมถงึพฤตกิรรม

ต้องหา้มของไอโอเอม็ และบุคลากรดา้นมนุษยธรรม รวมไปถงึวธิกีารรายงานปัญหาทีเ่กดิขึ้น ไอโอเอม็ 

จะสนับสนุนพนัธมติรในการเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านการคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ 

และการล่วงละเมดิทางเพศ ผ่านการพฒันานโยบาย และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน 

 

5. ความร่วมมอืและการประสานงาน 

ไอโอเอ็มเป็นสมาชกิของ UNCT ในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การน าของผู้ประสานงานสหประชาชาติ 

ประจ าประเทศ (UN Resident Coordinator: UNRC) UNCT มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการด าเนินการ 

ตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยัง่ยืน อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

ไอโอเอ็มจะด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ ของ UN เพื่อพฒันาและปฏิบตัิงานตามแผนงานร่วมกนั

และบูรณาการประเด็นเหล่านี้ ไว้ในโครงการต่าง ๆ ในหน่วยงานของตน  ไอโอเอ็มและ  UNDP  

เป็นผูป้ระสานงานร่วมกนัในการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมอืว่าดว้ยการพฒันาทีย่ ัง่ยนื พ.ศ. 2565 

– 2569 ซึ่งมุ่งปฏิบตัิใหผู้้คนทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ี่มคีวามเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ 

ขา้งหลงัสามารถมส่ีวนร่วมและได้รบัประโยชน์จากการพฒันาโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิทุกรูปแบบ 

นอกจากนี้ไอโอเอม็ยงัคงด ารงต าแหน่งประธาน UNMN ในประเทศไทย เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถ

ของ UNCT ในส่วนที่เอื้อต่อการด าเนินการตามข้อตกลง GCM ไอโอเอ็มประเทศไทยจะใช้ประโยชน์ 

จากเวทีความร่วมมือเหล่านี้ เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อสนับสนุน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม สหภาพแรงงาน องค์การระหว่างประเทศ  

และสื่อ ในการส่งเสรมิการโยกยา้ยถิน่ฐานอย่างปลอดภยัและการท างานทีม่คีุณค่าส าหรบัแรงงานขา้มชาติ

กระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลต่าง ๆ จะยังคงเป็นพันธมิตรหลักของไอโอเอ็มในประเทศไทย 

กล่าวคือ กระทรวงการต่างประเทศและส านักงานตรวจคนเข้าเมืองกับไอโอเอ็มมีความสมัพนัธ์ด้าน 

ความร่วมมือเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานและการจัดการชายแดนมาอย่างยาวนาน  ซึ่งไอโอเอ็ม 

จะพยายามเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์นี้ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ จากการถอดบทเรยีนของสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคไวรสัโควดิ-19 ไอโอเอม็จะสนับสนุนการบูรณาการผูโ้ยกยา้ยถิ่นฐานและชุมชนแรงงานขา้มชาติ 

ให้เป็นส่วนหนึ่ งในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ การตอบสนอง 
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ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูโดยรฐับาลไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะรวมถงึการร่วมมอืและประสานงาน

กับกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในสงักัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ เพื่อร่วมกันพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่ของรฐั ผู้มีบทบาท 

ด้านประชาสังคม และสมาชิกในชุมชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ไอโอเอ็ม 

ไดร้่วมมอืกบักระทรวงแรงงานและสมาพนัธน์ายจา้งแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

ในการส่งเสริมการจดัหางานอย่างมีจริยธรรมและหลักปฏิบตัิงานที่มีคุณค่าส าหรับแรงงานข้ามชาติ 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน นอกจากนี้ไอโอเอ็มจะยงัคงให้ความร่วมมอืสนับสนุนส านักงาน 

สภาความมัน่คงแห่งชาติ (สมช.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) และส านักงานอัยการสูงสุด (อส.)  

เพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดนและอาชญากรรมโดยใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูเ้สยีหาย  

ไอโอเอ็มจะร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแนวทางในการจัดการ 

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเชื่อมโยงกับการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเป็นงานด้านใหม่ 

ของไอโอเอ็ม ภาคประชาสงัคมรวมถึงองค์กรที่น าโดยผู้โยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยและไอโอเอ็ม  

ต่างมคีวามสนใจร่วมกนัในหลายดา้นและเป็นส่วนเสรมิของกนัและกนัในดา้นความเชีย่วชาญดา้นนโยบาย

และการด าเนินงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน  องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) มักมีความสัมพันธ ์

ทีแ่น่นแฟ้นกบัชุมชนผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐานในประเทศไทยและในประเทศต้นทาง ซึง่ไอโอเอม็ไดเ้ป็นส่วนเสรมิ

และสรา้งความสมัพนัธผ์่านโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น การจดัท านโยบายและกระบวนการ

ที่รบัฟังเสยีงจากผู้โยกย้ายถิ่นฐานหรอืตวัแทนของผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของ 

ไอโอเอ็มประเทศไทย องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้ยังจะเป็นพันธมิตรที่มีความส าคัญอย่างมาก 

ในช่วงเวลาที่เกิดวกิฤตระดบับุคคลและในระดบัชุมชน เพราะภาคประชาสงัคมต่างช่วยให้เราสามารถ

สื่อสารข้อความที่ส าคญัและระบุความต้องการของผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับ 

ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ไอโอเอ็มยังคงให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กร 

ด้านประชากรข้ามชาติ  (MWG) ซึ่ ง เ ป็นการรวมกลุ่มขององค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ในประเทศ 

และต่างประเทศที่ท างานเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย  นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม 

จะพยายามกระชบัความร่วมมอืกบัสหภาพแรงงานและสมาคมวชิาชพีเพื่อเสรมิสร้างขดีความสามารถ  

ในการสื่อสารความต้องการและสะท้อนประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติ  รวมถึงการปรับปรุง 

ดา้นนโยบายและกฎหมาย รวมถงึการบรกิารแก่แรงงานขา้มชาตใินกรณีทีจ่ าเป็น พนัธมติร ภาคประชา

สงัคม รวมถงึไอโอเอม็เลง็เหน็ความส าคญัชองสถาบนัการศกึษาทีจ่ะเสรมิสรา้งความสามารถในการจดัท า

ข้อมูลองค์ความรู้และการวิจัยส าหรับการออกแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือและงานด้านอื่น ๆ 

ของไอโอเอ็ม เมื่อพิจารณาจากการด าเนินงานด้านการจัดการแรงงานที่โดดเด่นของประเทศไทย  

ไอโอเอม็เลง็เหน็ความส าคญักบัการท างานเชงิกลยุทธก์บัภาคเอกชน เพื่อพฒันาสวสัดกิาร ส่งเสรมิสทิธิ

และป้องกนัการแสวงประโยชน์จากแรงงานขา้มชาติ ไอโอเอม็จะร่วมมอืกบัภาคธุรกจิและสมาคมต่าง ๆ 

ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่า การสรรหาบุคลากรอย่างมีจริยธรรม 

รบัผดิชอบต่อสงัคมและความยัง่ยนืในห่วงโซ่อุปทาน 
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6. การพฒันาเชงิสถาบนั 

6.1. นโยบายและค าแนะน าทางเทคนิค 
ไอโอเอ็มมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มากมายในฐานะองค์กร โดยสามารถให้ความส าคญั 

ต่อการผสมผสานการเรยีนรู้และสร้างแนวปฏิบตัิที่ดทีี่สุดจากโครงการ นโยบาย และกรอบการท างาน

ระดบัสากลและระดบัภูมภิาค เพื่อน ามาปรบัใช้ในโครงการที่ด าเนินการในประเทศไทย โดยจะพฒันา 

ทัง้ภายในองค์กรและพนัธมิตรในด้าน ก) ความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อดึงและประมวลผลขอ้มูล 

ในทุกมิติของการก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจ  การออกแบบโครงการ  และการด าเนินการ  

และการประเมนิผล ข) ความสามารถทางเทคนิคและการปฏิบตัิงานส าหรบัผู้น า การก าหนดวสิยัทศัน์ 

ร่วม การสร้างกลุ่มผู้สนับสนุน การวิจัยนโยบาย และความสามารถในการพัฒนาการเจรจาหารือ 

แบบมีส่วนร่วมและครอบคลุมทุกฝ่าย และ ค) ความสามารถในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  

พรอ้มความเขา้ใจในอุดมการณ์ประเดน็ทีส่ าคญัของแต่ละฝ่าย ตลอดจนความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและกนั 

6.2. การบรหิารจดัการองคค์วามรู ้

การบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพเ ป็นกุญแจส าคัญในการยกระดับความสามารถ  

และความคล่องตวัขององค์กรในการตดัสนิใจเพื่อน าไปสู่ภาพรวมทีด่ขี ึน้และรวดเรว็ขึน้ ไอโอเอม็มุ่งหวงั 

ทีจ่ะเสรมิสรา้งความสามารถในการจดัการโดยใชค้วามรู ้ไปพฒันา ปรบัปรุง และคงไวซ้ึง่ระบบการบรหิาร

จดัการศูนยค์วามรูภ้ายในส านักงานระดบัประเทศ (Country Office) ซึง่จะรวมถงึการก าหนดกระบวนการ

มาตรฐานและรูปแบบการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถ 

ในการพัฒนาและเผยแพร่รายงานจากหลายภาคส่วน  ที่ระบุถึงความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงาน 

กบัประเดน็ทีถู่กก าหนดว่ามคีวามส าคญัของประเทศ อนุภูมภิาค และระดบัภูมภิาคในวงกวา้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23  

6.3. การตดิตาม การประเมนิ และการใชข้อ้มลู 

ไอโอเอ็มตระหนักดวี่าการติดตามและประเมนิผลที่มปีระสทิธภิาพเป็นสิง่ส าคญัในการสร้างความมัน่ใจ  

ในความโปร่งใส ความรบัผิดชอบ และการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล ทัง้เพื่อการพฒันาปรบัปรุง

โครงการทัง้ในปัจจุบันและอนาคต แม้ว่ากระบวนการติดตามและประเมินผลจะได้รับการจัดตัง้ขึ้น 

เป็นอย่างดีในระดับโครงการ แต่ก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างการติดตามและประเมินผลในมิติ 

ทีก่วา้งขึน้ส าหรบัโครงการต่าง ๆ ของส านักงานระดบัประเทศ ไอโอเอม็มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาระบบดงักล่าว

ภายในส านักงานในช่วง 2 ปีขา้งหน้า และสร้างความมัน่ใจว่าระบบจะด าเนินการอย่างมปีระสทิธิภาพ

ตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตรท์ีก่ าหนด 

6.4. การสื่อสารและการสรา้งความรบัรู ้

ไอโอเอม็ยอมรบัว่ากลยุทธก์ารสื่อสารและการสรา้งความรบัรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ จะส่งเสรมิการสื่อสารขอ้มูล 

ที่ส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ รวมถึงประเด็นสนับสนุนหลัก  และใจความส าคัญอื่นๆ  

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดบัท้องถิ่น ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค ตลอดจนระดบัโลก ด้วยเหตุดงักล่าว  

ไอโอเอ็มจึงมุ่งมัน่ที่จะเสริมสร้างแนวทางการสื่อสารและการสร้างความรับรู้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น   

โดยรวบรวมทรัพยากรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและขยายทีมการสื่อสารที่มีอยู่ให้มากขึ้นกว่าเดิม   

ช่วยให้คณะท างานสนับสนุนโครงการทัง้หมดในส านักงานระดบัประเทศได้อย่างครอบคลุม สอดคล้อง 

และเชื่อมโยงกัน ทัง้นี้การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยต่อการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของส านักงาน

ระดบัประเทศตลอดจนวตัถุประสงคเ์ฉพาะของแต่ละโครงการ 

6.5. นวตักรรม 

โดยค านึงถึงบทบาทส าคญัของนวตักรรมในการระบุวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ  

ความท้าทายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานและการพฒันา  ไอโอเอ็มมีเป้าหมายในการร่วมด าเนินงานกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัอย่างใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วย รฐับาลไทย ผู้สนับสนุนทางการเงินขององค์กร 

องค์กรพันธมิตรของสหประชาชาติ, องค์กรนอกภาครัฐ, องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  

เพื่อสนับสนุนการวิจัย  การทดสอบโครงการน าร่อง  และการปรับขยายนวัตกรรมเพื่อรับมือกับ 

ความท้าทายดา้นการโยกยา้ยถิน่ฐานในประเทศไทย นวตักรรมที่ส่งเสรมิการแบ่งปันขอ้มูลที่เชื่อถอืได ้

ในวงกว้าง รวมถึงข้อมูลที่มีจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงสิทธิ (rights–based)ให้แก่คู่ค้าและแรงงาน  

เช่น บลอ็กเชน12 และปัญญาประดษิฐ ์จะไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิต่อไป 

6.6. การพฒันาบุคลากร 

การตระหนักถงึสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นผลมาจากเทคโนโลยใีหม่  

การเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านอาชีพ  ตลอดจนการตอบรับบรรทัดฐานการท างานแบบไฮบริดที่เกิดจาก 

การระบาดใหญ่ของโรคโควดิ -19 ดงันัน้ ไอโอเอ็มจงึมุ่งมัน่ที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัแนวโน้มในการท างาน  

 
12 https://thailand.iom.int/news/iom-diginex-deploy-blockchain-solution-garment-manufacturing-sector-
thailand 
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เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทีจ่ าเป็นแก่เจา้หน้าทีใ่หเ้หมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และความเป็นเลศิในบทบาท 

ที่ตนมุ่งหวัง ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไอโอเอ็มจะใช้ทรัพยากรของส านักงานระดับประเทศ 

และขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใหัมัน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สามารถเข้าถึงเครื่องมือ และมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและการเสริมทกัษะในด้านอื่น  ๆ ไอโอเอ็ม 

จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ พนัธมิตร และผู้รบัผลประโยชน์ เพื่อระบุความต้องการทกัษะ 

ในงานเฉพาะด้านต่าง  ๆ   แนวทางการรับรู้ทักษะ  จะช่วยให้ส านักงานระดับประเทศติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ  ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองได้ตาม 

ความต้องการ  โดยตระหนักว่าการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ  เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะน าไปสู่ 

การเพิม่พนูทกัษะ และมกัตอ้งใชเ้วลานาน อกีทัง้จ ากดัจ านวนเจา้หน้าทีใ่นการเขา้ร่วมอบรม ซึง่ไอโอเอม็

จะค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อท าให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกทักษะใหม่  ๆ ได้อย่ างทัว่ถึงและรวดเร็วขึ้น  

โดยใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรและความเชีย่วชาญที่มอียู่เพื่อสนับสนุนการเสรมิสร้างและพฒันาทกัษะ 

ทีเ่ป็นทีต่อ้งการอย่างเหมาะสมในระยะเวลาจ ากดั 

 

7. กา้วสูอ่นาคต 

ยุทธศาสตร์ของไอโอเอ็มวาระประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2569 ระบุแนวความคิดที่ชัดเจนแก่หน่วยงาน

ระดับประเทศ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทัง้สามประการ  และวิสัยทัศน์ “สังคมส าหรับทุกคนที่เคารพสิทธ ิ

ของผูโ้ยกยา้ยถิน่ฐาน” วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ฉบบันี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อจดัการกบัความ

ท้าทายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ส าคัญในประเทศไทย และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

ตามที่ UNSDCF ก าหนด รวมถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 ของรฐับาลไทย 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ระดบัประเทศได้รบัการออกแบบใหส้อดคล้องกบักรอบผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ระดบั

โลกของไอโอเอ็ม กลยุทธ์ของส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ ์

ของไอโอเอม็ ปี พ.ศ. 2562-2566 ไอโอเอม็จะใชแ้ผนยุทธศาสตรน์ี้ตลอดระยะเวลาหา้ปีส าหรบัการด าเนิน

โครงการที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  เพื่อจัดการกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานตามล าดับ

ความส าคัญ และสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ชดัเจนตามที่ระบุในยุทธศาสตร์ฉบบันี้  โครงการทัง้หมด 

ที่พฒันาขึ้นภายในระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์จะน าไปสู่ผลลพัธ์เชงิกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อ 

ทัง้นี้ไอโอเอ็มตระหนักว่าปัจจัยตามบริบท  ความต้องการ และล าดับความส าคัญอาจเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ โดยไอโอเอ็มจะด าเนินการวเิคราะห์ประจ าปีเพื่อทบทวนบริบท 

วตัถุประสงค ์ผลลพัธ ์และผลผลติของยุทธศาสตรว์่ายงัคงมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่และหากจ าเป็น จะปรบั

ยุทธศาสตร์ใหต้อบสนองกบัแนวโน้มและความต้องการทีเ่กดิขึน้ใหม่ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและรบัรอง

ความรบัผดิชอบไอโอเอม็จะตดิตามความคบืหน้าโดยอา้งองิถงึกรอบผลลพัธข์องยุทธศาสตร์ และรายงาน

ความส าเรจ็และความทา้ทายเป็นประจ าทุกปีผ่านรายงานประจ าปีของไอโอเอม็
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