
ประเทศไทยเป็นทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัผูย้า้ยถิน่จ านวนประมาณ 4 ลา้นคน ผูย้า้ยถิน่จ านวนมากไดข้ยายเวลาอยู่อาศยัออกไปและมกัน าคู่สมรสและ บุตร
มาร่วมอาศยัอยู่ดว้ย มเีดก็ผูย้า้ยถิน่จ านวน 300,000 - 400,000 คน อาศยัอยู่ในประเทศไทย  เมื่อเปรยีบเทยีบจ านวนประชากรในประเทศไทยแลว้
นัน้ เดก็ผูย้า้ยถิน่มแีนวโน้มทีจ่ะเสยีเปรยีบและมคีวามเสีย่งสงูต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ การขม่เหง และโอกาสทีจ่ะโดนปฏเิสธหรอืไม่เป็นทีย่อมรบั 
ภายใต้โครงการต่างๆของส านักงานฯ ไอโอเอ็มได้ด าเนินกจิกรรม ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นให้เดก็เป็นศูนย์กลางของกจิกรรม เพื่อที่จะลดความ
เปราะบางเหล่านัน้ 

ส าหรบัเดก็ผูย้า้ยถิน่ทีเ่กดิในประเทศไทย ความไรส้ญัชาตนิัน้ไดข้ดัขวางเดก็ผู้

ยา้ยถิน่จากการเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานทีม่ปีระสทิธภิาพ อาท ิการศกึษา การดูแล

สุขภาพ และการคุม้ครองทางสงัคม  ไอโอเอม็จงึด าเนินการตัง้คลนิิกกฎหมาย

ขึน้ทีโ่รงพยาบาลแม่สอด เพื่อใหบ้รกิารในการจดทะเบยีนการเกดิ การประเมนิ

ความตอ้งการ และการวางแผนส าหรบักรณีทีไ่ม่ใช่เดก็ไทย  คลนิิกกฎหมายยงั

ได้เชื่อมโยงเดก็ผู้ยา้ยถิ่นไปยงับรกิารสาธารณะที่เหมาะสม นับตัง้แต่ที่คลนิิก

กฎหมายได้เปิดท าการในปี พ.ศ. 2559 เด็กแรกเกิดจ านวนเกอืบ 1300 คน 

ไดร้บัการจดทะเบยีนการเกดิ 

กองทุนช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉินของไอโอเอม็ ใหค้วามช่วยเหลอืกบัครอบครวั 

ผูย้า้ยถิน่ทีข่าดปจัจยัในการสนับสนุนบุตรของตน เน่ืองจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

โดยไม่คาดคดิ อาทิ อุบตัิเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน รวมทัง้การยุติ 

การจ้างงานโดยกะทนัหนั ครอบครวัผู้ย้ายถิ่นที่ประสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าว

สามารถตดิต่อกบัไอโอเอม็เพื่อขอรบัความช่วยเหลอืได ้ความช่วยเหลอืทีจ่ดัสรร

ให้กบัเดก็ผู้ย้ายถิ่นโดยการมอบชุดอุปกรณ์อนามยั การสนับสนุนด้านสุขภาพ

และดา้นโภชนาการ และการซือ้ประกนัสุขภาพ กระท าขึน้เพื่อให้มัน่ใจว่าเดก็ผู้

ยา้ยถิน่นัน้มปีระกนัคุม้ครองสขุภาพ  

คลนิิกกฎหมาย 

กองทุนช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉนิ 

ขอบคณุภาพถ่าจากนายวศิรตุ แสนค า  

www.sankhamphotography.com 

ภายถ่ายโดย: วศิรุต แสนค า  

ไอโอเอ็มประเทศไทย
การใหค้วามช่วยเหลอืกบัเดก็ผูย้า้ยถิน่
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ไอโอเอม็ไดร้วมหลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองเดก็ผูย้า้ยถิน่ไวใ้นทุกการอบรมของการต่อต้านการคา้มนุษย์เพื่อให ้         

ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายไดน้ าไปปฏบิตั ิในฐานะทีห่ลกัการดงักล่าวนัน้เป็นองค์ประกอบหลกัของหลกัสูตรอบรม การเน้นย ้า

ถึงความส าคญัจึงมุ่งเน้นไปที่ความต้องการพิเศษของเด็กผู้ย้ายถิ่นในตลอดทัง้กระบวนการของการระบุผู้เสยีหาย 

หลกัสูตรการอบรมยงัได้ครอบคลุมถึงการบงัคบัใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ต่อเด็ก อาทิ พระราชบญัญตัิป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์และช่องทางอา้งองิทีเ่หมาะสมในการใชป้ระโยชน์เมือ่ต้องจดัการกบักรณีการคา้มนุษย์ทีต่้อง

เดก็ผูย้า้ยถิน่ในหอ้งกกัชัว่คราวเผชญิกบัสภาพการใชช้วีติทีย่ากล าบาก ซึง่อาจส่งผลต่อพฒันาการของเดก็ ไอโอเอ็มจงึ

เขา้ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อให้แน่ใจว่า เด็กและเยาวชนผู้ยา้ยถิ่นกว่า 100 คน มสีุขภาพที่ดภีายใต้ขอ้ก าหนดของการ

สนับสนุนทางโภชนาการ การตรวจสุขภาพ การฉีดวคัซนี และสิง่อุปโภคอื่นๆ ในสถานกกักนัทัง้ 10 แห่ง ศูนย์พกัพงิ

ส าหรบัครอบครวัและเดก็ ตลอดจนศูนย์คุม้ครองสวสัดภิาพส าหรบัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย์  ไอโอเอ็มยงัไดจ้ดัใหม้ี

นักจิตแพทย์คอยให้บริการในการสนับสนุนทางด้านจิตสังคมและมกีารจดักิจกรรมนันทนาการขึ้นเพื่อจดัการกับ

ความเครยีด อนัประกอบดว้ย กจิกรรมกฬีาและการท่องเทีย่วชายทะเล           ในการทีจ่ะท าให้เกดิการพฒันาแบบ

องคร์วมนัน้ มกีารจดัชัน้เรยีนส าหรบัเดก็ผูย้า้ยถิน่ขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาทกัษะต่างๆ อาท ิทกัษะทางภาษาองักฤษ 

ทกัษะทางภาษาไทย และทกัษะการท าอาหาร เป็นตน้ 

แมว้่าประเทศไทยจะมนีโยบายการศกึษาถว้นหน้า ครอบครวัผูย้า้ยถิน่ยงัคงเผชญิกบัอุปสรรคซึ่งเป็นการขดัขวางบุตร

ของผูย้า้ยถิน่จากการไดร้บัการศกึษาทีด่ ี ไอโอเอม็ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตังิานในอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก จงัหวดัระนอง 

และจงัหวดัพงังา เพือ่ระบุถงึความแตกต่างระหว่างนโยบายและการปฏบิตักิาร รวมทัง้การระบุถงึการปฏบิตัทิีด่ใีนการ

เพิม่จ านวนผู้สมคัรเข้าเรยีนให้สูงขึ้น ซึ่งสามารถกระท าซ ้าได้ในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการช่วยเสริมสร้าง

ศกัยภาพของหน่วยงานการศกึษาในทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง และผูอ้ านวยการโรงเรยีนนัน้  ไอโอเอ็มก าลงัสรา้ง

ข ัน้ตอนด าเนินการทีเ่ป็นมาตรฐานชดัเจนในการช่วยเหลอืเดก็ผูย้า้ยถิน่ใหเ้ขา้ถงึบรกิารทางการศกึษา กองทุนขนาดเลก็

ไดร้บัการจดัสรรใหก้บัองคก์รไมแ่สวงหาก าไร เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสทีผ่่านการคดัเลอืกใหไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลอืใน

การช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา 

ภายใต้แผนงานของส านักงานไอโอเอ็มที่ได้ปรบัปรุงใหม่นัน้ ท าให้เกดิการก่อตัง้ IOM X ขึ้น  เยาวชนได้รบัการ

สนบัสนุนใหเ้รยีนรู ้ปฏบิตั ิและแบ่งปนั เพือ่ส่งเสรมิการโยกยา้ยถิน่ฐานทีป่ลอดภยัและการกระท าในทีส่าธารณะในการ

หยุดยัง้การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์  ในปี พ.ศ. 2559  IOM X  ร่วมกบัผูน้ าเยาวชนไทยและมาเลเซีย

ภายใต้โครงการผู้น าเยาวชนอาเซียน (Young Southeast Asian Leaders Initiative: YSEALI) 

ส าหรบัการสมัมนาเกี่ยวกบัการค้ามนุษย์และกจิกรรมป้องกนัที่มปีระสทิธผิล  นอกจากนี้ IOM X ไดป้ระสานงาน

ร่วมกบั บรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) ในโครงการ YouthSpark เพือ่ใหผู้น้ าเยาวชนในชุมชนจากทัว่ประเทศ

ไทยทีม่ทีกัษะดา้นสารสนเทศและขอ้มลูเกีย่วกบัการคา้มนุษย์ 

หลกัส าคญัในการใหค้วามคุม้ครองเดก็ผูย้า้ยถิน่ 

การเขา้ถงึดา้นการศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ 

การช่วยเหลอืเพื่อมนุษยธรรมส าหรบัเดก็ทีอ่ยู่ในสถานกกักนั 

การมสีว่นร่วมของเยาวชนในประเดน็ดา้นการโยกยา้ยถิน่ฐาน 

จงัหวดัสงขลา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดักรุงเทพฯ 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

จงัหวดัตาก 

จงัหวดัระนอง 

จงัหวดัพงังา 

จงัหวดัในประเทศไทยที่ด าเนินโครงการของไอโอเอม็ ซึง่

เป็นประโยชน์กบัครอบครวัผูย้า้ยถิน่ 

จงัหวดัเชยีงราย 
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