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  บทนำ 

กิจกรรมตาง ๆ ที่สรุปไวในรายงานประจำป พ.ศ. 2564 สะทอนใหเห็นวาเปนปแหงความทาทายแตก็เปนปที่มีประสิทธิผล
เปนอยางมาก ซึ่งสำนักงานองคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ประจำประเทศไทยไดมีการปรับตัว
และตอบสนองตอการระบาดใหญของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก และไดชวยเหลือผูคนใหรอดพน
จากความทาทายที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 

ผูโยกยายถิ่นฐานมีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แรงงานเหลานี้เขามาชวยชดเชยภาวะ
การขาดแคลนแรงงานที่เพิ่มขึ้น และมีสวนสนับสนุนตอสุขภาวะทางเศรษฐกิจของหลาย ๆ ครัวเรือน แรงงานขามชาติเปนกลุม
ที่ไดรับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากโรคโควิด-19 แตพวกเขายังคงมีสวนชวยในการสนับสนุน เศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคอยางตอเนื่อง 
ในฐานะแรงงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคสวนหลัก ๆ อาทิ ภาคการดูแลสุขภาพ งานบาน และการเกษตร 

การระบาดใหญของโควิด-19 แสดงใหเห็นแลววาจะไมมีใครปลอดภัยจนกวาทุกคนจะปลอดภัย การตอบสนองที่คำนึงถึงผูโยกยาย
ถิ่นฐานและการเคลื่อนยาย เปนสิ่งจำเปนในการเอาชนะผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาด และฟนฟูใหกลับมาดียิ่งขึ้น แนวทาง
ดังกลาวยังจำเปนตอการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs)  และขอตกลงระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เปนระบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration: GCM) โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ไอโอเอ็มมุงมั่นที่จะทำงานรวมกันกับรัฐบาลไทยและภาคี
ตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยมีความสามารถในการฟนตัวทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณโควิด-19  อยางเต็มที่

รายงานประจำปขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ปพ.ศ. 2564



พนักงาน

~300

สำนักงาน

11

โครงการ

~50

ผูสนับสนุน

18

ผูรับผลประโยชน

>300,000
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เกี ่ยวกับไอโอเอ็มประเทศไทย

ไอโอเอ็ม กอตั้งขึ้นในป 2494 เปนองคกรระหวางรัฐบาลที่เปนผูนำ

ดานการโยกยายถิ่นฐาน และมีฐานะเกี่ยวของกับองคการสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) ไอโอเอ็มมีประเทศภาคีทั้งหมด 174 

ประเทศและมีประเทศผูสังเกตการณ 8 ประเทศ   

ไอโอเอ็มยึดมั่นในหลักการที่วาการโยกยายถิ่นฐานอยางมี

มนุษยธรรมและเปนระเบียบจะเปนประโยชนตอผูโยกยายถิ่นฐาน

และสังคม  เพื่อพัฒนาเปาหมายดังกลาว ไอโอเอ็มจะทำงาน

รวมกับภาคีเพื่อรับมือกับความทาทายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

ของการโยกยายถิ่นฐาน ทำความเขาใจปญหาดานการโยกยาย

ถิ่นฐานใหมากขึ้น สงเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

ผานการโยกยายถิ่นฐาน และรักษาสุขภาวะที่ดีและสิทธิมนุษยชน

ของผูโยกยายถิ่นฐาน   

ไอโอเอ็มเริ่มดำเนินการภารกิจในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2518 

โดยใหความชวยเหลือในการตั้งถิ่นฐานของผูลี้ภัยชาวอินโดจีนใน

ประเทศตาง ๆ เพื่อใหมีถิ่นที่อยูแบบถาวร ตั้งแตชวงเวลานั้นเปนตนมา 

กิจกรรมของไอโอเอ็มในประเทศไทยจึงไดขยายขอบเขตอยางมีนัยสำคัญ

ทั้งในแงของการเขาถึงทางภูมิศาสตรและประชากรที่เปนกลุมเปาหมาย    
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ประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกของไอโอเอ็มในป พ.ศ. 2529 จวบจน

ถึงปจจุบัน ความรวมมือระหวางไอโอเอ็มกับรัฐบาลไทย ไดครอบคลุม

ทุกดานของการโยกยายถิ่นฐานที่มีผลกระทบตอประเทศไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน สุขภาพ

ของผูโยกยายถิ่นฐาน การตอตานการคามนุษย การรับมือกับ

กรณีฉุกเฉินและหลังวิกฤตการณ การเสริมสรางสถาบัน การบริหาร

จัดการชายแดน การวิจัยและความรวมมือกับภาคเอกชน   

ในปจจุบัน ไอโอเอ็มมีสถานะที่แข็งแกรงในประเทศไทยโดยมี

พนักงานกวา 300 คนรวมกันทำงานในโครงการมากกวา 50 โครงการ

ใน 9 แหงทั่วประเทศ สำนักงานไอโอเอ็มในประเทศไทยมีสำนักงาน

ใหญตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ฯ  นอกจากนี้ยังมีสำนักงานยอย

อีก 4 สาขา และสำนักงานโครงการตางๆอีก 6 สาขาในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม แมฮองสอน แมสะเรียง แมสอด 

และสมุทรปราการ 



ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีผลตอการโยกยายถิ่นฐานในประเทศไทย

สถานการณโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) สงผลกระทบอยางมาก
ตอสภาพการทำงานและพลวัตการโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน
ในประเทศไทย แรงงานทั่วโลกที่มีคาแรงต่ำและแรงงานนอกระบบ 
ตางไดรับผลกระทบอยางหนักจากการปดประเทศ และการหยุดชะงัก
ของหวงโซอุปทานทั่วโลก ในประเทศไทย แรงงานสวนใหญเปน
แรงงานขามชาติจากกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และเมียนมา ในปพ.ศ. 2562 แรงงานขามชาติประมาณ 3 ลาน
คนเปนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยครึ่งหนึ่งมาจาก
เมียนมา รอยละ 34 มาจากกัมพูชา และรอยละ 18 มาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้องคการ
สหประชาชาติ (UN) คาดวาผูโยกยายถิ่นฐานจากประเทศเหลานี้
อีกอยางนอย 2 ลานคนเปนแรงงานนอกระบบที่กระจายอยูทั่ว
ประเทศ

แมวาจะไมมีบันทึกอยางเปนทางการเกี่ยวกับการตกงานของแรงงาน
ขามชาติในประเทศไทย แตเครือขายองคกรดานแรงงานขามชาติ 
(Migrant Working Group: MWG) คาดวามีแรงงานขามชาติ
จำนวน 700,000 คน ตกงานระหวางเดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ซึ่งสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การบริการ 
และการกอสราง โดยตัวเลขเหลานี้ไมเคยลดลงตลอดป 2564 
เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีอยูอยางตอเนื่อง และ
มาตรการกักตัวที่บังคับใชทั่วประเทศไทย ซึ่งสงผลใหแรงงานขาม
ชาติตองอพยพกลับประเทศตนทางเปนจำนวนมาก สำนักงานตรวจ
คนเขาเมืองแหงประเทศไทยระบุวาชาวกัมพูชาจำนวน 71,292 คน 
ชาวลาวจำนวน 284,180 คน และชาวเมียนมาจำนวน 183,375 
คน เดินทางออกจากประเทศไทยระหวางเดือนมีนาคม 2563 
ถึงเมษายน 2564 อยางไรก็ตามมีแนวโนมวาตัวเลขเหลานี้จะสูงขึ้น
อีกเมื่อพิจารณาถึงชองทางการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติที่มีอยู
หลายแหง

จากการศึกษาของไอโอเอ็มเมื่อไมนานมานี้เกี่ยวกับ 
“ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที ่มีผลตอแรงงานขามชาติ
อันเนื่องมาจากโควิด-19” ซึ่งไดมีการเผยแพรในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2564 พบวาแรงงานขามชาติสวนใหญที่ยังคงอยูในประเทศไทย
ทำงานดวยจำนวนชั่วโมงที่เทาเดิมแตไดรับคาจางที่ต่ำกวาในชวงที่
มีการระบาดครั้งใหญ แรงงานหญิงขามชาติไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรง โดยครึ่งหนึ่งของแรงงานหญิงไดรับคาจางต่ำกวาคาแรงขั้น
ต่ำ ในหลาย ๆ กรณี แรงงานขามชาติที่สูญเสียรายไดในประเทศไทย
ตองกูเงินเพื่อใชเปนคาใชจายในชีวิตประจำวันและคาใชจาย
ในครัวเรือน

การปดประเทศและขอจำกัดตาง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อลดการแพร
กระจายและผลกระทบของโควิด-19 ทำใหเกิดความทาทายที่สำคัญ
ในการดำเนินโครงการของไอโอเอ็มในป 2564 ไอโอเอ็มประเทศไทย
รวมกับกลุมภาคียังคงเดินหนาสนับสนุนผูโยกยายถิ่นฐาน และสงมอบ
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของในป 2564 และกำลังเตรียมความพรอม
สำหรับการเปดพรมแดนอีกครั้ง

SOCIOECONOMIC IMPACT OF 
COVID-19 ON MIGRANT WORKERS
IN CAMBODIA, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC, 
MYANMAR AND THAILAND

รายงานประจำปขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ปพ.ศ. 2564
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  ผลงานที่สำคัญ
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ดวยความรวมมือกับกระทรวงแรงงาน หนวยงานของ
สหประชาชาติ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคม (CSO) 
ไอโอเอ็มทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติ
ในประเทศไทย โดยทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียจากภาครัฐ
และนายจางในการสงเสริมการโยกยายถิ่นที่ปลอดภัยและปกติ 
การสรรหาและการจางแรงงานขามชาติอยางเปนธรรมและ
มีจริยธรรม และการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
 
แรงงานขามชาติ               คนมีโอกาสมากขึ้นในการเขาถึง
โครงการพัฒนาทักษะในป 2564 โดยแรงงาน 379 คนไดรับ
การรับรองทักษะของตนเองโดยมีไอโอเอ็มเปนผูใหการสนับสนุน

มีการเขาถึงแรงงานขามชาติ                  คนผาน
การรณรงคเผยแพรขอมูลของไอโอเอ็ม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการโยกยายถิ่นฐานใหเปนไปอยางปลอดภัย ผานทางนายจาง
เพื่อแกไขปญหาแรงงานทาสยุคใหม และสงเสริมการสรรหาและ
การจางงานอยางมีจริยธรรม

มีการเขาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย             รายโดยการเผย
แพรแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานขามชาติ (Good 

Practices Guidelines for Skill Development for Migrant 

Workers) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไอโอเอ็ม นอกจากนี้ไอโอเอ็มยังไดจัด
ทำกรอบความรับผิดชอบรวมกันในการสรรหาแรงงานอยางมี
จริยธรรม การจางงานและการพัฒนาทักษะแรงงานขามชาติ 
(Shared Responsibility Framework on Ethical Recruit-

ment , Migrant Employment and Skill Development) 

โดยมีเปาหมายเพื่อสรางมาตรฐานขั้นต่ำที่สอดคลองกับกฎหมาย
ไทยสำหรับการสรรหาแรงงานที่เปนธรรมและมีจริยธรรม 
งานที่มีคุณคาและการพัฒนาทักษะใหกับแรงงานขามชาติ

การโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน

และการพัฒนามนุษย

492

30,000

เพื่อปรับปรุงสวัสดิการของแรงงานขามชาติ สงเสริมสิทธิและ
ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ไอโอเอ็มรวมมือกับ
ภาคธุรกิจและสมาคมทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กเพื่อสงเสริม
การสรรหาแรงงานที่เปนธรรมและมีจริยธรรม ใหภาคธุรกิจ
ทีมีสวนรับผิดชอบตอสังคมและสรางความยั่งยืนตลอดทั้งหวงโซ
อุปทาน

แรงงานชาวเมียนมา        คนของคูคาบริษัทอิเกียและ
เดลตากาลิลในประเทศไทย ไดใหขอเสนอแนะจากประสบการณ
การสรรหาแรงงานและการจางงานผานแอปพลิเคชันมือถือที่ใช
เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งไดมีการทดลองใชในป พ.ศ. 2564 
โดยไอโอเอ็มไดรวมมือกับดิจิเน็กซ โซลูชัน ซึ่งเปนผูใหบริการ
เทคโนโลยี ขอมูลที่รวบรวมมาไดชวยใหบริษัททราบกระบวนการ
โยกยายถิ่นฐานของแรงงาน จุดที่มีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอา
เปรียบเปนพิเศษ

หนึ่งในตัวแทนของบริษัทอธิบายไววา โครงการนี้ชวยระบุเรื ่อง

ที่แบรนดตองรับรูโดยละเอียด เพื่อนำไปปรับปรุงสภาพการ

ทำงานของแรงงานขามชาติที่ทำงานอยูในโรงงานที่ประเทศไทย

ใหดีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ระบบยังกำหนดทิศทางการตรวจสอบระบบการจัดการ
โรงงาน และชองทางการสื่อสารระหวางนายจางกับลูกจางที่กำลัง
จะเกิดขึ้นอีกดวยอีกหนึ่งโครงการที่ไอโอเอ็มไดรวมมือกับอิเกีย 
คือ โครงการพัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณที่อธิบายถึงสภาพการทำงาน
และความเปนอยูของแรงงานไทยที่ไปเก็บผลไมปาในประเทศ
สวีเดน สิทธิของแรงงาน ซึ่งรวมถึงการเขาถึงการเยียวยาในตาง
ประเทศ และเปนครั้งแรกที่มีการเผยแพรชุดขอมูลดังกลาวเปน
ภาษาอีสาน ซึ่งเปนภูมิภาคท ี่แรงงานขามชาติสวนใหญทำงาน
ภายในหวงโซอุปทานการเก็บผลไมปาของอิเกีย
 

ความรวมมือกับสวนภาคเอกชน

1,490

238

© IOM 2021/ Javier VIDAL © IOM 2022



               ผูเก็บผลไมปาชาวไทยกวา 1,000 คนที่กลับ
มาจากประเทศสวีเดนในป พ.ศ.2564 ไดรับขอมูลที่เปนประโยชน
จากสื่อเหลานี้ แรงงานสวนใหญมีแนวโนมที่จะเดินทางกลับไปใน
ชวงฤดูเก็บผลไมปาป พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ มีการแปลสื่อขอมูล
เหลานี้เปนภาษาไทยกลาง และมีการรวบรวมเอาไวในโครงการ
ปฐมนิเทศกอนออกเดินทางที่ดำเนินการโดยกองบริหารแรงงาน
ไทยไปตางประเทศของกระทรวงแรงงาน สื่อขอมูลเหลานี้จะเปน
ประโยชนอยางมากกับแรงงานไทยจำนวน 3,000 ถึง 5,000 คน
ที่เดินทางไปประเทศสวีเดนทุกปเพื่อทำงานเปนคนเก็บผลไมปา

ผลงานที่สำคัญ 

รายงานประจำปขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ปพ.ศ. 2564

1,000+

ไอโอเอ็มมีสวนรวมในการใหความคุมครองและความชวยเหลือแก
ผูโยกยายถิ่นฐานที่ตองการความชวยเหลือ รวมถึงผูเสียหาย
จากการคามนุษย  ผูถูกลักลอบที่ตองการความคุมครอง ผูโยกยาย
ถิ่นฐานในสถานการณที่ไมปกติ ผูโยกยายถิ่นฐานที่ติดคาง 
เด็กตางดาวที่เดินทางโดยลำพังและแยกจากครอบครัว 
และผูโยกยายถิ่นฐานที่ตองเผชิญกับการใชความรุนแรงและ
การลวงละเมิด 

             คน เปนผูอพยพที่มีความเปราะบาง  (โดยเปนเด็ก 
216 คน และผูหญิง 543 คน) ซึ่งไดรับการสนับสนุนดาน
การฟนฟูสมรรถภาพและความคุมครองตามความจำเปน ซึ่งรวม
ถึงสถานที่พักพิง การสนับสนุนทางการแพทย และการสนับสนุน
ดานการใหคำปรึกษาทางจิตสังคมผานไอโอเอ็ม

   คน เปนผูเสียหายจากการคามนุษย  (โดยเปนชาย 
114 คน และหญิง 238 คน) ซึ่งไดรับการชวยเหลือโดยตรงผาน
การคัดกรอง การคัดแยกและการสงตอโดยหนวยงานรัฐ

การใหความคุมครองและความชวยเ
หลือแกผูโยกยายถิ่นฐาน 

759

  คนเปนผูโยกยายถิ่นฐานในศูนยกักกันของ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ศูนยพักพิงสำหรับเด็กและครอบครัว 
และสถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยโดยไดรับ
การสนับสนุนดานการฟนฟูสมรรถภาพและการคุมครองตาม
ความจำเปน รวมถึงความชวยเหลือทางการแพทยและจิตสังคม 
อาหาร และขาวของเครื่องใชตาง ๆ

 คนเปนผูโยกยายถิ่นฐานที่ติดคางอยูในประเทศไทย 
(โดยเปนชาย 8 คน ผูหญิง 5 คน และเด็กชาย 6 คน) ซึ่งไดรับ
ความชวยเหลือในการกลับสูภูมิลำเนาและกลับคืนสูสังคม
โดยสมัครใจ

 คนเปนแรงงานไทยที่ติดคางอยูตางประเทศ (โดยเปนชาย 
2 คน ผูหญิง 20 คน เด็กชายหนึ่งคน และเด็กหญิงสองคน) รวมทั้ง
ผูเสียจากการคามนุษยสองคน โดยไดรับความชวยเหลือเมื่อเดิน
ทางมาถึงประเทศไทยและการกลับคืนสูสังคม
 
มีการทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียมากกวา             
คนซึ่งเปนตัวแทนจากกระทรวงตาง ๆ องคกรภาคประชาสังคม
และประชาชน ไอโอเอ็มรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และกองบังคับการปราบปรามการคา
มนุษย ไดใหการสนับสนุนการพัฒนากลไกการสงตอระดับชาติ 
หรือ เอ็นอารเอ็ม (National Referral Mechanism: NRM) 
สำหรับผูเสียหายจากการคามนุษยในประเทศไทย และใหการ
สนับสนุนทางเทคนิคและการเสริมสรางขีดความสามารถ 
รวมถึงมาตรการแทรกแซงที่มีความละเอียดออน

ไอโอเอ็มสนับสนุนรัฐบาลไทย ในหลากหลายประเด็นดาน
การโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ ผานนโยบายหลักแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด แนวทางและเครื่องมือตาง ๆ ของไอโอเอ็ม เชน 
ตัวกำหนดความเปราะบางของผูโยกยายถิ่นฐาน แนวทาง
การกลับคืนสูสังคมแบบบูรณาการ เสริมสรางกลไกความรวมมือ
ทวิภาคีระหวางกัมพูชาและไทยทั้งในดานนโยบายและการสนับสนุน
ทางวิชาการ รวมถึงผานการพัฒนาเอกสารคูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสำหรับการกลับสูภูมิลำเนาและการกลับคืนสูสังคม 
และการจัดการเคสผูเสียหายจากการคามนุษยในฐานะหนวยงาน
ที่เปนผูนำในการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับเหตุการณฉุกเฉิน
ของผูโยกยายถิ่นฐาน ไอโอเอ็มมีความสามารถในการติดตามและ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายในบริเวณพื้นที่ชายแดน และพัฒนา
แผนการเตรียมความพรอมสำหรับผูโยกยายถิ่นฐาน และแผน
ตอบสนองตอการหลั่งไหลเขามาใหมของแรงงานขามชาติจาก
เมียนมาสูประเทศไทย ภายหลังการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2564 ในเมียนมา

2,300 

19

28

850+
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ในดานการเปดพรมแดน ไอโอเอ็มยังคงใหการสนับสนุนรัฐบาลไทย
และหนวยงานระดับภูมิภาคเพื่อแกไขปญหาการโยกยายถิ่นฐาน
แบบไมปกติ การคามนุษยและการลักลอบขนคนเขาเมือง โดยเพิ่ม
ขีดความสามารถของเจาหนาที่ชายแดนในการตรวจจับเอกสาร
การเดินทางปลอม แบงปนขอมูล และชวยเจาหนาที่ระบุผูเสียหาย
วาเปนผูลักลอบเขาเมือง หรือผูเสียหายจากการคามนุษย 

 ในป 2564 มีการประเมินแบบเรงรัดตามจุดเขาออกประเทศทั้ง        
       จุดเพื่อเตรียมการสำหรับการเปดพรมแดนอีกครั้ง
 
   ขอเสนอแนะที่มีการรวบรวมจากและขอมูลเกี่ยวกับ
สิทธิตางๆ ในป 2564 ไอโอเอ็มไดกอตั้งและเปนผูนำคณะ
ทำงานยอยของเครือขายสหประชาชาติวาดวยการโยกยาย
ถิ่นฐานในการรับมือกับโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอผูโยกยาย
ถิ่นฐาน และเผยแพรรายงานสถานการณรายเดือนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีตอแรงงานขามชาติในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งประกอบไปดวยนายจาง องคกรภาค
ประชาสังคม นายหนาจัดหางาน หนวยงานพันธมิตรของรัฐบาล
ในกัมพูชา เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และไทย ผานการปรึกษาหารือในระดับชาติและระดับภูมิภาค
โดยมีไอโอเอ็มเปนผูดำเนินการรวมกับโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United  Nations  Development  Pro-
gramme: UNDP)  และหนวยงานภาครัฐ (กระทรวงยุติธรรม)
ขอเสนอแนะเหลานี้นำไปสูการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบาย 
กระบวนการ และขั้นตอนการมีสวนรวม กอนการเปดพรมแดน
ในชวงโควิด-19 ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหลานี้
คือการจัดทำชุดขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแรงงานขามชาติ
หลังการระบาดใหญ ซึ่งจะนำไปสูการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพรวมกันกับนายจางทั่วประเทศในป พ.ศ. 2565 
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่สอดคลองตามกรอบกฎหมายของประเทศ
และสงเสริมการจัดหางานอยางมีจริยธรรม และงานที่มีคุณคา
แกแรงงานขามชาติในประเทศไทย
 

สนับสนถนการตรวจคนเขาเมืองและการบริหา
รจัดการชายแดน

รายงานประจำปขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ปพ.ศ. 2564

ไอโอเอ็ม มุงหวังที่จะทำใหผูโยกยายถิ่นฐานและเจาของชุมชน 
(host communities) สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอยาง
เทาเทียมกัน ในป พ.ศ. 2564 ดวยความรวมมือกันอยางใกลชิด
ระหวางกระทรวง สาธารณสุขแหงประเทศไทย และพันธมิตร
ตางๆของเรา ไอโอเอ็มยังคงใหบริการดานสุขภาพแกผูโยกยาย
ถิ่นฐานพรอมทั้งปรับขีดความสามารถและทรัพยากรที่มีอยูเพื่อ
ใหตอบสนองตอความตองการของผูรับผลประโยชนของเรา
ในตลอดชวงปที่สองของสถานการณโรคระบาดโควิด-19 
 
       คนเปนผูที่ไดรับประโยชนจากการประเมินสุขภาพ
กอนการโยกยายถิ่นฐาน โดยแบงออกเปน ผูลี้ภัยจำนวน 2,252 
คนและผูโยกยายถิ่นฐานจำนวน  6,445 คน 

           คนเปนผูไดรับผลประโยชนจากการใหความรู
ดานสุขภาพแบบตัวตอตัว และอาสาสมัคร 133 คนที่ไดรับ
การอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถโดยไอโอเอ็ม 

     คนเปนผูโยกยายถิ่นฐานที่ไดรับบริการดาน
สุขภาพผานการบริการของไอโอเอ็มและพันธมิตร เชน  การตรวจ
คนหาเชื้อโควิด-19 การตรวจสุขภาพ การรักษา การฝกอบรม
อาสาสมัครดานสุขภาพ ชุดบรรเทาทุกข การใหความรูดาน
สุขภาพและการสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
ในกลุมจังหวัดเปาหมาย เชน ตาก เชียงใหม ระนอง และสงขลา 

      คน เปนแรงงานขามชาติที่ไดรับผลกระทบ
จากมาตรการปดประเทศ โดยแรงงานขามชาติไดรับ ชุดบรรเทา
ทุกข อาหารและขาวของเครื่องใช

สุขภาพของผูโยกยายถิ่นฐาน

8,697 

17,602 

100,000

ผลงานที ่สำคัญ 

10,000+

4
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         คนเปนเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่
บังคับใชกฎหมายจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนผานการฝกอบรมเพื่อสรางขีดความสามารถดาน
การคามนุษย การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน และหลักสูตรการ
สอบสวนคดีอาชญากรรมขามชาติ ไอโอเอ็มยังไดประสานงานกับ
สำนักงานอัยการสูงสุดของไทย โดยไอโอเอ็มไดจัดทำแผนปฏิบัติ
การสำหรับการบังคับใชกฎหมายของไทย และหนวยงานภาครัฐ
เพื่อดำเนินการใชพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (พ.ศ. 2522) 
ที่แกไขเพิ่มเติมวาดวยเรื่องการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน
ที่จัดทำขึ้นใหมอยางมีประสิทธิภาพ

1,500

ไอโอเอ็มดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นดานการโยกยายถิ่นฐาน
เพื่อสงเสริมใหเกิดการเจรจาตามหลักฐานเชิงประจักษ ระบุ
ชองวางในกรอบนโยบาย และใหการสนับสนุนการดำเนินงาน
รวมกันอยางตอเนื่องกับผูมีสวนไดสวนเสียของรัฐบาล ไอโอเอ็ม
สนับสนุนรัฐบาลไทยในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
พลวัตของการโยกยายถิ่นฐาน และลักษณะเฉพาะผานการติดตาม
การเคลื่อนยายและการตรวจสอบกระแสการเคลื่อนยาย ซึ่งชวย
ทำใหการประสานงานและการวางแผนเชิงยุทธศาสตรในการ
จัดการดานการโยกยายถิ่นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิผล ขอมูล
การผลัดถิ่นและการเคลื่อนยายของประชากรจะถูกรวบรวม
และวิเคราะหภายใตระบบติดตามการตรวจสอบการเคลื่อนที่
และการเคลื่อนยายของประชากร หรือ ดีทีเอ็ม (Displacement 
Tracking Matrix:DTM) ของไอโอเอ็ม ซึ่งจะใหขอมูลที่สำคัญ
แกผูมีอำนาจตัดสินใจ และผูผูปฎิบัติงานในชวงวิกฤต และทำให
เกิดความเขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกระแสการเคลื่อนที่ของประชากร 

ไอโอเอ็มไดมีการสำรวจแรงงานขามชาติจำนวน   

คนในประเทศไทยและจำนวน  800 คนที่เปนผูโยกยาย
ถิ่นฐานที่เดินทางกลับสูภูมิลำเนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และกัมพูชา เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมอันเนื่องมาจากโรคโควิด-19 ที่มีตอแรงงานขามชาติ
ในกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา
และไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญดังตอไปน ี้

ขอมูลดานการโยกยายถิ่นฐานและการวิจัย

รายงานประจำปขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ปพ.ศ. 2564

ไอโอเอ็มไดดำเนินการคัดกรองทางการแพทย ปฐมนิเทศทางดาน
วัฒนธรรม จัดเตรียมการเดินทางและการสัมภาษณใหแกผูลี้ภัย
ที่ไดรับการคัดเลือกกอนเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหมในประเทศที่
สาม

    คนเปนผูลี้ภัยที่ไดไปตั้งถิ่นฐานใหม 
ใน 14 ประเทศ โดยเดินทางจากประเทศไทยนับตั้งแตปพ.ศ. 
2547
 
  คนเปนผูลี้ภัยที่อยูในคายผูลี้ภัยและในเขตเมือง
ซึ่งไดรับประโยชนจากการปฐมนิเทศทางวัฒนธรรมที่ดำเนินการ
โดยโครงการ Canadian Orientation Abroad (COA) ของ
ไอโอเอ็มและยายไปตั้งถิ่นฐานใหมในตางประเทศในป พ.ศ. 2564
 
 คนเปนผูไดรับผลประโยชนที่อยูในคายผูลี้ภัยและในเขต
เมืองซึ่งเขารวมโครงการ Australian Cultural Orientation 
Programme (AUSCO) ของไอโอเอ็ม ในประเทศไทยในปพ.ศ. 
2564

                    คนเปนผูลี้ภัยที่ไดรับการตรวจสุขภาพ (Migration 

Health Assessment - MHA) และผูลี้ภัยจำนวน  901 คน
ไดรับการตรวจสุขภาพกอนออกเดินทาง รวมถึงการตรวจโรค
โควิด-19 กอนสงตัวไปยังประเทศที่สาม

การตั้งถิ่นฐานใหมของผูลี ้ภัย

144,000+

1,233

28

2,252

ผลงานที ่สำคัญ 

1,300

หนี้สินและการสง
เงินกลับประเทศ

การจางงานและ
การคุมครองการจางงาน

การเขาถึงขอมูล การคุมครองและ
บริการทางสังคม

การกลับสูภูมิลำเนา
และการกลับคืน
สูสังคม

การโยกยายถิ่นฐานใหม
และการจางงานใหม

การสรรหางานที่เปน
ธรรมและมีจริยธรรม

การพัฒนาทักษะและ
การฝกอบรม
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รายงานประจำปขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ปพ.ศ. 2564

ในป พ.ศ. 2564 เครือขายองคการสหประชาชาติวาดวยการ
โยกยายถิ่นฐานประจำประเทศไทยไดสนับสนุนรัฐบาลไทย 
ในฐานะประเทศผูนำ (Champion country) ของขอตกลง
ระดับโลกวาดวยการโยกยายถิ่นฐาน หรือ จีซีเอ็ม (Global 
Compact for Migration: GCM)  เพื่อใหมั่นใจวารัฐบาลไทย
มีการพิจาณาดานการโยกยายถิ่นฐานในนโยบายระดับชาติ  
ตลอดจนกรอบการบริหารของสถาบัน เชน รางกรอบความรวมมือ
วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Sustainable Development Cooperation Framework – 
UNSDCF) โดยเครือขายฯไดจัดทำแผนการดำเนินงานของ
ประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยมุงเนนใหเกิดความชัดเจนและ
การดำเนินการเชิงยุทธศาสตรเพื่อสงมอบผลลัพธที่เปนรูปธรรม
และวัดผลไดตลอดระยะเวลาสองป (พ.ศ. 2564 – 2566) 

เครือข่ายแห่งองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย 

ผลงานที ่สำคัญ 

นอกจากนี้ไอโอเอ็มไดมีการจัดทำรายงานการศึกษาภูมิหลัง
เกี่ยวกับการคุมครองทางสังคมของแรงงานขามชาติและครอบครัว
ในประเทศไทย (Background Study on Social Protection 
for Migrant Workers and Their Families in Thailand) 
ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนการดำเนินงานรวมกันอยางใกลชิดกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย การศึกษานี้
นำเสนอการทบทวนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการคุมครองทาง
สังคมของประเทศไทยที่เปนปจจุบัน ซึ่งรวมถึงการออกแบบ
การใหความคุมครอง และการเขาถึงของแรงงานขามชาติเกือบ
สามลานคนที่อาศัยอยูในประเทศ การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของ
โครงการความรวมมือแหงสหประชาชาติวาดวยการคุมครองทาง
สังคมสำหรับทุกคนในประเทศไทย ซึ่งไดรับทุนสนับสนุน
จากกองทุนรวมเพื่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รองผูอำนวยการใหญไอโอเอ็ม Amy Pope เขาพบปะกับผูประสานงานประจำ
สหประชาชาติในประเทศไทย Gita Sabharwal © IOM 2022
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ผูสนับสนุนและพันธมิตร

Chiang Mai

Mae Hong Son
O�ce Sop Moei

Sub-O�ce Mae Sariang
Sub-O�ce Mae Hong Son

O�ce - Srisangwan hospital
 

Mae Sot, Tak

Bangkok
Country O�ce 
Bali Process Regional Support O�ce
Medical Health Assessment Centre
Immigration Detention Centre 

Samut Prakarn 
IOM O�ce - Airport 

ติดตอ

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) 
ประเทศไทย ชั้น 18 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต สาทร 
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร: (+66) 2-343-9300
แฟกซ: (+66) 2-343-9399
เว็บไซต: thailand.iom.int
อีเมล: iomthailand@iom.int

SDGs
related to 
IOM

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ สำนักงานยอย และพื้นที่การดำเนิน
โครงการตางๆ ของไอโอเอ็มประจำประเทศไทย


