
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 
THAILAND 

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) 
หรือ ไอโอเอ็ม (IOM) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2494 เปนองคกรชั้นนำระหวางรัฐบาลในประเด็น
ดานการโยกยายถิ่นฐานและมีฐานะเกี่ยวของกับองคการสหประชาชาติ ไอโอเอ็มมีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 174 ประเทศ และมีประเทศผูสังเกตการณ 8 ประเทศ 

ไอโอเอ็มยึดมั่นในหลักการการยายถิ่นฐานอยางมีมนุษยธรรมและเปนระเบียบซึ่งจะเปนประโยชน
ตอผูยายถื่นฐาน การที่จะบรรลุพันธกิจนี้ ไอโอเอ็มทำงานรวมกับพันธมิตรเพื่อจัดการกับความ
ทาทายที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินงานดานการโยกยายถิ่นฐาน  เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นดานการโยกยายถิ่นฐาน สงเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจผานการโยกยาย
ถิ่นฐาน และสนับสนุนความเปนอยูที่ดีและสิทธิมนุษยชนของผูยายถิ่นฐาน   

ไอโอเอ็มเริ่มดำเนินภารกิจในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2518 โดยใหความชวยเหลือในการโยกยาย
ถิ่นฐานแกผูยายถิ่นฐานชาวอินโดจีนไปยังประเทศตางๆ ที่ใหพวกเขามีที่พักอาศัยแบบถาวร 
นับตั้งแตชวงเวลานั้นเปนตนมา ไอโอเอ็มขยายการดำเนินกิจกรรมตางๆในประเทศไทยอยาง
มีนัยยะสำคัญทั้งในดานการเขาถึงทางภูมิศาสตรและกลุมประชากรเปาหมาย 

ประเทศไทยเขารวมเปนรัฐสมาชิกของไอโอเอ็มในป พ.ศ. 2529 ปจจุบัน ไอโอเอ็มไดขยาย
ความรวมมือกับรัฐบาลไทยจนครอบคลุมทุกมิติของการโยกยายถื่นฐานที่มีผลกระทบตอ
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน เชน ประเด็นดานแรงงานขามชาติ สุขภาพของผูยายถิ่นฐาน 
การตอตานการคามนุษย การใหความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินและหลังสภาวะวิกฤติ 
การเสริมสรางสถาบัน การบริหารจัดการชายแดน การวิจัย และความรวมมือของภาคเอกชน    

ในปจจุบัน ไอโอเอ็มมีบทบาทอยางยิ่งในประเทศไทย โดยประกอบไปดวยบุคลากรมากกวา 
400 คน ดำเนินโครงการกิจกรรมมากกวา 50 โครงการ ในพื้นที่ 11 แหง ทั่วประเทศไทย

ในฐานะหนึ่งในสมาชิกทีมงานขององคการสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations 
Country Team : UNCT) ไอโอเอ็มมีสวนชวยเหลือทางดานความรูความเชี่ยวชาญในประเด็น
การโยกยายถิ่นฐานตอกรอบความรวมมือวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระป พ.ศ. 2565 – 2569 
(United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2022 – 2026: 
UNSDCF) ซึ่งไดรับผลประโยชนมาจากความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ขององคการ
สหประชาชาติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันของสมาชิก นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม เปนประธาน
เครือขายการประชุมวาดวยการโยกยายถิ่นฐานในประเทศไทยขององคการสหประชาชาติ 
(United Nations Thailand Migration Network: UNMN) และประธาน รวมของกลุม
คณะปฏิบัติงานวาดวยเรื่องเราจะไมทิ้งใครไวขางหลัง (Leave No One Behind) ในกรอบ
ความรวมมือวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศไทยทำหนาที่เปน “ประเทศตนแบบ” 
(Champion country) สำหรับการดำเนินการตาม
ขอตกลงระดับโลกวาดวย การโยกยายถิ่นฐานอยาง
ปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global Compact 
on Safe, Orderly and Regular Migration: GCM) 
หรือ  จีซีเอ็ม โดยประเทศไทยยินยอมที่จะใหขอมูลเชิงลึก
ที่สำคัญ การถอดบทเรียน และแนวทางปฏิบัติเชิงบวก 
เพื่อประโยชนของประเทศสมาชิกอื่นๆ อีกทั้งมุงมั่นสราง
ความมั่นใจวานโยบายดานการโยกยายถิ่นฐานของประเทศ
สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ และยังสงเสริม
เปาหมายของการพัฒนาโดยใชแนวทางการบูรณาการ
นโยบายและ การดำเนินงานของทุกหนวยงานทั้งจากทาง
รัฐบาลและทุกภาคสวนในสังคม  

พนักงาน มากกวา

~400 คน

สำนักงาน 

5 แหง

โครงการกิจกรรม 
มากกวา

~50 โครงการ

ผูสนับสนุนงบประมาณ 

18 หนวยงาน

OVERVIEW
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ไอโอเอ็มทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียหลักหลากหลาย
หนวยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของการโยกยายถิ่นฐานและ
เพื่อใหบรรลุผลลัพธการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผูยายถิ่นฐาน
และชุมชนในประเทศไทยตามยุทธศาสตรแหงชาติของ
ประเทศไทย (วาระป พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 

เจ้าหน้าที่ไอโอเอ็มดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนา จังหวัดระนอง ประเทศไทย © IOM 2018/วิศรุต สังขาม



ขอบเขตการทำงาน
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ไอโอเอ็มดำเนินการใหความคุมครองและความชวยเหลือแกผูยายถิ่นฐานที่ตองการ
ความชวยเหลือ รวมถึงผูเสียหายจากการคามนุษย ไอโอเอ็มใหคำแนะนำดาน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคเพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบาย กลไก 
และกรอบการทำงานตามเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติแบบสากล โดยการใชขอมูล
การดำเนินงานของโครงการการใหความคุมครองและความชวยเหลือการกลับ
ภูมิลำเนาและคืนสูงสังคมโดยสมัครใจของผูยายถิ่น 

การใหความชวยเหลือ

และคุมครองผูยายถิ่นฐาน

ไอโอเอ็มทำงานเพื่อสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของแรงงาน
ขามชาติพรอมทั้งครอบครัวในทุกขั้นตอนของการโยกยายถิ่นฐาน นอกจากนี้ 
ไอโอเอ็มยังตั้งเปาหมายเสริมสรางวิถีทางสำหรับการโยกยายถิ่นฐานที่เปนปกติ
และเพิ่มผลกระทบดานการพัฒนาในเชิงบวกของการยายถิ่นฐานของแรงงาน
ที่มีตอชุมชนตนทางและปลายทาง 

การโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน

และการพัฒนามนุษย

ไอโอเอ็มดำเนินการคัดกรองทางการแพทย การปฐมนิเทศนทางวัฒนธรรมกอน
ออกเดินทาง การจัดเตรียมการเดินทางใหแกผูลี้ภัยที่ที่กำลังเดินทางไปประเทศ
ที่สามเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม  นับตั้งแตป พ. ศ. 2547 มีจำนวนผูลี้ภัยมากกวา 
144,000 คนไดยายถิ่นฐานจากประเทศไทยไปตั้งถิ่นฐานใหมใน 14 ประเทศ  

โครงการตั้งถิ่นฐานใหมของผูลี้ภัย

ในประเทศที่สาม 

ไอโอเอ็มดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นดานการโยกยายถิ่นฐานเพื่อสงเสริมการ
เจรจาที่อยูบนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ (สิ่งที่เปนขอมูลแบบลายลักษณอักษร) 
ระบุชองวางในกรอบการทำงานดานนโยบาย และใหการสนับสนุนสำหรับการทำงาน
รวมกันอยางตอเนื่องกับผูมีสวนไดสวนเสียของรัฐบาล ไอโอเอ็มสนับสนุนรัฐบาลไทย
ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพลวัตของการโยกยายถิ่นฐานรวมถึง
คุณลักษณะตางๆ ผานการติดตามการเคลื่อนยายและการตรวจสอบ ซึ่งชวยใหเกิด
การประสานงานและการวางแผนเชิงกลยุทธสำหรับการจัดการการโยกยายถิ่นฐาน 
ขอมูลการเคลื่อนที่และการเคลื่อนยาย ของประชากรจะถูกรวบรวมและวิเคราะห
ภายใตระบบติดตามการตรวจสอบการเคลื่อนที่และการเคลื่อนยายของประชากร
ของไอโอเอ็ม (Displacement Tracking Matrix : DTM) 

ขอมูลการโยกยายถิ่นฐาน

และการวิจัย

ไอโอเอ็มมีเปาหมายเพื่อทำใหมั่นใจวาการเขาถึงบริการดานสุขภาพอยางเทาเทียม
กันทั้งสำหรับผูยายถิ่นฐานและเจาของชุมชน โดยไอโอเอ็มทำงานรวมกันอยาง
ใกลชิดกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยและพันธมิตรเพื่อใหบริการดาน
สุขภาพแกผูยายถิ่นฐาน บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 19 
(COVID-19) พรอมทั้งขจัดและปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับโรควัณโรคในชุมชน
ที่เปราะบาง  

สุขภาพของผูยายถิ่นฐาน

ไอโอเอ็มสนับสนุนรัฐบาลไทยและหนวยงานระดับภูมิภาคเพื่อจัดการกับการโยกยาย
ถิ่นฐานที่ผิดปกติ การลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน และการคามนุษย โดยการเพิ่ม
ขีดความสามารถของเจาหนาที่ชายแดนในการตรวจจับเอกสารการเดินทางที่
เปนเท็จ การแลกเปลี่ยนขอมูลความรู และระบุตัวผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย
หรือผูเสียหายจากการคามนุษย (Victims of Trafficking: VoTs) 

การตรวจคนเขาเมือง

และการบริหารจัดการชายแดน 

ไอโอเอ็มรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียตางๆเพื่อแกไขปญหาความเปราะบางของ
ผูยายถิ่นฐานในสถานการณฉุกเฉิน และใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม
แกผูยายถิ่นฐานที่ติดคางและอยูในกลุมเสี่ยง ไอโอเอ็มเปนหนวยงานหลักในการ
ประสานงานและการจัดการคายผูลี้ภัยสำหรับกิจกรรมการเตรียมความพรอม 
การบรรเทาภัยพิบัติ และการรับมือภัยพิบัติ 

การใหความชวยเหลือในสถานการณ

ฉุกเฉินและหลังสภาวะวิกฤติ 

ไอโอเอ็มมีสวนรวมในการทำวิจัย การเสริมสรางขีดความสามารถ การดำเนิน
กิจกรรม และการสนับสนุนดานการโยกยายถิ่นฐาน สิ่งแวดลอม และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไอโอเอ็มมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความเขาใจ
ของความเชื่อมโยงระหวางการโยกยายถิ่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ตลอดจนระบุแหลงพลังงานสะอาดที่ชวย
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนทองถิ่น 

สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ตามหลักการชี้แนะแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) 
ไอโอเอ็มสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในฐานะผูขับเคลื่อนสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวยเหตุนี้ ไอโอเอ็มจึงสนับสนุนการดำเนิน
การของแผนปฏิบัติงานแหงชาติของประเทศไทยวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งไอโอเอ็มมีสวนเกี่ยวของในดานการเจรจา ความรวมมือ ระหวางภาครัฐ
และเอกชนภายใตโครงการการโยกยายถิ่นฐาน ธุรกิจ และสิทธิมนุษยชนของ
ไอโอเอ็มกับบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ผูจัดหางาน และบริษัทขามชาติ 

การมีสวนรวมกับภาคเอกชน

สำนักงานไอโอเอ็มประจำประเทศไทยทำงานอยางใกลชิดกับรัฐบาลไทย องคกรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม หนวยงานตางๆขององคการสหประชาชาติ และผูมีสวนได
สวนเสียอื่นๆ โดยมีขอบเขตการทำงานดังตอไปนี้
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ผูสนับสนุนงบประมาณและพันธมิตร

Chiang Mai
9. Chiang Mai Sub-O�ce

Mae Hong Son
5. Sop Moei O�ce

6. Mae Sariang Sub-O�ce
7. Mae Hong Son Sub-O�ce

8. Srisangwan Hospital O�ce
 

Tak
10. Mae Sot Sub-O�ce

Bangkok
1. Country O�ce 
2. Bali Process Regional Support O�ce
3. Medical Health Assessment Centre
4. Immigration Detention Centre 

Samut Prakarn 
11. Airport O�ce 

ติดตอ
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐานสำนักงานประจำประเทศไทย 

(สำนักงานใหญ) 
ชั้น 18 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 ประเทศไทย  
โทรศัพท:  (+66) 2-343-9300
แฟกซ:  (+66) 2-343-9399
เวบไซต: thailand.iom.int
อีเมล: iomthailand@iom.int

เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่เกี่ยวของกับ
ประเทศไทย

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ สำนักงานยอย และพื้นที่
การดำเนินโครงการตางๆ ของไอโอเอ็มประจำประเทศไทย  


