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จากการทีป่ระเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคญัส าหรบัการยา้ยถิน่จากประเทศเพือ่นบา้น ผูย้า้ยถิน่หลายรายอาศยั
อยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิน ้าทว่มและดนิถลม่ รวมทัง้ในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การไดร้บัผลกระทบจากการเกดิสนึามแิละพายุฤดู
รอ้นโดยมแีนวโน้มวา่ภยัพบิตัทิางธรรมชาตจิะเกดิขึน้บอ่ยครัง้และทวคีวามรุนแรงขึน้จากผลของการเปลีย่นแปลงของสภาพ
อากาศ จากดชันีชีว้ดัความเสีย่งตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก (Global Climate Risk Index) ในปี 
ค.ศ. 2017 พบวา่ประเทศไทยของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตมิากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 10 ของโลก  

เหตุการณ์เหลา่นี้มกัเกนิความสามารถของชุมชนทีจ่ะรบัมอืได ้ ก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ ความเสยีหายตอ่ชวีติและสรา้งความ
เสยีหายอยา่งหนกัตอ่โครงสรา้งพืน้ฐาน จากวกิฤตหรอืภยัพบิตัติา่งๆ ทีผ่า่นมาเหน็วา่ผูย้า้ยถิน่ไดร้บัผลกระทบทีเ่กดิขึน้
มากกวา่คนในชาต ิ โดยผูย้า้ยถิน่อาจตอ้งการความช่วยเหลอืเฉพาะเจาะจง เนื่องจากความเปราะบาง ความตอ้งการ และ
ความสามารถ เฉพาะกลุม่ ซึง่ความตอ้งการดงักลา่วอาจถูกมองขา้มในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัภาวะวกิฤต ิ การ
ตอบสนองในสภาวะฉุกเฉนิ และการฟ้ืนฟู  

องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐาน (ไอโอเอม็) รบัมอืกบัความทา้ทายเหลา่นี้โดยการค านงึถงึความเปราะบาง
ซึง่เกดิขึน้ระหวา่งการยา้ยถิน่ของประชากรและไดพ้ฒันาวธิกีารคนเป็นศูนยก์ลางในการเตรยีมการดา้นการยา้ยถิน่  
การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและภยัพบิตั ิ ปัจจุบนัไอโอเอม็มุง่เน้นสนบัสนุนการท างานรว่มกบัรฐับาลไทยเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มรบัมอืกบัภยัพบิตัติา่งๆโดยการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มรว่มกบัชุนชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

กิจกรรมบางส่วนท่ีส่งเสริมการความพร้อม 
รบัมือกบัภยัพิบติั 

ภาพรวม 

โครงการการคุ้มครองผูย้้ายถ่ินในสถานการณ์ฉุกเฉิน (MICIC) มเีป้าหมายเพือ่เพิม่ความสามารถในการเตรยีม 
ความพรอ้มและตอบสนองของรฐัและผูม้สีว่นไดส้ว่นสยีใหด้ยีิง่ขึน้ และเพือ่คุม้ครองชวีติ ศกัดิศ์ร ี และสทิธขิองผูย้า้ย
ถิน่ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศซึง่ก าลงัเผชญิกบัความขดัแยง้และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ โดยมกีารศกึษาเกีย่วกบัการใหค้วาม
ช่วยเหลอืและคุม้ครองผูย้า้ยถิน่ในการตอบสนองตอ่เหตุการณ์น ้าทว่มในปี ค.ศ. 2011 โดยโครงการตา่งๆ การน าความรู้
ความช านาญพรอ้มทัง้เครือ่งมอืตา่งๆ มากมายเขา้มาช่วยเหลอืผูย้า้ยถิน่อยา่งทัว่ถงึและครอบคลมุ และไดเ้สนอแนวทาง
บรหิารจดัการการโยกยา้ยถิน่แบบบรณูาการโดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้มและสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง  

ไอโอเอม็จดัท าและเผยแพรแ่นวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั MICIC เพือ่คุม้ครองผูย้า้ยถิน่ในประเทศซึง่ก าลงัเผชญิกบัความ
ขดัแยง้และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ ในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 2016 โดยมุง่เน้นการพฒันาการคุม้ครองผูย้า้ยถิน่ในบรบิทของ
วกิฤตการณ์ตา่งๆ โดยไดด้ าเนินเผยแพรแ่นวทางปฏบิตั ิ พฒันาศกัยภาพในการสรา้งกจิกรรม การศกึษาและการพฒันา
เครือ่งมอืในการปฏบิตั ิ 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานให้ความช่วยเหลือผู้โยกย้ายถ่ินกลุ่มเปราะบางและผู้เสียหายจากการค้า
มนุษยใ์นภมิูภาคเอเชีย  (Asia Regional Migration Program) ซึง่ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจาก
ส านกังานประชากรผูล้ ีภ้ยัและการยา้ยถิน่ (PRM) การใหค้วามส าคญัในการด าเนินการตามแนวทางปฏบิตั ิMICIC ใน
ประเทศไทยและในภมูภิาคอยา่งตอ่เนื่อง กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใตโ้ครงการนี้ไดม้สีว่นสนบัสนุนการเสรมิสรา้งศกัยภาพและการ
ประสานงานของรฐับาลไทยและรฐับาลตา่งๆ ในภมูภิาคในการสรา้งความเขา้ใจความเปราะบางของผูย้า้ยถิน่ ในการบรหิาร
จดัการความเสีย่งการเตรยีมความพรอ้ม และแผนด าเนินการตอบสนอง ตอ่สถานกาณ์วกิฤต ิ

โครงการของไอโอเอม็ 

2017 
• การประชมุโต๊ะกลมระดบัภมูภิาคเรื่องการลดความเปราะบาง

ของผูย้า้ยถิน่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2018 

• การศกึษาชอ่งว่างในการประสานงานเพื่อลดความเปราะบาง

ของผูย้า้ยถิน่ต่อในสถานการณ์ภยัพบิตั ิ

• การประชมุระดบัภมูภิาคเรื่องแผนการอพยพของผูย้า้ยถิน่ 

• การศกึษาดงูาน เรื่อง กรอบการปฏบิตังิานภายใต้

สถานการณ์วกิฤตขิองประเทศไทย โดยผูแ้ทนรฐับาล

เวยีดนาม 

2019 

• การประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภูมภิาคเกีย่วกบัการวางแผน

ฉุกเฉินดา้นกงสุล ระหว่างประเทศกมัพูชา สาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว มาเลเซยี พมา่ ไทย และ

เวยีดนาม เพื่อพฒันาและรกัษาแผนรบัมอืของกงสลุที่

ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

• การฝึกอบรมวทิยากรในระดบัจงัหวดัเพื่อส่งเสรมิในการ

ด าเนินการตามหลกัการ MICIC อย่างยัง่ยนืในระดบัทอ้งถิน่ 

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย  

การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเข้ากับบริบทของการย้ายถิ่นของ

ไทย  
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แนวทางการด าเนินงาน 

การบรูณาการความต้องการของประชากรต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศซ่ึงเช่ือมโยงกบัการย้ายถ่ินฐาน การพลดัถ่ิน และการวางแผนย้ายถ่ินท่ีอยู่

การโยกยา้ยถิน่แตกต่างกนัสบืเนื่องจากประเภทและลกัษณะของภยัพบิตัทิี่

เกดิขึน้ ไมว่่าจะเป็นภยัพภิยัทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนั (เชน่ พายุไซโคลน) ท าให้

เกดิการพลดัถิน่ของประชากรอย่างกระทนัหนั หรอือาจเกดิจากภยัพบิตัทิีก่่อตวั

ขึน้อย่างชา้ๆ (เชน่ การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล และภยัแลง้)  

ในการด าเนนิการตามนโยบายทีว่างไว ้ตอ้งค านงึถงึรปูแบบการโยกยา้ยถิน่ที่

ปรบัใหเ้ขา้กบัการปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ดงัต่อไปนี้  

• การโยกยา้ยฐนิดว้ยความสมคัรใจ เชน่ การโยกยา้ยถิน่จากชนบทสู่
ชมุชนเมอืงหรอืการโยกยา้ยถิน่ของแรงงานขา้มชาตซิึง่เป็นรปูแบบการ
ปรบัตวัอย่างหนึ่ง  

• การพลดัถิน่ซึง่เป็นการโยกยา้ยถิน่ไมส่มตัรใจโดยอาจเป็นไดท้ัง้การ
โยกยา้ยถิน่ภายในประเทศหรอืขา้มพรมแดน 

• การโยกยา้ยถิน่ฐานของครอบครวัหรอืชมุชนตามแผนการทีไ่ดว้างไว้
แสดงใหเ้หน็ถงึการโยกยา้ยถิน่ของชมุชมและทรพัยส์นิอย่างถาวรในทีอ่ื่น 

 
 การด าเนินการภายใตข้อ้มูลของผูย้า้ยถ่ินท่ีจ ากดั ผา่นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการโยกยา้ยถ่ินจาก

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในประเทศไทย ทั้งการโยกยา้ยถ่ินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  

 ท างานรว่มกบัภาคเอกชนในการสรา้งศกัยภาพแกแ่รงงานขา้มชาตใินการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภมูอิากาศทัง้ในชมุชนตน้ทางและปลายทาง  

 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศผา่น 
การฝึกทกัษะของผูย้า้ยถิน่และการส่งเงนิกลบัยงัชมุชนตน้ทางและปลายทางเพื่อใหช้มุชนฟ้ืนกลบั 
สู่สภาพเดมิได ้ โดยไอโอเอม็มวีตัถุประสงคใ์นการท างานรว่มกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสนบัสนุนให ้
ผูย้า้ยถิน่สามารถชว่ยเหลอืชมุชนของตน เมื่อเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

แนวทางดา้นนโยบาย 

ช่วยเหลอืประชากรใหอ้ยูต่่อ (ลดการยา้ยถิน่โดยไมส่มคัรใจ) 

• ส่งเสรมิคณุภาพชวีติความแป็นอยู่ 

• ขยายการเขา้ถงึประกนัภยั 

• การลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ

 

ช่วยเหลอืในการโยกยา้ย (อ านวยความสะดวกในการยา้ยถิน่เพือ่การปรบัตวั) 

• อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดน 

• อ านวยความสะดวกในการสง่เงนิกลบั 

• อ านวยความสะดวกในการเดนิทางภายในประเทศ 

• การวางแผนยา้ยถิน่ทีอ่ยู่ใหม ่

ช่วยเหลอืขณะโยกยา้ย (การใหค้วามช่วยเหลอืขณะเดนิทาง) 

• ปฏบิตักิารฉุกเฉินและปฏบิตักิารตามหลกัมนุษยธรรม 

 




