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การย้ายถิ น่ เพือ่ ประโยชน์ ของทุกคน

พันธกิ จในประเทศไทย

โครงการตัง้ ถิ่นฐานใหม่ ของผู้ลีภ้ ยั ในประเทศที่สาม
ในปี 2560 ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ได้ชว่ ยเหลือในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั จานวน 2,670 คน
โดยส่วนใหญ่มาจากค่ายผูล้ ภ้ี ยั 9 ค่ายในเขตชายแดนไทย-พม่า กิจกรรมต่างๆ ทีด่ าเนินการ ประกอบด้วย
การตรวจคัดกรองทางการแพทย์ การปฐมนิเทศน์ทางวัฒนธรรม
และการจัดเตรียมการเดินทางไปยังประเทศในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ใน 8 ประเทศ นับตัง้ แต่ปี 2547 ผูล้ ภ้ี ยั มากกว่า
135,000 คน สามารถเดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ได้ใน 14 ประเทศ
ความเป็ นมาของไอโอเอ็มเกีย่ วกับการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของผูล้ ภ้ี ยั ทีม่ าจากประเทศไทยได้เริม่ ขึน้ ในปี 2518
ซึง่ เป็ นผลจากสงครามเวียดนาม ตลอดระยะเวลา 15 ปี ขา้ งหน้า
องค์การได้ชว่ ยเหลือผูล้ ภ้ี ยั ชาวอินโดจีนจานวนเกือบครึง่ ล้านคนทีม่ าจากประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา
เพื่อเริม่ ชีวติ ใหม่ในต่างประเทศ ในปี 2523 ไอโอเอ็มได้ดาเนินการย้ายผูล้ ภ้ี ยั มากถึงจานวน 120,000 คน
ซึง่ นับได้ว่าเป็ นปี ทม่ี กี ารอพยพสูงสุด
ในปจั จุบนั ผูล้ ภ้ี ยั ส่วนใหญ่ทเ่ี ดินทางออกจากประเทศไทยมีถนิ่ กาเนิดมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
เหมือนเช่นในอดีต ทีค่ นส่วนใหญ่ยา้ ยจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศอื่นๆ อาทิ
ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ญี่ปนุ่ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน
เนเธอร์แลนด์ เกาหลี และ สหราชอาณาจักร ได้ให้การยอมรับผูล้ ภ้ี ยั ทีอ่ พยพย้ายออกจากประเทศไทยเช่นกัน
ตลอดระยะเวลา 38 ปี ของการดาเนินงานในประเทศไทยสาหรับการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศที่สาม
ไอโอเอ็มได้ทางานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับรัฐบาลไทย ทีมงานองค์การสหประชาชาติ
และสถานฑูตของประเทศทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานใหม่ พึงระลึกว่า
การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศทีส่ ามนัน้ เป็นหนึ่งในทางออกทีย่ งยื
ั ่ นสาหรับผูล้ ภ้ี ยั ทีก่ ลัวการถูกข่มเหง
ซึง่ เป็ นเหตุให้ผลู้ ภ้ ยั ได้หลบหนีออกจากประเทศถิน่ กาเนิดของตนเอง

ที่ตงั ้ ค่ ายผู้ลีภ้ ัยในประเทศไทย
FOR MORE INFORMATION, CONTACT
David John
Head of Operations, Asia
Direct: +66 2 343 9381
Email: djohn@iom.int
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คณะแพทย์ของไอโอเอ็มตรวจคัดกรองผูล้ ีภ้ ยั
ทีศ่ ูนย์ปฏิ บตั ิ การเพื ่อการโยกย้ายถิ่ นฐาน แม่สอด
ภาพโดย: ไอโอเอ็ม ปี 2560

กำรแบ่งปันข้อมูล

โครงกำรปฐมนิ เทศน์ทำงวัฒนธรรม

ทีมดาเนินงานของไอโอเอ็มทางานร่วมกับคณะกรรมกา
รช่วยเหลือและกูภ้ ยั นานาชาติ (International Rescue
Committee - Resettlement Support Center)
และสานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ
(UNHCR)
ดาเนินการจัดการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ในค่ายผูล้ ภ้ี ยั

ไอโอเอ็มจัดปฐมนิเทศน์ทางวัฒนธรรมก่อนการเดินทาง
เป็ นเวลา 2 – 5 วัน
สาหรับผูล้ ภ้ี ยั ทีย่ นิ ยอมจะตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศออสเตรเลี
ยและแคนาดา
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั ผูล้ ภ้ี ยั สาหรับกา
รใช้ชวี ติ ในประเทศทีไ่ ป ตัง้ ถิน่ ฐานใหม่

การให้ขอ้ มูลดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผลู้ ภ้ี ยั ที่
ยังไม่แน่ใจว่าจะตัง้ ถิน่ ฐานใหม่หรือไม่
ได้ขอ้ มูลทีช่ ว่ ยในการตัดสินใจได้ดยี งิ่ ขึน้
และยังตอบคาถามสาคัญๆเกีย่ วกับขัน้ ตอนการตัง้ ถิน่ ฐ
านใหม่ดว้ ย

ข้อมูลสำคัญ

2,670
จานวนผูล้ ภ้ี ยั ทีอ่ พยพตัง้ ถิน่ ฐาน
ในปี 2560

8
จานวนประเทศในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ในปี 2560

905
จานวนผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ด้รบั การปฐมนิเทศน์ทางวัฒนธรรม
ในปี 2560 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่

กำรตรวจคัดกรองทำงกำรแพทย์และกำ
รช่วยเหลือ
ไอโอเอ็มได้ดาเนินการตรวจคัดกรองทางการแพทย์สา
หรับผูล้ ภ้ี ยั ทีป่ ระสงค์ไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศทีส่ าม
การตรวจคัดกรองดาเนินการโดยแพทย์ของไอโอเอ็ม
และวิเคราะห์ผลในห้องปฏิการของไอโอเอ็มที่
แม่สอด แม่ฮอ่ งสอน และกรุงเทพฯ
ผูล้ ภ้ี ยั ได้รบั การรักษาและได้รบั คาปรึกษาเพื่อความพร้
อมก่อนการเดินทาง
การรักษาผูล้ ภ้ี ยั ทีม่ โี รคติดต่อก่อนการเดินทาง อาทิ
วัณโรค (Tuberculosis)
ไม่เพียงมีความสาคัญต่อตัวผูล้ ภ้ี ยั เองเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นประเด็นปญั หาด้านสาธารณสุขระหว่างประเท
ศอีกด้วย
โดยการรักษาดังกล่าวได้มกี ารดาเนินการเพื่อปกป้องทั ้
งตัวผูล้ ภ้ี ยั เอง
และผูค้ นทีผ่ ลู้ ภ้ี ยั มีปฎิสมั พันธ์ดว้ ยในระหว่างขัน้ ตอนกา
รดาเนินการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ในระหว่างการเดินทางและหลังจากทีเ่ ดินทางถึงประเท
ศทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานใหม่แล้ว
ไอโอเอ็มยังได้ดาเนินการตรวจสุขภาพผูล้ ภ้ี ยั ก่อนการเ
ดินทางเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูล้ ภ้ี ยั นัน้ มีความพร้อมในการเดิ
นทาง
และจัดบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผูล้ ภ้ี ยั ระหว่างก
ารเดินทางหากจาเป็ น

กลุ่มผูล้ ี ้ภยั นอกศูนย์พกั พิ งทีไ่ ด้ตงั้ ถิ่ นฐานใหม่ทีป่ ระเทศแคนาดา
เข้ารับการปฐมนิ เทศสาหรับผูต้ งั้ ถิ่ นฐานใหม่
ภาพโดย: ไอโอเอ็ม ปี 2560

ไอโอเอ็มได้พฒ
ั นาหลักสูตรพิเศษสาหรับเด็ก ครอบครัว
เยาวชน คนโสด และพ่อแม่
และนาเสนอการอบรมทักษะด้านภาษาเป็ นเวลา 3-4 สัปดาห์
หากประเทศทีผ่ ลู้ ภ้ี ยั จะไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่รอ้ งขอ
ซึง่ การอบรมดังกล่าวจัดขึน้ เพื่อให้ความรูแ้ ก่ผลู้ ภ้ี ยั ทีเ่ ดินทางเ
ข้าประเทศใหม่มที กั ษะทางภาษาเพื่อการเอาตัวรอดขัน้ พืน้ ฐา
นได้
ไอโอเอ็มยังได้จดั ทาประวัตขิ อ้ มูลทางวัฒนธรรมของกลุม่ ของ
ผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเพื่อการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
เพื่อช่วยให้ชมุ ชนทีร่ บั ดูแลผูล้ ภ้ี ยั เข้าใจในความต้องการของตั
วผูล้ ภ้ี ยั
และเพิม่ โอกาสให้ผลู้ ภ้ี ยั อยู่รว่ มกับบุคคลในชุมชนได้ประสบค
วามสาเร็จมากยิง่ ขึน้ ข้อมูลในประวัตเิ หล่านี้ ประกอบด้วย
ข้อมูลการศึกษา ศาสนา และภูมหิ ลังทางวัฒนธรรม

ระบบโลจิสติ กส์ก่อนกำรเดิ นทำง
และพิ ธีกำรขำออก
ไอโอเอ็มอานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางและพิธกี ารขาอ
อกสาหรับผูล้ ภ้ี ยั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้เดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานให
ม่
ซึง่ ขัน้ ตอนดังกล่าวประกอบด้วย
การจัดพาหนะสาหรับผูล้ ภ้ี ยั เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์โดยเจ้าห
น้าทีข่ องประเทศทีไ่ ปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่และเพื่อผ่านการตรวจคัด
กรองทางการแพทย์
การจัดเตรียมใบอนุญาตขาออกประเทศไทย
การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ในนามของผูม้ อี านาจรัฐ)
การเก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสารเดินทางและวีซ่า
การจองตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตลอดจนการแจ้งเตือนก่อนการเดินทาง การออกเดินทาง
และเมื่อเดินทางมาถึง
สานักงานสนามบินของไอโอเอ็มในประเทศไทยอานวยความส
ะดวกด้านการเดินทาง และสานักงานสนามบินของ
ไอโอเอ็มอื่น ๆ
ทัวโลกให้
่
ความช่วยเหลือในการเปลีย่ นเครื่องตลอดเส้นทางสู่
จุดหมายปลายทาง

International Organization for Migration (IOM) Mission in Thailand
18th Floor Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel: +66 2 343 9300 | Fax: +66 2 343 9399 | Web: http://thailand.iom.int/ | E-mail: iomthailand@iom.int

