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ไดร้บังบสนบัสนนุ  

11% 
2.1 ล้าน 
 

ขาดงบสนบัสนนุ  

89% 
17 ล้าน 

ยูเอ็นเอชซีอาร ์

เจ้าหน้าท่ี: 
เจา้หนา้ท่ีในประเทศจาํนวน 97 คน 
เจา้หนา้ท่ีนานาชาติจาํนวน 22 คน  

 
สาํนักงาน: 

สาํนกังานประจาํประเทศ 1 แห่ง 

กรุงเทพฯ 

สาํนกังานประจาํประเทศ 2 แห่ง 

แม่ฮ่องสอน 

และแม่สอด 

 
 การทาํงานร่วมกับองคก์รพันธมิตร 

■ ยเูอ็นเอชซีอาร ์ไดท้าํงานอย่างใกล้ชิดรว่มกบัพนัธมิตรต่างๆ อนัไดแ้ก่ รฐับาลไทย หน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาติ องคก์รดา้นมนษุยธรรม และองคก์รประชาสงัคม เพ่ือพฒันางาน

คุม้ครองและการหาทางออกใหก้บัผูล้ีภ้ยั ผูข้อลีภ้ยั บคุคลไรส้ญัชาติ และบคุคลในความห่วงใยกลุ่มอื่นๆ ในขณะเดียวกนัก็ช่วยสนบัสนนุระบบงานภายในประเทศไปดว้ย 

■ พันธมิตรเชิงกลยุทธ ์รว่มกบั องคก์รพฒันาเอกชนสาํคญัทัง้ในและต่างประเทศ  องคก์รภาคประชาสงัคม และองคก์รที่มีพืน้ฐานศรทัธา ภาคเอกชน และสถานศึกษา  เพ่ือช่วยในการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ รวมถึง การใชท้างเลือกอื่นแทนการคมุขงั การพัฒนาการเขา้ถึงบริการดา้นกฎหมายภายในประเทศ และ บริการทางสงัคมต่างๆ ตลอดจน รูปแบบทางเลือกการคุม้ครอง

ชั่วคราวในระหว่างรอการหาทางออก 

■ พันธมิตร: กระทรวงมหาดไทย, ADRA, COERR, HI, IOM, UNOPS, UNV 

ประเทศไทย   
   31 มีนาคม 2563   

บคุคลในความห่วยใย ไดแ้ก่ ผูล้ีภ้ยัชาวเมียนมา 

จาํนวน 93,227 คน ผูข้อลีภ้ยัและผูล้ีภ้ยั ในเขต

เมืองจาํนวน 5,099 คน และบคุคลไรส้ญัชาติที่ได้

ขึน้ทะเบียนกบักบัรฐับาลไทยจาํนวน 474,888 คน 

 ผูล้ีภ้ยัจากประเทศเมียนมาไดเ้ขา้มาอาศยัในพืน้ที่

พกัพิงชั่วคราว 9 แห่ง ตามบริเวณแนวชายแดนไทย-

เมียนมา ขณะที่ผูข้อลีภ้ยัและผูล้ีภ้ยัในเขตเมือง 

รวมถึงบคุคลไรส้ญัชาต ิอาศยัอยู่ในภายในประเทศ

ตามสถานที่ตา่งๆกนัไป 

 สาํนกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัสหประชาชาติ (ยู

เอ็นเอชซีอาร)์ ไดท้าํงานรว่มกนักบัรฐับาลไทย 

หน่วยงานนานาชาติ องคก์รพฒันาเอกชน และ

ผูบ้ริจาคตา่งๆ เพ่ือใหค้วามคุม้ครอง ความ

ช่วยเหลือ และความจาํเป็นในการแกไ้ขปัญหา

อย่างยั่งยืน แก่บคุคลกลุ่มนี ้

  

      
บุคคลในความห่วงใย 

 
 
 

 

  งบประมาณสนับสนุน ( ณ วันที ่31 มีนาคม 2563)  

19.1 ล้านดอลล่าหส์หรัฐอเมรกิา 
การของบสนบัสนนุการปฏิบติังานในประเทศไทย 

 

  

 
 

        

  

 

 

  

 

474,888

93,227

5,099

179

573,518

Stateless

Myanmar refugees

Urban asylum-seekers
and refugees

Others of concern

TOTAL:

การรับมือในสถานการณฉุ์กเฉิน 

■ ยเูอ็นเอชซีอาร ์เตรียมอปุกรณส์ิ่งของในการบรรเทาทกุขไ์วใ้นคลงัเก็บของหากเกิดเหตฉุกุเฉนิ รวมถึงมีการติดตาม การประเมินเหตกุารณ ์และการรบัมืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยใหส้ามารถ

ดาํเนินการเผชิญเหตฉุกุเฉินแบบเดี่ยว และ/หรือระหวา่งหน่วยงานได ้สายด่วนสาํหรบังานคุม้ครอง งานดา้นสขุภาพ และเหตคุวามรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดทัง้เจ็ด

วนัในหนึ่งสปัดาห ์สาํหรบับคุคลในความห่วงใยในเขตเมือง 

ภาพ: เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 คณุไปรยา ลนุดเ์บิรก์ 

ทูตสนัถวไมตรีของยเูอ็นเอชซีอารป์ระจาํประเทศไทย ลง

พืน้ที่จงัหวดัเชียงราย เพื่อเรียนรูก้ารทาํงานของยเูอ็นเอชซี

อารใ์นการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลไรส้ญัชาติ และได้

พดูคยุกบัอดตีบุคคลไรส้ญัชาติเกี่ยวกบัประสบการณแ์ละ

ความหวงัในอนาคต 

© UNHCR/Thanasade Tantiwarodom 

บุคคลไร้สัญชาติ 

ผู้ลีภ้ัยจากประเทศเมียนมา 

ผู้ขอลีภ้ัยและผู้ลีภ้ัยในเขตเมือง 

บุคคลในความห่วงใยกลุ่มอ่ืนๆ 

รวม 
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ติดต่อ: เจนนิเฟอร ์แฮรริ์สัน | Associate External Relations Officer | harrison@unhcr.org | โทร: +66 22 881 842 / +66 82 290 8831 

แคนนาดา | เดนมารก์ | ญี่ปุ่ น | เยอรมัน | เนเธอรแ์ลนด ์| นอรเ์วย ์| สวีเดน | สวิสเซอรแ์ลนด ์| อังกฤษ | สหรัฐอเมริกา 

งานด้านความคุ้มครอง 

■ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ยเูอ็นเอชซีอารท์าํการฝึกอบรมใหก้บัเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจาํนวน 40 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาํเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเตรียม

ความพรอ้มตามคาํสั่งของนายกรฐัมนตรีภายในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2563 ในการสรา้งกลไกการคดักรองเพ่ือคดัแยกสถานะระหว่งบคุคลทีแ่สวงหาความคุม้ครองระหว่าง

ประเทศ ออกจากผูย้า้ยถ่ินฐานดว้ยความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 

■ ติดตามการลงนามบนัทึกความเขา้ใจของรฐับาลไทยต่อการใชม้าตรการทางเลือกแทนการคมุขงัสาํหรบัเด็ก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ไม่มีเด็กในความห่วงใยของยเูอ็น

เอชซีอารถ์กูควบคมุตวัในสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองส่วนกลางสาํหรบัชาวต่างชาติ นบัตัง้แตว่นัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ยเูอ็นเอชซีอารย์งัคงเดินหนา้รณรงคก์ารใช้

รูปแบบอื่นในการควบคมุตวักบับคุคลในความห่วงใยทกุคนของยเูอ็นเอชซีอารต์่อหน่วยงานของรฐับาลทกุแห่ง ตลอดจนการเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

■ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ยเูอ็นเอชซีอารไ์ดล้งพืน้ที่ 6 จงัหวดัเพ่ือเย่ียมชาวโรฮิงญาจาํนวน 186 คน ซึ่งไดเ้ดินทางเขา้มายงัประเทศไทยในระหว่างปี 

พ.ศ. 2562-2563 เพ่ือประเมินความจาํเป็นในดา้นความคุม้ครอง และมอบสิ่งของช่วยเหลือดา้นมนษุยชนเพ่ือสนบัสนนุการทาํงานของเจา้หนา้ที่ไทย ยเูอ็นเอชซีอารย์งัให้

คาํแนะนาํในการปรบัใชพ้ระราชบญัญัติการต่อตา้นการคา้มนษุยใ์นไทย (ATPA) กับผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยช์าวโรฮิงญา เพ่ือเป็นช่องทางในการเขา้ถึงการคุม้ครอง

ชั่วคราว รวมถึงการอนญุาตใหพ้กัหรือทาํงานชั่วคราว และการรบับริการสวสัดิการต่างๆ 

■ ดว้ยความรว่มมือจากองคก์รพนัธมิตร ยเูอ็นเอชซีอารก์าํลงัรณรงคใ์หม้ีการนาํประเด็นคนชายขอบ (รวมถึงบคุคลในความห่วงใยของยเูอ็นเอชซีอาร)์ในประเทศไทย รวมเข้า

อยู่ในแผนการเฝ้าระวัง การรับมือ และการดาํเนินงาน เกี่ยวกับโควิด 19 ของรัฐบาลไทยในระดับชาติด้วย และควรเขา้ถึงการตรวจหาเชือ้โควิด 19 การรกัษาตวั

ในสถานพยาบาลและการจดัการผูป่้วย 

■ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม พ.ศ. 2563 ยเูอ็นเอชซีอารไ์ดล้งพืน้ที่ในเขตเมือง เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่บคุคลในความหว่งใยจาํนวน 510 ราย เพ่ือให้เขา

สามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ทัง้นีเ้พ่ือการใชท้รพัยากรที่มีจาํกดัอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการดาํเนินการซํา้ซอ้น ในระหว่างปี 2563 ยเูอ็นเอชซีอาร ์

กาํลงัจะดาํเนินการยตุิการสนบัสนนุการใหค้วามช่วยเหลือแก่กรณีแผนกผูป่้วยนอกเพ่ือมุ่งเนน้ไปที่การช่วยเหลือกรณีแผนกผูป่้วยในและการช่วยชีวิต 

■ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 บคุคลในความห่วงใยอนัมีความจาํเป็นเฉพาะ ในเขตเมือง จาํนวน 720 ราย ไดร้บัความช่วยเหลือด้านการเงิน จาํนวน 

200 รายไดร้บัการช่วยเหลือดา้นจิตสงัคม และ 227 ราย ไดร้บัความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย ยเูอ็นเอชซีอารต์ระหนกัถึงความยากลาํบากที่เพ่ิมขึน้ของบคุคลในความห่วงใย

ในประเทศไทยในช่วงวิกฤตโควิด19 และคน้หาวิธีบูรณาการการให้ความช่วยเหลืออย่างเรง่ด่วนแก่บคุคลในความห่วงใย เพ่ือใหไ้ดร้บัความช่วยเหลือดา้นความจาํเป็น

ขัน้พืน้ฐาน 

■ ก่อนที่จะมีการหยดุทาํกิจกรรมชั่วคราว ณ วนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลกเพ่ือเวน้ระยะห่างทางสงัคมในภาวะโควิด 19 นัน้ เด็กใน

ความห่วงใยจาํนวน 89 คน ไดม้ีโอกาสเขา้เรียนชั้นเรียนภาษาไทยกบัองคก์รพนัธมิตรเพ่ือใหเ้ด็กมีพืน้ฐานภาษาหากตอ้งเขา้โรงเรียนของรฐับาลไทยภายใตน้โยบาย 

“การศึกษาเพ่ือปวงชน”  ก่อนที่จะมีการปิดสถานศึกษาทกุแห่งภายใตค้าํสั่งของรฐับาลไทย เริ่มตัง้แต่วนัที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือลดการแพรเ่ชือ้โควิด 19 เด็กในความ

ห่วงใยจาํนวน 457 คน ไดเ้ขา้เรยีนระดบัประถมศึกษา และจาํนวน 58 คน ไดเ้ขา้เรียนในระดบัมัธยมศึกษา 

■ ภายใตก้ารสนบัสนนุของยเูอ็นเอชซีอาร ์สูติบัตรจาํนวน 572 ใบ ไดอ้อกใหโ้ดยเจา้หนา้ที่อาํเภอต่างๆใหแ้ก่ประชากรทัง้ที่มีทะเบียนและที่ไม่ไดล้งทะเบียนในพืน้ที่พกัพิง

ชั่วคราวฯตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนามคม พ.ศ. 2563 

■ ยเูอ็นเอชซีอาร ์ไดร้อ้งขอใหม้ีการดาํเนินการอย่างเรง่ด่วนใหก้บัผูท้ี่ไม่ไดล้งทะเบียนในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวฯซึ่งเป็นบคุคลที่มีความน่าเป็นห่วงดา้นสขุภาพอย่างรา้ยแรงและ

ตอ้งการความคุม้ครอง ผ่านการทาํงานรว่มกบักระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหก้ลุ่มคนเหล่านีส้ามารถเขา้ถึงการขอพิจารณาสถานะผูล้ีภ้ยัเป็นกรณีพิเศษ ภายใตก้ารพิจารณา

ของคณะกรรมระดบัจงัหวดั ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2557 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีผูไ้ดร้บัการพิจารณาอนมุตัิ 3 กรณี (13 

ราย) 
  

การหาทางออก 
■ ยเูอ็นเอชซีอารท์าํงานอย่างต่อเนื่องใกลช้ดิกบัรฐับาลไทยและรฐับาลเมียนมา ชมุชนผูล้ีภ้ยั และกลุ่มผูป้ระสานงานหลากหลาย ในการหาทางออกหลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือใหเ้กิดดการแกปั้ญหาที่ยั่งยืน สง่างาม และครอบคลมุทกุปัญหาในสถานการณก์ารตัง้ค่ายที่ยืดเยือ้ ทางรฐับาลเมียนมาไดม้ีการลงพืน้ที่เย่ียมหลายหน่วยงานในพืน้ที่

พกัพิงชั่วคราวฯ ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา สามในเกา้แห่ง เมื่อกลางเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 โดยมีรฐับาลไทยเป็นเจา้ภาพ ส่วนยเูอ็นเอชซีอารเ์ป็นฝ่ายสนบัสนนุ 

มีการเปิดโอกาสใหผู้ล้ีภ้ยัมีการปฏิสมัพนัธก์นัโดยตรงกบัเจา้หนา้ที่รฐับาลระดบัอาวโุส และถามคาํถามเก่ียวกบัทางเลือกในอนาคตสาํหรบัผูล้ีภ้ยั 

■ ยเูอ็นเอชซีอารใ์หค้วามช่วยเหลือผูล้ีภ้ยัที่มีความเปราะบางในการหาแกไ้ขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผูล้ีภ้ยัจาํนวน 305 คน ทั่วประเทศเสนอชือ่สมคัรโครงการ

โยกยา้ยถ่ินฐานไปยงัต่างประเทศ  ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

■ องคก์รพนัธมิตรของยเูอ็นเอชซีอารไ์ดส้่งแบบย่ืนเรื่องขอสญัชาติจาํนวน 891 ราย ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นอกจากนีอ้งคก์รพนัธมิตรและ

สมาชิกกลุ่มเครือข่ายบคุคลไรส้ญัชาติจงัหวดัเชียงราย ดาํเนินการติดตามการรณรงคต์่อไป ทาํแบบสาํรวจนกัเรียนไรส้ญัชาติ จาํนวน 5 โรงเรียน และส่งรายชื่อไปยงัอาํเภอ

ต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุใหม้ีการออกหมายเลขประจาํตวั 13 หลกั และเอกสารระบตุวัตน  

 

กิจกรรมหลัก 

การประชาสัมพันธใ์หแ้ก่บุคคลภายนอก และ ผู้บรจิาค 
■ ขอขอบพระคณุผูส้นบัสนนุหลกัในกองทนุทั่วไป และกองทนุเฉพาะกิจ รวมถึงผูท่ี้บรจิาคโดยตรงใหก้บัการปฏิบติังานในช่วงปี พ.ศ 2563 

 

■ งบทั่วไป งบเฉพาะกิจ และงบท่ีใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงไดร้บับริจาคโดยภาคเอกชนจากประเทศออสเตรเลีย สาธารณรฐัเกาหลี สเปนและประเทศไทย  

■ ยเูอ็นเอชซีอารไ์ดร้ะดมทนุจากภาคเอกชนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อช่วยเหลือบคุคลในความห่วงใยทัง้ในประเทศไทยและทั่วโลก 


