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Conflict, persecution and civil strife continued to uproot millions of people, often in harrowing circumstances. Yet at the same time, a groundswell of 
solidarity was evident. The Global Compact for Refugees was affirmed by the UN General Assembly, presenting a new set of opportunities to translate 
the principle of responsibility-sharing into concrete action, building on a growing number of positive examples of the application of the Comprehensive 
Refugee Response Framework.

Amidst these challenges, with the support of committed donors, and working closely with generous host countries and other partners, we still faced 
a race against time to stabilize conditions. It left a funding gap of 43%.

By giving substance to the Compact, and working together to translate its promise into action with the first Global Refugee Forum, to take place in 
December 2019, we look forward to strengthening cohesion and building opportunities for millions of uprooted people and hosting communities worldwide.

ตลอดปีที่ผ่านมา ความขัดแย้ง การประหตัประหารยังคงส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหลายล้านคน UNHCR ก�ำลงัเผชิญกบัสภำวะท่ีท้ำทำยตำ่งๆ
อำทิ กำรรับมือกบัวิกฤตกำรณ์โรฮิงญำชว่งฤดมูรสมุ สถำนกำรณ์เวเนซเุอลำ
ซึ่งมีกลุ่มเปรำะบำงเพ่ิมขึน้ทุกขณะ กำรสู้ รบในเยเมนท่ีทวีควำมรุนแรง
มำกขึน้ รวมทัง้ปัญหำผู้พลดัถ่ินเน่ืองจำกควำมขัดแย้งทัง้ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยคองโกและกลุ่มประเทศแอฟริกำกลำง 

แต่ในท่ำมกลำงปัญหำเหล่ำนี ้UNHCR กลับได้เห็นทิศทางที่ดีขึน้ของ
การแสดงพลังเป็นน�า้หน่ึงใจเดยีวกันของคนทั่วโลกเพื่อผู้ลีภ้ยั ซึง่เป็น
ผลจำกมติกำรประชุมสมชัชำสหประชำชำติ เก่ียวกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยผู้ลีภ้ยั (Global Compact for Refugees) โดยมีใจควำมส�ำคญั
ให้กำรรับผิดชอบตอ่ปัญหำผู้ลีภ้ยัเป็นวำระร่วมกนัของสมำชิกประเทศทัว่โลก
หลำยประเทศให้ค�ำมัน่ในฐำนะประเทศผู้ รับผู้ลีภ้ยั เรำจงึได้เหน็ควำมร่วมมือ
จำกทกุภำคส่วนให้กำรต้อนรับและย่ืนมือเข้ำช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัมำกขึน้

ถือได้วำ่ข้อตกลงระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยผู้ลีภ้ยัได้มอบโอกำสท่ีส�ำคญัในกำรขยำย
ฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ลีภ้ยั เปลี่ยนรูปแบบควำมช่วยเหลือท่ีเน้น
สู่ค่ำยผู้ลีภ้ยัเป็นหลกั ผลกัดนัให้เกิดกำรกระจำยควำมช่วยเหลือแก่ผู้ลีภ้ยั
ซึง่อำศยัอยูใ่นพืน้ท่ีตำ่งๆ ในก้าวต่อไป เราเช่ือม่ันว่าการประชุมโลกว่าด้วย
เร่ืองผู้ลีภ้ยั (Global Refugee Forum) ครัง้แรกท่ีจะเกิดขึน้ในเดือนธนัวำคม 2562 นี ้
จะน�ำเสนอโอกำสท่ีไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนเพ่ือสร้ำงแนวปฏิบัติที่ ชัดเจน
ต่อความรับผิดชอบเร่ืองผู้ลีภ้ยัร่วมกัน

UNHCR ในช่วงเวลำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคญันี ้ยงัคงต้องท�ำงำนแข่ง
กบัเวลำและงบประมำณท่ีขำดแคลนอีกถงึร้อยละ 43 เราขอขอบคุณการ
สนับสนุนจากผู้บริจาคที่ เช่ือม่ันในการท�างานของเรา UNHCR จะ
เดินหน้ำท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับประเทศผู้ รับผู้ ลีภ้ัยและองค์กรพันธมิตร
ยืนหยัดท�ำงำนในพืน้ท่ี ช่วยชีวิต มอบควำมคุ้ มครอง และสร้ำงอนำคต
ให้กับผู้ลีภ้ัยนับล้ำนชีวิตต่อไปครับ

“ฉนัรู้สกึวำ่ฉนัก�ำลงัยืนอยูท่ำ่มกลำงควำมล้มเหลวของนโยบำยตำ่งประเทศในชว่งทศวรรษท่ีผำ่นมำ
แตใ่นสถำนท่ีแหง่เดียวกนันีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึควำมสำมำรถในกำรเอำชีวิตรอด ฟืน้ฟ ู และมุง่มัน่
เพ่ือให้ทกุคนเห็นคำ่นิยมสำกลของควำมเป็นมนษุย์ร่วมกนั” —แองเจลินำ โจลี ผู้แทนพิเศษฯ 
UNHCR ถ่ำยทอดควำมรู้สกึระหว่ำงภำรกิจพิเศษ ณ เมืองโมซุล ประเทศอิรัก

“I felt I was standing at a ground zero of foreign policy failures over the last decade. But also in a 
place that represents the human capacity for survival and renewal, and the stubborn endurance 
of universal values in individual hearts.” — Angelina Jolie, UNHCR Special Envoy at Mosul, Iraq

A MOMENT OF 
TRANSITION
ปัญหาผู้ลี้ภัยกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง 
โดย ฟิลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
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By the end of 2018, an unprecedented 70.8 million people around the world had been forced from their homes, double the number from 20 years ago and an increase 
of 2.3 million people within the span of one year. Among them are nearly 25.9 million refugees, 41.3 million Internally Displaced People and 3.5 million Asylum Seekers. 

สถิตินีเ้พ่ิมขึน้เป็นสองเท่ำเม่ือเทียบกับเม่ือ 20 ปี
ท่ีแล้ว โดยมีจ�านวนเพิ่มขึน้ถึง 2.3 ล้านคน
ภายในระยะเวลาหน่ึงปีและเทียบได้กับขนำด
ประชำกรของประเทศไทย และประเทศตรุกี

ทกุๆ 1 นาท ีมี 25 คน
ถกูบงัคบัให้ต้องลีภ้ยั

เท่ากับว่า ทกุๆ วัน
มี 37,000 ชีวติ
ถกูบงัคบัให้หนีออกจำก
บ้ำนของตนเอง

โดยเฉลี่ยแล้ว

ทุกๆ 1 ใน 108 คน
ของประชำกรโลก

คือ ผู้พลัดถิ่น

สถานการณ์เด่นประจ�าปี 2561
2018 Figures at a Glance  

บคุคลเหลำ่นีจ้�ำเป็นต้องทิง้ประเทศบ้ำนเกิดของตนเอง
เน่ืองจำกควำมหวำดกลวัควำมขดัแย้ง สงครำม และ
กำรถกูประหตัประหำร หรือได้รับกำรคกุคำมตอ่ชีวิต

บุคคลเหล่ำนีจ้�ำเป็นต้องทิง้บ้ำนเกิดของตนเอง 
แสวงหำควำมปลอดภยัในพืน้ท่ีต่ำงๆในประเทศ

ของตนเอง และต้องกำรควำมชว่ยเหลือ

ผู้ลีภ้ยัมาจากไหน?

67%
ของจ�ำนวนผู้ลีภ้ยัทัว่โลกมำจำก 5 ประเทศหลกั คือ 

ซีเรีย อฟักำนิสถำน ซูดำนใต้ เมียนมำ
และโซมำเลีย

UNHCR ดแูลผู้ลีภ้ยัอย่างไร?

เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR 16,672 คน

ประจ�ำพืน้ที่ปฏบิตังิาน 501 แห่ง

ใน 131 ประเทศทัว่โลก

ประเทศใดบ้างที่ให้ที่พกัพงิแก่ผู้ลีภ้ยั?

3.7ล้านคน
คือจ�ำนวนผู้ลีภ้ัยท่ีประเทศตุรกีรองรับ ประเทศตุรกี 
ยงัคงเป็นประเทศท่ีให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยัสงูท่ีสดุในโลก

เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั

ผู้แสวงหำท่ีลีภ้ยัเหล่ำนีย้งัไม่ได้รับกำรรับรอง โดย
อยู่ในระหว่ำงรอสถำนะผู้ ลีภ้ัยอย่ำงเป็นทำงกำร

จำก UNHCR

ล้านคน
คือจ�านวนผู้ที่ถกูบงัคับ
ให้พลัดถิ่นทั่วโลก

70.8

ล้านคน
คือผู้ลีภ้ยั

25.9
ล้านคน
คือผู้ขอลีภ้ยั

3.5
ล้านคน
คือผู้พลดัถ่ินภำยในประเทศ

41.3

ซีเรีย
Syria Arab Republic 

ตรุกี
Turkey 

ล้ำนคน
million6.5 ล้ำนคน

million3.7
ล้ำนคน
million2.7 ล้ำนคน

million1.4
ล้ำนคน
million2.3 ล้ำนคน

million1.2
ล้ำนคน
million1.1 ล้ำนคน

million1.1
ล้ำนคน
million0.9 ล้ำนคน

million1.1

ซดูำนใต้
South Sudan

ยกูนัดำ
Uganda

อฟักำนิสถำน
Afghanistan

ปำกีสถำน
Pakistan

เมียนมำ
Myanmar

ซดูำน
Sudan

โซมำเลีย
Somalia

เยอรมนี
Germany

โดยผู้ลีภ้ยัจ�านวนมากถงึ 111,000 คน
เป็นเดก็ก�าพร้าและอยู่อย่างไร้ครอบครัว

มากกว่าคร่ึงของจ�านวนทัง้หมด คือ
เดก็อายุต�่ากว่า 18 ปี

ผู้ลีภ้ยัชำวเวเนซเุอลำ ข้ำมชำยแดนไปแสวงหำควำมปลอดภยัในประเทศโคลอมเบีย 
Venezuelan people cross the border to get to Colombia
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การท�างานของ UNHCR ประเทศไทย ในปี 2561

By the end of 2018, UNHCR Thailand had 582,130 persons of concern under our care: 
97,577 Myanmar refugees in camps, 5,612 urban refugees and asylum seekers, 478,843 
stateless people and 98 others. Our staff consisted of 144 Thai nationals and 25 
international, based in Bangkok and field offices.

In 2018, a total of 13,814 refugees received information regarding Facilitated Voluntary Repatriation and 
93 refugees formally and voluntarily repatriated to Myanmar. UNHCR supported partners IOM and 
Handicap International in providing services and necessities to refugees prior to their departure.

3,525 refugee children were registered and provided with birth certificates.

UNHCR continues to monitor cases of Sexual and Gender Based Violence 
(SGBV). In 2018, 15,514 individuals received training to improve SGBV 
prevention and response.

582,130 

คือจ�ำนวนบคุคลในควำมห่วงใยของ UNHCR ประเทศไทย ประกอบไปด้วย
- ผู้ ลีภ้ัยในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วครำว  คน
- ผู้ ลีภ้ัยในเขตเมืองและผู้ ขอลีภ้ัย  คน
- บุคคลไร้รัฐไร้สญัชำติ  คน
- อ่ืนๆ  คน

97,577

5,612

478,843

98

ในประเทศไทย UNHCR มีเจ้ำหน้ำท่ีชำวไทย 144 คน และชำวตำ่งชำต ิ25 คน
ซึ่งส่วนหนึ่งท�ำงำนในส�ำนักงำนกรุงเทพฯ และมำกกว่ำคร่ึงท�ำงำนอยู่ใน
ส�ำนักงำนภำคสนำม
*สถิติล่ำสุดเม่ือเดือนธันวำคม 2561

©UNHCR/Rungtiva Karphon

โครงการกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ

โครงการป้องกันความรุนแรงทางเพศโครงการเพื่อเด็กผู้ลีภ้ัย

ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทยและรัฐบำลเมียนมำ รวมถึงควำมช่วยเหลือจำก UNHCR และ
องค์กรพนัธมิตร ได้น�ำไปสู่กำรเดินทำงกลบัสู่มำตุภูมิโดยสมัครใจของผู้ลีภ้ัยอย่ำงเป็นทำงกำร
(ครัง้แรกเกิดขึน้ในเดือนตลุำคม 2559) 

UNHCR ยงัชว่ยมอบควำมคุ้มครองอยำ่งเร่งดว่นแก่ผู้ลีภ้ยัหญิงท่ีได้รับผลกระทบจำก
ควำมรุนแรงทำงเพศ รวมถงึฟืน้ฟจิูตใจเพ่ือให้พวกเธอกลบัมำให้ชีวิตได้ตำมปกติ

ผู้ลีภ้ยั 93 คน ได้เดินทำงกลบับ้ำนโดยสมคัรใจในปี 2561

ผู้ลีภ้ยั 13,814 คน ได้รับควำมรู้ และค�ำปรึกษำเร่ืองกำรเดนิทำงกลบับ้ำนโดยสมคัรใจ โดย
UNHCR ได้สนบัสนนุองค์กำรระหวำ่งประเทศเพ่ือกำรโยกย้ำยถ่ินฐำน (IOM) ในกำรสร้ำง
ศนูย์ให้ข้อมลูในคำ่ยผู้ลีภ้ยัทกุแหง่ พร้อมทัง้จดักิจกรรมส�ำหรับกำรให้ข้อมลูโดยเฉพำะ 

จดทะเบียนเกิด UNHCR ร่วมกบักระทรวงมหำดไทย ออกสตูิบตัร
3,525 ใบ และลงทะเบียนเกิดให้แก่เดก็ท่ีเกิดในคำ่ยผู้ลีภ้ยั เพ่ือปอ้งกนั
ภำวะไร้รัฐไร้สญัชำต ิและมอบหลกัฐำนกำรมีตวัตนให้แก่เดก็

แก้ปัญหำและปอ้งกนัควำมรุนแรงทำงเพศ UNHCR ได้ให้ควำมรู้เก่ียวกบั
กำรป้องกันปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศแก่ผู้ลีภ้ัยกว่ำ 15,514 คน

UNHCR สนบัสนนุองค์กรแฮนดแิคป อินเตอร์เนชนัแนล (HI) อบรมให้ควำมรู้และข้อควร
ระวงัเพ่ือปอ้งกนักบัระเบดิท่ีอำจหลงเหลอือยูใ่นพืน้ท่ีให้กบัผู้ เดนิทำงกลบับ้ำนโดยสมคัรใจ

UNHCR สนบัสนนุ IOM เพ่ือให้บริกำรตรวจสขุภำพก่อนกำรเดนิทำง และมอบสิง่จ�ำเป็น
ส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิต พร้อมจดัหำพำหนะและอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่ง

โครงการเพือ่ผูล้ี้ภยัใน 9 ค่าย 4 จงัหวดัในประเทศไทย ทีเ่กิดขึน้ได้ด้วยเงนิบรจิาคของท่าน
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ครอบครัวผู้ลีภ้ยัเตรียมตวัเดนิทำงกลบัมำตภุมิูโดยสมคัรใจ

คน
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367 persons of concern with disabilities
received services in line with their specific 
needs.

In 2018, UNHCR Goodwill Ambassador, Praya Lundberg, travelled to our Service Points in Chiang Rai and met with many stateless families. Also 
in 2018, Ms. Tuenjai Deetes, a life-long campaigner for the rights of stateless people in Thailand, was named the UNHCR Nansen Refugee 
Award Finalist for Asia.

โครงการเพื่อผู้พิการ

โครงการเพือ่บคุคลไร้รฐัไร้สัญชาตใินประเทศไทย 

ในปี 2561 คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ อุทิศชีวิตให้แก่กำรรณรงค์เพ่ือ
พัฒนำสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชำติในประเทศไทย ได้รับรำงวัล
ผู้ เข้ำรอบสดุท้ำย จำกภมิูภำคเอเชีย ส�ำหรับรำงวลั Nansen Award

ของ UNHCR

ในปี 2561 ป ูไปรยำ ได้มีโอกำสเดนิทำงไปท่ีจ.เชียงรำย
เพ่ือเรียนรู้กำรท�ำงำนของ UNHCR และพูดคุยกับ
ครอบครัวบคุคลไร้รัฐไร้สญัชำติ ชมวีดีโอพิเศษจำก
กำรเดินทำงครัง้นีไ้ด้ผ่ำน QR Code 

©UNHCR/Pasiree Thongsak

©UNHCR/RachaponRiansiri

UNHCR is mandated to identify and protect stateless people and to prevent and reduce
statelessness. UNHCR launched the #IBelong Campaign to End Statelessness by 
2024, working with the Royal Thai Government and partners to achieve its goals. 
With the support of ADRA, UNHCR operates Service Points in Chiang Rai to provide 
information and counselling services on citizenship applications.

In 2018, 16,160 persons acquired nationality countrywide (a record since the 
adoption of Thailand’s 2005 national strategy to address statelessness.) and 
11,700 stateless persons received assistance and legal counselling sessions in 
preparation of citizenship applications.

UNHCR ท�ำงำนเพ่ือมอบควำมคุ้มครองแก่บคุคลไร้รัฐไร้สญัชำติ รวมทัง้กำรป้องกนัและลดภำวะ
ไร้รัฐไร้สญัชำต ิโดยมีโครงกำรรณรงค์ #IBelong มุง่ขจดัภำวะไร้รัฐไร้สญัชำตใิห้หมดไปภำยในปี 2567

UNHCR ท�ำงำนร่วมกับรัฐบำล องค์กรภำยใต้สหประชำชำติและด�ำเนินโครงกำรร่วมกับมูลนิธิ
แอ๊ดเวนตีสเพ่ือกำรพฒันำและบรรเทำทกุข์ (ADRA) ซึง่เป็นองค์กรเอกชน โดยจดัตัง้ศนูย์บริกำร
ในพืน้ท่ีอ�ำเภอแมฟ่ำ้หลวง แมจ่นัและแมส่ำย จงัหวดัเชียงรำย เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ไร้รัฐไร้สญัชำติ
ได้เข้ำถึงข้อมลูท่ีเก่ียวกบักำรขอสญัชำติ รวมทัง้ช่วยเหลือเพ่ือย่ืนค�ำร้องขอเอกสำรรับรองกำรเกิด
สิทธิอำศยัถำวรและเอกสำรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร์โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

©UNHCR/Thailand

• 16,160 คนได้รับสญัชำติไทยในปี 2561 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนับตัง้แต่เร่ิมแผนงำน
• 11,700 คน ได้รับค�ำปรึกษำในกำรจดัเตรียมเอกสำรเพ่ือย่ืนเร่ืองขอสญัชำติไทยอย่ำงถกูต้อง

หวัใจนักสู้ของหนูน้อยดาห์ ซี โพ
หนนู้อยดำห์ ซี โพ เป็นดำวน์ซินโดรมแตก่�ำเนิด
ปีท่ีผ่ำนมำ ดำห์ ซี โพอำย ุ2 ขวบแล้ว จำกเดิม
ท่ีเคลื่อนไหวด้วยตวัเองไม่ได้เลย เขำได้ฝึกท�ำ
กำยภำพบ�ำบดั โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี UNHCR และ
องค์กรพนัธมิตรให้ควำมชว่ยเหลืออยำ่งใกล้ชิด 
ทกุวนันีด้ำห์ ซี โพ มีเก้ำอีห้ดันัง่ โต๊ะฝึกทรงตวั
และก�ำลงัจะหดัเดินตอ่ไป ขอบคณุท่ีท่ำนสร้ำง
ปำฏิหำริย์ให้กบัครอบครัวของเขำคะ่

ผู้ ลีภ้ัยพิกำรจ�ำนวน 367 คน ได้รับ
กำรดูแลรักษำจำก UNHCR ผ่ำน
โครงกำรกำยภำพบ�ำบัด กำรบริกำร
อวัยวะแขน ขำเทียม รวมถึงกำร
มอบอุปกรณ์ ช่ วย เ ห ลื อ แ ก่ ผู้ พิ กำร 
เช่น  ไ ม้ เ ท้ำ  รถเข็น  และห้องสุขำ
แก่ผู้ พิกำรอัมพำต 
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UNHCR ถวายต�าแหน่งผูอ้ปุถมัภ์เป็นครัง้แรกในโลกแด่
พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) 

‘Nobody Left Outside เราจะไม่ทิง้ใครไว้ข้างนอก’ ปีที ่3
ทมีงานข่าว 3 มติ ิลงพืน้ทีป่ระเทศรวนัดาร่วมกบั UNHCR

เม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2561 ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ UNHCR

ได้ถวำยต�ำแหน่งผู้ อุปถัมภ์ UNHCR ด้ำนสันติภำพและเมตตำธรรมแด่
พระเมธีวชิโรดม (ท่ำน ว.วชิรเมธี) จำกกำรท่ีท่ำนอุทิศตนในกำรสร้ำงควำม
เปลี่ยนแปลงตอ่ชีวิตของผู้ลีภ้ยัและสง่เสริมกำรท�ำงำนของ UNHCR โดยเฉพำะ
อยำ่งย่ิงกำรสนบัสนนุแคมเปญ “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก (Nobody Left Outside)”

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 เพ่ือเสริมสร้ำงกำรรับรู้ และระดมทนุ แก่ผู้ลีภ้ยัท่ีขำดแคลนท่ีพกั
พิงจ�ำนวน 2 ล้ำนคนทัว่โลก นบัเป็นครัง้แรกของโลกท่ี UNHCR แตง่ตัง้ต�ำแหนง่
ผู้อปุถมัภ์ เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมขอบคณุ และเชิดชคูวำมทุม่เทในกำรสร้ำงกำร
รับรู้ และควำมเปลีย่นแปลงตอ่ชีวิตของผู้ลีภ้ยัทัว่โลก

แผ่นดนิไหว สึนาม ิขนาด 7.4 ตามมาตราริกเตอร์
ในเมืองสุลาเวสี ประเทศอนิโดนีเซีย

UNHCR จัดแคมเปญ Nobody Left Outside เรำจะไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงนอก
เพ่ือจัดหำท่ีพกัพิงท่ีปลอดภัยให้ผู้ ลีภ้ัย โดยมีรำยกำรข่ำว 3 มิติ ร่วมระดมทุน
ในโครงกำรนีต้ัง้แต่ปี 2559 

ในปีท่ี 3 นี ้UNHCR และทีมงำนขำ่ว 3 มิต ิได้ลงพืน้ท่ีประเทศรวนัดำ ประเทศขนำดเลก็
ในแอฟริกำท่ีให้ท่ีพกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยัชำวบรุุนดีและชำวคองโกมำกกวำ่ 3 ล้ำนคน จงึเป็น
หนึง่ในประเทศท่ีต้องกำรควำมชว่ยเหลอืเร่งดว่นในโครงกำร Nobody Left Outside 

A YEAR IN REVIEW

รำยงำนควำมคืบหน้ำตัง้แตเ่ร่ิมแคมเปญนี ้ กำรสนบัสนนุอยำ่งตอ่เน่ืองจำก
ผู้ บริจำคชำวไทยและทั่วโลกสำมำรถมอบและซ่อมแซมท่ีพักพิงได้กว่ำ 
200,000 หลงัเพ่ือชว่ยหลอืผู้ลีภ้ยัรำว 1.3 ล้ำนคน โดย UNHCR ยงัคงเดนิหน้ำ
กำรท�ำงำนเพ่ือให้กำรช่วยเหลือครอบคลุมผู้ลีภ้ัย 2 ล้ำนคนโดยเร็วท่ีสุด

ภเูขาไฟปะททุี่ประเทศกัวเตมาลา

โศกนำฏกรรมภูเขำไฟฟูเอโกระปะทุในเมืองเอสกวินตลำ ประเทศกัวเตมำลำ
ในวนัท่ี 3 มิถุนำยน 2561 ส่งผลให้ 1.7 ล้ำนคนได้รับผลกระทบ  

UNHCR ลงพืน้ท่ีทนัทีตัง้แต่เกิดเหตุกำรณ์ เรำท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ
เพ่ือชว่ยชีวิต ตำมหำเดก็และครอบครัวท่ีสญูหำย มอบท่ีพกัพิงและสิง่ของบรรเทำ
ทกุข์เพ่ือให้ผู้ประสบภยัด�ำเนินชีวิตตอ่ไปได้ โดย 12,784 คนได้รับกำรอพยพไปยงั
พืน้ท่ีปลอดภยั และกว่ำ 5,074 คนได้เข้ำอยู่อำศยัในท่ีพกัพิงชัว่ครำว

กำรบริจำคจำกผู้บริจำคในไทยช่วยให้ UNHCR ส่งมอบเต็นท์ครอบครัวจ�ำนวน
2,800 หลงั และ ชดุอปุกรณ์พืน้ฐำนในกำรด�ำรงชีพ เพ่ือใช้เป็นท่ีพกัพิงท่ีปลอดภยั
และคุ้มครองผู้ ท่ีได้รับผลกระทบกว่ำ 14,000 คน จำก 10,000 ครอบครัวท่ีมี
ควำมต้องกำรเร่งดว่น 

©UNHCR/Pablo Aaron Villagran Castellanos ©UNHCR/Steffen Limboki©UNHCR/Fauzan Ijazah

©UNHCR/Mugabe Robert

©UNHCR/Susan Hopper

สำมำรถสแกน
QR code เพ่ือ
ชมรำยงำนกำร
ลงพืน้ ท่ีไ ด้ ท่ี น่ี

คุณไปรยา ลุนด์เบิร์กและคุณสุทธิชัย หยุ่น และภารกิจเพื่อผู้ลี้ภัย
ในบังคลาเทศ

คณุไปรยำ ลนุด์เบิร์ก ทตูสนัถวไมตรี UNHCR ลงพืน้ท่ีประเทศบงัคลำเทศพร้อมกบัคณุสทุธิชยั หยุ่น 
ผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสียงของ UNHCR เพ่ือเรียนรู้กำรท�ำงำนในสถำนกำรณ์ฉกุเฉินและให้ก�ำลงัใจผู้ลีภ้ยั
โรฮิงญำในค่ำยกตูปูำลอง ประเทศบงัคลำเทศ ซึง่ในช่วงเดือนตลุำคมนัน้ มีกำรอพยพชำวโรฮิงญำท่ี
อยู่ในจดุเสี่ยงของพืน้ท่ีดินถล่มไปยงัพืน้ท่ีปลอดภยั และเจ้ำหน้ำท่ีได้พฒันำแนวทำงเพ่ืออยู่ร่วมกบั
ธรรมชำติอย่ำงยัง่ยืนต่อไป 

ในปีที่ ผ่านมา ผู้บริจาคชาวไทยได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และความขาดแคลนอย่างรุนแรงดังนี ้

©UNHCR/ Thanasade Tantiwarodom

In 2018, 5 new emergency situations were declared. Donors from Thailand helped raise funds for a number of these including the volcano devastation in 
Guatemala, the earthquake in Indonesia, and the Nobody Left Outside campaign in Rwanda. 

สถานการณ์ฉุกเฉิน
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*100% ของเงินบริจาคทัง้หมดไดน้�าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของผูพ้ลดัถ่ิน ผูลี้ภ้ยั และบคุคลไร้รฐัไร้สญัชาติในประเทศไทยและทัว่โลก
*100% of funds are used for the benefit of internally displaced person, refugee and stateless person in Thailand and globally

กำรท�ำงำนของ UNHCR ทัว่โลก อำศยังบประมำณสว่นมำกจำกกำรสนบัสนนุโดยสมคัรใจจำกรัฐบำลและองค์กรระหวำ่งประเทศ กำรสนบัสนนุจำกบคุคลทัว่ไป 
และภำคเอกชน เป็นอีกหนึง่ก�ำลงัส�ำคญัในกำรท�ำงำนด้ำนมนษุยธรรมของ UNHCR  เรำขอขอบคณุภำคเอกชนท่ีได้สนบัสนนุให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงท่ีดีขึน้ให้กบั
ผู้ลีภ้ยัในปี 2561 ได้แก่  ส�ำนกัจฬุำรำชมนตรีและสภำเครือขำ่ยชว่ยเหลอืด้ำนมนษุยธรรม ส�ำนกัจฬุำรำชมนตรี DMHOME  Export Shop บริษัท กฤษณะมงคล จ�ำกดั
บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จ�ำกดั และ YouTube Run for UNHCR โดย Google ประเทศไทย ท่ีร่วมชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัอยำ่งไร้พรมแดนกบั UNHCR

UNHCR และพันธมิตรภาคเอกชน 

โครงกำรผู้ลีภ้ยัและบคุคลไร้รัฐไร้สญัชำตใินประเทศไทย
(Refugee and Statelessness in Thailand)

โครงกำรผู้ลีภ้ยั ผู้พลดัถ่ิน และบคุคลไร้รัฐไร้สญัชำตทิัว่โลก
(Global refugee situation, internally displaced person and statelessness) 

รวม (Total)

บาท (THB)

139,778,585

26,022,471

165, 801, 056

ร้อยละ (%)

84.30%

15.70%

100%

ตารางชี้แจงเงินบริจาคและค่าใช้จ่ายประจ�าปีี 2561
100% ของเงินบริจำคผำ่นกำรระดมทนุในประเทศไทยจ�ำนวน 165,801,056 บำท ได้น�ำไปมอบเป็นควำมชว่ยเหลือดงันี ้

ตลอดปี 2561 น�ำ้ใจของผู้บริจำคชำวไทยเม่ือน�ำไปรวมกบัเงินบริจำคทัว่โลก
ท�ำให้เรำสำมำรถมอบควำมคุ้มครองแก่ผู้ลีภ้ยัได้ดงันี ้

โครงการผู้ลีภ้ยัและ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตใินประเทศไทย

17.34%

25.26%

กำรจดัเตรียม
ทำงออก
ท่ียัง่ยืน

19.88%

ควำมต้องกำร
ขัน้พืน้ฐำนและ
บริกำรท่ีจ�ำเป็น

ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด�ำเนิน
โครงกำร 

16.07%

15.32%

โครงกำร
ให้ควำม
คุ้มครอง

6.13%

บคุคลไร้รัฐ
ไร้สญัชำติ

ในประเทศไทย

โครงกำรยตุคิวำม
รุนแรงต่อเด็ก

และผู้หญิง

ความช่วยเหลือ
แบ่งตาม

วัตถุประสงค์

ปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ลีภ้ยั
•  ผู้ลีภ้ยั 2.4 ล้ำนคน ได้รับกำรลงทะเบียน

มอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน
•  ในปีท่ีผำ่นมำมีสถำนกำรณ์ฉกุเฉินเกิดขึน้ใหม ่5 แหง่ โดย   
 เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR 285 คน ลงพืน้ท่ีมอบควำมชว่ยเหลอื
•  ให้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินแก่บคุคลในควำมหว่งใย
 ใน 93 ประเทศ

มอบที่พกัพงิที่ปลอดภยั
•  สรรหำท่ีพกัพิงให้ผู้ลีภ้ยั 3.4 ล้ำนคน      
•  สง่มอบเตน็ท์ 134,540 หลงัใน 39 ประเทศ
•  มอบท่ีพกัพิงท่ีคงทนให้กบั 13,602 ครอบครัวในพืน้ท่ี
 27 แหง่ทัว่โลก

การศกึษา
•  เดก็ผู้ลีภ้ยั 61% ได้เข้ำถงึกำรศกึษำระดบัประถม
•  เดก็ผู้ลีภ้ยั 23% ได้เข้ำถงึกำรศกึษำระดบัมธัยม
•  เด็กผู้ลีภ้ยั 1% ได้เข้ำถึงกำรศกึษำระดบัมหำวิทยำลยั

โครงการฝึกทกัษะอาชีพ
•  บุคคลในควำมห่วงใยของ UNHCR 1.8 ล้ำนคนใน
 75 ประเทศ ได้รับควำมช่วยเหลือจำกโครงกำร
 ฝึกทักษะอำชีพ

การตัง้ถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม
•  ผู้ลีภ้ยั 1.2 ล้ำนคน มีควำมต้องกำรท่ีจะตัง้ถ่ินฐำนใหม่
 ในประเทศท่ีสำม
•  ผู้ ลีภ้ัย 81,337 คน ได้ย่ืนเอกสำรขอตัง้ถ่ินฐำนใหม่
 ในประเทศท่ีสำม
•  ผู้ลีภ้ยั 55,680 คน ได้ตัง้ถ่ินฐำนใหมใ่นประเทศท่ีสำม

โครงการผู้ลีภ้ยั ผู้พลัดถิ่น
และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตทิั่วโลก

การมอบสิ่งของบรรเทาทกุข์

ตะเกียงพลงังำนแสง
อำทิตย์ 2.7 ล้ำนชดุ

ชดุเคร่ืองครัว
4.5 ล้ำนชดุ

ถงัใสน่�ำ้สะอำด
2.3 ล้ำนถงั

ผ้ำพลำสตกิอเนก-
ประสงค์ 3.9 ล้ำนแผน่

เสื่อนอน 2.6 ล้ำนผืนผ้ำหม่ 5.2 ล้ำนผืน

เตน็ท์ครอบครัว กวำ่ 
100,000 หลงั

ถงัน�ำ้ 2.3 ล้ำนถงัมุ้งกนัยงุ 1.5 ล้ำนชดุ



การบริจาคเพิ่มเติมจากท่านมีความหมายเท่าชีวิต

พวกเขาต้องเดินทางอย่างยากล�าบากเพื่อแสวงหาความปลอดภัยผ่านเส้นทางที่อันตราย ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการแสวงหา
ผลประโยชน์เช่นการค้ามนุษย์ รวมถึงอันตรายจากกลุ่มติดอาวุธพวกเขาเดินทางมาถึงด้วยความเหนื่อยล้า บอบช�้าทั้งทางร่างกาย

และจิตใจรุนแรง ต้องการความคุ้มครองและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

มอบความคุ้มครอง ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย 
Provide protection intervention, legal aid
and counselling

มอบท่ีพักพิงที่ปลอดภัย ปกป้องจากสภาพอากาศ
เลวร้าย
Provide waterproof shelter for families

มอบประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน รวมทั้งปัจจัยใน
การด�ารงชีพเช่นอาหารและยารักษาโรค
Provide protection and basic needs

บาท 
Baht

บาท 
Baht

อืน่ๆ              บาท
Other                                  Baht

© UNHCR/Vincent Tremeau

4 ล้านคนต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง ภัยอันตรายและความยากจนที่เพ่ิมสูงขึ้นไม่หยุด
4 million people have fled violence, insecurity and increasing poverty in Venezuela

“พวกเราใช้เวลากว่า 7 วันเพ่ือเดินทาง
มายังประเทศเปรู เราไม่ได้ทานอะไรเลย
เพราะพยายามเก็บอาหารไว้ให้ลูก”

“It took us over seven days to reach Peru. 

We had nothing to eat at the end.”

ด่วนที่สุด

วกิฤตการณ์ฉกุเฉนิ
ในเวเนซเุอลา

โอนเงินเข้าบัญช ีหรอืผ่านตูเ้อทเีอม็ เข้าบญัช ีDonate via Bank Transfer or ATM

ชือ่บัญช ีAccount Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

ชื่อ-สกุลผู้บริจาค Donor’s name and last name  ....................................................................................................................................

อีเมล Email  ........................................................................................  เบอร์มือถือ Mobile phone  ........................................................

โอนจากสาขา Transfer from branch  ........................................................................................................................................................

**หมายเหตุ ถ้าโอนเงินผ่านทาง ATM ท่านจะเห็นชื่อบางส่วนของชื่อเจ้าของบัญชีคือ the United Nations High Commissioner for Refugees
**Remark: Transfer through ATM, the appearance on screen will show only partial name of the account owner name (the United Nations
High Commissioner for Refugees)

ขอขอบคุณ เมื่อท่านกรอกเอกสาร หรือโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแบบเอกสาร
มาที ่support.th@unhcr.org แฟ็กซ์ 02 280 0555 หรือ Line ID: @unhcrfamily

Thank You! After completing the form or transferring of donation, please send your
document to Email: support.th@unhcr.org Fax 02 280 0555 or Line ID: @unhcrfamily

เงินบริจาคไม่สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะ 
Donation is not tax-deductible. Thank you very much for your kindness.

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 056 0000 
More information, please call 02 056 0000

บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาก.พ.
เลขท่ีบัญชี 201-055599-9

บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารสหประชาชาติ
เลขที่บัญชี 004-225859-6

บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทเวศน์
เลขที่บัญชี 030-2-88804-3

บริจาคออนไลน์
ผ่านการสแกน QR Code
Scan QR Code to donate online

3,000 6,000


