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ที่ศวรรษแห�งวิกฤติและโอกาสำ โดย ฟิลิปโป กรันัด้ ข่�าหลวงใหญ่�ผู้้�ล้�ภััยแห�งสำหประชาชาติิ

A decade of crisis, a decade of opportunity

By High Commissioner Filippo Grandi

©
 U

N
H

C
R

/G
e

o
rg

in
a

 G
o

o
d

w
in

2 unhcr.or.th

ตลอดสิบิปีีที่ี�ผ่่านมา UNHCR ไดป้รบัเปลี่ีย่นกำรท�ำงำนหลี่ำกหลี่ำยรูปแบบเพ่ือรบัมืือกบัสถำนกำรณ์์
โลี่กท่ีเปล่ีี่ยนแปลี่งไป เรำต้องใช้งบประมืำณ์เพ่ิมืสูงขึ้้ �นจำก 2,300 ดอลี่ลี่ำร์สหรัฐเป็น 

8,600 ดอลี่ลี่ำรส์หรฐัเพ่ือช่วยเหลืี่อผูู้พ้ลี่ดัถ่ินทั่วโลี่ก สิิ�งหน่�งที่ี�ผ่มรู้้�สิ่กขอบคุุณอยู่้่เสิมอ คุือ 
การู้สินับสินุนที่ี�มั�นคุงจากผ้่�บริู้จาคุที่ั�วที่กุมุมโลกตลอดรู้ะยู่ะเวลาที่ี�ผ่่านมา สิ่งเหลี่ำ่นี �สะทอ้นถง้
จิตวิญญำณ์ขึ้องกำรแบง่ปันควำมืรบัผิู้ดชอบตอ่สงัคมืรว่มืกนัไดเ้ป็นอยำ่งดี แลี่ะแรงผู้ลี่กัดนันี �เอง
ท�ำให ้UNHCR สำมืำรถวำงแผู้นกำรท�ำงำนไดอ้ยำ่งเช่ือมืั่น

หากมองภาพอกีสิบิปีีที่ี�กำาลังจะมาถึง่ ผู้มืเช่ือเป็นอยำ่งย่ิงว่าข�อตกลงรู้ะหว่างปีรู้ะเที่ศว่าด�วยู่
ผ้่�ลี�ภยัู่ (Global Compact on Refugees) จะเป็นเครือ่งมืือส�ำคญัขึ้บัเคลี่ื่อนโลี่กดว้ยโอกำสใหมื่ๆ
มือบทำงออกท่ีน�ำไปปรบัใชไ้ดจ้ริง แลี่ะเป็นแนวทำงในกำรปฏิิบตัิรว่มืกนัในสงัคมื ผู้มืยงัหวงั
เป็นอยำ่งย่ิงวำ่การู้ปีรู้ะชุุมนานาชุาตว่ิาด�วยู่เรืู้�องผ้่�ลี �ภยัู่ (Global Refugee Forum) ซึ่้ง่ไดร้วมืผูู้น้ �ำ
กวำ่ 3,000 ชีวติจำกหลี่ำกหลี่ำยวงกำรเพ่ือหำรอืกนัอยำ่งเขึ้ม้ืขึ้น้ จะเป็นจดุเริม่ืตน้ขึ้องกำรสรำ้งแนวทำง
ปฏิิบตัิตอ่ปัญหำผูู้ล้ี่ี �ภัยัรว่มืกนั แลี่ะสรำ้งแรงขึ้บัเคลี่ื่อนส�ำคญัใหก้บังำนขึ้อง UNHCR ในอนำคต 
เหนือสิ่ ง อ่ืนใดน่ีคือการู้ยู่ำ�าชัุดถึง่คุวามสิำาคัุญของคุวามรู่้วมมือรู้ะหว่างปีรู้ะเที่ศต่อปัีญหา
การู้พลัดถึิ�น และยู่นืหยัู่ดตอ่ส้ิ�กับคุวามที่�าที่ายู่รู้ะดบัโลกไปีด�วยู่กันคุรัู้บ

In the course of the last ten years, UNHCR has become 
in many respects a different organization, working in a 
quite different world. It saw our needs-based budget 
increase from $2.3 billion to $8.6 billion. UNHCR 
received strong and steadfast support from its donors 
throughout the decade, and accelerated efforts to 
diversify its funding base in the spirit of responsibility-
sharing and ensuring a stable platform for its work. 

Looking ahead to the decade to come, I believe that in the 
Global Compact we have a powerful tool, born of a 
narrative of possibility and charting a measurable, practical 
way forward. The Global Refugee Forum marked a pivotal 
moment. It was the largest-ever gathering on refugee 
matters, building on many months of consultations and 
bringing together over 3,000 participants from diverse 
backgrounds.  I hope that the Compact, and the Global 
Refugee Forum, can provide a springboard for collective 
action, inspiring and driving our work over the next decade 
and beyond, and demonstrating in practical and concrete 
ways why international cooperation remains essential in 
addressing forced displacement and other shared global 
challenges, and how it can be made  to work.

แองเจลี่ีนำ โจลี่ี ผูู้แ้ทนพิเศษฯ UNHCR ถ่ำยทอดควำมืรูส้ก้ระหวำ่งภัำรกิจเย่ียมืคำ่ยผูู้ล้ี่ี �ภัยั
ชคัมืำกุลี่ ค็อกซึ่บ์ำซึ่ำร ์ ประเทศบงัคลี่ำเทศ แลี่ะน�ำปัญหำดำ้นกำรศ้กษำขึ้องผูู้ล้ี่ี �ภัยัชำว
โรฮิิงญำเขึ้ำ้หำรอืกบันำยกรฐัมืนตรบีงัคลี่ำเทศ 

“A generation of Rohingya children are still without access to the education they deserve.” 
The Special Envoy talks to refugees in Chakmarkul camp, Cox’s Bazar, Bangladesh.

Focusing on education, the Special Envoy appealed strongly for access to formal 
education for refugee children during her visit with the Prime Minister in Dhaka.

“เดก็ๆ ผ้่�ลี �ภยัู่ชุาวโรู้ฮิงิญายัู่งคุงขาดโอกาสิเข�าถึง่การู้ศก่ษา
ที่ี�พวกเขาสิมคุวรู้ได�รัู้บ”

© UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo



สิถึานการู้ณเ์ดน่ปีรู้ะจำาปีี 2562
2019 Figures at a glance

By the end of 2019, an unprecedented 79.5 million people around the world 
had been forced from their homes. Among them were 26 million refugees, 45.7 
million internally displaced people, 4.2 million asylum seekers and 3.6 million 
Venezuelans displaced abroad.

79.5 ล้านัคนั

26 ล้านัคนั เป็นัผู้้้ล้�ภััย
บคุคลี่เหลี่ำ่นี �จ �ำเป็นตอ้งทิ �งประเทศบำ้นเกิดขึ้องตนเองเน่ืองจำกหวำดกลี่วัควำมื
ขึ้ดัแยง้ สงครำมื แลี่ะกำรถกูประหตัประหำร หรอืไดร้บักำรคกุคำมืตอ่ชีวิต

45.7 ล้านัคนั เป็นัผู้้้พลัดถิิ่�นัภัายในัประเที่ศ
บุคคลี่เหลี่่ำนี �จ �ำเป็นตอ้งทิ �งบำ้นเกิดขึ้องตนเองเพ่ือแสวงหำท่ีปลี่อดภัยัในพื�นท่ี
ตำ่งๆ ในประเทศขึ้องตนเอง 

4.2 ล้านัคนั เป็นัผู้้้ข่อล้�ภััย
ผูู้แ้สวงหำท่ีลี่ี �ภัยัเหลี่่ำนี �ยงัไมื่ไดร้บักำรรบัรอง โดยอยู่ในระหว่ำงรอสถำนะลี่ี �ภัยั
อย่ำงเป็นทำงกำรจำก UNHCR

3.6 ล้านัคนั เป็นัชาวเวเนัซุุเอลา
ท่ีถกูบงัคบัใหพ้ลี่ดัถ่ินจำกประเทศขึ้องตนเอง

คือจำานัวนัผู้้้ท้ี่�ถ้ิ่กบัังคับัให้พลัดถิิ่�นัทัี่�วโลก

UNHCR ดแ้ลผ้่�ลี�ภยัู่อยู่า่งไรู้?
เจำ้หนำ้ท่ี UNHCR 17,464 คน ประจ�ำพื �นท่ี
ใน 134 ประเทศทั่วโลี่ก

Scan เพื�อตดิตามการู้
ที่ำางานเพื�อผ้่�ลี �ภัยู่

ชำวเวเนซึุ่เอลี่ำเดินทำงขึ้ำ้มืพรมืแดนมืำยงัประเทศเพ่ือนบำ้นเพ่ือแสวงหำ
ควำมืปลี่อดภัยั  ในภัำพเจำ้หนำ้ท่ี UNHCR ประจ�ำกำรอยูบ่รเิวณ์ชำยแดน
โคลี่อมืเบียเพ่ือใหข้ึ้อ้มืลูี่เก่ียวกบักำรรบัควำมืชว่ยเหลี่ือเบื �องตน้ คำดกำรณ์์
วำ่สิ �นปี 2563 จะมีืจ�ำนวนผูู้ล้ี่ี �ภัยัแลี่ะผูู้อ้พยพจำกประเทศเวเนซึ่เุอลี่ำสงูถง้ 
6.5 ลี่ำ้นคน © UNHCR/Jaime Giménez Sánchez de la Blanca

ผู้้้ล้�ภััยมาจากไหนั?
Top source countries

68% ขึ้องจ�ำนวนผูู้ล้ี่ี �ภัยัทั่วโลี่กมืำจำก 5 ประเทศ 

ซีึ่เรีย                            ลี่ำ้นคน
Syria Arab Republic             Million

เวเนซึุ่เอลี่ำ                    ลี่ำ้นคน
Venezuela                          Million

อฟักำนิสถำน                    ลี่ำ้นคน
Afghanistan                         Million

ซึู่ดำนใต ้                        ลี่ำ้นคน
South Sudan                       Million

เมีืยนมืำ                          ลี่ำ้นคน
Myanmar                            Million

6.6

2.7
3.7

2.2

1.1
ประเที่ศใดบ้ัางท้ี่�ให้ท้ี่�พักพิงแก่ผู้้้ล้�ภััย?
Top hosting countries

ประเทศตรุกียงัคงเป็นประเทศท่ีใหท่ี้พกัพิงแก่ผูู้ล้ี่ี �ภัยัมืำกท่ีสดุในโลี่ก

ตรุกี                            ลี่ำ้นคน
Turkey                          Million

โคลี่อมืเบีย                          ลี่ำ้นคน
Columbia                                      Million

ปำกีสถำน                          ลี่ำ้นคน
Pakistan                                     Million

ยกูนัดำ                               ลี่ำ้นคน
Uganda                                Million

เยอรมืนี                                 ลี่ำ้นคน
Germany                                             Million

3.6

1.4
1.8

1.4

1.1

1%
ข่องประชากร
ทัี่�วโลกกำาลัง
พลัดถิิ่�นัและล้�ภััย

ภัำพชำวโรฮิิงญำท่ีเดินทำงหนีควำมืรุนแรงจำกบำ้นเกิด กำรเดินทำงขึ้อง
พวกเขึ้ำเต็มืไปดว้ยควำมือ่อนลี่ำ้ แลี่ะตอ้งกำรควำมืคุม้ืครองโดยเรง่ด่วน
© UNHCR/Paula Bronstein
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ขอขอบพรู้ะคุุณที่ี�คุุณได�รู่้วมสิรู้�างการู้เปีลี�ยู่นแปีลงที่ี�ดีข่ �นใหก้ับพวกเขึ้ำ 
ทุกๆกำรใหจ้ำก ผ้่�บริู้จาคุคุรู้อบคุรัู้ว UNHCR ไดเ้ปลี่ี่ยนเป็นควำมืคุม้ืครอง
พรอ้มืมือบชีวิตใหมื่แก่ผูู้ท่ี้ถูกบังคับใหพ้ลี่ัดถ่ินแลี่ะกลีุ่่มืเปรำะบำง 

By the end of 2019, 573,518 persons of concern were under the care of UNHCR 
Thailand, including 93,333 Myanmar refugees in camps, 5,070 urban refugees 
and asylum seekers, 474,888 stateless people and 227 others. 

Generous donors like you from our UNHCR Family have helped to make a difference 
to the lives of people forced to flee conflict or persecution. Thank you for your support. 
By donating to UNHCR, you help to protect some of the world’s most vulnerable people. 

โคุรู้งการู้เพื�อบุคุคุลไรู้�รัู้ฐไรู้�สัิญชุาตใินปีรู้ะเที่ศไที่ยู่ 

UNHCR ท�ำงำนรว่มืกบัมืลูี่นิธิิแอ๊ดเวนตีสเพ่ือกำรพฒันำแลี่ะบรรเทำทกุขึ้ ์ (ADRA) 

เพ่ือมือบควำมืคุม้ืครองแก่บคุคลี่ไรร้ฐัไรส้ญัชำต ิ รวมืทั�งปอ้งกนัแลี่ะลี่ดภัำวะไรร้ฐั
ไรส้ญัชำต ิโดยจดัตั�งศนูยบ์รกิำรใน จ. เชียงรำยเพ่ือเปิดโอกำสใหผูู้้ไ้รร้ฐัไรส้ญัชำติ
ไดเ้ขึ้ำ้ถง้ขึ้อ้มืลูี่เก่ียวกบักำรขึ้อสญัชำต ิ รวมืทั�งชว่ยเหลี่ือเพ่ือย่ืนค�ำรอ้งขึ้อเอกสำร
รับรองกำรเกิดสิทธิิอำศัยถำวรแลี่ะเอกสำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขึ้้องกับสถำนะทำง
ทะเบียนรำษฎรโ์ดยไมื่เสียค่ำใช้จ่ำย

ประเทศไทยมีืบคุคลี่ไรร้ฐัไรส้ญัชำติ 474,888 รำยในปลี่ำยปี 2562 ซึ่้่ง
สถิติสงูเป็นอนัดบั 3 ขึ้องโลี่ก รองจำกไอวอรี่โคสต ์แลี่ะเมีืยนมืำ

บคุคลี่ไรร้ฐัไรส้ญัชำติจ �ำนวน 10,481 คนไดร้บัสญัชำติไทยในปี 2562

คุุณปี�าจนัที่รู้ฟ์อง คุนไที่ยู่ที่ี�ได�รัู้บสัิญชุาตแิละบตัรู้ปีรู้ะชุาชุนคุรัู้�งแรู้กในวัยู่ 63 ปีี
คณุ์ปำ้จนัทรฟ์อง เกิดในภัำคเหนือขึ้องประเทศไทย มีืพอ่แลี่ะแมืเ่ป็นคนไทย 
เม่ืือคณุ์ปำ้เรยีนจบชั�น ป.4 ก็ตอ้งเดนิทำงไปท�ำงำนอยูภ่ัำคใตเ้พ่ือหำรำยได้
มืำดูแลี่ครอบครวั ดว้ยเหตุนี �คุณ์ป้ำจ้งตกส�ำรวจในช่วงท่ีมีืจดทะเบียน
เลี่ขึ้ประจ�ำตวั 13 หลี่กัครั�งแรกขึ้องประเทศไทย ดว้ยควำมืช่วยเหลืี่อจำก
ผูู้บ้ริจำค ท�ำให ้UNHCR สำมืำรถด�ำเนินกำรดำ้นเอกสำรต่ำงๆ จนในท่ีสดุ 
คณุ์ปำ้จนัทรฟ์องไดร้บัสญัชำตไิทยแลี่ะสทิธิิท่ีควรไดร้บัทกุประกำรในวยั 63 ปี

UNHCR is mandated to identify and protect stateless people as well as 
preventing and reducing statelessness. With the support of ADRA, 
UNHCR operates service points in Chiang Rai Province to provide 
information and counselling services on citizenship applications. 

In Thailand, 474,888 persons registered as stateless as of the end of 
2019, representing the third-largest stateless population worldwide after 
Côte d’Ivoire and Myanmar. As of the end of 2019, 10,481 persons 
acquired Thai nationality.

คุณ์ปู ไปรยำ ทูตสนัถวไมืตรี UNHCR พูดคุยขึ้ณ์ะเย่ียมืบำ้นคุณ์ป้ำ
จนัทรฟ์องในจงัหวดัเชียงรำย ©UNHCR/Thanasade T.

การที่ำางานัข่อง UNHCR ประเที่ศไที่ย ในัปี 2562

ผ้่�ลี �ภยัู่ในพื�นที่ี�พกัพงิชัุ�วคุรู้าว
93,333  คน

ผ้่�ลี �ภยัู่ในเขตเมอืง
และผ้่�ขอลี�ภยัู่
5,070  คน

บุคุคุลไรู้�รัู้ฐไรู้�สัิญชุาติ
474,888  คน

อื�นๆ 
227  คน

ขึ้อ้ควำมืแลี่ะรูปวำดจำกผูู้บ้รจิำค เป็นก�ำลี่งัใจส�ำคญัแลี่ะสรำ้งรอยยิ �มืใหก้บัผูู้ล้ี่ี �ภัยั
©UNHCR Thailand

จำานวนบุคุคุลในคุวามหว่งใยู่ 
ของ UNHCR ปีรู้ะเที่ศไที่ยู่

ที่ั�งหมด 573,518 คุน 
ปีรู้ะกอบไปีด�วยู่

คุวามคุบืหน�ารู้ะดบันโยู่บายู่เพื�อผ้่�ลี �ภยัู่

รฐับำลี่ไทยร่วมืลี่งนำมืในข�อตกลงที่างเลือกในการู้กักกันเด็ก เม่ืือ
เดือนมืกรำคมื 2562 นบัเป็นกำ้วส�ำคญัขึ้องกำรหำทำงเลืี่อกในกำร
กกัตวัโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงส�ำหรบัแมื่แลี่ะเด็ก

เดือนธินัวำคมื 2562 มีืขึ้ำ่วท่ีนำ่ยินดีส�ำหรบัผูู้ล้ี่ี �ภัยัในเขึ้ตเมืืองแลี่ะผูู้ข้ึ้อลี่ี �ภัยั 
คณ์ะรฐัมืนตรีมีืมืติในกำรจดัตั�งรู้ะบบคัุดกรู้องบุคุคุล ซึ่้่งท�ำใหค้วำมื
คุม้ืครองตอ่ผูู้ล้ี่ี �ภัยัแลี่ะผูู้ท่ี้จ �ำเป็นตอ้งไดร้บัควำมืคุม้ืครองระหวำ่งประเทศ
มีืควำมืเสถียรมืำกขึ้้ �น แสดงใหเ้หน็ถง้กำรปฏิิบตัติำมืค�ำมืั่นท่ีรฐับำลี่ไดใ้ห้
ไวใ้นการู้ปีรู้ะชุุมรู้ะดบัโลกคุรัู้�งแรู้กว่าด�วยู่เรืู้�องผ้่�ลี �ภยัู่ ณ นคุรู้เจนีวา 

UNHCR welcomes the commitment and progress made by the Royal Thai Government 
to end the detention of refugee and asylum seeker children in January 2019.  Furthermore, 
in December 2019, the Thai Cabinet approved the establishment of a screening 
mechanism to identify people who need international protection from economic migrants.

กำรประชมุืระดบัโลี่กครั�งแรกว่ำดว้ยเรื่องผูู้ล้ี่ี �ภัยั ณ์ นครเจนีวำ กลี่ำงเดือน
ธินัวำคมื 2562 ©UNHCR/Andrew McConnell
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โคุรู้งการู้เพื�อผ้่�ลี �ภยัู่ใน 9 คุ่ายู่ 4 จงัหวัดในปีรู้ะเที่ศไที่ยู่ 

ตลี่อดปี 2562 ผูู้ล้ี่ี �ภัยัจำกคำ่ยผูู้ล้ี่ี �ภัยัในประเทศไทยจ�ำนวน 875 รำยรว่มื
โครงกำรกลี่บัมืำตภุัมิูืโดยสมืคัรใจแลี่ะเดนิทำงกลี่บัไปยงัประเทศเมีืยนมืำ 
ดว้ยกำรสนบัสนนุจำก รฐับำลี่ทั�งสองประเทศ UNHCR แลี่ะองคก์รพนัธิมิืตร

โคุรู้งการู้กลับมาตุภม้โิดยู่สิมัคุรู้ใจ

•  In 2019, a total of 875 refugees were voluntarily repatriated to Myanmar, 
led by the two governments with the support of UNHCR and our partners.  

•  For 96-year-old Dee Noe, 2019 was an unforgettable year. Great-grandparents 
Dee Noe and Pree were looking forward to returning to their homeland after 
three decades in Thailand. Although the family appreciate all the care Thailand 
has given them, home is always home. So, when they heard that the situation in 
their home region was improving, the family decided to return. 

•  2,678 refugee children were registered and provided with birth certificates.

•  Your continuous support has enabled UNHCR to launch the Youth Initiative Fund 
for young refugees living in border camps. The aim of the Fund is to support the 
development of skills and creativity among refugee youth, including the provision 
of musical instruments and sports equipment. 

•  354 persons of concern with disabilities received services in accordance with 
their specific needs.

•   UNHCR continues to monitor cases of Sexual and Gender Based Violence (SGBV). 
In 2019, 17,641 individuals received training to improve SGBV prevention and response.

คณุ์ทวดดี นอแลี่ะภัรรยำหนีควำมืรุนแรงจำกกำรสูร้บในเมีืยนมืำ อำศยัอยู่
ในฐำนะผูู้ล้ี่ี �ภััยในไทยมืำกว่ำ 30 ปี ประเทศไทยคือแผู้่นดินท่ีมือบควำมื
ปลี่อดภัยัแลี่ะช่วยเหลืี่อใหส้มืำชิกครอบครวัจำกรุ่นสู่รุ่นไดมี้ืโอกำสเติบโต 
คุณ์ทวดรูส้้กขึ้อบคุณ์โอกำสท่ีประเทศไทยแลี่ะประชำชนชำวไทยมือบให ้
แลี่ะน่ีคือท่ีสุดในควำมืทรงจ�ำเสมือ

คุวามฝัันของแม่
กอ พอ มื ู(ช่ือสมืมืตุิ) กบัลี่กูชำยวยั 6 ขึ้วบ เป็นอีกครอบครวัท่ีไดร้บัควำมื
ช่วยเหลืี่อจำกกลีุ่่มือำสำสมืัครในค่ำยผูู้้ลี่ี �ภััยซึ่้่งสนับสนุนโดย UNHCR 
ลี่กูชำยขึ้องกอ พอ มืมีูือำกำรชกัเกรง็บ่อย ๆ ไมื่สำมืำรถไปโรงเรียนไดแ้ลี่ะ
ตอ้งคอยดแูลี่อำกำรอย่ำงใกลี่ชิ้ด กลีุ่่มือำสำสมืคัรมืำเย่ียมืบำ้นกอ พอ มืู
ทุกเดือนเพ่ือติดตำมือำกำรลีู่กชำยอย่ำงใกลี่ชิ้ด ประเมิืนควำมืตอ้งกำร
พิเศษ แลี่ะพรอ้มืใหค้วำมืช่วยเหลืี่ออย่ำงทันท่วงที 

กอ พอ มืู อยำกใหล้ีู่กกลี่บัมืำหำยดีแขึ้็งแรง เหมืือนเด็กทั่วไป น่ีคือฝันท่ี
เธิออยำกใหเ้ป็นจริงอยู่ทุกวนั 

แตบ่ำ้นก็คือบำ้น เม่ืือไดท้รำบขึ้ำ่ววำ่
สถำนกำรณ์ใ์นเมีืยนมืำดีขึ้้ �น คณุ์ทวด
ตดัสนิใจกลี่บัไปแผู้น่ดนิเกิด “ฉัันอยู่าก
กลับไปีใชุ�ชุ่วงสุิดที่�ายู่ของชุวีติที่ี�นั�น” 
หลี่ำนๆขึ้องคณุ์ทวดบอกกบัทีมืงำน 
UNHCR วำ่คงคดิถง้คำ่ยผูู้ล้ี่ี �ภัยัแมืห่ลี่ะ
มืำกเพรำะเกิดแลี่ะโตท่ีน่ี แตก็่ดีใจท่ีจะ
ไดต้ำมืบรรพบุรุษกลี่บัไปใชชี้วิตใน
ฐำนะพลี่เมืืองขึ้องประเทศตนอีกครั�ง

UNHCR รว่มืกบักระทรวงมืหำดไทยจดที่ะเบยีู่นเกิดแลี่ะออกสตูิบตัร
2,678 ใบ ใหแ้ก่เดก็ท่ีเกิดในคำ่ยผูู้ล้ี่ี �ภัยั เพ่ือปอ้งกนัภัำวะไรร้ฐัไรส้ญัชำติ
แลี่ะมือบหลี่กัฐำนกำรมีืตวัตนแก่เดก็

โคุรู้งการู้ Youth Initiative Fund ไดร้บักำรสนบัสนนุอยำ่งตอ่เน่ือง สำนตอ่
ใหก้ลีุ่ม่ืเยำวชนผูู้ล้ี่ี �ภัยัไดร้เิริม่ืควำมืคิดเพ่ือท�ำกิจกรรมืสรำ้งสรรค ์ ตลี่อดปี
ท่ีผู้่ำนมืำ เด็กๆไดท้ �ำโครงกำรดนตรีแลี่ะกีฬำ จดักิจกรรมืในวนัส�ำคญั
ต่ำงๆ สรำ้งบรรยำกำศแลี่ะควำมืสมัืพนัธิท่ี์ดีใหเ้กิดขึ้้ �นในค่ำยผูู้ล้ี่ี �ภัยั

โคุรู้งการู้เพื�อเดก็ผ้่�ลี �ภยัู่

ผ้่�ลี �ภยัู่พกิารู้จำานวน 354 รู้ายู่ไดร้บักำรดแูลี่จำก UNHCR องคก์รพนัธิมิืตร
แลี่ะทีมือำสำสมืคัร ผู้ำ่นโครงกำรกำยภัำพบ�ำบดั รวมืถง้กำรมือบอปุกรณ์ ์
เชน่ แขึ้นเทียมื ขึ้ำเทียมื แลี่ะอปุกรณ์พิ์เศษแก่ผูู้ป่้วยอมัืพำต

โคุรู้งการู้เพื�อผ้่�พกิารู้

UNHCR ไดใ้หค้วำมืรูเ้ก่ียวกบักำรป้องกนัปัญหำควำมืรุนแรงทำงเพศ
แก่ผูู้ล้ี่ี �ภัยักวำ่ 17,641 คน แลี่ะมือบควำมืคุม้ืครองอยำ่งเรง่ดว่นแก่ผูู้ล้ี่ี �ภัยั
ท่ีไดร้บัผู้ลี่กระทบจำกควำมืรุนแรงทำงเพศ รวมืถ้งฟื�นฟูจิตใจใหพ้วก
เขึ้ำกลี่บัมืำใชชี้วิตไดต้ำมืปกติ

โคุรู้งการู้ปี�องกันคุวามรุู้นแรู้งที่างเพศ

ผูู้ล้ี่ี �ภัยัจำกคำ่ยแมืห่ลี่ะ จ.ตำก ระหวำ่งเตรยีมื
ควำมืพรอ้มืก่อนเดนิทำง ©UNHCR/Jennifer Harrison

คณุ์ทวดดี นอ วยั 96 ปี แลี่ะคณุ์ทวด
พรวียั 82 ปี ©UNHCR/Caroline Gluck Harrison

Scan เพื�อตดิตามภาพ
บรู้รู้ยู่ากาศ จาก เที่ปี
บันที่่กที่ีมข่าว 3มิติ

เยำวชนจำกค่ำยผูู้ล้ี่ี �ภััยบำ้นตน้ยำง จ.กำญจนบุรี มืุ่งมืั่นใชค้วำมืรูค้วำมื
สำมืำรถขึ้องพวกเขึ้ำเพ่ือพฒันำค่ำยผูู้ล้ี่ี �ภัยั ©UNHCR/Chattriyaporn S.

©UNHCR/Chattriyaporn S.
ผูู้ล้ี่ี �ภัยัซึ่้่งเป็นอำสำสมืคัรเผู้ยแพรค่วำมืรูใ้นกำรปอ้งกนัควำมืรุนแรงทำงเพศ 
ประชมุืแลี่ะจดัท�ำแผู้นกำรท�ำงำนรว่มืกบัเจำ้หนำ้ท่ี UNHCR ©UNHCR/Chattriyaporn S.
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 A YEAR
IN
REVIEW

In 2019, donors from Thailand helped to raise funds through several campaigns and activities including the 
Cyclone Idai emergency, conflict in north-east Syria, Ramadan, the Venezuelan situation and the global refugee 
issue. We look back at some of the biggest moments and crises of 2019 and how we responded, together. 

Throughout 2019, we were fortunate to have 
generous donors like you by our side. In 
supporting UNHCR, you have helped to make a 
difference in the lives of people forced to flee 
conflict or persecution. We are grateful for all 
you do to help refugees 365 days a year.

ตลี่อดปี 2562 ท่ีผู้่ำนมืำ ทกุๆวนัท่ีคณุ์ไดบ้ริจำค
แลี่ะรว่มืสนบัสนนุกิจกรรมืขึ้อง UNHCR คณุ์ได้
ช่วยชีวิต ปกป้องสิทธิิ แลี่ะสรำ้งอนำคตท่ีดีขึ้้ �นให้
กบัเพ่ือนมืนษุย ์  เรำขึ้อขึ้อบคณุ์ท่ีคณุ์อยู่เคียงขึ้ำ้ง
กนัแลี่ะท�ำให ้365 วนัเป็นวนัแห่งกำร “ให”้

UNHCR สำนต่อโครงกำรในปีท่ี 4 อย่ำง
ต่อเน่ือง มีการู้จัดกิจกรู้รู้มรู้ะดมทีุ่น
รู่้วมกับผ้่�สินับสินุนที่ี�มีชุื�อเสิียู่ง ไดแ้ก่ 
คุณ์วรรณ์สิงห ์ ประเสริฐกุลี่ แลี่ะคุณ์
สหรฐั สงัคปรีชำ เพ่ือมือบควำมืคุม้ืครอง
แก่ครอบครวัผูู้ล้ี่ี �ภััยทั่วโลี่ก 

โคุรู้งการู้มอบชุีวิตใหม่
ด�วยู่นำ�าใจกับ UNHCR

Namjai for
Refugees campaign 

จำกสถิตขิึ้อง UNHCR พบวำ่ผูู้ล้ี่ี �ภัยัทั่วโลี่กเดนิทำงเป็นระยะทำง
รวมืกนั 2 พนัลี่ำ้นกิโลี่เมืตร เพ่ือแสวงหำควำมืปลี่อดภัยั กจิกรู้รู้ม
วิ�งการู้กุศล “2 พนัล�านกโิลเมตรู้เพื�อผ้่�ลี �ภยัู่”และรู้ถึไฟ Airport 

Rail Link ขบวนพเิศษถ่ำยทอดกำรเดนิทำงขึ้องผูู้ล้ี่ี �ภัยั จง้กลี่ำยมืำ
เป็นไฮิไลี่ทข์ึ้องกำรเฉลี่มิืฉลี่องเดือนแหง่วนัผูู้ล้ี่ี �ภัยัโลี่ก สง่เสรมิืใหท้กุ
คนแสดงควำมืเป็นน��ำหน้่งใจเดียวกนัยืนหยดัเคียงขึ้ำ้งผูู้ล้ี่ี �ภัยั

UNHCR ประเทศไทย ไดร้บัควำมืเมืตตำจำก พระเมืธีิวชิโรดมื
(ว.วชิรเมืธีิ) ผูู้อุ้ปถัมืภัด์ำ้นสนัติภัำพแลี่ะเมืตตำธิรรมืขึ้อง 
UNHCR แลี่ะพิพิธิภััณ์ฑ์์ศิลี่ปะไทยร่วมืสมืัย ร่วมืด�ำเนิน
โครงกำรนิที่รู้รู้ศการู้ศิลปีกรู้รู้มเพื�อผ้่�ลี �ภัยู่ ระดมืทุน
จัดหำท่ีพกัพิงแก่ผูู้ล้ี่ี �ภััยจ�ำนวน 2 ลี่ำ้นคน ภัำยใตแ้คมืเปญ
“Nobody Left Outside เรำจะไมืทิ่ �งใครไวข้ึ้ำ้งนอก”

คณุ์ไปรยำ ลี่นุดเ์บริก์ ทตูสนัถวไมืตร ีUNHCR ลงพื�นที่ี�ปีรู้ะเที่ศ
โคุลอมเบยีู่พรอ้มืกบัทีมืงำนขึ้ำ่วสำมืมิืต ิแลี่ะ THE STANDARD 

เพ่ือตดิตำมืสถำนกำรณ์ผ์ูู้ล้ี่ี �ภัยัชำวเวเนซึ่เุอลี่ำ ซึ่้ง่เดนิทำงแสวงหำ
ควำมืปลี่อดภัยัมืำยงัประเทศโคลี่อมืเบียไมืต่ �ำ่กวำ่ 5,000 คน
ตอ่วนั ดว้ยกำรสนบัสนนุขึ้องผูู้บ้รจิำค ท�ำให ้UNHCR สำมืำรถ
มือบท่ีพกัพิงฉกุเฉิน ควำมืคุม้ืครองดำ้นกฎหมืำย แลี่ะกำรรกัษำ
พยำบำลี่เพ่ือชว่ยชีวติกลีุ่ม่ืเปรำะบำง

มถุิึนายู่น l June

สิิงหาคุม l August

กันยู่ายู่น l September

สิถึานการู้ณฉุ์ักเฉิันไซโคุลนอิดาอีพัดถึล่มที่างตอนใต�
ของแอฟริู้กา ท�ำใหมี้ืผูู้บ้ำดเจ็บแลี่ะผูู้เ้สียชีวิตเป็นจ�ำนวน
มืำก UNHCR ส่งมือบท่ีพกัพิงฉกุเฉินแลี่ะสิ่งขึ้องบรรเทำ
ทกุขึ้แ์ก่ผูู้ท่ี้ไดร้บัผู้ลี่กระทบกว่ำ 80,000 คน

มนีาคุม l March

UNHCR ประเทศไทย แลี่ะส�ำนกัจฬุำรำชมืนตร ีสำนตอ่โครงกำร 
“รู้อมฎอนนี�เพื�อพี�น�องและที่านปีรู้ะจำาปีีซะกาต” ปีท่ี 2 
ผูู้้บรจิำคจำกประเทศไทยแลี่ะทั่วโลี่กช่วยใหค้รอบครวัผูู้ล้ี่ี �ภัยั
มืสุลี่มิืกวำ่ 22,000 รำย โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงชำวโรฮิิงญำ ซีึ่เรยี แลี่ะ
เยเมืนไดร้บัควำมืชว่ยเหลืี่อดำ้นท่ีพกัพิงแลี่ะสิง่ขึ้องบรรเทำทกุขึ้ ์

พฤษภาคุม l May

“UNHCR Family Reunion” กิจกรรมืรวมืตวัผูู้บ้รจิำคครอบครวั 
UNHCR ท่ีมีืจดุมืุง่หมืำยเพ่ือมืนษุยธิรรมื แลี่ะเสรมิืสรำ้งควำมืเป็น
น��ำหน้ง่ใจเดียวกนัขึ้องคนทัว่โลี่ก ณ์ หอศลิี่ปวฒันธิรรมืแหง่กรุงเทพฯ  
“คุรู้อบคุรัู้ว UNHCR” เช่ือเสมือวำ่ เรำทกุคนสำมืำรถสรำ้งกำร
เปลี่ีย่นแปลี่งท่ีดเีพ่ือผูู้ล้ี่ี �ภัยัแลี่ะผูู้พ้ลี่ดัถ่ินใหเ้กิดขึ้้ �นไดอ้ยำ่งยั่งยืน

ตุลาคุม l October

พฤศจกิายู่น l November 

สิถึานการู้ณฉุ์ักเฉิันในซเีรีู้ยู่ทวีควำมืรุนแรง รำว 1 ลี่ำ้นคน
ตอ้งหนีเอำชีวติรอด สว่นหน้ง่ไดล้ี่ี �ภัยัมืำยงัตอนเหนือขึ้องอิรกั 
คุุณตุลยู่น์ภา ตลิกมนกุล เจ�าหน�าที่ี�ภาคุสินามอาวุโสิ ของ 
UNHCR เจ�าหน�าที่ี�คุนไที่ยู่ที่ี�ที่ำางานอยู่้่ในพื�นที่ี� ไดเ้ลี่ำ่ถง้
กำรมือบควำมืช่วยเหลืี่อ จดัหำท่ีพกัพิงฉกุเฉินหลี่งัเกิดกำร
ปะทะรุนแรงขึ้้ �นทำงตอนเหนือขึ้องประเทศซีึ่เรยี

ส่งทำ้ยปีดว้ยงานการู้กุศล LIFEiS BEAUTiFUL : No 

Boundaries for Sharing ท่ี Lido Connect เพ่ือระดมืทุน
ช่วยเหลี่ือวิกฤตผูู้้ลี่ี �ภััยโลี่กจำกกิจกรรมืสร้ำงสรรค์ขึ้อง
ศิลี่ปินรุ่นใหมื่แลี่ะ LIFEiS Group

© UNHCR/Alissa Everett

© UNHCR/Antwan Chnkdji

©UNHCR/Chalinee T.

©UNHCR/Panuvat Eurchananon 

© UNHCR/ Santiago J.

© UNHCR Thailand

© UNHCR Thailand
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*100% ของเงนิบริจิาคทั้้�งหมดไดน้ำาไปใช้เ้พื่่�อปริะโยช้นข์องผู้้พ้ื่ลัด้ถิ่ิ�น ผู้้ล้ั้ �ภัย้ แลัะบคุคลัไริร้ิฐ้ไริส้ัญ้ช้าติใินปริะเทั้ศไทั้ยแลัะทั้้�วโลัก
*100% of funds are used for the benefit of internally displaced person, refugee and stateless person in Thailand and globally

กำรท�ำงำนขึ้อง UNHCR ทั่วโลี่กอำศยังบประมืำณ์ส่วนใหญ่จำกกำรสนบัสนนุโดยสมืคัรใจจำกรฐับำลี่แลี่ะองคก์รระหว่ำงประเทศ ที่ั�งนี�การู้สินับสินุนจาก
บุคุคุลที่ั�วไปีและภาคุเอกชุนเป็ีนอีกหน่�งกำาลังสิำาคัุญในการู้ที่ำางานด�านมนุษยู่ธรู้รู้มของ UNHCR 

เรู้าขอขอบคุุณภาคุเอกชุนที่ี�ได�สินับสินุนให�เกิดการู้เปีลี�ยู่นแปีลงที่ี�ดีข่ �นให�กับผ้่�ลี�ภัยู่ในปีี 2562 ไดแ้ก่ บริษัท กฤษณ์ะมืงคลี่ จ�ำกดั Export shop 

บริษัท เบเคอร ์แอนด ์แมื็คเค็นซ่ีึ่ จ�ำกัด ส �ำนักจุฬำรำชมืนตรีแลี่ะสภัำเครือขึ้่ำยช่วยเหลืี่อดำ้นมืนุษยธิรรมื กรุงเทพมืหำนคร บริษัท สยำมืพิวรรธิน ์จ�ำกัด 
บริษัท เซึ่็นทรลัี่พฒันำ จ�ำกัด (มืหำชน) ศูนยก์ำรคำ้เมืกำบำงนำ แลี่ะ DMHOME ท่ีร่วมืช่วยเหลืี่อผูู้ล้ี่ี �ภััยกับ UNHCR

UNHCR และพันัธมิติรภัาคเอกชนั 

โครงกำรผูู้ล้ี่ี �ภัยัแลี่ะบคุคลี่ไรร้ฐัไรส้ญัชำตใินประเทศไทย
(Refugee and Statelessness in Thailand)

โครงกำรผูู้ล้ี่ี �ภัยั ผูู้พ้ลี่ดัถ่ิน แลี่ะบคุคลี่ไรร้ฐัไรส้ญัชำตทิั่วโลี่ก
(Global refugee situation, internally displaced person and statelessness) 

รู้วม (Total)

บาที่ (THB)

153,276,074

47,152,568

200,428,642

รู้�อยู่ละ (%)

76.47%

23.53%

100%

ติารางช้�แจงเงินับัริจาคผู่้านัการระดมทุี่นัในัประเที่ศไที่ยประจำาปี 2562

ตลี่อดปี 2562 เงินบรจิำคจำกผูู้บ้รจิำคในประเทศไทยแลี่ะผูู้บ้รจิำคทั่วโลี่ก ท�ำให้
UNHCR สำมืำรถจดัสรรงบประมืำณ์ 4,415 ลี่ำ้นดอลี่ลี่ำรส์หรฐัเพ่ือมือบเป็น
ควำมืคุม้ืครองแก่ผูู้ล้ี่ี �ภัยั ผูู้พ้ลี่ดัถ่ิน แลี่ะบคุคลี่ไรร้ฐัไรส้ญัชำตทิั่วโลี่กไดด้งันี �

โคุรู้งการู้ผ้่�ลี�ภยัู่และบุคุคุลไรู้�รัู้ฐไรู้�สัิญชุาติ
ในปีรู้ะเที่ศไที่ยู่

19%

24%

กำรจดัเตรยีมื
ทำงออก
ท่ียั่งยืน

22%

ควำมืตอ้งกำร
ขึ้ั�นพื �นฐำนแลี่ะ
บรกิำรท่ีจ�ำเป็น

โครงกำร
มือบควำมื
คุม้ืครอง

16%

13%

ค่ำใชจ้่ำย
ในกำรด�ำเนิน

โครงกำร

6%

บคุคลี่ไรร้ฐั
ไรส้ญัชำติ

ในประเทศไทย

โครงกำรยตุคิวำมื
รุนแรงต่อเด็ก

แลี่ะผูู้ห้ญิง

คุ่าใชุ�จา่ยู่

352,285,287 บาที่
แบง่ตามวัตถุึปีรู้ะสิงคุ์

การู้ชุ่วยู่เหลอื

1. ปีกปี�องสิิที่ธิและคุวามเป็ีนอยู่้่ของผ้่�ลี�ภยัู่
•  ผูู้ล้ี่ี �ภัยั 2.3 ลี่ำ้นคน ไดร้บักำรลี่งทะเบียน

2. มอบคุวามชุ่วยู่เหลือฉุักเฉิัน
•  ในปีท่ีผู้ำ่นมืำมีืสถำนกำรณ์ฉ์กุเฉินเกิดขึ้้ �นใหมื ่ 6 แหง่ 
 โดยเจำ้หนำ้ท่ี UNHCR 269 คน ลี่งพื �นท่ีมือบควำมื
 ชว่ยเหลี่ือ
•  ใหค้วำมืชว่ยเหลืี่อทำงกำรเงินแก่บคุคลี่ในควำมืหว่งใย
 ใน 100 ประเทศ

3. มอบที่ี�พกัพงิที่ี�ปีลอดภยัู่
•  สรรหำท่ีพกัพิงฉกุเฉินใหบ้คุคลี่ในควำมืหว่งใยจ�ำนวน 
 116,527 คน      
•  สนบัสนนุคำ่ท่ีพกัอำศยัใหบ้คุคลี่ในควำมืหว่งใยจ�ำนวน 
 86,426 ครวัเรอืน
•  มือบท่ีพกัพิงท่ีคงทนใหก้บั 15,198  ครอบครวัในพื �นท่ี
 15 แหง่ทั่วโลี่ก

4. การู้ศก่ษา
•  เดก็ผูู้ล้ี่ี �ภัยั 63% ไดเ้ขึ้ำ้ถง้กำรศก้ษำระดบัประถมื
•  เดก็ผูู้ล้ี่ี �ภัยั 24% ไดเ้ขึ้ำ้ถง้กำรศก้ษำระดบัมืธัิยมื
•  เดก็ผูู้ล้ี่ี �ภัยั 3% ไดเ้ขึ้ำ้ถง้กำรศก้ษำระดบัมืหำวิทยำลี่ยั

5. การู้ตั�งถึิ�นฐานใหม่ในปีรู้ะเที่ศที่ี�สิาม
•  ผูู้ล้ี่ี �ภัยั 1.4 ลี่ำ้นคน มีืควำมืตอ้งกำรท่ีจะตั�งถ่ินฐำนใหมื่
 ในประเทศท่ีสำมื
•  ผูู้ล้ี่ี �ภััย 81,671 คน ไดย่ื้นเอกสำรขึ้อตั�งถ่ินฐำนใหมื่
 ในประเทศท่ีสำมื
•  ผูู้ล้ี่ี �ภัยั 63,726 คน ไดต้ั�งถ่ินฐำนใหมืใ่นประเทศท่ีสำมื

โคุรู้งการู้ผ้่�ลี�ภยัู่ ผ้่�พลัดถึิ�น
และบุคุคุลไรู้�รัู้ฐไรู้�สัิญชุาตทิี่ั�วโลก

การู้มอบสิิ�งของบรู้รู้เที่าที่กุข์

ตะเกียงพลี่งังำน
แสงอำทิตย์

580,739 ชดุ

ผู้ำ้พลี่ำสตกิ
อเนกประสงค์
1.9 ลี่ำ้นแผู้น่

ชดุเครือ่งครวั
755,689 ชดุ ผู้ำ้หม่ื

3.3 ลี่ำ้นผืู้น

ถงัน��ำ
317,332 ใบ

เสื่อนอน
2.3 ลี่ำ้นผืู้น

ถงัใสน่ ��ำสะอำด
618,243 ใบ

มืุง้กนัยงุ
888,268 ชดุ

เตน็ทค์รอบครวั 
83,911 หลี่งั



 
 

unhcr.org/th

EVERY ACTION
 COUNTS

ทีุ่กการู้ชุ่วยู่เหลือ
มีคุ่าเสิมอ

THANK YOU
Your kindness and

enduring support never 
cease to amaze us

ขอบพรู้ะคุุณที่ี�ยู่นืหยัู่ด

เคุยีู่งข�างผ้่�ลี �ภยัู่เสิมอมา


