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เราจะมุง่มั่นมอบความคุ้มครองแก่ผู้พลัดถ่ินต่อไป 
แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหมแ่ละความต้องการ
ความชว่ยเหลือทีเ่พิม่ขึ้น
Amid new crises and growing needs, we are determined to deliver

“ง�นของ UNHCR ม่ีมี�กข้ �นและซับัซัอ้นมี�กยิ�งข้ �น เร�มีุ่งมีั�น

ท่ี่�จะยืนหยดัืมีอบค่ว�มีคุ่ม้ีค่รองต่อไป็ ขอขอบคุุณเคุรืือข่าย

ผู้้�สนัับสนุันัและผู้้�บริืจาคุจากทั่ั�วโลก เรืาได้�รัืบกำาลังใจ

อันัยิ�งใหญ่่จากการืทั่่�ทัุ่กคุนัเห็นัปรืะโยชนั์ส้งสุด้ร่ืวมกันั 

ที่่�มีกล�งปั็ญห�ท่ี่�เกิดืข้ �นที่ั�วโลกของเร� แต่ค่ว�มีเป็็นนำ��หน้�ง

ใจเด่ืยวกนัและค่ว�มีเอื �ออ�ที่รของเร�จะยงัค่งอย่่”

ฟิิลปิ็โป็ กรนัด่ื 

ข�้หลวงใหญ่ผู้่ล้่ �ภัยัแหง่ส่หป็ระชำ�ชำ�ติ

“Our task is growing and becoming more complex. But we are determined to 
deliver, bolstered by a burgeoning global network of partners, and heartened 
by the great reserves of altruism, solidarity and generosity that persist in – and 
perhaps because of – our troubled world . ” 

Filippo Grandi, UNHCR High Commissioner

2564 เปน็อกีปทีี�เต็มไปด้วยความท้าทาย
วิกฤตเศรษฐกิจ ค่ว�มีขดัืแยง้ ก�รเป็ล่�ยนแป็ลงส่ภั�พิภัมิ่ีอ�ก�ศ และก�รระบ�ดืใหญ่

ของ COVID-19 อย�่งตอ่เนื�อง ส่ง่ผู้ลใหเ้ร�ป็รบัตวัใหเ้ข�้กบัค่ว�มีที่�้ที่�ยใหมี ่ๆ ที่กุวนั

ขอขอบคุุณการืสนัับสนุันัจากผู้้�บริืจาคุใจด้เ่ช่นัคุุณ

ทั่่�ยนืัหยัด้เคุย่งข�างการืทั่ำางานัของ UNHCR เสมอมา

2021 was another difficult year.

It was full of unprecedented challenges, economic crisis,  
conflicts, and crises. But together, we stayed ready. 

Together, we changed lives. Your support makes it all possible.

เจ�้หน�้ท่ี่� UNHCR ขณะมีอบค่ว�มีชำว่ยเหลือค่รอบค่รวั

ผู้่พ้ิลดัืถิิ่�นในกรุงค่�บล่ อฟัิก�นิส่ถิ่�น

A UNHCR staff member assists displaced families 
waiting to receive winter cash assistance in Kabul.
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สถานัการืณเ์ด้น่ัปรืะจำาป่ 2564
2021 figures at a glance

By the end of 2021, an unprecedented 89.3 million people around the world had been forced from their homes. Among them were 27.1 million refugees, 
53.2 million internally displaced people, 4.6 million asylum seekers and 4.4 million Venezuelans displaced abroad. As of October 2022, the number of 
forcibly displaced people globally surged to 103 million.

Altogether, more than two-thirds (69 per cent) of all refugees worldwide came from just five countries: Syrian Arab Republic, Venezuela, Afghanistan, 
South Sudan and Myanmar.

Major hosting countries: Türkiye hosted nearly 3.8 million refugees, the largest population worldwide. Colombia was second with more than 1.8 million refugees.

ประเทศที�รองรบั
ผู้ลี�ภััยมากที�สุุด

ผู้ลี�ภััยมาจากไหน?

69% ของผู้ลี�ภััย
มาจาก 5 ประเทศ

ในช่วงปี 2561-2564 มเีด็กเกิดใหม่
ที�ต้องกลายเป็นผู้ลี�ภััย  

350,000-400,000 คนต่อปี

แมีผู่้่ล้่ �ภัยัอุม้ีลก่ของเธอเดืนิเที่�้ผู้�่นภัมิ่ีป็ระเที่ศท่ี่�แหง้แลง้ในเอธิโอเป่็ย 
ซั้�งหล�ยพินัค่รอบค่รวัตอ้งพิลดัืถิิ่�นจ�กวิกฤตส่ภั�พิภัมิ่ีอ�ก�ศค่รั�งล�่ส่ดุื

ผู้้�พลัด้ถิ�นัภายในัปรืะเทั่ศ  บคุ่ค่ลเหล�่น่ �ตอ้งทิี่ �งบ�้นเกิดื

ของตนเองเพืิ�อแส่วงห�ค่ว�มีป็ลอดืภััยในพืิ�นท่ี่�ต่�งๆ
ในป็ระเที่ศของตนเอง

53.2 ล้านคน
คือ

ผู้้�ล่ �ภยั  บุค่ค่ลเหล่�น่ �จ ำ�เป็็นต้องทิี่ �งป็ระเที่ศบ้�นเกิดื
ของตนเอง เนื�องจ�กหว�ดืกลวัค่ว�มีขัดืแยง้ ส่งค่ร�มี 
และก�รถิ่ก่ป็ระหตัป็ระห�ร หรอืไดืร้บัก�รค่กุค่�มีตอ่ช่ำวิต

27.1 ล้านคน
คือ

ผู้้�ขอล่�ภยั  บุค่ค่ลเหล่�น่ �อย่่ในระหว่�งก�รพิิจ�รณ�

ส่ถิ่�นะผู้่ล้่ �ภัยัจ�ก UNHCR

ชาวเวเนัซุุเอลาทั่่�ถ้กบงัคัุบให�พลัด้ถิ�นัทั่ั�วโลก

4.6 ล้านคน
คือ

4.4 ล้านคน
คือ

89.3
ล้านคน

คือ จำานวนผู้ที�ถูก
บงัคับใหพ้ลัดถิ�นทั�วโลก

ในป ีพ.ศ. 2564
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เด็ก
เกิดใหม่1.5 ล้านคน

เปน็ผู้ลี�ภััย

1.5 MILLION CHILDREN

WERE BORN AS REFUGEES

 

 

   
 

 

ซีเรีย 

6.8 ลานคน

เวเนซุเอลา
4.6 ลานคน

อัฟกานิสถาน 

2.7 ลานคน

ซูดานใต 

2.4 ลานคน

เมียนมา
1.2 ลานคน

ตุรเคีย  
3.8 ลานคน

โคลอมเบีย
1.8 ลานคน

ปากีสถาน
1.5 ลานคน

ยูกันดา  

1.5 ลานคน

เยอรมนี  
1.3 ลานคน

Germany

Türkiye

Syrian Arab
Republic

Afghanistan

Pakistan

South
Sudan

Bolivarian Republic
of Venezuela

Colombia

Uganda

Myanmar

*โดยรายงานล่าสุุด
ในเดือนตุลาคม 2565 
พบว่ามผีู้พลัดถิ�นแล้ว

กว่า 103 ล้านคน

© UNHCR/Eugene Sibomana
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คุวามช่วยเหลอืเพื�อผู้้�ล่ �ภยัในัปรืะเทั่ศไทั่ยในัช่วงการืแพร่ืรืะบาด้ของเชื�อไวรัืส COVID-19

UNHCR ขอขอบพิระค่ณุผู้่บ้ริจ�ค่ใจด่ืเชำ่นค่ณุท่ี่�รว่มียืนหยดัื
เค่่ยงข้�งผู้่้ล่ �ภััยและส่ร้�งค่ว�มีเป็ล่�ยนแป็ลงตลอดืป่็ท่ี่�
ที่�้ที่�ยท่ี่�ส่ดุืในหน�้ป็ระวตัศิ�ส่ตรก์�รที่ำ�ง�นของเร� ที่กุค่ว�มี
ส่ำ�เร็จในป่็ 2564 ของ UNHCR ลว้นมี�จ�กก�รส่นับส่นุน
อย่�งต่อเนื�องท่ี่�เป่็�ยมีไป็ดืว้ยค่ว�มีเมีตต�จ�กค่ณุ UNHCR 
ขอขอบพิระคุ่ณจ�กใจจริงท่ี่�คุ่ณชำ่วยใหผู้้่พ้ิลดัืถิิ่�นและกลุ่มี
เป็ร�ะบ�งในป็ระเที่ศไที่ยไดื้รับก�รป็กป็้องและเริ�มีช่ำวิต
ใหมี่ไดือ่้กค่รั�ง 

By the end of 2021, the persons of concern under the 
protection of UNHCR Thailand include 91,408 Myanmar 
refugees, 5,155 urban asylum seekers and 561,329 
stateless people.

การทำางานของ UNHCR ในประเทศไทย ป ี2564

ผู้้�ล่ �ภยัในัพื�นัทั่่�
พกัพงิชั�วคุรืาว
91,408 ค่น

ผู้้�ล่ �ภยัในัเขตเมอืง
และผู้้�ขอล่�ภยั

5,155 ค่น

บุคุคุลไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาติ
ทั่่�ข้ �นัทั่ะเบย่นักับรัืฐบาล

561,329 ค่น

จำานัวนับุคุคุลในัคุวามหว่งใยของ UNHCR ปรืะเทั่ศไทั่ยปรืะกอบไปด้�วย

ผู้่ล้่ �ภัยับ�้นถิ่ำ��หิน จ.ร�ชำบรุ ่เริ�มีไดืร้บัวคั่ซ่ันป็อ้งกนัโรค่โค่วิดื-19 เข็มีแรก 
ในเดืือนตลุ�ค่มี 2564 ©UNHCR-Morgane-Roussel-Hemery

UNHCR ซั�บซั้ �งในนำ��ใจจ�กป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�ไดืช้ำ่วยเหลือบคุ่ค่ลท่ี่�ม่ี

ค่ว�มีเป็ร�ะบ�งมี�กท่ี่�ส่ดุืใหส้่�มี�รถิ่เข�้ถิ่้งวคั่ซ่ันไดื ้และเร�ยงัค่ง

มีุง่มีั�นส่ื�อส่�รกบัชำมุีชำนผู้่ล้่ �ภัยัเพืิ�อส่ร�้งก�รตระหนกัร่ใ้หไ้ดืค้่รอบค่ลมุี

มี�กท่ี่�ส่ดุื การืมอบวัคุซุ่นัทั่่�คุรือบคุลุมถ้งผู้้�ล่ �ภัยเป็นัการืยืนัยันั

ทั่่�ชัด้เจนัถง้คุำามั�นัของปรืะเทั่ศไทั่ยในัการืยด้้หลักการืรืวมเป็นั

อันัหน้ั�งอันัเด้ย่วกันัโด้ยไม่ทั่ิ�งใคุรืไว�ข�างหลัง

ในเดืือนส่งิห�ค่มี 2564 ผู้่ล้่ �ภัยัในเขตเมืีอง ซั้�งอ�ศยัอย่ใ่นกรุงเที่พิมีห�นค่ร
เริ�มีไดืร้บัก�รฉ่ีดืวคั่ซ่ันเข็มีแรก  © UNHCR-Morgane-Roussel-Hemery

The vaccination in Tham Hin camp in October 2021 
was a vivid testimony of Thailand’s firm commitment 
to the principle of inclusivity without leaving anyone 
behind. UNHCR appreciates the generosity of 
Thailand in helping the most vulnerable have access 
to vaccines and continues to endeavour to engage 
all displaced communities in awareness-raising 
efforts to the furthest extent possible by integrating 
COVID-19 risk communication messages into its 
ongoing outreach activities

COVID-19 vaccination of vulnerable 
displaced persons in Thailand
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โครงการเพื�อผู้ลี�ภััยในพื�นที�พักพิงชั�วคราวในประเทศไทย

UNHCR ติดืตั�งแผู้งโซัล�รเ์ซัลลเ์พืิ�อส่่องส่ว่�งที่�งเดืินในค่่�ย

ผู้่ล้่ �ภัยั รวมีถิ่ง้ม่ีก�รใชำพ้ิลงัง�นจ�กแผู้งโซัล�รเ์ซัลล ์ในบรเิวณท่ี่�

ผู้่ล้่ �ภัยัใชำป้็ระโยชำนร์ว่มีกนัในพ่ิ �นท่ี่�พิกัพิิงชำั�วค่ร�ว

•  

•  

มีอบค่ว�มีคุ่ม้ีค่รองแก่เดื็กผู้่ล้่ �ภัยั โดืยเฉีพิ�ะเดื็กท่ี่�อย่่ต�มีลำ�พิงั

และเดืก็ท่ี่�พิลดัืพิร�กจ�กพิอ่แมีห่รอืผู้่ป้็กค่รอง

ส่นบัส่นนุกิจกรรมีเย�วชำนเพืิ�อส่ง่เส่รมิีใหเ้ดืก็ๆไดืใ้ชำค้่ว�มีส่�มี�รถิ่

อย�่งเตม็ีศกัยภั�พิและใชำเ้วล�ว�่งอย�่งส่ร�้งส่รรค่แ์ละม่ีป็ระโยชำน์

ในก�รพิฒัน�ศกัยภั�พิของตวัเองและชำว่ยเหลือชำมุีชำน

โคุรืงการืเพื�อเด้ก็ผู้้�ล่ �ภยั

UNHCR จดัืกิจกรรมีป็อ้งกนัปั็ญห�ค่ว�มีรุนแรงที่�งเพิศ และให้

ค่ว�มีร่เ้ก่�ยวกบัก�รใหค้่ว�มีชำว่ยเหลอืส่ำ�หรบัผู้่ป้็ระส่บปั็ญห�

ค่ว�มีรุนแรงที่�งเพิศ โดืยม่ีผู้้�ล่ �ภยั กว่า 4,439 รืาย เข�าร่ืวม

กจิกรืรืมในร่ป็แบบต�่งๆ รวมีถิ่ง้ก�รฉี�ยภั�พิยนตส์่ร�้งก�รรบัร่ ้

และป็อ้งกนัตวัเองจ�กก�รใชำค้่ว�มีรุนแรง

“หน่ด่ืใจท่ี่�ไดืคื้่นช่ำวิตใหผืู้้นป่็�ท่ี่�เร�

อ�ศัยอย่่” Mi Meh เย�วชำนผู้่ล้่ �ภััย

พิด่ืถิ่้งกิจกรรมี “ตน้ไมีข้องฉีัน” เพืิ�อ

ส่ร�้งค่ว�มีอุดืมีส่มีบ่รณใ์หป่้็�และ

แหล่งนำ�� เพืิ�อทีุ่กช่ำวิตในค่่�ยผู้่ล้่ �ภััย

ในวนัน่ �และในอน�ค่ต เดื็กๆยงัไดืม่้ี

โอก�ส่ว�งแผู้นและดืำ�เนินกิจกรรมี

ดืว้ยตนเองอ่กดืว้ย

ใหค้่ว�มีชำ่วยเหลือแก่ผู้่ล้่ �ภัยัท่ี่�ม่ีค่ว�มีตอ้งก�รเฉีพิ�ะ เชำ่น ผู้่ส้่ง่วยั เดืก็ท่ี่�ม่ีจ ำ�เป็็น

ตอ้งไดืร้บัค่ว�มีคุ่ม้ีค่รองอย�่งเรง่ดืว่น เดืก็ท่ี่�อย่โ่ดืยลำ�พิงั เดืก็ท่ี่�แยกจ�กพิอ่แมีแ่ละ

ผู้่ป้็กค่รอง ผู้่พิ้ิก�ร โดืยที่ำ�ก�รป็ระเมิีนค่ว�มีตอ้งก�รของบคุ่ค่ลเหล�่น่ � และให้

ค่ว�มีชำว่ยเหลือดื�้นส่ิ�งของ ซั้�งรืวมถง้อุปกรืณใ์นัการืป�องกันัการืแพร่ืรืะบาด้

ของโคุวดิ้-19

โคุรืงการืเพื�อให�คุวามช่วยเหลอืผู้้�ล่�ภยัทั่่�มคุ่วามต�องการืเฉพาะ

โคุรืงการืป�องกันัคุวามรุืนัแรืงทั่างเพศ

โคุรืงการืตดิ้ตั�งแผู้งโซุลารืเ์ซุลลใ์นัคุ่ายผู้้�ล่�ภยั

การืมอบคุวามช่วยเหลอืในัสถานัการืณฉุ์กเฉินั

เย�วชำนผู้่ล้่ �ภัยัภัมิ่ีใจท่ี่�ไดืท้ี่ ำ�กิจกรรมีจิตอ�ส่�ชำว่ยเหลือผู้่ส้่ง่อ�ย ุ
โดืยก�รที่ำ�ค่ว�มีส่ะอ�ดืและซัอ่มีแซัมีท่ี่�พิกัพิิง © UNHCR Thailand

ผู้้�ล่ �ภยัพกิารืจำานัวนั 828 รืายไดืร้บัก�รดืแ่ลจ�ก UNHCR และ

องค่ก์รพินัธมิีตร ผู้�่นโค่รงก�รก�ยภั�พิบำ�บดัื ก�รตรวจค่ดัืกรอง

เชิำงลก้เพืิ�อพิฒัน�ผู้่พิ้ิก�ร ก�รเย่ยวย�ส่ขุภั�พิจิต และก�รมีอบ

อปุ็กรณพิ์ิเศษเพืิ�ออำ�นวยค่ว�มีส่ะดืวกในช่ำวิตป็ระจำ�วนั

โคุรืงการืเพื�อผู้้�พกิารื

ตลอด้ป่ 2564 ซุ้�งมส่ถานัการืณค์ุวามไม่สงบในัเมย่นัมา การืบริืจาคุของทั่า่นัยังช่วยให� UNHCR มอบสิ�งของบรืรืเทั่าทั่กุข ์เช่นั เสื�อนัอนั มุ�งกันัยุง 

ผู้�าพลาสตกิอเนักปรืะสงคุ ์เป็นัต�นั จำานัวนัรืวม 5,175 ชิ�นัแก่ 760 คุรือบคุรัืว

In 2021, UNHCR activities to protect 
Myanmar refugees in border camps include:

Child protection

Providing rehabilitation services for persons with disabilities

Conducting awareness-raising activities and providing 
assistance for gender-based violence cases

Installing solar lighting on selected sections of 
the road in the camps

Providing core relief items for emergency situations

© UNHCR Thailand
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UNHCR มีอบส่ิ�งของบรรเที่�ที่กุขแ์ก่ค่รอบค่รวัผู้่ล้่ �ภัยัท่ี่�ป็ระส่บ
เหตเุพิลงิไหมีใ้นท่ี่�พิกัพิิงชำั�วค่ร�วบ�้นแมีห่ละ จ.ต�ก

ทั่ั�งหมด้น่ั�เกิด้ข้�นัได้�เพรืาะการืบริืจาคุและการืสนัับสนุันั
อย่างตอ่เนืั�องจากทั่กุทั่า่นั ทั่ำาให� UNHCR สามารืถมอบ
คุวามช่วยเหลือในัเหตุฉุกเฉินัเช่นัน่ั�ได้�อย่างทั่นััทั่ว่งทั่่

© UNHCR Thailand

“ถิ่�้ไมี่ม่ีไมีเ้ที่�้ ร�วจบั และที่�งเดืิน
เรย่บๆ ท่ี่�ที่�ง UNHCR ที่ำ�ใหแ้บบน่� 
ผู้มีค่งไป็หอ้งนำ��ล ำ�บ�กมี�ก ขอบค่ณุ
จรงิๆค่รบั” ค่ณุต� Tin Thein ผู้่ล้่ �ภัยั
ซั้�งเป็็นอมัีพิ�ตค่ร้�งซ่ัก 

ขอบคุุณคุวามช่วยเหลอืทั่่�เกดิ้ข้�นั
ได้�จากการืสนัับสนุันัของผู้้�บริืจาคุ
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โครงการเพื�อบุคคลไรร้ฐัไรสุ้ัญชาติในประเทศไทย

คุวามคุบืหนั�ารืะด้บันัโยบายแก่บุคุคุลไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาตใินัปรืะเทั่ศไทั่ย

ข่าวด้ข่องเด้ก็ๆไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาต!ิ 
รัืฐบาลไทั่ยได้�ให�สิทั่ธิิการืเข�าถง้
การืบริืการืสาธิารืณสุขแก่เด้็ก
นัักเร่ืยนัทั่่�ไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาติ
เมืี�อวนัท่ี่� 30 ม่ีน�ค่มี 2564 โดืยเปิ็ดืโอก�ส่ใหเ้ข�้ถิ่้งระบบป็ระกนัส่ขุภั�พิ 

ซั้�งค่รอบค่ลมุีก�รป็อ้งกนัโรค่ ก�รรกัษ�พิย�บ�ล และก�รฟืิ�นฟิส่่มีรรถิ่ภั�พิ 

นอกจ�กน่�เดื็กนักเร่ยนยังไดื้รับเอกส่�รป็ระจำ�ตัวและส่�มี�รถิ่พิัฒน�

ส่ถิ่�นะที่�งกฎหมี�ยของตนเอง ซั้�งนำ�ไป็ส่่ก่�รแกไ้ขปั็ญห�ไรร้ฐัไรส้่ญัชำ�ติ

ไดืใ้นท่ี่�ส่ดุื

In a development welcomed by UNHCR, thousands 
more previously undocumented stateless students 
across Thailand have the opportunity to access health 
services through the country’s national healthcare 
system, including disease prevention, medical treatment 
and rehabilitation. These students have also received 
documentation and benefited from an improvement 
in their legal status, and as a result, new pathways 
have opened up to enable them to eventually resolve 
their statelessness. 

In 2021, 4,639 persons acquired nationality 

countrywide, while 7,574 stateless persons 

received assistance and legal counselling 

sessions in preparation for citizenship applications.

รือยยิ�มของเด้ก็ๆ นัักเร่ืยนัในั จ.เชย่งรืาย 

ซุ้�งเป็นัจงัหวัด้ทั่่�มป่รืะชากรืไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาตส้ิงเป็นัอันัด้บัสองของปรืะเทั่ศไทั่ย รืองจาก จ.เชย่งใหม่

UNHCR ที่ำ�ง�นร่วมีกับมี่ลนิธิแอ๊ดืเวนต่ส่เพืิ�อก�รพิฒัน�และบรรเที่�ทีุ่กข ์(ADRA) 

เพืิ�อมีอบค่ว�มีคุ่ม้ีค่รองแก่บคุ่ค่ลไรร้ฐัไรส้่ญัชำ�ต ิรวมีที่ั�งป็อ้งกนัและลดืภั�วะไรร้ญัไรส้่ญัชำ�ต ิ

โดืยจดัืตั�งศน่ยบ์รกิ�ร 10 แหง่ในจงัหวดัืเช่ำยงร�ย เพืิ�อใหผู้้่ไ้รร้ฐัไรส้่ญัชำ�ตไิดืเ้ข�้ถิ่ง้ขอ้มีล่เก่�ยวกบัก�รขอส่ญัชำ�ต ิ

และชำว่ยเหลือก�รยื�นค่ำ�รอ้งขอเอกส่�รท่ี่�เก่�ยวขอ้งกบัส่ถิ่�นะที่�งที่ะเบ่ยนร�ษฎรโ์ดืยไมีเ่ส่่ยค่�่ใชำจ้�่ย

เป็็นบคุ่ค่ลไรร้ฐัไรส้่ญัชำ�ต ิ
ไดืร้บัส่ญัชำ�ตไิที่ยในป่็ 25644,639 คุนั ไดืร้บัค่ำ�ป็รก้ษ�ในก�รจดัืเตรย่มีเอกส่�ร

เพืิ�อยื�นเรื�องขอส่ญัชำ�ตไิที่ยอย�่งถิ่ก่ตอ้ง7,574 คุนั
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คุ่าใช�จา่ย

527,187,952 บาทั่
แบง่ตามวัตถุปรืะสงคุ์

การืช่วยเหลอื

7unhcr.org/th

*100% ของเงนิบริจิาคทั้้�งหมดไดน้ำาไปใช้เ้พื่่�อปริะโยช้นข์องผู้้พ้ื่ลัด้ถิ่ิ�น ผู้้ล้ั้ �ภัย้ แลัะบคุคลัไริร้ิฐ้ไริส้ัญ้ช้าติใินปริะเทั้ศไทั้ยแลัะทั้้�วโลัก
*100 percent of funds are used for the benefit of internally displaced persons, refugees and stateless persons in Thailand and globally.

โค่รงก�รผู้่ล้่ �ภัยัและบคุ่ค่ลไรร้ฐัไรส้่ญัชำ�ตใินป็ระเที่ศไที่ย
(Refugee and Statelessness in Thailand)

โค่รงก�รผู้่ล้่ �ภัยั ผู้่พ้ิลดัืถิิ่�น และบคุ่ค่ลไรร้ฐัไรส้่ญัชำ�ตทิี่ั�วโลก
(Global refugee situation, internally displaced persons and statelessness)

รืวม (Total)

บาทั่ (THB)

144,311,404.96

69,418,552.04

213,729,957.00

รื�อยละ (%)

67.52%

32.48%

100%

ตารางชี�แจงเงินบรจิาคผา่นการระดมทุนในประเทศไทยประจำาป ี 2564

การืมอบสิ�งของบรืรืเทั่าทั่กุข ์ในัสถานัการืณฉุ์กเฉินัทั่ั�วโลกโคุรืงการืผู้้�ล่�ภยัและบุคุคุลไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาตใินัปรืะเทั่ศไทั่ย

ตะเก่ยงพิลงัง�น
แส่งอ�ทิี่ตย์
1.3 ล�้นชำดุื

ผู้�้พิล�ส่ตกิ
อเนกป็ระส่งค่์
2.1 ล�้นแผู้่น

ชำุดืเค่รื�องค่รวั
987,000 ชำดุื ผู้�้หม่ี

4.9 ล�้นผืู้น

ถิ่งันำ��
1 ล�้นใบ

เส่ื�อนอน
3.3 ล�้นผืู้น

ถิ่งัใส่น่ ำ��ส่ะอ�ดื
363,000 ใบ

มีุง้กนัยงุ
1.4 ล�้นชำดุื

เตน็ที่ค์่รอบค่รวั 
90,200 หลงั

ก�รที่ำ�ง�นของ UNHCR ที่ั�วโลก เกิดืข้ �นไดืด้ืว้ยก�รส่นบัส่นุนงบป็ระมี�ณโดืยส่มีคั่รใจจ�กรฐับ�ลและองค่ก์รระหว่�งป็ระเที่ศ  การืสนัับสนุันัจากบุคุคุลทั่ั�วไป
และภาคุเอกชนั นัับเป็นัอ่กหน้ั�งกำาลังสำาคัุญ่ในัการืทั่ำางานัด้�านัมนุัษยธิรืรืมของเรืา UNHCR ขอขอบคุุณหน่ัวยงานั บริืษัทั่ รืวมถ้งผู้้�ม่ส่วนัร่ืวมทัุ่กทั่่านั
ทั่่�สนัับสนุันัให�เกดิ้การืเปล่�ยนัแปลงทั่่�ยั�งยนืัแก่ผู้้�ล่ �ภยั ผู้้�พลัด้ถิ�นั และบุคุคุลไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาตติลอด้ป่ 2564 ไดืแ้ก่ บรษัิที่ กฤษณะมีงค่ล จำ�กดัื  Export shop  
ส่ ำ�นกัจฬุ�ร�ชำมีนตร่  มีล่นิธิไรเ่ชิำญตะวนั บริษัที่ เซั็นที่รลัพิฒัน� จำ�กดัื (มีห�ชำน) บริษัที่ส่ย�มีพิิวรรธน ์จำ�กดัื  ค่อส่โมีพิรอฟิ ซ่ับ่อ่ อ�เซ่ัยน พิิพิิธภัณัฑ์ศ์ิลป็ะไที่ย-
รว่มีส่มียั และศน่ยบ์รหิ�รจดัืก�รค่ว�มียั�งยืนและส่ง่เส่รมิีผู้่ป้็ระกอบก�รแหง่ศศนิที่ร์

ปกป�องสิทั่ธิิ�และ
คุวามเป็นัอย้่ของผู้้�ล่ �ภยั

ผู้้�ล่ �ภยั 21.7 ล�านัคุนั
ไดืร้บัก�รลงที่ะเบ่ยน

บุคุคุลไรื� รัืฐไรื� สัญ่ชาต ิ
81,200 คุนัไดืร้บัส่ญัชำ�ติ

ส่รรห�ท่ี่�พิักพิิงฉีุกเฉิีนให้
บุคุคุลในัคุวามห่วงใย

จำานัวนั 318,500 คุนั

ผู้้�ล่�ภยั 39,300 คุนั ไดืต้ั�ง
ถิิ่�นฐ�นใหมี่ในป็ระเที่ศ

ท่ี่�ส่�มี

เยาวชนัผู้้�ล่�ภยั 1.9 ล�านัคุนัไดื้
เข�้ถิ่ง้ก�รศก้ษ�ระดืบัป็ระถิ่มี

เยาวชนัผู้้�ล่�ภยั 183,000 คุนั 
ไดื้เข้�ถิ่้งก�รศ้กษ�ระดืับ

มีธัยมี

เยาวชนัผู้้�ล่�ภยั 8,500 คุนั 
ไดืร้บัที่นุก�รศก้ษ�ส่�ยอ�ช่ำพิ

และระดืบัมีห�วิที่ย�ลยั

มอบทั่่�พกัพงิ
ทั่่�ปลอด้ภยั

การืตั�งถิ�นัฐานัใหม่
ในัปรืะเทั่ศทั่่�สาม

มอบคุวามคุุ�มคุรือง
แก่บุคุคุลไรื�รัืฐไรื�สัญ่ชาติ

การืศก้ษา

UNHCR และพันธมิตรภัาคเอกชน 

ตลอดปีี 2564 น้ำำ�ใจของผู้้�บริิจ�คช�วไทยเมื่่�อน้ำำ�ไปีริวมื่กัับเงิน้ำบริิจ�คทั�วโลกั
ทำ�ให้� UNHCR ส�มื่�ริถจัดสริริงบปีริะมื่�ณ 4,918 ล��น้ำดอลล�ริ์สห้ริัฐ

เพื่่�อมื่อบคว�มื่ค้�มื่คริองแก่ัผู้้�ล้�ภััย ผู้้�พื่ลัดถิ�น้ำ และบ้คคลไริ�รัิฐไริ�สัญช�ติได� ดังน้ำ้�

โครงการผูล้ี�ภััย ผูพ้ลัดถิ�น และบุคคลไรร้ฐัไรสุ้ญัชาติทั�วโลก

13%

ค่่�ใชำจ้่�ยในก�ร
ดืำ�เนินโค่รงก�ร

11%

โค่รงก�รยุติ
ค่ว�มีรุนแรงต่อ
เดื็กและผู้่ห้ญิง

11%

บคุ่ค่ลไรร้ฐั
ไรส้่ญัชำ�ติ

ในป็ระเที่ศไที่ย

38%

ค่ว�มีตอ้งก�ร
ขั�นพืิ �นฐ�นและ
บรกิ�รท่ี่�จ ำ�เป็็น

16%

โค่รงก�ร
มีอบค่ว�มี
คุ่ม้ีค่รอง

11%

ก�รจัดืเตร่ยมี
ที่�งออกท่ี่�ยั�งยืน



เพืิ�อให้เป็็นไป็ต�มีพิระร�ชำบัญญัติคุ่้มีค่รองข้อมี่ลส่่วนบุค่ค่ล พิ.ศ. 2562 ห�กคุ่ณต้องก�รยกเลิกรับข่�วส่�รกรุณ�ติดืต่อ UNHCR ต�มีข้อมี่ลข้�งต้นน่ �
In accordance with the Personal Data Protection Act BE 2562 (PDPA) in Thailand, you can unsubscribe from UNHCR communications by sending an email to Support.th@unhcr.org

www.unhcr.org/th

สุำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี�ภััยแห่งสุหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอีาร)์ 
ต้�ปี.ณ. 121 ถน้ำน้ำริ�ชดำ�เน้ำิน้ำน้ำอกั กัร้ิงเทพื่ฯ 10200 ปีริะเทศไทย

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

P.O. Box 121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 

Donor Service Hotline    

T: 02 056 0000  |  F. 02 280 0555  |  E. support.th@unhcr.org UNHCR.ThailandUNHCR Thailand @unhcrfamily

ผ้าหม่
คือความอบอุ่นท้ังกายใจ

น�าสะอาด
สําคัญต่อทุกชวิีต

แสงสว่าง
คือความคุ้มครอง

ทีพ่ักพิง
คือความปลอดภัย


