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1. โครงการมอบความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกปี 2562 

 

2562 นับเป็นอีกก้าวที่ท้าทายของสถานการณ์ผู้ลี้ภัยทั่วโลก แต่ด้วยน้ำใจของคุณ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจึง

เกิดขึ้นได้ ทุกๆวัน UNHCR มีผู้บริจาคเช่นคุณอยู่เคียงข้างการทำงานของเจ้าหน้าที่กว่า 17,000 คนใน 134 ประเทศทั่ว

โลก เพื่อเดินหน้ามอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ทุกมุมโลก 

ตลอดปีที่ผ่านมา แม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่ความช่วยเหลือของคุณได้ยื่นความ

อาทรไปถึงพวกเขาโดยไม่มีพรมแดน เช่น ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้พลัดถิ่นจากความรุนแรงในตะวันออกเฉียงเหนือของ

ซีเรีย การให้ที่พักพิงและความคุ้มครองแก่ชาวเวเนซุเอลาที่เดินทางออกจากประเทศเพื่อแสวงหาความปลอดภัย รวมทั้ง

เด็กๆผู้ลี้ภัยในบังคลาเทศที่ได้มีโอกาสไปโรงเรียนเพราะน้ำใจจากคุณ 

ในปี 2563 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อปกป้องและดูแลบุคคลในความห่วงใย สร้างอนาคตที่ดีแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้หนีออก

จากบ้านเพราะความขัดแย้ง UNHCR มั่นใจเสมอว่า ด้วยการยืนหยัดเคียงข้างของคุณ เราจะสามารถเดินหน้าภารกิจต่อไป

ด้วยกันและสามารถตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกเพื่อยับยั้งการสูญเสียอย่างทันท่วงที ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่

คุณทำด้วยหัวใจเพื่อผู้ลี้ภัย 

 



โรงอาหารชุมชนเพื่อผู้ลี้ภัยเวเนซุเอลาหลายพันชีวิต 

คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR ได้ลงพื้นที่

สถานการณ์เวเนซุเอลา ที่ประเทศโคลอมเบีย ร่วมแจก

อาหารให้กับผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพที่โรงอาหารชุมชนซึ่ง

สนับสนุนการสร้างโดย UNHCR และองค์กรพันธมิตร 

ทุกๆวันครัวส่วนกลางแห่งนี้ มอบอาหารฟรีกว่า 8,000 

ชุดให้กับกลุ่มคนที่เปราะบาง 

ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาคเช่นคุณ UNHCR ช่วย

สร้างครัวส่วนกลาง รวมทั ้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้

คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและด้านกฎหมายแก่ชาวเวเนซุเอลาที่มารับอาหารที่นี่ เรียกได้ว่าโรงอาหารชุมชนนี้หล่อเลี้ยงทั้ง

ร่างกายและจิตใจของผู้คนที่เดินเข้ามา 

มอบที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวผู้ลี้ภัยซีเรีย 

“ เรารู้สึกโล่งใจ ที่นี่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวเรา” 

ลาซกีนกับมาฮาลี้ภัยจากซีเรียตั้งแต่ปี 2555 พวกเขา

หนีออกจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งหลายครั้ง

ตลอดระยะเวลาหลายปี เมื ่อปลายปี 2562 ความ

ขัดแย้งที่ปะทุขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย

ทำให้พวกเขาต้องหนีอีกครั้ง พร้อมกับเมร่าลูกน้อยผู้

เป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว หลังจากเดินเท้าเป็น

เวลาหลายวันครอบครัวนี้เดินทางมาถึงประเทศอิรัก และได้รับความช่วยเหลือจาก UNHCR และองค์กรพันธมิตร ด้วยที่

พักพิงที่ปลอดภัย และชุดช่วยชีวิต 

ด้วยความช่วยเหลือจากผู้บริจาคเช่นคุณ ทำให้ครอบครัวเล็กๆนี้และอีกหลายครอบครัวปลอดภัยในที่พักพิงฉุกเฉินและมี

ความหวังในการใช้ชีวิตอีกคร้ัง 

  

 

 



พัฒนาการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเด็กๆผู้ลี้ภยัชาวโรฮิงญา 

UNHCR มีความตั ้งใจที ่จะเพิ ่มโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาและคุณภาพการเรียนให้กับเด็กๆผู้ลี้ภัยชาว

โรฮิงญา                 

 โดยการสนับสนุนจากคุณได้ช่วยให้ UNHCR และ

องค์กรพันธมิตรสร้างพื้นที่การศึกษากว่า 1,602 แห่ง 

และจ้างครูที่ได้รับการอบรม 1,251 คน ล่าสุดคุณได้

ช ่วยให้เราสร้างศูนย์การเร ียนรู ้ดอกทานตะวัน 

(Sunflower Learning Centre) ขึ้นมา ตึกสองชั้นที่ประกอบไปด้วยห้องเรียน 2 ห้อง รองรับนักเรียนทั้งหมด 240 คน 3 

กลุ่มต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าศูนย์การเรียนรู้อื่นๆในค่าย 

มอบความช่วยเหลือเร่งด่วน ผู้ประสบภัยและผู้พลัดถิ่นจากพายุไซโคลนอิดาอี 

 เด็กน้อยชาวโมซัมบิกกับตะเกียงแสงอาทิตย ์ที่

ครอบครัวของเขาได้รับระหว่างได้รับการช่วยเหลือ

จากเหตุพายุไซโคลนอิดาอีพัดถล่มแอฟริกา  

ด้วยเงินบริจาคจากผู้บริจาคสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ 

UNHCR สามารถช่วยเหลือผู ้รอดชีวิตจากพายุ

ไซโคลนอิดาอีในแอฟริกาได้อย่างรวดเร็ว เราจัดส่ง

เต็นท์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น เสื่อนอน ผ้าห่ม 

มุ้งกันยุง เป็นต้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกว่า 80,000 ครอบครัวในโมซัมบิก ซิมบับเวและมาลาวี 

 

 

 

 

 



มอบน้ำสะอาด ช่วยชีวิตเด็กๆผู้ลี้ภัยชาวซดูานใต้ 

 แม่ผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้ได้ป้อนน้ำให้ลูกน้อยหลังจาก

การเดินทางราวสองชั่วโมงจากศูนย์แรกรับผู ้ลี ้ภัย

มาถึงบริเวณค่ายผู้ลี้ภัย ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำกัด การมอบความช่วยเหลือจึงต้องทำบนพื้นฐานที่

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากการเดินทางที่ยาวนาน หลายคนเดินทางมาอยา่ง

อ่อนล้า และเด็กๆยังเสี่ยงต่อโรคภัยที่อาจเกิดระหว่าง

เดินทาง ความเอ้ืออาทรของคุณช่วยให้พวกเขาได้รับการปกป้องทางร่างกายด้วยวัคซีนที่จำเป็น อาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการ น้ำสะอาด รวมถึงการดูแลจิตใจผ่านการให้คำปรึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต 

คุ้มครอง ผูล้ี้ภัย LGBTI ให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย 

“ฉ ันค ิดถ ึงช ่วงเวลาด ีๆของ ฉ ัน น ้องชายและ

ครอบครัวของเรา… แต่ในเม็กซิโกผู้คนยอมรับเพศ

สภาพของฉันมากกว่า และอย่างน้อยฉันก็ร ู ้สึก

ปลอดภัยที่นี ่” แม็กซ์ ผู ้ลี ้ภัยวัย 27 ปี ได้รับความ

ช่วยเหลือจาก UNHCR ในประเทศ เม็กซิโก หลังจาก

ต้องหนีออกจากบ้านในฮอนดูรัสที่ซึ่งเขาถูกคุกคาม

ต่อเพศสภาพโดยกลุ่มค้ายาเสพติด 

ด้วยการสนับสนุนของคุณเรากำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ลี้ภัยกลุ่ม LGBT ในหลายพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการที่สำคัญเชน่

การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการรักษาพยาบาลได้ 

   

 

 

 

 



2. โครงการมอบความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย 
 

 

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คุณได้เป็น “ผู้ให้” และเป็นคนสำคัญที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที ่ยิ ่งใหญ่แก่

ครอบครัวผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ต้องสูญเสียมากมาย เพราะคุณ...เด็กๆและครอบครัวผู้ลี้ภัยจึงมีรอยยิ้ม มี

ความหวัง และมีโอกาสที่จะเร่ิมต้นใหม่ได้อีกคร้ัง 

UNHCR ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเสมอมา การบริจาคอย่างต่อเนื่องของคุณได้

ช่วยชีวิต มอบความคุ้มครอง และสร้างอนาคตที่สดใสให้พวกเขาได้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้า 

ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กๆผู้ลี้ภัย ในโครงการ Youth Initiative Fund 

การบริจาคอย่างต่อเนื่องของคุณช่วยสนับสนุนโครงการ 

Youth Initiative Fund ซึ่งจัดตั้งขึ ้นเพื่อเสริมทักษะให้

กลุ่มเยาวชนผู้ลี ้ภัยได้จัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ในปีที่

ผ่านมาเด็กๆได้จัดทำโครงการจัดหาเครื ่องดนตรีและ

อุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ สร้าง

บรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัย 

 

 



แจ็คสัน…พร้อมแล้วที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ดว้ยตัวเองในประเทศบ้านเกิด 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ลี้ภัยจำนวน 565 คนใน

ประเทศไทยได้เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่เมียนมา 

ผ่านกระบวนการกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ 

UNHCR ให ้ความสำค ัญต ่อสถานการณ ์ ความ

ปลอดภัยของประเทศต้นทางเพื่อให้แน่ใจถึงสวัสดิ

ภาพของผู้ลี ้ภัยเมื ่อกลับบ้าน เรามีกิจกรรม “Go 

and See" ให้ผู ้ลี ้ภัยได้ไปประเมินสถานการณ์ใน

บ้านเกิดด้วยตนเอง ก่อนจะสมัครเข้าโครงการกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง 

แจ็คสันผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Go and See กล่าวว่าโครงการนี้สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับเขาอย่างมาก ในอดีตเขาต้องลี้ภัยออกมาพร้อมครอบครัวหลังจากที่ถูกกลุ่มติดอาวุธเผาบ้านถึง 3 ครั้ง ตอนนี้

สถานการณ์ที่ดีขึ้นในเมียนมาเขาทิ้งท้ายด้วยความฝันของเขา “ผมอยากกลับไปสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง” 

ขอบคุณการสนับสนุนของคุณ ที่ช่วยให้ผู้ลี้ภัยอย่างแจ็คสัน ได้รับความคุ้มครองและมีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 

 

เปลี่ยนพ้ืนที่ว่างในที่พักพิงเป็นพื้นที่ส่วนรวม เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กๆผู้ลี้ภัย 

นอว มู เซ (ขวา) ลี้ภัยจากความรุนแรงในประเทศ

บ้านเกิดพร้อมครอบครัวมายังค่ายผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง

ในปี 2552 ความโหดร้ายและสุขภาพที ่แย่ลงใน

ระหว่างลี้ภัยส่งผลต่อสภาพจิตใจของเธออย่างรุนแรง 

ทำให้เธอต้องได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง 

เธอและครอบครัวดีใจทุกครั ้งท ี ่ได้พบกับกลุ่ม

อาสาสมัครในค่ายผู้ลี้ภัย ที่ไปเยี่ยมเยียนเธอและ

ครอบครัวเป็นประจำทุกเดือน นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้ว  ยังเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างมี

ความหวัง การสนับสนุนของคุณช่วยให้กลุ่มอาสาสมัครในค่ายผู้ลี้ภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบความช่วยเหลือแก่

ผู้ลี้ภัยที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าครอบครัวของนอว มู เซ จะต้องพบกับเรื่องราวที่โหดร้าย แต่พวก

เขาก็มีใจสู้ และยังร่วมสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ลี้ภัยในค่ายอีกด้วย โดยคุณแม่ของนอว มู เซ (ซ้าย) ได้เปลี่ยนพื้นที่

พักพิงของเธอ สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมให้กับเด็กๆผู้ลี้ภัย และยังชวนให้ผู้ลี้ภัยที่มีความรู้คนอื่นๆได้เข้ามาช่วยสอน

ภาษาอังกฤษอีกด้วย 



ดูแลเด็กน้อย ผู้ป่วยเป็นอาการชัก 

กอ พอ มู (ชื่อสมมุติ) กับลูกชายวัย 6 ขวบ เป็นอีก

ครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอาสาสมัคร

ในค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งสนับสนุนโดย UNHCR ลูกชายของ

กอ พอ มูมีอาการชักเกร็งบ่อย ๆ ไม่สามารถไป

โรงเรียนได้และต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิด 

กลุ่มอาสาสมัครจึงได้ทำการเยี่ยมบ้านเดือนละ 1 คร้ัง

เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที ความฝันของเธอคืออยากให้ลูก

กลับมาหายดีแข็งแรง...ความฝันนี้ใกล้เป็นจริงขึ้นทุกๆวัน เพราะมีคุณอยู่เคียงข้าง 

คุณป้าจันทร์ฟอง ได้รับสัญชาติไทยในวัย 63 ป ี

“ฉันถูกตัดขาทิ้งข้างหนึ่งเพราะเป็นโรคเบาหวาน 

ฉันต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้โรงพยาบาลรัฐ เพราะ

เขาบอกว่าฉันไม่ใช่คนไทย ฉันน้อยใจมาก ฉันเป็น

คนไทยโดยสายเลือด เพียงแค่ฉันไม่มีโอกาสได้ทำ

บัตรประชาชน” คุณป้าจันทร์ฟองกล่าว 

คุณป้าจันทร์ฟอง เกิดและโตในเมืองไทย มีบิดาและ

มารดาเป็นคนไทย อาศัยอยู่จังหวัดเชียงราย แต่เมื่อ

คุณป้าเรียนจบชั้น ป.4 ก็ต้องเดินทางไปทำงานเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ภาคใต้ เพราะครอบครัวยากจน ทำให้คุณป้าไม่อยู่บ้าน

ช่วงที่มีการสำรวจให้เลข 13 หลักครั้งแรกของประเทศไทย “ตอนนี้ฉันอายุ 63 ปีแล้วค่ะ ฉันเคยไปสอบถามที่สำนัก

ทะเบียนหลายครั้ง แต่ด้วยที่ฉันความรู้น้อย เขียนได้แค่ชื่อ นามสกุล สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เรื่อง” คุณป้าจันทร์ฟองเล่า 

“จนโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติได้มาเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาอยู่ในอำเภอที่ฉันอยู่ ... ทุกคนตื่นเต้นกันมาก บอกว่าโครงการนี้

เขาให้คำปรึกษาฟรี... ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่มาหาฉันถึงบ้าน ดำเนินการหลายขั้นตอนจนมาถึงวันที่ฉันเป็นคน

ไทยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว วันนี้ฉันได้รับสวัสดิการจากรัฐ โดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาลที่รักษาชีวิตฉันไว้”ขอบคณุ

...ที่การบริจาคของคุณได้สนับสนุนโครงการเพื่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นคุณป้าจันทร์ฟอง ให้ได้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ 

และได้รับสวัสดิการจากรัฐในที่สุด  



3. โครงการ “รอมฏอนนี้เพื่อพี่น้องและทานประจำปีซะกาต” 

 

UNHCR ขอขอบพระคุณน้ำใจของท่านที่ร่วมเป็นแสงสว่างสำคัญให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมทั่วโลกมีความหวังอีกครั้ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญา ซีเรีย และเยเมน ที่ไม่มีโอกาสได้เฉลิมฉลองเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในปี

ที่ผ่านมาในประเทศของตนเอง ซ้ำยังต้องละศีลอดในค่ายผู้ลี้ภัยและต้องพบเจอกับความยากลำบาก 

สำหรับครอบครัวผู้ลี้ภัยนับล้าน รอมฎอนคือความทรงจำที่ดีที่สุดของชีวิตที่พวกเขาสูญเสียไป 

ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน เราสามารถร่วมกันบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้พวกเขาใช้ชีวิตต่อไปได้ปลอดภัย UNHCR 

ได้เปลี่ยนเงินบริจาคทั้งหมดมอบเป็นความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยที่เปราะบาง ซึ่งส่วนใหญ่คือ เด็กกำพร้ า แม่เลี้ยงเดี่ยว และ

หญิงหม้าย 

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นกำลังใจให้กับผู้ลีภ้ัยชาวซีเรียในช่วงรอมฎอน 

 “ฉันจะทำอาหารให้ครอบครัวของฉันได้ฉลองการละศีล

อด ด้วยชุดเครื่องครัวใหม่นี้” อุม มาห์มูด คุณป้าวัย 60 ปี 

กล่าวด้วยความซึ้งใจและความปิติจนน้ำตาคลอ 

การบริจาคอย่างต ่อเน ื ่องของท่านได ้ช ่วยมอบชุด

ช่วยชีวิตและของบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้

พลัดถิ่นชาวซีเรียกว่า 10,000 ครอบครัว ประกอบไป

ด้วย ถังน้ำสะอาดอเนกประสงค์ ชุดเครื่องครัว ผ้าห่ม เสื่อ

นอน ที่นอน แผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ และตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ 



ฉลองวันตรุษอีดด้วยการมอบเสื้อผ้าใหม่ให้เด็กผู้ลีภ้ัยเยเมน 

“ฉันจะรอใส่ชุดใหม่ของฉันในวันฉลองวันตรุษ

อีด” น้องฮัมดา วัย 7 ขวบ บอกเราระหว่างลองชุด

ของเธอ น้องฮัมดาและครอบครัวถูกบังคับให้ออก

จากบ้านหลังความรุนแรงได้ปะทุขึ ้นอีกครั ้งในปี 

2562 ปัจจุบันพวกเขาต้องเบียดกันนอนอยู่ในเต็นท์

เดี่ยวที่ตั้งอยู่ในศูนย์สำหรับผู้พลัดถิ่น เพื่อร่วมฉลอง

การสิ้นสุดเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ในวันตรุษอีด 

UNHCR ได้มอบเสื้อผ้าและรองเท้าให้เด็กผู้ลี้ภัย 350 คนในค่าย นอกจากนี้การบริจาคของท่านยังเป็นกำลังสำคัญใน

การช่วยมอบที่พักพิง การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเยียวยาจิตใจแก่ผู้พลัดถิ่นชาวเยเมนกว่า 280,000 คน 

 

ครอบครัวชาวโรฮิงญาในบังคลาเทศมีน้ำสะอาดใช้แล้ว 
 

“ภรรยาของผมท้องเสียและบางทีก็เป็นไข้อยู่บ่อยๆ 

แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับ เธอไม่ป่วยมาหลายเดือน

แล้วตั ้งแต่ได้ด ื ่มน้ำที ่สะอาดขึ ้น” นูร ูล ซาลาม 

อธิบาย 

หลายเดือนหลังจากที่ครอบครัวของนูรูล ซาลาม ได้ลี้

ภัยจากความรุนแรงในประเทศบ้านเกิดมาแสวงหา

ความปลอดภัยในบังคลาเทศนั้น พวกเขายังคงต้องทน

ป่วยอยู่บ่อยๆจากน้ำดื่มที่สกปรกและเสี่ยงต่อการท้องร่วง ปัจจุบันพวกเขาเป็นหนึ่งในหลายพันครอบครัวที่สามารถเข้าถึง

น้ำสะอาดได้แล้ว “พวกเราเคยกลัวการดื่มน้ำมากๆ แต่ตอนนี้น้ำเปรียบเสมือนพรจากเบื้องบน” 

ด้วยการสนับสนุนจากท่าน UNHCR ได้ติดตั้งจุดจ่ายน้ำสะอาด 8 แห่งตามค่ายผู้ลี้ภัยกูตูปาลองในประเทศบังคลาเทศ 

ช่วยให้ผู้ลี้ภัยกว่า 40,000 คนได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย โดยทั้งหมดทำงานบนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลด

การปล่อยเชื้อเพลิงและลดค่าพลังงาน 

 



4. โครงการเพ่ือสถานการณ์เวเนซุเอลา 

 
สถานการณ์ในเวเนซุเอลาบังคับให้ประชาชนกว่า 4 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และ

ผู้สูงอายุ ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง ความยากจน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ เช่น อาหาร และยารักษาโรค 

มากกว่า 5,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย นับเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงและเป็นสถิติที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา 

ถึงตอนนี้ 4.5 ล้านคนต้องลี้ภัยเพื่อแสวงหาความปลอดภัย และคาดการณ์ว่าสิ้นปี 2563 จะมีจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้

อพยพจากประเทศเวเนซุเอลาสูงถึง 6.5 ล้านคน น้ำใจของท่านช่วยให้ UNHCR มอบความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดย

เราได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่พักพิงที่ปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตผู้ที ่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม แสวงหา

ผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ ซื้อขายอวัยวะและค้าประเวณี คุณได้มอบโอกาสให้ครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่

สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเร่ิมต้นชีวิตใหม่ได้อีกคร้ัง   

โรงอาหารชุมชนที่หล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจ 

 คุณไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR ได้

ร ่วมแจกอาหารให ้แก ่ผ ู ้ล ี ้ภ ัยและผ ู ้อพยพชาว

เวเนซุเอลาในโรงอาหารชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองกกููต้า 

ประเทศโคลอมเบียซึ่งมีชาวเวเนซุเอลามาแสวงหา

ความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก ที่ครัวส่วนกลางแห่ง

นี ้แจกอาหารฟรีกว่า 8,000 ชุดให้กับกลุ ่มคนที่

เปราะบางทุกวัน ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริจาค



อย่างคุณ UNHCR ช่วยสร้างครัวส่วนกลาง รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและด้านกฎหมายแก่

ชาวเวเนซุเอลาที่มารับอาหารที่นี่ เรียกได้ว่าโรงอาหารชุมชนนี้หล่อเลี้ยงทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนที่เดินเข้ามา 

เราปลอดภัยแล้วลูก ยิ้มได้! 

คุณลุงเมร์โกและน้องกาเบรียเอลา พ่อลูกคู ่นี ้หนี

ออกมาจากเวเนซุเอลาโดยไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องมา

ใ ช ้ ช ี ว ิ ต ข ้ า ง ถนน เป ็ น เ ว ล า ร ่ ว ม เ ด ื อ น ใ น

สภาพแวดล้อมที่อันตราย กาเบรียเอลาเป็นออทิ

สติกแต่กำเนิดและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ คุณ

ลุงเมร์โกไม่เคยนอนหลับสักคืน เพราะต้องคอยระวัง

ปกป้องลูกสาวจากเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

UNHCR ได้พบทั้งคู่ที่ทางเท้าในเมืองไมเกาในตอนกลางคืน และได้ให้ข้อมูลจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีความเปราะบางเพื่อ

เข้าไปอยู่ในที่พักพิงฉุกเฉิน ในรูปนี้ รอยยิ้มของทั้งคู่บ่งบอกถึงความรู้สึกปลอดภัยจากความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นอย่างดี 

ขอบคุณที่ช่วย UNHCR จัดตั้งที่พักพิงฉุกเฉินให้แก่ครอบครัวที่เปราะบางมากที่สุด 

มอยเซส เด็กผู้ลีภ้ัยซึ่งฝันอยากเป็นผู้ประกาศข่าว 

“ผมอยากเป็นผู้ประกาศข่าวเพราะอยากบอกเล่าสิง่ที่

เกิดขึ้นในเวเนซุเอลา” น้องมอยเซสวัย 10 ขวบกล่าว 

แม้ในวันที่ต้องเป็นผู้ลี้ภัย หัวใจของการเป็นผู้ประกาศ

ข่าวไม ่เคยหายไปไหน ว ันน ี ้ เขาร ับหน ้าท ี ่ เป็น

กระบอกเสียงให้กับชาวเวเนซุเอลาที่กำลังเผชิญกับ

ความยากลำบากในวิกฤตการณ์การลี้ภัยและอพยพที่

ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา 

 

  

 

 

https://youtu.be/XrbDF60WE3M


5. โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา 

 

นารุน นาฮาร์ และแม่ของเธอสูญเสียสามีไปในขณะที่กำลังลี้ภัยไปยังประเทศบังคลาเทศ ทั้งคู่ต้องกลายเป็น

แม่ม่าย และแม่เลี้ยงเดี่ยวภายในข้ามคืน...ปัจจุบันทั้งแม่และลูกได้รับการดูแลและความคุ้มครองอยู่ในค่ายผู้ลี้กูตูปาลอง 

ถึงแม้ว่าความเจ็บปวดของพวกเขาอาจไม่มีวันจางหายไป แต่ UNHCR ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมกันช่วยนารุน และ

ครอบครัวผู้ลี้ภัยอีกมากมาย ให้ได้มีโอกาสเร่ิมสร้างชีวิตใหม่อีกครั้ง 

ย้อนกลับไปเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้ลี้ภัยโรฮิงญาเกือบล้านคนหนีจากความรุนแรงและการประหัตประหาร

ไปยังประเทศบังคลาเทศ UNHCR เป็นหนึ่งในองค์กรที่มอบความช่วยเหลือตั้งแต่วินาทีแรกที่พวกเขาเดินทางมาถึง คุณได้

ช่วยให้พวกเขาได้รับผ้าห่ม เสื่อนอน เต็นท์ ถังน้ำ และอุปกรณ์สำคัญอ่ืนๆในการดำรงชีพอีกมากมาย 

ผ่านไปแล้ว 2 ปี เรายังคงทำงานอยู่ในพื้นที่ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก งานของเรา

สำเร็จได้เพราะเรามีคุณอยู่เคียงข้าง การบริจาคของคุณช่วยให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาได้รับที่พักพิงที่ปลอดภัย น้ำดื่มสะอาด 

การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการศึกษา เราขอขอบพระคุณจากใจแทนผู้ลี้ภัย 

ตัวอย่างความช่วยเหลือที่เกิดจากการบริจาคของคุณ…ทุกบาทที่ท่านมอบให้ มีค่ายิ่งต่อชีวิตผู้ลี้ภัย 

 

 

 

 



ปลูกความหวังจากแปลงผัก 

 “ลูกฉันตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เห็นแปลงผัก มันทำให้

เขาคิดถึงไร่ที่บ้าน” สะเฮรา อธิบาย “ตอนนี้พวกเรา

สามารถปลูกผักกินเอง และยังมีเหลือพอที่จะแบ่งให้

เพื่อนๆในค่ายอีกด้วย” เธอกล่าวเพิ่ม “บางทีเราเอา

ผ ั กท ี ่ ปล ู ก เอง ไปขายในร ้ าน  เพ ื ่ อหารายได้

เล็กๆน้อยๆ” 

โครงการนี ้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง UNHCR 

และองค์กรพันธมิตร เพื่อให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เคยเป็นเกษตรกรได้มีโอกาสใช้ความรู้ด้านเกษตรกรรมอีกครั้ง โดยมี

เป้าหมายคือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในค่ายผู้ลี้ภัยและป้องกันภัยจากดินถล่มที่เกิดในฤดูมรสุม ภายใน 8 เดือน ผู้ลี้ภัยได้

ช่วยกันปลูกไม้ยืนต้น สมุนไพร และพืชอ่ืน ๆ ได้รวม 107 ไร ่

ถึงแม้ว่าสวนของสะเฮราจะเล็กกว่าไร่ที่เธอเคยมีก่อนที่เธอต้องลี้ภัยออกมาจากบ้าน แต่สวนนี้ทำให้เธอมีความหวัง และ

รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง 

คร้ังแรกในชีวิตกับการได้มีบัตรประชาชน 

 ความร่วมมือระหว่าง UNHCR และรัฐบาลบังคลา

เทศ ทำให้ผู ้ลี ้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศบังคลา

เทศกว่า 500,000 คน ได้รับการลงทะเบียนในปี 

2562 ที่ผ่านมา นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาที่

ได้มีบัตรประชาชน ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิและ

บริการพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ และช่วยให้ UNHCR 

จัดระเบียบและควบคุมความปลอดภัยในค่ายไดง้่าย

ขึ้นอีกด้วย ในปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ UNHCR เร่งมือลงทะเบียนผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่าวันละ 4,000 คน โดยเป้าหมายคือ

การลงทะเบียนผู้ลี้ภัยเกือบล้านคนให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ 

 

 

 



การศึกษาเปลี่ยนชีวิต 

 UNHCR มีความตั ้งใจที ่จะเพิ ่มโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาและคุณภาพการเรียนให้กับเด็กๆผู้ลี ้ภัย

ชาวโรฮิงญา โดยการสนับสนุนจากคุณได้ช่วยให้ 

UNHCR และองค์กรพันธมิตรสร้างพื้นที่การศกึษา

กว่า 1,602 แห่ง และจ้างครูที ่ได้รับการอบรม 

1,251 คน ล่าสุดคุณได้ช่วยให้เราสร้างศูนย์การ

เรียนรู้ดอกทานตะวัน (Sunflower) ขึ้นมา ตึกสอง

ชั ้นที ่ประกอบไปด้วยห้องเร ียน 2 ห้อง รองรับ

นักเรียนทั้งหมด 240 คน 3 กลุ่มต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าศูนย์การเรียนรู้อื่นๆในค่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. โครงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซีเรีย 

 

9 ปี ของความขัดแย้งที่ยาวนาน ซีเรียยังเป็นวิกฤตการณ์ที่ทำให้เกิดผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกว่า 

5.6 ล้านคนต้องหนีและพักพิงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน อีกกว่า 6.2 ล้านคน ยังคงพลัดถิ่นอยู่ภายในประเทศซีเรีย การ

บริจาคอย่างต่อเนื่องของท่านได้ช่วยให้ UNHCR อยู่ในพื้นที่เพื่อมอบความคุ้มครองและช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นชาว

ซีเรียนับตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตการณ์ในปี 2011 

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการต่อสู้ปะทุขึ้นอีกครั้งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรีย ผลักดันให้ชาวซีเรีย

ผู้บริสุทธิ์ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอด น้ำใจของท่านช่วยให้ UNHCR มอบความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเราได้

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ที่พักพิงที่ปลอดภัย และโครงการมอบความคุ้มครองต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อ

ฟื้นฟูจิตใจที่บอบช้ำ การให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ลี้ภัยที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยสูงอายุและผู้ลี้ภัย

พิการ เป็นต้น 

ช่วยผู้รอดชีวิตจากการต่อสู้ทางตะวันออกเฉียงเหนือซีเรีย 

  “เรารู้สึกโล่งใจ ที่นี่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวเรา” ลาซกีนกับมาฮาลี้ภัยจากซีเรียตั้งแต่ปี 2555 พวกเขาหนีออกจาก

เมืองหนึ ่งไปยังอีกเมืองหนึ ่งหลายครั ้งตลอดระยะเวลาหลายปี เมื ่อปลายปี 2562 ความขัดแย้งที ่ปะทุขึ ้นทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียทำให้พวกเขาต้องหนีอีกครั้ง พร้อมกับเมร่าลูกน้อยผู้เป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว หลังจาก

เดินเท้าเป็นเวลาหลายวันครอบครัวนี้เดินทางมาถึงประเทศอิรัก และได้รับความช่วยเหลือจาก UNHCR และองค์กร

พันธมิตร ด้วยที่พักพิงที่ปลอดภัย และชุดช่วยชีวิต 



ด้วยความช่วยเหลือจากผู ้บริจาคเช่นคุณ ทำให้

ครอบครัวเล็กๆนี้และอีกหลายครอบครัวปลอดภัยใน

ที่พักพิงฉุกเฉิน และมีความหวังในการใช้ชีวิตอีกคร้ัง 

 

 

 

 

สถานการณ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย 
การสนับสนนุจากคุณทำให้เรามอบความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนือ่งและทันทว่งที เชน่ 

 

  ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและปกป้องผู้ลี้ภัยจากความหนาวเย็นกว่า 234,000 คน 

 

  มอบชุดบรรเทาทุกข์ รวมทั้งผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้ชาวซีเรียกว่า 19,000 คน 

 

  เต็นท์กว่า 3,500 ชุด เพื่อให้ผู้ลี้ภัยได้รับที่พักพิงที่ปลอดภัยทันทีที่เดินทางมาถึง 
 

 

ศูนย์บริการชุมชน...พื้นที่สำคัญของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

  น้องโมฮัมหมัด เด็กน้อยวัย 3 ขวบ เดินเข้า

ศูนย์บริการชุมชนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตา

และเสียงกรีดร้อง แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ยื่น

ขนมและของเล่นให้กับเขา โมฮัมหมัดก็ผ่อนคลาย

ลง พ่อแม่ของโมฮัมหมัดเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยที่เข้ารับ

คำปรึกษาจากศูนย์บริการแห่งนี้เกี่ยวกับการเลี้ยง

ลูกในค่ายผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษอย่างน้องโมฮัมหมัดซึ่งเป็นออทิสติก 



ด้วยความเอื้ออาทรของคุณ UNHCR ได้สร้างศูนย์บริการ 35 แห่ง ในค่ายผู้ลี้ภัยอเลปโป ประเทศซีเรีย เพื่อมอบ

บริการด้านความคุ้มครองต่างๆ ให้ผู้ลี้ภัยในค่ายได้เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การฝึก

อาชีพ หรือการฟื้นฟูจิตใจ เป็นต้น 

สร้างความหวังจากการสร้างอาชีพ 

ผู้ลี ้ภัยชาวซีเรียเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริม

อาช ีพ ในภาพพวกเธอกำล ังต ั ้ ง ใจเร ียนทำผม 

เตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเอง เพื่อ

หารายได้มาดูแลครอบครัว  

คุณช่วยให้ผู ้ลี ้ภัยที่ต้องสูญเสียทุกอย่าง ทั้งบ้าน 

การงาน และเงินออม ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกทักษะ

อาชีพและ พัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น 

ข้อความจากใจเจ้าหน้าที่ UNHCR คนไทยในค่ายผู้ลี้ภัยในอิรัก 

การบริจาคของคุณช่วยให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมีชีวิตอยู่ได้

อย่างปลอดภัย ด้วยเหตุปะทะที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ในช่วงปลายปี 2562 UNHCR จึงเร่งเตรียมความ

พร้อมสำหรับค่ายผู้ลี้ภัยบาร์ดาราช ในประเทศอิรัก 

ซึ่งเป็นค่ายผู้ลี้ภัยแห่งใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉินในครั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้รับมอบความคุ้มครองอยู่

กว่า 8,000 คน   

เพราะคุณ...พวกเขาจึงมีที่พักพิงที่ปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกๆด้าน 

https://www.youtube.com/watch?v=GOe9MBP-6YQ&list=PLF3yNXPeFl5tbQ6urQ2XHsVwRZa4uywLq&index=4%20

