
ช�ำระคำ่ฝำกสง่เป็นรำยเดือน

ใบอนญุำตพิเศษท่ี 55/2555

ศฟ. บดนิทรเดชำ 10312

2558 ปีแห่งวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย 
และความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่

จดหมายข่าว ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 3
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Newsletter, 2016 - Volume 3

ฉบับพิเศษรายงานประจ�าป ี2558



unhcr.or.th2

2558 ปีแห่งวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย 
และความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ ่
2558 ยงันบัเป็นปีท่ีหนกัหนว่งของ UNHCR ในกำรรับมือ 

กบัสถำนกำรณ์ผู้ลีภ้ยั โดยในปีนีย้งัเป็นปีท่ีสถำนกำรณ์ 

ผู้ลีภ้ยัได้ขยำยวงกว้ำงและส่งผลกระทบอย่ำงหนกั

แก่ภมิูภำคยโุรป ผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพกวำ่ 1 ล้ำนคนได้

พยำยำมข้ำมทะเลเมดิเตอเรเนียน เพ่ือขึน้ฝ่ังบริเวณ

ทำงใต้ของทวีปยโุรป ซึง่กวำ่ 40,000 คนในจ�ำนวน

นัน้ต้องจบชีวติลงกลำงทะเล อีกทัง้ร้อยละ 84 ของ

ผู้ลีภ้ยัเหลำ่นีม้ำจำก 10 ประเทศต้นทำงท่ีผลติผู้ลีภ้ยั

มำกท่ีสดุ ตวัอยำ่งเชน่ ซีเรีย อฟักำนิสถำน อิรัค เอริเทรีย 

และโซมำเลีย โดยหนึง่ในสำมของทัง้หมดเป็นผู้ลีภ้ยั

เดก็ซึง่เดนิทำงโดยล�ำพงัไร้ผู้ดแูล 

ในขณะท่ีหลำยๆประเทศทัว่โลกได้อ้ำแขนรับผู้ลีภ้ยั 

แม้ต้องเผชิญกับสภำวะทำงเศรษฐกิจและสงัคมท่ี

ถดถอย แตใ่นขณะเดียวกนัเรำก็ยงัได้เหน็ปัญหำเก่ียวกบั

กำรให้ควำมคุ้มครองระดบัสำกลในหลำยๆสว่นของ

โลก ซึง่บำงครัง้ถกูจดุชนวนขึน้มำด้วยแนวคดิตอ่ต้ำน

คนนอกประเทศ หรือคนตำ่งชำตพินัธุ์ เหน็ได้ชดัจำก

สถำนกำรณ์ของสหภำพยโุรป ซึง่เม่ือขำดควำมเข้ำใจ

ถึงแนวทำงปฏิบตัิและเป้ำหมำยร่วมกัน ท�ำให้กำร

ตอบสนองต่อปัญหำผู้ ลีภ้ัยของสหภำพยุโรปเกิด

ควำมไมเ่ป็นเอกภำพอยำ่งท่ีควรจะเป็น ซึง่นอกจำก

ปัญหำในทวีปยโุรปแล้ว ปัญหำเร่ืองผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพ

ในสว่นอ่ืนๆของโลก ยกตวัอยำ่งเชน่ผู้อพยพทำงเรือ

ชำวโรฮิงญำในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือผู้อพยพกวำ่

หม่ืนคนท่ีหลบหนีควำมรุนแรงจำกควำมขดัแย้งของ

ก ลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล ใ น อ เ ม ริ ก ำ ก ล ำ ง แ ถ บ ป ร ะ เ ท ศ 

เอลซลัวำดอร์ กวัเตมำลำ และฮอนดรัูส ก็ยงัคงเป็น

ปัญหำใหญ่ของสงัคมโลกท่ีต้องได้รับกำรช่วยเหลือ

อยำ่งตอ่เน่ือง

ส�ำหรับในสว่นของกำรบรรเทำทกุข์จำกเหตภุยัพิบตัิ

ในปี 2558 UNHCR ได้ประกำศ 11 สถำนกำรณ์

ฉกุเฉิน ซึง่มีผลกระทบตอ่ปฏิบตักิำรของ UNHCR 

ใน 30 ประเทศทัว่โลก รวมถงึกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

UNHCR และองค์กรพนัธมิตรในกวำ่ 460 ภำรกิจ ซึง่

จำกสิง่ข้ำงต้นท่ีกลำ่วมำทัง้หมด ทกุๆสิ่งจะเกดิขึน้

ไ ม่ไ ด้หำกปรำศจำกกำรสนับสนุนทำงงบ

ประมำณจำกองค์กรพนัธมติร ผู้บริจำครำยบุคคล 

รวมถึงเหล่ำผู้มีช่ือเสียงที่ ช่วยในกำรระดมทุน 

กำรรณรงค์ และเป็นตวัแทนกำรท�ำงำนของ UNHCR 

โดยในปี 2558 ท่ีผำ่นมำ UNHCR ได้รับงบประมำณ

สนนัสนนุจำกกำรบริจำคมำกกวำ่ หนึง่แสนหนึง่หม่ืน

เก้ำพนัล้ำนบำท หำกแตเ่ม่ือเทียบกบังบประมำณ

ทัง้หมดท่ีต้องกำรเกือบ สองแสนห้ำหม่ืนสองพนัล้ำนบำท 

ส�ำหรับให้ควำมช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยและผู้ อพยพท่ีมี

ในปี 2558 ที่ผ่านมา โลกได้รับรู้อีกครั้ง ถึงวิกฤตการณ์
จ�านวนผู้พลัดถิ่นที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง  
65 ล้านคน อันมีสาเหตุจาก สงคราม ความขัดแย้ง  
การประหัตประหาร และการทารุณกรรม 

- ฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

จ�ำนวนเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในขณะนีน้ัน้ ช่องว่ำง

ของงบประมำณท่ีเกิดขึน้ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ำเป็นห่วง

อยำ่งมำกในอนำคต

2015 – The year of the Refugee Crisis and a year 

of great support: Filippo Grandi, United Nations 

High Commissioner for Refugees, addressed 

that 2015 is the year in which the number of 

people forced to flee reached over 65 million 

people. The current number of displaced globally 

is the highest since the aftermath of World War 

II.. He also reported that in addition to the  

ongoing refugee crisis, there were 11 emergency 

situations which UNHCR responded to and had 

to face insufficient levels of funding.

โดย ฟิลิปโป กรานดี
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ



UNHCR กับแรงสนับสนุนจากสังคมไทย
โดย รูเวนดรินี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย

ในปี 2558 จนถึงปัจจบุนั นบัเป็นช่วงเวลำท่ีน่ำยินดีเป็นอย่ำงย่ิงส�ำหรับ UNHCR ใน

กำรได้รับแรงสนบัสนนุจำกทกุภำคสว่นของสงัคมไทย โดยเฉพำะกำรได้รับควำมสนบัสนนุ

จำกคณุป ูไปรยำ ลนุด์เบร์ิก นกัแสดงและนำงแบบผู้ มีช่ือเสียงของเมืองไทย มำร่วมเป็น

กระบอกเสียงเพ่ือขบัเคลื่อนควำมช่วยเหลือจำกคนไทยสู่ผู้ลีภ้ยัทัง้ในประเทศ รวมถึง

ผู้ลีภ้ยัท่ีก�ำลงัเผชิญกบัควำมยำกล�ำบำกทัว่โลก นอกจำกนัน้ UNHCR ยงัได้รับเกียรติ

เป็นอยำ่งสงูจำก พระมหำวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้น�ำทำงควำมคดิและจิตวิญญำญ

คนส�ำคญัของไทย มำร่วมเป็นอีกหนึ่งเสำหลกัในกำรช่วยเหลือผู้ลีภ้ยั รวมถึงเผยแพร่

แนวคดิของกำรชว่ยเหลอืสำกล ท่ีไมแ่บง่แยกเชือ้ชำตแิละศำสนำ อนัเป็นหลกักำรเดียวกนั

กบัท่ี UNHCR ยดึถือมำตลอดกวำ่ 66 ปีแหง่กำรท�ำงำนของเรำ 

ส�ำหรับในชว่งปี 2558 ท่ีผำ่นมำ ด้วยกำรสนบัสนนุผำ่นกำรบริจำคอยำ่งตอ่เน่ืองของทำ่น

ท�ำให้ UNHCR สำมำรถด�ำเนินกำรชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัผำ่นโครงกำรตำ่งๆของเรำได้เป็นอยำ่งดี 

ตวัอยำ่งเชน่กำรจดทะเบียนเกิดให้แก่เดก็ผู้ลีภ้ยัในคำ่ย ซึง่ด้วยควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี

จำกกระทรวงมหำดไทย ท�ำให้ในปี 2558 นัน้ UNHCR สำมำรถชว่ยให้เดก็ๆเกือบ 2 พนัคน

ได้รับหลกัฐำนกำรมีตวัตนในโลกใบนี ้ควำมส�ำเร็จนีย้งัรวมถงึโครงกำรคุ้มครองเดก็ท่ีไมมี่

พอ่แม ่และโครงกำรปอ้งกนัปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศ ซึง่เป็นสิง่ท่ี UNHCR ด�ำเนินกำร

มำโดยตลอดและประสบควำมส�ำเร็จอยำ่งดีเสมอมำ 

นอกเหนือจำกกำรท�ำงำนชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัแล้ว ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ UNHCR ยงัได้

ชว่ยกลุม่บคุคลไร้สญัชำติในประเทศไทย ให้ได้รับสญัชำติมำกถงึ 18,770 คน รวมถงึ

เปิดศนูย์ชว่ยเหลือในโรงเรียนกวำ่ 5 แหง่เพ่ือชว่ยเหลือเดก็ไร้สญัชำต ิ รวมถงึครองครัว

ให้สำมำรถย่ืนขอสญัชำตไิทยได้สะดวกย่ิงขึน้ 

หำกแตก่ำรท�ำงำนท่ีกลำ่วมำข้ำงต้นของ UNHCR นัน้ก็ยงัประสบปัญหำหลกัอยำ่งตอ่เน่ือง 

คือกำรขำดแคลนงบประมำณซึง่ท�ำให้กำรท�ำงำนเกิดควำมลำ่ช้ำ และยงัสง่ผลให้ต้องระงบั

โครงกำรชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยับำงสว่น ดงันัน้ดฉินัจงึขอขอบคณุส�ำหรับกำรบริจำคอยำ่งตอ่เน่ือง

ของทำ่นท่ีเป็นสว่นส�ำคญัในกำรผลกัดนักำรท�ำงำนของ UNHCR มำโดยตลอด รวมถงึ

ดฉินัหวงัวำ่ในอนำคต UNHCR จะได้รับกำรสนบัสนนุท่ีมำกขึน้จำกสงัคมไทยทกุภำคสว่น 

เพ่ือชว่ยกนัแก้ปัญหำผู้ลีภ้ยัรวมถงึมอบชีวิตใหมใ่ห้แก่พวกเขำในวนัท่ีโอกำสมำถงึ   

UNHCR and the great support from Thai people: Ruvendrini Menikdiwela, 

UNHCR Thailand Representative, reported that the kind and continuous 

support from Thai donors together with Venerable Wuttichai Vajiramedhi and

Pu Praya Lundberg as UNHCR High-Profile supporters advanced UNHCR’s work  

tremendously. Both believe in the value of universal relief to fellow human 

being in need. She also highlighted UNHCR’s achievements in 2015, for example, 

how 2,000 children received birth registration certificates and 18,770 

stateless people received Thai nationality.

รูเวนดริน่ี เมนิคดเิวลำ่ ผู้แทนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชำชำต ิประจ�ำประเทศไทย ถ่ำยรูปร่วมกบัหญิงชำวเขำผู้ ได้รับสญัชำตไิทย
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World Refugee Day 2016
ภำยใต้สถำนกำรณ์ผู้ลีภ้ยัโลกท่ีทวีควำมรุนแรงขึน้ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ลีภ้ยัเพ่ิมขึน้

มำกกวำ่ 65 ล้ำนคนทัว่โลก เน่ืองในโอกำสวันผู้ลีภ้ยัโลก 20 มถุินำยน 2558 UNHCR 
จงึได้ออกแคมเปญ #WithRefugees และ #WithRefugeesTH ส�ำหรับประเทศไทย 
เพ่ือเปิดโอกำสให้ทกุคนสำมำรถแสดงควำมเป็นน�ำ้หนึ่งใจเดียวกนัเพ่ือยืนเคียง
ข้ำงผู้ลีภ้ยัผำ่นกำรร่วมลงช่ือเพ่ือสนับสนุนผู้ลีภ้ัยทำง www.unhcr.or.th โดย
รำยช่ือของผู้ สนับสนุนทัง้หมดทัว่โลกจะถกูน�ำเสนอแก่ท่ีประชมุสมชัชำใหญ่แห่ง
สหประชำชำต ิ วนัท่ี 19 กันยำยน 2559 ในวำระพิเศษเก่ียวกับวิกฤติกำรณ์ 
ผู้ ลีภ้ัยและผู้อพยพ ณ ส�ำนกังำนใหญ่สหประชำชำต ินครนิวยอร์ก
 
นอกจำกนี ้UNHCR ยงัได้ออกสปอตรณรงค์วนัผู้ลีภ้ยัโลกควำมยำว 30 วินำที โดยมี 
พระมหำวฒิุชยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ ป ู ไปรยำ ลนุด์เบร์ิก ร่วมกบัผู้มีช่ือเสยีง 
ระดบัโลกจ�ำนวน 60 คน อำทิ อำร์คบชิอปเดสมอนด์ ตตู ู(Archbishop Desmond 
Tutu) เคท บลนัเชตต์ (Cate Blanchett) และ สกำร์เลต็ต์ โจแฮนสนั (Scarlett  
Johansson) ร่วมเป็นตวัแทนเสยีงของผู้ลีภ้ยัท่ีต้องกำรควำมชว่ยเหลอือยำ่งเร่งดว่น
ในขณะนี ้

World Refugee Day, which falls on 20 June to commemorate the strength 

and resilience of refugees around the world, included activities both  

inside and outside refugee camps. This year, UNHCR was honored to 

have Venerable Wuttichai Vajiramedhi and Pu Praya Lundberg along with 

60 other celebrities around the world to be part of a Public Service  

Announcement  for the #WithRefugee and #WithRefugeeTH campaigns 

for Thailand, calling for more support due to the recent refugee crisis. 

UNHCR also held the 6th Refugee Film Festival, which featured five 

award-winning films telling the unique stories of refugees during  

16-20 June 2016 at Paragon Cineplex, Siam Paragon.

ร่วมเฉลิมฉลองความเข้มแข็งของผู้ลี้ภัย
UNHCR ประเทศไทย องค์กรพนัธมิตร และผู้ลีภ้ยัใน 9 ค่ำย 4 จงัหวัดได้ร่วมกัน
จดักจิกรรมวันผู้ลีภ้ยัโลก 20 มถุินำยน เพ่ือร�ำลกึถงึควำมเข้มแข็งและอดทน
ของผู้ลีภ้ยั และเป็นก�ำลงัใจเพ่ือให้ผู้ลีภ้ยัในคำ่ยมีควำมหวงัในกำรเร่ิมต้นชีวิตใหม่
ในอนำคต โดยตวัอย่ำงของกิจกรรมประกอบด้วย กำรร้องเพลง กีฬำสี และ
กิจกรรมส�ำหรับเดก็และผู้หญิง

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 6
UNHCR ประเทศไทย จดังำนเทศกำลภำพยนตร์ผู้ลีภ้ยัครัง้ที่ 6 หรือ The 6th  

Refugee Film Festival ระหวำ่งวนัท่ี 16-20 มิถนุำยน 2559 ณ พำรำกอน ซนีิเพลก็ซ์ 

สยำมพำรำกอน โดยเทศกำลเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันผู้ ลีภ้ัยโลก 20 

มิถนุำยน เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงประชำชนทัว่ไปได้รับทรำบถึง

เร่ืองรำวของผู้ลีภ้ยั ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนษุยธรรมต่อผู้ลีภ้ยั 

ในประเทศไทย

พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

ปู ไปรยำ ลุนด์เบิร์ก

ผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสียงของ UNHCR



จดทะเบียนเกิด

แก้ปัญหาและป้องกัน 
ความรุนแรงทางเพศ

ยุติปัญหาการไร้สัญชาติ

ผลงานที่เกิดขึ้นได้ด้วยเงินบริจาคของคุณในปี 2558
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คุ้มครองเด็กไร้พ่อแม่

ช่วยผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานใหม่ ปรับปรุงระบบยืนยันสถานะผู้ล้ีภัย

UNHCR ร่วมกบักระทรวงมหำดไทย ด�ำเนินกำร
ออกสตูบิตัรจ�ำนวน 1,853 ใบ ให้แก่เดก็ท่ีเกิดใน
ค่ำยผู้ลีภ้ยัตำมพระรำชบญัญตัิกำรทะเบียนรำษฎร 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 รัฐบำลไทย และ UNHCR จะ
ยงัคงด�ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเกิดให้แก่เดก็ผู้ลีภ้ยั
ในคำ่ยตอ่ไป เพ่ือมอบหลกัฐำนกำรมีตวัตนในโลกนี ้
ให้แก่เดก็

ในปี 2558 UNHCR ได้ด�ำเนินกำรประสำนงำนเพ่ือ
ชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยักวำ่ 3,215 คน ในกำรย่ืนเร่ืองขอตัง้
ถ่ินฐำนใหมใ่นประเทศท่ีสำม นอกจำกนัน้ UNHCR 
ยงัช่วยผู้ลีภ้ยัในกลุ่มเสี่ยงท่ีเป็นผู้หญิงและสตรีให้
สำมำรถย่ืนเร่ืองเพ่ือขอตัง้ถ่ินฐำนใหม่ในประเทศ 
ท่ีสำมอีกด้วย

UNHCR ร่วมกบัรัฐบำลไทยโดยกำรด�ำเนินงำนของ
กระทรวงมหำดไทย ได้ด�ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบ
ยืนยนัสถำนะะผู้ลีภ้ยัโดยระบบ ไบโอแมทริกซ์แบบใหม่
ซึง่พฒันำโดย UNHCR ให้สำมำรถจดักำรข้อมลู
ผู้ ลี ภ้ัยได้ดี ย่ิงขึน้รวมถึงป้องกันกำรปลอมแปลง
สถำนะ อีกทัง้ยงัออกบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ชว่ยยืนยนั
สถำนะผู้ลีภ้ยัในคำ่ย และชว่ยเร่ืองกำรจดักำรทำงออก
ท่ียัง่ยืนในอนำคต 

UNHCR ร่วมกบัคณะกรรมกำรผู้ลีภ้ยัแหง่อเมริกำ (ARC) 
และองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปอ้งกนัปัญหำควำมรุนแรง
ทำงเพศ ได้ให้ควำมชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัท่ีตกเป็นเหย่ือควำม
รุนแรงทำงเพศกวำ่ 125 คน ซึง่รวมถงึควำมรุนแรงทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ UNHCR มุง่เน้นในกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกบักำรปอ้งกนัปัญหำควำมรุนแรงท่ีมีสำเหตมุำจำก
ควำมแตกตำ่งทำงเพศ รวมถงึกลุม่คนท่ีมีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศให้ได้รับกำรปฏิบตัอิยำ่งเทำ่เทียม โดยในปี 2558 
นัน้ UNHCR และองค์กรพนัธมิตรได้ให้กำรอบรบเพ่ือ
ปอ้งกนัและลดปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศแก่ผู้ลีภ้ยั
กวำ่ 3,173 คน

UNHCR ร่วมกบั กระทรวงพฒันำสงัคมและควำม
มัน่คงของมนษุย์ และส�ำนกังำนคำทอลกิสงเครำะห์
ผู้ประสบภยัและผู้ลีภ้ยั (โคเออร์) ได้ท�ำงำนร่วมกนัใน
กำรให้ควำมคุ้มครองแก่เดก็ผู้ลีภ้ยัท่ีไมมี่ผู้ปกครองใน 
9 คำ่ย 4 จงัหวดั โดยเจ้ำหน้ำท่ีจำกองค์กรพนัธมิตรได้
รับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรท�ำงำนในดแูล 
เดก็ท่ีไมมี่ผู้ปกครอง เดก็ท่ีพอ่แมแ่ยกทำงกนั และเดก็ท่ี
อยูใ่นควำมเสีย่ง โดยในปี 2558 UNHCR ได้ให้ควำม
ชว่ยเหลอืแก่เดก็ท่ีไมมี่พอ่แมม่ำกกวำ่ 5,965 คน

ด้วยกำรท�ำงำนร่วมกันของหลำยภำคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง รวมถงึ UNHCR และรัฐบำลไทย ตลอด 20 ปี 
ท่ีผำ่นมำ เพ่ือแก้ปัญหำกำรไร้สญัชำตอิยำ่งถำวรนัน้ 
ท�ำให้ปัญหำกำรไร้สญัชำตกิ�ำลงัจะเป็นสิง่ท่ีหมดไป
ในอนำคตอนัใกล้ ซึง่เฉพำะปี 2558 ปีเดียวนัน้ 
UNHCR ชว่ยให้กลุม่บคุคลไร้สญัชำตกิวำ่ 9,886 คน
สำมำรถย่ืนเร่ืองขอสญัชำติไทยได้อยำ่งถกูต้อง   
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ค่ำใช้จ่ำย บำท

* UNHCR Expenditure Breakdown in 2015

94,665,515

130,528,475

108,052,525

36,811,110

53,220,755

8,931335

16,124,785

84,306,600

49,500,645

554,184,470

ควำมต้องกำรขัน้พืน้ฐำน และบริกำรท่ีจ�ำเป็น

โครงกำรให้ควำมคุ้มครอง 

โครงกำรยตุคิวำมรุนแรงตอ่เดก็ และผู้หญิง

โครงกำรตัง้ถ่ินฐำนใหมใ่นประเทศท่ี 3

คำ่ใช้จำ่ยในกำรด�ำเนินโครงกำร 

โครงกำรพฒันำทกัษะอำชีพ

ผู้ไร้สญัชำตใินประเทศไทย

กำรจดัเตรียมทำงออกท่ียัง่ยืน

คำ่ใช้จำ่ยคงค้ำง

รวม

เงินบริจำคจำกตำ่งประเทศ

เงินบริจำคผำ่นกำรระดมทนุในประเทศไทย

รวม

360,356,230

130,762,240

491,118,470

73.4%

26.6%

100%

แหล่งที่มำของเงนิบริจำค บำท เปอร์เซน็ต์

ตางรางชี้แจงแหล่งที่มาของเงินบริจาค 
และสรุปค่าใช้จ่ายปี 2558 ในประเทศไทย

ควำมต้องกำรขัน้พืน้ฐำน 
และบริกำรท่ีจ�ำเป็น

17%

โครงกำรยตุคิวำมรุนแรง
ตอ่เดก็ และผู้หญิง

4%
โครงกำรพฒันำทกัษะอำชีพ

1.5%

ผู้ไร้สญัชำตใิน
ประเทศไทย

3%

คำ่ใช้จำ่ยในกำร
ด�ำเนินโครงกำร 

9.5%

กำรจดัเตรียม 
ทำงออกท่ียัง่ยืน

15% โครงกำรให้ควำมคุ้มครอง 

23.5%

คำ่ใช้จำ่ยคงค้ำง

20%

โครงกำรตัง้ถ่ินฐำนใหม่
ในประเทศท่ี 3

6.5%
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ค�าขอบคุณ 
ที่ไม่อาจเปล่งเสียง
       รักลูกมากม้ัย?”

ค�ำถำมท่ีแสนธรรมดำจำกเจ้ำหน้ำท่ีลำ่มภำษำกระเหร่ียงของ 
UNHCR ประจ�ำคำ่ยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หินท่ีเอย่ถำม ชำ พอล ปรี 
แม่เลีย้งเด่ียวผู้ลีภ้ัยท่ีอำศยัอยู่ในค่ำยจงัหวดัรำชบรีุ 
 
หำกแตค่�ำตอบของ ชำ พอล ปรี นัน้กลบัเรียบงำ่ยเสียย่ิง
กวำ่ค�ำถำม ด้วยรอยยิม้ท่ีกว้ำงขึน้และอ้อมกอดท่ีกระชบั
แนน่ จนลกูสำวตวัน้อยในอ้อมแขนของเธอหนักลบัมำมอง
หน้ำแมอ่ยำ่งสงสยั อำจเพรำะข้อจ�ำกดัทำงร่ำงกำยเก่ียวกบั
กำรพดูของ ชำ พอล ปรี แมเ่ลีย้งเด่ียววยัสำมสบิต้นๆ ท�ำให้
เธอไมส่ำมำรถตอบได้วำ่รักลกูทัง้ 3 คนมำกแคไ่หน แตด้่วย
รอยยิม้และกำรแสดงออกของเธอ ท�ำให้ไมต้่องสงสยัเลย
วำ่ลกูๆของเธอนัน้ เป็นดัง่โลกทัง้ใบท่ีเธอมีอยู่
  
หำกใครก็ตำมได้พบ ชำ พอล ปรี คงจะสำมำรถบอกถงึ
ควำมพิเศษของผู้หญิงคนนีไ้ด้ในลกัษณะเดียวกนัด้วยรอยยิม้
ท่ีแต่งแต้มอยู่บนใบหน้ำของเธอตลอดระยะเวลำท่ีพดูคยุ 
แววตำท่ีเข้มแข็งและมุง่มัน่ รวมถงึควำมกระฉบักระเฉงและ
ทศันคตด้ิำนบวกท่ีเธอมี ท�ำให้เรำอำจลืมไปวำ่แม่เลีย้ง
เดีย่วผู้นี ้ในอดตีคือผู้ทีต้่องระหกระเหนิพร้อมกับครอบครัว 
หนีภัยกำรสู้รบและกำรประหตัประหำรในแผ่นดนิบ้ำน
เกดิ เพ่ือเข้ำมำแสวงหำควำมปลอดภยัในคำ่ยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หิน 
จงัหวดัรำชบรีุ เม่ือ 20 กวำ่ปีท่ีแล้ว 

“แฟนไม่อยู่แลว้ มาๆไปๆ ไม่ค่อยช่วยเลีย้งลูก หลงัๆทะเลาะกนั 
แล้วก็ไม่กลบัมาที่บ้านอีกเลย” ค�ำอธิบำยจำกพ่ีสำวของ 

ชำ พอล ปรี ผู้ ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ เพ่ือช่วยแปลภำษำมือของ
น้องสำว 

“แล้วเสียใจมัย้ทีแ่ฟนไม่อยู่ด้วยแล้ว?” ควำมสงสยัท่ีมีต่อ
หญิงสำวผู้ลีภ้ยัตรงหน้ำ ผู้ซึง่ก�ำลงัสำละวนอยูก่บัลกูสำว
บนตกัท่ีอยู่ในวยัซน ลูกชำยตวัเล็กท่ีอยู่ข้ำงๆพ่ีสำว และ
ลูกน้อยแรกเกิดอีกคนท่ีก�ำลังนอนหลับสนิทอยู่ในเปล
ประกอบอยำ่งงำ่ยๆ ใกล้ๆกบัเธอ เม่ือได้ยินค�ำถำม ชำ พอล ปรี 
รีบหนัมำสำ่ยมือไปมำ ยิม้น้อยๆ พร้อมกบัชีไ้ปท่ีลกูๆของเธอ 
แค่นีก็้ท�ำให้เรำรู้แล้วว่ำแม่เลีย้งเด่ียวคนนีเ้ข้มแข็งพอท่ีจะ
สำมำรถดแูลและเลีย้งดลูกูทัง้สำมของเธอได้อย่ำงดีโดยไม่
ต้องมีสำมีคอยช่วยเหลือ และเบือ้งหลงัควำมเข้มแข็งนัน้
ยังมีแรงสนับสนุนทัง้ร่ำงกำยและจิตใจจำกพ่ีสำวและ
ครอบครัวของเธอซึง่คอยช่วยเหลือเธอมำอย่ำงดี ไม่วำ่จะ
ในวยัเดก็ท่ีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอำจจะสร้ำงควำมแตกตำ่ง
แก่เพ่ือนในวยัเดียวกนั หรือ ณ ปัจจบุนั ซึง่เธอได้กลำยมำ
เป็นแม่เลีย้งเด่ียว แต่ด้วยควำมรักและควำมห่วงใยจำก
ครอบครัวท�ำให้ ชำ พอล ปรี ไมเ่คยรู้สกึถงึอปุสรรคในชีวิต 
รวมถึงอุปสรรคของควำมเป็นแม่ท่ีเธอมีให้แก่ลูกทัง้สำม
คนของเธอ

ด้วยกำรท�ำงำนและควำมชว่ยเหลือจำก UNHCR ในกำร
ฝึกทกัษะอำชีพ ซึง่ ชำ พอล ปรี น�ำมำอวดให้ดอูยำ่งภำคภมิูใจ
กบัหตัถกรรมตำ่งๆ ท่ีผลติมำจำกผ้ำท่ีเธอทอขึน้เอง รวมถงึ
กำรจัดเจ้ำหน้ำท่ีให้ค�ำปรึกษำและคอยเย่ียมเยือนตำม
บ้ำนเพ่ือดแูลชีวิตควำมเป็นอยูข่องผู้ลีภ้ยั ท�ำให้ ชำ พอล ปรี 
รู้ว่ำนอกจำกครอบครัวของเธอแล้วยงัมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึง่
คอยห่วงใยและให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือให้เธอและลูกๆ
สำมำรถเตรียมพร้อมสู่ชีวิตใหม่ในวนัข้ำงหน้ำเม่ือโอกำส
มำถึง ซึ่งควำมช่วยเหลือเหล่ำนีจ้ะไม่สำมำรถเกิดขึน้ได้ 
หำกปรำศจำกกำรสนบัสนนุโดยกำรบริจำคอยำ่งต่อเน่ือง
ของคนไทย ผู้ซึง่ถือเป็นเจ้ำของแผ่นดินท่ีได้ให้เธอพกัพิง
อำศยัและปกปอ้งเธอจำกภยนัตรำยตำ่งๆ มำโดยตลอด  

รอยยิม้ท่ีมีอยู่ตลอดเวลำขณะพยำยำมสื่อสำรถึงค�ำ
ขอบคณุจำกแมเ่ลีย้งเด่ียวผู้ลีภ้ยัผู้ ไมส่ำมำรถพดูได้ ท่ีมีให้
แก่แผน่ดนิท่ีได้ให้ท่ีหลบภยั และคนไทยท่ีได้ชว่ยเหลือเธอ
ในช่วงเวลำแห่งควำมยำกล�ำบำกมำตลอดตัง้แต่อดีต
จนถงึปัจจบุนันัน้ เปรียบเสมือนค�ำขอบคณุท่ีซำบซึง้และจริงใจ 
ท่ีแม้ไมส่ำมำรถได้ยินแตก็่ยงัฝังอยูใ่นจิตใจและควำมทรงจ�ำ
ของผู้ ได้พบเหน็ตลอดมำ

Hsa Po Pre, a refugee and single mother with hearing 

and speaking disabilities, fled from persecution in 

her home town and had no choice but to seek 

safety in a refugee camp in Thailand over 20 years 

ago. Since then, she has been taking care of her 

three children with support from her sister. Despite 

her disabilities, Hsa Po Pre was always very concerned 

about her children’s future. With your continued 

support, UNHCR has been conducting home visits and 

provided humanitarian support to her family, preparing 

them for a better future.

2558 กับการท�างานของ UNHCR ทั่วโลก

UNHCR donors supported many of the major achievements of UNHCR in 2015. With continuous support, UNHCR Thailand accomplished various  

objectives, including birth registration, child protection, sexual and gender-based violence prevention, and greater reduction of statelessness.  

Moreover, UNHCR also responded to many emergency situations around the world, such as in the Democratic Republic of Congo, Ukraine, Nepal, 

Lebanon and several countries in Europe.

ผู้ลีภ้ัยเกือบ 50,000 คน จำกสำธำรณรัฐแอฟริกำกลำง ได้
อพยพไปยังส่วนต่ำงๆของประเทศและรวมถึงบำงส่วนของ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโกเพ่ือหลบหนีควำมรุนแรงใน
พืน้ท่ี UNHCR และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องได้สง่ควำมชว่ยเหลือ
ด้ำนมนุษยธรรมและวำงแผนกำรช่วยเหลือผู้ พลัดถ่ินจำก
สำธำรณรัฐแอฟริกำกลำงกวำ่ 460,000 คน ใน 4 ประเทศข้ำงเคียง

ควำมเสียหำยจำกแผน่ดนิไหวครัง้ร้ำยแรงท่ีสดุในรอบ 80 ปี 
ของเนปำล เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2558 นัน้ท�ำให้บ้ำนเรือน
และสำธำรณปูโภคพืน้ฐำนในประเทศเสยีหำยอยำ่งหนกั UNHCR 
ได้สง่มอบควำมชว่ยเหลือแก่ผู้รอดชีวิต ภำยใน 24 ชม. หลงั
กำรเกิดแผ่นดินไหว ซึ่ง 2 สปัดำห์ต่อมำได้เกิดแผ่นดินไหว
ขนำดใหญ่อีกระลอกท�ำให้ประชำชนกว่ำ 2.8 ล้ำนคนไร้ท่ีอยู่
อำศยัและมียอดผู้ เสียชีวิตมำกถงึ 8,700 คน (เอเชียกลำง)

UNHCR  ได้ออกแถลงกำรณ์เตือนถึงเค้ำลำง
ปัญหำผู้ ลีภ้ัยซึ่งเกิดจำกผู้ หญิงหลำยพันคนท่ี
ต้องหลบหนีควำมรุนแรงจำกควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงกลุม่ผู้ มีอิทธิพลในประเทศเอลซลัวำดอร์ 
ฮอนดรัูส กวัเตมำลำ และบำงสว่นของประเทศ
เมก็ซโิก 

กำรสู้รบในยเูครนตะวนัออกได้สง่ผลกระทบตอ่สำธำรณปูโภค
พืน้ฐำนทัง้น�ำ้ประปำและไฟฟ้ำ ท�ำให้ผู้ คนกว่ำ 1 ล้ำนคน
กลำยเป็นผู้ พลัดถ่ินภำยในประเทศ UNHCR และหน่วย
งำนท่ีเก่ียวข้องจดัส่งควำมช่วยเหลือไปสู่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
โดยในเดือนมีนำคมเดือนเดียว UNHCR และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องได้ส่งมอบผ้ำห่มกว่ำ 12,200 ผืนแก่ผู้ พลัดถ่ิน
ชำวยูเครนตะวนัออกเพ่ือใช้ตอ่สู้กบัควำมหนำวเยน็

ผู้ลีภ้ยัจำกตะวนัออกลำงคนกวำ่ 300,000 คนได้เสีย่งชีวิตข้ำม
ทะเลมำยงัทวีปยโุรปเพ่ือแสวงหำควำมปลอดภยัจำกสงครำม 
หำกแตก่วำ่ 2,600 คน ต้องจบชีวิตลงจำกกำรเดนิทำงท่ีโหดร้ำย 
ภำยใน 30 วันแรกของวิกฤตกำรณ์ UNHCR ได้มอบสิ่ง 
บรรเทำทกุข์เร่งดว่นแก่ครอบครัวผู้ลีภ้ยัมำกกวำ่ 180,000 ครอบครัว 

ด้วยจ�ำนวนผู้ ลี ภ้ัยชำวซีเ รียท่ีเ พ่ิมขึน้มำกกว่ำ  
4 ล้ำนคน โดยกว่ำคร่ึงหนึ่งเป็นเด็กนัน้ ท�ำให้
วิกฤตกำรณ์ผู้ลีภ้ยัชำวซีเรียกลำยเป็นวิกฤตกำรณ์ 
ผู้ลีภ้ยัท่ีใหญ่ท่ีสดุของ UNHCR ในรอบ 25 ปี ในคร่ึง
ปีแรก UNHCR และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องสำมำรถ
ส่ งมอบ ท่ีพัก พิง ท่ี ดีขึ น้ แ ก่ผู้ ลี ภ้ัยชำว ซี เ รียใน
เลบำนอนได้มำกกวำ่ 122,000 คน
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พระมหำวฒิุชยั วชิรเมธี คณุป ูไปรยำ ลนุด์เบร์ิก และคณุดนยั ดีนำ 
คมคำย เคือน อดีตผู้ลีภ้ยัชำวกมัพชูำ เดนิทำงเย่ียมคำ่ยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หิน 
จงัหวดัรำชบรีุ เพ่ือพดูคยุกบัเดก็ และครอบครัวผู้ลีภ้ยัท่ีคำ่ย รวมถงึ
รับทรำบเก่ียวกบักำรท�ำงำนของ UNHCR ในกำรชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยั
Venerable Wuttichai Vajiramedhi and Pu Praya Lundberg visited 

Tham Hin refugee camp in Ratchaburi province to observe the 

lives of refugees and UNHCR operations in the field.

ท่าน ว. และ ปู ไปรยา ร่วมเดินทาง
เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกกับ
ทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัย
เป็นครัง้แรกในประวตัิศำสตร์ของกำรแข่งขัน กีฬำโอลิมปิก  กับกำรท่ีมีทีม
นกักีฬำผู้ลีภ้ยั เข้ำร่วมแข่งขนัใต้ธงโอลิมปิก ซึง่กำรเข้ำร่วมของทีมนกักีฬำ 
ผู้ ลีภ้ัยในครัง้นี ้ ถือเป็นก้ำวท่ีส�ำคญัของโอลิมปิกและสงัคมโลกในกำรให้
ควำมสนใจและให้กำรยอมรับในควำมสำมำรถของผู้ลีภ้ยั ซึง่เป็นตวัแทนของ
ควำมเข้มแข็งและควำมหวงัในกำรเร่ิมต้นชีวิตใหมใ่นวนัข้ำงหน้ำ
The first-ever Olympic game to host “Team Refugee” in the history of 

the Olympic games

UNHCR เด็กน้อยและผลกระทบจาก
สงครามที่ต่อเนื่องในซีเรีย
อีกเร่ืองรำวสดุสะเทือนใจ คงไมมี่ภำพใดอธิบำยผลกระทบของสงครำมท่ีมี
ตอ่เดก็ได้ดีไปกวำ่ภำพของหนนู้อย ออมรำน ดคันีช วยั 5 ขวบ ชำวซีเรีย 
ผู้รอดชีวิตอยำ่งปำฎิหำรจำกกำรโจมตีทำงอำกำศท่ีเมืองอเลปโป ทำงเหนือ
ของซีเรีย เม่ือวนั 17 สงิหำคม 2558 
A sketch of Omran Daqneesh, the five-year old Syrian boy who miraculously  

survived a severe air strike in Aleppo, north of Syria, created by Ekawat 

Wimonkaew, a Thai artist who felt strong sympathy towards the child.

UNHCR จดังำนแสดงผลงำนเพ่ือผู้ลีภ้ยัโดย 8 ศลิปินและคนดงั ภำยใต้แคมเปญ 
“NAMJAI FOR REFUGEES มอบชีวิตใหมด้่วยน�ำ้ใจกบั UNHCR เม่ือวนัท่ี 23 
กรกฎำคม 2559 ณ ลำนเอเทรียม 1 ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำสยำมเซน็เตอร์ โดยได้รับควำม
สนใจจำกสื่อมวลชนและประชำชนทัว่ไปจ�ำนวนมำก 
UNHCR held showcase events to present celebrity supporters’ artwork from the 

NAMJAI FOR REFUGEES campaign.

UNHCR จัดงานแสดงผลงานเพื่อผู้ลี้ภัยภายใต้
แคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES”
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