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ปี 2560 เป็นอีกปีท่ีท้าทายการท�างานของ UNHCR อย่างย่ิง  จ�านวนบุคคลในความห่วงใยของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ลีภ้ยั ผู้ ขอลีภ้ยั บุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติ
ผู้ เดินทางกลบัประเทศต้นทาง และผู้พลดัถ่ินในประเทศมีจ�านวนเพ่ิมมากขึน้  ทัง้ยงัปรากฏประชากรกลุ่มใหม่หลายล้านคนท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามและ
ความรุนแรงในแอฟริกากลาง อิรัก เมียนมาร์ ซูดานใต้ และซีเรีย  เป็นผลให้ UNHCR ได้รับการเรียกร้องให้รับมืออย่างต่อเน่ืองกับทัง้วิกฤตการณ์ใหม่และ
วิกฤตกาณ์ปัจจุบนั ซึ่งอาจทวีความรุนแรงเป็นวิกฤตการณ์ท่ีซบัซ้อนขึน้

แรงผลักดนัเพื่อการเปล่ียนแปลง
อย่างไรก็ดี แรงผลกัดนัต่างๆเหล่านีก่้อให้เกิดทิศทางท่ีชดัเจนเพ่ือแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ผู้ลีภ้ยั หลายประเทศได้ปรับใช้แผนรับมือสถานการณ์ผู้ลีภ้ยัฉบบั
ครอบคลมุ (Comprehensive Refugee Response Framework - CRRF)

ย�า้ชัดบทบาทและความส�าคัญของการเป็นประเทศผู้ รับผู้ ลีภ้ัย UNHCR 
มุ่งมั่นท่ีจะสนับสนุนประเทศเจ้าบ้านเพ่ือก่อให้เกิดความคืบหน้าของการ
พัฒนาบนพืน้ฐานมนุษยธรรม ความพยายามทัง้หมดนีย้ังสอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปสหประชาชาติเพ่ือรักษาสนัติภาพและความมัน่คงในระดบั
ประชาคมโลกด้วย

UNHCR กับวันข้างหน้าที่ท้าทาย
ในเดือนมกราคม 2560 UNHCR ได้วางกลยุทธ์การด�าเนินงานในช่วงปี 
2560 – 2564 ก�าหนดทิศทางการท�างานท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ลีภ้ัย ความส�าเร็จนีจ้ะ
เกิดขึน้ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึง่ตลอดปี 2560 ท่ีผา่นมาเรา
ได้รับรู้สัญญาณอันดีจากการสนับสนุนของผู้บริจาคในหลากหลายรูปแบบ
ทัง้ระดบัรัฐบาล ภาคเอกชน และรายบุคคล สิ่งนีม้อบความเช่ือมั่นว่าการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ในชีวิตของผู้ ลีภ้ัยและผู้ พลัดถ่ินทั่วโลกจะเกิดขึน้อย่าง
แนน่อนตามข้อตกลงของปฏิญญานิวยอร์กวา่ด้วยเร่ืองผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพ
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A WORLD IN
TURMOIL
ปีแห่งความโกลาหลของสถานการณ์ผูล้ีภั้ยโลก
โดย ฟิลิปโป กรานดี – ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ



ภาพผู้ ลีภ้ัยชาวโรฮิงญานับหม่ืนชีวิตข้ามพรมแดนเข้าประเทศบังคลาเทศ
อย่างไม่ขาดสายในเดือนตุลาคม 2560 หลงัจากผู้ลีภ้ัยราว 582,000 คน
ได้หลั่งไหลเข้ามาในบังคลาเทศตัง้แต่เกิดเหตุความรุนแรงในพืน้ท่ีรัฐยะไข ่
ประเทศเมียนมาร์เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 หลายคนเล่าว่าพวกเขาเลือก
อยูท่ี่บ้านถงึแม้วา่จะถกูคกุคามหรือขูเ่อาชีวิต แตใ่นท้ายท่ีสดุก็ต้องตดัสนิใจลีภ้ยั
หลงัจากทัง้หมู่บ้านถกูวางเพลิง 

© UNHCR/Roger Arnold
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UNHCR กับทิศทางการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564

ในการด�าเนินงานเพื่อผู้ลี้ภัย เราตั้งมั่นว่า

เราจะ มอบความคุ้มครอง ให้แก่ผู้ลีภ้ยั
เราจะ ตอบสนอง อยา่งทนัทว่งทีตอ่สถานการณ์ฉกุเฉิน 

เราจะสง่เสริม การยอมรับ ผู้ลีภ้ยัให้แก่สงัคม
เราจะชว่ย เพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้ลีภ้ยั
เราจะ มอบทางออก ท่ียัง่ยืนให้แก่ผู้ลีภ้ยั

We commit ourselves to:

Protect Respond Include Empower Solve



หลงัจากท่ีแองเจลนิา โจลี นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงและนกัตอ่สู้ เพ่ือมนษุยธรรมได้รับการแตง่ตัง้
จาก UNHCR ให้เป็นผู้ แทนพิเศษของข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติในปี 2555 
เธอได้มีบทบาทในการชว่ยเหลือวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่ท่ีสง่ผลให้เกิดการพลดัถ่ิน และเป็น
ตวัแทนของ UNHCR ติดต่อกบัผู้แทนรัฐบาลเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาการพลดัถ่ินในระดบัโลก

ปี 2560 นบัเป็นอีกปีส�าคญั โดยแองเจลนิา โจลีได้ตอ่สญัญาการเป็นผู้แทนพิเศษฯอีกวาระ
ทัง้นีต้ลอดระยะเวลา 17 ปีท่ีเธอท�างานร่วมกับ UNHCR การปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีและการ
เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ ลีภ้ัยถือเป็นสิ่งท่ีพิสูจน์ความเสียสละและการอุทิศตนเพ่ืองาน
ด้านมนษุยธรรมของเธออยา่งแท้จริง

ตัง้แต่โจลีเร่ิมท�างานกับ UNHCR จนถึงปัจจุบนั มีผู้ ถูกบงัคบัให้ออกจากบ้านของตนเอง
เพ่ิมขึน้จาก 22 ล้านคน เป็นจ�านวนกว่า 68.5 ล้านคนทัว่โลก ซึง่นบัเป็นความท้าทายของ
ประชาคมโลก และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบั UNHCR 

ระหว่างการเดินทางเข้าพบนายฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาต ิ
ณ กรุงเจนีวา เพ่ือต่อสญัญาของเธอในต�าแหน่งผู้ แทนพิเศษฯนัน้ เธอได้กล่าวค�ามั่นต่อ
ท่ีประชมุว่า เธอจะอยู่เคียงข้างผู้ลีภ้ยัไปตลอดชีวิตของเธอ “ฉันหวังว่าฉันจะเป็นตัวแทน
ของพวกคุณให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะท�าได้ ฉันอยู่กับ UNHCR วันนีไ้ม่ใช่เพราะสัญญา
แผ่นกระดาษที่เรามีต่อกัน แต่ฉันจะอยู่กับคุณไปตลอดทัง้ชีวติ”

“กว่าคร่ึงหน่ึงของจ�านวนผู้ล้ีภัยและผู้พลัดถิน่ทั่วโลกคือผู้หญิงและเดก็

การทีเ่ราปฏบัิตต่ิอพวกเขาเช่นไรน้ัน น่ันคือสิ่งช้ีวัด

ความเป็นมนุษยชาตทิีเ่รามี”
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บทบาทและค�ามั่น
ผู้แทนพิเศษของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ©
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สถานการณ์เด่นประจ�าปี 2560  

คือจ�านวนผู้ที่ถกูบงัคับให้พลัดถิ่นทั่วโลก
สถตินีิเ้พิ่มขึน้ต่อเน่ือง ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา

68.5
ล้านคน

25.4 ล้านคน
คือผู้ลีภ้ยั

40 ล้านคน
คือผู้พลัดถิ่นในประเทศ

3.1 ล้านคน
คือผู้ขอลีภ้ยั

ของจ�านวนทัง้หมด คือ เด็กอายุต�่า กว่า 18 ปี

52%

เทยีบเท่ากับว่าทกุๆวัน

คน
ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น

44,400

ทกุ 2 วินาทจีะมีผู้พลัดถิ่น 1 คน

โดยเฉล่ียแล้วทกุๆ 1 ใน 110 คน
ของประชากรโลก คือ ผู้พลัดถิ่น

6  |  UNHCR THAILAND
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คือจ�านวนบุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ประเทศไทย
ประกอบไปด้วย ผู้ลีภ้ัยในค่ายพักพิง 99,956 คน
ผู้ลีภ้ัยในเขตเมืองและผู้ขอลีภ้ัย 6,589 คน และ

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ 486,440 คน

592,985

ของเจ้าหน้าที่ UNHCR 
จากทัง้หมด 15,273 คน ใน 128

ประเทศทั่วโลก
ปฏิบัติงานอยู่ในพืน้ที่ภาคสนาม

88%
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ของจ�านวนผู้ลีภ้ัยทั่วโลกมาจาก
ประเทศหลักๆ 5 ประเทศ คือ
ซีเรีย อัฟกานิสถาน ซูดานใต้

เมียนมาร์ และโซมาเลีย

68%

© UNHCR/Thierry Falise



โครงการในประเทศไทยที่เกิดขึ้นได้ด้วยเงินบริจาคของท่านในปี 2560  

โครงการเพื่อเดก็ผู้ลีภ้ยั 
จดทะเบียนเกิด - UNHCR ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย ด�าเนินการออกสตูิบตัร 3,106 ใบ และลงทะเบียนเกิดให้แก่เด็กท่ีเกิดในค่าย
ผู้ลีภ้ยั 2,704 คน เพ่ือปอ้งกนัการไร้รัฐไร้สญัชาต ิและมอบหลกัฐานการมีตวัตนให้แก่เดก็ 

คุ้มครองเดก็ที่มีความต้องการพเิศษ - UNHCR ร่วมกบัส�านกังานคาทอลกิสงเคราะห์ผู้ประสบภยัและผู้ลีภ้ยั (COERR) ให้ความคุ้มครอง
แก่เดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึง่ประกอบไปด้วยเดก็พิการ เดก็ท่ีถกูท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ รวมถงึเดก็ท่ีตกเป็นเหย่ือจากความรุนแรง
ทางเพศจ�านวน 2,214 คน

คุ้มครองเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ – UNHCR ร่วมกับส�านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลีภ้ัย (COERR) ให้ความคุ้มครองแก่เด็ก
ผู้ลีภ้ยัท่ีไมมี่พอ่แม ่ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่เสี่ยงท่ีต้องการการดแูลมากท่ีสดุ   
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น้องทลู ีได้รับการดแูลจากโครงการคุ้มครองเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ จากเดมิ
ท่ีทลูีท�าได้เพียงแคน่อนหงายอยู่น่ิงๆ หลงัจากได้รับการท�ากายภาพบ�าบดัเป็น
ประจ�าอย่างต่อเน่ืองเขาสามารถเคลื่อนไหว ว่ิง พดูและเข้าห้องน�า้เองได้แล้ว

© UNHCR/Thailand



โครงการเพื่อผู้พกิาร ผู้ พิการ 389 คน ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆดงันี ้

โครงการกายภาพบ�าบดั  เพ่ือเดก็และผู้ พิการทางสมองได้เสริมสร้างการเรียนรู้และพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้

โครงการมอบแขนขาเทยีม เพ่ือให้ผู้ พิการได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอ่ืนทัว่ไป

โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือแก่ผู้พกิาร เช่น ไม้เท้า รถเข็น รวมถึงพฒันาสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ได้แก่การสร้างทางเดินและห้องสขุา
แก่ผู้ พิการอมัพาต

UNHCR ยงัท�างานร่วมกบัแฮนดิแคป อินเตอร์เนชนัแนลในการฝึกอบรมผู้ดแูลผู้ พิการอีก 343 คนเพ่ือให้ความช่วยเหลือและท�ากายภาพ
เพ่ือฟืน้ฟผูู้ พิการ
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คณุลงุควา จี เป็นหนึง่ในผู้ลีภ้ยัท่ีสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้คนอ่ืนได้ คณุลงุ
ต้องเสียขาจากการเหยียบกับระเบิด เม่ือได้รับการช่วยเหลือจาก UNHCR 
ภายใต้โครงการมอบแขนขาเทียม คุณลุงเปรียบเหมือนได้จิตวิญญาณใหม ่
และปัจจบุนัได้กลายมาเป็นก�าลงัส�าคญัในการชว่ยซอ่มแซมขาเทียมให้คนอ่ืนๆ
ในค่ายด้วย พลงับวกของคณุลงุยงัเป็นก�าลงัใจส�าคญัให้กบัน้องซูซานลกูสาว 
ซึง่พิการและนอนป่วยติดเตียง ซูซานได้รับการดแูลให้ท�ากายภาพบ�าบดัเป็น
ประจ�าจงึเร่ิมชว่ยเหลือตวัเองได้ดงัภาพนี ้ และปัจจบุนัสามารถเข้าเรียนร่วมกบั
เด็กปกติได้ เธอยงับอกอีกว่าเธอชอบเรียนวิชาภาษาองักฤษเป็นท่ีสดุ 
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โครงการเพื่อผู้หญิงที่อยู่ในความเส่ียงและเปราะบาง 

แก้ปัญหาและป้องกนัความรุนแรงทางเพศ ผู้ลีภ้ยัหญิงจ�านวน 83 คนท่ีรับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ ได้รับความคุ้มครองจาก
UNHCR รวมถึงฟืน้ฟจิูตใจให้พวกเธอกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนีผู้้ลีภ้ยัอีก 13,044 คนยงัได้รับความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
ปัญหาความรุนแรงทางเพศด้วย

ให้ค�าปรึกษาด้านสขุภาพจิต สง่เสริมและให้ความรู้เพ่ือปกปอ้งพวกเขาจากการถกูท�าร้ายทางจิตใจ
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อีกกวา่ 13,660 คน ได้รับความชว่ยเหลือและค�าปรึกษาในการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนเร่ืองขอสญัชาตไิทยอยา่งถกูต้อง 

10,654 คน คือจ�านวนบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตท่ีิได้รับสญัชาตไิทยในปี 2560

ด้วยเงินบริจาคของท่าน UNHCR สร้างศนูย์บริการเพ่ือให้ข้อมลูและช่วยเหลือในเร่ืองการจดัเตรียมเอกสารส�าหรับย่ืนขอสญัชาติไทย
เพ่ิมขึน้จาก 11 เป็น 14 แห่งในจงัหวดัเชียงราย เพ่ือรองรับจ�านวนบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติ

โครงการเพื่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาต ิ
UNHCR เร่ิมโครงการรณรงค์เพ่ือยตุิภาวะไร้รัฐไร้สญัชาติภายใน พ.ศ. 2567 (#IBelong Campaign) ซึง่ด�าเนินการทัว่โลก โดยสร้างความตระหนกัรู้
ถึงปัญหาของประชากรไร้รัฐไร้สญัชาติ และเสนอแนวทางเพ่ือช่วยเหลือรัฐบาลในการปฏิรูปกฎหมายสญัชาติและปรับปรุงนโยบายเพ่ือลดภาวะไร้รัฐ
ไร้สญัชาติดงักล่าว จากการส�ารวจของรัฐบาลไทย ปัจจบุนัมีบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาติจ�านวน 486,440 คน 

UNHCR ได้ด�าเนินโครงการร่วมกบัมลูนิธิแอ๊ดเวนตีสเพ่ือการพฒันาและบรรเทาทกุข์ (ADRA) ซึง่เป็นองค์กรเอกชน โดยจดัตัง้ศนูย์บริการในโรงเรียน
ตา่งๆในพืน้ท่ีอ�าเภอแมฟ่า้หลวงและแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีไร้รัฐไร้สญัชาตริวมทัง้ครอบครัวของพวกเขาสามารถเข้าถงึข้อมลู
ท่ีเก่ียวกบัการขอสญัชาติ รวมทัง้ช่วยเหลือเพ่ือย่ืนค�าร้องขอเอกสารรับรองการเกิด สญัชาติ สิทธิอาศยัถาวรและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์ได้
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UNHCR สนบัสนนุองค์กรแฮนดแิคป อินเตอร์เนชนัแนล (HI) อบรมให้ความรู้และข้อควรระวงัเพ่ือปอ้งกนักบัระเบดิให้กบัผู้ เดนิทางกลบับ้าน
โดยสมคัรใจ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบักบัระเบิดท่ีอาจหลงเหลืออยู่ในพืน้ท่ี

UNHCR สนบัสนนุงบประมาณให้องค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน(IOM)เพ่ือให้ความรู้ ข้อมลู และค�าปรึกษาส�าหรับผู้ลีภ้ยั
ท่ีสนใจเดินทางกลบับ้านโดยสมคัรใจ โดยสร้างศนูย์ให้ข้อมลูในค่ายผู้ลีภ้ยัทกุแห่ง

UNHCR สนบัสนนุ IOM เพ่ือให้บริการตรวจสขุภาพก่อนการเดนิทาง และมอบสิง่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต ให้กบัผู้ลีภ้ยัในโครงการทกุคน ซึง่
ประกอบไปด้วยมุ้งกนัยงุและชดุสขุอนามยัเพ่ือใช้ในระหวา่งการเดนิทาง นอกจากนี ้UNHCR ยงัสนบัสนนุ IOM ในการมอบเงินตัง้ตวั และจดั
เตรียมการเดินทางจากค่ายจนถึงจดุข้ามแดนแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการด้วย

การเดนิทางกลับมาตุภมูโิดยสมัครใจ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ รวมถึงความช่วยเหลือจาก UNHCR และองค์กรพนัธมิตร ได้น�าไปสู่การเดินทางกลบัสู่มาตภุมิู
โดยสมคัรใจของผู้ลีภ้ยัอย่างเป็นทางการกลุ่มแรกในเดือนตลุาคม 2559 จ�านวน 71 คน ในปี 2560 มี 376 คนได้รับการส่งเร่ืองไปยงัรัฐบาลไทย
เพ่ือเข้าร่วมโครงการและท�าให้มีผู้ลีภ้ยักลุม่ท่ีสองท่ีเดินทางกลบับ้านโดยสมคัรใจจ�านวน 93 คนในเดือนมีนาคม 2561 
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รอยยิม้ของครอบครัวผู้ลีภ้ยัในวันที่เดนิทางกลับมาตุภมูิ
โดยสมัครใจ...
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สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก
ตลอดปี พ.ศ. 2560

น�้าใจของผู้บริจาคจากประเทศไทย 
เม่ือน�าไปรวมกับเงินบริจาคทั่วโลก

ท�าให้เราสามารถส่งมอบ

ชุดช่วยชีวิต
เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับผู้ลี้ภัย

ได้ดังนี้

ผ้าหม่

เคร่ืองครัว

เสื่อนอน

ตะเกียงพลงังาน
แสงอาทิตย์

ผ้าพลาสตกิ
อเนกประสงค์

มุ้งกนัยงุ

ถงัใสน่�า้สะอาด

ถงัน�า้

เตน็ท์ครอบครัว

2,977,213 ผืน

1,574,570 แผน่

841,839 ชดุ

594,671 หลงั

2,438,895 ผืน

1,165,095 ถงั

812,149 ชดุ

267,872  ถงั

28,560 หลงั

การท�างานของ UNHCR ยังคงต้องรับมือต่อเน่ืองกับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดในปีก่อนหน้า และสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี
เกิดขึน้ใหม่ ทัว่โลกยังต้องอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมเพ่ือตอบสนองได้อย่างทนัท่วงที 

ซูดานใต้เผชิญวิกฤติด้านมนุษยธรรม
รุนแรงท่ีสดุในทวีปแอฟริกาในปีท่ีผา่นมา
ด้วยภาวะสงครามท่ีรุนแรงขึน้ท�าให้
ชาวซูดานใต้ต้องลี ภ้ัยไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน และต้องให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วนกับเด็กท่ีมีภาวะขาดสาร
อาหาร 

ซูดานใต้ วกิฤตสิงครามและความอดอยาก

ตรินิแดด แอนด์ โตแบโก คอสตาริกา
โคลมัเบีย

บงัคลาเทศ

เคนยา
อกูนัดา

รวนัดา
บรุุนดี

แทนซาเนีย

แซมเบีย

ซดูานใต้

ซดูานชาด

ลเิบีย

เลบานอน

จอร์แดน

เยเมน

ตรุกี

ซีเรีย
อิรัก

ไนเจอร์

ไนจีเรีย

แคเมอรูน
เอธิโอเปีย

แองโกลา

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย

คองโก

สาธารณรัฐ
คองโก

บราซลิ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้ก่อนปี 2560

    สถานการณ์ฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้ใหม่
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ผู้ ลีภ้ัยชาวโรฮิงญาหลั่งไหลเข้ามาใน
ประเทศบังคลาเทศเป็นจ�านวนมาก 
เป็นวิกฤตการณ์ท่ีเป็นท่ีกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางของสื่อต่างๆ ท่ามกลาง
ความสนใจของผู้ คนทั่วโลก นับตัง้แต่
ค ว า ม รุ น แ ร ง ป ะ ทุ ขึ ้น ใ น รั ฐ ย ะ ไ ข ่
ประเทศเมียนมาร์ ชาวโรฮิงญากว่า 
620,000 คน ถูกบงัคบัให้หนีออกจาก
ประเทศ กลายเป็นวิกฤตการณ์ผู้ลีภ้ัยท่ี
เติบโตเร็วท่ีสุดในโลก

ในเดือนกรกฎาคม 2560 รัฐบาลอิรักประกาศชัยชนะในการปลดปล่อยเมืองโมซุล
จากกองก�าลังไอซิส แต่สงครามท่ีเกิดขึน้ท�าให้บ้านเมืองเสียหายเป็นอย่างมาก 
ประชาชน 2.6 ล้านคนไม่มี ท่ีอยู่อาศัยและยังคงเป็นผู้ พลัดถ่ินในประเทศ
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ประชาชนบางส่วนเดินทางกลับเพ่ือจะเร่ิมชีวิตใหม่
แต่สถานการณ์ไม่เอือ้อ�านวยนักเน่ืองจากระบบสาธารณูปโภคถูกท�าลายและ
ยงัขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐานในการด�ารงชีวิตอีกมาก

สงครามกลางเมืองท่ียืดเยือ้กว่าทศวรรษท�าให้เยเมนเผชิญกับปัญหาความยากจน
ขาดแคลนอาหาร และประชาชนไมส่ามารถเข้าถงึสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานได้

ในปี 2560 สงครามซีเรียก้าวเข้าสู่ปีท่ี 7 บนความทุกข์ทรมานของชาวซีเรียท่ียังไร้
ทางออก ประชากร 6.5 ล้านคนหรือราว 1 ใน 3 ของทัง้ประเทศยงัคงพลดัถ่ินอยู่
ในซีเรีย และกว่า 5.5 ล้านคนต้องลีภ้ัยสงครามไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน

โรฮงิญา…วกิฤตผู้ิลีภ้ยัที่เตบิโตเร็วที่สุดในโลก

สงครามตวัแทนกับความสิน้หวังกว่า 7 ปีของชาวซีเรีย

สงครามยดึครองเมืองโมซุล บบีชาวอรัิกหลายแสนคนให้กลาย
เป็นผู้ลีภ้ยั

เยเมน ภาวะความยากจนจากสงคราม
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ตารางชีแ้จงแหล่งทีม่าของเงนิบรจิาค และสรปุค่าใช้จ่ายปี 2560 ในประเทศไทย

แหล่งที่มาของเงนิบริจาค 

เงินบริจาคจากตา่งประเทศ 

เงินบริจาคผา่นการระดมทนุในประเทศไทย 

* 100% ของเงินบริจาคทัง้หมดไดน้�าไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของผูลี้ภ้ยัในประเทศไทย บคุคลไร้รฐัไร้สญัชาติในประเทศไทย และผูลี้ภ้ยัทัว่โลก

รวม 

บาท

315,094,078

132,516,381

447,610,459

เปอร์เซน็ต์ 

70%

30%

100%

ค่าใช้จ่ายแบ่งตามประเภทโครงการ 

คา่ใช้จา่ยในการด�าเนินโครงการ 

โครงการมอบความคุ้มครอง 

ความต้องการขัน้พืน้ฐานและบริการท่ีจ�าเป็น 

บคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตใินประเทศไทย 

โครงการยตุคิวามรุนแรงตอ่เดก็และผู้หญิง 

การจดัเตรียมทางออกท่ียัง่ยืน

รวมทัง้หมด

บาท

  58,938,480

  76,628,757

106,760,105

  31,693,111

  70,064,730

103,525,107

447,610,290

เปอร์เซน็ต์ 

13%

17%

24%

7%

16%

23%

100%

ค่าใช้จ่ายแบ่งตาม
ประเภทโครงการ

การมอบความต้องการ
ขัน้พืน้ฐานและบริการท่ีจ�าเป็น  

24%

การจดัเตรียม
ทางออกท่ียัง่ยืน

23%

บุคคลไร้รัฐไร้สญัชาติ
ในประเทศไทย

7%

โครงการยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง

16%

ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินโครงการ

13%

โครงการมอบ
ความคุ้มครอง   

17%
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ระหว่างลงพื้นที่ ค่ายบ้านใหม่ในสอย 
จ.แม่ ฮ่องสอน

เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึก
ไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงความขอบคุณแก่รัฐบาลไทย
ในการให้ความช่วยเหลือผูลี้้ภยัมานานกว่า 30 ปี 

ระหว่างลงพื้นที่ค่ายพักพิงในประเทศ
จอร์แดน

A Year
in
Review

ทูตสันถวไมตรีคนแรก
ของ UNHCR 
ประเทศไทย

คุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก นักแสดง
และนางแบบชาวไทยได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นทตูสนัถวไมตรี UNHCR

คนแรกของประเทศไทยและคนแรก
ของภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
คณุปไูด้ตดิตอ่มายงั UNHCR เพ่ือ
เสนอความช่วยเหลือแก่บุคคลท่ี
ต้องถูกบงัคบัให้ลีภ้ัยจากบ้านของ
ตนเอง ซึ่งนับตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 
คณุป ูไปรยา ได้มีโอกาสเดินทางไป
ยังค่ายผู้ ลี ภ้ัยและได้ ร่วมเ ป็นผู้
สนับสนุนแคมเปญต่างๆ  เช่น  
“Namjai for Refugees” เพ่ือชว่ย
เหลือผู้ ลีภ้ัยในประเทศไทย และ
แคมเปญ #WithRefugees ซึง่ได้
รับการลงช่ือสนับสนุนมากถึง 1.2 
ล้านรายช่ือ เพ่ือน�าเสนอท่ีประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ในวาระเก่ียวกบัวิกฤติการณ์ผู้ลีภ้ยั
และผู้ อพยพ

“นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ปูได้
มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของทีม
ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR 
ปูรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
เมื่อได้รับรู้ถึงความอดทนของ
ผู้ ลี้ ภัย  ในการรั กษาศัก ด์ิศ รี
ความเป็นมนุษย์รวมถึงความ
หวัง และความฝันของตนเอง
ห ลั ง ผ่ า น เ ร่ื อ ง ร า ว โ ห ด ร้ า ย
มากมายในชีวิต ดังนั้นปูขอให้
ค�ามัน่สญัญาว่าจะปฏิบติัหน้าที่
ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นกระบอกเสียง
ส�าหรับผู้ลี้ภัยต่อไป”

คณุป ู ไปรยา และ คณุคิด เบญจรงคกุล 
อีกหน่ึงผูส้นบัสนนุทีมี่ชือ่เสียงของ UNHCR 
และช่างภาพแฟชัน่แถวหน้าของเมืองไทย 
ในงานนิทรรศการภาพถ่าย “รกัไร้พรมแดน” 
กิจกรรมพิเศษเนือ่งในวนัผูลี้ภ้ยัโลก 2560 

“Praya Lundberg for World Refugee Day” งานกาล่าดินเนอร์ที่
คณุป ู ไปรยาจดัร่วมกบั UNHCR เพือ่ร�าลึกถึงความส�าคญัของวนั
ผูลี้ภ้ยัโลก 2560 และระดมทนุเพือ่ช่วยเหลือผูลี้ภ้ยั
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ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย

เจ้าหน้าที่ UNHCR ชาวไทยและภารกิจพิเศษ 

ในปี 2560 วิฤตการณ์โรฮิงญาคือวิกฤติผู้ ลีภ้ัยในท่ีเติบโต
เร็วท่ีสุด ด้วยเหตุนีเ้จ้าหน้าท่ี UNHCR จึงต้องท�างานใน
พืน้ท่ีตลอดเวลาเพ่ือช่วยชีวิตและให้ความคุ้ มครองผู้ ลีภ้ัย
ทนัทีท่ีพวกเขาเดินทางมาถึง ซึ่งภารกิจพิเศษนีมี้เจ้าหน้าท่ี
UNHCR คนไทยร่วมลงพืน้ท่ีแนวหน้าช่วยชีวิตผู้ ลีภ้ัยชาว
โรฮิงญาในประเทศบงัคลาเทศอยู่ด้วย 

คณะรัฐมนตรีไทยมีมตอินุมัตกิรอบการด�าเนินงานเพื่อการคัดกรองและ
คุ้มครองผู้ลีภ้ัยในประเทศไทย

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ เดินทางเยือนประเทศไทย

UNHCR ได้สนบัสนนุและรณรงค์เก่ียวกบัแนวทางการคดักรองผู้ลีภ้ยั น�าเสนอการก�าหนด
เกณฑ์และวิธีการตดัสินท่ีชดัเจนว่าใครคือผู้ลีภ้ยั รวมทัง้ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิและ
ข้อผูกมัดของผู้ลีภ้ัย การอนุมัติแนวคิดหลกัส�าหรับกระบวนการคดักรองผู้ลีภ้ัยจากคณะ
รัฐมนตรีไทยในวนัท่ี 10 มกราคม 2560 ได้ท�าให้เห็นถึงความคืบหน้าท่ีส�าคญั เพ่ือน�าไป
สู่การร่างกฎหมายท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการและการคุ้มครองผู้ลีภ้ัย

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 นายฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ
เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทย 
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคณุ UNHCR ท่ีให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลไทยตัง้แต่สมยัสงคราม
อินโดจีนจนถงึปัจจบุนัในการให้ความชว่ยเหลือและคุ้มครองผู้ลีภ้ยั ในขณะท่ีข้าหลวงใหญ่ฯ
พร้อมสนบัสนนุไทยและเมียนมาร์ ในการส่งกลบัผู้ลีภ้ยัท่ีอยู่ในประเทศไทยกลบัเมียนมาร์
ตามความสมคัรใจ และช่ืนชมรัฐบาลไทยท่ีให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สญัชาติ

คณุจตพุร ชีวศรีรุ่งเรือง เจ้าหนา้ทีภ่าคสนาม UNHCR

ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ลี้ภยัที่เดินทางมาถึง
ค่ายส่วนต่อขยายกูตูปาลอง เพือ่ให้แน่ใจว่าพวกเขาได้
รับความช่วยเหลือ เช่น ที่พกัพิง ชุดส่ิงของช่วยชีวิต 
และการรักษาพยาบาล

คณุนนัทวนั อศัวมานะกลุ เจ้าหนา้ทีฝ่่ายคุม้ครอง UNHCR

เข้าเยีย่มผูลี้ภ้ยัชาวโรฮิงญาทีเ่ดินทางมาบริเวณจุดข้าม
แดนซาบรงั ประเทศบงัคลาเทศ ผูลี้ภ้ยัจ�านวนมากขา้ม
ชายแดนมาโดยแพไมไ้ผ่ทีท่�าข้ึนเองจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
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กิจกรรมระดมทุนที่เกิดจาก “น�้าใจ” เพื่อผู้ล้ีภัย

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)
“ท่ามกลางวิกฤตการณ์ผู้ลีภ้ัยโลก อาตมาเช่ือว่า ผู้ลีภ้ัยเป็นกลุ่มคนที่สมควรได้รับความเมตตาและความกรุณามากที่ สุด”

ทีมข่าว 3 มิติ
“ขอบคุณ UNHCR ที่ชวนทีมข่าว 3 มิติ มาร่วมท�างานเพื่อยืนเคียงข้างผู้ลีภ้ัยด้วยกัน” 

คณุกิตต ิสงิหาปัด คณุฐปณีย์ เอียดศรีไชย และทีมขา่ว 3 มิต ิคืออีกกลุม่ผู้สนบัสนนุการท�างาน
เพ่ือผู้ลีภ้ยัของ UNHCR ในเดือนพฤษภาคม 2560 ทีมงานได้ลงพืน้ท่ีประเทศยกูนัดา ร่วมกบั 
UNHCR เพ่ือรายงานสถานการณ์และเปิดระดมทนุเพ่ือชว่ยเหลอืวิกฤตสิงครามและความอดอยาก

พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผู้ ก่อตัง้สถาบนัวิมตุตยาลยั เพ่ือสง่เสริมการเจริญสมาธิ
ภาวนาอันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์สันติภาพโลก และผู้ สนับสนุนกิตติมศักดิ์ของ 
UNHCR กลา่วถงึแรงบนัดาลใจในการจดักิจกรรม“งานประมลูศลิปกรรมเพ่ือผู้ลีภ้ยั” ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 ทา่น ว. วชิรเมธี เป็นประธานจดังานและชว่ยให้เกิดการรวมตวัของศลิปินผู้
มีช่ือเสียงของเมืองไทย เพ่ือระดมทุนจัดหาท่ีพกัพิงแก่ผู้ ลีภ้ัยทัว่โลกในโครงการ“เราจะไม่
ทิง้ใครไว้ข้างนอก (Nobody Left Outside)”เพ่ือจัดหาท่ีพกัพิงแก่ผู้ ลีภ้ัยจ�านวน 2 ล้านคน
ใน 12 ประเทศทัว่โลก ได้แก่ จอร์แดน เลบานอน รวนัดา และสาธารณรัฐชาด เป็นต้น

ในเดือนกรกฎาคม 2560 ท่าน ว.วชิรเมธีได้ให้เกียรติจัดงานเสวนา “พุทธศาสนาและ
มนษุยธรรมในเอเชีย” เป็นครัง้แรก กิจกรรมนีไ้ด้รับเกียรติจากผู้ทรงคณุวฒิุหลายสาขา เช่น 
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และ ภิกษุณีเจิงคอม ผู้ ร่วมก่อตัง้หมู่บ้าน
พลมักบัท่านติช นทั ฮนัห์ ผู้ เช่ียวชาญด้านพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม  การเสวนาจดัขึน้ภายใต้
แนวคิด หลกัพทุธศาสนากบัการท�างานด้านมนษุยธรรม ผลลพัธ์ของกิจกรรมนีน้�าไปสู่การ
พฒันาและถกัทอเครือข่ายชาวพทุธท่ีสนใจในประเด็นการท�างานเพ่ือมนษุยธรรม และก่อให้
เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท�างานด้านมนษุยธรรมระหว่างศาสนาต่างๆ ต่อไป

ท่ีเกิดขึน้ในแอฟริกา ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานได้ลงพืน้ท่ีประเทศตรุกีติตตามการ
ชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัชาวซีเรียในโครงการ Nobody Left Outside เราจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้างนอก และ
เป็นสื่อกลางระดมทุนเพ่ือจัดหาท่ีพักพิงท่ีปลอดภัยให้ผู้ ลีภ้ัยซึ่งมีความต้องการเร่งด่วน
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การท�างานของ UNHCR ทั่วโลก อาศัยงบประมาณเกือบทัง้หมดจากการสนับสนุนโดยสมัครใจจากรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มการสนับสนุนท่ีสูงขึน้
จากบุคคลทั่วไปและภาคเอกชน เราขอขอบคุณภาคเอกชนท่ีได้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ให้กับผู้ ลีภ้ัยในปี 2560 ได้แก่ มูลนิธิวิมุตตยาลัย Export shop

บริษัท กฤษณะมงคล จ�ากัด และนิตยสารไฮโซ ปาร์ตี ้ท่ีร่วมช่วยเหลือผู้ลีภ้ัยในระยะยาวกับ UNHCR

UNHCR และพันธมิตรภาคเอกชน 

ทีมผู้สนับสนุนที่ มีช่ือเสียงจาก “Namjai for

Refugees” ปี 2

เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีประสบความส�าเร็จอย่างมากของ 
UNHCR ประเทศไทย โดยก่อตัวจากความคิด ท่ีว่ า 
“Namjai for Refugees มอบชี วิตใหม่ ด้วยน� า้ ใจกับ 
UNHCR” จุดเด่นของแคมเปญคือน�าพืน้ฐานความคิด
เร่ือง น�า้ใจ ซึ่งเป็นภาพลกัษณ์เด่นของสงัคมไทยมาเช่ือม
โยงกับการ “ให้”โอกาสแก่ผู้ ลี ภ้ัย  UNHCR สานต่อ
โครงการนีใ้นปี 2560 เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ
อย่างมากในการช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยในประเทศไทย ซึ่งครัง้นี ้
ได้รับความร่วมมือจากเหล่าคนดังกว่าสิบชีวิตมาร่วมท�า
ภารกิจเพ่ือผู้ลีภ้ยั เช่น คณุก้อง สหรัถ, คณุสิงห์ วรรณสิงห์,
คุณแสตมป์ อภิวัช ร์ ,  คุณโอปอล์-คุณหมอโอ๊ค และ 
คุณหนิง นิรุตติ์ เป็นต้น Namjai for Refugees ประสบ
ความส�าเร็จทัง้ในเชิงระดมทุน สร้างความเข้าใจเร่ือง
ผู้ ลีภ้ัยแก่สังคม และเป็นต้นแบบของการเชิญผู้ มีช่ือเสียง
มาร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือสงัคม © UNHCR/Thailand
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ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ (The United Nations High Commissioner

for Refugees: UNHCR) ก่อตัง้ขึ น้ เ ม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.  2493 โดยสมัชชา
แห่งสหประชาชาติ เพ่ือช่วยเหลือชาวยุโรปพลัดถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 

UNHCR ได้เร่ิมท�างานในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 ตามค�าเชิญของรัฐบาลไทย
และด�าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ในขณะนัน้รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
นานาชาติ องค์การนอกภาครัฐ และผู้บริจาคทัง้ภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนานเพ่ือ
ให้ความคุ้มครอง ความช่วยเหลือ และหาทางออกท่ียั่งยืนให้แก่ผู้ ลีภ้ัยท่ีหลัง่ไหลมาจาก
ประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศอ่ืนๆ
ในปีพ.ศ. 2524 UNHCR ได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพเป็นครัง้ท่ีสอง หลงัจากเคยได้รับ
ในปี พ.ศ. 2497 สว่นหนึง่เป็นเพราะการท�างานด้านมนษุยธรรมในชว่งวิกฤตผิู้ลีภ้ยัโดยทางเรือ
จากสงครามอินโดจีน ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยและทัว่ทัง้ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ทกุวนันีส้ถานการณ์ของผู้ลีภ้ยัและบคุคลไร้รัฐไร้สญัชาตใินประเทศไทยนัน้มีความเปลีย่นแปลง
ไปในทางท่ีดีขึน้เป็นอย่างมาก แต่วิกฤตการณ์ผู้ลีภ้ยัโลกกลบัทวีความรุนแรงขึน้ทกุปี

UNHCR ยงัคงเดนิหน้าให้ความชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัและบคุคลในความหว่งใยอยา่งเตม็ท่ี เจ้าหน้าท่ี
กวา่ 15,273 คนใน 128 ประเทศทัว่โลก ท�างานอยา่งสดุความสามารถเพ่ือให้ความชว่ยเหลือ
แก่บคุคลในความหว่งใยอยา่งทัว่ถงึ และเพ่ือบรรลเุปา้หมายหลกัของ UNHCR คือการคุ้มครอง
สทิธิและความเป็นอยูข่องผู้ลีภ้ยั อนัเป็นเปา้หมายเพ่ือมนษุยธรรมและสนัตภิาพของโลก

ในประเทศไทย UNHCR มีเจ้าหน้าท่ี
ชาวไทยและชาวต่างชาติ  186 คน
ส่วนหนึ่งท�างานในส�านักงานกรุงเทพฯ 
แ ล ะ มากกว่าคร่ึงท�างานอยู่ ในพืน้ ท่ี
พกัพิงชัว่คราวในกาญจนบรีุ แมฮ่อ่งสอน 
แม่สะเรียง และแม่สอด 

ในส่วนของการระดมทุนนัน้  เรามี
เ จ้าหน้า ท่ีประชาสัมพัน ธ์ โครงการ

เกีย่วกบั UNHCR ประเทศไทย

เจ้าหน้าท่ีของเรา

โดยตรงซึ่งให้ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรและผู้ลีภ้ยัต่อบุคคลทัว่ไปแบบตวัต่อตวั และเจ้าหน้าท่ี
ประชาสมัพนัธ์โครงการทางโทรศพัท์ พนกังานท่ีเป็นตวัแทนของ UNHCR นัน้ทกุคนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัสถานการณ์ของผู้ลีภ้ยัเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมลูและถ่ายทอดเร่ือง
ราวของผู้ลีภ้ยัเพ่ือให้บุคคลทัว่ไปได้รับรู้เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ี
พวกเขาก�าลงัเผชิญ
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ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

ตู้ ป.ณ. 2-121 ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย

P.O. Box 2-121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200

Donor Service Hotline: 02 056 0000 WWW.UNHCR.OR.TH

@unhcrthailandUNHCR.ThailandUNHCR Thailand

#WithRefugees

ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว UNHCR

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้เกิดขึ้นมากมายในปี 2560

และเราจะมุ่งมั่นท�าภารกิจเพื่อผู้ลี้ภัยต่อไป

ขอขอบคุณที่ท่านยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยไปด้วยกัน

ขอบคุณผู้บริจาค
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