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“ระยะเวลาเพียีง 7 วัน ประชาชน 1 ล้านคนหนีออกจากยูเครน ถูกูประหตัประหารจากสงครามที่ี�ไร้เหตุผล”

ผมที่ำางานในวิกฤตผู้ลี�ภััยในสถูานการณ์์ฉุุกเฉิุนต่าง ๆ เกือบ 40 ปี และแที่บไม่เคยเห็นการลี�ภััยที่ี�เติบโต
อย่างรวดเร็วเที่่าครั�งนี� ทีุ่กชำ่�วโมง ทีุ่กน�ท่ี่ ผู้้�ค่นจำำ�นวนม�กขึ้้ �นต�องหน่จำ�กค่ว�มจำริงท่ี่�เป็็นค่ว�มรุนแรงอน่โหดืร��ย 
ผู้้�ค่นน่บไม่ถ้�วนต�องพิลัด่ืถิ้�นอย้่ภ�ยในป็ระเที่ศ

เจำ��หน��ท่ี่� UNHCR แลัะพิน่ธมิตรในยเ้ค่รน กำ�ลัง่ที่ำ�ง�นอย้่ในส่ถ้�นท่ี่� แลัะในเวลั�ท่ี่�พิวกเขึ้�ส่�ม�รถ้ที่ำ�ไดื� ภ�ยใต�ส่ภ�วะ
ท่ี่�น่�หว�ดืกลัว่ เจ้าหน้าที่ี�ของเรายังคงอยู่ในพีื�นที่ี� แม้ต้องเผชิญกับความเสี�ยงเพีราะเรารู้ว่ามีคนต้องการความ
ช่วยเหลืออีกมาก

เราได้เห็นความเป็นนำ�าหน่�งใจเดียวกันที่ี�อบอุ่นจากนานาชาติ แต่ไม่ม่ส่ิ�งไหน ไม่ม่ส่ิ�งใดื ท่ี่�จำะแที่นท่ี่�ค่ว�มต�องก�ร
ท่ี่�จำะที่ำ�ให�เส่่ยงจำ�กป็�กกระบอกปื็นเง่ยบลัง ก�รเจำรจำ� แลัะวิธ่ที่�งก�รที่ต้ท่ี่�ป็ระส่บค่ว�มส่ำ�เรจ็ำ สันตภิัาพีเป็นที่างเดยีว
ที่ี�จะหยุดโศกนาฏกรรมนี�ได้”  

“In just seven days, one million people 
have fled Ukraine, uprooted by this 
senseless war.

I have worked in refugee emergencies 
for almost 40 years and have rarely 
seen an exodus as rapid as this. Hour 
by hour, minute by minute, more 
people are fleeing the terrifying reality 
of violence. Countless have been 
displaced inside the country.

Despite the extraordinary pace and 
challenges, the responses from 
governments and local communities in 
receiving these refugees have been 
remarkable. UNHCR staff have already 
moved in throughout the region and 
are scaling up their protection and 
assistance programmes for refugees 
to support host governments.

International solidarity has been 
heartwarming. But absolutely nothing 
can replace the need for the guns to 
be silenced, for dialogue and diplomacy 
to succeed. Peace is the only way to 
halt this tragedy.”

สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศยูเครน

“ผมทำำ�ง�นในวิกิฤตผ้ �ลี้้ �ภัยัในสถ�นก�รณ์ฉ์ุกุเฉุนิต�่ง ๆ เกอืบ 40 ป้ี แลี้ะแทำบไมเ่คยเห็น็ก�รลี้้ �ภัยัทำ้�เตบิโตอย�่งรวิดเรว็ิ
เทำ�่ครั�งน้ �” น�ยฟิิลัปิ็โป็กรน่ด่ื กลั�่วในแถ้ลังก�รณ์ส์่ถ้�นก�รณ์ฉ์ุกุเฉิุนในยเ้ค่รน ©UNHCR/Marin Bogonovschi
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แถลงการณ์เกีย่วกับสถานการณ์ในยูเครน
โดย นายฟิลิปโป กรนัด ีข้าหลวงใหญผู่้ลีภั้ยแหง่สหประชาชาติ

สแกนเพีื�ออ่านแถูลงการณ์์
สถูานการณ์ฉุ์ุกเฉิุนในยูเครน 

ผู้้�ลั่ �ภย่จำ�กยเ้ค่รนกำ�ลัง่ขึ้��มเขึ้ตแดืนเพืิ�อแส่วงห�ค่ว�ม
ป็ลัอดืภย่ในป็ระเที่ศมอลัโดืว� ©UNHCR/Erno Simon

น�ยฟิิลัปิ็โป็ กรน่ด่ื ขึ้��หลัวงใหญ่ผู้้�ลั่ �ภย่แหง่ส่หป็ระชำ�ชำ�ติ
ลังพืิ �นท่ี่�เพืิ�อว�งแผู้นมอบค่ว�มชำ่วยเหลืัอผู้้�พิลั่ดืถิ้�น
ชำ�วย้เค่รนบริเวณ์ชำ�ยแดืนป็ระเที่ศมอลัโดืว�  
©UNHCR/Marin Bogonovschi



หลังตื�นนอนดว้ยความหวาดผวาจากเสียงระเบดิ
หลายครั�งกลางดก่ ค่ณุ์พิอ่ขึ้องหนน้�อยมิลั�น�วย่
6 ขึ้วบ ตด่ืส่นิใจำขึ้บ่รถ้พิ�ลัก้ๆ แลัะภรรย�เดืินที่�ง
ไป็ยง่ตะวน่ตกขึ้องยเ้ค่รนท่ี่�ป็ลัอดืภย่กว�่ที่น่ท่ี่ แลัะ
รบ่กลับ่ไป็ยง่บ��นเกิดืเพืิ�อป็กป็�องป็ระเที่ศ ค่ณุ์แมข่ึ้อง
หนน้�อยมิลั�น�ต�องดืแ้ลัเธอแลัะน�องส่�ววย่ 7 เดืือน 
เพ่ิยงลัำ�พิง่ขึ้ณ์ะอ�ศย่อย้ใ่นหอพิก่นก่ศก้ษ�ภ�ยใน
มห�วิที่ย�ลัย่ที่�งตะวน่ตกขึ้องยเ้ค่รน เธอเป็็นหว่ง
ส่�ม่ม�กแลัะภ�วน�ให�ส่ถ้�นก�รณ์ท่์ี่�เลัวร��ยใน
ยเ้ค่รนจำบลังโดืยเรว็ UNHCR ยงัคงที่ำางานหนักอย่าง
ตอ่เนื�องร่วมกับองคก์รพีนัธมติรเพีื�อมอบความ
ช่วยเหลือในทุี่กๆดา้นกับครอบครัวผู้ลี�ภัยัจาก
ยเูครนเช่นเดยีวกับครอบครัวของหนูน้อยมลิานา 
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Six-year-old Milana and her family are being 
accommodated in a dormitory at Mukachevo 
State University in western Ukraine after fleeing 
from their hometown. UNHCR is working closely 
with local authorities to significantly expand 
the temporary reception capacity for internally 
displaced people like Milana and her family.

สแกนเพีื�อดวูดิโีอ

RESPONSE OF UNHCR TO THE EMERGENCY IN UKRAINE

การทำางานของ UNHCR ในสถานการณ์ฉุกเฉินยูเครน

สถูานการณ์์ฉุุกเฉิุนในยูเครนซึ่้�งเกิดืขึ้้ �นชำ่วง
ป็ลั�ยเดืือนกมุภ�พิน่ธท่์ี่�ผู้�่นม�ไดื�บง่ค่บ่ให�เกิดืก�ร
พิลัด่ืถิ้�นท่ี่�เป็ลั่�ยนแป็ลังอย่�งรวดืเรว็ ส่งผลให้ผู้ที่ี�

ไดรั้บผลกระที่บกว่า 11 ล้านคนในยูเครนตอ้ง
หนีออกจากบา้นเกดิไป็ยง่ภมิ้ภ�ค่อื�นๆ ในป็ระเที่ศ
ยเ้ค่รนหรือแส่วงห�ค่ว�มป็ลัอดืภย่ไป็ยง่ป็ระเที่ศ
เพืิ�อนบ��น  ภ�ยใน 1 เดืือนม่ผู้้�ลั่ �ภย่ร�ว 3.6 ลั��นค่น
ไดื�แส่วงค่ว�มป็ลัอดืภ ่ยนอกป็ระเที่ศ โดืยโป็แลันดื์
เป็็นป็ระเที่ศท่ี่�มอบท่ี่�พิ่กพิิงให�ผู้้�ลั่ �ภ่ยจำ�กย้เค่รน
ม�กกว�่ 2.1 ลั��นค่น ที่่�งน่ �ยง่ม่ผู้้�ค่นอ่กกว�่ 6.5 ล้านคน
ที่ี�ยังคงพีลัดถูิ�น อย้่ภ�ยในป็ระเที่ศยเ้ค่รน 

The emergency in Ukraine started in February 
2022, causing more than 11 million people to be 
displaced inside the country and abroad. Over 
3.6 million refugees have fled Ukraine, with more 
than 2.1 million arriving in Poland alone.

STORY FROM THE FIELD

ความปลอดภัยัของ

ครอบครัวสำาคัญกว่าสิ�งอื�นใด

ผู้้�ลั่ �ภย่กลัุม่เป็ร�ะบ�ง เชำน่ เดืก็ ผู้้�หญิง ผู้้�พิิก�ร
เตรย่มตว่เดืินที่�งผู้่�นมอลัโดืว�ไป็ยง่โรม�เน่ย
ดื�วยรถ้บส่่ท่ี่�ไดื�รบ่ค่ว�มชำ่วยเหลืัอจำ�ก UNHCR 
แลัะหนว่ยง�นพิน่ธมิตร ©UNHCR/Mihai von Eremia

เจำ��หน��ท่ี่� UNHCR ป็ระจำำ�ก�รตลัอดื 24 ชำ่�วโมง 
เพืิ�อชำ่วยเหลัือกลัุ่มผู้้�ลั่ �ภย่จำ�กยเ้ค่รนท่ี่�เดืินที่�ง
ม�ถ้ง้ชำ�ยแดืนป็ระเที่ศเพืิ�อนบ��นต�่งๆ  ©UNHCR/

Mihai von Eremia

โอเลัน�่ อุ�มลัก้ขึ้องเธอขึ้ณ์ะรอรถ้ไฟิท่ี่�จำะเดืนิที่�ง
ไป็ยง่โป็แลันดื ์ เชำ่นเด่ืยวกบ่ชำ�วยเ้ค่รนค่นอื�นๆ
อ่กเป็็นจำำ�นวนม�ก  ©UNHCR/Valerio Muscella

หนน้�อยมิลั�น�วย่ 6 ขึ้วบแลัะค่รอบค่รว่ ไดื�รบ่
ค่ว�มชำว่ยเหลัือจำ�ก UNHCR แลัะอ�ศย่อย้ท่่ี่�
หอพิ่กมห�วิที่ย�ลัย่ซึ่้�งป็รบ่เป็็นพืิ �นท่ี่�พิ่กพิิง
ชำ่�วค่ร�วแก่ผู้้�พิลัด่ืถิ้�น  ©UNHCR/Igor Karpenko

ค่ณุ์ย�ยยเ้ลัย่แลัะลัก้ส่�วป็ลัอดืภย่แลั�วหลัง่ไดื�รบ่
ค่ว�มชำว่ยเหลืัอจำ�ก UNHCR ท่ี่�ศน้ยร์องรบ่ผู้้�ลั่ �ภย่
จำ�กยเ้ค่รนในป็ระเที่ศโป็แลันดื ์  ©UNHCR/Valerio Muscella

UNHCR มอบความช่วยเหลอืผู้ลี�ภัยัและผู้พีลัดถูิ�นจากยเูครนอยา่งไรบา้ง?

มอบส่ิ�งขึ้อง
บรรเที่�ที่กุขึ้ฉ์ุกุเฉิุน

มอบค่ว�มชำว่ยเหลืัอ
ที่�งดื��นก�รเงิน

มอบค่ว�มคุ่�มค่รองแก่
ผู้้�ท่ี่�ตกอย้ใ่นค่ว�มเส่่�ยง
จำ�กก�รค่กุค่�มที่�งเพิศ

มอบท่ี่�พิก่พิิง
ท่ี่�ป็ลัอดืภย่

มอบค่ว�มชำว่ยเหลืัอ
ที่�งดื��นก�รแพิที่ย์
แลัะเย่ยวย�จิำตใจำ

ผู้้�พิลัด่ืถิ้�นจำำ�นวนม�กแออด่ืในส่ถ้�น่รถ้ไฟิที่�งตะวน่ตกขึ้องยเ้ค่รน โดืยม่เป็��หม�ยท่ี่�จำะลั่ �ภย่ไป็ยง่
ป็ระเที่ศโป็แลันดื ์©UNHCR/Valerio Muscella
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ความชว่ยเหลือสถานการณ์ผู้ลี�ภัยทั�วโลกตลอดป ี2564

2021 – a challenging year

ปี 2564 เป็นอกีหน่�งปีการที่ำางานดา้นมนุษยธรรมของ UNHCR เตม็ไปดว้ยความที่า้ที่าย ที่่�งวิกฤตค่ว�มขึ้ด่ืแย�ง ส่ภ�พิอ�ก�ศ แลัะก�รระบ�ดือย�่งตอ่เนื�องขึ้อง
เชืำ �อไวรส่่ COVID-19 ลั�วนเป็็นป่็จำจำย่ท่ี่�ที่ ำ�ให�เร�ป็รบ่เป็ลั่�ยนวิถ่้ช่ำวติให�พิร�อมรบ่มือกบ่ค่ว�มที่��ที่�ยใหม่ๆ  ท่ี่�เกิดืขึ้้ �นที่กุวน่ ที่�่มกลั�ง “วกิฤตซึ่�อนวกิฤต” ท่ี่�เกิดืขึ้้ �นกบ่ผู้้�ลั่ �ภย่ ผู้้�พิลัด่ืถิ้�น 
แลัะบคุ่ค่ลัไร�รฐ่ไร �ส่ญ่ชำ�ตท่ิี่�เป็ร�ะกว�่ 84 ลั��นค่นที่่�วโลัก...ขึ้อขึ้อบค่ณุ์ท่ี่�คุณ์และผู้บริจาคใจดทีี่ั�วโลกไดร่้วมยนืหยัดเคยีงข้างการที่ำางานของเราในเวลาที่ี�ยากลำาบากที่ี�สุดนี�

2021 was another difficult year. Economic crises, conflict, climate change and the ongoing COVID-19 pandemic have forced us to adapt to new challenges every 
day. The trials and tribulations of 2021 have severely impacted some of the world’s most vulnerable people, with over 84 million forced to flee their homes to escape 
war, persecution and other life-threatening situations. Even in a year compounded by crisis, when confronted with the suffering of the vulnerable, you stepped up.

โครงการช่วยเหลอืผู้ลี�ภัยัและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาตใินประเที่ศไที่ย

ข่าวดขีองผู้ลี�ภัยัในประเที่ศไที่ยในปี 2564 เมื�อส่ภ�ก�ชำ�ดืไที่ยแลัะกลัุม่
พิน่ธมิตรในเค่รอืขึ้�่ย มอบวัคซีนีเขม็แรกป้องกันโรคโควดิ-19ใหกั้บผู้ลี�ภัยั 
1,295 คน ในพีื�นที่ี�พีกัพีงิชั�วคราวบา้นถูำ�าหนิ อำาเภัอสวนผ่�ง จงัหวัดราชบุรี 
UNHCR ซึ่�บซึ่้ �งในนำ��ใจำจำ�กทีุ่กภ�ค่ส่่วนท่ี่�ไดื�ชำ่วยเหลืัอบุค่ค่ลัท่ี่�ม่ค่ว�ม
เป็ร�ะบ�งม�กท่ี่�ส่ดุืให�ส่�ม�รถ้เขึ้��ถ้ง้วค่่ซ่ึ่นไดื� 

อกีเรื�องราวน่าประที่บัใจของผู้ลี�ภัยัหญิง คุณ์ยายนาวฮีมูี วัย 81 ปี อ�ศย่อย้ใ่น
ค่�่ยผู้้�ลั่ �ภย่ จำ.แมฮ่่อ่งส่อน เมื�อส่องป่็ก่อนค่ณุ์ย�ยเส่�นเลัอืดืในส่มองแตกส่ง่ผู้ลัให�
เป็็นอม่พิฤกษแ์ลัะไมส่่�ม�รถ้ชำว่ยเหลืัอตนเองไดื� หลังไดรั้บความช่วยเหลอื
จาก UNHCR และองคก์รพีนัธมติรที่างดา้นการแพีที่ยแ์ละกายภัาพีบำาบดั 
คุณ์ยายนาวฮีมูีจง่เริ�มช่วยเหลอืตนเองและที่ำากจิวัตรประจำาวันไดอ้กีครั�ง

In October 2021, 1,295 displaced persons in Ban Tham Hin 
Temporary Shelter, Ratchaburi, received their first dose of the 
COVID-19 vaccine.

Naw Hee Moo, 81-year-old, has been living in Mae Ra Ma Luang 
camp since 1995. After receiving support from UNHCR, Naw Hee 
Moo has been gradually recovered from stroke.

คุ่ณ์ย�ยผู้้�ลั่ �ภ่ยขึ้ณ์ะไดื�ร่บว่ค่ซ่ึ่นในพืิ�นท่ี่�พิ่กพิิงชำ่� วค่ร�วบ��นถ้ำ��หิน
©UNHCR/Morgane Roussel Hemery ©UNHCRThailand

เต็นที่ค์่รอบค่รว่

90,000 หลัง่ 
เส่ื�อนอน 
3.3 ล้านผืน 

ผู้��ห่ม 
4.8 ล้านผืน 

ถ้ง่ใส่่นำ��ส่ะอ�ดื 
363,000 ใบ

ถ้ง่นำ��
1 ล้านใบ

ผู้��พิลั�ส่ติกอเนกป็ระส่งค่ ์
2.1 ล้านผืน 

ตะเก่ยงแส่งอ�ทิี่ตย ์
1.3 ล้านชุด 

ชำดุืเค่รื�องค่รว่ 
987,000 ชุด 

มุ�งกน่ยงุ
1.4 ล้านชุด 

UNHCR ที่ำ�ง�นอย้่ในพืิ �นท่ี่�กว่�
130 ป็ระเที่ศที่่�วโลัก

เจำ��หน��ท่ี่� UNHCR 18,000 ค่นที่่�วโลัก
เป็็นเจำ��หน��ท่ี่�ป็ระจำำ�ก�รภ�ค่พืิ�นส่น�มม�กกว�่ 90%

UNHCR พิร�อมรบ่มือส่ถ้�นก�รณ์ฉ์ุกุเฉิุน
ภ�ยใน 72 ชำ่�วโมง

UNHCR ส่ง่กำ�ลัง่เจำ��หน��ท่ี่� 447 ค่นลังพืิ �นท่ี่� 
เพืิ�อตอบส่นองส่ถ้�นก�รณ์ฉ์ุกุเฉิุนท่ี่�เกิดืขึ้้ �นตลัอดืป่็ 2564 

ความช่วยเหลอืในสถูานการณ์ฉุ์ุกเฉิุนที่ั�วโลก
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ความขัดแย้งในเยเมนปะที่ขุ่�นอกีครั�ง ซึ่ ำ��เตมิให�ที่�งออกดื��นวิกฤตดื��นมนษุยธรรมในเยเมนเป็็นเรื�องท่ี่�ย�กขึ้้ �นกว�่เดืมิ แลัะ
ส่ง่ผู้ลัให�วิกฤตดื��นมนษุยธรรมท่ี่�เริ�มต�นในป่็ 2558 ยืดืเยื �อแลัะน�่วติกยิ�งขึ้้ �น ประชากรชาวเยเมนกว่า 20 ล้านคนกำาลัง
เผชญิกับความยากจน และความอดอยาก                                                         

เกดิเหตุเพีลงิไหม้ครั�งใหญ่ในค่ายผู้ลี�ภัยักูตปูาลอง เมืองค่อกซึ่บ์�ซึ่� เมื�อวน่ท่ี่� 22 ม่น�ค่ม 2564 UNHCR ป็ระส่�นง�น
รว่มกบ่หน่วยง�นอื�นๆ ขึ้ององค่ก์�รส่หป็ระชำ�ชำ�ติ แลัะองค่ก์รพิฒ่น�เอกชำนท่ี่�เป็็นพิน่ธมิตร เพืิ�อมอบความช่วยเหลอืและ
ความคุ้มครองแก่ผู้ลี�ภัยัชาวโรฮีงิญากว่า 45,000 คน ที่ี�สูญเสยีที่ี�พีกัอาศัยและข้าวของเครื�องใช้จากเหตุเพีลงิไหม้

ความขัดแย้งในภัมูภิัาคที่เิกรย ์ประเที่ศเอธิโอเปียที่วคีวามรุนแรงข่�น ส่ง่ผู้ลัให�พิลัเมืองหลั�ยร�อยค่นไดื�รบ่ผู้ลักระที่บแลัะส่ถ้�นก�รณ์์
ดื��นมนษุยธรรมในตอนเหนือขึ้องเอธิโอเป่็ยเขึ้��ส่้ภ่�วะวิกฤต เนื�องจำ�กค่ว�มเส่่�ยงตอ่ค่ว�มอดือย�ก ก�รพิลัด่ืถิ้�น แลัะก�รลัะเมิดืส่ทิี่ธิ
ขึ้่�นพืิ �นฐ�นรวมถ้ง้ค่ว�มรุนแรงที่�งเพิศ โดืย UNHCR ไดย้กระดบัการที่ำางานเพีื�อตอบสนองความตอ้งการดา้นมนุษยธรรมในพีื�นที่ี�ที่นัที่ี

เกดิเหตุภัเูขาไฟเนียรากองโกในสาธารณ์รัฐประชาธิปไตยคองโกระเบดิ เมื�อวน่ท่ี่� 22 พิฤษภ�ค่มบง่ค่บ่ให�ป็ระชำ�ชำน
หลั�ยพิน่ค่นต�องหน่ออกจำ�กบ��น ภเ้ขึ้�ไฟิเน่ยร�กองโกม่ก�รป็ะที่คุ่ร่�งลั�่ส่ดุืในปี พี.ศ. 2545 โดยในปีนี�ปีเดยีวมปีระชาชน
มากถูง่ 450,000 คน ถูกูบงัคับใหห้นีจากบา้น 

วกิฤตดา้นมนุษยธรรมปรากฏชัดข่�นในประเที่ศอัฟกานิสถูานในเดืือนส่งิห�ค่ม ก�รส่้�รบท่ี่�ขึ้ย�ยส่้ว่งกว��งแลัะส่ถ้�นก�รณ์์
ค่ว�มรุนแรงท่ี่�ตง้เค่รย่ดืบง่ค่บ่ให�ชำ�วอฟ่ิกน่ร�ว 700,000 ค่น หน่ออกจำ�กบ��นเกิดืต่�งแตต่�นป่็ 2564 เพืิ�อแส่วงห�ค่ว�มป็ลัอดืภย่ไป็ยง่
กรุงค่�บล้ั ที่่�งน่ �ยง่ไมร่วมชำ�วอฟ่ิกน่อ่ก 2.2 ลั��นค่นท่ี่�ลั่ �ภย่ไป็ยง่ป็ระเที่ศเพืิ�อนบ��น แลัะ 3.4 ลั��นค่นท่ี่�ยง่ค่งพิลัด่ืถิ้�นอย้ใ่นอฟ่ิก�นิส่ถ้�น 

แนวโน้มการถูกูบงัคับใหพ้ีลัดถูิ�นยงัคงสูงข่�นอยา่งตอ่เนื�องใน พี.ศ. 2564 ดื�วยจำำ�นวนผู้้�พิลัด่ืถิ้�นที่่�วโลักท่ี่�ตอนน่�ม่ม�กกว�่ 
84 ลั��นค่น เนื�องจำ�กผู้้�ค่นยง่ต�องหลับหน่จำ�กค่ว�มรุนแรง ค่ว�มไม่ป็ลัอดืภย่ แลัะผู้ลักระที่บจำ�กก�รเป็ล่ั�ยนแป็ลังส่ภ�พิ
ภมิ้อ�ก�ศท่ี่�เพิิ�มขึ้้ �น ต�มร�ยง�นแนวโน�มกลั�งป่็ขึ้อง UNHCR

แม�ก�รรบ่มือกบ่ส่ถ้�นก�รณ์ ์COVID-19 จำะม่ภ�พิรวมท่ี่�ด่ืขึ้้ �นในหลั�ยพืิ�นท่ี่� แต ่UNHCR ไดแ้ถูลงเตอืนใหก้ารแพีร่ระบาด 
COVID-19 ยงัคงเป็นภัยัคุกคามที่ี�สำาคัญตอ่ชวีติและความเป็นอยู่ของผู้คนที่ี�ถูกูบงัคับใหห้นีออกจากบา้น ซึ่้�งส่ว่นใหญ่อ�ศย่
อย้ใ่นป็ระเที่ศกำ�ลัง่พิฒ่น� ซึ่้�งเตม็ไป็ดื�วยขึ้�อจำำ�กด่ืในก�รเดืนิที่�ง ก�รที่ำ�ง�น แลัะก�รศก้ษ� ตลัอดืจำนก�รเขึ้��ถ้ง้ก�รรก่ษ�พิย�บ�ลั

วกิฤตดื��นส่ภ�พิภมิ้อ�ก�ศเป็็นอ่กหน้�งป่็ญห�ใหญ่ท่ี่�มนษุยชำ�ตกิำ�ลัง่เผู้ชิำญ ผู้พีลัดถูิ�นหลายล้านคนและชุมชนที่ี�ใหท้ี่ี�พีกัพีงิ
ไดรั้บผลกระที่บจากสภัาพีภัมูอิากาศที่ี�เปลี�ยนแปลง ส่ภ�พิอ�ก�ศท่ี่�แป็รป็รวนกำ�ลัง่ค่กุค่�มช่ำวิตขึ้องผู้้�ลั่ �ภย่แลัะผู้้�พิลัด่ืถิ้�น
ที่่�วโลัก เชำน่ ผู้้�ลั่ �ภย่ในฮ่อนดืร้ส่่ท่ี่�ต�องเผู้ชิำญกบ่พิ�ยเุฮ่อรเิค่น หรอืชำ�วโรฮิ่งญ�ท่ี่�ต�องเผู้ชิำญกบ่ฤดืม้รส่มุที่ำ�ให�ส่ญ้เส่ย่ท่ี่�พิก่พิิง                                           

Renewed clashes in Yemen’s Marib region have added to the suffering of thousands who are already displaced and 
in dire need. Yemen has been engulfed in a severe humanitarian crisis since the start of the conflict in 2015.

A devastating fire ravaged the Kutupalong settlement in Bangladesh, the world’s largest refugee camp. UNHCR has 
worked hard to provide critical support and protection to some 45,000 refugees who lost their belongings and shelters 
in the blaze. 

Intensifying violence from armed groups in Ethiopia’s Tigray region aggravated the suffering of communities. With the 
recent escalation of the conflict, the humanitarian situation throughout northern Ethiopia has become increasingly desperate, 
with the risk of famine, displacement and human rights violations.

The sudden and devastating eruption of the Mount Nyiragongo volcano in Goma, Democratic Republic of the Congo 
(DRC), on 22 May, forced over 450,000 people to flee the area in an attempt to stay safe and escape the destruction. 

In Afghanistan, a conflict-hastened humanitarian emergency, after a period of deteriorating crisis, brought further insecurity 
and destitution to a country already on the brink. Close to 700,000 people were displaced internally by conflict in 2021, 
increasing the total of displaced people within the country to 3.4 million.

By the second half of 2021, the number of people fleeing violence and persecution reached the unprecedented figure of 
84 million. 

Despite advances in the fight against COVID-19, UNHCR warns that the pandemic continues to represent a significant threat 
to the lives and well-being of people forced to flee their homes, most of whom live in developing countries. 

The climate crisis is a human crisis. Millions of displaced people and their host communities are among the most affected 
by the effects of climate change. Extreme weather events are particularly threatening to those living in developing countries.



UNHCR is grateful to fundraisers for their constant contribution and solidarity during global crises. Their dedication and motivation to continue making positive 
changes to refugees and those forced to flee is truly appreciated.

และภารกิจแบง่ปนันำาใจให้ผู้ลี�ภัยทั�วโลก
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ค่ว�มทีุ่ม่เที่ในก�รที่ำ�ง�นดื��นมนษุยธรรมขึ้อง UNHCR นอกจำ�กจำะเกิดืจำ�กแรงผู้ลัก่ดืน่จำ�กผู้้�บรจิำ�ค่ที่กุที่�่นแลั�ว ท่ี่มเจำ��หน��ท่ี่�ระดืมที่นุคื่ออ่กพิลัง่ส่ำ�ค่ญ่ท่ี่�พิร�อมยืนหยด่ื
เค่่ยงขึ้��งผู้้�ลั่ �ภย่ในที่กุวิกฤตแลัะค่ว�มเป็ล่ั�ยนแป็ลัง วน่น่ � UNHCR จำะพิ�ค่ณุ์ม�ร้ �จำก่เจำ��หน��ท่ี่�ระดืมที่นุขึ้องเร�ม�กขึ้้ �นผู้�่นมมุมองท่ี่�พิวกเขึ้�ม่ตอ่ก�รที่ำ�ง�นเพืิ�อผู้้�ลั่ �ภย่

เปิ็ดืตว่อย�่งเป็็นที่�งก�รกบ่ค่�แรค็่เตอรก์�รต์น้ “Mamuang for UNHCR” ส่นบ่ส่นนุ
แค่มเป็ญ “NAMJAI FOR REFUGEES มอบช่ำวิตใหมด่ื�วยนำ��ใจำกบ่ UNHCR” โดืย
ค่ว�มรว่มมือระหว�่ง UNHCR แลัะค่ณุ์ต่�ม วศิทุี่ธิ� พิรนิมิตร ศลิัปิ็นว�ดืภ�พิป็ระกอบ
ท่ี่�ม่ชืำ�อเส่ย่งที่่�งในป็ระเที่ศไที่ยแลัะญ่�ป็ุ่ น 

คุ่ณ์ต่�ม ผู้้�ส่ร ��งส่รรค่ผ์ู้ลัง�นน�องมะม่วงไดื�แบ่งป่็นแรงบน่ดื�ลัใจำในก�รส่ร��ง
ค่�แร็ค่เตอร ์ Mamuang for UNHCR ว่� “ผ้ �คนม�กม�ยได�มอบควิ�มรกัแลี้ะ
มิตรภั�พให็�มะม่วิงเสมอม� จนทำุกวินัน้ �มะม่วิงส�ม�รถแบ่งปัีนควิ�มร้�สึกด้ๆ 
สร��งแรงบนัด�ลี้ใจ แลี้ะช่่วิยช่้ �แนะแง่มุมทำ้�ด้ในช่้วิิตให็�กบัผ้ �คนได� แลี้ะวินัน้ �ผม
ห็วิงัวิ่�มะม่วิงจะได�ส่งต่อควิ�มรกั ควิ�มห็วิงัด้ แลี้ะมอบนำ��ใจกบัเพื�อนร่วิม
โลี้กจ�กก�รเดินทำ�งครั�งให็ม่ของมะม่วิงไปีกบั UNHCR” 

รว่มเป็็นกำ�ลัง่ใจำให�น�องมะม่วงที่ำ�ภ�รกิจำดื��นมนษุยธรรมกบ่ UNHCR เพืิ�อมอบ
ค่ว�มชำ่วยเหลืัอผู้้�ลั่ �ภย่แลัะส่่งต่อค่ว�มรก่จำ�กค่นไที่ยถ้้งผู้้�ลั่ �ภย่ ผู้้�พิลัด่ืถิ้�น แลัะ
บคุ่ค่ลัไร�รฐ่ไร �ส่ญ่ชำ�ติที่่�วโลักดื�วยนะค่ะ

Wisut “Tum” Ponnimit, an illustrator well known in Thailand and Japan, has 
designed a cartoon character called “Mamuang for UNHCR”. Mamuang has 
now taken on her first humanitarian assignment with UNHCR and calls on 
the generosity of Thai people to donate during the “6th NAMJAI FOR 
REFUGEES” campaign to support persons of concern worldwide.

Mamuang for UNHCR

การที่ำางานกับ UNHCR ไดต้อบโจที่ยท์ี่กุอย่างในชวีติ ไม่ว่าจะเป็นความชอบ
หรือความสนใจ จง่สามารถูที่ำางานอย่างมคีวามสุขและมแีรงบนัดาลใจ
ที่ี�จะพีัฒนาตัวเองไปเรื�อยๆ เธอม่ค่ว�มฝ่นท่ี่�จำะที่ำ�ป็ระโยชำนแ์ลัะชำ่วยเหลืัอ
ค่นให�ม�กกว�่ท่ี่�เค่ย น่�นเป็็นค่ว�มมุง่หวง่แรกท่ี่�ไดื�รว่มง�นกบ่ UNHCR แลัะยง่ค่ง
เป็็นแรงผู้ลัก่ดืน่ในก�รที่ำ�ง�นในที่กุๆวน่

ปิลันธนภ์ัูมิใจที่ี�ได้เป็นนักระดมทีุ่น UNHCR เพีราะเป็นงานที่ี�มีคุณ์ค่า
และสร้างแรงบันดาลใจที่ี�ดีให้ตัวเองและผู้อื�น เพิร�ะไม่เพ่ิยงไดื�ม่โอก�ส่
ส่ื�อส่�ร แลัะแลักเป็ลั่�ยนเรื�องร�วด่ื ๆ กบ่ผู้้�บรจิำ�ค่ แตเ่ป็รย่บเส่มือนเธอไดื�มอบ
ขึ้องขึ้วญ่ชิำ �นพิิเศษกบ่ค่นท่ี่�ป็ร�รถ้น�ด่ือย้เ่ส่มอ

ปิิลัันธน์ ไมตรีีแพน (ดรีีม)
เจ้้าหน้าที่ี�รีะดมที่นุผู้้้มีความสุุขกัับกัารีที่ำางานในฐานะ‘ผู้้้ให้’

ธิดารัีตน์ ศิิริีรัีตน์ (ใหม่) 
เจ้้าหน้าที่ี�รีะดมที่นุผู้้้ขับเคล่ั�อนกัารีที่ำางานด้วยความฝััน

“นกัระดมทำนุ UNHCR เป็ีนง�นมค้ณุ์ค�่แลี้ะสร��งแรงบนัด�ลี้ใจทำ้�ดใ้ห็�ดรม้
แลี้ะคนรอบตวัิเร�ด�วิยคะ่”

“อย�กจะทำำ�ง�นทำ้�มนัมค้ณุ์ค�่อะไรบ�งอย�่งกบัควิ�มร้�สกึของเร�”

ง�นเปิ็ดืตว่ Mamuang for UNHCR

ท่ี่�ศน้ยก์�รค่��เมก�บ�งน�

น�องมะม่วงในกิจำกรรมพิิเศษเพืิ�อ
ผู้้�บรจิำ�ค่ ท่ี่�หอศลิัป็วฒ่นธรรมแหง่
กรุงเที่พิมห�นค่ร

รูจั้กเจ้าหน้าที�ระดมทนุของเรา
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ในป่็จำจำบุน่ส่งค่ร�มแลัะวกิฤตที่่�วโลักส่ง่ผู้ลัให�เยาวชนผู้ลี�ภัยัที่ั�วโลกเพียีง 5% เที่า่นั�นที่ี�ไดเ้รียนตอ่ในระดบัอุดมศก่ษา 
UNHCR จง่จดัตั�ง “แคมเปญระดบัโลก Aiming higher” โดยมเีป้าหมายที่ี�จะลดช่องว่างที่างการศก่ษา ผู้�่นก�ร

ค่ว�มรุนแรงแลัะค่ว�มไมม่่�นค่งในอฟ่ิก�นิส่ถ้�นยง่ค่งดืำ�เนินตอ่ไป็อย�่งน�่วิตก ตลอดปีที่ี�ผ่านมาชาวอฟักันกว่า 

700,000 คนถูกูบงัคับใหอ้อกจากบา้นและเดนิที่างเพีื�อแสวงหาความปลอดภัยั วกิฤตดา้นมนุษยธรรม

UNHCR เปิดตวั “กองที่นุนักธุรกจิหญิงรุ่นใหม่เพีื�อผู้ลี�ภัยั” ครั�งแรกในประเที่ศไที่ยเพีื�อสร้างเครือข่ายผู้หญิงถูง่
ผู้หญิง ส่ง่ตอ่พิลัง่แหง่ค่ว�มเป็ล่ั�ยนแป็ลังให�กบ่ค่ณุ์แมเ่ลั่ �ยงเด่ื�ยวท่ี่�กำ�ลัง่ลั่ �ภย่ที่่�วโลัก คุณ์วาว–แวววรรณ์ กันตนั์นที่ธ์ร 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัที่ โรสโกลด ์(ไที่ยแลนด)์ จำากัด ร่วมมอืกับ UNHCR ก่อตั�งกองที่นุเพีื�อผู้ลี�ภัยัหญิง
โดยมจุีดมุ่งหมายที่ี�จะส่งเสริมบที่บาที่และพีฒันาศักยภัาพีผู้หญิงยุคใหม่ในประเที่ศไที่ยผ่านการใหแ้ละการเป็น
ผู้นำาในการขับเคลื�อนการที่ำางานดา้นมนุษยธรรมระดบัโลก โดืยเงินค่�่ส่ม�ชิำกร�ยป่็ขึ้องกองที่นุฯ จำะถ้ก้แป็รเป็ลั่�ยนเป็็น
เงินชำว่ยเหลืัอท่ี่� UNHCR นำ�ไป็มอบให�แมเ่ลั่ �ยงเด่ื�ยวชำ�วซ่ึ่เรย่ท่ี่�ก ำ�ลัง่ลั่ �ภย่แลัะดืแ้ลัค่รอบค่รว่เพ่ิยงลัำ�พิง่ในป็ระเที่ศจำอรแ์ดืน

Violence and insecurity prompted the further displacement of almost 700,000 Afghan civilians in 2021. Of the 3.5 
million Afghans forcibly displaced within Afghanistan, 80 per cent are women and children. UNHCR is determined to 
stay and deliver for the Afghan people, along with its partners, for as long as access is available to populations in need.

UNHCR launched the Leading Women Fund (LWF) in Thailand with Mrs. Waewwan Gunnanthorn, CEO of Rosegold Thailand, 
to establish a women-led community to support refugee women. The donations, collected via an annual membership fee, are 
directly delivered as cash assistance to Syrian refugee women who are single mothers and heads of households in Jordan.

UNHCR’s Connecting Worlds App is world-first 
initiative tool to connect Leading Women Fund 
(LWF) members with refugee women.

According to the educational report compiled by UNHCR, across the world, only 5 per cent of young refugees 
are enrolled in some form of higher education. UNHCR launched the “Aiming Higher” campaign globally to 
raise funds to bridge the education gap, enabling talented refugees to enter higher education by funding 
scholarships for university and technical skills training. The Aiming Higher campaign aims to fund an 
additional 1,800 refugee scholars across the globe by 2023.

แคมเปญมอบความชว่ยเหลือผูล้ี�ภัยทั�วโลกของ UNHCR

Campaign in Focus

วิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน

กองทุนนักธุรกิจหญิงรุน่ใหมเ่พื่ื�อผู้ลี�ภัย

โครงการ Aiming Higher เพื่ื�อสนับสนุนทุนการศกึษาระดับสูงแก่ผู้ลี�ภัย

“ดืวงต�ขึ้องอน�ค่ต” กว่นิพินธโ์ดืย พิระเมธ่วชิำโรดืม 
(ว.วชิำรเมธ่) ผู้้�อปุ็ถ้ม่ภ ์UNHCR ดื��นส่น่ติภ�พิแลัะ
เมตต�ธรรม ท่ี่�ไดื�รบ่แรงบน่ดื�ลัใจำจำ�กส่ถ้�นก�รณ์์
ในป็ระเที่ศอฟ่ิก�นิส่ถ้�น เพืิ�อส่ง่เส่รมิก�รส่ร��ง
ส่น่ตภิ�พิแลัะค่ว�มเมตต�ตอ่ป็ระชำ�ชำนชำ�วอฟ่ิกน่ 
รวมถ้ง้วกิฤตผู้้�ลั่ �ภย่แลัะผู้้�พิลัด่ืถิ้�นที่่�วโลัก 

แอพิพิลัเิค่ชำ่�น Connecting World นวต่กรรมลั�่ส่ดุื
แลัะชิำ �นแรกขึ้องโลักท่ี่�เชืำ�อมตอ่ก�รส่ื�อส่�รขึ้องผู้้�ลั่ �ภย่
แลัะส่ม�ชิำกกองที่นุนก่ธรุกิจำหญิงรุน่ใหมเ่พืิ�อผู้้�ลั่ �ภย่

“ฉุน่อย�กจำดุืป็ระก�ยให�ผู้้�ลั่ �ภย่ค่นอื�นๆ ต่�งใจำเรย่น
แลัะไดื�รบ่โอก�ส่เพืิ�อน�ค่ตท่ี่�ด่ืขึ้้ �น” วกิก่ � นก่ศก้ษ�
ที่นุ DAFI ชำ�วค่องโก © UNHCR/Antoine Tardy

กวนิีพีนธ ์“ดวงตาแหง่อนาคต” 

อันยาวนานนี�ส่งผลใหช้าวอัฟกัน
รวม 3.5 ล้านคนยังคงรอคอยวัน
ที่ี�จะไดก้ลับบา้นและมวีถิูชีวีติ
เช่นเดมิอกีครั�ง UNHCR แลัะ
หนว่ยง�นพิน่ธมิตรมุง่ม่�นที่ำ�ง�น
ในพืิ�นท่ี่�เพืิ�อส่่งมอบค่ว�มชำ่วย
เหลัือแลัะค่ว�มคุ่�มค่รองแก่ผู้้�
พิลั่ดืถิ้�นชำ�วอ่ฟิก่นโดืยเฉุพิ�ะ
กลัุม่เป็ร�ะบ�งซึ่้�งม�กกว�่ 80% 
เป็็นเดืก็แลัะผู้้�หญิง

มอบทีุ่นก�รศ้กษ�ให�เย�วชำนผู้้�ลั่ �ภย่ท่ี่�ม่ค่ว�มร้ �ค่ว�ม
ส่�ม�รถ้จำำ�นวน 1,800 ค่นไดื�ศก้ษ�ตอ่ในระดืบ่อดุืมศก้ษ�
แลัะฝ้กที่ก่ษะวิชำ�ช่ำพิเฉุพิ�ะดื��นภ�ยในป่็ 2566 ที่่�งน่ � 
UNHCR ประเที่ศไที่ย ร่วมกับพีระเมธีวชิโรดม ผู้
อุปถูัมภั์ด้านสันติภัาพีและเมตตาธรรมของ 
UNHCR ไดื�เปิ็ดืตว่แค่มเป็ญแลัะส่นบ่ส่นนุก�รมอบที่นุ
ก�รศ้กษ� DAFI ซึ่้�งเป็็นทีุ่นก�รศ้กษ�ให�ผู้้�ลั่ �ภ่ยไดื�ม่
โอก�ส่เรย่นต่อในระดืบ่อดุืมศก้ษ�ที่่�งในป็ระเที่ศท่ี่�ขึ้อ
ลั่ �ภย่แลัะป็ระเที่ศขึ้องตนเอง

หน้น�อยฟิ�วเซ่ึ่ยวย่ 9 ป่็โอบกอดืน�องส่�วไว� พิวกเขึ้�ป็ลัอดืภ่ยจำ�ก
ค่ว�มขึ้ด่ืแย�งแลั�วหลัง่ไดื�รบ่ค่ว�มชำว่ยเหลัือจำ�ก UNHCR ในกรุงค่�บล้ั
©UNHCR/Morgane Roussel Hemery

ง�นแถ้ลังขึ้�่วเปิ็ดืตว่กองที่นุนก่ธรุกิจำหญิงรุน่ใหมเ่พืิ�อผู้้�ลั่ �ภย่เมื�อเดืือนม่น�ค่ม 2565 ©UNHCR

ง�นเปิ็ดืตว่โค่รงก�ร Aiming Higher ท่ี่� WeWork อ�ค่�ร 
Asia Centre ป็ระเที่ศไที่ย เมื�อเดืือนธน่ว�ค่ม 2564

higher©UNHCR/Somkiat Jaraspat

ส่แกนเพืิ�อ
ฟ่ิงบที่กลัอน

ส่แกนเพืิ�อ
ดืวิ้ด่ืโอ



สถานการณฉุกเฉินในประเทศยูเครนบังคับใหครอบครัวชาวยูเครนกวา 6.5 ลานคน ตองพลัดถ่ิน
และ 4 ลานคนตองล้ีภัยแสวงหาความปลอดภัยไปยังประเทศเพ่ือนบาน รายงานจำนวนผูพลัดถ่ินยังคงพุงสูงตอเน่ืองทุกนาที!

Humanitarian needs are multiplying and spreading by the hour. At least 6.5 million displaced people

are reported to have already fled their homes, with more than 4 million refugees crossing into neighbouring countries.

โปรดบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้พลัดถิ่นชาวยูเครนและยืนหยัดเคียงข้างการทำงานเพื่อมนุษยธรรม
Please donate to help displaced families in urgent need of humanitarian assistance in Ukraine. Donate via Bank transfer.

ตามท่ีคุณได้ทราบจากข่าวเก่ียวกับสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

ได้ยกระดับการทำงานในประเทศยูเครนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเร่งด่วน

UNHCR ทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานอื่นๆของสหประชาชาติ และพันธมิตรในยูเครน
มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในทุกพื้นที่ที่จำเป็นและเป็นไปได้

แต่เรายังขาดงบประมาณอีกมากเพื่อช่วยชีวิตและมอบความคุ้มครอง

ขอขอบพระคุณการแบ่งปันน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของท่าน เมื่อบริจาคเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารและแจ้งชื่อของท่านมาที่

เงินบริจาคไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะ
Donation is not tax-deductible. Thank you very much for your kindness.

ข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 02 056 0000
More information, please call 02 056 0000

Email: Support.th@unhcr.org   |   Line ID: @unhcrfamily   |   Fax: 02 280 0555

เพื ่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หากคุณตองการยกเลิกรับขาวสารกรุณาติดตอ UNHCR ตามขอมูลขางตนนี้
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

บริจาคออนไลน์ผ่าน
การสแกน QR Code

Scan QR Code
to donate online 

พุงสูงถึง 11 ลานคน

สถานการณฉุกเฉินในยูเครน

ลาสุดรายงานผูพลัดถ่ินและผูล้ีภัย

UKRAINE EMERGENCY

© REUTERS

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวผู้พลัดถิ่น มอบเงินยังชีพฉุกเฉินเพื่อเยียวยาและช่วยชีวิต มอบความคุ้มครองและประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน
Provides core relief and essential items during
displacement.

Provides case management and cash assistance. Provides protection and basic support to those
most in need.

บาท
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จำนวน 

บาท
Baht3,000 5,000
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