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ในปี 2558 ที่ผ่านมา โลกได้รับรู้อีกครั้ง ถึงวิกฤตการณ์
จำ�นวนผู้พลัดถิ่นที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง
65 ล้านคน อันมีสาเหตุจาก สงคราม ความขัดแย้ง
การประหัตประหาร และการทารุณกรรม
- ฟิลิปโป กรานดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

ปีแห่งวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย
และความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่
2558

2558 ยังนับเป็นปีทหี่ นักหน่วงของ UNHCR ในการรับมือ
กับสถานการณ์ผ้ ลู ี ้ภัย โดยในปี นี ้ยังเป็ นปี ทสี่ ถานการณ์
ผู้ลี ้ภัยได้ ขยายวงกว้ างและส่งผลกระทบอย่างหนัก
แก่ภมู ิภาคยุโรป ผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพกว่า 1 ล้ านคนได้
พยายามข้ ามทะเลเมดิเตอเรเนียน เพื่อขึ ้นฝั่งบริ เวณ
ทางใต้ ของทวีปยุโรป ซึง่ กว่า 40,000 คนในจ�ำนวน
นัน้ ต้ องจบชีวติ ลงกลางทะเล อีกทังร้้ อยละ 84 ของ
ผู้ลี ้ภัยเหล่านี ้มาจาก 10 ประเทศต้ นทางที่ผลิตผู้ลี ้ภัย
มากทีส่ ดุ ตัวอย่างเช่น ซีเรีย อัฟกานิสถาน อิรคั เอริเทรีย
และโซมาเลีย โดยหนึง่ ในสามของทังหมดเป็
้
นผู้ลี ้ภัย
เด็กซึง่ เดินทางโดยล�ำพังไร้ ผ้ ดู แู ล

ในขณะที่หลายๆประเทศทัว่ โลกได้ อ้าแขนรับผู้ลี ้ภัย
แม้ ต้องเผชิญกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ถดถอย แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยงั ได้เห็นปัญหาเกีย่ วกับ
การให้ ความคุ้มครองระดับสากลในหลายๆส่วนของ
โลก ซึง่ บางครัง้ ถูกจุดชนวนขึ ้นมาด้ วยแนวคิดต่อต้ าน
คนนอกประเทศ หรื อคนต่างชาติพนั ธุ์ เห็นได้ ชดั จาก
สถานการณ์ของสหภาพยุโรป ซึง่ เมือ่ ขาดความเข้ าใจ
ถึงแนวทางปฏิบตั ิและเป้าหมายร่ วมกัน ท�ำให้ การ
ตอบสนองต่ อ ปั ญ หาผู้ลี ภ้ ัย ของสหภาพยุโ รปเกิ ด
ความไม่เป็ นเอกภาพอย่างที่ควรจะเป็ น ซึง่ นอกจาก
ปัญหาในทวีปยุโรปแล้ว ปัญหาเรื่องผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพ

โดย ฟิลิปโป กรานดี
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

ในส่วนอื่นๆของโลก ยกตัวอย่างเช่นผู้อพยพทางเรื อ
ชาวโรฮิงญาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือผู้อพยพกว่า
หมื่นคนที่หลบหนีความรุ นแรงจากความขัดแย้ งของ
ก ลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล ใ น อ เ ม ริ ก า ก ล า ง แ ถ บ ป ร ะ เ ท ศ
เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และฮอนดูรัส ก็ยงั คงเป็ น
ปั ญหาใหญ่ของสังคมโลกที่ต้องได้ รับการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับในส่วนของการบรรเทาทุกข์จากเหตุภยั พิบตั ิ
ในปี 2558 UNHCR ได้ ประกาศ 11 สถานการณ์
ฉุกเฉิน ซึง่ มีผลกระทบต่อปฏิบตั กิ ารของ UNHCR
ใน 30 ประเทศทัว่ โลก รวมถึงการท�ำงานของเจ้ าหน้ าที่
UNHCR และองค์กรพันธมิตรในกว่า 460 ภารกิจ ซึง่
จากสิง่ ข้ างต้ นที่กล่าวมาทังหมด
้
ทุกๆสิ่งจะเกิดขึน้
ไม่ ได้ หากปราศจากการสนั บ สนุ น ทางงบ
ประมาณจากองค์ กรพันธมิตร ผู้บริจาครายบุคคล
รวมถึงเหล่ าผู้มีช่ ือเสียงที่ช่วยในการระดมทุน
การรณรงค์ และเป็ นตัวแทนการท�ำงานของ UNHCR
โดยในปี 2558 ที่ผา่ นมา UNHCR ได้ รับงบประมาณ
สนันสนุนจากการบริจาคมากกว่า หนึง่ แสนหนึง่ หมืน่
เก้ าพันล้ านบาท หากแต่เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ทังหมดที
้
ต่ ้องการเกือบ สองแสนห้าหมืน่ สองพันล้านบาท
ส� ำ หรั บ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ลี ภ้ ัย และผู้อ พยพที่ มี

จ�ำนวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในขณะนีน้ ัน้ ช่องว่าง
ของงบประมาณที่เกิดขึ ้นก็ถือเป็ นเรื่ องที่น่าเป็ นห่วง
อย่างมากในอนาคต
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.

รูเวนดริ นี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกับหญิงชาวเขาผู้ได้ รับสัญชาติไทย

UNHCR กับแรงสนับสนุนจากสังคมไทย
โดย รูเวนดรินี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย
ในปี 2558 จนถึงปั จจุบนั นับเป็ นช่วงเวลาที่น่ายินดีเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับ UNHCR ใน
การได้ รบั แรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยเฉพาะการได้ รบั ความสนับสนุน
จากคุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก นักแสดงและนางแบบผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทย มาร่วมเป็ น
กระบอกเสียงเพื่อขับเคลื่อนความช่วยเหลือจากคนไทยสู่ผ้ ลู ี ้ภัยทังในประเทศ
้
รวมถึง
ผู้ลี ้ภัยที่ก�ำลังเผชิญกับความยากล�ำบากทัว่ โลก นอกจากนัน้ UNHCR ยังได้ รับเกียรติ
เป็ นอย่างสูงจาก พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้นำ� ทางความคิดและจิตวิญญาญ
คนส�ำคัญของไทย มาร่ วมเป็ นอีกหนึ่งเสาหลักในการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัย รวมถึงเผยแพร่
แนวคิดของการช่วยเหลือสากล ทีไ่ ม่แบ่งแยกเชื ้อชาติและศาสนา อันเป็ นหลักการเดียวกัน
กับที่ UNHCR ยึดถือมาตลอดกว่า 66 ปี แห่งการท�ำงานของเรา

หากแต่การท�ำงานทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นของ UNHCR นันก็
้ ยงั ประสบปัญหาหลักอย่างต่อเนือ่ ง
คือการขาดแคลนงบประมาณซึง่ ท�ำให้ การท�ำงานเกิดความล่าช้ า และยังส่งผลให้ ต้องระงับ
โครงการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยบางส่วน ดังนันดิ
้ ฉนั จึงขอขอบคุณส�ำหรับการบริจาคอย่างต่อเนือ่ ง
ของท่านที่เป็ นส่วนส�ำคัญในการผลักดันการท�ำงานของ UNHCR มาโดยตลอด รวมถึง
ดิฉนั หวังว่าในอนาคต UNHCR จะได้ รบั การสนับสนุนทีม่ ากขึ ้นจากสังคมไทยทุกภาคส่วน
เพื่อช่วยกันแก้ ปัญหาผู้ลี ้ภัยรวมถึงมอบชีวิตใหม่ให้ แก่พวกเขาในวันที่โอกาสมาถึง
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

ส�ำหรับในช่วงปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ด้ วยการสนับสนุนผ่านการบริจาคอย่างต่อเนือ่ งของท่าน
ท�ำให้ UNHCR สามารถด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยผ่านโครงการต่างๆของเราได้ เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างเช่นการจดทะเบียนเกิดให้ แก่เด็กผู้ลี ้ภัยในค่าย ซึง่ ด้ วยความร่วมมือเป็ นอย่างดี
จากกระทรวงมหาดไทย ท�ำให้ ในปี 2558 นัน้ UNHCR สามารถช่วยให้ เด็กๆเกือบ 2 พันคน
ได้ รับหลักฐานการมีตวั ตนในโลกใบนี ้ ความส�ำเร็จนี ้ยังรวมถึงโครงการคุ้มครองเด็กทีไ่ ม่มี
พ่อแม่ และโครงการป้องกันปั ญหาความรุนแรงทางเพศ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ UNHCR ด�ำเนินการ
มาโดยตลอดและประสบความส�ำเร็ จอย่างดีเสมอมา
นอกเหนือจากการท�ำงานช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยแล้ ว ในระยะเวลา 3 ปี ทผี่ า่ นมา UNHCR ยังได้
ช่วยกลุม่ บุคคลไร้ สญ
ั ชาติในประเทศไทย ให้ ได้ รับสัญชาติมากถึง 18,770 คน รวมถึง
เปิ ดศูนย์ชว่ ยเหลือในโรงเรี ยนกว่า 5 แห่งเพื่อช่วยเหลือเด็กไร้ สญ
ั ชาติ รวมถึงครองครัว
ให้ สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ สะดวกยิ่งขึ ้น

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.
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World Refugee Day 2016
ภายใต้ สถานการณ์ ผ้ ลู ี ้ภัยโลกที่ทวีความรุ นแรงขึ ้นส่งผลให้ จ�ำนวนผู้ลี ้ภัยเพิ่มขึ ้น
มากกว่า 65 ล้านคนทัว่ โลก เนือ่ งในโอกาสวันผู้ลภี ้ ยั โลก 20 มิถนุ ายน 2558 UNHCR
จึงได้ ออกแคมเปญ #WithRefugees และ #WithRefugeesTH ส�ำหรับประเทศไทย
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนสามารถแสดงความเป็ นน� ้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อยืนเคียง
ข้ างผู้ลี ้ภัยผ่านการร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ลี ้ภัยทาง www.unhcr.or.th โดย
รายชื่ อของผู้สนับสนุนทังหมดทั
้
ว่ โลกจะถูกน�ำเสนอแก่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ วันที่ 19 กันยายน 2559 ในวาระพิเศษเกี่ยวกับวิกฤติการณ์
ผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพ ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ ก
นอกจากนี ้ UNHCR ยังได้ ออกสปอตรณรงค์วนั ผู้ลี ้ภัยโลกความยาว 30 วินาที โดยมี
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และ ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ร่วมกับผู้มชี อื่ เสียง
ระดับโลกจ�ำนวน 60 คน อาทิ อาร์ คบิชอปเดสมอนด์ ตูตู (Archbishop Desmond
Tutu) เคท บลันเชตต์ (Cate Blanchett) และ สการ์ เล็ตต์ โจแฮนสัน (Scarlett
Johansson) ร่วมเป็ นตัวแทนเสียงของผู้ลี ้ภัยทีต่ ้ องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในขณะนี ้

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก
ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR

ร่วมเฉลิมฉลองความเข้มแข็งของผู้ลี้ภัย

UNHCR ประเทศไทย องค์กรพันธมิตร และผู้ลภี ้ ยั ใน 9 ค่ าย 4 จังหวัดได้ ร่วมกัน
จัดกิจกรรมวันผู้ลีภ้ ยั โลก 20 มิถุนายน เพื่อร� ำลึกถึงความเข้ มแข็งและอดทน
ของผู้ลี ้ภัย และเป็ นก�ำลังใจเพื่อให้ ผ้ ลู ี ้ภัยในค่ายมีความหวังในการเริ่ มต้ นชีวิตใหม่
ในอนาคต โดยตัวอย่างของกิจกรรมประกอบด้ วย การร้ องเพลง กีฬาสี และ
กิจกรรมส�ำหรับเด็กและผู้หญิง

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่ 6

UNHCR ประเทศไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ผ้ ูลีภ้ ยั ครั ง้ ที่ 6 หรื อ The 6th
Refugee Film Festival ระหว่างวันที่ 16-20 มิถนุ ายน 2559 ณ พารากอน ซินเี พล็กซ์
สยามพารากอน โดยเทศกาลเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของกิ จกรรมวัน ผู้ลีภ้ ัย โลก 20
มิถนุ ายน เพื่อส่งเสริ มให้ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบถึง
เรื่ องราวของผู้ลี ้ภัย ตลอดจนการให้ ความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมต่อผู้ลี ้ภัย
ในประเทศไทย
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.
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ผลงานที่เกิดขึ้นได้ด้วยเงินบริจาคของคุณในปี 2558
ช่วยผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานใหม่

จดทะเบียนเกิด

ปรับปรุงระบบยืนยันสถานะผูล้ ภ้ี ยั

ในปี 2558 UNHCR ได้ ด�ำเนินการประสานงานเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยกว่า 3,215 คน ในการยื่นเรื่ องขอตัง้
ถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม นอกจากนัน้ UNHCR
ยังช่วยผู้ลี ้ภัยในกลุ่มเสี่ยงที่เป็ นผู้หญิ งและสตรี ให้
สามารถยื่นเรื่ องเพื่อขอตัง้ ถิ่ นฐานใหม่ในประเทศ
ที่สามอีกด้ วย

UNHCR ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินการ
ออกสูตบิ ตั รจ�ำนวน 1,853 ใบ ให้ แก่เด็กที่เกิดใน
ค่ายผู้ลี ้ภัยตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทย และ UNHCR จะ
ยังคงด�ำเนินการจดทะเบียนการเกิดให้ แก่เด็กผู้ลี ้ภัย
ในค่ายต่อไป เพื่อมอบหลักฐานการมีตวั ตนในโลกนี ้
ให้ แก่เด็ก

UNHCR ร่วมกับรัฐบาลไทยโดยการด�ำเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย ได้ ดำ� เนินโครงการปรับปรุงระบบ
ยืนยันสถานะะผู้ลี ้ภัยโดยระบบ ไบโอแมทริกซ์แบบใหม่
ซึง่ พัฒนาโดย UNHCR ให้ สามารถจัดการข้ อมูล
ผู้ ลี ภ้ ั ย ได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ รวมถึ ง ป้อ งกัน การปลอมแปลง
สถานะ อีกทังยั
้ งออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ช่วยยืนยัน
สถานะผู้ลี ้ภัยในค่าย และช่วยเรื่องการจัดการทางออก
ที่ยงั่ ยืนในอนาคต

ยุตปิ ญ
ั หาการไร้สญ
ั ชาติ

คุม้ ครองเด็กไร้พอ่ แม่

แก้ปญ
ั หาและป้องกัน
ความรุนแรงทางเพศ

ด้ วยการท� ำ งานร่ ว มกั น ของหลายภาคส่ ว นที่
เกีย่ วข้อง รวมถึง UNHCR และรัฐบาลไทย ตลอด 20 ปี
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ แก้ ปัญหาการไร้ สญ
ั ชาติอย่างถาวรนัน้
ท�ำให้ ปัญหาการไร้ สญ
ั ชาติก�ำลังจะเป็ นสิง่ ที่หมดไป
ในอนาคตอันใกล้ ซึง่ เฉพาะปี 2558 ปี เ ดี ย วนัน้
UNHCR ช่วยให้กลุม่ บุคคลไร้ สญ
ั ชาติกว่า 9,886 คน
สามารถยื่นเรื่ องขอสัญชาติไทยได้ อย่างถูกต้ อง

UNHCR ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ และส�ำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยและผู้ลี ้ภัย (โคเออร์) ได้ ทำ� งานร่วมกันใน
การให้ความคุ้มครองแก่เด็กผู้ลี ้ภัยทีไ่ ม่มผี ้ ปู กครองใน
9 ค่าย 4 จังหวัด โดยเจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรพันธมิตรได้
รับการอบรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานในดูแล
เด็กทีไ่ ม่มผี ้ปู กครอง เด็กทีพ่ อ่ แม่แยกทางกัน และเด็กที่
อยูใ่ นความเสีย่ ง โดยในปี 2558 UNHCR ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กทีไ่ ม่มพี อ่ แม่มากกว่า 5,965 คน

UNHCR ร่วมกับคณะกรรมการผู้ลี ้ภัยแห่งอเมริกา (ARC)
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันปัญหาความรุนแรง
ทางเพศ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยทีต่ กเป็นเหยือ่ ความ
รุนแรงทางเพศกว่า 125 คน ซึง่ รวมถึงความรุนแรงทาง
ร่างกายและจิตใจ UNHCR มุง่ เน้นในการให้ความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันปัญหาความรุนแรงทีม่ สี าเหตุมาจาก
ความแตกต่างทางเพศ รวมถึงกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม โดยในปี 2558
นัน้ UNHCR และองค์กรพันธมิตรได้ให้การอบรบเพือ่
ป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงทางเพศแก่ผ้ ูลี ้ภัย
กว่า 3,173 คน
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ตางรางชี้แจงแหล่งที่มาของเงินบริจาค
และสรุปค่าใช้จ่ายปี 2558 ในประเทศไทย
บาท

เปอร์ เซ็นต์

เงินบริ จาคจากต่างประเทศ

360,356,230

73.4%

เงินบริ จาคผ่านการระดมทุนในประเทศไทย

130,762,240

26.6%

รวม

491,118,470

100%

แหล่ งที่มาของเงินบริจาค

ความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
และบริ การที่จ�ำเป็ น

ค่าใช้ จา่ ยคงค้ าง

17%

20%

โครงการยุตคิ วามรุนแรง
ต่อเด็ก และผู้หญิง

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

4%

1.5%

การจัดเตรี ยม
ทางออกที่ยงั่ ยืน

15%

โครงการให้ ความคุ้มครอง

23.5%

โครงการตังถิ
้ ่นฐานใหม่
ในประเทศที่ 3

6.5%

ค่าใช้ จา่ ยในการ
ด�ำเนินโครงการ

9.5%

ค่ าใช้ จ่าย
ความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน และบริ การที่จ�ำเป็ น

ผู้ไร้ สญ
ั ชาติใน
ประเทศไทย

3%

บาท
94,665,515

โครงการให้ ความคุ้มครอง

130,528,475

โครงการยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็ก และผู้หญิง

108,052,525

โครงการตังถิ
้ ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3

36,811,110

ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินโครงการ

53,220,755

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

8,931335

ผู้ไร้ สญ
ั ชาติในประเทศไทย

16,124,785

การจัดเตรี ยมทางออกที่ยงั่ ยืน

84,306,600

ค่าใช้ จา่ ยคงค้ าง

49,500,645

รวม
* UNHCR Expenditure Breakdown in 2015

554,184,470
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2558

กับการท�ำงานของ UNHCR ทั่วโลก

ผู้ลี ้ภัยจากตะวันออกลางคนกว่า 300,000 คนได้ เสีย่ งชีวติ ข้ าม
ทะเลมายังทวีปยุโรปเพื่อแสวงหาความปลอดภัยจากสงคราม
หากแต่กว่า 2,600 คน ต้ องจบชีวติ ลงจากการเดินทางทีโ่ หดร้ าย
ภายใน 30 วัน แรกของวิ ก ฤตการณ์ UNHCR ได้ ม อบสิ่ ง
บรรเทาทุกข์เร่งด่วนแก่ครอบครัวผู้ลี ้ภัยมากกว่า 180,000 ครอบครัว
UNHCR ได้ ออกแถลงการณ์ เตื อนถึงเค้ าลาง
ปั ญ หาผู้ลี ภ้ ัย ซึ่ง เกิ ด จากผู้ห ญิ ง หลายพัน คนที่
ต้ องหลบหนี ค วามรุ น แรงจากความขั ด แย้ ง
ระหว่างกลุม่ ผู้มีอิทธิพลในประเทศเอลซัลวาดอร์
ฮอนดูรัส กัวเตมาลา และบางส่วนของประเทศ
เม็กซิโก

การสู้รบในยูเครนตะวันออกได้ สง่ ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค
พื น้ ฐานทัง้ น� ำ้ ประปาและไฟฟ้ า ท� ำให้ ผ้ ูคนกว่า 1 ล้ า นคน
กลายเป็ น ผู้พ ลัด ถิ่ น ภายในประเทศ UNHCR และหน่ ว ย
งานที่ เกี่ยวข้ องจัดส่งความช่วยเหลือไปสู่ผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบ
โดยในเดือนมีนาคมเดือนเดียว UNHCR และหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ องได้ ส่ ง มอบผ้ าห่ ม กว่ า 12,200 ผื น แก่ ผ้ ู พลัด ถิ่ น
ชาวยูเครนตะวันออกเพื่อใช้ ตอ่ สู้กบั ความหนาวเย็น
ด้ วยจ� ำ นวนผู้ ลี ภ้ ั ย ชาวซี เ รี ย ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ มากกว่ า
4 ล้ า นคน โดยกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง เป็ นเด็ ก นั น้ ท� ำ ให้
วิกฤตการณ์ ผ้ ูลี ้ภัยชาวซีเรี ยกลายเป็ นวิกฤตการณ์
ผู้ลี ้ภัยที่ใหญ่ที่สดุ ของ UNHCR ในรอบ 25 ปี ในครึ่ง
ปี แรก UNHCR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถ
ส่ ง มอบที่ พั ก พิ ง ที่ ดี ขึ น้ แก่ ผ้ ู ลี ภ้ ั ย ชาวซี เ รี ยใน
เลบานอนได้ มากกว่า 122,000 คน

ผู้ลี ้ภัยเกือบ 50,000 คน จากสาธารณรั ฐแอฟริ กากลาง ได้
อพยพไปยังส่วนต่างๆของประเทศและรวมถึงบางส่วนของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อหลบหนีความรุ นแรงใน
พื ้นที่ UNHCR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ สง่ ความช่วยเหลือ
ด้ า นมนุษ ยธรรมและวางแผนการช่ ว ยเหลื อ ผู้พ ลัด ถิ่ น จาก
สาธารณรัฐแอฟริกากลางกว่า 460,000 คน ใน 4 ประเทศข้างเคียง

ความเสียหายจากแผ่นดินไหวครัง้ ร้ ายแรงที่สดุ ในรอบ 80 ปี
ของเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 นันท�
้ ำให้ บ้านเรื อน
และสาธารณูปโภคพื ้นฐานในประเทศเสียหายอย่างหนัก UNHCR
ได้ สง่ มอบความช่วยเหลือแก่ผ้ รู อดชีวิต ภายใน 24 ชม. หลัง
การเกิดแผ่นดินไหว ซึ่ง 2 สัปดาห์ ต่อมาได้ เกิดแผ่นดินไหว
ขนาดใหญ่อีกระลอกท�ำให้ ประชาชนกว่า 2.8 ล้ านคนไร้ ที่อยู่
อาศัยและมียอดผู้เสียชีวิตมากถึง 8,700 คน (เอเชียกลาง)

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.

ค�ำขอบคุณ
ที่ไม่อาจเปล่งเสียง
รั กลูกมากมั้ย?”

ค�ำถามทีแ่ สนธรรมดาจากเจ้ าหน้ าทีล่ า่ มภาษากระเหรี่ยงของ
UNHCR ประจ�ำค่ายผู้ลี ้ภัยถ� ้ำหินที่เอ่ยถาม ชา พอล ปรี
แม่เลี ้ยงเดี่ยวผู้ลี ้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายจังหวัดราชบุรี
หากแต่ค�ำตอบของ ชา พอล ปรี นันกลั
้ บเรี ยบง่ายเสียยิ่ง
กว่าค�ำถาม ด้ วยรอยยิ ้มที่กว้ างขึ ้นและอ้ อมกอดที่กระชับ
แน่น จนลูกสาวตัวน้ อยในอ้ อมแขนของเธอหันกลับมามอง
หน้ าแม่อย่างสงสัย อาจเพราะข้ อจ�ำกัดทางร่างกายเกีย่ วกับ
การพูดของ ชา พอล ปรี แม่เลี ้ยงเดีย่ ววัยสามสิบต้ นๆ ท�ำให้
เธอไม่สามารถตอบได้ วา่ รักลูกทัง้ 3 คนมากแค่ไหน แต่ด้วย
รอยยิ ้มและการแสดงออกของเธอ ท�ำให้ ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าลูกๆของเธอนัน้ เป็ นดัง่ โลกทังใบที
้ ่เธอมีอยู่
หากใครก็ตามได้ พบ ชา พอล ปรี คงจะสามารถบอกถึง
ความพิเศษของผู้หญิงคนนี ้ได้ ในลักษณะเดียวกันด้ วยรอยยิ ้ม
ที่แต่งแต้ มอยู่บนใบหน้ าของเธอตลอดระยะเวลาที่พดู คุย
แววตาทีเ่ ข้ มแข็งและมุง่ มัน่ รวมถึงความกระฉับกระเฉงและ
ทัศนคติด้านบวกที่เธอมี ท�ำให้ เราอาจลืมไปว่าแม่ เลีย้ ง
เดีย่ วผู้นี ้ ในอดีตคือผู้ทต่ ี ้องระหกระเหินพร้ อมกับครอบครัว
หนี ภัยการสู้รบและการประหัตประหารในแผ่ นดินบ้ าน
เกิด เพือ่ เข้ ามาแสวงหาความปลอดภัยในค่ายผู้ลี ้ภัยถ� ้ำหิน
จังหวัดราชบุรี เมือ่ 20 กว่าปี ทแ่ี ล้ ว
“แฟนไม่อยูแ่ ล้ว มาๆไปๆ ไม่คอ่ ยช่วยเลีย้ งลูก หลังๆทะเลาะกัน
แล้วก็ ไม่กลับมาที ่บ้านอี กเลย” ค�ำอธิ บายจากพี่สาวของ

ชา พอล ปรี ผู้ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ ๆ เพื่อช่วยแปลภาษามือของ
น้ องสาว
“แล้วเสี ยใจมัย้ ที แ่ ฟนไม่อยู่ด้วยแล้ว?” ความสงสัยที่มีต่อ
หญิงสาวผู้ลี ้ภัยตรงหน้ า ผู้ซงึ่ ก�ำลังสาละวนอยูก่ บั ลูกสาว
บนตักที่อยู่ในวัยซน ลูกชายตัวเล็กที่อยู่ข้างๆพี่สาว และ
ลูก น้ อยแรกเกิ ด อี ก คนที่ ก� ำ ลัง นอนหลับ สนิ ท อยู่ใ นเปล
ประกอบอย่างง่ายๆ ใกล้ๆกับเธอ เมือ่ ได้ยนิ ค�ำถาม ชา พอล ปรี
รีบหันมาส่ายมือไปมา ยิ ้มน้ อยๆ พร้ อมกับชี ้ไปทีล่ กู ๆของเธอ
แค่นี ้ก็ ท�ำให้ เรารู้ แล้ วว่าแม่เลี ้ยงเดี่ยวคนนี ้เข้ มแข็งพอที่จะ
สามารถดูแลและเลี ้ยงดูลกู ทังสามของเธอได้
้
อย่างดีโดยไม่
ต้ องมีสามีคอยช่วยเหลือ และเบื ้องหลังความเข้ มแข็งนัน้
ยั ง มี แ รงสนับ สนุน ทัง้ ร่ า งกายและจิ ต ใจจากพี่ ส าวและ
ครอบครัวของเธอซึง่ คอยช่วยเหลือเธอมาอย่างดี ไม่วา่ จะ
ในวัยเด็กทีค่ วามพิการทางร่างกายอาจจะสร้ างความแตกต่าง
แก่เพื่อนในวัยเดียวกัน หรื อ ณ ปั จจุบนั ซึง่ เธอได้ กลายมา
เป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว แต่ด้วยความรั กและความห่วงใยจาก
ครอบครัวท�ำให้ ชา พอล ปรี ไม่เคยรู้สกึ ถึงอุปสรรคในชีวิต
รวมถึงอุปสรรคของความเป็ นแม่ที่เธอมีให้ แก่ลูกทังสาม
้
คนของเธอ
ด้ วยการท�ำงานและความช่วยเหลือจาก UNHCR ในการ
ฝึกทักษะอาชีพ ซึง่ ชา พอล ปรี น�ำมาอวดให้ ดอู ย่างภาคภูมใิ จ
กับหัตถกรรมต่างๆ ที่ผลิตมาจากผ้ าที่เธอทอขึ ้นเอง รวมถึง
การจัด เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและคอยเยี่ ย มเยื อ นตาม
บ้ านเพือ่ ดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผู้ลี ้ภัย ท�ำให้ ชา พอล ปรี
รู้ ว่านอกจากครอบครัวของเธอแล้ วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึง่
คอยห่ ว งใยและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ เ ธอและลูก ๆ
สามารถเตรี ยมพร้ อมสู่ชีวิตใหม่ในวันข้ างหน้ าเมื่อโอกาส
มาถึง ซึ่งความช่วยเหลือเหล่านีจ้ ะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้
หากปราศจากการสนับสนุนโดยการบริ จาคอย่างต่อเนื่อง
ของคนไทย ผู้ซงึ่ ถือเป็ นเจ้ าของแผ่นดินที่ได้ ให้ เธอพักพิง
อาศัยและปกป้องเธอจากภยันตรายต่างๆ มาโดยตลอด

รอยยิ ม้ ที่ มี อ ยู่ ต ลอดเวลาขณะพยายามสื่ อ สารถึ ง ค� ำ
ขอบคุณจากแม่เลี ้ยงเดี่ยวผู้ลี ้ภัยผู้ไม่สามารถพูดได้ ที่มีให้
แก่แผ่นดินที่ได้ ให้ ที่หลบภัย และคนไทยที่ได้ ชว่ ยเหลือเธอ
ในช่ ว งเวลาแห่ ง ความยากล� ำ บากมาตลอดตัง้ แต่ อ ดี ต
จนถึงปัจจุบนั นัน้ เปรียบเสมือนค�ำขอบคุณทีซ่ าบซึ ้งและจริงใจ
ทีแ่ ม้ ไม่สามารถได้ ยนิ แต่กย็ งั ฝังอยูใ่ นจิตใจและความทรงจ�ำ
ของผู้ได้ พบเห็นตลอดมา
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.
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ท่าน ว. และ ปู ไปรยา ร่วมเดินทาง
เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย

จัดงานแสดงผลงานเพื่อผู้ลี้ภัยภายใต้

แคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES”

พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี คุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก และคุณดนัย ดีนา
คมคาย เคือน อดีตผู้ลี ้ภัยชาวกัมพูชา เดินทางเยี่ยมค่ายผู้ลี ้ภัยถ� ้ำหิน
จังหวัดราชบุรี เพื่อพูดคุยกับเด็ก และครอบครัวผู้ลี ้ภัยที่คา่ ย รวมถึง
รับทราบเกี่ยวกับการท�ำงานของ UNHCR ในการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัย

UNHCR จัดงานแสดงผลงานเพื่อผู้ลี ้ภัยโดย 8 ศิลปิ นและคนดัง ภายใต้ แคมเปญ
“NAMJAI FOR REFUGEES มอบชีวิตใหม่ด้วยน� ้ำใจกับ UNHCR เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2559 ณ ลานเอเทรี ยม 1 ชัน้ 1 ศูนย์การค้ าสยามเซ็นเตอร์ โดยได้ รับความ
สนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนทัว่ ไปจ�ำนวนมาก

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.

©Ekawat Wimonkaew (NDTM)

UNHCR held showcase events to present celebrity supporters’ artwork from the
NAMJAI FOR REFUGEES campaign.

เด็กน้อยและผลกระทบจาก
สงครามที่ต่อเนื่องในซีเรีย

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกกับ
ทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัย

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.

The first-ever Olympic game to host “Team Refugee” in the history of
the Olympic games

UNHCR

อีกเรื่ องราวสุดสะเทือนใจ คงไม่มีภาพใดอธิบายผลกระทบของสงครามที่มี
ต่อเด็กได้ ดไี ปกว่าภาพของหนูน้อย ออมราน ดัคนีช วัย 5 ขวบ ชาวซีเรี ย
ผู้รอดชีวิตอย่างปาฎิหารจากการโจมตีทางอากาศที่เมืองอเลปโป ทางเหนือ
ของซีเรี ย เมื่อวัน 17 สิงหาคม 2558

เป็ นครั ง้ แรกในประวัติศาสตร์ ของการแข่งขันก ีฬาโอลิมปิ ก กับการที่มีทีม
นักกีฬาผู้ลี ้ภัย เข้ าร่ วมแข่งขันใต้ ธงโอลิมปิ ก ซึง่ การเข้ าร่ วมของทีมนักกีฬา
ผู้ลี ้ภัยในครั ง้ นี ้ ถือเป็ นก้ าวที่ส�ำคัญของโอลิมปิ กและสังคมโลกในการให้
ความสนใจและให้ การยอมรับในความสามารถของผู้ลี ้ภัย ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
ความเข้ มแข็งและความหวังในการเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ในวันข้ างหน้ า
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