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ดิฉนั ป ูไปรยำ ลนุด์เบิร์ก มีควำมยินดีและภำคภมิูใจเป็นอยำ่งย่ิงท่ีได้เขียน
ถึงผู้บริจำคของ UNHCR หลงัจำกได้รับต�ำแหน่ง ทตูสนัถวไมตรี UNHCR 

เม่ือเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 ท่ีผำ่นมำ เพ่ือแสดงควำมซำบซึง้และขอบคณุ
ในควำมกรุณำของทำ่นส�ำหรับกำรบริจำคอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยั
ทัง้ในประเทศไทย และทัว่โลก 

แม้ว่ำขณะนีวิ้กฤตกำรณ์ผู้ลีภ้ยัส่งผลให้ผู้คนกว่ำ 65 ล้ำนคนทัว่โลกต้อง
ถูกบงัคบัให้ออกจำกบ้ำนของตนเองก�ำลงัทวีควำมรุนแรงมำกขึน้ แต่เม่ือ
ได้ทรำบว่ำมีคนไทยจ�ำนวนหน่ึง รวมถึงตัวท่ำนเองที่เช่ือม่ันในกำร
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยก้ำวข้ำมเชือ้ชำติ หรือศำสนำ สิ่งนีท้�ำให้
หัวใจของปูพองโตด้วยควำมหวัง เพรำะด้วยกำรสนับสนุนจำกท่ำน 
เรำจะยืนหยดัเคียงข้ำงผู้ลีภ้ยัด้วยกนั เรำจะสำมำรถเปลีย่นแปลงชีวิตผู้ลีภ้ยั
ให้ดีขึน้ร่วมกนั   

เกือบ 3 ปีแล้วท่ีปไูด้ร่วมงำนกบั UNHCR เพ่ือช่วยเหลือผู้ลีภ้ยั หำกแตใ่น
วนันีก้ำรท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำรของปูในฐำนะทูตสนัถวไมตรี UNHCR 

เพ่ิงเร่ิมต้นขึน้ ซึง่สิ่งนีช้่วยให้ปสูำมำรถส่งต่อควำมช่วยเหลือเพ่ือยกระดบั
ควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้แก่ผู้ลีภ้ยัรวมถงึบคุคลในควำมหว่งใยอ่ืนๆ ของ UNHCR  

ในระดบัโลก อีกทัง้กำรได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทตูสนัถวไมตรี UNHCR ซึง่
ประกอบไปด้วยบุคคลผู้ มีช่ือเสียงระดบันำนำชำติ อำทิ เคต บลำนเชตต์ 
เจอร์ ดอูำนี จอง ว ูซอง เหยำ เฉิน และผู้แทนฯพิเศษ UNHCR แองเจลนิำ โจล ี
นัน้ จะชว่ยเป็นกระบอกเสยีงส�ำคญัในกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ รวมถงึ
ระดมทนุเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัจำกสงครำม ควำมขดัแย้ง และกำรประหตัประหำร 

จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนกบั UNHCR ท�ำให้ปไูด้เข้ำใจวำ่กำรท�ำงำนของ 
UNHCR มีควำมซับซ้อน มีขอบเขตท่ีกว้ำงเกินกว่ำท่ีคำดกำรณ์เอำไว้  
และจ�ำเป็นต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรแก้ปัญหำ หำกแต่
ด้วยควำมร่วมมือเป็นน�ำ้หนึ่งใจเดียวกนัของเรำ ปมูัน่ใจว่ำทำงออกของ
กำรแก้ปัญหำผู้ลีภ้ยันัน้เป็นสิง่ท่ีไมไ่กลเกินเอือ้มคะ่

ปเูช่ือว่ำควำมรักเป็นสิ่งท่ีไม่แบง่แยก ไม่มีขอบเขต ไม่ว่ำเรำจะเกิดมำท่ีไหน  
สีผิวอะไร นับถือศำสนำใด หรือพูดภำษำเดียวกันหรือไม่ เม่ือเรำสูญเสีย
คนท่ีเรำรัก เผชิญหน้ำกบัควำมเจ็บปวด หรืออยูใ่นชว่งเวลำท่ีมีควำมสขุ 

ข้อความจากใจ
ป ูไปรยา ลนุด์เบิร์ก
ทูตสันถวไมตรีคนแรกของ  UNHCR  ประเทศไทย

เรียน ท่ำนผู้บริจำค
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เรำมีควำมรู้สึกไม่ต่ำงกัน ควำมรู้สึกเหล่ำนัน้เป็นสิ่งท่ีเรำสื่อถึงกันได้
โดยไมต้่องใช้ค�ำพดู เพรำะเรำคือมนษุย์

ทุกวนันีโ้ลกของเรำก�ำลงัเผชิญกับวิกฤตกำรณ์ด้ำนกำรพลดัถ่ินและถูก
บงัคบัให้ลีภ้ยัท่ีรุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่สงครำมโลกครัง้ท่ี 2 ด้วยเหตนีุก้ำร
บริจำคอย่ำงต่อเน่ืองของท่ำนจึงเป็นสิ่งส�ำคญัในกำรช่วยให้เรำสำมำรถ
ให้ควำมคุ้มครองครอบครัวผู้ลีภ้ยั โดยเฉพำะกลุม่ผู้ลีภ้ยัท่ีเปรำะบำงท่ีสดุ
อนัได้แก่ เด็ก ผู้หญิง คนชรำ และผู้ พิกำร ทัง้ในประเทศไทย และทัว่โลก 

ในฐำนะทูตสันถวไมตรี UNHCR ปูขอขอบคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูง
ส�ำหรับน�ำ้ใจและควำมเอือ้เฟ้ือที่ ท่ำนมีให้แก่ผู้ลีภ้ัย ถึงแม้ว่ำ
ปัญหำผู้ ลีภ้ัยจะใช้เวลำยำวนำนนับสิบปีในกำรแก้ไข แต่ปูมั่นใจว่ำ 
ด้วยควำมช่วยเหลือของท่ำนจะท�ำให้ UNHCR สำมำรถประสบควำม
ส�ำเร็จในกำรให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ลีภ้ยัในระดบัสำกล รวมถึงทำงออกท่ี
ยัง่ยืนได้ในอนำคต เรำจะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงด้วยกนัคะ่

ด้วยควำมเคำรพ
ไปรยำ ลุนด์เบร์ิก (ป)ู
ทตูสันถวไมตรี UNHCR

It is my honour to write to you right after I was appointed as 

UNHCR’s Goodwill Ambassador last January to express my 

gratitude for your kindness in providing continued donations 

to UNHCR and refugees in Thailand and around the world. In 

light of the global refugee crisis that forced 65 million people 

to flee from their homes, knowing that UNHCR has many donors 

like you who believe in lending a hand to fellow human beings 

regardless of their race, nationality or religion has brought 

hope to my heart. It can take years to find lasting solutions, 

but no matter how long it takes, I believe that together with

your support we can help UNHCR accomplish the goal of 

providing international protection and lasting solutions for refugees.

     © UNHCR/Peerapong Kotarasu



ส�ำนกังำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชำชำต ิ (UNHCR) ประกำศแตง่ตัง้
ป ู ไปรยำ ลนุด์เบร์ิก นกัแสดงและนำงแบบสำวช่ือดงั เป็นทตูสนัถวไมตรี
คนแรกของประเทศไทยและคนแรกของภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2560

ท่ีผ่ำนมำ ปู ไปรยำ ได้ร่วมงำนกับ UNHCR เป็นระยะเวลำเกือบ 3 ปี
โดยเร่ิมต้นจำกกำรตดิตอ่ทำงอีเมล์มำยงั UNHCR เพ่ือเสนอควำมชว่ยเหลอื
แก่บุคคลท่ีต้องถูกบังคับให้ลีภ้ัยจำกบ้ำนของตนเองอันเน่ืองมำจำก
สงครำม ควำมขดัแย้ง และกำรประหตัประหำร ซึง่นบัตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมำ
ป ูไปรยำ ได้มีโอกำสร่วมงำนกบั UNHCR ดงันี ้

ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก
ทูตสันถวไมตรีคนแรก
ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยกับ
UNHCR

ปู ไปรยา อาสาเดินทางไปเย่ียมค่ายผู้ลี้ภัย
กั บ  UNHCR  ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ เพ่ือสัมผัสชีวิตผู ้ลี้ภัยอย่าง
ใกล้ชิด และเรียนรู้การท�างานของ UNHCR 
ในพื้นที่  

         ในประเทศไทย 
1. ค่ายผู้ลี้ภยัแม่หละ จังหวดัตาก 
2. ค่ายผู้ลี้ภยัถ�้าหิน จังหวดัราชบุรี 
3. ค่ายผู้ลี้ภยับ้านต้นยาง จังหวดัราชบุรี
4. ค่ายผู้ลี้ภยัอุ้มเป้ียม จังหวดัตาก

       และค่ำยผู้ลีภ้ัย 2 แห่งในประเทศ
จอร์แดน คือ
1. ค่ายผู้ลี้ภยัซาทารี
2. ค่ายผู้ลี้ภยัอซัราค

ฮัมซ่ำเป็นชำยพิกำร ควำมฝันของเขำคือกำรได้เป็น
นักแสดงในหนังผี ฮัมซ่ำพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะได้
เรียนด้ำนกำรแสดงในมหำวิทยำลัย – ณ ค่ำยซำทำรี
ประเทศจอร์แดน

ปไูด้พบกบัครอบครัวผู้ลีภ้ยัน้องสไุลมำนจำกซีเรีย ท่ีเกิดมำ
ต้องเป็นผู้ ลีภ้ัยและเป็นโรคหัวใจร่ัว แม่เขำพูดได้แค่ว่ำ 
“หวัใจสลำย” – ณ ค่ำยอัซรำค ประเทศจอร์แดน

ปู ไปรยำ ได้มีโอกำสพบกับ จอนนิตี ้ โซอี เด็กผู้ลีภ้ัย
พิกำรทำงสมอง ผู้ไม่ย้อท้อต่อชะตำชีวิต ซึ่งเร่ืองรำว
ของจอนนิตี ้ได้จุดประกำยจิตใจแห่งกำรช่วยเหลือในตวั
ป ูไปรยำ ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ – ณ ค่ำยผู้ลีภ้ยัแม่หละ จงัหวัดตำก

ตนัดำ (นำมสมมุติ) เด็กสำวผู้ลีภ้ัยยอดกตญัญูวยั 13 ปี
ท่ีกลำยเป็นแรงบนัดำลใจส�ำคญัของปู ไปรยำในอนำคต
 – ณ ค่ำยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หนิ จงัหวัดรำชบุรี

ป ูไปรยำ ได้เรียนรู้ถงึโครงกำรฝึกทกัษะต่ำงๆ ที่ UNHCR ได้สนับสนุนให้ผู้ลีภ้ยัเรียนรู้ เพ่ือน�ำกลบัไปประกอบอำชีพ
ตอ่ไปในอนำคต เม่ือโอกำสมำถงึ – ณ ค่ำยผู้ลีภ้ยัอุ้มเป้ียม จงัหวัดตำก

ป ูไปรยำได้มีโอกำสสมัผสัถงึควำมอบอุน่ และควำมเข้มแขง็
ของผู้ลีภ้ยั - ณ ค่ำยผู้ลีภ้ยับ้ำนต้นยำง จงัหวัดกำญจนบุรี
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On the 31st January, 2017, UNHCR  Thailand appointed our first Goodwill Ambassador, the actress and model Pu Praya Lundberg

Pu’s journey with UNHCR Thailand began nearly three years ago when she contacted the agency to offer her support to people

forced to flee their homes due to war, conflict and persecution. Since then, she has been a key voice in raising awareness 

and educating the Thai public on refugee issues, and has assisted in many fundraising efforts such as UNHCR’s Namjai for 

Refugees campaign to help refugees in the country. Pu has also visited 4 refugee camps in Thailand, where she met Jonity, 

Tanda, and others who inspired her with their stories. Recently, she visited Jordan’s Zaatari refugee camp, one of the largest 

refugee camps in the world.

การระดมทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

นอกจากช่วยสร้างการรบัรูเ้ก่ียวกับปัญหา 
ผู ้ลี้ภัยแล้ว ปู ไปรยา ยังร่วมโครงการ
ระดมทนุต่างๆ ของ UNHCR เพ่ือช่วยเหลอื 
ผู้ลี้ภัยอีกด้วย ป ูไปรยำ ร่วมระดมทนุเพ่ือชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัภำยในประเทศ 

ภำยใต้แคมเปญ  “Namjai For Refugees ร่วมสร้ำงชีวิต
ใหมด้่วยน�ำ้ใจกบั UNHCR”

29 ม.ค. 2559 : แคมเปญ
“NAMJAI FOR REFUGEES”

ป ูไปรยำ ร่วมเดนิแฟชัน่ และน�ำตุ๊กตำประมลูภำยในงำน 
Mega Fashion Winter Inspired เพ่ือชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยั

25 ก.ย. 2558 : ประมูลของเพื�อผู้ลีภ้ยั

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู ้เกี่ยวกับปัญหา
ผู้ลี้ภัยแก่สาธารณชน 

ปู ไปรยา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับ
ปัญหาผูล้ีภ้ยัแก่สาธารณชน

20 มิ.ย. 2559 : วันผู้ลีภ้ัยโลก

 
ป ูไปรยำ ในฐำนะผู้สนบัสนนุผู้มีช่ือเสยีงของ UNHCR ได้ร่วมงำนพร้อมร่วมเสวนำในพิธีเปิดเทศกำลภำพยนต์ผู้ลีภ้ยั ครัง้ท่ี 6 จดัขึน้โดย UNHCR ประเทศไทย ระหวำ่งวนัท่ี 17-21 มิ.ย. 2559

17 มิ.ย. 2559 : เทศกำลภำพยนต์ผู้ลีภ้ัย ครัง้ที� 6

ป ูไปรยำพร้อมกบัผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสยีงของ UNHCR ทัว่โลกกวำ่ 60 คน รณรงค์กำรลงช่ือชว่ยเหลอื
ผู้ลีภ้ยัแคมเปญ #WithRefugees ซึง่ได้ผู้สนบัสนนุสงูถงึ 1.2 ล้ำนคนทัว่โลก

ปู ไปรยำ เป็นหนึ่งในผู้ ร่วมเสวนำพิเศษ UNHCR “กำรท�ำงำนเพ่ือมนุษยธรรม กับหลกัพุทธศำสนำ” โดยมี
พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) และ วู๊ดดี ้วุฒิธร มิลินทจินดำ ร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

4 พ.ค. 2559 : งำนเสวนำพเิศษ UNHCR “กำรท�ำงำนเพื่อมนุษยธรรม กับหลักพุทธศำสนำ”

13 ก.ย. 2559 : Facebook Live ครัง้แรกสนับสนุนกำรลงช่ือ 
ภำยใต้แคมเปญ #WithRefugees

ป ูไปรยำ ร่วมท�ำ Facebook LIVE เพ่ือผู้ลีภ้ยัจำกนิวยอร์กเพ่ือเชิญชวนคนไทย
ร่วมกบัคนทัว่โลกลงช่ือช่วยเพ่ือนมนษุย์ภำยใต้แคมเปญ #WithRefugees
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ทตูสนัถวไมตรี UNHCR คือ เหล่ำบุคคลผู้มีชื�อเสียงทั่วโลก ที่มีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้แก่
ชีวติของผู้ที่ถกูบงัคับให้ลีภ้ยัจำกบ้ำนของตนเอง และถือเป็นตวัแทนส�ำคญัของ UNHCR  ในกำรประชำสมัพนัธ์
องค์กรให้เป็นท่ีรู้จกัอย่ำงกว้ำงขวำงทัว่โลก ผ่ำนช่ือเสียงกำรอทิุศตนและกำรท�ำงำนอย่ำงทุ่มเทของพวกเขำ

UNHCR Goodwill Ambassadors are prominent individuals who are dedicated to the
refugee cause. They contribute to UNHCR efforts by raising awareness and participating
in fundraising activities to extend our public outreach and by doing so help alleviate 
the plight of refugees across the world.

ทูตสันถวไมตรี
UNHCR คืออะไร

ทีมทูตสันถวไมตรี  UNHCR สากล
UNHCR Goodwill Ambassadors around the World 

แองเจลนิำ โจล ีนกัแสดงช่ือดงัของฮอลลวีู้ดได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็น ผู้แทนฯพิเศษของ UNHCR ในปี 2555 เพ่ือเป็น 
กำรระลึกถึงกำรอุทิศตนของเธอต่อกำรช่วยเหลื่อผู้ ลีภ้ัยทัว่โลก โดยก่อนหน้ำนัน้ โจลีได้ด�ำรงต�ำแหน่งทูต
สนัถวไมตรีของ UNHCR ตัง้แต่ปี 2544 และได้มีโอกำสเดินทำงไปเย่ียมเยือนค่ำยผู้ลีภ้ยัทัว่โลกกว่ำ 50 ครัง้ 
ซึง่หลงัจำกได้รับต�ำแหน่งผู้แทนฯพิเศษของ UNHCR ท�ำให้เธอมีบทบำทท่ีเพ่ิมมำกขึน้ในกำรแก้ปัญหำผู้ลีภ้ยั  
โดยเฉพำะในเร่ืองวิกฤตกำรณ์ผู้ ลีภ้ัยขนำดใหญ่ท่ีก�ำลังเกิดขึน้ทั่วโลก รวมถึงเป็นตัวแทนของ UNHCR 
ระดบักำรทตูในกำรเจรจำเก่ียวกบัประเดน็ผู้ลีภ้ยัในระดบันำนำชำติ

Angelina Jolie was appointed UNHCR Special Envoy in April 2012 after more than 10 years of 
dedicated service to the refugee cause. In her expanded role, Jolie focuses on major crises 
that result in mass population displacements. She also engages with decision-makers on 
global displacement issues and represents UNHCR at the diplomatic level.

“ถ้ำคณุได้มีโอกำสพดูคยุกบัผู้ลีภ้ยัเหมือนผม ได้นัง่จบัเขำ่คยุกนั คณุจะ
พบวำ่ เรำตำ่งเป็นมนษุย์เชน่เดียวกนั เป็นครอบครัวเดียวกนั และสิง่ท่ี
ครอบครัวท�ำได้ดีท่ีสดุคือกำรคอยชว่ยเหลือกนัและกนั”

“If you could have the conversations that we had, if only you 
could sit and speak to refugees, face to face, you would see 
that we really are the same, that we really are part of one 
family. And, at its best, a family does all it can to support 
each other.”

นีล เกแมน
(Neil Gaiman)

สัญชำต:ิ องักฤษ
ช่ือเสียง: นกัเขียน 
ได้รับกำรแต่งตัง้: กมุภำพนัธ์ 2560

“ผู้ลีภ้ยัต้องกำรมำกกวำ่ควำมช่วยเหลือแบบฉกุเฉิน พวกเขำต้องกำร
ควำมหวงัส�ำหรับอนำคตของพวกเขำ เชน่เดียวกบัพวกเรำทกุคน”

“Refugees need more than just emergency support.
They need the hope of a future, as we all do.”

คำเลด โฮสเซอนีิ 
(Khaled Housseini)

สัญชำต:ิ อเมริกนั 
ช่ือเสียง: นกัเขียน
ได้รับกำรแต่งตัง้: กมุภำพนัธ์ 2549

“น่ีคือชว่งเวลำท่ีส�ำคญัท่ีสดุท่ีเรำจะยืนเคียงข้ำงผู้ลีภ้ยั และแสดงควำม
เป็นน�ำ้หนึง่ใจเดียวกนั เรำก�ำลงัเผชิญวิกฤตกำรณ์ด้ำนมนษุยธรรมท่ี
รุนแรงอย่ำงท่ีไม่เคยเกิดขึน้มำก่อนในประวตัิกำรณ์ และมนัคือสิ่งท่ี
เรำต้องแสดงควำมรับผิดชอบร่วมกนั”

“There has never been a more crucial time to stand with refugees 
and show solidarity. We are living through an unprecedented 
crisis, and there must be shared responsibility worldwide.”

เคต บลำนเชตต์
(Cate Blanchett)

สัญชำต:ิ ออสเตรเลีย   
ช่ือเสียง: นกัแสดงยอดเย่ียม 
ได้กำรรับแต่งตัง้: พฤษภำคม 2559

“ผู้ลีภ้ยัไมไ่ด้เป็นคนแปลกหน้ำ หรือแตกตำ่งจำกพวกเรำ  เขำเหลำ่นัน้
เป็นคนธรรมดำทัว่ไปท่ีมีควำมฝันเหมือนพวกคณุหรือตวัผมเอง เพียงเเต่
พวกเขำก�ำลงัผำ่นเข้ำสูช่ว่งเวลำแหง่ควำมยำกล�ำบำกในชีวิตซึง่ท�ำให้
พวกเขำเหน็คณุคำ่ของสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ท่ีได้รับในชีวิต”

“Refugees are not different and unique people. They are ordinary 
people dreaming the same dreams as you and me but who are 
going through extraordinary times that mean they take 
nothing in life for granted.”

จอง วู ซอง 
(Jung Woo-Sung) 
สัญชำต:ิ เกำหลีใต้ 
ช่ือเสียง: นำยแบบ และนกัแสดงช่ือดงั
ได้รับกำรแต่งตัง้: มิถนุำยน 2558  

“ดิฉันรู้สึกซำบซึง้ท่ีได้รับรู้ถึงสิ่งท่ีผู้ลีภ้ยัต้องเผชิญเพ่ือรักษำศกัดิ์ศรี
ควำมเป็นมนษุย์ของพวกเขำ และควำมขำดแคลนไมเ่คยลดทอนควำม
ออ่นโยนของพวกเขำให้ลดน้อยลง ดฉินัอยำกให้พวกเขำรับรู้วำ่พวกเขำ
ไมไ่ด้อยูค่นเดียว ยงัมีคนอีกมำกมำยท่ีรักพวกเขำ”

“I am deeply touched by how refugees keep their dignity and 
how poverty does not destroy their kindness. I want to let them 
know they are not alone, there are people who love them.”

เหยำ เฉิน 
(Yao Chen)

สัญชำต:ิ จีน
ช่ือเสียง: นกัแสดง และบลอ็กเกอร์
ได้รับกำรแต่งตัง้: มิถนุำยน 2556

แองเจลนิา โจล ี- ผูแ้ทนฯพิเศษของ UNHCR
Angelina Jolie – UNHCR Special Envoy

“ถ้ำได้รับโอกำส เด็กผู้ลีภ้ยัก็สำมำรถเก่งขึน้ได้ พวกเขำไม่ได้ไร้ก�ำลงั
และพวกเขำก็ไมต้่องกำรควำมสงสำร พวกเขำสำมำรถกลำยเป็นประชำชน 
ในประเทศใดก็ได้ และก็จะกลำยเป็นคนท่ีชว่ยเหลือสงัคมนัน้อีกด้วย”

“Given a chance, refugee kids excel. They are not powerless,
they don’t need pity. They can be citizens of any country, 
respectfully and constructively contributing to humanity’s goals.”

เจอร์ ดอูำน่ี 
(Ger Duany)

สัญชำต:ิ ซดูำน   
ช่ือเสียง: นำยแบบ และนกัแสดง 
ได้รับกำรแต่งตัง้: มิถนุำยน 2558 

What is a Goodwill Ambassador? 
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“หนทู�ำทกุอยำ่ง ทัง้ท�ำงำนบ้ำน หุง่หำอำหำร ดแูล พี รวมถงึต้องกลบัมำจำก
โรงเรียนตอนเท่ียงเพ่ือปอ้นข้ำว พี ทกุวนั” ตนัดำ เลำ่ชีวิตประจ�ำวนัให้พวกเรำฟัง

“เหน่ือยมัย้ ตนัดำ?” เรำตัง้ค�ำถำมด้วยควำมสงสยัในภำระของเดก็ผู้หญิงตวัเลก็ๆ
คนหนึง่หำกแต ่ตนัดำสำ่ยหวัเป็นค�ำตอบ พร้อมโผเข้ำไปหยอกกบั พี ตำมประสำเดก็
สองยำยหลำนหยอกล้อกนัอยำ่งนำ่เอน็ด ูพี หวัเรำะและบอกวำ่ หลำนสำวชอบ
เข้ำมำกอด ชอบมำคลอเคลยีแบบนีต้ลอดเวลำ บำงทีพีก็ร�ำคำญ แตก็่มีหลำนอยู่
คนเดียว หลำนคนนีเ้ป็นทกุ  ๆอยำ่งของพี พอ่แมข่องตนัดำทิง้เธอไว้กบั พี แล้วก็หำยไป
ทัง้คู ่ซึง่หำก พี อำยมุำกขึน้และไมอ่ยูอี่กคน ตนัดำ จะกลำยเป็นเดก็ท่ีไมมี่คนดแูล

“รักพีมำกมัย้ แล้วอนำคตอยำกจะเป็นอะไร?” ค�ำถำมยอดฮิตท่ีเรำมกัจะถำม
เดก็ๆ ผู้ลีภ้ยั ด้วยสว่นหนึง่ก็เพ่ือพยำยำมให้พวกเขำได้จินตนำกำรถงึอนำคต
ข้ำงหน้ำเม่ือโอกำสมำถงึ

“อยำกเป็นครู พอเป็นครูแล้วจะได้มีเงินดแูล พี” ค�ำตอบซึอ่  ๆจำกเดก็ผู้หญิงตวัเลก็ๆ
คนหนึง่ ท่ีท�ำให้เรำยิม้กว้ำงด้วยควำมเอน็ด ูหลงัจำกได้พดูคยุกบั พี และ ตนัดำ
พอสมควร เรำก็เตรียมตวัเพ่ือท่ีจะกลบัไปท�ำงำนต่อไปขณะหนัหลงักลบัไป
มองเดก็สำว รอยยิม้ท่ีเขินอำยของเธอก็ยงัสง่มำให้เรำโดยตลอด 

“
รอยยิม้ท่ีจริงใจและไมเ่คยคำดคดิวำ่วนัหนึง่เธอจะได้พบผู้หญิงอีกคน

คนท่ีได้รับแรงบนัดำลใจจำกตนัดำ คนท่ีน�ำเร่ืองรำวของเธอ
ไปบอกตอ่แก่โลกภำยนอกด้วยน�ำ้เสียงอนัภำคภมิูใจ

คนท่ีได้ก้ำวขึน้เป็นทตูสนัถวไมตรี UNHCR คนแรกของประเทศไทย
และภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผู้หญิงคนนัน้ช่ือ ป ูไปรยำ ลนุด์เบร์ิก

”

เด็กหญิงในเรื่องเล่า

บำ่ยแก่ๆ ในชว่งหน้ำร้อนวนัหนึง่ท่ีคำ่ยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หิน จงัหวดัรำชบรีุ ขณะท่ีทีมงำน 
With You ก�ำลงัเดนิเท้ำผำ่นตรอกซอกซอยอนัขรุขระ เพ่ือไปยงับ้ำนของคณุยำย
ผู้ลีภ้ัยท่ำนหนึ่ง เดินลดัเลำะกันมำสกัพักเรำก็มำถึงกระต๊อบไม้ไผ่เล็กๆ ท่ี
แยกไม่ออกว่ำตรงไหนคือห้องครัว ตรงไหนคือห้องนอน หรือตรงไหนคือ
ห้องน�ำ้ ซึง่ก่อนจะก้ำวเข้ำไปในบ้ำน สำยตำเรำก็สอดสำ่ยไปยงัสิ่งท่ีไมคุ่้นตำ
บริเวณใต้ถนุ 

“อนันัน้กะละมงัไว้รองของเสียของพี (พีหมำยถึง “ยำย” ในภำษำกะเหร่ียง) 
แกเดินไมไ่ด้ เลยต้องเจำะพืน้บ้ำนแล้วให้แกคลำนมำขบัถ่ำยตรงรูนัน้ เวลำท่ี
หลำนสำวไปโรงเรียน พอเดก็กลบับ้ำนมำก็จะมำท�ำควำมสะอำดเอง” 

ได้ยินเชน่นัน้ เรำก็ย่ิงอยำกเจอหลำนสำวของพี ผู้ ท่ีต้องดแูลยำยท่ีชว่ยตวัเอง
ไมไ่ด้ขนำดเข้ำห้องน�ำ้ยงัต้องขบัถ่ำยจำกบนบ้ำน หลงัจำกท่ีทกัทำย พี ผู้นอน
อยู่บนบ้ำน เรำก็ตัง้หน้ำตัง้ตำรอหลำนสำวของพี ท่ีก�ำลงักลบัจำกโรงเรียน
เพ่ือพดูคยุกบัเธอ เรำสงัเกตได้วำ่

“
 ถงึ พี จะเดนิไมไ่ด้แต ่พี ก็มีสขุภำพจิตท่ีดี ยิม้แย้ม

และหวัเรำะตลอดเวลำท่ีพดูคยุ ท�ำให้เรำรู้ได้วำ่ พีคงจะได้รับ
ควำมรักและกำรเอำใจใสจ่ำกหลำนสำวตวัน้อยมำโดยตลอด 

”
“มำแล้วๆ น่ี ตนัดำ (นำมสมมตุิ) หลำนสำวของพีคะ่” สิน้เสียงของเจ้ำหน้ำท่ี
ล่ำมภำษำกระเหร่ียงของเรำท่ีมำด้วย ตรงหน้ำเรำคือเด็กผู้หญิงวัย 13 ปี  
ท่ียิม้อำยๆ ขณะท่ียกมือไหว้ทกุคนท่ีอยูใ่นบ้ำน ตนัดำ เป็นเดก็ผู้หญิงหน้ำตำ
นำ่รักคนหนึง่ ถงึจะมีดวงหน้ำท่ีเศร้ำสร้อยอยูบ้่ำง แตเ่รำก็รู้สกึวำ่เดก็ผู้หญิงท่ี
อยูต่รงหน้ำเป็นเดก็ท่ีฉลำดเฉลยีว และมีควำมรับผิดชอบเกินวยัเป็นอยำ่งมำก

On one hot afternoon, at Tham Hin refugee camp in Ratchaburi, the With You team encountered a brave young girl called “Tanda”.
Living only with her ailing grandmother, Tanda took on all the responsibilities of an adult. She cooked and cleaned and even fed
her grandmother food every single day. When asked what she wanted to be when she grew up, her reply was simple. “I’d like to
be a teacher so I can make enough money to take care of my grandmother”. Tanda was not aware that her life would later inspire one 
woman. That woman tells the story of Tanda to inspire more people. That women later became UNHCR’s Goodwill Ambassador
and her name is Pu Praya Lundberg.
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News & Events
UNHCR ร่วมกับท่าน ว.วชิรเมธี จัด “งานประมูล
ศิลปกรรมเพื่อผู ้ลี้ภัย” ระดมทุนมอบที่พักพิงแก่
ผู้ล้ีภัยทั่วโลก

มิยาวิ ร็อคเกอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น เดินทางเยือนค่าย
ผูล้ีภ้ยัในประเทศไทย รวมถึงเข้าพบท่าน ว. วชริเมธี 

ท่านข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาตเิดินทาง
เยี่ยมผู้พลัดถิ่นในซีเรีย

นำยฟิลิปโป กรำนดี ข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชำชำติ เดินทำงเยือน
เมืองฮอม ประเทศซีเรีย เพ่ือลงพืน้ที่ส�ำรวจสถำนกำรณ์ควำมต้องกำร
เร่งด่วนส�ำหรับกำรช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมที่ถือได้ว่ำรุนแรงเป็น
อันดับต้นๆ อีกทัง้ในวนัท่ีสองของกำรลงพืน้ท่ี นำยกรำนดี ยังได้พบกับ
บรรดำผู้ พลัดถ่ินเน่ืองจำกควำมไม่สงบอีกด้วย 

UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi today witnessed 

at first-hand what he termed the immense scale of urgent humanitarian 

needs in Homs, Syria, while meeting displaced persons in the city, 

on the second-day of a landmark visit to the country.

มิยำวิ ร็อคเกอร์ช่ือดงัจำกญ่ีปุ่ น นกัแสดงจำกเร่ือง Unbroken ก�ำกบัโดย
แองเจลนีำ โจล ีเดนิทำงมำยงัส�ำนกังำน UNHCR ประจ�ำประเทศไทย รวมทัง้
เย่ียมคำ่ยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หิน จงัหวดัรำชบรีุ โดยได้ร่วมร้องเพลงและเล่นกีตำร์กับ
ผู้ลีภ้ยั นอกจำกนีม้ยิำวไิด้เดนิทำงไปยังไร่เชญิตะวัน เพื่อกรำบนมัสกำร 
ท่ำน ว. วชริเมธี และแลกเปลี่ยนข้อคดิในกำรชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์

Japanese rockstar, Miyavi, who also starred in Angelina Jolie’s movie

‘Unbroken’ visited the Tham Hin refugee camp in Ratchaburi. 

He performed for the refugees, donated some musical instruments 

and learned about the refugee situation in Thailand.

UNHCR ร่วมกบั พระมหำวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) พิพิธภณัฑ์ศลิปะไทยร่วมสมยั 
(MOCA Bangkok) เขำใหญ่อำร์ตมิวเซียม และ ไฮบริดอำร์ท คอลเลคเตอร์ จดัโครงกำร 
“งำนประมลูศลิปกรรมเพ่ือผู้ลีภ้ยั” หรือ “Art Auction for Refugees” โดยเป็นกำร
รวบรวมผลงำนชิน้เอกทัง้หมด 30 ชิน้ จำก 25 ศลิปิน และชำ่งภำพช่ือดงัของไทย 
รวมถึงศิลปินแห่งชำติ อำทิ ช่วง มูลพินิจ ชลูด น่ิมเสมอ ปรีชำ เถำทอง 
ปัญญำ วิจินธนสำร และนนทิวรรธน์ จนัทนะผะลนิ มำจดัแสดง ณ ศนูย์กำรค้ำ 
สยำม พำรำกอน ระหวำ่งวนัท่ี 15-19 กมุภำพนัธ์ 2560 และน�ำออกประมลูในวนัท่ี 
11 มีนำคม 2560 ณ MOCA Bangkok  โดยรำยได้ท่ีได้จำกกำรประมลูผลงำน
ศิลปกรรมรวมได้ทัง้สิน้ กว่ำ 9 ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยจะน�ำไป
สมทบทนุแคมเปญระดมทนุระดบัโลกของ UNHCR “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” 
เพ่ือจัดหำท่ีพักพิงแก่ผู้ ลีภ้ัยจ�ำนวน 2 ล้ำนคน ใน 12 ประเทศทั่วโลก อำทิ 
จอร์แดน เลบำนอน รวนัดำ และสำธำรณรัฐชำด เป็นต้น

The UN Refugee Agency, in collaboration with the well-respected Buddhist 

monk, Venerable V. Vajiramedhi, the Museum of Contemporary Art (MOCA 

Bangkok), Khao Yai Art Museum and Hybrid Art Collectors, launched an  

“Art Auction for Refugees” project in an effort to raise funds for UNHCR’s 

global campaign “Nobody Left Outside” to build or improve shelter for 

2 million refugees in 12 countries around the world, including Jordan,  

Lebanon, Rwanda and Chad. The total money raised from the Art Auction 

was over 9 million baht.



    Donation Method: Credit Card

ธนาคาร Issuing Bank  ..................................................................................      VISA                MASTERCARD                 AMEX

หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต Credit/Debit Card no.                            -                           -                           -

รตับุยาอดมหนัว  Expiry Date  ..........................................  Donor name and last name ...................................................................................
Cardholder’s Name ......................................................................................... Signature ...................................................................

ลมเีอ  Email ....................................................................................................................... Mobile phone ......................................................
   าขเนิงเนอโ  ีชญับาขเ ม็อเีทอเูตนาผอืรห ีชญับ Donate via Bank Transfer or ATM  

Account Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT  

 Donor’s name and last name  ……………………..................................................…...............................................................................................................……… 

ลมเีอ  Email …………….........................................................................................................… อืถอืมรอบเ ..……….  Mobile phone ………......……….........................……………………

โอนจากสาขา Transfer from branch  ......................................................................................  ............  Date of Transfer .........................................................................

 .พ.กาขาส ยพัรทมสะสีชญับ
9-995550-102เลขที่บัญชี

Current Account
Account Number 201-055599-9

ิตาชาชะรปหสราคาอาขาส ยพัรทมออีชญับ
6-958522-400เลขที่บัญชี

Savings Account
Account Number 004-225859-6 

 นศวเทเาขาส ยพัรทมออีชญับ
3-40888-2-030เลขที่บัญชี

Savings Account
Account Number 030-2-88804-3

ชื่อบนบัตร

คาจิรบูผลุกส-ชื่อ

เบอรโทร.ติดตอที่สะดวก

ลายมือชื่อผูถือบัตร

ชื่อบัญชี

คาจิรบูผลุกส-ชื่อ

วันที่โอน

 
**Remark: Transfer through ATM, the appearance on screen will show only partial name of the account owner name (the United Nations High Commissioner for Refugees)

**หมายเหตุ ถาโอนเงินผานทาง ATM ทานจะเห็นชื่อบางสวนของชื่อเจาของบัญชีคือ the United Nations High Commissioner for Refugees

เงินบริจาคไมสามารถนำไปลดหยอนภาษีได ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทานคะ Donation is not tax-deductible. Thank you very much for your kindness.

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

ติดรคเรตับนาผคาจิรบ ไงุรก.ธ ,ยชิณาพยทไ.ธ ,รกิสก.ธ ,พทเงุรก.ธ( ติบดเรตับนาผคาจิรบ ทย)
Donation Method: Debit Card (Bangkok Bank, Kasikornbank, Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank)

Thank You! After completing the form or transferring of donation, please send your document to Email: support.th@unhcr.org or Fax 02 280 0555.
ขอขอบคุณ เมื่อทานกรอกเอกสาร หรือโอนเงินบริจาคเรียบรอยแลว กรุณาสงแบบเอกสารมาที่ support.th@unhcr.org หรือแฟกซ 02 280 0555

เพียงพอที ่จะมอบชุดช่วยชีว ิตจาก
สงครามและความอดอยาก 6 ช ุด
ซึ่งประกอบไปด้วยชุดครัว ถังน้�า 
To provide life-saving kits to six
families to help them survive in
the emergency and famine

ช่วยเหลือทุกด้านเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของแม่และเด็ก
To provide help where it is needed
most

เพื่อคุ้มครองทุกด้าน รวมถึงสนับสนุน
แพทย์ นักโภชนาการ และศูนย์โภชนาการ 
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก และ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
To provide ongoing protection and 
support specialist nutrition to help 
reduce mortality from famine

700 บาท/เดือน 
700 Baht per month 

สามารถร ักษาช ีว ิตของเด ็กท ุกว ัน 
ด้วยการให้อาหารเสริมและเกลือแร่
รักษาโรคท้องร่วงและโรคปอดบวม
To save children and family lives
and provide oral rehydration
salts to help treat diarrhea and 
pneumonia

500 บาท/เดือน 
500 Baht per month 

3,000 บาท 
3,000 Baht

อื่นๆ 
Other _ ฿

© UNHCR/Will Swanson


