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มำจนถงึคำ่ยผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย และได้โอกำสเร่ิมต้น
ชีวิตใหมอี่กครัง้ ซึง่การบริจาคอย่างต่อเน่ืองของท่าน
ได้มีส่วนส�าคัญในการมอบความคุ้มครองให้ผู้ลีภ้ยั
อย่ำงนอ วี เซ และหลำนสำวในขณะท่ีพวกเขำยัง
กลบับ้ำนไม่ได้

ปูขอบคุณจริงๆนะคะท่ีทุกท่ำนได้ช่วยเหลือและอยู่
เคียงข้ำงผู้ลีภ้ยัไปด้วยกนั เรำคือครอบครัวเดียวกนั
ครอบครัว UNHCR ค่ะ

ด้วยความเคารพ

ไปรยา ลุนด์เบร์ิก (ป)ู
ทตูสันถวไมตรี UNHCR

สวัสดค่ีะ ผู้บริจาคทกุท่าน

ปูดีใจท่ีได้มีโอกำสแบ่งปันเร่ืองรำวให้กับพวกเรำ
ครอบครัว UNHCR อีกครัง้นะคะ  ปีนีเ้ป็นปีท่ี 4 ท่ีปไูด้
เป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันกับผู้บริจำค UNHCR 
และได้ท�ำหน้ำท่ีทูตสันถวไมตรีมำครบหนึ่งปีแล้ว  

ส�าหรับวันผู้ลีภ้ัยโลก 20 มิถุนายนนี ้ปูถือเป็น
โอกาสพิเศษที่จะขอย�า้ชัดในเจตนารมณ์ที่จะ
อยู่เคียงข้างผู้ลีภ้ัยต่อไป เพราะปูเช่ือว่าทุกชีวิต
มีคุณค่าเท่ากันค่ะ 

จำกหลำกหลำยเร่ืองรำวในค่ำยผู้ลีภ้ยัท่ีปูได้ฟังจำก
ตัวผู้ ลีภ้ัยเอง รวมถึงกำรท่ีปูได้เห็นควำมทุ่มเทของ
เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR ซึง่ไมย่อ่ท้อท่ีจะท�ำงำนเพ่ือควำม
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของผู้ลีภ้ยั  ปจูงึมีควำมภำคภมิูใจอยำ่งย่ิง
ท่ีไ ด้ เ ป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือผู้ ลี ภ้ัยต่อไป  

ครัง้หนึง่ปไูด้เดนิทำงไปกบัทีม UNHCR เพ่ือเข้ำไปใน
คำ่ยผู้ลีภ้ยับ้ำนแมส่ริุนทร์ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ปไูด้พบ
กบัคณุยำยนอ วี เซ และหลำนสำวซึง่ลีภ้ยัมำจำกบ้ำน
ตวัเองเพ่ือหนีจำกสงครำม ลองนึกภำพตำมดนูะคะ
คุณยำยจะล�ำบำกแค่ไหนท่ีต้องลีภ้ยัไปพร้อมๆกับท่ี
ต้องดแูลหลำนสำวตวัเล็กๆอีกหนึ่งชีวิต แต่ในควำม
โชคร้ำยก็ยงัมีควำมโชคดีอยูบ้่ำง ท่ีคณุยำยได้เดนิทำง

This is my fourth year as a UNHCR donor and my 

first anniversary as Goodwill Ambassador. I am 
proud to be part of an organization that works 
hard to create better lives for refugees.

During my visits to refugee camps, I have seen the 
dedication of the team at UNHCR and heard many 
heartbreaking yet truly impressive stories from 
refugees. Meeting them has been an inspiration 
for my continued work with UNHCR.  

In honour of World Refugee Day, June 20th, I would 
like to sincerely thank all of you for your help and for 

standing with refugees with me and UNHCR. 

unhcr.or.th2
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ข้อความจากใจ
ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก     
ทูตสันถวไมตร ีUNHCR

A message from UNHCR’s 
Goodwill Ambassador,
Praya Lundberg

“เราคือครอบครัวเดียวกัน…
ครอบครัว UNHCR”

“We are ONE Family…. 
UNHCR family”

สแกนเพ่ือชมวีดโีอพเิศษจากปู
scan QR code for

special video from Praya
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วนัผู้ลีภ้ยัโลก (World Refugee Day) ตรงกบัวนัท่ี 20 มิถนุำยน ของทกุปี สมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ
ได้ก�ำหนดให้มีวนัส�ำคญันีค้รัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นวำระครบรอบ 50 ปีของอนุสญัญำว่ำด้วย
สถำนภำพผู้ลีภ้ัย พ.ศ. 2494

ในทกุๆปี วนัผู้ลีภ้ยัโลก จะมีกำรจดักิจกรรมตำ่งๆเพ่ือเป็นเกียรติแก่ควำมเข้มแข็งและจิตใจอนักล้ำหำญ
ของผู้ ลีภ้ัย โดยเน้นควำมส�ำคัญของกำรรณรงค์ให้คนในสังคมร่วมกันเป็นกระบอกเสียง ให้ควำม
ช่วยเหลือ และหำทำงออกท่ียั่งยืนแก่ผู้ ลีภ้ัย

World Refugee Day falls on 20 June every year and commemorates the strength, courage and 
perseverance of those forced to flee. It is also a key moment for voicing support and demanding  
action to help refugees worldwide.

ในชว่งปลำยปี 2560 UNHCR ได้ผลกัดนัมำตรกำรเพ่ือแก้ปัญหำสถำนกำรณ์
ผู้ลีภ้ยัโลกตอ่ท่ีประชมุสหประชำชำติ โดยเนือ้หาหลักประกอบไปด้วย

1. กำรสนบัสนนุให้ประเทศตำ่งๆใช้แผนรับมือสถำนกำรณ์ผู้ลีภ้ยัฉบบัครอบคลมุ 
หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) 

2. กำรอภิปรำยร่วมกนัระหวำ่งประเทศสมำชิก องค์กรไมแ่สวงก�ำไร นกัวิชำกำร 
และกลุม่สนบัสนนุจำกหลำยภำคสว่น เพ่ือบรรลแุนวทำงท่ีประชำคมระหวำ่ง
ประเทศจะสำมำรถช่วยสนบัสนนุประเทศผู้ รับผู้ลีภ้ยัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3. กำรผลกัดนัประเด็นเร่ือง ควำมท้ำทำยในกำรให้ควำมคุ้มครองระหว่ำง
ประเทศ ให้เกิดแนวทำงปฏิบตัิท่ีชดัเจน

WORLD
REFUGEE DAY

วันผู้ล้ีภัยโลก

สืบเน่ืองจำกวนัผู้ลีภ้ยัโลกปี 2559 ท่ีผำ่นมำนัน้ UNHCR ได้เปิดตวัแคมเปญ
#WithRefugees เพ่ือรณรงค์กำรลงช่ือสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัทัว่โลก ส�ำหรับปี 2561 UNHCR ยงัคงสำนต่อควำมส�ำเร็จ
ของแคมเปญดังกล่ำว โดยเน้นย�ำ้ควำมเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกันของคน
ทั่วโลก ชวนให้คนในสังคมออกมาท�าความดคีนละหน่ึงอย่างเพื่อผู้ลีภ้ยั 

The #WithRefugees Campaign petition was launched in 2016 as 
a platform for the public to express solidarity with those forced 
to flee and encourage society to take action. World Refugee Day 
2018 will focus on solidarity for refugees, involving all parts of 
society with the aim of mobilizing global public support and 
challenging all members of society to do something positive for 
refugees.

แคมเปญ #WithRefugees ป ี2561

ร่วมลงช่ือวันน้ี เพือ่ยืนหยัดเคยีงข้างผูล้ี้ภยัด้วยกัน

#WithRefugees #เคียงข้างผู้ลี้ภัย

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 
(UN Global Compact for Refugees)
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ประเด็นส�ำคญัทัง้หมดนีไ้ด้รับกำรน�ำมำเจรจำต่อเน่ืองในปี 2561 เพ่ือให้เกิด
ทิศทำงท่ีชดัเจน ซึง่ข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชำชำติได้เน้นย�ำ้ควำมส�ำคญั
ดงักล่ำวในรำยงำนประจ�ำปีท่ีน�ำเสนอต่อสมชัชำแห่งสหประชำชำติด้วย

In 2017, The Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) 
was applied in more than a dozen countries with thematic discussions 
on the key aspects of the global compact on refugees, involving the 
participation of UN Member States, NGOs, academics, and advocacy 
groups. This process will continue in 2018.

© UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo



Panama

เทศกาลอาหารผู้ลีภ้ยั
กิจกรรมดีๆท่ีให้โอกำสผู้ ลีภ้ัยได้ท�ำงำนเป็นเชฟใน
ร้ำนอำหำรทัว่ปำนำมำ

An opportunity for refugee chefs to take over 
restaurants and food trucks across the city.

4 unhcr.or.th

#WithRefugees Global Solidarity 

ร่วมกันยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัย

USA

แฟช่ันโชว์แสดงผลงานดีไซน์ของ
ผู้ลีภ้ัย
นอกจำกจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ลีภ้ัยได้แสดง
ฝีมือในกำรออกแบบเสือ้ผ้ำแล้ว รำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำทัง้หมดจะน�ำไปช่วยมอบควำมปลอดภยั
ให้แก่ผู้ หญิงและเด็กในค่ำยผู้ ลีภ้ัยไนโรบี ประเทศ
เคนยำอีกด้วย

A fashion show was held to showcase refugee-
made fabrics, with the proceeds to help 
provide safe houses for vulnerable women 
and children refugees in Nairobi.

Why do you stand #WithRefugees? คุณอยู่เคียงข้างผู้ลี้ภัย เพราะอะไร 

“ปูอยู่เคียงข้ำงผู้ลีภ้ัย เพรำะปูเช่ือว่ำทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากันค่ะ”
ไปรยำ ลนุด์เบร์ิก

“ผู้ลีภ้ัยมีพรสวรรค์และศักยภาพ หำกได้รับควำมช่วยเหลือ พวกเขำก็จะ
มีโอกำสเหมือนคนทัว่ไปได้” สหรัถ สงัคปรีชำ

Ghana

Do it Luquluqu “เป็นมากกว่าการ
บริจาคเพราะน่ีคือไลฟ์สไตล์แห่งการให้”
แคมเปญหลำกสสีนั จำก UNHCR แอฟริกำท่ีชวนให้คน
มำร่วมบริจำคกบัคอนเซปท์เก๋ๆ ซึง่ Luquluqu (ลคูลูคู)ู 
เป็นค�ำท่ีทีมงำน UNHCR แอฟริกำคดิขึน้มำ โดยโยง
ไอเดียของกำร “ให้”เข้ำกบัปรัชญำแอฟริกำ UBUNTU 
ท่ีเน้นสปิริตของกำรแบ่งปันเพ่ือผู้ อ่ืน
แคมเปญนีไ้มเ่พียงแคท่�ำให้เกิดกำรระดมทนุในวงกว้ำง 
แตย่งัชว่ยให้สงัคมโดยรวมเปลีย่นมมุมองและยอมรับ
ผู้ลีภ้ยัในเชิงบวกมำกย่ิงขึน้ด้วย

“#DoitLuQuLuQu! It’s more than giving, it’s 
a lifestyle!” is a campaign launched by UNHCR 
Africa. The term “LuQuLuQu” draws on the 
African philosophy of “Ubuntu”, “Ujamaa”, or 
“yi bi ma” — the spirit of sharing resources 
and caring for one another.

© UNHCR/Lorey Campese
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แคมเปญ #WithRefugees ได้ขับเคลื่อนให้มีกำรแสดงออกทำงสงัคมอย่ำงสร้ำงสรรค์และเป็นน�ำ้หนึ่งใจเดียวกันเพ่ือผู้ลีภ้ัยทัว่โลก ควำมร่วมมือดงักล่ำวแสดง
ให้เห็นถึงพลงัของสงัคมท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้เพ่ือผู้ลีภ้ัยหลำยล้ำนครอบครัว

The #WithRefugees Campaign has been mobilizing public action, innovation and solidarity for refugees globally, showing that when we join together, 
we can all make a difference for families forced to flee.

Hong Kong 

ส่งผ่านความรู้สึกของ Nadima ไปยัง
ผู้ฟัง
UNHCR ฮ่องกงป๊ิงไอเดียสร้ำงสรรค์เพ่ือจะบอกเล่ำ
ควำมรู้สึกของ Nadima ผู้ ลีภ้ัยหญิงวยั 13 ปีจำก
ซูดำนใต้ โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเสียงบรรยำย
เสมือนจริง แคมเปญนีจ้ดัขึน้ในพืน้ท่ีสำธำรณะ เชิญ
ให้ผู้คนท่ีสญัจรผ่ำน ใช้ผ้ำปิดตำแล้วฟังเหตุกำรณ์
จ�ำลองรอบตัวขณะท่ี Nadima เดินทำงทัง้เสียง
ระเบิด เสียงกรีดร้องขอควำมช่วยเหลือ และเสียง
ฝีเท้ำท่ีวิ่งหนีกำรเขน่ฆำ่ เป็นชว่งเวลำ 7 นำทีกบักำร
ใช้ใจดหูฟัูง ท�ำให้ผู้ ร่วมแคมเปญได้เข้ำถึงหวัใจของ
ผู้ ลีภ้ัย และถึงกับน�ำ้ตำไหลออกมำจำกอำรมณ์ท่ี
ยำกจะบรรยำย

UNHCR Hong Kong took locals on an audio 
journey imitating the experience of a South 
Sudanese refugee fleeing to Uganda. Many 
were moved to tears by the fr ightening
experience and impelled to show support 
for refugees.

Jordan

การจัดการแข่งขันกีฬาในค่ายผู้ลีภ้ัย
ซาตารี
UNHCR ในประเทศจอร์แดนได้มีกำรจัดกิจกรรม
พิเศษเพ่ือให้เด็กผู้ลีภ้ยั และเด็กพิกำรในค่ำยผู้ลีภ้ยั
ซำตำรีได้มีโอกำสเล่นกีฬำเหมือนเด็กทั่วไป 

Sport activities were held in Za’atari Refugee 
camp for refugee children including those 
with disabilities.

เรำขอชวนคุณมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ UNHCR และผู้สนับสนุนท่ีมีช่ือเสียงของเรำ ยืนหยัดเคียงข้ำงผู้ลีภ้ัย ระลึกถึงควำมเข้มแข็งของครอบครัวท่ีต้องสูญเสีย 
ถูกบงัคบัให้หนีเอำชีวิตรอดจำกสงครำมและควำมขัดแย้ง Join us and our High Profile Supporters in showing your support for refugees.

“ผมเลือกท่ีจะอยู่เคียงข้ำงผู้ลีภ้ยั เพรำะว่ำ...ในฐำนะมนษุย์โลก เราควรท�า
ทกุสิ่งที่เราท�าได้เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขา” วรรณสงิห์ ประเสริฐกลุ

“ดิฉันขอเลือกท่ีจะอยู่เคียงข้ำงผู้ลีภ้ยั...เพรำะว่ำพวกเขาคือเพื่อนมนุษย์
ของเรา ที่ยังคงต้องการก�าลังใจจำกพวกเรำทกุคนคะ่” ฐปนีย์ เอียดศรีชยั

© UNHCR Hong Kong

© UNHCR/Esna Ong
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With Memory of

Homeland
ในวันที่ไกลบ้าน ผู้ลี้ภัยเลือกที่จะทำ�อะไรให้คล�ยคิดถึง
ม�อ่�นคำ�บอกเล่�ที ่อ�จทำ�ให้ใครหล�ยคนมองเห็น
คว�มสุขจ�กเรื ่องง่�ยๆใกล้ตัว
Forced to flee their homes, these refugees do what they
can to bring back memories of better times.

ฟำดิตัง้ ช่ือให้เพ่ือนรักสี่ขำของเขำว่ำ 
‘อะเลปโป’ ช่ือเดียวกบัเมืองทำงตะวนัตก
เฉียงเหนือของประเทศซีเรีย ซึ่งเป็น
บ้ำนเกิดของเขำ ทุกๆครัง้ท่ีเขำเรียกช่ือ
อะเลปโป มันเหมือนกับว่ำ บ้ำน สนำม
เด็กเล่น และควำมสุขของวันเก่ำๆได้
มำอยู่ตรงหน้ำอีกครัง้

ฟำดิวยั 10 ขวบลีภ้ัยจำกซีเรียมำอยู่ท่ี
เลบำนอน บ้ำนหลงัใหม่ท่ีเขำได้มำพบ
กับน้องแมวอะเลปโปนั่นเอง  แต่...เขำ
ยงัคงคิดถึงเวลำดีๆท่ี ”อะเลปโป” เสมอ

Say hello to ‘Aleppo’ the cat, and his 
devoted owner, Fadi. Fadi told our 
UNHCR staff that he named his cat 
Aleppo, to remind him of home. Ten-
year-old Fadi, now lives in Lebanon 
as a refugee - along with other Syrian 
children.

พำรำสทแูละคณุแมเ่อลำห์ชอบท�ำอำหำร
ด้วยกนัเสมอ เสนห์่ของกรรมวิธีและกลิน่
อำหำรแบบอิหร่ำนท�ำให้ทัง้คู่ได้ย้อน
นึกถึงบ้ำนเกิด “กำรท�ำอำหำรคือมรดก
ท่ีสง่ตอ่จำกรุ่นสูรุ่่น ตอนนีฉ้นัอยูไ่กลจำก
บ้ำนมำก แต่ทกุครัง้ท่ีท�ำอำหำร ฉันรู้สกึ
เหมือนได้กลับไปอิหร่ำน และไปเก็บ
ควำมทรงจ�ำดีๆให้กลบัมำมีชีวิตอีกครัง้”

For Parastoo and her mother Elahe, 
cooking food from their home country 
of Iran is a connection to home, a way 
to maintain their identity and keeping 
the memories of loved ones alive.

นัวร์มักจะหยิบรูปนีอ้อกมำเสมอในวัน
ท่ีคิดถึงบ้ำน อดีตท่ีสวยงำมของซีเรีย
ถูกเก็บไว้อย่ำงดีในภำพนี .้ . .และใน
ควำมทรงจ�ำของเธอ ถ้ำนัวร์ขอพรได้
สกัข้อหนึ่ง เธออยำกให้ซีเรียได้กลบัมำ
เป็นบ้ำนเมืองท่ีสวยงำมเหมือนวนัเก่ำๆ 
“ซีเรียพงัทลำยหมดแล้ว ไม่ใช่แคต่กึรำม
บ้ำนช่องนะ หัวใจของคนซีเรียก็สลำย
ไปด้วยเช่นกัน”

All photographs tell a story but for 
Nour, they are a reminder of what 
she left behind in Syria. “If I have a 
wish it is that we can rebuild our 
country,” Nour says, “it is completely 
destroyed, not only the buildings, 
but people and souls.”
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พาราสทูและเอลาห์กับเวลาพิเศษในห้องครัว
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ชื่อนี้มีความหมาย...

ฟาดิกับน้องแมวอะเลปโป
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รูปถ่ายของนัวร์กับวันสบายๆ
ที่บ้านเกิดในซีเรีย



พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สนับสนุนโครงการ Nobody Left 

Outside เดินทางเยือนส�านักงาน UNHCR Malaysia

หนังสือน่าอ่านแนะน�า Dear World โลกที่รัก

News & Events
7unhcr.or.th

พระมหำวฒิุชยั วชิรเมธี ผู้สนบัสนนุกิตตมิศกัดิข์อง UNHCR เดนิทำงเย่ียมส�ำนกังำน
UNHCR ณ กรุงกวัลำลมัเปอร์ เพ่ือศกึษำกำรท�ำงำนให้ควำมคุ้มครองผู้ลีภ้ยัในเขต
เมืองในประเทศมำเลเซีย โดย UNHCR ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัขัน้ตอนกำรลงทะเบียน
ผู้ลีภ้ยั และแนะน�ำโครงกำรตำ่งๆท่ีได้รับกำรสนบัสนนุจำก UNHCR  ทัง้นีพ้ระมหำวฒิุชยั 
วชิรเมธียงัได้ร่วมสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็กบัผู้ลีภ้ยัชำวโรฮิงญำอีกด้วย

“รอมฎอน นีเ้พือ่พีน้่อง” ส่งต่อความช่วยเหลือถงึผู้ล้ีภยัในเดือนแห่งความศกัดิส์ทิธิ์ UNHCR ร่วมกับส�ำนักจุฬำรำชมนตรี และสภำเครือ
ข่ำยช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม ส�ำนักจุฬำรำชมนตรี
แถลงข่ำวโครงกำร “รอมฎอน นีเ้พ่ือพ่ีน้อง” ส่งเสริม
ให้ชำวไทยมุสลิมทั่วประเทศร่วมบริจำคเงิน ใน
เดือนรอมฎอน  โดยเ งินบริจำคบำงส่วนน�ำไป
สนับสนุนกำรท� ำงำนของ  UNHCR เ พ่ือส่งต่อ
ควำมช่วยเหลือไปยังผู้ ลี ภ้ัยชำวโรฮิงญำท่ีไม่ มี
โอกำสได้เฉลิมฉลองเดือนแห่งควำมศักดิ์สิทธ์ิใน
ประเทศของตนเอง

UNHCR and Sheikhul Islam Office join hands to 

support refugees during Ramadan.

แองเจลินา โจลี ผู้แทนพิเศษของข้าหลวงใหญ่ฯ UNHCR 

แถลงครบรอบ 7 ปี วิกฤตการณ์ซีเรีย
YouTube Run for UNHCR งานวิง่การกศุลเพือ่ผูล้ีภ้ยั
จากสงครามทั่วโลก ณ สวนหลวง ร.9

รำยได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่ำใช้จ่ำยมอบให้ UNHCR เพ่ือสนบัสนนุกำรท�ำงำน
ช่วยชีวิตเด็กๆและครอบครัวผู้ลีภ้ยัจำกสงครำมทัว่โลก 

All proceeds from the run help UNHCR provide shelter to refugees worldwide

UNHCR ร่วมกบั บริษัท 
นำนมีบุ๊คส์ จ�ำกัด เปิด
ตวัหนงัสือ Dear World 
โลกท่ีรัก บนัทกึสะเทือน
อำรมณ์จำกสงครำม 
และค� ำ วิงวอน จำก
เ ด็ ก ห ญิ ง ช ำ ว ซี เ รี ย 
โดยรำยได้ส่วนหนึ่ ง
จ ำ ก ก ำ ร จ� ำ ห น่ ำ ย
หนังสือจะน�ำมำร่วม
ส ม ท บ ทุ น กั บ ท ำ ง 
UNHCR เพ่ือชว่ยเหลือ
ผู้ ลี ภ้ัยต่อไป

UNHCR in collaboration with Nanmeebooks launched a Thai version 

of Dear World. Part of the proceeds go to UNHCR to support refugees.

In a statement on the 7th Anniversary of the Syrian Crisis, UNHCR Special 

Envoy Angelina Jolie begs “we must stay the course in protecting those 

forced from their homes, wherever they are. This is the least that we 

can do”

วิกฤตกำรณ์ผู้ลีภ้ัยเกิดขึน้ทุกขณะ ท�ำให้ UNHCR ต้องท�ำงำนแข่งกับเวลำเพ่ือมอบควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน
เรำยังขำดงบประมำณสนับสนุนอีกมำก หำกคุณหรือองค์กรสนใจโอกำสท่ีจะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง สำมำรถ
บริจำคหรือเสนอควำมร่วมมือกับ UNHCR ประเทศไทยได้ท่ี คุณคัทลียำ เฉลิมวงศ์เสนีย์ โทร 02-288-1479 

Email: chalermv@unhcr.org

“จนกว่าความสงบสุข
จะเกดิขึน้อีกครัง้ในซีเรีย 

เราต้องอยู่เคียงข้างพวกเขา
เพื่อปกป้องผู้ที่ถูกบงัคับให้ออกจากบ้าน
ไม่ว่าตอนนี ้พวกเขาจะอยู่ที่ไหนกต็าม

น่ีเป็นสิ่งที่อย่างน้อย...เราสามารถท�าได้”

© UNHCR/Ivor Prickett

The Venerable Vudhijaya 

Vajiramedhi travelled to 

Kuala Lumpur, Malaysia to 

learn more about the work 

UNHCR does to help urban 

refugees in Malaysia and had 

the opportunity to engage in

a group discussion with 

Rohingya refugees to hear

about their experiences.



เดก็ และผู้หญิงชาวโรฮงิญาราว 671,000 คน ถกูบงัคับให้ออกจากบ้าน ลีภ้ยัจากความรุนแรงเพื่อเอาชีวติรอด พวกเขา
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซ�า้ยังต้องเผชญิภยัพบิตัรุินแรง น�า้ท่วมและแผ่นดนิถล่มในฤดมูรสุม © UNHCR/Roger Arnold

ด่วนที่สุด โปรดช่วยชีวิตพวกเขา
ตอนนี้

เงินบริจาคเพิ่มเติมจากท่านส�าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยจากภัยพิบัติ

โอนเงินเข้าบัญช ีหรอืผ่านตูเ้อทเีอม็ เข้าบญัช ีDonate via Bank Transfer or ATM

ชือ่บัญช ีAccount Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

ชื่อ-สกุลผู้บริจ�ค Donor’s name and last name  ....................................................................................................................................

อีเมล Email  ........................................................................................  เบอร์มือถือ Mobile phone  ........................................................

โอนจ�กส�ข� Transfer from branch  ........................................................................................................................................................

**หมายเหตุ ถ้าโอนเงินผ่านทาง ATM ท่านจะเห็นชื่อบางส่วนของชื่อเจ้าของบัญชีคือ the United Nations High Commissioner for Refugees
**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)

ขอขอบคุณ เมื่อท่านกรอกเอกสาร หรือโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งแบบเอกสารมาที ่support.th@unhcr.org หรือแฟ็กซ์ 02 280 0555

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.

เงินบริจ�คไม่ส�ม�รถนำ�ไปลดหย่อนภ�ษีได้ ขอขอบพระคุณในคว�มเมตต�ของท่�นค่ะ 
Donation is not tax-deductible. Thank you very much for your kindness.

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

บัญชีสะสมทรัพย์ ส�ข�ก.พ.
เลขท่ีบัญชี 201-055599-9

บัญชีออมทรัพย์ ส�ข�อ�ค�รสหประช�ช�ติ
เลขที่บัญช ี004-225859-6

บัญชีออมทรัพย์ ส�ข�เทเวศน์
เลขที่บัญชี 030-2-88804-3

UNHCR ท�างานแข่งกับเวลาเพื่อมอบความปลอดภัยแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา อย่างไรก็ตามวิกฤตินี้รุนแรงมาก และเราคง
ท�างานที่ส�าคัญนี้ให้ส�าเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากท่าน

ช่วยสร้�งระบบส�ธ�รณูปโภค และมอบนำ้�ที่สะอ�ด 
Provide infrastructure and clean water

มอบชุดปรับปรุงซ ่อมแซมท่ีพักพิงให ้แข็งแรง
รับมือกับมรสุม
Provide shelter strengthening kits to protect 
against heavy rain

เพื่อประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้�น
To provide protection where it is needed most

2,500 บาท 
2,500 Baht

5,500 บาท 
5,500 Baht

อืน่ๆ              บาท
Other                                  Baht

บริจาคออนไลน์
ผ่านการสแกน QR Code
Scan QR Code to donate online


