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It Takes Courage to be a Refugee

ผู้ลี ้ภัย..หัวใจแห่งความกล้าหาญ

20 มิถุนายน 2560 

วันผู้ลี้ภัยโลก 



เน่ืองในวันผู้ ลีภ้ัยโลกปีนี ้UNHCR ยังคงเดินหน้ำผลักดันแคมเปญ #WithRefugees และ#เคียงข้ำงผู้ ลีภ้ัย ส�ำหรับประเทศไทย 
ซึ่งได้เ ร่ิมขึน้พร้อมกันทั่วโลกเม่ือปีท่ีผ่ำนมำ เพื่ อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกัน เพื่ อยืน
เคียงข้างผู้ลีภ้ัยผ่านการร่วมลงช่ือทาง www.unhcr.or.th 

     โดยมีเป้ำหมำยทัง้หมดดังนี ้

The #WithRefugees 2017 campaign wants to ensure that every refugee child gets an education, every refugee family
has somewhere to live, and that every refugee can work or learn new skills to support their families. 

ร่วมกันยืนหยัด #เคียงข้างผู้ลี้ภัย กับ แคมเปญ #WithRefugees ปี 2560

เน่ืองในโอกำสวนัผู้ลีภ้ยัโลก ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 20

มิถนุำยนของทกุปี ส�าหรับปีนี ้ปขูอถอืโอกาส
เชิญชวนท่านผู้บริจาคร่วมกันร�าลึกถึง
หัวใจอันเข้มแข็งของเหล่าบรรดาพี่ น้อง
ผู้ลีภ้ยัทั่วโลกร่วมกับป ู ผู้ลีภ้ยัซึ่งต่างกเ็ป็น
มนุษย์เช่นเดียวกับเราทุกคนมนุษย์ผู้ มี
ความฝันและความหวัง โดยแม้ว่ำในวนันี ้
พวกเขำจะต้องตกอยู่ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์
ท่ียำกล�ำบำก หำกแต่ก�ำลงัใจ แรงสนับสนุน 
รวมถึง เ งินบริจำคของเรำทุกคนจะเป็น
สิ่ ง ท่ีช่ วยให้พวกเขำก้ำวข้ำวผ่ำนวันคืน
อนัโหดร้ำย เพ่ือพร้อมเร่ิมต้นชีวิตใหม่ต่อไป
เม่ือโอกำสมำถึง

โดยวันผู้ ลี ภ้ัยโลกปี 2559 ท่ีผ่ำนมำนัน้ 
ป ูพร้อมด้วยทำ่นพระอำจำรย์ ว.วชิรเมธี  และ
เหล่ำผู้ มี ช่ือเสียงระดับโลกกว่ำ  60 คน 
ร่วมรณรงค์เพ่ือลงช่ือสนับสนุนผู้ ลีภ้ัยภำยใต้
แคมเปญ #WithRefugees ซึง่ได้แรงสนบัสนนุ
กว่ำ 1.2 ล้ำนรำยช่ือทั่วโลก เพ่ือน�ำเสนอ
ท่ีประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ
ในวำระว่ำด้วยแนวทำงควำมร่วมมือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ลีภ้ยั และผู้อพยพทัว่โลก เม่ือวนัท่ี 
19 กันยำยนปีท่ีแล้ว ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กำรแสดงควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดียวกนัของคน
ทัว่โลกในกำรยืนหยดัเคียงข้ำงผู้ลีภ้ยัในอนำคต

ปีนีท้ำง UNHCR ได้น�ำแคมเปญ #WithRefugees 

กลับมำอีกครัง้ โดยยังคงต้องกำรเรียกร้อง

เรียน ท่านผู้บริจาค

unhcr.or.th2

ก�ำลงัสนบัสนนุของทำ่นผู้บริจำคจงึมีควำมส�ำคญั
อยำ่งย่ิง เพ่ือท่ีจะชว่ยให้เรำสำมำรถชว่ยเหลือ
ผู้ลีภ้ยัได้มำกท่ีสดุ และมีประสทิธิภำพมำกย่ิงขึน้ 
 
ร่ วมลง ช่ือวัน นี  ้#WithRefugees  เ พ่ื อ
ยืนหยัด#เคียงข้างผู้ ลีภ้ัย  ด้วยกันกับปู
ท่ี www.unhcr.or.th เพรำะแรงสนับสนุน
ของท่ำนคือก�ำลังส�ำคัญของเรำ

ขอบคณุมำกค่ะ

ด้วยความเคารพ

ไปรยา ลุนด์เบร์ิก (ป)ู
ทตูสันถวไมตรี UNHCR

ข้อความจากใจ
ป ูไปรยา ลนุด์เบร์ิก
ทูตสันถวไมตรีคนแรกของ  UNHCR 
ประเทศไทย

ให้รัฐบำลทั่วโลกแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
กำรช่วยเหลือผู้ลีภ้ัยร่วมกัน เพ่ือน�ำไปสู่กำร
ลงนำมข้อตกลงโลกแหง่สหประชำชำต ิวำ่ด้วย
ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยทั่วโลก 

(UN Global Compact for Refugees) 
ภำยในปี 2561 เพ่ือหำทำงออกท่ียัง่ยืนให้แก่
ผู้ ลีภ้ัย ซึ่งในปีนี ้ ปูก็ยังคงขอควำมร่วมมือ
จำกท่ำนผู้ บริจำคทุกท่ำน ในกำรร่วมแสดง
พลงัของพวกเรำ เพ่ือยืนหยดั #เคียงข้างผู้ลีภ้ยั
อีกครั ง้ผ่ำนแคมเปญ #WithRefugees 
โดยทุกรำยช่ือของท่ำนจะเป็นกำรแสดง
ให้โลกได้ เห็นว่ำ เรำจะไม่ทอดทิ ง้ผู้ ลี ภ้ัย
เ พ่ื อ น ม นุษ ย์ ผู้ ท่ี ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ ช ะ ต ำ ก ร ร ม
อนัโหดร้ำยไว้เบือ้งหลงั

ทุกวันนีส้งครำมและควำมขัดแย้งบังคับให้
ทกุ 1 ใน 113 คนทัว่โลกจ�ำเป็นต้องหนีจำกบ้ำน
และประเทศของตวัเองเพ่ือเอำชีวิตรอด ท�ำให้
จ�ำนวนผู้ลีภ้ัยทัว่โลกเพ่ิมขึน้อย่ำงมำก และ
ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะลดลงซึ่งเป็นสถิติสูงสุด
เป็นประวัติกำรณ์นับตัง้แต่สิน้สงครำมโลก
ครัง้ ท่ีสอง ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์
ผู้ ลีภ้ัยโลกและกำรขำดแคลนงบประมำณ
อย่ำงหนักนัน้  ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนด้ำน
มนษุยธรรมของ UNHCR เกิดควำมยำกล�ำบำก
และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง 
ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนโดยเฉพำะ

© UNHCR/Christopher Herwig

วันผู้ลีภ้ยัโลก (World Refugee Day) เร่ิมต้นขึน้อยำ่งเป็นทำงกำรครัง้แรกในปี 2544 เม่ือท่ีประชมุ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิด้
ประกาศให้ทกุวันที่ 20 มถุินายน ของทกุปีเป็นวันผู้ลีภ้ยัโลก เพื่อร่วมกันร�าลกึและสดุดคีวามเข้มแขง็และจติใจอันแขง็แกร่ง
ของเหล่าผู้ลีภ้ยัทั่วโลกที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก อีกทัง้ปี 2544 นัน้ยงัถือเป็นกำรครบรอบปีท่ี 50 ของอนสุญัญำวำ่ด้วย
สถำนภำพผู้ลีภ้ยั พ.ศ. 2494 อีกด้วย

โดยวนัผู้ลีภ้ยัโลก 20 มิถนุำยนของทกุปี จะมีกำรจดักิจกรรมจำกทัว่โลกเพ่ือร่วมกนัเป็นกระบอกเสียงในกำรช่วยเหลือและรณรงค์ส�ำหรับ
กำรร่วมกนัค้นหำทำงออกท่ียัง่ยืนแก่ผู้ลีภ้ยัทัว่โลก

In honour of World Refugee Day (June 20),

UNHCR relaunches the #WithRefugees 

petition in order to send a clear message

to world leaders that they must work 

together. Your support is our strength, 

please show the world you stand 

#WithRefugees today and sign the 

petition at www.unhcr.or.th

กิจกรรมพิเศษส�าหรับวันผู ้ลี้ภัยโลก 2560 ของ UNHCR ประเทศไทย

ป ู ไปรยำ ลนุด์เบิร์ก ทตูสนัถวไมตรี UNHCR ร่วมกบั คิด คณชยั เบญจรงคกลุ ช่ำงภำพ
กิตตมิศกัดิ์ UNHCR จดังำนนิทรรศกำรภำพถ่ำยพิเศษ “Love is Boundless รักไร้พรมแดน”
เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถงึควำมรักอนัย่ิงใหญ่ ในหลำกหลำยรูปแบบ และค�ำจ�ำกดัควำม ของ
เหล่ำบรรดำผู้ลีภ้ยั รวมถึงควำมรักควำมห่วงใยของพวกเรำท่ีมีให้ผู้ลีภ้ยั เพ่ือนมนษุย์ผู้ก�ำลงั
ต่อสู้ กับผลกระทบจำกสงครำมเพ่ือยืนหยัดอีกครัง้ในวันข้ำงหน้ำ โดยงำนนิทรรศกำรใน
ครัง้นีจ้ะจดัขึน้ระหว่ำงวนัท่ี 14 ถึง 18 มิถนุำยน 2560 ณ สยำมพำรำกอน ชัน้ Mเบือ้งหลังการท�างานของคุณคดิ

งานนิทรรศการภาพถ่ายพิเศษเพื่อผู้ลีภ้ัย “Love is Boundless รักไร้พรมแดน”
โดยคุณปู ไปรยา ลุนเบิร์ก และคิด-คณชัย เบญจรงคกุล

ตัวอย่างภาพที่จัดแสดงในงาน

WORLD
REFUGEE DAY วันผู ้ ล้ีภัยโลก

ให้เด็กผู้ ลีภ้ัยทุกคนได้รับกำรศึกษำ

ให้ครอบครัวผู้ ลีภ้ัยได้อำศัยในท่ีท่ีปลอดภัย

ให้สิทธิผู้ ลีภ้ัยในกำรฝึกทักษะอำชีพ และท�ำงำน
เพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน

Pu Praya Lundberg,  UNHCR Goodwill Ambassador, and Kit Kanachai Bencharongkul, UNHCR High Profile Supporter, 
join together to host a photo exhibition entitled Love is Boundless which will be held at Siam Paragon, Floor M from 
14 to 18 June. The photos will depict the beautiful love stories amongst refugees. 



ลิมโบลเป็นทั้งค รู  และรองอาจารย์ใหญ่ ให้กับโรงเ รียนประถมใน
ค่ายผู้ ลี้ภัยคู เ ล่ © UNHCR/Petterik Wiggers

ไอรีนลี้ภัยจากสงครามในไอวอรีโคสต์
พร้อมลูกน้อยในครรภ์ 7 เดือน
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มนษุย์ทกุคนต้องกำรควำมมัน่คง
แ ล ะ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภัย ใ น ชี วิ ต 
เ พ่ื อ ท่ี จ ะ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ชี วิ ต
อย่ ำงสงบสุขและมีควำมสุข
กั บ ค ร อ บ ค รั ว  พ่ อ แ ม่ ทุ ก ค น
อ ย ำ ก ใ ห้ ลูก ไ ด้ รั บ ก ำ ร ศึก ษ ำ
ท่ี ดี  เ พ่ื อ จุ ด มุ่ ง ห ม ำ ย เ ดี ย ว
ใน ชี วิต คืออนำคต ท่ีสดใสใน
วนัข้ำงหน้ำ ผู้ ลีภ้ัยก็เช่นเดียวกัน

ด้วยควำมช่วยเหลือท่ีพวกเขำได้รับจำกผู้สนบัสนนุอย่ำงท่ำนสำมำรถมอบ “โอกำส” ให้ผู้ลีภ้ยัได้เร่ิมต้นชีวิตใหม่อีกครัง้ ซึง่บำงครัง้ “โอกำส” 
ท่ีพวกเขำได้รับถึงจะเป็นโอกำสเล็กๆ แต่ด้วยควำมมุ่งมั่นและควำมไม่ย่อท้อต่อโชคชะตำชีวิตของผู้ลีภ้ัย ก็สำมำรถน�ำพำพวกเขำไปสู่
ควำมส�ำเร็จท่ีย่ิงใหญ่ อย่ำงเช่นคนเหล่ำนีไ้ด้เช่นเดียวกัน

คเลอร์ เฮห์ เกิดในคำ่ยผู้ลีภ้ยัอุ้มเปีย้มจงัหวดัตำก
หำกแตเ่ขำและครอบครัวได้รับเลอืกให้ไปตัง้ถ่ินฐำน
ใหมใ่นเมืองเชฟฟิลด์ ประเทศองักฤษ  ซึง่ตอ่มำ
เม่ือเขำมีอำย ุ18 ปี คเลอร์ เฮห์ ได้รับคดัเลอืกให้เป็น
นกัเตะอำชีพของสโมสรฟตุบอลเชฟฟิลด์ยไูนเตด็

อเล็ก เวค ลีภ้ยัจำกควำมรุนแรงในประเทศ
ซูดำนใต้ไปสู่กรุงลอนดอนพร้อมน้องสำว
ตอนท่ีเธอมีอำยุเพียง 14 ปี ปัจจุบนัเธอเป็น
นำงแบบช่ือดังซึ่งได้ขึน้ปกนิตยสำรระดับ
แนวหน้ำเช่น Vogue Elle และ L’officiel

เฮนรี คสิซงิเจอร์ ลีภ้ยัจำกประเทศเยอรมนี
ไปอยู่เมืองนิวยอร์กในปี 2481  เขำได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
ตำ่งประเทศแหง่สหรัฐ และได้รับรำงวลัโนเบล
สำขำสนัติภำพประจ�ำปี 2516   

นำเมรี (นำมแฝง) อำยุ 36 ปี เป็นผู้ลีภ้ัยท่ีอำศยัอยู่ในค่ำยพกัพิง
ชั่วครำวในประเทศไทย เธอเดินเท้ำลีภ้ัยจำกพม่ำนำนเป็นสปัดำห์
เพ่ือหนีจำกสงครำมกำรเดินทำงของเธอน่ำกลวั และยำกล�ำบำก
มำกเพรำะเธอต้องอุ้ มลูก 3 คนมำด้วยพร้อมกัน โดยให้คนหนึ่ง
ข่ีคอ และใช้มือ2ข้ำงอุ้ มลูกอีกสองคน ควำมอดทนและควำม
กล้ำหำญของ นำเมรี ท�ำให้ในท่ีสุดเธอและครอบครัวของเธอ
ได้มีชีวิตอยู่อย่ำงปลอดภัย ปัจจุบันเธอสอนลูกๆ ให้ทอผ้ำและ
ตดัเย็บเสือ้ผ้ำเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพำคนอ่ืน 

“ทุกๆวันนีฉั้นดีใจมากที่ เรารอดมาได้ และได้มาอาศัยอยู่
ในที่ ไ ม่ มีสงครามใ ห้พวกเรา ต้องหวาดกลัว อีก ต่อไป 
แต่สิ่งหน่ึงที่ ฉันพร�่ าบอกลูกๆอยู่ เสมอ คือให้ลูกๆตัง้ใจเรียน
หนังสือ และไม่ ว่าเราจะอยู่ ที่ ไหนในโลกใบนี ้ ถ้า ลูกๆ 
เป็นคนดีแม่ก็จะมีความสุขที่ สุดแล้ว”

ไอรีนลีภ้ยัควำมรุนแรงจำกสงครำมกลำงเมืองในไอวอรีโคสต์ไปยงั
ประเทศไลบีเรียในปี 2545 “ฉันก�าลังเตรียมตัวไปท�างาน อยู่ๆ
ก็มีคนโทรมาหาฉันจากออฟฟิตคุณพ่อ เขาบอกฉันว่าพ่อของ
ฉันโดนกลุ่มต่อต้านฆ่าตาย พอได้ยินเช่นนัน้หัวใจฉันก็แตก
สลายฉันท�าอะไรต่อไม่ถูกเลย ทันใดนัน้คนจากกลุ่มต่อต้าน
ก็ บุกมาที่ บ้ านของฉันถึง  5  คน พวกเขาข่มขืนฉันและ
พยายามฆ่าฉันเขายิงฉันจากด้านหลังและหนีหายไป”

ปัจจุบันไอรีนมีอำยุ 40 ปี UNHCR ช่วยเธอเปิดโรงเรียนเพ่ือ
สอนหญิงผู้ลีภ้ยัในไลบีเรียให้รู้ถึงวิธีดูแลตวัเองและครอบครัวหลงั
จำกท่ีต้องเผชิญกับเร่ืองเลวร้ำยต่ำงๆในชีวิต  “ฉันบอกพวกเขา
เสมอว่าอย่าท้อและอย่าสิน้หวังให้เข้มแข็งต่อไปและภูมิใจใน
ตนเองที่รอดตายมาได้ ต้องบอกตัวเองเสมอว่า ใช่ ฉันท�าได้”

Irene (40) fled the war in Côte d’Ivoire in 2002 while 7 months 
pregnant. Now, Irene helps refugee women at a training centre 
that UNHCR helped her set up.

Sherien’s neighbourhood was attacked, her family home was 
destroyed. She fled to Damascus for safety where she applied
for a UNHCR small business grant. She successfully opened her
own salon, which has brought hope to her entire family. 

ลิมโบล อำยุ 21 ปี หลงัจำกท่ีพ่อและแม่ของเขำเสียชีวิต เขำต้อง
ลีภ้ัยจำกสงครำมซูดำนใต้มำอำศัยอยู่ในค่ำยคูเล่ (Kule) ใน
ประเทศเอธิโอเปีย หำกแต่น้องชำยของเขำไม่ได้ลีภ้ัยมำด้วยจึง
ท�ำให้เขำต้องให้ชีวิตอย่ำงโดดเดียวในค่ำยเพียงล�ำพัง ถึงแม้ว่ำ
ชีวิตในค่ำยจะปลอดภัยและได้มอบปัจจัยสี่ท่ีจ�ำเป็นให้แก่เขำ 
แต่ลิมโบลบอกว่ำเขำยังรอคอยวันท่ีเขำจะมีโอกำสได้เรียนต่อ
ชัน้มัธยมอยู่ “ก่อนสงครามจะเกิดผมตัง้ใจว่าจะเรียนแพทย์
และตอนนีผ้มก็ยังใฝ่ฝันที่จะเป็นหมออยู่เหมือนเดิม ก่อนอ่ืน
ผมต้องเรียนให้จบแต่ปัจจุบันไม่มีโอกาสแม้จะเข้าเรียนชัน้
มัธยม การต้องลีภ้ัยออกจากบ้านของพวกเรานัน้ท�าร้าย
อนาคตพวกเราเป็นอย่างมาก”

After his parents died, Lim Bol, 21 years old, fled from 
South Sudan to Kule refugee camp (Ethiopia). He says
the interruption of his schooling gets him down the most 
as he had always dreamt of being a doctor. Now, he is 
a teacher and vice-principal at the camp’s primary school.

Na Hme Ree, 36, carried her 3 children while escaping 
to Thailand by foot. Now, she teaches them to sew and 
weave so they can be self-sufficient.

ก่อนสงครำมจะเกิด เชอเรียน เป็นชำ่งท�ำผมท่ีใช้ชีวิตอยำ่งเรียบงำ่ย
อยู่ในเมืองฮอมส์และอำศัยอยู่ในบ้ำนหลังหนึ่งกับพ่อแม่พ่ีน้อง
ของเธอ แต่วนัหนึ่งเมืองท่ีเธอเคยใช้ชีวิตอยู่อย่ำงสงบสขุก็ถูกโจมตี
ท�ำให้เชอเรียน ต้องหลบอยูใ่ต้ถนุบ้ำนถงึ 3 วนั ก่อนท่ีเธอจะรีบหนีไป
อยู่เมืองดำมำกสัเพ่ือลีภ้ยัจำกควำมรุนแรง แต่ไม่นำนนกัเชอเรียน
ก็ต้องรับมือกับควำมเจ็บปวดอีกครัง้เม่ือได้ทรำบข่ำวว่ำบ้ำนของ
พอ่แมท่ี่เธอเคยอยูถ่กูสงครำมพงัทลำยลงหมด แตถ่งึแม้วำ่ เชอเรียน 
จะเศร้ำและเครียดแค่ไหนเธอก็ไม่เคยท้อใจ เธอสมคัรเข้ำโครงกำร
ฝึกทักษะของ UNHCR เพ่ือพัฒนำฝีมือด้ำนกำรท�ำผมของเธอ 
ต่อมำเชอเรียนสมัครเข้ำโครงกำรส่งเสริมธุรกิจขนำดเล็กของ 
UNHCR ท่ีมีเป้ำหมำยคือกำรช่วยเหลือผู้พลดัถ่ินในประเทศซีเรีย
ให้เร่ิมท�ำธุรกิจของตวัเอง 

ในท่ีสดุ เชอเรียน ก็เปิดร้ำนท�ำผมของตวัเองได้เพรำะควำมมุง่มัน่และ
ตัง้ใจของเธอ ท่ีส�ำคญัร้ำนท�ำผมนีไ้ด้น�ำควำมหวงัมำให้ครอบครัวของ
ชีเรียนอีกครัง้ “ร้านท�าผมของฉันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าฉันยังมีตวัตนอยู่” 
เชอเรียนกลำ่ว

ผู้ลี้ภัย....
หัวใจแห่ง
ความกล้าหาญ

It Takes Courage 
to be a Refugee

นาเมรีเดินเท้าลี้ภัยจากสงคราม
เธอท�าทุกอย่างเพื่อลูก

ลิมโบลลี้ภัยสงครามซูดานใต้โดยล�าพัง
เขาใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอ

เชอเรียนผู้พลัดถิ่นชาวซีเรีย
ผู้เปลี่ยนความเจ็บปวดมาเป็นความส�าเร็จ

We all dream of having a safe
place to live, of supporting 
our famil ies and sending 
our chi ldren to school. 
The stories below show how
families running from conflict 
or persecution share these 
aspirations.

นาเม รี  และลูกๆช่วยกันทอผ้า  อ ยู่ ในที่พัก พิงชั่วคราวแห่งห น่ึงใน
ประเทศไทย

ไอรีนเปิดโรงเรียนเพือ่สอนหญิงผูลี้้ภยัในไลบีเรีย ให้รู้ถึงวิธีดูแลตวัเองและ
ครอบครัว © UNHCR/Diana Diaz

ชีเรียน กบัร้านท�าผมของเธอทีช่่วยน�าความหวงัให้เธอกบัครอบครัวอีกครั้ง 
© UNHCR/Bassam Diab

เ ร่ืองรำวทัง้หมดนีจ้ะแสดงให้
เห็นควำมกล้ำหำญของผู้ ลีภ้ัย
จำกทั่วทุกมุมโลก และแสดงให้
เห็นว่ำมนุษย์นัน้แม้ต้องเผชิญ
กับสิ่งที่โหดร้ายมากมายเพยีงใด
หากแต่ความกล้าหาญจาก
ก้นบึ ้งของหัวใจจะน� าทาง
พวกเขากลับมาสู่ความฝัน
และความหวัง ที่ จะช่วยให้

พวกเขาก้าวเดินต่อไป ในวัน
ข้ำงหน้ำอย่ำงภำคภมิู 

“โอกาส” และ “ความมุง่มัน่” น�าอดตีผูล้ีภ้ยัไปสูค่วามฝัน
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News & Events

คณุคณุกิตต ิสงิหำปัด คณุฐปณีย์ เอียดศรีไชย
และทีมขำ่ว 3 มิต ิร่วมกบัเจ้ำหน้ำท่ี UNHCR

เดินทำงลงพืน้ท่ีประเทศยกูนัดำ เพ่ือระดม
ทุนช่วยเหลือวิกฤติสงครำมและควำม
อดอยำก ซูดำนใต้ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดใน
โลกตอนนี ้

Channel 3 News and UNHCR staff
travel to Uganda to highlight the
world’s fastest growing refugee crisis.

เพ่ือนๆสำมำรถพบกับเจ้ำ
หน้ำท่ีระดมทุน UNHCR ได้
ตำมห้ำง ทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจังหวดั บูธของเรำมีทัง้
กิจกรรมเพ่ือผู้ลีภ้ัย เช่น กำร
เขียนเสือ้ให้ก�ำลงัใจผู้ลีภ้ัย และ
กำรประชำสมัพนัธ์กำรท�ำงำน
ของ UNHCR ถ้ำเจอแล้วอย่ำ
ลืมเข้ำมำทกัทำยกันนะคะ

UNHCR fundraising booth 
gets a new look.

ยสุร่ำ มำร์ดน่ีิ ผู้ลีภ้ยัชำวซีเรียท่ีต้อง
ว่ำยน�ำ้เพ่ือเอำชีวิตรอดขณะข้ำม
ชำยแดน ก่อนกลำยเป็นนักกีฬำ
วำ่ยน�ำ้ท่ีเข้ำร่วมชิงชยัในโอลมิปิกท่ี
ริโอในทีมนกักีฬำผู้ลีภ้ยั ได้รับกำร
แตง่ตัง้ให้เป็นทตูสนัถวไมตรี UNHCR

คนใหมล่ำ่สดุ มำร์ดน่ีิมีอำยเุพียง 19 ปี
และเป็นทตูสนัถวไมตรีท่ีมีอำยนุ้อย
ท่ีสดุในครอบครัว UNHCR 

Olympic swimmer Yusra Mardini, a Syrian who fled across the 

Mediterranean, was appointed a UNHCR Goodwill Ambassador

and pledged to work harder to inspire refugees around the world. 

ทมีข่าว 3 มติ ิร่วมกบั UNHCR ประเทศไทย ลงพืน้ทีป่ระเทศยูกนัดา เพือ่ส�ารวจสถานการณ์

UNHCR ประเทศไทยน�าเสนอบูธ
ระดมทุนใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

ยุสร่า มาร์ดินี่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ทูตสันถวไมตรี UNHCR คนใหม่ล่าสุด

คุณบี วีรชาติ มหาพลตระกูล
ผู้บริจาคตั้งแต่ปี 2553

น.ส. ซมิญ่า  ไพรพฤกษ์
เจ้าหน้าทีร่ะดมทนุเพือ่ผูล้ีภ้ยั

คนไทยผู้ยืนหยัด #เคียงข้างผู้ลี้ภัย
Together We Stand #WithRefugees

น�ำ้ใจและควำมโอบอ้อมอำรีย์ของคนไทยเป็นสิ่งท่ีน่ำภูมิใจ และในด้ำนกำรช่วยผู้ ลีภ้ัยเรำก็ไม่แพ้ชำติใดในโลก

คุณกัณวีร์ สืบแสง เป็นเจ้ำหน้ำท่ี UNHCR

1 ใน 4 คนของประเทศไทยท่ีได้ลงพืน้ ท่ี
ท�ำงำนในต่ำงประเทศ โดยได้ไปท�ำงำนใน
ประเทศซูดำนใต้มำกกว่ำ 3 ปี คุณกัณวีร์
เล่ำให้ฟังว่ำช่วง ท่ี เขำอยู่ ท่ี โน่นเขำได้ยิน
เสียงระเบิดอำทิตย์นึงประมำณ 3-4 ครัง้ 
ปั จ จุ บั น เ ข ำ เ ป็ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี ป ร ะ จ� ำ อ ยู่
ประเทศซูดำน “เรามองว่าเนือ้หาของ
งานน่าสนใจ เพราะอย่างในประเทศไทย
อาจจะจินตนาการถึ งความ รุนแรง
ของสถานการณ์ฉุกเฉินได้ไม่ชัดเจนนัก 
แ ต่ที่ น่ี ฉุก เ ฉิน มันก็ คือ ฉุก เ ฉินจ ริงๆ 
มีระเบิดที่ เราได้ยินได้เห็นในทีวี เป็น
สภาวะสงครามจริงๆ”

คุณกัณวีร์ มองว่ำ ปัญหำผู้ ลีภ้ัยไม่ใช่เร่ือง
ไกลตัวส�ำหรับคนไทย เพรำะวันหนึ่งควำม
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คุณบี ได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ผู้ บริจำค UNHCR  ตัง้แต่ปี  2553 ซึ่งถึง
แม้ว่ำจะผ่ำนมำแล้วกว่ำ 7 ปี แต่คุณบียัง
คงจดจ�ำวันแรกท่ีเขำตัดสินใจลงช่ือเพ่ือ
ร่วมบริจำคช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยกับ UNHCR 
ได้เป็นอย่ำงดี “ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ประชา
สัมพันธ์โครงการของ UNHCR เกือบ 
1 ช่ัวโมงเต็มๆครับ น้องเขาอธิบายให้
เห็นภาพ ว่าผู้ลีภ้ัยต้องผ่านความยาก
ล� าบากขนาดไหนในการด� ารง ชีวิ ต 
ขนาดบ้านที่อาศัยได้ยังไม่มีเลย ผมไม่ได้
มองนะว่าผู้ลีภ้ัยเป็นคนชาติใด เพราะ
เขาก็ เ ป็นคนคนหน่ึง เหมือนกับเรา
ถ้าเขาขาดโอกาสในชีวิตและประสบ
ความยากล�าบากกว่าเราอย่างมากมาย
ผมคิดว่าพวกเขาควรจะมีโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือครับ”

“ถ้าถามว่าจะบริจาคต่อเน่ืองแบบนีไ้ปถึง
เม่ือไหร่? ผมตัง้ใจจะบริจาคอย่างนีต่้อไป
เร่ือยๆ เพราะถ้าผมยกเลิกการบริจาค

คุณบ ีชายผู้มีหวัใจให้เพ่ือนมนุษย์

น้องซมิญ่า นางฟ้าของผู้ล้ีภัย

คุณกัณวีร์ สุภาพบุรุษตัวจริง

แล้วโอกาสในชีวิตอนาคตของเขาจะ
เป็นอย่างไรต่อไปล่ะครับจริงๆผมและ
ครอบครัวก็ ไ ด้บริจาคให้กับคนด้อย
โอกาสในหลายภาคส่วนมาโดยตลอด และ
ไม่เคยคาดหวังว่าเขาจะกลับมาตอบแทน
เราได้หรือเปล่า เพราะ ผมตัง้ใจช่วย
พวกเขา ซึ่ งมันก็แค่นัน้จริงๆครับ”

“ผมอยากเป็นก�าลังใจให้ อยากให้เขา
รู้ว่ายังมีฟ้าหลังฝนเสมอ แค่วันนีเ้ขา
ตื่นขึน้มาแล้วยังมีลมหายใจ ยังมีชีวิตอยู่  
ยังมีคนที่ ห่วงใยเขา และคนที่เขาห่วงใย
แค่นีก้็ เป็นการบอกว่าพวกเขา ไม่ได้
ล�าบากไปหมดเสียทุกอย่าง อยากให้เขา
รู้ ว่า ยัง มีคนที่ คอยช่วยเหลือและอยู่
เคียงข้างเสมอ”

น้องซิมญ่ำ เป็นเจ้ำหน้ำท่ีระดมทนุ UNHCR

ท่ีท�ำผลงำนได้มำกท่ีสดุในประเทศไทย และ
ยังเคยติดอันดับ 3 ของเจ้ำหน้ำท่ีระดมทุน 
UNHCR ทั่วโลกอีกด้วย “ผู้ลีภ้ัยเป็นคน
กลุ่มหน่ึงที่ ต้องการความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนที่สุด พวกเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็น
ผู้ลีภ้ัย พวกเขาเคยมีชีวิตปกติเหมือน
เรา แต่อยู่มาวันหน่ึงบ้านเมืองที่ เขา
เคยอาศัยอยู่เกิดสงคราม เขาโดนท�าร้าย
เขาต้องสูญเสียทุกๆ อย่างทรัพย์สิน 
อาชีพ หรือแม้แต่ครอบครัวที่ เขารัก
เขาไม่สามารถอยู่ ในบ้านเมืองของเขา
อีกต่อไปเขาจึงต้องออกมา”

“ สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ห นู ส า ม า ร ถ ช่ ว ย
พวกเขาได้คือการส่ือสารออกไปเพื่ อ
ให้คนเกิดความเข้าใจที่ ถูกต้อง ถ่าย
ทอดเร่ืองราวต่างๆให้กับพวกเขาแทน
ผู้ลีภ้ัยอีกหลายๆ ชีวิตที่ ไม่มีโอกาสได้
มาบอกให้ท�าความเ ข้าใจ ว่า เรา คือ

มนุษย์เหมือนกัน พร้อมทัง้เข้ามาเป็น
ส่วนห น่ึงในการใ ห้ความช่วยเห ลือ
ผ่านการบริจาค เพื่ อให้เขาได้มีชีวิต
ที่ดีขึน้ ได้อยู่ในพืน้ที่ปลอดภัยและช่วย
ลดความเจ็บปวดให้กับพวกเขา”

“ ถ้าหากเราเ ช่ือ ม่ันว่าสิ่ งที่ เ ราท�าอยู่
มันมีคุณค่าและเราตัง้ใจท�าหน้าที่ของ
เราให้ดี ต่อให้มีอะไรเข้ามากระทบเรา
ก็จะไม่วอกแวกไปกับมัน เพราะคุณค่า
ของสิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่คือการช่วยเหลือ
ชีวิตมนุษย์”

คุณกัณวีร์ สืบแสง
หัวหน้าส�านักงานภาคสนาม
เมืองอัลฟาซ่า รัฐดาร์ฟูเหนือ

ประเทศซูดาน

รุนแรงอำจเกิดขึน้กับตัวเรำ นอกจำกต้อง
เรียนรู้แล้ว กำรเข้ำใจและร่วมช่วยเหลือ
เ ป็ น สิ่ ง ห นึ่ ง ท่ี ค น ไ ท ย ส ำ ม ำ ร ถ ท� ำ เ พ่ื อ
เพ่ือนมนุษย์ได้ เพรำะถึงแม้ว่ำผู้ ลี ภ้ัยจะ
ไม่ได้เป็นคนไทย “ที่ จริงแล้วเขาก็เป็น
คนเหมือนกันกับเราน่ันแหละครับ”



We stand together
#WithRefugees
ร่วมกันยืนหยัด #เคียงข้างผู้ลี้ภัย

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (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 2056 0000 WWW.UNHCR.OR.TH

@unhcrthailandUNHCR.ThailandUNHCR Thailand

โจแอนน์ และครอบครัวลี้ภัยสู้รบและความรุนแรงจากซูดานใต้ไปยังยูกันดา
ตอนนี้พวกเขาอยู่ในศูนย์อพยพอย่างปลอดภัย


