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World Refugee Day

EVERYONE COUNTS



สำ�งความห�วงใยจากใจ

ป้ ไปรยา ลุนัด์เบิัร์ก     
ทูตสันถวไมตรี UNHCR
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ในช่วงเวลำท่ีผ่่ำนมำ สถำนกำรณ์์กำรแพร่ระบำด
ของไวรสั COVID-19 สง่ผ่ลกระทบไปทั่วโลก บำงวนั
เรำไดร้บัร้จ้ำ �ำนวนผ่้ป่้วยและผ่้ต้ิดเชื �อท่ีสง้ข้ �นอย่ำงน่ำ
ตกใจำ สภำวะเช่นนี �ทุกคนตอ้งอำศยักำรปรบัตวัไป
จำำกชีวติประจำ�ำวนัปกตเิป็นอยำ่งมำก ปูขูอส่่งกำำ�ลัังใจ
แลัะคว�มห่่วงใยเคียงข้�งทุุกำๆทุ่�น ป้เช่ือว่ำ
“คว�มห่วัง” จำะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เ้รำทุกคนขำ้ม
ผ่่ำนควำมทำ้ทำยระดบัโลกครั�งนี �ไปดว้ยกันค่ะ

ตลอดชีวิตกำรท�ำงำนของป้กับ UNHCR ผ่้ล้ี �ภัยได้
มอบบทเรยีนให้ป้ม้ำกมำย ห้ลำยคนสญ้เสียทกุสิ่งทกุ
อยำ่งในชีวิตจำำกสงครำมและควำมรุนแรง ปเ้คยถำม
เขำวำ่ ท�ำไมถง้ยงัยิ �มไดใ้นทกุๆวนั ค�ำตอบของเขำคือ 
เพรำะ “คว�มห่วัง” ยงัอย้่กบัเรำเสมอ ปููไตร่่ตร่อง
ข้อคิดทุี�ได้จ�กำผูู้้ลัี�ภััย เรี่ยนรู้่กำ�ร่ปูรั่บตัวของ
มนุษยต์่อกำ�ร่สู่ญเส่ีย แลัะนำ�ต้นแบบของคว�ม
แข็งแกำร่่งม�ปูรั่บใช้้กัำบวิกำฤตครั่�งนี�

Praya Lundberg, UNHCR Goodwill Ambassador, expressed her encouragement and support for efforts to respond to the current COVID-19 situation which is affecting many 
countries and communities. We are dealing with a global crisis and she believes that “hope” will be the driving force for us all in overcoming this global challenge together.

She is deeply concerned about the impact of COVID-19 on refugees and their host communities. Those living on the margins of society such as refugees and the forcibly displaced 
are particularly exposed because they often live in crowded and substandard conditions lacking basic services including; access to clean water, basic sanitation or health facilities. 
UNHCR’s top priority in the COVID-19 crisis is to ensure that the people we serve are included in government response plans and have equal access to health services. Praya 
would like to thank UNHCR donors for their continued support, which has allowed UNHCR to scale up activities globally. For World Refugee Day, which falls on 20 June every 
year, Praya asks that everyone joins in unity to give refugees the opportunity to protect themselves against the pandemic like everyone else. We must remember that everyone 
counts in the fight against this crisis. With united action and solidarity, she believes the power of “Everyone Counts” will overcome the crisis, together with the power of humanity.

ป ้ไปรยำพด้คยุกบัคณุ์ปำ้จำนัทรฟ์อง อดีตบคุคลไรร้ฐัไรส้ญัชำตซิึ่้ง่ไดร้บัควำมชว่ยเห้ลือ
จำำก UNHCR  คณุ์ปำ้เกิดในประเทศไทย แตเ่พ่ิงไดร้บัสญัชำตแิละมีบตัรประชำชน
เป็นครั�งแรกในวยั 63 ปี คณุ์ปำ้บอกกบัปว้ำ่ “กำรไดร้บัสญัชำตคืิอควำม
ปลอดภยั กำรมีตวัตน และควำมฝันท่ีเป็นจำรงิ” © UNHCR/Thanasade Tantiwarodom

ส่วัส่ดผู้ีู้บริ่จ�คคร่อบครั่ว UNHCR ทุกุำทุ�่นค่ะ

ป ้ ไปรยำระห้วำ่งลงพื �นท่ีสถำนกำรณ์ผ์่้ล้ี �ภยัเวเนซึ่เุอลำ วกิฤตทำงมนษุยธรรม
ท่ีตอ้งกำรควำมชว่ยเห้ลือจำำกทกุฝ่ำย ภำพกำรลี �ภยับรเิวณ์ชำยแดนโคลอมเบีย
-เวเนซึุ่เอลำคืออีกห้น้่งบทเรียนของควำมแข็งแกร่งท่ีปไ้ดเ้รียนร้จ้ำำกผ่้ล้ี �ภยั
และมองเห้น็พลงัของ “ควำมห้วงั” © UNHCR/Santiago Escobar Jaramillo

ดว้ยคว�มเค�ร่พ

ไปูร่ย� ลุันดเ์บริ่ก์ำ (ปู)ู
ทุตูสั่นถวไมตรี่ UNHCR

อย่ำงไรก็ตำม ป้ยังมีควำมกังวลเก่ียวกับกำรแพร่-
ระบำดครั�งนี �อย่ำงมำก ผ่้้ลี �ภัยและผ่้้พลัดถ่ินกว่ำ
รอ้ยละ 80 อำศยัอย้ใ่นประเทศก�ำลงัพฒันำ มีระบบ
สำธำรณ์สขุท่ีไม่เพียงพอ แม้แต่กำ�ร่ล้ั�งมือให่ถู้กำ
สุ่ขลัักำษณะยังเป็ูนเรื่�องย�กำ เพร่�ะนำ��ส่ะอ�ดแลัะ
ส่บู่มีอยู่อย่�งจำ�กัำด ท่ีส �ำคญักำรเวน้ระยะห้่ำงทำง
สงัคม (Social distancing) ก็ท�ำไดย้ำกมำกๆในพื�นท่ี
ค่ำยผ่้ล้ี �ภัยซึ่้่งมีคนอำศยักันอย้่อย่ำงห้นำแน่น น่ีคือ
เรื่องจำ�ำเป็นท่ีตอ้งมอบควำมช่วยเห้ลืออย่ำงเร่งด่วน
แก่ผ่้ล้ี �ภยัและชมุชนท่ีให้ท่ี้พกัพิง UNHCR ท�ำงำนใน
พื�นท่ีตลอดเวลำเพ่ือให้แ้น่ใจำวำ่บคุคลในควำมห้่วงใย
ของเรำทุกคนไดร้วมอย้่ในแผ่นกำรตอบสนองของ
แตล่ะประเทศ ไดร้บักำรคุม้ครอง และสำมำรถเขำ้ถง้
บริกำรด้ำนสำธำรณ์สุขอย่ำงเท่ำเทียมกับทุกคน

ปููขอขอบคุณผูู้้บริ่จ�คคร่อบครั่ว UNHCR ทุี�มอบ
คว�มช่้วยเห่ลัืออย่�งต่อเนื�อง กำ�ร่บริ่จ�คของ

ทุุกำทุ่�นทุำ�ให่้ง�นเพื�อผูู้้ลัี�ภััยส่�ม�ร่ถเดินห่น้�
ตอ่ไปูได ้และในโอกำสวันผูู้้ลัี�ภัยัโลักำ ซึ่่�งตร่งกัำบวันทุี� 
20 มถุิน�ยนของทุกุำปีู ปข้อควำมรว่มมือจำำกทกุฝ่ำยเพ่ือ
รว่มเป็นน��ำห้น้ง่ใจำเดียวกนั มอบโอกำ�ส่ให่ผูู้้้ลัี�ภัยัไดรั้่บ
คว�มช่้วยเห่ลืัอในกำ�ร่ปู้องกัำนกำ�ร่แพร่่ร่ะบ�ดอย่�ง
เทุ�่เทุยีมกัำบทุกุำๆคน ดว้ยคว�มเอื�ออ�ทุร่ทุี�เร่�มตีอ่
กัำนนี� จะส่�นตอ่แนวคดิ “Everyone Counts - เพร่�ะ
ทุกุำคนคอืคนส่ำ�คัญ” ให่เ้กำดิข่�นทุั�วโลักำ แลัะเร่�จะ
ก้ำ�วผู่้�นวกิำฤตดว้ยพลัังของมนุษยธร่ร่มไปูดว้ยกัำนค่ะ



วนัผ่้ล้ี �ภยัโลก ตรงกบัวนัท่ี 20 มิถนุำยนของทกุปี โดยเริม่ตน้ข้ �นอยำ่งเป็นทำงกำรครั�ง
แรกในปีพ.ศ. 2544 ตำมประกำศท่ีประชมุสมชัชำให้ญ่แห้ง่สห้ประชำชำต ิ เพื�อ
ร่ะลั่กำถ่งคว�มเข้มแข็งของผูู้้ลัี�ภััยทุั�วโลักำทุี�ถูกำบังคับให่้ออกำจ�กำบ้�นแลัะ
เป็ูนกำ�ร่ให่ก้ำำ�ลัังใจพวกำเข�ในขณะทุี�ตอ้งตกำอยูใ่นส่ถ�นกำ�ร่ณท์ุี�โห่ดร้่�ย อีก
ทั�งปีพ.ศ. 2544 นั�นยงัถือเป็นวำระครบรอบ 50 ปีของอนสุญัญำวำ่ดว้ยสถำนภำพ
ผ่้ล้ี �ภยั พ.ศ. 2494 อีกดว้ย ทกุๆปีวนัผ่้ล้ี �ภยัโลกจำะมีกำรจำดักิจำกรรมเพ่ือเป็นกระบอก
เสยีงในกำรช่วยเห้ลือและรณ์รงคเ์พ่ือมุง่ส้ก่ำรมอบทำงออกท่ียั่งยืนแก่ผ่้ล้ี �ภยัทั่วโลก

ในปีูพ.ศ. 2563 ห้ลงัจำำกท่ีองคก์ำรอนำมยัโลกประกำศให้ก้ำรแพรร่ะบำดของ 
COVID-19 เป็นกำรระบำดให้ญ่ UNHCR เรง่ท�ำงำนเชิงรุกเพ่ือให้แ้น่ใจำว่ำ ผูู้้ลัี �ภััย
แลัะบุคคลัในคว�มห่่วงใยของเร่�ทุุกำคนได้รั่บกำ�ร่คุ้มคร่องในแผู้นกำ�ร่

World Refugee Day (20 June) 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. In light of the current COVID-19 situation, in 2020 UNHCR shares the message of “Everyone Counts” to emphasize 
that our top priority is for refugees to be guaranteed equal access to health services and effectively included in national responses to COVID-19.

UNHCR แถลงค�ำมั่นในกำรมอบควำมช่วยเห้ลือแก่ผ่้ล้ี �ภัย ผ่้พ้ลดัถ่ินในประเทศ
และบุคคลไรร้ฐัไรส้ญัชำติ ซึ่้่งพวกเขำตอ้งกำรควำมช่วยเห้ลือและควำมเป็น
น��ำห้น้่งใจำเดียวกันเช่นเดียวกับเรำทุกคน

UNHCR ยังได้จัดทุำ�แผู้นปู้องกัำนกำ�ร่แพร่่ร่ะบ�ดของเช้ื�อไวรั่ส่ COVID-19 
ซึ่่�งเน้นคว�มส่ำ�คัญในห่ลัักำปูฏิิบัติต่�งๆ เช่้น 

UNHCR ทั่วโลกประเมินงบประมำณ์เพ่ือรบัมือสถำนกำรณ์นี์�ไวร้ำว 745 ลำ้นเห้รียญสห้รฐั UNHCR ท�ำงำนในพื�นท่ีรว่มท�ำงำนกบัองคก์รพนัธมิตรเพ่ือให้แ้น่ใจำว่ำเรำ
จำะคุม้ครองผ่้ล้ี �ภยักลุ่มเปรำะบำงไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง  โดยในประเทศไทย UNHCR ไดพ้ฒันำแนวทำงกำรท�ำงำนเชิงรุกเพ่ือสนบัสนนุงำนดำ้นกำ�ร่ส่ื�อส่�ร่คว�มเส่ี�ยง
และงำนดำ้นกำ�ร่คุ้มคร่อง ในค่ำยผ่้ล้ี �ภยัทั�ง 9 แห้่งตำมแนวชำยแดนไทย-เมียนมำ

Everyone Counts เพร่�ะทุุกำคนคือคนส่ำ�คัญ

UNHCR ยนืห่ยัดแลัะทุำ�ง�นเพื�อผูู้้ลัี�ภัยัอย่�งตอ่เนื�องทุ�่มกำลั�งวกิำฤต COVID-19

วันผูู้้ลัี�ภัยัโลักำ

ผูู้้ลัี�ภัยัโร่ฮิงิญ�ห่ลั�ยช่้วงวัยจ�กำค่�ยผูู้้ลัี�ภัยัในบงัคลั�เทุศ ทุกุำคนล้ัวน
อย�กำไดรั้่บกำ�ร่ยอมรั่บแลัะกำ�ร่ปูฏิบิตัอิย่�งเทุ�่เทุยีมจ�กำสั่งคม ©
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On behalf of all of us at UNHCR, especially those working on the frontlines in our response to COVID-19, we want to thank you for your support and solidarity 
with refugees at this uncertain and immensely challenging time. Your contribution has enabled UNHCR to continue to expand our life-saving work. With partners 
and authorities, we are carefully monitoring the current situation in the 134 countries in which we operate. In light of the unprecedented impact of the COVID-19 
outbreak across operations worldwide, UNHCR is revising its initial requirements to $745 million to urgently support preparedness in response to situations of 
forced displacement. Support from the private sector is critically needed now more than ever. 

ตอบส่นองของแต่ลัะปูร่ะเทุศแลัะให่้พวกำเข�ได้รั่บทุร่�บข้อมูลัเพื�อปู้องกัำนตนเองจ�กำส่ถ�นกำ�ร่ณนี์�อย่�งเห่ม�ะส่ม แนวคิดของกำรรณ์รงคใ์นวนัผ่้ล้ี �ภยั
โลกประจำ�ำปี 2563 จำ้งเนน้ย��ำให้เ้ปิดโอกำสเขำ้ถ้งควำมช่วยเห้ลือและมองเห้็นคว�มส่ำ�คัญของทุุกำคนอย่�งเทุ่�เทุยีม ซึ่้่งห้มำยรวมถ้งผ่้ล้ี �ภยัดว้ย

• ให้ข้อ้มล้อย่ำงต่อเน่ืองเก่ียวกับกำรป้องกันและกำรรบัมือ COVID-19 

 โดยแปลเป็นภำษำพื�นถ่ินของผ่้ล้ี �ภัย 

• พฒันำกำรสื่อสำรเรื่องควำมเสี่ยงและกำรรบัขอ้รอ้งเรียนในชมุชนผ่้ล้ี �ภยั
 ทั�ง 9 ค่ำย 4 จำงัห้วดั

• มอบห้นำ้กำกผ่ำ้กวำ่ 4,000 ชิ �นและอย้ร่ะห้วำ่งกำรจำดัห้ำเพ่ิมเตมิอีก 8,000 ชิ �น
 พรอ้มชดุสขุอนำมยัอีก 16,500 ชดุ

กำ�ร่ส่ื�อส่�ร่เรื่�องคว�มเส่ี�ยง

• รณ์รงคใ์ห้มี้กำรน�ำประเดน็ผ่้ล้ี �ภยัเขำ้ไปรวมอย้ใ่นแผ่นชว่ยเห้ลือของรฐับำลไทย
 ทั�งกำรเฝำ้ระวงั กำรรบัมือ และแผ่นด�ำเนินกำรท่ีตอ่เน่ืองห้ลงัวิกฤต

• ติดตำมงำนดำ้นควำมคุม้ครองอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ รวมถ้ง
 สำมำรถเขำ้ถ้งช่องทำงกำรรำยงำนของผ่้เ้สียห้ำยจำำกควำมรุนแรงทำงเพศ

• ให้ก้ำรสนบัสนนุดำ้นเทคนิคกำรจำดักำรทำงไกลให้แ้ก่เจำำ้ห้นำ้ท่ีในพื �นท่ีและ
 เจำำ้ห้นำ้ท่ีองคก์รทอ้งถ่ิน เพ่ือจำะไดม้ั่นใจำว่ำมีกำรให้บ้ริกำรทำงดำ้นควำม
 คุม้ครองอยำ่งตอ่เน่ือง

กำ�ร่คุ้มคร่องแลัะกำ�ร่ให่ค้ำ�แนะนำ�

จำัดห้ำและมอบอุปกรณ์ท์ำงกำรแพทยท่ี์จำ�ำเป็น

จำัดห้ำน��ำด่ืมสะอำด สิ่งของบรรเทำทุกข ์ และอุปกรณ์เ์พ่ือสุขอนำมัย

จำัดอบรมเรื่องสุขภำพและกำรใชอุ้ปกรณ์เ์พ่ือสุขอนำมัย

จำัดท�ำมำตรกำรจำ�ำกัดบริเวณ์และรกัษำระยะห้่ำง

มอบเงินเพ่ือช่วยเห้ลือตำมกรณี์

สนับสนุนกำรศ้กษำของเด็กผ่้ล้ี �ภัยให้ด้ �ำเนินไปไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง

มอบควำมคุม้ครองตำมสิทธิขั�นพื �นฐำนท่ีควรไดร้บั
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ผ่้ล้ี �ภยัในประเทศเคนยำขณ์ะรอรบัสิ่งของบรรเทำทกุขแ์ละอปุกรณ์ด์ำ้นสขุอนำมยั โดยมีกำรเวน้
ระยะห้ำ่งระห้วำ่งบคุคลเพ่ือควำมเห้มำะสม © UNHCR/Samuel Otieno

เจำำ้ห้นำ้ท่ี UNHCR และองคก์รพนัธมิตรฉีีดน��ำยำฆ่ำ่เชื �อโรคท�ำควำมสะอำดท่ีพกัพิงในคำ่ยผ่้ล้ี �ภยั
ประเทศจำอรแ์ดน © UNHCR/Mohammad Hawari

ซึ่ำมเ้อล ซึ่วัเรซึ่ คณุ์ห้มอผ่้ล้ี �ภยัชำวเวเนซึ่เุอลำก�ำลงัให้ค้ �ำแนะน�ำแก่ผ่้ส้ง้อำยใุนเขตชนบทของ
เอกวำดอรเ์ก่ียวกบัวิธีกำรปอ้งกนัตนเองในชว่งแพรร่ะบำดของ COVID-19 เขำเป็นห้น้ง่ในบคุลำกร
ดำ้นสำธำรณ์สขุท่ียงัคงเดินห้นำ้ท�ำงำนห้นกัเพ่ือดแ้ลสขุภำพของผ่้ล้ี �ภยัและคนในชมุชนท่ีพกัพิง
ให้แ้ข็งแรงและปลอดภยั © UNHCR/Jaime Giménez Sánchez de la Blanca

คุณ์คร้ผ่้ล้ี �ภยัชำวโซึ่มำเลียก�ำลงัสอนภำษำ
องักฤษผ่่ำนระบบวิทยุกระจำำยเสียงเพ่ือให้้
เด็กๆจำำกค่ำยผ่้ล้ี �ภัยในเคนยำยังสำมำรถ
เรียนห้นังสือได้อย่ำงต่อเ น่ืองในขณ์ะท่ี
โรงเรยีนปิด  © UNHCR/Jimale Abdullahi

คณุ์แมผ่่้ล้ี �ภยัชำวซึ่ด้ำนก�ำลงัสอนลก้สำวลำ้ง
มือให้ส้ะอำด ซึ่้ง่เป็นห้น้ง่ในวธีิปอ้งกนักำรตดิ
เชื �อไวรสั COVID-19 © UNHCR/Modesta Ndubi

ดว้ยกำรบริจำำคจำำกท่ำน UNHCR สำมำรถส่ง
มอบควำมช่วยเห้ลือไปยังประเทศท่ีมีควำม
ตอ้งกำรเร่งด่วนจำ�ำนวน 25 ประเทศ  โดยมีรำย
ละเอียดควำมช่วยเห้ลือดงันี �

ห้นำ้กำกอนำมยั

6.4 ล้ั�นช้ิ�น     

โรงพยำบำลสนำม 

50 แห่่ง 

ท่ีพกัพิงชั่วครำว 

1,650 ห่ลััง

เครื่องช่วยห้ำยใจำ  

640 เครื่�อง

เครือ่งผ่ลติออกซึ่เิจำน   

3,600 

เครื่�อง

ชุดกำวน์เ พ่ือบุคลำกร
ทำงกำรแพทย ์ 

850,000
ชุ้ด

ก้ำ�วไปู...ดว้ยนำ��ห่น่�งใจเดยีวกัำน
In Solidarity We Trust

มอบเงินชว่ยเห้ลือฉีกุเฉิีน

30 ล้ั�น
ดอลัลั�ร่ส์่ห่รั่ฐฯ
ใน 65 ปูร่ะเทุศ

จำัดส่งชุดและอุปกรณ์์
ปอ้งกนั (PPE) ทำงอำกำศ

จำ�นวน 6 ตนั



มิอำทำ เจำ้ำห้น้ำท่ีด้ำนสำธำรณ์สุขของ UNHCR ได้เรียนร้จ้ำำก
กำรท�ำงำนในพื �น ท่ี ท่ี มีกำรแพร่ ระบำดของ เ ชื �อ อี โบลำใน
ไลบีเรียเม่ือ 5 ปีก่อน และน�ำมำปรับใช้กับกำรมอบควำม
คุ้มครอง ปกป้องผ่้้ลี �ภัยในค่ำยผ่้้ลี �ภัยประเทศแทนซึ่ำเนียใน
วิกฤต COVID-19 เธอได้ท�ำงำนร่วมกับองค์กรพันธมิตรอย่ำง
ใกล้ชิด  เ พ่ือวำงแผ่นและเตรียมควำมพร้อมให้้กับสถำน
พยำบำลท้อง ถ่ิน ประสำนงำนในกำรใช้เครื่องมือแพทย์ท่ี
จำ �ำเป็นในกำรวินิจำฉีัยโรค รวมไปถ้งกำรท�ำงำนเพ่ือให้้แน่ใจำว่ำ
ผ่้้ลี �ภัยจำะได้รับกำรช่วยเห้ลือตำมมำตรกำรของสำธำรณ์สุข
ท้องถ่ิน

“ปูร่ะส่บกำ�ร่ณก์ำ�ร่ทุำ�ง�นขณะทุี�มีอีโบลั�ร่ะบ�ดในไลับีเรี่ย
ทุำ�ให่้ฉัันเรี่ยนรู้่ มั�นใจ แลัะพร้่อมนำ�ม�ปูร่ะยุกำตใ์ช้้กัำบแผู้น
ง�นตอนนี�ไดด้มี�กำๆ”

Public health officer Miata Tubee Johnson brings her experience 
while tackling the 2013–2016 Ebola outbreak in Liberia to fight 
COVID-19 in Tanzania. While COVID-19 has a different transmis-
sion and etiology to Ebola, Miata draws broadly on that experi-
ence to provide life-saving public health messages, calling for the 
integration of refugees into the national coronavirus response.

ม�ย� กำ�ซึ่�ลั นักำบินผูู้้ลัี�ภััยห่ญิงช้�วซึ่ีเรี่ยคนแร่กำได้แบ่งปัูน
ข้อคิดส่ำ�ห่รั่บช่้วงวิกำฤตกำ�ร่แพร่่ร่ะบ�ดของ COVID-19 จ�กำ
ปูร่ะส่บกำ�ร่ณช์้ีวิตของเธอในขณะลัี�ภััยเมื�อวัยเด็กำ

เม่ือผ่้ล้ี �ภยัตอ้งพลดัถ่ินดว้ยควำมขดัแยง้ วิถีชีวิตท่ีเคยมีตอ้งมำถ้ง
จำดุจำบเพียงชั่วขำ้มคืน ห้น้ง่ในงำนของ UNHCR คือกำรท�ำให้ผ้่้ล้ี �ภยั
สำมำรถเริ่มตน้ชีวิตให้ม่ไดอี้กครั�ง มำยำน�ำเคล็ดลบัมำฝำกและ
ชวนคณุ์ปรบัใชก้บัวิกฤตในปัจำจำบุนั

1. ส่�นสั่มพนัธกั์ำนไว้
เม่ือเรำร้ว้่ำคนอ่ืนก�ำลงัเผ่ชิญกบัช่วงเวลำท่ียำกล�ำบำก เรำอำจำตก
อย้่ในควำมร้ส้้กท่ีคลำ้ยกัน แต่อำจำจำะไม่ไดอ้ย้่ในสถำนะท่ียำก
ล�ำบำกเช่นเดียวกนักบัเขำ อย่ำงไรก็ตำม กำรมีคนรบัฟังเป็นตวั
ช่วยดำ้นจิำตใจำ กำรสรำ้งสมัพนัธก์ับผ่้อ่ื้นเพ่ือเล่ำส้่กันฟังเก่ียวกับ
ปัญห้ำต่ำงๆจำ้งเป็นสิ่งส �ำคญั

2. เรี่ยนรู้่ทุกัำษะให่ม่ๆ
เรำสำมำรถเรียนร้ท้กัษะให้ม่ๆไดต้ลอดเวลำ เพ่ือท่ีจำะพฒันำตน
และวำงรำกฐำนให้ก้บัชีวิตให้ม่ห้ลงัวิกฤตเห้ล่ำนี �ผ่่ำนพน้ไป ไม่ว่ำ
จำะเป็นทกัษะทำงดำ้น IT ห้รือกำรเล่นดนตรี คณุ์สำมำรถเลือกได้
ว่ำจำะเพ่ิมทกัษะใดให้ก้บัชีวิตของคณุ์ในอนำคต

3. อย่�ห่มดห่วัง
กำรปรบัตวัในกำรเริ่มชีวิตให้ม่จำะท�ำให้เ้รำเขม้แข็งพอท่ีจำะด�ำเนิน
ชีวิตตอ่ไป ชีวิตเป่ียมไปดว้ยควำมห้วงั ฉีนัเรยีนร้ว้ำ่กำรท่ีฟื�นฟจิ้ำตใจำ
ให้ไ้ดด้ว้ยตวัเองเป็นสิ่งท่ีส �ำคญัมำก

ในบ�งครั่� ง เร่�อ�จ รู้่ส่่กำ ว่�ช้ีวิตม�ถ่งทุ�งตัน แต่ห่�กำ
เร่�ยืนห่ยัดสู้่  กำ็จะส่�ม�ร่ถเตรี่ยมพร้่อมทุี�จะเ ริ่�มต้น
ให่ม่ได้เส่มอ”

Maya Ghazal, a refugee who was forced to flee the conflict 
in Syria, shared her experience in coping with uncertainty in 
refugee life. She believes three things can help everyone in 
this current crisis: staying connected, learning new skills 
and keeping hope alive. By remaining resilient, we can prepare 
ourselves for starting over.
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ถอดบทุเรี่ยนจ�กำ EBOLA สู่่แผู้นปู้องกัำน
แลัะรั่บมอื COVID-19

ถอดบทุเรี่ยนจ�กำปูร่ะส่บกำ�ร่ณข์องผูู้้ลัี�ภัยั

มิอำทำ อดีตผ่้ล้ี �ภัยจำำกไลบีเรียและเจำำ้ห้นำ้ท่ีดำ้นสำธำรณ์สุขของ UNHCR 
© UNHCR/Winnie Itaeli Kweka

นำลีน เด็กห้ญิงชำวซีึ่เรียซึ่อ้มเล่นดนตรีพื �นเมือง เพ่ือสรำ้งทกัษะให้ม่ๆให้ก้ับ
ตนเอง © UNHCR/Firas Al-Khateeb

มำยำ กำซึ่ำล นกับนิห้ญิงผ่้ล้ี �ภยัชำวซีึ่เรยี เธอแนะน�ำเคลด็ลบั 3 ขอ้ท่ีจำะพำคณุ์
ผ่ำ่นวิกฤตนี�ไปได ้© UNHCR/Andrew McConnell
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“เวลำท่ีไดค้ยุกบัผ่้บ้ริจำำค เรำจำะเริ่มตน้ดว้ยกำรขอบคณุ์เสมอท่ีเขำ
ไดส้รำ้งปำฏิิห้ำริยใ์ห้ก้ับชีวิตผ่้ล้ี �ภัย” ภั�สิ่รี่ ทุองศักำดิ� เจ้�ห่น้�ทุี�
ผูู้้บริ่จ�คสั่มพันธ ์ UNHCR บอกำเล่ั�ถ่งง�นของเธอทุี�มีห่น้�ทุี�
ติดต่อพูดคุยกัำบผูู้้บริ่จ�ค แลัะบทุส่นทุน�ทุี�เกำิดข่�นปูร่ะจำ�

“ห้ลำยคนอำจำจำะคิดวำ่ ปำฏิิห้ำรยิเ์ป็นค�ำท่ีฟังดแ้ลว้เกินจำรงิ แตท่กุครั�ง
ท่ีเรำไดมี้โอกำสลงพื �นท่ีภำคสนำม ไดพ้บกบัผ่้ล้ี �ภยั เรำจำะไดเ้ห้็นว่ำ
ควำมช่วยเห้ลือจำำกทกุคนไดส้รำ้งควำมเปลี่ยนแปลงท่ีย่ิงให้ญ่จำริงๆ”

“ยกตวัอยำ่งเดก็ผ่้ล้ี �ภยัท่ีพิกำร เรำเริม่เห้น็พฒันำกำรจำำกท่ีชว่ยเห้ลือตวัเอง
ไมไ่ด ้ เริม่คอ่ยๆนั่งได ้ ใชอ้ปุกรณ์ก์ำยภำพบ�ำบดัจำนเริม่เดนิได ้ และในท่ีสดุ
เรำก็ไดเ้ห้น็เขำท�ำกิจำกรรมรว่มกบัเดก็ปกติคนอ่ืนๆได ้ กำรเปลีย่นแปลงนี�ใช้
เวลำนำน แตป่ลื �มใจำเสมอทกุครั�งท่ีไดเ้ห้น็ ซึ่่�งพลัังใจเห่ล่ั�นี�ทุำ�ให่เ้ร่�
อย�กำถ�่ยทุอดถง่ผูู้้บริ่จ�คให่ด้ทีุี�สุ่ด ผู่้�นเส่ยีงโทุร่ศัพทุห์่รื่อข้อคว�ม

อ�ส่�ส่มัคร่ซึ่ื�อของใช้้จำ�เป็ูน
กำลุ่ัมผูู้้ลัี�ภััยช้�วซึ่ีเรี่ยในปูร่ะเทุศส่วิส่เซึ่อร่์แลันด์
ช่้วยเห่ลืัอผูู้้สู่งอ�ยุแลัะผูู้้ทุี�ไม่ส่�ม�ร่ถช่้วยเห่ลืัอ
ตนเองได้ด้วยกำ�ร่อ�ส่�ไปูซึ่ื�อส่ิ�งของจำ�เป็ูนใน
ช่้วง Lockdown เพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรติด
เชื �อ COVID-19 คณุ์สำมำรถ scan QR code เพ่ือติดตำม
ภำรกิจำท่ีเต็มไปดว้ยน��ำใจำไดท่ี้น่ี

ส่แกำนเพื�อดูวีดีโอ

อ�ส่�ส่มัคร่เย็บห่น้�กำ�กำผู้้�
มำออมบ ิ ซึ่ำมิล ผ่้ล้ี �ภยัชำวคองโกวยั 24 ปี ใช้้ทุกัำษะทุ�งด�้นแฟชั้�นดไีซึ่นผ์ู้ลัิต
ห่น้�กำ�กำผู้้�เพื�อแจกำให่้แก่ำผูู้้ลัี�ภััยในค่�ยค�คุมะ ทำงตอนเห้นือของประเทศ
เคนยำ เขำใชค้วำมสำมำรถในกำรประยกุตว์สัดทุอ้งถ่ิน และแสดงให้ท้กุคนเห้น็วำ่ผ่้้
ลี �ภยัสำมำรถช่วยเห้ลือซึ่้ง่กนัและกนัในช่วงวิกฤตโดยไม่ไดห้้วงัเพียงควำมช่วยเห้ลือ
จำำกภำยนอกคำ่ยเทำ่นั�น แมก้ำรรกัษำระยะห้ำ่งระห้วำ่งบคุคลอำจำเป็นเรือ่งท่ีท�ำได้
ยำก เพรำะมีกำรอำศยัอย้อ่ยำ่งห้นำแนน่ในคำ่ยผ่้ล้ี �ภยั แตพ่วกเขำจำะพยำยำมอยำ่ง
สดุควำมสำมำรถท่ีจำะปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดซึ่้ง่อำจำเกิดข้ �นได้

Maombi Samil, a 24-year-old refugee from the Democratic Republic of Congo used locally 
available fabric and his talent in fashion design to show that refugees can also contribute 
in response to the pandemic and not just rely on assistance. “Social distancing is just not 
possible in the camps. The best we can do is to protect ourselves as much as possible.”

กำ�ร่ “ให่”้ กำลัับคนืสู่่ชุ้มช้นทุี�พกัำพงิ

กำ�ร่ “ให่”้ ของผูู้้บริ่จ�คส่ร้่�งปู�ฏิหิ่�ริ่ยใ์ห่ช้้วีติผูู้้ลัี�ภัยั

ภำสริ ีทองศกัดิ� เจำำ้ห้นำ้ท่ีผ่้บ้รจิำำคสมัพนัธ ์UNHCR ประเทศไทย
ก�ำลงัสง่มอบโปสกำรด์ท่ีมีขอ้ควำมสง่ก�ำลงัใจำจำำกผ่้บ้รจิำำคชำว
ไทยถง้ผ่้ล้ี �ภยัเวเนซึ่เุอลำ © UNHCR/Sakdipat Prapanvorakhun

© UNHCR/Elisabet Diaz Sanmartin

© UNHCR/Samuel Otieno

เป็ูนตวัห่นังส่ือให่เ้ข�รั่บรู้่ไดม้�กำทุี�สุ่ดว่� คว�มช่้วยเห่ลัือจ�กำผูู้้บริ่จ�คมคีว�ม
ส่ำ�คัญม�กำกัำบง�นให่ค้ว�มคุ้มคร่อง โดยเฉีพำะกำรบรจิำำคอยำ่งตอ่เน่ืองท�ำให้ห้้ลำย
คนไดมี้พฒันำกำรชีวติท่ีดีข้ �น และในบำงรำยคือกำรชว่ยชีวติในวนิำทีส�ำคญัไวด้ว้ยคะ่”   

“ช่้วงปีูนี�ได้เห่น็พลัังของน้องๆนักำเรี่ยน นิส่ิต นักำศ่กำษ�ทุี�ม�ทุำ�กำิจกำร่ร่มเพื�อ
ส่ะทุอ้นปัูญห่�ผูู้้ลัี�ภััยให่้สั่งคมรั่บรู้่ม�กำข่�น ซึ่้ง่เป็นเรื่องท่ีน่ำยินดีมำก เพรำะกลุม่
เห้ลำ่นี �จำะมีกำรสำนตอ่กิจำกรรมให้ก้บัสมำชิกจำำกรุน่ส้รุ่น่และคนรอบขำ้ง ซึ่้ง่สง่ผ่ลดี
ให้เ้รำไดถ่้ำยทอดควำมร้ค้วำมเขำ้ใจำเก่ียวกับผ่้ล้ี �ภัยให้ก้ับคนรุ่นต่อไปเรื่อยๆค่ะ” 

ตลอดชว่งห้ลำยเดือนท่ีผ่ำ่นมำนี� วิกฤตกำรแพรร่ะบำด COVID-19 ไดส้ง่ผ่ลกระทบถง้
ผ่้บ้รจิำำคห้ลำยทำ่น “ไดทุ้ร่�บผู้ลักำร่ะทุบถง่ช้ีวติปูร่ะจำ�วันของผูู้้บริ่จ�ค แลัะขอ
ส่่งกำำ�ลัังใจให่ทุุ้กำๆทุ�่นนะคะ บ�งทุ�่นบอกำว่�จริ่งๆแล้ัว COVID-19 ทุำ�ให่เ้ข�
สั่มผัู้ส่ถง่คว�มรู้่ส่่กำของกำ�ร่เป็ูนผูู้้ลัี�ภัยัไดอ้ย่�งดเีลัย”

“ในทกุวิกฤตมีมมุสวยงำมเสมอ แมต้อนนี�เรำทกุคนจำะเจำอกบับททดสอบครั�งให้ญ่ 
แตท่กุๆวนัเรำจำะไดเ้ห้น็น��ำใจำและควำมเห้น็อกเห้น็ใจำท่ีทกุคนมอบให้ก้นั ซึ่้ง่เรำคดิวำ่
สิ่งนี �จำะท�ำให้เ้รำกำ้วผ่ำ่นวิกฤตครั�งนี �ไปได ้ มมุห้น้ง่ท่ีไดเ้ห้น็เป็นประจำ�ำคือน��ำใจำจำำกผ่้้
บรจิำำคถง้ผ่้ล้ี �ภยั และก็มกัจำะสง่ก�ำลงัใจำมำให้เ้จำำ้ห้นำ้ท่ีดว้ยเสมอ...ขอขอบพร่ะคุณ
ผูู้้บริ่จ�คทุกุำทุ�่นแลัะสั่ญญ�ว่�จะทุำ�ง�นเพื�อผูู้้ลัี�ภัยัให่ด้ทีุี�สุ่ดในทุกุำๆวันค่ะ”

Syrian refugees are aiding the vulnerable Swiss amid the COVID-19 outbreak. 
As the elderly and unwell self-isolate, a network of Syrians provides a vital 
bridge to the outside world for Swiss people in the greatest need. They are 
ready to help those in need stay at home by doing their shopping.

Ms. Pasiree Thongsak, Donor Relations Officer, UNHCR Thailand expresses her gratitude to donors. She takes this opportunity to thank you for your 
unwavering support and solidarity with refugees, especially at this uncertain and immensely challenging time of the COVID-19 outbreak. With the gen-
erosity of donors like you, UNHCR can provide humanitarian assistance and protection to refugees.

เสียงจำำกผ่้บ้รจิำำคคือก�ำลงัใจำของเจำำ้ห้นำ้ท่ี  
© UNHCR/K. Jitpairoj

กิจำกรรมระดมทุนโดยเยำวชนจำำกโรงเรียน
นำนำชำติกรุงเทพ  (ISB) © isb.unhcr Instagram
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UNHCR สำานัต่ิอ “รอมฎอนัน้ั�เพื�อพ้�น้ัอง” โดยความร่วมมือกับัสำำานัักจุฬาราชมนัติร้เป็นัปีท้ี่� 3 ในัประเที่ศไที่ย

UNHCR, Sheikhul Islam Office and the Council for Humanitarian Networking of Sheikhul Islam Office announced the 3rd anniversary of initiative by 
UNHCR in Thailand to support refugees during Ramadan.

News & Events

UNHCR  ยังคงสำนต่อควำมร่วมมือกับส�ำนักจำุฬำรำชมนตรีและสภำ
เครือข่ำยช่วยเห้ลือด้ำนมนุษยธรรมอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ในโครงกำร
“ร่อมฎอนนี�เพื�อพี�น้อง” เพ่ือระดมทุนส่งต่อควำมช่วยเห้ลือนี �แก่ผ่้ล้ี �ภัย
และผ่้้พลัด ถ่ินชำวมุสลิม ท่ีไม่ มี โอกำสได้เฉีลิมฉีลองเดือนแห้่งควำม
ศักดิ�สิทธิ�ในประเทศของตน กำรช่วยเห้ลือครั�งนี �เป็นท่ีต้องกำรอย่ำงเร่ง
ด่วนเพ่ือป้องกันพวกเขำจำำกควำมยำกแค้นท่ีทวีค้ณ์ท่ำมกลำงวิกฤต 

COVID-19

ผ่้้ท่ีถ้กบังคับให้้ห้นีจำำกสงครำมและควำมรุนแรงมำกกว่ำ 70 ล้ำนคน
ทั่ วโลก บำงส่วนก�ำลังถือศีลอดในเดือนแห้่งควำมศักดิ�สิทธิ�ท่ำมกลำง
วิกฤตโรคCOVID-19 ผ่้้ลี �ภัยและผ่้้พลัดถ่ินมักเป็นประชำกรท่ีขำดแคลน
และเปรำะบำงมำกท่ีสุดในสังคมซึ่้่งมีควำมเสี่ยงส้งในสถำนกำรณ์์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสครั�งนี � เช่นเดียวกันกับชุมชนท่ีให้้ท่ีพักพิง พวกเขำ
มักมีกำรเข้ำถ้งแห้ล่งน��ำสะอำด ระบบสุขำภิบำลและสำธำรณ์สุขท่ี
จำ�ำกัด ขำดแคลนทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจำและสังคมเพ่ือกำรด�ำรงชีพ 
ห้ลำยคนจำะต้องถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนโดยปรำศจำำกอำห้ำร
บนโต๊ะห้ลังกำรอดอำห้ำรและน��ำมำแล้วในแต่ละวัน

เดก็ห้ญิงชำวเยเมนเดนิออกมำจำำกท่ีพกัห้ลงัน��ำทว่มในกรุงเอเดน
© UNHCR/Essam 

EMERGENCY IN FOCUS
เป็ูนร่ะยะเวลั�กำว่� 6 ปีูทุี�ส่งคร่�มในปูร่ะเทุศเยเมนยังคงดำ�เนินต่อ ซึ่่�งนับว่�เป็ูน
วิกำฤตด้�นมนุษยธร่ร่ม ประชำกรเยเมนนบัลำ้นถก้บงัคบัให้ห้้นีออกจำำกบำ้นเพ่ือเอำชีวติรอด
ซึ่่�งตอ้งกำ�ร่คว�มช่้วยเห่ลัืออย่�งเร่่งดว่น เศร่ษฐกำจิของปูร่ะเทุศเยเมนข�ดคว�มมั�นคง 
ห่น่วยง�นด�้นส่�ธ�ร่ณสุ่ขไม่ส่�ม�ร่ถดแูลัปูร่ะช้�กำร่ไดทุ้ั�วถง่  เดก็ำๆม�กำกำว่�ห่น่�งในส่ี�
ของปูร่ะเทุศไม่ไดรั้่บกำ�ร่ศก่ำษ� แลัะร้่อยลัะ 80 ของปูร่ะช้�กำร่มฐี�นะย�กำจน ก่ำอให่เ้กำดิ
ปัูญห่�ทุี�ต�มม�ในสั่งคม เช่้น กำ�ร่ขอทุ�น แร่งง�นเดก็ำ ห่รื่อกำ�ร่แตง่ง�นก่ำอนวัยอันควร่

The war in Yemen has entered its sixth year and has been described as the “World’s 
Worst Humanitarian Crisis” for the third year in a row. Without support, a growing number 
of families have resorted to harmful coping mechanisms such as begging, child labour 
and early marriage.

•  วิกฤติการณ์์เยเมนั
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ห้ลังถ้กบังคับให้้ออกจำำกเมียนมำ ผูู้้ลัี �ภััยช้�วโร่งฮิิงญ�ยังต้องเผู้ช้ิญกัำบส่ภั�พ
อ�กำ�ศทุี�คุกำค�มต่อทุี�อยู่อ�ศัยของพวกำเข� ฝนตกห้นักและดินถล่มในช่วงฤด้มรสุม
ท�ำให้้ท่ีพักชั่ วครำวและพื�นท่ีอย้่อำศัยกลำยเป็นโคลน อำสำสมัครชำวโรฮิิงญำจำ้งร่วม
ตัวกัำนเพื�อปู้องกัำนภััยจ�กำมร่สุ่มแลัะปูรั่บปูรุ่งทุี�พักำพิงชั้�วคร่�วให่้มีคว�มคงทุนต่อ
มร่สุ่มม�กำข่�น

A team of trained Rohingya volunteers works to raise community awareness of emergencies 
like the monsoon, as well as helping to identify households particularly at risk from the 
effects of extreme weather.

•  การเติร้ยมรับัมือมรสุำมในัค่ายผู้้้ล้�ภััยโรฮิิงญ่า
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คร่อบครั่วผูู้้พลััดถิ�นในปูร่ะเทุศเยเมน

เจ�้ห่น้�ทุี� UNHCR ช่้วยผูู้้ลัี�ภัยัโร่ฮิงิญ�ในบงัคลั�เทุศ
เพื�อเตรี่ยมแผู้นรั่บมอืฤดมูร่สุ่มทุี�กำำ�ลัังจะม�ถง่



การบัริจาคเพิ�มเติิมจากที่่านัม้ความหมายอย่างยิ�งที่้�จะมอบัความปลอดในัช้วิติแก่ผู้้้ล้�ภััย

ผู้้้ล้�ภััยจำานัวนั 70.8 ล้านัคนัทัี่�วโลกกำาลังเผู้ชิญ่กับัวิกฤติการแพร่ระบัาดข่องไวรัสำ COVID-19 โดยปราศจากความพร้อมด้านัสำาธารณ์สุำข่ และด้วยเงื�อนัไข่
ท้ี่�จำากัดในัทุี่กด้านัข่องช้วิติ พวกเข่าเป็นักลุ่มคนัท้ี่�เปราะบัางท้ี่�สุำด และเส้ำ�ยงต่ิอการติิดเชื�อ พวกเข่าต้ิองการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนัจากท่ี่านั

สนับสนุนอุุปกรณ์์ทำ�คว�มสะอุ�ดด้�นสุขอุน�มัย
ต่�งๆพร้อุมอุบรมเจ้้�หน้�ที�ต�มม�ตรก�รป้อุงกัน
ขอุงหน่วยง�นส�ธ�รณ์สุขขอุงรัฐและ WHO

Provide sanitary capacity and protection 
equipment for health staff

สนับสนุนอุุปกรณ์์จ้่�ยนำ��สะอุ�ด เพ่�อุก�รอุุปโภค
บริโภค, อุุปกรณ์์ทำ�คว�มสะอุ�ดและสิ�งอุำ�นวย
คว�มสะดวกด้�นสุขอุน�มัยที�จ้ำ�เป็น 
Provide support in health care and WASH service

เพ่ �อุประโยชน์สูงสุดในก�รช่วยเหล่อุด้�นต่�งๆ
Provide protection and basic needs

ในขณะที่่�สงครามและความรุนแรงยัังดำำาเนินต่่อไป ผู้้ �ล่ �ภััยัอ่กกว่า 70.8 ล�านคน ต่�องเผู้ชิิญกับ
ความยัากลำาบากและต่กอยั้่ในความเส่�ยังในวิกฤต่การณ์แพร่ระบาดำของ COVID-19

โอนัเงินัเข้่าบััญ่ช ้หรอืผู่้านัติ้เ้อท้ี่เอม็ เข้่าบัญั่ช ้Donate via Bank Transfer or ATM

ช่�อุบญัช ีAccount Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

ช่�อุ-สกุลผู้บริจ้�ค Donor’s name and last name  ....................................................................................................................................

อุีเมล Email  ........................................................................................  เบอุร์ม่อุถ่อุ Mobile phone  ........................................................

โอุนจ้�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)

ข่อข่อบัคุณ์ เมื�อที่่านักรอกเอกสำาร หรือโอนัเงินับัริจาคเร้ยบัร้อยแล้ว กรุณ์าสำ่งแบับัเอกสำาร
มาที่้� support.th@unhcr.org แฟ็กซ์ 02 280 0555 หรือ Line ID: @unhcrfamily

Thank You! After completing the form or transferring of donation, please send your
document to Email: support.th@unhcr.org Fax 02 280 0555 or Line ID: @unhcrfamily

เงินบริจ้�คไม่ส�ม�รถนำ�ไปลดหย่อุนภ�ษีได้ ขอุขอุบพระคุณ์ในคว�มเมตต�ขอุงท่�นค่ะ 
Donation is not tax-deductible. Thank you very much for your kindness.

ข่้อม้ลเพิ�มเติิม โที่ร. 02 056 0000 
More information, please call 02 056 0000

บัญชีสะสมทรัพย์ ส�ข�ก.พ.
เลขที�บัญชี 201-055599-9

บัญชีอุอุมทรัพย์ ส�ข�อุ�ค�รสหประช�ช�ติ
เลขที�บัญช ี004-225859-6

บัญชีอุอุมทรัพย์ ส�ข�เทเวศน์
เลขที�บัญชี 030-2-88804-3

บัริจาคออนัไลนั์
ผู้่านัการสำแกนั QR Code
Scan QR Code to donate online

อื�นัๆ              
Other                                  3,000 5,000

ผู้้�ล่�ภััยัจะล�างมือ

ให้�สะอาดำไดำ�อย่ัางไร

ห้ากไม่ม่นำ�าสะอาดำ

และสบ่้เพ่ยังพอ


