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ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา 
UNHCR staff member Sarah Jabin provides
urgent assistance to Rohingya refugees
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สถานการณ์ผู้ลีภ้ัยในประเทศไทย ถือเป็นภำวะกำรช่วยเหลือในระยะยำว แตกต่ำงจำก
กำรท�ำงำนแบบเร่งด่วนในวิกฤตกำรณ์ผู้ ลีภ้ัยในหลำยพืน้ท่ีทั่วโลก With You ฉบับนีจ้ึงขอน�ำเสนอกำร
ท�ำงำนของ UNHCR เพ่ือรับมือกบัสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน

เม่ือมีเหตกุำรณ์ฉุกเฉินเกิดขึน้ UNHCR พร้อมรับมือและให้ควำมช่วยเหลือเร่งด่วน กำรเตรียมควำมพร้อม
ทัง้ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีภำคสนำมและอุปกรณ์ยังชีพเพ่ือรองรับเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันคือหัวใจหลักในกำร
ท�ำงำนของเรำ

เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR จัดเตรียมควำมพร้อมทัง้น�ำ้ด่ืม 
อำหำร และสิ่งจ�ำเป็นในกำรเดินทำงให้แก่ผู้ ลีภ้ัย
ช ำว ซูด ำน ใ ต้ ท่ี เ พ่ิ ง ข้ ำม พ ร ม แ ด น ม ำห ำค ว ำม
ปลอดภยัในประเทศยกูนัดำ

เจ้ำหน้ำท่ีภำคสนำม UNHCR ช่วยย้ำยผู้ ลีภ้ัยชำว
โรฮิงญำท่ีมีควำมเปรำะบำงทำงร่ำงกำยจำกศูนย์
พักพิงชั่วครำวของผู้ ลี ภ้ัย  (transit center) ไปสู่
ค่ำยหลัก

เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR ช่วยแจกจ่ำยสิ่งของบรรเทำ
ทุกข์ซึ่งมีทัง้ ผ้ำห่ม ผ้ำใบพลำสติกกันลมหนำว 
เต็นท์  เ ป็นต้น ให้กับผู้ พลัด ถ่ินจำกสงครำมใน
ประเทศซีเ รีย

UNHCR จดัอบรมเก่ียวกับการท�างานในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับเจ้าหน้าที่ซึง่ประจ�ำกำรอยูใ่นประเทศตำ่งๆทัว่โลก และมีบญัชีรำยช่ือรวบรวม
เจ้ำหน้ำท่ีกลุม่ท่ีมีควำมช�ำนำญหลำกหลำย (Emergency Roaster) ท่ีสำมำรถเดินทำงไปท�ำงำนในสถำนกำรณ์ฉกุเฉินแหง่ใดในโลกก็ได้ภำยใน 72 ชม. 

เรามีโกดังเก็บอุปกรณ์ยังชีพอยู่  7 แห่งทั่ วโลก ท่ีสำมำรถน�ำไปแจกจ่ำยเพ่ือช่วยชีวิตผู้ลีภ้ัยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินผ่ำนกำรขนส่งทำงอำกำศได้
ทนัทีทัว่โลก 

เราร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆและองค์กรพนัธมิตร เพ่ือหำทำงออกท่ียัง่ยืนให้กบัผู้ลีภ้ยั
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In emergencies, UNHCR is there to help. Our aid and 
experts are ready for rapid deployment across the 
world. We can launch an emergency operation within 
72 hours, thanks to a global network of suppliers, 
specialist agencies and partners.

UNHCR ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เม่ือเกิดวิกฤติผู้ลีภ้ยั UNHCR จะเป็นหน่วยงำนแรกๆท่ีเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ และเรำยืนหยดัเพ่ือฟืน้ฟชีูวิตผู้ลีภ้ยัจนกว่ำเขำจะสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ ทุกโครงกำรเกิดขึน้และด�ำเนินกำรต่อไปได้ด้วยกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ืองโดยผู้บริจำคเช่นคุณ

Donating to UNHCR helps support refugees in so many ways. None of our work would be possible without the support of individuals like you. 

Your continued donations empower us to act immediately when a crisis strikes, providing shelter, water, food and essential items to those forced 

to flee, who have often lost everything.

ชำวบุรุนดีลีภ้ัยกำรเมืองจำกประเทศของตนมำยังประเทศแทนซำเนีย 
Burundian refugees arrived in Tanzania. They fled political violence in Burundi 
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เจาะลึกวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ผู้ลีภ้ัยรำว 723,000 คน ถูกบงัคบัให้ออกจำกบ้ำน ต้องลีภ้ัยจำกควำมรุนแรงเพ่ือเอำชีวิตรอดตัง้แต่วนัท่ี 
25 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ซึง่เกือบคร่ึงเป็นเด็กท่ีมีอำยตุ�่ำกว่ำ 11 ปี ปัจจบุนัค่ำยผู้ลีภ้ยัในประเทศบงัคลำเทศ
เป็นค่ำยผู้ลีภ้ัยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ�ำ้ร้ำย UNHCR ต้อง “แข่งกับเวลำ” ในกำรคุ้มครองผู้ลีภ้ัยชำวโรฮิงญำ
จำกหน้ำมรสมุท่ีก�ำลงัจะเข้ำพืน้ท่ีประเทศบงัคลำเทศ
 
Since August 2017, over 723,000 Rohingya refugees have been forced to flee, over half of whom 
are children. The camp in Bangladesh is now the biggest refugee camp in the world.  UNHCR is 
now rushing additional aid to prepare refugees for the monsoon season, which will increase the 
risk of floods and landslides.

ตัง้แต่ต้นปีพ.ศ. 2561 สถำนกำรณ์ควำมล้มเหลวทำงเศรษฐกิจ สงัคมและกำรเมืองในประเทศเวเนซุเอลำ
บังคับให้เด็ก ผู้ หญิงและครอบครัวเดินทำงออกจำกบ้ำนรำว 5,000 คนต่อวันมำยังประเทศเอกวำดอร์
และประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยสำเหตุหลักๆมำจำกควำมรุนแรง ควำมยำกจน และกำรขำดแคลนปัจจัย
ด�ำรงชีพ เช่น อำหำร ยำรักษำโรค เป็นต้น

Soaring inflation, shortages of food and medicine, violence and politicalunrest has 
caused 2.2 million Venezuelans to leave their country since 2014, resulting in the largest 
exodus exodus in the recent history of Latin America.

สงครำมกลำงเมืองท่ียำวนำนในประเทศซูดำนใต้ ท�ำให้เด็กและครอบครัว 2.5 ล้ำนคนต้องหนีออกจำก
บ้ำนตนเองเพ่ือเอำชีวิตรอด ท่ียำกและแย่ไปกว่ำนัน้คือมีควำมอดอยำกเพ่ิมเข้ำไปอีก UNHCR ท�ำงำน
เพ่ือช่วยชีวิตเด็กและครอบครัวจำกโรคท้องร่วงท่ีเกิด เรำให้อำหำรเสริมและเกลือแร่ สนบัสนุนแพทย์และ
นักโภชนำกำร สร้ำงท่ีพกัพิงและห้องน�ำ้เพ่ือคุ้มครองสุขภำพ
 
Since December 2013, brutal conflict in South Sudan has claimed thousands of lives and driven 
nearly four million people from their homes. Often, they arrive weak and malnourished. We are doing 
all we can to provide relief, protection, shelter and medical care.

ควำมรุนแรงในประเทศเยเมนบังคับให้ประชำชนกว่ำ 2 ล้ำนคนกลำยเป็นผู้พลัดถ่ิน และยังคงมีผู้ คนท่ี
ต้องกำรควำมช่วยเหลือกว่ำ 22.2 ล้ำนคน UNHCR มอบท่ีพักพิงฉุกเฉิน และช่วยซ่อมแซมบ้ำนท่ีพัง
จำกกำรสู้ รบ แต่งบประมำณยังขำดแคลนอีกมำก
 
Years of war have marked Yemen as the world’s largest humanitarian crisis with 22.2 million people 
in need of humanitarian aid in 2018 and 2 million internally displaced.

ควำมขัดแย้งในประเทศซีเรียบังคับให้ผู้ คนกว่ำ 5.6 ล้ำนคน ต้องหนี UNHCR เร่งให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ลีภ้ัย และผู้พลดัถ่ินชำวซีเรียตัง้แต่กำรสู้ รบเร่ิมต้นในปี 2011 ในปีเดียวกันนัน้ค่ำยผู้ลีภ้ัยในตุรกีค่ำยแรก
ได้ถูกสร้ำงขึน้ ต่อมำ UNHCR จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องจัดตัง้ค่ำยผู้ลีภ้ัยในประเทศจอร์แดน เลบำนอน และ
อิรักอีกด้วย 
 
Over 5.6 million people have fled Syria since 2011, seeking safety in Lebanon, Turkey, Jordan 
and beyond. Millions more are displaced in hard-to-reach and besieged areas.

ครบรอบ 1 ปี วกิฤตผู้ิลีภ้ยัชาวโรฮงิญา: UNHCR เร่งอพยพผู้ลีภ้ยัไปยังที่พกัพงิที่ปลอดภยั

เวเนซุเอลา: การอพยพของพวกเขาเป็นหน่ึงในการอพยพครัง้ใหญ่ที่สุดในประวัตศิาสตร์

ซูดานใต้: วกิฤตรุินแรงที่สุดในแอฟริกาและใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก

เยเมน: วกิฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุด

ซีเรีย: ครบรอบ 7 ปี วกิฤตการณ์ผู้ลีภ้ยัที่ยาวนานและรุนแรงมากที่สุดของโลก
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เจ้าหน้าที่ UNHCR ท�างานอยู่ใน 128 ประเทศทั่วโลก 88% ของเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม กำรบริจำคอย่ำงต่อเน่ืองของ
ท่ำนช่วยให้เรำท�ำงำนอยู่ในพืน้ท่ีฉกุเฉินได้ตลอดเวลำ เพ่ือมอบควำมช่วยเหลือเร่งด่วนและช่วยให้ผู้ลีภ้ยัรอดชีวิต เรำขอน�ำเสนอประสบกำรณ์ตรง
ผำ่นค�ำบอกเลำ่ของพวกเขำ และหวงัวำ่ทำ่นจะภมิูใจท่ีเป็นหนึง่แรงสนบัสนนุส�ำคญัของครอบครัว UNHCR 

ประสบการณ์ตรง
ผ่านค�าบอกเล่า จาก
เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 
UNHCR

Voices from the Field

ปี ท่ีผ่ำนมำคุณวิภำวรรณได้มีโอกำสลงพืน้ ท่ีให้ควำมช่วยเหลือเ ร่งด่วน
ในประเทศยูกันดำ เป็นเวลำ 2 เดือน 

“…ผู้ ลีภ้ัยส่วนใหญ่ท่ีได้คุยด้วยถูกบังคับให้ลีภ้ัยจำกควำมรุนแรงในซูดำนใต้
พวกเขำต่ำงต้องเจอกับควำมโหดร้ำยท่ีเกินบรรยำย บำงคนเล่ำว่ำเห็น
คนรู้จัก รวมทัง้คนในครอบครัวถูกจับมำเป็นทหำร ถูกข่มขืน และถูกฆ่ำ...

UNHCR is working hard in 128 countries around the world, 88% of staff members work in field locations. Thanks to your support, we respond 

quickly in emergency situations to protect those forced to flee. 
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คุณวภิาวรรณ พงศ์ทรางกูร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (พนัธกจิฉุกเฉิน)

ประสบกำรณ์ท่ีเศร้ำท่ีสดุคือตอนท่ีเดินผ่ำนชำยแดนระหว่ำงประเทศยกูนัดำและ
ประเทศซูดำนใต้ เห็นกลุม่คนท่ีก�ำลงัเดินมำอย่ำงเหน่ือยล้ำ สว่นมำกเป็นเด็กท่ี
ซูบผอมไม่มีเร่ียวแรง ดแูตกตำ่งอย่ำงสิน้เชิงจำกเด็กๆในคำ่ยท่ีมีหน้ำตำยิม้แย้ม 
เลยรีบน�ำอำหำรและน�ำ้ไปให้พวกเขำ และเรียกรถมำรับพวกเขำ วันนัน้เป็น
วันที่ได้ตระหนักถงึความส�าคัญของงานที่เราท�า และได้เหน็กับตาว่าเราได้
สร้างความเปล่ียนแปลงในทางที่ดขีึน้ให้กับชีวติของผู้ลีภ้ยัขนาดไหน”

“The saddest moment I experienced 

was when I was on my way to a 

collection point near a border. I saw 

a group of exhausted people 

walking on the road, the majority of 

them small children. We gave the 

mothers and children some water 

and snacks, and arranged for

transport to pick them up. That day, 

I realized the importance of the 

work we do and how it makes a 

world of difference to the people 

we serve.”

Vipawan Pongtranggoon is part of UNHCR’s Emergency Response Team, a roster of trained personnel 

who are deployed during a crisis. Last year, she spent 2 months working in Bidibidi as a Field Officer. 
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“เม่ือเดือนกนัยำยนปีท่ีแล้ว ผมเจอหนุ่มคนหนึ่งเดินแบกตะกร้ำท่ีถกูห่อด้วยผ้ำ 
พอผมให้เขำเปิดผ้ำออกมำก็พบวำ่ข้ำงในมีเดก็ผู้หญิงตวัเลก็ๆนอนอยูส่องคน เธอ
สองคนเป็นคู่แฝดท่ีเพ่ิงเกิดใหม่ โดยแม่ของพวกเธอถกูบงัคบัให้คลอดลกูกลำง
ทำงระหวำ่งท่ีก�ำลงัเดนิเท้ำข้ำมป่ำลีภ้ยัควำมรุนแรงในประเทศเมียนมำร์ ผมเจอ
แม่ของเด็กๆในสภำพท่ีป่วยหนกั เลยต้องรีบส่งทัง้แม่และลกูเข้ำรับกำรรักษำใน

“เรำมีเวลำน้อยมำกในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือลดควำมเสีย่งจำกมรสมุ และในกำร
ย้ำยครอบครัวไปยงัพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั พวกเขำไมเ่คยต้องผจญกบัพำยฝุน ลมหมนุ
รุนแรง และสภำพอำกำศเปลีย่นแปลงฉบัพลนัมำก่อน พวกเขำไมเ่ข้ำใจวำ่เหตกุำรณ์
แผน่ดนิถลม่มนัอนัตรำยแคไ่หนในชว่งต้นๆมนัยำกมำกท่ีจะอธิบำยให้เข้ำใจถงึผล
กระทบท่ีจะเกิดจำกภยัพิบตัิครัง้นี ้แต่ในท่ีสดุเรำก็เร่ิมท�ำส�ำเร็จ และก็ช่วยคนได้
มำกขึน้  ๆ รู้สกึภมูใิจมากทีง่านของเราคือการช่วยมอบความคุ้มครองให้แก่ผู้ลีภ้ยั”

ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นกับ Line พิเศษส�าหรับผู้บริจาค
เพิ่มเราเป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวสารและ

ติดตามกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

© UNHCR/Roger Arnold

Sarah Jabin has been working to relocate families at risk of landslide 

before the monsoon began in Bangladesh. 
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Taimur Hasan, UNHCR Assistant Public Health Officer

คุณไทมอร์ ฮาซาน เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสุขภาพของ UNHCR ในค่ายผู้ลีภ้ัยกูตูปาลอง ประเทศบังคลาเทศ 

ศนูย์สขุภำพท่ีได้รับกำรสนบัสนนุจำก UNHCR หนึ่งอำทิตย์ต่อมำผมดีใจมำกท่ี
เหน็แมท่ำนอำหำรได้ และลกูๆได้กินนมแม ่การที่ผมได้มีส่วนในการคืนรอยยิม้
ให้กับพวกเขา เป็นสิ่งที่ท�าให้ผมมีความสุขมากครับ” 

“In September 2017, I found a 

father carrying a basket wrapped 

with a cloth. I saw that inside the 

cloth were two tiny baby girls. 

Their parents crossed the jungle 

to flee violence in Myanmar. She 

delivered the babies in the 

jungle without any food or 

medical attention. A week after

we provided support to the mother, 

I saw her and found that she was 

improving, she was getting food, 

and the babies were getting her 

breast milk. It was very rewarding 

for me to see them happy and 

smiling.”

คุณซาราห์ จาบนิ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม UNHCR ช่วยอพยพผู้ลีภ้ยัชาวโรฮงิญาจากพืน้ที่ที่มีความเส่ียงจากหน้ามรสุม 
เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ซ�า้ซ้อน  

“We knew the monsoon was fast approaching, and we did not have much 

time to move these families to safety. They had never faced landslides in 

Myanmar and could not comprehend what harm could it do until monsoon 

was underway and we started having landslides. When the community 

realized the threat, more people agreed to relocation. We are having more 

and more success each day, and I am proud to be part of the team that’s 

helping keep Rohingya refugee families safe.” 
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วิคธีร์รัฐ (Vickteerut) แบรนด์เสือ้ผ้ำช่ือดัง
ออกแบบเสือ้ยืดลำยพิเศษ จัดจ�ำหน่ำยเพ่ือ
ระดมทุนช่วยให้ผู้ ลีภ้ัยได้รับควำมช่วยเหลือ
ด้ำนปัจจัยสี่   โดยเฉพำะอย่ำง ย่ิง เสื อ้ ผ้ำ
และเค ร่ืองนุ่ งห่ม เสื อ้ ยืดลำยพิเศษนี ไ้ ด้
รับเลือกให้เปิดตวัในงำน Elle Fashion Week 

2018 เม่ือเดือนสงิหำคมท่ีผำ่นมำด้วย

ในปี 2559-2560 UNHCR เปิดตัวแคมเปญ NAMJAI FOR REFUGEES ด้วย
กำรมอบควำมคุ้มครองผู้ลีภ้ัยในประเทศไทย โดยกำรสนับสนุนจำกเหล่ำคนดงัท่ี
ช่ วย เหลือผ่ำนกำรท� ำ กิจกรรมจำกควำมถนัดและควำมสำมำรถส่วนตัว

ปี นี  ้ NAMJAI FOR REFUGEES กลับมำอีกครั ง้  ทีมผู้ สนับสนุน ท่ี มี ช่ือเสียง
ของเรำยงัร่วมสำนต่อน�ำ้ใจจำกปีก่อนหน้ำ น�ำทีมโดย คุณก้อง สหรัถ สงัคปรีชำ 
คณุวรรณสิงห์ ประเสริฐกลุ คณุนิรุตติ์ ศิริจรรยำ และอีกหลำยท่ำนท่ีจะมำเซอไพรส์
จดักิจกรรมระดมทนุในหลำกหลำยรูปแบบ ตลอดเดือนกนัยำยนถึงธันวำคม 2561 

แคมเปญนีไ้ด้รับรำงวลั Asia-Pacific Communications Award 2016 สำขำ 
Non-Profit Organisation ถือเป็นสิ่งยืนยันควำมส�ำเร็จท่ีมีต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ชีวิตผู้ ลีภ้ัยได้เป็นอย่ำงดี

เงินบริจำคจะน�ำไปช่วยเหลือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก มอบปัจจัยสี่ท่ี
จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีพ ได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม น�ำ้สะอำด ท่ีพักพิง และกำรรักษำ
พยำบำล ในวนัท่ีผู้ ลีภ้ัยยังไม่สำมำรถกลบับ้ำนได้อย่ำงปลอดภัย

ส่งมอบชดุช่วยชวีติ...เพือ่...ส่งมอบความปลอดภยั
ลองจนิตนาการเล่นๆว่า 
หากคุณมีเวลาเพียงไม่ก่ีนาทีเพื่อหยิบของจ�าเป็นที่สุดในชีวิต เพื่อออกเดินทางแบบที่ไม่รู้จุดหมาย คุณจะหยิบอะไรไป?

ตะเกียงพลังงาน
แสงอาทติย์ 
812,149 ชุด

ถงัใส่น�า้สะอาด 
1,165,095 ถงั

เส่ือนอน
2,438,895 ผืน

มุ้งกันยุง
594,671 หลัง

เตน็ท์ส�าหรับ
ครอบครัว  
28,560 หลัง

ชุดอุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร  
841,839 ชุด

ถงัน�า้  
267,872 ถงั

ผ้าห่ม 
812,149 ผืน

ผ้าพลาสตกิ
เอนกประสงค์ 
1,574,570 ชุด

ส�ำหรับผู้ลีภ้ยั พวกเขำมีเวลำเพียงเสีย้ววินำทีเพ่ือหนีเอำชีวิตรอดจำกสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน และบำงคนหนีรอดมำได้เพียงตวัเปลำ่เทำ่นัน้ น่ีจงึเป็นหลกักำรชว่ย
เหลือเบือ้งต้นของ UNHCR ท่ีจะสง่มอบสิง่จ�ำเป็นพืน้ฐำนให้กบัผู้ลีภ้ยั ได้แก่ ท่ีพกัพิง อำหำร น�ำ้ และกำรรักษำทำงกำรแพทย์ ในปี 2560 ท่ีผำ่นมำ ด้วยเงิน
บริจำคของทำ่นท�ำให้ UNHCR สง่มอบชดุชว่ยชีวิตในสถำนกำรณ์ฉกุเฉินทัว่โลกได้ดงันี ้

In 2017, thanks to caring donors like you, millions of core relief items were shipped from our warehouses, stock piles and directly from suppliers, including:

“ปีนีส้�ำคญัมำก เพรำะผู้ลีภ้ยัทัว่โลกอยูใ่นภำวะวิกฤตอิยำ่งไมเ่คย

เป็นมำก่อน ผมขอเชิญชวนคนไทยร่วมบริจำคแบบต่อเน่ืองกบั

โครงกำร NAMJAI FOR REFUGEES”

กลบัมาอกีครัง้กบัแคมเปญ 
NAMJAI FOR 

REFUGEES ปีที ่3



การเฉลิมฉลองในค่ายผู้ล้ีภัย 

“การท�าความดีเริ่มต้นที่เรา” เสวนาพิเศษและนิทรรศการภาพถ่าย โดยคุณปู ไปรยา ลุนด์เบิร ์ก ทูตสันถวไมตรี 

UNHCR ยกย่องรัฐบาลไทย ที่อนุมัติสัญชาติให้แก่เด็ก
และโค้ชท่ีได ้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ�้า

นานมีบุ๊คส์มอบรายได้จากการจ�าหน่าย หนังสือ “โลกที่รัก”
สมทบ UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
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UNHCR ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพนัธมิตร และผู้ลีภ้ัย จัดกิจกรรมฉลองวนัผู้ลีภ้ัยโลก ณ ค่ำยผู้ลีภ้ัยทัง้ 9 ค่ำย เพ่ือร�ำลึกถึงควำมเข้มแข็งของผู้ลีภ้ัย โดย
กิจกรรมทัง้ 9 คำ่ย มีควำมสนกุสนำน และสร้ำงก�ำลงัใจให้กบัผู้ลีภ้ยั 

UNHCR Thailand co-operated with our partners and refugees to organize activities in the 9 refugee camps.

คณุป ูไปรยำ ลนุด์เบร์ิก จดัเสวนำพิเศษภำยใต้หวัข้อ “กำรท�ำควำมดีเร่ิมต้นท่ีเรำ” โดยมีดร.ปณิธำน วฒันำยำกร ท่ีปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยควำมมัน่คง และคณุกิตต ิสงิหำปัด
ผู้ด�ำเนินรำยกำรขำ่ว3มิต ิ ร่วมพดูคยุถงึวิกฤตผิู้ลีภ้ยัท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก นอกจำกนีค้ณุป ูยงัร่วมกบัคณุธนเศรษฐ์ ตนัตวิโรดม จดัแสดงนิทรรศกำรภำพถ่ำยเร่ืองรำวของผู้ลีภ้ยั

และยงันบัเป็นปีท่ี 2 ท่ี UNHCR มอบรำงวลั “Stand with Refugees” โดยในปีนี ้ผู้ ได้รับรำงวลัได้แก่คณุกิตติ สิงหำปัด จำกกำรร่วมเป็นกระบอกเสียง และระดมทนุ
ผำ่นโครงกำร “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” ของ UNHCR เพ่ือจดัหำท่ีพกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยัจ�ำนวน 2 ล้ำนคนทัว่โลกตัง้แตปี่พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ

“It Starts with You” Special Talk and Photo Exhibition by Praya Lundberg, UNHCR Goodwill Ambassador. UNHCR Thailand also presented the “Stand 

with Refugees” award for the second year running. This year, Mr. Kitti Singhapat was recognised for his significant support in raising funds for 

UNHCR’s Nobody Left Outside campaign, which aims to shelter two million people who have been forced to flee their homes.

กำรได้รับสญัชำติจำกประเทศไทยได้ช่วยให้พวกเขำกล้ำท่ีจะฝันถึงอนำคตท่ี
ดีขึน้ และน�ำควำมสำมำรถของตวัเองมำใช้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ กำรมี
ตวัตนทำงกฎหมำยเป็นกำรน�ำทำงให้พวกเขำไปถงึจดุมุง่หมำยท่ีปรำรถนำ และให้
พวกเขำสำมำรถเข้ำร่วมเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมอยำ่งเตม็ตวั” แคโรล แบตเชอเลอ่ 
ท่ีปรึกษำพิเศษด้ำนภำวะไร้รัฐไร้สญัชำต ิของ UNHCR กลำ่ว

UNHCR ร่วมกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพ่ือกำรพัฒนำและบรรเทำทุกข์ (ADRA) 
สนบัสนนุกำรท�ำงำนของรัฐบำลไทยและชมุชนท่ีมีประชำกรไร้รัฐไร้สญัชำติใน
ประเทศไทยในกำรยตุิภำวะไร้รัฐไร้สญัชำตใิห้หมดไป

UNHCR welcomes move by Thailand to grant citizenship to boys and 

coach rescued from cave.

นำนมีบุ๊คส์ มอบรำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรจ�ำหน่ำย หนงัสือ “โลกท่ีรัก (Dear 

World)” บนัทึกสะเทือนอำรมณ์จำกสงครำม และค�ำวิงวอนจำกเด็กหญิงชำว
ซีเรีย สมทบกองทนุ UNHCR เพ่ือสนบัสนนุกำรท�ำงำนด้ำนมนษุยธรรมและ
ชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยั 

Nanmeebooks donated proceeds from the sale of the book ‘Dear World’ 

to UNHCR.

ผู้ลีภ้ัยแสดงฟ้อนร�ำพืน้บ้ำน ณ ค่ำยบ้ำนต้นยำง 
จ.กำญจนบุรี

เด็กๆผู้ลีภ้ัยสนุกกับกิจกรรมระบำยสีในวนัผู้ลีภ้ัยโลก ณ 
ค่ำยอุ้มเปีย้ม จ.ตำก

ผู้ลีภ้ัย และเจ้ำหน้ำท่ี UNHCR เข้ำร่วมกิจกรรมกิจกรรม
แข่งขันฟุตบอล ณ ค่ำยบ้ำนต้นยำง จ.กำญจนบุรี

© Chiang Rai Legal Status Network
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เงินบริจาคเพิ่มเติมจากท่านส�าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ลี้ภัย

โอนเงินเข้าบัญช ีหรอืผ่านตูเ้อทเีอม็ เข้าบญัช ีDonate via Bank Transfer or ATM

ชือ่บัญช ีAccount Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

ชื่อ-สกุลผู้บริจาค Donor’s name and last name  ....................................................................................................................................

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

โอนจากสาขา 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 กรุณาส่งแบบเอกสาร
มาที ่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

เงินบริจาคไม่สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะ 
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 สาขาก.พ.
เลขท่ีบัญชี 201-055599-9

บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารสหประชาชาติ
เลขที่บัญชี 004-225859-6

บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทเวศน์
เลขที่บัญชี 030-2-88804-3

UNHCR ท�างานแข่งกับเวลาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของขวัญจากท่านจะสนับสนุนให้เราส่งมอบความคุ้มครองให้กับผู้ลี้ภัยได้มากขึ้น และยาวนานขึ้น

มอบผ้าห่ม เสื่อ เพื่อพวกเขาจะได้นอนบนพื้นที่อุ่นๆ  
Provide blankets and mats, so they won’t 
have to sleep on the cold ground

มอบความคุ้มครองด้วยชุดจำาเป็นในการดำารงชีพแก่
ผู้ลี้ภัยจำานวน 4 ครอบครัว 
Provide four families with an Emergency 
Survival Kit.

มอบแสงสว่างจากตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ 
Provide a solar lamp for a sense of security 
and protection, especially at night

3,000 บาท 
3,000 Baht

5,000 บาท 
5,000 Baht

อืน่ๆ              บาท
Other                                  Baht

บริจาคออนไลน์
ผ่านการสแกน QR Code
Scan QR Code to donate online

GIFT FOR

LIVES
มอบของขวัญ 
ช่วยชีวิตเด็กและครอบครัว
ผู้ล้ีภัยจากสงคราม

ในภำวะของสงครำม เดก็และครอบครัวผู้ลีภ้ยัขำดแคลนอำหำร น�ำ้ และของใช้ส�ำคญัในกำรด�ำรงชีวิต ทำ่นสำมำรถมอบควำม
คุ้มครองและคืนศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุย์ให้แก่พวกเขำในขณะท่ีเขำยงักลบับ้ำนไมไ่ด้ © UNHCR/Mahfood  Mohammed


