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ไอน์สไตน์เคยเป็นผู้ลี้ภัย!
Einstein was a refugee!

ผู้ลี้ภัยในท�ำเนียบคนดัง
Prominent Refugees
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Many remarkable stories are ready for you to explore in the 
last edition of With You newsletter of this year. It features 
prominent refugees, updates of how your donation is  
being spent and more.

“Only a life lived for others is a life worthwhile.” said Albert
Einstein. Refugees are fellow human beings who have had to 
leave their loved ones, their homes and their possessions. 
However, refugees never leave their skills and talent  
behind. Many of them, such as Einstein, are a genius in the 
field, others are top model, footballer, graphic designer or 
even a mother who is successful in her own way. 

Your donation is giving opportunities to refugees, not only 
for them to survive but to thrive. Thank you for joining  
UNHCR in helping refugees to reach their full potential.

I would like to end with another inspiring quote from  
Einstein.

“The world as we have created it is a process of our thinking. 
It cannot be changed without changing our thinking.”

Best Regards,

Korapin Suntayodom
UNHCR Thailand

“ชีวิตทีม่ีคุณค่า คือชีวิตเพือ่ผู้อืน่”
“Only a life lived for others is a life worthwhile.”

สวสัดีคะ่ทา่นผู้บริจาคทกุทา่น With You ฉบบัท่ี2 ประจ�าปีพ.ศ.2558 นี ้

มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมากมายรอคอยให้ท่านส�ารวจอยู่ ไม่ว่าจะเป็น 

เร่ืองราวของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก ท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นผู้ลีภ้ยั ความ

ส�าเร็จของโครงการเพ่ือผู้ลีภ้ยัในประเทศไทยท่ีท่านมีส่วนร่วม และ 

อ่ืนๆ อีกมากมาย

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า “ชีวิตท่ีมีคุณค่า คือชีวิตเพ่ือผู้ อ่ืน” 

การท�างานในการช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหร่ียง และ 

กะเหร่ียงแดงจากประเทศพมา่ คือสิง่ท่ีมีคณุคา่ย่ิงนกั ซึง่ผู้ ท่ีให้โอกาส

ผู้ลีภ้ยัในการมีชีวิตทีมีคณุคา่นัน้ ไมใ่ชใ่ครท่ีไหน แตคื่อทา่นผู้บริจาคท่ี

ก�าลงัอา่น With You อยูใ่นขณะนีน้ัน่เอง

นอกจากค�าคมเก่ียวกบัคณุค่าของชีวิตแล้ว ไอน์สไตน์ยงัมีค�าคมอีก 

มากมายท่ีท�าให้เราฉกุคดิ และช่ืนชมไปกบัความคดิอนัเรียบงา่ย แต่

แยบยลของเขา อาทิ “โลกจะไม่เปลี่ยน ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิด” 

เป็นต้น ทา่นผู้บริจาคเหน็ด้วยไหมคะ

ขอแสดงความนบัถือ

กรพนิธ์ุ สันตโยดม

UNHCR ประเทศไทย 



Your Donation in Action

อดีตเด็กผู้ลีภ้ยัจ�านวน 18 คนท่ีได้รับโอกาสตัง้ถ่ินฐานใหม่

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางกลบัมาเย่ียมญาติท่ียัง

อาศัยในค่ายแม่หละ จ.ตาก พวกเขายึดค�าปฎิญาณว่า  

“เตรียมตัว” แต่สมาชิกลูกเสือสามัญจากรัฐยูทาห์ ไม่ได้

เตรียมตวัรับกับความรู้สึกท่ีหลัง่ไหลเข้ามาเม่ือพวกเขาได้

พบญาติในค่ายผ้ลูีภ้ยั พวกเขาเดินทางจากซอลท์ เลค ซิตี ้

ไปท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือร่วมงานลกูเสือโลก ก่อนท่ีจะเดินทาง

ถึงกรุงเทพ และเดินทางต่อไปยัง จ.ตาก พวกเขาต่ืนเต้น 

และดีใจมากท่ีได้พบญาตท่ีิไมไ่ด้พบกนัมานานถงึ 10 ปี

ใบหน้าของลวอย เซ อาย ุ16 และลวอย เก ทวู อาย ุ14 ปี

เต็มไปด้วยความสดใสเม่ือพวกเขาได้พบปา ธา ดา วาห์ 

อาย ุ24 ปี “ฉนัตืน่เตน้มาก มีความสขุมากจนอยากจะร้องไห”้ 

เธอกลา่ว หลงัจากเจ็ดปีท่ีไมไ่ด้พบหน้ากนัเดก็ๆ สงูกวา่เธอ

แล้ว แต่หลานคนเล็กสดุยงัคงคลอเคลีย จบัมือเธอตลอด

เวลาท่ีพวกเขาเดินในคา่ย

พ่ีน้องกลุม่นีเ้ดนิทางมาไกล ไมเ่พียงแตร่ะยะทางแตห่มายถงึ

ประสบการณ์อีกด้วย พวกเขาเกิดภายนอกประเทศของตน

ในคา่ยแม่หละท่ีถือเป็นโลกทังัใบท่ีพวกเขารู้จกั ชีวิตประจ�า

วนัคือการไปโรงเรียน เลน่ และท�าการบ้านกบัแมข่องตน เขา

ใสเ่สือ้ผ้าเก่าท่ีขาดรุ่งร่ิง และถือวา่โชคดีถ้าได้ใสร่องเท้าแตะ

ในขณะท่ีเดก็คนอ่ืนๆวิ่งเลน่ด้วยเท้าเปลา่

“เราเคยถามพอ่แม่ว่า อนาคตเราจะเป็นอย่างไร พวกเขามกั

จะตอบว่าไม่รู้” ลวอย เก ทวู กลา่ว

ในเวลานัน้ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธ์ทางตะวันออก

เฉียงใต้ของพมา่ยงัคงตอ่เน่ืองและผู้ลีภ้ยัมีแนวโน้มท่ีจะต้อง

ใช้เวลาทัง้ชีวิตในค่ายในประเทศไทย ในปีพ.ศ.2548  

UNHCR ริเร่ิมโครงการตัง้ถ่ินฐานใหม่ในประเทศท่ี 3 เพ่ือ 

For these scouts, “camping” means coming home

มอบอนาคตให้ผ้ลูีภ้ัยในค่าย “พ่อแม่ผมตัดสินใจ

สมัครไปตั้ง ถ่ินฐานใหม่เพราะเขาหวังให้ผมมี 

การศึกษาทีดี ่และพีน่อ้งผมมีชีวิตทีดีข้ึ่น” แอ เน ลา  

อาย ุ17 ปี หนึง่ในสมาชิกลกูเสือสามญักลา่ว

ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาไมง่่ายในช่วงแรกหลาย

คนต้องดิน้รนปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมใหม่ วฒันธรรม 

และภาษาท่ีแตกต่าง พ่ีน้องตระกลลูวอย ฝึกภาษาองักฤษ

โดยดกูาร์ตนู ขณะท่ีแอ เน ลา ตัง้ใจฟังครู ในท่ีสดุเดก็กลุม่นี ้

ก็เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือสามัญของรัฐยูทาห์ ท่ีประกอบ 

ไปด้วยอดีตผู้ลีภ้ยัจ�านวน 100 คน โดยท�างานอาสาสมคัร

ทกุสปัดาห์ และช่วยเหลือคนเร่ร่อนในบริเวณชมุชนท่ีพวก

เขาอาศยั

“การตัง้ถ่ินฐานทีอ่เมริกาใหชี้วิตใหม่ ใหอิ้สรภาพ สิทธิการ

ศึกษาทีดี่ข้ึน และสวสัดิการ ซ่ึงจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยถา้เรายงั 

อาศยัในค่าย หากไม่มีโครงการนี ้ ผมคงแต่งงานก่อนวยัอนั

ควร หรือท�าตวัเหลวไหลไปแล้ว” ลวอย เซกล่าว พร้อม

ยอมรับวา่ตวัเองดือ้ และโดนตามใจในอดีต

แอ เน ลาเห็นด้วย “ผมรู้สึกขอบคณุทีไ่ด้รับชีวิตใหม่ หาก

ไม่มีการสนบัสนุนจาก UNHCR ประเทศที่รับผู้ลี้ภัยไป 

ตัง้ถ่ินฐาน และผู้บริจาค ผมคงจะยงัเก็บข้าวโพดกบัยาย 

ในค่ายอยู่จนถึงทกุวนันี”้ 

เงินบริจาคแบบตอ่เน่ืองของทา่นชว่ยให้ผู้ลีภ้ยักวา่ 100,000 คน 

ได้พบบ้านใหม่ในประเทศท่ีสามในประเทศ ออสเตรเลีย 

แคนาดา เดนมาร์ก ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกาตัง้ แต่ปี 

พ.ศ. 2548 ปัจจบุนัยงัมีผู้ลีภ้ยัอีก 110,000 คนท่ียงัคงอาศยั 

ในค่ายจ�านวน 9 แห่งในประเทศไทยท่ีต้องพึ่งพาความ 

ชว่ยเหลือตอ่ไป

Resettled to the United States, a group of 18 
Myanmar refugee boys joined the Scout  
movement, expanded their horizons, and recently 
returned to visit their relatives in a camp in  
Thailand. They were visibly tired but excited as 
they scoured the crowd for familiar faces – loved 
ones they had not seen since leaving the camp in 
UNHCR’s resettlement program almost 10 years 
ago.

“I am very thankful for the life I’ve been given. With-
out support from UNHCR, the resettlement country 
and donors, I would probably be picking corn for a 
living with my grandmother.” said Eh Nay Ler 

Your continued donation has supported nearly 
100,000 refugees to resettle to third countries 
such as Australia, Canada, Denmark, Japan and 
the United States since 2005. Some 110,000 
remain in nine camps along the Thailand-Myanmar 
borders.

ลูกเสือสามัญกลับมาเยี่ยมบ้านในค่ายผู้ลี้ภัย
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ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือ “ผู้ลี้ภัย-สถำนะในอดีตของเหล่ำคนดัง”
Believe it or not! World famous people were once a refugee

“ท�าไมชีวิตของฉนัมนัแยอ่ยา่งนี”้ “เบ่ือ” “ล�าบากจงั” “เหน่ือยจงั” “ชีวิตไมมี่อะไรแนน่อน” ค�าพดูเหลา่นี ้

เช่ือวา่หลายทา่นคงเคยพดูกบัตวัเอง หรือได้ยินจากคนรอบข้างมาไมน้่อย อปุสรรค และความหดห่เูป็น

เร่ืองธรรมชาตขิองมนษุย์ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเรามองไปรอบๆ แล้วนัน้ยงัมีเพ่ือนร่วมโลกอีกมากมายท่ี

ล�าบากกวา่เราแตเ่ขาเหลา่นัน้หาได้ยอ่ท้อไม ่ท้ายท่ีสดุกลบัผงาดเป็นบคุคลท่ีประสบความส�าเร็จ

และมีช่ือเสียงก้องโลก

แนน่อนวา่ “โอกาส” คือสิง่ส�าคญัเสมอ ผู้ลีภ้ยัชาวกะเหร่ียง และกะเหร่ียงแดงกวา่แสนชีวิตในคา่ยลีภ้ยัในประเทศไทยท่ีทกุทา่นก�าลงัให้ความ

ชว่ยเหลืออยูใ่นขณะนีห้ลายคนมีความสามารถไมน้่อยไปกวา่บคุคลดงั แตเ่ขาเหลา่นีไ้ด้พานพบกบัความโชคร้ายจนไมส่ามารถสร้าง “โอกาส”

ให้กบัตวัเอง

With You ฉบบันี ้จงึขอน�ำเสนอตวัอย่ำงบุคคลดงัหลำกหลำยเชือ้ชำต ิที่ครัง้หน่ึงเคยเป็น “ผู้ลีภ้ยั” เพื่อเป็นก�ำลังใจให้

หลำยๆ ท่ำนในกำรใช้ชีวติต่อไป อยา่รอช้า เตรียมร้องว้าวกนัได้เลย

ช่ือเสียง:

- ทฤษฎีสมัพทัธภาพ (General Theory of

  Relativity) ซึง่อธิบายเร่ืองแรงโน้มถ่วงของ

  เซอร์ไอแซ๊ค นิวตนั ให้ลกึขึน้

- รางวลัโนเบลสาขาฟิสกิส์

ผู้ลีภ้ยันัน้ได้แต่ใดมำ: ในปีค.ศ.1932 พรรค

นาซีได้ขยายอ�านาจมากขึน้ ไอน์สไตน์ซึง่เป็น

ชาวยิวได้ตกเป็นเปา้การลอบสงัหาร และงาน

เขียนของเขาบางสว่นถกูเผา จงึท�าให้ในปี 

ค.ศ.1933 ไอน์สไตน์ต้องลีภ้ยัไปอยูท่ี่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และท�างานท่ีสถาบนัเพ่ือการ

ศกึษาขัน้สงู (Institute for Advance Study)

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ (New Jersey) และได้กลาย

เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หลงัจากนน้ั (เสียชีวิตเม่ือ

อาย ุ76 ปี)

Global Acknowledgement:
- General Theory of Relativity
- The Nobel Prize in Physics

Why a refugee?: Albert Einstein, the father
of modern physics and Jewish, fled from
Germany to U.S.A in 1933 due to the Nazi
government. After gaining U.S. citizenship,
he worked at the institute for Advance
Study in New Jersey. He died at
the age of 76.

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(Albert Einstein)

©wikipedia

ไอน์สไตน์ บดิาแหง่ฟิสกิส์สมยัใหม ่
Einstein, the father of modern physics
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ซำร์นี่ร์ ชิบูย่ำ
(Zarny Shibuya)

ช่ือเสียง:
- อดีตนายแบบ
- ดีไซเนอร์ให้กบัสนิค้ากีฬา เสือ้ผ้าสตรี และท่ีปรึกษาด้านแฟชัน่ให้กบั
  ทีวี ซีรีส์ช่ือดงัมากมาย

ผู้ลีภ้ัยนัน้ได้แต่ใดมำ: ชิบยู่าได้ลีภ้ยัจากประเทศพม่ามายงัประเทศ
ญ่ีปุ่ นกบัคณุแมด้่วยวยัเพียง 8 ขวบชิบยูา่ได้เรียนหนงัสือ และท�างานจน
กลายเป็นนายแบบ และดีไซเนอร์ช่ือดงัท่ีชาวญ่ีปุ่ นยอมรับ หลงัจากนัน้
เขาได้ชว่ยเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ลีภ้ยั และชว่ยงานด้านระดมทนุร่วม 
กบั UNHCR ประเทศญ่ีป่นุอีกด้วย ชิบยูา่เลา่ให้ฟังวา่ถงึแม้เขายงัจดจ�า
ภาพ และเสียงของผู้คนท่ีกรีดร้องขอความชว่ยเหลือในชว่งเวลาอนัแสน
หดหูไ่ด้ แตใ่นอีกด้านหนึง่ เขายงัคงไมล่ืมความงดงามของธรรมชาตท่ีิ

บ้านเกิดเมืองนอนของเขา

Global Acknowledgement:

- Former famous model

- Designer for many brand name atheletics products, female

  clothes, and a consultant to television series

Why a refugee?: Shibuya left Myanmar for Japan when he turned 

eight years old with his mother. There, he had a chance to study and 

work as a designer who is famous even among native Japanese. 

Shibuya has been a voice for refugees and has supported the fundrais-

ing work of UNHCR Japan.

เมอร์นำ ซำมีร์ ยูเซฟ
(Merna Samir Yousef)

อดีตเดก็ผู้ลีภ้ยัชาวอิรักท่ีก�าพร้าพอ่ และต้องลีภ้ยัตัง้แตอ่าย ุ9 ขวบ เธอ

เคยเดินทางเข้ามาลีภ้ัยในประเทศไทยและได้รับความช่วยเหลือจาก 

UNHCR จนกระทัง่เธอมีโอกาสตัง้ถ่ินฐานใหม่ในประเทศเดนมาร์ก  

ปัจจบุนัเมอร์นาเป็นชา่งท�าผม แตง่งานและมีลกู อาย ุ11 เดือนหนึง่คน

Merna is a former Iraqi refugee whose father was killed when she was 

nine years old. She fled to Thailand where her family received support 

from UNHCR. Merna then travelled to Denmark to seek asylum and is 

now married with a young daughter.

เมอร์นา เลา่ประสบการณ์ของเธอให้เจ้าหน้าท่ี UNHCR ในเดนมาร์ก
Merna shared her experience with UNHCR staff in Denmark

©UNHCR

©UNHCR

ชิบยูา่ร่วมงานกบั UNHCR ญ่ีปุ่ น
Shibuya working with UNHCR Japan

ชิบยูา่ อดีตเดก็ผู้ลีภ้ยัชาวพมา่ ท่ีตอนนีเ้ป็นดีไซเนอร์หนุม่ช่ือดงัสญัชาตญ่ีิปุ่ นวยั30 ปี
Shibuya, 30 years old and ex-Myanmar refugee, with one of his shoes designing masterpieces

©UNHCR
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อเล็ก เวค
(Alex Wek)

ช่ือเสียง:

- นางแบบช่ือดงัของโมเดลลิง่สงักดั Storm Models ณ กรุงลอนดอน

  ประเทศองักฤษ

- นางแบบผิวสีคนแรกท่ีได้ลงปกนิตยสาร Elle ในปีค.ศ.1997

- อตัชีวประวตัเิร่ือง “Alek: From Sudanese Refugee to

  International Supermodel”

ผู้ลีภ้ัยนัน้ได้แต่ใดมำ: สงครามกลางเมืองระหว่างซูดานเหนือ 

และ ซดูานใต้ท่ีปะทขุึน้ สง่ผลให้อเลก็ผู้ซึง่เป็นชนกลม่ ุน้อยเผา่ดงิกา 

(Dinka) ในซดูานใต้ ต้องลีภ้ยัไปยงัประเทศองักฤษในปีค.ศ.1991 

เวคเลา่วา่ด้วยอายเุพียง 9 ขวบ เธอ และครอบครัวต้องเผชิญกบั

ความโชคร้ายเม่ือเธอมองเข้าไปในตาของพอ่แม ่ เธอเหน็แตค่วาม

หวาดกลวั เวค ต้องทนทกุข์ทรมานจากการจากไปของผู้ เป็นบดิา 

ปัจจบุนั เวคเป็นหนึง่ในก�าลงัหลักของ UNHCR ท่ีช่วยสร้าง

ความตระหนักให้แก่คนทั่วไปมากมาย การเดนิทางกลบัไปยงั

คา่ยผู้ลีภ้ยั ณ บ้านเกิดของเธอยงัได้จดุประกายความหวงัให้แก่

เดก็ในคา่ยอีกด้วย

Global Acknowledgement:

- Well-known model of Storm Models, London, England.

- The first African model to appear on the cover of Elle in 1997

- Biography, “Alek: From Sudanese Refugee to International

  Supermodel”

Why a refugee?:  At the age of nine, Wek and her family had to escape 

the civil war in Sudan in 1991. She says “I looked into my parents’ eyes 

and for the first time, I saw fear.”. She suffered from the death of her  

father and witnessing many families passing away. Wek and a younger 

sister were admitted to the United Kingdom as refugees. She has  

became a supermodel and great supporter of UNHCR raising  

awareness of refugees.

©wikipedia

อเลก็ เวค กบัรอยยิม้ ท่ีสวยไมแ่พ้ชดุท่ีเธอใส่
Alex Wek and her beautiful smile

©forbes.com©UNHCR

เวคบนหน้าปกนิตยสารฟอร์บส์ แอฟริกา
Wek on the cover of Forbes Africa

เวค UNHCR Goodwill Ambassador in 2013
Wek, the UNHCR Goodwill Ambassador in 2013
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เคลอร์ เฮห์
(Kler Heh)

อดีตเดก็ผู้ลีภ้ยัจากคา่ยผู้ลีภ้ยัในไทยสูน่กัเตะอาชีพในองักฤษ เดก็

หนุ่มท่ีเติบโตขึน้มาในจากค่ายอุ้มเปีย้ม จ.ตาก ของไทย ได้รับ

โอกาสไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ท่ีประเทศองักฤษตัง้แต่อายไุด้ 10 ปีกบั

ครอบครัว เพ่ิงเซน็สญัญาเป็นนกัเตะของสโมสรเชฟฟิลด์ ยไูนเตด็ 

รุ่นอายไุมเ่กิน 21 ปี 

“ผมรู้ว่าผมเป็นตวัแทนของตวัเอง ครอบครัว เพือ่นและทกุๆคนที่

พม่า และไทย ผมต้องการเป็นตวัอย่างที่ดี และสญัลกัษณ์แห่ง

ความหวงัว่ายงัมีชีวิตใหม่นอกค่ายผูลี้ภ้ยั”

Kler Heh was born in Umpiem camp in Thailand. When he was 10 years 

old, UNHCR helped him and his family to resettle in the UK. Now 18 and 

possessing his first professional contract with Sheffield United, the four-

times FA Cup winners, Kler allows himself to dream again.

“I know that I am representing myself, my family, friends and everyone in 

Myanmar and Thailand. I want to be a positive role model and a symbol 

of hope that there is life outside the refugee camps.” Kler said.

เจอร์ ดูอำนี่
(Ger Duany)

อดีตทหารเด็กจากประเทศซูดาน ก�าพร้าพ่อแม่และต้องลีภ้ัยตัง้แต ่

อาย ุ14 ปี จนกระทัง่ได้ตัง้ถ่ินฐานใหมใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจบุนั 

เป็นนกัแสดงฮอลลีวู้ด นายแบบ รวมทัง้ทตูสนัถวไมตรีของ UNHCR 

ประจ�าภมิูภาคแอฟริกาอีกด้วย

Hollywood actor and model Ger Duany was one of the thousands of  

orphaned or separated Lost Boys forced to flee Sudan during the 1983-2005 

civil war. Duany managed to escape to neighbouring Ethiopia aged 14 and 

was eventually resettled to the United States from the Dadaab refugee camp 

in Kenya. At the time, the peace activist could neither read nor write in English 

but he ended up completing a college education in his new homeland. He was 

appointed as UNHCR Goodwill Ambassador for the East & Horn of Africa in 

2015 to spread awareness and understanding about 

the challenges facing millions of forcibly  

displaced people around the world.

©UNHCR

©thestar.co.uk

เม่ืออ่านจบแล้ว ท่านผู้อ่านคงรู้สกึดีใจกบัความส�าเร็จของอดีตผู้ลีภ้ยัทัง้หกท่านนี ้ อย่างไรก็ตาม 

คนบางคนได้รับโอกาสในการมีชีวิตท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีอีกหลายคนได้เพียงแคฝั่น ดงันัน้ เราจงึอยาก

บอกคณุวา่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงที่ได้ช่วยแบ่งปันเงนิบริจำคให้แก่ผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย 

เพรำะกำรบริจำคของคุณคือ โอกำส (สุดท้ำยของผู้ลีภ้ยับำงท่ำน) ในกำรมีชีวติที่อำจ 

ไม่ดทีี่สุด แต่อย่ำงน้อย “ดทีี่สุดเท่ำที่จะมีโอกำส”
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ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชำชำต ิ(UNHCR)
ตู้ ป.ณ. 2-121 ถนนรำชด�ำเนินนอก กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย

P.O. Box 2-121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200
Donor Service Hotline: 02 665 2523 

วิกฤติผู้ลี้ภัยในยุโรป

เดก็และครอบครัวกวา่ 580,000 ชีวิตท่ีถกูบงัคบัให้ลีภ้ยัจากความรุนแรง และความทกุข์ทรมานจากสงครามซีเรีย อิรัก อฟักานิสถาน ซดูาน 

และประเทศตา่งๆ พวกเขาไมมี่ทางเลือก นอกจากฝากชีวิตบนเรือท่ีแออดัและช�ารุด เดนิทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ี โหดร้ายและยาวนาน 

กวา่ 3,000 คนเสียชีวิต และสญูหาย ผู้รอดชีวิตอยูอ่ยา่งหวาดกลวัและก�าลงัร้องขอความชว่ยเหลือจากทา่นกรุณำช่วยพวกเขำตอนนี ้

เพราะทกุวินาทีคือความเป็นและความตาย

ติดต่อกันทาง LINE ได้แล้ววันนี้
เพียงเข้าไปท่ีแอพลเิคชัน่ไลน์ และเพ่ิมเราเป็นเพ่ือนโดยพิมพ์
@unhcrthailand เราก็จะพดูคยุกนัได้งา่ยขึน้ 
มาเป็นเพ่ือนกนันะคะ

ร่วมสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัย
ทีมระดมทนุของ UNHCR ยงัคงท�างานอยา่งหนกัเพ่ือประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวของผู้ลีภ้ยั
ให้ได้รับรู้ในวงกว้างในประเทศไทย ร่วมพดูคยุกบัน้องๆ ได้ท่ีบธูระดมทนุของเรา

©UNHCR

UNHCR ร่วมงาน “Fashion Winter Inspire” จดัโดยศนูย์การค้า 

เมกา บางนา ซึง่ได้รับเกียรติจากคณุป ู ไปรยา ลนุด์เบร์ิก สมาชิก

กิตติมศกัดิ์ของ UNHCR ร่วมเดินแบบ ประมลูตุ๊กตาเพ่ือผู้ลีภ้ัย

เย่ียมชมและท�ากิจกรรมท่ีบธูระดมทุนุของ UNHCR เพ่ือประชาสมัพนัธ์

การบริจาคแบบตอ่เน่ืองเพ่ือชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย

©UNHCR

News & Events

บริจำคผ่ำนเวบ็ไซต์ โอนทำงธนำคำร
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