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ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม

UNHCR Patron for Peace and Compassion



อำตมภำพมีควำมฝันอยำกให้ศตวรรษท่ี 21 เป็นศตวรรษท่ีปรำศจำกผู้ ลีภ้ัย นั่นแปลว่ำเป็นศตวรรษท่ีปรำศจำกสงครำมและหมำยรวมถึงสงครำม
ภำยในใจมนุษย์เรำด้วย กำรดบัโลภ โกรธ หลงท่ีเป็นเชือ้ไฟของสงครำม คือหนทำงหนึ่งท่ีท�ำให้เมล็ดพนัธ์ของกำรสู้ รบหมดไปจำกโลก เช่นนีแ้ล้ว กำรจะ
ให้องค์กำรสหประชำชำติแก้ปัญหำฝ่ำยเดียวคงจะไม่ถูกต้องนัก เรำต้องมองย้อนกลบัมำว่ำสงครำมและสนัติภำพล้วนเร่ิมต้นท่ีใจของเรำ กำรแก้ปัญหำ
ต้องเร่ิมท่ีใจของเรำทุกคนเช่นกัน

ปัญหำประกำรหนึ่งท่ีท�ำให้สถำนภำพของผู้ลีภ้ัยในเวทีโลกยังไม่ดีเท่ำท่ีควรจะเป็น เพรำะคนส่วนใหญ่ยังมีทศันคติท่ีไม่เปิดกว้ำง มองผู้ลีภ้ัยว่ำเป็นเร่ือง
ไกลตัว เป็นเร่ืองของคนชำติอ่ืน โดยหำรู้ไม่ว่ำ โลกนีไ้ม่มีคนชาติอ่ืน มีแต่คนชาติเดียวกันคือมนุษยชาติ  โลกนีไ้ม่มีคนนอก ทุกคนคือคนใน
ครอบครัวเดียวกัน คือครอบครัวโลก ...โลกทัง้ผองคือพี่ น้องกัน 

ส�ำหรับอำตมำรำงวัลผู้ อุปถัมภ์ UNHCR ด้ำนสันติภำพและเมตตำธรรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือโลกนีมี้ผู้ ลีภ้ัยน้อยลงหรือไม่มีผู้ ลีภ้ัยเลยแม้แต่คนเดียว

“ในวัฒนธรรมพุทธ เสียงระฆังเป็นสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้

รางวัลนีจ้ึงเป็นเสมือนการเคาะระฆัง ส่งเสียงเตือนให้เราสร้างสันติภาพ
สันติภาพอยู่ในมือพวกเราทุกคน เพราะทุกคนคือหุ้นส่วนสันติภาพโลกเช่นเดียวกันกับอาตมา”

ว. วชิรเมธี
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รางวัลนีเ้ป็นเสมือนการเคาะระฆงั
ส่งเสียงเตอืนให้เราสร้างสันตภิาพ

...เพราะเราทกุคนคือหุ้นส่วนสันตภิาพโลก
เช่นเดยีวกันกับอาตมา

- พระมหาวุฒชัิย วชริเมธี - 
ผู้อุปถมัภ์ UNHCR

“

”
WE ARE ONE, WE ARE WORLD. 

โลกทัง้ผองเป็นพี่น้องกัน

ส่วนหน่ึงจากปาฐกถาธรรมพิเศษโดย พระมหาวฒิุชยั วชิรเมธี (ท่าน ว. วชิรเมธี) 
ในงานแสดงมทิุตาจิตในโอกาสที ่UNHCR นอ้มถวายต�าแหน่งผูอ้ปุถมัภ์ 
UNHCR ดา้นสนัติภาพและเมตตาธรรม ณ ศูนย์ประชมุองค์การสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ, 19 พฤศจิกายน 2561

แรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนของอำตมภำพคือควำม

เบิกบำนใจในกำรช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ อำตมภำพมี

ควำมเช่ือส่วนตัวว่ำ ชีวิตท่ีมีคุณค่ำคือชีวิตที่ เกิดมา

เพื่อรับใช้ผู้อ่ืน อย่ำงท่ีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยพูดไว้

ว่ำ คุณค่ำของชีวิตคนนัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับศักยภำพ

ในกำรสะสม แต่ขึน้อยู่กับศกัยภำพในกำรแบ่งปัน

Venerable Vudhijaya Vajiramedhi addressed one of the challenges of the twenty-first century: responding to the refugee crisis, at the ceremony to mark 
his appointment as “UNHCR Patron for Peace and Compassion” at the United Nations Convention Centre, Bangkok. In particular, the Venerable Vudhijaya 
Vajiramedhi will focus on using his title to advocate peaceful co-existence between refugees and international communities. He has supported UNHCR 
with his innovative approach to Buddhist teachings and strong advocacy for peace and compassion towards fellow human beings through the concept of 
“We are One, We are World”. The valuable support of the Venerable Vudhijaya Vajiramedhi is certain to lead to the creation of better, more sustainable 
living conditions and raise a humanitarian voice for refugees. 



ในปี พ.ศ. 2561 UNHCR ริเร่ิมต�ำแหน่งผู้ อุปถัมภ์ 
UNHCR ซึ่งเป็นต�ำแหน่งท่ีมีเกียรติยศในระดบัโลก 
โดยมอบแก่ผู้อทิุศตนในกำรสร้ำงควำมปลีย่นแปลงให้
กบัชีวิตของผู้ลีภ้ยัและสง่เสริมกำรท�ำงำนของ UNHCR 
รวมทัง้เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัปัญหำผู้ลีภ้ยั
ต่อสงัคม ส่งผลให้บคุคลทัว่ไปเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์
ผู้ลีภ้ยัอยำ่งถกูต้อง ตลอดจนสำมำรถเป็นแรงบนัดำล
ใจ ให้เกิดแรงสนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ลีภ้ัยมำกขึน้

เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกำยนท่ีผ่ำนมำ ณ กรุงเจนีวำ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ UNHCR โดยคณุเคลลี ่เคลเม้นตส์
รองข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชำชำติ ได้มอบ
ต�ำแหน่งผู้ อุปถัมภ์ UNHCR เป็นครัง้แรกของโลก 
ให้แก่ พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี (ผู้ อุปถัมภ์ UNHCR 
ด้ำนสันติภำพและเมตตำธรรม) และ เจ้ำหญิง
ซำร่ำ ซิด จำกประเทศจอร์แดน (ผู้ อุปถัมภ์ UNHCR 

ภาพแขกผู้มีเกียรติในพิธีแสดงมุทติาจิต กรุงเทพฯ: (จำกซ้ำย) คณุจเูซ็ปเป้  เด วินเช็นทีส ผู้แทนข้ำหลวงใหญ่ฯประจ�ำประเทศไทย, คณุเมตตำ อทุกะพนัธ์ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ�ำกดั,คณุบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธำนกรรมกำร บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั, 
ทำ่น ว.วชิรเมธี, ฯพณฯ เปียร์ก้ำ ตำปิโอลำ เอกอคัรรำชทตูสหภำพยโุรปประจ�ำประเทศไทย, พ.ต.ท.พงศ์พร พรำหมณ์เสนห์่ ผอ.ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำต,ิ
คณุกำญจนำ ภทัรโชค อธิบดีกรมองค์กำรระหวำ่งประเทศ  และ ฯพณฯอีวำ แฮเกอร์ เอกอคัรรำชทตูออสเตรียประจ�ำประเทศไทย

Since 2018, the honorary title of UNHCR Patron has been bestowed upon individuals who have used their standing and influence to change attitudes towards 
refugees and raise awareness of the refugee crises and the work of UNHCR. 

On 15 November 2018, Deputy High Commissioner Kelly Clements on behalf of UNHCR appointed the first two Patrons: the Venerable Vudhijaya Vajiramedhi was 
appointed UNHCR Patron for Peace and Compassion and HRH Princess Sarah Zeid was appointed Patron for Maternal and Newborn Health.

On 19 November 2018, UNHCR Thailand organised a special event to celebrate the appointment of the Venerable Vudhijaya Vajiramedhi at the United Nations 
Conference Centre, Bangkok and attended by honourable guests, the Royal Thai Government, diplomatic community and media. 

ทำ่นว.วชิรเมธี และ เจ้ำหญิงซำร่ำ ซิด สองผู้อทิุศตนเพ่ือผู้ลีภ้ยักบัต�ำแหน่งผู้อปุถมัภ์ UNHCR

อนัทรงเกียรต ิ©UNHCR/Chayanon Panyathirapong

คณุเคลลี่ เคลเม้นตส์ รองข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชำชำติ คณุคริสเตียน ชำเค หวัหน้ำแผนกสง่เสริมควำมร่วมมือภำค

เอกชน และ ฯพณฯ เสกข์ วรรณเมธี เอกอคัรรรำชทตูไทยประจ�ำสหประชำชำติ ณ นครเจนีวำ ร่วมถ่ำยภำพแสดงควำมยินดี

กบัผู้อปุถมัภ์ UNHCR ทัง้สองท่ำน ©UNHCR/Chayanon Panyathirapong

ด้ำนสขุภำพแมแ่ละเดก็) จำกนัน้ UNHCR ประเทศไทย
ได้จัดพิธีแสดงมุทิตำจิตแด่ท่ำน ว.วชิรเมธี ในวนัท่ี
19 พฤศจิกำยน ท่ีผ่ำนมำ ณ ศูนย์ประชุมองค์กำร

สหประชำชำต ิกรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้ มีเกียรตร่ิวมงำน
กวำ่ 200 ทำ่น อำทิ คณะทตูำนทุตู ผู้แทนจำกรัฐบำล
ไทย รวมถงึสือ่มวลชนจำกทกุสำขำ

คุณไปรยำ ลุนด์เบิ ร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR ร่วมแสดงมุทิตำจิตแด่ท่ำนว.วชิรเมธี

©UNHCR/Songpol Chuapracha

แขกกวำ่ 200 คน ร่วมพิธีแสดงมทิุตำจิตแดท่ำ่นว.วชิรเมธี ศนูย์ประชมุองค์กำรสหประชำชำติ

กรุงเทพฯ ©UNHCR/Songpol Chuapracha

©UNHCR/Songpol Chuapracha

ผู้ แทนข้ำหลวงใหญ่ฯประจ�ำประเทศไทย 

กลำ่วเปิดพิธี  ©UNHCR/Songpol Chuapracha

ท�ำควำมรูจ้กักบัต�ำแหน่ง

“ผู้อุปถัมภ์ UNHCR”
Getting to know: UNHCR Patrons
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พุทธศาสนาและการท�างานด้านมนุษยธรรม
Buddhism and Humanitarianism 

ย้อนไปในปีพ.ศ 2559 ทำ่น ว.วชิรเมธี พระนกัคดิ นกัเขียน 
และนกัพฒันำสงัคมท่ีได้รับควำมนบัถืออย่ำงกว้ำงขวำง 
ทัง้ในและตำ่งประเทศ ได้ให้ควำมกรุณำสนบัสนนุแคมเปญ 
“เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” (Nobody Left Outside) ซึง่
เป็นกิจกรรมระดมทนุของ UNHCR เพ่ือจดัหำท่ีพกัพิงแก่
ผู้ลีภ้ยัท่ีขำดแคลนกว่ำ 2 ล้ำนคน จำกกำรบรรยำยเสริม
สร้ำงกำรรับรู้ปัญหำของผู้ ลีภ้ัยในวันนัน้ ท�ำให้เกิดเป็น
จุดเร่ิมต้นของกำรท�ำงำนเพ่ือผู้ลีภ้ัยของท่ำน ว.วชิรเมธี
ร่วมกบั UNHCR มำจนปัจจบุนั

ตัง้แต่ร่วมงำนกับ UNHCR ท่ำนว.วชิรเมธี ได้เดินทำง
เย่ียมค่ำยผู้ ลีภ้ัยจ�ำนวน 2 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ 
ค่ำยผู้ ลีภ้ัยถ�ำ้หิน จ.รำชบุรี และ ค่ำยผู้ ลีภ้ัยแม่หละ 
จ.ตำก ซึง่ในกำรเย่ียมค่ำยผู้ลีภ้ยัแม่หละนัน้ ท่ำนได้ลง
พืน้ท่ีพร้อมด้วยเหล่ำศิลปินในโครงกำรประมลูศิลปกรรม
เพ่ือผู้ลีภ้ัยเพ่ือศึกษำชีวิตของผู้ลีภ้ัย โดยต่อมำผลงำน
จำกกลุ่มศิลปินได้น�ำไปจดัแสดงและประมลู โดยรำยได้
จำกกำรประมูลได้น�ำไปช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัยในแคมเปญ 
“เรำจะไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงนอก” 

ท่ำนว.วชิรเมธีมีควำมสนใจอย่ำงลึกซึง้ในเร่ืองหลัก
มนุษยธรรมและศำสนำ ท่ำนได้ให้เกียรติบรรยำยและ
เสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเก่ียวกับพุทธศำสนำเชิง
ประยกุต์และกำรท�ำงำนด้ำนมนษุยธรรมอยูเ่สมอ โดยครัง้
ส�ำคญัท่ีก่อให้เกิดควำมร่วมมือระดบัภมิูภำคคือ กำรนิมนต์
พระสงฆ์จ�ำนวน 200 รูป จำก 13 ประเทศเข้ำร่วมงำน
ประชมุ “พทุธศำสนำและมนษุยธรรมในเอเชีย” ในปี 2560 
ซึง่เป็นกำรเช่ือมโยงหลกัพทุธศำสนำเพ่ือสงัคม ท่ีส�ำคญั
งำนประชมุครัง้ดงักลำ่วยงัก่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนควำม
คดิเหน็ในกำรท�ำงำนด้ำนมนษุยธรรมระหวำ่งศำสนำตำ่งๆ 
ซึง่ได้รับกำรพฒันำเร่ือยมำ

เม่ือต้นปี 2561 นี ้ทำ่น ว.วชิรเมธีได้เดนิทำงเย่ียมส�ำนกังำน 
UNHCR ประเทศมำเลเซีย เพ่ือดกูำรท�ำงำนให้ควำมคุ้มครอง
ผู้ลีภ้ยัในเขตเมืองในประเทศมำเลเซีย รวมทัง้ได้ร่วมสนทนำ
แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กบัผู้ลีภ้ยัชำวโรฮิงญำ เพ่ือรับฟัง
ปัญหำและสภำพควำมเป็นอยูข่องพวกเขำในประเทศมำเลเซีย

ในฐำนะผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้ำนสนัติภำพ และเมตตำ
ธรรม ท่ำนว.วขิรเมธี ได้กล่ำวถึงควำมส�ำคญัของกำร
ท�ำงำนเพ่ือผู้ลีภ้ยัว่ำเป็นงำนท่ีท่ำนยินดีและยืนหยดัท่ีจะ
ท�ำตอ่ไปเพ่ือควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของเพ่ือนมนษุย์ 

“ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม แต่เนือ้ในเรา
ต่างกเ็ป็นมนุษย์เหมือนกัน ความสุข ความทกุข์ ของ
เราล้วนมีผลต่อกัน เราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิก
ครอบครัวโลกใบนี ้ ต่างก็มีหน้าที่ที่จะท�าให้โลกของ
เราเป็นโลกที่น่าอยู่และมีสันติภาพที่ ย่ังยืน ความรัก 
ความเมตตาการุณย์ ความเหน็อกเหน็ใจซึ่งกันและกัน
คือจุดเร่ิมต้นของสันติภาพโลก”

In light of the global refugee crisis, the concept of sympathy and compassion towards fellow 

human beings in need has never been more relevant. Venerable Vudhijaya Vajiramedhi

(V. Vajiramedhi) is helping to bring this about by connecting faith leaders with the work of UNHCR.

Since becoming involved with UNHCR, he has visited two refugee camps in Thailand and has 

met with urban refugees in Malaysia. In addition, V. Vajiramedhi also convened more than 200 

Buddhist monks from 13 different countries at the Buddhism and Humanitarianism Asia 

Conference, which strengthens ties between Buddhism and humanitarian work, including that 

work carried out by UNHCR.

V. Vajiramedhi, UNHCR Patron for Peace and Compassion said: “Despite religion, we 

are human beings who can connect with each other in joy or misery which makes us 

indivisible. As members of the global family, we are bound to make better, more 

sustainable living conditions. The path to loving kindness and compassion will 

bring about peace in the world.”

ทำ่นว.วชิรเมธี ระหวำ่งกำรเย่ียมคำ่ยผู้ลีภ้ยัถ�ำ้หิน จ.รำชบรีุ ©UNHCR

“พทุธศำสนำและมนษุยธรรมในเอเชีย” งำนเสวนำเพ่ือพฒันำควำมร่วมมือสร้ำงเครือขำ่ยของพทุธศำสนำเพ่ือสงัคม ©UNHCR

ผู้ลีภ้ยัชำวโรฮิงญำในกรุงกวัลำลมัเปอร์ ร่วมสนทนำ แลกเปลีย่นควำม

คิดเห็นกบัท่ำน ว.วชิรเมธี ©UNHCR/Chayanon Panyathirapong

“พระอำจำรย์” ของเดก็ๆในคำ่ยผู้ลีภ้ยัแมห่ละ 

คำ่ยผู้ลีภ้ยัท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย 

©UNHCR

บทบำทกำรเป็นประธำนจัดงำนประมูล

ศลิปกรรมเพ่ือผู้ลีภ้ยั ระดมทนุจดัหำท่ีพกัพิง

แก่ผู้ ลีภ้ัยทัว่โลก ©UNHCR ©UNHCR/Chayanon Panyathirapong
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ทีมงำนข่ำว 3 มิติ ลงพืน้ท่ีประเทศรวันดำ ร่วมกับ 
UNHCR เพ่ือระดมทนุจดัหำท่ีพกัพิงท่ีปลอดภยัให้ผู้
ลีภ้ยัภำยใต้แคมเปญ Nobody Left Outside เรำจะ
ไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงนอก ปีท่ี 3 เงินบริจำคท่ีได้จำก
แคมเปญนีท้�ำให้ UNHCR ส่งต่อควำมช่วยเหลือ
ถงึมือผู้ลีภ้ยัได้กวำ่ 430,000 คน  รวนัดำแม้เคยผำ่น
เหตกุำรณ์ฆ่ำล้ำงเผ่ำพนัธุ์ เม่ือ 24 ปีก่อน แต่ปัจจบุนั
ก็พฒันำไปในทำงท่ีดีขึน้และยงัช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัจำก
ประเทศเพ่ือนบ้ำนกวำ่ 150,000 คน  

คุณไปรยำ ลุนด์เบิ ร์ก ทูตสันถวไมตรี UNHCR 
ลงพืน้ท่ี จ.เชียงรำย เรียนรู้กำรท�ำงำนของ UNHCR 
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชำติ

คุณปูพูดคุยกับน้องปลำ อดีตเด็กไร้รัฐไร้สัญชำติ
ท่ีได้รับควำมช่วยเหลือจำก UNHCR และองค์กร
พนัธมิตร น้องปลำอำยุ 10 ขวบ พ่อแม่ของน้องปลำ
พิกำรทำงกำรได้ ยิน ท�ำให้ไม่สำมำรถสื่อสำร
กับเ จ้ำหน้ำ ท่ีไ ด้  น้องปลำจึงไม่ มี เอกสำรระบุ
ตวัตน แต่ด้วยเงินบริจำคของท่ำน ช่วยให้ UNHCR 
สำมำรถพำน้องปลำและคุณพ่อไปตรวจ DNA 
เพ่ือพิสูจน์ตัวตน และด�ำเนินกำรจนได้รับสัญชำติ
ส�ำเร็จ

คณุไปรยำ ลนุด์เบร์ิก ทตูสนัถวไมตรี UNHCR ลงพืน้ท่ี
ประเทศบงัคลำเทศ พร้อมคณุสทุธิชยั หยุน่ ผู้สนบัสนนุ
ท่ีมีช่ือเสียงของ UNHCR เพ่ือเรียนรู้กำรท�ำงำนของ 
UNHCR ในสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน โดยลำ่สดุชำวโรฮิงญำ
ในค่ำยกตูปูำลองท่ีอยู่ในจดุเสี่ยงของพืน้ท่ีดินถลม่ได้

ภารกิจเพือ่ผู้ลีภั้ย

Rwanda

Thailand

Bangladesh

Praya Lundberg travelled to Chiang Rai Province, 

Thailand to see the work on statelessness 

carried out by UNHCR. There, she met Nong Pla,

age 10, who was able to receive Thai nationality

after UNHCR helped to facilitate DNA tests

to prove her identity.

รับกำรอพยพไปยงับริเวณท่ีปลอดภยัขึน้ และเจ้ำหน้ำท่ีได้
พฒันำแนวทำงเพ่ืออยูร่่วมกบัธรรมชำตอิยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป

UNHCR Goodwill Ambassador, Praya Lundberg, and 

UNHCR High Profile Supporter, Sutichai Yoon, visited 

Bangladesh to learn about the work and projects 

carried out by UNHCR in emergency situations.

ครอบครัวของเคลเม็นไทน์ลีภ้ยัมำจำกประเทศบรุุนดี
เม่ือ 3 ปีก่อน หลงัจำกท่ีสำมีของเธอถกูตำมฆำ่ถงึ 2 ครัง้ 
พวกเขำเดนิเท้ำมำยงัประเทศรวนัดำ โดยไมรู้่วำ่จะได้
กลบับ้ำนเม่ือไรเพรำะควำมรุนแรงในประเทศยงัไมส่ิน้สดุ
ในประเทศรวนัดำได้มีกำรสร้ำงท่ีพกัพิงกึง่ถำวรให้ผู้ลีภ้ยั
เกือบ 60,000 คน ท�ำจำกวสัดท่ีุหำได้จำกท้องถ่ิน เชน่ 
อิฐบลอ็ก ดนิเหนียว เน่ืองจำกรัฐบำลรวนัดำงดกำรใช้
พลำสติก กำรสร้ำงบ้ำนจึงต้องใช้วสัดจุำกธรรมชำต ิ
และให้ผู้ ลีภ้ัยมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงบ้ำนของตวัเอง

3Miti News entered its third year of collaborating 

with UNHCR through the Nobody Left Outside 

campaign, this time raising funds to build shelter 

for refugees in Rwanda, with the aim of providing

sustainable support for 60,000 refugees. The 

Rwanda Government has recently become an 

environmental pioneer by banning plastic materials 

— inspiring refugee camps in the country to follow 

the policy, with new semi-permanent shelters 

built in mud brick.

©UNHCR

©UNHCR/Thanasade Tantiwarodom ©UNHCR/Thanasade Tantiwarodom ©UNHCR/Thanasade Tantiwarodom

©UNHCR/Thanasade Tantiwarodom

©UNHCR ©UNHCR



กว่ำสำมปีของสงครำมสร้ำงควำม

เ สี ย ห ำ ย ใ ห ญ่ ห ล ว ง ใ ห้ กับ เ ย เ ม น 

กลำยเป็นหนึ่งในประเทศท่ียำกจน

ท่ีสุดในตะวันออกกลำง ชำวเยเมน

กว่ำ 22.2 ล้ำนคน จำก 29 ล้ำนคนใน

ประเทศต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำง

เร่งด่วนท่ีสุด ท่ำมกลำงสงครำมและ

ควำมขำดแคลน เด็กๆจ�ำนวนมำก

ป่วย ด้วยโรคขำดสำรอำหำรและ

อหิวำตกโรค

Three years of war and violence in Yemen has caused the country to become one of the poorest in the Middle East. Over 22.2 million people from 

a population of 29 million are in need of humanitarian aid. UNHCR is helping to provide food and medical aid to malnourished children, as well 

as assisting in the rebuilding of houses destroyed in the bombings.

สถานการณ์ฉกุเฉนิ
จากสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติและความขาดแคลนล่าสุด ผู้บริจาคจากประเทศไทยได้มีส่วนช่วยเหลือดังนี้
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1. มอบความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศอินโดนีเซีย

3. ช่วยชีวิตผู้พลัดถิ่นและไร้ที่พักพิง ในประเทศเยเมน

2. มอบความช่วยเหลือด้านปัจจยัส่ีให้แก่ผู้ลีภ้ยักว่า 68.5 ล้านคนทั่วโลก ผ่านแคมเปญ “NAMJAI FOR REFUGEES มอบชีวติใหม่
   ด้วยน�า้ใจกับ UNHCR”

เม่ือเดือนกนัยำยน ท่ีผำ่นมำ กวำ่ 1.5 

ล้ำนคน ได้รับผลกระทบจำกเหตกุำรณ์
แผน่ดนิไหวขนำด 7.4 ริกเตอร์และสนึำมิ
ถล่มชำยฝ่ังเกำะสุลำเวสี  ประเทศ
อินโดนีเซีย ตวัเลขผู้ เสียชีวิตนบัพนัคน
และผู้พลัดถ่ินได้เพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเร็ว

UNHCR ขอขอบคุณทุกกำรบริจำค
ท่ี ร่ ว ม ม อ บ ค ว ำ ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ ำ น
ม นุ ษ ย ธ ร ร ม แ ก่ ค ร อ บ ค รั ว ท่ี ไ ด้
รับผลกระทบจำกแผ่นดิน ไหวและ

UNHCR สำนต่อ แคมเปญ NAMJAI 

FOR REFUGEES ระดมทุนเพ่ือมอบ
ปัจจยัพืน้ฐำนได้แก่ กำรรักษำพยำบำล 
น�ำ้สะอำด ท่ีพกัพิง และเสือ้ผ้ำเคร่ืองนุง่
หม่แก่ผู้ลีภ้ยัทัว่โลก โดยมีกิจกรรมขำย
เสือ้ลำยพิเศษโดยแบรนด์ Vickteerut

และงำนเสวนำบอกเลำ่ประสบกำรณ์ตรง
ในกำรชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัจำกครัง้สงครำม
อินโดจีนของคณุหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยำ

สึนำมิ เรำได้ล�ำเลียงสิ่งของบรรเทำ
ทุกข์ทำงอำกำศไปยังเมืองสุลำเวสี
ดงันี ้

แผ่นดินไหว สึนามิ ขนาด 7.4 ตามมาตราริกเตอร์ ในเมือง
สุลาเวสี ประเทศอนิโดนีเซีย

Sulawesi

With your help, we airlifted supplies 

and set up systems to identify and 

support those most in need. UNHCR 

delivered approximately 2,054 family 

tents and core relief items to ensure 

the shelter and protection of those 

affected, from a total of 10,000 

households estimated to be in need

UNHCR is backing the Namjai for Refugees campaign for the third year running. This time with the aim of raising funds to provide refugees all over the world with four 

basic needs: water, shelter, medicine and clothes. The Thai actor and humanitarian, Nirut Sirijanya, hosted a talk to share his experience of helping refugees while Thai 

fashion brand Vickteerut launched a special collection to raise funds for UNHCR, providing an opportunity for our donors to engage with high-profile supporters.

©UNHCR/Fauzan Ijazah ©UNHCR/Steffen Limboki ©UNHCR/Steffen Limboki

©UNHCR/Mohammed Hamoud

©UNHCR ©UNHCR ©UNHCR

© UNHCR/Hugh Macleod

มอบอำหำรแก่เดก็และครอบครัว
ชำวเยเมนให้อ่ิมท้อง

มอบชุดซ่อมแซมท่ีพกัพิง แก่บ้ำนท่ีของครอบครัวท่ี
ได้รับผลกระทบจำกควำมขดัแย้ง

© UNHCR/Hugh Macleod

สนบัสนนุด้ำนสำธำรณสขุรวมถงึกำรปอ้งกนัและยบัยัง้
กำรแพร่ระบำดของอหิวำตกโรค

เต็นท์ท่ีพักพิงฉุกเฉินส�ำหรับ
ครอบครัว จ�ำนวน 2,054 หลงั

ผ้ำพลำสติก เอนกประสงค์
จ�ำนวน 12,400 ผืน

สิ่งของจ�ำเป็นอ่ืนๆ ได้แก่ เสื่อ
นอน มุ้ งกันยุง และตะเกียง
พลงังำนแสงอำทิตย์

• ประชำกรกว่ำ 1 ล้ำนคนเข้ำข่ำยติด

เชือ้อหิวำตกโรคอยำ่งรุนแรง

• 17 ล้ำนคน ขำดแคลนอำหำร 

• กว่ำ 2 ล้ำนคนกลำยเป็นผู้พลัดถ่ิน

ในประเทศ ประชำกรกว่ำ 89% ของ

ประเทศต้องหนีสงครำมมำแล้วกวำ่ 1 ปี

• นอกจำกชำวเยเมนท่ีได้รับผลกระทบ

จำกสงครำม ยงัมีผู้ ลีภ้ัยและผู้ ขอลีภ้ัย

จำกแหลมแอฟริกำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ชำวโซมำเลีย ยงัอยู่ในพืน้ท่ีเสี่ยง



ขอแสดงความยินดีกับ คุณเตือนใจ ดีเทศน์ คนไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกสู่รอบสุดท้ายของรางวัลผู้ลี้ภัยนันเซน

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ล้ีภัยคร้ังที่ 8 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์
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คุณเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ อุทิศชีวิตให้กำรรณรงค์เพ่ือยุติภำวะไร้รัฐไร้สญัชำติ
ในประเทศไทย ได้ รับรำงวัลผู้ เ ข้ำรอบสุดท้ำย Nansen Award จำก
ภูมิภำคเอเชีย ส�ำหรับรำงวัลนีเ้ป็นรำงวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือ
องค์กรผู้ อุทิศตนท�ำงำนช่วยเหลือผู้ ลีภ้ัย ผู้ ขอลีภ้ัย คนไร้รัฐไร้สัญชำต ิ
รวมถึงผู้ พลัดถ่ินทั่วโลก โดยจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีนับตัง้แต่ปี  2497 
เป็นต้นมำ  คุณเตือนใจได้รับกำรเชิดชูเกียรติในฐำนะคนท่ีมีควำมเช่ือมั่น

ปีนี ้UNHCR คดัสรรภำพยนตร์ท่ีเผยอตัลกัษณ์และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย
ของผู้ลีภ้ัยจำกทุกมุมโลกเข้ำฉำยในเทศกำลภำพยนตร์ผู้ลีภ้ัย ระหว่ำงวนัท่ี 
23 – 25 พฤศจิกำยน 2561 นอกเหนือจำกภำพยนตร์รำงวลัคณุภำพแล้ว 
อีกไฮไลท์ของงำนคือกำรเสวนำเก่ียวกับประสบกำรณ์กำรท�ำงำนเพ่ือผู้ลีภ้ัย
ของคุณแคโรไลน์ กลุค เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR ประจ�ำภูมิภำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ หลงักำรฉำยภำพยนตร์เร่ือง The Unforgotten เก่ียวกบัค่ำยผู้ลีภ้ยั
ในอิรักซึง่คณุแคโรไลน์เคยได้ปฏิบตัหิน้ำท่ี ภำพยนตร์เร่ืองนีส้ร้ำงโดย UNHCR

เกำหลีใต้ โดยได้ทูตสนัถวไมตรีและนักแสดงช่ือดงัชำวเกำหลีใต้  ช็องอูซ็อง 
มำเป็นผู้ด�ำเนินเร่ือง ส�ำหรับรำยช่ือภำพยนตร์ท่ีเข้ำฉำยทัง้หมดในปีนีไ้ด้แก่ 
Sonita, 4.1 Miles, Mr. Gay Syria, Every Face Has a Name, The Invisible 

City: Kakuma, 69 minutes of 86 Days และ The Unforgotten งำน
เทศกำลภำพยนตร์ผู้ลีภ้ยัจดัขึน้เป็นประจ�ำทกุปี ขอขอบคณุทกุท่ำนท่ีมำร่วม
กิจกรรมกับ UNHCR และพบกันใหม่ปีหน้ำค่ะ

ในสิทธิมนุษยชนอย่ำงหนักแน่น ได้ทุ่มเทเวลำกว่ำ 40 ปีในกำรท�ำงำน
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนชำวเขำในประเทศไทยและเพ่ือยุติ
ภำวะไร้รัฐไร้สัญชำติ โดยมี บริษัท ดีเอ็มโฮม จ�ำกัด ผู้ สนับสนุนกำร
ท�ำงำนด้ำนมนุษยธรรมของ UNHCR เพ่ือลดภำวะไร้รัฐไร้สญัชำติ เข้ำร่วม
แสดงควำมยินดีในครัง้นี ้

Ms. Tuenjai Detes has spent over 40 years passionately working towards 

ending statelessness across the country. She is the first advocate for the 

statelessness cause from Thailand to be named as a UNHCR Nansen 

Award Finalist. At the award ceremony in Bangkok, Ms. Detes was joined 

by Khun Kamolrat Jirapongwattana, President of DMHOME Co., Ltd., a 

supporter of the work by UNHCR to reduce statelessness.

©UNHCR/Rachaphon Riansiri

UNHCR screened seven award-winning films at the eighth Refugee Film 

Festival from 23–25 November 2018. This year, the festival revealed the 

diverse experiences and identities of refugees across the world. The 

exclusive talk by UNHCR officer, Ms. Caroline Gluck, who shared her 

past experiences in the field, was well received by donors and supporters. 

The Refugee Film Festival is held annually, and a special thank you goes 

to everyone who attended. Please come again next year!

©UNHCR

©UNHCR©UNHCR

(จำกซ้ำยไปขวำ) คณุกมลรัตน์ จิระพงศ์วฒันำ ประธำนบริหำร บริษัท ดีเอม็โฮม จ�ำกดั, 

คณุเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ ได้รับคดัเลือกรอบสดุท้ำยจำกภมิูภำคเอเชีย แปซฟิิคส�ำหรับรำงวลั 

Nansen Refugee Award และคุณเพีย พำกีโอ รักษำกำรผู้ แทนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่ง

สหประชำชำติ ประจ�ำประเทศไทย  ©UNHCR/Songpol Chuapracha



เงินบริจาคเพิ่มเติมจากท่านส�าคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ลี้ภัย

โอนเงินเข้าบัญช ีหรอืผ่านตูเ้อทเีอม็ เข้าบญัช ีDonate via Bank Transfer or ATM

ชือ่บัญช ีAccount Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

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

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

โอนจำกสำขำ 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

เงินบริจำคไม่สำมำรถน�ำไปลดหย่อนภำษีได้ ขอขอบพระคุณในควำมเมตตำของท่ำนค่ะ 
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 สำขำก.พ.
เลขท่ีบัญชี 201-055599-9

บัญชีออมทรัพย์ สำขำอำคำรสหประชำชำติ
เลขที่บัญชี 004-225859-6

บัญชีออมทรัพย์ สำขำเทเวศน์
เลขที่บัญชี 030-2-88804-3

UNHCR ท�างานแข่งกับเวลาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของขวัญจากท่านจะสนับสนุนให้เราส่งมอบความคุ้มครองให้กับผู้ลี้ภัยได้มากขึ้น และยาวนานขึ้น

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

มอบควำมคุ้มครองด้วยชุดจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีพแก่
ผู้ลี้ภัยจ�ำนวน 4 ครอบครัว 
Provide four families with an Emergency 
Survival Kit.

มอบแสงสว่ำงจำกตะเกียงพลังงำนแสงอำทิตย์ 
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


