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ปีข่องการที่ำางานัเพื�อคุ้มครองผู้้้พลัดถิ�นั

Years protecting people forced to flee70



ฟิิลิิปโป กรนัดี ข้ำ้หลิวงใหญ่ผู้้ล้ิี �ภััยแห่งสหประชำชำติทกัทำยเด็กๆ ผู้้ล้ิี �ภััยเอธิิโอเปียระหว่ำงตรวจเย่ียมจุดแรกรบั
ผู้้ล้ิี �ภััยในประเทศซู้ดำน
UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi meets refugee children from Ethiopia at reception centre 

in Sudan. © UNHCR/Will Swanson

กว่ำ 70 ปีท่ี UNHCR ไดยื้นหยดัในกำรท�ำงำนดำ้นผู้้ล้ิี �ภัยั
ข้องสหประชำชำติ เรำอย้่ในแนวหนำ้ข้องทุกวิกฤตกำร
พลิดัถ่ิิ่น แต่่ปีี 2020 ได้้สร้้างความท้า้ท้ายต่่างไปีจาก
ปีีอื่่�นๆ กำรแพรร่ะบำดข้องเชื �อไวรสั COVID-19 ย่ิงเผู้ยให้
เห็นความเปีร้าะบางขอื่งสุขภาพและการ้ด้ำาร้งชีีวิต่
ขอื่งเร้า ในข้ณะท่ีกำรแพรร่ะบำดนี�ไดซู้ ��ำควำมรุนแรงให้
กบัปัญหำผู้้ล้ิี �ภัยัแลิะผู้้พ้ลิดัถ่ิิ่นทั่วโลิกมำกย่ิงข้้ �น

ในอีกมมุหน้่งกำรแพรร่ะบำดข้องโรคยงัเผู้ยใหเ้ห็นถิ่้งกำร
ปรบัตวัท่ีนำ่ท้ง่ ทั�งการ้ปีรั้บต่วัขอื่งกลุ่มคนท้ี�เร้าให้ค้วาม
ช่ีวยเห้ลอ่ื่ พวกเข้ำยงัคงแข้ง็แกรง่ แมว้ำ่กำรเดินทำงแสวงหำ

For 70 years, UNHCR, the UN Refugee Agency, has been on the frontlines of every displacement crisis – yet 
2020 was a year unlike any other. The coronavirus exposed the fragility of our health and livelihoods, while 
magnifying the already acute vulnerabilities refugees and the displaced face around the world.

But the pandemic has also exposed remarkable resilience. The resilience of the people we serve, who 
continue to endure life-threatening journeys in search of safety. The resilience of UNHCR’s global team, which 
stayed and delivered. And the resilience of our supporters – you – who have remained by our side throughout 
this global crisis.

As an organisation almost entirely funded by voluntary contributions, we simply cannot save lives without 
your help. I want to thank you for your continued support.

ควำมปลิอดภัยัจะเต็มไปดว้ยอนัตรำย การ้ปีรั้บต่ัวขอื่ง
เจา้ห้น้าท้ี� UNHCR ท้ั�วโลก ซู้ง่ยืนหยดัท�ำงำนอย้ใ่นพื �นท่ี
เพ่ือมอบควำมปลิอดภััย และท้ี�สำาคัญค่อื่การ้ปีรั้บต่ัว
ขอื่งผู้้้บริ้จาคเช่ีนคุณ ผู้้ส้นบัสนนุคนส�ำคญัข้องครอบครวั 
UNHCR ท่ียงัคงอย้เ่คียงข้ำ้งเรำตลิอดวกิฤตนี�

ผู้มขอื่ขอื่บคุณการ้บริ้จาคอื่ย่างต่่อื่เน่�อื่งจากผู้้้บริ้จาค
ท้กุท้า่น ท่ีช่วยให ้ UNHCR สำมำรถิ่ช่วยชีวิตแลิะมอบ
ควำมคุม้ครองแก่ผู้้พ้ลิัดถ่ิิ่นทั่วโลิก งำนข้องเรำไม่อำจ
เกิดข้้ �นไดห้ำกปรำศจำกควำมช่วยเหลืิอจำกคุณ ผู้มข้อ
ข้อบคุณจำกใจครบั
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คำาข่อบัคุณ 
จากฟิลิปโป กรันัด้ 
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ผู้้�ล้�ภััยแห�ง

สำหประชาชาติิ



70 ปีข่องการที่ำางานัเพื�อคุ้มครองผู้้้พลัดถิ�นั

ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 1950

ส�ำนกังำนข้ำ้หลิวงใหญ่ผู้้ล้ิี �ภัยัแห่งสหประชำชำติ 
(UNHCR) ถิ่ก้จดัตั�งข้้ �นเม่ือวนัท่ี 14 ธินัวำคม ค.ศ. 1950 

เพ่ือมอบควำมคุม้ครองแลิะตั�งถ่ิิ่นฐำนใหม่ใหก้ับ
ผู้้ล้ิี �ภััยชำวยุโรปหลิำยลิำ้นคนซู้่งไดร้บัผู้ลิกระทบ
จำกสงครำมโลิกครั�งท่ี 2 

ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 1960

บทบำทข้อง UNHCR เริ่มข้ยำยควำมส�ำคญั กำร
สิ �นสุดยุคอำณำนิคมท�ำให้เ กิดสถิ่ำนกำรณ์
ฉุกุเฉิุนแลิะเป็นสำเหตขุ้องกำรพลิดัถ่ิิ่นในหลิำยทวีป 
โดยมีรัฐเอกรำชใหม่หลิำยแห่งต้อนรับผู้้้ลิี �ภััย
หลิำยแสนคน

ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 1970

กำรด�ำเนินงำนข้อง UNHCR ข้ยำยไปส้ล่ิะตินอเมรกิำ 
แอฟิรกิำ แลิะเอเชีย โดยเฉุพำะอยำ่งย่ิงในเอเชีย กำร
ลิม่สลิำยข้องกรุงไซูง่อ่นในสงครำมเวียดนำมท�ำให้
เกิดกำรพลิดัถ่ิิ่นครั�งใหญ่ UNHCR เริม่ด �ำเนินกำรใน
ประเทศไทยในปี 1975 ตำมค�ำเชิญข้องรฐับำลิเพ่ือ
เข้ำ้มอบควำมคุม้ครองระหวำ่งประเทศแก่ผู้้ข้้อลิี �ภัยั
จำกกมัพช้ำ ลิำว แลิะเวียดนำมท่ีมีมำกกวำ่ 1.3 ลิำ้นคน

ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 1980

ในปี 1981 UNHCR ไดร้บัรำงวลัิโนเบลิสำข้ำสนัตภิัำพ
เป็นครั�งท่ีสอง (ไดร้บัครั�งแรกในปี 1954) ในฐำนะท่ี
ไดท้ �ำงำนอทิุศตนเพ่ือชว่ยเหลืิอผู้้ล้ิี �ภัยั ซู้ง่เป็นรำกฐำน
ส�ำคญัข้องสนัตภิัำพแลิะกำรท�ำงำนดำ้นมนษุยธิรรม
ในภัมิ้ภัำคเอเชียตะวนัออกเฉีุยงใต้

In the aftermath of the Second 
World War, the Office of the United 
Nations High Commissioner 
for Refugees was set up on 14 
December 1950 to protect and 
resettle millions of European 
refugees.

1950s
In the 1960s, UNHCR’s role began 
to expand. Notably, the upheaval 
resulting from the decolonization 
era gave rise to many displacement 
emergencies, with several newly 
independent states welcoming 
hundreds of thousands of refugees.

1960s
UNHCR’s operations expanded 
into Latin America, Africa and 
Asia. For example, the major 
exodus was sparked by the fall of 
Saigon to North Vietnam forces 
in 1975. Thailand was the country 
of first asylum for over 1.3 million 
refugees. Royal Thai Government 
invited UNHCR to provide 
international protection.

1970s
In 1981, UNHCR received a second 
Nobel Peace Prize ( its first time was 
in 1954) for what had become 
worldwide assistance to refugees, 
acknowledging that aid to refugees 
is fundamental for peace, and 
recognizing UNHCR’s humanitarian 
efforts in South East Asia crisis. 

1980s
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ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 1990

UNHCR ยงัคงใหก้ำรชว่ยเหลืิอชว่ยเหลืิอผู้้ล้ิี �ภัยัแลิะ
ผู้้พ้ลิัดถ่ิิ่นอย่ำงต่อเน่ืองในทศวรรษท่ีมีผู้้พ้ลิัดถ่ิิ่น
หลิำยลิำ้นคนจำกกำรลิม่สลิำยข้องสหภัำพโซูเวียต 
สงครำมอำ่วเปอรเ์ซีูย ควำมข้ดัแยง้ในบอสเนีย แลิะ
กำรฆ่ำ่ลิำ้งเผู้ำ่พนัธิุใ์นรวนัดำ

ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 2000

กำรพลิดัถ่ิิ่นลิดลิงอยำ่งตอ่เน่ืองจนถิ่ง้กลิำงทศวรรษ 
แลิะได้เริ่มส้งข้้ �นอีกครั�งจำกควำมข้ัดแย้งใน
ตะวนัออกกลิำงแลิะแอฟิรกิำ UNHCR ยงัไดร้บักำร
เรียกรอ้งใหช้่วยเหลืิอผู้้ค้นนับลิำ้นท่ีพลิดัถ่ิิ่นจำก
ควำมข้ัดแยง้ภัำยในประเทศแลิะข้ยำยงำนช่วย
เหลิอืบคุคลิไรร้ฐัไรส้ญัชำติ

ช่ีวงท้ศวร้ร้ษท้ี� 2010

จ�ำนวนผู้้ล้ิี �ภัยัแลิะผู้้พ้ลิดัถ่ิิ่นภัำยในประเทศเพ่ิมข้้ �น
อย่ำงรวดเร็วในปี 2010  จ้ง มี อีก ช่ือเรียกว่ำ 
“ท้ศวร้ร้ษแห้่งการ้พลัด้ถิ่ิ�น” โดยในปี 2019 มี
ผู้้ค้นท่ีถิ่ก้บงัคบัใหพ้ลิดัถ่ิิ่นคดิเป็น 1% ข้องประชำกร
โลิกหรอืประมำณ 80 ลิำ้นคน

UNHCR continued to provide 
lifesaving support to refugees 
and displaced people in a decade 
that saw millions displaced by 
events such as the collapse of 
the Soviet Union, the Gulf War, 
the Bosnian conflict and the 
Rwandan Genocide.

1990s
Global displacement levels declined 
steadily until the middle of the 2000s 
but started rising again owing to 
a series of conflicts in the Middle 
East and Africa. UNHCR was also 
called upon to help millions of 
people displaced internally by 
conflict, and expanded its work 
helping the stateless.

Numbers of refugees and internally 
displaced people rose sharply 
during the 2010s – in what became 
known as a ‘Decade of Displacement’. 
By the end of 2019, forcibly displaced 
people accounted for 1 per cent of 
the world’s population, or around 80 
million people.

2000s

2010s
The work of UNHCR has never been 
more pressing and complex. Extreme 
poverty and climate change and their 
interrelationship with wars and 
violence, including the coronavirus 
pandemic, are changing the 
patterns of displacement. The 
Seventieth Anniversary of UNHCR 
is not a moment for celebration 
as the continuous need for its 
protection and humanitarian 
assistance highlights the tragic 
displacement situation in the 
world today.

2020s

กำรท�ำงำนข้อง UNHCR มีควำมเรง่ด่วน แลิะซูบัซูอ้น
อย่ำงถิ่้งท่ีสุด ด้วยปัจจัยจำกสงครำม ควำมรุนแรง 
ควำมยำกจน กำรเปลิี่ยนแปลิงสภัำพภั้มิอำกำศอย่ำง
รุนแรง รวมไปถิ่ง้กำรแพรร่ะบำดข้องเชื �อไวรสั COVID-19

ในปีีท้ี� 70 แห้ง่การ้ก่อื่ต่ั�ง UNHCR จงึไม่ใช่ีโอื่กาสขอื่ง
การ้เฉลมิฉลอื่ง เพร้าะสถิ่านการ้ณก์าร้พลัด้ถิ่ิ�นยังอื่ย้ใ่น
ขั�นวกิฤต่  มเีพยีงการ้สร้้างความเป็ีนนำ�าห้นึ�งใจเด้ยีวกัน 
และการ้ร่้วมมอ่ื่กันจากท้กุปีร้ะเท้ศท้ั�วโลกเท้า่นั�นท้ี�จะ
สามาร้ถิ่ยุต่ปัิีญห้าท้ี�ยด่้เย่�อื่นี�ลงได้้
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กำรระบำดข้องเชื �อไวรสั COVID-19 ท�ำใหเ้รำทกุคนมีชีวิตอย้ท่ำ่มกลิำงควำมไมแ่นน่อนแลิะควำมกลิวัเป็นเวลิำหลิำยเดือน แต่คุ่ณได้แ้สด้งให้เ้ห้น็ว่าความเมต่ต่านั�น
เกดิ้ขึ�นได้ท้้กุเวลา แมใ้นข้ณะท่ีเรำทกุคนก�ำลิงัเป็นกงัวลิในควำมปลิอดภัยัข้องตนเอง ข้อบคณุท่ีไมป่ลิอ่ยมือจำกผู้้ล้ิี �ภัยัซู้ง่เป็นกลิุม่เปรำะบำงในสงัคม วกิฤต่ครั้�งนี�

ยังไม่จบ แต่เ่ร้ามั�นใจว่าเร้าท้ำาได้ ้เม่�อื่มคุีณยน่ห้ยัด้ไปีด้ว้ยกันต่อ่ื่ไปี 

Since the start of the pandemic, UNHCR teams worldwide have been working around the clock to keep refugees and internally displaced people safe by 
responding to the coronavirus with life-saving support, including water, medical care and hygiene products.

UNHCR has also been advocating that asylum seekers, refugees and stateless persons in Thailand be fully included in governmental COVID-19 national 
surveillance, response and planning activities, with access to COVID-19 testing, clinical care and case management.

กำรด้แลิผู้้้ลิี �ภััยในพื �นท่ีพักพิงชั่ วครำวบริเวณชำยแดนไทย-เมียนมำช่วงกำร
แพร่ระบำดข้อง COVID-19

ต่ดิ้ต่ามบท้สัมภาษณเ์จา้ห้น้าท้ี� UNHCR เกี�ยวกับการ้ด้แ้ลผู้้้ลี�ภยัในพ่�นท้ี�พกัพงิ
ชัี�วคร้าวบริ้เวณชีายแด้นไท้ย-เมียนมา ช่ีวงการ้แพร่้ร้ะบาด้ขอื่ง COVID-19

UNHCR  ท�ำงำนในพื�นท่ี ยกระดับมำตรกำรควำมช่วยเหลืิอ ส่งมอบสิ่งข้อง
บรรเทำทุกข้ ์ มอบกำรรกัษำพยำบำลิ น��ำสะอำด กำรบริกำรดำ้นสุข้อนำมัย 
เพ่ือปกป้องผู้้ล้ิี �ภััยแลิะผู้้พ้ลิดัถ่ิิ่น 

ในปีร้ะเท้ศไท้ย UNHCR ท้ำางานเพ่�อื่ให้แ้น่ใจว่าผู้้้ขอื่ลี�ภยั ผู้้้ลี�ภยัและบุคคลไร้้รั้ฐ
ไร้้สัญชีาต่ใินปีร้ะเท้ศไท้ยถิ่ก้ร้วมอื่ย้ใ่นแผู้นการ้ต่อื่บสนอื่งขอื่งปีร้ะเท้ศ สำมำรถิ่
เข้ำ้ถิ่้งบริกำรกำรตรวจหำเชื �อไวรสัโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำยแลิะเข้ำ้ถิ่้งกำรบริกำรดำ้น
สำธิำรณสขุ้รวมไปถิ่ง้มำตรกำร แลิะทำงเลืิอกอ่ืนแทนกำรกกัข้งัผู้้ข้้อลิี �ภัยัแลิะผู้้ล้ิี �ภัยั

THANKS TO SUPPORT FROM OUR GENEROUS DONORS. WE COULD NOT DO THIS WITHOUT YOU.

In the fight against the coronavirus, how is UNHCR helping people forced to flee?

ควำมเป็นน��ำหน้ง่ใจเดียวกนั
จำกผู้้้บริจำคครอบครัว 
UNHCR ม้ลินิธิิ แลิะภัำค
เอกชนจำกประเทศไทย
แลิะทั่วโลิก ชว่ยใหที้มงำน 
UNHCR สำมำรถิ่ส่งมอบ
ควำมช่วยเหลิือในวิกฤต
กำรแพร่ระบำดไดท้ั่วโลิก
ดงันี �

หน้้ากากอน้ามััย

33 ล้้านช้ิ้�น

ท่ี่�พัักพิังชัั่�วคราว 

8,000 หลััง

จััดส่่งชุั่ดและอุปกรณ์์ป้องกัน้ (PPE) 

ที่างอากาศจัำาน้วน้ 

380 ตััน

เคร่�องผลิตออกซิิเจัน้ 

2,037 เคร่ื่�อง

ชุั่ดกาวน์้เพ่ั�อบุุคลากร
ที่างการแพัที่ย์ 

2.8 ล้้านชุุด

กลุ่มัเปราะบุาง

3,935,636 คน
ได้้เข้้ารัับการับริัการั
ด้้านสาธารัณสุข้ท่ี่�จำำาเป็็น

การที่ำางานัข่องเรา เรื�องเล่าจากภัาคสำนัาม 

ความช่วยเหลือที่้�เกิดข่้�นัได้จากการบัริจาคติ่อเนัื�องข่องคุณติลอดปี 2020
ข้อข้อบคุณท่ียืนหยัดคียงข้ำ้งกันในปีท่ีเต็มไปดว้ยควำมทำ้ทำย ควำมช่วยเหลืิอจำกคุณคือสิ่งส �ำคัญท่ีสุดในกำรท�ำงำนข้องเรำ
2020 was an extraordinary – and extraordinary challenging-year. Your support is more important than ever before.

© UNHCR/James Ferguson © UNHCR/Duean Wongsa
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เร่้�อื่งจากปีก: The inside view

COVID-19 สง่ผู้ลิกระทบตอ่ชีวติข้องชำวซีูเรยีท่ีเปรำะบำง UNHCR พบว่ามากกว่าร้้อื่ยละ 70 ขอื่งผู้้้ลี�ภยั
ชีาวซีเีรี้ยมฐีานะต่ำ�ากว่าเส้นความยากจน ห้ลายคร้อื่บครั้วกำาลังเผู้ชีญิกับความยากลำาบากในการ้
ด้้แลสมาชีิกในคร้อื่บครั้ว แลิะน่ำตกใจท่ีเด็กๆมีโอกำสเข้ำ้เรียนหนงัสือลิดลิงอย่ำงต่อเน่ือง

วกิฤต่การ้ณซ์ีเีรี้ย และวกิฤต่ซีำ�าซ้ีอื่นจาก COVID-19

ทุกๆกำรบริจำคไดช้่วยชีวิตครอบครวัผู้้ท่ี้ถิ่้กบงัคบัใหห้นีจำกควำมรุนแรง ควำมช่วยเหลืิอจำกคุณ
เดินทำงไปกับเจำ้หนำ้ท่ี UNHCR ในทุกๆข้ั�นตอน เพ่ือมอบสิ่งข้องบรรเทำทุกข้ ์ควำมคุม้ครอง แลิะ
ควำมหวงัเพ่ืออนำคตท่ีดีข้้ �นอย่ำงต่อเน่ือง การ้บริ้จาคอื่ย่างต่่อื่เน่�อื่งช่ีวยให้้ UNHCR วางแผู้น
งบปีร้ะมาณได้้ โด้ยเฉพาะอื่ย่างยิ�งในสถิ่านการ้ณก์าร้ลี�ภัยท้ี�มีความย่ด้เย่�อื่

ผู้้้บริ้จาคมบีท้บาท้สำาคัญร่้วมกับ UNHCR

ในการ้ช่ีวยเห้ล่อื่ชีาวซีเีรี้ยอื่ย่างไร้

SYRIA: 10 years on 

This is a milestone no one wants to mark, and a record 
no one wants to hold. Yet after 10 years of crisis in 
Syria, it is impossible to ignore the devasting impact on 
millions of families in dire need of humanitarian 
assistance. There are 6.6 million Syrian refugees in the 
world; the vast majority of whom live in Syria’s 
neighbouring countries. Furthermore, some 6.7 million 
Syrians remain displaced in their own country.

COVID-19 is having a disastrous impact on the lives of 
vulnerable Syrians. Today, more than 70 per cent of all 
Syrian refugees live in poverty. More and more parents 
are struggling to feed their children. Increasingly fewer 
children are able to go to school.

Your donation helps us to save more families forced to 
flee. By making a regular donation to UNHCR, you will 
provide refugees with ongoing relief and protection, 
and help them regain hope for a better future.

สงครำมตวัแทนไดส้รำ้งควำมเสียหำยในระดบัท่ีไมส่ำมำรถิ่จินตนำกำรไดแ้ลิะท�ำใหว้กิฤตกำรณซี์ูเรยีกลิำย
เป็นภาวะฉุกเฉินด้า้นมนุษยธร้ร้มท้ี�ให้ญ่ท้ี�สุด้ในยุคปัีจจุบนั นบัตั�งแตปี่ 2011 เป็นตน้มำ กวำ่ 13 ลิำ้นชีวติ
ตอ้งพลิดัถ่ิิ่นครั�งแลิว้ครั�งเลิำ่เพ่ือแสวงหำควำมปลิอดภัยัใหต้นเองแลิะครอบครวั ขณะนี�ท้ั�วโลกมจีำานวน
ผู้้้ลี�ภยัชีาวซีเีรี้ยร้าว 6.6 ล้านคน สว่นใหญ่พกัพิงอย้ใ่นประเทศเพ่ือนบำ้น เชน่ ตรุกี เลิบำนอน จอรแ์ดน 
อิรกั แลิะอียิปต ์เป็นตน้ นอกจำกนั�นชำวซีูเรยีอื่กี 6.7 ล้านคนยังคงพลัด้ถิ่ิ�นอื่ย้ใ่นปีร้ะเท้ศขอื่งต่นเอื่ง

10 ปีวิกฤติการณ์ซี้เร้ย SCAN
TO WATCH VIDEO

นามาร้์ขอื่ขอื่บคุณผู้้้บริ้จาคใจด้ีท้ี�
ท้ำาให้เ้ธอื่ได้ม้โีอื่กาสเรี้ยนห้นังสอ่ื่ 

เม่ือพด้ถิ่ง้ควำมฝัน แววตำข้องนำมำรเ์ปลิง่ประกำย
สดใสเชน่เดียวกบัเดก็อำย ุ11 ปี คนอ่ืน ๆ เธิอบอก
เรำวำ่ วนัหน้ง่ เธิออยำกเป็นนกับนิ

แต่่ต่อื่นนี�นามาร้์ต่้อื่งแบกความรั้บ
ผิู้ด้ชีอื่บเกนิวัย

เธิอถิ่้กบังคับใหห้นีสงครำมในซีูเรียเม่ือเธิออำยุ
เพียงสี่ข้วบ วันนี �เจ็ดปีหลิังจำกเดินทำงมำถิ่้ง
จอรแ์ดน ครอบครวัข้องเธิอยงัคงตอ้งดิ �นรน เธิอ
ตอ้งดแ้ลิงำนบำ้นแลิะนอ้งๆเน่ืองจำกพ่อลิม้ป่วย 
แลิะแม่ตอ้งท�ำงำนหนกัเพ่ือหำเลิี �ยงครอบครวั

น้องๆเรียกนำมำรว์่ำ “แม่”

Naamat was forced to flee the war in Syria when she was just 
four years old. Her father is unwell and her mother has to work 
long hours, leaving Naamat to take care of the household chores 
as well as her younger brothers. Despite bearing much responsibility 
for her age, Naamat is determined to remain in school.

Thanks to your generous support, the family are able to 
cover their rent and pay for Naamat and her brothers to 
use the school bus. 

“หน้ัอายุ 11 ปี แต่ิร้้ส้ำกเหมือนัอายุ 100 ปี” 

UNHCR หนว่ยงำนดำ้นผู้้ล้ิี �ภัยัข้องสหประชำชำต ิแสดงควำมกงัวลิใจตอ่ควำมรุนแรงท่ีเพ่ิมข้้ �นในประเทศเมียนมำ ซู้ง่เป็นผู้ลิให้
เกิดควำมทกุข้ท์รมำน แลิะกำรพลิดัถ่ิิ่นข้องผู้้ค้น เรำตกใจกบัควำมรุนแรงท่ีเกิดข้้ �นตอ่ประชำชนทั�งประเทศ รวมถิ่ง้กำรส้ร้บท่ี
เกิดข้้ �นใหมร่ะหวำ่งกองทพัเมียนมำ แลิะกลิุม่ชำตพินัธิใ์นพื �นท่ีตำ่งๆบรเิวณชำยแดน

เหตกุำรณเ์หลิำ่นี �ในเมียนมำก�ำลิงับงัคบัใหผู้้้ค้นตอ้งหนีภัำยในประเทศแลิะข้ำ้มชำยแดน เรำข้อเรยีกรอ้งอยำ่งเรง่ดว่นตอ่
ประเทศตำ่งๆในภัมิ้ภัำคใหม้อบท่ีพกัพิงแลิะควำมคุม้ครองตอ่ผู้้ค้นท่ีหนีเพ่ือแสวงหำควำมปลิอดภัยั

แลิะข้อ้คดิเหน็โดย จิลิเลิีย่น ทรคิคส ์
ผู้้้ช่วยข้้ำหลิวงใหญ่ผู้้้ลิี �ภััยแห่ง
สหประชำชำติด้ำนกำรมอบ
ควำมคุม้ครอง

สแกน QR code

เพ่ืออำ่นเนื �อหำฉุบบัเตม็

NEWS & 
UPDATES

นามาร้บ์อื่กกับเร้าว่า “ห้น้อื่ายุ 11 ปีี 
แต่่ร้้้สึกเห้ม่อื่นอื่ายุ 100 ปีี”

น่ีคือควำมบอบช��ำข้องเด็กๆชำวซีูเรียซู้่งเป็นผู้ลิ
พวงจำกสงครำมท่ียืดเยื �อ

สิ�งห้นึ�งท้ี�มานาร้์เชี่�อื่มั�นเสมอื่ค่อื่ การ้ต่ั�งใจ
เรี้ยนจะมอื่บอื่นาคต่ท้ี�ด้ีให้้กับเธอื่ ขอื่บคุณ
การ้สนับสนุนอื่ย่างต่่อื่เน่�อื่งจากคุณ ท้ี�ช่ีวย
ให้้คร้อื่บครั้วขอื่งห้น้น้อื่ยมานาสามาร้ถิ่
จ่ายค่าท้ี�พัก และค่าเด้ินท้างไปีเรี้ยนห้นังส่อื่
ให้กั้บล้กๆ เพ่�อื่สร้้างอื่นาคต่ในวันข้างห้น้าได้ ้

สงคร้ามพร้ากความปีลอื่ด้ภยัไปีจาก

ชีวีติ่ แต่ม่านาร้จ์ะไม่ยอื่มให้ส้งคร้าม

พร้ากอื่นาคต่ท้ี�ด้ไีปีอื่ย่างแน่นอื่น

SCAN HERE to learn more 
about Naamat’s story!

UNHCR เรี้ยกร้้อื่งให้ป้ีร้ะเท้ศเพ่�อื่นบา้นขอื่งเมยีนมามอื่บความคุ้มคร้อื่งต่อ่ื่ผู้้้คนท้ี�ห้นีจากความรุ้นแร้ง

UNHCR calls on Myanmar’s neighbours to protect people fleeing violence
UNHCR, the UN Refugee Agency, is appalled by the escalating violence in Myanmar and the resulting human suffering and displacement this is causing. 
Please scan QR code to read full press release. This news comment is attributable to Gillian Triggs, UNHCR’s Assistant High Commissioner for Protection.
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เพั่ �อมัอบุส่ิ �งของบุรรเที่าทีุ่กข์แก่ครอบุครัว
ผ้ ้ล่ �ภััยใชั่้ใน้ชั่่วิตประจัำาวัน้
Provide the essentials to families in need.

เพั่�อซิ่อมัแซิมัเต็น้ที่์ให้แข็งแรง เพั่�อคุ้มัครอง
ผ้้ล่ �ภััยจัากทีุ่กส่ภัาพัภั้มัิอากาศ
Provide shelter kits and emergency weather-
proof materials.

เพั่�อมัอบุอน้าคตที่างการศึกษาแก่ เด็กๆ 
และประโยชั่น้์ส่้งสุ่ดใน้ทีุ่กๆด้าน้
Support children in their education and where it 
is needed most.

ระบุั
จำานัวนั 

บัาที่              
Baht                                  2,000 บัาที่              

Baht                                  
บัาที่              
Baht                                  4,000

Please give what you can to help Syrian refugees.

ข่อข่อบัพระคุณการแบั่งปันันั้ำาใจที่้�ยิ�งใหญ่่จากที่่านั สำามารถสำ่งเอกสำารการบัริจาคมาที่้�
Email: Support.th@unhcr.org   |   Line ID: @unhcrfamily   |   Fax: 02 280 0555

เงิน้บุริจัาคไมั่ส่ามัารถน้ำาไปลดหย่อน้ภัาษ่ได้ ขอขอบุพัระคุณ์ใน้ความัเมัตตาของที่่าน้ค่ะ 
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

บัริจาคออนัไลนั์
ผู้่านัการสำแกนั QR Code
Scan QR Code to donate online

ชื�อบััญ่ช้ Account Name: UNHCR SPECIAL ACCOUNT

บุัญชั่่ส่ะส่มัที่รัพัย์ ส่าขาก.พั.
เลขที่่�บุัญชั่่ 201-055599-9

บัุญช่ั่ออมัที่รัพัย์ ส่าขาอาคารส่หประชั่าชั่าติ
เลขท่ี่�บัุญช่ั่ 004-225859-6

บุัญชั่่ออมัที่รัพัย์ ส่าขาเที่เวศน้์
เลขที่่�บุัญชั่่ 030-2-88804-3

**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)

©UNHCR/David Azia

วิกฤติยาวนัานั 10 ปี
ผู้้้ล้�ภััยชาวซี้เร้ย
ยังคงเผู้ชิญ่ความยากลำาบัาก
โปรดบัริจาคเพื�อช่วยเหลือพวกเข่า



ประชำคมระหวำ่งประเทศลิงนำมรบัรองอนสุญัญำแหง่สหประชำชำติวำ่ดว้ยสถิ่ำนภัำพผู้้ล้ิี �ภัยั ณ กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซูอรแ์ลินด ์ในปี พ.ศ. 2494

Signature of the 1951 Refugee Convention in Geneva, Switzerland in 1951 © Arni/UN Archives

www.unhcr.org/th

สำำานัักงานัข้่าหลวงใหญ่่ผู้้้ล้�ภััยแห่งสำหประชาชาติิ (ย้เอ็นัเอชซ้ีอาร์) 
ต้้ป.ณ์. 2-121 ถน้น้ราชั่ดำาเน้ิน้น้อก กรุงเที่พัฯ 10200 ประเที่ศไที่ย

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

P.O. Box 2-121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 

Donor Service Hotline    

T: 02 056 0000  |  F. 02 280 0555  |  E. support.th@unhcr.org UNHCR.ThailandUNHCR Thailand @unhcrfamily

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้้อม้ลิส่วนบุคคลิ พ.ศ. 2562 หำกคุณต้องกำรยกเลิิกรับข้่ำวสำรกรุณำติดต่อ UNHCR ตำมข้้อม้ลิข้้ำงต้นนี �
In accordance with the Personal Data Protection Act BE 2562 (PDPA) in Thailand, you can unsubscribe from UNHCR communications by sending an email to Support.th@unhcr.org

70 years of protecting
people forced to flee

UNHCR
70 ปีข่องการที่ำางานัเพื�อคุ้มครองผู้้้พลัดถิ�นั


