
รายงานการบรจิาค
“โครงการรอมฎอนนีเ้พื่อพีน้่อง
และทานประจําปีซะกาต 2565”



บทนํา

หลัังจากช่่วงเดืือนรอมฎอนอันศัักดื์�สิ์ทธ์ิ์�ในปีีนี �ผ่่านไปี UNHCR ปีระเทศัไทยขอเป็ีนตััวแทนผ่้�ลัี �ภััยทุกครอบครวัที�ไดื�รบั
การเปีลัี�ยนแปีลังจากความเมตัตัาของคณุ ขอขอบพระคณุจากใจสิำาหรบันำ�าใจอนัย์�งใหญ่่ที�คณุมีตั่อพวกเขา

ความเมตตาจากคุณได้ส้ร้้างแสงสว่างให้กั้บห้ลายชีวีติ 
คุณไดื�สิร�างช่่วงเวลัาแห่งความสิุขให�กับครอบครวัผ่้�ลัี �ภััย โดืยการมอบความช่่วยเหลืัอแลัะทำาให�พวกเขาร้ �สิึกปีลัอดืภััย 
มอบสิ์�งจำาเป็ีนพื �นฐานให�กบัเดื็กๆในทกุๆวนั หรือยารกัษาโรคให�กบัผ่้�สิง้อายุ

คุณได้ส้ร้้างร้อยยิ�มที่ี�เบกิบานให้กั้บเด้ก็ๆผู้้้ลี�ภัยั ทำาให�พวกเขาไดื�มีเสิื �อผ่�าใหมใ่นวนัอีดื 

เจ�าหน�าที� UNHCR ทุกคนร้ �สิึกซาบซึ �งในความเมตัตัาแลัะการให�ที�ย์�งใหญ่่จากคุณ คุณไดื�พ์สิ้จนใ์ห�ผ่้�ลัี �ภััยทั�วโลักเห็นว่า
พวกเขาไม่ไดื�ตั่อสิ้�กบัความยากลัำาบากเพียงลัำาพงั และคุณยืนห้ยัด้เคียงข้้างผู้้้ลี�ภััยเสมอมา 

ขอบคณุสิำาหรบัทกุการบรจ์าคตัลัอดืเดืือนรอมฎอน ทานปีระจำาปีีซะกาตั แลัะทานซอดืาเกาะหม์อบความคุ�มครองแก่ผ่้�ลัี �ภัยั
แลัะผ่้�พลัดัืถ์ิ่�นช่าวมสุิลั์ม ความเมตัตัาแลัะการแบง่ปัีนของคณุจะเป็ีนที�จดืจำาตัลัอดืไปี



ผู้ลีภั้ยชาวมุสลิมกว่า 100,000 ครอบครวั
ได้รบัความชว่ยเหลือตลอดเดือนรอมฎอนในปีนี้

ในปีีนี � UNHCR ไดื�ระดืมทุนในโครงการรอมฎอนนี�เพื�อพี�น�องแลัะทานปีระจำาปีีซะกาตั โดืยมีเปี�าหมายที�จะมอบ
ความช่ีวยเห้ลือให้้กับผู้้้ลี�ภััยชีาวมุสลิม 100,000 คร้อบครั้วที่ั�วโลก ผ่่านโครงการเง์นช่่วยเหลืัอฉุกุเฉ์ุนแลัะการให�
ความช่ว่ยเหลัือในร้ปีแบบตัา่งๆ

การ้บริ้จาคข้องคุณในช่ีวงเด้ือนร้อมฎอนที่ี�ผู่้านมามีความสาํคัญอย่างยิ�งในการ้มอบเงนิช่ีวยเห้ลือฉุุกเฉิุนแก่
คร้อบครั้วผู้้้ลี�ภัยั เพื่ื�อให้พ้ื่วกเข้าสามาร้ถตอบสนองความจาํเป็็นในชีวีติป็ร้ะจาํวันได้้

ผ่้�ลัี �ภัยัสิว่นใหญ่่นำาเง์นสินบัสินนุจาก UNHCR ในสิว่นนี�เพื�อจา่ยคา่เช่า่บ�าน ทำาให�พวกเขายงัคงมีที�อย้อ่าศัยัให�กบัครอบครวั  
ห้ลายคร้อบครั้วที่ี�เป็ร้าะบางจาํเป็็นตอ้งพื่่�งพื่าเงนิช่ีวยเห้ลอืฉุุกเฉิุนจาก UNHCR เพราะหลัายครอบครวัขาดืโอกาสิ
ในการปีระกอบอาชี่พซึ�งเป็ีนผ่ลักระทบของการ้ร้ะบาด้ข้องเชีื�อไวรั้ส Covid-19 และวกิฤตเศร้ษฐกจิ 

ผ่้�ลัี �ภัยัไดื�เลั่าให�เจ�าหน�าที� UNHCR ฟัังว่าเงินช่ีวยเห้ลือฉุุกเฉิุนได้้มอบคุณภัาพื่ชีีวิตที่ี�ด้ีข้่ �นให้้กับพื่วกเข้าและลด้
ความต่งเครี้ยด้ลง  เงนิช่ีวยเห้ลือฉุุกเฉิุนไม่เพื่ียงคืนอิสร้ะในการ้เลือกและคืนศักด้ิ�ศรี้ความเป็็นมนุษยใ์ห้้กับ
ผู้้้ลี�ภัยั แตัย่งัเป็ีนการสินบัสินนุช่มุช่นท�องถ์ิ่�น แลัะเป็็นความช่ีวยเห้ลอืที่ี�มปี็ร้ะสทิี่ธิิภัาพื่ตามความตอ้งการ้ที่ี�แตกตา่ง
กันไป็ในแตล่ะคร้อบครั้ว  หากปีราศัจากความช่ว่ยเหลืัอเหลัา่นี � ครอบครวัผ่้�ลัี �ภัยัอาจตั�องเผ่ช์่ญ่ว์กฤตัความยากจนแลัะ
ใช่�ชี่ว์ตัอยา่งยากลัำาบากเพราะไมส่ิามารถิ่ตัอบสินองความขาดืแคลันในหลัายๆดื�านไดื�

ปัีจจบุนัคา่ใช่�จา่ยสิำาหรบัอาหารของผ่้�ลัี �ภัยัเพ์�มขึ �นอยา่งตัอ่เนื�อง  ครอบครวัผ่้�ลัี �ภัยักวา่ 90% ตั�องใช่�ว์ธีิ์ที�ไมถ่ิ่ก้ตั�องในการแก�ไข
ปัีญ่หา เช่น่ การลัดืมื�ออาหาร หรอืการตัด์ืช่ำาระคา่สิน์ค�าเพื�อแก�ปัีญ่หาความขาดืแคลันในแตัล่ัะวนั 

การ้บริ้จาคข้องคุณในเด้ือนร้อมฎอนอันศักด้ิ�สิที่ธิิ�นี�มีความห้มายอย่างยิ�งซึ�งช่่วยให�ผ่้�ลัี �ภัยัไดื�รบัความช่่วยเหลืัอ
ตัามความตั�องการของแตัค่รอบครวั ขอบคณุที�คณุไดื�มอบอาหารอุน่ๆหลังัอ์ฟัตัาร ์ทำาให�ครอบครวัผ่้�ลัี �ภัยัแลัะเดืก็ๆไมต่ั�อง
อดืทนห์วตัลัอดืคืน



เงินบรจิาคของคุณได้มอบความชว่ยเหลือ

แก่ครอบครวัผู้ลีภั้ยมุสลิมท่ัวโลกอยา่งไร

อรัิ้ก
มอบเง์นช่่วยเหลัือฉุกุเฉ์ุนผ่า่นระบบมือถืิ่อ โดืยรกัษา
ความปีลัอดืภัยัรว่มกบัระบบตัรวจสิอบการช่ำาระเง์น
ไบโอเมตัรก์ซ ์(EyePay)

อัฟกานิสถาน
มอบเง์นช่่วยเหลัือฉุุกเฉ์ุนผ่่านผ่้�ให�บร์การดื�านการเง์นที�ไดื�รบั
คดัืเลัือกจาก UNHCR โดืยเราตัรวจสิอบกระบวนการทำางาน
อยา่งใกลั�ช์่ดื

จอร้แ์ด้น
มอบเง์นช่ว่ยเหลัอืฉุกุเฉ์ุนผ่า่นระบบ ATM โดืยมีการใช่�
เทคโนโลัยีสิแกนม่านตัาเพื�อยืนยนัตัวัตันผ่้�รบั

บงัคลาเที่ศ
UNHCR แลัะหนว่ยงานพนัธิ์ม์ตัรแจกจา่ยสิ์�งของที�จ ำาเป็ีน รวมถิ่งึ
ช่ดุืสิขุอนามยัให�กบัผ่้�ลัี �ภัยัช่าวโรฮ์ิงญ่าที�จดุืบรก์ารในคา่ยผ่้�ลัี �ภัยั

อนิเด้ยี
UNHCR ทำางานรว่มกบัหน่วยงานพนัธิ์ม์ตัรในการสิ่งมอบเง์น
ช่่วยเหลืัอฉุกุเฉ์ุนให�กบับคุคลัที�มีความตั�องการเฉุพาะดื�านผ่่าน
เช็่คเง์นสิดื

มอริ้เตเนีย
มอบเง์นช่่วยเหลัือฉุุกเฉ์ุนผ่่านธิ์นาคาร
ท�องถ์ิ่�นแลัะศัน้ยล์ังทะเบียนในคา่ยผ่้�ลัี �ภัยั 
Mbera โดืยตัวัแทนจากธิ์นาคารจะเป็ีน
ผ่้�ดื ำาเน์นการมอบเง์นสิดืให�กบัผ่้�ลัี �ภัยัโดืยตัรง

เลบานอน
มอบเง์นช่ว่ยเหลัือฉุกุเฉ์ุนผ่า่นระบบ ATM 

เพื�อให�ผ่้�ลัี �ภััยเข�าถิ่ึงไดื�ง่ายในทุกๆพื �นที�
อยา่งปีลัอดืภัยั

อยีปิ็ต์
มอบเง์นช่ว่ยเหลัือฉุกุเฉ์ุนผ่า่นระบบ
ไปีรษณีย ์4,000 สิาขาทั�วปีระเทศั

เยเมน
มอบเง์นช่่วยเหลืัอฉุกุเฉ์ุนผ่่านธิ์นาคาร
พาณ์ช่ยแ์ลัะจดุืให�บรก์ารที�ปีลัอยภัยักวา่ 
500 แห่งทั�วปีระเทศั ไนจเีรี้ย

UNHCR แลัะหน่วยงานพนัธิ์ม์ตัรมอบ
ของใช่�ที�จ ำาเป็ีนแลัะอุปีกรณ์ตัั�งตั�น
ในการปีระกอบอาชี่พให�กบัผ่้�พลัดัืถ์ิ่�นใน
ภัม์้ภัาคตัะวนัออกเฉีุยงเหนือของไนจีเรยี



ชว่งเวลาแหง่ความสุข : 
เบื้องหลังรอยยิ้มทีม่คีุณเป็นผู้มอบให้

อคีลั เดื็กช่ายผ่้�ลัี �ภัยับอกกบัเจ�าหน�าที�ของเราว่า “ผ่มจะไม่ไปีไหนถิ่�าไม่มี
ลั้กหมาของผ่มไปีดื�วย” อคีลัแลัะครอบครวัไดื�รบัการช่่วยเหลืัอให�ไดื�รบั
ที�พักพ์งในค่ายผ่้�ลัี �ภััยกาว์ลััน ปีระเทศัอ์รกั จากภัาพเขาแลัะครอบครวั
กำาลังัอย้่บนรถิ่บสัิขณะเดื์นทางไปียงัที�พกัพ์งแห่งใหม่

UNHCR ยังคงที่าํงานอย่างต่อเนื�องเพื่ื�อห้าที่างออกที่ี�ยั�งยืนให้้กับ
สถานการ้ณผ้้์ู้ลี�ภััยในอิรั้ก

ในค่ายผ่้�ลัี �ภัยัซาตัารี ปีระเทศัจอรแ์ดืน มีผ่้�ลัี �ภัยัช่าวซีเรีย 30 คนที�มีอายุ
มากกว่า 90 ปีี 

UNHCR มอบความช่ีวยเห้ลอืแก่ผู้้้ส้งอายุด้ว้ยแผู้นการ้ด้แ้ลเฉุพื่าะที่าง

อาบ้ ฮััด้เซน ทำาขนมซีเรียแบบดืั�งเดื์มแสินอร่อยในค่ายผ่้�ลัี �ภัยั Domiz-1 
ในกรุงดืฮ้ิอก ปีระเทศัอ์รกั 

“ขนมพวกนี�ช่่วยให�บรรยากาศัของเดืือนรอมฎอนในซีเรยีกลับัมาหาทกุคน
ในค่าย” เขาทำาขนมเพื�อเลัี �ยงดืค้รอบครวั ในขณะเดีืยวกนัก็ไดื�พลังัเลั็กๆ
จากขนมเหลัา่นี �ในการตั่อสิ้�กบัความค์ดืถิ่ึงบ�านเก์ดืแลัะความยากลัำาบาก
ที�ตั�องเจอในแตั่ลัะวนั

น้จด้้ ผ่้�ลัี �ภัยัหญ์่งช่าวซีเรยีในเลับานอน เธิ์อไดื�เข�ารว่มฝึึกอบรมถิ่กัไหมพรม
แลัะเยบ็ผ่�าของ UNHCR ในกรุงเบรุตั ตัอนนี�เธิ์อช่ว่ยฝึึกผ่้�หญ์่งผ่้�ลัี �ภัยัคนอื�น ๆ 
พฒันาทกัษะการเย็บผ่�าเพื�อช่่วยให�พวกเขามีรายไดื�เพ์�มขึ �น

“ฉัุนได้เ้รี้ยนร้้้ที่กัษะให้ม่ ๆ และฉัุนตอ้งการ้ช่ีวยให้ค้นอื�น ๆ 
สามาร้ถเรี้ยนร้้้ได้เ้ช่ีนกัน”



คําขอบคุณจากใจผู้ลีภั้ยถึง...
คุณ...ผู้บรจิาคคนสําคัญ

เมื�อไดื�รบัเง์นช่ว่ยเหลัือฉุกุเฉ์ุนแลั�ว 
ฉุนันำาไปีจา่ยคา่เช่า่บ�าน คา่ไฟัฟั�า คา่นำ�า 

ซื �อขนมปัีงกบัสิ์�งของจำาเป็ีน ตัอนที�ไมไ่ดื�รบั
เง์นช่ว่ยเหลัือฉุนัจำาเป็ีนตั�องก้�ยืม

มาจากซเ้ปีอรม์ารเ์ก็ตั

อุม กาซ ี- ผู้้้ลี�ภัยัชีาวซเีรี้ย

ฉุนัร้ �สิกึโลัง่ใจหลังัจากไดื�รบัเง์นช่ว่ยเหลัือนี �
เพราะช่ว่ยให�ฉุนัสิามารถิ่จา่ยคา่เช่า่

แลัะคา่อาหารไดื� 

ฮัาบบิาห้ ์– 
ผู้้้ลี�ภัยัชีาวโซมาเลียในเยเมน

พวกเรามีความสิขุแลัะขอขอบคณุ 
UNHCR ที�ช่ว่ยเหลัือเรา
อยา่งสิดุืความสิามารถิ่

เบโร้วาร้า – ผู้้้ลี�ภัยัชีาวโร้ฮังิญา

ยงัมีคนดีือีกมากมายบนโลักใบนี�... 
ขอพระเจ�าอวยพรให�ผ่้�ที�มอบความช่ว่ยเหลัือแก่คนอื�น
มีความสิขุ ดื�วยเง์นช่ว่ยเหลัือที�ไดื�รบั ฉุนัสิามารถิ่จา่ย
คา่เช่า่บ�านแลัะซื �อขนมปัีง นำ�ามนั แลัะสิ์�งจำาเป็ีนอื�นๆ 

ให�กบัครอบครวัไดื�

ซาร้าห้ ์- ผู้้้ลี�ภัยัชีาวซเีรี้ย

เราไดื�รบัความช่ว่ยเหลัือ
จากผ่้�บรจ์าคใจดีืจากทั�วโลัก 
ขอขอบคณุจากใจอยา่งที�สิดุื

อโนวาร้า – ผู้้้ลี�ภัยัชีาวโร้ฮังิญา

ครอบครวัของเราดีืใจที�ไดื�รบั
เง์นช่ว่ยเหลัือฉุกุเฉ์ุนแลั�ว 

เราจะไดื�มีเง์นเพื�อหาห�องเช่า่

มุนยา – ผู้้้ลี�ภัยัชีาวซเีรี้ย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณซายูตี สาดและ จากเพจละหมาดต่างถ่ิน ร่วมภารกิจลงพื้นที่เยี่ยม    
ผู้ ล้ีภัยชาวอิรักกับ UNHCR และระดมทุนช่วยเหลือผู้ ล้ีภัยในเดือน
รอมฎอนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก การลี้ภยัที่ยาวนานและการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควดิ 19 ท าใหค้รอบครวัผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่ตอ้งเผชญิกบัความท้าทาย
หลายดา้นโดยเฉพาะในช่วงเดอืนรอมฎอน 

คณุยาซีน เจ้าของเพจ Yes I Go ไดแ้สดง
ฝีมอืท าสปาเกตตี้ซอสมะเขอืเทศโหระพา 
เมนูพิเศษในเดือนรอมฎอนจากสูตรต้น
ต ารับของอดีตผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลีย เพื่อ
แสดงถงึการยนืหยดัเคยีงขา้งผูล้ีภ้ยั 



เราขอขอบคุณจากใจจริงที่ผู้บริจาคทุกคน
ได้ร่วมเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัย 

ตลอดเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มอบ 

ทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัยร่วมกันต่อไป


