
จดหมายข่าว  สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ  (ยูเอ็นเอชซีอาร์)  ปี พ.ศ. 2552  ฉบับที่ 3 



ยูเอ็นเอชซีอาร์มอบหมายให้บริษัท แอพพโก้ ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี 2551 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 

บริษัท แอพพโก้ มีพนักงานระดมทุนประมาณ 30 คนที่เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจเกี่ยว

กับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี จนทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์มีผู้บริจาคจำนวนกว่า 13,000 คน ภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี 

 

นส.เจนนี่ อัมแบรท วาสวานี 


การเป็นพนักงานระดมทุนของยูเอ็นเอชซีอาร์เป็นงานแรกของ
เจนนี่ ตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย เธอตัดสินใจทำงานนี้ เพราะ
“ถ้าเป็นองค์กรการกุศลอื่นในเมืองไทย เขายังมีคนช่วยเหลือเยอะ
อย่างน้อยผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นก็ยังเป็นคนไทย คนส่วนใหญ่ไม่
สนใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ล้ีภัยเพราะพวกเขาต้องการช่วยเหลือ
คนไทยก่อน แต่สำหรับเจนนี่แล้วผู้ลี้ภัยก็มีความเท่าเทียมกับคน
ชาติอ่ืนๆในฐานะท่ีเป็นคนเหมือนกันเขาก็ควรได้รับความช่วยเหลือ
เหมือนคนอื่นๆก็เลยคิดว่า ตรงนี้น่าจะขาดแคลนมากกว่า ยังเคย
คิดเลยว่า ถ้าเราไม่ได้มาทำงานวันหนึ่ง ผู้ลี้ภัยหลายๆคนอาจจะ
ไม่มีรายได้อาจจะไม่มีอาหารกินครบ3มื้อก็ได้”

ในหนึ่งวันเจนนี่ ต้องพูดคุยกับบุคคลทั่วไปกว่า 20 คน สิ่งที่เธอ
ประทับใจจากบทสนทนาเหล่านั้นคือ “มีผู้บริจาคหลายคนที่เจนนี่
ยังไม่ได้อธิบายอะไรเลย แต่พวกเขาก็ตัดสินใจบริจาคกับเราเลย
เหมือนพวกเขาพร้อมท่ีจะช่วยเหลือคนใครก็ได้ท่ีขาดแคลนปล้ืมใจท่ี
ได้เห็นคนไทยมีจิตใจงดงาม และเชื่อมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่
ขาดแคลนกว่าตนเอง”

สุดท้าย เจนนี่ พูดถึงการทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่ระดมทุนว่า
“รู้สึกภูมิใจในงานนี้มากถึงแม้มันจะไม่ใช่งานที่ง่ายที่สุดในโลกแต่
เจนนี่ก็รักงานนี้ เพราะเป็นงานที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง รู้สึกว่า
เราได้มีส่วนช่วยสังคมและทำความดี”

นาย สรไกร จินตนาพิพัฒน์ 


การศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เคยเป็นเจ้าของบริษัท
ทัวร์ และทำงานด้านไอทีปัจจุบันเป็นพนักงานระดมทุนของบริษัท
แอพพโก้ ที่เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ “ตอนแรกที่ทำงานนี้
ยากมากเลยครับ บางครั้งโดนไล่เหมือนผมถือกล่องมาขอเงิน 5
บาท10บาทแล้วจะพยายามอธิบาย เขาก็ไม่ฟังเลยแต่ข้อดีก็คือ
หลังจากวันที่เราเจอหนักมา เราก็จะเจอคนที่ดีมากๆ เหมือนน้ำ
กำลังจะหมดแก้ว แล้วเขามาเติมให้เราน่ะครับ ผมไม่ต้องการให้
ทุกคนบริจาคหรอกนะครับ แค่ได้ฟังคำพูดที่ดี เป็นกำลังใจให้เราก็
พอแล้วผู้บริจาคบางคนบอกว่าหาคนอย่างน้องได้น้อยนับถือคน
ที่ทำงานอย่างน้องมาก แค่นี้ก็ทำให้พวกผมมีกำลังใจทำงานเพื่อ
สังคมต่อไปแล้วครับ”

เกี่ยวกับบริษัท แอพพโก้ 
บริษัทแอพพโก้ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบร้า 
กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ลูกค้าของบริษัทคือองค์กร
การกุศล และองค์กรด้านพัฒนาสังคมกว่า 100 แห่ง พันธกิจของบริษัท
คือ การให้บริการครบวงจรด้านการหาลูกค้า หรือผู้บริจาคผ่านวิธีการ
ระดมทุนผ่านพนักงานระดมทุนโดยตรง รวมทั้งการทำประชาสัมพันธ์
สำหรับหน่วยงานที่เป็นผู้นำ และมีชื่อเสียง ยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศ
ไทย และอิตาลีมอบหมายให้บริษัท แอพพโก้ บริหารจัดการโครงการ
ระดมทุนผ่านพนักงานระดมทุนโดยตรง 

 

จากใจ...   เจ้าหน้าที่ระดมทุน 



ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ นายอันโตนิโอ กุเตอเรส เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในโลกปีนี้โดยได้รับการคัดเลือกจากนิตยสารฟอร์บส์บทความจากนิตยสารฟอร์บส์
กล่าวว่า “อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่ง
ทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า 34 ล้านคนใน 110ประเทศ
รวมทั้งช่วยให้พวกเขาได้กลับคืนประเทศของตนเองเมื่อสถานการณ์สงบ สำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่ฯได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้ง และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้
ความช่วยเหลือเร่งด่วนต่อผู้ประสบภัยกว่าแสนคนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ท่านอาจจะไม่
ได้มีอิทธิพลเหนือคนหลายๆคน แต่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
กว่าล้านคนทั่วโลก”

ข้าหลวงใหญ่ฯ ได้รับเลือกจากนิตยสารฟอร์บส์เป็นหน่ึงในผู้มีอิทธิพล
มากที่สุดในโลก 

จากการเดินทางเยือนเมืองดามัสกัสในเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ดาราสาวแองเจลิน่า โจลี่ ในฐานะทูต
สันทวไมตรีของยูเอ็นเอชซีอาร์ เรียกร้องให้ชุมชนนานาชาติไม่หลงลืมผู้ลี้ภัยชาวอิรัคกว่าแสนคนซึ่งยัง
ต้องใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศของตนเองถึงแม้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในประเทศของพวกเขาจะ
ดีขึ้นแล้วก็ตาม

ประชาชนชาวอิรัคหลายแสนคนได้เดินทางกลับประเทศของตนเองแล้วหลังจากลี้ภัยในประเทศซีเรีย
และประเทศใกล้เคียงเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการ
เดินทางกลับประเทศของตนเองที่ยังมีความรุนแรงอยู่ทั่วไป ในขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอิรักเริ่ม
จางหายไปจากสื่อมวลชนทั่วโลกเรื่องราวของผู้ลี้ภัยจากประเทศอิรัคก็เริ่มไม่ได้รับความสนใจเช่นกัน

โจลี่ เดินทางเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวอิรัคที่อาศัยบริเวณที่ยากจนที่สุดของเมืองดามัสกัสอีกครั้งหลังจากที่เคยเยี่ยมพวกเขามาแล้วในปีพ.ศ. 2550 เธอกล่าวว่า
ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก“ผู้ลี้ภัยชาวอิรัคส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆคือพวกเขาได้
รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเองสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้
ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงและความขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดังนั้น ผู้ลี้ภัยชาวอิรัคจึงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากชุมชน
นานาชาติ”

ยูเอ็นเอชซีอาร์ประเมินว่าผู้ลี้ภัยชาวอิรัคกว่า 4.2 ล้านคนได้หนีออกจากประเทศของตนตั้งแต่ความขัดแย้งในประเทศเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2546 ในปัจจุบัน
ผู้ลี้ภัยชาวอิรัคจำนวน215,000คนได้รับการลงทะเบียนโดยยูเอ็นเอชซีอาร์ในประเทศซีเรีย โดยส่วนใหญ่ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นยังต้องพึ่งพาอาหารและอุปกรณ์ที่
จำเป็นต่อการดำรงชีวิต



องค์การสหประชาชาติฉลองครบรอบ60ปีที่ดำเนินงานในประเทศไทย รวมทั้งการ
ขยายงานในกรุงเทพจนเป็นศูนย์กลางภาคพื้นเอเชียสำหรับสำนักงานและระบบของ
สหประชาชาติโดยจัดนิทรรศการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ดรวมทั้งพิธีการอย่าง
เป็นทางการท่ีอาคารสหประชาชาติ ยูเอ็นเอชซีอาร์เป็นหน่ึงในหน่วยงานสหประชาชาติอีก
19หน่วยงานท่ีร่วมแสดงผลงานและประวัติการทำงานในประเทศไทยผ่านนิทรรศการ
แบบมัลติมีเดียระหว่างวันที่22-25ต.ค.ที่เซ็นทรัลเวิล์ด

พิธีฉลองวันสหประชาชาติอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่ 26 ต.ค. ที่สำนักงาน
สหประชาชาติในกรุงเทพ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นประธาน

แองเจลิน่า โจลี เรียกร้องให้โลกไม่ลืมผู้ลี้ภัยชาวอิรัค 

ยูเอ็นครบรอบ 60 ปี ในประเทศไทย 



หยวน ดราก้อนไฟว์ ผู้บริจาคยูเอ็นเอชซีอาร์

ยูเอ็นเอชซีอาร์ : อะไรทำให้หยวนตัดสินใจบริจาคช่วยเหลือ  
ผู้ลี้ภัย 

หยวน:ปกติผมทำบุญอยู่แล้วไม่ว่าจะอุปถัมภ์เด็กช่วยเหลือคนพิการ
ซ้ำซ้อนหรือเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ให้มูลนิธิปอเต๊กตึ้งผมไม่ได้
ซีเรียสว่าต้องช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอย่างเดียวพอดีวันนั้นผมได้เจอน้องๆมา
ตั้งบูธของยูเอ็นเอชซีอาร์ ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสได้ทำความดี ได้
ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแล้วผมพอจะช่วยได้ก็เลยตัดสินใจทำ

ยูเอ็นเอชซีอาร์ : รู้จักผู้ลี้ภัยหรือไม่ 

เรื่องผู้ลี้ภัยต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ทราบเลยรู้จักแต่ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
แต่ผู้ลี้ภัยเฉยๆ นี่ ได้ยินไม่บ่อยเลยแล้วสื่อก็ไม่ได้นำเสนอในแง่บวก
ด้วย แต่เดาเอาว่าพวกเขาต้องไม่ได้มีชีวิตสบายแน่นอน ต้องมีอะไร
ทำให้เขาหนีออกมาส่วนตัวผมก็เลยเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าวันนึงเรา
ต้องเจอความลำบากเหมือนเขาเราก็คงดีใจถ้ามีคนยื่นมือเข้ามาช่วย


ยูเอ็นเอชซีอาร์ : นิยาม “การให้” สำหรับหยวนคืออะไร 

ผมรู้สึกว่าการให้ทำให้เรามีความสุข เวลาที่เราให้เราจะไม่หวังอะไร
ตอบแทนแต่พอเห็นคนได้รับมีความสุขเราจะย่ิงมีความสุขมากเพราะเรา
ไม่ได้คาดหวัง แต่เรายังได้กลับมาถ้าคนเราเกิดมาเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อ
ตัวเองอย่างเดียวผมว่าชีวิตมันไม่มีความหมายนะการใช้ชีวิตอยู่เพื่อ
คนอื่นทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์ทำให้ชีวิตมีความหมายมาก

ยูเอ็นเอชซีอาร์ : ต้องการฝากอะไรถึงคนอื่นๆ เกี่ยวกับการทำ  
ความดีเพื่อสังคมบ้าง 

ผมอยากจะบอกว่าโลกใบนี้ ก็คือบ้านเราทุกคนบนโลกใบนี้ ก็เหมือน
พี่น้องกัน ไม่ว่าใครทำอะไรให้โลกมันก็กระทบถึงกันหมดถ้าบ้านเรา
เดือดร้อนต่างชาติก็มาช่วยเหลือเราแต่ตอนนี้ถ้าเราพอมีเราช่วยได้ก็
น่าจะช่วยคนที่เดือดร้อนบางครั้ง เราก็ไม่ได้มีมาก แต่ที่แน่ๆ เรามีใจ
เราก็จะพยายามลดในบางส่วนอดบางอย่าง ไม่ซื้อ ไม่กิน แต่ส่วนนั้น
เราเอาไปเติมเต็มให้คนอื่นได้ การให้เป็นสิ่งสวยงาม เป็นสิ่งที่สูงสุด
เมื่อเราให้ไปคนได้รับก็ให้กลับมาเหมือนกัน เขาทำให้เรารู้สึกว่า ชีวิต
เรามีความหมายมีคุณค่า



แสง สี เสียง อาจทำให้ดาราท่ีอยู่หน้ากล้องหลายคนหลงใหล
ไปกับภาพมายาท่ีวงการวาดไว้ แต่ไม่ใช่ นิธิชัย ยศอมรสุนทร 
หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม หยวน ดราก้อนไฟว์ นักแสดง
หนุ่มวัย 25 ปี เคยผ่านท้ังงานเพลง และยังมีงานแสดงมากมาย
ท้ังละคร และภาพยนตร์ กลับมุ่งม่ัน ต้ังใจใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการให้ และสะสมความดี 

“ผมรู้สึกว่าการให้ทำให้เรามีความสุข  
เวลาที่เราให้เราจะไม่หวังอะไรตอบแทน  

แต่พอเห็นคนได้รับมีความสุข  
เราจะยิ่งมีความสุขมาก  
เพราะเราไม่ได้คาดหวัง  

แต่เรายังได้กลับมา” 



นักธุรกิจด้านการค้าปลีก ประสบการณ์กว่า 20ปี ในบริษัทค้าปลีก
ยักษ์ใหญ่อาทิเซเว่นอีเลเว่นบิ๊กซีจนกระทั่งปัจจุบันดูแลการบริหาร
จัดการร้านวัตสันกว่า 150 สาขาทั่วประเทศและผู้บริจาครายเดือน
ของยูเอ็นเอชซีอาร์ตั้งแต่เดือนมี.ค.2552

การทำธุรกิจ และการคืนสู่สังคมหลายคนอาจมองว่าเป็นเส้นขนาน
ยากที่จะเดินทางควบคู่ไปด้วยกันได้ แต่สำหรับคุณพสิษฐ์ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีอยู่ทั้งในการดำเนินธุรกิจและชีวิตส่วนตัว

“ถูกปลูกฝังตั้งแต่เรียนที่นิด้า ภาคพิเศษที่เรียนจะเป็นภาครัฐและ
เอกชนเขาสอนให้ภาครัฐทำงานแบบธุรกิจในขณะท่ีปลูกฝังให้เอกชน
คืนสู่สังคม ไม่ใช่เน้นแต่กำไรอย่างเดียวทำอย่างไรให้สังคมเราดีขึ้น
ไม่ว่าจะสอนเรื่องธุรกิจก็จะกลับมาเรื่องสังคมหรือสอนเรื่องการเงิน
ก็จะกลับมาเรื่องสังคมตลอด”คุณพสิษฐ์กล่าว

ถึงแม้หน้าที่การงานจะต้องเดินทางบริหารจัดการคนและวุ่นวายกับ
การประชุมมากมายแต่คุณพสิษฐ์จะแบ่งเวลาทำงานเพื่อสังคมอย่าง
สม่ำเสมอ

“แต่ละปีผมและภรรยาทำบุญเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นประธานกฐิน
ผ้าป่าทุกปีบริจาคให้มูลนิธิต่างๆทุกวันนี้ผมก็เป็นกรรมการของนิด้า
เรามีกิจกรรมระดมทุนของเราเองแข่งกอล์ฟ แข่งโบว์ลิ่ง รายได้แบ่ง
เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนำมาใช้สร้างความสัมพันธ์ในรุ่น เช่น จัดงาน
เลี้ยงรุ่น อีกส่วนหนึ่งเราก็คืนสู่สังคม เอาไปสร้างโรงเรียนห้องสมุด”
คุณพสิษฐ์กล่าว

การบริจาคของคุณพสิษฐ์ท่ีผ่านมาเป็นการช่วยเหลือคนไทยแต่สาเหตุ
ใดท่ีทำให้เขาให้การสนับสนุนผู้ล้ีภัยเป็นคร้ังแรก “ก็ลองทำอะไรแปลกๆ
บ้างเพราะเราไม่เคยช่วยเหลือผู้ลี้ภัยก็เลยลองดูเราก็ไม่ได้เดือดร้อน

บริจาคแค่นี้เดือนนึงไม่กี่ร้อยบาทเงินจำนวนเท่านี้ไม่ได้ทำให้คุณจน
ลงหรือรวยขึ้นหรือบางทีคุณทานอาหารมื้อหนึ่งนี่เขาอยู่ได้เป็นเดือน
นะ ผมก็ว่าเอาเถอะ ถ้าไม่ได้ทำความลำบากก็บริจาคไปเถอะ แล้ว
ช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ยินดี”คุณพสิษฐ์กล่าว

เมื่อถามถึงแนวคิดการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในประเทศไทย
คุณพสิษฐ์กล่าวว่า “เราต้องให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแบบพัฒนา
ไม่ใช่แค่ให้อาหาร หรือน้ำ แต่พัฒนาเขาให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้
ตอนนี้ เขายังไปไหนไม่ได้ ก็ต้องช่วยเหลือให้การศึกษาอบรมอาชีพ
เขาเองก็มีรายได้ ไม่ต้องงอมือขอ เขาอยู่บริเวณชายแดนก็ช่วยเป็นหู
เป็นตาให้เราได้ด้วย เราต้องช่วยให้เขาเป็นชุมชนเข้มแข็งสำหรับผม
แล้วผมว่าเมืองไทยก็ไม่ได้กีดกันพวกเขาหรอกถ้าพวกเขาเข้ามาแล้ว
อยู่ด้วยความสงบ เขาไม่ได้สร้างปัญหาต่อประเทศผมว่า เขาอยู่ไป
เถอะ เราไม่ได้อยู่กันค้ำฟ้า แล้วถามว่าตรงนั้น คนไทยจะเข้าไปอยู่
ไหม ก็ไม่ เพราะฉะนั้น ถ้าเขาอยู่ แล้วเขาสามารถสร้างชุมชนดูแล
พื้นที่ตรงนั้นให้เราได้”

แนวความคิดดังกล่าว ตรงกับนิยาม
การให้ที่คุณพสิษฐ์กล่าวทิ้งท้ายว่า

“ในฐานะท่ีเป็นคนให้เราไม่ได้อะไรกลับ
มา แต่เราสบายใจ การให้ที่ไม่ทำให้
ตัวเองเดือดร้อนก็เพียงพอแล้ว อย่าง
น้อยเราเป็นผู้ให้บ้างไม่ได้ต้องการอะไร
ตอบแทนให้แล้วแน่ใจว่าเป็นประโยชน์
กับเขาเขาต่อยอดได้ไม่ใช่ให้แล้วจบ”

คุณพสิษฐ์ มั่นคงขันติวงศ์
Operations Director, Central Watson Co., Ltd

“ในฐานะที่เป็นคนให้ 
เราไม่ได้อะไรกลับมา แต่เราสบายใจ 

การให้ที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็เพียงพอแล้ว 
อย่างน้อยเราเป็นผู้ให้บ้าง 

ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทน” 



คุณอภิเชษฐ์  รักศรีอักษร 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.คิง เพาเวอร์  
นักกีฬาโปโลทีมชาติ เหรียญทองแดงกีฬาซีเกมส์ ปี 2551  
ผู้บริจาคยูเอ็นเอชซีอาร์ 

“ผมว่าผู้ลี้ภัยเป็นผู้เคราะห์ร้าย 
จากเหตุการณ์ต่างๆ 

ที่เขาไม่ได้ก่อขึ้น 
และเขาก็ไม่ได้อยาก 

ให้มันเกิดขึ้น คนที่จากบ้าน 
จากเมืองมาแค่นี้  
ชีวิตมันก็แย่แล้ว  

การที่ยูเอ็นเอชซีอาร์  
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ  

ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก” 

ลองจินตนาการว่าคุณเป็นทายาทธุรกิจพันล้านคุณอยากจะใช้ชีวิต
อย่างไรความหรูหราและความสะดวกสบายอาจทำให้คุณลืมนึกถึง
คนที่ด้อยโอกาสกว่าที่อยู่ในสังคมเดียวกับคุณก็เป็นได้  แต่นักกีฬา
โปโลทีมชาติวัย27ปีคนนี้มุ่งมั่นที่จะทำงานหนักเรียนรู้และเติบโต
ไปกับธุรกิจของครอบครัวด้วยตนเองโดยไม่ใช้สิทธิพิเศษแต่อย่างใด
และที่สำคัญ เขาไม่ลืมที่จะยื่นมือให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในสังคม

“ผมว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ให้โอกาสกันตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ไม่ว่าชาติไหน ศาสนาใดที่เข้ามาในประเทศเรา อาจจะไม่จำเป็น
ต้องเป็นผู้ลี้ภัย เราก็ให้โอกาสเขาตั้งรกรากหรือทำกิจการต่างๆ ใน
ประเทศเราได้ ธรรมชาติของคนไทย เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาได้”
อภิเชษฐ์กล่าว

สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานสร้างจิตใจที่โอบโอ้มอารี และชอบช่วยเหลือ
สังคมอยู่เสมอคุณอภิเชษฐ์ให้เหตุผลว่า

“จริงๆพวกเราก็ไม่ได้โตมาสบายเลยพ่อแม่ก็ลำบากมาก่อนไม่ใช่
ว่าอยู่ดีๆท่านจะมีทรัพย์สินอย่างในปัจจุบันนี้ เราก็เห็นมาตลอดว่า

ตอนโน้นที่กำลังก่อร่างสร้างตัวกันมาท่านก็ยังบริจาคช่วยเหลือโน่น
ช่วยเหลือน่ีก็เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเราทำให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถ
อยู่คนเดียวในสังคมได้ ขนาดตัวเราที่ว่าแย่แล้ว ก็ยังมีคนที่แย่กว่า
หากเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ ผมว่ามันเป็นความสบายใจทั้งของ
เราและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้วย”

การช่วยเหลือสังคมมีหลายประเภทแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเขามี
แนวความคิดว่า

“ผมให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา บางทีให้เงินอย่างเดียวก็ไม่ได้
สร้างประโยชน์ให้เขาโดยตรง แต่การศึกษาจะช่วยให้เขาสามารถทำ
มาหากินช่วยเหลือตนเองได้อย่างน้อยเขาก็จะไม่ต้องเป็นผู้รับบริจาค
อีกต่อไปเขาจะเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้”

ถึงคุณอภิเชษฐ์จะได้ร่วมเล่นโปโลกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และเจ้าชาย
วิลเลี่ยมมาแล้ว แต่เขากลับไม่ได้มองเฉพาะผู้ที่สูงกว่าเพียงอย่าง
เดียว

“คนท่ีน่าสงสารยังมีอยู่เยอะ ถ้าเรามีความพร้อม มีศักยภาพเพียงพอ



เราอยู่สบายแล้ว เราอาจจะไม่มีเวลาไปลงแรง เราก็สละกำลังทรัพย์ที่ไม่ได้กระทบ
กับความเป็นอยู่เรามาก แต่สามารถช่วยเหลือคนได้อีกหลายร้อยชีวิตผมว่าก็น่าจะ
ช่วยกันบริจาค เงินบริจาคไม่ต้องเป็นหมื่น เป็นพัน เป็นแสน เราบริจาคเล็กๆน้อยๆ
ที่ไม่กระทบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรามันเป็นกุศลที่บริสุทธิ์ ผมว่าทุกอย่างอยู่
ที่ความตั้งใจของเรามากกว่า”

ถึงแม้จะไม่รู้จักผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดีอภิเชษฐ์กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยว่า

“ผมว่าผู้ลี้ภัยเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขาไม่ได้ก่อขึ้น และเขาก็ไม่ได้
อยากให้มันเกิดขึ้นคนที่จากบ้านจากเมืองมาแค่นี้ชีวิตมันก็แย่แล้ว

การที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ให้โอกาสคน
เพื่อที่จะไม่ให้เขาต้องประสบกับเคราะห์ร้ายมากขึ้นไปอีก”

คุณวิภาพรรู้สึกเห็นใจผู้ล้ีภัยเป็นอย่างมากเน่ืองจาก “ถ้าเขาไม่เดือดร้อน
เขาไม่ทุกข์ร้อนมาจริงๆ เขาคงไม่ออกจากประเทศเขาหรอกค่ะ เขา
ต้องทุกข์ร้อนน่าสงสารเขาถึงออกมาเพราะทุกคนก็รักประเทศคิดถึงใจ
เขาใจเรา เราเองก็รักประเทศชาติเรา ถ้าเราไม่เหลือบ่ากว่าแรง แล้ว
เราก็คงไม่ออกจากประเทศหรอกแล้วเขามาก็ไม่ได้อยู่สบายด้วย”

ถึงแม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่ความท่ีเป็นคนชอบทำบุญและต้องการ

ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าทุกทางที่จะช่วยได้ อาทิ เลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กหรือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี คุณวิภาพรกล่าวทิ้งท้าย
ถึงการช่วยเหลือสังคมว่า “อยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส
เยอะๆน่ะค่ะ เพราะว่าทุกคนก็คือพี่น้องกัน ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็คือ
พี่น้องร่วมโลกควรจะช่วยเหลือกันมากๆ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนโลก
นี้ถาวรเหมือนเราอยู่เรือลำเดียวกันเจอพายุเราก็ต้องช่วยเหลือกัน”



คุณวิภาพร นามวงศ์ พนักงานร้านเสริมสวย เดอะ เบสท์  
ผู้บริจาคของยูเอ็นเอชซีอาร์ตั้งแต่ ม.ค. 2552 
 

ด้วยความสนับสนุนจากท่าน...เราจะสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัย 



เนื่องจากผู้ลี้ภัยในประเทศไทยขาดโอกาส และต้องอาศัยในพื้นที่พักพิงกว่ายี่สิบปี การบริจาคเป็นระยะเวลา  5 ปี หรือ
มากกว่า จะช่วยให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขา พัฒนาทักษะเพื่อให้พวกเขา
พึ่งพาตนเองได้ และเตรียมความพร้อมเพื่อที่สักวันหนึ่งผู้ลี้ภัยจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่
ปลอดภัยต่อไป 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ ระดมทุนในประเทศไทยผ่านการบริจาคผ่านบัตรเครดิตแบบต่อเนื่องเท่านั้น ร่วมสนับสนุนยูเอ็นเอชซีอาร์ 
สมัครเจ้าหน้าที่ระดมทุนของเราได้ที่บูธในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ และสถานที่
สาธารณะทั่วประเทศ 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) 
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพ 10200 
อีเมล์ thabaf2f@unhcr.or.th  www.unhcr.org 
ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร 02 665 2523 แฟ็กซ์ 02 661 7075 
 


