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รายงานประจ�าปีพ.ศ.2557
จดหมายข่าว ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 3

ขอบคุณแสงสว่าง
ในชีวิต ที่ท่านให้
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อันโตนิโอ กุเตอร์เรส พูดคุยกับเด็กผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในเลบานอน

ในปี 2557 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ (UNHCR) ได้เห็นการเคลื่อนไหวของประชากรจ�านวน

มหาศาลในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  มีท้ัง

เหตุการณ์ที่ผู้คนที่คิดว่าตนปลอดภัยแล้ว ยังคงถูกบังคับให้หนีซ�้าแล้ว

ซ�้าอีก เพราะกลัวการประหัตประหาร และภัยธรรมชาติ

เหตุการณ์ในซีเรียที่เด็ก ผู้หญิง และผู้ชายยังคงหลั่งเลือดต่อไป รวม

ถึงอ�านาจที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มจลาจล ผู้ซึ่งท�าการกวาดล้างอย่างโหด

ร้ายในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ขยายวงกว้างขึ้น 

และชุมชนที่เคยอยู่ติดกันต้องแตกแยกเพราะศาสนาในสาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง รวมถึงประเทศใหม่ล่าสุดของโลกอย่างเซาท์ซูดาน 

ก้าวสู ่ความขัดแย้งที่ท�าให้ประชาชนภายในประเทศต้องอยู่อย่าง

อดอยาก

เหตุการณ์ทั่วโลกท้ังหมดท่ีกล่าวมา ส่งผลให้นานาประเทศมุ่งเพ่ิม

ความช่วยเหลอืไปยังประเทศทีก่�าลงัเผชญิวิกฤตในระดบัสงู น่ันหมายถงึ 

เงินสนับสนุนจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยท่ีอาศัยอยู่

ในค่ายฯ ในประเทศไทยจึงมีแนวโน้มจะลดน้อยลงไปด้วย ทั้งที่

ยังมีเดก็ ผู้พกิาร ผู้หญงิ และคนชราท่ีต้องการความช่วยเหลอือีก

กว่าแสนคน

ดังนั้น UNHCR จึงตระหนักถึงความส�าคัญของท่านผู้บริจาคทุก

ท่านในทุกวินาที เรารู้ว่า หากปราศจากการสนับสนุนอย่าง

ต่อเน่ืองของท่าน เราคงไม่ได้เห็นรอยย้ิมของเดก็ๆ รวมถึงผูล้ีภ้ยั

คนอื่นๆอีก

เราขอเป็นตวัแทนของผู้ลีภ้ยัในการแสดงความขอบคุณน�า้ใจอนั 

ยิง่ใหญ่ของท่าน เพราะท่าน UNHCR จึงสามารถให้ความคุม้ครอง 

และความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยให้เดินหน้าต่อไป

เด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยถ�้าหินพร้อมใจกันแสดงท่าสัญลักษณ์ของ UNHCR
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“ทุกวันนี้ ไม่มีใครเป็นผู้ชนะในสงคราม ทุกคนต่างเป็นผู้แพ้ท้ังสิ้น ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจะยังคงด�าเนินต่อไปตลอดกาล  

อีกส่วนหนึ่งอาจส้ินสุดลงเมื่อมีการประนีประนอม ซึ่งเป็นสิ่งที่หากได้ท�าตั้งแต่แรก การต่อสู้คงไม่เกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

หยุดความรุนแรงอันไร้สาระเหล่านี้”

อันโตนิโอ กุเตอร์เรส

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
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9 ค่ายร่วมร�าลึก
UNHCR ประเทศไทย ร่วมกบัพนัธมิตร และผู้ลีภ้ยั จดั

กิจกรรมฉลองวนัผู้ลีภ้ยัโลกในวนัท่ี 20 มิถนุายนท่ีผา่นมา 

ณ คา่ยผู้ลีภ้ยัทัง้ 9 คา่ย เพ่ือร�าลกึถงึความแข้มแข็งของ

ผู้ลีภ้ยั และเป็นก�าลงัใจให้ผู้ลีภ้ยัในค่าย โดยกิจกรรม

ทัง้ 9 คา่ยมีความสนกุสนาน และหลากหลายแตกตา่ง

กันไป อาทิ แสดงฟ้อนร�าท้องถ่ิน ระบายสี ร้องเพลง  

ข่ีหลงัวิ่งแขง่ และตดัผมฟรี
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เด็กๆ ที่ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมระบายสีในกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก
ผู้ลี้ภัย และเจ้าหน้าที่ UNHCR เข้าร่วมกิจกรรมขี่หลังวิ่งแข่ง 
ณ ค่ายบ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี
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เด็กๆ ผู้ลี้ภัยที่ค่ายผู้ลี้ภัยถ�้าหิน จ.ราชบุรี แสดงการฟ้อนร�าท้องถิ่น

โจลี เยือนตุรกี
แองเจลีนา โจลี พิตต์ ผู้แทนพิเศษ UNHCR ได้เดินทางไป

เยือนประเทศตุรกีอันเป็นประเทศที่รองรับผู ้ลี้ภัยมากกว่า 

1.77 ล้านคน ซึง่เป็นจ�านวนมากท่ีสดุในโลก พร้อมทัง้เรยีกร้อง

ให้ทุกคนหันมาปกป้อง และลงทุนกับผู้ลี้ภัย เพราะคนเหล่านี้

มศัีกยภาพในการช่วยสร้างความมัน่คงของประเทศขึน้มาอกีครัง้ 

โจลียังกล่าวอีกว่า ตัวเลขผู้ลี้ภัยทั่วโลกล่าสุดอยู่ที ่60 ล้านคน 

หรอืเท่ากับว่า ในทุก 122 คน จะม ี1 คนเป็นผูล้ีภั้ย

©UNHCR/B.Denton

ผู้แทนพิเศษฯ UNHCR ณ ประเทศตุรกีในวันผู้ลี้ภัยโลก

วันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้ มีอะไร?

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย

ครั้งที่ 5
เมือ่วนัที ่ 19-20 มถุินายนท่ีผ่านมา  

ผูบ้รจิาคกว่า 190 ท่านเข้าร่วมงาน

เทศกาลภาพยนตร์ผูล้ีภั้ยครัง้ที ่ 5 ณ 

โรงภาพยนตร์พารากอน ซนีเีพลก็ซ์ สยามพารากอน ในงานน้ี ผูบ้รจิาคได้ร่วม

ระลกึถงึความเข้มแขง็ และความกล้าหาญของผูล้ีภ้ยัผ่านการชมภาพยนตร์ท่ี

ได้รบัรางวัล และค�าชมจากท่ัวโลกคอื Skateistan และ The Good Lie

สื่อร่วมสนับสนุน
เพ่ือสร้างการรบัรูเ้รือ่งผูล้ีภั้ยในวงกว้าง 

UNHCR ได้จดัท�าสปอตประชาสมัพันธ์

ผู ้ลี้ภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากนักแสดง

ความสามารถระดับโลก เคต บลานเชตต์ 

เป ็นผู ้ น� า เสนอ เรื่ อ ง ราวของ เ ด็ก 

ผูล้ีภั้ยชาวซเีรยีวยั 14 ปี แต่ต้องท�างานเพ่ือความอยู่รอดของครอบครวั โดย UNHCR 

ได้รบัความร่วมมอืจากสถานีโทรทศัน์ PPTV, GMM Channel, True Vision, ช่อง 3, 

โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุช่อง Chill FM 89 และบริษัท แพลนบี มีเดีย ในการลง 

สปอตประชาสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
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©UNHCR/K.Park จดทะเบียนเกิด

UNHCR ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ด�าเนินการออกสูติบัตรย้อนหลัง
จ�านวน 3,391 ใบ ให้แก่เด็กที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยระหว่างการประกาศใช้พระราช
บัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทย และ UNHCR จะ
ยังด�าเนินการจดทะเบียนการเกิดให้แก่เด็กผู้ล้ีภัยในค่ายต่อไป เพ่ือมอบหลักฐาน
การมีตัวตนในโลกนี้ให้แก่เด็ก

©UNHCR/M. McClellan ช่วยผู้ลี้ภัยสมัครตั้งถิ่นฐานเกินเป้า

UNHCR ได้ช่วยผู้ลี้ภัยจ�านวน 3,543 คนในการย่ืนเรื่องขอ 
ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศท่ี 3 ซึ่งท�าได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ท่ี 3,200 คน 
และได้ช่วยให้ผู้ลี้ภัยจ�านวน 745 คนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงและต้องการการรักษา
พยาบาลอย่างเร่งด่วนได้รับการตอบรับให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 

©UNHCR สุภาพบุรุษยุติความรุนแรงต่อสุภาพสตรี

UNHCR ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะการให้ความช่วย
เหลือนอกค่ายผู้ลี้ภัย เช่น การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย การให้
สถานที่พักพิง เป็นต้น โดยร่วมกับคณะกรรมการผู ้ลี้ภัยแห่งอเมริกา (ARC) 
พันธมิตรส�าคัญในการพัฒนากิจกรรมป้องกันความรุนแรง อาทิ การท�างานร่วมกับ
สุภาพบุรุษเพื่อลดความรุนแรงต่อสุภาพสตรี และเด็กผู้หญิง

©UNHCR/B.Manser คุ้มครองเด็กไร้พ่อแม่

ด้วยความร่วมมือกับส�านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ล้ีภัย 
(โคเออร์) ท�าให้การท�างานของ UNHCR ด้านการคุ้มครองเด็กใน 9 ค่าย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่จากองค์กรพันธมิตรกว่า 200 คนได้รับการอบรม
เพ่ือท�างานให้แก่เด็กที่ไม่มีผู้ปกครอง เด็กท่ีพ่อแม่แยกทางกัน และเด็กท่ีอยู่ใน
ความเสี่ยง ในปี 2557 UNHCR ให้ความช่วยเหลืออย่างสม�่าเสมอแก่เด็กท่ี
ไม่มีพ่อแม่กว่า 4,000 คน

แจกจ่ายชุดสุขอนามัย

UNHCR ได้แจกจ่ายชดุสขุอนามยัจ�านวน 36,000 ชดุให้แก่ผูห้ญิงในค่าย 
ผู้ลี้ภัยทั้ง 9 ค่าย 4 จังหวัดเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่สมบูรณ์ รวมถึง
การได้เข้าถึงการได้รับความช่วยเหลือต่างๆภายในค่าย โดยชุดสุขอนามัย 1 ชุด
ประกอบด้วย ผ้าอนามัย 72 ชิ้น (ส�าหรับผู้หญิงอายุ 12-17 ปี) หรือผ้าฝ้ายขนาด 
150 x 100 ซม. 2 ผนื (ส�าหรบัผูห้ญิงอายุ 18-50 ปี) สบู ่6 ก้อน และกางเกงชัน้ใน 3 ตวั
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©UNHCR/R. Arnold ยืนยันจ�านวนผู้ลี้ภัย

UNHCR ได้ร่วมกับรัฐบาลไทยในการพิสูจน์อัตลักษณ์ และปรับปรุงข้อมูล
ของผู้ล้ีภัยชาวพม่าทั้ง 9 ค่ายในประเทศไทยกว่า 110,000 คนด้วยระบบ
ไบโอแมทริกซ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลม่านตา และลายนิ้วมือของผู้ลี้ภัยได้
ถูกจัดเก็บในระบบอย่างปลอดภัย UNHCR จะรู้เสมอว่า พวกเขาคือใคร นอกเหนือ 
จากนั้น โครงการน้ียังช่วยให้ผู ้ล้ีภัยได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น

การเดินทางร่วมกันตลอด 365 วัน



การเดินทางร่วมกันตลอด 365 วัน
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คู่มือเพื่อคนไร้สัญชาติ

UNHCR ได้เซ็นข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการให้เงิน
สนับสนุนการผลิตคู่มือเพื่อคนไร้สัญชาติส�าหรับแจกจ่ายให้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีอ�าเภอผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องในกระบวนการขอสญัชาต ิ โดยคูม่อืนีจ้ะช่วย
สนับสนุนงานด้านการอบรมให้แก่นายทะเบียน และการท�างานของทีมเคล่ือนท่ี
ซึง่จะเดนิทางไปยังสถานท่ีทีม่กีารด�าเนินการขอสญัชาติอย่างจงัหวัดตาก และเชยีงราย

©UNHCR

ฝึกอาชีพ

UNHCR ร่วมกับ ADRA (หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์) จัดโปรแกรมฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัย 706 คน โดยโปรแกรมประกอบด้วยการฝึกตัดผม ท�า

อาหาร ท�าขนม ซ่อมแซมเครื่่องใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
การใช้คอมพิวเตอร์ขึน้พ้ืนฐาน และเย็บปักขัน้พ้ืนฐาน และระดบักลาง โดยโปรแกรม
ฝึกอาชพีได้รบัการรบัรองจากส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ

©UNHCR

©UNHCR/R. Arnoldโจลี เยือนไทยอีกครั้ง

แองเจลีนา โจลี พิตต์ ผู้แทนพิเศษ UNHCR ได้เดินทางกลับมา
เย่ียมค่ายผูล้ีภั้ยบ้านใหม่ในสอย จงัหวัดแม่ฮ่องสอนอกีครัง้ในวันผูล้ีภั้ยโลกเมือ่ 

ปีทีผ่่านมา โดยเธอได้ใช้เวลาในวันส�าคัญนี้กับผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงแดงจากประเทศ
พม่า พร้อมฝากข้อความให้ก�าลังใจแก่พวกเขาว่า “ท้ายที่สุด คุณก็จะมีทางเลือกที่
เหมาะสมส�าหรับครอบครัวของคุณ UNHCR อยู่ที่น่ีเพ่ือรับฟัง แนะน�า ช่วยเหลือ 
และเตรียมความพร้อมส�าหรับชีวิตใหม่นอกค่ายผู้ลี้ภัยให้กับคุณ”

ช่วยเหลือชาวโรฮิงญา

UNHCR ได้แจกจ่ายชุดสุขอนามัย 2,696 ชุด ชุดสุขภัณฑ์ 181 ชุด เสื้อผ้า 
926 ชิ้น เสื่อ 180 ผืน ผ้าห่ม 228 ผืน และของใช้จ�าเป็นอื่นๆให้แก่ผู้ลี้ภัยชาว 
โรฮิงญา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือให้ ค�าปรึกษาด้านกฏหมาย และการตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศที่สาม

©UNHCR

ความไม่มั่นคงทางอาหารในแอฟริกา

คนไทยได้บรจิาคเงนิจ�านวน 261,385 บาทเพ่ือช่วยเหลอืการท�างานของ UNHCR 
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ชาด และเซาท์ซูดาน เงินบริจาคน้ีน�าไปช่วยเรื่องการ
จัดหาอาหาร และน�้าให้แก่เด็กผู้ลี้ภัยที่เป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรง

©UNHCR/C. Fohlen

©UNHCRงบประมาณขาดแคลน

UNHCR ท�างานร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องในการให้บริการด้าน 
การแพทย์ และจิตสังคม รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยที่มีความพิการ และ
ทุพพลภาพ อย่างไรก็ตาม ด้วยงบประมาณท่ีจ�ากัด UNHCR จึงสามารถ
ด�าเนินงานเพ่ือผู ้ลี้ภัยพิการ และทุพพลภาพในค่ายผู ้ลี้ภัยเพียง 2 ค่ายจาก
ทั้งหมด 9 ค่ายเท่านั้น
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เงินบริจาคจากตา่งประเทศ

เงินบริจาคจากการระดมทนุในประเทศไทย*

รวม

330,009,452

134,414,183

464,423,635

71%

29%

100%

 *100% ของเงนิบริจาคจากการระดมุทนในประเทศไทย ได้น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย

แหล่งที่มาของเงนิบริจาค บาท เปอร์เซน็ต์

โครงการให้ความคุ้มครอง

29%

โครงการตัง้ถ่ินฐานใหม่
ในประเทศท่ี 3

7%

โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ

5%

โครงการยตุคิวามรุนแรง
ตอ่เดก็ และผู้หญิง

17%

การด�าเนิน
โครงการ

7%
ผู้ไร้สญัชาตใิน
ประเทศไทย

4%

ความต้องการขัน้พืน้ฐาน 
และบริการท่ีจ�าเป็น

30%

ค่าใช้จ่าย บาท

ตารางชี้แจงแหล่งที่มาของเงินบริจาค และค่าใช้จ่าย

140,036,227

134,814,133

77,388,228

33,559,896

30,315,743

25,197,705

16,871,035

6,240,668

464,423,635

ความต้องการขัน้พืน้ฐาน และบริการท่ีจ�าเป็น

โครงการให้ความคุ้มครอง

โครงการยตุคิวามรุนแรงตอ่เดก็ และผู้หญิง

โครงการตัง้ถ่ินฐานใหมใ่นประเทศท่ี 3

การด�าเนินโครงการ

โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ

ผู้ไร้สญัชาตใินประเทศไทย

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย

รวม

คา่ใช้จา่ย
ค้างจา่ย

1%

*อตัราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 32.5 บาท

เรายังต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง! 
งบประมาณที่ไม่เพยีงพอท�าให้การช่วยเหลือขาดความต่อเน่ือง และไม่ทั่วถงึ การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง

ของท่านจงึส�าคัญอย่างยิ่งในการให้ชีวติใหม่ที่ปลอดภยั และมีศักดิ์ศรีเยี่ยงมนุษย์คนหน่ึงแก่ผู้ลีภ้ยั

©UNHCR/B.Manser
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Your Donation in Action

ณ คา่ยผู้ลีภ้ยัถ�า้หิน จงัหวดัราชบรีุ มีครอบครัวคณุแม่

เลีย้งเด่ียวครอบครัวหนึ่งได้ให้สมัภาษณ์แก่เจ้าหน้าท่ี 

UNHCR ถึงชีวิตท่ีผ่านมาของเธอ และครอบครัว 

ก่อนจะได้เดินทางไปตัง้ถ่ินฐานในประเทศอเมริกาใน

เดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา

คณุแมเ่ลีย้งเด่ียวทา่นนีช่ื้อวา่ มรูาวิน อาย ุ21 ปี มีลกูน้อย 

2 คน คือ แอเดมคูพูอล ลกูสาววยั 3 ขวบ และตะเกวท ู

ลกูชายวยั 2 ขวบ เธอนัง่อุ้มแอเดมคูพูอลไว้บนตัก

ภายในบ้านไมไ่ผ ่และเลา่ชีวิตของเธอวา่ จากค�าบอกเลา่

ของคณุยาย ครอบครัวของเธอท�าอาชีพท�าไร่ท�านา 

แต่เม่ือสงครามในประเทศพม่าเกิดขึน้ มูราวิน ซึ่ง

อายุเพียง 3 ขวบ และครอบครัวต้องลีภ้ยัอย่าง

ยากล�าบากมายังค่ายในประเทศไทย และอาศยั

มากว่า 10 ปีแล้ว เธอบอกว่า เน่ืองจากยังเด็ก จึง 

จ�าได้แต่ภาพที่เด็กๆร้องไห้ เสียงปืน และเสียง

ระเบดิเทา่นัน้

มรูาวิน เติบโตมาในค่ายผู้ลีภ้ยั เธอได้เรียนหนงัสือ 

แต่งงาน และมีลกู “ตอนเช้าฉนัก็ท�าข้าวต้มขายใน

ค่าย ไม่รู้เหมือนกนัว่าอร่อยหรือเปล่า แต่ขายหมด

ทุกวนั ช่วงบ่ายหากมีงานจากกลุ่มสตรีในค่ายซ่ึง 

จะหางานให้ผู้ลี้ภัยท�า ฉันก็รับเย็บปลอกหมอน”  

มรูาวินเลา่

ครอบครัวของเธอได้สมคัรเข้าโครงการตัง้ถ่ินฐานใน

ประเทศท่ีสามกบั UNHCR อยา่งไรก็ตาม ชว่งวิกฤติ

ของชีวิตของก็มาถึง เม่ือสามีของเธอนอกใจตอน

“เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็หนัก แต่ฉันต้องอดทนเพื่อลูก”

เธอเพิ่งคลอดลูกคนที่สอง เธอเลา่วา่ “ดว้ยความรกั 

ช่วงแรกฉนัพยายามยื้อความสมัพนัธ์เอาไว้เพือ่ลูกๆ 

ฉนัเสียใจมาก ร้องไห้ตอนกลางคืนอยู่บ่อยครั้ง แต่

สดุท้าย สามีก็ยงัตดัสินใจอยู่กบัผู้หญิงคนใหม่ของ

เขาอยู่ดี ฉนักบัเขาจึงหย่าร้างกนัไป” 

ช่วงชีวิตท่ีมืดมนได้ผ่านไป ชีวิตท่ีสดใสกว่าเดิมได้ 

มาสูค่รอบครัวมรูาวินในท่ีสดุ นัน่คือ หลงัการหยา่ร้าง 

เธอ และลูกๆ ได้รับการตอบรับให้ไปตัง้ถ่ินฐานใน

ประเทศอเมริกา โดยมี UNHCR เป็นผู้ชว่ยไกลเ่กลีย่

เจรจากับอดีตสามีให้เซ็นยินยอมให้ลูกๆ ไปตัง้

ถ่ินฐานในประเทศท่ีสาม “ฉนัตืน่เตน้ และดีใจมากที่

ได้รับโอกาสนี้ เพราะถึงแม้ว่าฉันจะรอดชีวิตจาก

สงครามมาอยู่ในค่าย แต่ก็ไม่มีงานเท่าไหร่ การ

ศึกษาของลูกๆ ก็มีอยู่ในระดบัจ�ากดั เม่ือได้รับ
ก า ร ต อ บ รั บ ใ ห้ ไ ป ต้ั ง ถิ่ น ฐ า น ใ ห ม่ ที่
ประเทศอเมริกา ความหวังที่ส�าคัญที่สุด
ส�าหรับฉันก็เป็นจริง คือ ลูกๆ ได้เรียน
หนังสือ ส�าหรบัฉนัแลว้ ถึงแมก้ารเป็นแม่เลีย้งเดีย่ว

จะหนกั แต่ฉนัตอ้งอดทน และสูเ้พือ่อนาคตของลูก 

นอกเหนือจากโอกาสทางดา้นการศึกษาของลูกแล้ว 

ฉนัยงัมีโอกาสท�างาน และสามารถส่งเงินกลบัมาให้

คณุตาคณุยายของฉนัทีย่งัอยู่ทีค่่ายไดมี้ไวพ้อใชส้อย 

คณุตาคณุยายของฉนัสมคัรเข้าโครงการตัง้ถ่ินฐานฯ 

แลว้ และก�าลงัรอคิวอยู่”

เม่ือถามถึงของมีค่าที่ เธอจะเอาติดตัวไปที่

ประเทศอเมริกาด้วย เธอตอบว่า “ของของลูก”

เร่ืองราวของมรูาวิน คงเป็นสิง่ท่ีพิสจูน์ได้เป็นอยา่งดีวา่ 

เงินบริจาคอย่างต่อเน่ืองของท่านมีความหมายต่อ

ชีวิตผู้ลีภ้ยัอยา่งมหาศาล เพราะไมเ่พียงช่วยตอ่ชีวิต 

แตย่งัช่วยให้หลายครอบครัวได้มีชีวิตใหม่ อย่างเช่น

ครอบครัวของมรูาวิน คณุแมเ่ลีย้งเด่ียวผู้แข็งแกร่งคนนี ้

ชีวิตฟ้าหลังฝนของมูราวิน แม่เลี้ยงเดี่ยว
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ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR)
ตู้ ป.ณ. 2-121 ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย

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

การสนับสนุนของท่านช่วยผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล
     เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวท่ีประเทศเนปาลเม่ือเดือนเมษายนท่ีผา่นมา สง่ผลให้มีมีผู้ เสยีชีวิต และบาดเจ็บรวม 30,700 คน และกวา่ 2.8 ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย 
UNHCR ลงพืน้ท่ีทนัทีเพ่ือให้ความชว่ยเหลอืเร่งดว่นในพืน้ท่ีท่ีเข้าถงึยาก ความชว่ยเหลอืมีดงันี ้
- ผ้าพลาสตกิเอนกประสงค์ 41,000 ผืน ส�าหรับใช้เป็นที่นอน หลังคา
- ตะเกียงพลังงานแสงอาทติย์ 8,000 ชุด ส�าหรับให้แสงสว่าง และเป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟส�าหรับแบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถอืเพื่อตามหา
  ผู้สูญหาย และส่ือสารกับคนในครอบครัว

“ผา้ใบทีเ่ราไดช่้วยชีวิตพวกเราไดม้าก ฉนัดีใจทีลู่กของฉนัไม่ตอ้งตากแดด 
ตากฝน และดมฝุ่ นจากแผ่นดินไหว” บีล ิวยั 30 ปีจากเขตสนิธปุาโชค
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“พวกหนูดีใจทีไ่ดก้ลบัมาเรียน และเล่นกบัเพือ่นทีโ่รงเรียนอีกครัง้” เดก็ๆจาก
โรงเรียนมธัยม สรงเซนิ บริกทิุท่ีถกูท�าลายยบัเยินจากเหตแุผน่ดนิไหวกลา่ว

“โคมไฟพลงังานแสงอาทิตย์กลายเป็นสมบติัอนัล�้าค่าของฉนั” หญิงผู้รอด
ชีวิตจากเหตแุผน่ดนิไหวท่ีรุนแรงท่ีสดุในรอบ 80 ปีท่ีเนปาลกลา่ว

©UNHCR ©UNHCR
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ผู้ลีภ้ยัชาวภฏูานเตรียมมอบข้าวสารให้กบัผู้ประสบภยัชาวเนปาล 

การให้ท่ีย่ิงใหญ่ หลงัเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว กลุม่ 
ผู้ลีภ้ยัจากประเทศภฏูานจ�านวน 9 คนท่ีขอพกัพิงในประเทศ
เนปาลมาตัง้แต ่20 กวา่ปีก่อน ได้ระดมทนุ และรวบรวม
สิง่ของบรรเทาทกุข์มลูคา่รวมกวา่ 176,000 บาท และมอบ
ให้แก่ผู้ประสบภยัชาวเนปาล  เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคณุ
รัฐบาลเนปาล และชาวเนปาลท่ีได้ให้ความชว่ยเหลอื และ
ความเมตตาพวกเขาเม่ือยามยาก

ขอบคุณผู้บริจาคที่ปันน�้าใจแด่ผู้ประสบภัยเนปาล
©UNHCR

©UNHCR

ผู ้บริจาคชาวไทยได้บริจาคเงินจ�านวน  
1,055,855 บาทให้กับ UNHCR เพ่ือช่วย
เหลอืครอบครัวผู้ประสบภยัในเนปาล UNHCR 
ซาบซึง้ใจในน� า้ใจของท่านท่ีช่วยบริจาค 
ช่วยเหลือพวกเขาท่ีได้รับความเดือดร้อน 
จากภยัพิบตัคิรัง้นี ้

EYELAB สนบัสนนุ UNHCR มอบแสงสว่าง 
และความปลอดภัยให้กับผู้รอดชีวิตที่
เนปาล EYELAB Group หนึง่ในผู้น�าด้าน
การน� า เ ข้าและจัดจ� าหน่ายแว่นตาของ
ประเทศไทยได้บริจาคเงินจ�านวน 300,000 บาท
ให้กับ UNHCR เพ่ือช่วยมอบแสงสว่างและ
ความปลอดภัยแก่ผู้ รอดชีวิต และผู้ ลีภ้ัยท่ี
เนปาล UNHCR ขอขอบคณุ EYELAB Group 
และผู้ มีอปุการะคณุทกุทา่นมา ณ ท่ีนี ้
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เจ้าหน้าที่ระดมทุนเยี่ยมผู้ลี้ภัยค่ายถ้�าหิน
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เจ้าหน้าทีร่ะดมทุนส่งมอบเสือ้ให้แก่ประธานคณะกรรมการค่ายผูล้ี้ภัยถ�า้หิน

ขอแสดงความยินดีกบัน้องตา-รมิตา นพคณุทอง และ
น้องก๊ิก-รัตติยา ธัญธาดาวาณิช ผู้ ได้รับรางวลัเจ้า
หน้าท่ีระดมทุนดีเด่นประจ�าไตรมาสท่ี 2/2558 ซึ่ง
ได้รับรางวัลในงานการอบรมหัวข้อ “โครงการเพ่ือ 
ผู้ลีภ้ยัพิการ และทพุพลภาพ” จดัโดย UNHCR
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น้องก๊ิก รางวัลบคุลากรดเีด่นน้องตา รางวัลผลการด�าเนนิงานยอดเย่ียม
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กิจกรรมเซน็เสือ้ ณ ห้างสรรพสนิค้าเอม็ควอเทียร์ และเมกา บางนา

กิจกรรมเซ็นเสื้อให้ผู้ลี้ภัย
UNHCR จดับธูระดมทนุ และกิจกรรมเขียนข้อความ
บนเสือ้เพ่ือให้ก�าลงัใจผู้ลีภ้ยัในคา่ย ลา่สดุ ห้างสรรพ-
สินค้าเอ็มควอเทียร์ได้ให้การสนับสนุนพืน้ท่ีตัง้บูธ  
และจัดกิจกรรมดงักล่าว โดยได้รับการตอบรับจาก
ลกูค้าของห้างฯ เป็นอยา่งดี

เม่ือปลายเดือนมิถนุายนท่ีผา่นมา ฝ่ายระดมทนุ UNHCR 
ได้เข้าเย่ียมผู้ลีภ้ยั ณ คา่ยถ�า้หิน จ.ราชบรีุ เพ่ือให้เจ้า-
หน้าท่ีได้สมัผสัชีวิตในคา่ย และพดูคยุกบัผู้ลีภ้ยั พร้อม
ทัง้มอบเสือ้ยืดท่ีมีค�าอวยพรของผู้บริจาคให้แก่คณะ
กรรมการคา่ยเพ่ือเป็นก�าลงัใจในการท�างานอีกด้วย


