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สำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย 

ขอแสดงคว�มเสียใจอย่�งสุดซึ้งต่อก�รสวรรคตของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยคว�มเป็นผู้นำ�อย่�งห�ท่ีเปรียบมิได้ของพระองค์ตลอดระยะเวล�

ของก�รทรงครองร�ชสมบัติ 70 ปีและตลอดช่วงชีวิต พระองค์ทรง

ปฏิบัติ พระร�ชกรณียกิจไม่เพียงแต่ยกระดับสภ�พคว�มเป็นอยู่

ของประช�ชนช�วไทย แต่ยังทรงรักษ�คว�มสงบสุข และคว�มม่ันคง

ของประเทศอย่�งห�ที่เปรียบมิได้

สำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย 

ขอร่วมแสดงคว�มเสียใจอย่�งสุดซ้ึงและขอยืนเคียงข้�งพระบรมวงศ�นุวงศ์

ทุกพระองค์ รัฐบ�ล และประช�ชนช�วไทยร่วมอ�ลัยต่อก�รเสด็จ

สวรรคตของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คว�มอุทิศ

พระองค์ในก�รปฏิบัติพระร�ชกรณียกิจเพ่ือประโยชน์สุขของผสกนิกร

ช�วไทยจะเป็นที่จดจำ�ในใจของเร�ตลอดไป

We are deeply saddened to learn of the passing of 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej

 

With his unparalleled leadership, His Majest played, 

for 70 years and throughout his life, a pivotal role not only 

in Thailand’s rural and human development but also in 

securing peace and stability within the Kingdom.

 

We would like to express our deepest sympathy and 

heartfelt condolences to the Royal Family, the Government 

and the people of Thailand. His Majesty’s legacy and 

devotion to his people will long be remembered.



News & Events

ป ูไปรยำ ลนุด์เบร์ิก ผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสียงของ UNHCR เดนิทำงไปยงั
คำ่ยผู้ลีภ้ยับ้ำนต้นยำง อ�ำเภอสงัขละบรีุ จงัหวดักำญจนบรีุ เพ่ือศกึษำ
กำรท�ำงำนของ UNHCR พร้อมเย่ียมชมชีวิตควำมเป็นอยูข่องผู้ลีภ้ยัในคำ่ย
ผู้ลีภ้ยับ้ำนต้นยำง โดย ปูและเด็กๆผู้ ลีภ้ัยได้ถวำยอำลัยและน้อม
ส่งเสด็จพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดชสูส่วรรคำลยั 

ร่วมกนัอีกด้วย

Praya “Pu” Lundberg UNHCR high-profile supporter visited 

Baan Don Yang temporary shelter in Kanchanaburi province to 

observe UNHCR operation for refugees. On the day, Pu joined 

refugee children paying respect to the late His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej.

UNHCR ประเทศไทย สำนตอ่และยกระดบัแนวคดิ “กำรท�ำงำนเพ่ือ
มนษุยธรรม กบัหลกัพทุธศำสนำ” สูร่ะดบัโลก เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบั
วิกฤตกำรณ์ผู้ลีภ้ยัโลกปัจจบุนัท่ีมีจ�ำนวนผู้ลีภ้ยัสงูสดุเป็นประวตัิกำรณ์ 
นบัตัง้แตส่งครำมโลกครัง้ท่ี 2 โดยมี โวเกอร์ เตร์ิก ผู้ชว่ยข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี ้
ภยัของ UNHCR จำกกรุงเจนีวำ พร้อมด้วย พระมหำวฒิุชยั (ว.วชิรเมธี) 
และแพนเค้ก เขมนิจ จำมิกรณ์ ร่วมพดูคยุ งำนเสวนำพิเศษในครัง้นีจ้ดัขึน้
เพ่ือให้ควำมรู้แก่นกัศกึษำผู้สนใจ และผู้บริจำคของ UNHCR กวำ่ 100 คน 
โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้สงัคมไทยตะหนกัถึงควำมส�ำคญัของกำรท�ำงำน
ด้ำนมนษุยธรรม ท่ีมีหลกักำรใกล้เคียงกบัพทุธศำสนำซึง่อยูคู่ป่ระเทศไทย
มำอยำ่งยำวนำน

UNHCR Thailand continues a special discussion series on the 

important role of faith in providing international protection Titled 

“Buddhism and Humanitarianism Discussion Series”

นำงสำวรูเวนดริน่ี เมนิคดเิวลำ่ ผู้แทนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยั

สหประชำชำตปิระจ�ำประเทศไทย พร้อมหนว่ยงำนตำ่งๆ

ขององค์กำรสหประชำชำติได้เดินทำงไปยงัพระบรม

มหำรำชวงั เพ่ือเข้ำร่วมลงนำมถวำยควำมอำลยัในกำร

เสดจ็สวรรคตของพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพล

อดลุยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จกัรีนฤบดนิทร 

สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร

On behalf of United Nations, Ms. Ruvendrini 

Menikdiwela UNHCR Representative together 

with Representatives from other UN agencies 

visited the Grand Palace to sign the Book of 

Condolences to pay tribute to the late His Majesty 

King Bhumibol Adulyadej

นำยอนัโตนิโอ กเุตอเรส อดีตข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยั

แหง่สหประชำชำติ ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะ

มนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติให้ด�ำรง

ต�ำแหน่ง เลขำธิกำรสหประชำชำติคนใหม ่

แทน นำย บนั คี มนู เลขำธิกำรสหประชำชำติ

คนปัจจบุนัท่ีก�ำลงัจะหมดวำระลงภำยในปีนี ้

Mr. António Guterres, a former High 

Commissioner for Refugee was recommended 

by UN Security Council to be the next 

United Nations Secretary General.©
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UNHCR ขอแสดงควำมขอบคณุส�ำหรับควำมอนเุครำะห์ของ อาจารย์

ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ศิลปินผู้ มีช่ือเสียงของเมืองไทย ซึ่งปัจจุบนัด�ำรง

ต�ำแหน่งอำจำรย์ประจ�ำ ภำควิชำศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมำกรรม

และภำพพิมพ์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร ส�ำหรับกำรอนญุำตให้ UNHCR 

น�ำภำพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล

อดลุยเดชฯ รัชกำลท่ี 9 สร้ำงสรรค์โดย อำจำรย์ธงชยั ศรีสขุประเสริฐ 

เพ่ือใช้เป็นหน้ำปกของ จดหมำยข่ำว With You ในฉบบันี ้
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Nobody Left Outside
เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์ปัจจบุนัท่ีจ�ำนวนผู้ถกูบงัคบัให้ลีภ้ยัจำกควำมรุนแรงทัว่โลกพุง่สงูขึน้ ถงึ 65 ล้านคน 

ซึ่งสูงสุดเป็นประวัตกิารณ์ตัง้แตส่มยัสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 นบัเป็นควำมท้ำทำยท่ีใหญ่หลวงของ UNHCR 

ในกำรให้ควำมคุ้มครองและชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยั ซึง่สว่นใหญ่ไมมี่ท่ีพกัพิงท่ีปลอดภยัเน่ืองจำกพืน้ท่ีคำ่ย 

ผู้ลีภ้ยัท่ีมีจ�ำกดั รวมถงึกำรขำดแคลนงบประมำณในกำรชว่ยเหลอื โดย UNHCR ได้ท�ำกำรส�ำรวจและพบวำ่ 

ผู้ลีภ้ยักวำ่ 2 ล้ำนคนทัว่โลก ยงัมีควำมต้องกำรท่ีพกัพิงอยำ่งเร่งดว่น ไมว่ำ่จะเป็นเต้นท์ ท่ีพกัชัว่ครำว หรือบ้ำน

จำกเหตผุลและควำมส�ำคญัของท่ีพกัพิงส�ำหรับผู้ลีภ้ยัข้ำงต้นนัน้ ท�ำให้ UNHCR ประเทศไทยเข้ำร่วมแคมเปญระดบัโลก “Nobody Left Outside”  
หรือภำยใต้ช่ือภำษำไทย “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” โดยมีวตัถปุระสงค์เชิญชวนทกุภำคสว่นของสงัคมไทยร่วมระดมทนุเพ่ือจดัหำท่ีพกัพิงเร่งดว่นแก่ผู้ลีภ้ยั
จ�ำนวน 2 ล้ำนคน ใน 12 ประเทศทัว่โลก อำทิ อฟักำนิสถำน จอร์แดน เลบำนอน และรวนัดำ โดยมีระยะเวลำด�ำเนินกำรทัง้สิน้ 3 ปี 

ซึง่ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ แคมเปญ “Nobody Left Outside” หรือ “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” ได้รับกำรสนบัสนนุจำกเหลำ่ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมไทย 
ประกอบด้วย พระมหำวฒิุชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) รวมถงึองค์กรเอกชนท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยำ่งดี อยำ่งเชน่ ขำ่ว 3 มิตแิละครอบครัวขำ่ว และบริษัท แสนสริิ 
จ�ำกดั (มหำชน)  ในกำรสนบัสนนุกิจกรรมระดมทนุเพ่ือจดัหำท่ีพกัพิงเร่งดว่นแก่ผู้ลีภ้ยัตลอดระยะเวลำด�ำเนินกำรของแคมเปญ ซึง่แคมเปญ “Nobody 
Left Outside” หรือ “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” นัน้ได้เปิดตวัอยำ่งย่ิงใหญ่เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2559 ณ ลำนเอเทรียม 1 ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำสยำมเซน็เตอร์ 
โดยมีศลิปิน ดำรำ และมีผู้ ช่ือเสยีงแถวหน้ำของเมืองไทย อำทิเชน่ คณุวู๊ดดี ้วฒิุธร มิลนิทจินดำ คณุกำละแมร์ พชัรศรี เบญจมำศ คณุแพนเค้ก เขมนิจ จำมิกรณ์ 
คณุยุ้ย จีรนนัท์ มะโนแจม่ คณุหนอ่ง อรุโณชำ ภำณพุนัธ์ คณุมะนำว ศรศลิป์ มณีวรรณ์ รวมถงึเหลำ่สำวงำมจำกเวทีตำ่งๆ และผู้ มีเช่ืองเสียงในสื่อออนไลน์ 
เข้ำร่วมงำนอยำ่งคบัคัง่เพ่ือผนกึก�ำลงัสง่มอบควำมชว่ยเหลือและควำมหว่งใยจำกสงัคมไทยสูผู่้ลีภ้ยัทัว่โลก 

UNHCR Thailand joins the global campaign, “Nobody Left Outside”, to call on the private sector to contribute funds for 

shelter solutions for two million refugees in 12 countries including Afghanistan, Jordan, Lebanon and Rwanda over the next 

three years

ทำไม
ตองเปนที่พักพิง?

เพราะที่พักพิง
คือความคุมครองดานสุขภาพ

การไม่มีที่พักพิงคือการต้องมีชีวิตอยู่ใน

พ้ืนท่ีเปิดและต้องเส่ียงกับภยันตรายรอบตัว 

ไม่ว่าจะด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือ

โรคร้ายต่างๆที่อันตรายถึงชีวิต

เพราะที่พักพิง
คือหลักประกันแหงชีวิต

ความคุ้มครองเบ้ืองต้นท่ีสำคัญท่ีสุดมาจาก

ท่ี่ีพักพิง เพราะท่ี่ีพักพิงคือจุดเริ่มต้นของ

การฟื้นฟูชีวิตผู้ลี้ภัยซึ่งต้องผ่านอันตราย

จากสงครามและความรุนแรงต่างๆในชีวิต

เพราะที่พักพิง
คือจุดเร่ิมตนของความปลอดภัย

ท่ีพักพิงท่ี่ีปลอดภัยสามารถให้ความคุ้มครอง

เด็กผู้หญิงและผู้หญิงจากการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ โดยจากสถิตินั้น ในผู้ลี้ภัยทุกๆ 

151 คนจะมีแม่หรือลูกสาวของใคร

บางคนถูกล่วงละเมิดทางเพศ



เลบานอน...
จากสงครามกลางเมือง
สู่ที่พักพิงที่ปลอดภัย
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ภำพแสดงจ�ำนวนของผู้ลีภ้ยัซีเรีย ท่ีลีภ้ยัเพ่ือเอำชีวิตรอดจำกควำมรุนแรงและภยนัตรำยมำยงัประเทศ

ตำ่งๆ ข้ำงเคียง

ในเดือนกนัยำยนท่ีผำ่นมำ ทีมงำน UNHCR พร้อมด้วยคณุกิตต ิสงิหำปัด 
และคณุฐปนีย์ เอียดศรีชยั ทีมขำ่ว 3 มิต ิ เดนิทำงสูก่รุงเบรุต ประเทศ
เลบำนอน เพ่ือรำยงำนขำ่วสถำนกำรณ์ผู้ลีภ้ยัชำวซีเรีย และเพ่ือระดมทนุ
หำท่ีพกัพิงให้ผู้ลีภ้ยัในโครงกำร “เรำจะไมทิ่ง้ใครไว้ข้ำงนอก” หรือ “Nobody 
Left Outside” ซึง่หลำยทำ่นคงได้เหน็สกู๊ปขำ่วท่ีออกอำกำศทำงชอ่ง 3 
ไปบ้ำงแล้ว โครงกำรนีมี้เปำ้หมำยท่ีจะระดมทนุเพ่ือมอบท่ีพกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยั
จ�ำนวน 2 ล้ำนคนใน 12 ประเทศ ซึง่หนึง่ในนัน้ คือประเทศเลบำนอน

สงครำมในประเทศซีเรียท่ียำ่งเข้ำสูปี่ท่ี 5 สง่ผลให้เดก็ และครอบครัว
จ�ำนวนกวำ่ 5 ล้ำนคน ต้องลีภ้ยัเข้ำสูป่ระเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเฉพำะ
เลบำนอนนัน้ต้องรองรับผู้ลีภ้ยัชำวซีเรียถงึ 1 ล้ำนคน ซึง่จำกประเทศท่ี
เคยมีสงครำมกลำงเมืองท่ียำวนำนท่ีสดุในโลก ในวนันี ้ เลบำนอนก�ำลงั
ท�ำหน้ำท่ีเพ่ือนบ้ำนท่ีดี มอบท่ีพกัพิงแก่ผู้ลีภ้ยัจำกประเทศซีเรีย

หากไม่มีที่พักพิง
ภำพแมท่ี่มีลกูเลก็ๆ 3 คน ต้องมำนัง่รอคอยควำมชว่ยเหลอืกลำงเมืองเบรุต 
เป็นภำพท่ีสะเทือนใจพอ่แมท่กุคน พวกเขำมีเพียงกลอ่งกระดำษเพ่ือรองนัง่ 
เดก็น้อยหน้ำตำมอมแมม 3 คน ไมมี่ท่ีวิ่งเลน่ คนหนึง่ก�ำลงันอนหลบั
กลำงวนัอยูบ่นถนน ซึง่ในขณะท่ีผู้คนเดนิผำ่นไปผำ่นมำแตพ่วกเขำทัง้ 4 
กลบัเหมือนไมมี่ตวัตน เรำนกึไมอ่อกเลยวำ่สถำนท่ีเดียวกนันีใ้นเวลำกลำงคืน 
จะอนัตรำยตอ่เดก็และผู้หญิงตวัคนเดียวมำกมำยเพียงใด

ควำมเป็นอยูต่ำมยถำกรรมของผู้ลีภ้ยัริมถนนในกรุงเบรุต ประเทศเลบำนอน

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเลบานอน

คณุมิเรย์ จิรำร์ด ผู้แทนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชำชำต ิ
ประจ�ำประเทศเลบำนอน และอดีตผู้แทนฯ ประจ�ำประเทศไทยกลำ่วถงึ
ท่ีมำของสถำนกำรณ์ผู้ลีภ้ยัซีเรียวำ่  “ในปี 2554 เลบำนอนรองรับผู้ลีภ้ยั
ชำวซีเรียกลุม่แรกจ�ำนวน 15,000 คนตอ่ปี ตอนนีผ้ำ่นไป 5 ปี จ�ำนวน
ผู้ลีภ้ยัชำวซีเรียได้พุง่สงูขึน้เป็น 1 ล้ำนคน ทรัพย์สนิท่ีหอบมำตัง้แตแ่รก
หมดไปนำนแล้ว ท�ำให้ร้อยละ 70 ของผู้ลีภ้ยัท่ีน่ี มีชีวิตอยูใ่ต้เส้น
ควำมยำกจน คือมีรำยได้ไมถ่งึ 3.8 เหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 130 บำท
ตอ่วนั ด้วยปริมำณของผู้ลีภ้ยัท่ีมีจ�ำนวนมำก ท�ำให้ UNHCR ไมส่ำมำรถ
ให้ควำมชว่ยเหลือได้ทัว่ถงึ เรำจงึเน้นกลุม่คนท่ีเปรำะบำง เชน่ เดก็ 
แมเ่ลีย้งเด่ียว และผู้ป่วยท่ีต้องกำรควำมชว่ยเหลอืเร่งดว่น ซึง่ท่ีพกัพิง
มีควำมส�ำคญัมำกเพรำะป็นสิ่งแรกท่ีผู้ ท่ีได้รับควำมบอบช�ำ้ได้รับ
ควำมชว่ยเหลือในเบือ้งต้น พืน้ท่ีสี่เหลี่ยมเลก็ๆ ท่ีสภำพอำจจะเป็น
ตกึร้ำง คอกม้ำเก่ำ หรือแปลงเกษตร แตก็่เป็นสถำนท่ีท่ีครอบครัว
สำมำรถกลบัมำอยูด้่วยกนัอีกครัง้ ชว่ยให้ควำมสญูเสยีได้รับกำรเยียวยำ 
และร่ำงกำยได้รับกำรปกปอ้งจำกสตัว์ร้ำย สภำพอำกำศ และอนัตรำย
จำกภำยนอก

Mireille Girard, UNHCR Representative for Lebanon and former 

Representative for UNHCR in Thailand, explains intense 

Syrian refugee situations in Lebanon. Lebanon currently 

hosts over one million refugees from Syria who have been 

living over five years in exile. The number has been increasing 

at large scale since 2011; from 15,000 to a million people 

within six years. They have lost almost everything and over 

70% live under the poverty line and struggle to survive. One of 

UNHCR’s core assistance is to provide safe shelter as it is a 

critical life-saving intervention in times of displacement. Winter 

can be very cold in Lebanon.  It is also key to restoring personal 

security, self-sufficiency and dignity. However, with the limited 

budget, UNHCR has to prioritize its assistance to the most 

vulnerable groups such as families with very small children, 

single mothers and persons with disability or chronic diseases.

มิเรย์ จิรำร์ด ผู้แทนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชำชำต ิประจ�ำประเทศเลบำนอน อธิบำยสถำนกำรณ์
ของผู้ลีภ้ยัซีเรียใน เลบำนอน

Syrian refugees 

surpass four million
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ณ โรงงำนท�ำอิฐบริเวณ Mount Lebanon หนึง่ในพืน้ท่ีท่ีหนำแนน่ท่ีสดุหำ่งจำกกรุงเบรุตประมำณ 
10 กม. เป็นบ้ำนของ 12 ครอบครัว ซึง่หนีจำกเมืองดำรำ ประเทศซีเรียมำเป็นเวลำนำนกวำ่ 4 ปี

ดาลาล คณุแมล่กู 4  เลำ่ให้ฟังวำ่ เธอและครอบครัวต้องหนีจำกบ้ำนเพรำะเกิดเหตรุะเบดิ ทกุคนต้องว่ิง
เพ่ือเอำชีวิตรอด ซึง่กำรท่ีต้องทนอยูใ่นพืน้ท่ีขดัแย้ง และได้ยินเสียงระเบดิจำกกำรสู้รบตลอดเวลำ 
สง่ผลตอ่ลกูชำยของเธอซึง่ตอนนัน้มีอำยเุพียง 4 ขวบ

“ลกูฉนักลวัเสียงดงั เวลำเขำได้ยินเสียงดงัเขำจะหยดุหำยใจ วนัทัง้วนัเขำจะนัง่อยูใ่นมมุอยำ่งเดียว 
ตอนกลำงคืนเขำก็ฝันร้ำย แล้วตะโกนวำ่ หนีเร็ว พวกเขำจะมำฆำ่เรำ”

ลกูของดำลำลใช้เวลำ 2 ปีคร่ึงในกำรฟืน้ฟจิูตใจ เพ่ือกลบัมำเป็นเดก็ปกต ิไมก่ลวัเสยีงดงั พวกเขำอำศยัอยูใ่น
พืน้ท่ีเลก็ๆ แตก็่พอใจเพรำะพอ่ได้ท�ำงำนในโรงงำนแหง่นี ้ ซึง่ลกูได้กลบัเป็นเดก็อีกครัง้และท่ีส�ำคญัทกุ
คนได้อยูพ่ร้อมหน้ำพร้อมตำ

โศกนาฎกรรมของ “มาเรีย”
มาเรีย เป็นผู้หญิงท่ีมีใบหน้ำอมทกุข์ตลอดเวลำ นยัน์ตำของเธอมีน�ำ้ตำ
คลอเบ้ำ มำเรียอำย ุ42 ปีมำจำกเมืองอเลปโป หนึง่ในเมืองท่ีถกูกองก�ำลงั
โจมตีอยำ่งหนกัท่ีสดุในซีเรีย มำเรียมีลกูสำว 3 คน และลกูชำย 2 คน 
ลกูชำยคนหนึง่ของเธอขณะท่ีอำยเุพียง 16 ปี ได้ถกูเกณฑ์ไปร่วมรบและ
เสียชีวิตในเวลำตอ่มำ มำเรียรักลกูคนนีม้ำก เธอเสียใจจนกระทัง่เส้นเลือด
ในสมองแตก มำเรียกลำยเป็นอมัพำตเดนิไมไ่ด้จนถงึทกุวนันี ้หลงัจำกนัน้
ไมน่ำน ระเบดิลงท่ีบ้ำนของเธอ มำเรียสญูเสียอีกครัง้ และครัง้นี ้สงครำม
พรำกลกูสำว และน้องชำยของเธอไป มำเรียต้องหนีโดยทกุคนแบกเธอเป็นเวลำ 
15 วนัมำท่ีเมืองดำมสักสั ก่อนท่ีจะเข้ำมำอยูท่ี่พกัชัว่ครำว ณ หบุเขำ เบกกำ

“ตอนนี ้ฉนัไมไ่ด้ให้ลกูไปโรงเรียน เพรำะฉนัไมมี่เงินซือ้เสือ้ผ้ำให้ลกู ท่ีส�ำคญั
ฉนัไมอ่ยำกให้ลกูอยูห่ำ่งตวัเลย” 

ซึง่ในปัจจบุนั ลกูสำวของมำเรียท่ีมีอำยเุพียง 11 ปี และลกูชำยอำย ุ8 ปี ต้อง
ท�ำงำนในแปลงเกษตร แบกมนัฝร่ังตัง้แต ่6 โมงเช้ำ ได้คำ่แรงวนัละ 4 เหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ หรือ 140 บำทตอ่วนั เดก็ทัง้สองคนคือหวัหน้ำครอบครัวในตอนนี ้
ควำมหวงัของมำเรียก็เหมือนกบัผู้ลีภ้ยัชำวซีเรียทกุคนคือกำรได้กลบับ้ำน
“ฉนัอยำกเหน็สงครำมจบลง เหน็ชยัชนะท่ีเกิดขึน้ด้วยสนัตภิำพในเลบำนอน 
ซีเรีย และทัว่โลก ฉนัขออวยพรให้คนท่ีได้อำ่นเร่ืองรำวของฉนัทกุคนมีควำมสขุ 
และควำมสงบสขุ...ขอพระเจ้ำอวยพร” มำเรียกลำ่ว

ดำลำล และลกูท่ีได้รับผลกระทบทำงจิตใจในบ้ำนพกัท่ีได้รับกำรสนบัสนนุจำก UNHCR

มำเรียและลกูๆ กบับำดแผลในจิตใจท่ียำกจะลืมเลือน

และผลกระทบ
ที่เกิดจากสงคราม

เด็ก 
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ซ่อมแซมอาคารร้าง

ท่ีเมืองซำรำฟำนด์ ตอนใต้ของประเทศเลบำนอน กลำงแปลงปลกูกล้วย 
มีอำคำรร้ำงหลงัหนึง่ซึง่ผู้ลีภ้ยัจ�ำนวน 8 ครอบครัวอำศยัอยูเ่ป็นเวลำกวำ่ 
4 ปี อำคำรแหง่นีเ้ป็นอำคำรสร้ำงไมเ่สร็จและถกูทิง้ไว้ในสภำพท่ีไมส่ำมำรถ
อยูไ่ด้ UNHCR เร่ิมต้นด้วยกำรให้วิศวกรประเมินโครงสร้ำงเพ่ือซอ่มแซม
ให้มีควำมแข็งแรงพอ จำกนัน้ท�ำประต ูหน้ำตำ่ง สร้ำงสขุลกัษณะให้กบัครัว 
ห้องน�ำ้ ท่อน�ำ้ และปิดบ้ำนให้มิดชิด ไม่ให้มีรูท่ีแมลง หน ูหรือสตัว์ร้ำย
จะหลดุรอดเข้ำมำได้ หำกแตส่ิง่ท่ี UNHCR มอบให้ในกำรปรับปรุงอำคำร
ร้ำงหลงันีก็้ยงัอยูใ่นระดบัพืน้ฐำน หรือต�ำ่กวำ่มำตรฐำนเน่ืองจำกงบประมำณ
ท่ีจ�ำกดั กำรปรับปรุงอำคำรร้ำงเชน่นีใ้ช้งบประมำณ 300,000 บำทตอ่หลงั 

อัสมา (นำมแฝง) อำศยั ณ อำคำรแหง่นีพ้ร้อมสมำชิกครอบครัว 7 คน 
พวกเธอลีภ้ยัจำกเมืองฮอมส์ ประเทศซีเรีย 

“ก่อนหน้ำท่ี UNHCR เข้ำมำซอ่มแซมท่ีพกัให้ ห้องนอนของเรำไมมี่
หน้ำตำ่ง มีรูในผนงั หนก็ูเข้ำมำได้ ตอนหน้ำหนำวท่ีน่ีอณุภมิูลดลงถงึ 10 องศำ 
ท�ำให้พวกเรำล�ำบำกมำก”

ปัจจบุนั อสัมำและครอบครัวได้รับควำมชว่ยเหลือในกำรปรับปรุงท่ีอยู่
จำก UNHCR แตเ่ธอก็ได้เผยควำมในใจกบัเรำวำ่ “ทัง้หมดท่ีคณุเหน็อยูนี่ ้
ไมส่�ำคญัอะไรกบัเรำเลย สิง่ท่ีส�ำคญัท่ีสดุส�ำหรับพวกเรำคือกำรได้กลบั
บ้ำน” อสัมำกลำ่วทิง้ท้ำย 

ห้องครัวซึง่ได้รับกำรตดิตัง้อำ่งล้ำงจำนและปรับปรุงทอ่น�ำ้ให้มีสขุลกัษณะท่ีดี

อุปกรณ์สร้างที่พักพิง

รอมฎอน อำย ุ21 ปี อำศยัในท่ีพกัเล็กๆพร้อมแม่ พ่ีสำว และพ่ีชำย เขำเกิดมำขำลีบ
ซึง่ถงึจะได้รับกำรผำ่ตดัถงึ 4 ครัง้ แตก็่ยงัต้องนัง่รถเข็น และไมส่ำมำรถเดนิได้ เม่ือต้อง
ลีภ้ยัเข้ำมำ ครอบครัวของรอมฎอน ได้รับควำมช่วยเหลือจำก UNHCR ในกำรแจก
ผืนผ้ำพลำสติก ไม้ เพ่ือซ่อมแซมบ้ำนให้มีควำมแข็งแรง
ในระดบัหนึ่ง

“มีครัง้หนึ่ง ผมอยู่คนเดียว พอฝนตกท่ีพกัของเรำซึ่งมีเพียงผ้ำพลำสติกคลมุไว้ท�ำให้
น�ำ้เข้ำมำได้จนท่วม ผมต้องตะโกนเรียกเพ่ือนบ้ำนให้เข้ำมำอุ้ม ไม่อย่ำงนัน้ ผมคงจะ
จมน�ำ้ตำย” รอมฎอนกล่ำว

รอมฎอนต้องใช้รถเข็นในกำรเดนิทำงในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ณ หบุเขำ เบกกำ

Various stories of Syria refugees who forced to live under 

inadequate shelter in Lebanon. A millions of refugees are 

struggling to get by in inadequate and often dangerous 

dwellings, barely able to pay the rent, and putting their lives, 

dignity and futures at risk. Therefore a shelter is needed for 

refugees to survive and recover from the physical and mental 

effects of violence and persecution.

ตัวอย่างการน�าเงินบริจาคในโครงการ
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก”
ใช้ประโยชน์เพื่อผู้ลี้ภัย
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When people are forced to flee.
You can help shelter them.

เม่ือมีคนถูกบังคับให้ล้ีภัย 
คุณช่วยมอบท่ีพักพิงให้พวกเขาได้

บริจาคได้ทาง 
www.unhcr.or.th


