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Greetings from the Office of the United Nations High Commissioner 

for Refugees (UNHCR) Thailand Representative - Ms. Ruvendrini 

Menikdiwela wrote to UNHCR donors in Thailand to emphasize 

that the continued contribution to UNHCR means a lot to refugees 

and our operation in Thailand. UNHCR is launching a new  

campaign called “Namjai for Refugees” to recognize Thai  

peoples’ generosity and welcome more Namjai (generosity) to  

improve the lives of refugees in Thailand. Ms.Menikdiwela expressed 

her gratitude for Thai donor’s kindness which create opportunities for 

self-sufficiency and provide lasting solutions for refugees in Thailand. 

At the moment, there are 106,000 refugees living in nine camps along 

the Thai-Myanmar border. Their lives depend on donor’s continued 

support until durable solutions can be found.

Best regards,

Ruvendrini Menikdiwela

Representative

UNHCR Thailand

สารจากผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย (UNHCR)

เรียน ผู้บริจาคทกุทา่น

ดิฉนั นางสาวรูเวนดริน่ี เมนิคดเิวล่า มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มี
โอกาสเขียนถงึทกุทา่นในฐานะผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ
ประจ�าประเทศไทย (UNHCR) ท่ีดฉินัเพ่ิงเข้ารับต�าแหนง่เม่ือไมน่านนี ้ดิฉนั
ขอถือโอกาสนีข้อบพระคุณในความเอือ้เฟื้อของท่านส�าหรับการบริจาค
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือชว่ยให้ UNHCR สามารถปฎิบตัภิารกิจในการบรรเทาทกุข์
และชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัในประเทศไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด   

ด้วยประสบการณ์กวา่ 27 ปี ท่ีดฉินัได้มีโอกาสร่วมงานกบั UNHCR ทัง้ใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เตร์ิกเมนิสถาน และประเทศไทย  
รวมถงึความรู้ความช�านาญด้านกฎหมายสหภาพยโุรป และกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ ดฉินัมีความมัน่ใจวา่จะชว่ยให้ UNHCR สง่ตอ่ความคุ้มครองใน
ระดบัสากลแก่ผู้ลีภ้ยัซึง่ต้องพลดัถ่ินฐานด้วยเหตจุากสงคราม ความขดัแย้ง 
และการประหตัประหารได้ตามภารกิจของเรา  
  
ส�าหรับดฉินั ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีดฉินัมีความคุ้นเคยเป็นอยา่งดี 
นบัตัง้แตเ่ร่ิมปฏิบตังิานในฐานะเจ้าหน้าท่ีให้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัของ UNHCR 
ประจ�าประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2540 ซึ่งนบัเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
UNHCR กลุ่มแรกๆท่ีเดินทางไปยงัค่ายผู้ลีภ้ยับริเวณชายแดนไทย-พม่า 
ผา่นไปเกือบ 20 ปี ดฉินัมีความยินดีท่ีได้มีโอกาสกลบัมาเยือนประเทศไทย
อีกครัง้ ในฐานะผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย 
และมีความรู้สกึซาบซึง้เป็นอยา่งย่ิงท่ีได้ทราบวา่ ปัจจบุนัเรามีผู้บริจาคชาวไทย
จ�านวนมากให้การสนบัสนนุผา่นการบริจาคอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือชว่ยให้ UNHCR 
สามารถตอ่สง่ความชว่ยเหลือท่ีจ�าเป็นไปยงัผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย และเป็น
สาเหตหุลกัท่ี UNHCR ได้จดัท�าโครงการ Namjai for Refugees เพ่ือเป็นการ 
แสดงความขอบคณุส�าหรับน�า้ใจของผู้บริจาคชาวไทยท่ีมอบให้ผู้ลีภ้ยัเสมอมา  
   
ดฉินัขอแสดงความขอบคณุอยา่งสดุซึง้ ส�าหรับน�า้ใจและความเอือ้เฟือ้ของ
ทา่นท่ีชว่ยท�าให้ผู้ลีภ้ยัในประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองได้ และจ�านวน
มากได้รับทางออกท่ีถาวรมีชีวิตใหมใ่นประเทศท่ี 3 โดย ณ ขณะนี ้มีผู้ลีภ้ยั
จ�านวน 106,000 คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในค่ายพกัพงิช่ัวคราวจ�านวน 9 แห่ง
บริเวณชายแดน ไทย-พมา่ ซึง่ยงัต้องการความชว่ยเหลือจากการบริจาค
อยา่งตอ่เน่ืองของทา่น จนกวา่ทางออกท่ียัง่ยืนส�าหรับการแก้ปัญหาผู้ลีภ้ยั
ในประเทศไทยจะถกูในมาปฏิบตัใิช้ในอนาคต     

ขอบคณุอีกครัง้ส�าหรับการเป็นสว่นหนึง่ของ UNHCR และน�า้ใจของทา่นท่ี
ได้ชว่ยมอบชีวิตใหมแ่ก่ผู้ลีภ้ยั ดฉินัหวงัวา่ UNHCR จะได้รับความอนเุคราะห์
จากทา่น จนกวา่ภารกิจในการชว่ยเหลือและบรรเทาทกุข์เพ่ือนมนษุย์ของ
เราจะเสร็จสิน้ลง
 
ด้วยความเคารพ

นางสาวรูเวนดริน่ี เมนิคดเิวล่า
ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาตปิระจ�าประเทศไทย



เรื่องจริงที่ไม่ได้เป็นเพียงนิทาน
UNHCR ประเทศไทย เปิดตวัแคมเปญนีด้้วย Online Film ท่ีเลา่เร่ืองราวของผู้ลีภ้ยัผา่นนิทาน “ชีวิตของพาซ”ู นิทานท่ีเลา่เร่ืองราวชีวิตของเดก็ชายผู้ลีภ้ยั

คนหนึง่ท่ีดเูหมือนจะปกติธรรมดา แตค่วามโหดร้ายก็เกิดขึน้กบัครอบครัวของเขา ท�าให้ใครก็ตามท่ีได้ฟังเร่ืองราวของเขาต้องอยากย่ืนมือเข้าช่วย รวมถงึ

เดก็ๆ ทกุคนท่ีนัง่ฟังนิทานเร่ืองนีอ้ยูเ่ชน่กนั

รับฟังนิทานเร่ืองท่ีแตกต่างจากท่ีคณุเคยได้ยิน แล้วมาร่วมพิสจูน์ว่าน�า้ใจของคนไทยมีให้กบัเพ่ือนมนษุย์ทกุคนเสมอไม่ว่าเขาเหลา่นัน้จะเป็นใครและมี

เชือ้ชาติไหนก็ตาม ร่วมบริจาคให้โครงการ Namjai for Refugees น�า้ใจและเงินบริจาคของคณุจะถกูน�ามาชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัในประเทศไทยให้พวกเขาได้มี

ชีวิตใหมอี่กครัง้ ตดิตามเร่ืองราวของผู้ลีภ้ยัและคลกิบริจาคได้ท่ี www.unhcr.or.th

ปันน�้าใจเปลี่ยนชีวิต
น� า้ ใ จ เ ป็ น ปั จ จัย ส� า คัญ ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร ใ ห้ แ ล ะ 

การเปลี่ยนแปลง ความมีน�า้ใจเป็นเร่ืองท่ีทกุคนท�าได้ คณุคงคิดไม่ถึงว่า

น�า้ใจเพียงเล็กน้อยคือโลกทัง้ใบของคนอีกกว่าแสนคนท่ีผ่านสงคราม 

การถกูท�าร้าย และการพลดัพราก เร่ืองท่ีเกิดกบัผู้ลีภ้ยัเป็นเร่ืองโหดร้าย

จนไม่มีใครอยากให้เกิดขึน้จริง พวกเขาสญูเสียคนรัก ถูกทรมาณ และ

เป็นเหย่ือของสงครามท่ีพวกเขาไม่ได้ก่อ ถูกบังคับให้ต้องหนีจาก 

บ้านเกิด ไม่เหลือชีวิตท่ีเคยมี สว่นใหญ่เป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้ พิการ และ 

ความหวังสุดท้ายของเขาคือน�า้ใจจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเท่านัน้ท่ี 

จะเปลี่ยนจากความโหดร้ายให้กลายเป็นรอยยิม้

UNHCR เชื่อในพลังน�้าใจของคนไทย
UNHCR จึงริเร่ิมโครงการ Namjai for Refugees เพ่ือเชิญชวนคนไทย

มอบชีวิตใหม่ด้วยน�า้ใจกับ UNHCR แก่เด็กและครอบครัวผู้ ลีภ้ัยท่ี 

สูญเสีย เพราะน�า้ใจจากท่านหมายถึงชีวิต การลบเร่ืองราวโหดร้าย 

ในอดีตอาจต้องใช้เวลา และคณุสามารถช่วยให้ชีวิตของผู้ลีภ้ยัดีขึน้ได้

จากการปันน�า้ใจของคณุ เพ่ือให้พวกเขาลกุขึน้ยืนได้อย่างเข้มแข็ง และ

กลบัมาเร่ิมต้นชีวิตใหมไ่ด้อีกครัง้

https://www.unhcr.or.th/namjai4refugees/missions/th
https://www.youtube.com/watch?v=LBA6M1dpayY
https://www.unhcr.or.th/
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1. ภารกิจเสื้อลายพิเศษ โดยคุณปู ไปรยา สวนดอกไม้ 

   และคุณสัญชัย จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล

เม่ือวิดีโอโครงการ Namjai for Refugees ของ UNHCR ได้มีการเผยแพร่ออกไป ผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสียงของ UNHCR ได้สมัผสัถงึหวัใจของผู้ลีภ้ยั เข้าใจ

ความทกุข์ของเพ่ือนมนษุย์ท่ีต้องสญูเสียมากท่ีสดุ จึงเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะขอปันน�า้ใจด้วยการท�าสิ่งท่ีตนเองถนดัเพ่ือเป็นสื่อกลางของการช่วยเหลือ 

เพ่ือนมนษุย์ และร่วมเยียวยาความทกุข์ทรมานของพวกเขาด้วยน�า้ใจของคนไทย โดยแบง่เป็นภารกิจ 4 ภารกิจดงันี ้

คณุป ู ไปรยา สวนดอกไม้ นกัแสดงหญิง และคณุสญัชยั จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกลุ ดีไซเนอร์และแฟชัน่สไตลสิท์ช่ือดงั หลงัจากได้รับชมวิดีโอ

โครงการ  Namjai for Refugees ของ UNHCR ได้รับรู้ถงึความทกุข์ของผู้ลีภ้ยัซึง่เป็นวิกฤตกิารณ์ทัว่โลก จงึตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการและเกิด

แรงบนัดาลใจท่ีจะออกแบบคอลเลคชนัเสือ้ลายพิเศษเพ่ือระดมน�า้ใจจากผู้บริจาคให้ได้อย่างน้อย 300 คน เพ่ือน�าไปช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะหญิงผู้ลีภ้ยัท่ีต้องสญูเสียครอบครัวและมีบาดแผลทางจิตใจให้เข้มแข็ง ร่วมติดตามภารกิจเสือ้ลายพิเศษว่าจะเป็น

อยา่งไร และเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยบริจาคสนบัสนนุโครงการนีก้บัคณุป ูและคณุสญัชยัเพ่ือชว่ยให้ภารกิจของพวกเขาส�าเร็จ

ร่วมภารกจิทมีป+ูสัญชัย ที่ www.unhcr.or.th

คณุป ูไปรยา สวนดอกไม้ และคณุสญัชยั จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกลุ 

สวมเสือ้โครงการ และถือปา้ยเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งใจว่าจะออกแบบเสื้อตัวนี้ให้ใส่ได้ทุกคน

ส�าหรับเรา ภารกิจนี้คือความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

https://www.unhcr.or.th/
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2. ภารกิจหนังสือเล่มพิเศษโดยคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ 

   และคุณแป้ง ภัทรีดา ประสานทอง

คณุแป้งเป็นผู้วาดภาพประกอบวิดีโอ “ชีวิตของพาซู” ส�าหรับใช้ในโครงการ Namjai for Refugees ของ UNHCR จึงเข้าใจความรู้สกึ 

ของผู้ลีภ้ยัอยา่งลกึซึง้ และได้ร่วมมือกบัคณุโหนง่ซึง่เป็นผู้ ท่ีสนบัสนนุการชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัมาอยา่งยาวนานท�าหนงัสอืนิทานเลม่พิเศษท่ีบอกเลา่ 

เร่ืองจริงท่ีท�าให้คนธรรมดากลายเป็นผู้ลีภ้ยั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเด็ก และผู้หญิง โดยเนือ้หาจะถกูถ่ายทอดโดยคณุโหน่ง วงศ์ทนง และภาพ

ประกอบจะถกูสร้างสรรค์โดยคณุแปง้ ภทัรีดา โดยทัง้คูต่ัง้ใจจะระดมน�า้ใจจากผู้บริจาคให้ได้อยา่งน้อย 300 คนเพ่ือเยียวยาผู้ลีภ้ยั โดยเฉพาะ

เดก็และผู้ลีภ้ยัท่ีมีความพิการ ทกุน�า้ใจจะขบัเคลื่อนการสรรสร้างหนงัสือพิเศษเลม่นี ้ และเยียวยาความบอบช�า้ของเพ่ือนมนษุย์ พวกเขาจงึ

อยากชกัชวนทกุทา่นมาท�าภารกิจครัง้นีใ้ห้ส�าเร็จ

ตดิตามภารกิจหนงัสอืเลม่พิเศษจากนกัเขียนและนกัวาดภาพระดบัประเทศ และร่วมปันน�า้ใจของคุณเพื่อฟ้ืนฟูและเยียวยาชีวติครอบครัว 

ผู้ลีภ้ยั รวมถงึเดก็และผู้ลีภ้ยัที่มีความพกิารอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

ร่วมภารกจิทมีโหน่ง+แป้ง ที่ www.unhcr.or.th

เราอยากให้ภาพและหนังสือช่วยบอกเล่าเรื่องราวผู้ลี้ภัยที่เป็นเพื่อนร่วมโลก

แต่ต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่เคยเป็นที่รับรู้เพื่อให้คนเข้าใจพวกเขามากขึ้น

คณุโหนง่ วงศ์ทนง ชยัณรงค์สงิห์ ผู้ ก่อตัง้นิตยสาร a day และคณุแปง้ ภทัรีดา ประสานทอง 

นกัวาดภาพประกอบช่ือดงั สวมเสือ้โครงการ และถือปา้ยเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

https://www.unhcr.or.th/
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3. ภารกิจเพลงพิเศษโดยคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา และ

   คุณแว่น จักราวุธ แสวงผล

คุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา นกัร้อง และคุณแว่น 

จกัราวุธ แสวงผล นกัแตง่เพลง หลงัจากได้รับรู้

เ ร่ืองเด็กผู้ ลี ภ้ัยแล้วรู้สึกสะเทือนใจ เข้าใจถึง 

ความบอบช�า้ และอยากเป็นสว่นหนึง่เพ่ือให้พวกเขา 

มีชีวิตท่ีดีขึน้จึงเข้าร่วมกับโครงการ Namjai for 

Refugees ของ UNHCR เพ่ือแสดงน�า้ใจโดยใช้

เสียงเพลงเป็นตัวกลางระหว่างน� า้ใจคนไทยท่ี 

ส่งต่อให้ผู้ลีภ้ยั  โดยครัง้นีค้ณุก้องและคณุแว่นได้

รวมตวักนัอีกครัง้เพ่ือสร้างสรรค์บทเพลงพิเศษเพ่ือ

ระดมน�า้ใจเพ่ือผู้ลีภ้ยั โดยทัง้คูต่ัง้ใจจะระดมน�า้ใจจาก 

ผู้บริจาคให้ได้อยา่งน้อย 300 คนเพ่ือเยียวยาผู้ลีภ้ยั 

โดยเฉพาะเด็กท่ีไม่มีพ่อแม่ให้ได้รับความคุ้มครอง  

และการดแูลท่ีใกล้ชิดและตอ่เน่ือง และอยากเชิญชวน

ให้ทุกคนร่วมทีมของพวกเขาเพ่ือให้ภารกิจท่ี 

               ส�าคญันีส้�าเร็จ

ร่วมตดิตามและสนบัสนนุภารกิจเพลงพิเศษของพวกเขาทัง้ 2 คนเพราะภารกิจครัง้นีจ้ะส�าเร็จได้ก็ด้วยน�า้ใจของทกุทา่น มาเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ย

บริจาคสนบัสนนุโครงการนีก้บัคณุก้อง สหรัถ และคณุแวน่ จกัราวธุ

ร่วมภารกจิทมีก้อง+แว่น ที่ www.unhcr.or.th

เราตั้งใจให้เพลงนี้ฟังแล้วขนลุก 

และปลุกใจให้คนไทยร่วมกัน

แสดงน�้าใจกับเพื่อนมนุษย์

ที่ไม่มีแม้แต่บ้าน

https://www.unhcr.or.th/
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4. ภารกิจวีดีโอพิเศษเพื่อผู้ลี้ภัยโดยคุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และ

   คุณมุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ

คณุซนัน่ี สวุรรณเมธานนท์ นกัแสดงน�าชาย และ

คณุมกุ ปิยะกานต์ บตุรประเสริฐ ผู้ก�ากบัช่ือดงัจาก

ซีร่ีย์เร่ือง “เนือ้คูป่ระตถูดัไป” กลบัมารวมตวักนัอีก

ครัง้ในภารกิจท�าวีดีโอพิเศษเพ่ือรณรงค์ช่วยเหลือ 

ผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย เพราะเช่ือวา่น�า้ใจของคนไทย

นัน้ย่ิงใหญ่ต่อเพ่ือนมนุษย์บนโลกใบนี ้ โดยทัง้คู่

ตัง้ใจจะระดมน�า้ใจจากผู้ บริจาคให้ได้อย่างน้อย 

300 คนเพ่ือบรรเทาความบอบช�า้ของผู้ลีภ้ยั โดย

เฉพาะครอบครัวและผู้ สูงอายุท่ีมีชีวิตเปราะบาง

อยา่งมากให้ได้รับความชว่ยเหลืออยา่งใกล้ชิด และ

ตอ่เน่ือง

วีดีโอของพวกเขาจะออกมาเป็นอยา่งไร อยากให้

ทกุคนมาช่วยกนัติดตาม และให้ก�าลงัใจร่วมกนั โดยทกุการสนบัสนนุของทีมคณุซนัน่ีและคณุมกุจะน�าไปช่วยผู้ลีภ้ยัและช่วยคืนครอบครัว 

ผู้ลีภ้ยัท่ีพลดัพรากจากกนั รวมทัง้ให้ความคุ้มครองผู้ลีภ้ยัท่ีสงูอาย ุ

ร่วมภารกจิทมีซันน่ี+มุก ที่ www.unhcr.or.th

เราอยากท�าวีดีโอที่บอกความ

มีน�้าใจที่คนไทยมีให้ไม่ว่าพวกเขา

จะเป็นใคร  และวีดีโอนี้จะเป็น

ตัวแทนความใจดีของคนไทย

ดูเมื่อไหร่ก็สวยงามเสมอ

https://www.unhcr.or.th/
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ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัสหประชาชาต ิ(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 

ผู้สนับสนุนท่ีมีช่ือเสียง เยือนค่ายผู้ล้ีภัยแม่หละ

UNHCR น�าผู้ สนับสนุนท่ีมีช่ือเสียงและร่วมด�าเนินโครงการ Namjai for Refugees  
ของ UNHCR ประกอบด้วย ป ูไปรยา  สวนดอกไม้ นกัแสดง และนางแบบ ก้อง สหรัถ 
สงัคปรีชา นักร้องช่ือดงั แว่น จักราวุธ แสวงผล นักแต่งเพลง และ มุก ปิยะกานต์  
บตุรประเสริฐ ผู้ก�ากบัซิทคอม เข้าเย่ียมชมการท�างานของ UNHCR ณ ค่ายผู้ลีภ้ยั 
แม่หละ จังหวดัตาก อนัเป็น 1 ใน 9 ค่ายผู้ลีภ้ัย ตามแนวชายแดนฝ่ังตะวนัตกของ
ประเทศไทย โดยการเยือนคา่ยผู้ลีภ้ยัครัง้นี ้ บรรดาผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสียงของ UNHCR 
ได้มีโอกาสสมัผสัถงึชีวิตความเป็นอยูใ่นคา่ยผู้ลีภ้ยั รวมถงึรับฟังเร่ืองราวอนัหลากหลาย
ของผู้ลีภ้ยัท่ีต้องพลดัถ่ินฐาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความขดัแย้งและความไม่สงบ
ในพืน้ท่ี การเข้าเย่ียมชมคา่ยผู้ลีภ้ยัแมห่ละในครัง้นีข้องผู้สนบัสนนุท่ีมีช่ือเสยีงของ UNHCR 
จะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงท่ีบอกต่อเร่ืองราวของผู้ ลีภ้ัยท่ียังรอคอยความช่วยเหลือ 
สูส่าธารณชน และน�าความชว่ยเหลือนัน้กลบัมาสูผู่้ลีภ้ยัตอ่ไป 

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคนใหม่
เข้ารับต�าแหน่ง

นายฟิลปิโป กรานดี นกัการทตูชาวอิตาลีวยั 58 ปี ผู้คร�่าวอดในแวดวงการเมืองระหวา่ง
ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านผู้ลีภ้ยั ได้รับการแตง่ตัง้จากยเูอน็ ให้ด�ารงต�าแหนง่ข้าหลวงใหญ่
แห่งส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) แทน นายอนัโตนิโอ  
กูเตร์เรส ข้าหลวงใหญ่ฯ คนเก่าซึ่งด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวมาตัง้แต่ปี 2548 การเข้ารับ
ต�าแหน่งของนายฟิลิปโปในครัง้นี ้ นบัเป็นความท้าทายในฐานะข้าหลวงใหญ่ฯ ในการ
รับมือกับปัญหาการอพยพย้ายถ่ินจากสงครามและความขัดแย้งท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
สงูสดุตัง้แตส่งครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่รวมถงึผู้ลีภ้ยัและผู้อพยพจ�านวนมากกวา่ 1 ล้านคน  
ท่ีหนีภัยสงครามและความอดยากผ่านคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่ทวีปยุโรปเม่ือ 
ปีท่ีผา่นมา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกับ 
UNHCR ผ่านการบริจาคอย่างต่อเนื่อง
UNHCR ขอเชิญร่วมบริจาคเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยั ผา่นการบริจาคอยา่งตอ่เน่ืองกบั UNHCR 
โดยท่านสามารถขอรับข้อมลูและร่วมบริจาคเพ่ือผู้ลีภ้ยัได้ท่ีพนกังานระดมทนุของเรา 
ซึง่ออกประชาสมัพนัธ์ และระดมทนุในสถานท่ีสาธารณะทัว่ประเทศ
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สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ให้การต้อนรับผู้ลีภ้ัยซึ่งเป็นผู้ตัง้ถ่ินฐานใหม่ชาวพม่า 
กลุ่มแรกท่ีเดินทางไปยัง เมืองอินชอน โดยคณะ ผู้ลีภ้ัยชาวพม่าทัง้ 22 คนประกอบ 
ด้วย 4 ครอบครัวซึง่เป็นผู้ลีภ้ยัชาวกะเหร่ียง ท่ีได้ใช้ชีวิตอยูใ่นคา่ยผู้ลีภ้ยัแมห่ละ และ
คา่ยผู้ลีภ้ยัอุ้มเปีย้ม จงัหวดัตาก มาแล้วกวา่ 19 ปี โดยการเดนิทางเพ่ือตัง้ถ่ินฐานใหม ่ณ 
สาธารณรัฐเกาหลีของผู้ลีภ้ยัชาวพมา่ในครัง้นี ้เปรียบเสมือนการจากบ้านเกิดเพ่ือเร่ิมต้น
ชีวิตใหมใ่นประเทศท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรม ซึง่รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เตรียมพร้อม
ส�าหรับการปรับตวัของผู้ลีภ้ยัโดยการจดัการสอนภาษา วฒันธรรม และมารยาททาง
สงัคมของประเทศเกาหลีใต้แก่ผู้ลีภ้ยั เพ่ือให้ผู้ลีภ้ยัสามารถใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ได้อยา่งมี
ความสขุ สาธารณรัฐเกาหลีนบัเป็นประเทศท่ี 2 ของเอเชียท่ีตอบรับโครงการตัง้ถ่ินฐาน
ใหมข่องผู้ลีภ้ยั โดยนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537 สาธารณรัฐเกาหลีได้เปิดรับผู้ลีภ้ยัท่ีเดนิทาง
มาจากประเทศปากีสถาน อียิปต์ และจีนอยา่งตอ่เน่ืองแล้วประมาณ 13,000 คน     
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เกาหลีใต้ต้อนรับผู้ต้ังถ่ินฐานใหม่ชาวพม่ากลุ่มแรก
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https://www.unhcr.or.th/namjai4refugees/missions/th
https://www.unhcr.or.th/
https://www.facebook.com/UNHCRThailand/
https://twitter.com/unhcrthailand
https://www.youtube.com/user/unhcrthailand
https://www.instagram.com/unhcr.thailand/
http://line.me/ti/p/~@unhcrthailand



