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ถึงผู้สนับสนุน UNHCR 

ผมชื่อ ซอเทียนมิน อายุ 56 ปี ผมสูญเสียขาซ้าย จากการเหยียบ
กับระเบิดที่ทหารฝังอยู่ใต้ถุนบ้าน กลายเป็นผู้พิการ และผู้ล้ีภัยใน
ค่ายแม่ละอูนมานานกว่า 14 ปีครับ ค่ายนี้อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชีวิตในค่ายนั้นล�าบาก แล้วความพิการของผมท�าให้ทุกอย่างยากขึ้น
ไปอีก ผมเคยรู้สึกหมดคุณค่าในชีวิต และวันน้ีผมมีโอกาสมีชีวิต
เหมือนคนปกติทั่วไปอีกครั้ง เพราะท่านเห็นค่าของผม ท่านช่วย 
UNHCR ช่วยเหลือเราให้เข้มแข็ง ดูแลตนเองได้ ผมขอขอบพระคุณ
ท่านมากครับ

ด้วยความทีผ่มไม่สามารถเดินได้เหมอืนคนทัว่ไป UNHCR ช่วยจัดต้ัง
โครงการเกษตรกรรมให้อยู ่ใจกลางค่ายเพื่อให้ผู ้พิการอย่าง   
พวกผมจะสามารถมาเรียนได้อย่างไม่ล�าบากมากนัก พอผมได้
เรียน มันท�าให้ผมลุกขึ้นสู้ใหม่ ทุกวันนี้ผมรู้สึกอยากตื่น เพราะรู้ว่ามี
กิจกรรมทีเ่ราท�าได้ ไปปลูกผัก เล้ียงสตัว์ มเีพือ่นคอยเข้าใจ UNHCR 
ท�าให้ผมรูว่้าผมมปีระโยชน์ ถงึผมไม่มขีา แต่ผมปลูกผักและเล้ียงสตัว์ได้ 

เป็นเวลา 3 ปีแล้วทีผ่มได้ฝึกอบรมกับ UNHCR ผมมคีวามรูต้ดิตวัท�าให้
ดูแลครอบครวัผมมาจนถงึทกุวนัน้ี ผมสอนลูกปลูกผัก เพราะไม่ว่าเขาจะ
อยู่ทีไ่หน เขาก็ไม่อดอาหาร ผมปลูกต้นพรกิ ผกัต่างๆ เพือ่ให้ครอบครวั
มอีาหารทีดี่ขึน้ด้วย

ผมขอขอบคุณผู้บริจาคที่ให้ชีวิตใหม่กับพวกผมอีกครั้ง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าท่านจะสนับสนุนผม และเพื่อนๆ ต่อไป เพื่อให้ UNHCR 
ได้จัดโครงการดีๆ ส�าหรับผู้พิการเพิ่มขึ้น ผมขอสัญญาว่าจะไม่ยอม
แพ้ถึงแม้ผมสูญเสียความสมบูรณ์ของร่างกาย ขอบคุณที่ท่านเป็น
ก�าลังใจที่ส�าคัญของเรา

จากใจผม
ซอเทียนมิน
ค่ายแม่ละอูน จ.แม่ฮ่องสอน
(ปรับจากบทสัมภาษณ์ ซอเทียนมิน)

2

ซอเทียนมินผู้ลีภ้ยัพิกำรจำกกำรเหยียบกบัระเบดิยืนข้ำงลกูชำยด้วยควำมภมิูใจท่ีได้ควำมรู้จำกโครงกำรเกษตรกรรมมำท�ำสวนผกัท่ีบ้ำน

Saw Thien Min and his 10-year-old son proudly present their vegetable garden which comes true because of the knowledge 
gained from UNHCR-funded agricultural training.  

โครงการเกษตรกรรมเพื่อผู้พิการ
Agricultural Project for People with Disabilities
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Saw Thien Min is a 56-year-old refugee with disability. Fourteen years ago, he lost his left leg because of landmines. Saw Thien Min is one of 
about 3,000 refugees with disabilities who benefit from the agricultural training project supported by UNHCR. 
In the class, refugees will learn how to grow vegetables, to raise animals and how to be self-reliance.
“Today, I feel fulfilled since I’ve joined an agricultural training supported by UNHCR in 2011. UNHCR takes care of me very well. With this help, I 
realize that although I have no leg, I am not useless because I know there are things I can do for myself and family,” said Saw Thien Min
Because of you, UNHCR can provide continued support for refugees with disabilities. 
However, we still need your support to provide adapted care for people with disabilities in camps.  

UNHCR sincerely thank you once again for rebuilding lives of refugee with disabilities.
(Developed from Saw Thien Min’s interview)

unhcr.or.th
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พนักงานระดมทุนที่เป็นตัวแทนของ UNHCR เยี่ยม
ค่ายผู้ลี้ภัยบ้านต้นยาง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
เม่ือวนัท่ี 20-21 ตลุำคม ท่ีผำ่นมำเจ้ำหน้ำท่ีระดมทนุของ UNHCR  ได้เดนิทำงไปเย่ียม 
ผู้ลีภ้ยัในคำ่ยผู้ลีภ้ยับ้ำนต้นยำง จ.กำญจนบรีุ เพ่ือเย่ียมชมโครงกำรตำ่งๆ ท่ี UNHCR 
ให้กำรสนบัสนนุ และร่วมด�ำเนินกำรกบัองค์กำรเอกชนตำ่งๆ แตท่ี่ส�ำคญักวำ่นัน้ กำรเข้ำคำ่ย
ครัง้นีท้�ำให้พวกเขำเรียนรู้ถงึควำมเป็นอยูแ่ละชีวิตของผู้ลีภ้ยั ได้รับฟังปัญหำและให้ก�ำลงัใจ
แก่ผู้ลีภ้ยัท่ีเป็นเดก็ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและสมอง รวมไปถงึผู้หญิงในกลุม่เปรำะบำง
อยำ่งแมเ่ลีย้งเด่ียว นอกจำกนีย้งัได้เย่ียมชมโครงกำรตำ่งๆ ท่ี UNHCR สนบัสนนุ “เป็นการ
เดินทางทีโ่หดและล�าบากทีส่ดุ แต่คุม้ทีส่ดุทีไ่ดร้บัรู้ถึงชีวิตของเพือ่นมนษุย์ทีน่่าสงสารทีส่ดุคือ 
“ผูลี้ภ้ยั” ขอบคณุที ่UNHCR ใหโ้อกาสผมมาท�างานทีนี่”่ อคัรพล วำนิช ผู้จดักำรโครงกำร
ระดมทนุ UNHCR พดูถงึควำมประทบัใจจำกกำรไปคำ่ย
ผู้ลีภ้ยัผ่านความรุนแรง และเผชญิกับความหวาดกลัวมากกว่าคนใดในโลก พวก
เขาสูญเสียบ้านเรือน คนรัก ครอบครัว เพื่อน และผืนแผ่นดนิ โดยทั่วไปผู้ลีภ้ยั
หน่ึงคนจะตกอยู่ในสถานะผู้ลีภ้ยันานถงึ 17 ปี UNHCR คุ้มครองพวกเขาตัง้แต่วันแรก 
ที่เขาหนีเพื่อรักษาชีวติจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เขาไม่ต้องเป็นผู้ลีภ้ยั การสนับสนุน
จากท่านในอย่างน้อย 5 ปี มีความจ�าเป็นอย่างมากในการช่วยให้ UNHCR สร้าง
ชีวติใหม่แก่ผู้ลีภ้ยัเดก็ ผู้หญิง ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ
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NEWS & EVENTS

UNHCR fundraisers visit Ban Don Yang refugee camp in Kanchanaburi province
On 20-21 October, there were 12 selected UNHCR fundraisers visiting Ban Don Yang camp in Kanchanaburi province to experience lives of refugees and UNHCR supported 
projects. During the visit, they learn the difficulties and challenges that refugees especially children with disabilities and single mothers are facing and positive changes that 
happens because of our donor’s long term support. 
“This is the toughest trip in my life but it’s my best experience.  I have learnt about “refugees” who live in a very hardship situation. I’d like to express my sincere thanks to UNHCR 
to give an opportunities to work for these people,” said Akkapon Wanich, UNHCR In-House Face to Face Fundraising Manager
Refugees are forced to flee from conflict and fighting which can often last over 17 years before a resolution is found and people can return home safely. UNHCR protects refugees 
from the moment they leave their country to the moment they are safe to return. We need your support to help us be there for as long as that journey takes.
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วีดีโอจากคุณวงศ์ทนง  
คุณกาละแมร์ และคุณยิปโซ 
เพื่อผู้ลี้ภัย
คณุโหน่ง วงศ์ทนง ชยัณรงค์สงิห์ คณุกำละแมร์ พชัรศรี 

เบญจมำศ และคณุยิปโซ อริย์กนัตำ มหพฤกษ์พงศ์ ผู้ มี 

ช่ือเสยีง และผู้บริจำคอยำ่งตอ่เน่ืองของ UNHCR ร่วมกนั

ส่งควำมปรำรถนำดีถึงผู้ลีภ้ยั พร้อมทัง้เชิญชวนให้ร่วม

ช่วยเหลือผู้ลีภ้ยัแบบระยะยำว โดยอย่ำปล่อยมือผู้ลีภ้ยั

ผ่ำนวีดีโอ สำมำรถชมได้ท่ีหน้ำเว็บไซต์ของ UNHCR 

ประเทศไทยท่ี www.unhcr.or.th

Exclusive video of Mr. Wongthanong, 
Ms. Patcharasri, and Ms. Arilganta for refugees
Mr. Wongthanong Chainarongsingha (Nong),  
Ms. Patcharasri Benjamas (Kalamare), TV host, and  
writer, Ms. Arilganta Mahaplaerkpong (Gypso), Actress, 
and TV host, contribute their voices for refugees. 
Watch their inspiring video on UNHCR Thailand official 
website www.unhcr.or.th 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร่วม
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสนัโดย มร.เจอร์ลำร์ด เมคเกริก   

ผู้ บริหำรใหญ่ของห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ได้ร่วม

บริจำครำยได้จำกกำรประมลูกำงเกงยีนส์ตกแต่งจำก

ผู้มีช่ือเสยีงพร้อมมอบกำงเกงยีนส์ 500 ตวัให้ UNHCR 

เพ่ือร่วมชว่ยเหลือผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย

พนกังำนระดมทนุท่ีเป็นตวัแทนของ UNHCR ถ่ำยภำพร่วมกบัเดก็ผู้ลีภ้ยักบักิจกรรมลกูเสือท่ี UNHCR สนบัสนนุเพ่ือ
สร้ำงควำมสำมคัคี และควำมเป็นผู้น�ำให้กบัเดก็และเยำวชนในคำ่ย

Fundraisers representing UNHCR take a photo with refugee youths in UNHCR supported 
scout activity aiming to empower them harmony and leadership.

มร.คริสตอฟ เกลน็นิซอง เจ้ำหน้ำท่ีอำวโุสฝ่ำยระดมทนุ และ มร.คทัสโึนริ โคอิเกะ 
เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยควำมคุ้มครองของ UNHCR รับมอบเงินบริจำคและกำงเกงยีนส์
จำกห้ำงสรรพสนิค้ำโรบนิสนัเพ่ือน�ำไปชว่ยเหลอืผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย
Christophe Glenisson, Senior Global PSFR Officer and 
Katsunori Koike, Associate Protection Officer accepts donations 
from Robinson Department Store

Robinson Department Store donated for refugees in Thailand
Robinson Department Store represented by Mr. Gerard McGurk, Senior Vice President-Operations donated and 500 pairs of 
jean to UNHCR to support refugees in Thailand.

unhcr.or.th

ผู้ลีภ้ัยในประเทศไทยถูกบงัคบัให้ลีภ้ัยจำกควำมขดัแย้งและต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมเร่งด่วน กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ืองจำกท่ำนส�ำคญั 
มำกในกำรให้สร้ำงชีวิตใหมท่ี่ยัง่ยืนแก่พวกเขำ 100% ของเงินบริจำคของทำ่นจะน�ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้ลีภ้ยัในประเทศไทยเทำ่นัน้ สนบัสนนุเรำผำ่นทำงพนกังำน
ระดมทนุของ UNHCR ได้ท่ีห้ำงสรรพสนิค้ำ อำคำรส�ำนกังำน และสถำนท่ีสำธำรณะทัว่ไป 
Refugees in Thailand were forced to flee from persecution and are in need of humanitarian assistance. Continued support from you is 
vital for rebuilding lives of these people in need. All donations from donors in Thailand are used for the benefit of refugees in Thailand. 
You can support us through our fundraisers at shopping malls, office buildings and other public places. 
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จอนนิตี้ โซอี
เด็กผู้ไม่ย่อท้อ
เรื่องโดย สุชาดา ภูกิตติกุล

ในคำ่ยผู้ลีภ้ยัแมห่ละ อ.ทำ่สองยำง จ.ตำก คำ่ยผู้ลีภ้ยัใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศไทย  ท่ีดเูหมือนหมูบ้่ำนไม้ไผเ่รียงตวักนัอยำ่งเบียด

เสียดอยู่ในสำยหมอกบนภูเขำซึ่งกัน้เขตแดนระหว่ำงไทยกับ

พมำ่ เรำได้พบกบัเดก็ตวัเลก็ๆ คนหนึง่ท่ีเกิดมำไมส่มบรูณ์ แตไ่ม่

เคยยอมแพ้ให้กบัโชคชะตำ จอนนิตี ้โซอี เดก็น้อยวยั 10 ขวบท่ีมี

ควำมบกพร่องทำงสมองตัง้แตเ่กิด จำกกำรป่วยเป็นโรคดีซำ่น

และมีไข้สงู แต่ควำมเข้มแข็งของเขำไม่น้อยกวำ่ใครๆ ในโลก 

ดฉินัเคยพบกบัเขำเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว มำในวนันีน้้องดโูตขึน้พร้อม

กบัดมีูควำมสขุและแข็งแรงขึน้มำกจำกกำรเข้ำรับกำรรักษำกบั

โครงกำรกำยภำพบ�ำบดัท่ีผู้สนบัสนนุ UNHCR บริจำคให้อยำ่ง

ตอ่เน่ือง  

หนุ่มน้อยคนนีส้ญูเสียพ่อ และอำศยัอยู่กบัแม่ และนอเกนดิผู้

เป็นป้ำวยั 62 ปี ครอบครัวของเขำต้องลีภ้ยัจำกสงครำมท่ี

รุนแรงท่ีบ้ำนเกิด “ชีวิตที่นัน่อนัตรายมาก ชาวบ้านถูกพวก

ทหารใชท้�าหนา้ทีส่่งสาร ซ่ึงเป็นงานทีอ่นัตรายและเสีย่งตาย

มากเพราะเราเดินโดยไม่รู้ว่ากบัระเบิดอยู่ตรงไหน หลายคน

พิการ และเสียชีวิต ถา้ไม่ไปก็ตอ้งจ้างคนใหไ้ปแทน แต่เรา

ไม่มีเงินจ่าย และวนันัน้ทีต่อ้งหนีมาเพราะเกิดการยิงกนัหนกั

มาก เราอยู่ไม่ได้อีกแล้ว” นอเกนดิ อธิบำยถึงสำเหตท่ีุต้อง

จำกบ้ำนมำ พวกเขำเดนิเท้ำโดยไมรู้่จดุหมำย แคข่อเพียงท่ีท่ี

ปลอดภยัเทำ่นัน้ เม่ือหำทำงออกไมเ่จอ พวกเขำจงึต้องหลบ

ทหำรอยู่ในป่ำ จนสดุท้ำยเดินจนถึงประเทศไทย  และพกั

อำศยัตัง้แต่ยงัไม่มีกำรตัง้ค่ำยผู้ลีภ้ยั จนถึงวนันีก็้ยำวนำน

กวำ่ 20 ปีแล้ว 

จอนนิตีพิ้กำรตัง้แตเ่กิด เขำมกัมีอำกำรเป็นไข้ชกั แขนกบัขำ

แข็งและเดินไม่ได้ ยงัดีท่ีในค่ำยมีโครงกำรกำพภำพบ�ำบดั

เด็กท่ีพิกำร “พอได้มาอยู่ในค่ายที่ประเทศไทย ชีวิตของ

ครอบครั ว ก็ ดี ข้ึน เพราะน้อง ได้ รับการรั กษาและท� า

กายภาพบ�าบดั” นอเกนดกิลำ่วด้วยแววตำท่ีเป่ียมด้วยควำมหวงั 

©
U

N
H

C
R

/B
.Jittivuthikarn

จอนนิตีใ้นวยั 10 ขวบท่ีร่ำงกำยดีขึน้มำก 
Johnity at his 10 years old with a healthier and happier life.

unhcr.or.th
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และถึงแม้กำรท�ำกำยภำพส�ำหรับน้องจะเจ็บปวดและยำกมำก แต่

จอนนิตีไ้มเ่คยยอมแพ้ 

จอนนิตีม้าท�ากายภาพบ�าบดัทกุๆ วันเป็นเวลาเกือบ 9 ปีแล้ว 

“จากแต่ก่อนทีเ่ขาไม่สามารถเดินเต็มเทา้ได ้ แขนและมือจบัอะไรไม่

ได ้ วนันีเ้ขาท�าไดถ้า้มีคนช่วยจบัตัง้ตวั ทัง้ยงัสามารถทานขา้วเองได ้

และพดูไดบ้า้ง” แตค่�ำพดูท่ีน้องพดูกบัดฉินัคือ “ผมเดินไม่ไดค้รบั” ซึง่

ท�ำให้ดฉินัน�ำ้ตำไหล  

อยำ่งไรก็ตำม จอนนิตี ้ยงัต้องใช้เวลำอีกหลำยปี ควำมหวงัอยำ่งเดียว

ของครอบครัวคือหวังว่ำจอนนิตีจ้ะเดินได้เล่นเหมือนเด็กคนอ่ืน  

  น้องยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่ น้องจะได้ 

มีโอกาสใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอ่ืน ฉันดีใจที่มีคน 

ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที ่

Johnity Soe never gives up
Story by Suchada Bhukittikul

Johnity Soe, a 10-year-old, refugee child with Cerebral Palsy 
since he was born.  His family fled from war and persecution. His 
father passed away. He has only his mother and her aunt, Nor 
Gen Dee. Johnity has received physical therapy conducted by 
Handicap International who is supported by UNHCR for almost 9 
years and he is now able to stand and eat by himself. Even 
though the treatment is very difficult, at times a real strain on him 
physically and takes very long time to see improvement but he 
never gives up. Special thanks to UNHCR supporters for your 
long term support to rebuild lives of children with disabilities like 
Johnity. However, we still need more support to provide the  
treatment to those people in urgent need in the camp and we 
cannot do it without you. If you would like to increase your donation, 
please contact 02-665-2523 or thabaf2f@unhcr.org to help 
those people in need. 
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จอนนิตีใ้นวยั 8 ขวบเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วในโครงกำรกำยภำพบ�ำบดัท่ีสนบัสนนุโดย UNHCR 
มือและร่ำงกำยของเขำยงัไมค่อ่ยมีแรง

Johnity’s photo of last two years when he was receiving Physical Therapy  
supported by UNHCR. His arms and body were weak.

“ส่วนตวัฉนัเองก็แก่แลว้ ไม่มีความฝันหรือความหวงัอะไรอีก ขอให้

หลานดีข้ึน เดินไดเ้ล่นไดก็้พอ” นอเกนดกิลำ่วทิง้ท้ำย “โครงการนีก็้

ส�าคญัมากๆ ฉนัดีใจทีมี่คนช่วยเหลือใหห้ลานชายดีข้ึน ฉนัขอบคณุ

ผูบ้ริจาคทีเ่มตตาครอบครวัของเรา”

UNHCR สนบัสนนุโครงกำรกำพภำพบ�ำบดัส�ำหรับเด็กและผู้ พิกำร

ทำงสมองและร่ำงกำยอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะพวกเขำต้องกำรกำร

รักษำท่ีใช้เวลำอย่ำงน้อย 5 ปี เรำจะสำนต่อโครงกำรท่ีส�ำคัญนี ้

ไม่ได้เลยหำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนท่ีต่อเน่ืองของท่ำน ขอบคุณ 

ทกุทำ่นอีกครัง้ท่ีอยูเ่คียงข้ำงพวกเขำจนวนัหนึง่ท่ีพวกเขำจะมีโอกำส

ใช้ชีวิตเหมือนเด็กและคนอ่ืนทั่วไป หำกท่ำนต้องกำรบริจำคเพ่ิม

เตมิ โปรดตดิตอ่ 02-665-2523 หรือ thabaf2f@unhcr.org เพ่ือให้

โอกำสผู้ลีภ้ยัท่ีพิกำรได้มีชีวิตใหมอี่กครัง้

จอนนิตีใ้นวยั 10 ขวบท่ีมือและร่ำงกำยแข็งแรงขึน้มำกจำกกำยภำพบ�ำบดัอยำ่งตอ่เน่ือง

Johnity at his 10 years old with better and stronger arms and body. The improvement 
is because of your continue support for him to receive physical therapy.
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Even though the physical therapy is very difficult and takes very long time to see 
improvement, Johnity never gives up.  He has been trying hard for almost 9 years.

จอนนิตี ้เจ็บปวดจำกกำรท�ำกำยภำพแตเ่ดก็น้อยก็ไมเ่คยยอ่ท้อเพ่ือร่ำงกำยท่ีดีขึน้ 
จอนนิตี ้มำท�ำกำยภำพเป็นประจ�ำทกุวนัเป็นเวลำ 9 ปีแล้ว 

unhcr.or.th

2 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน
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กำรถ่ำยรูปตนเองครัง้แรกของซนั ดำร์ เวย์ เธอเป็นเดก็หวัไว และฉลำดมำก เธอสำมำรถเข้ำใจภำษำไทย

ท่ีเธอไมเ่คยได้ยินมำก่อนในชีวิต และกำรถ่ำยรูปจำกสมำร์ทโฟนได้ในครัง้แรกท่ีสอน

Sun Dar Way’s first selfie photo

ซัน ดาร์ เวย์ 
เด็กพิเศษผู้ไม่ยอมแพ้ 
เรื่องโดย วริสา เทพสุรินทร์ และ สุชาดา ภูกิตติกุล

เยน็วนัหนึง่ในคำ่ยผู้ลีภ้ยับ้ำนต้นยำง อ.สงัขละบรีุ จ.กำญจนบรีุ อำกำศท่ีดจูะ

ไม่เป็นใจ ควำมมืดครึม้ของท้องฟ้ำไม่ท�ำให้เรำล้มเลิกกำรเย่ียมซนั ดำร์ เวย์ 

เดก็ผู้ลีภ้ยัวยั 13 ปีในท่ีมีควำมพิเศษได้เลย เดก็หญิงท่ีดอูำยนุ้อยกวำ่อำยจุริง

มำกอยู่ในชดุนกัเรียนอยำ่งเรียบร้อยในคำ่ยผู้ลีภ้ยัท่ีเธอเรียกวำ่บ้ำน บ้ำนของ

เธออยู่ลึกในป่ำ ยกพืน้สูงท่ีด้วยไม้ไผ่ สภำพทรุดโทรมตำมกำลเวลำท่ี

ครอบครัวของน้องอยู่มำนำนเกือบ 14 ปี ข้ำงๆ เธอมี ม ู พ่ำ คณุแม่ก�ำลงันัง่ 

พบัเพียบอยูใ่กล้ๆ ดวงตำน้อยๆ ของเธอและคณุแมด่ดีูใจท่ีเจ้ำหน้ำท่ี UNHCR   

มำเย่ียม ทวำ่ก็ไมอ่ำจปกปิดควำมเศร้ำซมึลกึๆ ได้ 

“ซนั ดาร์ เวย์มีความบกพร่องทางสมองมาตัง้แต่เกิด เธอเขา้ใจส่ิงทีค่นอืน่พดู

ทกุอย่าง แต่สือ่สารกลบัไม่ไดเ้ท่านัน้” ม ู พ่ำเลำ่ถึงควำมผิดปกติของลกูสำว

ของเธอ “นอกจากนัน้เข่าข้างซ้ายของนอ้งไม่มีลูกสะบ้า จึงท�าใหน้อ้งลม้ง่าย

มาก ร่างกายของนอ้งอ่อนแอและเปราะบางมากตัง้แต่เกิด” ม ู พ่ำเล่ำอีกว่ำ

กว่ำซนั ดำร์ เวย์จะเร่ิมคลำนได้ก็ตอนอำย ุ 3 ขวบซึง่ช้ำกว่ำเด็กทัว่ไปมำก และ

ด้วยควำมท่ีเธอเป็นเด็กพิเศษจึงท�ำให้กำรมีชีวิตอยู่ในค่ำยผู้ลีภ้ยันัน้ท้ำทำยขึน้

อีก “นอ้งยงัดูแลตวัเองไม่ได ้และร่างกายก็ไม่แข็งแรง สภาพในค่ายก็เป็นป่า ไป

ไหนก็ล�าบาก นอ้งตอ้งอยู่ในความดูแลตลอด และนอ้งค่อนขา้งทานเยอะ บางวนั

กินถึง 7 มื้อ เพราะนอ้งไม่รู้ว่าตนเองอ่ิมแลว้ หรือลืมไปว่าทานข้าวไปแลว้ตอน

ไหน และเราก็ไดร้บัส่วนแบ่งอาหารอย่างจ�ากดั ถา้ไม่มีขา้วกินนอ้งก็จะร้องไห”้

ครอบครัวของซนั ดำร์ เวย์ต้องลีภ้ยัจำกสงครำม และอยูใ่นคำ่ยมำนำนกวำ่ 14 ปี

แล้ว “ตอนนัน้เกิดการสูร้บในหมู่บา้นของเรา ทหารบกุเขา้มาในหมู่บา้นนบัไม่ถว้น 

ท�าลายขา้วของและบา้นเรือน และเกณฑ์พวกผูช้ายไปใชแ้รงงาน ทกุครัง้ทีท่หาร

มาในหมู่บา้น สามีฉนัตอ้งหนีไปหลบในป่าไม่งัน้ก็ถูกจบั ครัง้สดุทา้ยสถานการณ์

เลวร้ายมาก สามีฉนัถูกทหารท�าร้ายจนไม่สบาย พวกเราเลยคิดว่าอยู่ทีนี่ไ่ม่ได ้    

อีกต่อไปแลว้” ม ูพำ่กลำ่วถงึสำเหตท่ีุต้องออกจำกบ้ำนเกิดท่ีรัก

ซนั ดำร์ เวย์เคยมีพ่ี แตต่อนนีเ้ขำต้องเป็นพ่ีคนโตของน้องอีก 2 คน เพรำะพ่ีของ

เธอเสียชีวิตจำกกำรลีภ้ยัท่ียำกล�ำบำก “ตอนนัน้ฉนัมีลูกคนเดียวอาย ุ5 ขวบ การ

ลีภ้ยันัน้ล�าบากมากเพราะฉนัมีทัง้ลูกเล็กและสามีทีป่่วย เราเดินเทา้เป็นเวลา 1 

เดือนเต็ม สดุทา้ยเมือ่มาถึงค่ายไดเ้พียง 2 สปัดาห์ลูกก็จากไปเพราะป่วยหนกัมาก 

ตวัผอมมาก และมีอาการปวดหวัอย่างรุนแรง หมอบอกว่าเกิดจากการกระทบ

กระเทือนทางสมอง” ม ูพำ่คณุแมล่กู 3 กลำ่วถงึกำรสญูเสยีลกูอนัเป็นท่ีรักจำกกำร  

ลีภ้ยัท่ียำกล�ำบำกอยำ่งโศกเศร้ำ

unhcr.or.th
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อยำ่งไรก็ตำมควำมเป็นเดก็พิเศษของซนั ดำร์ เวย์

ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ควำมรักของพ่ีท่ีมีตอ่น้องได้เลย 

ซนั ดำร์ เวย์ท�ำหน้ำท่ีเป็นพ่ีคนโตอย่ำงไม่ขำดตก

บกพร่อง ตลอดเวลำท่ีคยุกนั ซนั ดำร์ เวย์กวกัมือ

เรียกน้องเข้ำมำคุยและถ่ำยรูปกับเจ้ำหน้ำท่ี  

UNHCR ร่วมกบัเธอเสมอ 

เม่ืออยู่ในค่ำย ครอบครัวซนั ดำร์ เวย์ได้รับควำม

คุ้มครอง และเธอได้มีโอกำสได้เรียนหนังสือใน

โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ซึ่งสอนให้เธอพัฒนำ 

ทกัษะส�ำหรับเดก็ผู้มีควำมบกพร่องทำงสมอง ไมว่ำ่ 

กำรเต้น หรือกำรเรียนภำษำมือ เม่ือกลบับ้ำนเธอ

มกัจะเอำภำษำมือกลบัมำสอนแม ่

   ตอนน้ีเราไม่ต้องหนีสงครามอีก  

น้องสามารถเข้าเ รียนในโครงการ

ห้องเรียนพเิศษ 

ม ู พำ่หวัเรำะนิดๆ อย่ำงเอ็นดลูกูสำวท่ีก�ำลงัเขียน

และท�ำภำษำมือจำกสมุดเรียน ถึงแม้มันจะเก่ำ

และยบัมำก แตน่ี่คือสิ่งท่ีมีคำ่มำกส�ำหรับซนั ดำร์ 

เวย์ “เขารักการเรียนมาก ถ้าวันไหนไม่พาไป

โรงเรียน นอ้งก็จะร้องไหใ้หญ่” ม ูพำ่กลำ่ว

ในขณะท่ีควำมสขุส�ำหรับมพู่ำ คือกำรได้อยู่ดแูล

ซนั ดำร์ เวย์  แต่ก็อดกงัวลกบัอนำคตของเธอไม่

ได้ “การได้ตื่นมาเห็นหน้าลูกทุกวันนี่แหละคือ

ความสขุ แต่ก็เป็นสขุปนทกุข์เพราะอดคิดไม่ไดว่้า

ท�าไมลูกต้องเกิดมาพิการอย่างนีด้้วย ฉนักลวัว่า

ถ้าแก่ตายไปใครจะดูแลลูก ใครจะคุ้มครอง ใคร

จะมาใหค้วามเอาใจใส่จริงจงัแบบนี ้ ลูกเป็นเด็กผู้

หญิง และไม่ปกติอย่างนี้ ฉนัเป็นห่วงเร่ืองความ

ซนั ดำร์ เวย์และน้องๆ ถ่ำยภำพอยำ่งมีควำมสขุกบัเจ้ำหน้ำท่ี UNHCR 
Sun Dar Way and her sisters and brothers happily taking photo with UNHCR staff.

ปลอดภยัมาก ฉนัเครียดมากเพราะหาทางออกไม่

ได”้ ม ูพำ่กลำ่ว แตท่วำ่ซนั ดำร์ เวย์ไมเ่คยท�ำตวัให้

ผู้ เป็นแม่หนกัใจเลย “น้องเป็นเด็กเรียบร้อยและ

เข้มแข็ง น้องมีความสขุกบัส่ิงที่มี ไม่ชอบขอใคร 

หากไม่มีก็จะไม่ขอ นอ้งก็จะเล่นกบัส่ิงทีเ่ขามีเช่น 

การขีดเขียนในสมดุ หรือฝึกภาษามือ” ม ูพำ่พดูถงึ

ลกูสำวอย่ำงเอ็นด ู “ฉนัหวงัอย่างเดียว อยากให้

น้องปลอดภยั และดูแลตนเองได้” มู พ่ำพูดถึง

ควำมหวงัสงูสดุอยำ่งเดียวท่ีเธอมี 

UNHCR สนับสนุนโครงการกาพภาพบ�าบัด 

และโครงการตัง้ถิ่นฐานใหม่ให้กับเด็กพิการ

ทางสมองอย่างซัน ดาร์ เวย์ ซึ่งในปี 2556 ที่

ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองของ

ท่าน ผู้ พิกำรจ�ำนวน 822 คนสำมำรถเข้ำถึง 

กำรบริกำรขัน้พืน้ฐำนท�ำให้พวกเขำสำมำรถ

ด�ำเนินชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป และผู้ พิกำร

เป็นสว่นหนึง่ของผู้ลีภ้ยั 8,200 คนท่ีได้รับกำรชว่ย

เหลือในโครงกำรตัง้ถ่ินฐำนใหม่ในประเทศท่ี 3 

อย่ำงไรก็ตำมในประเทศไทยมีเด็กและผู้ลีภ้ยัท่ีมี

ควำมบกพร่องทัง้ทำงร่ำงกำย และสมองจ�ำนวน

เกือบ 4,500 คนใน 9 ค่ำยซึง่เรำสำมำรถให้กำร

สนบัสนนุได้เพียง 3 ค่ำยเท่ำนัน้ พวกเขำเหล่ำนี ้

ต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนและเฉพำะ

เจำะจง กำรสนบัสนนุอย่ำงต่อเน่ืองของท่ำนจำก

ท่ำนจะท�ำให้เรำมอบควำมช่วยเหลือท่ีครอบคลมุ

และยั่งยืนได้ หำกท่ำนต้องกำรบริจำคเพ่ิมเติม 

โปรดติดต่อ 02-665-2523 หรือ thabaf2f@ 

unhcr.org เพ่ือให้โอกำสผู้ลีภ้ัยท่ีพิกำรได้มีชีวิต

ใหม่อีกครัง้

Sun Dar Way, a 13-year-old 
refugee, was born with autistic. Due to 
on-going fights in Myanmar, her parent 
moves to the temporary shelter in Thailand 
since 2000.  She has attended Special 
Education school supported by UNHCR 
in Ban Don Yang camp in Kanchanaburi, 
Thailand. She is very special and love to 
go to school. UNHCR is on the ground to 
provide resettlement opportunity to  
vulnerable people like Sun Dar Way and 
supports Physical Therapy project 
through our partner, Handicap International. 
Unfortunately, with budget limitation, we 
are able to support Physical Therapy in 
only three out of nine refugee camps. 
Thus, your increased and continued  
support will help us provide the important  
services to all children and refugees  
with disabilities. If you would like to  
increase your donation, please contact 
02-665-2523 or thabaf2f@unhcr.org and 
provide humanitarian assistance to those 
people in need. 

ซนั ดำร์ เวย์สอนภำษำมือท่ีเธอได้เรียนมำจำกโครงกำรห้องเรียนพิเศษให้เจ้ำหน้ำท่ี UNHCR
Sun Dar Way is showing her sign language that she learns from the Special Education school to UNHCR staff.

©
U

N
H

C
R

/S
.B

hukittikul

©
U

N
H

C
R

/S
.B

hukittikul

unhcr.or.th



UNHCRThailandwww.unhcr.or.th
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Donor Service Hotline: 02 665 2523         Fax: 02 661 7075
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