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News & Events

พนักงานระดมทุนของยูเอ็นเอชซีอาร
UNHCR Fundraisers

ยูเอ็นเอชซีอาร ดำเนินการระดมทุนผานพนักงานระดมทุนเทานั้น
ซึ่งเปนการบริจาคผานบัตรเครดิตแบบระยะยาว
พบและพูดคุยกับเขา และเธอไดที่หางสรรพสินคา อาคารสำนักงาน
และสถานที่สาธารณะอื่น เพื่อสรางชีวิตใหมแกผูลี้ภัยในประเทศไทย

© UNHCR/S.Bhukittikul

UNHCR in Thailand only raises funds from the face to face fundraising
program. Meet our energetic fundraisers at major department stores,
office building and public places to find out how to rebuild lives of
refugees in Thailand.

ยูเอ็นเอชซีอารบริจาค
ชวยน้ำทวม 9 ลานบาท

UNHCR Provides Flood Relief
Efforts Worth 9 Million Baht
ในยามที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญในรอบ 50 ป
ยูเอ็นเอชซีอาร รวมบริจาคเงิน 1.5 ลานบาท และตะเกียงพลังงาน
แสงอาทิตย 5,000 ชุด มูลคา 7.5 ลานบาท เพื่อแสดงความขอบคุณ
ที่ชาวไทยใหความชวยเหลือผูลี้ภัยเปนเวลาเกือบ 40 ป
เจาหนาที่ยูเอ็นเอชซีอารรวมลงพื้นที่แจกตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย
ซึ่งขณะนี้ สงถึงมือผูประสบภัยในพื้นที่จ.นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี
และนครปฐมเรียบรอยแลว เราขอเปนกำลังใจใหทุกทานฝาวิกฤติ
ครั้งนี้ไปไดดวยดี
When Thailand is facing the worst floods in 50 years, UNHCR
makes cash donation of 1.5 million Baht and donates 5,000
solar lanterns worth 7.5 million Baht. We wish to express a
gesture of gratitude for the country’s hospitality in hosting
refugees for nearly four decades. UNHCR Officers visited the
flooded areas to distribute the lanterns. As of today, flood
survivors in Nonthaburi, Pathumthani, Lopburi and
Nonthaburi receive the lanterns to protect them at night.

มร. เจมส ลินช
ผูแทนยูเอ็นเอชซีอารสงมอบตะเกียง
แกนายพระนาย สุวรรณรัต
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทีมพนักงานระดมทุน

© UNHCR/S.Bhukittikul

Fundraiser’s team.

วิกฤติความแหงแลงในแอฟริกา
ตะวันออก
East Africa Crisis

ความแหงแลงที่โหดรายที่สุดในรอบ 60 ป ไดสรางวิกฤติการ
ขาดแคลนอาหารในแอฟริกาตะวันออก โดยผูคนกวา 12 ลานคน
กำลังตองการความชวยเหลือทางมนุษยธรรมอยางเรงดวน
ครึ่งหนึ่งของประชากรชาวโซมาเลีย 7.5 ลานคนไดรับผลกระทบ
จากความแหงแลงในครั้งนี้
หนึ่งในสามของชาวโซมาเลียตองตกอยูในฐานะผูลี้ภัยหรือผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ ขณะที่ภาวะขาดแคลนอาหารยังคงอยูในสถาพวิกฤติ
ยูเอ็นเอชซีอารใหความชวยเหลืออยางเรงดวนแกผูคนหลายแสนคน
ที่หนีจากความขัดแยง และภาวะอดอยาก
The worst drought in 60 years has caused the world's most
severe food crisis in East Africa with more than 12.4 million
people currently in need of urgent humanitarian assistance.
UNHCR is on the ground in the region providing emergency
relief and assistance to the hundreds of thousands fleeing
conflict and famine.
© UNHCR/B. Bannon

Mr. James Lynch, UNHCR Representative
in Thailand presents solar lanterns to
Mr. Pranai Suwannarat, Permanent
Secretary, Ministry of Interior.

© UNHCR / S.Bhukittikul

ครอบครัวชาวโซมาเลียลง
ทะเบียนเพื่อไดรับเตนทใน
คายผูลี้ภัยในประเทศเคนยา
A Somali refugee family is

เจาหนาที่ยูเอ็นเอชซีอารสงตะเกียง
พลังงานแสงอาทิตยถึงมือผูประสบ
อุทกภัย
© UNHCR / S.Bhukittikul
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UNHCR Officer hands the solar lantern
to the flood survivor.

registered to receive a tent at
refugee camp in Kenya.
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ฝกอาชีพเปลี่ยนชีวิต
โดย สกุณี ณัฐพูลวัฒน
With You ฉบับนี้ ยูเอ็นเอชซีอาร มีความภูมิใจอยางยิ่งที่มีโอกาสนำเสนอแงมุมเล็กๆ ของความสุขที่เกิดขึ้นในคายผูลี้ภัยในเขตจังหวัดตาก
ซึ่งมาจากการไดเขารับการฝกอบรมอาชีพตางๆ สนับสนุนโดยยูเอ็นเอชซีอาร ไมวาจะเปนการอบรมภาคเกษตรกรรม
หรือการฝกอบรมทักษะเพื่อการหาเลี้ยงชีพในดานตางๆ อาทิ ตัดผม ทำอาหาร ซอมเครื่องยนต เปนตน
โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของผูลี้ภัยใหพึ่งพาตนเองได และสามารถนำทักษะเหลานี้ไปใชเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป
ผูลี้ภัย 4 คนที่ With You ไดมีโอกาสสัมภาษณแมเพียงชั่วเวลาสั้นๆ ลวนแลวแตเปนคนที่ไมยอมพายแพแกโชคชะตา พวกเขาลุกขึ้นปลุกปลอบตัวเองใหเขมแข็ง
และแสวงหาหนทางแหงการงานใหกับตัวเองเทาที่จะทำไดในคายแหงนี้

ออง เพี่ยว จอ
“ไดใชความรู
ที่ฝกอบรม
มาเต็มที่เลยนะ
เวลา (หมู) ไมสบาย
ก็รูวาจะดูแลอยางไร”

© UNHCR/A.Achakulwisut

ออง เพี่ยว จอ
จุดเริ่มตนของสัตวแพทย
แววตาของชายหนุมวัย 17 ป นาม ออง เพี่ยว จอ มุงมั่น เต็มไปดวยพลัง ไมเคยมีสักครั้งที่เขาจะมีสีหนาหมองเศรา
ยิ่งเมื่อไดพูดถึงงานเกษตรที่ตนเองไดทำหลังรับการฝกอบรมภาคเกษตรกรรม จากองคการ ZOA ซึ่งยูเอ็นเอชซีอาร เปนผูสนับสนุนดวยแลวละก็
ราวกับวาในดวงตาคูนั้นมีดวงไฟแหงความหวังลุกโชน
ออง เพี่ยว จอ เลายอนความใหฟงวาพอของเขาจมน้ำตายตั้งแตเขายังเด็ก แมจึงตองเลี้ยงลูกๆ มาเพียงลำพัง ไมมีที่ดินทำกินและไมมีทั้งบานเปนของตนเอง
เขาและพี่ๆ จึงหาทางทำงานรับจางในรานอาหารตั้งแตตนเองยังอายุเพียง 6 ปเทานั้น กระนั้นก็ตาม เขาก็ยังไดเรียนหนังสือจนจบ ม.1 (เทียบชั้นกับบานเรา)
แตเพราะหมูบานที่เขาและครอบครัวพักอาศัยอยูถูกทหารเขามาเกณฑชายหนุมไปเปนลูกหาบอยูบอยๆ แมจึงตัดสินใจพาพี่ๆ และออง เพี่ยว จอ
หลบหนีขามประเทศออกมาพรอมกับครอบครัวอื่นๆเพื่อความปลอดภัย
4 ปกวาแลวที่เขากลายมาเปนผูลี้ภัยในคายแหงนี้ ออง เพี่ยว จอ เลาวา เขาเห็นประกาศรับสมัครอบรม จึงตั้งใจสมัครเพื่อจะไดรับการอบรม
“ตอนอานปายที่ติดไวเขาบอกวา รับคนอบรมเกษตร อบรมเสร็จแลวจะไดทำงานดวย ผมก็ตัดสินใจเลยวาจะตองสมัครใหได มีคนสมัคร 50 คน แตเขาเอา
ผูหญิง 20 คน ผูชาย 20 คน
ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันวาจะไมได บอกตัวเองวาตองทำใหดีที่สุด ตั้งใจกรอกใบสมัครและพยายามตอบคำถามใหดีที่สุดครับ เพราะอยากใหเขารับเขาอบรม
เขาถามวาเคยเลี้ยงสัตวไหม คนที่ไมเคยเลี้ยงสัตวสวนใหญจะมีโอกาสไดรับเลือกมากกวา เพื่อจะไดเรียนรู ผมไมเคย ก็บอกเขาไปตรงๆ ครับ”
“พอรูวาตัวเองไดรับเลือกใหอบรม ผมรูสึกตื่นเตน ดีใจมากวาตัวเองจะไดทำงานแลว”
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Withyou
เขาเลาดวยรอยยิ้มบนใบหนา ราวกับวาการประกาศผลไดรับการอบรมเพิ่งผานพนไปเมื่อวานนี้เอง
“ผมไดเรียนรูทั้งวิธีปลูกผัก ดูแลแปลงผัก วิธีเลี้ยงหมู เลี้ยงไก หลังจากอบรมก็ไดทำงานดวย ผมทำที่แปลงสาธิต และงานที่ทำทุกวันนี้คือ
เปนผูชวยอาจารยดูแลเลี้ยงหมู ฉีดยาใหหมู”
ออง เพี่ยว จอ ทำงานอาทิตยละ 6 วัน เขาไดคาตอบแทนเปนเงินเดือนละ 780 บาท
“เงินที่ผมไดมาก็ใหแมหมดครับ เวลาอยากไดอะไรก็จะขอแมเอา สวนใหญผมไมคอยซื้ออะไร นอกจากกินขนมบาง พอแมไดเงินก็จะเอาไปซื้ออาหารหมู”
หลังจากเขาฝกอบรมแลว เขาไดใชความรูที่เรียนมาอยางสม่ำเสมอ
“ไดใชความรูที่ฝกอบรมมาเต็มที่เลยนะ เวลาไมสบายก็รูวาจะดูแลอยางไร หรือถาหมูของเพื่อนไมสบายก็ไปชวยดูแล หรือทำคลอดใหเขา
เราก็ไดเงินดวย...ผมทำเปนหมดทุกอยางครับ”
เขาเลาวาเพราะครอบครัวของเขาลำบากมาตั้งแตเด็ก จึงทำใหเขามุงมั่นตั้งใจทำงานทุกอยางที่มีโอกาส
“ผมอยากมีอาชีพ ถามีเงินก็อยากเรียนตอ เรียนในแคมปแลวคอยดูอีกทีวาจะเรียนอะไรตอไป...
ผมอยากเปนสัตวแพทย เพราะตอนนี้ก็ไดทำดานนี้อยู ถาไดเรียนตอไปสูงๆ ก็คงดี”
ดวงตาเขาลุกโชนดวยความหวังอีกครั้ง ยิ่งเมื่อคำพูดนี้ประกอบเขากับฉากหลังที่เปนเลาหมูของเขาดวยแลว
ไมนาแปลกใจเลยหากความตั้งใจของชายหนุมที่มีความมุงมั่น และแววตาเปนประกายเชนเขาจะเปนจริงในวันหนึ่งขางหนา

Junior Veterinarian
Agricultural training at a refugee camp in Thailand has transformed refugee Aung Phyo Kyaw from a 17-year-old who only
finished Grade 7 into a confident young man with a dream. He not only learned how to raise pigs, but to give them their medicine. “I want to work,” he says. “If I have enough savings, I want to continue to study. I want to be a veterinarian.” As he’s
already caring for sick animals, he thinks “it would be good to have higher education.”

จอ เธท

ชางตัดผมพิการกับรานของเขา
ถาจะมีการใหรางวัลคนพิการที่ไมทอตอชีวิตแลวละก็ เชื่อไดวาเรื่องราวของ จอ เธท
ชายพิการขาคนนี้สมควรไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในผูไดรับรางวัลอยางแนนอน เพราะชั่วชีวิตของเขานั้นเต็มไปดวยความมุงมั่นเพื่อชีวิตที่ดีกวาตลอดเวลา
ทั้งยังไมเคยทอใจและหยุดแสวงหาหนทางที่เหมาะสมกับตนเองเลยสักวัน
จนกระทั่งวันนี้ที่เขาไดกลายมาเปนชางตัดผม และกำลังเปดรานตัดผมเปนของตนเองในคายแหงนี้ หลังจากที่ไดเขารับการฝกอบรมนานกวา 3 เดือน
เขาเริ่มตนเรื่องราวของเขาตั้งแตวันที่ยังเปนชายหนุมที่มีครอบครัวอยูในหมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งแลวถูกเกณฑไปชวยทหารแบกของและชวยทำครัวในปา
หลายตอหลายหนเขารอดพนอันตรายมาได แตแลววันหนึ่งขณะที่ไปตักน้ำในลำธารเพื่อมาหุงขาว ขาขวาเขาเหยียบกับระเบิดอยางจังที่ริมลำธาร
หลังจากไมไดสติ เขาตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล กวาสองเดือนเขานอนพักรักษาตัวที่นั่น แลวจึงไดใสขาเทียมและกลับไปอยูที่หมูบาน
“กลับไปอยูบานก็ลำบาก ทำมาหากินก็ยาก บานผมไมมีที่ดิน ไมมีนาไร เมียขายอาหารในหมูบานก็เปนคนหาเงินเปนหลัก
อยูยากตรงที่ทหารยังคงเขามาเกณฑคนไปทำงาน...ลำบากมาก”
จอ เธทหวนคิดถึงวันที่ตองเผชิญความทุกขกอนที่เขากับครอบครัวและเพื่อนๆ ในหมูบานจะตองหนีออกมาเพื่อแสวงหาทางรอดใหกับชีวิต
กวาสี่ปที่ จอ เธทไดมาพักพิงอยูที่คายแหงนี้ สิ่งที่เขาทำอยูเสมอคือ แวะเวียนไปดูประกาศรับฝกอบรมอาชีพซึ่งสนับสนุนโดยยูเอ็นเอชซีอาร
และตั้งใจฝกอาชีพเหลานั้นโดยหวังวาสักวันหนึ่งตนเองจะสามารถหางานที่เหมาะสมกับรางกายได
“ตัวผมเองเสียขาไป ก็เปนเหมือนคนที่ไมมีความสามารถ ทำอะไรไมได ตัวเองเลยคิดวานาจะมีอะไรที่พอทำได เพราะฉะนั้นถามีโอกาสไดเรียนรูอะไร
ผมจะหาทางเรียน หาความรูใสตัว คิดตลอดวาตองมีความรูถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได ”
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จอ เธท
“ตัวผมเองเสียขาไป
ก็เปนเหมือนคนที่ไมมี
ความสามารถ...
ถามีโอกาสไดเรียนรูอะไร
ผมจะหาทางเรียน”

กอนที่จอ เธทจะฝกอบรมตัดผม เขาแจกแจงใหฟงวาเขาเคยเขารับการฝกอบรมชางไมนานถึง 5 เดือน จนสามารถทำโตะ ทำเกาอี้ได
“แตความรูอยางนั้นใชยาก เพราะกวาจะทำโตะหรือเกาอี้ มันตองมีอุปกรณ ตองมีตนทุน ตองมีไม ซึ่งมันหายาก”
หลังจากฝกงานเปนชางไม จอ เธทไดฝกอบรมเกษตร ไดความรูเกี่ยวกับการปลูกผัก แตเขาคิดวาประโยชนที่ไดยังไมมาก ยังไมสามารถชวยครอบครัวไดเต็มที่
“พอรูวามีการอบรมตัดผม ผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนการอบรมนี้ทำใหผมไดเรียนรูวิธีการ และการฝกฝนตัดผมจริงๆ ทำใหผมรูวา มันเปนอาชีพไดจริงๆ ดวย”
สำหรับผูลี้ภัยที่ไดรับการฝกอบรมเปนชางตัดผมรุนเดียวกับจอ เธทนั้น มีทั้งหมด 20 คน แบงเปนผูชาย 10 คน และผูหญิง 10 คน
หลังอบรมทุกคนใชความรูในการตัดผมใหกับพี่นองและครอบครัวมากกวาจะไปเปดรานหรือทำงานโดยตรง จอ เธท บอกวา
“คนที่เขามาเรียนเพราะเขาสนใจอยากตัดผมใหเปนเทานั้น แตสำหรับผมตั้งใจเลยวา จะเขารับการฝกอบรมเพื่อเปดรานใหได แตก็มีบางคนนะ
ที่ไปรับจางตัดผมใหกับรานอื่นๆ ดวย”
ระหวางการสนทนา จอ เธทบอกวา พรุงนี้จะเปนวันแรกของการเปดรานตัดผมของเขา
“พรุงนี้จะเปดรานผมตื่นเตน ดีใจมาก ดีใจที่ตัวเองจะไดทำงาน มีรายได คนพิการที่อยูที่นี่ไมมีใครมีอาชีพหรอก มีบางคนที่พอรับจางไดบางเทานั้น”
“ถึงไมเคยคิดวาชีวิตนี้ตัวเองจะเปนชางตัดผมเลยก็ตาม แตผมก็ตั้งใจวาอยูที่นี่ก็จะทำอาชีพนี้ไปเรื่อยๆ ใหดีที่สุด”
แลวรอยยิ้มบางๆ ปรากฏบนใบหนาของจอ เธท....
แมในความเปนจริง จอ เธท จะไมเคยไดรับรางวัลใดๆ สำหรับผูพิการที่ไมทดทอตอชีวิตก็ตาม แตการไดลงมือทำในสิ่งที่ตนเลือก
เพื่อยืนยันคุณคาความเปนมนุษยของเขานั้น ก็ดูจะมีความหมายมากกวารางวัลใดๆ ทั้งสิ้นแลว

A Disabled Barber and His Shop
Living in Myanmar, Kyaw Thet lost his leg to a land mine while doing forced labour for soldiers. Now safe in a refugee camp in
Thailand, he’s found new training opportunities. “Losing one leg is losing ability,” the 47-year-old refugee says. “I can’t do many
things. So I think if there is anything I can do or learn, I will try my best to learn them. I always think that having knowledge will
make my life better.” He’s already proving that by opening his own barber shop after completing a hairdressing course funded
by UNHCR.
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Withyou

ซอ เจน

เลี้ยงไกเพื่อหลอเลี้ยงจิตใจ

ไมนาเชื่อวาชายคนนี้จะเคยผานเรื่องรายๆ ในชีวิตมามากมาย เพราะเมื่อทีมงาน With You ไดพบเจอและพูดคุยกับเขาแลว
รอยยิ้มอันเปดเผยและเบิกบานปรากฏชัดบนใบหนาตลอดเวลา
มีเพียงบางชวงขณะที่เลาถึงเหตุการณเมื่อตองหนีทหารออกมาจากหมูบานเทานั้นที่สีหนาของเขาจะสลดลงบาง แตก็เพียงแคชั่วครูแคนั้นเอง
เพราะเมื่อเขาพูดถึงไกที่เลี้ยง พูดถึงความรูที่ไดรับ พูดถึงงานที่ไดทำในคายแหงนี้ ใบหนาของ ซอ เจน กลับมาแชมชื่นและสวางสดใสอีกครั้ง

ซอ เจน
“ไมวาเราจะอยูที่ไหน
ถาเรามีความรูเราก็ทำ
อะไรไดไมวาเราจะอยูที่ไหน
เมื่อเรามีความรูเราก็สามารถ
พึ่งพาตัวเองได”
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ซอ เจนมีอายุ 40 ปแลว แตรอยยิ้มของเขาเหมือนเด็กๆ ที่นาเอ็นดูและดูเปนมิตรอยางจริงใจ คำพูดแตละคำของเขามีนัยสำคัญของการใชชีวิตแฝงอยูเสมอ
เปนคำพูดงายๆ ที่สะทอนถึงภาวะจิตใจอันเปยมลนดวยความสุขจากการไดพบเจอคุณคาของการมีชีวิตอยูทุกวันนี้
ไมวาจะอยูภายใตคำจำกัดความวาผูลี้ภัยหรือไมก็ตาม
“ไมวาเราจะอยูที่ไหน ถาเรามีความรู เราก็ทำอะไรได ไมวาเราจะอยูที่ไหน เมื่อเรามีความรู เราก็สามารถพึ่งพาตัวเองได ทำงานเองได”
เรื่องราวการฝกอบรมเพื่อทำงานภาคเกษตรกรรมของ ซอ เจน คลายคลึงกับ ออง เพี่ยว จอ แตการไดมาซึ่งการคัดเลือกนั้นตางกันอยางสิ้นเชิง
เขาตองเผชิญกับความผิดหวังกอนที่จะเปนหนึ่งใน 40 คนของผูไดรับการฝกอบรมที่สนับสนุนโดยยูเอ็นเอชซีอาร เขายอนคิดถึงวันนั้นเมื่อปที่ผานมาวา
“พอเห็นปายประกาศวามีการอบรมเกษตร ไดปลูกผัก เลี้ยงไก เลี้ยงหมูก็สนใจ ตอนที่ลงสมัครไมไดสนใจวาจะไดงานเปนหลักหรอก
แตอยากไดความรูเรื่องการเลี้ยงไก เพราะที่เคยเลี้ยงตอนอยูพมาก็เลี้ยงแบบปลอยๆ ธรรมดาๆ”
วันประกาศผลก็ปรากฏวาผมไมไดรับการคัดเลือก วันนั้นผมไปดูรายชื่อ พอไมเห็นชื่อตัวเองก็ทรุดเลย นั่งลงกับพื้นมือกุมขมับ เสียใจมาก
(เลาพรอมทำทาทางประกอบ) เจาหนาที่มาเห็นเขาก็รูวาผมอยากไดแตยังไมรูจะชวยยังไงดี พอดีมีคนที่ไดรับคัดเลือกเขาไมอยากทำ...
ผมก็เลยไดคัดเลือกเขามาแทน” (ยิ้มดีใจอยางเต็มที่)
ซอ เจนมีเรื่องเลามากมาย และเรื่องหนึ่งที่เขาประทับใจมากเกี่ยวกับหนาที่การดูแลไกที่เขาไดรับมอบหมาย วันหนึ่งลมพายุพัดมาอยางรุนแรงในเวลากลางคืน
ราวสามทุมซึ่งเปนเวลาที่ผูลี้ภัยไมไดรับอนุญาตใหออกนอกบาน แตเพราะซอ เจนเปนหวงกลัวไฟไหมเลาไกและหมูในที่ทำงาน
(แปลงสาธิตโครงการเกษตรกรรม) เขาจึงวิ่งออกจากบานที่อยูหางออกไปไกล คืนนั้นเขาโดนจับขังไว 1 คืน ในฐานที่ทำผิดกฎของคาย ที่นาสนใจคือ
เขาเลาเรื่องนี้ดวยสีหนาภาคภูมิใจและมีความสุขวาเขาไดทำหนาที่ของเขาอยางดีที่สุด
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ระหวางพูดคุยเรื่องการฝกอบรมและการทำงาน เมื่อขอใหเขายอนถึงวันเวลาที่อยูในพมา ซอ เจนมีสีหนาสลดลงไปอยางเห็นไดชัด เขาบอกวากอนมาที่นี่ 4
ปที่แลว เขาเคยถูกทหารเกณฑไปแบกของอยูถึง 2 ครั้ง มีครั้งหนึ่งถูกทหารใชปนตีหลังจนเกือบเสียชีวิตเพราะแบกขาวสารกระสอบใหญกับเพื่อนอีกคนไมไหว
เมื่อกลับมาถึงบานเขาจึงตัดสินใจหนี
“ไมกลากลับไปหรอก ถากลับไปผมตองตายแนๆ” ความโศกเศราปรากฎบนใบหนา
หลังอบรมเขาเลาถึงความรูจากการอบรมเรื่องไกวา หลายเรื่องไมเคยรูก็ไดรู ทำใหสามารถเลี้ยงไกไดดี ไมตายงายๆ เหมือนที่เคยเลี้ยงมากอน เชน
รูวาเมื่อถึงฤดูหนาว ตองผิงไฟใหไกอบอุนเพื่อไมใหไกหนาวตาย รูวิธีที่จะคัดเลือกไขเพื่อฟกเปนตัว
“การอบรมทำใหผมไดความรู ไดงานทำ และไดมีเงินเพื่อครอบครัว ทุกวันผมจะมาทำงานใหตรงเวลา เพราะที่ทำงานถือเปนสิ่งสำคัญเพราะทำใหผมไดความรู
เวลาอยูที่ทำงานผมเหมือนเปนนักเรียน 1 คน
เวลาอยูที่บานก็เหมือนเปนหมอ 1 คน เพราะไดรักษาสัตว”
ซอ เจนจบคำพูดดวยรอยยิ้มกวางที่สุดเทาที่เขาเคยยิ้มมาเลยก็วาได

A dedicated chicken-farmer
In some countries postal workers say even rain and sleet can’t keep them from their rounds. Saw Jane feels much the same. He’s
been known to rush from his thatched hut on a stormy night to make sure the chickens at the demonstration farm are safe. He
learned animal-rearing and elementary veterinary skills - delivering animals - in the course; the discipline is all his own. “Every
day, I come to work on time because it’s important,” he says. “This work gives me knowledge. At work I am a student. At home,
I am a doctor.”

เอ ธอว

แมปลูกผัก ลูกไดกินขนม
“มันก็จริงที่วาเราอยูในคายอยางนี้ เราไมตองซื้ออาหาร ไมตองใชจาย
แตฉันก็อยากใหลูกๆ ของฉันไดกินขนมเหมือนลูกคนอื่นๆ บาง”
เปนคำพูดจากความรูสึกที่ตรงไปตรงมาอยางที่สุดแลวสำหรับคนเปนแมคนหนึ่ง
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“เอ ธอว” แมของลูกเล็กๆ สามคน อายุไลเรียงกันตั้งแต 6 ขวบ 4 ขวบ และ 2 ขวบ
จึงหาหนทางดิ้นรน หางานทำในคายแหงนี้ เพื่อจะไดมีเงินใหไดซื้อขนม ซื้อเสื้อผาใหม
หรือรองเทาใหมบางในบางโอกาสใหกับลูกๆ ของเธอ
ลูกๆ ของเธออยูกับเธอเพียงลำพังโดยไรพอ
เพราะพอไดหายสาบสูญเมื่อครั้งถูกทหารเกณฑไปชวยแบกของในปา เธอเลาใหฟงวา
“สามีฉันถูกเกณฑไปชวยงานทหารในปาบอยมาก 10 กวาครั้งเห็นจะได
สวนใหญไปครั้งละ 7-10 วันไมเคยเกินจากนี้เลย แตครั้งสุดทาย
เขาไปแบกของในพื้นที่ที่มีการสูรบ ไปนานเปนเดือนไมกลับมาสักที
ฉันก็เฝารอ รอจนไมรูจะทำยังไงดี กลัวทหารก็กลัว
เพราะเวลาพวกเขามาที่หมูบานก็จะมาเอาเงินของเรา ถาไมมีก็ถูกทุบตี”
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แลวเธอก็ตัดสินใจทิ้งหมูบานเพื่อหาหนทางใหลูกไดปลอดภัยโดยหนีออกมาพรอมๆ กับเพื่อนๆ ในหมูบาน
และหลังจากนั้นก็ไดยินขาววาสามีของเธอเสียชีวิตแลวจริงๆ
เอ ธอวบอกวาอยูในคาย เวลาเห็นลูกๆ แลวสงสารทุกครั้ง เธอจึงแวะเวียนไปตามองคกรตางๆ เพื่อถามหาดูวามีงานอะไรใหเธอสามารถทำไดหรือเปลา
จนกระทั่งวันหนึ่งเธอจึงไดรับโอกาสใหทำงานในแปลงผัก โดยมีหนาที่รับผิดชอบรวมกับคนอื่นๆ อีก 8 คน ทำงานทุกวันตั้งแต 9.00-17.00 น.
มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห
“งานที่ตองทำคือปลูกผัก รดน้ำผัก ถอนหญา ผักที่ปลูกก็มีผักกาด มะเขือเทศ มะเขือยาว งานในแปลงผักเราก็พอทำไดอยูแลว และก็ดูคนอื่นๆ ทำดวย
ไมยากอะไร”
เมื่อถามถึงลูกๆ วาอยูอยางไรเวลาเธอมาทำงานในแปลงผัก เธอบอกวา โชคดีที่ยังมีนองชายอยูในดวย
แมเขาจะปวยดวยโรคเสนเลือดทางสมองตีบตันแตก็ยังพอชวยเธอดูแลลูกๆ ไดบาง และในชวงเวลาพักเที่ยง เธอจะรีบกลับบานไปใหนมลูกคนเล็ก
และดูแลลูกๆ อีกสองคนเพื่อใหลูกไมรูสึกวาขาดแม
ถึงแมวาจะทำงานมีรายไดเล็กนอย แตเอ ธอว ก็บอกวาไมเคยมีเงินเก็บเพราะใชจายไปกับลูกๆ เปนหลัก
“อยูที่นี่ดี เพราะไดทำงาน ไดเงิน และเงินที่ไดมาก็ไดใชเองหมด ชั้นจะเอาไปซื้อรองเทาใหลูก”
วันนี้เธอมีโอกาสไดทำงาน ไดหาเงิน และไดใชเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่ลงไปในแปลงปลูกผักแลว
เธอจึงใชเงินทุกบาททุกสตางคไปกับความสุขและรอยยิ้มของลูกๆ ของเธออยางเต็มที่

A Single Mom Farmer
Refugee mom Eh Thaw wants more for her three children than the rations they get in the camp: “I want my children to have
some snacks like other children,” she confesses. She’s had to look after the children on her own after her husband was forcibly
recruited to work for soldiers in Myanmar at least 10 times - and never came back the last time. Thanks to the agricultural project,
she earns money planting and watering vegetables. She’s grateful for safety and for income. “Living here is good…I can buy
shoes for my children,” she says.

เอ ธอว
“ฉันก็อยากใหลูกๆ
ของฉันไดกินขนม
เหมือนลูกคนอื่นๆ บาง”
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