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UNHCR ประเทศไทย จดังานเสวนาพิเศษ ในหวัข้อ “การท�างานเพ่ือมนษุยธรรม 
กบัหลกัพทุธศาสนา” โดยมี พระมหาวุฒชัิย วชริเมธี (ว. วชิรเมธี) ป ูไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบร์ิก
และ วู๊ดดี ้วุฒธิร มลิินทจนิดา ร่วมเผยแพร่แนวคดิแหง่การชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ ทา่มกลางวิกฤตการณ์รุนแรงท่ีก�าลงัเกิดขึน้ทัว่โลก รวมถงึวิกฤตกิารณ์ผู้ลีภ้ยัท่ีมีจ�านวน
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ นบัตัง้แต่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 โดยงานเสวนาในครัง้นีต้่อยอดแนวความคิดมาจากการประชมุว่าด้วย “ความท้าทายในการให้ความคุ้มครอง
ระหวา่งประเทศ (High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges) ครัง้ท่ี 5 หวัข้อ “ศาสนาและการคุ้มครอง (Faith and Protection)” จดัขึน้ ณ Palais des 
Nations กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 โดยมีตวัแทนจากประเทศในกลุม่สมาชิกสหประชาชาติ ตวัแทนจากองค์กรระหวา่งประเทศ ผู้น�า
ศาสนาจากทกุศาสนา ผู้น�าทางความคดิและจิตวิญญาณ รวมถงึผู้ เช่ียวชาญด้านศาสนานิยมและลทัธิความเช่ือจากสถาบนัตา่งๆ กวา่ 400 คน เพ่ือร่วมกนัก�าหนด
แนวทาง และหลกัปฏิบตัภิายใต้หลกัความเช่ือและศาสนาตอ่การท�างานด้านมนษุยธรรมและการให้ความคุ้มครองระหวา่งประเทศ โดยงานเสวนาพิเศษ “การท�างานเพ่ือ
มนษุยธรรม กบัหลกัพทุธศาสนา” ในครัง้นีจ้ดัขึน้ ณ ศนูย์การประชมุสหประชาชาต ิกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559

สันติภาพ มนุษยธรรม และความเมตตา
อ้างอิงจากบทความ “สนัตมิรรคาเพ่ือพฒันาสนัตภิาพ และสง่เสริมสทิธิมนษุยชน” โดย 

พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ท่ีมอบให้แก่ UNHCR

“เราทกุคน คือ หุ้นส่วนแห่งสันตภิาพโลก เราทกุคนสร้างสันตภิาพโลกได้ ใน

พุทธศาสนา ในบางบริบท ค�าว่า “โลก” หมายถงึเราแต่ละคน เม่ือเราแต่ละคนมี

สันติในเรือนใจ ก็เท่ากับว่า โลกหน่ึงใบน้ีก็มีสันติภาพแล้ว จากโลกแต่ละใบ  

เม่ือขยายไปยังคนอ่ืนๆ โลกของเราก็จะกลายเป็นโลกที่มีสันติภาพ สันติภาพ

โลกจงึหมายถงึ สันตภิาพในเรือนใจและสันตภิาพในโลกน้ี” - (ว. วชิรเมธี)

ประโยคข้างต้น เป็นประโยคกลา่วน�าก่อนเข้าสูบ่ทความ “สันตมิรรคาเพ่ือพัฒนา

สันตภิาพ และส่งเสริมสทิธิมนุษยชน” เขียนโดย พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) 

ท่ีกรุณามอบให้แก่  ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิประจ�าประเทศไทย 

(UNHCR) ส�าหรับเผยแพร่แก่สาธารณชน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเข้าถงึแนวทางแหง่

สนัตภิาพ มนษุยธรรม และความเมตตา ตามหลกัค�าสอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

โดยเฉพาะ โลก ณ ปัจจุบนั ซึ่งก�าลงัเผชิญกับสถานการณ์รุนแรงในหลายๆด้าน  

ทัง้วิกฤตกิารณ์ผู้ลีภ้ยัท่ีมีสถิตสิงูท่ีสดุนบัตัง้แตส่ิน้สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเหตภุยัพิบตัิ

ทางธรรมชาตติา่งๆ อาทิ เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวท่ีประเทศเอกวาดอร์ ซึง่รุนแรงท่ีสดุใน

รอบ 50 ปี  หลกัปฎิบตัิซึ่งชีใ้ห้เห็นถึงหนทางแห่งความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่แก่เพ่ือนมนุษย์ 

ท่ีต้องการความชว่ยเหลอืนัน้ ถือเป็นหลกัการส�าคญัส�าหรับใช้เป็นแนวทางเพ่ือน�าตนเอง

และโลกใบนีไ้ปสูค่วามสงบสขุท่ียัง่ยืนในอนาคต

นอกจากสนัตภิาพท่ีเกิดขึน้ในตนเองและยงัขยายไปสูเ่พ่ือนมนษุย์แล้วนัน้ เรายงัสามารถ

พิจารณาหลกัการส�าคญัท่ีแฝงอยูใ่นพระธรรมอนัเป็นค�าสอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ซึง่กลา่วถงึมนษุยธรรมและความเมตตาท่ีควรมีให้แก่เพ่ือนมนษุย์ร่วมโลกของเราได้ในศีล

ข้อท่ี 1 แหง่ศีลห้าข้อท่ีพทุธบริษัททัง้หลายพงึมี เคารพชีวิตทกุชีวิตดงัหนึง่เป็นชีวิตของตวัเอง

“ทกุชีวติล้วนมีคุณค่า ล้วนมีความหมาย มีศักดิศ์รีแห่งความเป็นสิ่งมีชีวติไม่ยิง่

หย่อนไปกว่ากัน ดังน้ัน จงึไม่ควรฆ่า ไม่ควร ใช้ความรุนแรงต่อทกุชีวติ ไม่ว่าจะ

ด้วยตนเองหรือด้วยการส่ังการ ให้ผู้อ่ืนลงมือท�า” - (ว. วชิรเมธี)

กล่าวถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งหาก

พิจารณาในบริบทของผู้ลีภ้ยัท่ีต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดจากภยัตราย อนัเป็นผลพวงจาก

สงคราม ความรุนแรง และความขดัแย้งแล้วนัน้ การเคารพชีวิตทกุชีวิตดงัหนึง่เป็นชีวิต

ของตนเอง จงึเป็นเหมือนการดบัต้นเหตแุหง่ปัญหาท่ีท�าให้เกิดวิฤตการณ์ผู้ลีภ้ยั ท่ีก�าลงั

เป็นปัญหาใหญ่ทัง้ในภมิูภาคตะวนัออกกลางและยโุรป ณ ขณะนี ้

อีกทัง้หากเปรียบน�า้พระทยัของพระพทุธองค์ท่ีมีแก่เหล่าเวไนยสตัว์ดัง่หนึ่งมหาสมุทร

อนัหาท่ีสดุไมไ่ด้นัน้ หลกัมนษุยธรรมแหง่การชว่ยเหลือท่ีส�าคญัท่ีองค์สมเดจ็

ด้วยพรหมวิหารธรรมทัง้ 4 ท่ีพระพทุธองค์ได้ทรงวางไว้ให้แก่เหล่าเวไนยสตัว์เพ่ือเป็น

หนทางแหง่การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ เอือ้เฟือ้และชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัเม่ือต้องเผชิญ

กบัความยากล�าบากโดยไมข่ึน้อยูก่บั เชือ้ชาต ิ ศาสนา หรือข้อจ�ากดัใดๆนัน้ ท�าให้เม่ือ

มองไปยงัวิกฤตกิารณ์ผู้ลีภ้ยัทัง้ในสว่นตา่งๆของโลก รวมถงึผู้ลีภ้ยัในประเทศไทย ซึง่ 

ยงัคงต้องการการดแูลอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมเพ่ือช่วยให้พวกเขาสามารถเร่ิมต้น

ชีวิตใหมใ่นวนัข้างหน้าเม่ือโอกาสมาถงึ จงึเป็นหน้าท่ีของเราทกุคน ในฐานะสว่นหนึง่ของ 

หุ้นสว่นแหง่สนัตภิาพโลก ท่ีจะชว่ยกนัด�าเนินตามเส้นทางแหง่ธรรมอนัพระศาสดาได้มอบ

ไว้ให้ เพ่ือเป็นแนวทางแห่งการช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ผู้ซึง่เปราะบางและต้องการความ

ชว่ยเหลือเพ่ือก้าวผา่นเร่ืองราวเลวร้ายตา่งๆในชีวิตพวกเขาได้ในอนาคต

ท่านสามารถติดตามบทความ “สนัติมรรคาเพ่ือพฒันาสนัติภาพ และส่งเสริมสิทธิ

มนษุยชน” โดย พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ฉบบัเตม็ได้ท่ี www.unhcr.or.th

Venerable V. Vajiramedhi, Thailand’s renowned and well-respected Buddhist 

monk, joins UNHCR’s special discussion on “Humanitarianism and Buddhism”. 

He kindly provided a special piece of writing to UNHCR donors about the ways 

to overcome the global refugee crisis through love and kindness, which is at the 

core of Lord Buddha’s teachings.  

เมตตา 

เมตตาต่อสรรพชีวิตด้วยจิตใจไร้พรมแดน

“ไม่มีสิ่งมีชีวิตใด ที่ไม่ใช่มิตรของข้าพเจ้า” - (ว. วชิรเมธี)

กรุณา 

ช่วยเหลือสรรพชีวิตด้วยจิตใจไร้พรมแดน

“ไม่มีเหตุผลใด ท่ีจะห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือคนอ่ืนผู้ตกได้ยาก” - (ว. วชิรเมธี)

มุทิตา 
พลอยยินดีในความก้าวหน้าของผู้อื่นด้วยจิตใจไร้พรมแดน

“ไม่มีผู้ใด ที่คู่ควรแก่ความอิจฉาริษยาของข้าพเจ้า” - (ว. วชิรเมธี)

อุเบกขา 
วางใจให้เป็นกลาง ปราศจากอคติต่อสรรพชีวิตด้วยจิตใจไร้พรมแดน  

“ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาของตนเองโดยไม่มีข้อยกเว้น” - (ว. วชิรเมธี)

UNHCR เผยแพร่แนวคิด 
“การท�างานเพื่อ มนุษยธรรม กับหลักพุทธศาสนา” 

เพื่อรับมือวิกฤตการณ์โลกปัจจุบัน
ด้วยหลักมนุษยธรรมที่มีในทุกศาสนา

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงถ่ายทอดให้แก่พุทธบริษัทยังปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่ใน

พรหมวิหารธรรม 4 ประการของพระองค์ อนัได้แก่
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อีกครั้งส�ำหรับเรื่องรำวของผู้ลี้ภัยที่ถูกถ่ำยทอดลงบนแผ่นฟิล์ม

กลบัมาอีกครัง้ส�าหรับเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภ้ยั The 6th Refugee Film Festival 2016 ซึง่ UNHCR 

ประเทศไทยได้จดัขึน้เป็นปีท่ี 6 ณ โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ระหวา่งวนัท่ี 16-20 มิถนุายน 2559 

เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัผู้ลีภ้ยัและและกลุม่คนในความหว่งใยของ UNHCR ซึง่เป็นกลุม่คน

ท่ีต้องพลดัพรากจากถ่ินอาศยั เพ่ือหลบหนีภยนัตรายจากสงคราม ความรุนแรง และความขดัแย้งในพืน้ท่ี 

ซึง่ ณ ขณะนี ้ ปัญหาผู้ลีภ้ยัก�าลงักลายเป็นวิฤกตการณ์ด้านมนษุยธรรมครัง้ใหญ่ท่ีสดุนบัตัง้แตส่ิน้

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกทัง้ยงัถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตของผู้ลีภ้ยัทัว่ทกุมมุโลก ท่ีต้องเผชิญกับความยาก

ล�าบากในการเอาชีวิตรอด ความสญูเสีย รวมถึงความหวงั และการลกุขึน้ยืนอีกครัง้เพ่ือ เร่ิมต้น                   

ชีวิตใหม ่ เพ่ืออนาคต และเพ่ือไลต่ามความฝันอีกครัง้  ในปีนี ้UNHCR ประเทศ ได้คดัสรรภาพยนตร์จาก

ทั่วทุกมุมโลกถึง 5 เร่ืองเพ่ือน�าเสนอแง่มุมต่างๆ เก่ียวกับผู้ ลีภ้ัย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วม

ประสบการณ์และความรู้สกึการเป็นผู้ลีภ้ยั ผา่นภาพยนตร์ทัง้ 5 ดงันี ้  

Salam Neighbor (2015)ผู้ก�ำกับ: Zach Ingrasci and Chris Temple

ประเทศ: สหรัฐอเมริกำ

เข้ำชิงรำงวัล: The American Film Institute’s Annual Documentary Film Festival

ควำมยำว: 75 นำที

เรื่องย่อ: Salam Neighbor บอกเล่ำเรื่องรำวของผู้ก�ำกับหัวก้ำวหน้ำชำวอเมริกัน 2 คน ซึ่งนับเป็นผู้ก�ำกับ

สำรคดีกลุ่มแรกท่ีได้รับอนุญำตจำกสหประชำชำติให้เดินทำงไปยังพ้ีนท่ีอันตรำย ห่ำงจำกชำยแดนท่ี 

ยังมกีำรสูร้บของซเีรยีไม่ถึง12 กิโลเมตร เพ่ือทดลองและเรยีนรูก้ำรใช้ชวิีตของผูล้ีภ้ยั ณ ค่ำยผูล้ีภ้ยัซำทำรี 

(Zaatari) ประเทศจอร์แดน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่ำยผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั้ง Zach และ Chirs  ได้มี

โอกำสเดินตำมรอยกำรใช้ชีวิตของผู้ล้ีภัยตั้งแต่เริ่มเข้ำพักอำศัยอยู่ในค่ำยจนถึงสำมำรถปรับตัวใช้ชีวิต

อยู่ในค่ำยเหมือนผู้ลี้ภัยคนอื่นๆ Salam Neighbor เป็นสำรคดีที่จะพำผู้ชมเข้ำไปท�ำควำมรู้จักชีวิตของ 

ผูล้ีภั้ยตัง้แต่เริม่เข้ำมำแสวงหำควำมปลอดภยั กำรตัง้ต้นชวิีตเพ่ือรอคอยควำมหวัง โดย Zach และ Chirs 

2 ผู้ก�ำกับ ยังพำเรำเข้ำไปท�ำควำมรู้จักกับผู้ลี้ภัยชำวซีเรียที่ต้องมำใช้ชีวิตอยู่ในค่ำย เรื่องรำวต่ำงๆของ

พวกเขำ ควำมทรงจ�ำ ควำมหวัง อนำคต และควำมเป็นมนุษย์ที่ไม่ต่ำงจำกคนอื่นๆ Salam Neighbor ยัง

พำเรำไปพบควำมหมำยที่แท้จริงของกำรอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันดั่งหนึ่งเพื่อนบ้ำน ที่เมื่อพบ

กับควำมอยำกล�ำบำกหรืออันตรำยแล้วนั้น เรำจะสำมำรถทิ้งให้กันและกันประสบชะตำกรรมที่เลวร้ำย

นั้นได้อย่ำงไร  

Salam Neighbor (2015)

The 6th Refugee Film 
Festival 2016

ภาพยนตร ์(Film)วัน (Date) เวลา (Time)

16 มิถุนายน 2559 (พฤหัสบดี) 20.00 น. (แขกรบัเชิญเท่านัน้) 

19.00 น.

14.30 น.

16.30 น.

19.00 น.

Facing Extinction

Salam Neighbor   

Boxing for Freedom

เข้าชมฟรี!
FREE ADMISSION

จองบัตรภาพยนตร์ได้ที่
Reservation

UNHCR Thailand

17 มิถุนายน 2559 (ศุกร์) Women in Gold

18 มิถุนายน 2559 (เสาร์) He Named Me Malala

Salam Neighbor   

Women in Gold

He Named Me Malala

19 มิถุนายน 2559 (อาทิตย์)

14.30 น.

16.30 น.

19.00 น.

Facing Extinction

Boxing for Freedom

16.30 น.

19.00 น. (รอบพิเศษเสวนา)

He Named Me Malala

20 มิถุนายน 2559 (จันทร์)



He Named Me Malala (2015)
ผู้ก�ากบั: Davis Guggenheim

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

เข้าชิงรางวลั: Shortlisted for “Best Documentary Feature’” at the 88th Academy Awards.

ความยาว: 88 นาที

เร่ืองยอ่: He Named Me Malala สารคดีเข้าชิงรางวลัออสก้า โดยผู้ก�ากบัรางวลัออสก้าอยา่ง               

Davis Guggenheim (An Inconvenience Truth, 2006) เลา่ถงึเร่ืองจริงย่ิงกวา่ปาฏิหาริย์ของ 

มาลาลา ยซูาฟไซ (Malala Yousafzai) เดก็หญิงชาวปากีสถาน ผู้ซึง่รอดจากการสงัหารโหดโดย

กลุม่ตาลีบนัขณะโดยสารรถนกัเรียนกลบับ้าน ในเขตสวาท วลัเลย์ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ประเทศปากีสถาน มาลาลา ตกเป็นเปา้สงัหารของกลุม่ก่อการร้ายหลงัจากท่ีเธอพยายามรณรงค์

เพ่ือเรียกร้องสทิธิการศกึษาของเดก็ผู้หญิงและสตรี รวมถงึคดัค้านการห้ามผู้หญิงให้ได้รับการ

ศกึษาซึง่เป็นสิง่ต้องห้ามในสงัคมของเธอหลงักลุม่ตาลีบนัเข้ายดึครอง เขตสวาท วลัเลย์ หากแต่

หลงัจากรอดชีวิตอยา่งปาฏิหาริย์จากการโดนยิงท่ีศีรษะครัง้นัน้ มาลาลา ก็ยงัมุง่มัน่ในการรณรงค์

เรียกร้องสิทธิด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรีจนได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพในปี  

2557 He Named Me Malala ยงับอกเลา่เร่ืองราวของผู้ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัความกล้าหาญของ มาลา

ลา อยา่งเชน่ ไซอดุดนิ ยซูาฟไซ ( Ziauddin Yousafzai) บดิาผู้ เป็นทัง้ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่ีเธอ

เรียน และเป็นผู้ผลกัดนัให้ มาลาลา ก้าวสูเ่ส้นทางของนกัรณรงค์เรียกร้องสทิธิด้านการศกึษาของ

เดก็และสตรี หรือน้องชายของเธอผู้ เป็นทัง้เพ่ือนและผู้ให้ก�าลงัใจในการไลต่ามความเช่ือของเธอ

4 unhcr.or.th

Boxing for Freedom (2015)
ผู้ก�ากบั: Juan Antonio Moreno Amador และ Silvia Venegas

ประเทศ: สเปน

เข้าชิงรางวลั: Best Documentary CEC Award

ความยาว: 74 นาที

เร่ืองยอ่: Boxing for Freedom สารคดีเข้าชิงรางวลั CEC Award  ของผู้ก�ากบัชาวเสปน Juan 

Antonio Moreno Amador และ Silvia Venegas ซึง่บอกเลา่เร่ืองราวของ ซาดาฟ ราฮิมิ (Sadaf 

Rahimi) นกัมวยหญิงมือหนึง่ของอฟักานิสถาน ผู้ซึง่ในอดีตได้ลีภ้ยัไปยงัอิร่าน เพ่ือเอาตวัรอดจาก

การสู้รบอนัยาวนานในประเทศของตน และหลงัจากความขดัแย้งภายในประเทศยตุลิง ซาดาฟ  

ได้กลบัมาสานตอ่ความฝันของการเป็นนกัมวยมืออาชีพในประเทศบ้านเกิด รวมถงึได้ถกูคดัเลือก

ให้เป็นนกัมวยหญิงคนแรกของอฟักานิสถานท่ีได้เข้าร่วมการแขง่ขนัโอลมิปิก ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ เม่ือปี 2555 หากแตเ่บือ้งหลงัความส�าเร็จของเธอนัน้ ต้องแลกมาด้วยการถกูขม่ขู่

อยา่งรุนแรงหลากหลายรูปแบบท่ีมีตอ่ตวัเธอเอง ครอบครัว และบคุคลใกล้ชิด จากทัง้เพ่ือนบ้าน

และฝ่ายท่ีฝักใฝ่ศาสนา ซึง่ในมมุมองของสงัคมอิสลามในประเทศบ้านเกิดของเธอนัน้ การท่ี ซาดาฟ 

ได้ก้าวขึน้มาเป็นตวัแทนของผู้หญิงอฟักนัรุ่นใหม ่ ท่ีกล้าแสดงออกถงึความต้องการและศกัยภาพ

ของตวัเอง เป็นเร่ืองต้องห้ามและผิดจารีตประเพณีเป็นอยา่งมาก ซึง่ Boxing for Freedom นัน้จะ

น�าเราไปรับรู้ถงึสิง่ท่ี ซาดาฟ ราฮิมิ และครอบครัวต้องเผชิญอยู ่รวมถงึมมุมองจากคนรอบข้างท่ีมี

ตอ่ความส�าเร็จและเส้นทางท่ี ซาดาฟ ก�าลงัก้าวเดนิตอ่ไปในอนาคต



5unhcr.or.th

Woman in Gold (2015)
ผู้ก�ากบั: Simon Curtis

ประเทศ: องักฤษ

เปิดเทศกาล: Berlinale Special Galas section of the 65th Berlin International Film Festival

ความยาว: 109 นาทีี

เร่ืองยอ่: Woman in Gold หนงัท่ีได้รับเกียรตใิห้ฉายรอบพิเศษในเทศกาลหนงั Berlin International 

Film Festival ครัง้ท่ี 65 โดยผู้ก�ากบั Simon Curtis จะน�าเราไปพบกบัเร่ืองจริงของ มาเรีย อลัแมน 

(Maria Altmann) อดีตผู้ลีภ้ยัหญิงเชือ้สายยิว สญัชาตอิอสเตรีย ผู้ตอ่สู้ดิน้รนพร้อมด้วยทนายหนุม่ 

แรนดี ้ฌอนช์เบร์ิก (Randy Schoenberg) เพ่ือให้ได้มาในสทิธิการเรียกคืนภาพวาดของปา้ของเธอ

ท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ Portrait of Adele Bloch-Bauer I วาดโดยจิตกรเอกฝีมือก้องโลก กสุตาฟ คลมิต์ 

(Gustav Klimt) ซึง่โดนเหลา่ทหารนาซียดึครองไปตัง้แตช่ว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และตกมาอยูใ่น

ความครอบครองของรัฐบาลออสเตรียหลงัสงครามสงบลง โดย มาเรีย และ แรนดี ้ต้องทุม่เทความ

พยายามอยา่งมาก รวมถงึต้องเผชิญกบัแรงกดดนั และการตอ่สู้ทางกฎหมายอนัยาวนาน เพ่ือ

เรียกร้องสิทธิท่ีจะได้รูปของป้าของเธอ ผู้หญิงท่ีสอนเธอเก่ียวกบัชีวิตและความหวงั ให้ได้กลบั 

มาอยูพ่ร้อมหน้ากนัอีกครัง้ หลงัจากถกูพรากไปด้วยความอยตุธิรรม และสงครามท่ีท�าให้เธอต้อง

จากแผน่ดินเกิด รวมถงึทิง้ครอบครัวอนัเป็นท่ีรักไว้เบือ้งหลงั  Woman in Gold ยงัแสดงให้เหน็ถงึ

ความรักและความผกูพนัของครอบครัว รวมถึงความเจ็บปวดของผู้ลีภ้ยัท่ีต้องทิง้ทกุอย่างไว้ข้าง

หลงั เพ่ือเอาชีวิตรอดจากสงครามและการประหตัประหาร ท่ีท�าลายชีวิตของครอบครัวเลก็ๆ

ครอบครัวหนึง่อยา่งไมมี่วนัหวนคืนมาได้

Facing Extinction: 
Christians of Iraq (2012)
ผู้ก�ากบั: Robert Marcarelli

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ความยาว: 30 นาที

เร่ืองยอ่: Facing Extinction: Christians of Iraq สารคดีสัน้โดย Robert Marcarelli เลา่ถงึการ

อพยพย้ายถ่ินครัง้ใหญ่ของชนกลุ่มน้อยผู้นบัถือศาสนาคริสต์ในอิรัก ท่ีต้องหนีเอาชีวิตรอดจาก

กลุม่มสุลมิหวัรุนแรงท่ีคอยตามท�าร้าย ลกัพาตวั ขม่ขืน ทรมาน รวมถงึประหตัประหาร เน่ืองด้วย

สาเหตขุองความแตกตา่งทางศาสนา Facing Extinction: Christians of Iraq ยงัพาเราไปพบกบั

สถานการณ์อนัน่าหดหู่ของผู้ลีภ้ยัท่ีต้องหนีไปอาศยัอยู่ตามประเทศต่างๆข้างเคียง ซึ่งส่วนมาก 

ไมพ่ร้อมท่ีจะรับดแูลผู้ลีภ้ยัเหลา่นี ้ ท�าให้บอ่ยครัง้ท่ีผู้ลีภ้ยัเหลา่นีต้้องอาศยัอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อม

ท่ีโหดร้าย รวมถึงปัญหาของการขอลีภ้ยัในประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้ลีภ้ยัผู้นบัถือศาสนาคริสต์

กลุม่นี ้ซึง่เกิดขึน้จากกฎข้อบงัคบัอนัเข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

UNHCR Thailand cordially invites you to the 6th Refugee Film Festival. This year the festival will feature five internationally 
acclaimed films and documentaries, namely: “Salam Neighbor by Zach Ingrasci and Chris Temple, “He Named Me 
Malala” by Davis Guggenheim, “Boxing for Freedom” by Juan Antonio, Moreno Amador and Silvia Venegas, “Woman in 
Gold” by Simon Curtis and “Facing Extinction: Christians of Iraq” by Robert Marcarelli. The Festival will take place from 
16-20 June 2016 at Paragon Cineplex. Please make a reservation at www.facebook.com/UNHCRThailand       

Sponsored by

Sponsored by Marca-Relli Productions
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แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเอกวาดอร์ 
ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออีกมาก
เหตุการณ์แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ของ

ประเทศเอกวาดอร์เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2559 ซึง่ท�าให้มียอดผู้ เสียชีวิต 

ณ วนัท่ี 9 พ.ค. 2559 มากกวา่ 650 คน ผู้บาดเจ็บกวา่ 17,000 คน และมี

ผู้ประสบภยัท่ีต้องการความชว่ยเหลอืมากถงึ 360,000 คน โดยกว่า

28,000 คนส่วนใหญ่เป็น เดก็ ผู้พกิาร และคนชรา ท่ีไร้บ้านและมี

ชีวิตอยูอ่ยา่งยากล�าบากในพืน้ท่ีเปิดกลางแดด กลางฝน และต้องเผชิญ

กบัลม พายท่ีุพดักระหน�่าอยา่งตอ่เน่ือง 

ผลกระทบจากแผน่ดินไหวยงัสร้างความเสียหายให้กบัอาคารบ้านเรือน

เป็นจ�านวนมากรวมถึงท�าให้ไฟฟา้ในหลายพืน้ท่ีไมส่ามารถใช้งานได้ 

ซึง่จากภยัพิบตัใินครัง้นีส้ง่ผลให้รัฐบาลเอกวาดอร์สง่ค�าร้องขอความชว่ย

เหลอืไปยงัสหประชาชาต ิเพ่ือให้เข้าชว่ยบรรเทาทกุข์และจดัสง่ความ

ชว่ยเหลือแก่ประชาชนผู้ เดือนร้อนและได้รับผลกระทบจากภยัพิบตั ิ

โดยนบัตัง้แตเ่กิดเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว UNHCR ได้จดัสง่ความชว่ยเหลือ

ไปยงัเมืองตา่งๆของเอกวาดอร์อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่สิง่ของบรรเทาทกุข์สว่น

ใหญ่ประกอบด้วย เตน็ท์ ผ้าพลาสตกิท่ีปนูอน ชดุประกอบอาหาร ตะเกียงพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถงึมุ้งกนัยงุเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยง

จากโรคมาลาเรียและโรคอ่ืนๆท่ีมียงุเป็นพาหะ  

และด้วยน�า้ใจรวมถงึความชว่ยเหลือจากคนไทยผา่นการบริจาคกบั UNHCR ได้ชว่ยซบัน�า้ตาและความสญูเสียของผู้ประสบภยัในเบือ้งต้น หากแต ่

ความช่วยเหลือนัน้ยังคงมีความต้องการอีกเป็นจ�านวนมาก เพ่ือชว่ยให้ผู้ประสบภยัสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกตโิดยเร็วท่ีสดุ ทา่นสามารถ

ร่วมบริจาคเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบเหตแุผน่ดนิไหวได้ตามรายละเอียดด้านลา่ง

UNHCR is raising funds for the victims of the earthquake in Ecuador that caused the death of 650 people, left 17,000 people injured and over 

360,000 people without shelter or basic infrastructure. Donate now at www.unhcr.or.th.          

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเอกวาดอร์

บริจาคออนไลน์ www.unhcr.or.th

โอนเงินผ่านธนาคารบัญช ีUNHCR SPECIAL ACCOUNT

030-2-88804-3 
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเทเวศร์

004-225859-6
บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารสหประชาชาติ

201-055599-9 
บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ก.พ.
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News & Events

ฝงูบนิรบไมท่ราบฝ่ายทิง้ระเบดิถลม่คา่ยผู้ลีภ้ยั            คาร์
มนูา (Kamuna Refugee Camp) ท่ีมีผู้ลีภ้ยัชาวซีเรีย
อาศยัอยูใ่กล้เมืองซาร์มาดา (Sarmada) ใน         อิดลบิ 
(Idlib)  ซึง่อยูบ่ริเวณชายแดนตอนเหนือตดิกบัพรมแดน
ประเทศตรุกี  เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559 ท�าให้ผู้ลีภ้ยั
อยา่งน้อย 30 คนเสียชีวิต และอีกหลาย สบิคนบาดเจ็บ
สาหสั ซึง่ในจ�านวนผู้ เสียชีวิตและผู้ บาดเจ็บมีทัง้ เด็ก 
สตรี และผู้ พิการ โดยสหประชาชาตไิด้แถลงการ
ประนามเหตกุารณ์ในครัง้นีว้่าเป็นอาชญากรรมสงคราม
รูปแบบหนึง่

ฝูงบินไม่ทราบฝ่าย ทิ้งระเบิด
ใส่ค่ายผู้ลี้ภัยคาร์มูนา บริเวณ
ชายแดนซีเรีย-ตุรกี

งานเสวนาพิเศษหวัข้อ “การท�างานเพ่ือมนุษยธรรม กับหลกัพุทธศาสนา” จัด

โดย UNHCR ได้รับเกียรติจากผู้ ร่วมเสวนา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ปู ไปรยา 

ลุนด์เบิร์ก และวู้ดดี ้ วฒิุธร มิลินทจินดา เพ่ือเข้าถึงหลกัธรรมค�าสอนขององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ท่ี

ประสบความยากล�าบาก

UNHCR จัดงานเสวนาพิเศษหัวข้อ 
“การท�างานเพื่อมนุษยธรรม 
กับหลักพุทธศาสนา”

UNHCR เตรียมปล่อย 
แคมเปญ #WithRefugees 
ส�าหรับวันผู้ลี้ภัยโลกในปีนี้
UNHCR เตรียมประชาสมัพนัธ์แคมเปญ #WithRefugees 
ส�าหรับวนัผู้ลีภ้ยัโลก 20 มิถนุายน 2559 โดยเนือ้หา
ของแคมเปญจะเป็นการรณรงค์ให้คนทัว่ไปเข้าใจถึง
ความเป็นผู้ลีภ้ยัผ่านความหวงัและความฝันท่ีทกุคน
พึงมีอย่างเช่น ความหวงัและความฝันท่ีจะสามารถ
ดแูลครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก มีกิจการท่ีเป็นของตวัเอง 
ไปโรงเรียน หรือแม้กระทัง่สถานท่ีท่ีสามารถเรียกได้
ว่าบ้านอย่างแท้จริง ซึ่งความหวังและความฝัน
เหลา่นีถ้กูพรากไปด้วยเหตแุหง่สงคราม ความขดัแย้ง 
และการประหตัประหาร ท่ีเกิดขึน้รอบตวั

UNHCR เร่งส่งความช่วย
เหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ในเอกวาดอร์
เจ้าหน้าท่ี UNHCR ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ในเอกวาดอร์ ซึง่ถือเป็นเหตแุผน่
ดนิไหวครัง้ใหญ่และรุนแรงท่ีสุดในรอบ 50 ปี
ของ เอกวาดอร์ โดยเจ้าหน้าท่ี UNHCR ได้เร่งแจก
จ่ายอุปกรณ์ยงัชีพและบรรเทาทุกข์ไปยงัเมืองต่างๆ
ของเอกวาดอร์แล้วบางสว่น 

UNHCR การประกาศแตง่ตัง้ เคต บลานเชตต์ เป็นทตูสนัถวไมตรีคนใหม ่หลงัจากท่ีเธอกลบัจากภารกิจ

เย่ียมผู้พลดัถ่ินจากสงครามซีเรียท่ีประเทศจอร์แดน ซึง่ในการเดินทางครัง้นีเ้ธอได้รับรู้ถึงการช่วยเหลือ

ทางมนษุยธรรมอยา่งตอ่เน่ืองส�าหรับกลุม่ผู้พลดัถ่ินและผู้ลีภ้ยั

UNHCR แต่งตั้ง เคต บลานเชตต์ 
เป็นทูตสันถวไมตรีคนใหม่
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We stand together
#WithRefugees

บู เหม่ ฝันอยากให้หลานของเธอมีอนาคตที่ปลอดภัย  

เธอหนีภัยการสู้รบและความรุนแรงจากพม่า


