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พิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบร ิพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

สภากาชาดไทยจัดพิธบี ำ� เพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพือ่ อุทศิ ถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั รสุขมุ พันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เคยด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2463-2475 และทรงมีคุณูปการแก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ

82 ปี ส�ำนักงานอาสากาชาด
ส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาฝึกอบรมอาสากาชาด
ให้เป็น อาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ สามารถระดมอาสากาชาดให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้ทันท่วงที ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ความสันทัด
ในงานอุ ป การสงเคราะห์ โ ดยทั น ท่ ว งที แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเวลาฉุ ก เฉิ น
เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบ หรือเหตุการณ์สาธารณภัยพิบัติ รวมทั้งช่วยปฏิบัติงาน
ให้สภากาชาดไทยในเวลาปกติ และช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
อาสากาชาด  
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2483 เป็นวันสถาปนากองอาสากาชาด จากนั้น
จึงยึดถือวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานอาสากาชาด
และในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นับเป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงาน
อาสากาชาด ครบรอบ 82 ปี จึงได้กำ� หนดจัดพิธมี อบเข็มเครือ่ งหมายประสิทธิภาพ
ชั้นจัตวา 1 ดาว ชั้นตรี 2 ดาว ชั้นโท 3 ดาว ชั้นเอก 4 ดาว ชั้นพิเศษ 5 ดาว
และเข็มอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (Home Care) แก่อาสากาชาด
ที่ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ และเข้าเกณฑ์การพิจารณา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – 2564
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสากาชาดที่ท�ำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย
โดยปฏิบัติงานอาสากาชาดตามภารกิจ 4 ประการ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์
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และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต
ดวงตา อวัยวะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการขับเคลื่อน
ของอาสากาชาดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ
ตามค่านิยม ARSA
A : Achievement ความมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งานเพื่ อ ให้
ประสบความส�ำเร็จ และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
R : Responsiveness การให้บริการที่ด�ำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด สร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ
S : Service Mind มีหัวใจบริการ และจิตอาสาอย่างแท้จริง
มีความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
A : Accountability มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีกระบวนการท�ำงานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
ส�ำนักงานอาสากาชาดได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรม
วงศานุวงศ์รับเป็นองค์อุปถัมภ์ในโครงการส�ำคัญ ได้แก่ โครงการ
อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน ที่ยังคงสืบสานพระปณิธานเรื่อยมา
รวมไปถึงการปฏิบัติงานของอาสากาชาดที่การอบรมให้ความรู้
ในหลักสูตรการอบรมการเป็นอาสากาชาด หลักสูตรเฉพาะต่าง ๆ
น�ำพาให้อาสากาชาดสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์นโยบายด้านบริหารจัดการอาสาสมัคร ตามแผน
พัฒนาระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประกอบกับแรงก�ำลัง
ของบุคลากรของส�ำนักงานอาสากาชาด ส่งผลให้การท�ำงานของ
ส�ำนักงานอาสากาชาดมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
นับได้ว่าส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มีการพัฒนา
กิจกรรมโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สภาพ
สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบที่ประสบผลส�ำเร็จ
การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและผูด้ อ้ ยโอกาสตามภารกิจ
ของสภากาชาดไทยซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� นักงานอาสากาชาดยึดถือและตระหนัก
ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สมทบเงินทุนส�ำรองฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านบาท
นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.)
พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) (EGCO) และ
นางวดีรตั น์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่การเงิน บริษทั ราช กรุป๊
จ�ำกัด (มหาชน) (RATCH) ร่วมมอบเงินสมทบเงินทุนส�ำรองฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ�ำนวนกว่า 3 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทย
เพือ่ เตรียมพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
ต่าง ๆ อาทิ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของ
บรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตเร่งด่วน และการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู
โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้บริหาร
สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย
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สร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทย
นางสุพรพรรณ นาคปานเอีย่ ม ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Volunteer’s
Power สร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทย
โดยมีครูแกนน�ำที่มีความรู้ความเข้าใจใน
งานอาสาสมัคร สังกัด กศน.กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 55 คน จาก 31 เขต เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 28–30 มิถุนายน
พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”
เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
และการระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ วางแผน
การท�ำกิจกรรมของทีม “Volunteer’s Power”
ในอนาคตต่อไป
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานยุ ว กาชาด และรั ก ษาการ
ในต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
อาสากาชาด กล่าวว่า ส�ำนักงานยุวกาชาด
ได้จัดท�ำโครงการ Volunteer’s Power

สร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทยขึน้ โดยมุง่ หวัง
ให้มกี ารขยายฐานอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยแบ่งโครงการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เริม่ ต้น
จากการสรรหา เชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยผ่านทางระบบ Application
อาสาสมัครกาชาด เพื่อสร้างครูแกนน�ำที่มี
ความรู้ความเข้าใจในงานอาสาสมัคร เข้าใจ
การท�ำงานของสภากาชาดไทย บูรณาการ
งานอาสาสมัครกับงานในความรับผิดชอบ
และสามารถลงพื้นที่ท�ำงานให้กับชุมชนได้
เพือ่ มาเป็นทีม “Volunteer’s Power” ทีจ่ ะได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะเรื่อง
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น รวมถึงเรือ่ งการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย เพื่อเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน  
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
ในครัง้ นี้ ส�ำนักงานยุวกาชาดและภาคีเครือข่าย
จะสามารถสร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ที่มีอายุระหว่าง 15–59 ปี ครอบคลุม 6 โซน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นการสร้าง
ครูแกนน�ำที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นทีมปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย และส�ำนักงาน
ยุวกาชาด พร้อมสร้างทีม Volunteer’s Power
ที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง และ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครท�ำงานร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานยุ ว กาชาดและสภากาชาดไทย
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้อีกด้วย
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กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48
กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ก�ำหนดจัดการแสดงกาชาด
คอนเสิรต์ ครัง้ ที่ 48 ชือ่ การแสดง "90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล" บรรเลงโดย วงดุรยิ างค์ราชนาวี
กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศิลปินรับเชิญ เรือตรีสนั ติ ลุนเพ่,
อิสริยา คูประเสริฐ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โดม ปกรณ์ ลัม และ
แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมบริจาคเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ำรุงสภากาชาดไทย ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่
การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 เลขที่บัญชี 115–1–07533–8 หรือ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขากองทัพเรือวังนันทอุทยาน
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 เลขที่บัญชี
661–4–18987–5 หรือสแกน QR CODE พร้อมเพย์ และส่งหลักฐาน
การโอนเงิ น (พร้ อ มที่ อ ยู ่ แ ละหมายเลขโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ) มาที่
LINE ID : FINN97531 ใบเสร็จรับเงินสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2256 4028–29 และ 0 2475 3081

ส่งเสร ิมความเข้าใจการใช้เครอื่ งหมายกาชาดอย่างถูกต้อง

ส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
จัดอบรม "โครงการเผยแพร่ความรู้ส่งเสริมความเข้าใจการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกต้อง"
แก่อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี
นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
อาสากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสากาชาดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องหมายกาชาด การใช้ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ และความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับองค์กรกาชาด เพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ทีถ่ กู ต้องแก่ผอู้ นื่ ต่อไปได้ โดยมีวทิ ยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) คณะวิทยากร
จากส�ำนักงานอาสากาชาด และส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย
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หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ

บร ิการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดจันทบุร ี
แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์
จักษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทยฯ พร้อมคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาด
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด โครงการ
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการ
ตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผดู้ อ้ ยโอกาสทีม่ ปี ญ
ั หาการมองเห็น
เช่น โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน และโรคที่เกี่ยวกับเปลือกตา
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองใหญ่ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ ร้อน
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565 ณ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอ
โป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
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วัฒนธรรมการเลี้ยงผึ้งในเยเมน
ถูกคุกคามจากความขัดแย้งในประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เยเมน เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ไปทัว่ โลกในฐานะหนึง่ ในประเทศทีผ่ ลิตน�ำ้ ผึง้ ทีด่ ที สี่ ดุ
ในโลก แต่ความขัดแย้งที่ด�ำเนินมาตั้งแต่ปี 2554
ได้กอ่ ให้เกิดความสูญเสียมหาศาลต่ออุตสาหกรรมนี้
การอพยพย้ายถิน่ เพือ่ หนีความรุนแรง ผลกระทบจากการ
กวาดล้างอาวุธตกค้างในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ จ�ำนวนหลายพันคนต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนและลดก�ำลังการผลิตลง เรียกได้วา่
ความขัดแย้งและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ก�ำลังคุกคามวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีด่ ำ� เนินมายาวนานถึง
3,000 ปี
ประวัติศาสตร์การเลี้ยงผึ้งในเยเมนสามารถ
นับย้อนหลังไปถึงช่วงเริม่ ต้นสหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล
เป็นเวลานานหลายศตวรรษที่วัฒนธรรมนี้ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของภาคเศรษฐกิจในเยเมน แต่ปจั จุบนั นับ
ตัง้ แต่เกิดความขัดแย้งยาวนานหลายปี ประกอบกับ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท�ำให้
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ ต้องต่อสูท้ กุ วิถที างเพือ่ ให้อยูร่ อด
จากสถิติขององค์การสหประชาชาติชี้ว่า
มีประมาณ 1 แสนครอบครัวในเยเมนที่ท�ำอาชีพ
เลี้ยงผึ้ง และเป็นแหล่งรายได้หลักทางเดียวของ
ครอบครัว การสูร้ บในแนวหน้าท�ำให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้
ไม่สามารถเคลือ่ นย้ายผึง้ เพือ่ ไปหาอาหารตามทีต่ า่ ง ๆ ได้
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ามีเกษตรกรหลายคนถูกฆ่า
เมื่อพวกเขาพยายามข้ามพื้นที่การสู้รบ เพื่อพาผึ้ง
ไปหาอาหารหรือขายน�้ำผึ้งที่พวกเขาผลิตได้
อามิน หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากเมือง
Taiz ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการ
สูร้ บอย่างหนักกล่าวว่า “แนวภูเขาทางฝัง่ ตะวันตก
ของเยเมน เป็นศูนย์กลางของประวัตศิ าสตร์ในการ
ผลิตน�้ำผึ้ง แต่ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่แห่งนี้
กลับกลายเป็นสนามรบ วันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต
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คือวันที่จรวดถูกยิงมาตกใส่อาณาจักรผึ้งของผม
ตัง้ แต่นนั้ มาสถานการณ์กเ็ ลวร้ายลง ธุรกิจท�ำก�ำไร
ไม่ได้ ผึง้ ก็ถกู รบกวน ชีวติ ทีแ่ ย่อยูแ่ ล้วยิง่ แย่ลงไปอีก”
การปรากฏตัวของกับระเบิด และระเบิดตกค้าง
(UXO) ก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อชาวเยเมน
เนือ่ งจากจ�ำนวนของกับระเบิดทีม่ มี ากกว่า 1 ล้านชิน้
และระเบิดแสวงเครื่องอีกนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู่
ทั่วประเทศ ท�ำให้ประชาชนถูกฆ่าหรือกลายเป็น
ผูพ้ กิ ารเป็นประจ�ำทุกวัน ยิง่ การเป็นเกษตรกรเลีย้ งผึง้
ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง ก็หมายถึง
ความเสีย่ งทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในการทีจ่ ะตกเป็นเป้าหมาย
ของกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสูร้ บ ขณะทีพ่ าผึง้
ออกไปหาอาหารใกล้กบั แนวหน้า สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
บีบให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ หลายพันคนต้องละทิง้ อาชีพ
และมองหาอาชีพอื่นที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลักแหล่ง
มากนัก
เซฟ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งผึง้ จากเขต Hajja กล่าวว่า
“ผมต้องอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งเท่ากับการ
ถูกจ�ำกัดให้หาอาหารมาเลีย้ งผึง้ ได้แค่ฤดูกาลเดียว
และนั่นไม่เพียงพอต่อรายได้ในการเลี้ยงดูเด็ก ๆ
ในบ้าน”

ปัจจัยส�ำคัญอีกประการที่ท�ำให้สถานการณ์
ยิง่ ย�ำ่ แย่ลงไปอีก คือ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิ
และสภาพแวดล้อมได้เปลีย่ นแปลงไป ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศของผึ้ง และมีผลต่อกระบวนการ
ถ่ายละอองเรณู ในปี 2565 เนื่องจากปริมาณ
หยาดน�ำ้ ฟ้าทีล่ ดลงกว่าทีค่ าดการณ์ ท�ำให้ระดับน�ำ้ ใต้ดนิ
ในหลายพื้นที่ลดลงและเริ่มกลายเป็นทะเลทราย
สภาพการณ์เช่นนี้ท�ำให้พื้นที่ที่เคยท�ำการเกษตร
และเลีย้ งผึง้ ไม่สามารถด�ำเนินวิถชึ วี ติ แบบนีต้ อ่ ไปได้
อามิน ผู้ผลิตน�้ำผึ้งในเมือง Taiz กล่าวว่า
“สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเราผมจะไม่โทษแค่การสูร้ บเท่านัน้
ไม่มฝี นตกหลายเดือนแล้ว และดอกไม้กล็ ดจ�ำนวนลง
ลูก ๆ ของผมต้องออกจากโรงเรียนไปท�ำงาน
ในภาคส่วนต่าง ๆ เพราะธุรกิจของผมไม่เพียงพอ
ที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไป”
โครงการอาหารโลก (World Food Programme)
ประมาณการว่ามีชาวเยเมนมากกว่า 16 ล้านคน
ที่ก�ำลังเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทางอาหาร
และในเมือง Hajjah, Amran, และเขต Al Jawf
มีประชากรอีกเกือบ 5 หมื่นคน ที่ก�ำลังเผชิญกับ
ความอดอยากและภาวะข้าวยากหมากแพง

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิง
่ กาชาดอ�ำเภอ

นครสวรรค์

ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง ศิ ริ รั ต น์ ศิ ริ ม าศ
นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครสวรรค์ พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการ
"หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้กบั ประชาชน
จังหวัดนครสวรรค์" พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภค
บริโภค แก่นักเรียนและผู้ด้อยโอกาส ณ วัดคลองบางเดื่อ
ต�ำบลน�้ำทรง อ�ำเภอพยุหะคีรี

ตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วย

มุ ก ดาหาร

แพร่

น่าน

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
มีผู้บริจาคโลหิต 63 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 48 ยูนิต มีผู้แสดง
ความจ�ำนงบริจาคดวงตา  7 ราย และแสดงความจ�ำนงบริจาคอวัยวะ
8 ราย

คณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด แพร่
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
จ�ำนวน 2 ราย ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลร่องกาศ อ�ำเภอสูงเม่น เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

คณะกรรมการและและสมาชิ ก เหล่ า กาชาด
จังหวัดมุกดาหาร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ
นางบุญโฮม ทองผา ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 2
ต�ำบลบางทรายน้อย อ�ำเภอหว้านใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอนาน้อย มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จ�ำนวน
3 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลนาน้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น
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พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจ�ำบ้านและแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด

นายเตช บุ น นาค เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย เป็ น ประธานพิ ธีม อบประกาศนี ย บั ต รแพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า นและ
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด ประจ�ำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แจ้งการจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีว ิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทยแจ้งการจ่ายเงินสมาชิกทีเ่ สียชีวติ ประจ�ำเดือนมิถนุ ายน 2565 จ�ำนวน 15 ราย
เป็นเงิน 2,560,200 บาท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน 220,130,864 บาท

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6
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