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	 สภากาชาดไทยจดัพธิบี�ำเพญ็กศุลและถวำยภตัตำหำรแด่พระสงฆ์ เพือ่อทุศิถวำยแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธุ์  

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	 โดยมี	นำยเตช บุนนำค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย	ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	 

พ.ศ.	2565	ณ	ตึกวชิรญาณวงศ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

	 จอมพล	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	เคยด�ารงต�าแหน่งอุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	

ตั้งแต่	พ.ศ.	2463-2475	และทรงมีคุณูปการแก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวำยแด่
จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบรพิัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

 ส�ำนกังำนอำสำกำชำด สภำกำชำดไทย	มหีน้าทีพ่ฒันาฝึกอบรมอาสากาชาด 
ให้เป็น	 อำสำสมัครที่มีประสิทธิภำพ	 สามารถระดมอาสากาชาดให้ปฏิบัติ
ภารกิจได้ทันท่วงที	 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และ
กิจกรรมความมั่นคงของมนุษย์	 ผู้ด้อยโอกาส	 และผู้ประสบภัย	 ความสันทัด 
ในงานอุปการสงเคราะห์โดยทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพในเวลาฉุกเฉิน 
เม่ือมีเหตุการณ์ไม่สงบ	 หรือเหตุการณ์สาธารณภัยพิบัติ	 รวมทั้งช่วยปฏิบัติงาน 
ให้สภากาชาดไทยในเวลาปกติ	 และช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ
อาสากาชาด		
	 วันท่ี	 1	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2483	 เป็นวันสถาปนากองอาสากาชาด	 จากนั้น 
จึงยึดถือวันที่	1	สิงหาคมของทุกปี	เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานอาสากาชาด	
และในวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2565 นับเป็นวันคล้ำยวันสถำปนำส�ำนักงำน 
อำสำกำชำด ครบรอบ 82 ปี จงึได้ก�ำหนดจดัพธิมีอบเขม็เครือ่งหมำยประสทิธภิำพ  
ชั้นจัตวำ 1 ดำว ชั้นตรี 2 ดำว ชั้นโท 3 ดำว ชั้นเอก 4 ดำว ชั้นพิเศษ 5 ดำว  
และเข็มอำสำกำชำดฟื้นฟูสุขภำพถึงบ้ำน	 (Home	 Care)	 แก่อาสากาชาด 
ที่ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ	และเข้าเกณฑ์การพิจารณา	ตั้งแต่	พ.ศ.	2562	–	2564	
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสากาชาดที่ท�าคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย	 
โดยปฏิบัติงานอาสากาชาดตามภารกิจ	4	ประการ	ได้แก่	การบริการทางการแพทย์

และสุขภาพอนามัย	 การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	 การบริการโลหิต	
ดวงตา	 อวัยวะ	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยการขับเคลื่อน
ของอาสากาชาดจากรุ่นสู่รุ่น	 ด้วยความเสียสละ	 ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 
ตามค่านิยม ARSA 
 A : Achievement	 ความมุ่งมั่นในการท�างานเพื่อให ้
ประสบความส�าเร็จ	และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 R : Responsiveness	 การให้บริการที่ด�าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด	สร้างความเชื่อมั่น	และตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ
 S : Service Mind	มีหัวใจบริการ	และจิตอาสาอย่างแท้จริง	
มีความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
 A : Accountability มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ 
มอบหมาย	มีกระบวนการท�างานที่เปิดเผยตรงไปตรงมา	โปร่งใส	และ
สามารถตรวจสอบได้
 ส�ำนักงำนอำสำกำชำดได้รับพระกรุณำธิคุณจำกพระบรม 
วงศำนุวงศ์รับเป็นองค์อุปถัมภ์ในโครงกำรส�ำคัญ	 ได้แก่	 โครงการ
อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน	ที่ยังคงสืบสานพระปณิธานเรื่อยมา	 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานของอาสากาชาดที่การอบรมให้ความรู ้
ในหลักสูตรการอบรมการเป็นอาสากาชาด	 หลักสูตรเฉพาะต่าง	 ๆ	
น�าพาให้อาสากาชาดสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง	 เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์นโยบายด้านบริหารจัดการอาสาสมัคร	 ตามแผน 
พัฒนาระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย	 ประกอบกับแรงก�าลัง
ของบุคลากรของส�านักงานอาสากาชาด	 ส่งผลให้การท�างานของ 
ส�านักงานอาสากาชาดมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	
	 นับได้ว่าส�านักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	มีการพัฒนา
กิจกรรมโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	 สภาพ
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 โดยการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาขับเคลื่อนโครงการต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นรูปแบบที่ประสบผลส�าเร็จ	 
การสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและผูด้้อยโอกาสตามภารกจิ 
ของสภากาชาดไทยซึง่เป็นสิง่ทีส่�านกังานอาสากาชาดยดึถอืและตระหนกั

ตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

82 ปี ส�ำนักงำนอำสำกำชำด
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 นำงสุพรพรรณ นำคปำนเอ่ียม ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอัธยาศยั	(กศน.)	กรงุเทพมหานคร	
เป็นประธานพิธีเปิดโครงกำร Volunteer’s 
Power สร้ำงอำสำสมัครสภำกำชำดไทย  
โดยมีครูแกนน�าที่มีความรู ้ความเข้าใจใน 
งานอาสาสมัคร	สังกัด	กศน.กรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	55	คน	จาก	31	เขต	เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพักแรม	 ระหว่างวันที่	 28–30	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	2565	ณ	ศนูย์พฒันาบคุลากรทางการลกูเสอื	
ยวุกาชาด	และกจิกรรมเยาวชน	“ผนิ แจ่มวชิำสอน” 
เขตบางแค	กรุงเทพฯ	โดยเน้นการมีส่วนร่วม
และการระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผน 
การท�ากิจกรรมของทมี	“Volunteer’s Power” 
ในอนาคตต่อไป	
 นำงสุนันทำ ศรอนุสิน	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานยุวกาชาด	 และรักษาการ 
ในต�าแหน ่งผู ้ อ� านวยการส�านักงาน 
อาสากาชาด	 กล่าวว่า	 ส�านักงานยุวกาชาด 
ได้จัดท�าโครงกำร Volunteer’s Power  

สมทบเงินทุนส�ำรองฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่ำ 3 ล้ำนบำท

Volunteer’s Power
สร้ำงอำสำสมัครสภำกำชำดไทย

สร้ำงอำสำสมคัรสภำกำชำดไทยขึน้ โดยมุง่หวัง 
ให้มกีำรขยำยฐำนอำสำสมคัรสภำกำชำดไทย 
ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร  
โดยแบ่งโครงการเป็น	2	ระยะ	ระยะที	่1	เร่ิมต้น 
จากการสรรหา	 เชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัคร 
สภากาชาดไทยผ่านทางระบบ	 Application  
อำสำสมัครกำชำด	 เพื่อสร้างครูแกนน�าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในงานอาสาสมัคร	 เข้าใจ 
การท�างานของสภากาชาดไทย	 บูรณาการ
งานอาสาสมัครกับงานในความรับผิดชอบ	
และสามารถลงพื้นที่ท�างานให้กับชุมชนได้	 
เพือ่มาเป็นทมี	“Volunteer’s Power”	ทีจ่ะได้รบั 
การพัฒนาศักยภาพ	 และเสริมทักษะเรื่อง 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	รวมถงึเร่ืองการส่งเสริม 
สุขภาพอนามัย	เพื่อเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน		
	 ส�าหรบัวตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิงาน
ในครัง้นี	้ส�านกังานยวุกาชาดและภาคเีครอืข่าย
จะสามารถสร้างอาสาสมัครสภากาชาดไทย	 
ที่มีอายุระหว่าง	15–59	ปี	ครอบคลุม	6	โซน	
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 และเป็นการสร้าง
ครูแกนน�าที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นทีมปฏิบัติ
กจิกรรมร่วมกบัสภากาชาดไทย	และส�านกังาน
ยวุกาชาด	พร้อมสร้างทมี	Volunteer’s Power 
ท่ีเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง	 และ
พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอาสาสมัครท�างานร่วมกับ 
ส�านักงานยุวกาชาดและสภากาชาดไทย 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้อีกด้วย

 นำงสำวนพวรรณ กำญจนะวรรณ	รองผู้ว่าการบริหาร	(รวห.)	
พร้อมด้วย	 นำยสมเกียรติ สุทธิวำนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายงานบญัชแีละการเงนิ	บรษัิท	ผลติไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	(EGCO)	และ 
นำงวดีรตัน์ เจรญิคปุต์	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงนิ	บรษิทั	ราช	กรุป๊	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (RATCH)	 ร่วมมอบเงินสมทบเงินทุนส�ำรองฉุกเฉิน 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ�ำนวนกว่ำ 3 ล้ำนบำท	ให้สภากาชาดไทย
เพือ่เตรยีมพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบภยัพบิตัิ 
ต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การจัดซื้อเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 ยา	 เวชภัณฑ์	 สิ่งของ 
บรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตเร่งด่วน	 และการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู	 
โดยมี	 นำยเตช บุนนำค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 และผู้บริหาร
สภากาชาดไทย	 รับมอบ	 เม่ือวันท่ี	 11	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2565	 
ณ	อาคารเทิดพระเกียรติฯ	สภากาชาดไทย	



ส่งเสรมิควำมเข้ำใจกำรใช้เคร ื่องหมำยกำชำดอย่ำงถูกต้อง 

กำชำดคอนเสิร์ต คร้ังที่ 48 

4 :: :: Volunteer for Lives ::

 กองทพัเรือ ร่วมกบั สภำกำชำดไทย ก�ำหนดจดักำรแสดงกำชำด 
คอนเสร์ิต ครัง้ที ่48 ชือ่กำรแสดง "90 พรรษำ สมเดจ็พระบรมรำชชนน ี
พนัปีหลวง รำชนำวถีวำยพระพรชยัมงคล" บรรเลงโดย วงดรุยิางค์ราชนาวี  
กองดรุยิางค์ทหารเรอื ฐานทพัเรือกรงุเทพ ศลิปินรบัเชญิ เรือตรีสนัต ิลนุเพ่,  
อิสริยา คูประเสริฐ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โดม ปกรณ์ ลัม และ
แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ระหว่ำงวันที่ 1–2 สิงหำคม พ.ศ. 2565  
เวลำ 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 
90 พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง	 และเพื่อเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมบริจาคเงิน 
โดยเสดจ็พระราชกศุลบ�ารงุสภากาชาดไทย	ตามพนัธกจิหลัก	4	ด้าน	ได้แก่	 
การบรกิารทางการแพทย์และสขุภาพอนามยั	การบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยั	 
การบริการโลหิต	และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	 สามารถบรจิาคได้ท่ี	บัญชธีนำคำรทหำรไทยธนชำต จ�ำกดั (มหำชน)  
สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ	 ประเภทกระแสรายวัน	 ช่ือบัญชี	
กาชาดคอนเสิร์ต	 ครั้งท่ี	 48	 เลขที่บัญชี	 115–1–07533–8	 หรือ
ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)	 สาขากองทัพเรือวังนันทอุทยาน	
ประเภทออมทรัพย์	 ชื่อบัญชี	 กาชาดคอนเสิร์ต	 ครั้งที่	 48	 เลขที่บัญชี	 
661–4–18987–5	หรือสแกน	QR	CODE	พร้อมเพย์	และส่งหลักฐาน 
การโอนเงิน	 (พร้อมที่อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)	 มาที่	
LINE	ID	:	FINN97531	ใบเสรจ็รบัเงินสามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้	2	เท่า	 
สอบถามรายละเอียด	โทร.	0	2256	4028–29	และ	0	2475	3081

 ส�ำนกังำนอำสำกำชำด สภำกำชำดไทย ร่วมกบั คณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำงประเทศ (ICRC) 
จัดอบรม "โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ส่งเสริมควำมเข้ำใจกำรใช้เครื่องหมำยกำชำดอย่ำงถูกต้อง"  
แก่อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	 ณ	 ศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 โดยม	ี 
นำงสนุนัทำ ศรอนสุนิ ผูอ้�านวยการส�านกังานยวุกาชาด	และรกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านกังาน
อาสากาชาด	สภากาชาดไทย	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	พ.ศ.	2565	ณ	โรงแรมแปซิฟิค	พาร์ค	 
อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	
	 การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสากาชาดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การใช้เคร่ืองหมายกาชาด	 การใช้ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่	 และความรู้ที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับองค์กรกาชาด	 เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทีถ่กูต้องแก่ผูอ้ืน่ต่อไปได้	โดยมวีทิยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC)	คณะวทิยากร
จากส�านักงานอาสากาชาด	และส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย



5:: Volunteer for Lives ::

 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ	ประธานหน่วยแพทย์
จกัษศุลัยกรรมสภากาชาดไทยฯ	พร้อมคณะ	ร่วมกบั	เหล่ากาชาด 

จังหวัดจันทบุรี	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 จัดโครงกำร 

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ในสมเด็จ 

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อให้บริกำร 

ตรวจรกัษำและผ่ำตดัตำแก่ผูด้้อยโอกำสท่ีมปัีญหำกำรมองเหน็  
เช่น	โรคต้อกระจก	ต้อเนื้อ	ต้อหิน	และโรคที่เกี่ยวกับเปลือกตา	

โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ในพืน้ทีต่�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอโป่งน�ำ้ร้อน 

จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่	 27	 มิถุนายน	 -	 1	 กรกฎาคม	 
พ.ศ.	 2565	 ณ	 ส�านักงานเทศบาลต�าบลคลองใหญ่	 อ�าเภอ
โป่งน�้าร้อน	จังหวัดจันทบุรี

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภำกำชำดไทยฯ  
บรกิำรตรวจรักษำและผ่ำตัดตำแก่ผู้ด้อยโอกำส จังหวัดจันทบุร ี
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 เยเมน	 เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 

ไปทัว่โลกในฐานะหนึง่ในประเทศทีผ่ลติน�า้ผึง้ทีด่ทีีส่ดุ

ในโลก	 แต่ความขัดแย้งที่ด�าเนินมาตั้งแต่ปี	 2554	 

ได้ก่อให้เกดิความสญูเสยีมหาศาลต่ออตุสาหกรรมนี้	 

การอพยพย้ายถิน่เพือ่หนคีวามรนุแรง	ผลกระทบจากการ 

กวาดล้างอาวธุตกค้างในพ้ืนทีเ่พาะปลกู	และผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้น	

ท�าให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้จ�านวนหลายพนัคนต้องเผชิญ

กบัความไม่แน่นอนและลดก�าลงัการผลติลง	เรยีกได้ว่า	

ควำมขดัแย้งและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

ก�ำลงัคุกคำมวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีด�ำเนนิมำยำวนำนถึง  

3,000 ปี 

	 ประวัติศาสตร์การเลี้ยงผึ้งในเยเมนสามารถ 

นบัย้อนหลงัไปถงึช่วงเริม่ต้นสหสัวรรษที	่1	ก่อนคริสตกาล	

เป็นเวลานานหลายศตวรรษที่วัฒนธรรมนี้ถือเป็น 

ส่วนหนึง่ของภาคเศรษฐกจิในเยเมน	แต่ปัจจบุนันบั

ตัง้แต่เกดิความขดัแย้งยาวนานหลายปี	ประกอบกบั 

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 ท�าให้

เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ต้องต่อสูท้กุวถิทีางเพือ่ให้อยูร่อด	

	 จากสถิติขององค์การสหประชาชาติชี้ว่า	 

มีประมาณ	 1	 แสนครอบครัวในเยเมนที่ท�าอาชีพ

เลี้ยงผึ้ง	 และเป็นแหล่งรายได้หลักทางเดียวของ

ครอบครัว	การสู้รบในแนวหน้าท�าให้เกษตรกรผู้เลีย้งผึง้ 

ไม่สามารถเคลือ่นย้ายผึง้เพือ่ไปหาอาหารตามทีต่่าง	ๆ 	ได้	

นอกจากนี	้ยงัมีรายงานว่ามเีกษตรกรหลายคนถกูฆ่า

เมื่อพวกเขาพยายามข้ามพ้ืนที่การสู้รบ	 เพื่อพาผ้ึง 

ไปหาอาหารหรือขายน�้าผึ้งที่พวกเขาผลิตได้	

	 อามิน	 หนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากเมือง	

Taiz	 ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการ

สูร้บอย่างหนกักลา่วว่า “แนวภเูขาทางฝัง่ตะวนัตก

ของเยเมน เป็นศนูย์กลางของประวตัศิาสตร์ในการ

ผลิตน�้าผึ้ง แต่ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานี้ พื้นที่แห่งนี้

กลับกลายเป็นสนามรบ วันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต 

ถูกคุกคำมจำกควำมขัดแย้งในประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

วัฒนธรรมกำรเลี้ยงผึ้งในเยเมน

คือวันที่จรวดถูกยิงมาตกใส่อาณาจักรผึ้งของผม 

ตัง้แต่น้ันมาสถานการณ์กเ็ลวร้ายลง ธรุกจิท�าก�าไร 

ไม่ได้ ผึง้กถ็กูรบกวน ชวีติทีแ่ย่อยูแ่ล้วยิง่แย่ลงไปอกี” 

	 การปรากฏตวัของกับระเบดิ	และระเบดิตกค้าง	

(UXO)	ก่อให้เกดิภัยคกุคามอย่างรนุแรงต่อชาวเยเมน	

เน่ืองจากจ�านวนของกบัระเบิดทีม่มีากกว่า	1	ล้านช้ิน	

และระเบิดแสวงเครื่องอีกนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู ่

ทั่วประเทศ	 ท�าให้ประชาชนถูกฆ่าหรือกลายเป็น 

ผูพ้กิารเป็นประจ�าทกุวนั	ยิง่การเป็นเกษตรกรเลีย้งผึง้

ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง	กห็มายถึง

ความเสีย่งทีเ่พิม่มากขึน้ในการทีจ่ะตกเป็นเป้าหมาย

ของกลุม่ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการสูร้บ	ขณะทีพ่าผึง้ 

ออกไปหาอาหารใกล้กบัแนวหน้า	สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

บบีให้เกษตรกรผูเ้ล้ียงผึง้หลายพนัคนต้องละท้ิงอาชพี	

และมองหาอาชีพอื่นที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลักแหล่ง

มากนัก	

	 เซฟ	เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้จากเขต	Hajja	กล่าวว่า 

“ผมต้องอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งเท่ากับการ

ถกูจ�ากดัให้หาอาหารมาเลีย้งผึง้ได้แค่ฤดกูาลเดยีว 

และน่ันไม่เพียงพอต่อรายได้ในการเล้ียงดูเด็ก ๆ  

ในบ้าน”

	 ปัจจัยส�าคัญอีกประการที่ท�าให้สถานการณ์ 

ยิง่ย�า่แย่ลงไปอกี	คอื	ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ	ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	อุณหภูมิ

และสภาพแวดล้อมได้เปลีย่นแปลงไป	ส่งผลกระทบ 

ต่อระบบนิเวศของผึ้ง	 และมีผลต่อกระบวนการ 

ถ่ายละอองเรณู	 ในปี	 2565	 เนื่องจากปริมาณ

หยาดน�า้ฟ้าทีล่ดลงกว่าทีค่าดการณ์	ท�าให้ระดับน�า้ใต้ดนิ 

ในหลายพื้นที่ลดลงและเริ่มกลายเป็นทะเลทราย	

สภาพการณ์เช่นนี้ท�าให้พื้นที่ที่เคยท�าการเกษตร

และเลีย้งผึง้ไม่สามารถด�าเนินวิถึชวิีตแบบน้ีต่อไปได้	

	 อามิน	 ผู้ผลิตน�้าผึ้งในเมือง	 Taiz	 กล่าวว่า	 

“ส่ิงทีเ่กดิข้ึนกบัเราผมจะไม่โทษแค่การสูร้บเท่านัน้ 

ไม่มฝีนตกหลายเดอืนแล้ว และดอกไม้กล็ดจ�านวนลง 

ลูก ๆ ของผมต้องออกจากโรงเรียนไปท�างาน 

ในภาคส่วนต่าง ๆ เพราะธุรกิจของผมไม่เพียงพอ 

ที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อีกต่อไป”

	 โครงการอาหารโลก	(World	Food	Programme)	

ประมาณการว่ามีชาวเยเมนมากกว่า	 16	 ล้านคน	

ที่ก�าลังเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทางอาหาร	

และในเมือง	Hajjah,	 Amran,	 และเขต	Al	 Jawf	 

มีประชากรอีกเกือบ	 5	 หมื่นคน	 ที่ก�าลังเผชิญกับ

ความอดอยากและภาวะข้าวยากหมากแพง	
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มุกดาหาร คณะกรรมการและและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร	 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ  
นำงบุญโฮม ทองผำ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ	 บ้านเลขที่	 18	 หมู่ที่	 2	 
ต�าบลบางทรายน้อย	 อ�าเภอหว้านใหญ่	 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

 
ตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง	ออกหน่วย
รับบริจำคโลหิต ดวงตำ และอวัยวะ ณ	โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง	
มีผู้บริจาคโลหิต	 63	 ราย	 คิดเป็นปริมาณโลหิต	 48	 ยูนิต	 มีผู้แสดง 
ความจ�านงบรจิาคดวงตา		7	ราย	และแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ	
8	ราย

 
แพร่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่	 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
จ�ำนวน 2 รำย	ในเขตพืน้ทีต่�าบลร่องกาศ	อ�าเภอสูงเม่น	เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 
นครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมำศ  
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวดั	จดัโครงกำร 
"หน่วยบ�ำบัดทกุข์ บ�ำรุงสขุ สร้ำงรอยยิม้ให้กบัประชำชน
จังหวัดนครสวรรค์" พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภค 
บริโภค แก่นักเรียนและผู้ด้อยโอกำส ณ	วัดคลองบางเดื่อ	
ต�าบลน�้าทรง	อ�าเภอพยุหะคีรี	

 
น่าน คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอนาน้อย	 มอบ 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย จ�ำนวน  
3 รำย ในเขตพื้นที่ต�ำบลนำน้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ในเบื้องต้น

เหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำดอ�ำเภอ



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

 นำยเตช บุนนำค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานพิธีมอบประกำศนียบัตรแพทย์ประจ�ำบ้ำนและ 

แพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด	 ประจ�าปี	 2565	 เม่ือวันที่	 30	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2565	 ณ	 ห้องประชุม	 1210	 ชั้น	 12	 อาคารภูมิสิริ 

มังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกำศนียบัตรแพทย์ประจ�ำบ้ำนและแพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ แจ้งกำรจ่ำยเงินสมำชิกที่เสียชีวติ 

 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สภำกำชำดไทยแจ้งกำรจ่ำยเงนิสมำชกิทีเ่สยีชวีติ ประจ�ำเดอืนมถินุำยน 2565 จ�ำนวน 15 รำย  

เป็นเงิน 2,560,200 บำท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ	ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน	220,130,864	บาท


