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มลูนธิอิาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปีนีก้้าวเข้าสู่ 

ปีที ่25 โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารีนาถ  

เป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร 

กติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวัชรราชธิดา  

เป็นประธานกรรมการมลูนิธฯิ ด�าเนินงานสนับสนุนและเช่ือมโยงให้ภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันเก้ือหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง ได้แก่ การร่วมกัน 

ระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม ก�าลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะ 

เพ่ือช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและ 

คณุภาพชวีติอย่างยัง่ยนื ภายใต้แนวคดิ “แบ่งปัน พอเพยีง ยัง่ยนื” มูลนธิฯิ  

ด�าเนินงานช่วยเหลือด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและย่ังยืน ภายใต้

ภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การเฝ้าระวังเตือนภัยก่อนเกิดอุทกภัย การ

บรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย และการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

มูลนิธิฯ ตระหนักดว่ีาอุทกภยัเป็นภยัธรรมชาตท่ีิสร้างความสูญเสีย 

ต่อชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชน ความสญูเสยีจากเหตกุารณ์อทุกภยั 

ที่เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้งเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ การ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนประการหน่ึงก็คือ การเฝ้าระวัง  

หรือมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย

สามารถเตรยีมความพร้อมและรบัมือกบัสถานการณ์ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ได้ 

อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเกิดอุทกภัยซ�้าซาก ดังนั้น การม ี

ระบบการเฝ้าระวังและมีระบบการเตือนภัยน�้าท่วมล่วงหน้า ท�าให ้

สามารถอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีได้ก่อนท่ีจะเกิดอุทกภัย โดยระบบ 

การเฝ้าระวังและการเตือนภัยน�้าท่วมจะท�าให้ประชาชนในพื้นที่รู้ว่า  

น�้าจะล้นตลิ่งเม่ือใด น�้าจะท่วมนานเท่าใด บริเวณพ้ืนที่ใดบ้าง และ 

มีระดับน�้าท่วมสูงเท่าไร
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“การติดต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” เป็นส่วนหนึ่งในการ
เฝ้าระวังเตือนภัย ซ่ึงมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการตดิตัง้ เริม่ต้นตัง้แต่ พ.ศ. 2550 ตดิตัง้สถานตีรวจวดั 
อากาศอัตโนมตัแิห่งแรก ณ พืน้ทีจั่งหวดัอตุรดติถ์ จากเหตกุารณ์ดนิ 
โคลนถล่ม สถานีตรวจวดัอากาศอัตโนมตัจิะท�าหน้าทีเ่ตอืนภยัล่วงหน้า  
ท�าให้สามารถอพยพประชาชนในพื้นที่ได้ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ  
จากนัน้มลูนธิฯิ ได้พฒันาระบบร่วมกบัเครอืข่ายและด�าเนนิการตดิตัง้ 
สถานตีรวจวดัอากาศอตัโนมตัใินบรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่าง ๆ  เพือ่ตรวจ 
วัดอากาศ ปริมาณน�า้ฝน และส่งข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ โดย
ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ อาทิ 
บรเิวณเทศบาลต�าบลช่อแฮ ต�าบลช่อแฮ อ�าเภอเมอืงแพร่ จังหวดัแพร่  
บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ และในพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 9 สถานี จากนั้นมูลนิธิฯ  
ได้พัฒนาสถานีตรวจวัดอากาศ ขึ้นมาเป็นสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ  
โดยร่วมวางแผนและพัฒนากับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 
(องค์การมหาชน) และส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ติดตั้ง 
สถานโีทรมาตรตรวจวดัอากาศอตัโนมตัทิัว่ทกุภมูภิาคในประเทศไทย 
และประเทศเพือ่นบ้าน เพ่ือบูรณาการข้อมลูน�า้มาใช้ในการวางแผน
การเฝ้าระวงั ซึง่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ
และเกิดความแม่นย�าในการเตรียมการ เป็นการลดความสูญเสีย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ด�าเนินโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติ ส�าหรับเฝ้าระวังอุทกภัย ในปี 2562 เพิ่มขึ้นอีก 14 จุด  
ในพื้นที่จังหวัดน่านและสกลนคร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ 
ประโยชน์จากการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพ่ือเตรียมพร้อม
รับมอืกบัระดบัน�า้ท่ีเพิม่ขึน้และป้องกันหากเกดิเหตุ อีกทัง้ยงัสามารถ
ค�านวณปริมาณน�้าเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างแม่นย�า เช่น บริเวณ
ชุมชนต�าบลวาใหญ่ อ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัดสกลนคร จากเดิม 
เคยวัดระดับน�้าจากรูปปั้นปลาบริเวณล�าน�้ายาม ปัจจุบันมูลนิธิฯ  
ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ บริเวณสะพานล�าน�้ายาม ท�าให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการวัดปริมาณน�้าฝนและระดับ
น�้าในล�าน�้า นอกเหนือจากการเตือนภัยอย่างทันท่วงที ยังสามารถ

น�าข้อมลูไปใช้ในการบรหิารจดัการน�า้ส�าหรับการเกษตร ส่งผลให้มี 
การด�าเนินโครงการฟื้นฟูแหล่งน�้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
เพิ่มการกักเก็บน�้าในหนองและล�าห้วย เป็นการบริหารจัดการและ
กกัเกบ็น�า้โดยการสร้างฝายกึง่ถาวรและอาคารน�า้ล้น รวมไปถึงการ
ท�าวนเกษตรทฤษฎใีหม่ในพืน้ทีต่นเอง เช่นเดยีวกบัการตดิตัง้สถานี
โทรมาตรอัตโนมัติบ้านร้องแง ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ทีน่อกจากจะเป็นเครือ่งมือวดัปรมิาณน�า้ฝนและสภาพดนิฟ้าอากาศ 
ยังช่วยในการบริหารจัดการน�้าด้วย
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จากผลส�าเร็จของการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ 

น�าไปสู่การหารือร่วมโดยมูลนิธิฯ กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 

ขยายผลให้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน�้า 

ทั่วประเทศ 510 สถานี เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิอาสา 

เพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และภาคเีครอืข่าย 7 หน่วยงาน  

ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่ติดต้ังในพื้นที่ เขตอุทยานแห่งชาติและเป็น 

พ้ืนท่ีป่าต้นน�า้ โดยสถานโีทรมาตรอตัโนมติัมคีวามส�าคญัมากในการ

ป้องกันการเกดิอทุกภยั ท�าหน้าทีต่รวจวดัข้อมลูภมูอิากาศ ปรมิาณ 

น�า้ฝน และระดบัน�า้ ในพ้ืนทีป่่าต้นน�า้ ซ่ึงข้อมลูทีไ่ด้จะถกูประมวลผล 

และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายเตือนภัยชุมชน 

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ที่มีอยู่ 19 ชุมชนทั่วประเทศ โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับ

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ ด�าเนนิ “โครงการเครอืข่ายชมุชน

เตือนภัยพบิตั ิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ถอดบทเรยีนการเตอืนภัยของชมุชนต้นแบบ และถ่ายทอดหลกัการ

จดัการภัยพบัิตใิห้ชมุชนเครือข่ายในทกุภูมภิาคท่ัวประเทศสามารถ

น�าไปจัดท�าแผนปฏิบัติการเตือนภัย จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เชิงปฏิบัติการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แล้วถ่ายทอดหลักการจัดการภัยพิบัติให้ชุมชนเครือข่ายในภูมิภาค

ต่าง ๆ น�าไปจัดท�าแผนปฏิบัติการเตือนภัยของชุมชน ซึ่งมีการ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเฝ้าระวังติดตาม 

สถานการณ์น�้าและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติ  

รวมท้ังสร้างระบบเตือนภัยชุมชนให้สามารถบรรเทาภัยพิบัต ิ

ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับแผนการ

เฝ้าระวงัอย่างต่อเนือ่ง อนัเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีส�าคัญของมลูนธิฯิ 

เพื่อให้การเฝ้าระวังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิด

ความแม่นย�าในการเตรียมการ อันเป็นการลดความสูญเสียต่อ

ชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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Exclusive คอลัมน์พิเศษ

สืบเนื่องจากพระนโยบายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

พชัรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหา

วชัรราชธดิา ประธานกรรมการมลูนธิิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก  

สภากาชาดไทย มีพระด�าริให้ด�าเนินภารกิจด้านการเฝ้าระวังภัย 

และการฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติของผูป้ระสบภยัอย่างยัง่ยนื ควบคูไ่ปกับ 

ภารกิจหลักของมูลนิธิฯ ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก ่

ผูป้ระสบภัย เพือ่ให้การบรหิารจดัการด้านภยัพบิตั ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

อทุกภยัด�าเนนิไปอย่างครบวงจร มปีระสทิธภิาพ และเป็นการป้องกนั

บรรเทาความเสียหายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

เป็นการล่วงหน้า มีพระด�าริให้มูลนิธิฯ อาศัยพลังในการประสาน 

งานท่ีมีอยู่ในการหารือและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อขยายผลการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ จากเดิมที่มูลนิธิฯ 

ได้ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดสกลนครแล้วและเกิด 

ประโยชน์แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ให้ครอบคลมุไปยงัพืน้ทีป่่าต้นน�า้ 

โดยครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

พิธีลงนามความร่วมมือ 
โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำาฝน  
และระดับน้ำาในพื้นที่ป่าต้นน้ำา
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Exclusive คอลัมน์พิเศษ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมา มูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้มีการลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัต ิ
เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน�้าฝน และระดับน�้า ในพื้นที่ป่า
ต้นน�า้ กับภาคเีครอืข่ายภาครฐั องค์การมหาชน รวมทัง้ส้ิน 7 หน่วยงาน  
ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธ์ุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมป่าไม้  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวง
มหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้

1. เพื่อร่วมกันส�ารวจ ก�าหนดต�าแหน่งติดตั้ง และด�าเนินการ 
ให้น�าไปสู ่การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ รวมท้ังระบบการ 
ส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน�้า
ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยค�านึงถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า และ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดหรือบรรเทาความเสียหายและ 
การสูญเสียแก่ประชาชนอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3. เพื่อประสานงานและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการ
ท�างานของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ในการสนบัสนนุ
การด�าเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ และการน�าข้อมูล
สารสนเทศในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการดูแล รักษา พัฒนา ติดตามประเมินผล และบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมบนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วม รวมทัง้
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
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Exclusive คอลัมน์พิเศษ

10  l  วารสารเพื่อน  

4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพืน้ท่ีป่าต้นน�า้เพือ่การใช้ประโยชน์ 
จากข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากสถานีโทรมาตร 
อัตโนมัติฯ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันภัยและ 
การเตือนภัยในระดับชุมชน ตลอดจนการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน�้า

โดยจะมกีารตดิตัง้สถานโีทรมาตรอตัโนมติั 
จ�านวน 510 ต้น บริเวณพื้นที่ป่าต้นน�้า ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ลักษณะเสารับ-ส่งสัญญาณโทรมาตร 
จึงได้มีการออกแบบพิเศษให้มีลักษณะเป็นเสา 
ต้นไม้ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบประกาศ ข้อบงัคับ  
ค�าสั่งและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ในพื้นที่ที่ตั้ง
โครงการดังกล่าว รวมทั้งยังคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติของพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ให ้
บริการสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ 5 หน่วยงาน  
ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ที่
ให้การสนับสนุนการติดต้ังเสาสัญญาณเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือในพื้นที่ด�าเนินโครงการ ซึ่งความ
ร่วมมือนี้จะท�าให้การบริหารจัดการโครงการและ
การใช้ประโยชน์ในสถานีโทรมาตรอตัโนมตัฯิ เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการ เพื่อ
ช่วยบรรเทาลดความสูญเสียและความเสียหายที่
เกิดจากอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
ต่อไป 
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“เกษตรแฟร์ 2563”  นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สนุกไปกับกิจกรรมภายในงาน
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมทางวิชาการ การอบรม และการสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงทั้งจากนิสิต และการออกร้าน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ส�าหรับปีนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้รับเชิญร่วมออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์  
“พึ่งพา” โดยออกจ�าหน่ายสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ อาทิ เสื้อโปโล 2563  ปกและขอบแขนทอพิเศษ หมวกปีกรอบ ถุงผ้าพับได้ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน 

Roadshow “ร้านพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย รว่มออกรา้นจ�าหนา่ยผลติภณัฑ ์

“พ่ึงพา” ณ ธนาคารไทยพาณิชย ์(ส�านกังานใหญ)่  

รัชโยธนิ ระหวา่งวนัที ่24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 

รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�าสมทบ 

มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

การหารือแนวทางด้านการช่วยเหลือและจัดการภัยพิบัติ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
รองประธานกรรมการ และนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธ ิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมหารือกับ ผศ. ดร.ทวิดา กมลเวชช 
คณบดคีณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ในการพฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน
ของมูลนิธิฯ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการช่วยเหลือและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจาก 
อุทกภัย ณ ส�านักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อาคาร 
ศรีจุลทรัพย์

รอบรั้วพึ่งพา
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โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) ติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จ�านวน 12 สถานี 
ในพืน้ทีจั่งหวดัน่าน โดยเน้นบรเิวณป่าต้นน�า้ทีย่งัขาดข้อมลูในการสนบัสนนุการเตอืนภยั เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน�้าป่าไหลหลาก รวมทั้ง

ใช้ข้อมูลในการติดตามสถานการณ์และประกอบการวางแผนบรหิารจดัการน�า้ท้ังในสภาวะปกตแิละสภาวะวกิฤต พร้อมจดัอบรมการใช้งาน
ข้อมูลและการบ�ารุงรักษาสถานีโทรมาตรเบื้องต้นให้กับผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 
ณ หอประชุมบ้านร้องแง ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

รอบรั้วพึ่งพา

การประชมุสามัญประจ�าปี 2562  

ของมูลนิธอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ)  

ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จ
พระเจ ้าลูกเธอ เจ ้าฟ ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 
สริพิชัร มหาวชัรราชธดิา ประธานกรรมการ 
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย เสด็จไปยังห้องประชุม 
ศรีจุลทรัพย์ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนน
พระรามที่ 1 ทรงเป็นประธานการประชุม
สามัญประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ 
เสถยีรไทย รองประธานกรรมการทีป่รกึษา 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ ในโอกาสนี้พระราชทาน 
โล่เกยีรตคิณุแก่ภาคเีครอืข่ายของมลูนธิฯิ ทกุภาคส่วนทีใ่ห้ความร่วมมอืในการปฏบิตัิ
ภารกิจของมูลนิธิฯ ทั้งด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การเฝ้าระวังป้องกันภัย และ
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จ�านวน 35 ราย และผู้มีอุปการคุณท่ีได้บริจาค
ทรัพย์สิ่งของ เฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จ�านวน 30 ราย 

จากนั้นทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจ�าปี 2562 ของมูลนิธิ
อาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ   
ตามระเบียบวาระ รวมท้ังรายงานผลการด�าเนนิงานในการช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัต่าง ๆ  ทีผ่่านมา อาทิ การสนบัสนนุถงุยงัชพีและ
โรงครัวพระราชทานให้ผู้ประสบภัย จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ จังหวัดอุบลราชธานี อิทธิพลของพายุเซินกา 
จงัหวัดสกลนคร อทิธพิลลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงใต้ทีพ่ดัปกคลมุอ่าวไทยและภาคใต้ จงัหวดันราธวิาส การขยายจ�านวนการตดิตัง้เสาโทรมาตร
อตัโนมตัใินพืน้ทีเ่สีย่ง เพือ่เฝ้าระวงัและตดิตามสภาวะอากาศและน�า้ได้อย่างทนัท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิง่ความส�าเรจ็ในการท�าบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอืโครงการตดิตัง้สถานโีทรมาตรอตัโนมตัเิพือ่ตรวจวดัข้อมลูภมูอิากาศ ปรมิาณน�า้ฝนและระดบัน�า้ ในพืน้ทีป่่าต้นน�า้ การด�าเนนิงาน 
“ร้านพ่ึงพา” ร้านค้าของมลูนธิฯิ นอกเหนอืจากการจ�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึเพือ่น�าเงนิมาสมทบทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย ยงัเป็นช่องทางในการ
ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยให้น�าสินค้าในท้องถิ่นมาจ�าหน่าย อันเป็นการช่วยเหลือ พัฒนา และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนอีกด้วย
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เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู

จากอทิธพิลลมมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีพ่ดัปกคลมุอ่าวไทยและภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกมกี�าลงัแรง ท�าให้สภาพอากาศ
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้จังหวัด
นราธิวาสเกิดน�้าท่วมขัง น�้าป่าไหลหลาก และน�้าล้นตลิ่งในพื้นที่อ�าเภอสุไหงโก-ลก อ�าเภอสุคิริน อ�าเภอตากใบ อ�าเภอ 
ศรสีาคร อ�าเภอยีง่อ  อ�าเภอจะแนะ อ�าเภอแว้ง ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับความเดอืดร้อน รวมทัง้สิน้ 11,505 ครวัเรอืน  
ที่ผ่านมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที ่
จังหวัดนราธิวาสไปแล้วโดยมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  
จ�านวน 6,130 ชุด และสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจ�านวน 7 อ�าเภอ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานส่ิงของแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย  

ณ จังหวัดนราธิวาส
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เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู

วนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี  

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประทับ

ยังพลับพลาพิธีบริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วย 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีม่ลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดจน 

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการประจ�าหน่วยงานราชการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้

พระราชทานเงนิช่วยเหลอืแกน่ายอ�าเภอ 7 อ�าเภอ ไดแ้ก ่อ�าเภอสไุหงโก-ลก อ�าเภอสคุรินิ อ�าเภอ

ตากใบ อ�าเภอศรสีาคร อ�าเภอยีง่อ  อ�าเภอจะแนะ อ�าเภอแวง้ พระราชทานอาหารแก่นายกเหลา่

กาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และพระราชทาน 

วิทยุสื่อสาร แก่ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชุมชนสุคิริน จากนั้นทรงม ี

พระปฏิสันถารต่อข้าราชการ และประชาชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ
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เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิฯ และภาคีเครือข่าย กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ กรมพัฒนาชุมชนจังหวัด

นราธิวาส โอกาสน้ี ทดลองทรงฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิง

มุสลิม) 

และทรงเยี่ยมประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทาน

เงนิชว่ยเหลือใหกั้บพฒันาชมุชน 7 อ�าเภอ เพือ่ช่วยเหลอืกลุม่อาชพี  

พระราชทานอาหารใหน้ายกกิง่กาชาด 7 อ�าเภอ เพือ่เปน็ขวัญก�าลงัใจ  

และพระราชทานคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา  

ต�าบลโละจูด อ�าเภอแว้ง ก่อนเสด็จกลับ
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เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู
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ขอบคุณที่ร่วม 
“แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

หน่วยงานต่าง ๆ 

ร่วมบริจาคให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สามารถติดตาม วารสารเพื่อนพึ่งพา ได้ที่ 

ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 000-0-60128-4

ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 082-2-66600-0

ธนาคารธนชาต ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 789-6-51356-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 020-2-53333-8

ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยบริจาคผ่านบัญชี

“มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

หรือบริจาคด้วยตัวเอง ได้ที่ส�านักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2054-6546

หน่วยงานเอกชน ร่วมบริจาคให้มูลนิธิฯ  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

http://friendsofpa.or.th/TH/journal_friends_of_pa
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ร้านพึ่งพา

หนึ่งในคอลเลคชั่นของปีนี้ มูลนิธิฯ นำ�คำ�ว่� “แบ่งปัน พอเพียง 
ย่ังยืน” มาเป็นหลักในการพัฒนาสินค้าท่ีระลึก โดยไม่เพียงแต่ผู้ซ้ือ 

จะได้แบ่งปัน แต่ยังจะได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ เพื่อนำารายได้ทั้งหมด 

เข้าสมทบมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูอาชีพ 

หลังประสบภัย ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

คอลเลคชั่นใหม่นี้มูลนิธิฯ ขอแนะนำา “เสื้อโปโลพึ่งพ� 2563” 

สวมใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเสื้อโปโลเป็นท่ีนิยมกันเร่ือยมา 

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เพราะสวมใส่ได้หลายโอกาสทั้งใน

วันสบาย ๆ ทำากิจกรรม ออกไปสังสรรค์กับเพื่อน หรือใส่ไปร่วมงาน 

กึ่งทางการก็ได้เช่นกัน

สำาหรับ “เสื้อโปโลพึ่งพา 2563” ออกแบบทันสมัยด้วยปกและ

ขอบแขนทอพิเศษ มีทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีม่วง สีส้ม สีเหลือง สีฟ้า สีขาว 

และสีเขียว เนื้อผ้าฝ้าย (Cotton) สวมใส่สบาย  ระบายอากาศได้ดี ดูแล

รักษาไม่ยุ่งยาก เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 

และนอกจากน้ียังมี “หมวกปีกรอบพึ่งพ�” ซ่ึงเป็นสินค้าขายดี

และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คร้ังน้ีนำามาจำาหน่ายในรูปแบบใหม่ 

แต่ยังคงคอนเซปตเ์ดมิสวมใสง่่าย พกพาสะดวก และกนัแดดไดด้ ีทำาจาก

เนื้อผ้าออโต้แมน มีคุณสมบัติ เนื้อผ้าคล้ายกับผ้าไมโครแต่เนื้อผ้าจะนิ่ม

ลื่น น้ำาหนักเบา ใส่สบาย ไม่ซับน้ำา ระบายเหงื่อได้ดี แห้งง่าย นอกจากนี้

ยังสามารถปรับขนาดให้พอดีได้ด้วย มีทั้งหมด 3 สี คือ สีกากี สีเขียว 

และสีเทา

ท่านที่มีความสนใจจะสนับสนุนสินค้าที่ระลึกของมูลนิธิฯ 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของมูลนิธิฯ

www.friendsofpa.or.th

ร้านเพื่อนพึ่งภาฯ

0-2054-6546

https://www.facebook.com/Puenpeungpashop/
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