
ผลการดำาเนินงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
สำานักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ประจำาปี 2563

ระบบนำ�าและ 
ท่�อยูู่่อาศัยู่

ไทย

178 คน คือจำำ�นวนนักเรีียนและเจำ้�หน้�ที่่�ศููนย์ก�รีเรีียนรูี้

แห่งคว�มหวัง (Hope Learning Center) จำังหวัดต�ก ท่ี่�

ส�ม�รีถใช้ป้รีะโยช้น์จำ�กรีะบบนำ��และสุข�ภิิบ�ลหลังซ่อ่มบำ�รุีง

ใหม่

450 คน คือจำำ�นวนผูู้้ได้ปรีะโยช้น์จำ�กอุปกรีณ์์ก�รีฟื้้�นฟืู้

รี�่งก�ยมูลค�่ 23,000 บ�ที่ ท่ี่�จำดัห�และตดิตั�งใหแ้กค่ลนิกิแม่

ต�ว จำังหวัดต�ก

300 คน คอืจำำ�นวนปรีะช้�ช้นจำงัหวดันรี�ธิวิ�สที่่�ไดป้รีะโยช้น์

จำ�กรีะบบกรีองนำ��ที่่� ICRC ช้่วยฟื้้�นฟืู้ซ่่อมบำ�รีุง

เวีียดนาม

การออกแบบโครงการศููนย์ฟื้้�นฟูื้สมรีรีถภิ�พที่�งก�ย

ของศูนูยฝึ์ึกอบรีมนกัเที่คนคิก�รีแพที่ย์ด�้นกรีะดกูและขอ้แหง่

เวียดน�ม (VietCot PRP) ได้รีับก�รีอนุมัติให้ดำ�เนินก�รี ซ่่�ง

จำะช้ว่ยยกรีะดบัหลักสูตรีด�้นง�นก�ยอปุกรีณ์ข์องมห�วิที่ย�ลัย

ก�รีแรีงง�นและกิจำก�รีสังคมให้ม่ม�ตรีฐ�นเป็นท่ี่�ยอมรีับใน

รีะดับส�กลและเปน็ศูนูย์กล�งแห่งคว�มเป็นเลศิูรีะดับช้�ติด�้น

ก�รีฝึึกอบรีม ก�รีวิจำัย และก�รีบรีิก�รีที่่�เก่�ยวกับง�นก�ย

อุปกรีณ์์ต่อไป 

กััมพููชา

10 แห่ง คอืจำำ�นวนเรืีอนจำำ�ที่่�ได้รีบัก�รีสนับสนุนที่�งก�รีเงิน

หรีอืวสัดอุปุกรีณ์ซ่์่อมบำ�รีงุรีะบบนำ��ปรีะป�และไฟื้ฟื้�้หรีอืหอ้ง

ครีัว

3 แห่ง คือจำำ�นวนเรืีอนจำำ�ท่ี่�ม่ก�รีวัดขน�ดและจัำดที่ำ�แผู้นที่่�

ที่ั�งหมดเพ่�อวเิครี�ะห์คว�มจำำ�เป็นในก�รีพัฒน�ด้�นโครีงสร้ี�ง

พ่�นฐ�น

9 คน คือจำำ�นวนเจำ้�หน้�ท่ี่�ก่อสรี้�งและซ่่อมบำ�รีุงของ 

ศููนย์อำ�นวยก�รีเรืีอนจำำ�ท่ี่�ผู้่�นก�รีฝึึกอบรีมด้�นรีะบบ 

ไฮดรีอลิกส์

การดำาเนนิการ (ตอ่เนื�อง) ของโครีงก�รีปรีบัปรีงุรีะบบนำ��

ที่่�จำังหวัดโอดอรี์ เม่ยนเจำย

การสนับสนุน 
ด้านสุขภาพจิต 
และจิตสังคม

ไทย

ลงนามข้อตกลงกับหน่วยง�นรี�ช้ก�รีในพ่�นที่่�เก่�ยวกับก�รี

จำดัอบรีมเชิ้งปฏิิบติัก�รีเพ่�อเสรีมิสรี�้งสมรีรีถภิ�พด้�นเที่คนิค

สขุภิ�พจำติของเจำ�้หน�้ท่ี่�ส�ธิ�รีณ์สุขปรีะจำำ�หนว่ยสขุภิ�พจำติ

ของโรีงพย�บ�ลอำ�เภิอในจำังหวัดช้�ยแดนภิ�คใต้

ความมั�นคง
ทางเศรษฐกิจ

ไทย

24 ครีัวเรีือน คือจำำ�นวนครีัวเรีื�อที่่�เจำ้�หน้�ที่่� ICRC เข้�เย่�ยม

เพ่�อติดต�มผู้ลก�รีดำ�เนินธิุรีกิจำเอสเอ็มอ่ที่่� ICRC สนับสนุน

6 ครัี�ง คอืจำำ�นวนก�รีเย่�ยมเยอืนเพ่�อตดิต�มผู้ลช้มุช้น 4 แหง่ 

ในจำงัหวดัปตัต�นแ่ละนรี�ธิวิ�สท่ี่�เคยไดร้ีบัปรีะโยช้นจ์ำ�กโครีงก�รี

สนับสนุนด้�นก�รีดำ�รีงช้่พรีะดับชุ้มช้นที่่� ICRC จำัดที่ำ�

57 คน คือจำำ�นวนผูู้้ได้รัีบปรีะโยช้น์จำ�กโครีงก�รีส่งเสริีม

อ�ช่้พรีะดบัครีวัเรีอืนของ ICRC ท่ี่�ไดรั้ีบเลอืกใหเ้ข�้รีว่มตรีวจำ

สอบโครีงก�รีรีะยะไกลท่ี่�เปน็นวัตกรีรีมใหม่ ซ่่�งช้ว่ยปอ้งกนัไม่

ใหผู้้ลกรีะที่บของ COVID-19 รีนุแรีงข้�น แมก้�รีเดนิที่�งจำะถกู

จำำ�กัด

สุขภาพ

ไทย

8 แหง่ คอืจำำ�นวนโรีงพย�บ�ลท่ี่�ไดร้ีบัคว�มช้ว่ยเหลือที่�งก�รีเงนิผู้�่นโครีงก�รีใหค้ว�มช่้วยเหลือแกผูู่้ท้ี่่�ไดร้ีบัก�รีบ�ดเจำบ็จำ�กอ�วธุิ (WWAP) 

เพ่�อเป็นค่�ใช้้จำ่�ยในก�รีรีักษ�

17 คน คือจำำ�นวนผูู้้ป่วยจำ�กเม่ยนม�รี์ที่่�ได้รีับคว�มช้่วยเหลือ

36 คน คือจำำ�นวนพย�บ�ลและผูู้้คุมจำ�กสถ�นคุมขังที่ั�วปรีะเที่ศูที่่�เข้�รี่วมก�รีอบรีมในโครีงก�รีส่งเสรีิมรีะบบส�ธิ�รีณ์สุขในเรีือนจำำ�ครีั�งที่่� 

2 เมื�อเดือนธิันว�คมที่่�ผู้่�นม� 

กััมพููชา

11 แห่ง คือจำำ�นวนเรีือนจำำ�ท่ี่�ได้รัีบมอบเวช้ภัิณ์ฑ์์และก�รีสนับสนุนเพ่�อเสริีมสร้ี�งก�รีให้บริีก�รีด้�นส�ธิ�รีณ์สุขจัำดตั�งคณ์ะที่ำ�ง�นด้�น

เที่คนคิในเรืี�องเก่�ยวกบัส�ธิ�รีณ์สขุในเรีอืนจำำ� ซ่่�งอยู่รีะหว�่งดำ�เนนิก�รีพฒัน�แนวที่�งและคู่มอืปฏิบิตังิ�นเพ่�อสนบัสนนุกจิำกรีรีมก�รีดำ�เนนิ

ง�นในเรีือนจำำ�

โครงการ
ฟื้้�นฟืู้สมรรถภาพ

ทางกายู่

กััมพููชา

37 แห่ง คือจำำ�นวนโรีงพย�บ�ลและศููนย์ฟื้้�นฟืู้ฯ ที่่�ได้ดำ�เนิน

ก�รีและ/หรืีอนำ�ม�ตรีฐ�นก�ยภิ�พ บำ�บดัแหง่ช้�ตทิี่่�ไอซ่่อ�ร์ี

จำัดที่ำ�ม�ใช้้

335 คน คือจำำ�นวนำ�ผูู้้นำ�หมู่บ้�นและชุ้มช้นที่่�เข้�ร่ีวมก�รี

อบรีมคว�มรู้ีเก่�ยวกบับรีกิ�รีต�่ง ๆ  ด�้นก�รีฟื้้�นฟื้สูมรีรีถภิ�พ

ที่�งก�ยที่่�ดำ�เนินก�รีโดยที่่มศููนย์ก�รีพ่�นฟืู้ฯ กำ�ปงสปือและ 

พรีะตะบอง

875 คน คือจำำ�นวนผูู้้เข้�รี่วมก�รีอบรีมให้คว�มรีู้เก่�ยวกับ

ก�ยภิ�พบำ�บัดที่่� ICRC จำัดข้�น ณ์ โรีงเรีียน ศููนย์ฟื้้�นฟูื้ฯ  

และโรีงพย�บ�ล

45 คน คือจำำ�นวนคนพิก�รีที่่�เข้�รี่วมแข่งขันก่ฬ�วีลแช้ร์ี

บ�สเกตบอลเป็นปรีะจำำ�ที่่�ศููนย์ฟื้้�นฟูื้สมรีรีถภิ�พที่�งก�ย 

ที่่� ICRC สนับสนุน ICRC

6,736 คน คอืจำำ�นวนคนพิก�รีได้รีบับริีก�รีฟื้้�นฟูื้สมรีรีถภิ�พ

ท่ี่�ศููนย์พรีะตะบองและกัมปงสปือและโครีงก�รีเผู้ยแพรี่

ปรีะช้�สัมพันธิ์ของศููนย์ฯ ที่่� ICRC สนับสนุน

27 ที่นุ คอืจำำ�นวนที่นุก�รีศูก่ษ�หลกัสตูรีอนปุรีญิญ�ที่่� ICRC 

มอบให้นักศู่กษ�ก�ยภิ�พบำ�บัด 26 คน และทีุ่นก�รีศู่กษ�

รีะดับปรีิญญ�โที่จำำ�นวน 1 ทีุ่น เพ่�อให้สนับสนุนนักศู่กษ�เข้�

ศู่กษ�ต่อในส�ข�ก�ยภิ�พบำ�บัดท่ี่�มห�วิที่ย�ลัยมหิดล 

ปรีะเที่ศูไที่ย

21 คน คือจำำ�นวนคนพิก�รีที่่�สำ�เรี็จำก�รีศู่กษ�หลักสูตรีฝึึก

อบรีมวิช้�ช้่พ

23 คน คือจำำ�นวนคนพิก�รีท่ี่�ได้รีับเงินทีุ่นเพ่�อนำ�ไปเริี�มต้น

ธิุรีกิจำเอสเอ็มอ่

12 คน คือจำำ�นวนคนพิก�รีที่่�ได้รีับก�รีว่�จำ้�งง�น

101 คน คอืจำำ�นวนเด็กพกิ�รีท่ี่�ส�ม�รีถศูก่ษ�ต่อในโรีงเรีียน 

โดยได้รีับก�รีสนับสนุนจำ�ก ICRC ในรีูปแบบของอุปกรีณ์์ 

ก�รีเรีียน เครีื�องแบบ และคว�มช้่วยเหลือในก�รีเดินที่�ง

ลาว

ไทย

กัมพ�ชา

เว�ยดนาม

พระตะบอง
สํานักงานย�อย

เชียงใหม�
สํานักงาน

ฮานอย
สํานักงานย�อย

พนมเปญ
สํานักงาน

เว�ยงจันทน�
สํานักงานย�อย

กรุงเทพฯ
สํานักงานภูมิภาค

หาดใหญ�
สํานักงานย�อย



ความร่วมมือ 
กับกลุ่มองค์กร 

กาชาดฯ

ไทย
82 คน คือจำำ�นวนเจำ้�หน้�ที่่�ที่่�ผู้่�นก�รีฝึกึอบรีมคว�มรีู้เก่�ยวกับกลุ่มองค์กรีก�ช้�ดฯ และก�รี

คุ้มครีองเครีื�องหม�ยก�ช้�ด

59 คน คือจำำ�นวนคนพิก�รีท่ี่�ได้รีับปรีะโยช้น์จำ�กก�รีอบรีมด้�นก�รีดูแลสุขภิ�พท่ี่�จัำดรี่วมกับ

สภิ�ก�ช้�ดไที่ย

34 คน คือจำำ�นวนวิที่ย�จำ�รีย์กลุ่มง�นปฐมพย�บ�ลที่่�ผู้่�นก�รีฝึกึอบรีมเรีื�องคว�มเสมอภิ�ค

ของคนพิก�รี เพ่�อเพิ�มพูนคว�มรีู้และที่ักษะในก�รีที่ำ�ง�นกับคนพิก�รี

21 เครีื�อง คือจำำ�นวนเครีื�องวัดคว�มดันโลหิตที่่�มอบให้เหล่�ก�ช้�ดจำังหวัดปัตต�น่ ยะล� และ

นรี�ธิิว�ส เพ่�อเสริีมสร้ี�งศัูกยภิ�พของอ�ส�สมัครีส�ธิ�รีณ์สุขปรีะจำำ�หมู่บ้�นในก�รีให้บริีก�รี

ด้�นก�รีดูแลสุขภิ�พแก่ชุ้มช้นในพ่�นที่่�

ลาวี
250 ชุ้ด คือจำำ�นวนชุ้ดบรีรีเที่�ทีุ่กข์ที่่�แจำกจำ่�ยให้ผูู้้ปรีะสบภิัยธิรีรีมช้�ติและกลุ่มเส่�ยง

248 คน คือจำำ�นวนผูู้้เข้�รี่วมกิจำกรีรีมก�รีเผู้ยแพรี่คว�มรีู้เก่�ยวกับกลุ่มองค์กรีก�ช้�ดฯฯ และ

กฎหม�ยก�ช้�ดที่่�สภิ�ก�ช้�ดล�วดำ�เนินรี่วมกับ ICRC 

100 น�ย คือจำำ�นวนเจำ้�หน้�ที่่�ตำ�รีวจำจำรี�จำรีที่่�ผู้่�นก�รีฝึึกอบรีมเก่�ยวกับก�รีปฐมพย�บ�ลใน

กรีณ์่ที่่�เกิดอุบัติเหตุบนที่้องถนน

23 คน คอืจำำ�นวนอ�ส�สมคัรีที่่�ผู้�่นก�รีฝึกึอบรีมด�้นบรีกิ�รีก�รีแพที่ย์ฉุกุเฉุนิท่ี่� ICRC สนับสนนุ

11 คน คือจำำ�นวนผูู้้เผู้ยแพร่ีท่ี่�ผู่้�นก�รีฝึึกอบรีมเพ่�อส่งเสริีมง�นด้�นมนุษยธิรีรีมของ 

สภิ�ก�ช้�ดและเส่�ยววงเดือนแดง

กััมพููชา
1,047 คน คือจำำ�นวนนักศู่กษ�จำ�กสถ�บันก�รีศู่กษ� 10 แห่ง ที่่�เข้�รี่วมกิจำกรีรีมก�รีเผู้ย

แพรี่คว�มรีู้เก่�ยวกับกลุ่มองค์กรีก�ช้�ดฯฯ ที่่� ICRC จำัดข้�นจำำ�นวน 16 ครีั�ง

119 คน คือจำำ�นวนผูู้้กู้เงินเพ่�อเริี�มต้นธิุรีกิจำเอสเอ็มอ่จำ�กสภิ�ก�ช้�ดกัมพูช้�ภิ�ยใต้ก�รี

สนับสนุนโดย ICRC

เวีียดนาม 
25,000 เหรียีญสหรีฐั คอืจำำ�นวนคว�มช้ว่ยเหลอืที่�งก�รีเงนิที่่�มอบใหแ้กส่ภิ�ก�ช้�ดเวยีดน�ม

เพ่�อซ่ื�อเรีอืจำำ�นวน 34 ลำ� สำ�หรัีบใช้้ในปฏิบิตักิ�รีรีบัมอืกบันำ��ที่ว่มในพ่�นท่ี่�ภิ�คกล�งของเวยีดน�ม

239 คน คอืจำำ�นวนเจำ�้หน�้ท่ี่�และนกัเรีียนที่่�ผู้�่นก�รีฝึึกอบรีมคว�มรู้ีเก่�ยวกลุ่มองคก์รีก�ช้�ดฯ

ก�รีคุ้มครีองเครืี�องหม�ยก�ช้�ด และทัี่กษะก�รีสื�อส�รี เพ่�อสง่เสริีมและสนับสนุนก�รีดำ�เนินง�น

ของกลุ่มองค์กรีก�ช้�ดฯฯ

120 คน คอืจำำ�นวนเจ้ำ�หน้�ที่่�ปรีะจำำ�เมืองฮ�ตินห ์กว่�งหง�ย กว่�งบินห ์และกว่�งตรี ีท่ี่�เข้�ร่ีวม

ก�รีอบรีมก�รีให้คว�มรีู้เก่�ยวกับภิัยของทีุ่่นรีะเบิดและที่ักษะก�รีสื�อส�รี

7 แห่ง คือจำำ�นวนโรีงเรีียนปรีะถมในเมืองฮ�ตินห์ (1) กว่�งหง�ย (2) กว่�งบินห์ (3) และ 

กว่�งตรีี (1) ที่่�เข้�รี่วมก�รีฝึึกอบรีมก�รีให้คว�มรีู้เก่�ยวกับภิัยของทีุ่่นรีะเบิด

63 คน คือจำำ�นวนผูู้้เข้�ร่ีวมก�รีฝึึกอบรีมเรืี�อง ก�รีเข้�ถ่งพ่�นท่ี่�อย่�งปลอดภัิย (SAF) (3) ที่่� 

ICRC สนับสนุน

50 คน คือจำำ�นวนเจำ้�หน้�ท่ี่�สำ�นักง�นที่รีัพย์สินที่�งปัญญ�แห่งช้�ติเวียดน�มท่ี่�เข้�รี่วมก�รี

ปรีะชุ้มเช้ิงปฏิิบัติก�รีเก่�ยวกับก�รีคุ้มครีองเครีื�องหม�ยก�ช้�ด

40 ครีัวเรีือน คือจำำ�นวนครีัวเรีือนผูู้้ปรีะสบภิัยจำ�กทุ่ี่นรีะเบิด/วัตถุรีะเบิดตกค้�งที่่�ได้รีับก�รี

สนับสนุนด้�นก�รีดำ�รีงช้่พจำ�กสภิ�ก�ช้�ดเวียดน�ม

การคุ้มครอง

กััมพููชา

3,471 ฉุบับ คือจำำ�นวนจำดหม�ยก�ช้�ดท่ี่�จัำดส่งให้

รีะหว่�งผูู้้ถูกคุมขังในเรีือนจำำ� 28 แห่ง กับญ�ติ

2,534 คน คือจำำ�นวนเย�วช้น สตรีี เด็กที่่�ม�พรี้อม

กับม�รีด�ที่่�ถูกคุมขังที่่�ได้รีับชุ้ดสุขอน�มัยส่วนบุคคล/

ต�มที่่�กำ�หนด (เป็นเวล� 3 เดือน) ซ่่�งเป็นส่วนหน่�งของ

ง�นก�รีรีับมือกับอุที่กภิัยของ ICRC 

1,200 เล่ม คือจำำ�นวนหนังสือเล่มเล็กเก่�ยวกับกฎ

รีะเบ่ยบภิ�ยในเรืีอนจำำ�ท่ี่�จัำดพิมพ์และแปลเป็นภิ�ษ�ต่�ง ๆ  

4 ภิ�ษ� (อังกฤษ/จีำน/ไที่ย/เวียดน�ม) โดยเป็นส่วนหน่�ง

ของโครีงก�รีสนับสนุนกองอำ�นวยก�รีเรีือนจำำ�

1,100 คน คือจำำ�นวนผูู้้ถูกคุมขัง (กว่� 2,500 คน) 

ที่่�อพยพย้�ยไปยังเรีือนจำำ� 6 แห่ง ที่่�เขียนจำดหม�ยที่่�จำัด

ส่งเพ่�อแจำ้งข่�วส�รีคว�มเป็นอยู่และแห่งหนเรีือนจำำ�ที่่�

ย้�ยไปให้ครีอบครีัวได้รีับที่รี�บ ภิ�ยใต้ก�รีดำ�เนินง�น

รีับมือกับอุที่กภิัยของ ICRC กับสภิ�ก�ช้�ดกัมพูช้�

2 ครัี�ง คือจำำ�นวนก�รีเย่�ยมสถ�นคุมขังจัำงหวัดกำ�ปงสปือ 

และทัี่ณ์ฑ์สถ�นแห่งท่ี่� 2 ของกรุีงพนมเปญโดยท่ี่ม 

สหวิช้�ช่้พก่อนเกิดก�รีรีะบ�ดของโรีคโควิด-19

ความช่วยู่เหลือทางการเงินในรูีปแบบของเงินเพ่�อ

กอ่ให้เกดิผู้ลิตผู้ลเพ่�อสนับสนุนก�รีเสริีมสร้ี�งสมรีรีถภิ�พ

แผู้นกปฏิิบัติก�รีของกองอำ�นวยก�รีเรีือนจำำ�

ไทย

71 ครีอบครีวั คอืจำำ�นวนครีอบครัีวที่่�ส�ม�รีถเดินที่�ง

ไปเย่�ยมญ�ติท่ี่�ถูกคุมขังผู้่�นก�รีสนับสนุนท่ี่�ได้รีับจำ�ก

โครีงก�รีของ ICRC เพ่�อช้่วยเหลือญ�ติให้เย่�ยมเยือน

ผูู้้ต้องขังกลุ่มเปรี�ะบ�งได้

22 คน คือจำำ�นวนผูู้้บ�ดเจำ็บจำ�กเหตุก�รีณ์์ที่่�เก่�ยวกับ

สถ�นก�รีณ์์คว�มไม่สงบในจำังหวัดช้�ยแดนภิ�คใต้ที่่� 

ICRC เข้�เย่�ยม ณ์ โรีงพย�บ�ลหรีอืท่ี่�ไดร้ีบัมอบกรีะเช้�้

เย่�ยมไข้ ซ่่�งเป็นส่วนหน่�งของก�รีคัดกรีองเบื�องต้นเพ่�อ

ปรีะเมินคว�มต้องก�รีของผูู้้ได้รีับผู้ลกรีะที่บจำ�ก

สถ�นก�รีณ์์

เวีียดนาม 

47 คน คือจำำ�นวนเจ้ำ�หน้�ท่ี่�ก�ช้�ดจำ�กเหล่�ก�ช้�ด 

15 แห่ง ท่ี่�เส่�ยงปรีะสบภัิยธิรีรีมช้�ติที่่�ไดร้ีบัก�รีฝึึกอบรีม

ที่บที่วนคว�มรู้ี (2) เก่�ยวกบัง�นส�นสมัพันธิค์รีอบครัีว

กฎหมายู่และ
นโยู่บายู่

กััมพููชา

150 คน คือจำำ�นวนเจ้ำ�หน้�ที่่�รัีกษ�สันติภิ�พกัมพูช้�ท่ี่�ได้รีับฟัื้งก�รีบรีรีย�ยสรุีปเก่�ยวกับก�รีปฏิิบัติ
ง�นของ ICRC และกฎหม�ยมนุษยธิรีรีมรีะหว่�งปรีะเที่ศู (IHL)

การแข่งขันศาลจำาลองคด่ IHL รี่วมจำัดโดย ICRC และมห�วิที่ย�ลัยแห่งช้�ติด้�นก�รีจำัดก�รีและ
ที่่มที่่�ช้นะเลิศูเดินที่�งไปรี่วมก�รีแขง่ขนัศู�ลจำำ�ลองคด่ IHL รีะดบัภิูมิภิ�คเอเช้่ย-แปซ่ฟิื้ิกโดยกลุม่องคก์รี
ก�ช้�ดฯ ครีั�งที่่� 19

ลาวี

 การแข่งขันศาลจำาลองคด่ IHL รีะดับปรีะเที่ศู จำัดข้�นโดย ICRC กับมห�วิที่ย�ลัยแห่งช้�ติล�วและ
ที่่มที่่�ช้นะเลิศูเดนิที่�งไปรีว่ม ก�รีแขง่ขนัศู�ลจำำ�ลองคด่ IHL รีะดบัภิูมิภิ�คเอเช้่ย-แปซ่ิฟื้ิกโดยกลุ่มองคก์รี
ก�ช้�ดฯ ครีั�งที่่� 19 

ไทย

ICRC ได้รับเชิญจำ�กคณ์ะกรีรีม�ธิิก�รีก�รีป้องกันและบรีรีเที่�ผู้ลกรีะที่บจำ�กภิัยธิรีรีมช้�ติและ
ส�ธิ�รีณ์ภิัยสำ�นักง�นเลข�ธิิก�รีสภิ�ผูู้้แที่นรี�ษฎรี เพ่�อเข้�รี่วมปรีะชุ้มและแสดงคว�มคิดเห็นกับคณ์ะ
อนุกรีรีม�ธิิก�รี เรีื�อง ก�รีให้คว�มช้่วยเหลือเย่ยวย�เด็ก เย�วช้น และครีอบครีัวที่่�ได้รีับผู้ลกรีะที่บจำ�ก
สถ�นก�รีณ์์คว�มไม่สงบในพ่�นท่ี่�จำังหวัดช้�ยแดนภิ�คใต้ โดย ICRC ได้นำ�เสนอข้อมูลและเน้นยำ��ถ่ง
โครีงก�รีเศูรีษฐกิจำรีะดับครีัวเรีือน ก�รีสนับสนุนด้�นสุขภิ�พจำิตและจำิตสังคม ตลอดจำนโครีงก�รีส�น
สัมพันธิ์ครีอบครีัว ก�รีเข้�พบปะครีั�งน่�ที่ำ�ให้ ICRC ได้ม่โอก�สแสดงคว�มคิดเห็นและยกปรีะเด็นคว�ม
ที่้�ที่�ยในด้�นก�รีดำ�รีงช่้พท่ี่�บรีรีด�ครีัวเรีือนที่่�ม่ผูู้้หญิงเป็นผูู้้นำ�ครีอบครีัวและครีอบครีัวที่่�ม่คนพิก�รี
ตอ้งเผู้ช้ญิ ตลอดจำนผู้ลกรีะที่บที่�งจำติใจำอนัเปน็ผู้ลจำ�กเหตกุ�รีณ์ค์ว�มไมส่งบท่ี่�ม่ตอ่เดก็และครีอบครีวั
ด้วย

การเยืู่อนระดับสูงของผูู้้อำ�นวยก�รีปฏิบัิตงิ�นรีะดับภูิมภิิ�คของ ICRC ยงัปรีะเที่ศูไที่ย โดยได้เข้�พบ
กับ ผู้อ.กอ.รีมน. ภิ�ค 4 และผูู้้แที่นจำ�กแวดวงทีู่ตและรีัฐมนตรีี UNHCR UNICEF สภิ�ก�ช้�ดไที่ย และ 
IFRC 

การแข่งขันศาลจำาลองคด่ IHL และก�รีแข่งขันบที่บ�ที่จำำ�ลองเพ่�อที่ดสอบคว�มรีู้ด้�น IHL รีะดับ
ปรีะเที่ศู รี่วมจำัดข้�นโดย ICRC กับมห�วิที่ย�ลัยธิรีรีมศู�สตรี์ โดยผูู้้เข่�รี่วมปรีะกอบด้วยคณ์ะผูู้้แที่นจำ�ก
กรีมพรีะธิรีรีมนูญ สภิ�ก�ช้�ดไที่ย IFRC นักวิช้�ก�รี และนักปฏิิบัติง�นด้�นกฎหม�ย และที่่มที่่�ช้นะเลิศู
เดินที่�งไปร่ีวมก�รีแข่งขันศู�ลจำำ�ลองคด่ IHL รีะดับภิูมิภิ�คเอเช่้ย-แปซิ่ฟื้ิกโดยกลุ่มองค์กรีก�ช้�ดฯ  
ครีั�งที่่� 19 และก�รีแข่งขัน Jean-Pictet

การแข่งขันศาลจำาลองคด่ IHL ภิ�คภิ�ษ�ไที่ย จำดัโดย ICRC และมห�วิที่ย�ลัยแม่ฟ้ื้�หลวง จำงัหวดั
เช่้ยงรี�ย เพ่�อสรี้�งคว�มตรีะหนักรู้ีเก่�ยวกับ IHL โดยม่ผูู้้เข้�รี่วมปรีะกอบด้วยพรีะสงฆ์์ นักวิช้�ก�รี  
นักกฎหม�ยจำ�กกองที่ัพบกและศู�ลยุติธิรีรีม และสภิ�ก�ช้�ดไที่ย และม่ก�รีปรีะชุ้มเช้ิงปฏิิบัติก�รีเก่�ยว
กับ IHL ครี้�งวัน สำ�หรีับผูู้้เข้�รี่วมด้วย

หลักสูตรทบทวนความรูเ้ก่�ยวกับ IHL จำัดข้�นสำ�หรีับกรีมพรีะธิรีรีมนูญ กรีะที่รีวงกล�โหม (กห.)

100 น�ย คือจำำ�นวนเจำ้�หน้�ที่่� ณ์ ก�รีปรีะชุ้มปรีะจำำ�ปีของสำ�นักง�นพรีะธิรีรีมนูญที่ห�รีบก ที่่�เข้�รี่วม
ก�รีบรีรีย�ยสรุีปเก่�ยวกับ ICRC คว�มรู้ีเบื�องต้นเก่�ยวกับ IHL และภิ�พรีวมของก�รีปฏิิบัติก�รีคว�ม
มั�นคงที่�งที่ห�รี

คู่มือ เรีื�อง “Decision Making in Military Security Operations” (ก�รีแสวงข้อตกลงใจำสำ�หรีับ
ก�รีปฏิบัิตกิ�รีของที่ห�รีในก�รีรัีกษ�คว�มมั�นคง) ไดร้ีบัก�รีแปลเปน็ภิ�ษ�ไที่ย ภิ�ยใตก้�รีสนบัสนนุของ 
ICRC

เวีียดนาม 

75 คน คือจำำ�นวนเจำ้�หน้�ที่่�รีักษ�สันติภิ�พช้�วเวียดน�มจำ�กโรีงพย�บ�ลรีะดับ 2 ว�รีะ 3 ปรีะจำำ�ก�รี
ปรีะเที่ศูซู่ด�นใต้ที่่�ได้รีับฟื้ังก�รีบรีรีย�ยสรีุปเก่�ยวกับ ICRC IHL คว�มรีุนแรีงที่�งเพศู และก�รีจำำ�แนก
อ�วุธิรีะเบิด

2 ครัี�ง คอืจำำ�นวนก�รีปรีะช้มุขอ้มลูข�่วส�รีที่่�จำดัใหแ้กก่รีมองคก์�รี

รีะหว่�งปรีะเที่ศู กรีะที่รีวงก�รีต�่งปรีะเที่ศู (กต.) ภิ�ยใตว้�รีะคณ์ะ

มนตรีีคว�มมั�นคงแห่งสหปรีะช้�ช้�ติ (UNSC) โดยครีั�งที่่� 1 เก่�ยว

กบัอนสุญัญ�ว�่ดว้ยรีะเบดิพวง และครีั�งที่่� 2 เก่�ยวกบัก�รีคุ้มครีอง

โครีงสรี�้งพ่�นฐ�นและสถ�นบรีกิ�รีของพลเรีอืนที่่�สำ�คญัจำำ�เป็นใน

ช้่วงที่่�เกิดก�รีสู้รีบ โดยจุำดมุ่งหม�ยของก�รีอบรีมครัี�งน่� คือเพ่�อ

แบ่งปันคว�มเช้่�ยวช้�ญของ ICRC กับกรีะที่รีวงก�รีต่�งปรีะเที่ศู 

กรีะที่รีวงกล�โหม และกรีะที่รีวงอื�น ๆ  ที่่�เก่�ยวข้อง เนื�องจำ�กเวยีดน�ม

ดำ�รีงตำ�แหน่งสม�ช้ิกไม่ถ�วรีของ UNSC ค.ศู. 2020-2021

การประชุมผา่นระบบออนไลน์ภิ�ยใต้หวัขอ้ สงครี�มไซ่เบอร์ี

และ IHL ว่�ด้วยเรีื�องผู้ลกรีะที่บตอ่คว�มมั�นคงในภิูมิภิ�คในบรีิบที่

ของ COVID-19 ซ่่�งจำัดให้แก่ผูู้้เข้�รี่วม 42 คน จำ�ก 11 ปรีะเที่ศู 

คู่เจำรีจำ�

การแข่งขันศาลจำาลองคด่ IHL รีะดับปรีะเที่ศู จำัดข้�นโดย 

ICRC โดยที่่มที่่�ช้นะเลิศูเดินที่�งไปรี่วมก�รีแข่งขันศู�ลจำำ�ลองคด ่

IHL รีะดับภิูมิภิ�คเอเช้่ย-แปซ่ิฟื้ิกโดยกลุ่มองค์กรีก�ช้�ดฯ ครีั�งที่่� 

19 

ความเป็นหุ้นส่วน
ทางวิชาการ

ไทยู่
ลงนามความตกลงกบัมห�วทิี่ย�ลัยสงขล�นครีนิที่ร์ีเพ่�อขย�ย

คว�มร่ีวมมือว่�ด้วยก�รีฝึึกอบรีมด้�นเที่คนิคและวิช้�ช่้พเฉุพ�ะ

บคุคลให้แก่ผูู้ไ้ดร้ีบัปรีะโยช้น์จำ�กโครีงก�รีคว�มมั�นคงที่�งเศูรีษฐกิจำ

ของ ICRC อันเป็นผู้ลม�จำ�กก�รีปรีะเมินคว�มต้องก�รีโดยท่ี่ม 

เจำ้�หน้�ที่่�สหวิช้�ช้่พของ ICRC

หลักสูตรออนไลนเ์ก่�ยวกับสุขภิ�พในสถ�นคุมขัง ที่่�จำัดที่ำ�รี่วม

กับมห�วิที่ย�ลัยธิรีรีมศู�สตรี์เพ่�อใช้้ในก�รีเรีียนก�รีสอนแที่นท่ี่�

หลักสูตรีตัวต่อตัว สืบเนื�องจำ�กก�รีแพรี่รีะบ�ดของโรีคโควิด-19

ทุนการศึกษา 2 ทุน รีวม 200,000 บ�ที่ มอบให้นักศู่กษ�  

2 คน ซ่่�งเป็นส่วนหน่�งของโครีงก�รี ICRC Health in Detention 

Research Scholarship ปรีะจำำ�ปี ผู้�่นคว�มร่ีวมมือรีะหว่�ง ICRC 

กับ มห�วิที่ย�ลัยธิรีรีมศู�สตรี์

การออกแบบเรือนจำา ซ่่�งเป็นส่วนหน่�งของโครีงก�รีออกแบบ

เรืีอนจำำ�ร่ีวมกับมห�วิที่ย�ลัยเที่คโนโลย่พรีะจำอมเกล้�ธินบุรีี และ 

ICRC ไดร้ีว่มคดัเลอืกโครีงก�รี “ออกแบบเรีอืนจำำ�ธินบรีุีใหม”่ ของ

นกัศูก่ษ�สถ�ปตัยกรีรีมท่ี่�ออกแบบเรีอืนจำำ�ในด�้นต�่ง ๆ  เช้น่ ก�รี

ออกแบบภูิมทิี่ศัูนแ์ละส่วนหน้�ของอ�ค�รี รีะบบก�รีรีะบ�ยอ�ก�ศู

ต�มธิรีรีมช้�ติ แสงตอนกล�งวัน และพ่�นท่ี่�ใช้้สอยต่�ง ๆ โดยใช้้

แนวคิดด้�นมนุษยธิรีรีมเป็นแรีงบันด�ลใจำในก�รีออกแบบ


