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“เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า 
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม 

และจงมีความสุข ที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า”
                                                     -  ความตอนหน่ึงจากพระราชนิพนธ์ เดินตามรอยเทา้พอ่

๒ เมษายน ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 

	 ประโยคสัน้	 ๆ	 เพียงไมก่ี่ค�ำ	 สะท้อนถงึ	 “พลัง”	 ของกำรเป็น	 “ผู้ให้”	 ท่ี	 “แขง็แกร่ง”	 แต	่ “อ่อนโยน”  

หำกประวตัิศำสตร์โลกได้จำรึกช่ือของ	 “นกับญุเทเรซำแหง่กลักตัตำ”	 นกับวชของผู้ยำกไร้	 หรือสภุำพสตรีแหง่

ดวงประทีป	 “ฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล”	 วำ่เป็นแบบอยำ่งของกำรเสียสละเพ่ือเพ่ือนมนษุย์แล้ว	 เรำคนไทยก็คง

ปฏิเสธไมไ่ด้วำ่เจ้ำของบทประพนัธ์	 “เดนิตามรอยเท้าพ่อ”	 คือแบบฉบบัของควำมดีและควำมงำม	 เป็นควำม

สวยงำมท่ีมิได้เกิดจำกพสัตรำภรณ์	แต	่“ทรงงาม เพราะทรงงาน”

	 สมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ	 สยำมบรมรำชกมุำรี	 ไมเ่พียงทรงเป็น

พระโสทรกนิษฐภคนีิ(น้องสำว)	 ท่ีทรงร่วมสขุ	 ร่วมทกุข์กบัพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมำตัง้แตท่รงพระเยำว์	

พระองค์ยงัทรงปฏิบตัิ	 “หน้าที่”	 สนองพระเดชพระคณุสมเดจ็พระบรมชนกนำถและสมเดจ็พระบรมรำชชนนี

ด้วยพระวิริยะอตุสำหะ	 โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในต�ำแหนง่ “อุปนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย”	 ทรงใช้

กิจกำรสภำกำชำดไทยเป็นเคร่ืองมือให้ควำมชว่ยเหลือประชำชนเม่ือประสบภยั	 ซึง่หลำยเหตกุำรณ์	 หำกรอให้

ภำครัฐสนบัสนนุอำจไมท่นักำรณ์		

 “ความรุนแรง พบิตัภิยั โรคระบาด และความยากจน”	ได้บัน่ทอน	“ก�าลังมนุษย์”	ทัง้	“กายและใจ” 

แตส่�ำหรับคนไทย	 สิง่หนึง่ท่ีอำจบรรเทำควำมทกุข์ร้อนใจได้คือ	 กำรท่ีเรำได้มองเหน็ควำมตรำกตร�ำของบคุคล			

ผู้หนึง่เพ่ืออีกหลำยชีวิต	หลำยครัง้ใน	Facebook	หรือในสถำนีโทรทศัน์	เวลำ	20.00	น.	ภำพท่ีเรำเหน็ชินตำ	คือ	

“การทรงงาน”	อยำ่งไมมี่วนัหยดุ	ไมมี่ปิดภำคเรียน	ไมมี่ลำพกัผอ่น	และไมมี่เกษียณอำย	ุสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกมุำรี	ในฉลองพระองค์ท่ีเรียบงำ่ย	(หลำยครัง้เป็นฉลองพระองค์

ชดุเดมิ)	 กล้องถ่ำยภำพ	สมดุบนัทกึ	 และปำกกำ	 ดจูะเป็นสิง่ของคูพ่ระองค์	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงงำนในพืน้ท่ีท่ีเรำไม่

คุ้นเคย	(หลำยหมูบ้่ำนแม้แตช่ื่อเรำยงัไมเ่คยได้ยิน)	เพรำะเป็นถ่ินทรุกนัดำร	ทรงงำนอยำ่งไมท่อดทิง้	เพรำะทรง

ตระหนกัถงึ	“หน้าที่”	ในทกุพืน้ท่ีท่ียงัต้องกำรพระองค์....ทรงพระเจริญ	

ทรงงาน เพื่อ... 
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บรรณาธิการ อาสา Say Hi
บรรณาธิการท่ีปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการ

ผู้ชว่ยบรรณาธิการ

ผู้ชว่ยบรรณาธิการอาสาพาสอน

ผู้ชว่ยบรรณาธิการอาสาท�าดี

ผู้ชว่ยบรรณาธิการอาสาอินเตอร์

ฝ่ายการผลติ

พิสจูน์อกัษร

ถ่ายภาพและประชาสมัพนัธ์

ศลิปกรรม

นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์

นางสนุนัทา  ศรอนสุนิ

นางสาวธาริกา  วงศ์สนิศริิกลุ

นายสมจิตต์  ไหมดี

นางวธสูริิ  สวสัดิ์จุ้น

นายคมกฤช  วิจิตรวิริยะกลุ

นางสาวตรีนชุ  สนัตกิลุ

นายธงชยั  วาณิชย์เสริมกลุ

นางสาวปิยะภทัร  มานะศรีสริุยนั

นางมานิดา  ฤกษ์นิธี

นางมานิดา  ฤกษ์นิธี

นายสวุรรณ  ไชยานนท์

นางสาวมยรุฉตัร  อินทนา

นายมติพร  ลีต้ระกลู

นายมติพร  ลีต้ระกลู

เจ้าของ ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย

ท่ีอยู ่1871 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์ ถนนองัรีดนูงัต์ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท์ 0 2252 5002-3 กด 1, โทรสาร 0 2252 5004, เว็บไซต์ http://thaircy.redcross.or.th

พิมพ์โดย บริษัท ลกัษมีรุ่ง จ�ากดั

ท่ีอยู ่19, 21 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท์ 09 1485 5445, 08 4123 9692, โทรสาร 0 2948 444

 เทศกาลสงกรานต์หรือ “วนัมหาสงกรานต์“ เป็นประเพณีไทย

ท่ีสืบสานกนัมาแตโ่บราณ ค�าวา่ “สงกรานต์” มาจากภาษาสนัสกฤต

ซึง่แปลวา่ ก้าวขึน้หรือยา่งขึน้ โดยมีนยัวา่ การเข้าสูศ่กัราชราศีใหม ่

หรือวนัขึน้ปีใหม ่ (ไทย) นัน่เอง จงึถือเป็นชว่งเวลาดี ๆ แหง่การแสดง

ความเอือ้อาทร ความรักความผกูพนั ท่ีมีตอ่กนัทัง้ครอบครัว สงัคม 

และศาสนา ด้วยการเข้าวดั ท�าบญุ รดน�า้ขอพรจากญาตผิู้ ใหญ่ และ

เลน่สาดน�า้ในหมูมิ่ตร เพ่ือความชุม่ช่ืน แม้เวลาจะเปลี่ยนไป ทศันคติ

ของผู้คนตอ่วนัสงกรานต์จะเปลี่ยนแปลง แตส่ิง่หนึง่ท่ีคงอยูเ่สมอคือ 

การคว้าโอกาสของวนัขึน้ปีใหมไ่ทยนี ้เร่ิมต้นลงมือท�าสิง่ท่ีมุง่หวงั และ

ทิง้ความทรงจ�าสีด�าไว้ข้างหลงั... เก็บไว้เป็นบทเรียน

เรื่องจากปก
โดย บากียา บินดอเลาะ (อาสาบัค๊)

 อาสา Say Hi ส�าหรับ Youth Excellence ฉบบัเดือน 

มีนาคม - เมษายน 2563 นี ้เร่ิมต้นเขียนขึน้ตอน 2 ทุม่ 5 นาที

หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมระดบัชาตเิสร็จสิน้คะ่ นัน่คือ การนดั

ปรบมือท่ีระเบียงบ้านตวัเองในเวลา 2 ทุม่ของวนัท่ี 29 มีนาคม 

2563 ผา่นแคมเปญ #clapforourcarers หรือ #เสียงปรบมือ

คือก�ำลังใจ เพ่ือขอบคุณและส่งมอบพลังใจถึงทีมแพทย์ 

พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์ไทยและทัว่โลกคะ่ ตาม

มาตรการของรัฐ “อยูบ้่าน หยดุเชือ้ เพ่ือชาต”ิ นัน่เองนะคะ... 

แหม  ๆมนัชา่งสอดคล้องกบัความตัง้ใจของทีม Youth Excellence 

ท่ีอยากจะเป็นพลงับวกและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัน้อง ๆ 

เยาวชนและคณุผู้อา่นท่ีก�าลงัท้อแท้ ผา่น Youth Excellence 

ฉบบันีพ้อดีเลยคะ่ เพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์

ท่ีก�าลงัจะมาถงึในเดือนเมษายน 2563 นีน้ะคะ...  อา่น Youth 

Excellence แก้เหงาระหวา่ง “อยูบ้่าน” กนัคะ่... ฉบบันี ้ ห้าม

พลาดเลย!! ทีม Youth Excellence ได้รับเมตตาอยา่งย่ิงจาก

เจ้าประคณุสมเดจ็พระวนัรัต (จนุท์  พฺรหฺมคตฺุโต) ประทาน

สมัภาษณ์พร้อมโอวาทธรรมท่ีสนกุและเข้าใจงา่ยผา่นคอลมัน์

อาสาพาเม้าท์คะ่ ยงัมีคอลมัน์อาสาพากิน อาสาท�าดี อาสา

พาสอน ท่ีให้แงค่ดิบวกนะคะวา่ “ความล้มเหลวคือโอกาสให้

เราเร่ิมต้นใหมอ่ยา่งชาญฉลาด” จงึอยากให้น้อง ๆ เยาวชน

และคณุผู้อา่น ได้ถือฤกษ์ดีวนัขึน้ปีใหมไ่ทย 2563 นี ้ เป็น

โอกาสแหง่การเร่ิมต้นใหมอี่กครัง้ด้วยกนัคะ่ 

 แตแ่ล้ว สถานการณ์ COVID-19 สงครามท่ีทัว่โลก

ก�าลงัตอ่สู้ ร่วมกนัอยู ่ ก็ท�าให้ทีม Youth Excellence อดท่ีจะ

เป็นห่วงและไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะ ณ วินาทีนี ้ ความ 

เอือ้อาทรท่ีส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ทัง้หมด และ

ความร่วมมือจากคนไทยทกุคน คือพลงัท่ีดีท่ีสดุในการตอ่สู้กบั

วิกฤต COVID-19 คะ่ จะเหน็ได้วา่หลาย ๆ ภาคสว่นตา่งผดุ

แคมเปญสู้  COVID-19 รวมถงึพวกเราทีม Youth Excellence 

และเหล่าน้อง ๆ อาสายวุกาชาดด้วยนะคะ พลงัความคิด

สร้างสรรค์และหลากหลายความสามารถพิเศษของน้อง ๆ 

อาสายวุกาชาดได้ถกูถ่ายทอดผา่นบทเพลง ภาพกราฟิกและ

ตวัหนงัสือมากมาย เพ่ือรณรงค์ให้พวกเราทกุคนรับผิดชอบ

ตอ่ตนเองและสงัคม สามารถดแูลตนเอง ดแูลคนท่ี

เรารัก และปฏิบตัิตนได้อย่างถกูต้องในสถานการณ์

วิกฤต COVID-19 ผา่นคอลมัน์อาสาอินเทรนด์ อาสา

อินเตอร์ อาสามฟูออน อาสาพาเท่ียว และภาพ

กิจกรรมต่าง ๆ ค่ะ เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพกายและ

สขุภาพใจท่ีสมบรูณ์ของน้อง ๆ เยาวชนเอง และคณุ 

ผู้อา่นทกุทา่นในระหวา่งวิกฤต COVID-19 นีน้ะคะ  

ร่วมมือร่วมใจ... สู้ไปด้วยกนัคะ่        รักหมอ เช่ือหมอ 

ชว่ยหมอ ขอให้ #อยู่บ้ำน นะคะทกุคน  

 และเชน่เคยคะ่... ถ้าน้อง ๆ เยาวชนและคณุ

ผู้อา่นทา่นใด อยากมีสว่นร่วมในการเขียนเลา่เร่ืองราว

ดี ๆ ร่วมเลน่เกมชิงรางวลั หรือร่วมแสดงความคดิเหน็

ต่อทีม Youth Excellence สามารถติดต่อพวกเรา 

ได้ทกุช่องทาง ตลอด 24 ชัว่โมงนะคะ แล้วพบกนั 

ฉบบัหน้าคะ่ สวสัดีวนัปีใหมไ่ทย 2563 รักษาสขุภาพ

กายใจกนัด้วยนะคะ

บรรณาธิการ
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กิจกรรมส�านักงานยุวกาชาด

พธิสีงฆง์าน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 98 ปี วนัที่ 27 มกราคม 2563  

ณ ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ช้ัน 2 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

วนัที่ 27 มกราคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
โปรดให้ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานใน  
พธิสีวนสนามและปฏญิาณตนของยุวกาชาด ในงาน วนัคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจ�าปี 2563 ครบรอบ 98 ปี โอกาสนี้ได้ประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาด
ดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย จ�านวน 27 รางวัล  
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อำสำยวุกำชำด	สงักดัชมรมอำสำยวุกำชำดทัว่ประเทศ	 เข้ำร่วมกิจกรรม

เน่ืองในโอกำส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจ�าปี 2563 

ระหว่ำงวนัท่ี	 25	 -	 27	 มกรำคม	 2563	 ณ	 สนำมศภุชลำศยั	 ปทมุวนั	

กรุงเทพฯ	โดยกิจกรรมประกอบด้วย

• กำรประกวดสร้ำงภำพโปสเตอร์เพ่ือจดันิทรรศกำร

• กำรแขง่ขนัปฐมพยำบำล

• ประกวดกำรเดนิสวนสนำม

ส�ำนกังำนยวุกำชำด	 สภำกำชำดไทย	 ร่วมกบัเหลำ่กำชำดจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ	 จดัโครงการพฒันาอาสายุวกาชาด

พึ่งพาได้ เร่ืองปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ 

โดยมีนำงนวลจนัทร์	 แย้มศรี	 นำยกเหลำ่กำชำดจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยำ	เป็นประธำนพิธีเปิดฯ	มีเยำวชนเข้ำร่วม

กำรอบรมจ�ำนวน	112	คน	ณ	 ห้องประชมุ	ชัน้	 1	 วิทยำลยั

เทคโนโลยีพณิชยกำรอยธุยำ	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ
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อาสาท�าดี

	 	 	 	 	 วนัเวลำผำ่นไปคนเรำมกัมีค�ำถำมกบัตวัเอง

เสมอวำ่	 ชีวิตท่ีเรำจะเดนิตอ่จำกนีเ้รำต้องกำรอะไร

ให้กบัชีวิตของเรำจริง	 ๆ	 บ้ำง	 ชีวิตท่ีไมไ่ด้มีใคร 

มำออกแบบให้	 ไมมี่ใครคอยบอก	 เรำทกุคนตำ่ง

เคยมีชว่งเวลำเป็นเดก็	 วนัหนึง่พอเร่ิมเตบิโตเป็น

วยัรุ่น	 ชีวิต...	 บำงทีก็ดสูบัสน	 เร่ิมไมถ่กูวำ่จะต้อง

เดนิไปข้ำงหน้ำยงัไง	 เวลำก็เร่ิมผำ่นไปเร็วขึน้ทกุที	

เทศกำลส�ำคญัผำ่นมำและผำ่นไปทกุปี	 ๆ	 แตใ่น

ระหวำ่งท่ีผำ่นไปนัน้	 เรำมีควำมสขุและควำมทกุข์

ท่ีผำ่นมำ	 ไปมำกน้อยขนำดไหนแล้ว	 ชีวิตของเรำ

ได้ให้อะไรกบัตวัเรำเองหรือคนอ่ืนไปแล้วบ้ำง	และ

ครัง้ลำ่สดุเกิดขึน้ตอนไหน	เม่ือเรำกลบัมำคดิทบทวน

ได้แล้ว	เรำควรเร่ิมกลบัมำซอ่มตอนไหนดี

	 	 	 	 	 บำงทีจดุเร่ิมของกำรท�ำสิง่ใหมใ่ห้กบัชีวิตท่ี 

ใครต่ำงต้องกำร	 อำจเร่ิมต้นจำกเทศกำลปีใหม ่

แบบไทย	 ๆ	 หนึง่ปีผำ่นไปคงดีไมน้่อยถ้ำเรำได้เอำ 

เร่ืองรำวเก่ำ	 ๆ	 ท่ีไมดี่ออกไปบ้ำง	 และได้กลบัมำ

เร่ิมสร้ำงเร่ืองรำวใหม	่ๆ	ให้กบัชีวิต	คงดมีูควำมสขุ

มำกขึน้	 เวลำเรำดปูฏิทินทกุเดือนเมษำยนของทกุปี	

เรำจะรู้วำ่จะมีวนัปีใหมไ่ทยในเดือนนี	้ และก็หวงั

อยำกให้ชีวิตได้รับสิง่ดี	ๆ	ให้เกิดขึน้กบัชีวิตของเรำ	

แตเ่รำเองก็ต้องพร้อมจะเปลีย่นแปลงตวัเองให้ดีขึน้

ด้วย	 	 อำจเร่ิมจำกชีวิตปกตขิองเรำเองแบบงำ่ย	 ๆ	

แตเ่พ่ิมควำมหมำยมำกกวำ่เดมิ	 และเร่ืองใกล้ตวั

ท่ีสดุคงเร่ิมได้	 จำกครอบครัวของเรำเอง	 แคล่อง

หนักลบัมำมองว่ำในแต่ละวนัท่ีผ่ำนไป	 เรำใส่ใจ

ดูแลคนในครอบครัวของเรำมำกน้อยแค่ไหน	

เหตกุำรณ์แบบนีเ้คยเกิดขึน้บ้ำงไหม	 แบบท่ีวำ่วนันี ้

เรำต่ืนเช้ำขึน้มำในวนัหยดุไมไ่ด้ออกไปเรียน	 หรือ

ท�ำงำนและอยำกขออำสำให้ตวัเองเป็นลกูท่ีดีเป็น

ท่ีพึง่พำได้ของพอ่แม	่ นำนแคไ่หนแล้วท่ีเรำไมไ่ด้เหน็

สงัคมของเรำแบง่ปันกนั	 มีรอยยิม้ให้กนั	 ถ้ำวนันี ้

อะไร	 ๆ	 ก�ำลงัเปลี่ยนไป	 เรำเร่ิมใหม่ด้วยกำรให้	

จำกรอยยิม้	 เสยีสละแบง่ปันควำมสขุสว่นตวับำงสว่น

“ เ ร่ื อ ง เ ก่ ำ . . . ชี วิ ต ใหม่ ”
โดย นายธชัตะวนั เกษกานดา (พีส่แตมป์)

เพ่ือสว่นรวมท่ีใหญ่กวำ่	 ขออำสำลงมือท�ำ	 ตอ่ให้ไมมี่ใคร

จ�ำเรำ		อยำ่งน้อยเรำก็ได้เร่ิมท�ำอยำ่งมีควำมสขุ	และหำก

วนันีค้นเรำใจร้อนมำกขึน้	 พดูวำ่ร้ำยกนัมำกขึน้	 เรำจะขอ

อำสำเป็นผู้ รับฟังท่ีดีแทน	 ได้เปลี่ยนแปลงตวัของเรำเอง

และไมท่�ำให้ใครต้องเดือดร้อน	หำกกำรเปลีย่นคนหลำยคน

เป็นเร่ืองล�ำบำก	อำจลองเร่ิมจำกสิง่ท่ีไมย่ำก	ด้วยกำรเปลีย่น

ท่ีตวัเรำจะดีไหม	อยำ่งน้อยชว่งเวลำท่ีเรำมีตอ่จำกนีก็้คงจะ

เกิดประโยขน์กบัตวัเรำ	ครอบครัว	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	

เม่ือมีเวลำก็ใช้ช่วงเวลำนัน้ผ่อนคลำยบ้ำงกับกำรปลูก

ต้นไม้	บำงทีอำจท�ำให้ใจเยน็ลง	จำกสภำพแวดล้อมท่ีเร่ิม

ร้อนและก�ำลงัคอ่ย	ๆ	บอบช�ำ้	แตถ้่ำเรำชว่ยกนัสนใจสร้ำง

ชัน้บรรยำกำศท่ีดี	เร่ืองรำวดี	ๆ	คงกลบัมำในไมช้่ำ	ปีเก่ำ	ๆ	

เรำใช้เวลำท่ีผำ่นไปเพ่ือตำมหำควำมพิเศษใหม	่ ๆ	 ท่ีอยู่

นอกตวัให้เข้ำมำในชีวิตมำนำนแค่ไหน	 แต่แท้จริงควำม

พิเศษอำจอยูก่บัเรำมำนำนมำกแล้ว	แตเ่รำเองอำจไมเ่คย

มองเห็นควำมพิเศษนัน้	 ควำมพิเศษจำกตวัของเรำเอง 

ท่ีเป็นคนธรรมดำคนเดมิ	แตเ่ปลีย่นสิง่ใหม	่ๆ	ให้กบัควำมคดิ	

จิตใจ	ท่ีไมเ่หมือนเดมิ	ให้ชีวิตมีคณุคำ่	เรียนรู้	พฒันำฝึกฝน

ตวัของเรำเองอยำ่งสร้ำงสรรค์	 มีก�ำลงัใจท�ำสิง่ดีงำมอยำ่ง

มีควำมสขุ	

	 	 	 	 	 ชีวิตของเรำท่ีผำ่นมำในปีเก่ำ	เรำยอมเอำชีวิตวิ่งแบบ

นัน้ซ�ำ้	 ๆ	 มำก่ีครัง้แล้ว	 คงเป็นค�ำถำมท่ีไม่มีใครตอบได้

นอกจำกตวัของเรำเอง	 ชีวิตท่ีสมบรูณ์แบบบำงทีอำจไมไ่ด้

หมำยควำมว่ำชีวิตเรำจะต้องท�ำแต่สิ่งท่ีดีมำตลอดชีวิต	

แตบ่ำงทีชีวิตท่ีเรำเคยท�ำผิดพลำดอำจเป็นสว่นท่ีขำดหำย	

เพ่ือรอให้เรำได้เตมิเตม็จำกกำรอำสำท�ำดี	 เพ่ือชีวิตจะได้

เตมิเตม็อยำ่งสมบรูณ์แบบจริง	ๆ	ก็ได้	อยำ่งน้อยเรำก็รู้วำ่

ใจเรำดีขึน้กวำ่เดมิ	และทกุปีเรำก็ได้เร่ิมสิง่ท่ีดีให้กบัชีวิตแล้ว

สวั ส ดี

 ปี ใ ห ม่ 

ไ ท ย

 กลั บ ม า 

เ ริ่ ม 

อ ะไ ร

 ใ ห ม่  ๆ

 ด้ ว ย กั น

ค รั บ
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บากียา บินดอเลาะ (อาสาบัค๊)

ภาพโดย

ออกแบบโดย

Victor Ene จาก Unsplash

อาสาพาเที่ยว

	 สวสัดีท่ำนผู้ อ่ำนทุกท่ำนนะครับ	 ใน

สถำนกำรณ์	 COVID-19	 ท่ีก�ำลงัระบำดอยูใ่น

ขณะนี	้ ผมเช่ือเลยครับวำ่หนึง่สิง่ท่ีได้รับผลกระทบ

อยำ่งแนน่อนเลยคือ	 กำรทอ่งเท่ียว	 ซึง่เป็นรำยได้

หลกัของประเทศเรำ	 กำรเดนิทำงของเรำครัง้นีก็้

เช่นกนั	 ผมขออนญุำตเขียนถึงกำรเดินทำงไป

เยือนเกำะเลก็	 	ๆท่ีมีประวตัศิำสตร์มำอยำ่งยำวนำน	

ดินแดนไข่มุกอนัดำมัน	 อนัเต็มไปมนต์เสน่ห์ 

แห่ ง พหุ วัฒน ธ ร ร ม ท่ี ห ล ำ กหล ำ ยอย่ ำ ง 

จงัหวดัภเูก็ตกนันะครับ	 ต้องบอกก่อนเลยวำ่ทริปนี ้

ได้รับควำมอนเุครำะห์จำกพ่ีหนึง่	มโนสทิธ์ิ	แจ้งจบ	

เจ้ำของโฮสเทลหนุม่จิตอำสำ	ซึง่เป็นแรงบนัดำลใจ

ของเร่ืองรำวในฉบบันี	้ 	ผมกบัพ่ีหนึง่รู้จกักนัด้วย

ควำมบงัเอิญ	 ท่ีผมจองท่ีพกัผำ่นแอพฯ	 Agoda	

ตำมสไตล์หนุ่ม	 Backpack	 เลยได้มำพกัท่ี	

Beehive	 Old	 Town	 Phuket	 ของพ่ีหนึ่ง	 ท่ี

ภำยนอกอำจจะเป็นโฮลเทลเล็ก	 ๆ	 แต่ด้ำนใน 

ไมเ่ลก็เลย	 อบอุน่	 ได้รับค�ำแนะน�ำ	 ต้อนรับดแูล

เหมือนอยูบ้่ำนเลยครับ	

ก่อนมำภูเก็ตผม

เคยมองวำ่สว่นใหญ่

ท่ี น่ี มี แต่ นั กท่ อ ง

เท่ียวชำวต่ำงชำต	ิ

คนไทยน้อยมำกเลยเพรำะสินค้ำ	 บริกำรท่ีน่ีรำคำ 

คอ่นข้ำงสงูด้วยควำมเป็นเมืองทอ่งเท่ียวหลกั	จริงครับ!	

แต่ก็มีหลำยร้ำน	 หลำยบริกำร	 ท่ีมีรำคำย่อมเยำ

ท่ีส�ำคัญพ่ี	 ๆ	 ท่ีน่ีน่ำรักและเป็นมิตรมำกเลยครับ 

ไม่ผิดหวังเลย	 เหมือนได้มอง...	 ภูเก็ตในมุมใหม ่

ยกตวัอย่ำงสถำนท่ีท่ีผมได้เดินทำงไปเท่ียวใน

ทริปนี	้ เช่น	 หำดกมลำ	 หำดป่ำตอง	

แหลมพรหมเทพ	 หลำยคนอำจจะ

นกึถงึหำดทรำยขำวละเอียดสวย	

และจุดชมวิวท่ีสวยงำมท่ีสุด

แหง่หนึง่ของประเทศ	ผมเลย

ลองมองอีกมุมและได้พูด

คยุกบัพอ่ค้ำ	 แมค้่ำ	 คนใน

พืน้ท่ีท�ำให้ผมได้สัมผัสถึง

รอยยิม้	 มิตรภำพของชำว

ภูเก็ตท่ีพร้อมต้อนรับชำวไทย

มำท่องเ ท่ียวเสมอเลยทีเดียว		

และในชว่งภำวะ	COVID-19	เชน่นี	้พ่ี

หนึง่และเพ่ือน	ๆ	เครือขำ่ยจิตอำสำเหมือน

กนั	 ก็ไม่น่ิงดดูำย	 รวมกนักบัหน่วยรำชกำรในพืน้ท่ี

ท�ำควำมสะอำดพืน้ท่ี	 รณรงค์	 และเก็บขยะตำม 

ชำยหำดต่ำง	 ๆ	 และจดัท�ำเพจเฟซบุ๊กและแคมเปญ	

#PHUKETOK	 เพ่ือบอกเลำ่เร่ืองรำว	 ขำ่วสำรข้อมลู	

ให้คนในพืน้ท่ีและประชำชนทัว่ไป	 ได้มองเหน็ภเูก็ต	

ด้วยแนวคิดท่ีว่ำในสภำวะวิกฤตเช่นนีเ้รำจะช่วยกัน

อยำ่งไรให้เมืองทอ่งเท่ียวแหง่นีอ้ยูไ่ด้	 ผำ่นภำพถ่ำยท่ี

สะท้อนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู	่ อำหำร	 สถำนท่ีทอ่งเท่ียว

ตำ่ง	ๆ	ของผู้คนแหง่ดนิแดนอำรยธรรมแหง่นี	้นอกจำก

นีมี้โปรแกรมท่ีพกั	 ทริปทอ่งเท่ียวมำกมำยมำน�ำเสนอ	

เพ่ือท่ีหลงัจำกสภำวะโรคระบำดนีบ้รรเทำลง	 เรำจะได้

กลบัมำช่วยกนัให้ภเูก็ตเป็นไข่มกุอนัดำมนัท่ีงดงำมได้

ดังเดิม	 จำกเหตุกำรณ์นีท้�ำให้ผมเห็นเลยนะครับ 

ว่ำพ่ีหนึ่งและเพ่ือน	 เป็นนกัสู้ ท่ีไม่ย่อท้อแม้เกิดวิกฤต 
ชว่งสงกรำนต์	แม้แตน่กัทอ่งเท่ียวแทบจะไมมี่	พ่ีหนึง่และ

เพ่ือนก็ยงัใช้โอกำสนี	้เตรียมกำรและวำงแผนเพ่ืออนำคต

ข้ำงหน้ำของภเูก็ต	 ทกุครัง้ท่ีมีเร่ืองร้ำย	 ๆ	 เกิดขึน้	 เรำคน

ไทยทกุคนจะร่วมมือ	 ร่วมใจกนั	คนละไม้	คนละมือเทำ่ท่ี

ท�ำได้เพ่ือชว่ยกนัแก้ปัญหำ	 เหน็แล้วผมประทบัใจและ

ภำคภมิูใจมำกครับท่ีได้เกิดเป็นคนไทย	 สดุท้ำยนีผ้มขอ

เป็นก�ำลงัใจให้เรำทกุคนผำ่นชว่งเวลำนีไ้ปด้วยกนั	 ชว่ย

กนัเก็บตวัอยูบ้่ำนนะครับ	 แล้วมำตดิตำมอำ่นฉบบัหน้ำ

กนั	วำ่จะพำไปเท่ียวท่ีไหนตอ่	สวสัดีปีใหมไ่ทยครับ	รักษำ

สขุภำพกนัด้วยนะครับ

โดย กรพล จัน่จิรภทัร (อาสาเจม)

Youth Excellence   1110   วารสารยุวกาชาด ปีที ่69  เล่มที ่2  ฉบับที ่407  มีนาคม - เมษายน 2563



อาสาดูแล

เรียน ท่านผู้อ่านที่รักทกุๆ ท่าน 

					กำรระบำดทัว่โลก	(pandemic)	ของเชือ้โคโรนำไวรัส	

COVID-19	 ก�ำลงัเป็นเร่ืองท่ีส�ำคญัท่ีสดุของประเทศไทย

และชำวโลก	 อำจจะกลำ่วได้วำ่เป็นกำรระบำดท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีสดุในยคุปัจจบุนั	 ผมจงึอยำกน�ำข้อมลูทัง้หลำยมำสรุป

ให้ทำ่นผู้อำ่นฟัง	 โดยจะเน้นกำรดแูลตนเอง	 ของผู้ ท่ียงัมี

สขุภำพท่ีดี	ท่ียงัไมไ่ด้ตดิเชือ้	

					ทกุ	ๆ 	คนควรดแูลสขุภำพให้แข็งแรง	ด้วยกำรนอนให้พอ	

กินอำหำรเพ่ือสุขภำพให้เหมำะสม	 ด่ืมน�ำ้อุ่นมำก	 ๆ	 

ไมค่วรเปิดแอร์เยน็เกินไป	 อยำ่งผมปกติจะเปิดแอร์ท่ีบ้ำน

ประมำณ	 25	 องศำ	 แตช่ว่งนีจ้ะเปิดตัง้แต	่ 26-27	 องศำ	

เปิดเพียงให้เย็นพอสบำย	 ไมใ่ห้เยน็มำก	 เพรำะเชือ้ไวรัส

ชอบควำมเย็น	 และนอกจำกนัน้ถ้ำเรำเปิดแอร์เย็นไป	

นำนไป	 เรำอำจเป็นไข้หวดัธรรมดำ	 หรือท�ำให้มีอำกำร

ของโรคภมิูแพ้ได้	 ซึง่อำจจะมีปัญหำในกำรแยกแยะโรค

จำกไข้หวดัธรรมดำ	 โรคภูมิแพ้ท่ีมีไอ	 จำม	 กับโรค	

COVID-19	 ฯลฯ	 เปิดหน้ำตำ่งให้อำกำศถ่ำยเท	 ท�ำควำม

สะอำดห้องและทกุอยำ่งในห้องให้มำกท่ีสดุท่ีจะท�ำได้	

					ควรแยกของใช้ในห้องน�ำ้	ผ้ำเช็ดมือ	ผ้ำเช็ดตวัฯ	แก้ว	

ถ้วย	ชำม	 ช้อน	 ส้อม	ตะเกียบ	อยำ่ด่ืม	 กิน	ของจำกจำน

เดียวกนักบัคนอ่ืน	หรือช้อนเดียวกนั	แก้วใครแก้วมนั	

	 	 	 	 	 ก่อนอ่ืน	ขอย�ำ้ก่อนวำ่	 เชือ้ไวรัสตระกลู	coronavirus 

มีมำนำนแล้ว	แต	่COVID-19	เป็นสำยพนัธุ์ใหมท่ี่เพ่ิงเกิด

					ฉะนัน้วิธีกำรดแูลตนเองท่ีดีท่ีสดุของผู้ ท่ียงัไมมี่เชือ้	คือ	

1)	 อย่ำไปอยู่ใกล้ผู้ ท่ีไอ	 จำม	 (ไม่ว่ำจะเป็นผู้ติดเชือ้	

COVID-19	หรือเป็นโรคหวดั	หรือโรคภมิูแพ้)	ควรอยูห่ำ่ง

จำกผู้ ท่ีไอ/จำม	1-2	เมตรถ้ำเป็นไปได้		

2)	อยำ่เอำมือแตะหน้ำ	โดยเฉพำะตำ	จมกู	ปำก	แตเ่ร่ืองนี ้

เป็นเร่ืองยำก	ผู้ เช่ียวชำญจงึแนะน�ำให้ล้ำงมือด้วยน�ำ้และ

สบูบ่อ่ย	ๆ		อยำ่งถกูต้อง	เหมำะสม	อยำ่งน้อย	20	วินำที	 

มีกำรสอนวิธีกำรล้ำงมืออยูท่ัว่	 ๆ	 ไป	 ถ้ำมือสะอำดพอ

สมควร	 อำจทำแอลกอฮอล์เจลท่ีมีควำมเข้มข้น	 70%	 

ให้ทัว่มือ	 แตถ้่ำมือสกปรก	 มีของมนั	 ๆ	 เป็นเมือก	 ฯลฯ	 

ควรล้ำงด้วยน�ำ้และสบูก่่อน		

3)	เวลำกินอำหำร	ถ้ำเป็นไปได้	แยกส�ำรับอำหำร	ตำ่งคน

ตำ่งกิน	 หรือมีช้อน	 2	 อนัส�ำหรับแตล่ะคน	 อนัหนึง่ตกั

อำหำรใสจ่ำนเรำ	อีกอนัตกัอำหำรเข้ำปำก	ผมอยำกฝำกไว้

เร่ืองกำรใช้ช้อนกลำงตัง้แตต่อ่ไปนี	้ และตลอดไป	 ถงึแม้	

COVID-19	 อีกหนอ่ยจะหมดไปแล้ว	 เพรำะกำรใช้ช้อนกลำง

เป็นวิธีสขุศกึษำท่ีส�ำคญัอนัหนึง่	 แม้กระทัง่ในกลุม่แพทย์

ท่ีกินอำหำรกบัผม	 ผมเหน็มีช้อนกลำง	 แตห่ลำยคนไมใ่ช้	

เอำช้อน	หรือตะเกียบตวัเอง	 เข่ียชิน้อำหำร	แตไ่มกิ่นชิน้นี	้

บำงทีเข่ียหลำยชิน้ก่อนไปเลือกชิน้อ่ืน	 แตใ่นท่ีสดุ	 อำหำร

จำนนีก็้หมด	โดยไมท่รำบวำ่ใครกินชิน้ไหนไปบ้ำง?!	

ขึน้ในมนษุย์	กำรตดิเชือ้จะเกิดขึน้ใน	2	สถำนกำรณ์หลกั	ๆ	

คือ	

1)	 ตดิตอ่โดยตรงจำกผู้ ท่ีมีเชือ้	 โดยจะมีอำกำรแล้วหรือ

ไมมี่อำกำรก็ได้	 (อำจมีอำกำร	 แตน้่อยมำก)	 กำรแพร่เชือ้

จะเกิดขึน้เวลำผู้ มีเชือ้	(เชือ้มกัอยูใ่นจมกู	คอ	และสว่นลกึ

ของปอด)	 ไอ	 หรือจำมใสค่นอ่ืน	 ซึง่ในกำรไอ	 จำม	 จะมี	

droplets	หรือละอองฝอยกระเดน็ออกมำ	(ทัง้นี	้ในผู้ ท่ีเร่ิม

มีเชือ้	 แตย่งัไมมี่อำกำร(มำก)	 กำรพดูดงั	 ๆ	 อำจมีละออง

ฝอยกระเดน็ออกมำด้วย)	เน่ืองจำกทัง้	droplets	และเชือ้

ไวรัสมีควำมหนกั	 จะไปได้ไม่ไกล	 ผู้ เช่ียวชำญบอกว่ำ

ประมำณ	 1-2	 เมตร	 ละอองฝอยท่ีมีไวรัสก็จะตกลงสูพื่น้

หรือสิง่ตำ่ง	ๆ	ท่ีอยูแ่ถวนัน้	เชน่	โต๊ะ	เก้ำอี	้ของท่ีอยูบ่นโต๊ะ	

ฯลฯ	หรือผู้ติดเชือ้เอำมือท่ีมีเชือ้ไปจบัของตำ่ง	ๆ		เชือ้ก็จะ

อยู	่ณ	ท่ีตำ่ง	ๆ		

2)	 ตดิตอ่ทำงอ้อม	 คือ	 ผู้ ท่ียงัไมต่ิดเชือ้	 เอำมือไปจบัวตัถุ

ตำ่ง	ๆ	ท่ีมีเชือ้แล้วเอำมือไปจบัหน้ำ	โดยเฉพำะท่ีตำ	จมกู	

ปำก	เชือ้ไวรัสก็จะเข้ำสูร่่ำงกำยได้	

3)	 เชือ้อำจอยูใ่นอำหำรท่ีไมไ่ด้ประกอบให้สกุ	 รวมทัง้ไข่

ด้วย	(หรือผู้ ป่วยไอ	จำมใสอ่ำหำร	หรือไมใ่ช้ช้อนกลำง	แต่

ใช้ช้อนของตวัผู้ตดิเชือ้ท่ีใช้เข้ำปำกแล้วตกัอำหำร	ฯลฯ)	

Coronavirus
COVID-19 
โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

4)	ท�ำควำมสะอำดสถำนท่ีบอ่ย	ๆ

 

5)	เปิดหน้ำตำ่ง	ประตใูห้อำกำศถ่ำยเท	

	 	 	 	 	 ถงึแม้แพทย์ทัง้ไทยและตำ่งประเทศออกมำบอกวำ่

หน้ำกำกอนำมยัเอำไว้ใช้กบัผู้ ป่วย	 ผู้ ท่ีไอ	 จำม	 มีเชือ้

เทำ่นัน้	 ไมว่ำ่จะเป็นโรคอะไร	 คนธรรมดำไมต้่องใช้	 แต่

ชว่งนีเ้รำไมท่รำบใครมีเชือ้บ้ำง	ฉะนัน้	 เวลำไปโรงพยำบำล	

ไปท่ี	ๆ	มีคนมำก	เรำควรใสห่น้ำกำกอนำมยั		ถ้ำเป็นไปได้	

เลือกได้	 ต้องหลีกเลี่ยงท่ี	 ๆ	 มีคนมำก	 ๆ	 เชน่	 ห้ำงร้ำน	 

โรงพยำบำล	รถเมล์	รถใต้ดนิ	กำรใช้ลฟิท์	ฯลฯ	แตเ่ร่ืองรถ

สำธำรณะ	 คงล�ำบำก	 เพรำะทกุ	 ๆ	 คนต้องไปท�ำงำน	 

อำจจะต้องมีมำตรกำรท�ำงำนท่ีบ้ำน	

					ผู้ ท่ีสบำยดี	ต้องงดเดนิทำงไปตำ่งประเทศ	โดยเฉพำะ

ประเทศท่ีก�ำลงัมีปัญหำโรคนีอ้ยู	่ ควรงดกำรไปเท่ียว	 กิน

นอกบ้ำน	 เท่ียวในท่ีตำ่ง	 ๆ	 เพรำะหลำยสถำนท่ีมีแตห้่อง

เปิดแอร์	 ไมไ่ด้เปิดหน้ำตำ่งให้มีอำกำศถ่ำยเท	 และ	 หรือ

ท�ำควำมสะอำดไมดี่พอหรืออยำ่งทัว่ถงึ	

					ทกุ	ๆ	คนต้องร่วมมือกนัครับ	อยำ่ปลอ่ยให้เป็นหน้ำท่ี

ของรัฐบำล	 หรือวงกำรสำธำรณสขุเท่ำนัน้	 ถ้ำเรำเข้ำ	

phase	3	อยำ่งช้ำท่ีสดุ	หรือมีกำรกระจำยช้ำท่ีสดุ	จะย่ิงดี	

เพรำะย่ิงนำนจะย่ิงมีกำรผลิตยำท่ีแพทย์ใช้ต้ำนไวรัสใน

ขณะนีอ้ยำ่งเพียงพอ	(ขณะนีผ้ลติได้จำกประเทศจีน	ญ่ีปุ่ น	

แต่ยงัผลิตไม่พอใช้ส�ำหรับประเทศเขำเอง)	 กลำงปีหน้ำ

นำ่ท่ีจะมีกำรผลติวคัซีนได้ส�ำเร็จ	รัฐบำลเองก็ต้องฟังข้อมลู	

ข้อเสนอแนะจำกเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขอย่ำงมีเหตุผล	 

นกัวิชำกำร	 เจ้ำหน้ำท่ีเอง	 ฯลฯ	 ก็มีหน้ำท่ีต้องเสนอข้อมลู

ท่ีถกูต้อง	 ให้รัฐบำลทรำบ	 ต้องกล้ำแสดงควำมคิดเห็น	

กล้ำเสนอแนะ	ต้อง	“ขำย”	ของให้เก่งตอ่รัฐบำล	ชว่งนีเ้ป็น

โอกำสชิน้โบว์แดงแล้วท่ีกระทรวงสำธำรณสขุ	นกัวิชำกำร 

อ่ืน	 ๆ	 จะแสดงควำมสำมำรถให้รัฐบำลเหน็ชดัอีกครัง้วำ่

เขำแน	่ดงัท่ีทัว่โลกยกยอ่ง	

ถา้ใครไม่มีหนา้ทีห่รือมีงานท�า ขอใหอ้ยู่ทีบ่า้นครบั 
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น้อง ๆ ทีอ่ยากแชร์ประสบการณ์กับเพือ่น ๆ สามารถส่งเรือ่งเล่าของตัวเองเข้ามาได้
ทางอีเมล pr.rcy@redcross.or.th มีของทีร่ะลึกแจกให้ส�าหรับเรือ่งทีไ่ด้ลงคอลัมน์ค่ะ

อาสาเล่าเรื่อง

					ส�ำหรับพวกเรำกำรแขง่ขนัปฐมพยำบำลเป็นสิง่ท่ีท�ำให้

เรำรู้จกักำรพฒันำตวัเองมำกขึน้ในหลำยด้ำน	 เพรำะกำร

แขง่ขนัปฐมพยำบำลคือกำรท�ำงำนเป็นทีม	 โดยต้องเร่ิมจำก

กำรถำมควำมถนดัในกำรปฐมพยำบำลในด้ำนตำ่ง	 ๆ	 เชน่	

กำรท�ำ	 CPR	 กำรห้ำมเลือด	 และกำรเข้ำเฝือก	 เพ่ือให้

สมำชิกทกุคนในทีมได้ท�ำในสิง่ท่ีตนเองถนดั	 เรำมีกำรนดั

กนัมำฝึกซ้อม	 ซึง่ถือวำ่เป็นสิง่ส�ำคญัแล้ว	 ยงัท�ำให้เรำได้

รู้จกักนัและกนัมำกขึน้ด้วย	 และสิง่ท่ีส�ำคญัท่ีขำดไมไ่ด้เลย

คือควำมรู้ด้ำนกำรปฐมพยำบำลของแต่ละคนท่ีเคยได้

เข้ำรับกำรอบรมปฐมพยำบำลเบือ้งต้นกบัทำงส�ำนกังำน

ยวุกำชำด	 สภำกำชำดไทย	 โดยพวกเรำได้รับควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ท่ีดีจำกกำรเป็นผู้ เข้ำอบรมและได้มีโอกำส

ไปสอนบคุคลอ่ืน	ท�ำให้มีควำมรู้	ควำมถนดั	ทำงด้ำนกำร

ปฐมพยำบำล	 จนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันปฐมพยำบำล

อยำ่งภำคภมิูใจ	

	 	 	 	 	 กำรแข่งขันปฐมพยำบำลนัน้ส�ำหรับพวกเรำ	 

มนัเป็นประสบกำรณ์ใหมท่ี่มีคำ่มำก	พวกเรำได้เรียนรู้อะไร 

หลำยอยำ่งจำกกำรแขง่ขนั	 ได้เหน็ข้อบกพร่องของตนเอง	

ได้รู้จกักำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ	 ได้เพ่ือนใหมจ่ำกโรงเรียน

อ่ืน	 กำรท�ำงำนเป็นทีม	 กำรฟังควำมคดิเหน็ของผู้อ่ืนมำกขึน้	

กำรใสใ่จ	 กำรมีระเบียบวินยัในกำรท�ำงำนร่วมกนั	 ซึง่สิง่

เหลำ่นีเ้ป็นสิง่ส�ำคญัในกำรอยูร่่วมกนั	 กำรท�ำงำนร่วมกนั	

ทัง้ในด้ำนตำ่ง	 ๆ	 ซึง่ล้วนสำมำรถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวนั

ได้ทัง้สิน้	 โดยเฉพำะกำรเรียนรู้จำกควำมผิดพลำด	 ท�ำให้

เรำเหน็จดุบกพร่องของตนเอง	 ท�ำให้สำมำรถปรับปรุงตวั

ทัง้ในเร่ืองควำมรู้กำรปฐมพยำบำลและกำรท�ำงำนร่วม

กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยำ่งดี	 มนัท�ำให้พวกเรำสำมำรถพฒันำ

ตนเองและตอ่ยอดตนเองในด้ำนนัน้	ๆ	ได้ดีย่ิงขึน้	

เริ่มต้นใหม่อย่างมีคุณค่า 
อาสาโย นายณฐัดนยั ยูฮนัเงาะ

	 	 	 ในกำรท่ีเรำจะเร่ิมต้นสิง่ใหมใ่นชีวิต	 เป็นเพรำะเรำ 

อยำกท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ตวัเองได้พฒันำไปในทำง

ท่ีดีขึน้	 และได้เรียนรู้สิง่ตำ่ง	 ๆ	 ท่ีก�ำลงัจะเข้ำมำในชีวิต	

เพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์ในด้ำนตำ่ง	ๆ	ท่ีจะสำมำรถน�ำไปใช้

ในชีวิตประจ�ำวนัได้อยำ่งมีคณุคำ่	 แตใ่นกำรเร่ิมต้นสิง่ใหม	่

บำงครัง้เรำอำจจะรู้สกึเหน่ือย	 หรือรู้สกึท้อไปบ้ำง	 แต่

อยำ่งน้อยก็ท�ำให้เรำได้รู้ถงึเปำ้หมำยในชีวิต	 และพยำยำม

ท่ีจะตัง้ใจท�ำให้ส�ำเร็จ	 ถึงแม้ผลท่ีตำมมำจะมีประโยชน์

มำกหรือน้อยก็ตำม		

					ในกำรเร่ิมต้นสิง่ใหม	่ๆ		มีอะไรมำกมำยในชีวิต	ผมขอ

ยกตวัอยำ่งหรือเลำ่สิง่ท่ีได้เร่ิมต้นใหม	่ กบักำรเข้ำมำเป็น

อำสำยวุกำชำด	สิง่ท่ีผมจะเลำ่ตอ่ไปนี	้เตม็ไปด้วยรอยยิม้	

เสียงหวัเรำะ	 ควำมสขุ	 มิตรภำพท่ีดี	 รวมถงึกำรได้เหน็

คณุคำ่ของสิง่ของและคนรอบข้ำงมำกย่ิงขึน้	 ผมได้น�ำพำ

ตวัเองเข้ำมำเรียนรู้	 แลกเปลีย่นควำมคดิและกำรลงมือท�ำ

ในกำรเป็นจิตอำสำเพ่ือชว่ยเหลือผู้ อ่ืน	 และท�ำประโยชน์

ตอ่สงัคม	 โดยแบง่เวลำวำ่งจำกกำรท�ำงำนประจ�ำ	 ท�ำให้

ผมได้เปิดประสบกำรณ์ใหม	่ๆ	ท่ีไมเ่คยท�ำมำก่อน	ได้เหน็

ในมมุมองตำ่ง	ๆ	และตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรให้	

และกำรแบง่ปันโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน	ถ้ำเรำมองวำ่กำร

เป็นจิตอำสำนัน้เป็นภำระ	 เรำจะไมไ่ด้เรียนรู้อะไรจำกสิง่

นัน้เลย	ลองเปลีย่นควำมคดิจำก	“เป็นภำระ”	เป็น	“มีภำระ”	

จะท�ำให้เรำท�ำงำนได้อยำ่งเตม็ท่ี	 เพรำะมนัคือหน้ำท่ีของเรำ	

มีควำมสขุในกำรท�ำ	ได้เหน็รอยยิม้และมิตรภำพท่ีดีในสงัคม

อยำ่งแนน่อน	 ผมเป็นก�ำลงัใจให้กบักำรเร่ิมต้นสิง่ใหม	่ ๆ	

ท่ีดีในชีวิตนะครับ...

	 	 	 	 	 ‘ถ้ำไมค่ำดหวงั	 ก็จะไมผิ่ดหวงั’	 ค�ำพดูยอดฮิตท่ีใคร

หลำย	 ๆ	 คนชอบพูด	 แต่เช่ือไหมว่ำมันไม่ได้ง่ำยเลย 

เม่ือต้องลงมือท�ำ	 ในปัจจบุนัท่ีโลกมีควำมผนัผวนอยำ่งสงู	

จะมีใครบ้ำงท่ีไมค่ำดหวงัให้ตวัเองได้รับกำรรักษำพยำบำล

ท่ีดี	กำรขนสง่ท่ีดี	เงินเดือนท่ีดี	เพ่ือนดี	ๆ	ประสบควำมส�ำเร็จ	

ฯลฯ	 รวมถงึตวัเนยด้วย	 ครัง้หนึง่เนยสง่ผลงำนนวตักรรม

ท่ีช่ือวำ่	 “R(L)oad	 App	 Show”	 เข้ำประกวดของ	 IFRC	 

ในหวัข้อ	 100ideasrcrc	 อย่ำงท่ีบอกใครบ้ำงท่ีไม่หวงั	 

ครัง้นัน้เนยหวงั...หวงัท่ีจะได้รับกำรคดัเลอืกให้ไปน�ำเสนอ

งำนท่ีเจนีวำ	 แต่ผลกำรตัดสินไม่ได้เป็นอย่ำงท่ีหวัง	 

เพรำะสดุท้ำยผลงำนเนยแคผ่ำ่นเข้ำรอบ	 2	 ด้วยควำมท่ี

คำดหวงัไว้มำก	 ก็เสียใจมำกเป็นธรรมดำ	 เนยเสียใจอยู่

พกัใหญ่	 ก็มีพ่ีคนหนึง่เดนิเข้ำมำปลอบ	 ‘ไมต้่องเสียใจคะ่	

อยำ่งน้อยก็ได้เรียนรู้เก็บเป็นประสบกำรณ์	 และได้พิสจูน์

วำ่คนเรำถ้ำอยำกท�ำอะไรท�ำได้เสมอคะ่’	ในตอนนัน้เนยก็

ไม่ได้เข้ำใจอะไรมำก	 แต่ก็กลบัมำดูว่ำตวัเองผิดพลำด

ตรงไหน	 ก่อนท่ีจะมีโอกำสเข้ำมำอีกครัง้	 ครัง้นีเ้นยเข้ำร่วม

โครงกำรเสนอไอเดียพฒันำทำงเท้ำของถนนองัรีดูนังต์	

ซึ่งเนยได้รับรำงวลัรองชนะเลิศ	 หลงัจำกรับรำงวลัเนย

กลบัมำนัง่คดิและบอกกบัตวัเองวำ่	 ถงึแม้ครัง้นีเ้นยจะไมไ่ด้

ชนะเลิศ	 แต่เนยมัน่ใจว่ำ	 เนยชนะใจตวัเองท่ีลกุขึน้มำสู้

และก้ำวตอ่อีกครัง้	 สดุท้ำยเนยอยำกขอเป็นหนึง่ก�ำลงัใจ

เล็ก	 ๆ	 ให้กบัทกุคนท่ีผิดหวงั	 ท่ีท้อ	 ให้ลกุขึน้และก้ำว... 

...ตอ่ไปคะ่

					สดุท้ำยนีพ้วกเรำอยำกจะขอบคณุผู้คอยให้ค�ำปรึกษำ	

แนะน�ำ	 ขอบคณุสมำชิกทกุคน	 และขอบคณุโอกำสดี	 ๆ 

ท่ีผ่ำนเข้ำมำท�ำให้พวกเรำได้แสดงศกัยภำพของพวกเรำ	

ในด้ำนกำรปฐมพยำบำล	 ท่ีส�ำคัญกิจกรรมนีไ้ด้มอบ

ประสบกำรณ์ใหม	่ ๆ	 ท่ีดีและกิจกรรมนีไ้ด้ชว่ยพฒันำตวั

พวกเรำทกุคนในทีมให้เข้ำใจกนัและกนัมำกขึน้	 ได้เพ่ือน

ใหม่เพ่ิมขึน้	 และท่ีส�ำคญักิจกรรมนีส้อนให้เรำรู้ว่ำกำร

ปฐมพยำบำลเบือ้งตนเป็นสิ่งส�ำคญัไม่ใช่เฉพำะในด้ำน

กำรแข่งขนั	 แต่มนัส�ำคญัในกำรด�ำเนินชีวิตของพวกเรำ

ทกุคนมำก	เพรำะกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นนัน้	สำมำรถ

ชว่ยชีวิตผู้ อ่ืนได้จริง	 ซึง่เยำวชนทกุคนควรมีควำมรู้ในเร่ือง

กำรปฐมพยำบำล	 เพ่ืออยำ่งน้อยจะได้สำมำรถชว่ยเหลือ

ตวัเองและคนรอบข้ำงได้	 	 ควำมส�ำเร็จในครัง้นีจ้ะเกิดขึน้

ไมไ่ด้เลย	ถ้ำพวกเรำไมไ่ด้เป็นอำสำยวุกำชำด	เพรำะส�ำนกังำน

ยวุกำชำดได้สอนและถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ดี	 ๆ	 

ในเร่ืองกำรปฐมพยำบำลและกำรท�ำจิตอำสำให้กบัพวกเรำ

ท�ำให้พวกเรำมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในกำรปฐมพยำบำล

เบือ้งต้น	จนสำมำรถน�ำมำตอ่ยอด	พฒันำตนเอง	และน�ำ

ไปสูค่วำมส�ำเร็จในกำรแขง่ขนัปฐมพยำบำล	 โดยพวกเรำ

ได้รับรำงวลัชนะเลศิ	 ซึง่พวกเรำดีใจมำกและรู้สกึเป็นเกียรติ

ท่ีได้เป็นตัวแทนในกำรแข่งขันและได้น�ำควำมรู้ในด้ำน

กำรปฐมพยำบำลไปเผยแพร่ให้กบัผู้ อ่ืนได้รู้	 และเลง็เหน็

ควำมส�ำคญัของกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นกนัมำกขึน้	

ความผิดพลาดท�าให้เราแข็งแกร่งขึ้น
โดย ภูเพชร ไชชนะ (อาสาแบม)

ก้าว...ต่อไป
โดย ธญัวรตัม์ จลุสคุนธ์ (อาสาเนย)

เริ่มตน้ใหม่อย่างมีคณุคา่ 
โดย ณฐัดนยั ยูฮนัเงาะ (อาสาโย)
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กิจกรรมส�านักงานยุวกาชาด

	 	 	 	 	 นำยแพทย์พินิจ	 กลุละวณิชย์	 ผู้ชว่ยเลขำธิกำร

สภำกำชำดไทย	 และคณะผู้บริหำรส�ำนกังำนยวุกำชำด	

สภำกำชำดไทย	 เข้ำพบ	 นำยแพทย์ยงยศ	 ธรรมวุฒิ	 

รองปลดักระทรวงสำธำรณสขุและคณะ	 เพ่ือ	หารือเร่ือง  

การด�าเนินงานของอาสายุวกาชาดกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) และหาแนวทาง 

ในการด�าเนินงานร่วมกัน	 ในกำรพฒันำและสง่เสริม

คณุภำพชีวิตของประชำชน	 และระบบอำสำสมคัรแบบ

บรูณำกำรตำมยทุธศำสตร์ท่ี	4	และ	5	ของสภำกำชำดไทย	

ณ	ส�ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ	จงัหวดันนทบรีุ

     ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี  
เยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสถานเสาวภา เพื่อให้อาสายุวกาชาด
เกิดจิตส�านึกในการมีจิตอาสา พร้อมจะเป็นผู้ให้ และเรียนรู้ประสบการณ์นอกช้ันเรียน

     อาสายุวกาชาดรวมพลังบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส 

วันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ า  
กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย และเพื่อสนับสนุนการช่วยกัน
บริจาคโลหิตในช่วงที่โลหิตขาดแคลน จากวิกฤต COVID-19

    ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ
อาสายุวกาชาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน และจัดแคมเปญ 
ให้ก�าลังใจแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ
ต่อสู้กับวิกฤต COVID-19

[MV] อาสาส่งใจ - อาสายุวกาชาด

[MV] มั่นหน้า มั่นใจ ไม่กลัวโคโรน่า - อาสายุวกาชาด
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ตระหนักแต่ไม่ตระหนก 

อาสาพากินอาสาอินเทรนด์

				หำกคณุเป็นคนหนึง่ท่ีล้มเหลว	ไมรู้่จะเร่ิมต้นใหม่

อยำ่งไรดี	 ขอแนะน�ำร้ำนอำกีเป็ดพะโล้	 ร้ำนขำยเป็ด 

ท่ีไมไ่ด้มีดีแคเ่ป็ด	 แตย่งัมีพลงับำงอยำ่งท่ีท�ำให้คณุ

ลกุขึน้สู้ อีกครัง้เหมือนอย่ำง	 อำกี	 (หรือลี	 เว่ย	 กี)	

อดีตเถ้ำแก่ร้ำนเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ช่ือดงัแหง่เกำะฮอ่งกง	 ท่ีเคยขำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ได้ปีละ	 200	 ล้ำนเหรียญฮอ่งกง 

สูบ่คุคลล้มละลำย	ก่อนจะลกุขึน้สู้ อีกครัง้ด้วยกำรเป็นหุ้นสว่นร้ำนขำยเป็ดพะโล้อยำ่งแนน่อน	โดยอำกีเปิดร้ำนนี ้

ร่วมกบัพ่ีอ้อย	 ซึง่เนยก็มีโอกำสได้พดูคยุกบัพ่ีอ้อยถงึเมนแูนะน�ำของร้ำน	 อยำ่งข้ำวหน้ำเป็ดยำ่งและข้ำวเป็ดพะโล้	

วำ่ท�ำไมรสชำติไมเ่หมือนกบัร้ำนอ่ืน	ๆ	ท่ีเคยทำนมำก่อน	พ่ีอ้อยเลยเลำ่ให้เนยฟังวำ่	จดุเดน่ท่ีเป็ดร้ำนนีไ้มเ่หมือน

ท่ีไหน	อยูท่ี่น�ำ้ซอสแบบฮอ่งกง	กำรยำ่งด้วยเตำถ่ำน	รวมถงึกำรท�ำเป็ดแบบสดใหมใ่นทกุ	ๆ	วนั	และด้วยควำมท่ี

เนยพอทรำบเร่ืองรำวเก่ียวกบัประวตัอิำกีมำบ้ำง	 เนยจงึถำมพ่ีอ้อยไปวำ่ท�ำไมพ่ีถงึตดัสนิใจร่วมท�ำร้ำนนีก้บัอำกี	

พ่ีอ้อยก็ตอบด้วยรอยยิม้วำ่	 พ่ีอ้อยมัน่ใจและไว้ใจในตวัพ่ีชำยคนนีม้ำก	 เพรำะรู้จกักนัมำนำนเหน็อำกีเป็นคนเก่ง	

บวกกบัพ่ีอ้อยมีสตูรในกำรท�ำเป็ดและอยำกเปิดร้ำน	จงึชวนอำกีมำร่วมด้วย	

					ตลอดกำรพดูคยุเนยได้รับทัง้ควำมรู้	แงค่ดิ	รวมถงึก�ำลงัใจ

ในกำรก้ำวข้ำมสิง่ท่ีเคยผิดพลำด	และกำรเร่ิมต้นตอ่สู้พร้อมท�ำ

สิง่ใหม	่ๆ	ของอำกีอยำ่งไมย่อ่ท้อ	ได้รับแรงบนัดำลใจจำกอำกีวำ่	

แม้อำกีจะล้มก่ีครัง้	 แม้อำกีจะเคยคดิฆำ่ตวัตำย	 แตส่ดุท้ำยอำกี 

ก็ลกุขึน้สู้ใหมไ่ด้	ด้วยแรงใจท่ีเข้มแข็งและด้วย	2	ขำของเขำเอง	

ก่อนจำกกนั	 อำกีได้บอกเคลด็ลบัท่ีท�ำให้เขำประสบควำมส�ำเร็จ

อีกครัง้คือ	 จงเช่ือว่ำ	 “ถ้ำวนันีไ้ม่ดี	 พรุ่งนีจ้ะดีเอง”	 สดุท้ำยนี ้

ถ้ำหำกทำ่นใดมีโอกำสผำ่นไปแถวคู้บอน	38	 ก็อยำ่ลืม	แวะไป

อดุหนนุ	 ทกัทำย	 พดูคยุกบัพ่ีอ้อยและอำกีกนัได้นะคะ	 ส�ำหรับ	

Youth	 Excellence	 ฉบบัหน้ำจะพำทกุคนไปพบกบัร้ำนไหน	

อยำ่ลืมตดิตำมกนัด้วยนะคะ

ลี เว่ย กี
นักสู้ผู้เคยท้อและร้องไห้แต่ไม่ถอย

“เงินในวันนี้ไม่มีความหมาย
ความสุขและร่างกาย
ต่างหากที่ส�าคัญ”
- พีอ่้อย สุกัญญา
หุ้นส่วนคนส�าคัญอีกคนนึงของร้าน

					เชือ้	COVID-19	หรือเชือ้ไวรัสโคโรนำ่มีขนำดเลก็มำก	ๆ	(0.06-0.14	ไมครอน)	ซึง่ไมส่ำมำรถมองเหน็ได้ด้วยตำเปลำ่	

หรือโดยกล้องจลุทรรศน์ท่ีใช้กนัทัว่ไป	 เชือ้	 COVID-19	 ยงัสำมำรถแพร่กระจำยผำ่นสิง่ของท่ีเปือ้นเชือ้โรคได้	 แถมยงัมี

ชีวิตอยูไ่ด้นำนหลำยวนั	หำกไมมี่กำรท�ำควำมสะอำดฆำ่เชือ้ด้วยนะคะ	เพรำะฉะนัน้	ถ้ำเพ่ือน	ๆ	น�ำมือไปสมัผสัเชือ้แล้ว

มำแตะบริเวณใบหน้ำ	 หรือหยิบอำหำรเข้ำปำก	 เพ่ือน	 ๆ	 ก็จะสำมำรถตดิเชือ้ได้ไมต่ำ่งจำกกำรสมัผสัเชือ้จำกผู้ ป่วย

โดยตรงเลยคะ่		ทำงท่ีดีเพ่ือน	ๆ	จงึควรล้ำงมือบอ่ย	ๆ	เพ่ือลดโอกำสเสี่ยงตอ่กำรตดิเชือ้นัน่เอง	แตถ้่ำตดิเชือ้ขึน้มำก็อยำ่

กงัวลไปนะคะ	ย่ิงเพ่ือน	ๆ	รู้เร็ว	ก็จะย่ิงลดโอกำสในกำรแพร่เชือ้และรักษำได้ทนัเวลำ	โดยสงัเกตตวัเองงำ่ย	ๆ	ถ้ำหำกมี

อำกำรเหลำ่นีภ้ำยใน	14	วนั	ได้แก่	มีไข้	ไอ	จำม	มีน�ำ้มกู	ให้รีบสวมหน้ำกำกอนำมยั	เและไปพบแพทย์ทนัที	หรือถ้ำเพ่ือน	

ๆ	เพ่ิงเดนิทำงกลบัมำจำกพืน้ท่ีเสี่ยง	ก็ให้กกับริเวณตวัเองเป็นเวลำ	14	วนัเพ่ือเฝำ้ดอูำกำรนะคะ

ใครบ้าง? ที่เสี่ยงติดเช้ือ และต้องได้รับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

• เพ่ิงกลบัจำกกำรเดนิทำงไปในประเทศกลุม่เสี่ยง	

• มีอำกำรผิดปกติท่ีระบบทำงเดนิหำยใจ	

• มีไข้มำกกวำ่	37.5	องศำเซลเซียส	

• มีอำกำรไอ	มีน�ำ้มกู	เจ็บคอ	หอบเหน่ือย	ปอดอกัเสบอยำ่งไมท่รำบสำเหต	ุ

• มีประวตัิใกล้ชิด	หรือสมัผสักบัผู้ตดิเชือ้	เชน่	คนในครอบครัวเพ่ิงกลบัจำกประเทศกลุม่เสี่ยง	

• ท�ำอำชีพท่ีต้องพบปะชำวตำ่งชำตจิ�ำนวนมำก	เชน่	คนขบัแทก็ซ่ี	เจ้ำหน้ำท่ีในโรงพยำบำลท่ีดแูลผู้ ป่วย			

ตดิเชือ้	ลกูเรือสำยกำรบนิ	เป็นต้น	

					“..โคโรนำ่นำ่กลวั	แตพ่วกเรำไมก่ลวั	ถ้ำจะเอำให้ชวัร์	

ล้ำงมือบอ่ย	 ๆ	 ปอ้งกนัสกัหนอ่ย”	 มนัคือทอ่นหนึง่ 

ในเพลง	 มัน่หน้ำ	 มัน่ใจ	 ไมก่ลวัโคโรนำ่	 Single	 ใหม่

ท่ีทำงส�ำนกังำนยวุกำชำดเพ่ิงปลอ่ยไปได้ไมน่ำน	 อำ่น

มำถึงตรงนีย้ังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมละค่ะว่ำส�ำนักงำน						

ยวุกำชำดท�ำเพลงออกมำท�ำไม	แหม	ก็ชว่งนีก้ระแส	เชือ้	

COVID-19	 หรือเชือ้ไวรัสโคโรนำ่สำยพนัธุ์ใหม	่ 2019	

ก�ำลงัมำ	พวกเรำก็ต้องออกมำรณรงค์กนัหนอ่ย	เพ่ือให้

เพ่ือน	ๆ	ได้รู้จกัวิธีกำรดแูลตวัเอง	

เรามีวิธีให้ก�าลังใจซ่ึงกันและกันในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 แบบง่าย ๆ มาฝากกันด้วยค่ะ

• ไมแ่สดงทำ่ทีรังเกียจผู้ตดิเชือ้หรือคำดคัน้ถำมถงึอำกำรป่วย	เพียงเพรำะควำมอยำกรู้อยำกเหน็

• รับฟังและให้ก�ำลงัใจผู้ มีอำกำรตระหนก	แตไ่มด่ว่นตดัสนิวำ่เป็นผู้ตดิเชือ้

• ให้ค�ำปรึกษำด้วยถ้อยค�ำอยำ่งระมดัระวงั

• เคำรพสทิธิของผู้ตดิเชือ้	และไมเ่อำเร่ืองของผู้ตดิเชือ้คนอ่ืนมำเลำ่ให้ผู้ อ่ืนฟัง

• ไมเ่ผยแพร่ควำมเข้ำใจท่ีผิด	ๆ	หรือกระจำยขำ่วลวงและขำ่วลือ

โดย ธญัวรตัม์ จลุสคุนธ์ (อาสาเนย)

โดย ปภาวรินท์ ณ พทัลงุ (อาสาปานตา)

      และ ณฐัสรวง ภคัวนัต์ (อาสาแนช)
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อาสาพาสอน

โดย : นายอภิวฒัน์ พงษ์มาลี (พีเ่ดียร์)        

	 ก�ำแพงสงูล้อมรอบทัง้	4	ทิศ	มีประตเูหลก็บำนใหญ่ 

ถกูคล้องด้วยแม่กญุแจอย่ำงแน่นหนำ	 สถำนท่ีแห่งนีคื้อ	

“ทณัฑสถาน”	 หรือ	 “คุก”	 พืน้ท่ีพนัธนำกำรผู้กระท�ำผิด

กฎหมำย	 บอ่ยครัง้ภำพควำมนำ่กลวัของคกุและเร่ืองรำว

ของผู้ ต้องขงั	 มกัถกูถ่ำยทอดผำ่นสื่อมวลชนหลำยแขนง

ไปสูป่ระชำชนผู้ รับสำร	 แตจ่ะมีสกัก่ีคนท่ีได้รับรู้ชีวิตจริง

เบือ้งหลงัก�ำแพงสงูแหง่นี	้ ตลอดระยะเวลำ	 1	 ปีท่ีพ่ีเดียร์ 

ได้ เ ข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ีในต�ำแหน่ง วิทยำจำรย์ของ

ส�ำนกังำนยวุกำชำด	 สภำกำชำดไทย	 ท�ำให้พ่ีมีโอกำส 

ไ ด้ เดินทำงไปเ ป็น วิทยำกรใ ห้ควำม รู้แ ก่ผู้ ต้องขัง 

ในทณัฑสถำน	 ซึง่จะได้น�ำประสบกำรณ์บำงสว่น	 มำบอกเลำ่

ให้แก่น้อง	ๆ	ผู้อำ่น	วำรสำรยวุกำชำดฉบบันี	้

	 สถำนท่ีแรกท่ีพ่ีได้ไปเป็นวิทยำกรอบรมผู้ ต้องขงั	

คือ	 ทณัฑสถานหญิง อ�าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา  

คกุท่ีรวบรวมผู้ต้องขงัหญิงขนำดใหญ่ท่ีกระท�ำผิดกฎหมำย

จำกทัว่ประเทศ	 และต้องโทษจ�ำคกุตัง้แต่ย่ีสิบปีขึน้ไป

จนถงึตลอดชีวิต	 บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรบญัชำกำรของ

ทณัฑสถำนแหง่นี	้มีร้ำนกำแฟหลงัเลก็	บรรยำกำศอบอุน่และหอมกรุ่นไปด้วยกลิน่กำแฟ	โดยฝีมือกำรชงของผู้ต้องขงัหญิง	

บริเวณข้ำง	 ๆ	 กนัยงัมีร้ำนขำยของท่ีระลกึ	 งำนฝีมือของผู้ ต้องขงัหญิงจดัจ�ำหนำ่ยให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ	 นอกจำกนีย้งัมีร้ำน

นวดแผนไทย	 ซึง่มีผู้ ต้องขงัหญิงท่ีผำ่นกำรอบรมกำรนวดแผนไทยคอยให้บริกำร	 ทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของกำรฝึก

วิชำชีพให้แก่ผู้ ต้องขงัหญิง	 เพ่ือให้มีทกัษะในกำรประกอบอำชีพท่ีสร้ำงรำยได้ให้แก่ตนเองหลงัพ้นโทษและสำมำรถ 

เร่ิมต้นชีวิตใหม่ได้อีกครัง้	 โดยไม่หวนกลบัไปกระท�ำควำมผิดอีกเหมือนเช่นในอดีต	 ด้ำนในของทณัฑสถำนถกูจดั 

แบง่ออกเป็น	 “แดน”	 ในแตล่ะแดนมีผู้ ต้องขงัหญิงอยูห่ลำยพนัคน	นอกจำกนีย้งัมีแดนพิเศษ	 เชน่	แดนสถำนพยำบำล	

แดนฝึกวิชำชีพ	 รวมไปถงึแดนสทูกรรม	 ซึง่เป็นโรงประกอบอำหำรขนำดใหญ่โดยฝีมือผู้ต้องขงัเพ่ือผู้ต้องขงั	 โดยปกตแิล้ว

ในทณัฑสถำนหญิงนัน้จะไมค่อ่ยมีผู้ชำย	แม้แตผู่้คมุและเจ้ำหน้ำท่ีเกือบทกุคนก็เป็นผู้หญิง	ผู้ต้องขงัหญิงท่ีน่ีมีหลำกหลำยวยั	

ตัง้แตผู่้สงูอำย	ุวยักลำงคน	วยัรุ่น	รวมไปถงึหญิงตัง้ครรภ์	แดนสดุท้ำยเป็นท่ีตัง้ของฝ่ำยกำรศกึษำและพฒันำจิตใจ	หรือ	

“แดนการศกึษา”	พืน้ท่ีส�ำหรับจดักำรเรียนกำรสอนและจดัอบรมให้แก่ผู้ ต้องขงัหญิง	เพ่ือพฒันำจิตใจผู้ ต้องขงัด้วยกำร

ศกึษำ	เพ่ือคืนคนดีสูส่งัคม	

	 หลกัสตูรท่ีพ่ีได้เข้ำมำอบรมให้แก่ผู้ ต้องขงัหญิง

เป็นหลกัสตูรท่ี	ส�ำนกังำนยวุกำชำด	สภำกำชำดไทย	จดัอบรม 

ให้แก่อำสำยวุกำชำด	 ได้แก่	 หลกัสตูรพืน้ฐำนยวุกำชำด	

ซึง่มุง่เน้นให้ผู้ ต้องขงัหญิงมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเก่ียวกบั

กำรกำชำดและยวุกำชำด	 มีจิตอำสำในกำรบ�ำเพญ็ประโยชน์

เพ่ือสงัคม	 หลกัสตูรกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น	 มุ่งเน้น

กำรสร้ำงทกัษะในกำรปฐมพยำบำลตนเองและผู้ อ่ืน	 และ

หลกัสตูรกำรดแูลผู้สงูอำย	ุมุง่เน้นให้เกิดควำมรู้	ควำมเข้ำใจ

ในกำรดแูลสขุภำพอนำมยัของผู้สงูอำยใุนครอบครัวได้อยำ่ง

ถกูต้อง	 โดยทัง้สำมหลกัสตูรสอดรับกบัภำรกิจหลกัของ

สภำกำชำดไทยในด้ำนกำรสง่เสริมคณุภำพชีวิต	ท่ีต้องกำร

ส่งเสริมผู้ ด้อยโอกำสในสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึน้

และมีทกัษะในกำรดูแลสขุภำพชีวิตของตนเองได้อย่ำง

เท่ำเทียม	 ควำมรู้ท่ีผู้ ต้องขงัหญิงได้รับจำกกำรอบรมนี ้

จงึไม่ใช่แคท่กัษะในกำรดแูลชีวิตและสขุภำพอนำมยัของ

ตนเองเทำ่นัน้	 แตเ่ม่ือพวกเธอได้พ้นโทษออกจำกก�ำแพง

สงูนีไ้ปแล้ว	 พวกเธอยงัสำมำรถน�ำควำมรู้และทกัษะเหลำ่นี ้

ไปดแูลคนในครอบครัว	 และชว่ยเหลือคนอ่ืน	 ๆ	 ในชมุชน

และสงัคมได้ด้วยจิตอำสำ	ท�ำให้ผู้ ต้องขงัหญิงรู้สกึวำ่ชีวิต

ของตนเองก็มีคุณค่ำและสำมำรถท�ำประโยชน์ให้แก่ 

สงัคมได้	 และท�ำให้พวกเธอสำมำรถกลบัมำยืนในสงัคม 

และเร่ิมต้นชีวิตใหมไ่ด้อีกครัง้ด้วยก�ำลงัใจ	 กำรได้เข้ำมำ

เป็นวิทยำกรในทณัฑสถำน	 ยงัท�ำให้พ่ีได้มีโอกำสพดูคยุ

กบัผู้ ต้องขงัหญิง	 ได้รับฟังเร่ืองรำวในอดีตของพวกเธอ	

หลำกหลำยเร่ืองรำวท่ีร้อยเรียงผำ่นผู้ต้องขงัหญิง	 เป็นเสมือน

กระจกบำนใหญ่ท่ีสะท้อนกลบัมำสูส่งัคม	 ให้พวกเรำได้

ถอดบทเรียนและไมห่ลงเดนิทำงผิด	 เพรำะไมว่ำ่พวกเธอ

จะกระท�ำผิดไปโดยเจตนำหรือรู้เทำ่ไมถ่งึกำรณ์ก็ตำม	แต่

เม่ือสงัคมมีกฎหมำยเป็นบรรทดัฐำนให้ทกุคนอยู่ร่วมกนั

ได้อยำ่งสงบสขุ	 จงึไมอ่ำจจะมีข้ออ้ำงใดในกำรกระท�ำผิด

กฎหมำยได้

หากจะเปรียบผู้ต้องขังหญิงเป็นเหมือนดอกไม้
ดอกหนึ่ง พวกเธอก็คงเป็นดอกไม้ที่ผ่าน
ฤดูกาลร้อน หนาวมาอย่างโชกโชน เป็น
ดอกไม้ที่ถูกบดบังสายตาด้วยก�าแพงสูงที่

พันธนาการอิสระของพวกเธอไว้

	 ดอกไม้เบือ้งหลงัก�ำแพงสงูเคยเบง่บำนผิดทิศทำง	

เตบิโตผิดดนิด้วยควำมผิดพลำด	แตว่นันีด้อกไม้หลำยดอก	

ได้รับผลของกำรกระท�ำและอยำกจะกลบัมำเบง่บำนใหม่

อีกครัง้บนดินท่ีดี	 เม่ือได้กลบัออกไปสู่สงัคมภำยนอก 

ขอเพียงโอกำสและควำมเข้ำใจจำกพวกเรำ	ทกุคนโปรดมอง

ผู้ต้องขงัอยำ่งไมตี่ตรำและไมล่ดทอนคณุคำ่ควำมเป็นมนษุย์

ของพวกเธอ	 เพรำะในชีวิตจริงคงไม่มีใครสำมำรถย้อน 

กลบัไปแก้ไขอดีตท่ีผ่ำนมำได้	 สิ่งส�ำคญัคือกำรเรียนรู้

ควำมผิดพลำดในอดีต	 ลืมและทิง้มนัไว้	 เพ่ือก้ำวตอ่ไป

และเร่ิมต้นใหมอี่กครัง้ให้ได้	 เสมือนวำระดถีิขึน้ปีใหมไ่ทย

ท่ีเวียนมำให้เรำได้เร่ิมต้นสิง่ใหม	่ๆ	อีกครัง้	
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อาสา Inter

Guidance on providing Psychological First Aid (PFA) for COVID-19 

 The outbreak of COVID-19 has created fear, panic and worry among the general population. 

However, those that are directly affected by the coronavirus may be in greater panic, fear and worry. 

Psychological First Aid (PFA) helps to normalize worry and promote a feeling of safety, calming and hope. 

In the context of COVID-19, the traditional direct face to face talks between the PFA provider and the 

affected person may seem difficult due to the risks involved. As such, online support, using telephone 

or skype audio and video calls, may appear more appropriate. The guidance are as follows:  

Startup Life
ชนะความกลัว COVID-19 โดย นลณีย์ ศรีอฬุารวฒัน์ (อาสานนนี)่

    และ นภิสา ร่มโพธ์ิ (อาสาป่าน)

	 สวสัดีคะ่ชาวยวุกาชาดทกุคน	 ในชว่งต้นปีมานี	้ มีขา่วการแพร่ระบาด

ของไวรัส	 COVID-19	 หรือไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม	่ 2019	 ซึง่ท�าให้เกิดความ

วิตกกงัวลต่อผู้คนมากมาย	 ทางสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดง

ระหวา่งประเทศ	 (IFRC)	 ได้มีการเผยแพร่ค�าแนะน�าและเทคนิคทาง	 Psychological 

First Aid	หรือ	PFA	เพ่ือให้ความชว่ยเหลือและแนะน�าแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ	เชน่	

คนท่ีต้องกกัตวั	 (self-quarantine)	 นกัเรียนท่ีโรงเรียนปิด	 ประชาชนในหลาย	 ๆ

ประเทศท่ีถกูปิดเมือง	 บคุลากรทางการแพทย์	 ผู้ติดเชือ้และครอบครัวผู้ติดเชือ้	

รวมไปถึงประชาชนทัว่ไปท่ีได้รับความเดือดร้อน	เพ่ือดูแลสภาพจิตใจให้คงท่ี 

ไมก่ลวัและวิตกกงัวลมากจนเกินไป	ในฉบบันี	้พ่ีนนน่ีกบัพ่ีป่านจงึขอน�าสว่นหนึง่

ของค�าแนะน�านีม้าให้ทกุคนได้อา่นท�าความเข้าใจกนัคะ่

	 จากข้อแนะน�านีจ้ะเหน็ได้วา่	 IFRC	 ให้ความส�าคญักบัการดแูลชว่ยเหลือ

ทางด้านจิตใจไมต่า่งจากการดแูลร่างกายเลยคะ่	 ในสภาวการณ์เชน่นี	้ พ่ีนนน่ีกบัพ่ีป่าน

ขอให้น้อง	 ๆ	 อาสายวุกาชาดทกุคนตระหนกัแต่อย่าตระหนกกบัไวรัส	 COVID-19	 

จนเกินไปนะคะ	นอกจากจะดแูลปอ้งกนัตนเองแล้ว	น้อง	ๆ	ยงัสามารถน�าข้อแนะน�านี ้

ไปปรับใช้กบัคนรอบข้างได้ด้วยคะ่	 พ่ีทัง้สองคนเช่ือวา่เราทกุคนจะผา่นสถานการณ์นี ้

ไปได้	 เม่ือทกุคนร่วมมือร่วมใจและชว่ยเหลอืกนัและกนั	 เพ่ือท่ีคนไทยทกุคนจะได้กลบัมา

ใช้ชีวิตเป็นปกตโิดยเร็ว	แล้วพบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่	

มาเรียนรู้ความหมายเพิ่มเติมของค�าศัพท์ในบทความกันจ้า

COVID-19 (โค-วดิ-ไนน์-ทนี)	คือ	โรคระบาดชนิดใหมท่ี่มีต้นก�าเนิดมาจากโคโรนา่ไวรัส

ซึง่ก่อให้เกิดอาการหายใจตดิขดั	ไอ	และมีไข้สงู		

“CO”	 มาจากค�าวา่	 Corona	 (โคโรนา่)	 ซึง่เป็นช่ือไวรัสท่ีก�าลงัระบาดในขณะนี	้ มาจากภาษาละตนิ	 

แปลวา่	มงกฎุ	(crown)	เน่ืองจากไวรัสมีลกัษณะเป็นหยกั	ๆ 	คล้ายหนามแหลม	เม่ือสอ่งด้วยกล้องจลุทรรศน์

จะเหน็คล้ายเป็นมงกฎุ	

“VI”	มาจากค�าวา่	VIRUS	(ไวรัส)	

“D”	มาจากค�าวา่	Disease (โรค)	

สว่นตวัเลข	19	นัน้มีท่ีมาจากปีท่ีโรคนีเ้ร่ิมระบาดซึง่อยูใ่นปี	2019			

Psychological First Aid (PFA) (ไซ-โค-โล-จ-ิเคิล้-เฟิร์ส-เอด)	คือ	เทคนิคการปฐมพยาบาลท่ีสร้างขึน้

เพ่ือลดความเครียดและปรับสภาพสภาวะจิตใจท่ีผิดปกต	ิ เม่ือต้องรับมือกบัสถานการณ์ท่ีท�าให้วิตกกงัวล

อยา่งหนกั

Self-quarantine (เซล์ฟ-ควอ-รัน-ทนี)	 คือ	 การกกัตวั	 (ในกรณีของผู้ ท่ีมีภาวะสุม่เสี่ยงในการตดิเชือ้	

COVID-19	เชน่	ผู้ ท่ีเดนิทางกลบัมาจากประเทศสุม่เสีย่ง	ผู้ ท่ีมีไข้สงูหรือผู้ ท่ีสมัผสักบัผู้มีเชือ้ไวรัสโดยตรง	

จะต้องกกัตวัไว้	14	วนัเพ่ือดอูาการ)	

To normalize emotions (ท-ูนอ-มอล-ไลซ์-อี-โม-ชันส์)	คือ	ปรับอารมณ์ให้เป็นปกต	ิค�าวา่	“normalize”	

เป็นค�ากริยา	(verb)	แปลวา่	ท�าให้ปกติ	ท�าให้เป็นมาตรฐาน	กรณีใช้เป็นค�านาม	คือ	“normalization”	

แปลวา่	การท�าให้เป็นปกติ	การท�าให้เป็นมาตรฐาน			
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นานาสาระ

 กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย	 

ประจ�ำปี	 2563	 เฉลมิพระเกียรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	

พระบรมรำชปูถมัภกสภำกำชำดไทย	ระหวำ่งวนัท่ี	26	-	27	

มกรำคม	 2563	 ณ	 สนำมศภุชลำศยั	 สนำมกีฬำแหง่ชำติ	 

เขตปทมุวนั	กรุงเทพมหำนคร		กิจกรรมในงำนประกอบด้วย	

กิจกรรมกำรประกวดคหกรรม	กิจกรรมกำรประกวดวำดภำพ	

กิจกรรมประกวดกำรเดินสวนสนำม	 กิจกรรมประกวด 

สร้ำงภำพโปสเตอร์เพ่ือจดันิทรรศกำร	กิจกรรมกำรแขง่ขนัตอบ

ปัญหำยวุกำชำด	กิจกรรมพิเศษยวุกำชำด	10	ฐำนกิจกรรม	

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิำร	CPR	กบัสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชำต	ิ

พิธีสงฆ์	 พิธีเฉลมิพระเกียรติพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ	

และพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมของยวุกำชำด	 ในวนั 

จนัทร์ท่ี	27	มกรำคม	2563	โดยได้รับพระกรุณำธิคุณจำก	 

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ำโสมวล	ีกรมหม่ืนสทุธนำรีนำถ	

โปรดให้	พลเอก	หมอ่มเจ้ำเฉลมิศกึ	ยคุล	เสดจ็แทนพระองค์

เป็นประธำนในพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมของยวุกำชำด	

และประทำนโล่พระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 

อปุนำยิกำผู้อ�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย	 ให้กบัยวุกำชำดดีเดน่	

ประจ�ำปี	 2562	จ�ำนวน	12	 รำย	และอำสำยวุกำชำดดีเดน่	

ประจ�ำปี	2563	จ�ำนวน	15	รำย	รวมทัง้สิน้	27	รำย	มีผู้ เข้ำร่วม

กิจกรรมและชมงำน		จ�ำนวน	10,099		คน

	 ประชมุชีแ้จงแนวทำงกำรจดังำนชมุนมุยวุกำชำด

สว่นภมิูภำค	เฉลมิพระเกียรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	

ระหวำ่งวนัท่ี	7-	9	มกรำคม	2563	ณ	โรงแรมเดอะพำลำสโซ	่

ถนนรัชดำภิเษก	 กรุงเทพมหำนคร	 ผู้ เข้ำร่วมประชุม 

เป็นผู้ แทนจำกศึกษำธิกำรภำคและศึกษำธิกำรจังหวัด	

และบุคลำกรกลุ่มส่ ง เส ริมและพัฒนำยุวกำชำด	 

ส�ำนกักำรลกูเสือ	 ยวุกำชำดและกิจกำรนกัเรียน	 จ�ำนวน	

117	คน

 การประชุมปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกหมู่

ยุวกาชาดต้นแบบ	ระหวำ่งวนัท่ี	29	–	31	มกรำคม	2563		

ณ	 โรงแรมริเวอร์ไรน์	 เพลส	 อ�ำเภอเมือง	 จงัหวดันนทบรีุ	 

มีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	 พร้อมครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำท่ีมีควำมรู้	ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนกิจกรรม

ยวุกำชำดจำกทัว่ประเทศ	เข้ำร่วมประชมุ	จ�ำนวน	45	คน

	 กำรประชมุจดัท�ำเกณฑ์กำรประกวดแขง่ขนัทกัษะทำง

ยวุกำชำด	ตำมแนวพระรำชด�ำรัส	 เพ่ือกำรปรับปรุงและพฒันำ

หลกัสตูรยวุกำชำด	5	ประกำร	ของสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	

ระหวำ่งวนัท่ี	4	-	7	กมุภำพนัธ์	2563		ณ	โรงแรมริเวอร์ไรน์	เพลส	

อ�ำเภอเมือง	 จงัหวดันนทบรีุ	 มีคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ	

พร้อมครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำท่ีมีควำมรู้	 ควำมเช่ียวชำญ

ทำงด้ำนกิจกรรมยวุกำชำดจำกทัว่ประเทศ	 เข้ำร่วมประชมุ	

จ�ำนวน	45	คน

  กำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือปรับปรุงระเบียบ

คณะกรรมกำรบริหำรยุวกำชำด	 ว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิ

เก่ียวกบัยวุกำชำด	ระหวำ่งวนัท่ี	11	–	14	กมุภำพนัธ์	2563		 

ณ	 โรงแรมบียอนด์	 สวีท	 เขตบำงพลดั	 กรุงเทพมหำนคร 

มีคณะกรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิ	 พร้อมครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้	 ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำน

กิจกรรมยวุกำชำดจำกทัว่ประเทศ	เข้ำร่วมประชมุ	จ�ำนวน	

50	คน

	 ท่ีกลำ่วมำคือผลกำรด�ำเนินกิจกรรมของพ่ีน้องยวุกำชำดสถำนศกึษำ	 ท่ีร่วมด�ำเนินกำรร่วมกบัเรำ	 (กลุม่สง่เสริมและ

พฒันำยวุกำชำด	ส�ำนกักำรลกูเสือ	ยวุกำชำดและกิจกำรนกัเรียน)		หำกทำ่นมีข้อค�ำถำมหรือสนใจในเร่ืองใดเป็นพิเศษ	สำมำรถ

ตดิตอ่สอบถำมได้ท่ี	 ได้โดยตรง	 หรือสง่จดหมำยสอบถำมเพ่ิมเตมิได้ท่ี	 319	 อำคำรเสมำรักษ์	 ชัน้	 2	 แขวงดสุติ	 เขตดสุติ	

กรุงเทพมหำนคร	10300	หรือโทรศพัท์/โทรสำร	0	2628	6405	หรือ	e-mail	:	redcrossyouth.moe.go.th	

	 ฉบบัหน้ำเรำจะมำอพัเดทข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวให้เพ่ือน	 ๆ	 ได้รับทรำบข้อมูลกันใหม่นะคะ	 ส�ำหรับฉบบันี	้ 

กลุม่สง่เสริมและพฒันำยวุกำชำด	ต้องขอขอบคณุผู้อำ่นทกุทำ่นและขอจบคอลมัน์นีไ้ว้เพียงเทำ่นี	้สวสัดีคะ่

นานาสาระ : ยุวกาชาดไทย โดย กลุ่มส่งเสริมและพฒันายวุกาชาด

ส�านกัการลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน

สวัสดีค่ะพี่น้องยุวกาชาด เรามีกิจกรรมยุวกาชาดสถานศึกษาที่น่าสนใจ
มาน�าเสนอพี่น้องยุวกาชาด ดังต่อไปนี้
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A

Q

พี่มูฟขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับน้อง และ ทุก ๆ คนที่ได้อ่านคอลัมน์นี้นะครับ 
อย่าพึ่งท้อครับ ท�าทุกอย่างด้วยความพยายาม ความตัง้ใจ ผลสุดท้ายจะต้อง

ออกมาดีอย่างแน่นอน เช่ือพี่มูฟ!

เจอกันฉบับหน้า อย่าลืมนะครับ ไปต่อไม่ไหว เรียกใช้พี่มูฟ 
แค่สแกน QR Code เพราะชีวิตคือสิ่งสวยงามครับ

A
Q

เพราะ
ชีวิต
ต้อง
เดิน 
ต่อไป

เพราะ
ชีวิต
ต้อง
เดิน 
ต่อไป
Keep Moving

อาสา move on

โดย  พีมู่ฟ

	 สวสัดีครับน้อง	 ๆ	 ท่ีรักทกุคน	 กลบัมำเจอพ่ีมฟูกนัอีกแล้ว	 พ่ีมฟูต้องขอบคณุ

ทกุ	 ๆ	 ค�ำถำมท่ีสง่เข้ำมำอยำ่งล้นหลำม	 พ่ีมฟูขออนญุำตทยอยตอบในฉบบัถดั	 ๆ	 ไป 

นะครับ(อยำ่เพ่ิงน้อยใจกนันะครับ)		ในชว่งนีส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้	COVID-19	

ยงัคงเพ่ิมขึน้เร่ือย	ๆ	พ่ีมฟูอยำกให้น้อง	ๆ	ทกุคนรักษำสขุภำพ	ปฏิบตัติวัตำมค�ำแนะน�ำ

ของกรมควบคมุโรคโดยเคร่งครัด	เพ่ือตวัเรำ	เพ่ือคนท่ีเรำรัก.....	หยดุเคลื่อนไหว	เก็บตวั

อยูบ้่ำน	ปลอดภยัท่ีสดุครับ	อยูห่ำ่งจำกกนัในระยะ	1-2	เมตร	และเม่ือไหร่ท่ีน้อง	ๆ	รู้สกึ

ไมส่บำยใจ	 หนัไปไมเ่จอใคร	 ก็ปรึกษำพ่ีมฟูได้เสมอนะครับ	 เพียงแคส่แกน	QR	Code	

ท้ำยบทควำมนี	้ พ่ีมฟูและทีมงำนพร้อมท่ีจะอยูเ่คียงข้ำงน้องเสมอนะครับ	ฉบบันี	้ พ่ีมฟู

ขอเลอืกค�ำถำมแรกเพ่ือชว่ยน้องท่ีก�ำลงัเผชิญกบัผลกระทบจำกเชือ้	COVID-19	นะครับ

พี่มูฟครับ เพื่อนผมช่ือบ ี เพิ่งกลับมาจากญ่ีปุ่นไม่ก่ีวัน และอยู่ในช่วงกักตวั 14 วัน ของการ 

เฝ้าระวังเชือ้ Covid-19 เพื่อนผมเกดิความวติกกังวลใจกลัวว่าตนเองจะตดิเชือ้ COVID-19 ท�าให้

เกดิความเครียด ไม่ยอมกนิข้าว โทรหาผมวันละหลาย ๆ ครัง้ ทกุครัง้กจ็ะร้องไห้ตลอด จนผม

รู้สึกร�าคาญใจ แต่ผมกเ็หน็ใจเขาและอยากให้ก�าลังใจ ไม่อยากให้เพื่อนคดิมากจนเกนิไปครับ 

ผมกลัวเพื่อนฆ่าตวัตาย พี่มูฟช่วยแนะน�าหน่อย 

	 พ่ีมฟูอยำกขอให้น้องขม่ควำมรู้สกึร�ำคำญ	และเป็นท่ีพึง่ให้เพ่ือนได้ระบำยนะครับ	เพรำะน้องบี

ก�ำลงัอยูใ่นอำกำรวิตก	 น้องอำจจะไมต้่องพดูอะไรเลย	 แครั่บฟัง	 เป็นก�ำลงัใจ	 เพ่ือใหน้องบีรู้สกึวำ่ 

มีคนรับฟังเขำ	และเขำไมไ่ด้อยูค่นเดียวบนโลกครับ	 ต้องบอกน้องก่อนเลยนะครับวำ่สถำนกำรณ์ใน

ตอนนี	้หลำยคนเองก็ตระหนกตกใจกบัเหตกุำรณ์ของเชือ้	COVID-19	สิง่แรกเลย	พ่ีมฟูอยำกให้น้อง

มองในแงดี่วำ่	 น้องเองเป็นพลงับวก	 เป็นคนท่ีน้องบีไว้วำงใจ	 เม่ือคยุด้วยแล้วผอ่นคลำยควำมกงัวลได้	

หลงัจำกน้องรู้สกึได้วำ่น้องบีสบำยใจขึน้แล้ว	 พ่ีมฟูแนะน�ำวำ่คอ่ย	 ๆ	 คยุกบัน้องบีเพ่ือให้เขำตัง้สติ	

และสงัเกตอำกำรของตนเอง	รวมถงึปฏิบตัติวัตำมค�ำแนะน�ำของกระทรวงสำธำรณสขุครับ	บอกน้องบี

วำ่ให้หำกิจกรรมท่ีสำมำรถท�ำท่ีบ้ำนระหวำ่งกกัตวัในระยะเวลำ	 14	 วนั	 เชน่	 อำ่นหนงัสือ	 แนะน�ำ 

หนงัสนกุ	ๆ	ให้น้องบีด	ู ให้ก�ำลงัใจน้องบีด้วยกำรชวนพดูคยุ	 เป็นฝ่ำยโทรหำน้องบีบ้ำง	แนะน�ำขนม	

อร่อย	 ๆ	 ให้น้องบีลองสัง่มำทำนท่ีบ้ำนก็ได้นะครับ	 น่ีคือโอกำสท่ีน้องจะได้ท�ำควำมดีในกำรชว่ยเพ่ือน

ไม่ให้ทกุข์	 ไม่กงัวล	 อย่ำงท่ีพ่ีมฟูบอกไปนะครับว่ำ	 ก�ำลงัใจเป็นสิ่งส�ำคญั	 และตวัน้องเองเม่ือให้ 

ก�ำลงัใจเพ่ือนแล้ว	ก็อยำ่ลืมรักษำสขุภำพตนเองด้วยนะครับ		

หนูกับเพื่อนเรารู้จกักันตัง้แต่เดก็และสนิทกันมานานมากแล้วค่ะ จนมาวันหน่ึง หนูแอบชอบ

ผู้ชายคนหน่ึง ซึ่งท�างานร่วมกันกับหนูและเพื่อน แต่เค้าชอบเพื่อนหนูค่ะ หนูไม่อยากเสียเพื่อน

เลยไม่บอกเพื่อนว่าหนูชอบเค้า อยู่มา 8 เดอืนเค้าเลิกกัน แล้วผู้ชายคนนัน้กม็าขอคบกับหนู 

หนูก็เลยลองให้โอกาสค่ะ ท�าให้เพื่อนน้อยใจหนูเพราะคิดว่าหนูแอบคุยกับเค้ามาก่อนหน้านี ้

และท�าให้พวกเค้าเลิกกัน หนูกเ็สียใจนะคะ แต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อน พอเราคบกันได้ 

3 - 4 เดอืน เค้ากท็ิง้หนูไปมีคนอ่ืนค่ะ ตัง้แต่วันนัน้มา หนูกไ็ม่ยอมเปิดใจให้ใครอีกเลยเป็นเวลา 

2 ปีแล้วค่ะ หนูเลยอยากขอค�าแนะน�าว่า หนูควรพดูกับเพื่อนอย่างไรดคีะ และหนูควรท�า

อย่างไรดเีพื่อเอาตวัเองออกจากความรู้สึกแย่ ๆ นี ้ค่ะ 

	 อนัดบัแรกพ่ีมฟู	อยำกให้น้องเปิดใจคยุกบัเพ่ือนตรง	ๆ 	เลยครับ	เหตกุำรณ์ผำ่นมำนำน	พ่ีมฟูเช่ือวำ่	

มิตรภำพควำมผกูพนัท่ีน้องมีให้กนัมำตัง้แตเ่ดก็	ต้องท�ำให้น้องกลบัมำดีกนัได้เหมือนเดมิแนน่อนครับ	

เวลำสำมำรถเยียวยำควำมรู้สกึได้เสมอ	ขอเพียงแสดงควำมจริงใจให้เพ่ือนรับรู้ครับ	และท่ีน้องถำม

วำ่จะเอำตวัเองออกจำกควำมรู้สกึแย	่ๆ	นีอ้ยำ่งไร	 พ่ีมฟูอยำกให้ข้อคดินิดนะครับ	วำ่บำงครัง้กำรท่ี

ใครสกัคนผำ่นเข้ำมำในชีวิตเรำ	มนัท�ำให้เรำได้เรียนรู้อะไรใหม	่ๆ	ไมว่ำ่มนัจะดีหรือร้ำย	มนัก็ท�ำให้

เรำมีประสบกำรณ์	 มีภมิูต้ำนทำนท่ีจะก้ำวเดินตอ่ไปอยำ่งเข้มแข็งมำกขึน้นะครับ	 ใครไมดี่หรือเร่ือง

ไมดี่ท่ีผำ่นมำเรำควรเก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจครับ	 แล้วเลือกเก็บแตค่วำมทรงจ�ำดี	 ๆ	 ท่ีมีให้กนั 

ดีกวำ่	 อยำ่เพ่ิงตดัสนิผู้ชำยทัง้โลกด้วยคน	 ๆ	 เดียวเลยครับ	 พฒันำตวัเองให้มีคณุคำ่ตอ่สงัคมและ

สว่นรวมครับ	 สกัวนัต้องมีคนท่ีเหมำะสมกบัเรำเข้ำมำในชีวิตน้องแนน่อน	 พ่ีมฟูให้ก�ำลงัใจน้องนะ

ครับ	สู้ 	ๆ	ๆ	

 

#อย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ เพราะเราจะก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม
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อาสาพาเม้าส์

   วัสดีค่ะ หลังจากได้รับสาระความรู้และความสนุก
จาก Youth Excellence ไปแล้ว ในฉบับนี้เรามี 7 ค�าถาม  
ให้ตอบกันเข้ามา โดยเรามีร่มจากส�านักงานยุวกาชาดให้
เป็นรางวัลด้วยนะคะ

อาสาสายเปย์

1. ช่ือไวรัสโคโรน่ามาจากภาษาอะไร แปลว่าอะไร และท�าไมจึงช่ือนี้

2. วิธีให้ก�าลังใจจากวิกฤต COVID-19 แบบง่าย ๆ มีอะไร

3. ใครคืออดีตเถ้าแก่ผู้เคยล้มละลาย และลุกขึ้นสู้อีกครัง้ด้วยการท�าธุรกิจอะไร

4. ของดี 5 อย่าง ที่ติดตัวคนเรามาตัง้แต่เกิดคืออะไร

5. ส�านักงานยุวกาชาดจัดกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ เรื่องของ 
COVID-19 (อย่างน้อย 4 กิจกรรม)

6. ท่านช่ืนชอบคอลัมน์ใดของ Youth Excellence ฉบับนี้มากที่สุด เพราะเหตุใด

7. ข้อเสนอแนะเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศของ Youth Excellence ในฉบับต่อไป 
เช่น คอลัมน์ที่ท่านอยากให้ทีม Youth Excellence เพิ่มเติมหรือลดทอน เป็นต้น

ทุกท่านสามารถตอบค�าถาม
เข้ามาได้ทาง QR code นี ้

โดยสุ่มผู้โชคดีทีต่อบค�าถาม
ถูกทุกข้อเท่านัน้ จ�านวน 5 รางวัล
ประกาศรายช่ือผู้โชคดี ฉบับหน้า 

ส

สมัครสมาชิก
Youth Excellence วารสารยุวกาชาด
ปีละ 200 บาท จ�านวน 4 ฉบับ สแกน QR code ที่นี่

สวัสดวัีนขึน้ปีใหม่ไทยค่ะ

ทีม	Youth	Excellence	 ขอให้ทกุท่ำน 

มีสขุภำพแข็งแรงนะคะ	ส�ำหรับเทศกำล

ส งก ร ำน ต์ ปี นี พิ้ เ ศษก ว่ ำ ทุ ก ปี ค่ ะ	

เ น่ื อ ง จ ำก มี แ ขก ไม่ ไ ด้ รั บ เ ชิญ คื อ

เชือ้	COVID-19	มำเย่ียมเยียน	ท�ำให้

หลำยท่ำนอำจรู้สึกท้อแท้และสิน้หวัง

กับวิกฤตท่ีก�ำลังเกิดขึน้ 	 พวกเรำ

ทีม	Youth	Excellence	จงึขอถือโอกำส

ส่งพลังใจและข้อคิดธรรมะดี	ๆ	จำก 

สมเด็จพระวันรัต	(จุนท์	พฺรหฺมคุตฺโต)	

กรรมกำรมหำเถรสมำคม	และเจ้ำอำวำส 

วดับวรนิเวศรำชวรวิหำร	พระเถระผู้เคร่งครัด

และได้รับควำมเลื่อมใสศรัทธำ	 ผู้ สร้ำง

ผลงำนอนัทรงคณุปูกำรในหลำกหลำยด้ำน

ให้งดงำมมัน่คงถำวร	Youth	Excellence 

ฉบบันี	้ เจ้ำประคณุสมเดจ็ฯ	 ได้เมตตำ

ประทำนสมัภำษณ์	 และแนะแนวทำง 

ในกำรปฏิบตัิตน	 เพ่ือกำรเดนิทำงไปสู่

จุดมุ่งหมำยของควำมสุข	ควำมเจริญ 

และควำมส�ำเร็จในชีวิต	 ให้กบัพวกเรำ

และผู้ อ่ำนทุกท่ำน	 เป็นกำรต้อนรับ 

วนัมหำสงกรำนต์	2563	คะ่

ส ม เ ด็ จ
พระวันรัต
พระเถระที่หาได้ยาก
ในกรุงรัตนโกสินทร์  

นำงสำว	ธญัวรัตม์	จลุสคุนธ์
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กราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตค่ะ 

ดิฉันทีม Youth Excellence ขออนุญาตประทาน

สัมภาษณ์เพื่อเมตตาชีแ้นะแก่สมาชกิ Youth Excellence  

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่เผชญิปัญหาชีวติ ผิดหวัง 

ล้มแล้วลุกไม่ขึน้ เป็นเหตุให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

และฆ่าตวัตายกันจ�านวนมากขึน้ในปัจจุบนั บวกกับ

วิกฤตเชือ้ “COVID-19” ที่ทั่ วโลกก�าลังเผชิญอีก  

เราจะสามารถเป็นก�าลังใจให้พวกเขาได้อย่างไรบ้าง 

ขอเจ้าประคุณสมเดจ็ฯ เมตตาด้วยค่ะ

					ก็อยำ่ล้มส	ิล้มแล้วต้องลกุเองให้ได้	ไมมี่ใครไปชว่ยอุ้ม

หรอก	 ลกุเองไมไ่ด้ก็นอนตำยอยูต่รงนัน้	 เขียนไปแล้วเขำ

จะอำ่นหรือ	 ทกุวนันีเ้หน็ตดิแตโ่ทรศพัท์	 (แล้วเจ้ำประคณุ

สมเดจ็ฯ	 ก็หลบัตำเพง่พินิจน่ิงชัว่ครู่...	 จนยิม้เกร็งกนัทัง้ 

ทีม	Youth	Excellence)	 คือท่ีสมเดจ็ฯ	พดูบอ่ย	ๆ	นัน้นะ่ 

คนเรำน่ีต้องมีควำมส�ำนกึในตวั	 รู้ไหมวำ่คนเรำเกิดมำมี

ของดีตดิตวัมำพร้อม	5	อยำ่ง	อยูท่ี่เรำจะหยิบมำใช้ถกูผิด	

มีอะไรบ้ำงน่ี	 ยงัไมรู้่เลย	 ถ้ำเข้ำใจรู้จกัใช้ให้เกิดประโยชน์	

ก็เป็นหนทำงแห่งควำมสุข	ควำมเจริญในชีวิต	 คือ	 

(หนึง่)	มีกำย	มีทกุคนไหม	ใช้กำยเรำท�ำใชไ่หม	ตัง้แตเ่ดนิ	

พดู	 เขียน	 ท�ำกิจกรรมตำ่ง	 ๆ	 ดีไมดี่ละ่	 ของดีอนัดบัหนึง่	

(สอง)	 มีวำจำส�ำหรับพดูสื่อสำร	 เรำต้องใช้ใชไ่หมในชีวิต

ประจ�ำวนั	(สำม)	มีใจ	อยูท่ี่ใจเรำ	เท่ียวไปขอของดีจำกคน

อ่ืน	 เรำมีของดีพิเศษในตวัเรำแล้ว	 (สี่)	 มีปัญญำ	 มีตัง้แต่

เกิดนะ	 ไมใ่ชท่ี่เรำไปเรียนปริญญำนะ	 อนันัน้เรียกควำมรู้	

อยำ่ไปนกึวำ่มีปัญญำนะ	 จบปริญญำโท-เอก	 โงเ่ยอะ	

(อมยิม้พร้อมหวัเรำะในล�ำคอ)	 (ห้ำ)	 มีสต	ิ สตท่ีิธรรมชำติ

ให้มำ	 รู้ตวับ้ำงเปลำ่เรำมีสตไิหม	 มีหมดทกุคนตัง้แตเ่กิด	

แตเ่รำไมไ่ด้หยิบของดีมำใช้	ใชไ่หมเลำ่	ให้เข้ำใจอยำ่งนีก่้อน		

มนุษย์ทุกคนมุ่งหาความสุขและความส�าเร็จในชีวิต 

การหยบิของดทีัง้ 5 ที่เจ้าประคุณสมเดจ็ฯ เทศนามา

ใช้ในชีวติประจ�าวันเป็นเร่ืองยากมาก ในทางปฎบิตัิ

ควรน�าใช้อย่างไรคะ  

					สิง่ท่ียำกเพรำะเรำไมท่�ำตำ่งหำก	(ยิม้ด้วยเมตตำ)	ไมมี่

อะไรยำกส�ำหรับคนท่ีลงมือท�ำ	 และต้องอำศยักำรฝึกฝน	

ใช้เคร่ืองมือในตนเองให้ถูก	 ถ้ำไม่ใช้ก็ขึน้สนิมใช่ไหม	

อำวธุมีอยูแ่ล้ว	ถำมวำ่เดนิยำกไหม	(ไมย่ำกคะ่...	เรำตอบ

กันอย่ำงพร้อมเพรียงจนเจ้ำประคุณสมเด็จฯ	 หวัเรำะ)	 

เร่ิมต้นจำกตัง้ไขใ่ชไ่หม	 คือกำรใช้กำย	 ฝึกฝน	 ก้ำวขำเดนิ	

เร่ิมว่ิง	 แล้วเด๋ียวนีต้้องบงัคบัไหม	 เป็นอตัโนมตัิไหมล่ะ 

ถ้ำเรำไมใ่ช้เดนินำน	ๆ	แล้วมำเดนิ	ยำกใชไ่หม	 เพรำะเรำ

ไมท่�ำจนเป็นนิสยั	 มนัเลยยำก	 ใจนีก็้ต้องใช้มำคดิ	 ตัง้ใจ

เรำให้มัน่คงแนว่แน	่เรำท�ำอะไรงำนนัน้ก็ส�ำเร็จ	เอำใจมำตัง้

แล้วเอำปัญญำมำวินิจฉยัวำ่ท่ีคดิวำ่จะไปถงึ	มนัไปจริงไหม	

เม่ือคดิถกูต้องแล้ว	 เอำสตมิำคมุ	 อยำ่ให้ไขว้เขวไปตำม

คนชัว่ในตวัเรำท่ีมนัชวนเรำไป	ชัว่ไหมน่ีตวัเรำนะ่	(ก็มีบ้ำง

คะ่...	ทีม	Youth	Excellence	ตอบอ้อมแอ้ม)	ไมบ้่ำงหรอก	

ทัง้หมด	(พวกเรำเผลอหวัเรำะจนเจ้ำประคณุสมเดจ็ฯ	อมยิม้)		

ถ้าเช่นนัน้แล้ว เราควรเร่ิมขัดเกลาคนช่ัวในตวัเราเอง

ก่อนใช่ไหมคะ แล้วเพื่อให้สังคมเราเป็นสุขยิ่งขึน้ 

เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ อ่ืนที่ก�าลังหลงทางหรือ

สิน้หวังได้อย่างไรคะ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ต้อง

เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ เต็มไปด้วยอบายมุข 

เช่น พ่อแม่ตดิเหล้า ตดิการพนัน หรือเดก็ก�าพร้าที่

ขาดพ่อแม่คอยสอนส่ัง 

	 	 	 	 	 คือมนษุย์นอกจำกของดี	5	อยำ่งแล้ว	ยงัมีลกัษณะ

พิเศษอยู่สองอย่ำง	(หนึ่ง)	รับกำรอบรมได้	ถ้ำคนอ่ืนมำ

ต�ำหนิอบรม	เรำต้องรับได้	 (สอง)	 ไม่มีใครอบรมเรำเลย 

แตอ่บรมตวัเอง	 เรำก็ฝึกฝนเองท�ำเองได้	แตกตำ่งจำกสตัว์

อ่ืนไมมี่นะ	 มนษุย์น่ีมีศกัยภำพพิเศษมหำศำล	 ใครจะเป็น

อะไรก็แล้วแตต้่องมำเป็นมนษุย์นะ	มนษุย์มีจิตส�ำนกึท่ีฝัง

แนน่อยูใ่นใจทกุคน	 อยูท่ี่เรำจะเอำจิตส�ำนกึมำสอนตวัเอง

หรือไม	่ไมมี่ใครชว่ยเรำได้	

เหมือนเราก�าลังจะจมน�้า มีคนโยนห่วงยางให้
ถ้าเราไม่คว้าไว้ ห่วงยางมันจะช่วยเราไหม

ห่วงยางอุ้มเราไม่ได้หรอก
เราเองที่ตอ้งเป็นคนไขวค่วา้เอาหว่งยาง

มาช่วยชีวติเรา

มนัแก้ไมไ่ด้หรอก	 ถ้ำไมมี่ส�ำนกึ	 พดูยงัไงมนัก็ไมเ่อำ	อยำ่คดิ

ไปแก้ไขคนอ่ืน	แก้ไขตวัเองซะก่อน		อยำกฟังนิทำนไหม	

(อยำกคะ่...	ตอบโดยพร้อมเพรียง)	เอ้ำ!	จะเลำ่ให้ฟังเร่ือง

เทวดำกบัหนอนขี	้(เจือเสยีงหวัเรำะของเจ้ำประคณุสมเดจ็ฯ)	

มีฤำษี	 2	 ตนเป็นเพ่ือนรักกนั	 ตนหนึง่ปฏิบตัธิรรมจริงจงั	

พอตำยไปได้เกิดเป็นเทวดำเสวยสขุบนสวรรค์	 อีกตนมกั 

ขีเ้กียจหลบหลีก	 วนัหนึ่งเทวดำหวนคิดถึงอดีตเพ่ือนรัก	

ด้วยญำณวิถีจงึได้รู้วำ่เพ่ือนรักเกิดเป็น	 "หนอน"	 ในหลมุขี	้

(ไมห่ยำบนะ...	กลัว้หวัเรำะเบำ	ๆ	)		จงึรีบลงมำเย่ียมและ

เกิดควำมสงสำร	จงึเอย่ถำมวำ่		เพ่ือนรัก	เอง็จ�ำข้ำได้ไหม 

เจ้ำหนอนเอะใจ	 แล้วถำมออกไปวำ่	เจ้ำเป็นใคร	 ถงึมำ

เรียกข้ำวำ่เพ่ือน	 เทวดำพดูวำ่	ข้ำเทวดำเพ่ือนเก่ำสมยัเรำ

เป็นฤำษีด้วยกันจ�ำได้ไหม		 สงสำรเหลือเกินเพ่ือนเอ๋ย	

ต้องมำตกระก�ำล�ำบำก	ไปอยูด้่วยกนัไหม	เจ้ำหนอนกงัขำ

จึงถำมไปว่ำเอ็งไปเกิดเป็นเทวดำสบำยกว่ำหรือ	เทวดำ

เล่ำว่ำ	สถำนท่ีข้ำอยู่แสนจะสขุส�ำรำญ	 อยำกได้อำหำร

ชนิดใด	 รสใด	 แคน่กึเอำ	 ทกุอยำ่งก็เลื่อนลอยมำให้เรำได้

สมปรำรถนำ	เจ้ำหนอนได้ฟังเทวดำ	แทนท่ีจะตอบรับค�ำชวน 

กลบัปฏิเสธและว่ำ	 ข้ำอยู่ท่ีน่ีสบำยกว่ำเยอะ	 ไม่ต้องนึก 

ก็มีขีใ้ห้กินตลอดเวลำ	เจ้ำกลบัไปเถอะ	(หวัเรำะพร้อมเพรียง)	

เหน็ไหมวำ่ตอ่ให้เรำปรำรถนำดี	หยิบย่ืนโอกำสให้เขำเพียงใด	

ถ้ำเขำไมรั่บ	ก็เปลำ่ประโยชน์

เข้าใจเหน็ภาพชัดเจนเลยค่ะ ดฉัินทมี Youth Excellence 

ขอกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเดจ็ฯ ด้วยความเคารพ

อย่างยิ่งที่เมตตาสละเวลาประทานสัมภาษณ์ และให้

ข้อคดิ คตธิรรมเพื่อเป็นเคร่ืองเตอืนใจให้ตัง้ม่ันอยู่ใน

ความดไีด้ด้วยตนเองท�าเท่านัน้ เพราะเราต่างมีของดี

พร้อม 5 อย่างและลักษณะพเิศษอีก 2 อย่างตดิตวั

แต่ก�าเนิด  

	 	 	 	 	 จะไปแล้วหรือ	 เอำอีกไหม	นอกจำก	 ของดี	 5	 อยำ่ง	

ลกัษณะพิเศษ	2	อยำ่ง	แล้วมนษุย์เรำยงัมีคนรับใช้ทัง้	5	อีก	

อยำกรู้จกัไหม	 (อยำกคะ่...	 ตอบเสียงดงัฟังชดัจนเจ้ำ

ประคณุสมเดจ็ฯ	ต้องกลัน้ยิม้)	คนรับใช้เหลำ่นัน้คือ	ตำ	ห	ู

จมกู	ลิน้	กำยผสัสะ	รู้จกัพวกเขำไหม	รับใช้ให้เรำได้เหน็ภำพ	

ได้ยินเสียง	ได้กลิน่	ได้รสชำติ	และรับรู้กำรสมัผสั		สดุท้ำย

ท�ำให้เรำเกิดควำมรู้สกึ	ชอบ	และ	ไมช่อบ	เหน็ไหมเกิดคนชัว่

ในตวัเรำทัง้นัน้	ทัง้โลภะ	 ทัง้โทสะ	 มิตรชัว่ทัง้คู	่ สิง่เหลำ่นี ้

จะน�ำพำเรำให้จมดิง่	เรำจงึต้องดงึ	สต	ิ กบั	ปัญญำ	มำใช้

พิจำรณำให้เหน็คณุและโทษ	เม่ือยำมโกรธ	 ก็ให้คดิต�ำหนิ

เรำเองวำ่ผิด	ไมเ่ท่ียวโทษคนอ่ืน	แม้ไมผิ่ดก็ให้รับผิดไว้ก่อน	

มนัจงึจะสงบสขุได้	ทีนีเ้ข้ำใจหรือยงั	จะเอำกลบัไปด้วยไหม	

หรือจะเอำทิง้ไว้ท่ีน่ี	(ถำมด้วยรอยยิม้แหง่เมตตำ)	

พวกเราทมี Youth Excellence  จงึตอบพร้อมเพรียง

เป็นเสียงเดยีวกันว่า เอากลับไปด้วยเจ้าค่ะ พร้อมด้วย

เสียงหัวเราะที่ เจ้าประคุณสมเด็จฯประทานให้แก่

พวกเราทมี  Youth Excellence

การประทานสัมภาษณ์ครัง้นีเ้ต็มไปด้วยรอยยิม้แห่ง

เมตตา โอวาทธรรมของเจ้าประคุณสมเดจ็ฯ ช่างเป็น

ค�าสอนที่เข้าใจง่ายและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

ขอเพียงเร่ิมลงมือท�าและฝึกฝนบ่อยๆ จุดหมาย

ปลายทางแห่งความสุขและความเจริญในชีวติจะต้อง

เป็นของทกุท่านอย่างแน่นอนค่ะ

#ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา
#เราจะรับสิ่งนัน้เข้ามาเป็นคุณหรือโทษ
#ก็เราเท่านัน้เอง 

“

”
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เหมือนเราก�าลังจะจมน�้า มีคนโยนห่วงยางให้
ถ้าเราไม่คว้าไว้ ห่วงยางมันจะช่วยเราไหม

ห่วงยางอุ้มเราไม่ได้หรอก
เราเองที่ตอ้งเป็นคนไขวค่วา้เอาหว่งยาง

มาช่วยชีวติเรา

มนัแก้ไมไ่ด้หรอก ถ้าไมมี่ส�านกึ พดูยงัไงมนัก็ไมเ่อา อยา่คดิ

ไปแก้ไขคนอ่ืน แก้ไขตวัเองซะก่อน  อยากฟังนิทานไหม 

(อยากคะ่... ตอบโดยพร้อมเพรียง) เอ้า! จะเลา่ให้ฟังเร่ือง

เทวดากบัหนอนขี ้(เจือเสยีงหวัเราะของเจ้าประคณุสมเดจ็ฯ) 

มีฤาษี 2 ตนเป็นเพ่ือนรักกนั ตนหนึง่ปฏิบตัธิรรมจริงจงั 

พอตายไปได้เกิดเป็นเทวดาเสวยสขุบนสวรรค์ อีกตนมกั 

ขีเ้กียจหลบหลีก วนัหนึ่งเทวดาหวนคิดถึงอดีตเพ่ือนรัก 

ด้วยญาณวิถีจงึได้รู้วา่เพ่ือนรักเกิดเป็น "หนอน" ในหลมุขี ้

(ไมห่ยาบนะ... กลัว้หวัเราะเบา ๆ )  จงึรีบลงมาเย่ียมและ

เกิดความสงสาร จงึเอย่ถามวา่  เพ่ือนรัก เอง็จ�าข้าได้ไหม 

เจ้าหนอนเอะใจ แล้วถามออกไปวา่ เจ้าเป็นใคร ถงึมา

เรียกข้าวา่เพ่ือน เทวดาพดูวา่ ข้าเทวดาเพ่ือนเก่าสมยัเรา

เป็นฤาษีด้วยกันจ�าได้ไหม  สงสารเหลือเกินเพ่ือนเอ๋ย 

ต้องมาตกระก�าล�าบาก ไปอยูด้่วยกนัไหม เจ้าหนอนกงัขา

จึงถามไปว่าเอ็งไปเกิดเป็นเทวดาสบายกว่าหรือ เทวดา

เล่าว่า สถานท่ีข้าอยู่แสนจะสขุส�าราญ อยากได้อาหาร

ชนิดใด รสใด แคน่กึเอา ทกุอยา่งก็เลื่อนลอยมาให้เราได้

สมปรารถนา เจ้าหนอนได้ฟังเทวดา แทนท่ีจะตอบรับค�าชวน 

กลบัปฏิเสธและว่า ข้าอยู่ท่ีน่ีสบายกว่าเยอะ ไม่ต้องนึก 

ก็มีขีใ้ห้กินตลอดเวลา เจ้ากลบัไปเถอะ (หวัเราะพร้อมเพรียง) 

เหน็ไหมวา่ตอ่ให้เราปรารถนาดี หยิบย่ืนโอกาสให้เขาเพียงใด 

ถ้าเขาไมรั่บ ก็เปลา่ประโยชน์

เข้าใจเหน็ภาพชัดเจนเลยค่ะ ดฉัินทมี Youth Excellence 

ขอกราบนมัสการเจ้าประคุณสมเดจ็ฯ ด้วยความเคารพ

อย่างยิ่งที่เมตตาสละเวลาประทานสัมภาษณ์ และให้

ข้อคดิ คตธิรรมเพื่อเป็นเคร่ืองเตอืนใจให้ตัง้ม่ันอยู่ใน

ความดไีด้ด้วยตนเองท�าเท่านัน้ เพราะเราต่างมีของดี

พร้อม 5 อย่างและลักษณะพเิศษอีก 2 อย่างตดิตวั

แต่ก�าเนิด  

     จะไปแล้วหรือ เอาอีกไหม นอกจาก ของดี 5 อยา่ง 

ลกัษณะพิเศษ 2 อยา่ง แล้วมนษุย์เรายงัมีคนรับใช้ทัง้ 5 อีก 

อยากรู้จกัไหม (อยากคะ่... ตอบเสียงดงัฟังชดัจนเจ้า

ประคณุสมเดจ็ฯ ต้องกลัน้ยิม้) คนรับใช้เหลา่นัน้คือ ตา ห ู

จมกู ลิน้ กายผสัสะ รู้จกัพวกเขาไหม รับใช้ให้เราได้เหน็ภาพ 

ได้ยินเสียง ได้กลิน่ ได้รสชาติ และรับรู้การสมัผสั  สดุท้าย

ท�าให้เราเกิดความรู้สกึ ชอบ และ ไมช่อบ เหน็ไหมเกิดคนชัว่

ในตวัเราทัง้นัน้ ทัง้โลภะ ทัง้โทสะ มิตรชัว่ทัง้คู ่ สิง่เหลา่นี ้

จะน�าพาเราให้จมดิง่ เราจงึต้องดงึ สต ิ กบั ปัญญา มาใช้

พิจารณาให้เหน็คณุและโทษ เม่ือยามโกรธ ก็ให้คดิต�าหนิ

เราเองวา่ผิด ไมเ่ท่ียวโทษคนอ่ืน แม้ไมผิ่ดก็ให้รับผิดไว้ก่อน 

มนัจงึจะสงบสขุได้ ทีนีเ้ข้าใจหรือยงั จะเอากลบัไปด้วยไหม 

หรือจะเอาทิง้ไว้ท่ีน่ี (ถามด้วยรอยยิม้แหง่เมตตา) 

พวกเราทมี Youth Excellence  จงึตอบพร้อมเพรียง

เป็นเสียงเดยีวกันว่า เอากลับไปด้วยเจ้าค่ะ พร้อมด้วย

เสียงหัวเราะที่ เจ้าประคุณสมเด็จฯประทานให้แก่

พวกเราทมี  Youth Excellence

การประทานสัมภาษณ์ครัง้นีเ้ต็มไปด้วยรอยยิม้แห่ง

เมตตา โอวาทธรรมของเจ้าประคุณสมเดจ็ฯ ช่างเป็น

ค�าสอนที่เข้าใจง่ายและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

ขอเพียงเร่ิมลงมือท�าและฝึกฝนบ่อยๆ จุดหมาย

ปลายทางแห่งความสุขและความเจริญในชีวติจะต้อง

เป็นของทกุท่านอย่างแน่นอนค่ะ

#ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา
#เราจะรับสิ่งนัน้เข้ามาเป็นคุณหรือโทษ
#ก็เราเท่านัน้เอง 

“

”

“ต้องช่วยตนเอง  ต้องฝึก  ต้องไขลาน ไขบ่อย ๆ
สติปัญญาจึงจะไม่หย่อนยาน มันจึงจะทวนกระแสน�้าได้

มิเช่นนัน้ก็จะลอยไปตามกระแสน�้า  ใครก็ช่วยไม่ได้ 
อยู่ที่ความคิด อยู่ที่การกระท�าของตัวเอง”
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