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Youth Excellence 1

“พระคู่ขวัญ...คู่พระราชหฤทัย”
นับตังแต่
้ “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10” มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ “สมเด็จพระราชินสี ทุ ดิ า”
ขึ ้นเป็ น “สมเด็จพระนางเจ้ าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี” เมื่อวันที่
4 พฤษภาคม 2562 ท�าให้ ประเทศไทยของเราได้ มี “พระคูข่ วัญคูพ่ ระราชหฤทัยยุคใหม่”
ทีพ่ ร้ อมเคียงบ่าเคียงไหล่มงุ่ บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพือ่ บ�าบัดทุกข์บา� รุงสุขแก่อาณา
ประชาราษฎร์ พร้ อมน�าความเจริญรุ่งเรือง และความมัน่ คงมาสูป่ ระเทศชาติ ด้ วยพระทัย
มุง่ มัน่ และความแข็งแกร่งเหนืออิสตรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสายุวกาชาด
ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
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ตลอดเวลาหลายปี ที่ผ่านมา “สมเด็จพระนางเจ้ าสุทิดาฯ พระบรมราชินี”
ทรงถวายงานรับใช้ เบื ้องพระยุคลบาท “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10”
ด้ วยความจงรักภักดียิ่ง เพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจ ทังที
้ ่ทรงปฏิบตั ิแทนพระองค์
และทรงปฏิบตั ิในส่วนพระองค์เอง โดยหนึ่งในภารกิจส�าคัญที่ทรงมุ่งมัน่ จริ งจัง คือ
การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ ชิด ในฐานะราชองครักษ์ ผ้ แู ข็งแกร่ง
ได้ ทรงพิสจู น์ถงึ พระปรีชาสามารถและความอดทนอย่างแท้ จริง เช่น ทรงน�าท�าการแสดง
ทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริ งระบ�า” (Hop to the Bodies Slams) เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559 ในงานวันราชวัลลภ ที่มีความยาวต่อเนื่องถึง 48 นาที ได้ อย่าง
สง่างามเข้ มแข็งน่าทึง่
นับ ได้ ว่าพระองค์ ท่านทรงเป็ น ต้ น แบบของ “พระบรมราชิ นียุค ใหม่”
ที่องอาจเข้ ม แข็งงามสง่า พร้ อมเคี ยงบ่าเคี ยงไหล่เ ป็ น พระคู่ข วัญ คู่พระราชหฤทัย
ใน “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10” เพื่อน�าพาประเทศไปสูค่ วามทันสมัย
และความเจริ ญรุ่งเรื องสืบไป ดังที่สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ
ได้ เคยมีพระด�ารัส ยกภาษิตของเทวดา ที่สรรเสริ ญสตรี ผ้ มู ีปัญญา มากล่าวอ้ างเป็ น
สัจจวาจาว่า น หิ สพฺเพสุ ฐาเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ
วิจกฺขณาฯ แปลความว่า ‘มิใช่แต่บรุ ุษจะเป็ นบัณฑิตได้ ในที่ทกุ สถาน แม้ สตรี มีปัญญา
เห็นประจักษ์ ก็เป็ นบัณฑิตได้ ในที่นนๆ’
ั้
ทีม่ า : https://www.thairath.co.th/news/royal/1582406
https://www.thaipost.net/main/detail/37401
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บรรณาธิการ
บรรณาธิการที่ปรึกษา
บรรณาธิการบริ หาร
บรรณาธิการ
ผู้ชว่ ยบรรณาธิการ
ผู้ชว่ ยบรรณาธิการอาสาพาสอน
ผู้ชว่ ยบรรณาธิการอาสาท�าดี
ผู้ชว่ ยบรรณาธิการอาสาอินเตอร์
ฝ่ ายการผลิต

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ
นางสาวธาริ กา วงศ์สนิ ศิริกลุ
นายสมจิตต์ ไหมดี
นางวธูสริ ิ สวัสดิ์จ้ นุ
นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล
นางสาวตรี นชุ สันติกลุ
นายธงชัย วาณิชย์เสริ มกุล
นางสาวปิ ยะภัทร มานะศรี สรุ ิ ยนั
พิสจู น์อกั ษร นางมานิดา ฤกษ์ นิธี
ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ นางมานิดา ฤกษ์ นิธี
นายสุวรรณ ไชยานนท์
นางสาวมยุรฉัตร อินทนา
นายมติพร ลี ้ตระกูล
ศิลปกรรม นายมติพร ลี ้ตระกูล

เจ้ าของ ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ทีอ่ ยู่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1, โทรสาร 0 2252 5004, เว็บไซต์ http://thaircy.redcross.or.th
พิมพ์โดย บริ ษัท ลักษมีรุ่ง จ�ากัด
์
ที่อยู่ 19, 21 ซอยโพธิแก้ ว 3 แยก 9 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 09 1485 5445, 08 4123 9692, โทรสาร 0 2948 444

เรื่องจากปก

โดย ปุ ญญาภา อ่อนน้อม (อาสาหยก)

ในช่วงการระบาดของเชือ้ ไวรั ส COVID-19 เป็ นช่วงวิกฤตที่
หลายคนตกงาน ไม่สามารถหาเงินเลี ้ยงชีพ ขาดแคลนสิง่ ของอุปโภค บริโภค
เยาวชนไทยผู้ได้ ชื่อว่าเป็ น ‘อาสายุวกาชาด’ จึงได้ รวมพลังจิตอาสาร่วมใจ
ท�างานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้ รับความเดือดร้ อน ไม่ว่าจะเป็ นการออกหน่วย
ครัวพระราชทานฯ ครัวเคลื่อนที่ การแจกถุงยังชีพ การมอบหน้ ากากอนามัย
การให้ ความรู้ ด้ านสุขภาพในชุมชน เป็ นต้ น ทุกวิกฤตจะมีโอกาสให้ เรา
ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ ‘ผู้ให้ ’ เสมอ แล้ วเราจะผ่านมันไปด้ วยกันในที่สดุ
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อาสา
Say Hi
Youth Excellence ฉบับพฤษภาคม - มิถนุ ายน
2563 นี ้ ขอเริ่ มต้ นด้ วยการ Say Hi กับสมาชิก Youth
Excellence ที่รักเหนียวแน่น ขอ Welcome สมาชิกใหม่
และขอ Keep Clapping ให้ กบั เหล่าอาสายุวกาชาด
ทุกคนที่ได้ สละเวลา ทุม่ เทแรงกาย และแรงใจ ร่วมด้ วย
ช่ ว ยกัน ฝ่ าฟั น วิ ก ฤต COVID-19 ของประเทศไทย
ให้ ผ่านพ้ นไปได้ ด้วยดีค่ะ ต้ องบอกว่าอาสาสมัครของ
สภากาชาดไทยคือหนึ่งในผู้สนับสนุนให้ การจัดการด้ าน
สาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสามของ
โลกเลยที เ ดี ยวนะคะ แต่ก็อ ย่าเพิ่ ง ประมาทกัน นะคะ
#การ์ ดอย่ าตก ส�าหรับเรื่ องราวดี ๆ ของอาสายุวกาด
และเกร็ ดความรู้ ต่าง ๆ Youth Excellence ก็ยงั คงมี
มาเล่าสูก่ นั ฟั งเช่นเคยผ่านคอลัมน์อาสาอินเทรนด์ อาสา
อินเตอร์ อาสาพากิน อาสาพาเที่ยว โดยอาสายุวกาชาด
ของเราค่ะ และถ้ าน้ อง ๆ เยาวชนและคุณผู้อา่ นท่านใด
มีปัญหาแก้ ไม่ตก ไม่ร้ ูจะหันไปหาใคร ก็เรี ยกใช้ บริ การ
อ้ อมกอดอบอุ่นและหัวไหล่แข็งแรงของพี่มฟู ผ่านคอลัมน์
อาสามูฟออนได้ เสมอนะคะ และอีกคอลัมน์ทหี่ ้ ามพลาดเลย
ก็คอื อาสาพาเม้ าท์คะ่ ฉบับนี ้เราได้ พโี่ ตโน่ ลูกผู้ชายตัวจริง
#ชายผู้ยืนหนึ่งเพื่อท้ องทะเลไทย มาเล่าประสบการณ์
ของการเป็ นผู้ให้ ผา่ นการคุย online แบบ new normal ค่ะ
เพราะเนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 ท� า ให้ เ รา

ไม่สามารถพบเจอกันตัวเป็ น ๆ ได้ (เสียดายมากค่ะ......)
นอกจากนี ้ ทีม Youth Excellence และเหล่าอาสายุวกาชาด
ยังได้ มีโอกาสร่วมเดินพรมแดงแบบ new normal ไปกับ
เหล่าอาสากาชาดประเทศต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเฉลิมฉลอง
วันส�าคัญระดับโลกของกาชาดถึงสองกิ จกรรมด้ วยกัน
คือ ‘World Red Cross Red Crescent Day’ ในวันที่ 8
พฤษภาคม และ ’World Blood Donor Day 2020’ ในวันที่
14 มิถนุ ายน ด้ วยค่ะ จะเป็ นกิจกรรมอะไร อย่างไรนัน้
ติดตามได้ในคอลัมน์นานาสาระนะคะ ส่วนคุณผู้อา่ นท่านใด
อยากได้ ของรางวัลจากทีม Youth Excellence ก็อย่าลืม
ตอบค� าถามชิ ง รางวัล กัน เข้ ามานะคะ อาสาสายเปย์
พร้ อมแจกจริ งค่ะ และถ้ าน้ อง ๆ เยาวชนและคุณผู้อา่ น
ทีอ่ ยากเห็นผลงานตัวเองใน Youth Excellence ฉบับหน้ า
เขียนเล่าเรื่องราวดี ๆ เข้ ามาได้ นะคะ สามารถติดต่อพวกเรา
ได้ ทกุ ช่องทาง ตลอด 24 ชัว่ โมงเลยค่ะ ก่อนจากกัน ขอฝาก
ค�าคมของท่าน มหาตมะ คานธี เพื่อเป็ นก�าลังใจให้ อาสา
ยุวกาชาดและอาสาสมัครสภากาชาดไทยทุกคนนะคะ
‘The best way to find yourself is to lose yourself
in the service of others - หนทางที่ดีที่สดุ ในการค้ นพบ
ตนเองคือการยอมสละตัวตนเพื่อ(อาสา)บริ การผู้อื่น’ ค่ะ
แล้ วพบกันฉบับหน้ านะคะ
บรรณาธิ การ

Youth Excellence 5

กิจกรรมส�านักงานยุ วกาชาด

จากต้นกล้า... 2 ปี ที่ผ่านไป สู่ร่มไม้ใหญ่ท่ีย่ังยืน

นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด
และคณะ ส�ารวจพื ้นที่จ�านวน 5 ไร่ เพื่อประเมินความพร้ อม
ก่อนด�าเนินการปลูกต้ นไม้ ประจ�าพระองค์เพิม่ เติม จ�านวน 3 ชนิด
ได้ แก่ ต้ นมหาพรหมราชินี ต้ นรวงผึ ้ง และต้ นจ�าปี สริ ิ นธร
พร้ อมกันนี ้ ยัง ปลูกต้ นรวงผึง้ ต้ นไม้ ป ระจ� าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ เพื่อเป็ นการน�าร่ อง เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ ราชการุ ณย์ สภากาชาดไทย
เขาล้ าน จังหวัดตราด

อาสายุ วกาชาดร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
ครัวพระราชทานฯ วัดปทุมวนารามฯ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถนุ ายน 2563 อาสายุวกาชาด
สังกัดส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบตั ิหน้ าที่จิตอาสา
“ครั ว พระราชทาน อุ ป นายิ ก าผู้ อ� า นวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เยือนชมรมอาสายุวกาชาด เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี

เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผู้อา� นวยการ
ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด
สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
โอกาสเดียวกันนี ้ ยังได้ ลงพื ้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
เพื่อมอบหน้ ากากอนามัยแบบผ้ าให้ แก่ประชาชน ณ วัดศาลเจ้ า
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26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถนุ ายน 2563
นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานยุวกาชาด
ลงพื น้ ที่ ม อบอาหารปรุ ง สุก ให้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
เขตปทุมวัน เขตคลองเตย และพื ้นที่ใกล้ เคียง

Youth Excellence 7

อาสาท�าดี

ความสุขที่มากกว่าการให้ คือการได้รับรอยยิ้มเล็ก ๆ
จากการที่เราได้ท�าหน้าที่ของการเป็นผู ้ให้
โดย นายคุณาวุ ฒิ ศรีปัญญา

สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื อ้ ไวรั ส
COVID-19 ในปั จจุบนั ยังคงเป็ นปั ญหาระดับโลกที่สง่
ผลกระทบในหลาย ๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านเศรษฐกิจ
สังคม วิถีความเป็ นอยูข่ องผู้คน โดยเฉพาะด้ านสุขภาพ
ที่หลายคนเริ่ มให้ ความส�าคัญในการปรับพฤติกรรมของ
ตัวเองมากขึ ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดเชื ้อจาก
ไวรัส COVID-19 ถึงแม้ การแพร่ระบาดของเชื ้อโรคดังกล่าว
ของประเทศไทยในปัจจุบนั จะมีอตั ราลดลง แต่เพือ่ เป็ นการ
ป้องกันมิให้ เชื ้อไวรัส COVID-19 กลับมาแพร่ ระบาด
อย่างรุนแรงอีกครัง้ ผู้คนจึงจ�าเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ใช้ ชีวิต หรื อที่เรี ยกกันว่า “New normal” ซึ่งเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมสุขภาพด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
สวมหน้ ากาก ล้ างมือ และการเว้ นระยะห่างทางสังคม
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กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ สร้ างประสบการณ์ ที่
ประทับใจให้ กบั เหล่าอาสายุวกาชาดที่เข้ าร่วม “โครงการ
จิ ต อาสาส่ ง ต่ อ หน้ ากากอนามั ย แบบผ้ าให้ กั บ ผู้ ที่
ขาดแคลนหน้ ากากอนามัยในสถานการณ์วิกฤตจากการ
แพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019” อย่างมากมาย
น้ องอาสายุวกาชาดหลาย ๆ คนบอกว่า นี่เป็ นครัง้ แรก
ที่ได้ ลงชุมชน ได้ สมั ผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ที่ยงั
ขาดแคลนและมี ค วามต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ในอี ก
หลาย ๆ ด้ าน การลงพื ้นที่ในครัง้ นี ้ นอกจากได้ ท�าหน้ าที่
ของการเป็ นผู้ให้ แล้ ว พวกเรายังได้ เป็ น ‘ผู้รับ’ กันด้ วย
ถึงแม้ อากาศจะร้ อน และเดินต้ องทางไกลหลายกิโลเมตร
เพื่ อ เข้ า ไปให้ ถึ ง ทุก บ้ า นทุก ครั ว เรื อ นในชุม ชนที่ ร ถไม่
สามารถเข้ าถึงได้ พวกเรากลับรู้ สึกมีความสุข ได้ รับ
ความอิ่มเอมใจจากการได้ เห็นรอยยิ ้มและเสียงขอบคุณ
จากประชาชนที่ ไ ด้ รั บ หน้ ากากอนามั ย แบบผ้ าจาก
สภากาชาดไทย

“

ผมเชื่ อว่ า การลงพื้ น ที่ ช่ วยเหลื อ
ประชาชนในครัง้ นี้ จะสามารถเป็นจุ ดเริ่มต้น
ของการท�าความดี เพื่อคนอื่น เพื่อสังคม
ของอาสายุ วกาชาด ซึ่ งจะเป็นการเพิ่มจ�านวน
เยาวชนจิตอาสาให้มากขึ้น และจะเป็นการ
เพิ่มจ�านวนผู ้ใหญ่ท่ี มีคุณภาพของสังคม
ในอนาคตต่อไป

“

มากกว่าให้

การใส่หน้ ากากอนามัยนับเป็ นวิธีหนึ่งในการ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ที่มี
ประสิทธิภาพมาก ปั จจุบนั เราจะเห็นหน้ ากากอนามัย
มีหลากหลายรูปแบบให้ เลือกใช้ ซึง่ หลายคนสามารถซื ้อหา
ใส่เป็ นแฟชั่นและป้องกันสุขภาพตัวเองได้ เกิ นเพียงพอ
ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีหน้ ากากอนามัย
หรือมีไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน สภากาชาดไทยได้ เล็งเห็น
ถึงปั ญหาของกลุม่ คนที่ขาดแคลนหน้ ากากอนามัยในการ
ป้องกันตัวเองเหล่านี ้ จึงได้ ร่วมกับส�านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ ภาคีเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด
จิตอาสา จัดท�าหน้ ากากอนามัยแบบผ้ าเพื่อส่งต่อให้ กบั
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื ้นทีต่ า่ ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
พร้ อมทัง้ ลงพื น้ ที่ ในการส่งต่อหน้ ากากอนามัย แบบผ้ า
เหล่านี ้ ให้ กบั ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่าง ๆ
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อาสาพาเที่ยว
“กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน” เชื่อว่าหลายคน

เมื่อได้ ยินชื่อนี ้คงต้ องอยากเตรี ยมแพ็คกระเป๋ าขึ ้นเครื่ อง
กัน อย่ า งแน่ น อน แต่ ค รั ง้ นี เ้ ราจะไม่ ไ ด้ ไ ปกัน ในฐานะ
นักท่องเที่ยวนะคะ แต่เราจะไปในฐานะ ‘ตัวแทนเยาวชน
ประเทศไทยเข้ าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ The 2nd
World Youth Assembly For Road Safety’ ไม่เคยคาดคิด
ว่าเด็กวัยรุน่ คนหนึง่ จะได้รบั โอกาสทีด่ แี บบนี ้ ต้องขอขอบคุณ
ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่ให้ การสนับสนุน
และผลักดันศักยภาพของอาสายุวกาชาดทุกคนมาโดยตลอด
ไม่ใช่แค่เพียงเวทีในประเทศไทย แต่ส่งเสริ มให้ ไปไกล
ถึงเวทีระดับโลก

โดย ณัฐสรวง ภัควันต์ (อาสาแนช)

การประชุมครังนี
้ ้จัดโดยหน่วยงานทีช่ อื่ ว่า YOURS : Youth For Road Safety ร่วมกับ World Health Organization
และอีกหลากหลายหน่วยงาน เยาวชนทัว่ โลกกว่า 170 ประเทศ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม หรือ อืน่ ๆ รวมไปถึง
ผู้ที่ท�างาน และคร�่ าหวอดในสายการสร้ างแคมเปญเพื่อความปลอดภัยบนท้ องถนนโดยตรง บางคนอ่านถึงตรงนี ้แล้ ว
คงจะคิดว่าจะต้ องเป็ นงานที่นา่ เบื่อ ประชุม สัมมนา ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้ น หรื อแปลกใหม่ หยุดความคิดเหล่านี ้
ไว้ กอ่ นค่ะ เพราะมันตรงกันข้ ามโดยสิ ้นเชิง การประชุมในครัง้ นี ้เป็ นเหมือนการประชุมเตรียมความพร้ อม ปลุกพลังให้ กบั
เยาวชนก่อนที่จะเข้ าร่วมการประชุมใหญ่ ‘The 3rd ministerial conference on road safety’ ร่วมกับผู้น�าจากแต่ละ
ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้ วย ซึง่ สโลแกนหลักของการประชุมครัง้ นี ้คือ “Claiming Our Space” จัดขึ ้นโดยเยาวชน
และเพื่อเยาวชน ที่นี่มีความเชื่อว่า เสียงของเยาวชนทุกคนมีพลัง และถึงเวลาแล้ วที่สงั คมควรได้ ฟัง พอกันทีกบั การ
สูญเสียชีวิตไปกับความเสี่ยงบนท้ องถนน ร่วมกันเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ Vision Zero
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ตังแต่
้ ที่ไปถึงประเทศสวีเดน นัง่ รถบัส
เข้ าเมื อ งและเดิ น จากสถานี ร ถไปจนถึ ง
โรงแรม ต้ องบอกว่าประทับใจประเทศนี ้มาก
นอกจากบรรยากาศที่หนาวจนตัวสัน่ แบบที่
ไม่มีทางได้ เจอที่ประเทศไทยแล้ ว ทุกอย่าง
ที่น่ีดูสงบ เป็ นระบบ ระเบียบ รถทุกคัน
บนถนนจะเบร็ ค ชะลอให้ เ สมอถ้ า เห็ น แม้
เพียงคนเดียวต้ องการจะข้ ามถนน ไม่มีการ
ขับรถปาดหน้ าแซงกัน ทุกคนในเมืองเคารพ
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด เมื่อมาถึงโรงแรม
ความประทับใจต่อที่สอง คือ เพื่อน ๆ และ
ทีมงานทุกคนมาด้ วยพลังบวกที่พร้ อมแชร์
เราได้ นั่ง พูด คุย กัน ถึ ง ปั ญ หาอุบัติ เ หตุบ น
ท้ องถนนที่ประเทศของตัวเองเจอ แบ่งปั น
ประสบการณ์ มุมมอง เป้าหมายร่ วมกัน
ไปจนถึงวัฒนธรรม และ ภาษา ได้ เพือ่ นใหม่
ร่ วม 10 ประเทศในการเจอกันครัง้ แรกที่
ล็อบบี ้โรงแรมเท่านัน้

เมื่อถึงเวลาเข้ างานประชุม รู้ สึกแปลกตาและตื่นเต้ นมาก
เพราะไม่เหมือนการประชุมครัง้ ไหนที่เราเคยไป ตังแต่
้ การตกแต่งที่ใช้
ศิลปะสมัยใหม่ Street Art เข้ ามาใช้ เป็ นธีมตกแต่งทังงาน
้
รู้สกึ ถึงความ
เป็ นกันเอง มีมมุ ทานอาหารว่างพูดคุยกัน และมีพื ้นทีจ่ ดั แสดงผลงานของ
ทุกคนทีส่ ง่ เข้ าร่วม มันท�าให้ เรารู้สกึ ว่าพวกเราทุกคนเป็ นส่วนหนึง่ ของทีน่ ี่
พิธีเปิ ดการประชุมที่ให้ เด็กชายอายุ 16 ปี จากสหรัฐฯ ขึ ้นมาเล่าถึงความ
สูญเสียทีเ่ ขาได้ รับในเช้ าวันคริสต์มาสเมือ่ อายุเพียง 10 ขวบ และ ต่อด้ วย
การสร้ างภาพงานศิลป์ ที่สื่อถึงความสูญเสียบนท้ องถนนด้ วยสเปรย์
กระป๋ องแสดงสดบนเวที และอีกหลากหลายคนที่ขึ ้นมาพูดเพื่อปลุกพลัง
ของพวกเรา ในตอนที่ลกุ ขึ ้นพูดพร้ อมกันว่า ‘Claiming Our Space,
Enough is Enough’ อยากให้ ทกุ คนได้ รับรู้ถงึ บรรยากาศนันจริ
้ ง ๆ
เพราะรู้สกึ เหมือนเราได้ เพิม่ พลังทางความคิด ท�าให้ เราอยากเริ่มท�าโครงการ
ที่จะช่วยให้ สงั คมของพวกเราดีขึ ้น ทังห้
้ องโถงนันรู
้ ้ สกึ เหมือนเต็มไปด้ วย
พลังงานบวกเต็มไปหมด แต่การจะท�าแบบนันได้
้ เราต้ องมีความรู้ ให้
รอบด้ านก่อน พวกเราแต่ละคนจะถูกแยกออกไปแต่ละ Section เพื่อ
เรี ยนรู้การสร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนน มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
กลยุทธ์ และสร้ างความเปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ ยืน ในส่วนของฉัน อยูใ่ น
Section ของ Sustainable Environment สร้ างความปลอดภัยบนท้ องถนน
ควบคู่ไปกับการรั กษาสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ซึ่งเปิ ดมุมมองแบบที่
เราไม่เคยรู้ก่อน พอจบก็มานัง่ แชร์ กนั ไปจนถึง Section ที่ฉนั ชอบมาก
ที่สดุ คือช่วงที่ให้ เยาวชนทุกคนได้ พดู คุย ซักถามอย่างตรงไปตรงมา
กับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคมนาคมจากประเทศไอซ์แลนด์
และ แอฟริ กา ซึง่ ทังสองท่
้
านรับฟั งอย่างตังใจ
้ และตอบค�าถาม แนะน�า
แนวทางการแก้ ไขปัญหา เหมือนเราได้ แชร์ ในมุมมองของเยาวชนและเรา
ก็ได้ เห็นมุมมองของผู้มีอ�านาจการตัดสินใจ เข้ าใจซึง่ กันและกันมากขึ ้น
คงไม่สามารถหาโอกาสพูดคุยแบบนี ้ที่ไหนได้ อีกแล้ ว หลังจากจบการ
ประชุมพวกเราก็ยงั มีกลุ่มทัง้ ใน Facebook และ Whatsapp ซึ่ง
ไม่เคยเงียบเหงาเลย จนถึงตอนนี ้
บางคนอาจจะมองว่าการไปประชุมมันจะไปสนุกได้ อย่างไร
มีแต่สาระน่าเบือ่ แต่ในมุมมองของฉันการมาสวีเดนในครัง้ นี ้ เป็ นเหมือน
การเปิ ดโลก สร้ างคอนเนคชัน่ และโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ทุกครัง้ เวลาที่เรา
ไปท่องเที่ยว ก็เพื่อสร้ างประสบการณ์ ความทรงจ�าดี ๆ ได้ เพื่อนใหม่
มุมมองใหม่ เห็นวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม สร้ างแรงบันดาลใจ ชาร์ จพลัง
กันอยูแ่ ล้ ว ซึง่ ฉันได้ ทงหมดนั
ั้
นจากการเข้
้
าร่วมประชุมครัง้ นี ้ อยากส่งต่อ
ให้ ผ้ อู า่ นได้ ร้ ูสกึ ร่วมไปด้ วยกัน แต่ในส่วนของฉบับหน้ า จะพาเทีย่ วสวีเดน
ในอีกมุมหนึง่ ดูวิถีชีวิตของคนที่นี่ วัฒนธรรม ความสนุกแบบเรี ยบง่าย
วิธีเอาตัวรอด สถานที่นา่ ไปในระยะเวลาจ�ากัด บอกเลยว่าไม่ได้ อา่ นคือ
พลาดนะคะ เจอกันฉบับหน้ าค่ะ
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อาสาดูแล

หลังเราเกิดทันที โอกาสที่จะเสียชีวิต
จากโรคต่าง ๆ มีมาก โชคดีที่สมัยนีม้ ีวคั ซีน
ป้องกันโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โปลิโอ
บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน เชื ้อไวรัสตับอักเสบบี,
เอ ฯลฯ แต่กระนันยั
้ งมีชนกลุม่ หนึง่ ที่ไม่ยอมไป
ฉีดวัคซีน (vaccine hesitancy) แต่ผมคิดว่า
หลังจาก COVID-19 คงจะมีคนยอมไปฉีด
วัคซีนต่าง ๆ มากขึ ้น เพราะความรู้ ทางด้ าน
วัคซีนจะมีมากขึ ้นอีกมาก อย่างเช่นในขณะนี ้
ทุ ก ประเทศก� า ลัง เร่ ง ผลิ ต วัค ซี น ป้ อ งกั น โรค
COVID-19 กันอย่างเต็มที่ การผลิตวัคซีนไม่ใช่
ง่าย ๆ ตามปกติจะใช้ เวลาผลิตประมาณ 5 ปี
โรคบางโรคยังผลิตไม่ได้ เลย เช่น เชื ้อไวรัสตับ
อักเสบชนิดซี หรือ viral hepatitis C และเชื ้อ HIV
หรือเชื ้อทีท่ า� ให้ ภมู คิ ้ มุ กันบกพร่อง นีข่ นาดแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ทว่ั โลก พยายามผลิต ยังผลิต
ไม่ได้ แม้ แต่ไข้ หวัดใหญ่ หรื อ influenza ถึงแม้
ผลิตได้ แต่เชื ้อเปลี่ยนไปทุกปี เราก็ต้องผลิต
วัคซีนใหม่ที่เหมาะสมทุกปี ส�าหรับ COVID-19
โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
น่าจะประสบความส�าเร็ จในการผลิต เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างก็เร่ งการผลิตกันอย่าง
เรียน ท่านผู ้อ่านที่รักทุก ๆ ท่าน ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า เต็มที่ รวมทัง้ Bill Gates ต่างก็ทุ่มเงินให้
ชี วิตของท่าน ของทุก ๆ คนนั้น เต็มไปด้วยความเสี่ยงต่าง ๆ ส�าหรับการผลิตวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
มากมาย ถ้าท่านลองคิดดี ๆ ทุกท่านจะเห็นด้วยกับผมแน่
ฉะนันผมจึ
้
งคิดว่าน่าจะส�าเร็ จ และน่าจะส�าเร็จ
ก่อนปลายปี 2564 ซึง่ ก็ถือว่าเร็วมากแล้ วครับ
ตังแต่
้ เราเกิดขึ ้นมานี ้ ท่านจะเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ
ตังแต่
้ เกิด โดยหลังจากเกิด คุณพ่อคุณแม่ (และคุณหมอ พยาบาล
นอกจากเด็ก ๆ ที่แรกเกิดมีความเสี่ยง
ต่าง ๆ ทีก่ า� ลังเป็ นฮีโร่ตอ่ ต้ าน COVID-19 ให้ พวกเราอยูใ่ นขณะนี ้) ต้ อง ต่อโรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ แล้ ว เด็กแรกเกิดยังมี
ดูแลรักษาเราให้ แคล้ วคลาดจากภัยอันตรายทังปวง
้
ไม่วา่ จะเป็ นโรค ความเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุตา่ ง ๆ ด้ วย เช่น ส�าลัก
หรื ออุบตั ิเหตุ ท่านทราบหรื อไม่ว่า 100 ปี ขึ ้นไปที่ผ่านมา ท่านมี อาหาร อะไรติดคอ ตกจากที่สงู ฉะนันจึ
้ งเป็ น
โอกาสทีจ่ ะเสียชีวติ มากทีส่ ดุ ในอาทิตย์แรก เดือนแรก ปี แรกหลังเกิด หน้ าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลเราให้ อยู่รอด
ถึงแม้ ปัจจุบนั นี ้ก็ตาม ประเทศที่ก�าลังพัฒนาทังหลาย
้
ก็ยงั มีอตั รา ไปจนโต นี่เป็ นเหตุผลว่าเราควรจะเคารพรัก
การเสียชีวิตสูงในช่วงปี แรกหลังเกิด แพทย์ทางด้ าน neonatal เทิดทูน มีความกตัญญู ต่อคุณพ่อคุณแม่เรา
(ภายใน 1 เดือนหลังเกิด ฯลฯ) ยังหาได้ ยากในประเทศไทย และ เพราะเป็ นที่ร้ ูกนั ว่า ท่านทังสองอดหลั
้
บอดนอน
หลาย ๆ ประเทศ มีแพทย์น้อย “cubicle” หรื อกล่องที่จะเอา เหนือ่ ยยากเพียงไหน ทีต่ ้ องดูแลเราอย่างใกล้ ชดิ
เด็กแรกเกิดที่มีปัญหาเข้ าไปอยูก่ ็ยงั มีน้อย
กว่าเราจะโตได้

ชี วิตเต็มไปด้วย

การบริหารความเสี่ยง

12 วารสารยุ วกาชาด

ปี ที่ 69 เล่มที่ 3 ฉบับที่ 408 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

หลังจากทีเ่ รามีชวี ติ รอดไปได้ คราวนี ้ก็จะเต็มไป
ด้ วยความเสี่ยงในช่วงต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการเข้ า
โรงเรี ยนอนุบาล ซึง่ สมัยนี ้บางแห่งต้ องสอบ สอบเข้ า
โรงเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
สรุปก็คอื ต้ องบริหารความเสีย่ งให้ มโี อกาสเรียน ขยันเรียน
เรียนเป็ น เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เพื่อให้ เราสอบ
ได้ ดี ถ้ าเราเรี ยนเก่ง เรี ยนเป็ น เราก็จะมีโอกาสเข้ าเรี ยน
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัยที่ดี ถ้ าคะแนนดีก็จะมีสทิ ธิ์เลือก
เรี ยนวิชาที่ตลาดต้ องการ ที่มีรายได้ ดี
หลังเรี ยนจบ เราก็จะต้ องบริ หารความเสี่ยง
เก่งในการหางานที่ดีท�า จะต้ องเก่งพูด หรื อเขียนประวัติ
ของเราเก่งในการสมัครเข้ าท�างาน ยังมีคนอีกมากที่เขียน
ประวัติหรื อ curriculum vitae (CV) ของตนเองไม่เป็ น
จะต้ องรู้วา่ ผู้อา่ น ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อหน่วยงานต่าง ๆ
เขาต้ องการอะไร เขาจะดูอะไร ใน CV เมื่อเริ่ มท�างาน
แล้ วก็มคี วามเสีย่ งอีกทีอ่ าจจะโดนไล่ออก หรือไม่ก้าวหน้ า
เท่าที่ควร จะมีความเสี่ยงต่อการคบคน หาเพื่อนที่ดี ไม่ดี
หาคูช่ วี ติ ทีด่ ี ไม่ดี และในช่วงทีเ่ ริ่มต้ นท�างาน จากเงินเดือน
เดือนแรกทีไ่ ด้ รบั ต้ องรู้จกั บริหารความเสีย่ งเพือ่ ไม่ให้ เราจน
อดตายตอนเกษียณ หรือดีกว่านัน้ ให้ เราบริหารความเสีย่ ง
เรื่ องการเงิน จนเรารวยก่อนแก่ รวยก่อนเกษี ยณ และอาจ
เกษี ยณตนเองได้ ตงแต่
ั ้ อายุ 50 ปี เพราะเรามีอิสรภาพ
ทางการเงินแล้ ว ฯลฯ

เราต้ องบริ หารความเสี่ยงเก่ง จนเราสามารถ
เจริ ญเติบโตในหน้ าที่การงานได้ ดีพอสมควร และบริ หาร
ความเสี่ยงเก่งในชีวิตสมรสเลือกคู่ชีวิตได้ เหมาะสมที่สดุ
ในการดูแลลูก ๆ เราให้ เจริ ญเติบโต ปลอดจากภัย
อันตรายเหมือนที่คณ
ุ พ่อคุณแม่เราดูแลเรามา
และเราต้ องบริหารความเสีย่ งเรื่องสุขภาพ เราต้ อง
มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี จนถึงวาระ
สุดท้ าย เราต้ องไม่เป็ นโรคที่ป้องกันได้ ซึ่งก็คือ โรคที่
ไม่ตดิ ต่อ หรือโรคทีเ่ รือ้ รัง ทีเ่ กิดจากพฤติกรรมทีไ่ ม่ดขี องเรา
ทีท่ า� มาตลอดเวลาอันยาวนานตังแต่
้ เด็ก โรคต่าง ๆ เหล่านี ้
คือ โรคที่แพทย์เรี ยกว่า NCDs หรื อ non communicable
diseases ซึง่ WHO บอกว่าเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตของ
ชาวโลกถึง 70% ของการเสียชีวิตทังหมด
้
เราต้ องไม่ป่วย
ไม่ตายด้ วยโรคที่ปอ้ งกันได้
ท่านเห็นด้ วยไหมครับว่า ชีวิตที่จะประสบความ
ส�าเร็จที่ดีได้ จะต้ องมีการบริ หารความเสี่ยงที่ดี ซึง่ การ
บริ หารความเสี่ยงที่ดีได้ นนั ้ แบ่งออกได้ เป็ น 3 หลักใหญ่ ๆ
คือ หนึง่ การเรี ยน สอง การเงิน สาม สุขภาพ...
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อาสาเล่าเรื่อง

ผู ้ให้ย่อมเป็นที่รัก
่
โดย มาลินี ต�าเกษม
(อาสาแนน)

“ผู้ให้ ยอ่ มเป็ นที่รัก” ประโยคที่ตราตรึงอยูใ่ นใจมามากกว่า 6 ปี ตังแต่
้ วนั แรก
ที่ก้าวเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของอาสายุวกาชาด แนนก็ยงั คงยึดมัน่ กับประโยคนี ้มาเสมอ
แนนเชือ่ ว่าการสละเวลาและก�าลังกายเพือ่ ผู้อนื่ ท�าให้ เกิดผลลัพธ์อนั มหัศจรรย์แก่ตวั ผู้ให้
เพราะการได้ ทา� สิง่ ทีช่ อบ นอกจากจะสร้ างสังคมให้ นา่ อยูแ่ ล้ ว ตัวเราเองก็ยงั มีความสุข
กับการใช้ ชีวิตอีกด้ วย
ทุกคนคงรู้จกั ค�าว่าจิตอาสามามากพอสมควร ซึง่ หลายคนคงเข้ าใจว่าเรามา
ท�างานอาสาเพือ่ ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัย โดยการไปสร้ างฝาย ปลูกป่ า ไปท�า
กิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ กบั เด็กที่ยากไร้ เหมือนกับการท�าจิตอาสาโดยทัว่ ไป
แต่ส�าหรับการมาเป็ นอาสายุวกาชาดนัน้ เราจะได้ มากกว่าการเป็ นอาสา เพราะที่น่ี
เปิ ดโอกาสให้ เราได้ เข้ ามาท�างานช่วยเหลือภารกิจของสภากาชาดไทย ให้ เราได้ มคี วามรู้
เรื่ องการปฐมพยาบาล ให้ เรามีสว่ นช่วยในการเผยแพร่ความรู้สง่ ต่อไปยังผู้อื่น สอนให้
เราเติบโตขึ ้นเป็ นเยาวชนทีแ่ ข็งแกร่ง และเป็ นเยาวชนต้ นแบบทีพ่ ร้ อมจะเป็ นแบบอย่าง
ให้ กบั คนอื่น ๆ
วัน นี แ้ นนได้ เ ข้ า มารั บ อี ก บทบาทใหม่ ใ นบ้ า นสภากาชาดไทยในฐานะ
เจ้ าหน้ าที่ เมือ่ บทบาทเปลีย่ นไป แต่การเป็ นอาสายุวกาชาดก็ไม่ได้ หายไปจากแนนเลย
ในวันที่เราต้ องท�างานเป็ นเจ้ าหน้ าที่ เราก็ต้องท�างานของเราให้ ดีท่ีสดุ เพราะนัน่ ก็คือ
งานที่เรารัก แต่การเป็ นอาสายุวกาชาดก็เป็ นสิ่งที่แนนรักเหมือนกัน เมื่อมีเวลาว่าง
แนนก็จะมาช่วยงานในฐานะอาสายุวกาชาดอยูเ่ สมอ ซึง่ หลายคนบอกว่าเมือ่ เราเรียนจบ
มีงานท�าเราก็คงจะห่างหายจากการท�างานอาสา แต่วนั นี ้แนนได้ พิสจู น์ให้ เห็นแล้ วว่า
ไม่วา่ เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่การเป็ นอาสานันก็
้ ไม่เคยหายไปจากเราเลย เพราะ
ความสุขของเรานันคื
้ อการที่ได้ เป็ นผู้ให้ อย่างที่บอกไปข้ างต้ นว่า “ผู้ให้ ยอ่ มเป็ นที่รัก”

ป่ าที่ภักดี

โดย นพเกล้า ห้วงน�า้ (อาสาอีฟ)
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด

เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ ไปเข้ าค่ายป่ าที่ภกั ดี ค่ายป่ าที่ภกั ดีเป็ นค่ายที่จดั ขึ ้นโดยชมรมอาสายุวกาชาด
มีคณะพี่ ๆ ได้ อาสาสมัครมาเป็ นพี่เลี ้ยงคอยดูแลน้ อง ๆ ในค่าย เป็ นค่ายแรกที่ท�าให้ เข้ าใจถึงการท�าอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้ ท�าเพื่อแค่หน้ าที่อย่างเดียว แต่เขานันท�
้ าเพื่อส่วนรวมและเป็ นการท�าด้ วยความสมัครใจ
พอได้ ร้ ูจกั พี่ ๆ มากขึ ้น ก็ท�าให้ ได้ สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ และนอกจากได้ ความสนุกกับ
กิจกรรมทีพ่ ี่ ๆ จัดให้ ในกิจกรรมทีใ่ ห้ ความรู้กจ็ ะมีประวัตศิ าสตร์ และความเป็ นมาของเขาล้ าน และยังได้ มคี วามรู้
และการปรับตัวเข้ าหาสังคมไปอีก ชอบที่สดุ คือกิจกรรมปลูกป่ าเพราะพี่ ๆ น้ อง ๆ ทุกคนช่วยกันหมดเลย
เป็ นอะไรทีส่ นุกมาก ๆ ตอนแรกทีไ่ ปแทบจะไม่อยากไปเลย แต่พอได้ ไป ได้ ร้ ูจกั กับพี่ ๆ เพือ่ น ๆ มันก็กลายเป็ นว่า
เราไม่อยากกลับเลย 5555 สนุกมากจริง ๆ ตอนนี ้ก็ยงั หวังว่าเราจะได้ เจอกันอีก และไม่ใช่หนูเพียงคนเดียวนะคะ
ทีค่ ดิ ถึงค่ายนี ้เพือ่ น ๆ ทีไ่ ด้ ไปด้ วยกันก็คดิ ถึงและอยากเจอพี่ ๆ อีกเช่นกันค่ะ ขอบคุณทีม่ อบความสุข และความคิด
ที่วา่ ไม่วา่ จะที่ไหนล้ วนเป็ นบ้ านของเรา เพราะความคิดใหม่ ๆ ที่แม้ เป็ นช่วงเวลาที่สนั ้ แต่เพราะเป็ นความคิดที่ดี
มันจึงท�าให้ นา่ จดจ�าจนถึงทุกวันนี ้และหนูก็เชื่อว่าทุก ๆ คนที่ได้ ไป ก็ล้วนคิดไม่ตา่ งจากหนูเลยค่ะ

น้อง ๆ ที่อยากแชร์ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ สามารถส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาได้
ทางอีเมล pr.rcy@redcross.or.th มีของที่ระลึกแจกให้ส�าหรับเรื่องที่ได้ลงคอลัมน์ค่ะ
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กิจกรรมส�านักงานยุ วกาชาด

“โครงการจิตอาสาส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ให้กบั ผูท
้ ขี่ าดแคลนหน้ากากอนามัยในสถานการณ์
วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID -19”

เมื่อวันที่ 17, 19 และ 22 มิถุนายน 2563
อาสายุวกาชาด สังกัดส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ลงพื น้ ที่ ม อบหน้ า กากอนามัย แบบผ้ า ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ทัว่ ไป เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19
ณ ชุมชนเขตพญาไท เขตบางรัก และเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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อาสาอินเทรนด์

อาสาพากิน

การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ ้นในช่วง 3-4 เดือนที่ผา่ นมาท�าให้
หลายองค์กรและรัฐบาลหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ ประกาศนโยบาย
“อยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพื่อชาติ” เพือ่ รณรงค์ให้ รักษาระยะห่างระหว่างกัน เป็ นการลด
การแพร่ ระบาด คนส่วนใหญ่จึงจ�าเป็ นต้ องท�างานอยู่ที่บ้านหรื อที่เราเรี ยกกันว่า
work from home (WFH) ภาพการท�างานอยูท่ บี่ ้ านนัน้ ในช่วงแรก ๆ ของสถานการณ์
หลายคนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะท�าได้ อย่างไร แต่พอผ่านไป 1 เดือนทุกคนก็เริ่มปรับตัว
และเรี ยนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กันมากขึน้ วันนีอ้ าสาบีบีจึงขอน�าเสนอ
3 แอปพลิเคชันที่จะเป็ นตัวช่วยให้ การ work from home ของคุณง่ายยิ่งขึ ้นค่ะ

#WFH
โดย ภัคนภัสส์ ธัญญ์สิริธ�ารงกุล (อาสาบีบี)

ZOOM CLOUD MEETING
Zoom เป็ นโปรแกรมที่สามารถโหลดได้ ทงั ้ Windows, IOS, Android ไม่มี
ค่าใช้ จา่ ย แอปพลิเคชันนี ้เป็ นแอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยในการ Video Call หรือการประชุมทางไกล
แบบเห็นหน้ า ข้ อดีของ Zoom คือการแชร์ ภาพหน้ าจอร่วมกันและการสื่อสารข้ ามผ่าน
แพลตฟอร์ มอืน่ ๆ สามารถรองรับการประชุมได้ ถงึ 100 คนในครัง้ เดียว ข้ อเสียของ Zoom
คือมีเวลาการใช้ งานได้ เพียงแค่ 45 นาที หลังจากนันจะต้
้ อง login เข้ าใหม่ หากไม่ต้องการ
login ใหม่เรื่ อย ๆ จ�าเป็ นที่จะต้ องจ่ายค่าบริ การให้ กบั Zoom

SKYPE
Skype สามารถโหลดได้ ทงั ้ Android และ IOS มีทงแบบใช้
ั้
งานได้ ฟรี และ
เสียค่าบริ การเพิ่มเติม เป็ นโปรแกรมยอดนิยมในการสื่อสารผ่านทังตั
้ วอักษร เสียง และ
วิดโี อ ข้ อดีของ Skype โทรศัพท์ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยระหว่างสมาชิก ผ่านอินเทอร์ เน็ตได้ ทวั่ โลก
คุณภาพเสียงดีเยี่ยมเสมือนการโทรปกติ ข้ อเสียของ SKYPE คือ รองรับผู้เข้ าร่วมการ
ประชุมได้ มากสุดเพียงแค่ 45 คนเท่านันซึ
้ ง่ ต่างจาก Zoom ที่รองรับได้ ถงึ 100 คน Skype
จะเหมาะส�าหรับการพูดคุยปกติ กับบุคคลอื่น หรื อเพื่อนร่วมงาน แต่ Zoom จะเหมาะ
ส�าหรับการใช้ ในการประชุม และการจัดคลาสออนไลน์มากกว่า

MICROSOFT TEAM
Microsoft Team คือแพลตฟอร์ มสื่อกลางในการสื่อสารส�าหรับองค์กรและ
บุคคลทัว่ ไปที่ใช้ สื่อสารท�างานในด้ านต่าง ๆ เช่นติดต่อนัดหมายการประชุม ประกาศ
และติดตามข่าวสาร ข้ อดีของ Microsoft Team คือ เชื่อมต่อกับเครื่ องมือ Office 365
เช่น Word Excel Powerpoint ได้ มี User Interface ใช้ งานง่าย สะดวกสบาย มีระบบ
chat community สามารถจัดกลุม่ การท�างานอย่างชัดเจน สามารถรองรับผู้ใช้ งานได้ สงู สุด
ถึง 300 คน สามารถแชร์ หน้ าจอการท�างานภายในทีมหรื อแชร์ ไฟล์ตา่ ง ๆ ได้ ข้ อเสีย คือ
มีที่เก็บไฟล์ให้ น้อย ถ้ าเป็ นแบบส่วนตัวจะไม่เกิน 2 GB แบบทีมจะไม่เกิน 10 GB
อาสาบีบีชอบใช้ Microsoft Team ที่สดุ ค่ะ

จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์เช่ นนี้ เทคโนโลยี แอปพลิเคชั น ต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจ�าวันมากขึ้น
และเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ ช่ วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการท�างานแบบ work from home
และช่ วยให้เราใช้ชีวติ ประจ�าวันง่ายมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นทางการขนส่ง การสั่งอาหาร การซื้ อของใช้ท่วั ไป หรือแม้กระทั่ง
การรักษาพยาบาล เพื่อน ๆ สามารถทดลองดาวน์โหลดมาลองใช้ ลองเล่นกันได้ หรือมีแอปพลิเคชั่ นไหนน่าสนใจ
สามารถเขียนมาบอกเล่ากันได้นะคะ
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หมูทอดกระเทียม
สูตรครัวพระราชทานฯ
โดย ธัญวรัตม์ จุ ลสุคนธ์ (อาสาเนย)

ทุกครัง้ ที่ประเทศไทยประสบภัยพิบตั ิ หรื อวิกฤตการณ์อะไรก็ตาม มัน่ ใจได้ เลยว่าหลาย ๆ คน
ต้ องเคยเห็นข่าวครัวเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยผ่านตาอย่างแน่นอน เหมือนกับตอนนี ้ที่เกิดการแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 สภากาชาดไทยโดยส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
ก็ได้ จดั โครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย และโครงการครัวเคลื่อนที่
เพื่อจัดท�าอาหารปรุงสุกออกแจกจ่ายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากสถานการณ์ดงั กล่าว
ส�าหรับอาหารที่ขึ ้นชื่อและเป็ นที่ถกู ใจของหลาย ๆ คน
คงหนีไม่พ้น ‘ข้ าวสวย หมูทอดกระเทียม น� ้าพริ ก แตงกวา’ เพราะ
นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อย สด สะอาด แล้ วยังสามารถทานได้
ทุกวัย ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่ก็ทานได้ และที่ส�าคัญอาหาร
ทุกกล่องจากครั วเคลื่อนที่ รับประกันได้ เลยว่าทุกคนที่ ได้ ทาน
จะได้ รับสารอาหารครบถ้ วน ตามที่ร่างกายควรได้ รับในแต่ละมื ้อ
อย่างแน่นอน และส�าหรับเมนูของครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
นอกจากเมนูด้านบนแล้ ว ยังมีเมนูอีกมากมายเช่น หมูผดั พริ กขิง
ไข่ต้ม, กระเพราไก่ ไข่ต้ม ฯลฯ ที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนเรี ยก
ได้ ว่า ในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีเมนูซ� ้ากันเลย พูดมาถึงขนาดนี ้แล้ ว
หลาย ๆ คน คงอยากลองชิมกันแล้ ว แต่เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคน
เมนูในอาสาพากิ น คอลัมน์ นีไ้ ปหาซื อ้ ทานที่ ไ หนไม่ไ ด้ วัน นี ้
Youth Excellence เลยน�าสูตร หมูทอดกระเทียม มาฝากเพื่อน ๆ
แทนค่ะ แต่สตู รนี ้เป็ นสูตรส�าหรับปรุงอาหารจ�านวน 100 กล่อง
เพื่ อ น ๆ ที่ จ ะน� าไปลองท� าอาจจะต้ อ งปรั บสูต รลงให้ เ ข้ ากับ
ปริ มาณที่ท�ากันนะคะ

หมูทอดกระเทียม
สูตรครัวพระราชทานฯ

*ส่วนผสมต่อ 1 กระทะ ส�าหรับ 100 ชุ ด

- หมู 10 กิโลกรัม
- กระเทียม 200 กรัม
- น�้ามันหอย 230 มิลลิลิตร
- ซอสปรุ งรส(แม็กกี้ ) 230 มิลลิลิตร
- ซี อ๊ิวขาว 230 มิลลิลิตร
- น�้าตาลทราย 200 กรัม
- ผงปรุ งรส 100 กรัม
- พริกไทย 30 กรัม
- น�้ามันพืช 500 มิลลิลิตร
- น�้าปลา 60 มิลลิลิตร

และส�าหรับฉบับหน้ า พวกเราจะพาเพื่อน ๆ
ไปทานอาหารที่ร้านไหน หรื อว่าจะมีสตู รอาหารอะไร
มาแบ่งปั นกันอีก ก็อย่าลืมติดตามอ่านกันด้ วยนะคะ
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อาสาพาสอน

“จิตอาสา” โดยรวมตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ ความดีงาม
ทั้ ง ปวงแก่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์ โ ดยเต็ มใจ
สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้ งใจ ปี ติสุข
ที่ พ ร้ อ มจะเสี ย สละเวลา แรงกาย
แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์
ในการท� า กิ จ กรรมหรื อ สิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อ่ื นโดยไม่ ห วั ง ผล
ตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ
ผู ้อ่นื

“อาสายุวกาชาด”
โดย นางนลิน เรืองบุ ตร (คุณยาย)
ข้าราชการบ�านาญ อดีตผู ้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเมืองยโสธร

อาสายุวกาชาดเกิดขึ ้นตามข้ อบังคับสภากาชาดไทยมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี มีการพัฒนา แก้ ไขเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง จนถึง
ฉบับปั จจุบนั (ฉบับที่ ๘๒) พุทธศักราช ๒๕๖๒ หมวดที่ ๙ ว่าด้ วย
ยุวกาชาด โดยประกาศใช้ เมื่อ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่ แบ่งเยาวชน
ยุวกาชาดเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
ประเภทที่ ๑ คือสมาชิกยุวกาชาด ได้ แก่ เด็กและเยาวชน
อายุระหว่าง ๗ - ๑๘ ปี ที่ยวุ กาชาดระดับ ๑ - ระดับ ๔ เลือกเรี ยน
ยุวกาชาดตามหลักสูตร - กิจกรรมยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทที่ ๒ คืออาสายุวกาชาด ได้ แก่ เยาวชนอายุระหว่าง
๑๕ - ๓๐ ปี ทีก่ า� ลังศึกษาทังในระบบ
้
และนอกระบบ รวมทังบุ
้ คคลทีม่ ี
ความสนใจสมัครเป็ นอาสายุวกาชาด ผ่านการอบรมหลักสูตรพื ้นฐาน
ยุวกาชาด และสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด โดยหลักสูตรและกิจกรรม
อาสายุวกาชาดนี ้เป็ นภารกิจของส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ซึง่ มีกระบวนการด�าเนินงาน ๓ ระยะ จ�าแนกตามกิจกรรม ดังนี ้
ระยะต้ น การจัดเตรี ยม บุคลากรผู้ด�าเนินงาน โดยหน่วยงานต้ นสังกัด
จัดอบรมบุคลากรกลุม่ นี ้ ตามหลักสูตร ๓ หลักสูตร ได้ แก่
๑.หลัก สู ต รผู้ อ� า นวยการการฝึ ก อบรมอาสายุ ว กาชาด
(ระดับผู้บริ หารสถานศึกษา)
๒. หลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด (ระดับครู เจ้ าหน้ าที่ ของสถาน
ศึกษา เพื่อด�าเนินการจัดอบรมสมาชิกอาสายุวกาชาด)
๓. หลัก สู ต รที่ ป รึ ก ษาชมรมอาสายุ ว กาชาด (ระดั บ ครู
ผู้รับผิดชอบดูแลชมรมฯ)
ระยะกลาง การรับสมัครอาสายุวกาชาด การตังชมรมอาสายุ
้
วกาชาด
และการจัดอบรมอาสายุวกาชาด (ด�าเนินการโดยสถานศึกษา ทีข่ อจัดตัง้
ชมรมอาสายุวกาชาด ต่อส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)
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ผู้ทมี่ สี ว่ นร่วมในการปลุกปัน้ จนเกิดมีผ้ อู า� นวยการ
ฝึ กอบรมอาสายุวกาชาด มีวิทยากรอบรมอาสายุวกาชาด
มีครูทปี่ รึกษาชมรมอาสายุวกาชาด และมีอาสายุวกาชาด
ที่ มี จิ ต อาสา เป็ น ที่ พึ่ง ได้ ของชุมชนจึง มี อ ยู่ห ลายฝ่ าย
ซึง่ ในนันมี
้ ข้าพเจ้ า ซึง่ เป็ นวิทยากรแกนน�ารุ่ นที่๑ ของ
ส�านักงานยุวกาชาดด้ วย โดยได้ ท�าหน้ าที่วิทยากรอบรม
หลักสูตรที่๑ และหลักสูตรที่๒ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๔๙
เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั เพียรพยายามไปท�าหน้ าที่ตาม
ก�าลังและความสามารถ ที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.
ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
รวมทังสิ
้ ้น ๔๗ รุ่น ซึง่ มีผ้ เู ข้ าอบรมตังแต่
้ ๖๐-๒๐๐ คน
รุ่นละ ๕ วัน ๔ คืน และ ๔ วัน ๓ คืน ตามหลักสูตรก�าหนด
จึงเป็ นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ภารกิจเหล่านีเ้ ป็ นไป
เนือ่ งจาก “จิตอาสา” ทีส่ า� นักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
บ่มเพาะ ข้ าพเจ้ า และทีมวิทยากรแกนน�า รุ่นที๑่ ถึง รุ่นที่ ๕
ทุก คน รู้ สึก อิ่ ม ใจ ปี ติ สุข และต่ า งปวารณาตัว ว่ า
จะตังใจปฏิ
้
บตั ภิ ารกิจนี ้ต่อไปจนกว่าจะสิ ้นแรง......

ระยะปลาย การปฏิบตั ิโครงการกิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมชุมชน
ของชมรมอาสายุวกาชาด โดยเน้ นตาม
Brand ที่ส�านักงานยุวกาชาดก�าหนดไว้ วา่
“สร้ างเยาวชนจิ ต อาสาที่ มี ศัก ยภาพด้ า น
ปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด” ซึง่ ถือเป็ นจุดเน้ น
ที่จะให้ ความรู้ ทักษะ แก่อาสายุวกาชาด
ด้ านการปฐมพยาบาล เพื่อไปปฏิบตั ิงาน
จิตอาสา สนับสนุนและช่วยอ�านวยความ
สะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอ�านวย
ความสะดวกด้ านการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมี ค วามรู้
ความเข้ าใจในการดูแลสุขภาพ
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อาสา Inter
สวัสดีคะ่ เพื่อน ๆ ชาวอาสายุวกาชาดทุกคน จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท�าให้ ทกุ คนต้ อง
เว้ นระยะห่างทางสังคม เพือ่ ช่วยลดการระบาดของโรค แต่กย็ งั มีอาสาสมัครของกาชาดในหลาย ๆ ประเทศทีย่ งั คงมุง่ มัน่
ท�างานช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับผลกระทบกันอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวและรู ปแบบงานอาสาสมัครให้ สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์การระบาด COVID-19 ในประเทศอังกฤษซึง่ มีผ้ ตู ิดเชื ้อจ�านวนมาก
และมีการประกาศปิ ดประเทศ แต่อาสาสมัครสภากาชาดอังกฤษก็ยงั คงให้ ความช่วยเหลือประชาชนขณะอยู่ท่ีบ้าน
ของตนได้ ขอยกบทความภาษาอังกฤษบางส่วนมาให้ ได้ อา่ นกันนะคะ

งานจิตอาสา
ออนไลน์
ในสถานการณ์
COVID-19
During the coronavirus crisis, working days are not normal.
Lockdown means face-to-face visits with vulnerable or elderly people
must be avoided, and some of our staff and volunteers are self-isolating
because of underlying health conditions. Following social isolation
guidelines while protecting services users and staff has set an
unprecedented challenge.
Thankfully, our teams have adapted quickly.
"We have had a whole change around because of the virus”,
Molly says, “but everyone is pulling together. Staff members who are
self-isolating are making phone calls, inputting data and arranging
much-needed shopping trips for those service users who can’t go out
themselves. We’ve all got the skills to make sure the service keeps
going”.
“The Support at home team are still making sure that they have
everything they need”, Isabelle says. “We have colleagues out on the
front line doing emergency shopping if it is needed, and I’m signposting
people to other services they may need. And they are so grateful, so
happy to hear from us.”
Since mid-March, Tony’s been checking on vulnerable people
by phone. He finds out if they need anything (of course), but he also
calls to make a connection. With a chat, Tony says, people know they’re
valued and are helped to maintain a positive frame of mind.
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โดย นลณีย์ ศรีอุฬารวัฒน์ (อาสานนนี)่
และ นภิสา ร่มโพธิ์ (อาสาป่ าน)

จากบทความนี ้จะเห็นได้ วา่
อาสาสมัครจากสภากาชาดอังกฤษ
สามท่ า นนี ้ ได้ ท� า งานช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนขณะอยูท่ ี่บ้านของตน ด้ วย
การใช้ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ช่ ว ยเหลื อ
อ�านวยความสะดวกในการสัง่ ซื ้อของ
ที่ จ� า เป็ น เร่ ง ด่ ว นส� า หรั บ ประชาชน
ที่ไม่สามารถออกจากบ้ านไปซื ้อของ
ด้ วยตนเองได้ การช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่ ให้ แก่ผ้ ูที่
ต้ องการความช่วยเหลือ หรือแม้ กระทัง่
การโทรศั พ ท์ พู ด คุ ย เพื่ อ ช่ ว ยสร้ าง
ความสุขและรอยยิ ้ม เพื่อผ่อนคลาย
และลดความตึงเครียด ซึง่ การช่วยเหลือ
เล็ก ๆ น้ อย ๆ ในช่วงเวลานี ้ ก็เป็ นการ
แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ส่งต่อ
น� า้ ใจให้ แ ก่ เ พื่ อ นมนุษ ย์ ที่ พึง ปฏิ บัติ
ต่อกัน อีกทังยั
้ งถือเป็ นการให้ ก�าลังใจ
กันและกัน เพื่อให้ พวกเราสามารถ
ผ่านพ้ นวิกฤตนี ้ไปด้ วยกันค่ะ
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มาเรียนรู ้เพิ่มเติมค�าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกาชาดในบทความกันจ้า!!

Vulnerable
Vulnerable (โวล์-เนอ-รา-เบิล) เป็ นค�าคุณศัพท์
(Adjective) แปลว่า มีความเสี่ยง มีความอ่อนแอ เมื่อใช้
ในบริ บทของภัยพิบตั ิหรื อสถานการณ์ ฉุกเฉิ น การเกิด
โรคระบาด สามารถน�ามาใช้ ขยายค�านามได้ เช่นค�าว่า
Vulnerable group จะหมายถึง กลุม่ คนที่มีความเสี่ยง
หรื อกลุม่ คนที่มีความเปราะบางที่จะได้ รับผลกระทบจาก
เหตุนนั ้ ๆ

Lockdown
Lockdown (ล็อก-ดาวน์) เป็ นค�านาม (Noun)
แปลว่า ปิ ดขัง หรื อการปิ ดการเข้ าออกพื ้นที่ เช่น ปิ ดพื ้นที่
เข้ าออกในอาคาร สถานทีเ่ พือ่ ป้องกันเหตุร้ายหรืออันตราย
ที่อาจเกิดขึ ้นได้ แต่ในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 จะ
หมายถึง การยกระดับมาตรการในการสกัดกันการระบาด
้
เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ กับส่วนรวมในการควบคุม
การระบาด โดยจ�ากัดการเดินทาง ยกเลิกกิจกรรมในพื ้นที่
สาธารณะ ไปจนถึงการกักตัวเองภายในบ้ านพักและยัง
เป็ นการเปิ ดทางให้ กับรั ฐบาลติดตามความเคลื่อนไหว
พฤติ ก รรมของประชาชนอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยของสังคม ซึง่ มาตรการ Lockdown
ในแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

Social Isolation
Social Isolation (โซ-เชี่ยล-ไอ-โซ-เล-ชัน่ ) เป็ น
ค�านาม (Noun) ตามปกติ แปลว่า การแยกตัวจากสังคม
แต่ในกรณีวิกฤติ COVID-19 ค�านี ้ หมายถึง การลดการ
พบปะสังสรรค์กนั ทางสังคม เช่น อาสาสมัครหรือเจ้ าหน้ าที่
ให้ ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยใช้ โทรศัพท์ แทนการ
พบหน้ าประชาชน ซึง่ เป็ นข้ อปฏิบตั ิหนึ่งในการลดความ
เสี่ยงการติดเชื ้อ COVID-19

Emergency
Emergency (อี-เมอร์-เจน-ซี) เป็ นค�านาม (Noun)
แปลว่า สถานการณ์ฉกุ เฉิน หรื อเหตุดว่ น ภาวะเร่งด่วน
Youth Excellence 23

นานาสาระ

‘World Red Cross
Red Crescent Day’

โดย พีน่ กฮู กและน้องหอยทาก

วันผู ้บริจาคโลหิตโลก
14 มิถุนายน 2563
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กิจกรรมเฉลิมฉลองวันกาชาดโลกท่ามกลาง
วิกฤต ‘COVD-19’ ปี นี ้คือ การ Live ผ่าน Facebook
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงค่ะ โดย ให้ ผ้ แู ทนของแต่ละภูมิภาค
กล่ า วให้ ก� า ลัง ใจแก่ อ าสาสมั ค รทั่ ว โลกเป็ นภาษา
ของตัวเองตามด้ วยภาษาอังกฤษค่ะ พร้ อมมีฉากหลังคือ
#KeepClapping ส�าหรับภูมภิ าคของสภากาชาดไทยคือ
ภาคพื น้ เอเชี ยแปซิฟิก ซึ่ง โดนปลุกมา Live กัน
แต่เช้ าตรู่ เริ่ มเป็ นทีมแรกกันเลยจ้ า และนี่คือก�าลังใจ
ถึ ง อาสาสมั ค รทั่ ว โลกจากส� า นั ก งานยุ ว กาชาด
สภากาชาดไทยค่ะ…
‘8 พฤษภาคม คือวันทีม่ คี วามหมายส�าหรับพวกเรา “ครอบครัวกาชาด” และเหล่าอาสาสมัครกาชาดทุกคนค่ะ
“วันกาชาดโลก” ปี นี ้พิเศษกว่าหลาย ๆ ปี เพราะเรามีแขกที่ไม่ได้ รับเชิญ คือ เชื ้อ COVID-19 ท�าให้ อาสาสมัครกาชาด
ทัว่ โลก ต้ องท�างานหนักเป็ น 2 เท่า พวกเขาเป็ นทังนั
้ กรบแถวหน้ า และทัพหลังคอยเสริ มให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์
ในวิกฤตมักจะมีมมุ ดี ๆ ให้ ได้ เห็นอยูเ่ สมอนะคะ ครัง้ นี ้ก็เช่นกันค่ะ ขอบคุณเชื ้อ COVID-19 ที่ท�าให้ เราได้ เห็นถึงความ
เข้ มแข็ง กล้ าหาญ และเสียสละ อย่างล้ นหลามของเหล่าอาสาสมัครกาชาดทัว่ ทุกมุมโลก ถ้ าไม่มีพวกเขา ก็ไม่มี
สภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงที่แข็งแกร่ง และ “ครอบครัวกาชาด” ของเราก็คงไม่สมบูรณ์ ขอบคุณอาสาสมัคร
กาชาดทุกคน พวกเราขอปรบมือให้ จากใจ และอยากบอกว่า พวกเรา “รัก” พวกคุณเสมอค่ะ ขอบคุณค่ะ’
‘8th May is a meaningful day for ‘Red Cross family’ and all Red Cross Red Crescent volunteers
around the world. This year, our ‘World Red Cross Red Crescent Day’ is more special than other years. This
is because we have an uninvited guest named ‘COVID-19’. The appearance of this uninvited guest caused
our Red Cross Red Crescent volunteers in every country to work double and harder. They are both frontline
warriors and supportive champions to medical team to fight against COVID-19 and save us all. Always,
there are positive angles lie in every crisis, and this crisis is unexceptional. Thanks to COVID-19 that
emphasizes the strength, bravery, and commitment of our Red Cross Red Crescent volunteers in every
corner of the world. Without them, there will be no strong Red Cross Red Crescent Societies nor perfect
‘Red Cross Red Crescent family’. Thanks to all Red Cross Red Crescent volunteers. We are applauding for
you from the bottom of our heart. We ‘LOVE’ you, always. Thank you very much.’
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อาสา move on

เพราะ
ชีวิ ต
ต้ อ ง
เดิ น
ต่ อไป

สวัสดีครับน้อง ๆ ที่รักทุกคน กลับมาเจอพี่มูฟกันอีกแล้ว
ในช่ วงนีแ้ ม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อ COVID-19 ในประเทศไทย
จะดีขึ้น พี่มูฟก็ยังอยากให้น้อง ๆ ทุกคนรักษาสุขภาพกายกันนะครับ
ส่วนสุขภาพใจก็อย่าละเลยนะครับ เมื่อไหร่ท่หี นั ไปไม่เจอใคร คิดถึงพี่มูฟ
ได้เสมอนะครับ เพียงแค่สแกน QR Code ท้ายบทความนี้ พี่มูฟและ
ทีมงานพร้อมที่จะอยู ่เคียงข้างน้องเสมอครับ ฉบับนี้ พี่มูฟขอเลือก
ค�าถามแรกที่มนี อ้ ง ๆ ถามกันเข้ามาคล้าย ๆ กันเยอะมาก เชื่ อว่าน้อง ๆ
หลายคนคงน่าจะก�าลังเผชิ ญกันอยู ่นะครับ

Keep Moving

Q

โดย พีม่ ู ฟ

ผมรู้สกึ เหนื่อยครับ ตัง้ แต่ ผมจ�าความได้ ผมไม่ เคยมีโอกาสได้ ตดั สินใจอะไรด้ วยตัวเองเลยครับ
ผมต้ องเดินตามเส้ นทางที่คุณพ่ อและคุณแม่ ขีดเอาไว้ ให้ มาตลอด ตัง้ แต่ เรื่ องการใช้ ชีวิต
เส้ นทางการเรี ยน ผมเข้ าใจคุณพ่ อคุณแม่ นะครั บว่ าท่ านหวังดี แต่ ลึก ๆ แล้ ว ผมก็ร้ ู สึกว่ าชีวติ
ของผมเหมือนถูกขังอยู่ในกรง ซึ่งไม่ ร้ ูว่าในอนาคตจะได้ เป็ นอิสระหรือเปล่ า ผมจะท�าอย่ างไรดี
ให้ ผมมีความสุขครั บ

A
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พี่มฟู เข้ าใจน้ องนะครับ พี่เองก็เคยผ่านความรู้ สกึ นี ้มาก่อน และก็ดีใจที่น้องเข้ าใจคุณพ่อ
คุณแม่นะครั บ ขึน้ ชื่อว่าพ่อแม่ ไม่ว่าใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อลูก อยากให้ ลูกมีชีวิตที่ดี
และชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ ที่น้องบอกว่าน้ องเข้ าใจ พี่มฟู อยากให้ ลองถามตัวเองอีกครัง้ นะครับ
ว่าเข้ าใจจริ งไหม พี่มฟู อยากให้ น้องลองจินตนาการตัวเองเป็ นคุณพ่อคุณแม่ มองในมุมของท่านดู
ว่าถ้ าน้ องมีลกู น้ องก็คาดหวังและอยากให้ ลกู น้ องมีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับ ถ้ าน้ องเข้ าใจคุณพ่อคุณแม่
อย่างแท้ จริงว่าทีท่ า่ นท�านัน่ เป็ นเพราะความรัก พีม่ ฟู เชือ่ ว่าใจของน้ องจะมีความสุขมากขึ ้น หลังจากนัน้
อยากให้ น้องลองเปิ ดใจพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าน้ องรู้สกึ ยังไง อึดอัดใจ ไม่มีความสุขอย่างไร
ต่อรองด้ วยเหตุและผล พี่มฟู ว่าท่านต้ องรับฟั งน้ องครับ เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ ลกู
ไม่มีความสุข การใช้ ชีวิตอยูใ่ นกรอบ อาจจะมีสงิ่ ที่เราชอบและไม่ชอบ อาจจะอึดอัดบ้ าง ไม่เป็ น
ตัวเองบ้ าง พี่มฟู อยากให้ มองว่านัน่ เป็ นหนทางแห่งอนาคตที่สดใส น้ องโชคดีนะครับที่วนั นี ้ยังมี
พ่อแม่ที่รักและคอยเป็ นห่วง “ต้ นไม้ ที่งดงาม แข็งแรง และยิ่งใหญ่นนล้
ั ้ วนได้ รับการดูแลเอาใจใส่
มากเป็ นพิเศษเสมอ” เส้ นทางความส�าเร็จของน้ องก็เช่นกันนะครับ สู้ ๆ ครับ พี่มฟู เป็ นก�าลังใจให้
เสมอครับ
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Q

หนูช่ อื เกรซค่ ะ หนูร้ ูสกึ ว่ าก�าลังถูกต้ นไม้ แย่ งความรักค่ ะ ช่ วงนีค้ ณ
ุ แม่ ของหนูชอบปลูกต้ นไม้ มาก
เพราะเทรนด์ การปลูกต้ นไม้ มาแรง เหมือนตอนนีค้ ุณแม่ รักต้ นไม้ มากกว่ าลูกจริง ๆ หนูน้อยใจ
คุณแม่ มากค่ ะ หนูจะท�าอย่ างไรดีคะ

A

ต้ นไม้ ไม่ได้ แย่งความรักนะครับ ต้ นไม้ น่าจะแย่งออกซิเจนน้ องเกรซมากกว่าไหมเอ่ย ฮ่า ๆ
พี่มฟู หยอก ๆ นะครับ ช่วงนี ้คุณแม่อาจจะหันไปให้ ความสนใจกับต้ นไม้ มากเป็ นพิเศษ ก็อย่าเพิ่ง
น้ อยใจไปเลยนะ ถ้ าเป็ นพีม่ ฟู พีม่ ฟู จะไปปลูกต้ นไม้ กบั คุณแม่ครับ ปลูกต้ นไม้ ทเี่ ราชอบกับต้ นไม้ ทแี่ ม่ชอบ
ไปด้ วยกัน ท้ าคุณแม่แข่งกันว่าของใครจะโตกว่ากันเลยครับ หรือหาตุ๊กตาน่ารัก ๆ มาแต่งต้ นไม้ ให้ คณ
ุ แม่
ถ่ายภาพสวย ๆ กับคุณแม่และต้ นไม้ กนั ครับ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างน้ องเกรซกับคุณแม่
ให้ แน่นแฟ้นมากขึ ้นด้ วยนะครับ การปลูกต้ นไม้ ยงั ช่วยฟอกอากาศทีด่ ตี อ่ สุขภาพของครอบครัวเราอีกด้ วย
พี่มฟู บอกเลยว่าต้ นไม้ ต้นไหนก็แย่งความรักของคุณแม่ที่มีให้ กบั น้ องเกรซไม่ได้ แน่ ๆ พี่มฟู อยากให้
น้ องเกรซเข้ าใจคุณแม่ เพราะนัน่ อาจจะเป็ นงานอดิเรกเป็ นสิง่ ที่คณ
ุ แม่ชอบก็ได้ แต่ท้ายที่สดุ พี่มฟู จะ
บอกว่า ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกของตัวเองหรอกครับ เพียงแต่ตอนนี ้คุณแม่ก�าลังท�าตามเทรนด์ที่ก�าลัง
เป็ นที่นิยมอยูเ่ ท่านันเอง
้ ว่าแล้ วพี่มฟู ก็ขอหนีไปเซลฟี กับต้ นไม้ แบบน้ องญาญ่าก่อนนะครับ

#ความรักของพ่อแม่ไม่เคยท�าร้ายเรา
#อ้อมกอดที่อบอุ ่นที่สุดคืออ้อมกอดของพ่อและแม่
พี่มูฟขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับน้อง และ ทุก ๆ คนที่ได้อ่านคอลัมน์นี้นะครับ
อย่าพึ่งท้อครับ ท�าทุกอย่างด้วยความพยายาม ความตัง้ ใจ ผลสุดท้ายจะต้อง
ออกมาดีอย่างแน่นอน เชื่ อพี่มูฟ!

เจอกันฉบับหน้า อย่าลืมนะครับ ไปต่อไม่ไหว เรียกใช้พ่มี ู ฟ
แค่สแกน QR Code เพราะชี วิตคือสิ่งสวยงามครับ
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อาสาสายเปย์

อาสาพาเม้าส์

ส

วัสดีค่ะ หลังจากได้รับสาระความรู ้และความสนุก
จาก Youth Excellence ไปแล้ว พบกับค�าถามชิ งรางวัล
ฉบับที่ 408 กันนะคะ โดยเรามีร่มจากส�านักงานยุ วกาชาด
ให้เป็นรางวัลค่ะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เยาวชนยุ วกาชาดแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ผู ้ริเริ่มโครงการ One man and the sea และเขาท�าเพื่ออะไร
วันกาชาดโลกตรงกับวันที่เท่าไร
หัวข้อการประชุมเยาวชนระดับนานาชาติ ณ กรุ งสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน คืออะไร
เมนูอาหารขึ้นชื่ อจากโครงการครัวพระราชทานฯคืออะไร
ท่านชื่ นชอบคอลัมน์ใดของ Youth Excellence ฉบับนี้มากที่สุด เพราะเหตุใด
ข้อเสนอแนะเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศของ Youth Excellence ในฉบับต่อไป เช่ น
คอลัมน์ท่ีท่านอยากให้ทีม Youth Excellence เพิ่มเติมหรือลดทอน เป็นต้น

ชายผู้ยืนหนึ่ง...
เพื่อท้องทะเลไทย

เชิ ญชวนตอบค�าถามชิ งรางวัล จ�านวน 5 รางวัล ได้ทาง QR code นี ้
หมดเขต 30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่ อผู ้โชคดีทีต่ อบค�าถามถูกทุกข้อเท่านัน้ ในฉบับหน้า
รายชื่ อผู ้โชคดีจากฉบับที่ 407

ภาพผู ้โชคดีจากฉบับที่ 406

ไม่มีผ้ ตู อบค�าถามถูกทุกข้ อ

ชุตญ
ิ า อยูว่ ิจิตร

ปานชนะ ปานะนนท์

อรยุพา จันทร์ ดี

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

รุ่งนภา เก่งกล้ า
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Youth Excellence ฉบับนี้ พวกเราได้รับเกียรติจาก
พี่โตโน่ ภาคิน ค�าวิลัยศักดิ์ ผู ้ชายที่ยืนหนึ่งเพื่อทะเล และเป็นผู ้ริเริ่มโครงการ
‘One Man and the Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่ วย’
มาแบ่งปั นแง่คิดดี ๆ ของการเป็นจิตอาสาค่ะ
แรงบั น ดาลใจที่ ท� าให้ พ่ี โ ตโน่ มุ่ ง มั่ นในการเป็ น ผู ้ ใ ห้
ด้านสิ่งแวดล้อม และทุ่มเทแรงกายเพื่อทะเลของเรา
คืออะไรคะ
คือมันไม่ใช่แค่ทะเล จุดเริ่มต้ นมาจากสิง่ ทีผ่ มได้
เห็นในหลายประเทศจากการท่องเที่ยวครับ ผมมองว่า
บ้ านเราสวยทีส่ ดุ แล้ว ประเทศไทยเราสวยงาม นักท่องเทีย่ ว
อยากมาเที่ยว เรามีประวัตศิ าสตร์ มีภเู ขา มีทะเลสวยงาม
แล้ วท�าไมเราจึงปล่อยให้ ทะเลที่สวยงามของแผ่นดินเรา
ต้ องถูกท�าลาย ผมรู้สกึ เสียดาย ในฐานะคนของแผ่นดินนี ้
ผมจึงอยากตอบแทนคุณของแผ่นดินบ้ าง เพือ่ ประเทศชาติ

ของเรา และอยากที่ จ ะปลุกจิ ต ส�านึกให้ ค นไทยใส่ใจ
สิง่ แวดล้ อม ตระหนักถึงระบบนิเวศทางทะเล และช่วยกัน
ลดขยะที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเลให้ มากกว่านี ้ ผมเริ่ มจาก
ตัวเองท�าโครงการเก็บรักษ์กบั กลุม่ เพือ่ น ๆ ร่วมกันเก็บขยะ
และคัดแยกให้ ถกู วิธีไปเรื่อย ๆ กับกลุม่ แฟนคลับ ชาวบ้ าน
และชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งก็ เ ริ่ ม เห็ น จึ ง มาร่ ว มด้ วยช่ ว ยกั น
ท�าไปเรื่อย ๆ ครับ อย่างโครงการ ‘One Man and the Sea
หนึ่งคนว่าย หลายคนช่ วย’ ก็เหมือนกัน พวกผมท�าเพราะ
อยากช่วยกันหาเงินซื ้อเครื่ องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือ
สัตว์ทะเล รวมถึงโรงพยาบาลให้ พนี่ ้ องตามชายฝั่ง
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โครงการ ‘One Man and The Sea หนึ่ ง คนว่ า ย หลายคนช่ วย’
เป็ นหนึ่งโครงการดี ๆ มีเหล่าแฟนคลับและเพื่อนศิลปิ นมาร่วมอาสา
ช่ วยด้วยเยอะมาก และถือได้วา่ ท้าทายชี วติ ครัง้ ส�าคัญครัง้ หนึ่งของพี่โตโน่
ได้เลย พี่โตโน่ช่วยเล่าความเป็นมาให้พวกเราฟั งหน่อยค่ะ
คือว่าระหว่างท�าโครงการเก็บรักษ์ ผมได้ ร้ ูถงึ ปั ญหาสัตว์ทะเล ปั ญหา
ไมโครพลาสติก จึงประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพือ่ หาแนวทาง
ช่วยเหลือ ด้ วยความผูกพันกับทะเล ผมเลยคิดว่าจะใช้ ทะเลเป็ นตัวเชื่อมโยง
สร้ างกิจกรรม เป็ นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะสร้ างความตระหนักให้ กบั ทุกคนได้
ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อม ลดการใช้ พลาสติก และเห็นความส�าคัญของระบบนิเวศ
ทางทะเล ส�าหรับผม ทะเลคือต้ นก�าเนิดของสิง่ มีชีวิตบนโลกใบนี ้ แต่ปัจจุบนั
ทะเลกลับกลายเป็ นปลายทางของขยะทุกชนิดบนโลกใบนี ้ แล้ วถ้ าเราไม่ชว่ ยกัน
แก้ ปัญหา ท้ ายที่สุดแล้ วขยะเหล่านีก้ ็จะย้ อนกลับมากระทบพวกเราทุกคน
แน่นอนครั บ

การว่ายน�้าเป็นระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร ไม่ใช่ เรื่อง
ง่ายเลย ระหว่างทางที่ว่ายน�้าพี่โตโน่พบปั ญหาอุ ปสรรค
อะไรบ้างไหมคะ
อืม... ปั ญหาไม่มีครั บ ทีมงานทุกคนสนับสนุน
ช่วยเหลือและวางแผนอย่างดี ถ้ าจะถามว่าอุปสรรค (คิด)
ก็คือความยากในการแข่งกับคลื่นลม เป็ นการท้ าทายและ
แข่ง กับ ตัวเองเพื่ อ ท� ามันให้ ส�าเร็ จ การว่ายน� า้ กลางทะเล
ในระยะทางทีไ่ กล ข้ ามเกาะ มีแรงต้ านของลมทีเ่ ราคาดเดาและ
ควบคุมไม่ได้ ผมรู้วา่ ร่างกายผมต้ องแข็งแรง ผมต้ องเตรี ยม
ร่ างกายให้ พ ร้ อม ผมต้ อ งมี วินัย ผมหมั่นฝึ ก ซ้ อ มว่ายน� า้
อย่างหนักเป็ นประจ�าก่อนแล้ ว ความตังใจอยากช่
้
วยเหลือ
ท้ องทะเลของเรา ก�าลังใจจากทุกคนครับ มันท�าให้ ผมพัฒนา
ตัวเอง อีกอุปสรรคส�าคัญสุดคือ COVID-19 ครับ (หัวเราะ)

สิ่งที่ผมตั้งใจจะท�าก็คือ
ว่ายน�า้ ตัวเปล่า

12

ข้าม
เกาะ
จากสุราษฎร์ธานี
ถึงเกาะสมุย
รวมระยะทางเกือบ
กิโลเมตร
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เสียเวลา ไม่ได้ ท�าเพราะเป็ นทุกข์ ไม่ได้ ท�าให้ ร่างกาย
ผมบาดเจ็บ ผมรู้วา่ ร่างกายและจิตใจผมต้ องท�าอะไร
บ้ าง ผมต้ องซ้ อมขนาดไหน ผมมองว่าประโยชน์ที่จะ
ได้ รับคุ้มค่าความเหนื่อย ความล้ าทางกายและใจ
ของผม ถ้ าเทียบแล้ ว มัน
คุ้ มกั บ สิ่ ง ที่ ท ะเลจะได้
กลับมา ผมอยากท�าให้
มัน สนุก กับ เพื่ อ นพี่ น้ อ ง
ทุกคนที่เข้ ามามีสว่ นช่วย
เหลือกันครับ

ในช่ วงที่ต้องฝึ กซ้อมว่ายน�้าอย่างหนัก และต้องท�างาน
ควบคู่ไปด้วย พี่โตโน่เคยรู ้สึกเหนื่อย ท้อแท้ หรือถอดใจ
บ้างมัย้ คะ
ไม่เลยครับ เหนื่อยมี แต่ไม่เคยท้ อแท้ หรื อถอดใจ
ก�าลังใจผมคือผมสนุกกับมันมากกว่าที่ได้ ท้าทายตัวเอง และ
ได้ แบ่งเบาภาระสังคม ผมไม่ได้ คิดว่าท�าแล้ วจะเหนื่อยหรื อ
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ระหว่างที่พ่โี ตโน่ทมุ่ เทว่ายน�า้ เพื่อช่ วยเหลือท้องทะเลไทย
ตามข่าวมีทงั้ เสียงชื่ นชมและเสียงวิจารณ์ พี่โตโน่รูส้ กึ
อย่างไรคะ และพี่โตโน่จัดการกับความรู้สึกด้านลบนี้
อย่างไรเพื่อให้มีพลังสู้ต่อไป
ไม่ท้อ ครั บ เพราะผมรู้ ว่าผมท� าไปเพื่ อ อะไร
เป้าหมายผมคือเพื่อตอบแทนสังคม เหตุผลว่าถ้ าเลือก
ลงมือท�า ไม่วา่ เรื่ องอะไร เรารู้แก่ใจว่าก�าลังท�าอะไรอยู่
ใครได้ อะไร ใครเสียอะไร โลกทุกวันนี ้นี ้ง่ายต่อการวิจารณ์
หรือเขียนชืน่ ชม ค�าวิจารณ์ถอื เป็ นเรื่องเล็ก ถ้ าจะเสียก็มแี ต่
ชีวิตผม แต่ท่ีได้ คือทะเลของเราได้ ทังฝั
้ ่ งทะเลอ่าวไทย
และฝั่งอันดามัน ชีวติ สัตว์ทะเลหายาก รวมถึงโรงพยาบาล
เล็ก ๆ ตามชายฝั่ง แผ่นดินเราได้ พี่น้องของเรามีแต่ได้
ผมจึงท�า ผมเชื่อว่าทุกชีวิตรักตัวเองและเผ่าพันธุ์ไม่ว่า
มนุษย์หรื อสัตว์ แต่สตั ว์พดู ไม่ได้ พวกพะยูน พวกฉลาม
พวกวาฬ หรือโลมา เค้ าพูดไม่ได้ วา่ เค้ าทรมาน เค้ าเจ็บป่ วย
และต้ องการความช่วยเหลือ พวกเครื่ องมือแพทย์ เช่น
เครื่ อ งเลเซอร์ ช่วยสมานแผล มี ไ ม่พ อในประเทศไทย
ถ้ าทุกคนได้ เห็นจะเข้ าใจว่าพวกเค้ าทรมานมาก ต้ องรอคอย
การช่วยเหลือ ผมเลยรู้ สกึ ว่าอยากช่วยจัดหาเครื่ องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านี ้
เพราะสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้โครงการ
‘One Man and The Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่ วย’
ต้อ งหยุ ด ชะงักกลางคัน หลังจากนี้พ่ีโตโน่มีแผน
จะสานต่ออย่างไรไหมคะ
มีครั บ เพราะเราว่ายไปได้ เพียงอาทิตย์ เดียว
แล้ วมาเจอพรก.ฉุกเฉิน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื ้อ COVID-19 เราจึงต้ องหยุดไว้ ก่อน อย่างที่ร้ ูกนั อันนี ้
ถือว่าเป็ นภาคแรกละกันครับ แล้ วครัง้ หน้ าเราก็จะเดินหน้ า
ต่อให้ ส�าเร็ จ ส่วนเงินที่บริ จาคช่วยกันเข้ ามาตอนเราเริ่ ม
ว่ายกันมา เราจะซื ้อเครื่ องมือแพทย์ให้ แก่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเลก่อนครับ ส่วนภาคสองรอบหน้ า
เราค่อยมาว่ากันอีกทีครับ

ช่ วงสถานการณ์ COVID-19 พี่โตโน่ท�ากิจกรรม
อาสาอะไรบ้า งคะ แล้วกิจกรรมเหล่า นั้น ช่ วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือผมไม่คอ่ ยอยากบอกว่าผมท�าอะไรบ้ าง (เงียบ)
ผมช่ ว ยคนไทยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในเรื่ อ งของหน้ า กาก
อนามัยที่ มี ไ ม่เ พี ยงพอ ผมใช้ ง บประมาณสร้ างเครื่ อ ง
ฆ่าเชื ้อโรคจากหน้ ากากอนามัย เพื่อให้ คณ
ุ หมอ พยาบาล
และคนไทยทุ ก คนสามารถใช้ หน้ ากากอนามัย ซ� า้ ได้
เป็ นการลดปั ญหาการขาดแคลนหน้ ากากอนามั ย
และลดปั ญหาจากเรื่ องขยะ ไม่ว่าจะเป็ นถุงพลาสติก
หน้ า กากอนามัย ที่ ต้ อ งใช้ แ ล้ ว ทิ ง้ ซึ่ง ผมเห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์กบั ทุกคน ในส่วนเล็ก ๆ ที่ผมท�าได้
ก่อนจากกันวันนี้ ฝากพี่โตโน่เชิ ญชวนน้องๆ และ
เยาวชนมาร่วมเป็นอาสายุ วกาชาดหน่อยค่ะ จะฝาก
เป็นค�าคมเด็ดๆ ก็ได้ค่ะ
ผมว่ายุคนี ้ควรเป็ นยุคที่ #พูดให้ น้อยลงและ
ท�าให้ มากขึน้ ผมอยากให้ เปลี่ยนจากการพูดให้ น้อง ๆ
ฟังเป็ นการท�าให้ น้อง ๆ ดู เราเห็นคนพูดกันมาเยอะ แต่คนท�า
ยังน้ อยมาก ผมอยากให้ เปลี่ยนจากค�าพูดเท่ ๆ เป็ นการ
ท�าให้ ดเู ป็ นแบบอย่างดีกว่า และถ้ าเราอยากเห็นบ้ านเรา
สวยงามขึ ้น โลกน่าอยูข่ ึ ้น เอาไว้ เที่ยวพักผ่อน ก่อนที่จะ
สายเกินไปส�าหรับโลกใบนี ้ ใครมีแรงก็ควรช่วยกันท�าไป
ผมฝากน้ องทุกคนว่าให้ ทา� ในสิง่ ทีต่ วั เองรัก สิง่ ทีต่ วั เองถนัด
คนละน้ อยละนิด รวมกันก็เป็ นพลังอันยิ่งใหญ่เองครับ

และนี่คือลูกผู ้ชายตัวจริงอีกคนหนึ่งที่พวกเราทีม Youth Excellence ได้มีโอกาสพู ดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะการให้บริการอาสาสมัคร (Voluntary service)
ซึ่ งเป็นหนึ่งใน 7 หลักการกาชาดของเรา พวกเราทีม Youth Excellence ขอยกย่องให้
พี่โตโน่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีหล่อทัง้ กายและใจจริง ๆ ค่ะ #ชายผู ้ยืนหนึ่งเพื่อท้องทะเลไทย

ระหว่างที่พ่โี ตโน่ทมุ่ เทว่ายน�า้ เพื่อช่ วยเหลือท้องทะเลไทย
ตามข่าวมีทงั้ เสียงชื่ นชมและเสียงวิจารณ์ พี่โตโน่รูส้ กึ
อย่างไรคะ และพี่โตโน่จัดการกับความรู้สึกด้านลบนี้
อย่างไรเพื่อให้มีพลังสู้ต่อไป
ไม่ท้อ ครั บ เพราะผมรู้ ว่าผมท� าไปเพื่ อ อะไร
เป้าหมายผมคือเพื่อตอบแทนสังคม เหตุผลว่าถ้ าเลือก
ลงมือท�า ไม่วา่ เรื่ องอะไร เรารู้แก่ใจว่าก�าลังท�าอะไรอยู่
ใครได้ อะไร ใครเสียอะไร โลกทุกวันนี ้นี ้ง่ายต่อการวิจารณ์
หรือเขียนชืน่ ชม ค�าวิจารณ์ถอื เป็ นเรื่องเล็ก ถ้ าจะเสียก็มแี ต่
ชีวิตผม แต่ที่ได้ คือทะเลของเราได้ ทังฝั
้ ่ งทะเลอ่าวไทย
และฝั่งอันดามัน ชีวติ สัตว์ทะเลหายาก รวมถึงโรงพยาบาล
เล็ก ๆ ตามชายฝั่ง แผ่นดินเราได้ พี่น้องของเรามีแต่ได้
ผมจึงท�า ผมเชื่อว่าทุกชีวิตรักตัวเองและเผ่าพันธุ์ไม่ว่า
มนุษย์หรื อสัตว์ แต่สตั ว์พดู ไม่ได้ พวกพะยูน พวกฉลาม
พวกวาฬ หรือโลมา เค้ าพูดไม่ได้ วา่ เค้ าทรมาน เค้ าเจ็บป่ วย
และต้ องการความช่วยเหลือ พวกเครื่ องมือแพทย์ เช่น
เครื่ อ งเลเซอร์ ช่วยสมานแผล มี ไ ม่พอในประเทศไทย
ถ้ าทุกคนได้ เห็นจะเข้ าใจว่าพวกเค้ าทรมานมาก ต้ องรอคอย
การช่วยเหลือ ผมเลยรู้ สกึ ว่าอยากช่วยจัดหาเครื่ องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านี ้
เพราะสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้โครงการ
‘One Man and The Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่ วย’
ต้ อ งหยุ ด ชะงั กกลางคัน หลังจากนี้พ่ีโตโน่มีแผน
จะสานต่ออย่างไรไหมคะ
มีครั บ เพราะเราว่ายไปได้ เพียงอาทิตย์ เดียว
แล้ วมาเจอพรก.ฉุกเฉิน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื ้อ COVID-19 เราจึงต้ องหยุดไว้ ก่อน อย่างที่ร้ ูกนั อันนี ้
ถือว่าเป็ นภาคแรกละกันครับ แล้ วครัง้ หน้ าเราก็จะเดินหน้ า
ต่อให้ ส�าเร็ จ ส่วนเงินที่บริ จาคช่วยกันเข้ ามาตอนเราเริ่ ม
ว่ายกันมา เราจะซื ้อเครื่ องมือแพทย์ให้ แก่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเลก่อนครับ ส่วนภาคสองรอบหน้ า
เราค่อยมาว่ากันอีกทีครับ

ช่ วงสถานการณ์ COVID-19 พี่โตโน่ท�ากิจกรรม
อาสาอะไรบ้ า งคะ แล้ วกิ จกรรมเหล่ า นั้นช่ วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือผมไม่คอ่ ยอยากบอกว่าผมท�าอะไรบ้ าง (เงียบ)
ผมช่ ว ยคนไทยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในเรื่ อ งของหน้ า กาก
อนามัยที่ มี ไ ม่เ พี ยงพอ ผมใช้ ง บประมาณสร้ างเครื่ อง
ฆ่าเชื ้อโรคจากหน้ ากากอนามัย เพื่อให้ คณ
ุ หมอ พยาบาล
และคนไทยทุ ก คนสามารถใช้ หน้ ากากอนามัย ซ� า้ ได้
เป็ นการลดปั ญหาการขาดแคลนหน้ ากากอนามั ย
และลดปั ญหาจากเรื่ องขยะ ไม่ว่าจะเป็ นถุงพลาสติก
หน้ า กากอนามัย ที่ ต้ อ งใช้ แ ล้ ว ทิ ง้ ซึ่ง ผมเห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์กบั ทุกคน ในส่วนเล็ก ๆ ที่ผมท�าได้
ก่อนจากกันวันนี้ ฝากพี่โตโน่เชิ ญชวนน้องๆ และ
เยาวชนมาร่วมเป็นอาสายุ วกาชาดหน่อยค่ะ จะฝาก
เป็นค�าคมเด็ดๆ ก็ได้ค่ะ
ผมว่ายุคนี ้ควรเป็ นยุคที่ #พูดให้ น้อยลงและ
ท�ำให้ มำกขึน้ ผมอยากให้ เปลี่ยนจากการพูดให้ น้อง ๆ
ฟังเป็ นการท�าให้ น้อง ๆ ดู เราเห็นคนพูดกันมาเยอะ แต่คนท�า
ยังน้ อยมาก ผมอยากให้ เปลี่ยนจากค�าพูดเท่ ๆ เป็ นการ
ท�าให้ ดเู ป็ นแบบอย่างดีกว่า และถ้ าเราอยากเห็นบ้ านเรา
สวยงามขึ ้น โลกน่าอยูข่ ึ ้น เอาไว้ เที่ยวพักผ่อน ก่อนที่จะ
สายเกินไปส�าหรับโลกใบนี ้ ใครมีแรงก็ควรช่วยกันท�าไป
ผมฝากน้ องทุกคนว่าให้ ทา� ในสิง่ ทีต่ วั เองรัก สิง่ ทีต่ วั เองถนัด
คนละน้ อยละนิด รวมกันก็เป็ นพลังอันยิ่งใหญ่เองครับ

และนี่คือลูกผู ้ชายตัวจริงอีกคนหนึ่งที่พวกเราทีม Youth Excellence ได้มีโอกาสพู ดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะการให้บริการอาสาสมัคร (Voluntary service)
ซึ่ งเป็นหนึ่งใน 7 หลักการกาชาดของเรา พวกเราทีม Youth Excellence ขอยกย่องให้
พี่โตโน่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีหล่อทัง้ กายและใจจริง ๆ ค่ะ #ชายผู ้ยืนหนึ่งเพื่อท้องทะเลไทย
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