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“พระคู่ขวัญ...คู่พระราชหฤทัย”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาสายุวกาชาด 

ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 

        นบัตัง้แต ่ “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 10” มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม ประกาศสถาปนาเฉลมิพระเกียรตยิศ “สมเดจ็พระราชินีสทิุดา” 
ขึน้เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พชัรสุธา พิมลลกัษณ พระบรมราชินี” เม่ือวนัท่ี 

4 พฤษภาคม 2562 ท�าให้ประเทศไทยของเราได้มี “พระคูข่วญัคูพ่ระราชหฤทยัยคุใหม”่ 
ท่ีพร้อมเคียงบา่เคียงไหลมุ่ง่บ�าเพญ็พระราชกรณียกิจ เพ่ือบ�าบดัทกุข์บ�ารุงสขุแก่อาณา 
ประชาราษฎร์ พร้อมน�าความเจริญรุ่งเรือง และความมัน่คงมาสูป่ระเทศชาต ิด้วยพระทยั
มุง่มัน่และความแข็งแกร่งเหนืออิสตรี

          ตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่านมา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี”  
ทรงถวายงานรับใช้เบือ้งพระยคุลบาท “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 10” 
ด้วยความจงรักภกัดีย่ิง เพ่ือแบ่งเบาพระราชภารกิจ ทัง้ท่ีทรงปฏิบตัิแทนพระองค์  
และทรงปฏิบตัิในส่วนพระองค์เอง โดยหนึ่งในภารกิจส�าคญัท่ีทรงมุ่งมัน่จริงจงั คือ  
การถวายความปลอดภยัรักษาพระองค์อยา่งใกล้ชิด ในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่ง 
ได้ทรงพิสจูน์ถงึพระปรีชาสามารถและความอดทนอยา่งแท้จริง เชน่ ทรงน�าท�าการแสดง
ทางทหารประกอบดนตรี “ราชวลัลภ เริงระบ�า” (Hop to the Bodies Slams) เม่ือวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2559 ในงานวนัราชวลัลภ ท่ีมีความยาวตอ่เน่ืองถงึ 48 นาที ได้อยา่ง
สงา่งามเข้มแข็งนา่ทึง่

        นับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของ “พระบรมราชินียุคใหม่”  
ท่ีองอาจเข้มแข็งงามสง่า พร้อมเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัย
ใน “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 10” เพ่ือน�าพาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั
และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ดงัท่ีสมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราชฯ
ได้เคยมีพระด�ารัส ยกภาษิตของเทวดา ท่ีสรรเสริญสตรีผู้ มีปัญญา มากลา่วอ้างเป็น 

สจัจวาจาวา่ น หิ สพฺเพส ุฐาเนส ุปริุโส โหต ิปณฺฑิโต อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ  
วิจกฺขณาฯ แปลความวา่ ‘มิใชแ่ตบ่รุุษจะเป็นบณัฑิตได้ในท่ีทกุสถาน แม้สตรีมีปัญญา
เหน็ประจกัษ์ ก็เป็นบณัฑิตได้ในท่ีนัน้ๆ’

ทีม่า : https://www.thairath.co.th/news/royal/1582406
        https://www.thaipost.net/main/detail/37401
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บรรณาธิการ
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

 ในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 เป็นช่วงวิกฤตท่ี 

หลายคนตกงาน ไมส่ามารถหาเงินเลีย้งชีพ ขาดแคลนสิง่ของอปุโภค บริโภค 
เยาวชนไทยผู้ได้ช่ือวา่เป็น ‘อาสายวุกาชาด’ จงึได้รวมพลงัจิตอาสาร่วมใจ
ท�างานเพ่ือช่วยเหลือผู้ ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นการออกหน่วย 

ครัวพระราชทานฯ ครัวเคลื่อนท่ี การแจกถงุยงัชีพ การมอบหน้ากากอนามยั 
การให้ความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เป็นต้น ทุกวิกฤตจะมีโอกาสให้เรา 

ได้เป็นสว่นหนึง่ของ ‘ผู้ ให้’ เสมอ แล้วเราจะผา่นมนัไปด้วยกนัในท่ีสดุ

เรื่องจากปก
โดย ปุญญาภา อ่อนน้อม (อาสาหยก)

 Youth Excellence ฉบบัพฤษภาคม - มิถนุายน 
2563 นี ้ ขอเร่ิมต้นด้วยการ Say Hi กบัสมาชิก Youth  
Excellence ท่ีรักเหนียวแนน่ ขอ Welcome สมาชิกใหม ่
และขอ Keep Clapping ให้กบัเหลา่อาสายวุกาชาด 

ทกุคนท่ีได้สละเวลา ทุม่เทแรงกาย และแรงใจ ร่วมด้วย
ช่วยกันฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ของประเทศไทย 

ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ ต้องบอกว่าอาสาสมัครของ
สภากาชาดไทยคือหนึ่งในผู้สนบัสนนุให้การจดัการด้าน
สาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสามของ
โลกเลยทีเดียวนะคะ แต่ก็อย่าเพ่ิงประมาทกันนะคะ 
#การ์ดอย่าตก  ส�าหรับเร่ืองราวดี ๆ ของอาสายวุกาด 
และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ Youth Excellence ก็ยงัคงมี 

มาเลา่สูก่นัฟังเชน่เคยผา่นคอลมัน์อาสาอินเทรนด์ อาสา
อินเตอร์ อาสาพากิน อาสาพาเท่ียว โดยอาสายวุกาชาด
ของเราคะ่ และถ้าน้อง ๆ เยาวชนและคณุผู้อา่นทา่นใด 

มีปัญหาแก้ไมต่ก ไมรู้่จะหนัไปหาใคร ก็เรียกใช้บริการ
อ้อมกอดอบอุ่นและหวัไหลแ่ข็งแรงของพ่ีมฟูผ่านคอลมัน์
อาสามฟูออนได้เสมอนะคะ และอีกคอลมัน์ท่ีห้ามพลาดเลย
ก็คืออาสาพาเม้าท์คะ่ ฉบบันีเ้ราได้พ่ีโตโน ่ ลกูผู้ชายตวัจริง 
#ชายผู้ยืนหน่ึงเพื่อท้องทะเลไทย มาเลา่ประสบการณ์
ของการเป็นผู้ให้ผา่นการคยุ online แบบ new normal คะ่ 
เพราะเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้เรา 

ไมส่ามารถพบเจอกนัตวัเป็น ๆ ได้ (เสียดายมากคะ่......) 
นอกจากนี ้ทีม Youth Excellence และเหลา่อาสายวุกาชาด
ยงัได้มีโอกาสร่วมเดนิพรมแดงแบบ new normal ไปกบั
เหลา่อาสากาชาดประเทศตา่ง ๆ  ผา่นกิจกรรมเฉลมิฉลอง
วันส�าคัญระดับโลกของกาชาดถึงสองกิจกรรมด้วยกัน 
คือ ‘World Red Cross Red Crescent Day’ ในวนัท่ี 8 
พฤษภาคม และ ’World Blood Donor Day 2020’ ในวนัท่ี 
14 มิถนุายน ด้วยคะ่ จะเป็นกิจกรรมอะไร อยา่งไรนัน้ 
ตดิตามได้ในคอลมัน์นานาสาระนะคะ สว่นคณุผู้อา่นทา่นใด 
อยากได้ของรางวลัจากทีม Youth Excellence ก็อยา่ลืม
ตอบค�าถามชิงรางวัลกันเข้ามานะคะ อาสาสายเปย์
พร้อมแจกจริงคะ่ และถ้าน้อง ๆ เยาวชนและคณุผู้อา่น 

ท่ีอยากเหน็ผลงานตวัเองใน Youth Excellence ฉบบัหน้า 
เขียนเลา่เร่ืองราวดี ๆ เข้ามาได้นะคะ สามารถตดิตอ่พวกเรา
ได้ทกุชอ่งทาง ตลอด 24 ชัว่โมงเลยคะ่ ก่อนจากกนั ขอฝาก
ค�าคมของทา่น มหาตมะ คานธี เพ่ือเป็นก�าลงัใจให้อาสา
ยุวกาชาดและอาสาสมัครสภากาชาดไทยทุกคนนะคะ 
‘The best way to find yourself is to lose yourself  
in the service of others - หนทางท่ีดีท่ีสดุในการค้นพบ
ตนเองคือการยอมสละตวัตนเพ่ือ(อาสา)บริการผู้ อ่ืน’ คะ่ 
แล้วพบกนัฉบบัหน้านะคะ 

บรรณาธิการ

อาสา
Say Hi
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กิจกรรมส�านักงานยุวกาชาด

จากต้นกล้า... 2 ปีที่ผ่านไป สู่ร่มไม้ใหญ่ที่ยั่งยืน
      นางสนุนัทา ศรอนสุนิ ผู้อ�านวยการส�านกังานยวุกาชาด 
และคณะ ส�ารวจพืน้ท่ีจ�านวน 5 ไร่ เพ่ือประเมินความพร้อม
ก่อนด�าเนินการปลกูต้นไม้ประจ�าพระองค์เพ่ิมเตมิ จ�านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึง้ และต้นจ�าปีสริินธร
     พร้อมกันนี ้ ยังปลูกต้นรวงผึง้ ต้นไม้ประจ�าพระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เพ่ือเป็นการน�าร่อง เม่ือวนัท่ี  
25 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย  
เขาล้าน จงัหวดัตราด

เยอืนชมรมอาสายุวกาชาด เหลา่กาชาด จ.ปทมุธานี
 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 นางสนุนัทา ศรอนสุนิ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ  นิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการด�าเนินงานขบัเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด 
สงักดัเหล่ากาชาดจงัหวดัปทมุธานี ณ ศาลากลางจงัหวดัปทมุธานี 
โอกาสเดียวกนันี ้ ยงัได้ลงพืน้ท่ีร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัปทมุธานี 
เพ่ือมอบหน้ากากอนามยัแบบผ้าให้แก่ประชาชน ณ วดัศาลเจ้า

อาสายุวกาชาดร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 
ครัวพระราชทานฯ วัดปทุมวนารามฯ
 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม - 4 มิถนุายน 2563 อาสายวุกาชาด 
สงักดัส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบตัิหน้าท่ีจิตอาสา 
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้ อ�านวยการสภากาชาดไทย”  
ณ วดัปทมุวนารามราชวรวิหาร เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร

 26 พฤษภาคม  2563 และ 1 มิถนุายน 2563 
นางสนุนัทา ศรอนสุนิ ผู้อ�านวยการ ส�านกังานยวุกาชาด 
ลงพืน้ท่ีมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในชุมชน 

เขตปทมุวนั เขตคลองเตย และพืน้ท่ีใกล้เคียง
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อาสาท�าดี

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 ในปัจจบุนั ยงัคงเป็นปัญหาระดบัโลกท่ีสง่
ผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ไมว่า่จะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วิถีความเป็นอยูข่องผู้คน โดยเฉพาะด้านสขุภาพ 

ท่ีหลายคนเร่ิมให้ความส�าคญัในการปรับพฤติกรรมของ
ตวัเองมากขึน้ เพ่ือลดการแพร่ระบาดและการตดิเชือ้จาก
ไวรัส COVID-19 ถงึแม้การแพร่ระบาดของเชือ้โรคดงักลา่ว
ของประเทศไทยในปัจจบุนัจะมีอตัราลดลง แตเ่พ่ือเป็นการ
ป้องกนัมิให้เชือ้ไวรัส COVID-19 กลบัมาแพร่ระบาด
อยา่งรุนแรงอีกครัง้ ผู้คนจงึจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการ
ใช้ชีวิต หรือท่ีเรียกกันว่า “New normal” ซึ่งเป็นการ 

ปรับเปลี่ยนทางพฤตกิรรมสขุภาพด้วยวิธีการตา่ง ๆ เชน่ 
สวมหน้ากาก ล้างมือ และการเว้นระยะหา่งทางสงัคม

โดย นายคุณาวุฒิ ศรีปัญญา

 การใส่หน้ากากอนามัยนับเป็นวิธีหนึ่งในการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท่ีมี
ประสทิธิภาพมาก ปัจจบุนั เราจะเหน็หน้ากากอนามยั 

มีหลากหลายรูปแบบให้เลอืกใช้ ซึง่หลายคนสามารถซือ้หา
ใส่เป็นแฟชั่นและป้องกันสุขภาพตัวเองได้เกินเพียงพอ 
ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายคนท่ีไม่มีหน้ากากอนามัย
หรือมีไมเ่พียงพอตอ่การใช้งาน  สภากาชาดไทยได้เลง็เหน็
ถงึปัญหาของกลุม่คนท่ีขาดแคลนหน้ากากอนามยัในการ
ปอ้งกนัตวัเองเหลา่นี ้ จงึได้ร่วมกบัส�านกังานบรรเทาทกุข์
และประชานามยัพิทกัษ์ ภาคีเครือขา่ยชมรมอาสายวุกาชาด 
จิตอาสา จดัท�าหน้ากากอนามยัแบบผ้าเพ่ือสง่ตอ่ให้กบั
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
พร้อมทัง้ลงพืน้ท่ีในการส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เหล่านี ้ให้กบัประชาชนผู้ ด้อยโอกาสในชมุชนตา่ง ๆ

 กิจกรรมดังกล่าวได้ส ร้างประสบการณ์ ท่ี
ประทบัใจให้กบัเหลา่อาสายวุกาชาดท่ีเข้าร่วม “โครงการ
จิตอาสาส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้าใ ห้กับผู้ ท่ี
ขาดแคลนหน้ากากอนามยัในสถานการณ์วิกฤตจากการ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019” อยา่งมากมาย  
น้องอาสายวุกาชาดหลาย ๆ คนบอกว่า น่ีเป็นครัง้แรก 

ท่ีได้ลงชมุชน ได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของผู้คนในชมุชน ท่ียงั
ขาดแคลนและมีความต้องการความช่วยเหลือในอีก
หลาย ๆ ด้าน  การลงพืน้ท่ีในครัง้นี ้นอกจากได้ท�าหน้าท่ี
ของการเป็นผู้ให้แล้ว พวกเรายงัได้เป็น ‘ผู้ รับ’ กนัด้วย  
ถงึแม้อากาศจะร้อน และเดนิต้องทางไกลหลายกิโลเมตร 
เพ่ือเข้าไปให้ถึงทุกบ้านทุกครัวเรือนในชุมชนท่ีรถไม่
สามารถเข้าถึงได้  พวกเรากลบัรู้สึกมีความสุข ได้รับ 

ความอ่ิมเอมใจจากการได้เห็นรอยยิม้และเสียงขอบคณุ
จากประชาชนท่ีได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าจาก
สภากาชาดไทย 

มากกว่าให้
ความสุขที่มากกว่าการให้ คือการได้รับรอยยิ้มเล็ก ๆ 

จากการที่เราได้ท�าหน้าที่ของการเป็นผู้ให้

	 ผมเช่ือว่าการลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือ
ประชาชนในครัง้น้ี	จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้น
ของการท�าความดี	 เพื่อคนอ่ืน	 เพื่อสังคม
ของอาสายุวกาชาด	ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมจ�านวน
เยาวชนจิตอาสาให้มากขึ้น	 และจะเป็นการ
เพ่ิมจ�านวนผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพของสังคม 
ในอนาคตต่อไป	

“

“
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อาสาพาเที่ยว

     ตัง้แตท่ี่ไปถงึประเทศสวีเดน นัง่รถบสั
เข้าเมืองและเดินจากสถานีรถไปจนถึง
โรงแรม ต้องบอกวา่ประทบัใจประเทศนีม้าก 
นอกจากบรรยากาศท่ีหนาวจนตวัสัน่แบบท่ี
ไมมี่ทางได้เจอท่ีประเทศไทยแล้ว ทกุอยา่ง
ท่ีน่ีดูสงบ เป็นระบบ ระเบียบ รถทุกคนั 

บนถนนจะเบร็คชะลอให้เสมอถ้าเห็นแม้
เพียงคนเดียวต้องการจะข้ามถนน ไมมี่การ
ขบัรถปาดหน้าแซงกนั ทกุคนในเมืองเคารพ
กฎจราจรอยา่งเคร่งครัด เม่ือมาถงึโรงแรม
ความประทบัใจตอ่ท่ีสอง คือ เพ่ือน ๆ และ 
ทีมงานทกุคนมาด้วยพลงับวกท่ีพร้อมแชร์ 
เราได้นั่งพูดคุยกันถึงปัญหาอุบัติเหตุบน
ท้องถนนท่ีประเทศของตวัเองเจอ แบ่งปัน
ประสบการณ์ มมุมอง เป้าหมายร่วมกนั  
ไปจนถงึวฒันธรรม และ ภาษา ได้เพ่ือนใหม่
ร่วม 10 ประเทศในการเจอกนัครัง้แรกท่ี
ลอ็บบีโ้รงแรมเทา่นัน้

 “กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน” เช่ือวา่หลายคน
เม่ือได้ยินช่ือนีค้งต้องอยากเตรียมแพ็คกระเป๋าขึน้เคร่ือง
กันอย่างแน่นอน แต่ครัง้นีเ้ราจะไม่ได้ไปกันในฐานะ 

นกัทอ่งเท่ียวนะคะ แตเ่ราจะไปในฐานะ  ‘ตวัแทนเยาวชน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประชมุระดบันานาชาต ิThe 2nd 
World Youth Assembly For Road Safety’ ไมเ่คยคาดคดิ
วา่เดก็วยัรุ่นคนหนึง่จะได้รับโอกาสท่ีดีแบบนี ้ ต้องขอขอบคณุ 
ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย ท่ีให้การสนบัสนนุ 
และผลกัดนัศกัยภาพของอาสายวุกาชาดทกุคนมาโดยตลอด 
ไม่ใช่แค่เพียงเวทีในประเทศไทย แต่ส่งเสริมให้ไปไกล 

ถงึเวทีระดบัโลก

 การประชมุครัง้นี ้จดัโดยหนว่ยงานท่ีช่ือวา่ YOURS : Youth For Road Safety ร่วมกบั World Health Organization 
และอีกหลากหลายหนว่ยงาน  เยาวชนทัว่โลกกวา่ 170 ประเทศ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม หรือ อ่ืน ๆ รวมไปถงึ 

ผู้ ท่ีท�างาน และคร�่าหวอดในสายการสร้างแคมเปญเพ่ือความปลอดภยับนท้องถนนโดยตรง บางคนอา่นถงึตรงนีแ้ล้ว
คงจะคดิวา่จะต้องเป็นงานท่ีนา่เบ่ือ ประชมุ สมัมนา ไมมี่อะไรนา่ต่ืนเต้น หรือแปลกใหม ่ หยดุความคดิเหลา่นี ้

ไว้ก่อนคะ่ เพราะมนัตรงกนัข้ามโดยสิน้เชิง การประชมุในครัง้นีเ้ป็นเหมือนการประชมุเตรียมความพร้อม ปลกุพลงัให้กบั
เยาวชนก่อนท่ีจะเข้าร่วมการประชมุใหญ่ ‘The 3rd ministerial conference on road safety’ ร่วมกบัผู้น�าจากแตล่ะ
ประเทศ รวมถงึประเทศไทยด้วย ซึง่สโลแกนหลกัของการประชมุครัง้นีคื้อ “Claiming Our Space” จดัขึน้โดยเยาวชน
และเพ่ือเยาวชน ท่ีน่ีมีความเช่ือว่า เสียงของเยาวชนทกุคนมีพลงั และถึงเวลาแล้วท่ีสงัคมควรได้ฟัง พอกนัทีกบัการ 

สญูเสียชีวิตไปกบัความเสี่ยงบนท้องถนน ร่วมกนัเพ่ือเปา้หมายสงูสดุ คือ Vision Zero

 เม่ือถึงเวลาเข้างานประชุม รู้สึกแปลกตาและต่ืนเต้นมาก 
เพราะไม่เหมือนการประชมุครัง้ไหนท่ีเราเคยไป ตัง้แต่การตกแต่งท่ีใช้
ศลิปะสมยัใหม ่Street Art เข้ามาใช้เป็นธีมตกแตง่ทัง้งาน รู้สกึถงึความ
เป็นกนัเอง มีมมุทานอาหารวา่งพดูคยุกนั และมีพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานของ
ทกุคนท่ีสง่เข้าร่วม มนัท�าให้เรารู้สกึวา่พวกเราทกุคนเป็นสว่นหนึง่ของท่ีน่ี 
พิธีเปิดการประชมุท่ีให้เดก็ชายอาย ุ16 ปีจากสหรัฐฯ ขึน้มาเลา่ถงึความ
สญูเสยีท่ีเขาได้รับในเช้าวนัคริสต์มาสเม่ืออายเุพียง 10 ขวบ และ ตอ่ด้วย
การสร้างภาพงานศิลป์ท่ีสื่อถึงความสูญเสียบนท้องถนนด้วยสเปรย์
กระป๋องแสดงสดบนเวที และอีกหลากหลายคนท่ีขึน้มาพดูเพ่ือปลกุพลงั
ของพวกเรา ในตอนท่ีลกุขึน้พดูพร้อมกนัวา่ ‘Claiming Our Space, 
Enough is Enough’ อยากให้ทกุคนได้รับรู้ถงึบรรยากาศนัน้จริง ๆ 
เพราะรู้สกึเหมือนเราได้เพ่ิมพลงัทางความคดิ ท�าให้เราอยากเร่ิมท�าโครงการ
ท่ีจะชว่ยให้สงัคมของพวกเราดีขึน้ ทัง้ห้องโถงนัน้รู้สกึเหมือนเตม็ไปด้วย
พลงังานบวกเต็มไปหมด แต่การจะท�าแบบนัน้ได้เราต้องมีความรู้ให้
รอบด้านก่อน พวกเราแตล่ะคนจะถกูแยกออกไปแตล่ะ Section เพ่ือ
เรียนรู้การสร้างความปลอดภยับนท้องถนน มองปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
กลยทุธ์ และสร้างความเปลี่ยนแปลงอยา่งยัง่ยืน ในสว่นของฉนั อยูใ่น 
Section ของ Sustainable Environment สร้างความปลอดภยับนท้องถนน
ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดมุมมองแบบท่ี 

เราไมเ่คยรู้ก่อน พอจบก็มานัง่แชร์กนั ไปจนถงึ Section ท่ีฉนัชอบมาก
ท่ีสดุ คือช่วงท่ีให้เยาวชนทกุคนได้พดูคยุ ซกัถามอย่างตรงไปตรงมา 

กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมจากประเทศไอซ์แลนด์ 
และ แอฟริกา ซึง่ทัง้สองท่านรับฟังอย่างตัง้ใจ และตอบค�าถาม แนะน�า
แนวทางการแก้ไขปัญหา เหมือนเราได้แชร์ในมมุมองของเยาวชนและเรา
ก็ได้เหน็มมุมองของผู้ มีอ�านาจการตดัสนิใจ เข้าใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ 
คงไม่สามารถหาโอกาสพดูคยุแบบนีท่ี้ไหนได้อีกแล้ว หลงัจากจบการ
ประชุมพวกเราก็ยงัมีกลุ่มทัง้ใน Facebook และ Whatsapp ซึ่ง 

ไมเ่คยเงียบเหงาเลย จนถงึตอนนี ้
 บางคนอาจจะมองว่าการไปประชุมมนัจะไปสนุกได้อย่างไร 

มีแตส่าระนา่เบ่ือ แตใ่นมมุมองของฉนัการมาสวีเดนในครัง้นี ้ เป็นเหมือน
การเปิดโลก สร้างคอนเนคชัน่ และโอกาสท่ีย่ิงใหญ่ ทกุครัง้เวลาท่ีเรา 

ไปทอ่งเท่ียว ก็เพ่ือสร้างประสบการณ์ ความทรงจ�าดี ๆ ได้เพ่ือนใหม ่ 
มมุมองใหม ่เหน็วฒันธรรม สถาปัตยกรรม สร้างแรงบนัดาลใจ ชาร์จพลงั
กนัอยูแ่ล้ว ซึง่ฉนัได้ทัง้หมดนัน้จากการเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้อยากสง่ตอ่
ให้ผู้อา่นได้รู้สกึร่วมไปด้วยกนั แตใ่นสว่นของฉบบัหน้า จะพาเท่ียวสวีเดน 
ในอีกมมุหนึง่ ดวิูถีชีวิตของคนท่ีน่ี วฒันธรรม ความสนกุแบบเรียบงา่ย 
วิธีเอาตวัรอด สถานท่ีนา่ไปในระยะเวลาจ�ากดั บอกเลยวา่ไมไ่ด้อา่นคือ
พลาดนะคะ เจอกนัฉบบัหน้าคะ่

โดย ณัฐสรวง ภัควันต์ (อาสาแนช)
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อาสาดูแล

	 เรียน	ท่านผู้อ่านที่รักทุก	ๆ	ท่าน	ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า
ชีวิตของท่าน	 ของทุก	 ๆ	 คนนั้น	 เต็มไปด้วยความเส่ียงต่าง	 ๆ	
มากมาย	ถ้าท่านลองคิดดี	ๆ	ทุกท่านจะเห็นด้วยกับผมแน่

  ตัง้แตเ่ราเกิดขึน้มานี ้ ทา่นจะเผชิญกบัความเสี่ยงตา่ง ๆ 
ตัง้แตเ่กิด โดยหลงัจากเกิด คณุพอ่คณุแม ่(และคณุหมอ พยาบาล
ตา่ง ๆ ท่ีก�าลงัเป็นฮีโร่ตอ่ต้าน COVID-19 ให้พวกเราอยูใ่นขณะนี)้ ต้อง
ดแูลรักษาเราให้แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายทัง้ปวง ไมว่า่จะเป็นโรค 
หรืออบุตัิเหต ุ ท่านทราบหรือไม่ว่า 100 ปีขึน้ไปท่ีผ่านมา ท่านมี
โอกาสท่ีจะเสยีชีวิตมากท่ีสดุในอาทิตย์แรก เดือนแรก ปีแรกหลงัเกิด 
ถงึแม้ปัจจบุนันีก็้ตาม  ประเทศท่ีก�าลงัพฒันาทัง้หลาย ก็ยงัมีอตัรา
การเสียชีวิตสงูในช่วงปีแรกหลงัเกิด แพทย์ทางด้าน neonatal 
(ภายใน 1 เดือนหลงัเกิด ฯลฯ) ยงัหาได้ยากในประเทศไทย และ
หลาย ๆ ประเทศ มีแพทย์น้อย “cubicle” หรือกล่องท่ีจะเอา 

เดก็แรกเกิดท่ีมีปัญหาเข้าไปอยูก็่ยงัมีน้อย 

  หลงัเราเกิดทนัที โอกาสท่ีจะเสียชีวิต
จากโรคต่าง ๆ มีมาก โชคดีท่ีสมัยนีมี้วคัซีน
ป้องกันโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น โปลิโอ 
บาดทะยกั คอตีบ ไอกรน เชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี, 
เอ ฯลฯ แตก่ระนัน้ยงัมีชนกลุม่หนึง่ท่ีไมย่อมไป
ฉีดวคัซีน (vaccine hesitancy) แต่ผมคิดว่า
หลงัจาก COVID-19 คงจะมีคนยอมไปฉีด
วคัซีนต่าง ๆ มากขึน้ เพราะความรู้ทางด้าน
วคัซีนจะมีมากขึน้อีกมาก อย่างเช่นในขณะนี ้
ทุกประเทศก�าลังเร่งผลิตวัคซีนป้องกันโรค 
COVID-19 กนัอยา่งเตม็ท่ี การผลติวคัซีนไมใ่ช่
งา่ย ๆ  ตามปกติจะใช้เวลาผลติประมาณ 5 ปี  
โรคบางโรคยงัผลติไมไ่ด้เลย  เชน่  เชือ้ไวรัสตบั
อกัเสบชนิดซี หรือ viral hepatitis C และเชือ้ HIV 
หรือเชือ้ท่ีท�าให้ภมิูคุ้มกนับกพร่อง น่ีขนาดแพทย์ 
นกัวิทยาศาสตร์ทัว่โลก พยายามผลิต ยงัผลิต 

ไมไ่ด้ แม้แตไ่ข้หวดัใหญ่ หรือ influenza ถงึแม้
ผลติได้ แตเ่ชือ้เปลี่ยนไปทกุปี เราก็ต้องผลติ
วคัซีนใหมท่ี่เหมาะสมทกุปี ส�าหรับ COVID-19 
น่าจะประสบความส�าเร็จในการผลิต เพราะ 

ผู้ เช่ียวชาญทั่วโลกต่างก็เร่งการผลิตกันอย่าง
เต็มท่ี  รวมทัง้ Bill Gates ต่างก็ทุ่มเงินให้
ส�าหรับการผลติวคัซีนปอ้งกนัโรค COVID-19  
ฉะนัน้ผมจงึคดิวา่นา่จะส�าเร็จ และนา่จะส�าเร็จ
ก่อนปลายปี 2564 ซึง่ก็ถือวา่เร็วมากแล้วครับ

  นอกจากเดก็ ๆ ท่ีแรกเกิดมีความเสี่ยง
ตอ่โรคภยัไข้เจ็บตา่ง ๆ แล้ว เดก็แรกเกิดยงัมี
ความเสี่ยงตอ่อบุตัิเหตตุา่ง ๆ ด้วย เชน่ ส�าลกั
อาหาร อะไรตดิคอ ตกจากท่ีสงู ฉะนัน้จงึเป็น
หน้าท่ีของคณุพ่อคณุแม่ท่ีจะดแูลเราให้อยู่รอด
ไปจนโต น่ีเป็นเหตผุลวา่เราควรจะเคารพรัก 
เทิดทนู มีความกตญัญ ู ตอ่คณุพอ่คณุแมเ่รา 
เพราะเป็นท่ีรู้กนัวา่ ทา่นทัง้สองอดหลบัอดนอน 
เหน่ือยยากเพียงไหน ท่ีต้องดแูลเราอยา่งใกล้ชิด 
กวา่เราจะโตได้

  หลงัจากท่ีเรามีชีวิตรอดไปได้ คราวนีก็้จะเตม็ไป
ด้วยความเสี่ยงในชว่งตา่ง ๆ เชน่ ความเสี่ยงของการเข้า
โรงเรียนอนบุาล ซึง่สมยันีบ้างแห่งต้องสอบ สอบเข้า
โรงเรียน ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา มหาวิทยาลยั 
สรุปก็คือ ต้องบริหารความเสีย่งให้มีโอกาสเรียน ขยนัเรียน 
เรียนเป็น เรียนอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดเวลา เพ่ือให้เราสอบ
ได้ดี ถ้าเราเรียนเก่ง เรียนเป็น เราก็จะมีโอกาสเข้าเรียน
โรงเรียน มหาวิทยาลยัท่ีดี ถ้าคะแนนดีก็จะมีสทิธ์ิเลือก
เรียนวิชาท่ีตลาดต้องการ ท่ีมีรายได้ดี

  หลงัเรียนจบ เราก็จะต้องบริหารความเสี่ยง 

เก่งในการหางานท่ีดีท�า จะต้องเก่งพดู หรือเขียนประวตัิ 
ของเราเก่งในการสมคัรเข้าท�างาน ยงัมีคนอีกมากท่ีเขียน
ประวตัิหรือ curriculum vitae (CV) ของตนเองไม่เป็น  
จะต้องรู้วา่ผู้อา่น ผู้บริหารของบริษัท หรือหนว่ยงานตา่ง ๆ  
เขาต้องการอะไร เขาจะดอูะไร ใน CV  เม่ือเร่ิมท�างาน
แล้วก็มีความเสีย่งอีกท่ีอาจจะโดนไลอ่อก หรือไมก้่าวหน้า
เทา่ท่ีควร จะมีความเสี่ยงตอ่การคบคน หาเพ่ือนท่ีดี ไมดี่ 
หาคูชี่วิตท่ีดี ไมดี่ และในชว่งท่ีเร่ิมต้นท�างาน จากเงินเดือน 
เดือนแรกท่ีได้รับ ต้องรู้จกับริหารความเสีย่งเพ่ือไมใ่ห้เราจน 
อดตายตอนเกษียณ หรือดีกวา่นัน้ ให้เราบริหารความเสีย่ง
เร่ืองการเงิน จนเรารวยก่อนแก่ รวยก่อนเกษียณ และอาจ
เกษียณตนเองได้ตัง้แตอ่าย ุ 50 ปี เพราะเรามีอิสรภาพ
ทางการเงินแล้ว ฯลฯ

ชีวิตเต็มไปด้วย
การบริหารความเสี่ยง

  เราต้องบริหารความเสี่ยงเก่ง จนเราสามารถ
เจริญเตบิโตในหน้าท่ีการงานได้ดีพอสมควร และบริหาร
ความเสี่ยงเก่งในชีวิตสมรสเลือกคู่ชีวิตได้เหมาะสมท่ีสดุ 
ในการดูแลลูก ๆ เราให้เจริญเติบโต ปลอดจากภัย
อนัตรายเหมือนท่ีคณุพอ่คณุแมเ่ราดแูลเรามา

  และเราต้องบริหารความเสีย่งเร่ืองสขุภาพ เราต้อง
มีสุขภาพท่ีดี แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จนถึงวาระ
สุดท้าย เราต้องไม่เป็นโรคท่ีป้องกันได้ ซึ่งก็คือ โรคท่ี 

ไมต่ดิตอ่ หรือโรคท่ีเรือ้รัง ท่ีเกิดจากพฤตกิรรมท่ีไมดี่ของเรา 
ท่ีท�ามาตลอดเวลาอนัยาวนานตัง้แตเ่ดก็ โรคตา่ง ๆ เหลา่นี ้
คือ โรคท่ีแพทย์เรียกวา่ NCDs หรือ non communicable 
diseases ซึง่ WHO บอกวา่เป็นสาเหตกุารเสียชีวิตของ
ชาวโลกถงึ 70% ของการเสียชีวิตทัง้หมด เราต้องไมป่่วย 
ไมต่ายด้วยโรคท่ีปอ้งกนัได้

  ทา่นเหน็ด้วยไหมครับวา่ ชีวิตท่ีจะประสบความ
ส�าเร็จท่ีดีได้ จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ซึง่การ
บริหารความเสี่ยงท่ีดีได้นัน้ แบง่ออกได้เป็น 3 หลกัใหญ่ ๆ  
คือ หนึง่ การเรียน สอง การเงิน สาม สขุภาพ...โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
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อาสาเล่าเรื่อง

 “ผู้ ให้ยอ่มเป็นท่ีรัก” ประโยคท่ีตราตรึงอยูใ่นใจมามากกวา่ 6 ปี ตัง้แตว่นัแรก
ท่ีก้าวเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของอาสายวุกาชาด แนนก็ยงัคงยดึมัน่กบัประโยคนีม้าเสมอ 
แนนเช่ือวา่การสละเวลาและก�าลงักายเพ่ือผู้ อ่ืน ท�าให้เกิดผลลพัธ์อนัมหศัจรรย์แก่ตวัผู้ให้ 
เพราะการได้ท�าสิง่ท่ีชอบ นอกจากจะสร้างสงัคมให้นา่อยูแ่ล้ว ตวัเราเองก็ยงัมีความสขุ
กบัการใช้ชีวิตอีกด้วย
 ทกุคนคงรู้จกัค�าวา่จิตอาสามามากพอสมควร ซึง่หลายคนคงเข้าใจวา่เรามา
ท�างานอาสาเพ่ือชว่ยเหลอื บรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยั โดยการไปสร้างฝาย ปลกูป่า ไปท�า
กิจกรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ ให้กบัเด็กท่ียากไร้ เหมือนกบัการท�าจิตอาสาโดยทัว่ไป 

แต่ส�าหรับการมาเป็นอาสายวุกาชาดนัน้ เราจะได้มากกว่าการเป็นอาสา เพราะท่ีน่ี 
เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาท�างานชว่ยเหลอืภารกิจของสภากาชาดไทย ให้เราได้มีความรู้
เร่ืองการปฐมพยาบาล ให้เรามีสว่นชว่ยในการเผยแพร่ความรู้สง่ตอ่ไปยงัผู้ อ่ืน สอนให้
เราเตบิโตขึน้เป็นเยาวชนท่ีแข็งแกร่ง และเป็นเยาวชนต้นแบบท่ีพร้อมจะเป็นแบบอยา่ง
ให้กบัคนอ่ืน ๆ 
 วันนีแ้นนได้เข้ามารับอีกบทบาทใหม่ในบ้านสภากาชาดไทยในฐานะ 

เจ้าหน้าท่ี เม่ือบทบาทเปลีย่นไป แตก่ารเป็นอาสายวุกาชาดก็ไมไ่ด้หายไปจากแนนเลย 
ในวนัท่ีเราต้องท�างานเป็นเจ้าหน้าท่ี เราก็ต้องท�างานของเราให้ดีท่ีสดุเพราะนัน่ก็คือ
งานท่ีเรารัก แต่การเป็นอาสายวุกาชาดก็เป็นสิ่งท่ีแนนรักเหมือนกนั เม่ือมีเวลาว่าง 

แนนก็จะมาชว่ยงานในฐานะอาสายวุกาชาดอยูเ่สมอ ซึง่หลายคนบอกวา่เม่ือเราเรียนจบ 

มีงานท�าเราก็คงจะหา่งหายจากการท�างานอาสา แตว่นันีแ้นนได้พิสจูน์ให้เหน็แล้ววา่
ไมว่า่เวลาจะผา่นไปนานแคไ่หน แตก่ารเป็นอาสานัน้ก็ไมเ่คยหายไปจากเราเลย เพราะ
ความสขุของเรานัน้คือการท่ีได้เป็นผู้ให้ อยา่งท่ีบอกไปข้างต้นวา่ “ผู้ให้ยอ่มเป็นท่ีรัก”

 เลา่ถงึประสบการณ์ท่ีได้ไปเข้าคา่ยป่าท่ีภกัดี คา่ยป่าท่ีภกัดีเป็นคา่ยท่ีจดัขึน้โดยชมรมอาสายวุกาชาด
มีคณะพ่ี ๆ ได้อาสาสมคัรมาเป็นพ่ีเลีย้งคอยดแูลน้อง ๆ ในคา่ย เป็นคา่ยแรกท่ีท�าให้เข้าใจถงึการท�าอยา่งใด
อย่างหนึ่งโดยท่ีไม่ได้ท�าเพ่ือแค่หน้าท่ีอย่างเดียว แต่เขานัน้ท�าเพ่ือส่วนรวมและเป็นการท�าด้วยความสมคัรใจ 
พอได้รู้จกัพ่ี ๆ มากขึน้ ก็ท�าให้ได้สมัผสัประสบการณ์ใหม ่ ๆ ความคดิใหม ่ ๆ และนอกจากได้ความสนกุกบั
กิจกรรมท่ีพ่ี ๆ จดัให้ ในกิจกรรมท่ีให้ความรู้ก็จะมีประวตัศิาสตร์และความเป็นมาของเขาล้าน และยงัได้มีความรู้
และการปรับตวัเข้าหาสงัคมไปอีก ชอบท่ีสดุคือกิจกรรมปลกูป่าเพราะพ่ี ๆ น้อง ๆ ทกุคนชว่ยกนัหมดเลย 

เป็นอะไรท่ีสนกุมาก ๆ ตอนแรกท่ีไปแทบจะไมอ่ยากไปเลย แตพ่อได้ไป  ได้รู้จกักบัพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ มนัก็กลายเป็นวา่ 
เราไมอ่ยากกลบัเลย 5555 สนกุมากจริง ๆ ตอนนีก็้ยงัหวงัวา่เราจะได้เจอกนัอีก และไมใ่ชห่นเูพียงคนเดียวนะคะ 

ท่ีคดิถงึคา่ยนี ้เพ่ือน ๆ  ท่ีได้ไปด้วยกนัก็คดิถงึและอยากเจอพ่ี ๆ  อีกเชน่กนัคะ่ ขอบคณุท่ีมอบความสขุ และความคดิ
ท่ีวา่ ไมว่า่จะท่ีไหนล้วนเป็นบ้านของเรา เพราะความคดิใหม ่ๆ  ท่ีแม้เป็นชว่งเวลาท่ีสัน้ แตเ่พราะเป็นความคดิท่ีดี
มนัจงึท�าให้นา่จดจ�าจนถงึทกุวนันีแ้ละหนก็ูเช่ือวา่ทกุ ๆ คนท่ีได้ไป ก็ล้วนคดิไมต่า่งจากหนเูลยคะ่

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
โดย มาลินี ต�า่เกษม (อาสาแนน)

ป่าที่ภักดี
โดย นพเกล้า ห้วงน�า้ (อาสาอีฟ) 
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด

น้อง	ๆ	ท่ีอยากแชร์ประสบการณ์กับเพื่อน	ๆ	สามารถส่งเร่ืองราวของตัวเองเข้ามาได้
ทางอีเมล	pr.rcy@redcross.or.th	มีของท่ีระลึกแจกให้ส�าหรับเร่ืองท่ีได้ลงคอลัมน์ค่ะ
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กิจกรรมส�านักงานยุวกาชาด

 เม่ือวนัท่ี 17, 19 และ 22 มิถุนายน 2563  
อาสายวุกาชาด สงักดัส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย 
ลงพืน้ท่ีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชน
ทัว่ไป เพ่ือปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19  
ณ ชมุชนเขตพญาไท เขตบางรัก และเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ

“โครงการจิตอาสาส่งต่อหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ให้กบัผูท้ีข่าดแคลนหน้ากากอนามัยในสถานการณ์
วกิฤตจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19”
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อาสาพากินอาสาอินเทรนด์

หมูทอดกระเทียม
สูตรครัวพระราชทานฯ
*ส่วนผสมต่อ 1 กระทะ ส�าหรับ 100 ชุด

-	หมู	10	กิโลกรัม
-	กระเทียม	200	กรัม
-	น�้ามันหอย	230	มิลลิลิตร
-	ซอสปรุงรส(แม็กกี้	)	230	มิลลิลิตร
-	ซีอ๊ิวขาว	230	มิลลิลิตร
-	น�้าตาลทราย	200	กรัม
-	ผงปรุงรส	100	กรัม
-	พริกไทย	30	กรัม
-	น�้ามันพืช	500	มิลลิลิตร
-	น�้าปลา	60	มิลลิลิตร

 ทกุครัง้ท่ีประเทศไทยประสบภยัพิบตั ิหรือวิกฤตการณ์อะไรก็ตาม มัน่ใจได้เลยวา่หลาย ๆ คน
ต้องเคยเหน็ขา่วครัวเคลื่อนท่ีของสภากาชาดไทยผา่นตาอยา่งแนน่อน เหมือนกบัตอนนีท่ี้เกิดการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 สภากาชาดไทยโดยส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์
ก็ได้จดัโครงการครัวพระราชทาน อปุนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย และโครงการครัวเคลื่อนท่ี 
เพ่ือจดัท�าอาหารปรุงสกุออกแจกจา่ยให้กบัผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดงักลา่ว

ZOOM CLOUD MEETING

 Zoom  เป็นโปรแกรมท่ีสามารถโหลดได้ทัง้ Windows, IOS, Android ไมมี่ 

คา่ใช้จา่ย แอปพลเิคชนันี ้เป็นแอปพลเิคชนัท่ีชว่ยในการ Video Call หรือการประชมุทางไกล
แบบเหน็หน้า ข้อดีของ Zoom  คือการแชร์ภาพหน้าจอร่วมกนัและการสื่อสารข้ามผา่น
แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ สามารถรองรับการประชมุได้ถงึ 100 คนในครัง้เดียว ข้อเสยีของ Zoom 
คือมีเวลาการใช้งานได้เพียงแค ่45 นาที หลงัจากนัน้จะต้อง login เข้าใหม ่หากไมต้่องการ 
login ใหมเ่ร่ือย ๆ จ�าเป็นท่ีจะต้องจา่ยคา่บริการให้กบั Zoom

 การระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ในชว่ง 3-4 เดือนท่ีผา่นมาท�าให้
หลายองค์กรและรัฐบาลหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ประกาศนโยบาย 
“อยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพื่อชาต”ิ  เพ่ือรณรงค์ให้รักษาระยะหา่งระหวา่งกนั เป็นการลด
การแพร่ระบาด คนส่วนใหญ่จึงจ�าเป็นต้องท�างานอยู่ท่ีบ้านหรือท่ีเราเรียกกันว่า 
work from home (WFH)  ภาพการท�างานอยูท่ี่บ้านนัน้ ในชว่งแรก ๆ  ของสถานการณ์ 
หลายคนอาจจะคดิไมอ่อกวา่จะท�าได้อยา่งไร แตพ่อผา่นไป 1 เดือนทกุคนก็เร่ิมปรับตวั
และเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กันมากขึน้ วนันีอ้าสาบีบีจึงขอน�าเสนอ 

3 แอปพลเิคชนัท่ีจะเป็นตวัชว่ยให้การ work from home ของคณุงา่ยย่ิงขึน้คะ่

SKYPE

 Skype สามารถโหลดได้ทัง้ Android และ IOS มีทัง้แบบใช้งานได้ฟรีและ 

เสียคา่บริการเพ่ิมเติม เป็นโปรแกรมยอดนิยมในการสื่อสารผา่นทัง้ตวัอกัษร เสียง และ
วิดีโอ ข้อดีของ Skype โทรศพัท์ไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยระหวา่งสมาชิก ผา่นอินเทอร์เน็ตได้ทัว่โลก
คณุภาพเสียงดีเย่ียมเสมือนการโทรปกต ิ ข้อเสียของ SKYPE คือ รองรับผู้ เข้าร่วมการ
ประชมุได้มากสดุเพียงแค ่45 คนเทา่นัน้ซึง่ตา่งจาก Zoom ท่ีรองรับได้ถงึ 100 คน Skype 
จะเหมาะส�าหรับการพดูคยุปกติ กบับคุคลอ่ืน หรือเพ่ือนร่วมงาน แต ่ Zoom จะเหมาะ
ส�าหรับการใช้ในการประชมุ และการจดัคลาสออนไลน์มากกวา่

MICROSOFT TEAM

 Microsoft Team คือแพลตฟอร์มสื่อกลางในการสื่อสารส�าหรับองค์กรและ
บคุคลทัว่ไปท่ีใช้สื่อสารท�างานในด้านตา่ง ๆ เชน่ตดิตอ่นดัหมายการประชมุ ประกาศ
และตดิตามขา่วสาร ข้อดีของ Microsoft Team คือ เช่ือมตอ่กบัเคร่ืองมือ Office 365 
เชน่ Word Excel Powerpoint ได้ มี User Interface ใช้งานงา่ย สะดวกสบาย มีระบบ 
chat community สามารถจดักลุม่การท�างานอยา่งชดัเจน สามารถรองรับผู้ใช้งานได้สงูสดุ
ถงึ 300 คน สามารถแชร์หน้าจอการท�างานภายในทีมหรือแชร์ไฟล์ตา่ง ๆ ได้ ข้อเสีย คือ 

มีท่ีเก็บไฟล์ให้น้อย ถ้าเป็นแบบสว่นตวัจะไมเ่กิน 2 GB แบบทีมจะไมเ่กิน 10 GB  
อาสาบีบีชอบใช้ Microsoft Team ท่ีสดุคะ่

	 จะเห็นได้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้	เทคโนโลยี	แอปพลิเคชัน	ต่าง	ๆ 	ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันมากข้ึน
และเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเหล่านี้	 ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการท�างานแบบ	work	 from	 home	 
และช่วยใหเ้ราใช้ชีวติประจ�าวันง่ายมากข้ึน	ไม่วา่จะเป็นทางการขนส่ง	การส่ังอาหาร	การซ้ือของใช้ท่ัวไป	หรือแม้กระท่ัง
การรักษาพยาบาล	 เพื่อน	 ๆ	 สามารถทดลองดาวน์โหลดมาลองใช้	 ลองเล่นกันได้	 หรือมีแอปพลิเคช่ันไหนน่าสนใจ
สามารถเขียนมาบอกเล่ากันได้นะคะ	

#WFH

 ส�าหรับอาหารท่ีขึน้ช่ือและเป็นท่ีถกูใจของหลาย ๆ คน 
คงหนีไมพ้่น ‘ข้าวสวย หมทูอดกระเทียม น�า้พริก แตงกวา’ เพราะ
นอกจากจะมีรสชาตท่ีิอร่อย สด สะอาด แล้วยงัสามารถทานได้
ทกุวยั ไมว่า่จะเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่ก็ทานได้ และท่ีส�าคญัอาหาร
ทุกกล่องจากครัวเคลื่อนท่ีรับประกันได้เลยว่าทุกคนท่ีได้ทาน 

จะได้รับสารอาหารครบถ้วน ตามท่ีร่างกายควรได้รับในแตล่ะมือ้
อย่างแน่นอน และส�าหรับเมนขูองครัวเคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย 
นอกจากเมนดู้านบนแล้ว ยงัมีเมนอีูกมากมายเชน่ หมผูดัพริกขิง 
ไขต้่ม, กระเพราไก่ ไขต้่ม ฯลฯ ท่ีมาสบัเปลี่ยนหมนุเวียนจนเรียก
ได้ว่า ในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีเมนซู�า้กนัเลย พดูมาถึงขนาดนีแ้ล้ว
หลาย ๆ คน คงอยากลองชิมกนัแล้ว แตเ่ด๋ียวก่อนนะคะทกุคน 
เมนูในอาสาพากินคอลัมน์นีไ้ปหาซือ้ทานท่ีไหนไม่ได้ วันนี ้ 
Youth Excellence เลยน�าสตูร หมทูอดกระเทียม มาฝากเพ่ือน ๆ  
แทนคะ่ แตส่ตูรนีเ้ป็นสตูรส�าหรับปรุงอาหารจ�านวน 100 กลอ่ง 
เพ่ือน ๆ ท่ีจะน�าไปลองท�าอาจจะต้องปรับสูตรลงให้เข้ากับ
ปริมาณท่ีท�ากนันะคะ

 และส�าหรับฉบบัหน้า พวกเราจะพาเพ่ือน ๆ 
ไปทานอาหารท่ีร้านไหน หรือวา่จะมีสตูรอาหารอะไร
มาแบง่ปันกนัอีก ก็อยา่ลืมตดิตามอา่นกนัด้วยนะคะ

หมูทอดกระเทียม
สูตรครัวพระราชทานฯ

โดย ธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์ (อาสาเนย)

โดย ภัคนภัสส์ ธัญญ์สิริธ�ารงกุล (อาสาบีบี)
#WFH
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อาสาพาสอน

 อาสายวุกาชาดเกิดขึน้ตามข้อบงัคบัสภากาชาดไทยมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ ๒๕ ปี มีการพฒันา แก้ไขเพ่ิมเติมมาอยา่งตอ่เน่ือง จนถงึ
ฉบบัปัจจบุนั (ฉบบัท่ี ๘๒) พทุธศกัราช ๒๕๖๒ หมวดท่ี ๙ วา่ด้วย  
ยวุกาชาด โดยประกาศใช้เม่ือ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่แบง่เยาวชน
ยวุกาชาดเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
 ประเภทท่ี ๑  คือสมาชิกยวุกาชาด ได้แก่ เดก็และเยาวชน
อายรุะหวา่ง  ๗ - ๑๘ ปี ท่ียวุกาชาดระดบั ๑ - ระดบั ๔ เลือกเรียน 

ยวุกาชาดตามหลกัสตูร - กิจกรรมยวุกาชาดของกระทรวงศกึษาธิการ
 ประเภทท่ี ๒  คืออาสายวุกาชาด ได้แก่ เยาวชนอายรุะหวา่ง 
๑๕ - ๓๐ ปี  ท่ีก�าลงัศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบ รวมทัง้บคุคลท่ีมี
ความสนใจสมคัรเป็นอาสายวุกาชาด ผา่นการอบรมหลกัสตูรพืน้ฐาน
ยวุกาชาด  และสงักดัชมรมอาสายวุกาชาด โดยหลกัสตูรและกิจกรรม
อาสายวุกาชาดนี ้ เป็นภารกิจของส�านกังานยวุกาชาด  สภากาชาดไทย
ซึง่มีกระบวนการด�าเนินงาน ๓  ระยะ จ�าแนกตามกิจกรรม ดงันี ้
ระยะต้น การจดัเตรียม บคุลากรผู้ด�าเนินงาน โดยหนว่ยงานต้นสงักดั
จดัอบรมบคุลากรกลุม่นี ้ตามหลกัสตูร ๓ หลกัสตูร ได้แก่
 ๑.หลักสูตรผู้ อ�านวยการการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด 
(ระดบัผู้บริหารสถานศกึษา) 
 ๒. หลกัสตูรวิทยากรยวุกาชาด (ระดบัครู เจ้าหน้าท่ี ของสถาน
ศกึษา เพ่ือด�าเนินการจดัอบรมสมาชิกอาสายวุกาชาด)
 ๓. หลักสูตรท่ีปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด (ระดับครู 

ผู้ รับผิดชอบดแูลชมรมฯ)
ระยะกลาง  การรับสมคัรอาสายวุกาชาด  การตัง้ชมรมอาสายวุกาชาด
และการจดัอบรมอาสายวุกาชาด (ด�าเนินการโดยสถานศกึษา ท่ีขอจดัตัง้
ชมรมอาสายวุกาชาด ตอ่ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย)

ระยะปลาย การปฏิบตัิโครงการกิจกรรม 

เพ่ือพฒันาตนเอง  ครอบครัว  สงัคมชมุชน 
ของชมรมอาสายุวกาชาด โดยเน้นตาม 
Brand ท่ีส�านกังานยวุกาชาดก�าหนดไว้วา่ 
“สร้างเยาวชนจิตอาสาท่ีมีศักยภาพด้าน
ปฐมพยาบาล ในทกุจงัหวดั” ซึง่ถือเป็นจดุเน้น 
ท่ีจะให้ความรู้ ทกัษะ แก่อาสายวุกาชาด
ด้านการปฐมพยาบาล เพ่ือไปปฏิบตัิงาน 

จิตอาสา สนบัสนนุและช่วยอ�านวยความ
สะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถงึชว่ยอ�านวย 
ความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการดแูลสขุภาพ

 ผู้ท่ีมีสว่นร่วมในการปลกุปัน้ จนเกิดมีผู้อ�านวยการ
ฝึกอบรมอาสายวุกาชาด มีวิทยากรอบรมอาสายวุกาชาด   
มีครูท่ีปรึกษาชมรมอาสายวุกาชาด และมีอาสายวุกาชาด
ท่ีมีจิตอาสา เป็นท่ีพึ่งได้ของชุมชนจึงมีอยู่หลายฝ่าย  
ซึง่ในนัน้มีข้าพเจ้า ซึง่เป็นวิทยากรแกนน�ารุ่นท่ี๑ ของ
ส�านกังานยวุกาชาดด้วย  โดยได้ท�าหน้าท่ีวิทยากรอบรม
หลกัสตูรท่ี๑ และหลกัสตูรท่ี๒ มาตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั  เพียรพยายามไปท�าหน้าท่ีตาม
ก�าลงัและความสามารถ ท่ีภาคเหนือ  ภาคกลาง กทม.
ภาคใต้  ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รวมทัง้สิน้  ๔๗  รุ่น ซึง่มีผู้ เข้าอบรมตัง้แต ่๖๐-๒๐๐ คน 
รุ่นละ ๕ วนั ๔ คืน และ ๔ วนั ๓ คืน ตามหลกัสตูรก�าหนด  
จึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ี ภารกิจเหล่านีเ้ป็นไป
เน่ืองจาก “จิตอาสา” ท่ีส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย 
บม่เพาะ ข้าพเจ้า และทีมวิทยากรแกนน�า รุ่นท่ี๑ ถงึ รุ่นท่ี ๕ 
ทุกคน รู้สึกอ่ิมใจ  ปีติสุข  และต่างปวารณาตัวว่า  
จะตัง้ใจปฏิบตัภิารกิจนีต้อ่ไปจนกวา่จะสิน้แรง......

“อาสายุวกาชาด”
โดย นางนลิน  เรืองบุตร (คุณยาย)

ข้าราชการบ�านาญ อดีตผู้อ�านวยการ กศน.อ�าเภอเมืองยโสธร

“จิตอาสา”	โดยรวมตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.2542	
จงึหมายถึง	จติแห่งการให	้ความดีงาม
ทั้งปวงแก่เ พ่ือนมนุษย์โดยเต็มใจ	
สมัครใจ	 อ่ิมใจ	 ซาบซ้ึงใจ	 ปีติสุข 
ท่ีพร้อมจะเสียสละเวลา	 แรงกาย	 
แรงสติปัญญา	เพ่ือสาธารณประโยชน์	
ในการท�า กิจกรรมหรือสิ่ ง ท่ี เ ป็น
ประ โยชน์แก่ ผู้ อ่ืน โดยไม่หวังผล
ตอบแทน	และมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น
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อาสา Inter

โดย นลณีย์ ศรีอุฬารวัฒน์ (อาสานนนี)่
    และ นภิสา ร่มโพธิ ์(อาสาป่าน)

 สวสัดีคะ่เพ่ือน ๆ ชาวอาสายวุกาชาดทกุคน จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท�าให้ทกุคนต้อง 

เว้นระยะหา่งทางสงัคม เพ่ือชว่ยลดการระบาดของโรค แตก็่ยงัมีอาสาสมคัรของกาชาดในหลาย ๆ ประเทศท่ียงัคงมุง่มัน่
ท�างานช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบกนัอย่างต่อเน่ือง โดยปรับตวัและรูปแบบงานอาสาสมคัรให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ ยกตวัอย่างเช่น สถานการณ์การระบาด COVID-19 ในประเทศองักฤษซึง่มีผู้ติดเชือ้จ�านวนมาก
และมีการประกาศปิดประเทศ แต่อาสาสมคัรสภากาชาดองักฤษก็ยงัคงให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะอยู่ท่ีบ้าน
ของตนได้ ขอยกบทความภาษาองักฤษบางสว่นมาให้ได้อา่นกนันะคะ

มาเรียนรู้เพิ่มเติมค�าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกาชาดในบทความกันจ้า!!

 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.

งานจิตอาสา
ออนไลน์ 
ในสถานการณ์ 
COVID-19

 จากบทความนีจ้ะเหน็ได้วา่ 
อาสาสมัครจากสภากาชาดอังกฤษ
สามท่านนี ้ ได้ท�างานช่วยเหลือ
ประชาชนขณะอยูท่ี่บ้านของตน ด้วย
การใ ช้ โทรศัพ ท์ติดต่อช่ วย เหลือ
อ�านวยความสะดวกในการสัง่ซือ้ของ
ท่ีจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับประชาชน 

ท่ีไม่สามารถออกจากบ้านไปซือ้ของ
ด้วยตนเองได้ การชว่ยประสานงานกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ท่ี ให้แก่ผู้ ท่ี
ต้องการความชว่ยเหลอื หรือแม้กระทัง่
การโทรศัพท์พูดคุยเพ่ือช่วยสร้าง
ความสขุและรอยยิม้ เพ่ือผ่อนคลาย
และลดความตงึเครียด ซึง่การชว่ยเหลอื
เลก็ ๆ น้อย ๆ ในชว่งเวลานี ้ก็เป็นการ
แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ ส่งต่อ
น�า้ใจให้แก่เพ่ือนมนุษย์ท่ีพึงปฏิบัติ
ตอ่กนั อีกทัง้ยงัถือเป็นการให้ก�าลงัใจ
กันและกัน เพ่ือให้พวกเราสามารถ
ผา่นพ้นวิกฤตนีไ้ปด้วยกนัคะ่

Lockdown

Vulnerable

Social Isolation

Emergency

 Lockdown (ลอ็ก-ดาวน์) เป็นค�านาม (Noun) 
แปลวา่ ปิดขงั หรือการปิดการเข้าออกพืน้ท่ี เชน่ ปิดพืน้ท่ี
เข้าออกในอาคาร สถานท่ีเพ่ือปอ้งกนัเหตรุ้ายหรืออนัตราย
ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ แตใ่นสถานการณ์วิกฤต ิ COVID-19 จะ
หมายถงึ การยกระดบัมาตรการในการสกดักัน้การระบาด 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับส่วนรวมในการควบคุม
การระบาด โดยจ�ากดัการเดนิทาง ยกเลกิกิจกรรมในพืน้ท่ี
สาธารณะ ไปจนถึงการกกัตวัเองภายในบ้านพกัและยงั
เป็นการเปิดทางให้กับรัฐบาลติดตามความเคลื่อนไหว
พฤติกรรมของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสงัคม ซึง่มาตรการ Lockdown  
ในแตล่ะประเทศก็จะมีความแตกตา่งกนัออกไป

 Vulnerable (โวล์-เนอ-รา-เบลิ) เป็นค�าคณุศพัท์ 
(Adjective) แปลวา่ มีความเสี่ยง มีความออ่นแอ เม่ือใช้
ในบริบทของภัยพิบตัิหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน การเกิด 

โรคระบาด สามารถน�ามาใช้ขยายค�านามได้ เช่นค�าว่า  
Vulnerable group จะหมายถงึ กลุม่คนท่ีมีความเสี่ยง 
หรือกลุม่คนท่ีมีความเปราะบางท่ีจะได้รับผลกระทบจาก
เหตนุัน้ ๆ 

 Social Isolation (โซ-เช่ียล-ไอ-โซ-เล-ชัน่) เป็น
ค�านาม (Noun) ตามปกต ิแปลวา่ การแยกตวัจากสงัคม 
แตใ่นกรณีวิกฤติ COVID-19 ค�านี ้ หมายถงึ การลดการ
พบปะสงัสรรค์กนัทางสงัคม เชน่ อาสาสมคัรหรือเจ้าหน้าท่ี
ให้ความชว่ยเหลือแก่ประชาชนโดยใช้โทรศพัท์ แทนการ
พบหน้าประชาชน ซึง่เป็นข้อปฏิบตัิหนึ่งในการลดความ
เสี่ยงการตดิเชือ้ COVID-19  

 Emergency (อี-เมอร์-เจน-ซี) เป็นค�านาม (Noun) 
แปลวา่ สถานการณ์ฉกุเฉิน หรือเหตดุว่น ภาวะเร่งดว่น
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นานาสาระ

‘World Red Cross
Red Crescent Day’ 

โดย พีน่กฮูกและน้องหอยทาก

 กิจกรรมเฉลิมฉลองวนักาชาดโลกท่ามกลาง
วิกฤต ‘COVD-19’ ปีนีคื้อ การ Live ผา่น Facebook 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมงคะ่ โดย ให้ผู้แทนของแตล่ะภมิูภาค
กล่าวให้ก�าลังใจแก่อาสาสมัครทั่วโลกเป็นภาษา 

ของตวัเองตามด้วยภาษาองักฤษคะ่ พร้อมมีฉากหลงัคือ 
#KeepClapping ส�าหรับภมิูภาคของสภากาชาดไทยคือ 
ภาคพืน้เอเชียแปซิฟิก ซึ่งโดนปลุกมา Live กัน 

แตเ่ช้าตรู่ เร่ิมเป็นทีมแรกกนัเลยจ้า และน่ีคือก�าลงัใจ 

ถึงอาสาสมัครทั่ว โลกจากส�านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทยคะ่… 
 ‘8 พฤษภาคม คือวนัท่ีมีความหมายส�าหรับพวกเรา “ครอบครัวกาชาด” และเหลา่อาสาสมคัรกาชาดทกุคนคะ่ 
“วนักาชาดโลก” ปีนีพิ้เศษกวา่หลาย ๆ ปี เพราะเรามีแขกท่ีไมไ่ด้รับเชิญ คือ เชือ้ COVID-19 ท�าให้อาสาสมคัรกาชาด 

ทัว่โลก ต้องท�างานหนกัเป็น 2 เทา่ พวกเขาเป็นทัง้นกัรบแถวหน้า และทพัหลงัคอยเสริมให้กบับคุลากรทางการแพทย์ 
ในวิกฤตมกัจะมีมมุดี ๆ ให้ได้เหน็อยูเ่สมอนะคะ ครัง้นีก็้เชน่กนัคะ่ ขอบคณุเชือ้ COVID-19 ท่ีท�าให้เราได้เหน็ถงึความ 

เข้มแข็ง กล้าหาญ และเสียสละ อย่างล้นหลามของเหล่าอาสาสมคัรกาชาดทัว่ทกุมมุโลก ถ้าไม่มีพวกเขา ก็ไม่มี 

สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงท่ีแข็งแกร่ง และ “ครอบครัวกาชาด” ของเราก็คงไมส่มบรูณ์ ขอบคณุอาสาสมคัร
กาชาดทกุคน พวกเราขอปรบมือให้จากใจ และอยากบอกวา่ พวกเรา “รัก” พวกคณุเสมอคะ่ ขอบคณุคะ่’
 ‘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.’

วันผู้บริจาคโลหิตโลก
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Keep Moving

อาสา move on

โดย  พีมู่ฟ

ผมรู้สกึเหน่ือยครับ ตัง้แต่ผมจ�าความได้ผมไม่เคยมีโอกาสได้ตดัสนิใจอะไรด้วยตวัเองเลยครับ 
ผมต้องเดินตามเส้นทางที่ คุณพ่อและคุณแม่ขีดเอาไว้ให้มาตลอด ตัง้แต่เร่ืองการใช้ชีวิต 

เส้นทางการเรียน ผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าท่านหวังด ีแต่ลึก ๆ แล้ว ผมกรู้็สึกว่าชีวติ
ของผมเหมือนถกูขังอยู่ในกรง ซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้เป็นอสิระหรือเปล่า ผมจะท�าอย่างไรดี
ให้ผมมีความสุขครับ
 

 พ่ีมฟูเข้าใจน้องนะครับ พ่ีเองก็เคยผ่านความรู้สกึนีม้าก่อน และก็ดีใจท่ีน้องเข้าใจคณุพ่อ 

คุณแม่นะครับ ขึน้ช่ือว่าพ่อแม่ ไม่ว่าใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อลูก อยากให้ลูกมีชีวิตท่ีดี 

และชีวิตท่ีประสบความส�าเร็จ ท่ีน้องบอกวา่น้องเข้าใจ พ่ีมฟูอยากให้ลองถามตวัเองอีกครัง้นะครับ 
วา่เข้าใจจริงไหม พ่ีมฟูอยากให้น้องลองจินตนาการตวัเองเป็นคณุพอ่คณุแม ่ มองในมมุของทา่นดู
วา่ถ้าน้องมีลกู น้องก็คาดหวงัและอยากให้ลกูน้องมีชีวิตท่ีดีใชไ่หมครับ ถ้าน้องเข้าใจคณุพอ่คณุแม่
อยา่งแท้จริงวา่ท่ีทา่นท�านัน่เป็นเพราะความรัก พ่ีมฟูเช่ือวา่ใจของน้องจะมีความสขุมากขึน้ หลงัจากนัน้
อยากให้น้องลองเปิดใจพดูคยุกบัคณุพอ่คณุแมค่รับวา่น้องรู้สกึยงัไง อดึอดัใจ ไมมี่ความสขุอยา่งไร 
ต่อรองด้วยเหตแุละผล พ่ีมฟูว่าท่านต้องรับฟังน้องครับ เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ลกู 

ไมมี่ความสขุ การใช้ชีวิตอยูใ่นกรอบ อาจจะมีสิง่ท่ีเราชอบและไมช่อบ อาจจะอดึอดับ้าง ไมเ่ป็น 

ตวัเองบ้าง พ่ีมฟูอยากให้มองว่านัน่เป็นหนทางแห่งอนาคตท่ีสดใส น้องโชคดีนะครับท่ีวนันีย้งัมี 

พอ่แมท่ี่รักและคอยเป็นหว่ง “ต้นไม้ท่ีงดงาม แข็งแรง และย่ิงใหญ่นัน้ล้วนได้รับการดแูลเอาใจใส่
มากเป็นพิเศษเสมอ” เส้นทางความส�าเร็จของน้องก็เชน่กนันะครับ สู้  ๆ ครับ พ่ีมฟูเป็นก�าลงัใจให้
เสมอครับ

หนูช่ือเกรซค่ะ หนูรู้สกึว่าก�าลังถกูต้นไม้แย่งความรักค่ะ ช่วงนีคุ้ณแม่ของหนูชอบปลูกต้นไม้มาก
เพราะเทรนด์การปลูกต้นไม้มาแรง เหมือนตอนนีคุ้ณแม่รักต้นไม้มากกว่าลูกจริง ๆ หนูน้อยใจ
คุณแม่มากค่ะ หนูจะท�าอย่างไรดคีะ

 ต้นไม้ไม่ได้แย่งความรักนะครับ ต้นไม้น่าจะแย่งออกซิเจนน้องเกรซมากกว่าไหมเอ่ย ฮ่า ๆ  
พ่ีมฟูหยอก ๆ นะครับ ช่วงนีค้ณุแม่อาจจะหนัไปให้ความสนใจกบัต้นไม้มากเป็นพิเศษ ก็อย่าเพ่ิง
น้อยใจไปเลยนะ ถ้าเป็นพ่ีมฟู พ่ีมฟูจะไปปลกูต้นไม้กบัคณุแมค่รับ ปลกูต้นไม้ท่ีเราชอบกบัต้นไม้ท่ีแมช่อบ
ไปด้วยกนั ท้าคณุแมแ่ขง่กนัวา่ของใครจะโตกวา่กนัเลยครับ หรือหาตุ๊กตานา่รัก ๆ มาแตง่ต้นไม้ให้คณุแม ่
ถ่ายภาพสวย ๆ กบัคณุแมแ่ละต้นไม้กนัครับ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งน้องเกรซกบัคณุแม่
ให้แนน่แฟน้มากขึน้ด้วยนะครับ การปลกูต้นไม้ยงัชว่ยฟอกอากาศท่ีดีตอ่สขุภาพของครอบครัวเราอีกด้วย 
พ่ีมฟูบอกเลยวา่ต้นไม้ต้นไหนก็แยง่ความรักของคณุแมท่ี่มีให้กบัน้องเกรซไมไ่ด้แน ่ ๆ พ่ีมฟูอยากให้
น้องเกรซเข้าใจคณุแม ่ เพราะนัน่อาจจะเป็นงานอดเิรกเป็นสิง่ท่ีคณุแมช่อบก็ได้ แตท้่ายท่ีสดุพ่ีมฟูจะ
บอกวา่ ไมมี่แมค่นไหนไมรั่กลกูของตวัเองหรอกครับ เพียงแตต่อนนีค้ณุแมก่�าลงัท�าตามเทรนด์ท่ีก�าลงั
เป็นท่ีนิยมอยูเ่ทา่นัน้เอง วา่แล้วพ่ีมฟูก็ขอหนีไปเซลฟีกบัต้นไม้แบบน้องญาญ่าก่อนนะครับ

	 สวัสดีครับน้อง	 ๆ	 ท่ีรักทุกคน	กลับมาเจอพ่ีมูฟกันอีกแล้ว	 
ในช่วงน้ีแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ	COVID-19	ในประเทศไทย
จะดีขึ้น	 พ่ีมูฟก็ยังอยากให้น้อง	ๆ	ทุกคนรักษาสุขภาพกายกันนะครับ	
สว่นสุขภาพใจก็อยา่ละเลยนะครับ	เม่ือไหร่ที่หันไปไม่เจอใคร	คดิถึงพ่ีมูฟ
ได้เสมอนะครับ	 เพียงแค่สแกน	QR	Code	 ท้ายบทความน้ี	 พ่ีมูฟและ
ทีมงานพร้อมท่ีจะอยู่เคียงข้างน้องเสมอครับ	ฉบับน้ี	พ่ีมูฟขอเลือก
ค�าถามแรกท่ีมีน้อง	ๆ	ถามกันเขา้มาคลา้ย	ๆ	กันเยอะมาก	เช่ือว่าน้อง	ๆ	
หลายคนคงน่าจะก�าลังเผชิญกันอยู่นะครับ

#ความรักของพ่อแม่ไม่เคยท�าร้ายเรา
#อ้อมกอดท่ีอบอุ่นท่ีสุดคืออ้อมกอดของพ่อและแม่
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อาสาพาเม้าส์

	 		วัสดีค่ะ	หลังจากได้รับสาระความรู้และความสนุก
จาก	Youth	Excellence	ไปแล้ว	พบกับค�าถามชิงรางวัล	
ฉบับที่	408	กันนะคะ	โดยเรามีร่มจากส�านักงานยุวกาชาด 
ให้เป็นรางวัลค่ะ

อาสาสายเปย์

1.	 เยาวชนยุวกาชาดแบ่งเป็นกี่ประเภท	อะไรบ้าง
2.	 ผู้ริเร่ิมโครงการ	One	man	and	the	sea		และเขาท�าเพื่ออะไร
3.	 วันกาชาดโลกตรงกับวันที่เท่าไร
4.	 หวัข้อการประชุมเยาวชนระดับนานาชาติ	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวเีดน	คอือะไร
5.	 เมนูอาหารข้ึนช่ือจากโครงการครัวพระราชทานฯคืออะไร
6.	 ท่านช่ืนชอบคอลัมน์ใดของ	Youth	Excellence	ฉบับนี้มากที่สุด	เพราะเหตุใด
7.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศของ	 Youth	 Excellence	 ในฉบับต่อไป	 เช่น	

คอลัมน์ที่ท่านอยากให้ทีม	Youth	Excellence	เพิ่มเติมหรือลดทอน	เป็นต้น

เชิญชวนตอบค�าถามชิงรางวัล จ�านวน 5 รางวัล ได้ทาง QR code นี ้
หมดเขต 30 กันยายน 2563
ประกาศรายช่ือผู้โชคดีทีต่อบค�าถามถูกทุกข้อเท่านัน้ในฉบับหน้า

ส

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

ไมมี่ผู้ตอบค�าถามถกูทกุข้อ
รายช่ือผู้โชคดีจากฉบับที่	407 ภาพผู้โชคดีจากฉบับที่	406

Youth Excellence ฉบับนี้ พวกเราได้รับเกียรติจาก
พี่โตโน่ ภาคิน ค�าวิลัยศักดิ์ ผู้ชายที่ยืนหนึ่งเพื่อทะเล และเป็นผู้ริเร่ิมโครงการ 

‘One Man and the Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย’
มาแบ่งปันแง่คิดดี ๆ ของการเป็นจิตอาสาค่ะ 

แรงบันดาลใจที่ท�าให้พี่ โตโน่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม และทุ่มเทแรงกายเพื่อทะเลของเรา
คืออะไรคะ
 คือมนัไมใ่ชแ่คท่ะเล จดุเร่ิมต้นมาจากสิง่ท่ีผมได้
เห็นในหลายประเทศจากการท่องเท่ียวครับ ผมมองว่า
บ้านเราสวยท่ีสดุแล้ว ประเทศไทยเราสวยงาม นกัทอ่งเท่ียว
อยากมาเท่ียว เรามีประวตัศิาสตร์ มีภเูขา มีทะเลสวยงาม 
แล้วท�าไมเราจึงปล่อยให้ทะเลท่ีสวยงามของแผ่นดินเรา
ต้องถกูท�าลาย ผมรู้สกึเสียดาย ในฐานะคนของแผน่ดินนี ้
ผมจงึอยากตอบแทนคณุของแผน่ดนิบ้าง เพ่ือประเทศชาติ

ของเรา และอยากท่ีจะปลุกจิตส�านึกให้คนไทยใส่ใจ 

สิง่แวดล้อม ตระหนกัถงึระบบนิเวศทางทะเล และชว่ยกนั
ลดขยะท่ีปล่อยลงสู่ท้องทะเลให้มากกว่านี ้ ผมเร่ิมจาก 

ตวัเองท�าโครงการเก็บรักษ์กบักลุม่เพ่ือน ๆ ร่วมกนัเก็บขยะ
และคดัแยกให้ถกูวิธีไปเร่ือย ๆ กบักลุม่แฟนคลบั ชาวบ้าน
และชุมชนใกล้เคียงก็เ ร่ิมเห็นจึงมาร่วมด้วยช่วยกัน  
ท�าไปเร่ือย ๆ  ครับ อยา่งโครงการ ‘One Man and the Sea 
หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย’ ก็เหมือนกนั พวกผมท�าเพราะ
อยากช่วยกนัหาเงินซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ช่วยเหลือ
สตัว์ทะเล รวมถงึโรงพยาบาลให้พ่ีน้องตามชายฝ่ัง

ชายผู้ยืนหนึ่ง...
เพื่อท้องทะเลไทย

      ชตุญิา อยูว่ิจิตร          ปานชนะ ปานะนนท์           อรยพุา จนัทร์ดี

  ธญัวรัตม์  จลุสคุนธ์            รุ่งนภา เก่งกล้า
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โครงการ ‘One Man and The Sea หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย’  
เป็นหน่ึงโครงการดี ๆ มีเหล่าแฟนคลับและเพื่อนศิลปินมาร่วมอาสา 

ช่วยด้วยเยอะมาก และถอืไดว่้าทา้ทายชีวิตครัง้ส�าคัญครัง้หน่ึงของพี่โตโน่
ได้เลย พี่โตโน่ช่วยเล่าความเป็นมาให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ
 คือวา่ระหวา่งท�าโครงการเก็บรักษ์ ผมได้รู้ถงึปัญหาสตัว์ทะเล ปัญหา
ไมโครพลาสตกิ จงึประสานกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือ ด้วยความผกูพนักบัทะเล ผมเลยคิดว่าจะใช้ทะเลเป็นตวัเช่ือมโยง 
สร้างกิจกรรม เป็นกระบอกเสียงหนึ่งท่ีจะสร้างความตระหนกัให้กบัทกุคนได้
ใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม ลดการใช้พลาสตกิ และเหน็ความส�าคญัของระบบนิเวศ
ทางทะเล ส�าหรับผม ทะเลคือต้นก�าเนิดของสิง่มีชีวิตบนโลกใบนี ้ แตปั่จจบุนั
ทะเลกลบักลายเป็นปลายทางของขยะทกุชนิดบนโลกใบนี ้ แล้วถ้าเราไมช่ว่ยกนั
แก้ปัญหา ท้ายท่ีสุดแล้วขยะเหล่านีก็้จะย้อนกลบัมากระทบพวกเราทุกคน
แน่นอนครับ

ระหว่างที่พี่โตโนทุ่ม่เทว่ายน�า้เพื่อช่วยเหลือทอ้งทะเลไทย 
ตามขา่วมทีัง้เสยีงช่ืนชมและเสยีงวิจารณ์ พี่โตโนรู้่สกึ
อย่างไรคะ และพี่โตโน่จัดการกับความรู้สึกด้านลบนี้
อย่างไรเพื่อให้มีพลังสู้ต่อไป
 ไม่ท้อครับ เพราะผมรู้ว่าผมท�าไปเพ่ืออะไร 

เป้าหมายผมคือเพ่ือตอบแทนสงัคม เหตผุลว่าถ้าเลือก
ลงมือท�า ไมว่า่เร่ืองอะไร เรารู้แก่ใจวา่ก�าลงัท�าอะไรอยู ่
ใครได้อะไร ใครเสียอะไร โลกทกุวนันีนี้ง้า่ยตอ่การวิจารณ์
หรือเขียนช่ืนชม ค�าวิจารณ์ถือเป็นเร่ืองเลก็ ถ้าจะเสยีก็มีแต่
ชีวิตผม แต่ท่ีได้คือทะเลของเราได้ ทัง้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย
และฝ่ังอนัดามนั ชีวิตสตัว์ทะเลหายาก รวมถงึโรงพยาบาล
เลก็ ๆ ตามชายฝ่ัง แผน่ดนิเราได้ พ่ีน้องของเรามีแตไ่ด้ 

ผมจึงท�า ผมเช่ือว่าทกุชีวิตรักตวัเองและเผ่าพนัธุ์ไม่ว่า
มนษุย์หรือสตัว์ แตส่ตัว์พดูไมไ่ด้ พวกพะยนู พวกฉลาม 
พวกวาฬ หรือโลมา เค้าพดูไมไ่ด้วา่เค้าทรมาน เค้าเจ็บป่วย
และต้องการความช่วยเหลือ พวกเคร่ืองมือแพทย์ เช่น  
เคร่ืองเลเซอร์ช่วยสมานแผล มีไม่พอในประเทศไทย  
ถ้าทกุคนได้เหน็จะเข้าใจวา่พวกเค้าทรมานมาก ต้องรอคอย
การช่วยเหลือ ผมเลยรู้สกึว่าอยากช่วยจดัหาเคร่ืองมือ
อปุกรณ์การแพทย์ เพ่ือชว่ยเหลือสตัว์ทะเลเหลา่นี ้           

เพราะสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้โครงการ  
‘One Man and The Sea หน่ึงคนว่าย หลายคนช่วย’ 
ต้องหยุดชะงักกลางคัน หลังจากนี้พี่ โตโน่มีแผน
จะสานต่ออย่างไรไหมคะ 
 มีครับ เพราะเราว่ายไปได้เพียงอาทิตย์เดียว 
แล้วมาเจอพรก.ฉกุเฉิน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชือ้ COVID-19 เราจงึต้องหยดุไว้ก่อน อยา่งท่ีรู้กนั อนันี ้
ถือวา่เป็นภาคแรกละกนัครับ แล้วครัง้หน้าเราก็จะเดนิหน้า
ตอ่ให้ส�าเร็จ สว่นเงินท่ีบริจาคช่วยกนัเข้ามาตอนเราเร่ิม
วา่ยกนัมา เราจะซือ้เคร่ืองมือแพทย์ให้แก่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังทะเลก่อนครับ สว่นภาคสองรอบหน้า 
เราคอ่ยมาวา่กนัอีกทีครับ

ช่วงสถานการณ์ COVID-19 พี่โตโน่ท�ากิจกรรม
อาสาอะไรบ้างคะ แล้วกิจกรรมเหล่านั้นช่วยลด 
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร เลา่ใหฟั้งหนอ่ยค่ะ 
 คือผมไมค่อ่ยอยากบอกวา่ผมท�าอะไรบ้าง (เงียบ) 
ผมช่วยคนไทยท่ีได้รับผลกระทบในเร่ืองของหน้ากาก
อนามัยท่ีมีไม่เพียงพอ ผมใช้งบประมาณสร้างเคร่ือง 

ฆา่เชือ้โรคจากหน้ากากอนามยั เพ่ือให้คณุหมอ พยาบาล
และคนไทยทุกคนสามารถใช้หน้ากากอนามัยซ� า้ได้ 
เ ป็นการลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย  
และลดปัญหาจากเร่ืองขยะ ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก 
หน้ากากอนามัยท่ีต้องใช้แล้วทิง้ ซึ่งผมเห็นว่าเป็น
ประโยชน์กบัทกุคน ในสว่นเลก็ ๆ ท่ีผมท�าได้

ก่อนจากกันวันนี้ ฝากพี่โตโน่เชิญชวนน้องๆ และ
เยาวชนมาร่วมเป็นอาสายุวกาชาดหน่อยค่ะ จะฝาก
เป็นค�าคมเด็ดๆ ก็ได้ค่ะ 
 ผมว่ายคุนีค้วรเป็นยคุท่ี #พูดให้น้อยลงและ
ท�าให้มากขึน้ ผมอยากให้เปลี่ยนจากการพดูให้น้อง ๆ 
ฟังเป็นการท�าให้น้อง ๆ  ด ูเราเหน็คนพดูกนัมาเยอะ แตค่นท�า
ยงัน้อยมาก ผมอยากให้เปลี่ยนจากค�าพดูเท ่ ๆ เป็นการ
ท�าให้ดเูป็นแบบอยา่งดีกวา่ และถ้าเราอยากเหน็บ้านเรา
สวยงามขึน้ โลกนา่อยูข่ึน้ เอาไว้เท่ียวพกัผอ่น ก่อนท่ีจะ
สายเกินไปส�าหรับโลกใบนี ้ ใครมีแรงก็ควรชว่ยกนัท�าไป 
ผมฝากน้องทกุคนวา่ให้ท�าในสิง่ท่ีตวัเองรัก สิง่ท่ีตวัเองถนดั 
คนละน้อยละนิด รวมกนัก็เป็นพลงัอนัย่ิงใหญ่เองครับ

การว่ายน�้าเป็นระยะทางเกือบ 100 กิโลเมตร ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเลย ระหว่างทางที่ว่ายน�้าพี่โตโน่พบปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้างไหมคะ
 อืม... ปัญหาไม่มีครับ ทีมงานทุกคนสนับสนุน 
ช่วยเหลือและวางแผนอย่างดี ถ้าจะถามว่าอปุสรรค (คิด)  
ก็คือความยากในการแข่งกับคลื่นลม เป็นการท้าทายและ
แข่งกับตัวเองเพ่ือท�ามันให้ส�าเร็จ การว่ายน�า้กลางทะเล 

ในระยะทางท่ีไกล ข้ามเกาะ มีแรงต้านของลมท่ีเราคาดเดาและ
ควบคมุไมไ่ด้ ผมรู้วา่ร่างกายผมต้องแข็งแรง ผมต้องเตรียม
ร่างกายให้พร้อม ผมต้องมีวินัย ผมหมั่นฝึกซ้อมว่ายน�า้ 

อย่างหนกัเป็นประจ�าก่อนแล้ว ความตัง้ใจอยากช่วยเหลือ
ท้องทะเลของเรา ก�าลงัใจจากทกุคนครับ มนัท�าให้ผมพฒันา
ตวัเอง อีกอปุสรรคส�าคญัสดุคือ COVID-19 ครับ (หวัเราะ)
 

ในช่วงที่ต้องฝึกซ้อมว่ายน�้าอย่างหนัก และต้องท�างาน
ควบคู่ไปด้วย พี่โตโน่เคยรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ หรือถอดใจ
บ้างมัย้คะ
 ไมเ่ลยครับ เหน่ือยมี แตไ่มเ่คยท้อแท้หรือถอดใจ 
ก�าลงัใจผมคือผมสนกุกบัมนัมากกวา่ท่ีได้ท้าทายตวัเอง และ
ได้แบ่งเบาภาระสงัคม ผมไม่ได้คิดว่าท�าแล้วจะเหน่ือยหรือ

สิ่งที่ผมตั้งใจจะท�าก็คือ

ว่ายน�า้ตัวเปล่า 

ข้าม 12 เกาะ 

จากสุราษฎร์ธานี

ถึงเกาะสมุย 

รวมระยะทางเกือบ

100 กิโลเมตร

เสียเวลา ไมไ่ด้ท�าเพราะเป็นทกุข์ ไมไ่ด้ท�าให้ร่างกาย
ผมบาดเจ็บ ผมรู้วา่ร่างกายและจิตใจผมต้องท�าอะไร
บ้าง ผมต้องซ้อมขนาดไหน ผมมองวา่ประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับคุ้มค่าความเหน่ือย ความล้าทางกายและใจ

ของผม ถ้าเทียบแล้ว มนั
คุ้ มกับสิ่ ง ท่ีทะเลจะได้
กลบัมา ผมอยากท�าให้
มันสนุกกับเพ่ือนพ่ีน้อง
ทกุคนท่ีเข้ามามีสว่นชว่ย

เหลือกนัครับ

และนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงอีกคนหนึ่งที่พวกเราทีม Youth Excellence ได้มีโอกาสพูดคุย
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ระหว่างที่พี่โตโนทุ่ม่เทว่ายน�า้เพื่อช่วยเหลือทอ้งทะเลไทย 
ตามขา่วมทีัง้เสยีงช่ืนชมและเสยีงวิจารณ์ พี่โตโนรู้่สกึ
อย่างไรคะ และพี่โตโน่จัดการกับความรู้สึกด้านลบนี้
อย่างไรเพื่อให้มีพลังสู้ต่อไป
	 ไม่ท้อครับ	 เพราะผมรู้ว่าผมท�าไปเพ่ืออะไร 
เป้าหมายผมคือเพ่ือตอบแทนสงัคม	 เหตผุลว่าถ้าเลือก
ลงมือท�า	 ไมว่า่เร่ืองอะไร	 เรารู้แก่ใจวา่ก�าลงัท�าอะไรอยู	่
ใครได้อะไร	ใครเสียอะไร	โลกทกุวนันีนี้ง้า่ยตอ่การวิจารณ์
หรือเขียนช่ืนชม	ค�าวิจารณ์ถือเป็นเร่ืองเลก็	ถ้าจะเสยีก็มีแต่
ชีวิตผม	 แต่ท่ีได้คือทะเลของเราได้	 ทัง้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย
และฝ่ังอนัดามนั	ชีวิตสตัว์ทะเลหายาก	รวมถงึโรงพยาบาล
เลก็	 ๆ	 ตามชายฝ่ัง	 แผน่ดนิเราได้	 พ่ีน้องของเรามีแตไ่ด้ 

ผมจึงท�า	 ผมเช่ือว่าทกุชีวิตรักตวัเองและเผ่าพนัธุ์ไม่ว่า
มนษุย์หรือสตัว์	 แตส่ตัว์พดูไมไ่ด้	 พวกพะยนู	 พวกฉลาม	
พวกวาฬ	หรือโลมา	เค้าพดูไมไ่ด้วา่เค้าทรมาน	เค้าเจ็บป่วย
และต้องการความช่วยเหลือ	 พวกเคร่ืองมือแพทย์	 เช่น	 
เคร่ืองเลเซอร์ช่วยสมานแผล	 มีไม่พอในประเทศไทย	 
ถ้าทกุคนได้เหน็จะเข้าใจวา่พวกเค้าทรมานมาก	 ต้องรอคอย
การช่วยเหลือ	 ผมเลยรู้สกึว่าอยากช่วยจดัหาเคร่ืองมือ
อปุกรณ์การแพทย์	เพ่ือชว่ยเหลือสตัว์ทะเลเหลา่นี	้											

เพราะสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้โครงการ  
‘One Man and The Sea หน่ึงคนว่าย หลายคนช่วย’ 
ต้องหยุดชะงักกลางคัน หลังจากนี้พี่ โตโน่มีแผน
จะสานต่ออย่างไรไหมคะ 
	 มีครับ	 เพราะเราว่ายไปได้เพียงอาทิตย์เดียว	
แล้วมาเจอพรก.ฉกุเฉิน	 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชือ้	COVID-19	 เราจงึต้องหยดุไว้ก่อน	อยา่งท่ีรู้กนั	อนันี ้
ถือวา่เป็นภาคแรกละกนัครับ	แล้วครัง้หน้าเราก็จะเดนิหน้า
ตอ่ให้ส�าเร็จ	 สว่นเงินท่ีบริจาคช่วยกนัเข้ามาตอนเราเร่ิม
วา่ยกนัมา	 เราจะซือ้เคร่ืองมือแพทย์ให้แก่กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังทะเลก่อนครับ	 สว่นภาคสองรอบหน้า	
เราคอ่ยมาวา่กนัอีกทีครับ

ช่วงสถานการณ์ COVID-19 พี่โตโน่ท�ากิจกรรม
อาสาอะไรบ้างคะ แล้วกิจกรรมเหล่านั้นช่วยลด 
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร เลา่ใหฟั้งหนอ่ยค่ะ 
	 คือผมไมค่อ่ยอยากบอกวา่ผมท�าอะไรบ้าง	 (เงียบ)	
ผมช่วยคนไทยท่ีได้รับผลกระทบในเร่ืองของหน้ากาก
อนามัยท่ีมีไม่เพียงพอ	 ผมใช้งบประมาณสร้างเคร่ือง 
ฆา่เชือ้โรคจากหน้ากากอนามยั	เพ่ือให้คณุหมอ	พยาบาล
และคนไทยทุกคนสามารถใช้หน้ากากอนามัยซ� า้ได้	
เ ป็นการลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย	 
และลดปัญหาจากเร่ืองขยะ	 ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก	
หน้ากากอนามัยท่ีต้องใช้แล้วทิง้	 ซึ่งผมเห็นว่าเป็น
ประโยชน์กบัทกุคน	ในสว่นเลก็	ๆ	ท่ีผมท�าได้

ก่อนจากกันวันนี้ ฝากพี่โตโน่เชิญชวนน้องๆ และ
เยาวชนมาร่วมเป็นอาสายุวกาชาดหน่อยค่ะ จะฝาก
เป็นค�าคมเด็ดๆ ก็ได้ค่ะ 
	 ผมว่ายคุนีค้วรเป็นยคุท่ี	 #พูดให้น้อยลงและ
ท�ำให้มำกขึน้	 ผมอยากให้เปลี่ยนจากการพดูให้น้อง	 ๆ	
ฟังเป็นการท�าให้น้อง	ๆ 	ด	ูเราเหน็คนพดูกนัมาเยอะ	แตค่นท�า
ยงัน้อยมาก	 ผมอยากให้เปลี่ยนจากค�าพดูเท	่ ๆ	 เป็นการ
ท�าให้ดเูป็นแบบอยา่งดีกวา่	 และถ้าเราอยากเหน็บ้านเรา
สวยงามขึน้	 โลกนา่อยูข่ึน้	 เอาไว้เท่ียวพกัผอ่น	 ก่อนท่ีจะ
สายเกินไปส�าหรับโลกใบนี	้ ใครมีแรงก็ควรชว่ยกนัท�าไป	
ผมฝากน้องทกุคนวา่ให้ท�าในสิง่ท่ีตวัเองรัก	สิง่ท่ีตวัเองถนดั	
คนละน้อยละนิด	รวมกนัก็เป็นพลงัอนัย่ิงใหญ่เองครับ

และนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงอีกคนหนึ่งที่พวกเราทีม Youth Excellence ได้มีโอกาสพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะการให้บริการอาสาสมัคร (Voluntary service)  

ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 7 หลักการกาชาดของเรา พวกเราทีม Youth Excellence ขอยกย่องให้
พ่ีโตโน่เป็นคนรุ่นใหม่ที่หล่อทัง้กายและใจจริง ๆ ค่ะ #ชายผู้ยืนหนึ่งเพื่อท้องทะเลไทย
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