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อาสา
Say Hi

 ทกุคนบนโลกใบนี ้ ไมว่า่จะร�่ารวยหรือยากจน จะเชือ้ชาตไิหน  
ภาษาใด  ศาสนาอะไร ยอ่มต้องมี “แม”่ เป็นผู้ให้ก�าเนิด และสตรีท่ีแข็งแกร่ง
ท่ีสดุในโลก ไมว่า่จะผา่นความเจ็บปวด เหน็ดเหน่ือย หรือ งานหนกัขนาดไหน 
ก็ไมเ่คยท้อถอยและอดทนเพ่ือลกูได้เสมอก็คือ “แม”่ ส�าหรับลกู ๆ แล้ว 
“แม”่ จงึเปรียบเสมือน “Super Mom” หรือ ยอดมนษุย์ “แม”่ คือสตรี “ผู้ให้” 
อย่างไม่สิน้สดุ สตรีผู้ พิทกัษ์เราจากภยัอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวงด้วยชีวิต 
“แม”่ จงึเป็นค�าสัน้ ๆ แตมี่ความหมายย่ิงใหญ่มหาศาล  เป็นค�าท่ีประเสริฐ
ด้วยพระคณุอยา่งล้นเหลอื  และคงไมมี่ค�าใดในโลกนีท่ี้มีความหมายในตวัเอง
มากมายจนเกินค�าบรรยายเทา่กบัค�าวา่ “แม”่

  สวสัดีน้อง ๆ เยาวชนและคณุผู้อา่น
ทกุคนคะ่ เวลาผา่นไปรวดเร็วจริง ๆ นะคะ เข้าสู่
ฉบบัสดุท้ายของปีงบประมาณ 2563 กนัแล้ว
หลงัการเปิดตวั Youth Excellence ของพวกเรา
ฉบบัแรกเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เดือนแหง่
ความรัก ท่ีให้โอกาสพวกเราทีม Youth Excellence 
ได้เร่ิมสง่สื่อรักเป็นครัง้แรก พร้อมด้วยการสง่ตอ่
พลงับวกบริสทุธ์ิท่ีเข้าใจและเข้าถงึน้อง ๆ  เยาวชน
และคณุผู้อา่นทกุคนได้อยา่งแนบชิดย่ิงขึน้

 จากวนันัน้ถงึวนันี ้ ทีม Youth Excellence ต้องขอขอบคณุ (จาก    ถงึ   ) ขอบคณุ 
ทกุเสียงตอบรับ ขอบคณุทกุก�าลงัใจ ขอบคณุทกุค�าช่ืนชม และท่ีส�าคญัคือ ขอบคณุทกุพลงั 
อาสายวุกาชาดท่ีร่วมแรงใจกนัสนบัสนนุให้ Youth Excellence สามารถเติบโตขึน้เร่ือย ๆ  
อย่างสวยงามค่ะ ขอบคณุท่ีช่วยกนัออกแบบหน้าปก เขียนเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ และแบ่งปัน
ประสบการณ์ดี ๆ นะคะ ขอบคณุท่ียงัคงสมคัรสมาชิกกนัเข้ามาอยา่งตอ่เน่ืองคะ่ แม้แตใ่นชว่ง
วิกฤต COVID-19 ท่ีผ่านมา ก็ไม่ได้ท�าให้พวกเราห่างหายจากกนัไปได้เลยจริง ๆ (ซึง้ใจ)  
และตอนนี ้ ถงึแม้ประเทศไทยของเราจะสามารถควบคมุสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอยา่งดี 
แตส่ถานการณ์โลกก็ยงัคงมีผู้ตดิเชือ้และเสียชีวิตเพ่ิมขึน้อยูเ่ร่ือย ๆ นะคะ รู้อยา่งนีแ้ล้ว... น้อง ๆ 
เยาวชนและคุณผู้อ่านทุกคนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
 #การ์ดอยา่ตกคะ่ #ด้วยรักและหว่งใยเสมอคะ่ 
 เข้าเร่ืองสาระโดน ๆ ของ Youth Excellence ฉบบัเดือนกรกฎาคม - สงิหาคม 2563  
กนัดีกวา่คะ่ ทัง้สองเดือนนีล้้วนมีวนัส�าคญัย่ิงส�าหรับพวกเราชาวไทยคือ วนัเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และ วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
หรือท่ีพวกเรารู้จกักนัดีวา่ “วนัแมแ่หง่ชาต”ิ นะคะ ซึง่เป็นวนัท่ีท�าให้พวกเราได้หวนกลบัมาระลกึ
ถงึพระคณุของ “แม”่ ผู้ให้ก�าเนิด ทีม Youth Excellence จงึขอเชิดชพูระคณุของ “แม”่ ด้วยหน้าปก 
“Supermom” นอกจากนี ้ เรายงัได้คณุแมบุ่ม๋-ปนดัดา คณุแมส่ดุปัง (ปังปริุเยใ่นภาษาวยัรุ่นปัจจบุนั) 
มาชวนเม้าท์เร่ืองงานอาสา ท่ียอมเสี่ยงภยัเพราะเข้าใจหวัอกคนเป็นแมด้่วยกนัคะ่ และท่ีพลาด
ไม่ได้ก็คือ อาสาInter อาสาอินเทรนด์ อาสาพากิน อาสาเล่าเร่ือง โดยเหล่าบรรดาน้อง ๆ  
อาสายวุกาชาด ซึง่จะท�าให้คณุผู้อา่นได้รับประสบการณ์ดี ๆ ความรู้ใหม ่ๆ เพ่ือสขุภาพกายและใจ 
โดยไมต่กยคุด้วยนะคะ และอ้อมอกอุน่กบัหวัใหลก่ว้างของพ่ีมฟูก็ยงัคงอยูเ่คียงข้างและเปิดรับ
ปัญหาของน้อง ๆ เยาวชนและคณุผู้อา่นทกุคนอยูเ่สมอคะ่ เหมือนเดมินะคะ... ถ้าคณุผู้อา่น 
ทา่นใด อยากได้ของรางวลัจากทีม Youth Excellence ก็อยา่ลืมตอบค�าถามชิงรางวลักนั 
เข้ามานะคะ อาสาสายเปย์อยากแจกจริง ๆ คะ่ และถ้าใครมีเร่ืองราวดี ๆ ท่ีอยากแบง่ปันหรือ
อยากเหน็ผลงานตวัเองใน Youth Excellence ในปีงบประมาณหน้า ก็สามารถสง่ภาพกิจกรรม 
หรือ เขียนเลา่เร่ืองราวสง่เข้ามาได้นะคะ พวกเรารอคณุอยูท่กุชอ่งทาง ตลอด 24 ชัว่โมงเชน่เคยคะ่ 
... รักคณุแมท่กุคนนะคะ

บรรณาธิการ
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กิจกรรมส�านักงานยุวกาชาด

 ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลงัอาสายวุกาชาด กวา่ 150 คน ร่วมกบัประชาชน
เขตพญาไท จดักิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต COVID-19” ในวนัเสาร์ท่ี 22 สงิหาคม 2563  
ณ ชมุชนวดัมะกอกกลางสวน กิจกรรมประกอบด้วย การจดัท�าบอร์ดความรู้ การเดนิรณรงค์เร่ืองการ
สวมใสห่น้ากากอนามยัและมอบหน้ากากอนามยัแบบผ้า จดัท�าลานกิจกรรม Brain Based learning 
(บนัไดงสูู้ โควิด) ปรับปรุงภมิูทศัน์ ให้ความรู้เร่ืองการล้างมืออยา่งถกูวิธี การรับมือกบัโรคระบาด และ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เร่ือง การส�าลกั Choking

อาสาพาพิชิต COVID-19
@ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
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อาสาท�าดี

 ค�าวา่ “แม”่ เป็นค�านิยามสัน้ ๆ ท่ีมีความหมายลกึซึง้เกินกวา่จะพรรณนา การท่ีผู้หญิงคนหนึง่จะใช้สรรพนาม
เรียกตนเองวา่ “แม”่ ก็ไมไ่ด้หมายความวา่จะเป็นเพียงผูใ้ห้ชีวิตเดก็ทารกตวัน้อย ๆ ลมืตาดโูลกเทา่นัน้ หากถ้าวา่การ
ปอ้งกนัเลีย้งดใูห้ทารกตวัน้อยเตบิโตเป็นคนโดยสมบรูณ์ก็เป็นภารกิจอนัย่ิงใหญ่ท่ีผู้หญิงคนหนึง่ต้องรับผิดชอบ วนัท่ีเรา
เกิดคือวนัท่ีแมต้่องเจ็บปวด เหมือนวนัตายแล้วเกิดใหม ่ดงันัน้การท่ีเราได้เตบิโตมาใช้ชีวิตในสงัคม มีความสขุอยูก่บัผู้คน
ในโลกใบนี ้จงึเป็นภาพท่ีแมดี่ใจวา่ลกูสามารถด�ารงชีวิตได้ แตถ้่าลกูของแมไ่ด้ท�าความดีในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่นัน้จนประสบ
ความส�าเร็จในภายหน้า ไมว่า่เร่ืองนัน้จะดีกบัตวัเองและดีกบัผู้ อ่ืน ก็เป็นของขวญัท่ีดีไมน้่อยท่ีจะมอบให้แม่
   

      ถึงปีและวนัจะผ่านพ้น เหตกุารณ์ต่าง ๆ ได้บรรเทา แต่ด้วยพระบารมีและ 
พระมหากรุณาธิคณุก็ยงัคงแผไ่ปอยา่งไพศาล ส�านกังานยวุกาชาดในปัจจบุนัก็ยงัคงสบืสาน
งานของสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพ่ือสนองงานพระราชชนนีพนัปีหลวง
น้อมถวายความจงรักและภกัดี ร�าลกึในพระเกียรตคิณุอนังดงามท่ีปฏิบตัพิระราชกรณียกิจ
ในครานัน้ โดยได้ด�าเนินงานโครงการ “ป่าท่ีภกัดี” เม่ือปีพทุธศกัราช 2561 จวนจบ 2565  
ท่ีพวกเราจะได้เห็นการเบ่งบานของดอกไม้ 4 ชนิด ท่ีน้อมถวายในพืน้ท่ีราชการุณย์  
อนัประกอบด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึง้ และต้นจ�าปีสริินธร 

            ความงดงามท่ีได้รังสรรค์ผา่นการลขิิตไว้ในเบือ้งต้น 
ก็คงเป็นความสวยงามไม่น้อยส�าหรับผู้หญิงท่ีมีสถานะ 
ขึน้ช่ือวา่แม ่แตใ่นบทความนีจ้ะขอน้อมน�าความกล้าหาญ
ของผู้หญิงท่ีเป็นราชินีของสยาม เคียงข้างพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ตลอดรัชสมยัก็มีเร่ืองราวท่ีแม้แตค่นเขียน
ต้องส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาท่ีสดุมิได้ 

 “เขาล้าน” นามนี ้ คงเป็นช่ือท่ีจดจ�าส�าหรับหลายคน เพราะเป็นเร่ืองราวของผู้คนตา่งแดน            
ท่ีเดนิทางมาหวงัพึง่พระบรมโพธิสมภาร ในระหวา่งปีพทุธศกัราช 2522 ชาวกมัพชูาจ�านวนมาก 
ได้อพยพลีภ้ยัสงครามออกมาจากประเทศตนเอง เขาล้านคือหนึง่ในสถานท่ีท่ีชาวกมัพชูานบัแสนคน
มารวมตวักนั เม่ือความทราบถงึสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2522 พระองค์ทรงเสดจ็พระราชด�าเนิน ณ บ้านเขาล้าน ซึง่เป็นสถานท่ีชมุนมุ
ของผู้อพยพ และมีรับสัง่ให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความชว่ยเหลอืผู้อพยพอยา่งสดุความสามารถ 

               ทัง้หมดนีก็้ล้วนแตเ่พ่ือสนองพระเดชพระคณุสมเดจ็องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 
และท�าให้พืน้ท่ีดงักลา่วได้เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนและนกัทอ่งเท่ียว ได้ใช้ประโยชน์ด้านตา่ง ๆ 
อาทิ พกัผอ่นหยอ่นใจ เรียนรู้พนัธุไ์ม้จากป่าท่ีภกัดี ซึง่เตม็ไปด้วยต้นไม้แทนพระองค์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย, พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  พระบรมราชปูถมัภกสภากาชาดไทย และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
อปุนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ตราบนานเทา่นาน
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อาสาพาเที่ยว

โดย ณัฐสรวง ภัควันต์ (อาสาแนช)

 ทกัทายอีกครัง้ค่ะ ชาวอาสายุวกาชาด จากฉบบัท่ีแล้วท่ีได้เล่าถึงการมาเยือนประเทศสวีเดนในฐานะ  
‘ตวัแทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมการประชมุระดบันานาชาต ิThe 2nd World Youth Assembly For Road Safety’ 
ทัง้ประสบการณ์ ความรู้ มมุมอง และ มิตรภาพจากนานาชาตท่ีิได้มาแบบเน้น ๆ คราวนี ้เราจะมาแนะน�าวิธีพาแมเ่ท่ียว
ประเทศสวีเดน ดวิูถีชีวิตความเป็นอยู ่เก็บเก่ียวชว่งเวลาดี ๆ ความต่ืนตาต่ืนใจ และสร้างความทรงจ�าฉลองวนัแมก่นัคะ่

 อีกหนึง่สิง่ท่ีเราอยากจะฝากไว้ส�าหรับทกุคนนะคะ 
เสนห์่ท่ีแท้จริงของการทอ่งเท่ียวคือ การได้ไปเหน็ สมัผสั 
และเรียนรู้ คณุคา่ มมุมองของศลิปะ ธรรมชาติ รวมไปถงึ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างค่ะ ไม่ใช่เพียงแต่ตกึรามบ้านช่อง 
ท่ีตกแตง่สวยงามพร้อมถ่ายรูปลง Instagram เพียงอยา่งเดียว
นะคะ ผู้คนต่างถ่ินมกัมอบประสบการณ์ มมุมองและ 
มิตรภาพท่ีดีให้เราเสมอคะ่ ถ้ามีโอกาส ลองพาแมไ่ปเท่ียว
ประเทศสวีเดนกันนะคะ วันแม่ปีหน้า เราก็ตัง้ใจ 
จะพาแม่ไปเชน่กนัคะ่

ด้วยศลิปะ ความอบอุน่ เร่ืองราว ทกุตรอกซอกซอย  ไมว่า่
จะมมุไหน ถ่ายรูปสวยแนน่อนคะ่ ท่ีน่ีเหมือนเขาวงกต 
ซอยลดัเลาะเตม็ไปหมด แตก็่เดนิได้เร่ือย ๆ ไมมี่เหน่ือยคะ่ 
เดนิตอ่ไปถงึศาลาวา่การเมืองสตอกโฮล์ม หรือ Stockholm 
City Hall ช่ืออาจจะดเูป็นสถานท่ีนา่เบ่ือ แตท่ี่จริงแล้ว 
ตรงกนัข้ามโดยสิน้เชิงคะ่ ตัง้แตก้่าวแรกท่ีเข้าไป เราก็ต่ืนตา 
กบัสถาปัตยกรรมของท่ีน่ี รวมถงึบรรยากาศแบบพาโนรามา 
เหน็รอบเมือง  สนามหญ้ากว้าง ใช้นัง่เลน่ได้จนลืมเวลา
ไปเลยคะ่  ส�าหรับสถานท่ีท่ีเราชอบมากท่ีสดุและแนะน�า
วา่ต้องไป คือ พิพิธภณัฑ์กลางแจ้งสกนัเซน (Skansen) 
เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งท่ีแรกของโลกและเก่าแก่ท่ีสดุคะ่ 
คา่เข้าประมาณ 600 บาท (ขึน้กบัฤดกูาล) พิพิธภณัฑ์ 
ตัง้อยูห่า่งจากตวัเมืองสกัหนอ่ย เดนิทางด้วยรถราง 45 นาที 
ซือ้ตัว๋จาก 7-Eleven ได้นะคะ ขอบอกวา่ไกลหนอ่ยแตคุ่้ม 
ยา่นเมืองเก่าท่ีวา่เดนิเพลนิแล้ว แตท่ี่พิพิธภณัฑ์ Skansen 
น่ีต้องเดินทัง้วนัถึงจะทัว่นะคะ ให้ความรู้สกึเหมือนเรา
ย้อนสูอ่ดีตจริง ๆ มีกิจกรรมหลากหลายให้ท�า อยา่งเชน่ 
การเป่าแก้ว การท�าเคร่ืองหนงั การท�าหนงัสอื การท�าอาหาร 
การท�าเคร่ืองด่ืม การผลติยาพืน้เมือง เป็นต้น ถ้าหาก 
ใครชอบวิถีชีวิตและวฒันธรรมหลากหลาย ท่ีน่ีตอบทกุโจทย์
ท่ีต้องการคะ่ แตถ้่าใครหาซือ้ของฝากเพ่ือน ครอบครัว 
รวมไปถงึรางวลัให้ตวัเอง ขอแนะน�า Ahlens City ห้างใหญ่
ใจกลางเมือง เหมือนสยามบ้านเราในแบบอากาศหนาว
และมีรถรางว่ิงผา่นคะ่ มีแบบให้เลือกแปลกตาและพิเศษ
กว่าท่ีไหน ๆ โดยเฉพาะแบรนด์ดงัท่ีคุ้นตา สญัชาติ
ประเทศสวีเดนแท้ ๆ อยา่ง H&M, Dyson, Kanken  
และอีกมากมาย เราเช่ือวา่ต้องได้ของตดิไม้ตดิมือกลบับ้าน
แนน่อนคะ่

 สถานท่ีสุดท้ายท่ีเราอยากแนะน�าคือ สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ ความพิเศษอยู่ท่ีกว่า 100 สถานี
รถไฟฟา้ใต้ดนิเหลา่นีเ้ป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยั 
ตกแต่งตัง้แต่บนัไดเลื่อน อโุมงค์สถานี ไปจนถึงลิฟต์  
แถมยงัมีไกด์แนะน�าด้วยนะคะ ต้องใช้เวลาทัง้วนัถ้าอยาก
จะเท่ียวให้ครบค่ะ เพราะนอกจากงานศิลป์สดุคลูแล้ว 
แตล่ะสถานียงัมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวส�าคญัรอบ ๆ อีกด้วย 
ได้รูปสวย ๆ แถมได้เพ่ือนใหม่จากการเดินทางเพ่ิมอีก
ด้วยนะคะ สนกุครบทกุอรรถรสจริง ๆ คะ่

 พอถงึสนามบนิ Arlanda ตอนเช้าตรู่ ประเทศท่ีเราตัง้ความหวงั
วา่คงจะได้เหน็หิมะ จนแอบคดิลว่งหน้าวา่ถ้าพาคณุแมม่าด้วย เรากบั
คณุแมจ่ะได้เป็นเอลซา่และอนันา เลน่สเก็ตน�า้แข็ง ร้องเพลง ปัน้มนษุย์
หิมะด้วยกนั แตท่วา่ความจริงกลบัตรงกนัข้ามคะ่ ไมมี่แม้แตเ่กลด็เลย 
(แอบเศร้า) มีเพียงอากาศหนาว 1 - 3 องศาเซลเซียส บวกกบัลมท่ีแรง
ตลอดทัง้วนัทัง้คืน ท�าเอาตวัชา รู้สกึรักแสงแดดแบบท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน
เลยคะ่... จากสนามบนิเข้าตวัเมือง เราใช้รถประจ�าทางคะ่ เดนิไปขึน้รถ
ท่ีปา้ย Flygbussarna แนะน�าวา่ให้จองตัว๋ผา่นระบบออนไลน์นะคะ ถกู
กวา่กนัคร่ึงตอ่คร่ึงคะ่ รถมาตรงเวลาทกุ 10 นาทีคะ่ ไมต้่องกลวัตกรถ 
เพราะ QR Code หนึง่อนัสามารถขึน้รถไป-กลบัเวลาไหนก็ได้ ภายใน  
3 เดือนคะ่ ระหวา่งทางนัง่รถ ก็จะเหน็ทุง่หญ้าเขียวขจี ตดักบัท้องฟา้
ครึม้แดดออ่น ๆ พอเร่ิมเข้าเขตเมือง ความต่ืนเต้นเร่ิมเกิดขึน้ แทก็ซ่ีท่ีน่ี 
จะเป็นสีด�า และเป็นย่ีห้อดงัอย่าง Mercedes-Benz เกือบทุกคนั 
แนน่อนวา่เราไมไ่ด้ลองเรียกแทก็ซ่ีของท่ีน่ี เพราะราคาแพงกวา่คา่อาหาร
สามมือ้หรูของบ้านเราเสยีอีกคะ่ ประเทศสวีเดนใช้สกลุเงินช่ือสวีดชิโครนา 
หรือ SEK นะคะ ท่ีน่ีรับทัง้เงินสดและบตัรเครดติ สะดวกสบายใช่ไหมคะ 
แต่เด๋ียวก่อน!! ถ้าเรามีเงินสดเป็นแบงค์ 100 SEK หรือ 500 SEK  
บางร้านค้า หรือแม้แต ่7-Eleven จะไมรั่บเลยนะคะ ได้เหรียญทอนกลบัมา 
ก็เอามาแลกคืนเป็นเงินบาทท่ีไทยไมไ่ด้ ดงันัน้ แนะน�าวา่ให้ใช้จา่ยผา่น
บตัรเครดติดีท่ีสดุคะ่

 สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจของ
ประเทศสวีเดน สว่นใหญ่จะเป็นพิพิธภณัฑ์ 
ประวตัศิาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน 
หรือ เมืองเก่า วฒันธรรมและวิถีชีวิตดัง้เดิม 
และเน่ืองจากเรามีเวลาไมม่าก ดงันัน้เราจงึ
เลือกไปสถานท่ียอดนิยมของสตอกโฮล์ม
เท่านัน้ ท่ีส�าคญัจะต้องไม่ไกลกนัมากค่ะ 
ท่ีแรกเลยคือ ยา่นเมืองเก่า Gamla Stan 
เดนิชมบรรยากาศแบบสแกนดเินเวียดัง้เดมิ 
จิตรกรรมฝาผนงัโบราณ อาคารสสีวย แฝงไป

 ก่อนจะจบ เรามีบทเรียนในการเตรียมตวัเท่ียวเอง
หรือพาแมเ่ท่ียวมาแบง่ปันคะ่ โดยเฉพาะคนขีล้ืม ไร้สติ 
แบบเรานะคะ สิง่ท่ีต้องเตรียมตดิตวัเอาไว้คือ เบอร์ตดิตอ่
ในกรณีฉกุเฉินคะ่ เชน่ เบอร์สถานทตูไทยในประเทศนัน้ ๆ  
เบอร์เพ่ือนหรือคนรู้จกัในพืน้ท่ีท่ีจะชว่ยเหลือเราได้ และท่ี
ส�าคญัยอมลงทนุซือ้ซมิเน็ตตา่งประเทศเถอะคะ่ เพราะเรา
ไมส่ามารถคาดเดาอบุตัเิหตไุด้นะคะ บทเรียนของเราคือ 
กระเป๋าเงินหลน่หายตอนเปลีย่นเคร่ือง ณ สนามบนิโดฮาคะ่ 
ท�าให้เราต้องอยู่ประเทศสวีเดนโดยท่ีไม่มีเงินติดตวัเลย 
ข้าวมือ้แรกของเราคือการตอ่รองกบัโรงแรมให้ตดัเงินจาก
บตัรเครดติใบเดียวกบัท่ีเราใช้จองห้องพกั หลงัจากนัน้เรา
ก็ได้รับความชว่ยเหลือจากเพ่ือน ๆ หลากหลายประเทศ
ท่ีมาเข้าร่วมประชมุคะ่ ทกุคนนา่รักมาก มีทัง้เลีย้งข้าว ให้
ยืมเงินสดก่อนแล้วค่อยโอนคืนจากประเทศไทยผ่าน 
Western Union คะ่ 
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อาสาดูแล

เรียน ท่านผู้อ่านที่รักทุก ๆ ท่าน

 ช่วงนีมี้ข่าวคนดังท่ี รู้จักกันทั่วประเทศเสียชีวิตจาก 
โรคมะเร็ง ผมจงึขอหยิบเร่ืองมะเร็งมาคยุกนั ผมสนใจเร่ืองการ
สร้างเสริมสขุภาพ ปอ้งกนัโรคมาหลายสบิปีแล้ว และชว่งท่ีสอน
เร่ืองนีใ้หม ่ๆ ผมบอกผู้ ฟัง ผู้ เรียนวา่ โรคมะเร็งปอ้งกนัไมไ่ด้ ฉะนัน้
เรามาสนใจโรคท่ีปอ้งกนัได้ดีกวา่ เชน่ โรคในกลุม่ NCDs, non 
communicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อทัง้หลาย เช่น  
โรคหลอดเลือดหวัใจ สมอง เบาหวาน ความดนั ไขมนัในเลือดสงู 
โรคอ้วน ฯ 

 WHO หรือองค์การอนามยัโลกรายงานวา่ NCDs เป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตของชาวโลกถงึ 71% ของการเสียชีวิตทัง้หมด คือ 
41 ล้าน ใน 57 ล้านคนท่ีเสียชีวิต แตน่อกจากนัน้ WHO ยงับอก 
อีกวา่รวมทัง้หมดแล้ว มีคนเสียชีวิตจากโรคท่ีปอ้งกนัได้ในปี 2516 
ถงึ 8.9 ล้านคน เพราะโรคท่ีตดิตอ่บางโรคก็ปอ้งกนัได้ เชน่ HIV/
AIDS, เชือ้ไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี และซี (Hepatitis B Virus, HBV 
และ Hepatitis C Virus, HCV) ฯลฯ แตปั่จจบุนันีเ้ป็นท่ีทราบกนัดีแล้ว
ว่าโรคมะเร็งก็ป้องกนัได้ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ เช่น 
โรคอ้วน
 อ้วนอยา่งเดียวมีความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคมะเร็ง 13 ชนิด 
(WHO องค์การอนามยัโลก) คือ มะเร็งของล�าไส้ใหญ่  เต้านม  ตบั  
ตบัอ่อน หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร ถุงน�า้ดี ต่อมลูกหมาก 
มดลกู รังไข่ ไทรอยด์ multiple myeloma (โรคของระบบเลือด) 
 และ meningioma (เย่ือหุ้มสมอง)

 3 โรคมะเร็งท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
โรคอ้วนเป็นอย่างมากคือ มะเร็งเต้านม ตบั  
ล�าไส้ใหญ่ มะเร็งเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิต
อนัดบัหนึ่งของชาวโลก และของคนไทยด้วย 
วนันีผ้มขอพดูเก่ียวกบัโรคมะเร็งตบันะครับ 

 มะเร็งตบัมี 4 สาเหตท่ีุส�าคญั (แตมี่
สาเหตอ่ืุน ๆ อีก) คือ 1) โรคอ้วน  2) แอลกอฮอล์ 
3) เชือ้ไวรัสตบัอกัเสบชนิด บี (Hepatitis B Virus, 
HBV) และ 4) เชือ้ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี 
(Hepatitis C Virus, HCV) ซึง่ปอ้งกนัได้ทัง้นัน้  
ถ้ามีความรู้ และมีวินยั วินยัน่ีส�าคญัท่ีสดุครับ  

 โรคอว้น...มีความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคมะเร็ง
ของตบั เพราะเวลาทานอาหารมากเกินกวา่ท่ีร่างกายใช้ 
ไขมนัจะสะสมในร่างกาย ทัว่ ๆ ไป และในชอ่งท้อง ในตบั 
ถ้าตบัมีไขมนัสะสมมาก ๆ ก็จะคอ่ย ๆ เกิดการอกัเสบ 
ของตบั มีพงัผืดเกิดขึน้ จนกลายเป็นตบัแข็ง เม่ือเป็น 
ตบัแข็งแล้ว ไมว่า่จากสาเหตอุะไร จะมีความเสี่ยงตอ่การ
เกิดมะเร็งของตบั และจะมีความเสีย่งตอ่สภาวะแทรกซ้อน
อ่ืน ๆ อีก 4 ประการคือ

 1) เลือดออกจากหลอดเลือดท่ีโป่งพองบริเวณ 
ท่ีรอยตอ่หลอดอาหาร และ กระเพาะอาหาร จะอาเจียน
เป็นเลือดสีแดง หรือด�า หรือถ่ายเป็นเลือดสีด�า หรือสีแดง 
ถ้าถ่ายอจุจาระเป็นสีด�าขอให้นกึวา่มีเลือดออกจากระบบ
ทางเดนิอาหารสว่นบนไว้ก่อน และรีบไปพบแพทย์ 
 2) ตบัวาย ซมึ งว่งนอนไมค่อ่ยรู้เร่ือง ฯลฯ
 3) ไตวาย 
 4) ติดเชือ้ง่าย เพราะผู้ ป่วยตบัแข็งมีภมิูคุ้มกนั
บกพร่อง 

 อ้วนท่ีไหนไม่เป็นปัญหา แต่อย่าอ้วนท่ี “พุง” 
เพราะอ้วนท่ีพงุมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคตา่ง ๆ ได้ 
เชน่ ความดนัโลหิต หลอดเลือดหวัใจ เบาหวาน ไขมนั 
ในเลือดสงู ฯ แตปั่ญหาคือ มนัมกัจะอ้วนท่ีพงุ และไขมนั
ท่ีพงุเป็นสว่นท่ีลดได้ช้าท่ีสดุ ขนาดน�า้หนกัลดมากแล้ว 
พงุยงัไมล่ดเลย?! (เชน่ในกรณีของผม) 

 อ้วนหรือไม ่ ผู้ เช่ียวชาญให้ดจูาก 2 อยา่งคือ  
 1) ดชันีมวลกาย หรือ Body Mass Index, BMI 
วิธีค�านวน BMI คือ น�า้หนกัตวัเป็นกิโลกรัม / ความสงู 

มะเร็งตับ

เป็นเมตร ยกก�าลงัสอง คา่ BMI ของคนไทยควรอยู่
ระหวา่ง 18.5 – 23 สงูกวา่ 23-24.9 เรียกวา่น�า้หนกัเกิน 
(overweight) สงูกวา่ 25 จงึจะเรียกวา่อ้วน
 2) นอกจากด ู BMI แล้วต้องดพูงุด้วย คนไทย 
พงุชาย หญิงควรเลก็กวา่ 90, 80 เซนตเิมตร ตามล�าดบั 
ถ้าอยา่งหนึง่อยา่งใดเกินถือวา่เกินไปแล้ว 
 เด๋ียวนีมี้การตรวจไขมันในตับท่ีละเอียดมาก 
ช่ือ fibroscan หรือ transient elastography ผมแนะน�า
ให้ทกุคนไปตรวจไว้เป็นพืน้ฐาน ไว้เทียบกบัอนาคต จะบอก
ได้ว่ามีไขมันในตบัก่ี% น่าระวงัหรือยัง เคร่ืองตรวจนี ้
ชว่ยลดการเจาะตบัลงไปได้มาก ราคาคา่ตรวจประมาณ 
2,000 บาท แตค่งต้องออกเงินเองครับ ยกเว้นแพทย์สัง่ให้
ตรวจ
 การท�าตวัไมใ่ห้อ้วน หลกั ๆ คือ การเลือกทาน
อาหาร ทานเทา่ท่ีร่างกายใช้เทา่นัน้ และออกก�าลงักาย 
แตอ่อกก�าลงักายเทา่ไหร่ก็ไมส่ามารถลดน�า้หนกัได้ ถ้าไม่
คมุอาหาร เพราะทานขนมปังเพียง 1 แผน่ถ้าจะเผา
ผลาญให้หมดต้องว่ิง 1 ไมล์?!

โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
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อาสาเล่าเรื่อง

 เม่ือถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เราต้องไม่ลืมให้ความส�าคัญและระลึกถึง
พระคณุของแม ่ผู้หญิงคนแรกท่ีให้ชีวิตเรา ผู้หญิงท่ีรักเราท่ีสดุ  มาฟังเร่ืองราวความนา่รัก
ของแมผ่มกนันะครับ แมข่องผมมีลกูชายทัง้หมด ๓ คน แมจ่งึเป็นผู้หญิงคนเดียวท่ีนา่รัก
ท่ีสดุในบ้าน ผมสนิทกบัแมม่าก แมใ่ห้ความส�าคญัเร่ืองของลกูเป็นอนัดบัแรก แตแ่มก็่มี
อีกหนึง่สิง่ท่ีรักและช่ืนชอบเป็นชีวิตจิตใจคือ การปลกูต้นไม้ แมส่ามารถใช้เวลาอยูใ่นสวน
ของแมไ่ด้ทัง้วนั มีทัง้ปลกูต้นใหม ่ รือ้ต้นเก่า ตดัแตง่ก่ิง ย้ายต้นโน้นไปมมุนัน้ ย้ายต้นนัน้
แทนมมุนี ้ และผมก็คือแรงงานจิตอาสาท่ีต้องขนดนิ หิน ย้ายกระถางของแมเ่สมอ แม่
สามารถเนรมิตให้ต้นไม้บางต้นออกมาเป็นทรงเรขาคณิตได้ เชน่ วงกลม สี่เหลี่ยม แมบ่อก
วา่แมจ่ะแกล้งต้นไม้ให้เขาเปลี่ยนทรงบ้าง แตผ่มรู้วา่ใจจริงแล้ว แมอ่ยากให้ต้นไม้เตบิโต
อยา่งสวยงาม ต้นไม้ท่ีได้รับการใสใ่จด้วยสองมือของแมน่ัน้ ท�าให้ผมคดิถงึตวัเอง ผมคือ
ต้นไม้ต้นโปรดของแม ่ผมรับรู้ได้วา่แมป่ลกูต้นไม้ต้นนีด้้วยชีวิต ให้ความรัก ดแูลด้วยหวัใจ
ท่ีย่ิงใหญ่ เพ่ือให้ลกูเจริญเตบิโตไปในวิถีทางแหง่ความดี ให้แข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจ 
วนันีน้อกจากดอกไม้ในสวนของแมจ่ะสง่กลิน่หอมไปทัว่แล้ว ยงัเบง่บานเตม็หวัใจของผม 
แมจ่งึมกัได้ยินผมบอกรักแมท่กุวนัอยา่งไมเ่ก้อเขิน ไมเ่พียงเฉพาะวนัแมเ่ทา่นัน้

 ผมเช่ือวา่พวกเราตา่งก็เป็นต้นไม้ท่ีพิเศษท่ีสดุของแม ่ ไมว่า่
เราจะเตบิโตมาแบบไหน มีสสีนัและรูปทรงตา่งกนัอยา่งไร เราล้วนแล้ว
แตมี่เอกลกัษณ์งดงามเฉพาะตน ในขณะท่ีเราบอกรักแม ่ ให้รักต้นไม้
ของแมด้่วย นัน่หมายถงึ รักดี งอกงามอยา่งมีคณุคา่ ตอบแทนความรัก
อนัย่ิงใหญ่ของผู้หญิงคนท่ีเราเรียกทา่นวา่ “แม”่ ด้วยการ “ท�าดี” ครับ 

ต้นไม้ของแม่
โดย ไกร สาตรักษ์ (อาสาไกร)

เรียนรู้เพ่ือแบ่งปัน
โดย ศศิ สุริยจันทราทอง (อาสาลูกน�า้)

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

 “คงนบัเป็นโชคดีของชีวิตท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้สิง่ใหม ่ ๆ อยูต่ลอดเวลา หลากหลาย
ความรู้ ท่ีได้รับจากผู้ รู้ทัง้หลาย ท�าให้เราได้เป็นเราในทกุวนันี”้

 การเรียนดนตรี เรียกได้ว่าเป็นการเรียนสิ่งท่ีเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ท่ีช่วยเติมเต็ม
มนษุย์ทกุ ๆ คนให้สมบรูณ์ทัง้กายและใจ โดยเฉพาะดนตรีไทยซึง่เป็นความรู้ท่ีสืบทอดมา
ตัง้แตอ่ดีต จากการท่ีน�า้มีโอกาสได้เรียนดนตรีไทยมาตลอด 17 ปี โดยได้รับความเมตตาจาก
ครูบาอาจารย์ จงึท�าให้น�า้อยากจะแบง่ปันความรู้ท่ีได้รับกบัผู้ อ่ืน โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 

 หลงัจากท่ีน�า้ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จงึท�าให้น�า้ได้มีโอกาสสอนดนตรีไทยจิตอาสา ตามสถาบนัตา่ง ๆ ทัง้โรงเรียน
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ และโรงเรียนตา่ง ๆ ท่ีด้อยโอกาส โดยนกัเรียนหลายคนนัน้เป็นเดก็
ท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียน พฤตกิรรม ซึง่เป็นผลจากปัญหาครอบครัว การท่ีเดก็ได้มีโอกาส
เรียนดนตรีไทยนัน้ นบัว่าเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้เด็กได้แสดงออก ช่วยส่งเสริมการเห็นคณุค่า 
ในตวัเอง พฒันาศกัยภาพของตน ตลอดจนเดก็หลายคนท่ีมีฐานะไมดี่ ก็ยงัสามารถน�าความรู้
ทางดนตรีท่ีเราได้มอบให้ ไปใช้หาเลีย้งตนเองและแบง่เบาภาระของครอบครัวได้ การเป็นครูอาสา 
นอกจากจะได้ท�างานเพ่ือสงัคมแล้ว ยงัท�าให้น�า้ได้มองเหน็ถงึปัญหาทัง้ในด้านของการศกึษา 
และปัญหาของนกัเรียนในบริบทท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ท�าให้น�า้ได้เรียนรู้วิธีท่ีจะรับมือกบัปัญหาตา่ง ๆ 
ในฐานะครู เพ่ือชว่ยเหลือเดก็เหลา่นีใ้ห้มีชีวิตท่ีดีขึน้ เรียกได้วา่นกัเรียนได้เรียนรู้จากครู และครู
ก็ยงัได้เรียนรู้จากนกัเรียนด้วยเชน่กนั 

 ส�าหรับน�า้ ท่ีเป็นนิสติคณะครุศาสตร์ จงึคดิวา่จิตอาสาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะสามารถท�าได้ 
ก็คือ การถ่ายทอดความรู้ท่ีมีโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน เพราะความรู้ก็เป็นเหมือนเคร่ืองมือ และ
เกราะปอ้งกนัให้เดก็ ๆ ได้เตบิโตขึน้ไปอยา่งมีคณุภาพ และใช้จิตอาสาสง่ตอ่ความรู้ให้กบัผู้ อ่ืน
ตอ่ไป
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กิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาด

 นางจฬุารัตน์ วนัไชยธนวงศ์ นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสายวุกาชาด "หลกัสตูรพืน้ฐานยวุกาชาด" 
รุ่นท่ี 5212/สพ.34 ซึง่เหลา่กาชาดจงัหวดัสพุรรณบรีุ และส�านกังานพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสพุรรณบรีุ ร่วมกนัจดัขึน้

• รุ่นท่ี 1 ระหวา่งวนัท่ี 18 - 19 สงิหาคม 2563
• รุ่นท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี  20 - 21 สงิหาคม 2563

 โดยมีอาสายวุกาชาดเข้ารับการอบรม รวมจ�านวนทัง้สิน้ 204 คน 
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 ส�านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ�าเภอเมือง
สพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ

 ส�านกังาน กศน. จงัหวดักาญจนบรีุ จดัอบรมวิทยากรยวุกาชาด ระหว่างวนัท่ี 
4-7 สิงหาคม 2563 ณ ยังโทน เฮลธ์ ปาร์ค รีสอร์ท ต�าบลศรีมงคล อ�าเภอไทรโยค 
จงัหวดักาญจนบรีุ มีผู้ เข้ารับการอบรมจ�านวน 81 คน

 กศน.อ�าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส จดัอบรม
อาสายวุกาชาด หลกัสตูรพืน้ฐานยวุกาชาด ระหวา่งวนัท่ี 
23 - 25 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.
อ�าเภอศรีสาคร อ�าเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส โดยมี
อาสายวุกาชาดเข้ารับการอบรม จ�านวน 72 คน

 23 สงิหาคม 2563 ชมรมอาสายวุกาชาดโรงเรียนสา จงัหวดันา่น 
บ�าเพญ็ประโยชน์โดยการมอบถงุยงัชีพ และงบประมาณ  ให้แก่ เทศบาลต�าบล
กลางเวียง เทศบาลต�าบลเวียงสา อบต.แมส่า บ้านปงสนกุ และบ้านกลางเวียง 
จังหวดัน่าน เพ่ือช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น�า้ป่าไหลหลาก 
เข้าทว่มพืน้ท่ี เน่ืองจากฝนตกหนกัอยา่งตอ่เน่ือง

      กศน. อ�าเภอเมืองราชบรีุ ร่วมกบัมลูนิธิคนสร้างป่า 
กรมป่าไม้ และ ชมุชนต�าบลรางบวั เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรม
บ�าเพญ็ประโยชน์ และขยายเครือขา่ยอาสายวุกาชาดใน
จงัหวดัราชบรีุ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฟืน้ฟปู่าอยา่ง
มีสว่นร่วมในโครงการ ‘คนสร้างป่า ป่าสร้างชีวิต’ พร้อม
ทัง้จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้ เรียน โครงการอบรม
อาสายวุกาชาดนอกโรงเรียน หลกัสตูรการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น รุ่นท่ี 473/รบ.16 เม่ือวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563  
ณ วดัเจติยาราม ต�าบลเจดีย์หกั และ ณ วดับางลี่เจริญ
ธรรมต�าบลโคกหม้อ อ�าเภอเมืองราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ
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อาสาพากินอาสาอินเทรนด์

 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 โดยเฉพาะชว่ง #อยู่บ้านหยุดเชือ้เพื่อชาต ิ
ท�าให้เทรนด์ปลกูต้นไม้ฟอกอากาศได้รับความนิยมมากขึน้
เร่ือย ๆ ในประเทศของเรา จนกระทัง่ผมรู้สกึได้วา่ ชว่งนี ้
ไม่ว่าผมจะหนัไปทางไหน คยุกบัใคร หรือแม้แต่กบัพ่ี ๆ  
ท่ีส�านักงานยุวกาชาดทุกคนก็จะพูดถึงการปลูกต้นไม้
พนัธุ์ตา่ง ๆ ช่ือแปลก ๆ ท่ีผมไมเ่คยได้ยิน เชน่ ยางอินเดีย, 
พลงูาช้าง, คล้าใบตอง, มอนสเตอร่าใบดา่ง, ฟิโลรางเงิน, 
ฟีโล, พิง้ค์, ปริน้เซส, ฟิโลเดนดรอน, ซานาด,ู และอีกมากมาย... ส�าหรับผม ผมชอบเทรนด์การปลกูต้นไม้ฟอกอากาศ 
และอยากให้เทรนด์นีอ้ยู่คู่ประเทศไทยไปนาน ๆ ย่ิงถ้าเทรนด์นีแ้พร่หลายไปทัว่โลกได้ก็คงจะย่ิงดีครับ เพราะต้นไม้ 
มีคณุสมบตัท่ีิดีคือสามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนท่ีจะลอยขึน้สูช่ัน้บรรยากาศ จงึเป็นยาวิเศษท่ีสามารถ
ชว่ยลดภาวะโลกร้อนได้กวา่ 20% เชียวครับ

ท่ีส�าคญัมนัจะช่วยคาดการณ์สภาพอากาศ วนัไหนท่ี
อากาศครึม้ฟา้ครึม้ฝนหรือฝนจะตก มนัจะหยดุการรดน�า้ 
และวดัปริมาณแสง เพ่ือให้สามารถรดน�า้ต้นไม้ได้ตาม 
ความเหมาะสมของสภาพอากาศขณะนัน้ บอกเลยนะครับ
วา่เทคโนโลยีสมยันีก้้าวไปไกลมากเลยทีเดียว แนะน�านะ
ครับลองศกึษามาใช้งานดงูา่ยมาก ๆ เลย นอกจากจะชว่ย

 ฉบบันี ้ผมจงึขออาสามาน�าเสนอนวตักรรมใหม ่ๆ 
ท่ีชว่ยให้การปลกูต้นไม้สะดวกและงา่ยย่ิงขึน้ ซึง่นัน่ก็คือ  
RACHIO อปุกรณ์ IoT ท่ีจะช่วยให้การรดน�า้ต้นไม้ 
จะไม่ใช่เ ร่ืองจุกจิกกวนใจหรือไม่ใช่เ ร่ืองท่ีท�าให้คุณ 
เสยีเวลาอีกตอ่ไป เพราะอปุกรณ์ชิน้นีจ้ะชว่ยคณุควบคมุ
สปริงเกอร์รดน�า้ต้นไม้โดยเฉพาะ เป็นอปุกรณ์ Smart Home 
และเป็นอปุกรณ์ Smart Garden ซึง่นอกจากจะชว่ยให้คณุ
รดน�า้ต้นไม้ได้อยา่งทัว่ถงึแล้ว ยงัประหยดัน�า้มากกวา่ 50% 
จากการรดน�า้ปกต ิ โดยการท�างานของมนัจะเช่ือมตอ่ผา่น 
Wifi ซึง่สามารถควบคมุการรดน�า้ต้นไม้ในแต่ละแปลง 
จะได้รับปริมาณน�า้เทา่ ๆ กนั หรือแตกตา่งกนัก็ได้ขึน้อยู่
กบัเราเป็นผู้ก�าหนด เพราะมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถแยกแยะ  

ต้นไม้เป๊ะปังได้
ด้วย

ให้ความสะดวกสบายแล้ว ยงัประหยดัน�า้ได้อีกด้วย และ
ท่ีส�าคญัยงัค�านวณปริมาณการรดน�า้จากสภาพอากาศ
ลว่งหน้าได้ด้วย สดุยอดไปเลย ยงัไงเน่ืองในโอกาสวนัแม่
ปีนี ้ ก็อยากจะเชิญชวนทกุทา่นมาร่วมกนับอกรักคณุแม ่
ด้วยการปลกูต้นไม้ เพ่ือสานสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวและ
ร่วมลดโลกร้อนด้วยกนันะครับ

 ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งความรักและความอบอุ่น เพราะมีวันส�าคัญอย่างวันแม่ 
แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษที่ไม่เหมือนปีไหน เพราะวันแม่ปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การที่เราจะ
พาแม่ออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านนั้น อาจจะเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างล�าบาก วันน้ีพวกเราเลยขอพาทุกคน 
มาบุกบ้านของพี่อาสาโตเดี่ยวกันค่ะ 

โดย กรพล จ่ันจิรภัทร (อาสาเจม) โดย ธาม ธีรารัตม์ (อาสาธาม)

COOK FROM HOME 

เสิร์ฟรัก ไม่เสิร์ฟ LDL

 ส�าหรับความพิเศษของบ้านนีก็้คือ การแลกกนั
ท�าอาหารให้กนัและกนัทานเป็นประจ�าคะ่ นัน่คือ คณุแม่
ท�าอาหารให้พ่ีโตเด่ียวทาน พ่ีโตเด่ียวก็ท�าอาหารให้คณุแม่
ทานเชน่เดียวกนัคะ่ โดยอาหารท่ีคณุแมท่�าให้พ่ีโตเด่ียว
ทานวนันีก็้คือ เมนไูก่ทอดกระเทียม แกงจืดหวัไชเท้า และ
ขนมหวานอยา่งเต้าฮวยนมสด สว่นเมนท่ีูพ่ีโตเด่ียวท�าให้
คุณแม่ทานก็คือ เมนูขนมจีบหมู ระหว่างท�าอาหาร 
พวกเราได้แอบถามเคล็ดลบัในการท�าอาหารของคณุแม ่ 
(เผ่ือจะได้น�ามาฝากทกุคนคะ่) แตค่ณุแมบ่อกกบัพวกเราวา่ 
สูตรการท�าอาหารของบ้านนี ้ ก็เหมือนกับบ้านอ่ืน ๆ  
จะไมเ่หมือนก็เพียงแค ่ การไมใ่ช้น�า้มนัในการท�าอาหาร
เทา่นัน้เอง อาหารประเภทผดันัน้จะใช้น�า้ธรรมดาแทนน�า้มนั 
เพราะว่าคณุแม่มีภาวะระดบัคอเลสเตอรอลในเลือดสงู 
คณุหมอเลยให้คณุแม่งดทานอาหารมนัและอาหารทอด 
แต่ท่ีวนันีย้อมท�าเมนูไก่ทอดกระเทียม ก็เพราะว่าเป็น 
เมนโูปรดของพ่ีโตเด่ียว
 หลงัจากท�าอาหารเสร็จคณุแม่ก็ได้ชวนพวกเรา
ร่วมทานอาหารมือ้นีด้้วยกนั ต้องขอบอกเลยคะ่วา่อาหาร
แตล่ะเมนนูัน้นอกจากจะอร่อยแล้ว ยงัอบอวลไปด้วยความรัก
ท่ีทัง้คุณแม่และพ่ีโตเด่ียวใส่ลงไปในอาหารท่ีท�าให้ 
คนท่ีรักทาน มือ้นีพ้วกเราเลยเจริญอาหารเป็นพิเศษ 
เลยทีเดียวคะ่ 

 ก่อนจากกนั พ่ีโตเด่ียวได้แอบกระซบิเมนเูดด็ 
เพ่ือลดระดบัคอเลสเตอรอล ท่ีคุณแม่ทานในหนึ่งวนั  
ฝากให้พวกเราได้มาแบ่งปันกับทุกคนด้วยค่ะ เผ่ือใคร
อยากลองเอาไปท�าให้คุณแม่หรือคนพิเศษทานนะคะ  
ขอขอบคณุคณุแม่และพ่ีโตเด่ียวท่ีให้พวกเราไปบุกบ้าน
แสนอบอุ่น และขอสุขสนัต์วนัแม่แด่คุณแม่ทุกคนค่ะ  
แล้วอยา่ลืมตดิตามกนัในฉบบัตอ่ไปด้วยนะคะ

มื้ออาหารลดคอเลสเตอรอล 1 วัน

มื้อเช้า : สลัดอะโวคาโด และนมอัลมอนด์

มื้อเที่ยง : ต้มย�าไก่ ข้าวกล้อง

อาหารว่าง : โกโก้เย็นนมไขมันต�่า

มื้อเย็น : น�้าพริก ผักสด ปลานึ่ง
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อาสาพาสอน

 เพราะเดือนสงิหาคมเป็นเดือนพิเศษส�าหรับคณุแมท่กุคน คณุแม่
มือใหมอ่ยา่งพ่ีจงึขอใช้พืน้ท่ีนี ้แบง่ปันประสบการณ์ตรงในการดแูลตวัเอง
ของคณุแมท่ี่ตัง้ครรภ์ตอนอายมุาก (Advanced maternal age) มาฝากคะ่  
พ่ีตัง้ครรภ์ลูกคนแรกตอนอายุ 40 ปีบริบูรณ์ค่ะ ทางการแพทย์ถือว่า 
มีความเสี่ยงมากทัง้ตอ่ตวัพ่ีเองและลกูในครรภ์ เชน่ เสี่ยงตอ่การเกิด
ภาวะแทรกซ้อน การคลอดก่อนก�าหนด รวมถึงภาวะดาวน์ซินโดรม 
ในลกูน้อยของพ่ีด้วย พ่ีจึงจ�าเป็นต้องดแูลเอาใจใส่ตวัเองและลกูมาก
เป็นพิเศษคะ่  เร่ิมต้นจากการรีบไปฝากครรภ์โดยทนัทีเม่ือทราบวา่ตวัเอง
ตัง้ครรภ์ พร้อมตรวจและปฏิบตัิทกุอย่างตามท่ีคณุหมอแนะน�า ตัง้แต่
เดือนแรกจนถงึไตรมาสสดุท้ายก่อนคลอดกนัเลยคะ่ ปรกตแิล้วพ่ีเป็นคน
ไม่ชอบทานยา และจะทานอาหารตามใจปากมาก แต่ก็ต้องปรับ
พฤติกรรมครัง้ใหญ่เพ่ือลกูค่ะ เช่น ทานยาตามท่ีคณุหมอสัง่อย่าง
เคร่งครัด ทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่พกัผอ่นเยอะ ๆ งดกิจกรรมท่ีโลดโผน 
เป็นต้น พออายคุรรภ์มากขึน้ สิง่ท่ีส�าคญัมาก ๆ ของการตัง้ครรภ์หลงั
อาย ุ30 ปี คือ ต้องเจาะน�า้คร�่า เพ่ือดวูา่เดก็ในครรภ์มีความผิดปกติไหม 
เพ่ือจะได้แก้ปัญหาทนันะคะ คณุแมบ่างคนอาจจะกลวัการเจาะน�า้คร�่า 
ก็สามารถใช้วิธีการตรวจเลือดได้คะ่ แตค่า่ใช้จา่ยก็มากกวา่เป็นเทา่ตวั
นะคะ และผลท่ีได้คือแค ่99% เทา่นัน้คะ่ เม่ือถงึไตรมาสสดุท้ายของการ
ตัง้ครรภ์ ท้องของพ่ีก็ย่ิงโตมากขึน้คะ่ จนท�าให้การเคลื่อนย้ายตวัเอง
เป็นไปอยา่งยากล�าบากมาก ๆ แตก็่เป็นโอกาสดีจริง ๆ นะคะ... 

 พ่ีได้น�าความรู้เหล่านัน้มาประยุกต์ใช้กับตวัเองในช่วงใกล้คลอด
เยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนัง่ การลกุ โดนเฉพาะเวลาท่ีต้อง 
ท�าธุระในห้องน�า้ท่ีต้องใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษ เพราะไม่คล่องตวั
เหมือนก่อนคะ่ รวมถงึการออกก�าลงักายแบบผู้สงูอายดุ้วยนะคะ เป็นปัจจยั
ส�าคัญมากท่ีท�าให้พ่ีคลอดลูกน้อยได้อย่างปลอดภัยและแข็งแรงด้วยกัน 
ทัง้คู่ค่ะ
 การมีลูกท�าให้พ่ีเข้าใจลึกซึง้ย่ิงขึน้ถึงความล�าบาก ความทุ่มเท 
ทัง้แรงกายแรงใจ ทนุทรัพย์ และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีคณุแมค่นหนึง่ต้องใช้
เพ่ือเลีย้งดูเด็กน้อยคนหนึ่งให้เติบใหญ่ขึน้มาได้อย่างมีคุณภาพ ทุกวนันี ้ 
ลกูน้อยคือลมหายใจของพ่ีค่ะ และพ่ีก็ยงัคงน�าเอาความรู้ท่ีได้จากการเป็น
วิทยากรของฝ่ายวิชาการ มาเป็นเข็มทิศเพ่ือใช้สอนลกูน้อยของพ่ีให้เป็นคนดี
ของสงัคมในอนาคตอยูเ่ลยคะ่ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของ “หลกัสตูรความรู้เพ่ือชีวิต” 
หรือ “หลกัสตูร YABC (Youth as Agent of Behavioral Change)” ท่ีสอนให้
เยาวชนคือผู้น�าการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสูส่งัคมท่ีดี

ลมหายใจฉั น . . .  
คื อ เ ธอ

 หลายคนอาจมองว่า การเลีย้งลูกเร่ิมต้นเม่ือลูก
ลืมตาดโูลก แตค่วามเป็นจริงแล้ว การเลีย้งลกูให้สมบรูณ์คือ 
การเร่ิมต้นเลีย้งตัง้แต่วันแรกท่ีคุณแม่รู้ตัวว่า “ตัง้ครรภ์” 
เพราะเด็กจะสามารถรับรู้ความรู้สกึได้ตัง้แต่อยู่ในครรภ์แล้ว 
ดงันัน้ การควบคมุอาหารและการควบคมุอารมณ์ จงึสามารถ
ส่งผลดีโดยตรงต่อเด็กได้ ถ้าเราอยากให้เค้าเป็นอย่างไร  
แมก็่ควรปฏิบตัติวัอยา่งนัน้ด้วยนะคะ

โดย นางพิมพ์พิศา ศุภะวัฒนะบดี

 . . . ท�าให้พี่ได้ตระหนักว่า 
ความรู้เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีพี่ ใ ช้ประกอบอา ชีพ เ ป็น
วิทยากรสอนอาสายุวกาชาด
มาโดยตลอดนัน้ มีประโยชน์
มากมายมหาศาลเพียงใดค่ะ

“

“

 พ่ีเช่ือเสมอนะคะว่าการสร้างคนดี
สู่สังคม จ�าเป็นต้องท�าตัง้แต่ยังเป็นเด็กค่ะ 
และพ่ีจะขอเป็นคนหน่ึงท่ีช่วยสร้างสังคม 

ท่ีดีต่อไปค่ะ... 

สุขสันต์วันแม่จากคุณแม่มือใหม่นะคะ
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อาสา Inter

 สวสัดีครับเพ่ือน ๆ ชาวอาสายวุกาชาดทกุคน ก่อนอ่ืนขอพดูวา่ “Happy International Youth Day !” 
นอกจากวนัท่ี 12 สงิหาคม จะเป็นวนัแมแ่หง่ชาตขิองประเทศไทยแล้ว ทกุคนทราบหรือไมว่า่วนันีเ้ป็นวนัเยาวชน
สากลด้วย ซึง่วนันีผ้มได้มีโอกาสเป็นตวัแทนเยาวชนอาสายวุกาชาด สภาชาดไทย เข้าร่วมกิจกรรม Live “Red 
Talk on International Youth Day” ผา่น Facebook Fanpage : International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies และ Twitter : @IFRC

Red Talk on โดย กฤษฎา ลี (อาสากัส)

 โดยกิจกรรมในครัง้นี ้ มีเยาวชนท่ีได้รับคดัเลือก
จากทัง้หมด 4 ประเทศ ซึง่หนึง่ในนัน้ก็คือผม ตวัแทนจาก
ประเทศไทย และเพ่ือน ๆ ตวัแทนจากอีก 3 ประเทศครับ 
คนแรกหนุม่หลอ่เยาวชนวยั 21 ปีช่ือ Nam Pham Hai 
ตวัแทนจากประเทศเวียดนาม คนท่ีสองสาวสวย Simin Say 
เยาวชนวยั 24 ปี ตวัแทนจากประเทศสงิคโปร์ และคน
สดุท้ายพิธีกรสาวน้อยวยั 20 ปี ผู้ เป็นน้องเลก็สดุของเรา
ช่ือ Michelle Shi Jie Chew ตวัแทนจากประเทศมาเลเซีย 
ซึง่สาวน้อยคนนีย้งัได้รับเลือกให้เป็นตวัแทนของเยาวชน
กาชาด ภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกอีกด้วย

 บอกเลยวา่กิจกรรม Live นี ้ เป็นท่ีจบัตามองของคนทัว่โลก โดยหวัข้อท่ีพวกเราเตรียมไป
พดูคยุในครัง้นี ้ คือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาสจากสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศของตน ซึง่ผมก็ได้มีโอกาสเลา่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผมท�า ได้แก่ การร่วมแสดงใน MV เพลง 
“มัน่หน้า มัน่ใจ ไมก่ลวัโคโรนา” เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนกัถงึวิธีปอ้งกนัตวัเองจาก COVID-19 
การเป็นสว่นหนึง่ของ “โครงการจิตอาสาสง่ตอ่หน้ากากอนามยัแบบผ้าให้กบัผู้ ท่ีขาดแคลนหน้ากาก
อนามยัในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาด COVID-19” ด้วยการเย็บหน้ากากอนามยัแบบผ้า 
และประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้ทกุคนเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวผ่านรายการโทรทศัน์ และผมยงัได้
ชว่ยประกอบอาหาร บรรจอุาหารปรุงสกุ และแจกอาหาร ใน “ครัวพระราชทาน อปุนายิกา ผู้อ�านวยการ
สภาชาดไทย” อีกด้วย กิจกรรมทัง้หมดนีเ้ป็นท่ีนา่สนใจ และพดูถงึของคนท่ีรับชมใน Live อยา่งมาก 
มีหลายความคดิเหน็แสดงความช่ืนชมวา่เยาวชนไทย มีศกัยภาพท่ีหลากหลาย

 สดุท้ายนีผ้มอยากจะขอบคณุโอกาสดี ๆ จาก ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย และ 
IFRC ท่ีเลือกผมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม Live ในครัง้นี ้ ท�าให้ผมได้รับประสบการณ์
แปลกใหม ่ผมอยากจะฝากเพ่ือน ๆ อาสายวุกาชาดด้วยวา่ ทกุคนมีโอกาสเหมือนผมได้ เพียงแคม่า
เป็นอาสายวุกาชาด สภากาชาดไทยครับ โอกาสดี ๆ รอเพ่ือน ๆ ทกุคนอยูน่ะครับ ไว้มารู้จกักนันะ
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นานาสาระยุวกาชาดไทย

 การประชุมเครือข่ายยุวกาชาดในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ระหวา่งวนัท่ี 11 - 13  กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ (หาดใหญ่) อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวดัสงขลา  มีวตัถุประสงค์เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา 
อุปสรรค แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
กบับคุลากรยวุกาชาดในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และทดสอบมาตรฐานของหลักสูตรครูผู้ สอนกิจกรรม 
ยุวกาชาด ก่อนเผยแพร่และน�าไปใช้ในสถานศึกษาต่อไป  
ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้ สอนกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
จ�านวน 43 คน

นานาสาระ : ยุวกาชาดไทย 
โดย กลุ่มส่งเสริมและพฒันายวุกาชาด ส�านกัการลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน

สวัสดีค่ะพี่น้องยุวกาชาด เรามีกิจกรรมยุวกาชาดสถานศึกษาท่ีน่าสนใจ
มาน�าเสนอพี่น้องยุวกาชาด ดังต่อไปน้ี

 การประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้าย 
วนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ�าปี 2563 ระหวา่ง 
วนัท่ี 15 - 16 สงิหาคม 2563  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส 
อ�าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
รับทราบข้อมลู ปัญหา อปุสรรคในการจดังานท่ีผา่นมา
และหาแนวทางในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ยวุกาชาดไทยในปีตอ่ไป ทัง้ในกรณีท่ียงัมีการระบาด
ของเชือ้ไวรัส COVID-19 และกรณีปกต ิ มีผู้แทนจาก 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน 
วนัคล้ายวนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจ�าปี 2563 
เข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒิุ ผู้บริหาร
สถานศกึษา และครูผู้สอนกิจกรรมยวุกาชาด เข้าร่วม
ประชมุ จ�านวน 40 คน

 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บงัคบับญัชา 
ยุวกาชาด หลกัสูตรครูผู้ สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคต ิ
ท่ีดีต่อการฝึกอบรมและศรัทธาต่อกิจการยวุกาชาด 
มีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในการจดักิจกรรม
ยวุกาชาด และสามารถปฏิบตัิงานยวุกาชาดตาม
บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้ จ�านวน 3 รุ่น 
ดงันี ้

 3.1) ระหวา่งวนัท่ี 24 - 26 กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียนอาร์มทอง อ�าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก  
มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 54 คน
 3.2) ระหวา่งวนัท่ี 7 - 9 สงิหาคม 2563 ณ ส�านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัตรัง อ�าเภอเมืองตรัง  จงัหวดัตรัง  มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 60 คน
 3.3) ระหวา่งวนัท่ี 21 - 23 สงิหาคม 2563 โรงเรียนโสตศกึษา อ�าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก  
มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 70 คน

 โครงการประชมุปฏิบตักิารผลติสื่อการจดักิจกรรมยวุกาชาด ระหวา่งวนัท่ี 25 - 27 สงิหาคม 2563  
ณ โรงแรมโบ๊ทเฮ้าส์ บทีูค ริเวอร์ไซด์ อ�าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงและพฒันา 
สื่อการจดักิจกรรมยวุกาชาด และจดัท�าต้นฉบบัสื่อการจดักิจกรรมยวุกาชาด 

	 ท่ีกล่าวมาคือผลการด�าเนินกิจกรรมของพี่น้องยุวกาชาด	 สถานศึกษา	 
ที่ร่วมด�าเนินการร่วมกับเรา	(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด	ส�านักการลูกเสือ	
ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน)	 หากท่านมีขอ้ค�าถามหรอืสนใจในเรื่องใดเป็นพเิศษ	
สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง	 หรือส่งจดหมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	 319	
อาคารเสมารักษ์	 ช้ัน	 2	 แขวงดุสิต	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 10300	 หรือ
โทรศัพท์/โทรสาร	0	2628	6405	หรือ	e-mail	:	redcrossyouth@moe.go.th	
 

	 ฉบับหน้าเราจะมาอัปเดตข่าวคราวความเคล่ือนไหวให้เพื่อน	 ๆ	 ได้รบัทราบ
ขอ้มูลกันใหม่นะคะ	ส�าหรบัฉบับน้ี	กลุ่มสง่เสรมิและพฒันายุวกาชาด	ต้องขอขอบคุณ
ผู้อ่านทุกท่านและขอจบคอลัมน์นี้ไว้เพียงเท่านี้	สวัสดีค่ะ
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พี่มูฟขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับน้อง และ ทุก ๆ คนที่ได้อ่านคอลัมน์นี้นะครับ 
อย่าพึ่งท้อครับ ท�าทุกอย่างด้วยความพยายาม ความตัง้ใจ ผลสุดท้ายจะต้อง

ออกมาดีอย่างแน่นอน เช่ือพี่มูฟ!
เจอกันฉบับหน้า อย่าลืมนะครับ ไปต่อไม่ไหว เรียกใช้พี่มูฟ 

แค่สแกน QR Code เพราะชีวิตคือส่ิงสวยงามครับ

A
Q

เพราะ
ชีวิต
ต้อง
เดิน 
ต่อไป

เพราะ
ชีวิต
ต้อง
เดิน 
ต่อไป
Keep Moving

อาสา move on

โดย  พีมู่ฟ

 สวัสดีครับน้อง ๆ ท่ีรักทุกท่าน กลับมาเจอพ่ีมูฟกันอีกแล้ว 
ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีน้ี พ่ีมูฟขออวยพรให้คุณแม่ทุก ๆ ท่าน 
มีสขุภาพท่ีแขง็แรงนะครับ ช่วงนีฝ้นตกเกือบทุกวัน พ่ีมูฟอยากให้น้อง ๆ 
ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ... ในวันท่ีฝนตกไหลลงท่ีหน้าต่าง 
คิดถึงพ่ีมูฟบ้างไหมหนอเธอ (แอบแปลงเพลงฝนตกท่ีหน้าต่างครับ) 
เม่ือไหร่ที่หันไปทางไหนไม่เจอใคร คดิถึงพ่ีมูฟได้เสมอนะครับ เพียงหยบิ
โทรศัพท์สแกน QR Code ท้ายบทความน้ี พ่ีมูฟและพ่ี ๆ ทีมงาน
พร้อมท่ีจะอยู่เคียงข้างครับ ขอแค่น้อง ๆ ใจเย็น ๆ นะครับ พ่ีมูฟ
สัญญาว่า จะตอบให้ทุกค�าถามท่ีส่งเข้ามาอย่างแน่นอนครับ แต่ถ้า
ด่วนมาก แวะเข้ามาหากันได้ตลอดครับ มาเริ่มฉบับแรกกันดีกว่าครับ

สวสัดีคะ่พ่ีมฟู หนมีูเร่ืองท่ีอยากมฟูออน แตท่กุวนันี ้หนยูงัมฟูเป็นวงกลมอยูเ่ลยคะ่ ตอนนีห้นผิูดหวงั
จากการมีเพ่ือนท่ีสนิทกนัมาตัง้แตเ่ดก็ แล้วพอเข้ามหาวิทยาลยัก็มาเป็นรูมเมทอยูด้่วยกนั แตช่ว่งหลงั ๆ 
เพ่ือนก็เปลี่ยนไป อยูดี่ ๆ ก็ไมค่อ่ยพดูกบัหน ูหนอูดึอดัมากเลยคะ่ หนคูวรท�ายงัไงดีคะ

พ่ีมฟูคะ แต้วขอค�าปรึกษา อาจจะเป็นเร่ืองแปลก ๆ หนอ่ยนะคะ คือวา่คณุพอ่คณุแมข่องแต้ว
ชอบซือ้อาหารทะเลท่ีมีกลิน่แรง ๆ เชน่ ปลาหมกึ ปลาอินทรี มาแชไ่ว้ในตู้ เยน็ท่ีบ้านคะ่  
แล้วพอแต้วเปิดตู้เยน็ทกุ ๆ ครัง้ ก็จะได้กลิน่ของอาหารทะเลพวกนี ้ ซึง่สว่นตวัแต้วไมช่อบกลิน่แรง
แบบนีเ้ลย รู้สกึวา่กลิน่มนัท�าให้หายใจไมส่ะดวก แล้วของอยา่งอ่ืนในตู้ เยน็ก็เหมน็ไปหมดเลยคะ่ 
แต้วจะบอกพอ่กบัแมอ่ยา่งไรดีคะ ทา่นถงึจะไมเ่อาอาหารท่ีมีกลิน่พวกนีม้าแชตู่้ เย็น

 โอ้โห! ก่อนอ่ืนต้องบอกเลยวา่พออา่นปัญหาเร่ืองปลาอินทรีแล้ว พ่ีมฟูเองก็
นกึภาพตามเลยครับ เข้าใจนะครับวา่กลิน่ของปลาอินทรีคอ่นข้างแรงและตดิเหนียว
แนน่หนบึ โดยเฉพาะกบัสิง่ของท่ีวางใกล้เคียงกนั พ่ีมฟูแนะน�าให้น้องแต้วเอาถงุ
พลาสตกิหอ่ปลาอินทรีและน�าไปใสก่ลอ่ง ก่อนแชตู่้ เยน็นะครับ นอกจากเป็นการ
ถนอมอาหารแล้ว ยงัเป็นการลดปัญหาของกลิน่ท่ีกวนใจน้องแต้วด้วยครับ หรือชวน
คณุพอ่คณุแมท่�าอาหารท่ีใช้ปลาอินทรีเป็นสว่นประกอบ เชน่ ผดัคะน้าปลาอินทรี  
ข้าวผดัปลาอินทรี หลนปลาอินทรี เป็นต้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกท่ีจะท�าให้ 
หมดไปจากตู้ เยน็เร็วขึน้นะครับ (ฮา่ๆ) และถ้าลองท�าตามวิธีท่ีพ่ีมฟูแนะน�าแล้วยงัไม่
หายแนะน�าวา่ บอกคณุพอ่คณุแมต่ามตรงดีกวา่ครับ พ่ีมฟูวา่ทา่นเข้าใจน้องแต้ว
แนน่อนครับ

 พ่ีมฟูเข้าใจความรู้สกึน้องมาก ๆ นะครับ ก่อนอ่ืนหาอะไรท�าให้สบายใจก่อนครับ 
จากนัน้ลองนกึทบทวนวา่น้องได้เผลอไปท�าหรือพดูอะไรให้เพ่ือนผิดใจบ้างไหม ถ้ามี พ่ีมฟู
แนะน�านะครับวา่ให้ขอโทษเพ่ือนและบอกความรู้สกึเสียใจหรืออดึอดัท่ีน้องมีครับ พ่ีมฟูวา่
เพ่ือนต้องให้อภยัครับ เพราะเป็นเพ่ือนสนิทกนัมาตัง้แตเ่ดก็ แตถ้่าน้องทบทวนดแูล้ว ไมไ่ด้
ท�าอะไรให้เพ่ือนไมส่บายใจเลย พ่ีมฟูแนะน�าให้หาเวลาสือ่สารปรับความเข้าใจกบัเพ่ือนครับ 
ถามเพ่ือนตรง ๆ เลยครับ วา่สาเหตคืุออะไร การเร่ิมพดูก่อนไมใ่ชเ่พราะเราผิด แตเ่พราะ
เราเลอืกจะรักษามิตรภาพและความสมัพนัธ์ท่ีดีของเพ่ือนไว้ แตถ้่าสดุท้ายแล้วเพ่ือนไมเ่ปิดใจ
จริง ๆ พ่ีมฟูขอแนะน�าให้น้องเข้าใจเพ่ือนเพ่ือลดความอดึอดัของน้องเองนะครับ มฟูออน
จริง ๆ และปลอ่ยให้เวลาเป็นเคร่ืองรักษาความสมัพนัธ์นีค้รับ พ่ีมฟูเป็นก�าลงัใจให้นะครับ
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อาสาพาเม้าส์

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

อาสาสายเปย์

1. โครงการป่าที่ภักดีปฐมบท เร่ิมต้นเมื่อไหร่
2. เมนูแนะน�าส�าหรับคนคอเรสเตอรอลสูงในหนึ่งวันมีอะไรบ้าง
3. Rachio คืออะไร
4. พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ท่ีแรกของโลกช่ืออะไร และอยู่ประเทศไหน
5. ดาราที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่คนสวย ดีกรีนางสาวไทย  

ลุกข้ึนมาท�างานจิตอาสาคือใคร
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�าถามถกูทกุข้อ1. นางสาววนิดา  กนัเป่ียมแจม่                                                 
2. นายอิทธิกร  คชกาญจน์

รายช่ือผู้โชคดีจากฉบับที่ 408 ผู้โชคดีจากฉบับที่ 407

 คุณแม่คนพิเศษที่ Youth Excellence  
อยากพาไปพูดคยุด้วย เพื่อต้อนรับวนัแม่แหง่ชาติ
ของเราก็คือ “พี่บุ๋ม” หรือ “ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” 
ครับ เอ่ยช่ือนี้ ใคร ๆ ก็คงรู้จัก คุณแม่คนสวย
ดีกรีนางสาวไทยประจ�าปี 2543 พิธีกร ดารา  
นักแสดง อาจารย์ นักธุรกิจ ฯลฯ เพราะพี่บุ๋ม
เป็นผู้หญิงที่ครบเคร่ือง จึงไม่แปลกที่พี่บุ๋มจะเป็น

 

ต้นแบบของใครหลาย ๆ คนครับ และด้วยความ
โดดเด่นในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผู้หญิงท่ีถูกล่อลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ 
บวกกับมุมมองของความเป็นแม่สุดแซ่บ ท�าให ้
พี่บุ๋มไม่ได้เป็นเพียงคุณแม่ของน้องอันดา แต่ยัง
กลายเป็นคณุแม่ท่ีดูแลลูกสาวอีกหลาย ๆ คนด้วย 
Youth Excellence อยากให้ทุกคนได้มาท�า 
ความรู้จักกับผู้หญิงท่ีได้ช่ือว่า “แม่ก็คือแม่”  
คนนี้กันครับ 

อะไรคือสิ่งที่ท�าให้พี่ บุ๋มอยากลุกขึ้นมาช่วยสังคม โดยเฉพาะ 

ในเรื่องของเด็กและสตรีครับ
      จากเหตกุารณ์ท่ีน้องผู้หญิงคนหนึง่โดนขม่ขืนและฆา่บนรถไฟ เราก็มอง
วา่เรามีลกูสาว ซึง่ตอนนัน้เน่ีย เรารู้สกึวา่ ลกูสาวเราก�าลงัโตขึน้ทกุวนั แล้ว
ในอนาคตลกูสาวเราจะอยูอ่ยา่งปลอดภยัได้อยา่งไร สิง่หนึง่ท่ีแมอ่ยา่งเรา
จะท�าได้ แทนท่ีจะมานัง่ตอ่วา่หน้าจอทีวี หรือวา่นัง่ตอ่วา่ตามขา่ว เราขยบัตวั
ท�าอะไรได้บ้างไหม? ในเม่ือคนส่วนใหญ่บอกว่ากฎหมายมันอ่อนแอ  
ก็เปลี่ยนกฎหมายสิ เพราะกฎหมายมนัต้องคุ้มครองประชาชน ไม่ใช่
คุ้มครองแพะ หรือผู้ไมไ่ด้กระท�าความผิด นัน่ก็คือ เม่ือกฎหมายมนัล้าสมยัแล้ว 
อยา่งเร่ืองการขม่ขืนน่ี เขียนมาตัง้สามสบิกวา่ปีแล้ว ก่อนพ่ีบุม๋เกิดอีก นัน่
หมายถงึวา่ ถงึเวลาเปลีย่นแปลงกฎหมายให้เทา่ทนักบัความรุนแรงในสงัคม
ปัจจบุนัไหม? ก็เลยเป็นสิง่เร่ิมต้นคะ่ พ่ีบุม๋คดิวา่ในวนัท่ีเรายงัมีช่ือเสียงอยู่
แล้วชว่ยคนอ่ืนได้ ควรลงมือท�า ดีกวา่ไปท�าตอนแก่ แล้วคนมาถามวา่ใครนะ...
บุม๋ ปนดัดา ไมรู้่จกั ตอนนัน้แก่แล้วเอาเวลาไปเท่ียวพกัผอ่นดีกวา่ (หวัเราะ) 
ต้องคดิวา่ ณ วนันี ้ คณุได้ท�าอะไรเพ่ือสงัคมบ้างหรือยงั? อยา่งเร่ืองท่ีพ่ีบุม๋
ท�าอยู ่ ในสว่นท่ีไปชว่ยภาคใต้ตอนนัน้ ก็เจอคาร์บอมบ์ เร่ืองของการค้ามนษุย์ 
ก็มีขดัผลประโยชน์ เร่ืองของการเปลีย่นกฎหมาย ก็ท�าให้กลุม่ผู้ชายหลายคน
ไมพ่อใจ แตส่ิง่หนึง่ท่ีพ่ีเช่ือมัน่คือ ในเม่ือมนัเป็นสิง่ท่ีไมดี่ เราต้องเปลีย่นแปลง
มนั พ่ีบุม๋รู้สกึวา่การท�าดีหรืออะไรก็ตาม คณุจะไมรู้่เลยวา่ คณุท�าได้มากน้อย
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แคไ่หน ตราบใดท่ีคณุยงัไมล่งมือท�า คณุจะรู้ได้อยา่งไรวา่สิง่ท่ีคณุท�าคือสิง่ท่ีดี
ท่ีสดุ ถ้ายงัไมไ่ด้ลองท�า  และการท�าความดีต้องมีความสขุ ถ้าถงึขนาดต้องเอา
ตวัเองเข้าไปเป็นทกุข์ หรือเป็นเร่ืองท่ีเป็นเดือดเป็นร้อนเกินไปก็ไมท่�าหรอกคะ่ 
เราท�าอยูใ่นขอบเขตท่ีเป็นไปได้คะ่

จุดเร่ิมต้นของ “องค์กรท�าดี” คืออะไรครับ
 เร่ิมแรกมาจากท่ีวา่เราเป็นคนมีช่ือเสียง แล้วเราเหน็ในขา่ววา่พ่ีบณิฑ์ 
บรรลือฤทธ์ิ ก็เป็นดาราทา่นเดียวท่ีท�างานด้านจิตอาสา ถ้าเราลองรวบรวม
เพ่ือน ๆ ในวงการบนัเทิงและสือ่มวลชน ให้มารวมกลุม่กนั มาชว่ยกนัคะ่ แตล่ะคน
จะบอกวา่ ตวัเองก็มีงานประจ�าท่ีต้องท�า มีครอบครัวท่ีต้องดแูล จะให้มาชว่ยงาน
สงัคมแบบเตม็ตวัก็ไมไ่หว พ่ีบุม๋เลยแนะน�าให้แตล่ะคนชว่ยกนัคนละเลก็ละน้อย 
ช่วยในด้านท่ีตวัเองถนัด เลยกลายมาเป็นองค์กรท�าดี ซึ่งรวบรวมกลุ่มคน 
หลากหลายอาชีพ กลุม่คนในวงการบนัเทิง คนจากหลากหลายพืน้ท่ีมาชว่ยกนั 
และก็ประสบความส�าเร็จเร็วมาก องค์กรท�าดีไมไ่ด้เน้นท่ีใครเป็นพิเศษเลยคะ่ 
แตส่ว่นมากภาพลกัษณ์บุม๋ คนก็เข้าใจไปวา่เน้นเร่ืองสตรี เดก็ สว่นใหญ่ แตถ้่า
ถามวา่คนแก่ดแูลไหม ก็ดนูะคะ อยา่งตายายยโสธร เคสนีก็้ลงไปดแูล แตถ้่าเป็น
กรณีข่มขืน จะเป็นกรณีท่ีพ่ีบุ๋มทนไม่ได้เป็นพิเศษ อาจเป็นเพราะในฐานะ 
ความเป็นแมด้่วย กรณีอ่ืนอยา่งน้องหมาเราก็ชว่ยเยอะ บางครัง้มีองค์กรอ่ืน
เข้ามาร่วมชว่ยด้วย เพราะเราคนเดียวท�าไมไ่ด้ทัง้หมดหรอกคะ่ 

ภาพพี่บุ๋มจะเป็นคุณแม่สายสตรอง เวลาผ่านความ
ผิดหวังซ�้ า ๆ พี่บุ๋มท�าอย่างไรให้กลับมายืนได้อย่าง
เข้มแข็งอีกครัง้และรวดเร็วครับ
 ส�าหรับพ่ี ถ้าพูดถึงความรัก พ่ีบุ๋มว่าเป็นสิ่ง
สวยงามนะคะ คนเราเม่ือมีความรักเราจะรู้สกึดี มีพลงัใน
การดแูลตวัเอง แตเ่ม่ืออกหกั เราแคค่ดิใหม ่ เป็นเพราะ 
คนคนนัน้อาจไมเ่หน็คณุคา่ของเรา เราต้องเหน็คณุคา่ใน
ตวัเรานะ ฉนัจะสวย ฉนัจะรวย จะเก่ง น�าความรู้สกึผิดหวงั
นัน้มาสร้างพลงัผลกัดนัให้กบัเรา ความรักไม่ได้เป็นสิ่ง
ก�าหนดชีวิต แตค่วามรักตวัเองนัน่คือการก�าหนดชีวิตเรา
วา่เราจะเจอคนแบบไหน ปลอบใจแบบข�า ๆ เลยนะวา่ 
หนทางข้างหน้ายังมีหล่อกว่ากงยูรออยู่ อีกนะลูกนะ 
(หวัเราะ)

Youth Excellence ฉบับนี้คาบเกี่ยวกับเดือนสิงหาคม 
ซ่ึงเป็นเดือนของแม่ ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พี่บุ๋ม
มีหลักในการเลี้ยงลูกอย่างไรครับ และฝากพี่บุ๋ม
ช่วยเป็นก�าลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้หลายกันสัก
หน่อยครับ 
 ห น้ า ท่ี ส� า คัญ ท่ี สุด ข อ ง พ่ี บุ๋ ม คื อ ก า ร ดูแ ล 
น้องอนัดามนั เม่ือพ่ีบุม๋ท�างานดแูลคนอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ
ได้ พ่ีบุม๋ก็ต้องมีเวลาให้ลกูได้ พ่ีจะให้เวลาลกูเสมอและ
จะรักษาค�าพดูกบัลกูทกุครัง้ ไมว่า่ขณะนัน้จะเกิดอะไรขึน้ 
และการเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียว ก่อนอ่ืนคณุแมเ่ลีย้งเด่ียวต้อง
วางแผนการใช้ชีวิตให้ดี ก่อนจะตดัสนิใจอะไร มีลกูเม่ือพร้อม 
ส�าคญันะ เพราะการเลีย้งเดก็คนหนึง่ให้เตบิโตมามีชีวิต 
ท่ีดีนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองงา่ย ผู้หญิงเราต้องยืนด้วยขาตวัเองให้ได้ 
เวลาท้อ เหน่ือยหรือเจอปัญหา ให้มองหน้าลกูวา่เราไมไ่ด้
อยู่ตวัคนเดียว เช่ือว่าคนเป็นแม่ทุกคนจะมีพลงัวิเศษ
อย่างบอกไม่ถกู พลงัตรงนีจ้ะท�าให้ทกุครัง้ท่ีเราเหน่ือย 
ท้อ หรือเจอปัญญา เราจะรู้สกึวา่ฉนัสามารถชนะทกุสิง่ได้
ถ้าเรามีลกูอยู่ และอีกอย่างเราต้องรักตวัเองให้มาก ๆ  
รักลกูให้มาก ๆ พ่ีบุ๋มเองเป็นคนหนึ่งท่ีเจอปัญหาสงัคม
ค่อนข้างมาก แต่พ่ีบุ๋มจะใช้ประตูบ้านเป็นก�าแพงกัน้  

เม่ือก้าวเข้าประตบู้าน พ่ีจะรับแตพ่ลงัดี ๆ ถ้าคณุอยูก่บั
ครอบครัว คุณต้องตดัเร่ืองงาน เอาปัญหาเร่ืองงาน
เหยียบไว้หน้าบ้าน จะไมมี่การเอาปัญหานอกบ้านเข้าสู่
ในบ้านเดด็ขาด และปัญหาในบ้านจะไมมี่ปนไปสูน่อกบ้าน
เดด็ขาด คณุต้องสร้างสิง่ดี ๆ ให้กบัตวัเอง บางอยา่ง
ปัญหาชีวิตของคนมนัเกิดขึน้ได้คะ่ ปีชงมนัเกิดขึน้ได้คะ่
คณุคะ งานไมดี่ งานเสยี แตอ่ยา่งน้อยชีวิตสว่นตวัต้องไมพ่งั 
อย่างน้อยต้องมีส่วนดี ๆ ในชีวิตท่ียังเหลืออยู่ ดงันัน้ 
สว่นไหนไมดี่ เด๋ียวเร่ิมต้นใหม ่ เด๋ียววา่กนัใหม ่ ลองปรับ
ชีวิตตวัเองใหม ่ หาความฝันของตวัเองให้เจอ แบง่เวลา 
ให้ได้ ท�าทกุสิง่ทกุอยา่งให้ดีท่ีสดุ แล้วคณุจะมีความสขุ
กบัตวัเองคะ่ 

 และนีคื่อแง่คิดดี ๆ จากพีบุ๋่ม พีส่าวคนสวย
ของเราครับ จากการพูดคุย ทีม Youth Excellence 
สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความอบอุ่นของคุณแม่
สายสตรองคนนีจ้ริง ๆ ครับ ผู้หญิงทีม่ีพลังยิง่ใหญ่และ
พร้อมจะส่งต่อให้ผู้อืน่ สมกับทีไ่ด้ช่ือว่า “แม่ก็คือแม่” 
ครับ

การเป็นดาราจิตอาสา ท�าดีจากใจ เป็นเรื่อง
ธรรมดาทีต่อ้งถกูคนบางกลุม่มองว่าสรา้งภาพ 
พี่ บุ๋มมีวิธีบอกตัวเองอย่างไรให้มีก�าลังใจ 
ในการยืดหยัดบนจุดยืนของตัวเองครับ 
  พ่ีบุ๋มโดนมาตัง้แต่แรกอยู่แล้วนะว่า 
ท�าดีเน่ีย หนึ่ง สร้างภาพ สอง ปูทางเข้าสู่
การเมือง สาม อยากดงักว่านี ้แต่ละค�าแรง  ๆ  
ทัง้นัน้เลยนะ แตเ่ราไมค่วรแคร์วา่คนอ่ืนจะพดู
อะไรจนเกินไป คนท่ีเขาพดูไมดี่กบัเรา คนท่ีเขา
มองลบกบัเรา พ่ีถือวา่เขานิสยัไมดี่ และคนท่ีเขา
มองลบกบัคนท่ีท�าดีก็ย่ิงนิสยัไมดี่เข้าไปใหญ่ สิง่
ส�าคญัคือ เราควรแคร์คนท่ีเขาดีกบัเราไมดี่กวา่หรือ 
เราแคร์ในความดีท่ีเราท�าไมดี่กวา่หรือ เราไปแคร์
คนนิสยัไมดี่ท�าไม แคร์เขาเราก็ไมส่บายใจ ใช้เวลา
เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าเราจริงใจกับสังคมแค่ไหน 
ขอมีความสขุกบัการท�าความดี ดงันัน้พ่ีบุม๋ขอมี
ความสขุในโลกปัจจบุนัดีกวา่คะ่ 

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่คิดว่า “เราเป็นแค่ผู้หญิง” จะไปสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือท�าอะไรได้ พี่บุ๋มคิดอย่างไรครับ
 ส�าหรับสาว ๆ นะคะ อยา่มองตวัเองวา่ “เราเป็นแคผู่้หญิง” 
ถ้ามองแคใ่นมมุนัน้ มนัก็จะเป็นการดถูกูตวัเอง เราดงึคนกลุม่นี ้
ขึน้มาอยูบ่นพืน้ดนิยากมาก เพราะคณุนะ่คดิลบตอ่ตวัเองตัง้แต่
แรกอยูแ่ล้ว ซึง่เป็นสิง่ท่ีพ่ีพยายามสร้างมมุมองใหมใ่ห้กบัเขาอยู ่
การท่ีมองวา่ตวัเองเป็นแคผู่้หญิง ต้องยอม นัน่แสดงวา่คณุไมไ่ด้
ก�าลงัมองตวัเองเป็นคนเหมือนกนั ไมจ่�าเป็นวา่การเรียกร้องสทิธิสตรี
ต้องหมายถงึวา่เราเหนือกวา่ผู้ชายนะคะ เราแคย่อมรับคะ่ เราแค่
ยอมรับผู้ ชาย ยอมรับตวัตนของเราท่ีเป็นผู้หญิง ยอมรับเพศท่ี
แตกตา่งและหลากหลาย ทกุคนเป็นคนเหมือนกนัหมดคะ่ ค�าวา่ 
“แค่” ผู้หญิง มนัไม่ใช่ “แค่” นะคะ แต่เราเป็นเพศท่ีย่ิงใหญ่ 
สามารถสร้างโลกใบนีไ้ด้ สามารถให้ความอบอุ่นได้ สามารถ
สร้างสิง่ดี ๆ ได้ การท่ีเราจะสร้างได้ เราต้องรักตวัเองก่อน เราต้อง
เข้าใจก่อนวา่ ผู้หญิงสามารถเป็นพลงัท่ีย่ิงใหญ่ได้อยา่งไร แล้วน่ี
คือสิ่งท่ีผู้หญิงสามารถเปลี่ยนแปลงตวัเองได้ แต่อย่างแรกคือ 
หนึง่ รักตวัเองให้มาก ๆ สอง อยา่ดถูกูผู้หญิงด้วยกนั แคส่องอยา่งนี ้
ผู้หญิงเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลงัท่ีย่ิงใหญ่ส�าหรับโลกใบนีไ้ด้คะ่ 
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ภาพพี่บุ๋มจะเป็นคุณแม่สายสตรอง เวลาผ่านความ
ผิดหวังซ�้ า ๆ พี่บุ๋มท�าอย่างไรให้กลับมายืนได้อย่าง
เข้มแข็งอีกครัง้และรวดเร็วครับ
	 ส�ำหรับพ่ี	 ถ้ำพูดถึงควำมรัก	 พ่ีบุ๋มว่ำเป็นสิ่ง
สวยงำมนะคะ	คนเรำเม่ือมีควำมรักเรำจะรู้สกึดี	มีพลงัใน
กำรดแูลตวัเอง	 แตเ่ม่ืออกหกั	 เรำแคค่ดิใหม	่ เป็นเพรำะ 

คนคนนัน้อำจไมเ่หน็คณุคำ่ของเรำ	 เรำต้องเหน็คณุคำ่ใน
ตวัเรำนะ	ฉนัจะสวย	ฉนัจะรวย	จะเก่ง	น�ำควำมรู้สกึผิดหวงั
นัน้มำสร้ำงพลงัผลกัดนัให้กบัเรำ	 ควำมรักไม่ได้เป็นสิ่ง
ก�ำหนดชีวิต	 แตค่วำมรักตวัเองนัน่คือกำรก�ำหนดชีวิตเรำ
วำ่เรำจะเจอคนแบบไหน	 ปลอบใจแบบข�ำ	 ๆ	 เลยนะวำ่	
หนทำงข้ำงหน้ำยังมีหล่อกว่ำกงยูรออยู่ อีกนะลูกนะ	
(หวัเรำะ)

Youth Excellence ฉบับนี้คาบเกี่ยวกับเดือนสิงหาคม 
ซ่ึงเป็นเดือนของแม่ ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พี่บุ๋ม
มีหลักในการเลี้ยงลูกอย่างไรครับ และฝากพี่บุ๋ม
ช่วยเป็นก�าลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้หลายกันสัก
หน่อยครับ 
	 ห น้ ำ ท่ี ส� ำคัญ ท่ีสุดของ พ่ีบุ๋ ม คื อกำรดูแล 

น้องอนัดำมนั	 เม่ือพ่ีบุม๋ท�ำงำนดแูลคนอ่ืน	 ๆ	 ทัว่ประเทศ
ได้	 พ่ีบุม๋ก็ต้องมีเวลำให้ลกูได้	 พ่ีจะให้เวลำลกูเสมอและ
จะรักษำค�ำพดูกบัลกูทกุครัง้	ไมว่ำ่ขณะนัน้จะเกิดอะไรขึน้	
และกำรเป็นแมเ่ลีย้งเด่ียว	 ก่อนอ่ืนคณุแมเ่ลีย้งเด่ียวต้อง
วำงแผนกำรใช้ชีวิตให้ดี	 ก่อนจะตดัสนิใจอะไร	 มีลกูเม่ือพร้อม	
ส�ำคญันะ	 เพรำะกำรเลีย้งเดก็คนหนึง่ให้เตบิโตมำมีชีวิต 

ท่ีดีนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองงำ่ย	ผู้หญิงเรำต้องยืนด้วยขำตวัเองให้ได้	
เวลำท้อ	เหน่ือยหรือเจอปัญหำ	ให้มองหน้ำลกูวำ่เรำไมไ่ด้
อยู่ตวัคนเดียว	 เช่ือว่ำคนเป็นแม่ทุกคนจะมีพลงัวิเศษ
อย่ำงบอกไม่ถกู	 พลงัตรงนีจ้ะท�ำให้ทกุครัง้ท่ีเรำเหน่ือย	
ท้อ	 หรือเจอปัญญำ	 เรำจะรู้สกึวำ่ฉนัสำมำรถชนะทกุสิง่ได้
ถ้ำเรำมีลกูอยู่	 และอีกอย่ำงเรำต้องรักตวัเองให้มำก	 ๆ	 
รักลกูให้มำก	 ๆ	 พ่ีบุ๋มเองเป็นคนหนึ่งท่ีเจอปัญหำสงัคม
ค่อนข้ำงมำก	 แต่พ่ีบุ๋มจะใช้ประตูบ้ำนเป็นก�ำแพงกัน้	 

เม่ือก้ำวเข้ำประตบู้ำน	 พ่ีจะรับแตพ่ลงัดี	 ๆ	 ถ้ำคณุอยูก่บั
ครอบครัว	 คุณต้องตดัเร่ืองงำน	 เอำปัญหำเร่ืองงำน
เหยียบไว้หน้ำบ้ำน	 จะไมมี่กำรเอำปัญหำนอกบ้ำนเข้ำสู่
ในบ้ำนเดด็ขำด	 และปัญหำในบ้ำนจะไมมี่ปนไปสูน่อกบ้ำน
เดด็ขำด	 คณุต้องสร้ำงสิง่ดี	 ๆ	 ให้กบัตวัเอง	 บำงอยำ่ง
ปัญหำชีวิตของคนมนัเกิดขึน้ได้คะ่	 ปีชงมนัเกิดขึน้ได้คะ่
คณุคะ	งำนไมดี่	งำนเสยี	แตอ่ยำ่งน้อยชีวิตสว่นตวัต้องไมพ่งั	
อย่ำงน้อยต้องมีส่วนดี	 ๆ	 ในชีวิตท่ียังเหลืออยู่	 ดงันัน้ 

สว่นไหนไมดี่	 เด๋ียวเร่ิมต้นใหม	่ เด๋ียววำ่กนัใหม	่ ลองปรับ
ชีวิตตวัเองใหม	่ หำควำมฝันของตวัเองให้เจอ	 แบง่เวลำ 

ให้ได้	 ท�ำทกุสิง่ทกุอยำ่งให้ดีท่ีสดุ	 แล้วคณุจะมีควำมสขุ
กบัตวัเองคะ่	

	 และนีคื่อแง่คิดดี	 ๆ	 จากพีบุ๋่ม	 พีส่าวคนสวย
ของเราครับ	 จากการพูดคุย	 ทีม	 Youth	 Excellence	
สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความอบอุ่นของคุณแม่
สายสตรองคนนีจ้ริง	ๆ	ครับ	ผู้หญิงทีม่ีพลังยิง่ใหญ่และ
พร้อมจะส่งต่อให้ผู้อืน่	 สมกับทีไ่ด้ช่ือว่า	 “แม่ก็คือแม่”	
ครับ
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