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ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ นางมานิดา ฤกษ์ นิธี
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นายมติพร ลี ้ตระกูล
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เจ้ าของ ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ทีอ่ ยู่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1, โทรสาร 0 2252 5004, เว็บไซต์ http://thaircy.redcross.or.th
พิมพ์โดย บริ ษัท ลักษมีรุ่ง จ�ากัด
์
ที่อยู่ 19, 21 ซอยโพธิแก้ ว 3 แยก 9 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 09 1485 5445, 08 4123 9692, โทรสาร 0 2948 4440

เรื่องจากปก

โดย ธวัชชัย อนันต์ (อาสาหนุ่ม)

ทุกคนบนโลกใบนี ้ ไม่วา่ จะร�่ ารวยหรื อยากจน จะเชื ้อชาติไหน
ภาษาใด ศาสนาอะไร ย่อมต้ องมี “แม่” เป็ นผู้ให้ ก�าเนิด และสตรี ที่แข็งแกร่ง
ทีส่ ดุ ในโลก ไม่วา่ จะผ่านความเจ็บปวด เหน็ดเหนือ่ ย หรือ งานหนักขนาดไหน
ก็ไม่เคยท้ อถอยและอดทนเพื่อลูกได้ เสมอก็คือ “แม่” ส�าหรับลูก ๆ แล้ ว
“แม่” จึงเปรี ยบเสมือน “Super Mom” หรื อ ยอดมนุษย์ “แม่” คือสตรี “ผู้ให้ ”
อย่างไม่สิ ้นสุด สตรี ผ้ พู ิทกั ษ์ เราจากภัยอันตรายทังหลายทั
้
งปวงด้
้
วยชีวิต
“แม่” จึงเป็ นค�าสัน้ ๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่มหาศาล เป็ นค�าที่ประเสริ ฐ
ด้ วยพระคุณอย่างล้นเหลือ และคงไม่มคี า� ใดในโลกนี ้ทีม่ คี วามหมายในตัวเอง
มากมายจนเกินค�าบรรยายเท่ากับค�าว่า “แม่”

4 วารสารยุ วกาชาด

ปี ที่ 69 เล่มที่ 4 ฉบับที่ 409 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

อาสา
Say Hi

สวัสดีน้อง ๆ เยาวชนและคุณผู้อา่ น
ทุกคนค่ะ เวลาผ่านไปรวดเร็วจริ ง ๆ นะคะ เข้ าสู่
ฉบับสุดท้ ายของปี งบประมาณ 2563 กันแล้ ว
หลังการเปิ ดตัว Youth Excellence ของพวกเรา
ฉบับแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนแห่ง
ความรัก ทีใ่ ห้ โอกาสพวกเราทีม Youth Excellence
ได้ เริ่ มส่งสื่อรักเป็ นครัง้ แรก พร้ อมด้ วยการส่งต่อ
พลังบวกบริสทุ ธิ์ทเี่ ข้ าใจและเข้ าถึงน้ อง ๆ เยาวชน
และคุณผู้อา่ นทุกคนได้ อย่างแนบชิดยิ่งขึ ้น
จากวันนันถึ
้ งวันนี ้ ทีม Youth Excellence ต้ องขอขอบคุณ (จาก ถึง ) ขอบคุณ
ทุกเสียงตอบรับ ขอบคุณทุกก�าลังใจ ขอบคุณทุกค�าชื่นชม และที่ส�าคัญคือ ขอบคุณทุกพลัง
อาสายุวกาชาดที่ร่วมแรงใจกันสนับสนุนให้ Youth Excellence สามารถเติบโตขึ ้นเรื่ อย ๆ
อย่างสวยงามค่ะ ขอบคุณที่ช่วยกันออกแบบหน้ าปก เขียนเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ และแบ่งปั น
ประสบการณ์ดี ๆ นะคะ ขอบคุณที่ยงั คงสมัครสมาชิกกันเข้ ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ แม้ แต่ในช่วง
วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ ท�าให้ พวกเราห่างหายจากกันไปได้ เลยจริ ง ๆ (ซึ ้งใจ)
และตอนนี ้ ถึงแม้ ประเทศไทยของเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ได้ เป็ นอย่างดี
แต่สถานการณ์โลกก็ยงั คงมีผ้ ตู ดิ เชื ้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ ้นอยูเ่ รื่ อย ๆ นะคะ รู้อย่างนี ้แล้ ว... น้ อง ๆ
เยาวชนและคุณผู้อ่านทุกคนก็อย่าลืมใส่หน้ ากากอนามัย และรั กษาสุขภาพกันด้ วยนะคะ
#การ์ ดอย่าตกค่ะ #ด้ วยรักและห่วงใยเสมอค่ะ
เข้ าเรื่ องสาระโดน ๆ ของ Youth Excellence ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563
กันดีกว่าค่ะ ทังสองเดื
้
อนนี ้ล้ วนมีวนั ส�าคัญยิง่ ส�าหรับพวกเราชาวไทยคือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
หรื อที่พวกเรารู้จกั กันดีวา่ “วันแม่แห่งชาติ” นะคะ ซึง่ เป็ นวันที่ท�าให้ พวกเราได้ หวนกลับมาระลึก
ถึงพระคุณของ “แม่” ผู้ให้ กา� เนิด ทีม Youth Excellence จึงขอเชิดชูพระคุณของ “แม่” ด้ วยหน้ าปก
“Supermom” นอกจากนี ้ เรายังได้ คณ
ุ แม่บมุ๋ -ปนัดดา คุณแม่สดุ ปัง (ปังปุริเย่ในภาษาวัยรุ่นปัจจุบนั )
มาชวนเม้ าท์เรื่ องงานอาสา ที่ยอมเสี่ยงภัยเพราะเข้ าใจหัวอกคนเป็ นแม่ด้วยกันค่ะ และที่พลาด
ไม่ได้ ก็คือ อาสาInter อาสาอินเทรนด์ อาสาพากิน อาสาเล่าเรื่ อง โดยเหล่าบรรดาน้ อง ๆ
อาสายุวกาชาด ซึง่ จะท�าให้ คณ
ุ ผู้อา่ นได้ รับประสบการณ์ดี ๆ ความรู้ใหม่ ๆ เพือ่ สุขภาพกายและใจ
โดยไม่ตกยุคด้ วยนะคะ และอ้ อมอกอุน่ กับหัวใหล่กว้ างของพี่มฟู ก็ยงั คงอยูเ่ คียงข้ างและเปิ ดรับ
ปั ญหาของน้ อง ๆ เยาวชนและคุณผู้อา่ นทุกคนอยูเ่ สมอค่ะ เหมือนเดิมนะคะ... ถ้ าคุณผู้อา่ น
ท่านใด อยากได้ ของรางวัลจากทีม Youth Excellence ก็อย่าลืมตอบค�าถามชิงรางวัลกัน
เข้ ามานะคะ อาสาสายเปย์อยากแจกจริ ง ๆ ค่ะ และถ้ าใครมีเรื่ องราวดี ๆ ที่อยากแบ่งปั นหรื อ
อยากเห็นผลงานตัวเองใน Youth Excellence ในปี งบประมาณหน้ า ก็สามารถส่งภาพกิจกรรม
หรือ เขียนเล่าเรื่องราวส่งเข้ ามาได้ นะคะ พวกเรารอคุณอยูท่ กุ ช่องทาง ตลอด 24 ชัว่ โมงเช่นเคยค่ะ
... รักคุณแม่ทกุ คนนะคะ
บรรณาธิการ

Youth Excellence 5

กิจกรรมส�านักงานยุ วกาชาด

อาสาพาพิชิต COVID-19
@ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด กว่า 150 คน ร่วมกับประชาชน
เขตพญาไท จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต COVID-19” ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563
ณ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน กิจกรรมประกอบด้ วย การจัดท�าบอร์ ดความรู้ การเดินรณรงค์เรื่ องการ
สวมใส่หน้ ากากอนามัยและมอบหน้ ากากอนามัยแบบผ้ า จัดท�าลานกิจกรรม Brain Based learning
(บันไดงูส้ โู ควิด) ปรับปรุงภูมิทศั น์ ให้ ความรู้เรื่ องการล้ างมืออย่างถูกวิธี การรับมือกับโรคระบาด และ
การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น เรื่ อง การส�าลัก Choking
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Youth Excellence 7

อาสาท�าดี
ถึงปี และวันจะผ่านพ้ น เหตุการณ์ ต่าง ๆ ได้ บรรเทา แต่ด้วยพระบารมีและ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ก็ยงั คงแผ่ไปอย่างไพศาล ส�านักงานยุวกาชาดในปัจจุบนั ก็ยงั คงสืบสาน
งานของสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อสนองงานพระราชชนนีพนั ปี หลวง
น้ อมถวายความจงรักและภักดี ร� าลึกในพระเกียรติคณ
ุ อันงดงามทีป่ ฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
ในครานัน้ โดยได้ ดา� เนินงานโครงการ “ป่ าที่ภกั ดี” เมือ่ ปี พทุ ธศักราช 2561 จวนจบ 2565
ที่พวกเราจะได้ เห็นการเบ่งบานของดอกไม้ 4 ชนิด ที่น้อมถวายในพื ้นที่ร าชการุ ณย์
อันประกอบด้ วย ต้ นราชพฤกษ์ ต้ นมหาพรหมราชินี ต้ นรวงผึ ้ง และต้ นจ�าปี สริ ิ นธร

ค�าว่า “แม่” เป็ นค�านิยามสัน้ ๆ ทีม่ คี วามหมายลึกซึ ้งเกินกว่าจะพรรณนา การทีผ่ ้ หู ญิงคนหนึง่ จะใช้ สรรพนาม
เรี ยกตนเองว่า “แม่” ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเป็ นเพียงผูใ้ ห้ ชวี ติ เด็กทารกตัวน้ อย ๆ ลืมตาดูโลกเท่านัน้ หากถ้ าว่าการ
ป้องกันเลี ้ยงดูให้ ทารกตัวน้ อยเติบโตเป็ นคนโดยสมบูรณ์กเ็ ป็ นภารกิจอันยิ่งใหญ่ทผี่ ้ หู ญิงคนหนึง่ ต้ องรับผิดชอบ วันทีเ่ รา
เกิดคือวันทีแ่ ม่ต้องเจ็บปวด เหมือนวันตายแล้ วเกิดใหม่ ดังนันการที
้
เ่ ราได้ เติบโตมาใช้ ชวี ติ ในสังคม มีความสุขอยูก่ บั ผู้คน
ในโลกใบนี ้ จึงเป็ นภาพทีแ่ ม่ดใี จว่าลูกสามารถด�ารงชีวติ ได้ แต่ถ้าลูกของแม่ได้ ทา� ความดีในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ นันจนประสบ
้
ความส�าเร็ จในภายหน้ า ไม่วา่ เรื่ องนันจะดี
้ กบั ตัวเองและดีกบั ผู้อนื่ ก็เป็ นของขวัญทีด่ ไี ม่น้อยทีจ่ ะมอบให้ แม่
ความงดงามทีไ่ ด้ รังสรรค์ผา่ นการลิขติ ไว้ในเบื ้องต้ น
ก็คงเป็ นความสวยงามไม่น้อยส�าหรั บผู้หญิ งที่มีสถานะ
ขึ ้นชือ่ ว่าแม่ แต่ในบทความนี ้จะขอน้ อมน�าความกล้ าหาญ
ของผู้หญิงทีเ่ ป็ นราชินีของสยาม เคียงข้ างพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ตลอดรั ชสมัยก็มเี รื่ องราวทีแ่ ม้ แต่คนเขียน
ต้ องส�านึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้

ทังหมดนี
้
้ก็ล้วนแต่เพือ่ สนองพระเดชพระคุณสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
และท�าให้ พื ้นทีด่ งั กล่าวได้เป็นสถานทีท่ ปี่ ระชาชนและนักท่องเทีย่ ว ได้ใช้ ประโยชน์ด้านต่าง ๆ
อาทิ พักผ่อนหย่อนใจ เรี ยนรู้ พันธุไ์ ม้ จากป่ าที่ภกั ดี ซึง่ เต็มไปด้ วยต้ นไม้ แทนพระองค์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย, พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และ
สมเด็จพระกนิษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อา� นวยการสภากาชาดไทย ตราบนานเท่านาน

“เขาล้ าน” นามนี ้ คงเป็ นชือ่ ทีจ่ ดจ�าส�าหรับหลายคน เพราะเป็ นเรื่ องราวของผู้คนต่างแดน
ทีเ่ ดินทางมาหวังพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ในระหว่างปี พทุ ธศักราช 2522 ชาวกัมพูชาจ�านวนมาก
ได้ อพยพลี ้ภัยสงครามออกมาจากประเทศตนเอง เขาล้ านคือหนึง่ ในสถานที่ที่ชาวกัมพูชานับแสนคน
มารวมตัวกัน เมือ่ ความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 พระองค์ทรงเสด็จพระราชด�าเนิน ณ บ้ านเขาล้าน ซึง่ เป็ นสถานทีช่ มุ นุม
ของผู้อพยพ และมีรับสัง่ ให้ สภากาชาดไทยเข้ าไปให้ ความช่วยเหลือผู้อพยพอย่างสุดความสามารถ
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อาสาพาเที่ยว

โดย ณัฐสรวง ภัควันต์ (อาสาแนช)

ทักทายอีกครั ง้ ค่ะ ชาวอาสายุวกาชาด จากฉบับที่แล้ วที่ได้ เล่าถึงการมาเยือนประเทศสวีเดนในฐานะ
‘ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเข้ าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ The 2nd World Youth Assembly For Road Safety’
ทังประสบการณ์
้
ความรู้ มุมมอง และ มิตรภาพจากนานาชาติที่ได้ มาแบบเน้ น ๆ คราวนี ้ เราจะมาแนะน�าวิธีพาแม่เที่ยว
ประเทศสวีเดน ดูวถิ ชี วี ติ ความเป็ นอยู่ เก็บเกีย่ วช่วงเวลาดี ๆ ความตืน่ ตาตืน่ ใจ และสร้ างความทรงจ�าฉลองวันแม่กนั ค่ะ
พอถึงสนามบิน Arlanda ตอนเช้ าตรู่ ประเทศทีเ่ ราตังความหวั
้
ง
ว่าคงจะได้ เห็นหิมะ จนแอบคิดล่วงหน้ าว่าถ้ าพาคุณแม่มาด้ วย เรากับ
คุณแม่จะได้ เป็ นเอลซ่าและอันนา เล่นสเก็ตน� ้าแข็ง ร้ องเพลง ปั น้ มนุษย์
หิมะด้ วยกัน แต่ทว่าความจริ งกลับตรงกันข้ ามค่ะ ไม่มีแม้ แต่เกล็ดเลย
(แอบเศร้ า) มีเพียงอากาศหนาว 1 - 3 องศาเซลเซียส บวกกับลมที่แรง
ตลอดทังวั
้ นทังคื
้ น ท�าเอาตัวชา รู้สกึ รักแสงแดดแบบทีไ่ ม่เคยเป็ นมาก่อน
เลยค่ะ... จากสนามบินเข้ าตัวเมือง เราใช้ รถประจ�าทางค่ะ เดินไปขึ ้นรถ
ทีป่ า้ ย Flygbussarna แนะน�าว่าให้ จองตัว๋ ผ่านระบบออนไลน์นะคะ ถูก
กว่ากันครึ่งต่อครึ่งค่ะ รถมาตรงเวลาทุก 10 นาทีคะ่ ไม่ต้องกลัวตกรถ
เพราะ QR Code หนึง่ อันสามารถขึ ้นรถไป-กลับเวลาไหนก็ได้ ภายใน
3 เดือนค่ะ ระหว่างทางนัง่ รถ ก็จะเห็นทุง่ หญ้ าเขียวขจี ตัดกับท้ องฟ้า
ครึม้ แดดอ่อน ๆ พอเริ่ มเข้ าเขตเมือง ความตื่นเต้ นเริ่ มเกิดขึ ้น แท็กซี่ที่นี่
จะเป็ นสีด�า และเป็ นยี่ห้อดังอย่าง Mercedes-Benz เกือบทุกคัน
แน่นอนว่าเราไม่ได้ ลองเรียกแท็กซีข่ องทีน่ ี่ เพราะราคาแพงกว่าค่าอาหาร
สามมื ้อหรูของบ้ านเราเสียอีกค่ะ ประเทศสวีเดนใช้ สกุลเงินชือ่ สวีดชิ โครนา
หรือ SEK นะคะ ทีน่ รี่ บั ทังเงิ
้ นสดและบัตรเครดิต สะดวกสบายใช่ไหมคะ
แต่เดี๋ยวก่อน!! ถ้ าเรามีเงินสดเป็ นแบงค์ 100 SEK หรื อ 500 SEK
บางร้ านค้ า หรือแม้ แต่ 7-Eleven จะไม่รบั เลยนะคะ ได้ เหรียญทอนกลับมา
ก็เอามาแลกคืนเป็ นเงินบาทที่ไทยไม่ได้ ดังนัน้ แนะน�าว่าให้ ใช้ จา่ ยผ่าน
บัตรเครดิตดีที่สดุ ค่ะ
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สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วน่ า สนใจของ
ประเทศสวีเดน ส่วนใหญ่จะเป็ นพิพิธภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม โบราณสถาน
หรื อ เมืองเก่า วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดังเดิ
้ ม
และเนื่องจากเรามีเวลาไม่มาก ดังนันเราจึ
้
ง
เลือกไปสถานที่ยอดนิยมของสตอกโฮล์ ม
เท่านัน้ ที่ส�าคัญจะต้ องไม่ไกลกันมากค่ะ
ที่แรกเลยคือ ย่านเมืองเก่า Gamla Stan
เดินชมบรรยากาศแบบสแกนดิเนเวียดังเดิ
้ ม
จิตรกรรมฝาผนังโบราณ อาคารสีสวย แฝงไป

ปี ที่ 69 เล่มที่ 4 ฉบับที่ 409 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

ด้ วยศิลปะ ความอบอุน่ เรื่องราว ทุกตรอกซอกซอย ไม่วา่
จะมุมไหน ถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะ ที่นี่เหมือนเขาวงกต
ซอยลัดเลาะเต็มไปหมด แต่กเ็ ดินได้ เรื่อย ๆ ไม่มเี หนือ่ ยค่ะ
เดินต่อไปถึงศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม หรือ Stockholm
City Hall ชื่ออาจจะดูเป็ นสถานที่นา่ เบื่อ แต่ที่จริ งแล้ ว
ตรงกันข้ ามโดยสิ ้นเชิงค่ะ ตังแต่
้ ก้าวแรกทีเ่ ข้ าไป เราก็ตนื่ ตา
กับสถาปัตยกรรมของทีน่ ี่ รวมถึงบรรยากาศแบบพาโนรามา
เห็นรอบเมือง สนามหญ้ ากว้ าง ใช้ นงั่ เล่นได้ จนลืมเวลา
ไปเลยค่ะ ส�าหรับสถานที่ที่เราชอบมากที่สดุ และแนะน�า
ว่าต้ องไป คือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งสกันเซน (Skansen)
เป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ งที่แรกของโลกและเก่าแก่ที่สดุ ค่ะ
ค่าเข้ าประมาณ 600 บาท (ขึ ้นกับฤดูกาล) พิพิธภัณฑ์
ตังอยู
้ ห่ า่ งจากตัวเมืองสักหน่อย เดินทางด้ วยรถราง 45 นาที
ซื ้อตัว๋ จาก 7-Eleven ได้ นะคะ ขอบอกว่าไกลหน่อยแต่ค้ มุ
ย่านเมืองเก่าทีว่ า่ เดินเพลินแล้ ว แต่ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ Skansen
นี่ต้องเดินทังวั
้ นถึงจะทัว่ นะคะ ให้ ความรู้ สกึ เหมือนเรา
ย้ อนสูอ่ ดีตจริ ง ๆ มีกิจกรรมหลากหลายให้ ท�า อย่างเช่น
การเป่ าแก้ ว การท�าเครื่องหนัง การท�าหนังสือ การท�าอาหาร
การท�าเครื่ องดื่ม การผลิตยาพื ้นเมือง เป็ นต้ น ถ้ าหาก
ใครชอบวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมหลากหลาย ทีน่ ตี่ อบทุกโจทย์
ที่ต้องการค่ะ แต่ถ้าใครหาซื ้อของฝากเพื่อน ครอบครัว
รวมไปถึงรางวัลให้ ตวั เอง ขอแนะน�า Ahlens City ห้ างใหญ่
ใจกลางเมือง เหมือนสยามบ้ านเราในแบบอากาศหนาว
และมีรถรางวิ่งผ่านค่ะ มีแบบให้ เลือกแปลกตาและพิเศษ
กว่าที่ไหน ๆ โดยเฉพาะแบรนด์ดงั ที่ค้ นุ ตา สัญชาติ
ประเทศสวีเดนแท้ ๆ อย่าง H&M, Dyson, Kanken
และอีกมากมาย เราเชือ่ ว่าต้ องได้ ของติดไม้ ตดิ มือกลับบ้ าน
แน่นอนค่ะ

ก่อนจะจบ เรามีบทเรียนในการเตรียมตัวเทีย่ วเอง
หรื อพาแม่เที่ยวมาแบ่งปั นค่ะ โดยเฉพาะคนขี ้ลืม ไร้ สติ
แบบเรานะคะ สิง่ ที่ต้องเตรี ยมติดตัวเอาไว้ คือ เบอร์ ตดิ ต่อ
ในกรณีฉกุ เฉินค่ะ เช่น เบอร์ สถานทูตไทยในประเทศนัน้ ๆ
เบอร์ เพื่อนหรื อคนรู้จกั ในพื ้นที่ที่จะช่วยเหลือเราได้ และที่
ส�าคัญยอมลงทุนซื ้อซิมเน็ตต่างประเทศเถอะค่ะ เพราะเรา
ไม่สามารถคาดเดาอุบตั เิ หตุได้ นะคะ บทเรี ยนของเราคือ
กระเป๋ าเงินหล่นหายตอนเปลีย่ นเครื่อง ณ สนามบินโดฮาค่ะ
ท�าให้ เราต้ องอยู่ประเทศสวีเดนโดยที่ไม่มีเงินติดตัวเลย
ข้ าวมื ้อแรกของเราคือการต่อรองกับโรงแรมให้ ตดั เงินจาก
บัตรเครดิตใบเดียวกับที่เราใช้ จองห้ องพัก หลังจากนันเรา
้
ก็ได้ รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ หลากหลายประเทศ
ที่มาเข้ าร่วมประชุมค่ะ ทุกคนน่ารักมาก มีทงเลี
ั ้ ้ยงข้ าว ให้
ยื ม เงิ น สดก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยโอนคื น จากประเทศไทยผ่ า น
Western Union ค่ะ

สถานที่สุดท้ ายที่เราอยากแนะน�าคือ สถานี
รถไฟฟ้าใต้ ดินค่ะ ความพิเศษอยู่ท่ีกว่า 100 สถานี
รถไฟฟ้าใต้ ดนิ เหล่านี ้เป็ นเสมือนพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะร่วมสมัย
ตกแต่งตังแต่
้ บนั ไดเลื่อน อุโมงค์สถานี ไปจนถึงลิฟต์
แถมยังมีไกด์แนะน�าด้ วยนะคะ ต้ องใช้ เวลาทังวั
้ นถ้ าอยาก
จะเที่ยวให้ ครบค่ะ เพราะนอกจากงานศิลป์ สุดคูลแล้ ว
แต่ละสถานียงั มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวส�าคัญรอบ ๆ อีกด้ วย
ได้ รูปสวย ๆ แถมได้ เพื่อนใหม่จากการเดินทางเพิ่มอีก
ด้ วยนะคะ สนุกครบทุกอรรถรสจริ ง ๆ ค่ะ

อีกหนึง่ สิง่ ทีเ่ ราอยากจะฝากไว้ สา� หรับทุกคนนะคะ
เสน่ห์ที่แท้ จริ งของการท่องเที่ยวคือ การได้ ไปเห็น สัมผัส
และเรี ยนรู้ คุณค่า มุมมองของศิลปะ ธรรมชาติ รวมไปถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะ ไม่ใช่เพียงแต่ตกึ รามบ้ านช่อง
ทีต่ กแต่งสวยงามพร้ อมถ่ายรูปลง Instagram เพียงอย่างเดียว
นะคะ ผู้คนต่างถิ่นมักมอบประสบการณ์ มุมมองและ
มิตรภาพที่ดีให้ เราเสมอค่ะ ถ้ ามีโอกาส ลองพาแม่ไปเที่ยว
ประเทศสวี เ ดนกัน นะคะ วัน แม่ปี ห น้ า เราก็ ตัง้ ใจ
จะพาแม่ไปเช่นกันค่ะ
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โรคอ้วน...มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

มะเร็งตับ

ของตับ เพราะเวลาทานอาหารมากเกินกว่าที่ร่างกายใช้
ไขมันจะสะสมในร่างกาย ทัว่ ๆ ไป และในช่องท้ อง ในตับ
ถ้ าตับมีไขมันสะสมมาก ๆ ก็จะค่อย ๆ เกิดการอักเสบ
ของตับ มีพงั ผืดเกิดขึ ้น จนกลายเป็ นตับแข็ง เมื่อเป็ น
ตับแข็งแล้ ว ไม่วา่ จากสาเหตุอะไร จะมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งของตับ และจะมีความเสีย่ งต่อสภาวะแทรกซ้ อน
อื่น ๆ อีก 4 ประการคือ

โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

เรียน ท่านผู ้อ่านที่รักทุก ๆ ท่าน

3 โรคมะเร็ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
โรคอ้ วนเป็ นอย่างมากคือ มะเร็ งเต้ านม ตับ
ช่ ว งนี ม้ ี ข่ า วคนดั ง ที่ ร้ ู จั ก กั น ทั่ ว ประเทศเสี ย ชี วิ ต จาก ล�าไส้ใหญ่ มะเร็งเป็ นโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการเสียชีวติ
โรคมะเร็ง ผมจึงขอหยิบเรื่ องมะเร็งมาคุยกัน ผมสนใจเรื่ องการ อันดับหนึ่งของชาวโลก และของคนไทยด้ วย
สร้ างเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรคมาหลายสิบปี แล้ ว และช่วงที่สอน วันนี ้ผมขอพูดเกี่ยวกับโรคมะเร็ งตับนะครับ
เรื่ องนี ้ใหม่ ๆ ผมบอกผู้ฟัง ผู้เรี ยนว่า โรคมะเร็งป้องกันไม่ได้ ฉะนัน้
เรามาสนใจโรคที่ปอ้ งกันได้ ดีกว่า เช่น โรคในกลุม่ NCDs, non
มะเร็งตับมี 4 สาเหตุที่ส�าคัญ (แต่มี
communicable diseases หรื อ โรคไม่ติด ต่อ ทัง้ หลาย เช่น สาเหตุอนื่ ๆ อีก) คือ 1) โรคอ้ วน 2) แอลกอฮอล์
โรคหลอดเลือดหัวใจ สมอง เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง 3) เชื ้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Hepatitis B Virus,
โรคอ้ วน ฯ
HBV) และ 4) เชื อ้ ไวรั สตับ อักเสบชนิ ด ซี
(Hepatitis C Virus, HCV) ซึง่ ป้องกันได้ ทงนั
ั ้ น้
WHO หรือองค์การอนามัยโลกรายงานว่า NCDs เป็ นสาเหตุ ถ้ ามีความรู้ และมีวินยั วินยั นี่ส�าคัญที่สดุ ครับ
ของการเสียชีวิตของชาวโลกถึง 71% ของการเสียชีวิตทังหมด
้
คือ
41 ล้ าน ใน 57 ล้ านคนที่เสียชีวิต แต่นอกจากนัน้ WHO ยังบอก
อีกว่ารวมทังหมดแล้
้
ว มีคนเสียชีวิตจากโรคที่ปอ้ งกันได้ ในปี 2516
ถึง 8.9 ล้ านคน เพราะโรคที่ตดิ ต่อบางโรคก็ปอ้ งกันได้ เช่น HIV/
AIDS, เชื ้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี (Hepatitis B Virus, HBV
และ Hepatitis C Virus, HCV) ฯลฯ แต่ปัจจุบนั นี ้เป็ นทีท่ ราบกันดีแล้ ว
ว่าโรคมะเร็ งก็ป้องกันได้ ลดความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็ งได้ เช่น
โรคอ้ วน
อ้ วนอย่างเดียวมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง 13 ชนิด
(WHO องค์การอนามัยโลก) คือ มะเร็ งของล�าไส้ ใหญ่ เต้ านม ตับ
ตับอ่อน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ถุงน�า้ ดี ต่อมลูกหมาก
มดลูก รังไข่ ไทรอยด์ multiple myeloma (โรคของระบบเลือด)
และ meningioma (เยื่อหุ้มสมอง)
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1) เลือดออกจากหลอดเลือดที่โป่ งพองบริ เวณ
ที่รอยต่อหลอดอาหาร และ กระเพาะอาหาร จะอาเจียน
เป็ นเลือดสีแดง หรื อด�า หรื อถ่ายเป็ นเลือดสีด�า หรื อสีแดง
ถ้ าถ่ายอุจจาระเป็ นสีด�าขอให้ นกึ ว่ามีเลือดออกจากระบบ
ทางเดินอาหารส่วนบนไว้ ก่อน และรี บไปพบแพทย์
2) ตับวาย ซึม ง่วงนอนไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง ฯลฯ
3) ไตวาย
4) ติดเชื ้อง่าย เพราะผู้ป่วยตับแข็งมีภมู ิค้ มุ กัน
บกพร่ อง
อ้ วนที่ไหนไม่เป็ นปั ญหา แต่อย่าอ้ วนที่ “พุง”
เพราะอ้ วนที่พงุ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคต่าง ๆ ได้
เช่น ความดันโลหิต หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง ฯ แต่ปัญหาคือ มันมักจะอ้ วนที่พงุ และไขมัน
ที่พงุ เป็ นส่วนที่ลดได้ ช้าที่สดุ ขนาดน� ้าหนักลดมากแล้ ว
พุงยังไม่ลดเลย?! (เช่นในกรณีของผม)
อ้ วนหรื อไม่ ผู้เชี่ยวชาญให้ ดจู าก 2 อย่างคือ
1) ดัชนีมวลกาย หรื อ Body Mass Index, BMI
วิธีค�านวน BMI คือ น� ้าหนักตัวเป็ นกิโลกรัม / ความสูง

เป็ นเมตร ยกก�าลังสอง ค่า BMI ของคนไทยควรอยู่
ระหว่าง 18.5 – 23 สูงกว่า 23-24.9 เรี ยกว่าน� ้าหนักเกิน
(overweight) สูงกว่า 25 จึงจะเรี ยกว่าอ้ วน
2) นอกจากดู BMI แล้ วต้ องดูพงุ ด้ วย คนไทย
พุงชาย หญิงควรเล็กกว่า 90, 80 เซนติเมตร ตามล�าดับ
ถ้ าอย่างหนึง่ อย่างใดเกินถือว่าเกินไปแล้ ว
เดี๋ ยวนี ม้ ี การตรวจไขมัน ในตับที่ ล ะเอี ยดมาก
ชื่อ fibroscan หรื อ transient elastography ผมแนะน�า
ให้ ทกุ คนไปตรวจไว้ เป็ นพื ้นฐาน ไว้ เทียบกับอนาคต จะบอก
ได้ ว่ามีไขมันในตับกี่% น่าระวังหรื อยัง เครื่ องตรวจนี ้
ช่วยลดการเจาะตับลงไปได้ มาก ราคาค่าตรวจประมาณ
2,000 บาท แต่คงต้ องออกเงินเองครับ ยกเว้ นแพทย์สงั่ ให้
ตรวจ
การท�าตัวไม่ให้ อ้วน หลัก ๆ คือ การเลือกทาน
อาหาร ทานเท่าที่ร่างกายใช้ เท่านัน้ และออกก�าลังกาย
แต่ออกก�าลังกายเท่าไหร่ก็ไม่สามารถลดน� ้าหนักได้ ถ้ าไม่
คุมอาหาร เพราะทานขนมปั งเพียง 1 แผ่นถ้ าจะเผา
ผลาญให้ หมดต้ องวิ่ง 1 ไมล์?!
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อาสาเล่าเรื่อง

ต้นไม้ของแม่

โดย ไกร สาตรักษ์ (อาสาไกร)

เรียนรู ้เพื่อแบ่งปั น

โดย ศศิ สุริยจันทราทอง (อาสาลูกน�า้ )

“คงนับเป็ นโชคดีของชีวิตที่ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา หลากหลาย
ความรู้ ที่ได้ รับจากผู้ร้ ูทงหลาย
ั้
ท�าให้ เราได้ เป็ นเราในทุกวันนี ้”
เมื่ อ ถึง เดื อ นสิง หาคมของทุก ปี เราต้ องไม่ลื มให้ ความส� าคัญ และระลึกถึง
พระคุณของแม่ ผู้หญิงคนแรกที่ให้ ชีวิตเรา ผู้หญิงที่รักเราที่สดุ มาฟั งเรื่ องราวความน่ารัก
ของแม่ผมกันนะครับ แม่ของผมมีลกู ชายทังหมด
้
๓ คน แม่จงึ เป็ นผู้หญิงคนเดียวที่นา่ รัก
ที่สดุ ในบ้ าน ผมสนิทกับแม่มาก แม่ให้ ความส�าคัญเรื่ องของลูกเป็ นอันดับแรก แต่แม่ก็มี
อีกหนึง่ สิง่ ที่รักและชื่นชอบเป็ นชีวิตจิตใจคือ การปลูกต้ นไม้ แม่สามารถใช้ เวลาอยูใ่ นสวน
ของแม่ได้ ทงวั
ั ้ น มีทงปลู
ั ้ กต้ นใหม่ รื อ้ ต้ นเก่า ตัดแต่งกิ่ง ย้ ายต้ นโน้ นไปมุมนัน้ ย้ ายต้ นนัน้
แทนมุมนี ้ และผมก็คือแรงงานจิตอาสาที่ต้องขนดิน หิน ย้ ายกระถางของแม่เสมอ แม่
สามารถเนรมิตให้ ต้นไม้ บางต้ นออกมาเป็ นทรงเรขาคณิตได้ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม แม่บอก
ว่าแม่จะแกล้ งต้ นไม้ ให้ เขาเปลี่ยนทรงบ้ าง แต่ผมรู้วา่ ใจจริ งแล้ ว แม่อยากให้ ต้นไม้ เติบโต
อย่างสวยงาม ต้ นไม้ ที่ได้ รับการใส่ใจด้ วยสองมือของแม่นนั ้ ท�าให้ ผมคิดถึงตัวเอง ผมคือ
ต้ นไม้ ต้นโปรดของแม่ ผมรับรู้ได้ วา่ แม่ปลูกต้ นไม้ ต้นนี ้ด้ วยชีวิต ให้ ความรัก ดูแลด้ วยหัวใจ
ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ ลกู เจริ ญเติบโตไปในวิถีทางแห่งความดี ให้ แข็งแรงทังร่้ างกายและจิตใจ
วันนี ้นอกจากดอกไม้ ในสวนของแม่จะส่งกลิน่ หอมไปทัว่ แล้ ว ยังเบ่งบานเต็มหัวใจของผม
แม่จงึ มักได้ ยินผมบอกรักแม่ทกุ วันอย่างไม่เก้ อเขิน ไม่เพียงเฉพาะวันแม่เท่านัน้
ผมเชื่อว่าพวกเราต่างก็เป็ นต้ นไม้ ที่พิเศษที่สดุ ของแม่ ไม่วา่
เราจะเติบโตมาแบบไหน มีสสี นั และรูปทรงต่างกันอย่างไร เราล้ วนแล้ ว
แต่มีเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตน ในขณะที่เราบอกรักแม่ ให้ รักต้ นไม้
ของแม่ด้วย นัน่ หมายถึง รักดี งอกงามอย่างมีคณ
ุ ค่า ตอบแทนความรัก
อันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนที่เราเรี ยกท่านว่า “แม่” ด้ วยการ “ท�าดี” ครับ

การเรี ยนดนตรี เรี ยกได้ ว่าเป็ นการเรี ยนสิ่งที่เป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ที่ช่วยเติมเต็ม
มนุษย์ทกุ ๆ คนให้ สมบูรณ์ทงกายและใจ
ั้
โดยเฉพาะดนตรี ไทยซึง่ เป็ นความรู้ ที่สืบทอดมา
ตังแต่
้ อดีต จากการที่น� ้ามีโอกาสได้ เรี ยนดนตรี ไทยมาตลอด 17 ปี โดยได้ รับความเมตตาจาก
ครูบาอาจารย์ จึงท�าให้ น� ้าอยากจะแบ่งปั นความรู้ที่ได้ รับกับผู้อื่น โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
หลังจากที่น� ้าได้ เข้ ามาเรี ยนในสาขาวิชาดนตรี ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงท�าให้ น� ้าได้ มีโอกาสสอนดนตรี ไทยจิตอาสา ตามสถาบันต่าง ๆ ทังโรงเรี
้
ยน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่ด้อยโอกาส โดยนักเรี ยนหลายคนนันเป็
้ นเด็ก
ที่มีปัญหาทางด้ านการเรี ยน พฤติกรรม ซึง่ เป็ นผลจากปั ญหาครอบครัว การที่เด็กได้ มีโอกาส
เรี ยนดนตรี ไทยนัน้ นับว่าเป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ เด็กได้ แสดงออก ช่วยส่งเสริ มการเห็นคุณค่า
ในตัวเอง พัฒนาศักยภาพของตน ตลอดจนเด็กหลายคนที่มีฐานะไม่ดี ก็ยงั สามารถน�าความรู้
ทางดนตรีทเี่ ราได้ มอบให้ ไปใช้ หาเลี ้ยงตนเองและแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ การเป็ นครูอาสา
นอกจากจะได้ ท�างานเพื่อสังคมแล้ ว ยังท�าให้ น� ้าได้ มองเห็นถึงปั ญหาทังในด้
้ านของการศึกษา
และปัญหาของนักเรียนในบริบททีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ท�าให้ น� ้าได้ เรียนรู้วธิ ีทจ่ี ะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ
ในฐานะครู เพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี ้ให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้น เรี ยกได้ วา่ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้จากครู และครู
ก็ยงั ได้ เรี ยนรู้จากนักเรี ยนด้ วยเช่นกัน
ส�าหรับน� ้า ที่เป็ นนิสติ คณะครุศาสตร์ จึงคิดว่าจิตอาสาที่ดีที่สดุ ที่จะสามารถท�าได้
ก็คือ การถ่ายทอดความรู้ที่มีโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน เพราะความรู้ก็เป็ นเหมือนเครื่ องมือ และ
เกราะป้องกันให้ เด็ก ๆ ได้ เติบโตขึ ้นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ และใช้ จิตอาสาส่งต่อความรู้ให้ กบั ผู้อื่น
ต่อไป

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

ส�านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่
4-7 สิงหาคม 2563 ณ ยังโทน เฮลธ์ ปาร์ ค รี สอร์ ท ต�าบลศรี มงคล อ�าเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี มีผ้ เู ข้ ารับการอบรมจ�านวน 81 คน

23 สิงหาคม 2563 ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรี ยนสา จังหวัดน่าน
บ�าเพ็ญประโยชน์โดยการมอบถุงยังชีพ และงบประมาณ ให้ แก่ เทศบาลต�าบล
กลางเวียง เทศบาลต�าบลเวียงสา อบต.แม่สา บ้ านปงสนุก และบ้ านกลางเวียง
จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ น�า้ ป่ าไหลหลาก
เข้ าท่วมพื ้นที่ เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
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นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็ นประธานพิธีเปิ ดการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื ้นฐานยุวกาชาด"
รุ่นที่ 5212/สพ.34 ซึง่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดขึ ้น
• รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563
• รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563
โดยมีอาสายุวกาชาดเข้ ารับการอบรม รวมจ�านวนทังสิ
้ ้น 204 คน
ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 ส�านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ�าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กศน. อ�าเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับมูลนิธิคนสร้ างป่ า
กรมป่ าไม้ และ ชุมชนต�าบลรางบัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ และขยายเครื อข่ายอาสายุวกาชาดใน
จังหวัดราชบุรี โดยการเข้ าร่วมกิจกรรมการฟื น้ ฟูป่าอย่าง
มีสว่ นร่วมในโครงการ ‘คนสร้ างป่ า ป่ าสร้ างชีวิต’ พร้ อม
ทัง้ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน โครงการอบรม
อาสายุวกาชาดนอกโรงเรี ยน หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ น รุ่นที่ 473/รบ.16 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ วัดเจติยาราม ต�าบลเจดีย์หกั และ ณ วัดบางลี่เจริ ญ
ธรรมต�าบลโคกหม้ อ อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กศน.อ�าเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส จัดอบรม
อาสายุวกาชาด หลักสูตรพื ้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่
23 - 25 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.
อ�าเภอศรี สาคร อ�าเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมี
อาสายุวกาชาดเข้ ารับการอบรม จ�านวน 72 คน
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อาสาอินเทรนด์

อาสาพากิน

ต้นไม้เป๊ะปังได้
ด้วย

COOK FROM HOME
เสิร์ฟรัก ไม่เสิร์ฟ

โดย กรพล จั่นจิรภัทร (อาสาเจม)

โดย ธาม ธีรารัตม์ (อาสาธาม)

หลังจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 โดยเฉพาะช่วง #อยู่บ้านหยุดเชือ้ เพื่อชาติ
ท�าให้ เทรนด์ปลูกต้ นไม้ ฟอกอากาศได้ รับความนิยมมากขึ ้น
เรื่ อย ๆ ในประเทศของเรา จนกระทัง่ ผมรู้สกึ ได้ วา่ ช่วงนี ้
ไม่ว่าผมจะหันไปทางไหน คุยกับใคร หรื อแม้ แต่กบั พี่ ๆ
ที่ ส� านัก งานยุวกาชาดทุก คนก็ จะพูด ถึง การปลูก ต้ นไม้
พันธุ์ตา่ ง ๆ ชื่อแปลก ๆ ที่ผมไม่เคยได้ ยิน เช่น ยางอินเดีย,
พลูงาช้ าง, คล้ าใบตอง, มอนสเตอร่าใบด่าง, ฟิ โลรางเงิน,
ฟี โล, พิ ้งค์, ปริ น้ เซส, ฟิ โลเดนดรอน, ซานาดู, และอีกมากมาย... ส�าหรับผม ผมชอบเทรนด์การปลูกต้ นไม้ ฟอกอากาศ
และอยากให้ เทรนด์นี ้อยู่ค่ปู ระเทศไทยไปนาน ๆ ยิ่งถ้ าเทรนด์นี ้แพร่ หลายไปทัว่ โลกได้ ก็คงจะยิ่งดีครับ เพราะต้ นไม้
มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ดีคือสามารถดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไว้ ก่อนที่จะลอยขึ ้นสูช่ นบรรยากาศ
ั้
จึงเป็ นยาวิเศษที่สามารถ
ช่วยลดภาวะโลกร้ อนได้ กว่า 20% เชียวครับ
ฉบับนี ้ ผมจึงขออาสามาน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ชว่ ยให้ การปลูกต้ นไม้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ ้น ซึง่ นัน่ ก็คือ
RACHIO อุปกรณ์ IoT ที่จะช่วยให้ การรดน� ้าต้ นไม้
จะไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งจุ ก จิ ก กวนใจหรื อ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ท� า ให้ คุ ณ
เสียเวลาอีกต่อไป เพราะอุปกรณ์ชิ ้นนี ้จะช่วยคุณควบคุม
สปริงเกอร์รดน� ้าต้ นไม้ โดยเฉพาะ เป็ นอุปกรณ์ Smart Home
และเป็ นอุปกรณ์ Smart Garden ซึง่ นอกจากจะช่วยให้ คณ
ุ
รดน� ้าต้ นไม้ ได้ อย่างทัว่ ถึงแล้ว ยังประหยัดน� ้ามากกว่า 50%
จากการรดน� ้าปกติ โดยการท�างานของมันจะเชือ่ มต่อผ่าน
Wifi ซึง่ สามารถควบคุมการรดน� ้าต้ นไม้ ในแต่ละแปลง
จะได้ รับปริ มาณน� ้าเท่า ๆ กัน หรื อแตกต่างกันก็ได้ ขึ ้นอยู่
กับเราเป็ นผู้ก�าหนด เพราะมีฟังก์ชนั่ ที่สามารถแยกแยะ

ที่ส�าคัญมันจะช่วยคาดการณ์ สภาพอากาศ วันไหนที่
อากาศครึม้ ฟ้าครึม้ ฝนหรื อฝนจะตก มันจะหยุดการรดน� ้า
และวัดปริ มาณแสง เพื่อให้ สามารถรดน� ้าต้ นไม้ ได้ ตาม
ความเหมาะสมของสภาพอากาศขณะนัน้ บอกเลยนะครับ
ว่าเทคโนโลยีสมัยนี ้ก้ าวไปไกลมากเลยทีเดียว แนะน�านะ
ครับลองศึกษามาใช้ งานดูงา่ ยมาก ๆ เลย นอกจากจะช่วย

ให้ ความสะดวกสบายแล้ ว ยังประหยัดน� ้าได้ อีกด้ วย และ
ที่ส�าคัญยังค�านวณปริ มาณการรดน� ้าจากสภาพอากาศ
ล่วงหน้ าได้ ด้วย สุดยอดไปเลย ยังไงเนื่องในโอกาสวันแม่
ปี นี ้ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันบอกรักคุณแม่
ด้ วยการปลูกต้ นไม้ เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและ
ร่วมลดโลกร้ อนด้ วยกันนะครับ
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LDL

ปี ที่ 69 เล่มที่ 4 ฉบับที่ 409 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

ในช่ วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งความรักและความอบอุ ่น เพราะมีวันส�าคัญอย่างวันแม่
่
แต่เนืองจากปี นี้เป็นปี พิเศษที่ไม่เหมือนปี ไหน เพราะวันแม่ปีนี้อยู ่ในช่ วงสถานการณ์ COVID-19 การที่เราจะ
พาแม่ออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล�าบาก วันนี้พวกเราเลยขอพาทุกคน
มาบุ กบ้านของพี่อาสาโตเดี่ยวกันค่ะ
ส�าหรับความพิเศษของบ้ านนี ้ก็คือ การแลกกัน
ท�าอาหารให้ กนั และกันทานเป็ นประจ�าค่ะ นัน่ คือ คุณแม่
ท�าอาหารให้ พโ่ี ตเดีย่ วทาน พีโ่ ตเดีย่ วก็ทา� อาหารให้ คณ
ุ แม่
ทานเช่นเดียวกันค่ะ โดยอาหารที่คณ
ุ แม่ท�าให้ พี่โตเดี่ยว
ทานวันนี ้ก็คือ เมนูไก่ทอดกระเทียม แกงจืดหัวไชเท้ า และ
ขนมหวานอย่างเต้ าฮวยนมสด ส่วนเมนูที่พี่โตเดี่ยวท�าให้
คุณแม่ทานก็คือ เมนูขนมจีบหมู ระหว่างท�าอาหาร
พวกเราได้ แอบถามเคล็ดลับในการท�าอาหารของคุณแม่
(เผือ่ จะได้ นา� มาฝากทุกคนค่ะ) แต่คณ
ุ แม่บอกกับพวกเราว่า
สูตรการท�าอาหารของบ้ านนี ้ ก็เหมือนกับบ้ านอื่น ๆ
จะไม่เหมือนก็เพียงแค่ การไม่ใช้ น� ้ามันในการท�าอาหาร
เท่านันเอง
้ อาหารประเภทผัดนันจะใช้
้
น� ้าธรรมดาแทนน� ้ามัน
เพราะว่าคุณแม่มีภาวะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
คุณหมอเลยให้ คณ
ุ แม่งดทานอาหารมันและอาหารทอด
แต่ท่ีวนั นีย้ อมท�าเมนูไก่ทอดกระเทียม ก็เพราะว่าเป็ น
เมนูโปรดของพี่โตเดี่ยว
หลังจากท�าอาหารเสร็ จคุณแม่ก็ได้ ชวนพวกเรา
ร่วมทานอาหารมื ้อนี ้ด้ วยกัน ต้ องขอบอกเลยค่ะว่าอาหาร
แต่ละเมนูนนนอกจากจะอร่
ั้
อยแล้ว ยังอบอวลไปด้วยความรัก
ที่ ทั ง้ คุ ณ แม่ แ ละพี่ โ ตเดี่ ย วใส่ ล งไปในอาหารที่ ท� า ให้
คนที่รักทาน มือ้ นีพ้ วกเราเลยเจริ ญอาหารเป็ นพิเศษ
เลยทีเดียวค่ะ

ก่อนจากกัน พี่โตเดี่ยวได้ แอบกระซิบเมนูเด็ด
เพื่อลดระดับคอเลสเตอรอล ที่คุณแม่ทานในหนึ่งวัน
ฝากให้ พวกเราได้ มาแบ่งปั นกับทุกคนด้ วยค่ะ เผื่อใคร
อยากลองเอาไปท� า ให้ คุณ แม่ห รื อ คนพิ เ ศษทานนะคะ
ขอขอบคุณคุณแม่และพี่โตเดี่ยวที่ให้ พวกเราไปบุกบ้ าน
แสนอบอุ่น และขอสุขสันต์วนั แม่แด่คุณแม่ทุกคนค่ะ
แล้ วอย่าลืมติดตามกันในฉบับต่อไปด้ วยนะคะ

มื้ออาหารลดคอเลสเตอรอล 1 วัน
มื้อเช้า : สลัดอะโวคาโด และนมอัลมอนด์
มื้อเที่ยง : ต้มย�าไก่ ข้าวกล้อง
อาหารว่าง : โกโก้เย็นนมไขมันต�่า
มื้อเย็น : น�้าพริก ผักสด ปลานึ่ง
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อาสาพาสอน

ล ม ห า ยใ จ ฉั น . . .
คื อ เ ธ อ
โดย นางพิมพ์พิศา ศุภะวัฒนะบดี

หลายคนอาจมองว่า การเลี ้ยงลูกเริ่ มต้ นเมื่อลูก
ลืมตาดูโลก แต่ความเป็ นจริ งแล้ ว การเลี ้ยงลูกให้ สมบูรณ์คือ
การเริ่ มต้ นเลีย้ งตัง้ แต่วัน แรกที่ คุณ แม่ร้ ู ตัวว่า “ตัง้ ครรภ์ ”
เพราะเด็กจะสามารถรับรู้ ความรู้ สกึ ได้ ตงแต่
ั ้ อยู่ในครรภ์แล้ ว
ดังนัน้ การควบคุมอาหารและการควบคุมอารมณ์ จึงสามารถ
ส่งผลดีโดยตรงต่อเด็กได้ ถ้ าเราอยากให้ เค้ าเป็ นอย่างไร
แม่ก็ควรปฏิบตั ติ วั อย่างนันด้
้ วยนะคะ
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“

. . . ท�าให้พ่ไี ด้ตระหนักว่า
ความรู ้เรื่องการดูแลผู ้สูงอายุ
ที่ พี่ ใช้ ประกอบอาชี พเป็ น
วิทยากรสอนอาสายุ วกาชาด
มาโดยตลอดนัน้ มีประโยชน์
มากมายมหาศาลเพียงใดค่ะ

“

เพราะเดือนสิงหาคมเป็ นเดือนพิเศษส�าหรับคุณแม่ทกุ คน คุณแม่
มือใหม่อย่างพีจ่ งึ ขอใช้ พื ้นทีน่ ี ้ แบ่งปันประสบการณ์ตรงในการดูแลตัวเอง
ของคุณแม่ทตี่ งครรภ์
ั้
ตอนอายุมาก (Advanced maternal age) มาฝากค่ะ
พี่ตงครรภ์
ั้
ลูกคนแรกตอนอายุ 40 ปี บริ บูรณ์ ค่ะ ทางการแพทย์ ถือว่า
มีความเสี่ยงมากทังต่
้ อตัวพี่เองและลูกในครรภ์ เช่น เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้ อน การคลอดก่อนก�าหนด รวมถึงภาวะดาวน์ซินโดรม
ในลูกน้ อยของพี่ด้วย พี่จึงจ�าเป็ นต้ องดูแลเอาใจใส่ตวั เองและลูกมาก
เป็ นพิเศษค่ะ เริ่มต้ นจากการรีบไปฝากครรภ์โดยทันทีเมือ่ ทราบว่าตัวเอง
ตังครรภ์
้
พร้ อมตรวจและปฏิบตั ิทกุ อย่างตามที่คณ
ุ หมอแนะน�า ตังแต่
้
เดือนแรกจนถึงไตรมาสสุดท้ ายก่อนคลอดกันเลยค่ะ ปรกติแล้ วพีเ่ ป็ นคน
ไม่ชอบทานยา และจะทานอาหารตามใจปากมาก แต่ก็ต้องปรั บ
พฤติกรรมครัง้ ใหญ่เพื่อลูกค่ะ เช่น ทานยาตามที่คณ
ุ หมอสัง่ อย่าง
เคร่งครัด ทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ พักผ่อนเยอะ ๆ งดกิจกรรมที่โลดโผน
เป็ นต้ น พออายุครรภ์มากขึ ้น สิง่ ที่ส�าคัญมาก ๆ ของการตังครรภ์
้
หลัง
อายุ 30 ปี คือ ต้ องเจาะน� ้าคร�่ า เพื่อดูวา่ เด็กในครรภ์มีความผิดปกติไหม
เพื่อจะได้ แก้ ปัญหาทันนะคะ คุณแม่บางคนอาจจะกลัวการเจาะน� ้าคร�่ า
ก็สามารถใช้ วิธีการตรวจเลือดได้ คะ่ แต่คา่ ใช้ จา่ ยก็มากกว่าเป็ นเท่าตัว
นะคะ และผลที่ได้ คือแค่ 99% เท่านันค่
้ ะ เมื่อถึงไตรมาสสุดท้ ายของการ
ตังครรภ์
้
ท้ องของพี่ก็ยิ่งโตมากขึ ้นค่ะ จนท�าให้ การเคลื่อนย้ ายตัวเอง
เป็ นไปอย่างยากล�าบากมาก ๆ แต่ก็เป็ นโอกาสดีจริ ง ๆ นะคะ...

พี่ได้ น�าความรู้ เหล่านัน้ มาประยุกต์ใช้ กับตัวเองในช่วงใกล้ คลอด
เยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็ นการเดิน การนัง่ การลุก โดนเฉพาะเวลาที่ต้อง
ท�าธุระในห้ องน�า้ ที่ต้องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะไม่คล่องตัว
เหมือนก่อนค่ะ รวมถึงการออกก�าลังกายแบบผู้สงู อายุด้วยนะคะ เป็ นปั จจัย
ส�าคัญมากที่ ท�าให้ พ่ี คลอดลูกน้ อยได้ อย่างปลอดภัยและแข็งแรงด้ วยกัน
ทังคู
้ ่ค ่ะ
การมีลูกท�าให้ พ่ีเข้ าใจลึกซึ ้งยิ่งขึน้ ถึงความล�าบาก ความทุ่มเท
ทังแรงกายแรงใจ
้
ทุนทรัพย์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่คณ
ุ แม่คนหนึง่ ต้ องใช้
เพื่อเลี ้ยงดูเด็กน้ อยคนหนึ่งให้ เติบใหญ่ขึน้ มาได้ อย่างมีคุณภาพ ทุกวันนี ้
ลูกน้ อยคือลมหายใจของพี่ค่ะ และพี่ก็ยงั คงน�าเอาความรู้ ท่ีได้ จากการเป็ น
วิทยากรของฝ่ ายวิชาการ มาเป็ นเข็มทิศเพื่อใช้ สอนลูกน้ อยของพี่ให้ เป็ นคนดี
ของสังคมในอนาคตอยูเ่ ลยค่ะ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องของ “หลักสูตรความรู้เพือ่ ชีวติ ”
หรื อ “หลักสูตร YABC (Youth as Agent of Behavioral Change)” ที่สอนให้
เยาวชนคือผู้น�าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูส่ งั คมที่ดี
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พี่เชื่ อเสมอนะคะว่าการสร้างคนดี
สู่สังคม จ�าเป็นต้องท�าตัง้ แต่ยังเป็นเด็กค่ะ
และพี่จะขอเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างสังคม
ที่ดีต่อไปค่ะ...
สุขสันต์วันแม่จากคุณแม่มือใหม่นะคะ
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Red Talk on

โดย กฤษฎา ลี (อาสากัส)

บอกเลยว่ากิจกรรม Live นี ้ เป็ นที่จบั ตามองของคนทัว่ โลก โดยหัวข้ อที่พวกเราเตรี ยมไป
พูดคุยในครัง้ นี ้ คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศของตน ซึง่ ผมก็ได้ มีโอกาสเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมท�า ได้ แก่ การร่วมแสดงใน MV เพลง
“มัน่ หน้ า มัน่ ใจ ไม่กลัวโคโรนา” เพือ่ รณรงค์ให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงวิธปี อ้ งกันตัวเองจาก COVID-19
การเป็ นส่วนหนึง่ ของ “โครงการจิตอาสาส่งต่อหน้ ากากอนามัยแบบผ้ าให้ กบั ผู้ที่ขาดแคลนหน้ ากาก
อนามัยในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาด COVID-19” ด้ วยการเย็บหน้ ากากอนามัยแบบผ้ า
และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ ทกุ คนเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ และผมยังได้
ช่วยประกอบอาหาร บรรจุอาหารปรุงสุก และแจกอาหาร ใน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผู้อา� นวยการ
สภาชาดไทย” อีกด้ วย กิจกรรมทังหมดนี
้
้เป็ นที่นา่ สนใจ และพูดถึงของคนที่รับชมใน Live อย่างมาก
มีหลายความคิดเห็นแสดงความชื่นชมว่าเยาวชนไทย มีศกั ยภาพที่หลากหลาย

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาวอาสายุวกาชาดทุกคน ก่อนอื่นขอพูดว่า “Happy International Youth Day !”
นอกจากวันที่ 12 สิงหาคม จะเป็ นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยแล้ว ทุกคนทราบหรือไม่วา่ วันนี ้เป็ นวันเยาวชน
สากลด้ วย ซึง่ วันนี ้ผมได้ มีโอกาสเป็ นตัวแทนเยาวชนอาสายุวกาชาด สภาชาดไทย เข้ าร่วมกิจกรรม Live “Red
Talk on International Youth Day” ผ่าน Facebook Fanpage : International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies และ Twitter : @IFRC

โดยกิจกรรมในครัง้ นี ้ มีเยาวชนที่ได้ รับคัดเลือก
จากทังหมด
้
4 ประเทศ ซึง่ หนึง่ ในนันก็
้ คือผม ตัวแทนจาก
ประเทศไทย และเพื่อน ๆ ตัวแทนจากอีก 3 ประเทศครับ
คนแรกหนุม่ หล่อเยาวชนวัย 21 ปี ชื่อ Nam Pham Hai
ตัวแทนจากประเทศเวียดนาม คนทีส่ องสาวสวย Simin Say
เยาวชนวัย 24 ปี ตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์ และคน
สุดท้ ายพิธีกรสาวน้ อยวัย 20 ปี ผู้เป็ นน้ องเล็กสุดของเรา
ชื่อ Michelle Shi Jie Chew ตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย
ซึง่ สาวน้ อยคนนี ้ยังได้ รับเลือกให้ เป็ นตัวแทนของเยาวชน
กาชาด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้ วย
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สุดท้ ายนี ้ผมอยากจะขอบคุณโอกาสดี ๆ จาก ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และ
IFRC ที่เลือกผมเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่วมกิจกรรม Live ในครัง้ นี ้ ท�าให้ ผมได้ รับประสบการณ์
แปลกใหม่ ผมอยากจะฝากเพื่อน ๆ อาสายุวกาชาดด้ วยว่า ทุกคนมีโอกาสเหมือนผมได้ เพียงแค่มา
เป็ นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยครับ โอกาสดี ๆ รอเพื่อน ๆ ทุกคนอยูน่ ะครับ ไว้ มารู้จกั กันนะ
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นานาสาระยุ วกาชาดไทย

นานาสาระ : ยุ วกาชาดไทย

โดย กลุ่มส่งเสริ มและพัฒนายุวกาชาด ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ จการนักเรี ยน

สวัสดีค่ะพี่น้องยุ วกาชาด เรามีกิจกรรมยุ วกาชาดสถานศึกษาที่น่าสนใจ
มาน�าเสนอพี่น้องยุ วกาชาด ดังต่อไปนี้
การประชุมเครื อข่ายยุวกาชาดในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ (หาดใหญ่) อ�าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อรั บทราบข้ อมูล ปั ญหา
อุปสรรค แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
กับบุคลากรยุวกาชาดในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
และทดสอบมาตรฐานของหลั ก สู ต รครู ผ้ ู สอนกิ จ กรรม
ยุวกาชาด ก่อนเผยแพร่ และน�าไปใช้ ในสถานศึกษาต่อไป
ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริ หาร
สถานศึกษา และครู ผ้ ูสอนกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�านวน 43 คน
การประชุ ม สรุ ป ผลการจั ด งานวัน คล้ า ย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ�าปี 2563 ระหว่าง
วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่
รับทราบข้ อมูล ปัญหา อุปสรรคในการจัดงานทีผ่ า่ นมา
และหาแนวทางในการจัดงานวันคล้ ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทยในปี ตอ่ ไป ทังในกรณี
้
ที่ยงั มีการระบาด
ของเชื ้อไวรัส COVID-19 และกรณีปกติ มีผ้ แู ทนจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ ายต่าง ๆ ในการจัดงาน
วันคล้ ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ�าปี 2563
เข้ าร่วมประชุม ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา และครูผ้ สู อนกิจกรรมยุวกาชาด เข้ าร่วม
ประชุม จ�านวน 40 คน
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การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่และผู้บงั คับบัญชา
ยุวกาชาด หลักสูตรครู ผ้ ูสอนกิจกรรมยุวกาชาด
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีเจตคติ
ที่ดีต่อการฝึ กอบรมและศรัทธาต่อกิจการยุวกาชาด
มีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด และสามารถปฏิบตั ิงานยุวกาชาดตาม
บทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายได้ จ�านวน 3 รุ่น
ดังนี ้
3.1) ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอาร์ มทอง อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
มีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม จ�านวน 54 คน
3.2) ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ณ ส�านักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม จ�านวน 60 คน
3.3) ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 โรงเรี ยนโสตศึกษา อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
มีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม จ�านวน 70 คน

โครงการประชุมปฏิบตั กิ ารผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมโบ๊ ทเฮ้ าส์ บูทีค ริ เวอร์ ไซด์ อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และจัดท�าต้ นฉบับสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

ที่กล่าวมาคือผลการด�าเนินกิจกรรมของพี่น้องยุ วกาชาด สถานศึกษา
ที่ร่วมด�าเนินการร่วมกับเรา (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุ วกาชาด ส�านักการลูกเสือ
ยุ วกาชาดและกิจการนักเรียน) หากท่านมีขอ้ ค�าถามหรือสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ
สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง หรือส่งจดหมายสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 319
อาคารเสมารักษ์ ชั้ น 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300 หรือ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2628 6405 หรือ e-mail : redcrossyouth@moe.go.th
ฉบับหน้าเราจะมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวให้เพื่อน ๆ ได้รบั ทราบ
ข้อมูลกันใหม่นะคะ ส�าหรับฉบับนี้ กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ต้องขอขอบคุณ
ผู ้อ่านทุกท่านและขอจบคอลัมน์นี้ไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ
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สวัสดีครับน้อง ๆ ที่รักทุกท่าน กลับมาเจอพี่มูฟกันอีกแล้ว
ในช่ วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ พี่มูฟขออวยพรให้คุณแม่ทุก ๆ ท่าน
มีสขุ ภาพที่แข็งแรงนะครับ ช่ วงนีฝ้ นตกเกือบทุกวัน พี่มูฟอยากให้นอ้ ง ๆ
ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ... ในวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่าง
คิดถึงพี่มูฟบ้างไหมหนอเธอ (แอบแปลงเพลงฝนตกที่หน้าต่างครับ)
เมื่อไหร่ท่หี นั ไปทางไหนไม่เจอใคร คิดถึงพี่มูฟได้เสมอนะครับ เพียงหยิบ
โทรศัพท์สแกน QR Code ท้ายบทความนี้ พี่มูฟและพี่ ๆ ทีมงาน
พร้อมที่จะอยู ่เคียงข้างครับ ขอแค่น้อง ๆ ใจเย็น ๆ นะครับ พี่มูฟ
สัญญาว่า จะตอบให้ทุกค�าถามที่ส่งเข้ามาอย่างแน่นอนครับ แต่ถ้า
ด่วนมาก แวะเข้ามาหากันได้ตลอดครับ มาเริ่มฉบับแรกกันดีกว่าครับ

Keep Moving

Q

โดย พีม่ ู ฟ

สวัสดีคะ่ พี่มฟู หนูมีเรื่ องที่อยากมูฟออน แต่ทกุ วันนี ้ หนูยงั มูฟเป็ นวงกลมอยูเ่ ลยค่ะ ตอนนี ้หนูผิดหวัง
จากการมีเพือ่ นทีส่ นิทกันมาตังแต่
้ เด็ก แล้วพอเข้ ามหาวิทยาลัยก็มาเป็ นรูมเมทอยูด่ ้ วยกัน แต่ชว่ งหลัง ๆ
เพื่อนก็เปลี่ยนไป อยูด่ ี ๆ ก็ไม่คอ่ ยพูดกับหนู หนูอดึ อัดมากเลยค่ะ หนูควรท�ายังไงดีคะ

A
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Q

พี่มฟู คะ แต้ วขอค�าปรึกษา อาจจะเป็ นเรื่ องแปลก ๆ หน่อยนะคะ คือว่าคุณพ่อคุณแม่ของแต้ ว
ชอบซื ้ออาหารทะเลที่มีกลิน่ แรง ๆ เช่น ปลาหมึก ปลาอินทรี มาแช่ไว้ ในตู้เย็นที่บ้านค่ะ
แล้ วพอแต้ วเปิ ดตู้เย็นทุก ๆ ครัง้ ก็จะได้ กลิน่ ของอาหารทะเลพวกนี ้ ซึง่ ส่วนตัวแต้ วไม่ชอบกลิน่ แรง
แบบนี ้เลย รู้สกึ ว่ากลิน่ มันท�าให้ หายใจไม่สะดวก แล้ วของอย่างอื่นในตู้เย็นก็เหม็นไปหมดเลยค่ะ
แต้ วจะบอกพ่อกับแม่อย่างไรดีคะ ท่านถึงจะไม่เอาอาหารที่มีกลิน่ พวกนี ้มาแช่ต้ เู ย็น

A

โอ้ โห! ก่อนอื่นต้ องบอกเลยว่าพออ่านปั ญหาเรื่ องปลาอินทรี แล้ ว พี่มฟู เองก็
นึกภาพตามเลยครับ เข้ าใจนะครับว่ากลิน่ ของปลาอินทรีคอ่ นข้ างแรงและติดเหนียว
แน่นหนึบ โดยเฉพาะกับสิง่ ของที่วางใกล้ เคียงกัน พี่มฟู แนะน�าให้ น้องแต้ วเอาถุง
พลาสติกห่อปลาอินทรี และน�าไปใส่กล่อง ก่อนแช่ต้ เู ย็นนะครับ นอกจากเป็ นการ
ถนอมอาหารแล้ ว ยังเป็ นการลดปั ญหาของกลิน่ ที่กวนใจน้ องแต้ วด้ วยครับ หรื อชวน
คุณพ่อคุณแม่ท�าอาหารที่ใช้ ปลาอินทรี เป็ นส่วนประกอบ เช่น ผัดคะน้ าปลาอินทรี
ข้ าวผัดปลาอินทรี หลนปลาอินทรี เป็ นต้ น ก็เป็ นอีกหนึ่งทางออกที่จะท�าให้
หมดไปจากตู้เย็นเร็ วขึ ้นนะครับ (ฮ่าๆ) และถ้ าลองท�าตามวิธีที่พี่มฟู แนะน�าแล้ วยังไม่
หายแนะน�าว่า บอกคุณพ่อคุณแม่ตามตรงดีกว่าครับ พี่มฟู ว่าท่านเข้ าใจน้ องแต้ ว
แน่นอนครับ

พี่มูฟขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับน้อง และ ทุก ๆ คนที่ได้อ่านคอลัมน์นี้นะครับ
อย่าพึ่งท้อครับ ท�าทุกอย่างด้วยความพยายาม ความตัง้ ใจ ผลสุดท้ายจะต้อง
ออกมาดีอย่างแน่นอน เชื่ อพี่มูฟ!

เจอกันฉบับหน้า อย่าลืมนะครับ ไปต่อไม่ไหว เรียกใช้พ่ีมูฟ
แค่สแกน QR Code เพราะชี วิตคือสิ่งสวยงามครับ

พี่มฟู เข้ าใจความรู้สกึ น้ องมาก ๆ นะครับ ก่อนอื่นหาอะไรท�าให้ สบายใจก่อนครับ
จากนันลองนึ
้
กทบทวนว่าน้ องได้ เผลอไปท�าหรื อพูดอะไรให้ เพื่อนผิดใจบ้ างไหม ถ้ ามี พี่มฟู
แนะน�านะครับว่าให้ ขอโทษเพื่อนและบอกความรู้สกึ เสียใจหรื ออึดอัดที่น้องมีครับ พี่มฟู ว่า
เพื่อนต้ องให้ อภัยครับ เพราะเป็ นเพื่อนสนิทกันมาตังแต่
้ เด็ก แต่ถ้าน้ องทบทวนดูแล้ ว ไม่ได้
ท�าอะไรให้ เพือ่ นไม่สบายใจเลย พีม่ ฟู แนะน�าให้ หาเวลาสือ่ สารปรับความเข้ าใจกับเพือ่ นครับ
ถามเพื่อนตรง ๆ เลยครับ ว่าสาเหตุคืออะไร การเริ่ มพูดก่อนไม่ใช่เพราะเราผิด แต่เพราะ
เราเลือกจะรักษามิตรภาพและความสัมพันธ์ทดี่ ขี องเพือ่ นไว้ แต่ถ้าสุดท้ ายแล้วเพือ่ นไม่เปิ ดใจ
จริ ง ๆ พี่มฟู ขอแนะน�าให้ น้องเข้ าใจเพื่อนเพื่อลดความอึดอัดของน้ องเองนะครับ มูฟออน
จริ ง ๆ และปล่อยให้ เวลาเป็ นเครื่ องรักษาความสัมพันธ์นี ้ครับ พี่มฟู เป็ นก�าลังใจให้ นะครับ
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อาสาสายเปย์

อาสาพาเม้าส์

ส

วัสดีค่ะ หลังจากได้รับสาระความรู ้และความสนุก
จาก Youth Excellence ไปแล้ว พบกับค�าถามชิ งรางวัล
ฉบับที่ 408 กันนะคะ โดยเรามีร่มจากส�านักงานยุ วกาชาด
ให้เป็นรางวัลค่ะ
โครงการป่ าที่ภักดีปฐมบท เริ่มต้นเมื่อไหร่
เมนูแนะน�าส�าหรับคนคอเรสเตอรอลสูงในหนึ่งวันมีอะไรบ้าง
Rachio คืออะไร
พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งที่แรกของโลกชื่ ออะไร และอยู ป่ ระเทศไหน
ดาราที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่คนสวย ดีกรีนางสาวไทย
ลุกขึ้นมาท�างานจิตอาสาคือใคร
6. ท่านชื่ นชอบคอลัมน์ใดของ Youth Excellence ฉบับนี้มากที่สุด เพราะเหตุใด
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศของ Youth Excellence ในฉบับต่อไป เช่ น
คอลัมน์ท่ีท่านอยากให้ทีม Youth Excellence เพิ่มเติมหรือลดทอน เป็นต้น

1.
2.
3.
4.
5.

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

รายชื่ อผู ้โชคดีจากฉบับที่ 408
1. นางสาววนิดา กันเปี่ ยมแจ่ม
2. นายอิทธิกร คชกาญจน์

ไม่มีผ้ ตู อบค�าถามถูกทุกข้ อ

สมัครสมาชิก
Youth Excellence
วารสารยุวกาชาด
ปีละ 200 บาท จ�านวน 4 ฉบับ สแกน QR code ที่นี่
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คุณแม่คนพิเศษที่ Youth Excellence
อยากพาไปพู ดคุยด้วย เพื่อต้อนรับวันแม่แห่งชาติ
ของเราก็คือ “พี่บุ๋ม” หรือ “ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี”
ครับ เอ่ยชื่ อนี้ ใคร ๆ ก็คงรู ้จัก คุณแม่คนสวย
ดีกรีนางสาวไทยประจ�าปี 2543 พิธีกร ดารา
นักแสดง อาจารย์ นักธุ รกิจ ฯลฯ เพราะพี่บุ๋ม
เป็นผู ้หญิงที่ครบเครื่อง จึงไม่แปลกที่พ่บี ุ ๋มจะเป็น
ต้นแบบของใครหลาย ๆ คนครับ และด้วยความ
โดดเด่นในการช่ วยเหลือสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู ้ ห ญิ ง ที่ ถู ก ล่ อ ลวงหรื อ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ
บวกกับมุ มมองของความเป็นแม่สุดแซ่ บ ท�าให้
พี่บุม๋ ไม่ได้เป็นเพียงคุณแม่ของน้องอันดา แต่ยัง
กลายเป็นคุณแม่ท่ดี แู ลลูกสาวอีกหลาย ๆ คนด้วย
Youth Excellence อยากให้ทุกคนได้มาท�า
ความรู ้จักกับผู ้หญิงที่ได้ช่ื อว่า “แม่ ก็ คื อ แม่ ”
คนนี้กันครับ

อะไรคื อ สิ่ ง ที่ ท� าให้ พ่ี บุ๋ ม อยากลุ ก ขึ้ น มาช่ วยสั ง คม โดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งของเด็ ก และสตรี ค รั บ
จากเหตุการณ์ที่น้องผู้หญิงคนหนึง่ โดนข่มขืนและฆ่าบนรถไฟ เราก็มอง
ว่าเรามีลกู สาว ซึง่ ตอนนันเนี
้ ่ย เรารู้สกึ ว่า ลูกสาวเราก�าลังโตขึ ้นทุกวัน แล้ ว
ในอนาคตลูกสาวเราจะอยูอ่ ย่างปลอดภัยได้ อย่างไร สิง่ หนึง่ ที่แม่อย่างเรา
จะท�าได้ แทนทีจ่ ะมานัง่ ต่อว่าหน้ าจอทีวี หรือว่านัง่ ต่อว่าตามข่าว เราขยับตัว
ท� าอะไรได้ บ้ างไหม? ในเมื่ อ คนส่วนใหญ่ บอกว่ากฎหมายมัน อ่อ นแอ
ก็เปลี่ยนกฎหมายสิ เพราะกฎหมายมันต้ องคุ้มครองประชาชน ไม่ใช่
คุ้มครองแพะ หรือผู้ไม่ได้ กระท�าความผิด นัน่ ก็คอื เมือ่ กฎหมายมันล้าสมัยแล้ว
อย่างเรื่ องการข่มขืนนี่ เขียนมาตังสามสิ
้
บกว่าปี แล้ ว ก่อนพี่บมุ๋ เกิดอีก นัน่
หมายถึงว่า ถึงเวลาเปลีย่ นแปลงกฎหมายให้ เท่าทันกับความรุนแรงในสังคม
ปั จจุบนั ไหม? ก็เลยเป็ นสิง่ เริ่ มต้ นค่ะ พี่บมุ๋ คิดว่าในวันที่เรายังมีชื่อเสียงอยู่
แล้วช่วยคนอืน่ ได้ ควรลงมือท�า ดีกว่าไปท�าตอนแก่ แล้วคนมาถามว่าใครนะ...
บุม๋ ปนัดดา ไม่ร้ ูจกั ตอนนันแก่
้ แล้ วเอาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนดีกว่า (หัวเราะ)
ต้ องคิดว่า ณ วันนี ้ คุณได้ ท�าอะไรเพื่อสังคมบ้ างหรื อยัง? อย่างเรื่องทีพ่ บี่ มุ๋
ท�าอยู่ ในส่วนทีไ่ ปช่วยภาคใต้ ตอนนัน้ ก็เจอคาร์บอมบ์ เรื่องของการค้ ามนุษย์
ก็มขี ดั ผลประโยชน์ เรื่องของการเปลีย่ นกฎหมาย ก็ทา� ให้ กลุม่ ผู้ชายหลายคน
ไม่พอใจ แต่สง่ิ หนึง่ ทีพ่ เี่ ชือ่ มัน่ คือ ในเมือ่ มันเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราต้ องเปลีย่ นแปลง
มัน พีบ่ มุ๋ รู้สกึ ว่าการท�าดีหรืออะไรก็ตาม คุณจะไม่ร้ ูเลยว่า คุณท�าได้ มากน้ อย
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แค่ไหน ตราบใดที่คณ
ุ ยังไม่ลงมือท�า คุณจะรู้ได้ อย่างไรว่าสิง่ ที่คณ
ุ ท�าคือสิง่ ที่ดี
ที่สดุ ถ้ ายังไม่ได้ ลองท�า และการท�าความดีต้องมีความสุข ถ้ าถึงขนาดต้ องเอา
ตัวเองเข้ าไปเป็ นทุกข์ หรื อเป็ นเรื่ องที่เป็ นเดือดเป็ นร้ อนเกินไปก็ไม่ท�าหรอกค่ะ
เราท�าอยูใ่ นขอบเขตที่เป็ นไปได้ คะ่
จุ ดเริ่มต้นของ “องค์กรท�าดี” คืออะไรครับ
เริ่ มแรกมาจากที่วา่ เราเป็ นคนมีชื่อเสียง แล้ วเราเห็นในข่าวว่าพี่บณ
ิ ฑ์
์
บรรลือฤทธิ ก็เป็ นดาราท่านเดียวที่ท�างานด้ านจิตอาสา ถ้ าเราลองรวบรวม
เพือ่ น ๆ ในวงการบันเทิงและสือ่ มวลชน ให้ มารวมกลุม่ กัน มาช่วยกันค่ะ แต่ละคน
จะบอกว่า ตัวเองก็มงี านประจ�าทีต่ ้ องท�า มีครอบครัวทีต่ ้ องดูแล จะให้ มาช่วยงาน
สังคมแบบเต็มตัวก็ไม่ไหว พีบ่ มุ๋ เลยแนะน�าให้ แต่ละคนช่วยกันคนละเล็กละน้ อย
ช่วยในด้ านที่ตวั เองถนัด เลยกลายมาเป็ นองค์กรท�าดี ซึ่งรวบรวมกลุ่มคน
หลากหลายอาชีพ กลุม่ คนในวงการบันเทิง คนจากหลากหลายพื ้นที่มาช่วยกัน
และก็ประสบความส�าเร็จเร็วมาก องค์กรท�าดีไม่ได้ เน้ นที่ใครเป็ นพิเศษเลยค่ะ
แต่สว่ นมากภาพลักษณ์บมุ๋ คนก็เข้ าใจไปว่าเน้ นเรื่ องสตรี เด็ก ส่วนใหญ่ แต่ถ้า
ถามว่าคนแก่ดแู ลไหม ก็ดนู ะคะ อย่างตายายยโสธร เคสนี ้ก็ลงไปดูแล แต่ถ้าเป็ น
กรณี ข่มขืน จะเป็ นกรณี ที่พี่บุ๋มทนไม่ได้ เป็ นพิเศษ อาจเป็ นเพราะในฐานะ
ความเป็ นแม่ด้วย กรณีอื่นอย่างน้ องหมาเราก็ชว่ ยเยอะ บางครัง้ มีองค์กรอื่น
เข้ ามาร่วมช่วยด้ วย เพราะเราคนเดียวท�าไม่ได้ ทงหมดหรอกค่
ั้
ะ
การเป็นดาราจิตอาสา ท�าดีจากใจ เป็นเรื่อง
ธรรมดาทีต่ อ้ งถูกคนบางกลุม่ มองว่าสร้างภาพ
พี่ บุ๋ ม มี วิ ธี บ อกตั ว เองอย่ า งไรให้ มี ก� า ลั งใจ
ในการยืดหยัดบนจุ ดยืนของตัวเองครับ
พี่ บุ๋ม โดนมาตัง้ แต่ แ รกอยู่แ ล้ ว นะว่ า
ท� าดี เ นี่ ย หนึ่ง สร้ างภาพ สอง ปูทางเข้ าสู่
การเมือง สาม อยากดังกว่านี ้ แต่ละค�าแรง ๆ
ทังนั
้ นเลยนะ
้
แต่เราไม่ควรแคร์ วา่ คนอื่นจะพูด
อะไรจนเกินไป คนที่เขาพูดไม่ดีกบั เรา คนที่เขา
มองลบกับเรา พี่ถือว่าเขานิสยั ไม่ดี และคนที่เขา
มองลบกับคนที่ท�าดีก็ยิ่งนิสยั ไม่ดีเข้ าไปใหญ่ สิง่
ส�าคัญคือ เราควรแคร์คนทีเ่ ขาดีกบั เราไม่ดกี ว่าหรือ
เราแคร์ ในความดีทเี่ ราท�าไม่ดกี ว่าหรือ เราไปแคร์
คนนิสยั ไม่ดที า� ไม แคร์เขาเราก็ไม่สบายใจ ใช้ เวลา
เป็ นเครื่ องพิสูจน์ ว่าเราจริ งใจกับสังคมแค่ไหน
ขอมีความสุขกับการท�าความดี ดังนันพี
้ ่บมุ๋ ขอมี
ความสุขในโลกปั จจุบนั ดีกว่าค่ะ

30 วารสารยุ วกาชาด

ผู ้หญิงส่วนใหญ่ท่ีคิดว่า “เราเป็ นแค่ผู้หญิง” จะไปสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือท�าอะไรได้ พี่บุ๋มคิดอย่างไรครับ
ส�าหรับสาว ๆ นะคะ อย่ามองตัวเองว่า “เราเป็ นแค่ผ้ หู ญิง”
ถ้ ามองแค่ในมุมนัน้ มันก็จะเป็ นการดูถกู ตัวเอง เราดึงคนกลุม่ นี ้
ขึ ้นมาอยูบ่ นพื ้นดินยากมาก เพราะคุณน่ะคิดลบต่อตัวเองตังแต่
้
แรกอยูแ่ ล้ ว ซึง่ เป็ นสิง่ ที่พี่พยายามสร้ างมุมมองใหม่ให้ กบั เขาอยู่
การที่มองว่าตัวเองเป็ นแค่ผ้ หู ญิง ต้ องยอม นัน่ แสดงว่าคุณไม่ได้
ก�าลังมองตัวเองเป็ นคนเหมือนกัน ไม่จา� เป็ นว่าการเรียกร้ องสิทธิสตรี
ต้ องหมายถึงว่าเราเหนือกว่าผู้ชายนะคะ เราแค่ยอมรับค่ะ เราแค่
ยอมรั บผู้ชาย ยอมรั บตัวตนของเราที่เป็ นผู้หญิ ง ยอมรั บเพศที่
แตกต่างและหลากหลาย ทุกคนเป็ นคนเหมือนกันหมดค่ะ ค�าว่า
“แค่” ผู้หญิ ง มันไม่ใช่ “แค่” นะคะ แต่เราเป็ นเพศที่ยิ่งใหญ่
สามารถสร้ างโลกใบนี ้ได้ สามารถให้ ความอบอุ่นได้ สามารถ
สร้ างสิง่ ดี ๆ ได้ การที่เราจะสร้ างได้ เราต้ องรักตัวเองก่อน เราต้ อง
เข้ าใจก่อนว่า ผู้หญิงสามารถเป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ อย่างไร แล้ วนี่
คือสิ่งที่ผ้ ูหญิ งสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่อย่างแรกคือ
หนึง่ รักตัวเองให้ มาก ๆ สอง อย่าดูถกู ผู้หญิงด้ วยกัน แค่สองอย่างนี ้
ผู้หญิงเราจะเปลี่ยนแปลงเป็ นพลังที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับโลกใบนี ้ได้ คะ่
ปี ที่ 69 เล่มที่ 4 ฉบับที่ 409 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

ภาพพี่บุ๋มจะเป็ นคุณแม่สายสตรอง เวลาผ่านความ
ผิดหวังซ�้ า ๆ พี่บุ๋มท�าอย่างไรให้กลับมายืนได้อย่าง
เข้มแข็งอีกครัง้ และรวดเร็วครับ
ส�าหรั บพี่ ถ้ าพูดถึงความรั ก พี่บุ๋มว่าเป็ นสิ่ง
สวยงามนะคะ คนเราเมื่อมีความรักเราจะรู้สกึ ดี มีพลังใน
การดูแลตัวเอง แต่เมื่ออกหัก เราแค่คดิ ใหม่ เป็ นเพราะ
คนคนนันอาจไม่
้
เห็นคุณค่าของเรา เราต้ องเห็นคุณค่าใน
ตัวเรานะ ฉันจะสวย ฉันจะรวย จะเก่ง น�าความรู้สกึ ผิดหวัง
นันมาสร้
้
างพลังผลักดันให้ กบั เรา ความรักไม่ได้ เป็ นสิ่ง
ก�าหนดชีวิต แต่ความรักตัวเองนัน่ คือการก�าหนดชีวิตเรา
ว่าเราจะเจอคนแบบไหน ปลอบใจแบบข�า ๆ เลยนะว่า
หนทางข้ างหน้ ายัง มี ห ล่ อ กว่ า กงยู ร ออยู่ อี ก นะลูก นะ
(หัวเราะ)
Youth Excellence ฉบับนี้คาบเกี่ยวกับเดือนสิงหาคม
ซึ่ งเป็นเดือนของแม่ ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พี่บุ๋ม
มีหลักในการเลี้ยงลูกอย่างไรครับ และฝากพี่บุ๋ม
ช่ วยเป็ นก�าลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้ หลายกันสัก
หน่อยครับ
หน้ าที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ของพี่ บุ๋ ม คื อ การดู แ ล
น้ องอันดามัน เมื่อพี่บมุ๋ ท�างานดูแลคนอื่น ๆ ทัว่ ประเทศ
ได้ พี่บมุ๋ ก็ต้องมีเวลาให้ ลกู ได้ พี่จะให้ เวลาลูกเสมอและ
จะรักษาค�าพูดกับลูกทุกครัง้ ไม่วา่ ขณะนันจะเกิ
้
ดอะไรขึ ้น
และการเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว ก่อนอื่นคุณแม่เลี ้ยงเดี่ยวต้ อง
วางแผนการใช้ชวี ติ ให้ดี ก่อนจะตัดสินใจอะไร มีลกู เมือ่ พร้ อม
ส�าคัญนะ เพราะการเลี ้ยงเด็กคนหนึง่ ให้ เติบโตมามีชีวิต
ที่ดีนนไม่
ั ้ ใช่เรื่ องง่าย ผู้หญิงเราต้ องยืนด้ วยขาตัวเองให้ ได้
เวลาท้ อ เหนื่อยหรื อเจอปั ญหา ให้ มองหน้ าลูกว่าเราไม่ได้
อยู่ตวั คนเดียว เชื่อว่าคนเป็ นแม่ทุกคนจะมีพลังวิเศษ
อย่างบอกไม่ถกู พลังตรงนี ้จะท�าให้ ทกุ ครัง้ ที่เราเหนื่อย
ท้ อ หรือเจอปัญญา เราจะรู้สกึ ว่าฉันสามารถชนะทุกสิง่ ได้
ถ้ าเรามีลกู อยู่ และอีกอย่างเราต้ องรักตัวเองให้ มาก ๆ
รักลูกให้ มาก ๆ พี่บ๋มุ เองเป็ นคนหนึ่งที่เจอปั ญหาสังคม
ค่อนข้ างมาก แต่พ่ีบุ๋มจะใช้ ประตูบ้านเป็ นก�าแพงกัน้

เมื่อก้ าวเข้ าประตูบ้าน พี่จะรับแต่พลังดี ๆ ถ้ าคุณอยูก่ บั
ครอบครั ว คุณต้ องตัดเรื่ องงาน เอาปั ญหาเรื่ องงาน
เหยียบไว้ หน้ าบ้ าน จะไม่มีการเอาปั ญหานอกบ้ านเข้ าสู่
ในบ้ านเด็ดขาด และปัญหาในบ้ านจะไม่มปี นไปสูน่ อกบ้ าน
เด็ดขาด คุณต้ องสร้ างสิง่ ดี ๆ ให้ กบั ตัวเอง บางอย่าง
ปั ญหาชีวิตของคนมันเกิดขึ ้นได้ คะ่ ปี ชงมันเกิดขึ ้นได้ คะ่
คุณคะ งานไม่ดี งานเสีย แต่อย่างน้ อยชีวติ ส่วนตัวต้ องไม่พงั
อย่างน้ อยต้ องมีส่วนดี ๆ ในชีวิตที่ยงั เหลืออยู่ ดังนัน้
ส่วนไหนไม่ดี เดี๋ยวเริ่ มต้ นใหม่ เดี๋ยวว่ากันใหม่ ลองปรับ
ชีวิตตัวเองใหม่ หาความฝันของตัวเองให้ เจอ แบ่งเวลา
ให้ ได้ ท�าทุกสิง่ ทุกอย่างให้ ดีที่สดุ แล้ วคุณจะมีความสุข
กับตัวเองค่ะ
และนีค่ ือแง่คิดดี ๆ จากพีบ่ ุ ๋ม พีส่ าวคนสวย
ของเราครับ จากการพู ดคุย ทีม Youth Excellence
สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความอบอุ ่นของคุณแม่
สายสตรองคนนีจ้ ริง ๆ ครับ ผู ้หญิงทีม่ ีพลังยิง่ ใหญ่และ
พร้อมจะส่งต่อให้ผู้อนื่ สมกับทีไ่ ด้ชื่อว่า “แม่ก็คือแม่”
ครับ
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ภาพพี่บุ๋มจะเป็ นคุณแม่สายสตรอง เวลาผ่านความ
ผิดหวังซ�้ า ๆ พี่บุ๋มท�าอย่างไรให้กลับมายืนได้อย่าง
เข้มแข็งอีกครัง้ และรวดเร็วครับ
ส�ำหรั บพี่ ถ้ ำพูดถึงควำมรั ก พี่บุ๋มว่ำเป็ นสิ่ง
สวยงำมนะคะ คนเรำเมื่อมีควำมรักเรำจะรู้สกึ ดี มีพลังใน
กำรดูแลตัวเอง แต่เมื่ออกหัก เรำแค่คดิ ใหม่ เป็ นเพรำะ
คนคนนันอำจไม่
้
เห็นคุณค่ำของเรำ เรำต้ องเห็นคุณค่ำใน
ตัวเรำนะ ฉันจะสวย ฉันจะรวย จะเก่ง น�ำควำมรู้สกึ ผิดหวัง
นันมำสร้
้
ำงพลังผลักดันให้ กบั เรำ ควำมรักไม่ได้ เป็ นสิ่ง
ก�ำหนดชีวิต แต่ควำมรักตัวเองนัน่ คือกำรก�ำหนดชีวิตเรำ
ว่ำเรำจะเจอคนแบบไหน ปลอบใจแบบข�ำ ๆ เลยนะว่ำ
หนทำงข้ ำงหน้ ำยัง มี ห ล่ อ กว่ ำ กงยู ร ออยู่ อี ก นะลูก นะ
(หัวเรำะ)
Youth Excellence ฉบับนี้คาบเกี่ยวกับเดือนสิงหาคม
ซึ่ งเป็นเดือนของแม่ ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พี่บุ๋ม
มีหลักในการเลี้ยงลูกอย่างไรครับ และฝากพี่บุ๋ม
ช่ วยเป็ นก�าลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทัง้ หลายกันสัก
หน่อยครับ
หน้ ำที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของพี่ บุ๋ ม คื อ กำรดู แ ล
น้ องอันดำมัน เมื่อพี่บมุ๋ ท�ำงำนดูแลคนอื่น ๆ ทัว่ ประเทศ
ได้ พี่บมุ๋ ก็ต้องมีเวลำให้ ลกู ได้ พี่จะให้ เวลำลูกเสมอและ
จะรักษำค�ำพูดกับลูกทุกครัง้ ไม่วำ่ ขณะนันจะเกิ
้
ดอะไรขึ ้น
และกำรเป็ นแม่เลี ้ยงเดี่ยว ก่อนอื่นคุณแม่เลี ้ยงเดี่ยวต้ อง
วำงแผนกำรใช้ชวี ติ ให้ดี ก่อนจะตัดสินใจอะไร มีลกู เมือ่ พร้ อม
ส�ำคัญนะ เพรำะกำรเลี ้ยงเด็กคนหนึง่ ให้ เติบโตมำมีชีวิต
ที่ดีนนไม่
ั ้ ใช่เรื่ องง่ำย ผู้หญิงเรำต้ องยืนด้ วยขำตัวเองให้ ได้
เวลำท้ อ เหนื่อยหรื อเจอปั ญหำ ให้ มองหน้ ำลูกว่ำเรำไม่ได้
อยู่ตวั คนเดียว เชื่อว่ำคนเป็ นแม่ทุกคนจะมีพลังวิเศษ
อย่ำงบอกไม่ถกู พลังตรงนี ้จะท�ำให้ ทกุ ครัง้ ที่เรำเหนื่อย
ท้ อ หรือเจอปัญญำ เรำจะรู้สกึ ว่ำฉันสำมำรถชนะทุกสิง่ ได้
ถ้ ำเรำมีลกู อยู่ และอีกอย่ำงเรำต้ องรักตัวเองให้ มำก ๆ
รักลูกให้ มำก ๆ พี่บ๋มุ เองเป็ นคนหนึ่งที่เจอปั ญหำสังคม
ค่อนข้ ำงมำก แต่พี่บุ๋มจะใช้ ประตูบ้ำนเป็ นก�ำแพงกัน้

เมื่อก้ ำวเข้ ำประตูบ้ำน พี่จะรับแต่พลังดี ๆ ถ้ ำคุณอยูก่ บั
ครอบครั ว คุณต้ องตัดเรื่ องงำน เอำปั ญหำเรื่ องงำน
เหยียบไว้ หน้ ำบ้ ำน จะไม่มีกำรเอำปั ญหำนอกบ้ ำนเข้ ำสู่
ในบ้ ำนเด็ดขำด และปัญหำในบ้ ำนจะไม่มปี นไปสูน่ อกบ้ำน
เด็ดขำด คุณต้ องสร้ ำงสิง่ ดี ๆ ให้ กบั ตัวเอง บำงอย่ำง
ปั ญหำชีวิตของคนมันเกิดขึ ้นได้ คะ่ ปี ชงมันเกิดขึ ้นได้ คะ่
คุณคะ งำนไม่ดี งำนเสีย แต่อย่ำงน้ อยชีวติ ส่วนตัวต้ องไม่พงั
อย่ำงน้ อยต้ องมีส่วนดี ๆ ในชีวิตที่ยังเหลืออยู่ ดังนัน้
ส่วนไหนไม่ดี เดี๋ยวเริ่ มต้ นใหม่ เดี๋ยวว่ำกันใหม่ ลองปรับ
ชีวิตตัวเองใหม่ หำควำมฝันของตัวเองให้ เจอ แบ่งเวลำ
ให้ ได้ ท�ำทุกสิง่ ทุกอย่ำงให้ ดีที่สดุ แล้ วคุณจะมีควำมสุข
กับตัวเองค่ะ
และนีค่ ือแง่คิดดี ๆ จากพีบ่ ุ ๋ม พีส่ าวคนสวย
ของเราครับ จากการพู ดคุย ทีม Youth Excellence
สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและความอบอุ ่นของคุณแม่
สายสตรองคนนีจ้ ริง ๆ ครับ ผู ้หญิงทีม่ ีพลังยิง่ ใหญ่และ
พร้อมจะส่งต่อให้ผู้อนื่ สมกับทีไ่ ด้ชื่อว่า “แม่ก็คือแม่”
ครับ
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