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ค�ำอวยพรสมเด็จพระสังฆราช
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมและพร เนือ่ งในอภิลกั ขิตสมัยขึน้
ปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า
“บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 แล้ว ใน
เทศกาลเช่นนี้ของทุกปี ผู้คนต่างตั้งความหวังว่าชีวิตในปีใหม่ จะดีกว่าปี
เก่า ครัน้ ทบทวนวันเวลาในรอบปีทลี่ ว่ งผ่าน เราทัง้ หลายย่อมเห็นประจักษ์
ว่า สถานการณ์ต่างๆ อันก่อให้เกิดความทุกข์ยาก ได้ถาโถมหลั่งไหลเข้า
มามากเป็นประวัติการณ์ และยังคงด�ำเนินอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ในวาระเถลิงศก จึงควรทีท่ กุ คนจะยกจิตใจให้สงู ขึน้ ด้วยเมตตาธรรม
น�ำกระแสความร่มเย็นแผ่ออกไปสู่สมาชิกในครอบครัว มิตรสหาย เพื่อน
ร่วมชาติ และร่วมโลกนี้อย่างไม่มีประมาณ เร่งประสานน�้ำใจกันอย่าง
จริงใจ คอยส่งความสุขให้กันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้ทุก
คนเกิดขวัญดี มีก�ำลังกายและจิตใจแกล้วกล้า ที่จะสามารถฟันฝ่าปัญหา
และอุปสรรคให้ล่วงพ้นไปได้โดยสวัสดี
ปัญหาและอุปสรรคใหญ่ๆ โดยเฉพาะในยามที่ชาติบ้านเมืองก�ำลัง
เผชิญภาวะวิกฤต ไม่ว่าจะทางความคิด ความเห็น ความเป็นอยู่ หรือโรค
ภัยไข้เจ็บ ถ้าแต่ละคนแต่ละฝ่ายในชาติบ้านเมืองนั้น หนักแน่นมั่นคงใน
‘สามัคคีธรรม’ ต่างหวังดี หวังเจริญต่อส่วนรวมอย่างจริงใจ ก็ย่อมท�ำให้
วิกฤตการณ์นานา สามารถคลี่คลายลงได้โดยเร็ว ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาอยู่
http://seniorclub.swu.ac.th
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ว่าความส�ำเร็จประโยชน์แห่งสามัคคีธรรม ย่อมจะบังเกิดขึน้ ได้อย่างแท้จริง
เมื่อบุคคลแต่ละฝ่ายต่างเจริญ ‘เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และ
เมตตามโนกรรม’ ต่อเพื่อนร่วมสังคม ซึ่งอาจคิดเห็นแตกต่าง เริ่มตั้งแต่
ผูค้ นแวดล้อมใกล้ตวั ในครอบครัว ในชุมชน ตลอดถึงในประเทศชาติ ขยาย
วงเรื่อยไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในโลกนี้
ผูป้ รารถนาความสุขในปีใหม่ จึงพึงสังวรไว้เสมอว่า การแก้ไขปัญหา
ของสังคมส่วนรวม ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังเมล็ดพันธ์ุแห่งความเมตตา
กรุณาต่อผูค้ นทัว่ ไปอย่างเสมอหน้า ให้หยัง่ รากลึกลงไปในจิตใจตนเอง ข่ม
ใจให้ฉ�่ำเย็นประดุจสายน�้ำ  อดทนอดกลั้นหนักแน่นประดุจแผ่นดิน เพื่อ
เพิ่มพูนขีดความสามารถส�ำหรับระงับยับยั้งความรู้สึกขุ่นข้องหมองมัว
กระทั่งสามารถพลิกผันสถานการณ์แห่งความร้อนรุ่มให้ผ่านพ้นไป ด้วย
ท่าทีอันเป็นกัลยาณมิตร รู้จักประสานประโยชน์ อนุเคราะห์สงเคราะห์
สงบและสง่างาม แล้วในที่สุด เมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตากรุณานั้น จะ
ค่อยๆ เติบโตผลิดอกออกผลเป็นความกลมเกลียวสมานฉันท์ แผ่กิ่งก้าน
สาขาแห่งสันติสุข ปกคลุมถิ่นฐานบ้านเมืองนั้นให้เป็นรมณียสถานได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรตั นตรัย และคุณความดีทที่ กุ ท่านได้รว่ ม
กันสร้างสรรค์ จงดลบันดาลความร่มเย็นแก่ประชาชาติไทย ยังความชุ่ม
ชื่นเบิกบานพระราชหฤทัยแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้ง
สองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ เพือ่ จักได้เสด็จสถิตธ�ำรง ทรงเป็นมิง่ ขวัญหลักชัยอยูย่ งั่ ยืนนาน
กับทั้งดลบันดาลพสกนิกรจงภิญโญสโมสรด้วยความสุขเกษมศานต์ ตลอด
พุทธศักราช 2564 นี้โดยทั่วกัน เทอญ.”
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ร.10 : ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่
แก่ปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ำรัส และพระราชทาน
บัตรอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยเนือ่ งในโอกาสขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช
2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ำรัสความว่า "เนื่องใน
วาระขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพร
แก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดย
ทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความ
เจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่
ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ และ
นิสัยจิตใจ ท�ำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกัน
ได้อย่างใกล้ชิด
http://seniorclub.swu.ac.th
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ในปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของ
ความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคงหนักแน่นในความ
ถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง แล้วช่วยกันสืบสานรักษาให้ด�ำรงอยู่ไม่
ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น
พร้อมทัง้ ตัง้ ตัวตัง้ ใจให้มนั่ คงแน่วแน่ทจี่ ะประพฤติตนปฏิบตั งิ านให้ดี
ให้ถกู ต้อง ด้วยความมีสติรตู้ วั และด้วยปัญญารูเ้ หตุรผู้ ล แม้ประเทศจะตก
อยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะน�ำพา
ให้ผา่ นพ้นวิกฤตนัน้ ไปได้ ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดย
พร้อมเพรียงกัน จะน�ำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และ
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ท่ี า่ นเคารพนับถือ
พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุม้ ครองรักษาทุกท่านให้มกี ำ� ลังกาย
แข็งแรง ก�ำลังใจเข้มแข็ง ก�ำลังปัญญาเฉียบคม สามารถน�ำพาตน น�ำพา
ส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน"

4

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

สาส์นอวยพร จาก สมเด็จพระสันตะปาปา
A beautiful message from Holy Father Pope Francis: he
says, “Rivers do not drink their own water; trees do not eat their
own fruit; the sun does not shine on itself and flowers do not
spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule
of nature. We are all born to help each other. No matter how
difficult it is Life is good when you are happy; but much better
when others are happy because of you.” Let us all remember
then that every changing colour of a leaf is beautiful and every
changing situation of life is meaningful, both need very clear
vision. So do not grumble or complain, let us instead remember
that Pain is a sign that we are alive, Problems are a sign that
we are strong and Prayer is a sign we are not alone!! If we can
http://seniorclub.swu.ac.th
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acknowledge these truths and condition our hearts and minds,
our lives will be more meaningful, different and worthwhile!!
เชิญอ่านและดืม่ ด�ำ่ กับภาษาทีแ่ สนสละสลวย งดงาม อ่านแล้วมีความ
สุข ได้ข้อคิด ให้ก�ำลังใจ
“แม่น�้ำไม่ได้หวงแหนน�ำ้ เอาไว้ใช้ดื่มเอง ต้นไม้ไม่ได้ออกผลเพื่อหวัง
เก็บกินเฉพาะตน ดวงตะวันสาดแสงออกจากตัวหาใช่ใส่ตนเองไม่ มวล
ดอกไม้ส่งกลิ่นมิใช่เพื่อให้ตนเองเพลิดเพลิน การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นกฎ
ของธรรมชาติ เราต่างเกิดมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพื่อตนเอง
ไม่ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญสักปานใด ชีวิตก็ยังคงเป็นสิ่งที่ดีและสามารถ
น�ำพาความสุขใจมาให้ แต่เราจะพบว่าชีวิตจะยิ่งดีงามและมีความหมาย
มากขึ้นเมื่อเราท�ำให้ผู้อื่นมีความสุข ให้เราตระหนักเสมอว่าความงดงาม
ของใบไม้นั้นเกิดขึ้นเมื่อยามที่มันเปลี่ยนสี สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็น�ำมา
ซึ่งความหมายใหม่ๆ ของชีวิต ขึ้นอยู่ว่าเราสามารถมองมันได้อย่างแจ่มชัด
หรือไม่ ดังนั้นขอให้เราไม่เอาแต่พร�่ำบ่น  มองให้เห็นว่าความเจ็บปวดเป็น
เครื่องชี้บ่งถึงการยังคงมีชีวิต ปัญหามีเพื่อท�ำให้เราเข้มแข็งขึ้น และการ
ภาวนาต่อเจ้าพระเจ้าย�้ำเตือนว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวล�ำพัง
ขอเพียงให้เราน้อมรับความจริงเหล่านี้และปรับเปลี่ยนจิตใจของเรา ชีวิต
ก็จะมีความหมายและมีคุณค่ามากว่าเดิม”
แปลจากสาส์นอวยพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา
ขออภัยหากคลาดเคลื่อนจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ...ค�ำนวณ อึ้งชูศักดิ์
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14 กุมภาพันธ์ 2564 วันวาเลนไทน์ (Valentine Day)
• ความรักไร้รูปล้วน
รู้สึกทุกตัวคน
อกหักมักจ�ำนน
มีสติใฝ่ธรรมน้อม
• รักเอยรักยั่วยิ้ม
รักสุดหัวใจสม
รักเป็นอย่างไรสม
รักไม่มีร่างรู้
• บุพเพสันนิวาสไซร้
ชาติก่อนเคยอยู่นาน
ชาตินี้ร่วมประสาน
ด้วยปัจจัยเข้า

ตัวตน
สุขพร้อม
คิดฆ่า  ตนเอย
อย่าใช้อารมณ์
อารมณ์
ชื่นชู้
ใจอยาก  พบเอย
อยากรู้รักเอย
หลักการ
แก่เถ้า
ประโยชน์  กันเอย
คู่แล้วไม่แคล้วกัน
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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26 กุมภาพันธ์ 2564 "วันมาฆบูชา"
Makha Bucha Day
• โอวาทปาติโมกข์เกิดขึ้น
วันพระเพ็ญเด่นงาม
สาวกประชุมยาม
จาตุรงคสันนิบาตน้อม
• โอวาทปาติโมกข์กล่าวไว้
อย่าท�ำบาปกรรมอนันต์
ท�ำแต่กุศลสรร
สั่งจิตผ่องใสน้อม

เดือนสาม
เพียบพร้อม
บูชิต องค์เอย
ครบถ้วนมหัศจรรย์
ส�ำคัญ
ทุกข์พร้อม
มีสุขได้เอย
แก่ผู้ปฏิบัติธรรม

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)
--------------------------------------

10

ตามที่มหาวิทยาลัยได�ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไปแล�วนั้น ปรากฏว�าสถานการณ�การ
แพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม�มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย�างมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค
COVID-19 ของนิสิต นักเรียน บุคลากร และเพื่อให�การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป�น ไป
ด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ�ป�จจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา.29
มาตรา.34 แห�งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ พ.ศ..2559. จึงเห็นสมควรให�ออกประกาศ
ดังต�อไปนี้
ข�อ 1 ห�ามใช�อาคารสถานที่ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การ
ฝ�กอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู�เข�าร�วมจำนวนมาก โดยให�ดำเนินการใช�รูปแบบการเรียนการสอนผ�าน
ระบบออนไลน� การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด�วยวิธีอิเล็กทรอนิกส�แทน
ข�อ 2 ให�หัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานของ
บุคลากรให�เหมาะสมกับสถานการณ� โดยต�องคำนึงถึงภารกิจของส�วนงานและมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) ให�บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานที่บ�าน (work from home) ได�
ตามความเหมาะสม โดยมี การมอบหมายงาน และกระบวนการกำกับติดตามอย� างใกล� ชิด
เพื่อให�คงไว�ซึ่งประสิ ทธิภาพและความต�อเนื่องในการปฏิบัติงาน บุคลากรต�องพร�อมรับการ
ติดต�อหรือการสั่งการจากผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข�องกับงานที่ปฏิบัติ ตลอดจนรักษา
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร�งครัด
ทั้งนี้ การกำหนดรูปแบบการทำงานดังกล�าวต�องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน และต�องไม�ทำให�
งานที่เกี่ยวข�องกับการให�บริการนักเรียน นิสิต บุคลากรหรือประชาชน รวมทั้งการดำเนินการ
ของส�วนงานหรือมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
(2) กรณีที่ลักษณะของงานเป�นงานที่มีความจำเป�นต�องเข�ามาปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการ ให�หัวหน�า
ส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล ปรับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาทำงานของบุคลากรนั้นให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ�
ข�อ 3 ขอให�บุคลากร นิสิต นักเรียน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต�อการแพร�
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระบาดของเชื้ อโรค COVID-19 และปฏิบัติตนเพื่ อหลีกเลี่ ยงโอกาสที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งมีหน�าที่
ติดตามข�าวสารจากมหาวิทยาลัยอย�างใกล�ชิด

ของส�วนงานหรือมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย
จดหมายข่
าว ปีนต�ทอี่ งเข�
27ามาปฏิ
ฉบับบัตทีิ ่ ณ02สถานที
เดือ่ทนำการ
กุมให�
ภาพั
(2) กรณีที่ลักษณะของงานเป�นงานที
่มีความจำเป�
หัวน
หน�ธ์า 2564
ส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล ปรับหรือเหลื่อมวันหรือเวลาทำงานของบุคลากรนั้นให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ�
ข�อ 3 ขอให�บุคลากร นิสิต นักเรียน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต�อการแพร�
ระบาดของเชื้ อโรค COVID-19 และปฏิบัติตนเพื่ อหลีกเลี่ ยงโอกาสที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งมีหน�าที่
ติดตามข�าวสารจากมหาวิทยาลัยอย�างใกล�ชิด
- 2-

ข�อ 4 กรณีบุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู�ในข�ายต�องสงสัยต�อการติดเชื้อ
โรค COVID-19 ให�แจ�งหัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลทันที และให�ปฏิบัติตนตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย�างเคร�งครัด
ข�อ 5 ให�ทุกส�วนงานดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการเว�นระยะห�างทางกายภาพ (physical
distancing) การใส�หน�ากากอนามัย และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป�องกันโรคต�อไปโดยเคร�งครัด
ข�อ 6 หัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให�สอดคล�องกับประกาศนี้ก็ได�
ข�อ 7 กรณีมีป�ญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให�อธิการบดีเป�นผู�วินจิ ฉัยชี้ขาดและถือเป�นที่สุด
ทั ้ ง นี ้ ตั้ ง แต� บ ัด นี ้เ ป� น ต� น ไป จนถึ ง วั นที ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 หรื อ จนกว� า จะมี ป ระกาศ
เปลี่ยนแปลงเป�นอย�างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย� ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
มีนาคม วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา 1
อาคารหอประชุม สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณ
นงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร 081-489-5501
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด -19 และได้จัดส่งจดหมายข่าวเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่สมาชิกทุกท่าน
วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ  จำ� นวน
10 คน เป็นผู้แทนชมรมฯ ไปถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างเวลา 11.00 - 11.15 น. โดยการน�ำของอาจารย์จนั ทร์ทพิ ย์ ลิม่ ทอง
วันที่ 19 มกราคม 2564 ชมรมฯ มอบของขวัญปีใหม่ คือ ถาดหลุม
มีฝาปิด และข้าวเหนียวหมูหวาน ให้แก่ พนักงานดูแลความปลอดภัย
ของ มศว จ�ำนวน 46 คน พนักงานของบริษัทจงภักดีภูมิ (ที่จอดรถใต้ดิน)
49 คน เจ้าหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว 18 คน ขอบคุณที่ให้บริการ
สมาชิกชมรมฯ อย่างดี
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีค�ำสั่งแต่งตั้งข้าราชการบ�ำนาญและข้าราชการปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือ
ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธาน
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คณะกรรมการด�ำเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รศ. เฉลียว พันธุ์สีดา เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงาน และ
ประธานกลุม่ หนังสือเด็ก อายุ 6 - 11 ปี มีกรรมการกรรมการร่วมด้วย ดังนี้
ผศ. เกษร เจริญรักษ์ รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และ อ. นงนวล
พงษ์ไพบูลย์ (กรรมการ 6 คน)
2. กลุ่มหนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12- 18 ปี ประเภทสารคดี
มี ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์ เป็นกรรมการ (กรรมการ 7 คน)
3. ผศ. สมเกียรติ คู่ทวีกุล เป็นคณะกรรมการด�ำเนินงาน และ
ประธานกลุม่ หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ มีอาจารย์พรธาดา สุวธั นวนิช (กรรมการ
7 คน)
ชมรมฯ ได้นำ� เงินจากการกิจกรรม Rummage Sale เดือนธันวาคม
2563 เพื่อเข้าสมทบทุน ศ.ดร. สุดใจ - ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ใน
เดือนธันวาคม 2563 ชมรมฯ จัดกิจกรรม :
วันที่ 1 ธันวาคม
จ�ำหน่ายได้ 5,200 บาท
วันที่ 15 ธันวาคม จ�ำหน่ายได้ 7,350 บาท
วันที่ 22 ธันวาคม จ�ำหน่ายได้ 6,000 บาท
วันที่ 29 ธันวาคม จ�ำหน่ายได้ 5,000 บาท
และได้ส่งเงิน กองคลัง มศว เป็นเงิน 23,550 บาท เรียบร้อยแล้ว
รวมได้นำ� เงินเข้าสมทบทุน ศ.ดร. สุดใจ - ผศ.ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
จ�ำนวน 51,602 บาท
ชมรมฯ ขอเชิญร่วมท�ำบุญวันเกิดชมรมฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2564 (เลื่อนจากวันที่ 28 มกราคม 2564) ดังก�ำหนดการต่อไปนี้ :
07.00 น. ออกเดินทางจาก มศว (รับประทานอาหารเช้ามาเอง)
http://seniorclub.swu.ac.th
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09.00 น. ถึงวัดดงละคร สนทนากับท่านเจ้าอาวาส ถวายพุ่มเงิน
ผ้าป่าการศึกษา
09.45 น. ออกจากวัดดงละคร
10.15 น. ถึงบ้านสุทธาวาส เข้าห้องประชุม รับประทานอาหารว่าง
พบเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เล่าความเป็นมาของบ้านสุทธาวาส มอบของที่จัด
เตรียมไปให้ เช่น หมูหยอง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร เครื่องดื่มชง ฯลฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ครัวแม่ประณอม
13.30 น. แวะสวนมะยงชิด
14.30 น. เดินทางกลับ ถึง มศว
16.30 น. ถึง มศว
ค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท
ผู้ประสงค์ร่วมท�ำบุญ และร่วมเดินทาง กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ดร.
อุมาพร นาคะวัจนะ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 015-1-51428-3 หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 032-400924-9
ชมรมผู้สูงอายุ มศว คณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมาชิก และ
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท�ำบุญซื้อเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ 1
เครื่อง ราคา 91,000 บาท ให้ รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง อ�ำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ ขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ
ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ ในแต่ละเดือน หากไม่
ปรากฏ รายชือ่ ของผูบ้ ริจาคภายใน 1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา
สุนันทเกษม 081-755-9823 หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310
และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ โปรด
14

ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

แสดงความจ�ำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ มศว
เลขที่บัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับ รศ.ชวลี ดวงแก้ว ในการถึงแก่กรรม
ของ รศ.วิฑูรย์ ดวงแก้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และได้จัดพิธีกรรม
ทางศาสนาไปเรียบร้อยแล้ว
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัว รุ่นประพันธ์ ในการ
ถึงแก่กรรมของ อาจารย์ชุณห์ รุ่นประพันธ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
ตั้งสวดอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลา 13 ระหว่างวันที่
26 - 30 มกราคม 2564 และพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 31 มกราคม
2564 เวลา 16.00 น.

ผู้บริจาคเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. ชมพันธุ์  กุญชร ณ อยุธยา
อ. มารศรี  บัววราภรณ์
อ. สุวัฒน์  บัววราภรณ์
อ. อัธยา  ภาดานุพงศ์
ผศ. พรรณรัตน์  พลอยเลื่อมแสง
รศ. สนอง  โลหิตวิเศษ
อ. พญ. สุรีพร  ภัทรสุวรรณ

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์
		
คราวาระ บรรจบ ครบเดือนเกิด		
ขออวยพร ด้วยฤดี วลีกานต์			
		 พรั่งพร้อมญาติ สนิท ชิดซ้ายขวา		
ทุกวันวาร ขอท่านสบ พบไมตรี			
										

พรประเสริฐ เลอเลิศ เกิดแก่ท่าน
ทุกพลบกาล สราญจิต มิ่งมิตรดี
จิตหรรษา กายาสุข ทุกข์หน่ายหนี
ครองตนดี มีศักดิ์ศรี นิรันดร์...เทอญ
รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1. รศ. ดร. สกล พงศกร
2. คุณศรียา สุดสาย
3. คุณทรงศรี เฮงสุนทร
4. อ. ประยูร สะสม
5. ผศ. ลัดดา เหมทานนท์
6. อ. วรดี สิรพิทูร
7. ผศ. ดวงแข ค�ำเพิ่มพูล
8. รศ. ลัดดาวัลย์ หวังพานิช
9. ผศ. สมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
10. ผศ. ทองห่อ วิภาวิน
11. รศ. สมศักดิ์ แสนสุข
12. อ. มารศรี ตันติวงศ์
13. ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบาใจ
14. คุณวงจันทร์เพ็ญ วิรุฬห์สิงห์
15. ผศ. คุณหญิงอัมพวัน วัฑฒนาธร 16. อ. น�้ำทิพย์ มากชู
17. ศ. ดร. ไพศาล สิทธิกรกุล
18. อ. ดร. สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
19. ผศ. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์
20. ผศ. บุญสม ก้านสังวร
21. รศ. ดร. เพ็ญแข ประจนปัจจนึก 22. ผศ. จุรีย์ จิวะกุล
23. รศ. ฉัตรชัย อรณนันท์
24. ผศ. สิริมา วรยิ่งยง
25. รศ. ดร. ธารารัตน์ ศุภศิริ
26. รศ. เผดียง พัฒนพิชัย
27. อ. ศศิน ปิณฑะดิษ
28. ผศ. ประพัตรา ศิริสุทธิกุล
29. ผศ. วินิจ วงศ์รัตนะ
30. คุณนงคราญ หงษ์ทอง
31. คุณธัญญรัตน์ อินทร์เพ็ญ
32. คุณศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย
33. รศ. ดร. ปิยวดี วงษ์ใหญ่
34. อ. ทองเจือ เถระพัฒน์
35. อ. สมบัติ เทศน้อย
36. ผศ. เรวดี เศวตเศรณี
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37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.
69.
71.
73.

ผศ. ระวีวรรณ พันธ์พานิช
38. รศ. สาคร ช่วยประสิทธิ์
อ. ดร. สุวพร เซ็มเฮง
40. อ. ชมภร กมลสุทธิ
คุณมานิต ศรยุทธเสนี
42. คุณบรรจง แสงทอง
รศ. ชาดา กลิ่นเจริญ
44. อ. จตุรงค์ ผลารุจิ
ศ. ดร. ส�ำเริง บุญเรืองรัตน์
46. ผศ. พัชรา สุทธิส�ำแดง
ผศ. วัฒนา จูฑะพันธุ์    48. รศ. ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
ผศ. องอาจ จิยะจันทน์
50. คุณล�ำใย ประดับสี
รศ. ดร. อารี พันธ์มณี
52. ผศ. ดร. เฟื่องลดา วีระสัย
รศ. ประณต เค้าฉิม
54. ผศ. วัลลดา สุขมาก
ผศ. ยุวดี วงศ์สว่าง
56. รศ. ปกรณ์ พลาหาญ
คุณภรณี วาจาสัตย์
58. รศ. ดร. พรสุข หุ่นนิรันดร์
อ. จ�ำลอง ช่างต่อ
60. คุณสังเวียน รอดกร
คุณพรทิพย์ นิลประภัสสร
62. อ. ถนัด แก้วเจริญไพศาล
คุณศุภพงษ์ ประภาศิริ
64. คุณสมบูรณ์ ปานเทวัญ
คุณนิภาพรรณ วีโรทัยสกุล
66. อ. กัญญา พานิชสกุล
อ. อ�ำไพ อ�ำรุงทรัพย์
68. ผศ.ประดิษฐ์ คุณรัตน์
คุณจารุวรรณ ชูศรี
70. คุณกนกวรรณ ชูนาค
คุณกานดา ไทรฟัก
  72. รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ผศ. ดร. พรรณรัตน์ พลอยเลื่อมแสง

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน
http://seniorclub.swu.ac.th
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วาทะธรรม
สิ่งใดที่มันล่วงมาแล้ว เลยมาแล้ว เราไม่สามารถไปตัด ไปปลงมัน
ได้อีกแล้ว สิ่งที่เราท�ำไปนั้น ถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้ว ผ่านไปแล้ว พ้นไปแล้ว
ถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้ว ผ่านไปแล้ว เช่นกัน
อนาคตยังมาไม่ถึง สิ่งที่ยังไม่มาถึง เราก็ยังไม่รู้เห็นว่ามันจะเป็น
อย่างไร อย่างมากก็เป็นแต่เพียงการคาดคะเนเอาเอง ว่าควรเป็นยังงั้น
เป็นยังงี้ ซึ่งมันอาจจะเป็นไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้
ปัจจุบัน คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เราได้เห็นจริง ได้สัมผัสจริง
เพราะฉะนั้น ความดีต้องท�ำในปัจจุบัน ทานก็ดี ศีลก็ดี ภาวนา
ก็ดี ต้องท�ำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่
เราต้องการความดี ก็ต้องท�ำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ ต้องการ
ความสุข ต้องการความเจริญ ก็ต้องท�ำให้เป็นไปในปัจจุบันนี้
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
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บอกเล่าเก้าสิบ : หน้ากากอนามัย
คือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
ศาสตราจารย์นายแพทย์อมร ลีลารัศมี

ตามที่มีข่าวว่า ไทยจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้ในปลายปี พ.ศ.
2564 ท�ำให้หลายคนวิตกกังวลว่า ไทยจะไม่รอดพ้นจากการระบาดโค
วิด-19 ระลอกสอง
ในช่วงนี้ ก่อนถึงเวลาปลายปีหน้า ผมขอเรียนข้อเท็จจริงว่า ตอนนี้
คนไทยได้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพดีมากและปลอดภัย
จากฤทธิ์ข้างเคียงทั้งหลายอยู่แล้ว นั่นคือการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
เมือ่ เข้าไปทีช่ มุ นุมชน หรือในทีม่ คี นแออัด และอากาศไม่ถา่ ยเท ทัง้ นีเ้ พราะ
การสวมหน้ากากอนามัย คือด่านสกัดกั้นเชื้อไวรัสโควิด-19 มิให้เข้ารูจมูก
และปากของเรา
ท่านอย่าสวมหน้ากากอนามัยต�่ำกว่ารูจมูกนะครับ
หากสวมกระชับก็ป้องกันโรคได้เด็ดขาด หากเกิดพลาดพลั้งรับเชื้อ
เข้ารูจมูกบ้าง จ�ำนวนเชื้อจะน้อยมาก เชื้อจ�ำนวนน้อยนิดนี้จะไปก่อโรค
แต่จะไม่ปรากฏอาการใดๆ หรือมีเล็กน้อยเท่านั้น
ท่านจะไม่ป่วยรุนแรง ไม่ถึงตายแน่นอน แต่กลับจะมีภูมิคุ้มกันเกิด
ขึ้นได้ ท�ำให้ตัวเรามีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเองโดยที่ยังไม่ต้องไปฉีดวัคซีน
หากพลาดพลั้งไปรับเชื้อ ในขณะสวมหน้ากากอนามัยในที่อื่นๆ
อีก ภูมิคุ้มกันของเราจะถูกกระตุ้นให้เกิดสูงขึ้นไปอีก และเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ
แตกต่างจากการไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเมื่อรับเชื้อจะรับเต็ม
จ�ำนวนเข้าไปในปอด และเสี่ยงต่อการป่วยหนัก เพราะร่างกายสร้าง
http://seniorclub.swu.ac.th
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ภูมิคุ้มกันไม่ทัน
เชือ้ ไวรัสจ�ำนวนมากก็เข้าไปท�ำลายเซลล์จำ� นวนมากของเราด้วย และ
การต่อสู้เชื้อไวรัสจ�ำนวนมากที่ร่างกายรับเข้ามาในทางเดินหายใจอย่าง
ทันทีทันควันนั้น ร่างกายจะปล่อย cytokine storm ได้
cytokine storm คือสารที่เซลล์ภูมิคุ้มกันปล่อยออกมาต่อสู้เซื้อโรค
จ�ำนวนมาก แต่ปล่อยออกมามากเกินไป จนท�ำลายเซลล์ตนเองด้วย ทัง้ สอง
กลไกนี้ท�ำให้เนื้อปอดถูกท�ำลายมากและพิการ สูญเสียหน้าที่แลกเปลี่ยน
ออกซิเจนได้
ดังนั้นคนไทยต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าไปในชุมชนที่เราไม่รู้
จัก เพราะหากพลาดพลั้งเกิดรับเชื้อ ก็จะรับจ�ำนวนน้อยมาก และไม่ป่วย
รุนแรง แถมยังเกิดภูมิต้านทานโรคได้อีก
ดังนั้น หน้ากากอนามัยคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด เพราะ
ราคาหน้ากากอนามัยถูกมากกว่าวัคซีนที่คาดว่าตกประมาณ 500 ถึง
1,000 บาท
หน้ากากอนามัยของไทยมีทวั่ ไปแล้ว หน้ากากผ้าใช้ได้เลย ไม่ตอ้ งฉีด
ก็เกิดภูมติ า้ นทาน หรือไม่ปว่ ยเลยก็ได้ และไม่เกิดฤทธิข์ า้ งเคียงจากการฉีด
วัคซีน เช่น ปวด บวม แดง ร้อนตรงที่ฉีดวัคซีน หรือมีไข้ เป็นต้น
ยิง่ สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคมแล้ว ขอยืนยัน
ว่า ท่านก�ำลังใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดในโลก ไม่ต้องคอย
วัคซีนทีต่ อ้ งฉีดในปีหน้าหรอกครับ รีบใช้วคั ซีนทีด่ ที สี่ ดุ ตัวนีก้ นั วันนีเ้ ลยตาม
ข้อบ่งใช้นะครับ และเลิกวิตกกังงวลว่า จะไม่มีวัคซีนได้ใช้ หรือจะมีการ
ระบาดระลอกสอง นายกรัฐมนตรีกไ็ ม่ตอ้ งแย่งซือ้ วัคซีนให้เจ็บคอหรือเพลีย
ใจเปล่าๆ
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ข้าวที่ดีที่สุดในโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563 (World’s
Best Rice Award 2020)
ข้าวหอมมะลิของประเทศไทยได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี
2563 หรือ “World’s Best Rice Award 2020” จากการประกวด
ข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปีในงานประชุมข้าวโลก หรือ
World Rice Conference ครั้งที่ 12 จัดโดย The Rice Trader ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่า
เป็นผลงานของประเทศไทย เกษตรกร โรงสี ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกข้าว
หน่วยงานของภาครัฐได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
และรัฐบาล เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ เป็นเฉลิมพระเกียรติและน้อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ด้วยพระองค์
ทรงมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งกับวงการข้าวไทยเพราะพระองค์ท่านทรงเป็น
"พระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย"
การประกวดครั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวในนามของประเทศไทย ได้
น�ำข้าวหอมมะลิไทยเข้าประกวด ซึ่งมีประเทศที่เข้าประกวดด้วยกัน 5
ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา จีน และสหรัฐอเมริกา โดยมีข้าว
ที่ส่งตัวอย่างในการประกวด 20 ตัวอย่าง และจะมีคณะกรรมการที่เป็น
เชฟจากสถานทีต่ า่ ง ๆ เข้ามาให้คะแนน พบว่าประเทศไทยและเวียดนาม
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และผลการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ข้าวหอมมะลิ
ไทย ชนะการประกวด เป็น ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563 หรือ “World’s
http://seniorclub.swu.ac.th
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Best Rice Award 2020” ส่งผลให้เวียดนามได้อันดับ 2 และกัมพูชาได้
อันดับ 3
การได้รบั รางวัลครัง้ นีจ้ ะเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี หลังจากทีป่ ระเทศไทยได้
ประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากรัฐบาลโดยตัง้ เป้าหมายว่า 5 ปีนปี้ ระเทศไทยจะต้องเป็นผูน้ ำ�
การผลิตตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของโลกให้ได้ ซึ่งเมื่อไทยได้รางวัล
ข้าวที่ดีที่สุด จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพข้าวไทย
ในตลาดโลกได้มากขึ้น โดยยุทธศาสตร์ข้าวจากนี้จะมุ่งพัฒนาพันธุ์ข้าว 7
ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง
ข้าวนึง่ ข้าวเหนียว และข้าวสี อีกทัง้ จะพัฒนาเพิม่ พันธ์ขา้ วให้ได้ไม่ตำ�่ กว่า
12 ชนิด เพือ่ การแข่งขันได้ในตลาดให้ได้ ทัง้ ใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาด
ข้าวพรีเมี่ยม ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิไทย และข้าวหอมไทย ตลาดข้าว
ทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง และข้าวนึ่ง และข้าว
ตลาดเฉพาะ ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวสี และข้าวคุณภาพพิเศษ เพือ่
ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดข้าวที่หลากหลาย
World’s Best Rice Award 2020 ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการจัดงาน
แบบออนไลน์เป็นครั้งแรก และข้าวหอมมะลิไทย พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ชนะเลิศการประกวด "ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563 หรือ World’s Best
Rice Award 2020 ถือว่าไทยกลับมาทวงแชมป์ได้อีกครั้ง และเป็นแชมป์
ครั้งที่ 6 จากที่จัดมาทั้งหมด 12 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2552
ข้าวหอมมะลิทไี่ ทยส่งประกวดเป็นพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พึ่งเก็บเกี่ยวกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอยู่ในระยะ
ข้าวใหม่ของฤดูกาลผลิต 2563/64 โดยส่งไปเพียงตัวอย่างเดียว ปริมาณ
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2 กิโลกรัม ส่วนเวียดนามส่งข้าวหอมมะลิพนั ธุ์ ST25 โดยเกณฑ์การตัดสิน
อย่างแรกจะคุณภาพทางกายภาพของเมล็ดข้าวสาร จากนั้นจะพิจารณา
คุณภาพการหุงต้มรับประทานหลังจากหุงสุกเป็นข้าวสวยแล้ว โดยให้เชฟ
ทดลองชิม แต่ไม่ระบุว่าเป็นข้าวจากประเทศไหน แล้วมาให้คะแนนรวม
กัน ซึ่งข้าวไทยชนะทั้งเกณฑ์คุณภาพก่อนหุง และเมื่อหุงสุกแล้ว
บทวิเคราะห์: ข้าวหอมมะลิที่ได้รับรางวัล ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี
2563 หรือ “World’s Best Rice Award 2020”
ข้าวหอมมะลิไทยทีส่ ง่ เข้าประกวดในปีนเี้ ป็นข้าวหอมมะลิทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สูง นอกจากเป็นข้าวทีอ่ ยูใ่ นระยะข้าวใหม่แล้ว ฤดูกาลผลิตนาปี 2563/64
นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพภูมิอากาศเอื้ออ�ำนวย ได้แก่ ปริมาณ
น�้ำฝนพอเหมาะ ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์มีอุณหภูมิหนาวเย็น
และนาเริม่ ขาดน�ำ้ ในระยะเก็บเกีย่ ว ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ขา้ วหอมมะลิ
มีข้าวสารที่ใส-แกร่ง และสร้างสารหอมระเหย 2-Acetyl-1-Pyrroline
(2AP) ในปริมาณสูง ท�ำให้ขา้ วหอมมาก และชาวนาน�ำเอาเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงของกรมการข้าวมาใช้มากขึ้น ทั้งการปฏิบัติ
ก่อนและหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่
การจัดการธาตุอาหาร
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการใส่ธาตุอาหาร ซัลเฟอร์ แมงกานีส
แมกนีเซียม และแคลเซียม มีผลให้เมล็ดข้าวมีสารหอม 2AP เพิ่มขึ้น
การจัดการน�้ำ
การระบายน�้ำออกในระยะหลังข้าว ออกดอก 7-14 วัน ข้าวหอม
มะลิจะมีปริมาณสารหอม 2AP เพิ่มขึ้น และยังคงรักษาผลผลิต คุณภาพ
การสี และคุณภาพการหุงต้มและรับประทานไว้ได้
http://seniorclub.swu.ac.th
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การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึง หรือระยะ 28-30 วันหลังออกดอก
และ การลดความชื้นโดยการตากแดดไม่เกิน 2 แดด ให้ความชื้นเหลือ
14-15 เปอร์เซ็นต์ คงความหอมได้ดีกว่าการอบด้วยอุณหภูมิสูง และไม่
ควรเก็บรักษาข้าวเกินกว่า 5-6 เดือน
บทวิเคราะห์: การประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก หรือ “World’s Best
Rice Award”
• โดยการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2552
ในปีนั้นจัดที่ฟิลิปปินส์ และไทยได้รางวัลข้าวที่ดีที่สุด
• ครั้งที่ 2 ในปี 2553 ไทยชนะเลิศ
• ครั้งที่ 3 ในปี 2554 เมียนมาร์ชนะเลิศ
• ครั้งที่ 4 ในปี 2555 กัมพูชาชนะเลิศ
• ครั้งที่ 5 ในปี 2556 กัมพูชาและสหรัฐ ชนะเลิศร่วมกัน
• ครั้งที่ 6 ในปี 2557 ไทยและกัมพูชา ชนะเลิศร่วมกัน
• ครั้งที่ 7 ในปี 2558 สหรัฐชนะเลิศ
• ครั้งที่ 8 ในปี 2559 ไทยชนะเลิศ
• ครั้งที่ 9 ในปี 2560 ไทยชนะเลิศ
• ครั้งที่ 10 ในปี 2561 กัมพูชา ชนะเลิศ
• ครั้งที่ 11 ในปี 2562 เป็นครั้งแรกที่ เวียดนาม ชนะเลิศ จาก
ข้าวหอม พันธุ์ ST 25
• ครั้งที่ 12 ในปี 2563 ไทยชนะเลิศ
• ครั้งที่ 13 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในปี 2564
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ทั้งนี้ ทุกครั้งที่ประเทศไทยชนะการประกวด คือข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 ซึ่งข้าวหอมมะลิไทย (THAI HOM MALI RICE) มีสอง
พันธุ์คือพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กรมการข้าวประกาศเป็นพันธุ์รับรองเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2502 และพันธุ์ กข15 กรมการข้าวประกาศเป็น
พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2521 มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นข้าวที่มี
รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวสารใส-แกร่ง ท้องไข่น้อย คุณสมบัติที่โดดเด่น
ของข้าวหอมมะลิไทยในด้านคุณภาพข้าวสุกคือ ข้าวสุกมีสีขาวเหมือนสี
กลีบดอกมะลิ มีปริมาณอมิโลสต�่ำ  (ร้อยละ13.0- 18.0) เนื้อสัมผัสข้าว
สุกจึงเหนียวนุม่ นอกจากนีย้ งั มีกลิน่ หอมตามธรรมชาติซงึ่ เกิดจากสารหอม
2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) จึงเป็นข้าวหอมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
การได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563
หรือ “World’s Best Rice Award 2020” ในครั้งนี้ เป็นการชนะเลิศครั้ง
ที่ 6 ในการประกวด 12 ครั้ง นอกจากจะเป็นข้อพิสูจน์ด้านการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยแล้ว ในด้านการผลิตจะส่งผลดีต่อเกษตรกร และ
ยังส่งผลดีต่อระบบการค้าข้าวของไทย เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพข้าวของไทยในตลาดโลกต่อไปในอนาคต.
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โลกใบนี้ก�ำลังบอกอะไรเรา....?
สังคมที่เคยเจี๊ยวจ๊าว บัดนี้สงบลงแล้ว สังคมที่เคยเร่งรีบ บัดนี้สงบ
ลงแล้ว สังคมที่เคยรุ่มร้อน บัดนี้ก็เริ่มสงบลงแล้ว สัตว์น้อยใหญ่ ที่เคยถูก
มนุษย์จับขังในกรง บัดนี้มันย้อนกลับมา ท�ำให้มนุษย์ถูกขังในกรงส�ำเร็จ
แล้ว
สิ่งนี้เรียกว่า ... ‘เมื่อท�ำในสิ่งที่ไร้มโนธรรมไว้มาก ภัยย่อมย้อนมาสู่
ตน’ นี่คือ ... กฏเวียนแห่งสัจธรรมฟ้า ...
มวลมนุษย์ได้ลดความเย่อหยิ่งลงแล้ว และเริ่มย้อนกลับมาพิจารณา
ด้วยความสงบว่า ... ‘เราเป็นผู้คุมโลกใบนี้จริงหรือ ??’
เพราะมวลมนุษยชาติ เริม่ รูใ้ นอานุภาพ การท�ำลายล้างของธรรมชาติ
ครั้งแล้วครั้งเล่า .. !!
ขณะทีม่ นุษย์กำ� ลังเผชิญกับการคุกคามของความตาย เราจึงเริม่ ย้อน
พิจารณาอย่างแท้จริงว่า ... เพราะเราขาดพร่องในจิตเคารพผู้อื่นในสังคม
จึงต้องเผชิญกับการถูกท�ำลาย และภยันอันตรายมากมาย
ความโลภ ก�ำลังถูก ‘ไวรัส’ กวาดล้าง
ปากที่ชอบกิน ก็ก�ำลังถูกไวรัสลงทัณฑ์
คนที่นั่งแช่นอนแช่อยู่ในคลับบาร์ก็ถูกไวรัสไล่ให้กลับบ้าน
คนที่หลงอยู่กับโต๊ะไพ่ป๊อก โต๊ะเหล้า และโต๊ะกาสิโน ต่างก็หาทาง
กลับบ้านอย่างไม่ลังเล ..
ผู้คนบนท้องถนน ยิ่งมายิ่งลดน้อยลง รถราวิ่งกันไม่กี่คัน อากาศเริ่ม
ปลอดโปร่ง ความสลัวของหมอกควัน ก็ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ท้องฟ้ายิ่งมา
ยิ่งสีครามใส
พระอาทิตย์ยิ่งมายิ่งสว่าง ครอบครัวกลับมาอบอุ่น และกลมเกลียว
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มากยิ่งขึ้น จิตใจของผู้คน ยิ่งมาก็ยิ่งสงบส�ำรวม
คนทีไ่ ม่เคยหยิบหนังสือขึน้ มาอ่านนานหลายปีกห็ ยิบหนังสือจากตูข้ นึ้
มาอ่าน
ผู้ปกครองที่ไม่เคยใส่ใจบุตรหลาน ก็เริ่มสื่อสารกับบุตรหลานอย่าง
สนิทสนมรักใคร่
สามีภรรยาที่ปีหนึ่งพูดกันไม่กี่ค�ำ ก็เริ่มมีบทสนานากันมากขึ้น
ลูกหลานที่ไม่เคยกตัญญูต่อพ่อแม่ ก็เริ่มกตัญญูรู้คุณ
‘ไวรัส’ ... ให้บทเรียนชีวิตที่มีค่าแก่มนุษย์เรา มันท�ำให้เรารู้จักค�ำว่า
ย�ำเกรง
มันก็ท�ำให้เรารู้ว่า ... อะไรคือค�ำว่า ... ‘สงบสุข’
มันท�ำให้พวกเราสัมผัสถึงค�ำว่า ... รักแท้(เสียสละ)บนโลกนี้
มันท�ำให้เราค่อยๆ ‘หวนกลับ’ เส้นทางของค�ำว่า ... อาทร
พวกเราควรขอบคุณข้าศึกผู้นี้
เพราะข้าศึกผู้นี้ได้ตักเตือนพวกเรา และปลุกพลังในตัวเราให้ตื่น
‘ไวรัส’ ... ไม่หายไปจากพวกเราในเวลาอันใกล้นี้ เพราะมันต้องการ
เห็นการหล่อเลี้ยงอุปนิสัยที่ดีของมนุษย์
‘ไวรัส’ ... จะไม่ขยายไปไกลมากกว่านี้ หากมนุษย์เราต่างรวมพลัง
ให้เกิดความรัก ความอาทรที่ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้นย่อมผลักให้ไวรัสห่างไกลได้
เวลาจะเป็นผู้แถลงทุกสิ่งให้กับเรา
และเวลา จะเป็นตัวบอกว่า ... ‘อะไรคือความถูกต้อง .. !!
ไวรัส ท�ำให้คนได้ ‘สงบ’ ... ดีจริง
ได้เวลาที่เราทั้งหลายในโลกนี้ ควรย้อนกลับมาพิจารณา ความคิด
ค�ำพูด การกระท�ำของเราเสียที
http://seniorclub.swu.ac.th
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ปาฏิหารย์
บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพ...
ในคืนงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ของทุกๆปี ว่าจะมีการ "จับฉลาก"
กฎของการจับฉลากคือ พนักงานแต่ละคนจะมอบเงินคนละ 200 บาท...
เป็นกองทุนของบริษัท
ในบริษัทมีพนักงานทั้งสื้น 300 คน ดังนั้น จะต้องได้เงินกองทุนรวม
60,000 บาท ส�ำหรับผู้ที่โชคดีที่ถูกจับฉลากขึ้นมา ก็จะได้เงินจ�ำนวนนี้
ทั้งหมดกลับบ้านในวันงาน...
บรรยากาศในส�ำนักงานครึกครื้นมาก พนักงานแต่ละคนต่างก็เขียน
ชื่อลงในใบฉลาก แล้วใส่ลงไปในกล่องส�ำหรับจับฉลากขณะก�ำลังจะเขียน
ชื่อตัวเองลงไปในฉลาก
พนักงานหนุ่มคนหนึ่ง เกิดลังเลคิดถึงแม่บ้านท�ำความสะอาดของ
บริษทั ทีล่ กู ชายป่วย และก�ำลังรอผ่าตัดอยูแ่ ต่เธอไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายค่าดูแล
รักษาลูกชายเธอได้ ท�ำให้เธอกลุ้มใจมาก แม้ว่าโอกาสที่จะถูกจับฉลากได้
จะเลือนลางเพียงหนึ่งในสามร้อยเท่านั้น
แต่พนักงานหนุม่ คนนัน้ ก็ตดั สินใจเขียนชือ่ ของแม่บา้ นท�ำความสะอาด
คนนั้นลงไปในใบฉลากของเขา!!
และแล้วช่วงเวลาที่ตื่นเต้นก็มาถึงผู้จัดการจะเป็นผู้จับฉลากขึ้นมา
เองพนักงานหนุม่ อธิษฐานในใจว่า...ขอให้แม่บา้ นท�ำความสะอาดคนนัน้ ได้
รางวัลด้วยเถอะ
ในที่สุด...ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงผู้ที่ถูกจับฉลากได้ก็คือ... "แม่บ้าน
ท�ำความสะอาด" เสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังทั่วส�ำนักงาน แม่บ้าน
ท�ำความสะอาดได้ขึ้นไปรับเงินกองทุน เธอดีใจมากถึงกับกลั้นน�้ำตาไว้
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ไม่อยู่ กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจ
"ฉันโชคดีจริงๆ เงินก้อนนีค้ งช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของฉันและ
ลูกชายได้อย่างมากเลยค่ะ"
เมือ่ งานเลีย้ งเลิกรา พนักงานหนุม่ คนนัน้ ยังคงคิดถึงเรือ่ ง "ปาฏิหาริย"์
ที่เกิดขึ้นอยู่อีก จึงได้เดินไปที่กล่องจับฉลาก เขาลองหยิบใบฉลากในกล่อง
ขึ้นมาใบหนึ่ง เมื่อเปิดดูฉลากก็เห็นชื่อของแม่บ้านท�ำความสะอาดคนนั้น!!
เขาชักประหลาดใจ เลยหยิบฉลากขึน้ มาเปิดดูอกี หลายใบ บนฉลาก
ทุกใบล้วนเขียนชื่อของแม่บ้าน เหมือนกันหมดด้วยลายมือที่ต่างกันไป?
พนักงานหนุ่มถึงกับน�้ำตาซึม เขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่า...
ในโลกนี้มี...
"ปาฏิหาริย์" จริงเพียงแต่ว่าปาฏิหาริย์นั้นไม่ได้หล่นลงมาจากฟาก
ฟ้า แต่เป็นมนุษย์เรานี่เองที่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมา เราต้องรู้จักรักเพื่อนร่วม
งาน เห็นใจซึ่งกันและกัน สังคมจะเป็นสุข แล้วเราก็จะสุขด้วย
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การรักษาขาให้แข็งแรง
ความส�ำคัญของ "การรักษาขาให้แข็งแรง" เมือ่ เราแก่ตวั ลง การเดิน
ของเราจะต้องแข็งแรง:
ในบรรดาสั ญ ญาณของการมี อ ายุ ยื น ยาวที่ ส รุ ป โดยนิ ต ยสาร
"Prevention" ของสหรัฐอเมริกา "กล้ามเนื้อขาแข็งแรง" ถูกจัดอยู่ในล�ำ
ดับต้นๆ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กพบว่าทัง้ คนแก่
และเด็กในช่วงสองสัปดาห์ทไี่ ม่มกี ารเคลือ่ นไหวความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ขาลดลงหนึ่งในสาม การฟื้นตัวจะใช้เวลานาน ดังนั้น การใช้ขาออกก�ำลัง
กายอย่างสม�่ำเสมอจึงจ�ำเป็น
1. เท้าเป็นฐานรากหลักในการรับภาระของร่างกายมนุษย์ 50% ของ
กระดูกและ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้งสองข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่
ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกาย
"กระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็น"
สามเหลี่ยมเหล็ก "ที่รับภาระส�ำคัญของร่างกาย
2. เท้าเป็นตัวน�ำการขนส่งของร่างกาย ขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท
50% ของร่างกายมนุษย์ 50% ของเส้นเลือดและ 50% ของเลือดที่ไหลผ่าน  
เป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับร่างกาย คนที่มี
กล้ามเนื้อขาแข็งแรงจะมีหัวใจที่แข็งแกร่ง
3. ความชราเริ่มจากเท้า เมื่อคนเราอายุมากขึ้นความแม่นย�ำและ
ความเร็วในการส่งค�ำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงซึ่งแตกต่างจากตอน
ที่ยังเด็ก ท่าเดินของคนชราจึงต่างกับเด็ก
นอกจากนีแ้ คลเซียมทีเ่ รียกว่า "ใส่ปยุ๋ " ในกระดูกจะสูญเสียไปเร็วถ้า
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ไม่เดินให้มาก ท�ำให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะกระดูกหัก
กระดูกหักในผู้สูงอายุท�ำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้าย
แรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของผู้สูงอายุอาจเสียชีวิต!! ภายในหนึ่ง
ปีหลังจากกระดูกหักจากการล้ม
ออกก�ำลังกายขา วัย 60 ก็ยังไม่สายเกินไป
แม้เราจะค่อยๆ อายุมากขึ้นตามวัย แต่การออกก�ำลังกายด้วยการ
เดินเป็นงานทีต่ อ้ งท�ำตลอดชีวติ   การท�ำให้ขาแข็งแรงขึน้ เท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้
เรามีอายุขัยยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นชาวญี่ปุ่น ชีวิตประจ�ำวันเดิน
มากกว่าชาติอื่นๆ ปัจจุบันมีผู้อายุเกิน 100 ปี กว่า 80,000 คน!!
ชาวฮันฃา อายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย 120 ปี นอกจากกินมังสวิรัติ
แล้ว วิถีชีวิตก็เดินขึ้นลงเขาทุกวัน
...มาเดินกันให้มากขึ้นเถอะ!!
หลวงตาเอกภพ 18/9/63
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เรื่องข�ำๆ
ภาษาไทยของเรา...
ญาติ : ปรีชา ไม่ได้เจอกันนาน ทางบ้านเป็นไงบ้าง
ปรีชา : ทางบ้านดีแล้วครับ ลาดยางแล้ว มีไฟถนนด้วยครับ
ญาติ : ไม่ใช่ๆ ถามว่า เป็นไงทางบ้านท�ำอะไรกิน
ปรีชา : ผัดเผ็ดปลาไหล กับย�ำมะม่วงครับ อ้อ มีต้มปลาช่อนด้วย
ญาติ : โอ๊ย กูถามว่า อาชีพน่ะ อาชีพเป็นไง
ปรีชา : (หน้าเศร้า) อาชีพตายแล้วครับเมื่อวานนี้
ปรีชา  : หลวงพี่ครับตั้งชื่อใหม่ให้ทีครับ หมอดูให้มา 3 ตัว อ. คือ
อ�ำนาจ ส. คือ เสริมบารมี จ. คือ ไม่เจ็บ ไม่จน แล้วก็ให้ สระอุ สระอิ
มาเป็นบริวาร
หลวงพี่ : อสุจิ เลยโยม
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