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สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ค่าสมาชิก 500 บาท ตลอดชีพ
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา
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982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
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อาศิรวาท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2564
• พระพันปีหลวงเกียรติก้อง
ปวงราษฎร์ต่างภูมิใจ
ทรงเป็นมิ่งมงคลชัย
ปวงราษฎร์พร้อมปกป้อง
• อัญเชิญพระไตรรัตน์ป้อง
ทั้งโรคร้ายห่างไกล
พระสุขภาพอนามัย
ปวงราษฎร์ทุกหย่อมเหย้า

เกรียงไกร
แซ่ซ้อง
ขวัญชาติ  เลศนา
เรื่องร้ายมลายสูญ
ผองภัย
พระแม่เจ้า
แข็งแกร่ง  ยิ่งนา
ปลอดพ้นโรคภัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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ภาพวาดวันแม่ชนะเลิศ

อุทิศแด่เพศแม่ทุกคน
จิตรกรผู้วาดภาพนี้คือเด็กหนุ่มชั้น ม. 3 ชื่อ อนุจาธ สินธุ วินายาล
จากเมืองทริสเซอร์ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เขาวาดภาพนีเ้ พราะเขาเห็น
พ่อแนะน�ำแม่กับเพื่อนๆ พ่อว่า "เธอเป็นแค่แม่บ้าน ไม่ได้ท�ำงานอะไร"
ตอนนั้นอนุจาธรู้สึกแปลกใจ เพราะเขาไม่เคยเห็นแม่อยู่ว่างๆ เลย เขาก็
เลยวาดภาพนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะพรรณนาให้เห็นถึงกิจวัตรประจ�ำวันของแม่ แล้วส่ง
ภาพนี้ให้ครูดู ครูจึงส่งต่อไปให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐ และภาพนี้ก็ได้รับการคัด
เลือกให้เป็นภาพหน้าปกของเอกสารแสดงงบประมาณเกีย่ วกับบทบาททาง
เพศ ประจ�ำปี 2020-2021
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สังคมในแวดวง มศว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 24)
-------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยได�ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป�องกันการแพร�
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล�วนั้น เนื่องจากการระบาดของโรค
มีการขยายตัวอย�างรวดเร็วและกว�างขวาง มีผู�ติดเชื้อและผู�เสียชีวิตจากโรคดังกล�าวในอัตราที่สูงขึ้นอย�างต�อเนื่อง
เพื่อให�เป�นไปตามข�อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห�งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา. 29 มาตรา. 34 แห�งพระราชบัญญัติม หาวิ ทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ.. 2559.
จึงเห็นสมควรให�ออกประกาศ ดังต�อไปนี้
ข�อ 1 ให�งดใช�อาคาร สถานที่ ของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ตั้ง เพื่อจัดการเรียนการสอน
การสอบ และกิจกรรมต�างๆ ยกเว�น การฝ�กปฏิบัติการบนคลิน ิกหรื อโรงพยาบาล ส�วนงานหรือหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องกับการให�บริการประชาชน เช�น สถานทีพ่ ยาบาล
ข�อ 2 ให�บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยต�องกำหนดและประชาสัมพันธ�
ช�องทางติดต�อประสานงานเพื่ อให� การปฏิบั ติ งานเป�นไปด�วยความเรียบร� อย ทั้งนี้ให�ห ัวหน�าส�วนงานหรื อ
รองอธิการบดีที่กำกับดูแล มอบหมายงานให�บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร โดยต�องให�เกิดผลกระทบต�อ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยน�อยที่สุด
ข�อ 3 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต�องสามารถรับการติดต�อหรือการสั่งการ
จากผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ เกี่ยวข� องกั บงานที่ ปฏิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวิน ัยในการปฏิบั ติงานโดย
เคร�งครัด ในกรณีจำเป�นหัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลอาจสั่งให�มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ
ได�
ข� อ 4 กรณี งานที่ จำเป� นต� องเข� ามาปฏิ บ ัต ิ ณ สถานที ่ ทำการ เช�น การรักษาความปลอดภั ย
การดำเนินการตามข�อผูกพันพันธะสัญญาที่มีการกำหนดระยะเวลา การดูแลโครงสร�างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
รวมถึงโครงสร�างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ การดำเนินการตามกฎหมาย คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข�อตกลงหรือ
ข�อสัญญาที่ต�องดำเนินการให�ทันกำหนดระยะเวลาหรือโดยเร�งด�วน การให�บริการสุขภาพและอนามัย เป�นต�น
ให�หัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลพิจารณาให�บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงานเท�าที่จำเป�น โดยบริหาร
เวลาการปฏิบัติงานให�เหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ�
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การเข�ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ ต�องปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติในการเว�นระยะห�าง
ทางกายภาพ (physical distancing) การใส�หน�ากากอนามัย และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการการป�องกั นการ
แพร�ระบาดของโรค COVID-19 อย�างเคร�งครัด
ข�อ 5 ขอให�บุคลากร นิสิต นักเรียน หลีกเลี่ยงการออกจากสถานที ่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่
ชุมชน การรวมกลุ�มจัดกิจกรรมที่มีจํานวนรวมกันมากกว�า 5 คน และต�องปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติด
เชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งมีหน�าที่ติดตามข�าวสารจากมหาวิทยาลัยอย�างใกล�ชิด
ข�อ 6 ให�ส�วนงานในทุกพื้นที่ดำเนินการให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวั ดที่พื้นที่ นั้น
สังกัด บุคลากรที่มีความจำเป�นต�องเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต�องเดินทางข�ามเขตจังหวัดขอให�ปฏิบัติ ตาม
มาตรการที่ทางราชการกำหนด
ข�อ 7 หัวหน�าส�วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติ
เพื่อดำเนินการให�สอดคล�องกับประกาศนี้ก็ได�
ข�อ 8 กรณีมีป�ญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให�อธิการบดีเป�นผู�วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว�าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เป�นอย�างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย� ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข่าวชมรมฯ
ชมรมฯ งดการประชุมประจ�ำเดือนสิงหาคม เนื่องจากยังมีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่วนจดหมายข่าวชมรมฯ เดือน พฤษภาคม
มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม จะผลิตเป็นเล่ม เมือ่ มหาวิทยาลัยเปิดท�ำงาน
ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
กันยายน วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น
2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ เวลา 08.30 - 09.30 น สมาชิก
ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้ง คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์ โทร
081 489 5501
ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี 2564 ใน
วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ ดังก�ำหนดการ
08.30 - 09.30 น ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น. ประธานสรุปกิจกรรมชมรม และเลือกประธาน
คนใหม่
10.00 -12.00 น. ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องน่ารู้ของกรมประมง
โดยคุณอุมาพร พิมลบุตร
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องจัดเลี้ยง
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณนงลักษณ์
พจนากรรักษ์ โทร 081 489 5501 /นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ โทร.
090 917 3993
http://seniorclub.swu.ac.th
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ตามที่ชมรมฯ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนท�ำอาหารกล่อง
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อน�ำไป
มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามในช่วงการแพร่ระบาด
โควิด-19 โดยมอบให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร้านปรุงสารพัด มีผู้ร่วม
บริจาค 89 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท)  
ตัวแทนชมรมฯ ได้นำ� เงินจ�ำนวนดังกล่าวไปมอบให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2564 ชมรมฯ ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตที่ท�ำร่วมกันครั้งนี้
ตามที่ ช มรมฯ เชิ ญ ชวนร่ ว มสมทบทุ น ให้ ส ถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน
High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล จ�ำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ
55,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท (ชมรมฯ 2,000 บาท) เพื่อมอบแก่
รพ.สนาม - รพ.ที่ขาดแคลน ส�ำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ขออนุโมทนาสาธุ
ในกุศลจิตที่ท�ำร่วมกันครั้งนี้
ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ และผู้มีจิตศรัทธาน�ำเหรียญบาท และ
เหรียญ 10 บาท รัชกาลที่ 9 มาร่วมท�ำบุญ เพื่อน�ำไปติดที่โบสถ์เหรียญ
บาท วัดทุ่งเคล็ด ซึ่งขณะนี้ยังขาดเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 10 บาท
อีกจ�ำนวนมาก
ที่มาของการสร้างโบสถ์เหรียญบาท เนื่องจากอดีตเจ้าอาวาส (พระ
สมุห์อาทิตย์ อิสระปัญโญ) เห็นเด็กน�ำเหรียญบาทของรัชกาลที่ 9 มาทอย
เล่น ท่านจึงตักเตือนว่าเหรียญบาทมีรูปในหลวงเป็นของสูง ไม่ควรน�ำมา
เล่นเช่นนี้ ท่านจึงขอบิณฑบาตเหรียญนั้นมา และน�ำเหรียญที่ได้มาติดไว้
ข้างฝาโบสถ์ โดยอธิษฐานว่าถ้าวันรุ่งขึ้นเหรียญยังคงติดกับฝาผนัง ทั้งที่
6
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ท่านไม่ได้ใช้อะไรติดไว้ ท่านจะสร้างโบสถ์เหรียญบาทขึ้น เพื่อถวายแด่
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โบสถ์เหรียญบาทแห่งนี้ จึงสร้างจากค�ำอธิษฐานของ
อดีตท่านเจ้าอาวาส ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
ขณะนีม้ ผี บู้ ริจาคเหรียญบาท และเหรียญสิบบาทแล้ว เป็นเงิน 3,104
บาท ดร.อุมาพร นาคะวัจนะ จะน�ำไปมอบให้วัดทุ่งเคล็ด ครั้งที่ 1 ต้น
เดือนมิถนุ ายน นี้ และชมรมฯ ยังรับบริจาคเหรียญบาทและเหรียญสิบบาท
จนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2564
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พิพัฒน์เขมากร ใน
การถึงแก่กรรมของคุณลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร ตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ
วัดทุ่งลานนา ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564 และฌาปนกิจ วันที่
26 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น
ชมรมฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว วัฒนสิน ในการถึง
แก่กรรมของ รศ.อาวุธ วัฒนสิน ตัง้ ศพบ�ำเพ็ญกุศล ณ วัดเทพลีลาฯ ตัง้ ศพ
บ�ำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2564 และพระราชทาน
เพลิงศพ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้บริจาคเงิน

อ. นวลศรี  เฉลิมรัตน์
ศ. ดร. สุภาลักษณ์  ปรัชชญาสิทธิกุล
ผศ. วิบูลลักษณ์  สารวิจิตร
รศ. ดร ประสงค์  รายณสุข
ผศ. อัมพร  สร้อยสุข

http://seniorclub.swu.ac.th
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนสิงหาคม
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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

1. อ. นวลศรี  วิทยานันท์
3. ผศ. สมเกียรติ  อักษรถึง
5. คุณระยอง  ตันสกุล  
7. คุณพัฒนา  สงวนกล�่ำจิตต์
9. อ. ปรียา  พินธุพันธ์
11. คุณคนธา  พฤกษมาศน์
13. คุณกุลวรา  สิงหะพันธ์
15. อ. อภิชัย  บวรกิติวงศ์
17. ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์
19. รศ. มัณฑนี  กุฎาคาร
21. คุณบรรจง  พันธ์พ่วง
23. รศ. ว่าที่ ร.ต. สุรชาติ  ทินานนท์
25. อ. จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง
27. ผศ. ยุวดี  เฑียรฆประสิทธิ์
29. รศ. วิภาวี  ไชยยงค์
31. อ. มณฑาทิพย์  พัวพาณิชย์
33. ผศ. พิมพวรรณ  ณ พัทลุง
35. รศ. ดร. ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์
37. รศ. เวธนี  กรีทอง

2. ผศ. เสริมศักดิ์  สุรวัลลภ
4. รศ. อังคณา  สายยศ
6. รศ. ประเทือง  มหารักขกะ
8. รศ. โมรี  ชื่นส�ำราญ
10. อ. อัมพร  เอ็งสุโสภณ
12. รศ. สุภา  ปานเจริญ
14. รศ. หวน  พินธุพันธ์
16. ผศ. ประไพ  สังข์ทอง
18. รศ. เริงลักษณ์  โรจนพันธ์
20. อ. ดร. สุรพล  วัฒนวิกย์กิจ
22. อ. เมธินี  ตั้งตรงไพโรจน์
24. ผศ. ดร. อารีย์  ชื่นวัฒนา
26. อ. ชลลดา  จรรยาวิจักษณ์
28. อ. กนกวรรณ  เสงี่ยมสิน
30. คุณเพลินจันทร์  จรูญวิทย์
32. อ. อุรุพีร์  ปัญจะ
34. ผศ. ส�ำรวล  รัตนาจารย์
36. คุณประภาศรี  บุนนาค
38. อ. สันติ  เรืองมณีไพฑูรย์

รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์
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39.
41.
43.
45.
47.
49.

51.
53.
55.
57.
59.

ผศ. สมศักดิ์  วิจิตร
คุณบุญสม  เล้าพูนพิทยะ
คุณสุภัทรา  โสหะกะพันธ์
อ. พรรณิภา  สันติพงษ์
อ. วัฒนีย์  โรจน์สัมฤทธิ์
รศ. ดร. โกสุม  จันทร์ศิริ

ผศ. ชัยพร  แผ่แพทยคุณ
คุณสุชาดา  แสงทอง
อ. อ้อมจิต  ว่องวาณิช
คุณประสาน  สร้อยธุหร�่ำ
อ. สุกัญญา  สุพรรณรัตน์

40.
42.
44.
46.
48.
50.

52.
54.
56.
58.
60.

รศ. เกษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์
ผศ. นิรมล  แจ่มจ�ำรัส
อ. เชาวนี  ทรรพสุทธิ
คุณวราพันธ์  อุดมชัชวาล
คุณมาลี  สอนดา
อ. พรพิมล  ประสงค์พร

อ. ประดิษฐ์  อุดรพิมพ์
คุณจารุพร  มีวันดี
คุณสุนี  เหล่ารัตนเวช
คุณจ�ำรูญ  เลียบใย
รศ. ดร. ณสรรค์  ผลโภค

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีเครื่องหมาย
ติดต่อขอรับเงินบ�ำเหน็จอาวุโส
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น (สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน 90 วัน) พร้อมบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

http://seniorclub.swu.ac.th
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วาทะธรรม
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ความว่า
ดิถอี าสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกค�ำรบหนึง่ แล้ว สาธุชนทัง้ หลาย
ต่างร่วมกันบ�ำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเพือ่ ร�ำลึกถึงวันทีส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน อัน
เป็นการเริ่มประกาศพระศาสนา กระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ ครบถ้วน
พร้อมเป็น “พระรัตนตรัย” นับเป็นนักขัตฤกษ์ส�ำคัญ และยังสรรค์สร้าง
เกียรติประวัติส�ำหรับราชอาณาจักรไทย ด้วยเป็นประเทศแรกในโลก ที่
ด�ำริริเริ่มให้มีการบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะ เมื่อรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประกาศความเป็นเมืองแห่งพระพุทธธรรม ซึง่ ช่วยค�ำ้ ชูจติ ใจของชนในชาติ
ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา
ปฐมเทศนาทีส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นนั้ คือ “ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร” ทรงชี้บอกวิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดย
10
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สิ้นเชิง ด้วยมรรคมีองค์ 8 เรียกอีกอย่างว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ
การลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวการณ์ในโลก
ปัจจุบัน ขอพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนมรรควิธีประการส�ำคัญ
ประการหนึ่งในองค์ 8 นั้น ได้แก่ “สัมมาวาจา” ซึ่งหมายถึงการด�ำรง
ค�ำสัตย์ กล่าวแต่คำ� ประสานน�ำ้ ใจซึง่ กันและกัน มีวาจาไพเราะจับใจ และ
กล่าวแต่สิ่งที่เปี่ยมด้วยสารัตถะ หากจงช่วยกันใช้ฉันทวาจา ให้สมาชิกใน
สังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงชุมชน และประเทศชาติ เต็มไปด้วย
สารประโยชน์ในกาลทัง้ ปวง ชวนกันเจริญ เมตตาวจีกรรม ซึง่ จะชักพาให้ตน
และสังคมส่วนรวมมีความวัฒนาสถาพร
วันอาสาฬหบูชา นอกจากจะเตือนใจให้รำ� ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อัน
เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้ว ยังน�ำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่
ด้วยปณิธานแห่ง “สัมมาวาจา” เพราะฉะนัน้ หากท่านประสงค์ให้สงั คมไทย
ไพบูลย์ดว้ ยสันติสขุ ขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์
ผูท้ รงพระมหากรุณาประทานอริยอัฏฐังคิกมรรคไว้เป็นหนทาง พร้อมเพรียง
กันบ�ำเพ็ญคุณประโยชน์ โดยเริ่มที่ตนเอง จากการมี “สัมมาวาจา” อยู่
ทุกขณะ ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติ ร่วมสังคม สามารถก้าวข้าม
พ้นจากความทุกขโทมนัส แปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิต
บนโลกนี้ได้สืบไป ตลอดกาลนาน.
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บอกเล่าเก้าสิบ : สุขแท้หนอ
ในบั้นปลาย
อย่าแบกทุกข์
ส่งให้เขา
ทั้งเรื่องงาน
อยากจะเที่ยว
ถ้าอยากหมด
ช่วยสังคม
อย่าขี้บ่น
ของอยากกิน
จิตรันทด
ดูแลใส่
เยี่ยมลูกหลาน
อย่าหาเรื่อง
มองและคิด
สังสรรค์กับ
เพียงเท่านี้

12

ไขว่คว้า
ห่วงลูก
เลี้ยงชีวา
ลูกก็ดี
ที่ไหน
เวรกรรม
ช่วยชาติ
หรือดุด่า
กินให้อิ่ม
ขับร้องเพลง
ใจคู่
บางคราว
เคืองขุ่น
เชิงบวก
เพื่อนบ้าง
สุขแท้หนอ

หาความสุข
หรือห่วงหลาน
มาช้านาน
มีเลี้ยงตน
ไปให้หมด
ท�ำกุศล
ประกาศตน
น่าร�ำคาญ
หาลิ้มรส
เปล่งประสาน
อยู่กันนาน
ก็เข้าที
ให้วุ่นจิต
จะสุขขี
เป็นบางที
สว.เรา
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“เกาะมันใน”

1

ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ โพสต์เรือ่ งราวชวนน�ำ้ ตารืน้ เนือ่ งในวัน
มหามงคล “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” พระราชทาน “เกาะมันใน” ที่เคย
เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเล
ระบุ ตนยังไม่เจอว่าในโลกนี้เคยมีราชินีองค์ไหนยกเกาะให้อนุรักษ์เต่า
ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิง่ แวดล้อม และ
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โพสต์เรื่องราวประทับใจชวนน�้ำตารื้นเนื่องในวันมหามงคล
12 สิงหาคม เกี่ยวกับ “เกาะมันใน” จ.ระยอง ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชินี
ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานเกาะแห่งนี้ที่เคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์
ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเล
โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ ได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ก
“Thon Thamrongnawasawat” ดังนี้
1 12 ส.ค. 2563 11:33
http://seniorclub.swu.ac.th
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เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง มีพื้นที่ 134 ไร่ ชื่อเกาะมันใน
ครั้งหนึ่งในอดีต เกาะแห่งนี้เคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินี
องค์หนึ่ง
ปี 2518 เกาะกลายเป็นของแผ่นดิน เพราะราชินอี งค์นนั้ พระราชทาน
ให้กรมประมง จุดประสงค์คือเพื่อดูแลอนุรักษ์เต่าทะเล
ปัจจุบนั กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นเกาะ
แห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลเต่าโดยเฉพาะ
45 ปีที่ผ่านมา มีลูกเต่านับหมื่นเคยอยู่ที่นี่ก่อนลงสู่ท้องทะเล มีพ่อ
เต่าแม่เต่านับพันเคยพักรักษาตัว ก่อนกลับบ้านเพื่อสืบสายพันธุ์อีกครั้ง
ณ เวลานี้ พ่อเต่าแม่เต่าลูกเต่าหลายตัวก็ยงั อยูบ่ นเกาะ บ่อใหญ่ 30
ไร่ในทะเล ยังเป็นทีพ่ กั พิงสุดท้ายของเต่าบาดเจ็บจากการติดขยะทะเล ขา
ขาด พิการจนไม่สามารถกลับบ้านได้
เกาะมันในยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของระบบนิเวศทัง้ ทะเล
ทัง้ บก แนวปะการังสมบูรณ์ตามธรรมชาติทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของภาคตะวันออก
ก็อยูท่ นี่ ี่ ยังเป็นแหล่งฝึกงานของนิสติ วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ประมง หลาย
ต่อหลายรุ่น หลายต่อหลายมหาลัย ผมเคยมาฝึกงานที่มันในตั้งแต่เป็น
นิสิต กลับมาคุมลูกศิษย์ฝึกงานก็ที่เกาะมันใน ยังมีผู้มาเยือนเกาะมันในปี
ละหลายพัน บางปีนับหมื่น ความรักทะเล รักเต่าทะเล ของคนหลายคน
ของเด็กหลายคน เริ่มต้นที่นี่
45 ปี ตัวเลขความรักคือเท่าไหร่ ?
ทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้ เริม่ ต้นทีร่ าชินอี งค์หนึง่ พระราชทานเกาะให้เต่า
ผมไม่ทราบว่าโลกนี้เคยมีราชินีองค์ไหนยกเกาะให้เต่าบ้าง
ผมหาไม่เจอ...
14
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โลกนี้ยังมีเรื่องเล่ามากมาย แต่มีความจริงที่สายตาเห็นบางประการ
เห็น “ความจริง” ได้แม้จากภาพทีไ่ ด้มาจากดาวเทียม ไม่วา่ กาลเวลาผ่านไป
เนิน่ นานเพียงไหน เกาะมันในก็คอื เกาะของเต่า ประจักษ์พยานของความรัก
ที่ทรงมอบให้แก่ท้องทะเล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ส�ำหรับ “เกาะมันใน” เป็นสถานที่ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเล ในพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเกาะชมได้
ปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่อนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล
นอกจากนั้นภายในโครงการฯ ก็ยังมีการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเล
เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ และมีส่วนจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลให้
นักท่องเที่ยวได้รับทราบกัน

http://seniorclub.swu.ac.th
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พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

2

'น้องเทนนิส' นักเทควันโดเบอร์ 1 ชาวไทย ผู้สร้างประวัติศาสตร์
คว้า "เหรียญทองโอลิมปิก" มาฝากชาวไทยได้ส�ำเร็จ ไม่ท�ำให้ชาวไทยผิด
หวัง! ส�ำหรับ "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดเบอร์ 1 ชาว
ไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์นักกีฬาเทควันโดในศึก
โอลิมปิก 2020 "โตเกียวเกมส์" ที่ประเทศญี่ปุ่น ในรุ่น 49 กก.หญิง ได้
ส�ำเร็จต้องลุ้นกันจนถึง 5 วินาทีสุดท้าย
ส�ำหรับประวัติของนักเทควันโดหญิง ขวัญใจชาวไทยรายนี้ น้อง
เทนนิส มีชอื่ จริงว่า พาณิภคั วงศ์พฒ
ั นกิจ เกิดเมือ่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร และ
16
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ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
เทนนิส พาณิภคั แข่งเทควันโดมาแล้วกว่า 15 ปี คว้าเหรียญทองมา
ถึง 32 เหรียญ และยังเป็นเจ้าของเหรียญทองแรกของไทยจากรุ่นเยาวชน
หญิง น�้ำหนักไม่เกิน 44 กก. ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน (youth
olympic games) ครั้งที่ 2 ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
และนอกจากนั้นเธอยังเป็นแชมป์เทควันโดโลกปี 2015 รุ่นไม่เกิน 46 กก.
และปี 2019 รุ่นไม่เกิน 49 กก. พาณิภัคเป็นแชมป์เทควันโดโลกคนที่ 4
ของไทยอีกด้วย
รับ

เหรียญทองโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์ 'TOKYO 2020' รางวัลที่ได้

• นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงรองดีเด่น "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจ�ำ
ปี 2557
• นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจ�ำปี
2558
• MasTKD AWARDS 2015 - Best Female Athlete
• Singha Sports Hall of Fame "นักกีฬาหัวใจสิงห์" ประจ�ำปี
2559
• นักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิง "สยามกีฬา อวอร์ดส" ครั้งที่ 10
• นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจ�ำปี
2558
http://seniorclub.swu.ac.th

17

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2564

2559

• เยาวชนต้นแบบ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ด้านกีฬา)
• นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจ�ำปี

• รองชนะเลิศนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยีย่ มหญิง "สยามกีฬา อวอร์ดส"
ครั้งที่ 11
• MThai Top Talk-About 2018 รางวัล Top Talk-About
Sportsperson (นักกีฬาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2021 "น้องเทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒน
กิจ ก็ไม่ท�ำให้ ชาวไทยผิดหวัง สามารถคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขัน
กีฬาเทควันโดในศึกโอลิมปิก 2020 "โตเกียวเกมส์" ที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่น
49 กก.หญิง มาได้ส�ำเร็จ ชนิดลุ้นกันจนนาทีสุดท้าย!
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ช่อดอกไม้ผู้ชนะ
Tokyo 2020 commemorative gift (Olympic victory bouquet)
ดอกไม้จากผู้ประสบภัย ส่งใจให้ผู้ชนะ
... แต่ตอนทีไ่ ด้รบั เหรียญสะดุดตาอยูอ่ ย่างหนึง่ ก็คอื ดอกไม้ทจี่ ะมอบ
ให้กบั ผูช้ นะทัง้ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พอไปหาข้อมูล
มาแล้วได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังที่สุดซึ้งเลยขอมาเล่าต่อกันค่ะ
แม้วา่ การมอบช่อดอกไม้ให้กบั ผูช้ นะจะถูกใช้มาหลายครัง้ แล้วในการ
แข่งขันโอลิปิก แต่ส�ำหรับ Tokyo 2020 นี่เป็นครั้งแรกนับจาก London
2012 ที่มีการให้ดอกไม้
http://seniorclub.swu.ac.th

19

จดหมายข่าว ปีที่ 27 ฉบับที่ 08 เดือน สิงหาคม 2564

ช่อดอกไม้นี้ผลิตโดย Nippon Flower Council ท�ำมา 5,000 ช่อ
ใช้ตลอดงาน Olympic และ Paralympic
มีความหมายพิเศษเพราะเป็นดอกไม้ที่มาจากพื้นที่ประสบภัย จาก
เหตุการณ์ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ พ.ศ. 2554 (2011
Tohoku earthquake and tsunami) ซึ่งเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตไปกว่า
1 หมื่น 9 พันคน
ดอกไม้ ที่ อ ยู ่ ใ นช่ อ นี้ ได้ แ ก่ ดอก ยู ส โทมา และดอกเง็ ก เต็ ก
(Solomon's seals) จากจังหวัด ฟุกูชิมะ ดอกทานตะวันจาก จังหวัดมิ
ยางิ ดอกหรีดเขา (Gentians) จากอิวาเตะ และ ประดับด้วยใบต้นบัว
ดอย (Aspidistra) จาก โตเกียว
จังหวัดฟุกูชิมะ ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากเหตุการณ์แผ่น
ดินไหวครั้งนั้น พื้นที่การเกษตรถูกท�ำลาย ทางจังหวัดเลยจัดตั้งองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไรขึน้ เพือ่ ปลูกดอกไม้สง่ ออกและเป็นความหวังของชาวเมือง
ว่า ความเสียหายหนักครั้งนี้จะกลับมาฟื้นฟูได้
จังหวัดมิยางิ เหล่าผู้ปกครองที่สูญเสียลูกไปจากเหตุแผ่นดินไหว
ครั้งนั้นได้ร่วมกันปลูกทานตะวันไว้บนเนินเขา ไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็น
พื้นที่ปลอดภัย ถ้าหากเกิดเหตุการณ์สึนามิอีกครั้ง ให้เด็กๆ มองหาดอก
ทานตะวันและมาหลบที่นี่ได้ ทุกๆ ปีดอกทานตะวันนี้จะบานสะพรั่งอย่าง
งดงาม เป็นท่งุ อนุสรณ์รำ� ลึกถึงผูท้ จี่ ากไปและผูค้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัย
พิบัติ
จังหวัดอิวาเตะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งปลูกต้น Gentian ซึ่ง
ดอก Gentian กว่าครึ่งของประเทศมาจากที่นี่ทั้งนั้น ดอกไม้นี้ได้รับเลือก
มาเพราะ สีฟ้าครามของมันเหมือนกับสัญลักษณ์ Tokyo 2020 Games
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ช่อดอกไม้นี้ จะประดับด้วยตุ๊กตาน้อง Miraitowa มาสคอตของงาน
ซึ่งท�ำเป็นสีพิเศษ สีทอง สีเงิน และสีทองแดง ไว้ให้นักกีฬาเก็บไว้เป็นที่
ระลึกถึงความส�ำเร็จนี้
ทางผูจ้ ดั งานใส่ใจกับช่อดอกไม้นมี้ ากๆ เพราะรูด้ วี า่ นีค้ อื โอกาสอันดีที่
ผูช้ มนับพันล้านคนทัว่ โลกจะได้เห็นความงามของดอกไม้นี้ และหวังว่าผูช้ ม
จะรู้ความหมายของมัน เป็นการร�ำลึกถึงผู้ประสบภัยและเป็นการโปรโมท
จังหวัดต่างๆ ไปในตัวด้วย
ดอกไม้จะจัดในรูปแบบสมมาตร ซึ่งไม่ว่ามองทางไหนก็สวยเหมือน
กันหมด และจะติดถุงใส่น�้ำเอาไว้ให้สามารถคงความสดได้ยาวนานหลาย
วัน และสามารถคงความสวยงามไว้ได้แม้จะวางไว้ในห้องที่ไม่ได้ติดเครื่อง
ปรับอากาศ

http://seniorclub.swu.ac.th
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สาระน่ารู้ โอลิมปิก 2020
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มหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูรอ้ นครัง้ ที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
มีหลายเรื่องราวสุดประทับใจให้ทั่วโลกได้พูดถึง อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความ
ประทับใจให้กับทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้คือ “ชุดกิโมโน”
เพราะทางญีป่ นุ่ ได้รงั สรรค์ชดุ กิโมโนให้แต่ละประเทศโดยเฉพาะ ซึง่ แต่ละ
ชุดนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องสีและลวดลาย แสดงถึงความใส่ใจที่
ญี่ปุ่นพร้อมต้อนรับทุกประเทศ รายละเอียดต่างๆ ถูกใส่ไว้ในชุดประจ�ำ
ชาติญปี่ นุ่ อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ
ชุดกิโมโนส�ำหรับประเทศไทยถือว่ามีรายละเอียดทีน่ า่ สนใจมาก โดย
ทางผู้จัดท�ำเผยว่าชุดกิโมโนชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
เพื่ออุทิศให้กับราชอาณาจักรไทยซึ่งก�ำลังเข้าสู่ยุคใหม่ นอกจากนี้วิธีการ
เลือกสียังถูกออกแบบมาอย่างหมดจด เพราะลวดลายความโดดเด่นต่างๆ
นั้นแสดงถึงดวงไฟ ดอกไม้ และลวดลายสีสว่างเป็นหลัก ทางผู้จัดท�ำจึง
เลือกใช้พนื้ หลังสีดำ� เพือ่ ขับความโดดเด่นของชุดออกมาให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ศิลปินชาวญีป่ นุ่ ได้นำ� เอาสีของธงชาติแต่ละประเทศรวม 32 ประเทศ
มาสร้างสรรค์ในแบบอนิเมะตามจินตนาการสไตล์ญปี่ นุ่ เช่น ชุดซามูไร ชุด
นักผจญเพลิง หรือแม้แต่ชุดนักบวชแบบญี่ปุ่น ซึ่งดีไซน์ภาพอนิเมะของ
32 ประเทศ ศิลปินก็มีแรงบันดาลใจมาจากสีของธงชาติแต่ละประเทศ
ลักษณะของผู้คนในประเทศนั้นๆ รวมถึงวัฒนธรรม จนได้ออกมาเป็น
ลวดลายภาพอนิเมะทีผ่ า่ นสายตาของศิลปินชาวญีป่ นุ่ ดังทีเ่ ราจะเห็นในภาพ
ด้านล่างนี้
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ดร.แอนนา คีเซนฮอฟ

3

เหรี ย ญทองที่ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด ในโอลิ ม ปิ ก คื อ ชั ย ชนะมหั ศ จรรย์ ข อง
ดร.แอนนา คีเซนฮอฟเฟอร์ ในการแข่งขันจักรยาน ประเภทถนน (Road
Race)
สาเหตุทที่ ำ� ให้มนั ฮือฮามีหลายข้อมาก เหตุผลข้อแรกคือผูช้ นะ ดร.คี
เซนฮอฟเฟอร์ ตัวแทนจากประเทศออสเตรีย เธอไม่ใช่นกั จักรยานมืออาชีพ
เธอมีอาชีพหลักเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย การปั่นจักรยานเป็นงานอีกมุม
ของชีวิตที่เธอชอบท�ำอย่างจริงจังแค่นั้น
เหตุผลข้อสอง คือเธอมาคนเดียวโดดๆ ไม่มีโค้ช ไม่มีทีมโภชนาการ
ไม่มีเพื่อนนักแข่งชาติเดียวกัน ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียว เธอจัดการเอง
ทุกอย่างเลย
และเหตุผลข้อที่สาม คือตอนที่อันดับ 2 แอนน์มีค ฟาน ฟลูเทน
จากเนเธอร์แลนด์ ปั่นเข้าเส้นชัย เธอชูมือดีใจคิดว่าตัวเองได้เหรียญทอง
แต่สิ่งที่เธอไม่รู้เลยก็คือ ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ นักปั่นโนเนม ถึงเส้นชัยไป
3 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950903
http://seniorclub.swu.ac.th
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ก่อนหน้าเธอถึง 1 นาที 15 วินาทีแล้ว!
ส�ำหรับการแข่งขันจักรยานโอลิมปิก Road Race ประเภทหญิง จะ
มีระยะทาง 137 กิโลเมตร ใครเข้าเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งด้วยระยะ
ขนาดนี้ ชนิดที่ต้องปั่นกัน 3-4 ชั่วโมง คนที่จะชนะรายการนี้ได้ นอกจาก
จะต้องมีร่างกายแข็งแกร่งแล้ว ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีอีกด้วย
ตัวเต็งเหรียญทองของจักรยาน Road Race ประเภทหญิง ที่ทุก
ส�ำนักฟันธงตรงกัน ได้แก่เนเธอร์แลนด์ โดยนีเ่ ป็นชาติทไี่ ด้เหรียญทองบ่อย
ที่สุด ตั้งแต่มีการบรรจุ Road Race หญิง ลงในการแข่งโอลิมปิก
โอลิมปิก 5 ครั้งหลังสุด เป็นเนเธอร์แลนด์ ที่ได้เหรียญทองไป 3
หน ดังนั้นคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเต็งจ๋ามาก โดยส�ำนักข่าว AP ก็ฟันธงก่อน
แข่งว่า เนเธอร์แลนด์ไม่น่าพลาด ควรจะได้ทองแน่ๆ
ไม่ใช่แค่เนเธอร์แลนด์ ที่เป็นตัวเต็ง แต่อิตาลี สหรัฐฯ เยอรมัน พวก
นี้ขนนักกีฬามืออาชีพที่ไปแข่งเวิลด์ทัวร์มาชิงเหรียญทั้งนั้น กลุ่มนี้ก็ถือเป็น
ชาติที่น่าจะสู้กันได้สูสี
แต่กับ "ออสเตรีย" ประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป นี่เป็นม้านอกสายตา
เต็มตัว เพราะตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศ ดร.แอนนา คีเซนฮอฟเฟอร์
เป็นนักจักรยานมือสมัครเล่น ที่ไม่มีสังกัดทีมอาชีพ และไม่ได้ไปแข่งเวิลด์
ทัวร์ด้วย
ถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นๆ อย่างเทนนิส ถ้าให้เดาว่าใครจะได้
เหรียญทองโอลิมปิก ส่วนใหญ่ก็คงเดาว่าคงเป็น โนวัค ยอโควิชของเซ
อร์เบีย เพราะเป็นนักกีฬาอาชีพ เป็นมือโปร เราคงไม่เดาว่าผู้ชนะจะเป็น
นักแข่งมือสมัครเล่น ที่ไม่ได้เล่นเทนนิสเป็นอาชีพหลักหรอก จริงไหม
กับจักรยานก็คล้ายๆ กัน ตัวเต็งที่จะชนะ ก็ควรเป็นผู้เล่นดังๆ ที่
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แข่งขันเวิลด์ทัวร์อย่างสม�่ำเสมอ ไม่ใช่นักปั่นที่ ปั่นจักรยานเป็นงานอดิเรก
ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องกีฬาอะไร เธอจบปริญญา
ตรีที่เวียนนา ประเทศออสเตรีย ก่อนจบปริญญาโทที่เคมบริดจ์ ประเทศ
อังกฤษ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากนัน้ ไปจบปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัย
โพลีเทคนิคแห่งคาตาลุนย่า ในประเทศสเปน ภาควิชาคณิตศาสตร์เช่นกัน
เรียนน่ะเก่งแน่ แต่ถามว่าปั่นจักรยานเก่งไหม? สมัยเรียนก็ไม่ได้น่า
จดจ�ำอะไร ในปี 2012 ตอนเธออยู่เคมบริดจ์ ลงแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ปั่นจักรยานแข่งระยะ 10 ไมล์ สรุปคือเธอเข้าเส้นชัยในอันดับ 32 จาก
คนแข่ง 32 คน
หลังจบปริญญาเอกในปี 2016 ว่ากันตรงๆ เธอควรเอาดีด้านการ
เรียน หรือการท�ำงานมากกว่า แต่เธอก็มีใจรักในจักรยานเป็นอย่างมาก
จึงเดินตามฝันของตัวเอง ตั้งใจจะแข่งอาชีพให้ได้
เธอเคยได้แชมป์โคปา เอสปันญ่าไปครัง้ หนึง่ จนได้สงั กัดทีมชือ่ ล็อตโต้
ซูดัล แต่อยู่ได้ไม่กี่เดือนก็ต้องแยกทางกันไป จากนั้นมาก็ไม่มีทีมอาชีพใดๆ
สนใจเธออีก
ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ เลิกปั่นจักรยานในปี 2017 ตอนอายุ 26 ปี จาก
นั้นก็เริ่มท�ำอาชีพอื่นเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง โดยไปสมัครเป็นอาจารย์ที่มหา
วิทยาลัยโลซานน์ จนนี่กลายเป็นอาชีพหลักของเธอในที่สุด
แม้จะมีอาชีพที่มั่นคงแล้ว แต่เธอก็ตัดใจจากจักรยานไม่ได้ จึงกลับ
มาแข่งขันใหม่อีกครั้งในปี 2019 ควบคู่กับการเป็นอาจารย์ไปด้วย
โดยคราวนี้ เธอไม่มีทีม ไม่มีโค้ช ไม่มีอะไรทั้งสิ้น มีแต่ตัวเธอ
คนเดียวล้วนๆ
ความตัง้ ใจของดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ ท�ำให้เธอกลับมามีผลงานดีอกี ครัง้
http://seniorclub.swu.ac.th
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ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์คว้าแชมป์ Time Trial ในการแข่งที่ออสเตรีย และได้
โควต้ามาแข่งขัน Road Race ในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว
แต่ก็นั่นแหละ ในภาพรวม ใครๆ ก็คิดว่าเธอคือไม้ประดับ เธอไม่ได้
ไร้ฝีมือ แต่เธอก็ถูกตีตราว่าเป็นมือสมัครเล่น และมือสมัครเล่น ก็ยากที่จะ
ได้เหรียญทองโอลิมปิก มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ กล่าวว่า "บนหน้ากระดาษ ก็จริงว่าฉันคือมือ
สมัครเล่น แต่จักรยานมันกินเวลาชีวิตของฉันไปอย่างมหาศาล ฉันแทบ
ไม่ได้เงินจากการปัน่ จักรยานเลยนะ รายได้ของฉันมาจากอาชีพในชีวติ จริง
มากกว่า แต่สมองของฉันก็เอาแต่คิดเรื่องจักรยานตลอดเวลา ยิ่งตอนรู้ว่า
ได้โควต้าโอลิมปิก ตลอด 1 ปีครึง่ ทีผ่ า่ นมา ฉันเฝ้าฝันถึงวันทีจ่ ะได้มาแข่งจริง
อยู่ทุกวัน"
"ฉันยอมสละทุกอย่างได้เพื่อวันนี้ ส่วนผลการแข่งขันก็หวังแต่ว่าจะ
ได้ผลการแข่งที่ดี จบสักอันดับ 25 ถือว่าน่าพอใจมากแล้ว"
25 กรกฎาคม 2021 การแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ตัวเต็งคือเนเธอร์แลนด์
ที่ได้โควต้าเข้ามาแข่ง 4 คน ล้วนแล้วแต่เป็นตัวโหดทั้งสิ้น
- แอนนา ฟาน เดอร์ เบรกเก้น : เหรียญทองโอลิมปิก 2016
- แมเรียนน์ ฟอส : เหรียญทองโอลิมปิก 2012
- แอนน์มีค ฟาน ฟลูเท่น : แชมป์จิโร่ ดิ ตาเลีย 2 สมัยซ้อน
- เดมี่ โฟลเลอร์ริ่ง : แชมป์รายการ Liege ก่อนโอลิมปิกเริ่ม 3
เดือน
แผนในช่วง 10 กิโลเมตรแรกของฝัง่ เนเธอร์แลนด์ คือเก็บพลังงานเอา
ไว้ นักกีฬาทั้ง 4 คน ไม่มีใครรีบสปรินท์ไปข้างหน้าเลย ทั้งหมดอยู่ในแนว
หลัง ค่อยๆปั่นตามกลุ่มไปเรื่อยๆ เพราะระยะทางรวมคือ 137 กิโลเมตร
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ไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะต้องขึ้นน�ำ ณ ตอนนี้
แต่ในมุมกลับกัน มีนักปั่น 5 คน ที่ไม่คิดแบบนั้น พวกเธอตัดสินใจ
พุ่งทะยานไปเลยโดยไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหมทั้งนั้น นั่นคือ คาร์ล่า
โอเบอร์เฮาเซอร์ (แอฟริกาใต้), เวรา ลูเซอร์ (นามิเบีย), โอเมอร์ ชาปิร่า
(อิสราเอล), แอนนา พลิชต้า (โปแลนด์) และ ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์
(ออสเตรีย)
แต่พวกนักกีฬาจากชาติใหญ่ๆ อย่างเนเธอร์แลนด์, อิตาลี หรือ
สหรัฐฯ ก็ไม่ได้สนใจนัก ใครอยากจะน�ำก็น�ำไปเลย เดี๋ยวแรงก็หมดไปเอง
ปัน่ ไปเรือ่ ยๆ เกาะกลุม่ กันไปดีกว่า เก็บพลังไว้แล้วค่อยไปบดแซงท้ายๆ เรซ
ก็ได้ นี่คือแนวคิดของผู้เล่นระดับมือโปร
ซึ่งก็เป็นตามนั้นจริงๆ เพราะปั่นไปได้สักพัก จาก 5 คนที่พุ่งทะยาน
ไปตอนแรก บางคนก็เหนื่อยล้าและค่อยๆ แผ่วกันไปเอง
โอบาเฮาเซอร์จากแอฟริกาใต้ และ ลูเซอร์ จากนามิเบีย หมดแรง
ไปก่อน เท่ากับว่าตอนนี้กลุ่มน�ำที่ฉีกทะยานไปตอนต้นเรซ เหลือแค่ 3 คน
เท่านั้น คือนักปั่นโปแลนด์, นักปั่นอิสราเอล และ ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์
การปั่นเข้าสู่ 41 กิโลเมตรสุดท้าย โปแลนด์กับอิสราเอล ก็เริ่มแรง
หมด แต่ ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ไม่ใช่อย่างนั้น เธอสปรินท์ลืมตาย น�ำโด่งไป
คนเดียวจนอยู่ห่างจากคนอื่นไกลลิบ ไปคนเดียวโดดๆ แบบโซโล่เดี่ยว ไม่
สนใจใครทั้งนั้น
เมือ่ เข้าช่วงท้ายของเรซ นักปัน่ เนเธอร์แลนด์รวู้ า่ ได้เวลาแล้วทีจ่ ะเร่ง
เครื่องบดขยี้กลุ่มที่น�ำอยู่ เพื่อแซงเข้าเส้นชัย การปั่นเต็มสปีดจึงเริ่มต้นขึ้น
แต่จุดส�ำคัญที่ท�ำให้ฝั่งเนเธอร์แลนด์ผิดพลาดคือการแข่งโอลิมปิก
ไม่มี Race Radio หรือวิทยุสื่อสารที่สตาฟฟ์นอกสนามจะใช้ติดต่อกับ
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นักกีฬาได้
ถ้าเป็นการแข่งขันเวิลด์ทัวร์ นักแข่งจะมี Race Radio แนบหูอยู่
ถ้าหากพื้นสนามตรงไหนมีอันตรายเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็จะได้เตือนได้ หรือ
ถ้าหากต้องการวางกลยุทธ์แบบไหน ก็สามารถแจ้งไปได้เลยเช่นกัน
ฝัง่ เนเธอร์แลนด์ น�ำโดยแอนน์มคี ฟาน ฟลูเทน ไล่บดนักปัน่ โปแลนด์
กับนักปัน่ อิสราเอลทีน่ ำ� มาในตอนแรกอย่างสวยงาม จนเธอขึน้ มาอยูอ่ นั ดับ 2
แต่ในความเข้าใจของเธอและของทีมชาติเนเธอร์แลนด์คนอื่นๆ คิด
ว่า ฟาน ฟลูเทน แซงหน้านักกีฬาทุกคนขึ้นไปเป็น "อันดับ 1 แล้ว" ที่
เหลือก็แค่ประคองตัวปั่นเข้าเส้นชัยเท่านั้น
ฟาน ฟลูเท่น ลืมไปเลยว่ามี คีเซนฮอฟเฟอร์ที่น�ำหน้าไปไกลลิบแล้ว
คือเธอเข้าใจว่า แซงทุกคนมาครบหมดแล้ว และก�ำลังเป็นผู้น�ำของเรซนี้
และอย่างที่บอกคือ มันไม่มี Race Radio ที่จะคอยเตือนเธอว่า เธอยัง
ไม่ได้แซงครบทุกคนสักหน่อย ท�ำให้ฟาน ฟลูเท่น ไม่ได้ปั่นเต็มสปีดเพื่อไล่
ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ เธอปัน่ ไปเรือ่ ยๆ ตามจังหวะแค่บล็อกไม่ให้คนทีอ่ ยูด่ า้ น
หลัง แซงหน้าเธอได้ก็พอแล้ว
ตัดกลับไปที่ ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ เธอปั่นแหลกคนเดียว ไม่มที ีม ไม่มี
โค้ช ไม่มีอะไรทั้งนั้น เธอปั่นสุดชีวิต ด้วยพลังทั้งหมดที่มี
และสุดท้ายเธอเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 3 ชั่วโมง 52 นาที
45 วินาที ได้เหรียญทองโอลิมปิกไปครอง
เมื่อเข้าเส้นชัย ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์กลิ้งไปกับพื้น ดีใจอย่างบ้าคลั่ง นี่
เป็นเหรียญทองจากกีฬาจักรยานเหรียญแรกในประวัตศิ าสตร์ของประเทศ
ออสเตรีย และส�ำหรับคนรักจักรยานทีส่ ดุ อย่างเธอ ทีโ่ ดนตีตราเป็นมือสมัคร
เล่นก่อนแข่ง ไม่มีความสุขอะไรจะมากไปกว่า การได้เหรียญทองโอลิมปิก
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อีกแล้ว
1 นาที 15 วินาที หลังจากคีเซนฮอฟเฟอร์เข้าเส้นชัย แอนน์มคี ฟาน
ฟลีเทน ก็สปรินท์เข้าเส้นชัยไปอย่างสวยงาม เธอยกมือกางแขนดีใจสุดขีด
เพราะเข้าใจว่าคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ส�ำเร็จ
นักแข่งที่ขับตามเข้าเส้นชัยมาทีหลังต่างร่วมยินดีกับฟาน ฟลีเทน
ใครๆ ก็คดิ แบบนัน้ แต่สกั พักความจริงก็ปรากฏ ตอนประกาศรายชือ่ ผูช้ นะ
ทุกคนก็ได้รู้ว่า เฮ้ยยย มีคนเข้าเส้นชัยไปก่อนตั้งนานแล้วนี่หว่า! และคนๆ
นั้น เป็นนักปั่นที่ไม่มีใครคาดถึงมาก่อนเลย
ฟาน ฟลีเท่นให้สมั ภาษณ์วา่ "ฉันคิดว่าฉันชนะจริงๆ ตอนทีเ่ หลืออีก
5 กิโลเมตร แมเรียนน์ ฟอส ปั่นมาเทียบข้างฉัน เธอคิดว่าเราแซงมาครบ
ทุกคนแล้ว"
แต่ความจริงแล้ว นักแข่งดัตช์เข้าใจผิด พวกเธอไปโฟกัสแต่กบั คูแ่ ข่ง
บิ๊กเนม และไม่คาดคิดว่าจะมีมือสมัครเล่นคนหนึ่งปั่นทะยานน�ำโด่งแบบ
ม้วนเดียวจบ และยิ่งไม่มี Race Radio ท�ำให้ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างหน้า จึง
ไม่ได้ปั่นเต็มสปีดจริงๆ เพื่อไล่ตาม
สุดท้ายกว่าจะรู้ตัว ก็ได้แค่เหรียญเงินซะแล้ว โดยฟาน ฟลีเท่น
บ่นอุบว่า "นีแ่ สดงให้เห็นความส�ำคัญของวิทยุสอื่ สาร การแข่งขันเวิลด์ทวั ร์
ทั่วโลกก็ใช้วิทยุกันทั้งนั้น!"
ถ้าถามว่าทีมเนเธอร์แลนด์มีข้อผิดพลาดไหม ค�ำตอบก็คือ ก็มี
จริง แต่ไม่ว่าอย่างไร มันก็ไม่สามารถลดทอนความยิ่งใหญ่ในชัยชนะของ
ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ได้
ณ ตอนนี้ความฝันของเธอเป็นจริงทั้งหมดแล้ว เธอเป็นด็อกเตอร์จบ
ปริญญาเอก มีอาชีพหลักเป็นอาจารย์ แต่งานที่เธอรักอย่างปั่นจักรยาน
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เธอคว้าได้ถึงเหรียญทองโอลิมปิก ชีวิตของเธอถูกเติมเต็มแล้ว
ความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่น การสู้ตายโดยไม่หมดพลังกลางทาง ไม่
ยอมแผ่วจนโดนไล่ทนั บวกกับโชคเล็กๆ ทีม่ อื ท็อปๆ สับสนกันไปเอง ท�ำให้
บทสรุปของ Road Race เหรียญทองจึงตกเป็นของเธอในที่สุด
นี่เป็นเหรียญทองแรกในโอลิมปิก ของออสเตรีย นับจากเอเธนส์
เกมส์ ปี 2004 เป็นเวลา 17 ปีเต็ม ที่ไม่เคยมีใครท�ำเหรียญทองได้ แต่
วันนี้ ดร.คีเซนฮอฟเฟอร์ ท�ำได้
เธอเป็นมือสมัครเล่น ไม่มีโค้ช ทุกอย่างเตรียมการเองหมด ไม่มีทีม
คอยซัพพอร์ท ไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้เธอคือผู้ชนะ แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่
อยากเชื่อเช่นกัน ว่าจะคว้าเหรียญทองได้จริงๆ
เธอบอกว่า "ไม่เคยคิดเลยว่าเหรียญโอลิมปิกมันจะหนักขนาดนี้"
ส�ำหรับบทสรุปของเรซนี้ แฟนๆ จักรยานดีใจที่เห็น Underdog
คว้าชัยได้ส�ำเร็จ พร้อมกันนั้น ก็มีการแซวนักแข่งเนเธอร์แลนด์กันอย่าง
สนุกสนาน โดยมีคอมเมนต์หนึ่งโพสต์ว่า
"คิดง่ายๆเลยนะ มีคนฉีกออกไปเป็นกลุม่ น�ำ 5 คน ถ้าคุณแซงได้แล้ว
4 คน มันก็ต้องเหลือ 1 คนที่อยู่ข้างหน้าสิ 5 ลบ 4 ได้เท่าไหร่ ไหนตอบ
ซิ มันก็ได้ 1 ไงเล่า!"
"ถ้าอยากจะชนะ บางทีพวกดัตช์ น่าจะไปลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เบื้องต้นกับศาสตราจารย์คีเซนฮอฟเฟอร์สักหน่อยนะ! "
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