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ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี
ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
รศ.อัมพน ห่อนาค
ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
รศ. ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล
รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
ผศ. ทพ.อนันต์ จิรวิบูลย์
ผศ.นิยะดา ห่อนาค
นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต
นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล
เผยแพร่โดย :		
		

ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร 0-4320-2338

การส่งบทความ : บทความ ข่าวสาร ข้อคิด สารประโยชน์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์
		(ความยาว 1-4 หน้า) ส่งได้ที่ ranong@kku.ac.th /
		anahir@kku.ac.th / panittha@kku.ac.th / poram@kku.ac.th
หรือ นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล กองทรัพยากรบุคคล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 0-4320-2338

ข้อมูล ทรรศนะ และข้อความใดๆ ที่ปรากฏในจดหมายข่าวนี้ เป็นของผู้เขียนหรือ
เจ้าของต้นฉบับเดิม ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่จําเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

รายชือ่ - ทีต่ ดิ ต่อ คณะกรรมการชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561-2564)
ลำ�ดับ
ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรม
2 รศ.อัมพน ห่อนาค
รองประธานคนที่ 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
รองประธานคนที่ 2
นางนาฏชุดา อรัญนารถ
กรรมการ
ผศ.นิยะดา ห่อนาค
กรรมการ
รศ.ดร.พนิษฐา พานิชา
ชีวะกุล
กรรมการ
รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ

ที่อยู่
12 หมู่ 20 ถ.สีหราชเดโชชัย
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
734 หมู่ 14 ซ.หนองไผ่-รพช. ถ.หนองไผ่โกธา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์/e-mail
089-4224491
anahir@kku.ac.th
081-9649693
ampon@kku.ac.th,
amponh1@gmail.com
366 หมู่ 21 ซ.โชคชัย 2 ถ.ศรีจันทร์
084-4285742
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนก่น 40000
chusri@kku.ac.th
345/13 หมู่ 2 บ้านสายฝน ถ.มิตรภาพ
084-6854063
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
nararu@kku.ac.th
734 หมู่ 14 ซ.หนองไผ่-รพช. ถ.หนองไผ่- 085-0089400
โกธา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 niyada@kku.ac.th
324/118 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ หมู่บ้านศิริพร 081-9758347
3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
panittha@kku.ac.th

ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ผศ.ทพ.อนันต์ จิรวิบูลย์ 123/1070 หมู่ 16 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 4
กรรมการ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต
263 หมู่ 14 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.กลางเมือง
กรรมการ
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง 324/126 ศิริพร3 ถ. มิตรภาพ ต. ศิลา
กรรมการ
อ.เมือง จ ขก 40000
ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
499/6 ราชาซิตี้ หมู่ 2 ต. ศิลา ถ.มิตรภาพ
กรรมการ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ผศ.พงศ์ศกั ดิ์ บินสมประสงค์ 345/56 หมู่ 2 บ้านสายฝน 1 ถ.มิตรภาพ
กรรมการ
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์
664 หมู่ 24 ซ.ร่มเย็น ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา
กรรมการ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
นางสาวธนรัตน์ สอนสา 123/122 หมู่บ้านชัยพฤกษ์เลควิว หมู่ 7
กรรมการ
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
นายสถิตย์ แก้วบุดดา
กองทรัพยากรบุคคล
ผอ.กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ 40002

081-9543720
suwatjit@hotmail.com
081-6611091
anan@kku.ac.th
089-6177799
kitwon@kku.ac.th
081-5921576
somthi@kku.ac.th
081-8728157
ranong@kku.ac.th
081-4718778
phongsk@kku.ac.th
081-8729558
sompongpunturatgmail.com
081- 6617173
thasor@kku.ac.th
085-8533123

สารบัญ
จากประธานชมรม
ข่าวชมรม
มข. ที่น่าภูมิใจ
● มข.ร่วมเอกชน พัฒนาไก่พันธุ์กรดยูริกต�่ำ
“คนเป็นเกาต์กินได้ เฮลธ์ตี้กินดี”
● มข. ถ่ายทอดนโยบายปี 62–66 เปิดรับฟังทุกเสียง
เดินหน้า มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�ำระดับโลก
● “THE” ประกาศ มข. ยืน 1 ในไทย ด้านการอุทศ
ิ เพือ่ สังคม
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เพื่อนสมาชิกที่เคารพรักครับ..................................................................
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีใหม่ และเป็นฉบับต้อนรับคณะ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ ซึง่ กรรมการชมรมจ�ำนวนหนึง่ ได้เข้าพบแสดงความยินดี
และหารือเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของชมรมกับอธิการบดี (วันที่ 7 มีนาคม)
และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (วันที่ 13 กุมภาพันธ์) ซึ่งชมรมได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา
ได้มีสมาชิกมาร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ถือว่ามากกว่าปีก่อน ๆ ทุกท่าน
ได้มารับทราบ ผลการด�ำเนินงานของชมรม และได้รว่ มรับฟังสาระทีเ่ ป็นประโยชน์
ด้านสุขภาพ เรือ่ งโรคหัวใจขาดเลือด และโรคสมองขาดเลือด ทีส่ ำ� คัญมากกว่านัน้
คือการได้พบปะทักทายกัน อย่างน้อยปีละครั้ง ส�ำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้มีโอกาส
พบกันในกิจกรรมอื่น ๆ
ปัจจุบัน การได้รับทราบข่าวคราวของชมรม มีช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้นส�ำหรับผู้ที่ใช้สื่อสมัยใหม่ได้ (ทาง LINE, facebook) ส่วนท่านที่ไม่ถนัดใช้
ชมรมก็ยังมีสื่อเดิม (จดหมายข่าว) สื่อวิทยุช่วยประชาสัมพันธ์ และจดหมาย
(เวลาเชิญประชุมใหญ่)
ในปี 2562 นี้ เป็นช่วงเริ่มวาระของผู้บริห ารมหาวิทยาลัยชุดใหม่
ชมรมอยากเห็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งโดยการที่ชมรมมีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรม และการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนชมรมด้านงบประมาณและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ จากการทีก่ รรมการชมรมได้มโี อกาสพบปะกับ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก็ได้เห็นแนวโน้มที่ดี นอกจากนั้นทางชมรมก็จะพยายาม
สื่ อ สารหรื อ ประสานกั บ ผู ้ บ ริ ห ารให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ดั ง กล่ า ว และ
จะพยายามรายงานให้สมาชิกได้รับทราบเป็นระยะ ๆ ตามวาระของจดหมายข่าว
ในส่วนทีม่ หาวิทยาลัยอาจขอความร่วมมือจากสมาชิกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ต่าง ๆ กัน ช่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมีมากขึ้น ชมรมจึงใคร่เรียนสมาชิก
ไว้ล่วงหน้า เพื่อรับทราบเจตจ�ำนงของมหาวิทยาลัย หวังว่าท่านคงเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลือหรือให้ความอนุเคราะห์ได้ ตามความพร้อมหรือสะดวกของโอกาส
และเวลา
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กิจกรรมหลายอย่างทีผ่ า่ นมา ชมรมไม่แน่ใจว่าได้ตอบสนองหรือสอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของสมาชิ ก ได้ ท่ั ว ถึ ง เพี ย งไหน เนื่ อ งจากหลายกิ จ กรรม
หลายท่านมีความรู้สึกว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นหน้าเดิม ๆ ซึ่งชมรมไม่ทราบ
ชัดเจนว่าเป็นเพราะสมาชิกท่านอื่นไม่สนใจกิจกรรมนั้น หรือเป็นเพราะสมัคร
ร่วมกิจกรรมนั้นไม่ทัน หรือเป็นเพราะไม่ทราบข่าวคราวการจัดกิจกรรม ชมรม
จึงใคร่เรียนเชิญชวนให้ทา่ นทีไ่ ม่คอ่ ยได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ชว่ ยแจ้งหรือเสนอแนะ
(ลักษณะกิจกรรม วิธดี ำ� เนินงาน) ได้โดยตรงทีก่ รรมการชมรม หรือทีง่ านสวัสดิการ
กองทรัพยากรบุคคล (“กองการเจ้าหน้าที่” เดิม)
หวังว่าสมาชิกคงได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวนี้ตามสมควร และ
อาจช่วยเผยแพร่ไปยังคนข้างเคียงด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี
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ข่าวชมรม
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง และ
รับฟังการบรรยายวิชาการ 2 เรื่อง คือ “ประสบการณ์ตรงเมื่อหมอโรคหัวใจเกิด
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” โดย รศ. นพ.สมภพ พระธานี จากภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ “โรคสมองขาดเลือด (Stroke Fast-tract):
ท่านจะช่วยชีวติ คนใกล้ตวั ได้อย่างไร” โดย รศ. นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า จากภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
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ทัศนศึกษาจังหวัดระนอง
ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2561 ชมรมบุคลากรอาวุโส มข.
ได้จดั เดินทางไปทัศนศึกษาทีไ่ ปจังหวัดระนองและประเทศเมียนมาร์ มีสมาชิกและ
ผู้ติดตามร่วมเดินทางจ�ำนวน 34 คน
โดยเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเช้าวันที่ 18 ด้วยสายการบิน Air Asia
ไปยังสนามบินระนอง แล้วเดินทางด้วยรถบัสไปยังท่าเรือเพือ่ เดินทางด้วย speed
boat ไปยังเกาะพยาม ค้างคืนทีน่ นั่ วันทีส่ องกลับเข้าเมืองระนอง เทีย่ วบ่อน�ำ้ ร้อน
ตอนเย็นลงเรือชมเมืองระนอง วันทีส่ ามลงเรือไปยังเมืองเกาะสอง ประเทศเมียนมาร์
และวันสุดท้ายเข้าชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ ก่อนเดินทางกลับสนามบินดอนเมือง
และขอนแก่น
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พบรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการบริหารชมรมจ�ำนวนหนึง่ ได้เข้า
แสดงความยินดีและหารือเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของชมรมกับรองอธิการบดี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รศ. ดร.รัชพล
สันติวรากร) ซึง่ ก�ำกับดูแลกองทรัพยากร
บุคคล ทีง่ านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สั ง กั ด อยู ่ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย
ได้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผ่านงาน
สวัสดิการฯ
พบอธิการบดี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 กรรมการบริหารชมรมจ�ำนวนหนึ่งได้เข้า
แสดงความยินดีกับอธิการบดี ในโอกาสที่อธิการบดีเข้ารับหน้าที่ใหม่ตั้งแต่วันที่
6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้หารือเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของชมรม
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มข. ที่น่าภูมิใจ
มข.ร่วมเอกชน พัฒนาไก่พันธุ์กรดยูริกต�่ำ “คนเป็นเกาต์กินได้ เฮลธ์ตี้กินดี”
ม.ขอนแก่น จับมือเอกชน และ บ.ประชารัฐฯ พัฒนาไก่พนั ธุใ์ หม่ เคเคยู-1
ที่มีกรดยูริคต�่ำ ที่คนเป็นเกาต์ก็กินได้ สู่ร้านอาหารแบรนด์ดังทั่วไทย 255 สาขา
เป็นทางเลือกส�ำหรับกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ...
เมื่ อวั น ที่ 27 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่าง รศ. ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เครือข่ายวิจยั และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ (ไก่พนื้ เมือง)
กับนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด และนายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในการน�ำไก่พื้นเมืองพันธุ์ใหม่
ที่มีกรดยูริกต�่ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท่ามกลางความสนใจจากนักวิชาการ
เกษตรกร รวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบรับประทานไก่ที่มีกรดยูริกต�่ำ ร่วมเป็นสักขีพยาน
และร่วมแสดงความยินดีเป็นจ�ำนวนมาก
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รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. กล่าวว่า
ไก่พื้นเมืองพันธุ์ KKU-1 เป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มข. ที่ได้มีการ
พัฒนาพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง มาเป็นไก่สายพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์เชิงพาณิชย์
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ และในกลุ่มที่เป็นโรคเกาต์ และยังต้องการที่จะ
รับประทานไก่ ซึง่ ไก่ KKU-1 นัน้ มีปริมาณกรดยูรกิ ต�ำ่ กว่าไก่เนือ้ ทีใ่ ช้ในเชิงพาณิชย์
ทั่วไป และที่ส�ำคัญไก่ KKU-1 นั้นมีไขมันช่องท้องน้อยกว่าไก่เนื้อที่จ�ำหน่ายอยู่ใน
ท้องตลาด จึงเป็นไก่ทผี่ รู้ กั สุขภาพนัน้ หันมานิยมรับประทานและให้ความสนใจใน
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไก่จากทางมหาวิทยาลัยของเราอย่างมากในขณะนี้
“ไก่ KKU-1 มีเนือ้ นุม่ แน่น และมีขนาดทีเ่ หมาะสมทีเ่ กษตรกรชาวขอนแก่น
สนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น
(วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จ� ำ กั ด ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งไก่ ใ นเขต
จังหวัดขอนแก่น ให้น�ำไก่สายพันธุ์ดังกล่าวนี้ไปเลี้ยงและจ�ำหน่ายซึ่งสามารถ
ขายไก่ ไ ด้ ทั้ ง แบบช� ำ แหละและไข่ ไ ก่ และที่ ส� ำ คั ญ ไก่ ข องเรานั้ น มี โ ปรตี น สู ง
และมีคอเลสเตอรอลทีต่ ำ�่ กว่าไก่เนือ้ โดยทัว่ ไป ดังนัน้ จึงเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูท้ นี่ ยิ ม
รั บ ประทานไก่ โดยเฉพาะผู ้ ป ่ ว ยโรคเกาต์ ที่ ส ามารถกลั บ มารั บ ประทานไก่
ได้อีกครั้ง” รักษาการอธิการบดี มข.กล่าว
ขณะที่ นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบนั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งไก่ KKU-1 ในเขตจังหวัดขอนแก่น
สามารถที่จะผลิตไก่ช�ำแหละได้วันละ 20,000 ตัว ขณะที่นโยบายของบริษัท
ทีเ่ ป็นกลุม่ ธุรกิจการให้บริการอาหาร ซึง่ มีมากกว่า 255 สาขาทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะ
กับร้านต�ำมั่ว ที่ต้องใช้ไก่ในการปรุงอาหารทุกวัน ดังนั้นการให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ภูมิภาค และการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้ไก่พันธุ์
KKU-1 มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้กระแสของคนรักสุขภาพนัน้
หันมาใช้บริการกับทางร้านเพิ่มมากขึ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้
หลังจากการลงนามความร่วมมือไปแล้ว นอกจากร้านต�ำมั่วที่เราจะใช้ไก่ KKU-1
ที่มีกรดยูริกต�่ำ ซึ่งคนเป็นเกาต์ทานได้มาเป็นเมนูอาหารหลักของทางร้านแล้ว
ยังคงมีการคิดค้นเมนูใหม่จากพ่อครัวของร้านอันจะเริ่มให้บริการพร้อมกัน
ทั่วทั้งประเทศในวันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป
โดย ไทยรัฐออนไลน์
27 ก.พ. 2562
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มข. ถ่ายทอดนโยบายปี 62–66 เปิดรับฟังทุกเสียง
เดินหน้ามหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�ำระดับโลก
 	 การจัดการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2566
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การบริ ห ารฯ โดยมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย และพั ฒ นาชั้ น น� ำ ระดั บ โลก มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการอุ ทิ ศ
เพื่อชุมชนและสังคม มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืน
โดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation
(การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ในท่ า มกลางวิ ก ฤตอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
5 ด้านหลัก คือ
1. Education Transformation มีแนวคิดหลัก คือ เปลี่ยนการเรียน
แบบ Teaching paradigm สู่ Learning paradigm จากเน้นการสอนมาเป็นเน้น
การเรียน เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตตอบโจทย์ผใู้ ช้บริการ และเป็นกระบวนการสร้างความคิด
ให้แก่ผู้เรียน
2. Research Transformation มีแนวคิดหลัก คือ มุ่งเน้นการท�ำวิจัย
ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ห้ทนุ หรือตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
ประเทศ รวมไปถึงการปรับลักษณะการท�ำงานวิจัยที่มาจากกลุ่มนักวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา
3. HRM Transformation มีแนวคิดหลัก ในการปรับค่าตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันได้ ระบบเส้นทางความก้าวหน้า ยกระดับ
ขีดความสามารถในการท�ำงานของบุคลากร
4. Academic Service Transformation ปรับเปลี่ยนการบริการ
วิชาการจาก CSR สู่ CSV โดยมีแนวทาง คือ ท�ำอย่างไรจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้
และผู้รับ
5. Management Transformation มีแนวคิดหลักในการแก้ไข
กฎระเบียบ การกระจายอ�ำนาจ การน�ำมาใช้ดิจิทัล KKU -FMIS ไปสู่ KKU-ERP
เพื่อให้การท�ำงานรวดเร็ว แม่นย�ำ และสะดวก ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
จดหมายข่าว ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า
ผลกระทบจากคนแต่งงานช้าลง อัตราการเกิดของประชากรน้อยลง เด็กเข้าเรียน
ในอนาคตก็จะมีน้อยลงเช่นกัน การบริหารจัดการองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงาน นอกจากนี้เทคโนโลยีปัจจุบันท�ำให้มีองค์ความรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ มากมาย สถานการณ์ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
หลายแห่งมีการยุบตัว สถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา
ไทยในเชิงกลุ่มผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจ�ำเป็นต้องปรับ
ตัวอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็น “วิกฤตอุดมศึกษา” ที่มหาวิทยาลัย
ต้ อ งปรั บ ตั ว โดยเฉพาะในเรื่ อ งของหลั ก สู ต รการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ต อบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถท�ำงานลักษณะ R&D
ได้ เป็นบัณฑิตที่ใช้เทคโนโลยีได้
“วัตถุประสงค์หลักในวันนี้คือการกล่าวถึงแผน 4 ปี ของผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ครอบคลุ ม ปี 2562-2566 ซึ่ ง การประชุ ม ในวั น นี้
มีล�ำดับขั้นตอนมาจากแผนที่ผมได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนเข้าสู่
กระบวนการสรรหาอธิการบดี ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ก�ำหนด Term of
Reference (TOR) ให้อธิการบดี ซึ่งจากแผนดังกล่าวได้น�ำมาปรับปรุงเมื่อมีการ
ตัง้ รองอธิการบดี 10 ฝ่าย และรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายได้รว่ มกันปรับแผนเหล่านี้
ให้สมบูรณ์ โดยก่อนหน้านี้ได้จัดการประชุมในลักษณะเดียวกันจากกลุ่มต่างๆ
ไม่ ว ่ า จะเป็ น กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นงาน กลุ ่ ม สภาพนั ก งาน และบุ ค ลากร มข.
กลุม่ ผูอ้ ำ� นวยการหน่วยงาน (กอง/ศูนย์/สถาบัน) กลุม่ นักศึกษา กลุม่ ภาครัฐ เอกชน
คู่ความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป และศิษย์เก่า กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย โดยครั้งนี้
เป็นครัง้ ที่ 6 ในรอบสุดท้าย โดยผลจากการประชุมทัง้ หมดจะน�ำมารวบรวม และ
พัฒนาเป็นแผนการด�ำเนินงานต่อไป”
ทั้งนี้การประชุมถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2566 ได้ประชุม
กลุม่ ผูบ้ ริหารส่วนงาน เป็นกลุม่ แรก ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องอุดร ตันติสนุ ทร
วิ ท ยาลั ย การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยมี ป ระเด็ น น� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม อาทิ
การเห็นด้วยในประเด็น Education transformation โดยเฉพาะการปรับเปลีย่ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาสามารถเรียนข้ามคณะ ข้ามสาขา
วิชาได้ เลือกวิชาเรียนอะไรก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเรียนรายวิชาหลักสูตรครบถ้วน
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กลุ่มที่ 2 สภาพนักงาน และบุคลากร มข. ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประเด็น
น�ำเสนอต่อที่ประชุม อาทิ ต้องการให้มีการปฏิรูปในบางคณะหน่วยงาน อยู่ซ้อน
กันอยู่ภายใน อย่างเช่น องค์กรในก�ำกับในคณะ/หน่วยงาน
กลุ่มที่ 3 ผู้อ�ำนวยการหน่วยงานกอง ศูนย์ สถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 21
มี.ค. 2562 ณ ห้องสิรคิ ณ
ุ ากร 3 อาคารสิรคิ ณ
ุ ากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำ� ถาม
น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม อาทิ ใน 4 ปีขา้ งหน้า จะมีการเปลีย่ นแปลงเส้นทางก้าวหน้า
ของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร มหาวิทยาลัยมีนโยบายการส่งเสริมบุคลากร
ด้านภาษาอย่างไรบ้าง ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยมีนกั ศึกษามีปญ
ั หาสุขภาพจิตมากขึน้
บุคลากรมีไม่เพียงพอในการดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีแนวนโยบายอย่างไรบ้าง
กลุม่ ที่ 4 นักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม
2562 ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการจัดการจราจร ที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มี
การให้บริการรถบัสฟรี แต่ทางเดินเท้าน้อย จึงอยากให้เพิม่ ทางเดินเท้าในทางเดิน
เชื่อมกันระหว่างอาคารจากคณะหนึ่งไปยังคณะหนึ่งให้มากขึ้น และในประเด็น
การเปิด-ปิดภาคการศึกษา ทีร่ ะยะเวลาสอบกลางภาค และระยะเวลาสอบปลายภาค
ไม่สมดุลกับจ�ำนวนวิชาเรียน ที่มีระยะเวลาสั้น แต่วิชาที่ต้องสอบมีหลายวิชา
ท�ำให้รู้สึกถึงความกดดันในการสอบแต่ละครั้ง อยากให้มีการปรับระยะเวลา
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
กลุ่มที่ 5 ภาครัฐ เอกชน คู่ความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป และศิษย์เก่า
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องอุดร ตันติสนุ ทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค�ำถามน�ำเสนอต่อที่ประชุม อาทิ การอบรมด้านการ
ตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการ หากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้แก่ผู้ประกอบ
การอยูแ่ ล้ว ต้องการให้ประชาสัมพันธ์มากขึน้ สนับสนุนการงานแสดงผลงานของ
นักศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็น และเป็นโอกาสในการต่อยอดการท�ำงาน
กลุ่มที่ 6 วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันอังคารที่
26 มีนาคม 2562 ณ ห้อง NK1407 ชั้น 4 อาคารส�ำนักงานบริหารวิทยาเขต
หนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อเสนอแนะ เช่น ต้องการให้ปรับปรุงโรงยิม
ในบางจุด เนือ่ งจากมีนกั ศึกษาใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก อาคารใหม่แม้จะเพิง่ สร้างเสร็จ
แต่ประสบปัญหาการใช้งาน ต้องตรวจสอบว่าอยู่ในระยะเวลาประกันหรือไม่
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมต่อการใช้งานของทุกคน
โดย ไทยรัฐออนไลน์
27 ก.พ. 2562
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“THE” ประกาศ มข. ยืน 1 ในไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 “THE” หรือ Times Higher Education
สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของโลก จากประเทศอังกฤษ ทีท่ กุ มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ ได้ประกาศผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย จากการประกาศผล THE Social Impact Ranking
2019 หรือมหาวิทยาลัยที่ด�ำเนินภารกิจเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านนี้เป็นปีแรก พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัด
อันดับอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และได้รับอันดับ 1 ของประเทศไทย
ซึ่ ง การจั ด อั น ดั บ ในครั้ ง นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
ที่สร้างผลกระทบสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตามพันธะ Sustainable
Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ 11 ใน 17 ข้อตามรายงาน
ล่าสุดของ THE World University Impact Rankings 2019 (March 3, 2019)
ส�ำหรับ มข. ผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 4 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ
1) ส่ ง เสริ ม การจั ด การการศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เท่ า เที ย มและตลอดชี พ
2) ส่งเสริมความมีสขุ ภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย 3) ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้
ทั้งในและต่างประเทศ และ 4) ผสานการท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 	 รศ. นพชาญชัย พานทองวิรยิ ะกุล อธิการบดี มข. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา
หลายปี ที่ ผ ่ า นมา มข. ได้ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ต่ า งๆ มากมายภายใต้ ทิ ศ ทาง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ ทิ ศ เพื่ อ สั ง คม หรื อ Social Devotion ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ภาพลักษณ์ของ Social Impact ของ มข. ปรากฏชัดเจน ซึ่งเรามีนักวิชาการ
ของเราที่นอกจากท�ำการเรียนการสอนและการวิจัยแล้วเรายังมีการออกไป
บริการวิชาการ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ด้านการศึกษา มข. ได้มี
โครงการคณิตศาสตร์ศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม
KKU Smart Learning ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมและมัธยมศึกษา 2. ทางด้านสังคม เราก็มีโครงการแก้ปัญหา
ความยากจนของชุ ม ชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยได้ น� ำ องค์ ค วามรู ้
ด้านการเกษตร และด้านเทคโนโลยีเพือ่ เข้าไปแก้ปญ
ั หาความเลือ่ มล�ำ้ ทางด้านอาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชานชาวอีสานให้ดียิ่งขึ้น 3. ด้านสุขภาพ
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เนือ่ งจาก มข.เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเรียนการสอนและการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ท�ำให้เราได้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของสุขภาพของประชาชน เช่น
โครงการ cascap โครงการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาโรคไตเรือ้ รัง
โครงการเหล่ า นี้ ท� ำ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม จึ ง ท� ำ ให้ มข.ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยที่อันดับสูงสุดของไทยด้าน The Social Impact Ranking 2019
ในปีนี้
          ด้าน รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดี มข. ผู้ตั้งปรัชญา
ให้แก่ มข. ว่า “มหาวิทยาลัยอุทิศเพื่อสังคม” ได้กล่าวถึงการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า
สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด และท� ำ มาตลอดคื อ การท� ำ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมและแก้ ป ั ญ หา
ให้แก่สังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เรามีกระบวนการ แนวทาง และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราได้รับการจัดอันดับที่สูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และ
อันดับที่ 101-200 ของโลก ที่จริงแล้วแนวคิดนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเข้ามาท�ำหน้าที่
อธิการบดี มข. ตอนนั้นคิดว่าเราน่าจะมีค�ำสั้นๆ ซึ่งบ่งบอกตัวตนของ มข. ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยทีท่ ำ� เพือ่ สังคมมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนานอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ยงั ไม่มใี คร
คิดที่จะบอกว่าตัวตนของ มข. คืออะไร เราจึงได้มาก�ำหนดว่า การอุทิศเพื่อสังคม
หรือ Social Devotions มันน่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ มข.ท�ำมาโดยตลอด
โดยเราดีใจว่าการท�ำงานต่างๆ เหล่านี้เมื่อเราท�ำก็ได้รับการตอบสนองและ
ยอมรั บ จากสั ง คม งานวิ จั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ท� ำ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น งานวิ จั ย ที่ อ ยู ่ บ นหิ้ ง
แต่สามารถแก้ปัญหาให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ
ความภาคภูมิใจ และนี่คือความส�ำเร็จของ มข.ที่ท�ำมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่า
สิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่และได้รับการด�ำเนินการต่อไปอย่างยาวนาน และกลายเป็น
DNA ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ มข.ทุกคน
กองสื่อสารองค์กร
7 เมษายน 2562
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ทัศนศึกษาระนอง

ความประทับใจของผู้ร่วมเดินทาง
ทัวร์ระนองในระหว่างวันที่ 18-21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา สมาชิกชมรม
บุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนุกสนานกันมากกับทริป 3 คืน 4 วันครัง้ นี้
และเพื่อบันทึกความทรงจ�ำที่น่าประทับใจ จึงใคร่น�ำเสนอความคิดเห็นของ
สมาชิก ใน 5 หัวข้อ ตามล�ำดับดังนี้
1. @ Ranong : ที่นี่ดี
2. เกาะพยาม-สวรรค์ของคนพยายาม
3. บ่อน�้ำร้อนรักษะวาริน : ออนเซนแบบไทยๆ
4. เกาะสอง เป็นรองที่ชื่อ
5. นั่งเรือส�ำเภาโบราณทานอาหารพื้นเมือง
1. @ Ranong : ที่นี่ดี
v Somboon
- พระราชวังรัตนรังสรรค์ มองจากภายนอกคิดว่าเป็นแค่จุดถ่ายภาพ
ที่งดงามแห่งหนึ่ง แต่พอได้เข้าไปดูจริงๆ กลับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เมืองระนองที่น่าสนใจมากมาย แม้จะเป็นเพียงพระราชวังจ�ำลองที่เล็กลงกว่า
ของเดิมและย้ายมาสถานที่ใหม่ก็ตาม แนะน�ำว่าควรจะแวะเป็นสถานที่แรกใน
การเที่ยวระนอง จะช่วยให้เข้าใจระนองมากขึ้น ที่ควรปรับปรุงอีกนิดคือ QR
Code Invalid แล้ว
- 3 ก ของดีระนองที่ควรซื้อ คือ กะปิ กาหยู (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์)
และ กุ้งแห้ง ใน 3 อย่างนี้ กะปิ โด่งดังที่สุด กะปิจึงอยู่ในสมองของพี่บางคนที่
ต้องซื้อให้ได้ ต้องคิดมากกว่าเรื่องอื่นๆ จึงพากัน shop จนวินาทีสุดท้ายแม้แต่ที่
ร้านอาหารก่อนขึ้นเครื่อง ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เครื่อง scan ต้องการดู power
bank ในกระเป๋า พี่เขาก็เลยหยิบกล่องกะปิให้ดูแทนซะงั้น เพราะกะปิส�ำคัญกว่า
power bank จริงมั้ย
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- เหยีย่ วแดง เป็นนกประจ�ำถิน่ ของระนองจึงไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน
วันที่นั่งเรือชมความเป็นอยู่ของเมืองระนองตอนเย็นๆ นั้น บรรดาเหยี่ยวแดง
ได้สร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ วอย่างเรา ๆ เป็นอย่างมาก ถือเป็นพระเอก
บนท้องฟ้าก็ว่าได้ โดยการแสดงบินโฉบเฉี่ยวหาอาหารจากผิวน�้ำให้พวกเราได้
ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน มีพระเอกก็ต้องมีผู้ร้าย ฝูงอีกาคือผู้ร้าย
ในวันนั้น มันรวมอยู่กันเป็นฝูงใหญ่นับร้อยตัว เมื่อพระเอกเหยี่ยวแดงตัวหนึ่ง
บินเข้าไปใกล้ บรรดาอีกาก็บนิ ถลาเข้ามารุมเป็นกาหมูอ่ ย่างรวดเร็ว เหยีย่ วตัวนัน้
ไม่ยอมโดนรุมง่าย ๆ ต้องหนีสุดชีวิต การสู้กันยังชุลมุนไม่ถึงตอนจบ เรือก็พา
พวกเราผ่านพ้นไปเสียก่อน เหยีย่ วตัวนัน้ จะรอดมัย้ หรือเป็นแค่การแสดงอย่างหนึง่
ก็สดุ จะทราบ แต่เป็นธรรมชาติทสี่ ร้างความประทับใจได้มาก และไม่ควรพลาดอีก
รายการหนึ่งของจังหวัดระนองทีเดียว
v อุบล จ๋วงพานิช
การไปท่องเที่ยวกับชมรมบุคลากรอาวุโส มข. ดิฉันได้ร่วมท่องเที่ยว
เป็นครัง้ ทีส่ อง ครัง้ แรกไปเวียดนาม ครัง้ นีร้ ว่ มไปทัวร์นี้ มีผอู้ าวุโส มข. จ�ำนวน 38 คน
อายุรวมกันมากกว่าสองทศวรรษ ทุกท่านล้วนแต่กระฉับกระเฉง สามารถดูแล
ตนเองได้ ขึน้ รถ ลงเรือ มีเรือ่ งเล่าดี ๆ ให้พวกเราฟังประดับความรูม้ ากมาย แบบนี้
ไปไหนไปกันค่ะ
v Yim
ความประทับใจ ในการเยือนระนอง
1. ระนองเป็นจังหวัดที่มีเกาะและชายหาดที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ
2. ภาพทีไ่ ม่เคยนึกว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นเหล่านางงามและกับพวกขีส่ ามล้อ
มาล่องเรืออยู่ด้วยกันกลางทะเล
v Supawade
ประทับใจมากค่ะ ทุกสิง่ อย่างมากๆๆ ขอขอบคุณทีไ่ ด้รว่ มเดินทางด้วยค่ะ
v Kritaya
ขอบคุณเพื่อนร่วมทริปที่น่ารักทุกท่านท�ำให้มีความสุขค่ะ ขอบคุณผู้จัด
ขอบคุณอาหารดี ๆ อร่อย ๆ ไประนองครั้งนี้ เป็นครั้งที่สามแต่ทุกครั้งไม่เคย
เหมือนเดิมเพราะผู้ร่วมทางและสถานที่บรรยากาศที่ไปต่างกัน ขอบคุณที่เลือก
บริษัทมืออาชีพให้บริการเรานะคะ
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Nutchare
ประทับใจทุกครัง้ ทีไ่ ด้รว่ มทริปกับชมรม ขอบคุณประธานและคณะกรรมการ
มากๆ ที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้สมาชิก และขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณหมอ
ทุกท่านที่ให้การรักษาอาการไม่สบาย ดีขึ้นตั้งแต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะ
ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่แสดงความห่วงใย และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
ทั้ง ยา และค�ำแนะน�ำ
v Chusri
ขอบคุณช่างภาพทุกท่านค่ะที่ส่งภาพบรรยากาศต่างๆ และภาพผู้ร่วม
เดินทางด้วยกัน แม้คนไม่มีกล้องก็ได้เก็บภาพเผยแพร่แก่เพื่อนพ้อง
ดีใจมาก ๆ ที่ได้ร่วมเดินทางกับอาจารย์อาวุโสเป็นทริปที่สบายๆ อบอุ่น
สนุกสนานและประทับใจ
v tukta
ขอบคุณคุณเบญและน้องนางฟ้าที่ท�ำให้อาหารมื้อสุดท้ายที่ระนองเป็นที่
ประทับใจค่ะ
v Kesornnim
ขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่าน และพี่ ๆ ร่วมทริปทุกท่านเป็นอย่างยิง่ นะคะ
สนุก อบอุ่น มีความสุขและประทับใจทุกๆ อย่างค่ะ โดยเฉพาะอาหารอร่อย
มากๆ ๆ ๆ ค่ะ อาหารทะเลก็สดดีค่ะ ขอบคุณคุณเบญด้วยนะคะ ขอบคุณน้อง
นางฟ้า และน้องปิงปองทีด่ แู ลพวกเราอย่างดีคะ่ ขอบคุณคนขับรถและน้องทีด่ แู ล
อีกสองคนด้วยนะคะ ขับรถดีมากค่ะ
v Panor Techaatik
ทริปนี้ดีมากค่ะ อาหารอร่อย สมาชิกน่ารักทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
v Varisara Sri
ขอบคุณกรรมการชมรมฯ ทุกท่านที่จัดทริป และรู้สึกประทับใจทุกทริป
ที่ไปกับชมรมค่ะ สนุกมากค่ะ
v suporn
ขอบคุณทุกท่านค่ะ เป็นทริปประทับใจ หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยว
ด้วยกันอีกนะคะ
v
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ขอจบท้ายด้วยถ้อยค�ำอ�ำลาที่สุดประทับใจอีกเรื่องคืออาหารการกิน
ในทริปนี้ จากสมาชิกฝีมือดีคือ คุณอุบล จ๋วงพานิช
ของกินเมืองระนองอร่อยทุกอย่าง ทั้งแกงเหลืองไข่ริวกิว ใบเหลียงผัดไข่
น�้ำพริกต่างๆ ปลาทูผัดกะปิ ปูผัดผงกะหรี่ กุ้งผัดซอสมะขาม คั่วกลิ้ง ฯลฯ
อร่ อ ยจั ด จริ ง ๆ เห็ น ที จ ะต้ อ งกลั บ มาออกก� ำ ลั ง กายอย่ า งหนั ก การมาเที่ ย ว
เมืองระนองครั้งนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะ เพราะได้สัมผัสทั้งทะเล ภูเขา ที่ส�ำคัญอาหาร
อร่อยมาก ถึงมากที่สุด
ขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกท่าน มีความสุข สนุกสนาน กินอิ่ม นอนหลับ
ทุกวันค่ะ
2. เกาะพยาม-สวรรค์ของคนพยายาม

Somboon
จากเรือสปีดโบ๊ทถึงรถลีมูซีน
รถบั ส รั บ คณะของเรา 38 ชี วิ ต ซึ่ ง อายุ ร วมกั น คงเกื อ บ 2,500 ปี
จากสนามบินระนองไปส่งที่ท่าเรือไต๋แขก (เป็นท่าของเอกชนไม่ใช่ท่าเทศบาล)
เพือ่ ลงเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะพยาม พูดถึงสปีดโบ๊ท ผมนึกถึงแถวพัทยา เวลาแล่นไป
ก็กระแทกไป คงจะเปียกน�้ำและอาจเมาเรือได้ แต่ว่าเอาเข้าจริงต่างกว่าที่คิด
ไว้เยอะ ล�ำใหญ่กว่า นั่งได้ประมาณ 40 คนแบบหลวมๆ แต่พอทุกคนใส่เสื้อชูชีพ
ท�ำให้ตัวพองขึ้นอีก 40 คนก็จะเบียดกันแบบแน่นๆ นิดหน่อย ได้เวลาเรือ
ออกจากท่า ทุกคนเงียบกันหมด ไม่ใช่กลัวทะเลแต่เครื่องยนต์ 3 ตัวที่ท้ายเรือ
ส่ ง เสี ย งแข่ ง กั น ได้ ดั ง มากๆ ดั ง เท่ า ๆ กั บ ตอนเครื่ อ งบิ น จะ take off
ถึ ง จะอยากคุ ย ก็ ค งคุ ย ไม่ ไ ด้ ยิ น แน่ ๆ ผมได้ ที่ นั่ ง ท้ า ยสุ ด ก็ เ ลยหู อื้ อ ไปพั ก หนึ่ ง
v
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อีกอย่างก็ต้องคอยจับหมวกจับแว่นตาเอาไว้ด้วยกลัวว่าลมจะพัดหล่นลงทะเล
เพราะลมตีค่อนข้างแรง เรือแล่นใช้เวลาไม่นาน แค่ 30 นาที ยังไม่ทันดื่มด�่ำ
ทะเลระนองก็ถึงท่าเรือเกาะพยามแล้ว
การเดินทางจากท่าเรือไปอ่าวเขาควาย ซึ่งอยู่อีกฟากของเกาะ เราต้อง
ขึ้นไปนั่งบนรถลากซึ่งนั่งได้แถวละ 3 คน มี 5 แถว มีความทุลักทุเลพอสมควร
ตอนบรรดาเหล่า สว. ขึ้นนั่งรถ เมื่อนั่งครบแล้วก็ดูน่ารักอีกแบบหนึ่ง ท�ำให้
เหล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารุมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกพร้อมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่
ก็ตอ้ งบอกว่าพวก เราเหล่า สว. รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ว่ นช่วยสร้างบรรยากาศท่องเทีย่ ว
ให้เกาะพยามในวันนั้น แล้วรถแทรกเตอร์ก็ลากรถนั่งไปช้าๆ ชมนกชมไม้ระหว่าง
ทางบนเกาะจนไปถึงที่พัก มีคนเรียกรถนี้ว่า ลีมูซีนเกาะพยาม อย่างภาคภูมิใจ
ถ้าท่านใดยังนึกภาพไม่ออกให้นกึ ถึงรถลากในภาพยนตร์เรือ่ งเบนเฮอร์ แต่เปลีย่ น
จากม้าเป็นแทรกเตอร์แทนเท่านั้น
ในทีส่ ดุ การเดินทางจากท่าเรือโดยลีมซู นี ทีใ่ ช้รถแทรกเตอร์ลากก็ไปถึงทีพ่ กั
ซึง่ อยูอ่ กี ฟากของเกาะพยามบริเวณอ่าวเขาควาย มีปญ
ั หาเรือ่ งห้องพักตามทีค่ าดไว้
คือห้องไม่พอ ต้องขอขอบคุณพีช่ ศู รีและทีมพยาบาล 6 ท่าน ทีย่ อมนอนเตียงเสริม
ห้องละ 3 คน จึงลงตัวได้
หลั ง จากได้ ท่ี พั ก แล้ ว สว.กลุ ่ ม หนึ่ ง พากั น ลงเล่ น น�้ ำ เหมื อ นเด็ ก ๆ
ที่ เ พิ่ ง เคยเห็ น ทะเลครั้ ง แรก ส่ ง เสี ย งดั ง เจี๊ ย วจ๊ า วจนฝรั่ ง คู ่ นั้ น ลุ ก หนี ไ ปที่ อื่ น
ขอชมว่าหาดทรายที่นี่ขาว-น�้ำทะเลก็ใส น่าเล่นมากๆ เรียกว่าเป็นเกาะสวรรค์
ก็ไม่ผิด คุ้มค่าที่ได้พยายามที่จะมาเกาะพยามให้ได้ พวกเราจึงเล่นจนถึงเวลา
อาหารเย็นจึงเลิก
ตอนเช้า ทุกคนตืน่ แต่เช้ามืดเพือ่ ไปเดินเล่นชายหาดกัน ไปถ่ายรูปกับหินมีรู
ตามรูปทีใ่ ช้ทำ� สือ่ ปชส. ทีส่ นามบิน ผมลงเล่นน�ำ้ อีกครัง้ เป็นการหนีแมลงหวีล่ งน�ำ้
ที่นี่เช้าๆ แมลงหวี่จะออกมาเยอะจนรู้สึกร�ำคาญ ckeck out หลังอาหารเช้าแล้ว
พวกเราพากันถ่ายรูปรวมอย่างอ้อยสร้อย หลายคนบอกอยากค้างต่ออีกคืน
ติดใจในธรรมชาติที่นี่ แต่เราจองได้แค่คืนเดียวเท่านั้นเพราะที่พักที่นี่เต็มทุกวัน
ไว้โอกาสหน้าค่อยมาใหม่กแ็ ล้วกันครับ เพราะยังมีอกี หลายอ่าวทีเ่ รายังไม่แวะเทีย่ ว
ในครั้งนี้ “เรารักเกาะพยาม”
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ศ. นพ.สมพร โพธินาม
เมื่อถึงเวลา 15.30 น. ก็ลงเรือ Speed boat สมาชิกทั้งสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี ได้ลงเรือหลังจากสัมภาระทั้งหมดได้ลงเรือไปก่อนหน้านี้แล้ว
การลงเรือต้องไต่ลงบันไดเหล็กที่เป็นสนิมเต็มไปหมด ท่าทางจะหักเสียในไม่ช้า
การลงเรือจึงทุลักทุเลพอสมควร
เรือ Speed boat แล่นออกจากฝัง่ ด้วยความเร็ว ดูทคี่ นขับเรือนัง่ มีเครือ่ ง
มือช่วยที่ทันสมัย (GPS) เรือแล่นใช้เวลา 30 นาทีเต็ม (ผมจับเวลาเอง) ก็ไปเทียบ
สะพานเรือที่เป็นสะพานคอนกรีตที่สร้างยื่นออกมานอกฝั่งของเกาะพยาม
ตอนขึน้ จากเรือก็ทลุ กั ทุเลกันอีกรอบ เพราะคงไม่มใี ครช่วยคิด Technology
ช่วยผูโ้ ดยสารทัง้ ขึน้ และลงเรือให้สะดวก ต้องก้าวเหยียบโน่นเหยียบนีจ่ งึ จะขึน้ ได้
เดินตามสะพานเรือเข้าสู่ ต.พยาม มีรา้ นค้าเล็กๆ สองข้างทาง และมีรถมอเตอร์ไซค์
อยู่ในร้านต่างๆ จ�ำนวนมากเพื่อให้นักท่องเที่ยวเช่าขับขี่เล่นในเกาะ
การเดินทางจากท่าเรือ่ ไปทีพ่ กั สมาชิกต้องขึน้ รถอีแต๊ก (รถไถลากรถพ่วง)
ที่มีที่นั่งแต่ไม่มีหลังคา นั่งได้ประมาณ 10 กว่าคน สมาชิก 38 คน ต้องนั่ง 3 คัน
มีชาวบ้านและฝรัง่ มาถ่ายรูปพวกเราด้วย ทางทีร่ ถวิง่ เป็นทางคอนกรีตค่อนข้างแคบ
รถต้องคอยหลีกจักรยานยนต์เป็นระยะๆ รถอีแต๊กพาพวกเราไป 10 นาทีเศษ
ก็ถึงที่พัก Payam Cottage Resort ถึงที่พักเป็นหลังๆ มุงด้วยใบหญ้า แต่ภายใน
ก็ดูเรียบร้อยดี มี TV มีเตียงนอนใหญ่ 1 เตียง มีเตียงนั่งเล่นอีก 1 เตียง และมีที่
นอกชานอีก 1 ที่ บ้านพักมีเครือ่ งปรับอากาศไม่ครบทุกหลัง ลองไปสอบถามราคา
ดูจึงรู้ว่าห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ คืนละ 2,800 บาท แต่ไม่ได้ถามห้องที่ไม่มีว่า
ราคาเท่าไหร่บ้าง
เย็นนั้นได้ไปนั่งชายทะเลที่เก้าอี้นอน (ผ้าใบ) ใต้ต้นไม้ที่บังแดดได้เกือบ
100% ลมเย็ น พั ด ตลอดเวลาท� ำ ให้ ส ดชื่ น หายเหนื่ อ ย สมาชิ ก หลายท่ า น
ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าลงเล่นน�้ำทะเลจนถึงเวลาอาหารเย็น 18.30 น. หลังอาหาร
ยืนคุยกันสนุกสนานจนถึงเวลาทุ่มเศษ มีหลายท่านที่ออกไปเดินชายทะเล และ
มี 6-7 ท่านเดินจงกรมบริเวณทีข่ า้ งห้องอาหารทีป่ ดู ว้ ยหญ้าเทียม ซึง่ ผมเองเห็นว่า
เดินจงกรมนี้ดีมาก หลังจากนั้นสักพักก็กลับที่พักกัน
v
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ในห้องน�้ำของที่พักมีตุ่มซึ่งเปิดน�้ำไหลไปลงรูที่ก้นตุ่ม ทีแรกไม่ทราบว่า
ใช้ทำ� อะไร เพราะทีก่ น้ ตุม่ มีรนู ำ้� ทิง้ ตรงกลางพืน้ ตุม่ ด้วย และในห้องก็มบี นั ไดเล็กๆ
สีขาวสะอาด ก็คิดว่าเป็นตุ่มที่ปีนให้ลงอาบน�้ำในตุ่มกระมัง แต่เมื่อได้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่พักแล้วบอกว่าเป็นที่ส�ำหรับสีฟันและบ้วนน�้ำลง มีคนเล่าว่าฝรั่งนึกว่า
ตุ่มน�้ำใช้แทนอ่างอาบน�้ำเลยลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ ฟังดูก็ข�ำดี
รุ่งเช้าเราตื่นกันก็เกือบ 6 โมงเช้าแล้ว เมื่อท�ำธุระส่วนตัวเสร็จ ก็ออกไป
รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้าก็เตรียมเดินทางกลับท่าเรือเพือ่ เดินทางโดย Speed boat
กลับสู่ระนองอีกครั้ง โดยใช้รถอีแต๊กเช่นเดิมถึง 3 เที่ยว ขณะนั่งรอขบวนผมได้มี
โอกาสคุยกับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างถึงเรื่องเกาะพยาม เขาบอกว่า ขณะนี้
เข้า High Season จะมีฝรั่งเข้ามามากขึ้น วันหนึ่งเข้ามาราวๆ 100 กว่าคน
ถามว่าคนจีนมีบ้างไหม เขาบอกว่านานๆ มีเหมือนกัน แต่ก็จ�ำนวนน้อย (คนจีน
คงไม่ชอบล�ำบาก) พอดีพบกับเด็กหนุ่มชาวเยอรมันมานั่งใกล้ๆ ก็เลยถามว่า
มาที่นี่ได้อย่างไร เขาบอกว่ามาเที่ยวเมืองไทยแบบ Back Packing 3 เดือนแล้ว
เป็นชาวเยอรมันตะวันออกตั้งแต่แรก คุณปู่เคยเป็นนาซีด้วย มาเที่ยวเมืองไทย
ไปหลายแห่งมีคนแนะน�ำให้มาเที่ยวเกาะพยามนี้ แต่ถามว่าเคยไปเที่ยวพระบรม
มหาราชวังและตลาดน�ำ้ หรือยัง บอกว่ายังไม่เคย โดยเขาบอกว่าค่าเข้าชมพระบรม
มหาราชวังราคา 500 บาท แพงไป ผมนึกในใจค่าเดินทางด้วย Speed boat
ไปกลับจากระนองและเกาะพยามราคา 700 บาท ไม่เห็นบอกว่าแพง ก็เลยบอกว่า
ควรไปเทีย่ วชมด้วย รวมทัง้ ตลาดน�ำ้ ซึง่ จะหาชมทีไ่ หนในโลกไม่ได้เหมือนทีเ่ มืองไทย
ถ้าไม่ได้ไปชมจะเสียดายโอกาส ดูเขาก็คงจะเชือ่
จากนั้นก็นั่งเรือ Speed boat กลับตัวจังหวัดระนอง
v อุบล จ๋วงพานิช
พวกเรานั่งเรือ speed boat ในท้องทะเลอันดามัน ครัง้ นีก้ ไ็ ม่นา่ กลัว
และไม่รู้สึกเมาเรือเลยค่ะ เมื่อถึงเกาะ เราต้องนั่งรถอีแต๋นเข้าไปที่พักรีสอร์ท
พยามคอทเทจ ส่วนใหญ่ที่เกาะจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ส�ำหรับเดินทางท่องเที่ยว
สังเกตเห็นมีรา้ นให้เช่ามอเตอร์ไซด์หลายร้าน ตอนแรกก็คิดว่า เรามาท�ำไมหนอ
แต่เมื่อไปถึงที่พักก็เริ่มชอบบรรยากาศที่สงบ หากมานั่งเขียนหนังสือสักเล่ม
คงจิตใจไม่วอกแวกเป็นแน่ และเมื่อเดินไปที่ชายหาดติดกับที่พัก เราต้องตะลึง
20
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ในความสวยงามของหาดทรายที่กว้างสุดลูกหูลูกตา หาดทรายขาว น�้ำทะเลใส
สี น�้ ำ เงิ น เข้ ม สวยงามเหมื อ น Blue sea ตอนแรกคิดว่าจะเดินเล่นชายหาด
ในที่สุดพวกเราก็อดไม่ได้ที่จะลงไปแช่น�้ำทะเลกันในช่วงเย็นไกด์ บ อกเราว่ า
ต้ อ งออกเดิ น ทางออกจากเกาะพรุ ่ ง นี้ เ วลา 9.00 น. เลยนั ด กั น ว่ า ตอนเช้ า
จะเล่นน�้ำอีกครั้ง แต่เมื่อถึงชายหาด น�้ำทะเลลง มองเห็นหาดทรายขาวสวย
เลยเดินเล่นชายหาด พบเกาะเล็กสวยงาม รูปร่างแปลกตา เห็นภูเขามีรูที่เขา
โชว์ภาพทีส่ นามบิน มีเกาะแก่งสวยงาม ถึงแม้มเี วลาอันน้อยนิดบนเกาะแต่ประทับใจ
ไม่รู้ลืมค่ะ ก่อนกลับมีร้านค้าขายของสวยงามจากอินเดีย ตบแต่งร้านน่ารัก
พวกเราขอสนับสนุนการท่องเที่ยวกันหน่อย โดยซื้อผ้าพันคอคนละผืน พี่ชูซื้อ
กระโปรง 1 ตัว สวยงามมาก พวกเราขอใส่ถ่ายภาพที่หน้าร้านก็คุ้มแล้วล่ะค่ะ
3. บ่อน�้ำร้อนรักษะวาริน : ออนเซนแบบไทย ๆ
v Somboon
บ่อน�้ำร้อนเป็นสมบัติที่เก่าแก่และล�้ำค่าของระนอง มีเรื่องราวมากมาย
ทัง้ ซ่อมสุขภาพและเสียสุขภาพ (เสียชีวติ ) หลายคนไประนองครัง้ แรก รูส้ กึ ตืน่ เต้น
ทีจ่ ะได้ไปบ่อน�ำ้ ร้อน อดไม่ได้ทจี่ ะคิดเทียบกับออนเซนทีญ
่ ปี่ นุ่ ความจริงทีไ่ ด้พบก็
คือมี บ่อพ่อ-บ่อแม่-และบ่อลูก เป็นน�้ำพุร้อนที่ดีมากเพราะไม่มีกลิ่นก�ำมะถันเลย
ทีป่ า้ ยบ่อพ่อบอกอุณหภูมิ 65 องศา ร้อนมาก ๆ เห็นไอร้อนขึน้ ชัดเจน ใกล้ ๆ กันนัน้
มีบ่อเล็ก ๆ ท�ำไว้ให้แช่เท้า ถ้าใครสามารถแช่ได้นานถึง 1 นาที ก็จะกลายเป็นผู้ดี
(ตีนแดง) ทันที แต่ก็ไม่เห็นมีใครอยากเป็นผู้ดีซักคน เพราะน�้ำร้อนเกินไปนั่นเอง
ผมชอบความคิดทีจ่ ดั ท�ำลานอุน่ ให้คนนอนรักษาอาการปวดเมือ่ ย ผมถอดรองเท้า
ทดลองเดินไปบนลาน แต่เดินได้ไม่กกี่ า้ วก็ตอ้ งถอยเพราะรูส้ กึ ร้อนมาก สังเกตเห็น
คนที่นอนอยู่ก่อน เขานอนบนเสื่อหรือผ้าเช็ดตัวจะได้ไม่ร้อนมาก เดินต่อไปยัง
บ่อใหญ่ที่สามารถลงแช่ได้-อ้าว.! ปิดซ่อมซะงั้น
สรุปว่าเราได้ไป ได้เห็น ได้ถา่ ยรูปกับบ่อน�ำ้ ร้อนรักษะวาริน แต่ไม่ลองใช้บริการ
คงใช้ได้เป็นบางวันมั้ง ตามมาตรฐานคุณภาพแบบไทยๆ ยังดีที่โรงแรมที่พัก
มีบอ่ น�ำ้ ร้อนให้แช่ แม้วา่ จะเป็นบ่อรวมชายหญิงและความร้อนจะน้อยไปนิดก็ตาม
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อุบล จ๋วงพานิช
การแช่นำ�้ แร่รอ้ น น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักทีอ่ ยากมาในครัง้ นี้ เรามีโอกาส
มาทีส่ วนสาธารณะกลางเมืองระนอง เรียกว่า บ่อน�ำ้ ร้อนรักษะวาริน เป็นบ่อน�ำ้ พุรอ้ น
สาธารณะ เห็นมีหลายบ่อมีทั้งบ่อแช่ตัวและบ่อแช่เท้า บางบ่ออุณหภูมิ 45 องศา
บางบ่ออุณหภูมิ มากกว่า 60 องศา พวกเราลองเอาปลายเท้าลงไปแตะน�้ำแร่
ดูเท้าแดงกันเป็นแถว ไม่สามารถจุ่มทั้งเท้าลงไปได้ ถึงแช่เท้าได้เป็นบางส่วน
ก็ท�ำให้เราหายเมื่อยเท้าได้เหมือนกันค่ะ บริเวณนี้เห็นบ่อน�้ำร้อนของเอกชนด้วย
ซึ่งโรงแรมทินิดีเปิดบริการ เสียค่าบริการ 40 บาท เป็นบ่อกลางแจ้งมีที่กั้นเป็น
สัดส่วนแต่ไม่สะดวกทีจ่ ะแช่ตวั ดังนัน้ เราตัง้ ใจว่าจะต้องลงไปแช่ตวั ทีโ่ รงแรมทินดิ ี
ให้ได้ เพราะเป็นที่พักของเราสองคืน พักวันแรกกลับดึกเลยอดค่ะ แต่เขาบอกว่า
เราสามารถแช่อ่างน�้ำแร่ร้อนในห้องพักที่โรงแรมก็ได้ หลายคนก็ได้แช่อ่างตั้งแต่
วันแรก อย่ากระนั้นเลยวันถัดไปจะต้องแช่น�้ำแร่ร้อนให้ได้ ไม่ผิดหวังเลยค่ะ
เราแช่น�้ำแร่ทั้งในสระจากุชชี่และยังมีบ่อให้เลือกอีก 4 บ่อใหญ่ หลังจากแช่สัก
20 นาที เราไปลงว่ายน�ำ้ ในสระว่ายน�ำ้ ข้าง ๆ กัน ช่วยให้พวกเราสดชืน่ และผ่อนคลาย
มากเลยล่ะค่ะ
v Pimsutra (อ.พิมพา)
จริง ๆ อยากบอกว่าตั้งใจมากว่าต้องแช่เท้าที่บ่อน�้ำแร่ให้ได้เพราะหกล้ม
ข้อเท้าบวมจะได้ลดบวม หลังทานข้าวแสนอร่อยที่ร้านคุ้นลิ้น เดินมาถึงเอาแค่
ส้นเท้าข้อเท้าขอยืนยันว่ากลายเป็นผู้ดีทันที แดงจริง ๆ แต่พอเดินมาที่ลานอุ่น
รีบนอนลง เอ้อก็สบายดี เพื่อนร่วมทริปบอกต้องพลิกตะแคงซ้ายขวาเพื่อความ
อุ่นถ้วนทั่ว โชคดีที่ได้รับบริการนวดด้วยจากศิษย์วัดโพธิ์ ได้ฟังเรื่องเล่าถึง
การท�ำความดีของเขาคือการเก็บโทรศัพท์มือถือราคาหลายหมื่นไปคืนต�ำรวจ
ท่องเที่ยว ได้รับค�ำชมเชยและให้สิทธิ์นวดให้นักท่องเที่ยวที่ลานนั้นคนเดียว
มีปา้ ยติดประกาศความดีดว้ ย แต่เราไม่ได้ตามไปดูเนือ่ งจากเวลาจ�ำกัด ได้แต่บอกว่า
คนที่ท�ำดีย่อมได้รับสิ่งดี ๆ กลับมา
v Swararat (อ.วรารัตน์)
ทีน่ ำ�้ พุรอ้ นชอบมากเลย เห็นต�ำรวจพูดออกไมค์ตลอดเชิญชวนนักท่องเทีย่ ว
ท�ำงานเกิน 100 จริงๆ
v
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4. เกาะสองเป็นรองที่ชื่อ
v ศ. นพ.สมพร โพธินาม
ตื่นตั้งแต่ 6.00 น. ลงไปรับประทานอาหาร 7 โมง พอ 8 โมงเช้าเศษๆ
ก็ออกเดินทางไปท่าเรือ ภายหลังพิธีกรรมทางศุลกากรเสร็จแล้วก็ลงเรือข้ามไป
เกาะสองของพม่า (สมัยอังกฤษครอบครองเรียก Victoria point) แต่ภาษาพม่า
เรียกอะไรจ�ำไม่ได้ เรือพาข้ามฝั่งไปยังพม่า ซึ่งจริง ๆ ก็มองเห็นจากฝั่งไทยอยู่แล้ว
แต่เนื่องจากเป็นเรือธรรมดาไม่ใช่ Speed boat ก็นานหน่อย ประมาณ 1 ชม.
(เพราะแวะรับไกด์พม่าและอาหารว่าง) และจอดที่ท่าเรือ “ท่าสน” ที่ส�ำหรับ
คนเล่นคาสิโนไปเล่นกันด้วย หลังจากนั้นเรือก็ออกตรงไปเกาะสอง ที่ฝั่งพม่า
รถจักรยานยนต์เยอะมาก รถยนต์รับจ้างก็เป็นรถสองแถวมีจ�ำนวนค่อนข้างมาก
จอดกันไม่ค่อยเป็นระเบียบสักเท่าไร รถรับจ้างสองแถวนั้นพวงมาลัยอยู่ทางขวา
เหมือนเมืองไทย แต่ขับทางขวาของถนน ซึ่งไม่เหมือนระบบอังกฤษ อาจจะเป็น
เพราะต้องมีการต่อต้านอังกฤษกระมัง เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมานาน
การขับรถทางขวาของถนนแต่พวงมาลัยอยู่ทางขวา เวลาขับแซงรถข้างหน้า
คงล�ำบากพอดู เพราะมองไปข้างหน้าเพื่อจะแซงจะถูกรถข้างหน้าบัง หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือซื้อรถไปจากเมืองไทยที่มีพวงมาลัยขวา ก็ต้องขับตามนั้น ยังไม่ได้
สอบถามข้อมูลว่าเป็นอย่างไร
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พวกเรานั่ ง รถสองแถวไปดู ส ถานที่ ส� ำ คั ญ ๆ เช่ น Victoria point
ที่ มี รู ป ปั ้ น คนพม่ า ก� ำ ลั ง อุ ้ ม เด็ ก ๆ อยู ่ ห ลายคน ซึ่ ง หมายถึ ง หลายชนเผ่ า
ในประเทศพม่ า รวมทั้ง บอกถึง ตอนที่อัง กฤษเข้า มายึดครองได้เพราะมีปืน
แต่พม่ามีแต่ดาบกับมีด เป็นต้น ศิลปะที่เขียนบอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หลังจากนั้น
ก็ไปชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง ซึ่งทาด้วยสีทอง ยืนตระหง่านถือดาบ แต่ฝีมือปั้น
ยังไม่ค่อยจะดีนัก และต่อไปชมเจดีย์ชเวดากอง (จ�ำลอง) ซึ่งมีพระประจ�ำวัน
อยู่ภายใน เช่นเคย คนที่เข้าไปต้องถอดรองเท้า ถุงเท้าฝากไว้ข้างนอกซึ่งต้อง
บริจาคเงิน รวมทั้งถ้ารับดอกไม้บูชาก็ต้องบริจาคเงินเช่นกัน

หลังจากนัน้ สมาชิกก็มา Shopping หลายคนก็ซอื้ แป้งทานาคาไปไว้ทาแก้ม
เหมือนกับที่เราเห็นผู้คนพม่าทาแก้มมาเดินตามถนน หลังจากนั้นก็พากันเดิน
ลัดเลาะเข้าซอย ออกจากซอยไปหาท่าเรือที่นัดกันไว้ สังเกต บ้านเมืองของพม่า
ไม่ค่อยสะอาดนัก มีผู้คนพลุกพล่านมาก
5. นั่งเรือส�ำเภาโบราณทานอาหารพื้นเมือง
v อุบล จ๋วงพานิช
ล่องเรือไม้โบราณ ชื่อเดอะรอยัลอันดามัน (The Royal Andaman)
ตามรอยเสด็จประพาสเมืองระนอง ของในหลวงรัชกาลที่ 5
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ออกจากโรงแรมที่พักตอน 15.30 น. มาทีท่าเรือประภาคารอ่าวระนอง
เมือ่ ขึน้ เรือไม้โบราณล�ำนี้ เหมือนพวกเราได้ยอ้ นเวลากลับไปหาอดีตในยุคเหมืองแร่
ของเมืองระนอง มีเจ้าหน้าที่หน้าตาสวยงามแต่งชุดโบราณระนอง คอยคล้อง
พวงมาลั ย ให้ กับ ทุก คนและทัก ทายว่า “สวัสดีเ จ้า ค่ะ” เรามองเห็นสถานที่
บนเรือจัดไว้อย่างสวยงาม โต๊ะละ 5 คน มีชุดโบราณระนองชายและหญิง
สมัย ร.ศ.109 ให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่ เมื่อเรือออกจากฝังสักครู่เจ้าหน้าที่ก็น�ำ
เครื่องดื่มโบราณ “น�้ำส้มจี๊ด” มาให้ดื่มดับกระหายรสเปรี้ยวหวานชื่นใจ สักพัก
เจ้าหน้าที่สาวสวยได้มาเล่าประวัติศาสตร์ของเส้นทางท่องเที่ยวให้ฟังโดยสังเขป
จากนั้นพวกเราแต่งกายชุดโบราณ ส�ำหรับผู้ชายมองดูคล้ายคุณหลวง
และผูห้ ญิงกลายเป็นแม่มณีจนั ทร์อย่างเต็มตัว สวมมงกุฎดอกไม้ไหว หรือเรียกว่า
ฮ่วยก๋วน  สวยเก๋มาก หลังจากแต่งตัวแล้วก็พร้อมออกเดินทางตามรอยเสด็จ
รัชกาลที่ 5 โชคดีทวี่ นั นีค้ ลืน่ ลมสงบ เรือไม้โบราณแล่นช้าๆ ผ่านสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ
ได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์กลางทะเล ณ เกาะสรีย์ เมื่อเรือแล่นกลับเข้า
คลองระนอง ผ่านท่าปลา มีกลุม่ เรือประมงจอดและเเล่นไปมา มองเห็นป่าชายเลน
อันอุดมสมบูรณ์ ชมนกชมไม้ ชมฝูงเหยี่ยวปากแดงบินโฉบเฉี่ยวจับปลาบนผิวน�้ำ
และชมท้องฟ้าอันสวยงาม บริเวณลิตเติ้ลเวนิส เกาะคณฑีย์ มองเห็นพระอาทิตย์
ตกแต่ไกล แสงอาทิตย์ได้เปลี่ยนน�้ำทะเลให้เป็นแสงสีทองเป็นห้วงเวลาอันแสน
พิเศษกลางทะเลอันดามัน
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พอตะวันคล้อยต�ำ่ น้องเจ้าหน้าทีเ่ ชิญให้พวกเรานัง่ ประจ�ำที่ ณ ห้องชุมโพ่
เป็นชื่อที่ใช้เรียกห้องอาหารของคนชาวเลในอดีต อาหารโบราณระนองต้นต�ำรับ
ก็ทยอยออกมาเสิร์ฟให้พวกเราได้ลิ้มชิมรสกัน เริ่มต้นด้วยเมนูอาหาร กุ้งรอยัล
อันดามัน เสริฟใส่แก้วสวยงามพร้อมน�ำ้ จิม้ ทะเล รสแซบถึงใจ ถัดมาเป็นปูรอยัล
อันดามันและหมึกรอยัลอันดามัน ถือว่าเป็นอาหารทะเลที่สดและอร่อย จากนั้น
เจ้าหน้าที่ทยอยเสิร์ฟ ข้าวมันลอกอย่อ มีใบมะยมส�ำหรับห่อเป็นค�ำๆ ใส่ข้าวมัน
ปลาเค็มและส้มต�ำใส่หอมแดง พริกชี้ฟ้าป่นกับพริกไทย เวลาเคี้ยวจะรู้สึกหวาน
มันเค็มพอดี ตามด้วย ลอหมีป่ ู เส้นหมีเ่ หนียวนุม่ ในน�ำ้ ซุปไข่มเี ห็ดหอมกับปูกอ้ น
ใครอยากเพิม่ รสชาติอาจเติมน�ำ้ จิม้ ทะเลไปนิดหน่อยอร่อยมากเหมือนกัน เวลาจะกิน
ให้คนสามครัง้ ผูห้ ญิงคนทวนเข็มนาฬิกา ผูช้ ายคนตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับอธิษฐาน
ขอพรได้เลย พิธีกรรมเยอะเหมือนกัน และส่งท้ายมื้ออาหารค�่ำอันแสนพิเศษ
ด้วยขนมหวานโบราณ ขนมน�้ำหอม คล้ายลอดช่องสีม่วงใส่น�้ำแข็ง หอมน�้ำเชื่อม
กลิ่ น กุ ห ลาบหวานมากเลย ระหว่ า งรั บ ประทานอาหารมี เ สี ย งดนตรี เ บาๆ
ขับกล่อมท�ำให้อาหารอร่อยมากขึ้น แต่อิ่มมากเลยค่ะ ถ้าท่านใดจะมาทริปนี้
ควรงดอาหารเที่ยงน่าจะอิ่มพอดี
เมือ่ อิม่ หน�ำส�ำราญแล้ว น้องๆ ชวนเชิญให้พวกเราไปถ่ายภาพบริเวณหัวเรือ
และฟังเพลงอันไพเราะขับร้องโดยนักร้องสาวสวยเสียงนุ่มพร้อมกับร่ายร�ำอย่าง
อ่อนช้อยบนหัวเรือ ท�ำให้เราอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้ รูส้ กึ ว่าชีวติ ฟินมากจริงๆ
กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ ราเสริมเข้ามา คือ จัดฉลองวันเกิดให้แก่คนทีเ่ กิดในเดือน
พฤศจิกายนและต้อนรับน้องใหม่ทเี่ พิง่ เกษียณหมาดๆหลายคน เป็นทีป่ ระทับใจของ
พวกเรามากเลย กิจกรรมสุดท้าย คือ ลอยพรกพร้าว (กะลามะพร้าว) เป็นกิจกรรม
ตามประเพณีโบราณ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้สายน�้ำแก่ชาวเลและขอพร
เพือ่ ความสุขของชีวติ ในวันพระจันทร์เต็มดวงและถือว่าพวกเราได้ลอยกระทงไป
ด้วยเลยทีเดียวเพราะตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง
การมาล่ อ งเรื อ ไม้ โ บราณในครั้ ง นี้ . ... ถื อ ว่ า เป็ น ทริ ป บนเส้ น ทาง
ประวัติศาสตร์ในท้องทะเลอันดามัน ชมวิวทิวทัศน์สวยงาม สัมผัสวิถีชีวิตชาว
ระนอง อิ่มหน�ำส�ำราญด้วยอาหารคาวหวานแบบโบราณ ที่ท�ำให้เราประทับใจไป
ตราบนานแสนนาน
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เกี่ยวกับสุขภาพ

ดูมุแมมองแพทย์
ลหัวจใจ
ีน
ศ. คลินิกแพทย์จีน นายแพทย์ภาสกิจ วัณนาวิบูล
เลขาธิการสมาคมแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

มีขา่ วคราวบ่อยครัง้ เกีย่ วกับนักกีฬาหรือคนทีด่ เู หมือนมีรา่ งกายแข็งแรงดี
บางครั้งขณะออกก�ำลังกาย ยืนบรรยายหรือท�ำงานอยู่ เกิดอาการหัวใจวาย
เฉียบพลันโดยไม่พบสาเหตุ ทั้งๆ ที่การตรวจร่างกายก่อนหน้านี้ยังดูเหมือนอยู่ใน
ภาวะควบคุมได้
ท�ำให้น่าคิดว่าแนวทางการดูแลป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ คงต้องพิจารณา
เติมเต็ม ลองมองดูเรื่องของหัวใจจากอีกมุมมองของแพทย์แผนจีน
หลักการดูแลสุขภาพของหัวใจในมุมมองแพทย์แผนจีน
1. สังเกตสุขภาพหัวใจจากการรับรูแ้ ละการสัง่ การของสมอง ดูจากสีเลือด
บนใบหน้า ลิน้ แววตา การรับรู้ การตอบสนอง อารมณ์ การนอนหลับ การฝัน ฯลฯ
2. ดูการเต้นหัวใจ จังหวะ ความแรง ความคล่องตัวในการไหล ลักษณะ
ของหลอดเลือด
3. อาการจุกแน่นบริเวณหน้าอก (เส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจ) หัวไหล่
และสะบัก (เส้นลมปราณล�ำไส้เล็ก)
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4. ดูแลหัวใจต้องดูแลสมองควบคู่ไปด้วย จิตใจมีผลต่อการควบคุม
การท�ำงานของหัวใจ โบราณ กล่าวว่า
		 ● หัวใจ (สมองจิตใจ) เคลือ่ นไหว อวัยวะภายในขยับ (心动则五脏
六腑皆摇) จิตใจหรือเสิน (神) ที่สงบสามารถขจัดโรคท�ำให้
			 ชีวิตยืนยาว ป้องกันความแก่ชรา
		 ● จิตใจต้องสงบ ร่างกายต้องเคลื่อนไหว
5. เสริมสร้างพลังหยางหัวใจ เสริมบ�ำรุงเลือดและสร้างความแข็งแรง
หลอดเลือด (ขจัดเสมหะ ความร้อน ความแห้งของหลอดเลือด) ท�ำให้เลือด
ไหลเวียนคล่อง ไม่ติดขัด
6. ควรนอนหลับในเวลาที่เหมาะสมช่วงระหว่าง 23.00-03.00 น.
ช่วงเวลา 01.00-03.00 น. เป็นช่วงทีพ่ ลังงานลมปราณของตับสูงสุด เป็นช่วงเวลา
ที่ เ ลื อ ดที่ อ ยู ่ ภ ายนอกร่ า งกายควรจะกลั บ มาสู ่ ช ่ อ งท้ อ ง มาเก็ บ สะสมที่ ตั บ
เพื่อการท�ำลายขจัดพิษ และการหล่อเลี้ยงอวัยวะภายใน
การนอนหลับที่ดีเป็นการเก็บเลือดให้เพียงพอส�ำหรับการส่งล�ำเลียงไป
เลี้ยงร่างกายในวันถัดไป นอกจากนั้นคุณภาพเลือดที่สร้างจากอาหารที่กินเข้าไป
การนอนหลับผิดเวลา ไม่เพียงพอ หรือไม่มคี ณ
ุ ภาพ จะท�ำให้ตบั ไม่สามารถ
สะสมเลือดที่ดี เพื่อให้หัวใจส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงตัวหัวใจเอง
ที่ต้องการเลือดดีมีคุณภาพไปเลี้ยง
7. ควรงีบหลับช่วงสัน้ ตอนเทีย่ งวัน ประมาณ 15-30 นาที แต่ไม่ควรเกิน
1 ชั่วโมง แพทย์แผนจีนให้ความส�ำคัญกับช่วงเวลาเที่ยง (11.00-13.00 น.)
เพราะเป็นช่วงเวลาทีพ่ ลังหยางสูงสุด เป็นช่วงทีเ่ หมาะแก่การปรับสมดุลยินหยาง
(ช่วงเริ่มต้นการก่อเกิดยินของการเปลี่ยนจากหยางเป็นยิน) ผลการวิจัยสมัยใหม่
พบว่า การงีบหลับช่วงสั้นตอนเที่ยงวัน ช่วยท�ำให้
		 ● ลดความดันโลหิตสูง ( 降血压 ) คนที่มีความดันโลหิตสูง
			 ถ้าได้งีบสั้นๆ ช่วงกลางวัน ความดันโลหิตจะลดต�่ำลง
		 ● ปกป้ อ งถนอมการท� ำ งานของหั ว ใจ (保护心脏 ) พบว่ า
			 อัตราคนที่หัวใจวายในประเทศที่มีการหยุดพักนอนกลางวัน
			 จะต�่ำกว่าในประเทศที่ไม่มีการนอนพักกลางวัน
		 ● เสริมสร้างพลังการจ�ำ (增强记忆力) ช่วยลดการอ่อนเพลีย
			 อ่อนล้าของร่างกายและจิตใจ
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● เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (提高免疫力) กระตุ้นการท�ำงานของ
			 ระบบน�ำ้ เหลืองและการท�ำงานของเม็ดเลือดขาวให้มปี ระสิทธิภาพ
		 ● ลดความเครียด ท�ำให้ผอ่ นคลาย ปรับอารมณ์ (改善心情，
降低紧张度)
● ออกก�ำลังกายพอเหมาะ ไม่หักโหม โดยเฉพาะช่วงร่างกาย
			 อ่อนเพลีย นอนหลับไม่พอ
● เพศสัมพันธ์พอเหมาะตามสภาพร่างกายอายุ การสูญเสีย
			 สารจิ ง มากเกิ น ไป จะท� ำ ให้ พ ลั ง หยางของร่ า งกายลดลง
			 อ่อนเพลีย หัวใจขาดก�ำลัง
แพทย์แผนปัจจุบันและแผนจีนให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานของหัวใจ
คล้าย ๆ กัน คือ เน้นที่การบีบตัวของหัวใจต้องมีก�ำลัง มีจังหวะที่สม�่ำเสมอ
ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป แต่แผนปัจจุบันจะลงในรายละเอียดถึงพยาธิสภาพว่า
มีความผิดปกติของส่วนไหน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่ไปตรวจวินิจฉัย
ประกอบกับการตรวจร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ การน�ำไฟฟ้า
หลอดเลือดหัวใจ แล้วแก้ปัญหาตามพยาธิสภาพ
แพทย์แผนจีนใช้การวินิจฉัยทั้งสี่
(มอง ฟั ง ดม ถาม สั ม ผั ส จั บ ชี พ จร)
แยกแยะภาวะร่ า งกายสภาพสมดุ ล
พื้ น ฐานและภาวะสิ่ ง ก่ อ โรค เน้ น การ
ปรับพลังพื้นฐานภาวะยินหยาง ร้อนเย็น
เลือดพลัง การติดขัดของเลือดและพลัง
รวมถึงการเชื่อมโยงของอวัยวะต่าง ๆ
เส้นลมปราณต่างๆ ที่มีผลต่อการท�ำงานของหัวใจ อารมณ์ จิตใจ การพักผ่อน
การวินิจฉัยทั้งสี่ (มอง
ฟังดม ถาม
สัมผัสเพศสั
จับชีพมจร)
การนอนหลั
บ การมี
พันธ์แยกแยะภาวะร่
ซึ่งล้วนมีผลต่าองกาย
การท�ำงานของหัวใจทั้งสิ้น
ภาวะหัวใจล้
มเหลวเฉี
ไม่องาจอธิบายด้วยพยาธิ
านและภาวะสิ่งก่อโรค เน้นบางครั
การปรั้งบการเกิ
พลังพื้นดฐานภาวะยิ
นหยาง
ร้อนเย็ยนบพลั
เลือนดพลั
เดียว หรือยบางครั
าไม่อาจจะหาทางป้
งกันหรือหลีกเลี่ยงได้
อดและพลัง รวมถึสภาพจุ
งการเชื่อดมโยงของอวั
วะต่าง ๆ้งเชืเส้่อนว่ลมปราณต่
าง ๆ ที่มีผลต่ออการ
เป็นกเหตุ
วิสยั เพราะไม่
รสู้ าเหตุ
แต่มถพัา้ นลองมองถึ
ๆ ปัจางาน
จัยแบบแพทย์แผนจีน
อารมณ์ จิตใจ การพั
ผ่อนสดุ การนอนหลั
บ การมี
เพศสั
ธ์ ซึ่งล้วนมีงหลาย
ผลต่อการท
อาจจะช่วยให้มีแนวทางป้องกันได้มากขึ้น หัวใจไม่ได้แยกกับการท�ำงานของ
อวัยวะอื่น ๆ

การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่อาจอธิบายด้วยพยาธิสภาพจุดเดียว หรืองบางครั้ง
าทางป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะไม่รู้สาเหตุ แต่ถ้าลองมองถึงหลาย ๆ
จดหมายข่าว ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนจีน อาจจะช่วยให้มีแนวทางป้องกันได้มากขึ้น หัวใจไม่ได้แยกกับการทางานของปีที่ 12 ฉบับที่ 1
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ร่างกายเป็นองค์รวมทีส่ มั พันธ์เกีย่ วเนือ่ งกัน แยกจากกันไม่ได้ โรคของหัวใจ
องอื่น่อๆงกัทีน
่ส่งแยกจากกั
ผลกระทบท�ำนให้ไม่
แสดงออกที
่หัวใจในทีว่สใจอาจมาจากป
ุด
ายเป็นองค์รอาจมาจากปั
วมที่สัมพัจจันยธ์เกีเกี่ยวข้่ยวเนื
ได้ โรคของหั
การบูรณาการองค์ความรู้ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ กับภูมปิ ญ
ั ญาแผนจีน
ๆ ที่ส่งผลกระทบท
าให้แสดงออกที
ใจในทีองกั่สุดนรักษาผู้ป่วยท�ำได้รอบด้านและ
และแผนโบราณจะช่
วยให้การดู่หแัวลและป้
ดียิ่งขึ้น

บูรณาการองค์ความรู้ และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ กับภูจาก
มิปวารสารหมอชาวบ้
ัญญาแผนจี
นและแผน
าน
และป้องกันรักษาผู้ป่วยทาได้รอบด้านและดียิ่งขึ้นปีที่ 39 ฉบับที่ 465 มกราคม 2561
หน้า 48-50

จาก วารสา
ปีที่ 39 ฉบับที่ 465
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ข้อคิด
สุขทันที...เมื่อใจมีสุข

อ.เอ๋ (อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิต)

วันนี้คนจนบอกว่า ถ้าเรามีเงินเราก็มีความสุข
คนรวยบอกว่า ถ้าวันนี้เรามีเวลา เราก็มีความสุข
คนพิการบอกว่า ถ้าวันนี้เขาเดินได้ เขาก็มีความสุขแล้ว
คนตาบอดบอกว่า ถ้าวันนี้เขาสามารถมองเห็นได้ เขาก็มีความสุข
ขอทานบอกว่า แค่เขามีข้าวกินในชีวิตนี้ เขาก็มีความสุขแล้ว
คนป่วยที่เจ็บหนัก เขาขอเพียงแค่มีชีวิตรอด เขาก็มีความสุข
วันนี้เรามีพร้อมทุกอย่าง เรามีเงิน เรามีเวลา
เรามีอิสระ เราเดินไปไหนมาไหนได้ เรามีครบ 32 ประการ
แล้วความสุขของเรามันอยู่ที่ไหนล่ะ เราหาความสุขของตัวเองเจอหรือยัง
หลาย ๆ คนมัวแต่ออกไปหาความสุข ออกไปนอกบ้าน
คิดว่าความสุขน่าจะอยู่ตามที่โน่น ตามที่นี่
ตามร้านอาหาร ตามผับ ตามบาร์ หรือความสุขน่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อน ๆ ของเรา
บางคนก็มัวแต่ไปเสพโน่น เสพนี่ เพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้คือความสุข
ไปทานเหล้าบ้าง ไปสูบบุหรี่บ้าง ไปท�ำอะไรหลาย ๆ อย่าง
เพราะเข้าใจว่าสิ่งแบบนี้มันคือความสุขของเรา
เรามัวแต่หาความสุข จนลืมความสุขไปหรือเปล่า
เรามัวแต่อยากมีความสุข จนเราไม่รู้ว่าความสุขจริง ๆ มันอยู่แค่ในใจของเราเอง
ความสุขมันง่ายมาก เพียงแค่ใจของเราสุข
คนป่วยแค่เขาหาย เขาก็มีความสุขแล้ว
มันเกิดขึ้นง่าย ๆ แค่นั้นเอง เรามัวแต่ไปหาสิ่งที่เราไม่มีตลอดเวลา
ลองหันไปดูรอบ ๆ และดูสิว่าเรามีอะไร มีความสุขง่าย ๆ กับรอบ ๆ ตัว
และถ้าเราอยากจะสุข ไม่ต้องไปรออะไรทั้งนั้น
ถ้าอยากจะสุขก็สุขมันง่าย ๆ สุขมันเดี๋ยวนี้เลย
สุขทันที...เมื่อมีใจมีสุข
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=5ykVQj4KiCY
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สูตรเกีย่ วกับบุคลิกของตัวเอง ทีค่ วรไปจะคูก่ บั สูตรสุขภาพ มีอย่างนี้
1. อย่าเปรียบเทียบ ชีวิตของตัวเองกับคนอื่น คุณไม่รู้หรอกว่าคนที่
คุณอิจฉานั้น เขามีความทุกข์ยิ่งกว่าคุณอย่างไรบ้าง
2. อย่าคิดทางลบ เกี่ยวกับเรื่องที่คุณควบคุมหรือก�ำหนดไม่ได้ แทนที่
จะมองโลกในแง่รา้ ย ก็ทมุ่ เทก�ำลัง และพลังงานให้กบั ความคิดทางบวก ณ ปัจจุบนั เสีย
3. อย่าท�ำอะไรๆ เกินกว่าที่ตัวเองจะท�ำได้ ...รู้ว่าขีดจ�ำกัดของตัวเอง
อยู่ที่ไหน
4. อย่าเอาจริงเอาจังกับตัวเองนัก เพราะคนอื่นเขาไม่ได้ซีเรียสกับ
คุณเท่าไหร่หรอก
5. อย่าเสียเวลา และพลังงานอันมีค่าของคุณกับเรื่องหยุมหยิม หรือ
เรื่องซุบซิบ...นินทา... นอกเสียจากว่ามันจะท�ำให้คุณผ่อนคลายได้อย่างจริงจัง
6. จงฝันตอนตื่น มากกว่าตอนหลับ
7. ความรู้สึกอิจฉาริษยา เป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าๆ ปลี้ๆ...เมื่อคิดให้ดี
ก็จะรู้ว่า คุณมีทุกอย่างที่คุณจ�ำเป็นต้องมีแล้ว
8. ลืมเรื่องขัดแย้งในอดีตเสีย และอย่าได้เตือนสามีหรือภรรยาคุณ
เกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตของอีกฝ่ายหนึ่งเลย เพราะมันจะท�ำลายความสุข
ปัจจุบันของคุณ
9. ชีวติ นี้ สัน้ เกินกว่าทีเ่ ราจะไปโกรธเกลียดใครๆ ..จงอย่าเกลียดคนอืน่
10. ประกาศสงบศึกกับอดีตให้สิ้น จะได้ไม่ท�ำลายความสุขในปัจจุบัน
ของคุณ
11. ไม่มีใครก�ำหนดความสุขของคุณได้ นอกจากคุณเอง
12. จงเข้าใจเสียว่า ชีวติ ก็คอื โรงเรียน คุณมาเพือ่ เรียนรู้ และปัญหาเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งเมื่อมาแล้วก็หายไป...เหมือนโจทย์วิชาพีชคณิต...
แต่สิ่งที่คุณเรียนรู้นั้นอยู่กับคุณตลอดชีวิต
13. จงยิ้มและหัวเราะมากขึ้น
14. คุณไม่จำ� เป็นต้องชนะทุกครัง้ ทีถ่ กเถียงกับคนอืน่ หรอก... บางครัง้ ก็
ยอมรับว่าเราเห็นแตกต่างกันได้... เห็นพ้องทีจ่ ะเห็นต่างก็ไม่เห็นเสียหายแต่อย่างไร
ที่มา: http://findvb.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
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# เราเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่เชื่อฟังพ่อแม่ และเป็นคนรุ่นแรก
ที่รับฟังลูกหลาน พวกเราคือคนรุ่น Limited Edition

หลานถามปู่ว่า ในสมัยปู่นั้น คนใช้ชีวิตกันอย่างไรโดยที่
s ไม่มีเทคโนโลยี 		
s ไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ s ไม่มีอินเทอร์เน็ต
s ไม่มีคอมพิวเตอร์
s ไม่มีโรงหนัง 		
s ไม่มีโทรทัศน์
s ไม่มีเครื่องปรับอากาศ s ไม่มีรถหรู 		
s ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
คุณปู่ตอบหลานว่า “เราไม่ใช้ชีวิตอย่างคนรุ่นหลานที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้”
นั่นคือ
s ไม่มีการสวดมนต์
s ไม่มีน�้ำใจให้กัน 		
s ไม่มีการให้เกียรติกัน
s ไม่มีมารยาท 		
s ไม่รู้จักละอาย 		
s ไม่นอบน้อมถ่อมตน
คนรุน่ ปูท่ เี่ กิดระหว่างปี 2490 ถึง 2510 นัน้ ช่างโชคดี เพราะการใช้ชวี ติ ของพวกเรา
คือของจริงที่พิสูจน์ได้
● เราขี่จักรยานกันโดยไม่สวมหมวกกันน็อก
● หลังเลิกเรียนเราเล่นกันจนค�่ำมืดโดยไม่เคยดูโทรทัศน์
● เราเล่นกับเพื่อนตัวเป็น ๆ ไม่ใช่เพื่อนทางอินเทอร์เน็ต
● เรากระหายน�้ำ เราก็ดื่มน�้ำจากก๊อกไม่ใช่น�้ำบรรจุขวด
● เราไม่เคยป่วย แม้เราจะดื่มน�้ำร่วมแก้วเดียวกับเพื่อนถึงสี่คน
● เรากินข้าวเป็นจานๆ ทุกวันโดยไม่มีปัญหาเรื่องอ้วน
● เท้าเราไม่มีปัญหาอะไร แม้จะเดินด้วยเท้าเปล่า
● เราไม่เคยกินอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
● เราประดิษฐ์ของเล่นเอามาเล่นเอง
● พ่อแม่เราไม่ร�่ำรวย ท่านจึงให้เราได้แต่ความรัก ไม่ใช่วัตถุ
● เราไม่ เ คยมี มื อ ถื อ เครื่ อ งเล่ น DVD วิ ดี โ อเกม คอมพิ ว เตอร์
		 อินเทอร์เน็ต เรามีแต่เพื่อนที่มีตัวตน
● เราไปเยีย่ มเพือ่ นทีบ
่ า้ นโดยไม่ตอ้ งนัดหมาย แล้วเราก็หาอะไรกินกัน
		 อย่างสนุกสนาน
● ญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกัน เราจึงมีเวลาให้กันมาก
● ภาพถ่ายเราอาจเป็นขาวด�ำ แต่ความทรงจ�ำของมันช่างหลากสีสัน
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คนรุน่ เรามีเอกลักษณ์ และเข้าใจกัน เพราะเราเป็นคนรุน่ สุดท้ายทีเ่ ชือ่ ฟัง
พ่อแม่ และเป็นคนรุ่นแรกที่รับฟังลูกหลาน
พวกเรา คือ คนรุน่ Limited Edition จงสนุกไปกับเรือ่ งราวของเรา เรียนรู้
จากเรา และเก็บเราไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าตลอดไป
Cr. PS Thongnuam
ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?id=295108337
489235&story_fbid=852504295082967

ไม่อยากแก่ ต้องท�ำตัวอย่าให้แก่
ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา นายแพทย์อายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย แนะน�ำว่า...
1. ไม่อ้วนไม่ผอม
2. ไม่เหี่ยว ดื่มน�้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม
3. อย่าดัดผม อย่ายีผม อย่าฉีดสเปรย์
4. อย่าแต่งหน้าสีสนั จัดจ้าน อย่าเขียนขอบตาสีดำ� อย่าใส่ขนตาปลอม
คนอายุมากพอแต่งหน้าจัดๆ แล้วเวลาเหนือ่ ยจะเหมือนม้าแก่ (ถ้าผอม) จะเหมือน
หมูแก่ (ถ้าอ้วน)
5. อย่าจีบปากจีบคอ รอบๆ ริมฝีปากจะได้ไม่ย่น
6. อย่าหมกมุ่นเรื่องอดีต
7. อย่าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย
8. ไม่กลัวเทคโนโลยี
9. ท�ำฟันให้สวยเสมอ สุขภาพฟันต้องดี
10. มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าต้องสวยสะอาด ผิวเนื้อดีพอๆ กับใบหน้า
11. อย่าสวมสร้อยทอง ยิ่งแก่ใหญ่ถ้าห้อยพระด้วย
12. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง
13. ออกก�ำลังกายเบาๆ ทุกวัน
14. อย่าลืมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกยาวๆ ท�ำหัวใจให้เต้นช้าๆ
15. อมยิม้ ไว้เสมอแม้ไม่มใี ครมอง ร่องทีม่ มุ ปากจะได้ไม่คว�ำ่ ลงทัง้ สองข้าง
ถ้าเป็นแล้วแก้ยากมาก
16. มีความรัก
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17. มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ
18. อ่านข่าว ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
19. อย่าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่าหัวงู หรือมนุษย์ป้า
20. อย่าพูดจาซ�้ำซาก
21. รู้จักนิ่งและฟังคนอื่นบ้าง
22. เวลาไม่มีอะไรท�ำ อย่าฟุ้งซ่าน ให้นอนพัก เพราะตื่นมาจะสดชื่น
หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี
23. อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่านินทาว่าร้าย
24. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต
25. หลงรักภรรยาหรือสามีตัวเองบ่อยๆ ตามจีบกันทุกวัน
26. ใช้เงินเพื่อตัวเอง
27. ดูแลตัวเองดีดี อย่าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่ส�ำคัญ
28. ออกงานกลางคื น แต่ ง ตั ว สวยๆ เลื อ กดู ห นั ง ฟั ง เพลงรอบค�่ ำ
เพื่อบรรยากาศบ้าง
29. มีอารมณ์ขัน
30. พูดทะลึ่งบ้าง
31. หัวเราะมากๆ หัวเราะเสียงดังๆ
32. หัดปฏิเสธไม่ทำ� ไม่ไป ไม่เอา สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่อยากได้ ทีท่ ไี่ ม่อยากไป
โดยไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องเกรงใจใคร
33. อยูก่ บั ใครแล้วเครียด เรือ่ งมาก หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
เพราะไม่สบายใจ ขอให้ออกห่างและเลิกอยู่ใกล้ๆ คนคนนั้นอีก
34. อย่าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสียงว่าดี
เพียงใด
35. เลือกมีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า
36. เลิกคิดทีจ่ ะให้คนอืน่ เข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่วา่ ง
ไม่มีเวลา และเราไม่อยากแก่
37. หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ท�ำแล้วสบายใจ
38. อยากเป็นหมอดูให้ไปเรียนดูหมอ อยากเต้นร�ำให้ไปเรียนเต้นร�ำ
อยากยิงปืนให้ไปหัดยิงปืน
39. ละทิ้งลาภยศสรรเสริญ
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40. ท�ำตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้ง คือแวดล้อมด้วยน�ำ้ (ลาย) แต่ไม่เปียก
แวดล้อมด้วยกิเลสและความชั่วร้าย แต่ไม่ท�ำบาปและไม่ชั่วร้ายตามเขา
41. มีความสุข ไม่สนใจใคร
42. อย่าเสียเวลาอ่านอะไรที่ยาวถึง ๔๒ ข้อ ถ้าไม่ดีจริง
ที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/27241

20 วิธีคิดอย่างผู้ชนะ

1. เวลาเจองานหนัก
ให้บอกตัวเองว่า นีค่ อื โอกาส ในการ เตรียมพร้อม สูค่ วาม เป็น มืออาชีพ
2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้าง ปัญญา ได้อย่างวิเศษ
3. เวลาเจอความทุกข์หนัก
ให้บอกตัวเองว่า นีค่ อื แบบฝึกหัด ทีจ่ ะช่วยให้เกิด ทักษะ ในการด�ำเนินชีวติ
4. เวลาเจอนายจอมละเมียด
ให้บอกตัวเองว่า นีค่ อื การฝึกตน ให้เป็น คนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
5. เวลาเจอค�ำต�ำหนิ
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์ มหาสมบัติ
6. เวลาเจอค�ำนินทา
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็น คน ที่มีความหมาย
7. เวลาเจอความผิดหวัง
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ ก�ำลังสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้กับชีวิต
8. เวลาเจอความป่วยไข้
ให้บอกตัวเองว่า นีค่ อื การเตือน ให้เห็นคุณค่า ของการ รักษาสุขภาพ ให้ดี
9. เวลาเจอความพลัดพราก
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของ การรู้จกั ยืนหยัด ด้วยตัวเอง
10. เวลาเจอลูกหัวดื้อ
ให้บอกตัวเองว่า นีค่ อื โอกาสทอง ของการพิสจู น์ ความเป็นพ่อแม่ ทีแ่ ท้จริง
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11. เวลาเจอแฟนทิ้ง
ให้บอกตัวเองว่า นีค่ ือ ความเป็นอนิจจัง ที่ทุกชีวติ มีโอกาสพานพบ
12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคแู่ ล้ว
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พยานว่า ไม่มีใคร ได้ทุกอย่าง ดั่งใจหวัง
13. เวลาเจอภาวะหลุดจากอ�ำนาจ
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตา ของชีวิต และสรรพสิ่ง
14. เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
15. เวลาเจอคนเลว
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์
16. เวลาเจออุบัติเหตุ
		 ให้บอกตัวเอง นี่คือ ค�ำเตือนว่า จงอย่าประมาทซ�้ำอีก เป็นอันขาด
17. เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง
ให้บอกตัวเองว่า นี่คอื บททดสอบ ที่ว่า ‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’
18. เวลาเจอวิกฤต
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม ‘ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส’
19. เวลาเจอความจน
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาส ให้เรา ได้ต่อสู้ชีวิต
20. เวลาเจอความตาย
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้าย ที่จะท�ำให้ ชีวิต มีความสมบูรณ์
ขอขอบคุณเจ้าของบทความ ไม่ทราบที่มาแน่ชัด เป็นบทความส่งต่อทางไลน์
ที่มา: https://dhammaforheart.com/archives/2247
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ข�ำขัน
ภรรยา :
สามี :
ภรรยา :
สามี :

ถ้าฉันตายไปก่อน คุณจะท�ำยังไงต่อไปคะ
ไปบวช
(ซึ้งมากโผเข้ากอด) เพราะอะไรคะ
บนไว้
ที่มา: https://www.facebook.com/297397750321662/posts

สามีกับภรรยาไปกินกาแฟ
สามี : ป้า...กาแฟเท่าไหร่
ป้า :		 กาแฟร้อน 10 บาท เย็น 15 บาทจ้า
สามี : งั้นขอร้อน 2 แก้ว
ป้าชงกาแฟร้อนให้ 2 แก้ว แล้วสามีก็ก้มลงเป่า...
			 เลยโดนภรรยาฟาดเพี้ยะเข้าให้
ภรรยา : กินร้อนๆ นั่นแหละ แกจะเป่าให้เป็น 15 บาทท�ำไม!!!
ที่มา: https://www.facebook.com/gstrong22/posts

คนไข้นั่งรอพบหมอคิวยาว
แล้วก็มีหญิงวัยป้าเดินพรวดพราดมาเปิดประตูจะเข้าห้องหมอ
คุณยายที่นั่งรอคิวแรกแกไว คว้าไว้ทัน ซัดฉาดไปที่หน้า
หนอย...นังมนุษย์ป้า จะแซงคิวเหรอ
พยาบาลร้องลั่น... อย่าตีคุณหมอค่ะ
ในห้องตรวจ
หมอ : เป็นอะไร
คนไข้ : เป็นคนข้างบ้าน
หมอ : งง... แล้วจะมาตรวจอะไร

คนไข้ :
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ไม่ได้มาตรวจ จะมาบอกว่า บ้านหมอไฟไหม้
นั่งรอคิวอยู่ตั้งนาน
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