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Pulp treatment in primary teeth: 
How to manage poor prognosis and failure cases Treatment for unerupted canine

Interceptive space management เอ็นโดฯ ซุบซิบ...ทิปส์ แอนด์ ทริคส์ 
คุยเบาๆ กับ อ.ธาราธร

All about tooth autotransplant และ
ตอบปัญหาทางศัลยศาสตร์

รศ.ทญ.ดร. ศิริรักษ์  นครชัย รศ.ทญ. ปริม  อวยชัย รศ.ทพ.ดร. ไชยรัตน์  เฉลิมรัตนโรจน์

ทญ. เรืองรัตน์  โกมลภิส ผศ.ทพ. ขนิษฐ์  ธเนศวร

Meet the Expert
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                                                * รับจำนวนจำกัด  14 ท่าน / 1 หัวข้อการบรรยาย เท่าน้ัน *  
     ** การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการน้ี  ไมรวมกับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 112 (1/2564)  

  ดังน้ัน ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการน้ี  ต้องลงทะเบียนแยกต่างหาก

ทญ. ธาราธร  สุนทรเกียรติ
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เก่ี่�ยวกัี่บยาต้้านเกี่ล็็ดเลื็อดแล็ะ
ยาต้้านกี่ารแข็็งตั้วข็องเลื็อดสำำาหรับทัันต้แพทัย์

ข้็อควรร้้ข้็อควรร้้
เก่ี่�ยวกัี่บยาต้้านเกี่ล็็ดเลื็อดแล็ะ

ยาต้้านกี่ารแข็็งตั้วข็องเลื็อดสำำาหรับทัันต้แพทัย์

บทความวิชาการ

	โดย์	ทัพญ.ธนพร	ทัองจูด	งานทัันตก็รรม	โรงพย์าบาล่รามาธิบด้

	 แม้ว่ามนุษย์ชุาติจะต้องเผัชิุญกั็บปัีญหาทัางสุข่ภัาพต่าง	ๆ 	

มาก็มาย์	ไม่ว่าจะเป็ีนโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	(Non	-communicable	

disease	 หรือ	 NCDS)	 ภัาวะทัุพโภัชุนาก็าร	 (Malnutrition)	

หรือแม้แต่ปีัญหาโรคติดเชุื�ออุบัติใหม่	 (Emerging	 Infectious	

Disease)	 ทั้�ส่งผัล่ก็ระทับต่อคนทัั�วทัั�งโล่ก็ก็็ตาม	 แต่โรคในชุ่อง

ปีาก็ย์ังคงเปี็นปีัญหาใหญ่สำาคัญในระดับโล่ก็ทั้�ย์ังคงเปี็นภัาระ

หนัก็ทั้�คุก็คามผัู้คนถึึง	 3.9	 พันล้่านคนทัั�วโล่ก็1	 โดย์พบว่า	 44%	 

ข่องปีระชุาก็รทัั�วโล่ก็ม้ปัีญหาฟัันผุัท้ั�ไม่ได้รับก็ารแก้็ไข่1	ซึึ่�งส่งผัล่ให้

ม้ก็ารสูญเส้ย์ฟัันมาก็ข่ึ�น	 แล่ะในอนาคตปีัญหาดังก็ล่่าวน้ �ม้ 

แนวโน้มท้ั�จะเพิ�มความรุนแรง	เป็ีนภัาระหนัก็แล่ะม้ความยุ่์งย์าก็

ในก็ารรัก็ษามาก็ขึ่�นทัั�งน้�เนื�องจาก็อัตราก็ารเพิ�มปีระชุาก็รสูงอายุ์

ทั้�มาก็ข่ึ�น	 ตามติดมาด้วย์ปีัญหาโรคปีระจำาตัวซึ่ับซึ่้อน	 ได้รับย์า 

ทั้�หล่าก็หล่าย์	 แล่ะม้โอก็าสเก็ิดภัาวะแทัรก็ซึ่้อนตามมา	 ดังนั�น

ทัันตแพทัย์์จึงจำาเปี็นจะต้องเร้ย์นรู้เพื�อวางแผันก็ารรัก็ษาอย์่าง

เหมาะสม

	 ปัีจจุบันน้�ม้ก็ารเพิ�มจำานวนข่องผู้ัป่ีวย์ท้ั�รับปีระทัานย์า 

ต้านเก็ล็่ดเลื่อด	(Antiplatelets)	แล่ะย์าต้านก็ารแข็่งตัวข่องเลื่อด

(Anticoagulants)	 มาก็ข่ึ�น2,3	 ไม่ว่าจะเปี็นย์าในก็ลุ่่มวาร์ฟัาริน 

(Warfarin)	หรือย์าต้านก็ารแข็่งเลื่อดก็ลุ่่มใหม่	(Novel	oral	anti-

coagulants,	NOACs)	ทัั�งน้�เนื�องจาก็ก็ารเพิ�มจำานวนผู้ัป่ีวย์ด้วย์

โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	ได้แก่็	โรคหัวใจข่าดเลื่อด	โรคหล่อดเลื่อดสมอง

โรคเบาหวานภัาวะความดันโล่หิตสูง	 แล่ะโรคปีอดอุดก็ั�นเรื�อรัง 

เป็ีนต้น	ซึึ่�งโรคในก็ลุ่่มน้�ก็ำาลั่งเป็ีนปัีญหาสุข่ภัาพท้ั�สำาคัญข่องโล่ก็ 

แล่ะข่องปีระเทัศึไทัย์	แล่ะม้แนวโน้มท้ั�จะม้ผู้ัป่ีวย์ด้วย์โรคก็ลุ่่มน้� 

เพิ�มมาก็ขึ่�นเรื�อย์	ๆ 	อันเนื�องมาจาก็ก็ารเพิ�มจำานวนข่องปีระชุาก็ร

ในก็ลุ่่มผู้ัสูงอายุ์ทัั�วโล่ก็	รวมทัั�งปีระเทัศึไทัย์ท้ั�ก็ำาลั่งก้็าวเข้่าสู่สังคม

ผู้ัสูงอาย์ุโดย์สมบูรณ์์	(Aged	society)	ในปีี	2021	น้�

ยาต้้านเกล็็ดเลื็อด

	 เป็ีนย์าท้ั�ม้ฤทัธิ�ในก็ารป้ีองกั็นก็ารเก็าะตัวกั็นข่องเก็ล็่ดเลื่อด	

จึงทัำาให้ไม่เกิ็ดก็ารอุดตันข่องหล่อดเลื่อดโดย์เฉพาะหล่อดเลื่อดหัวใจ 

ดังนั�นจึงเปี็นย์าทั้�แพทัย์์มัก็จะใชุ้ในผัู้ปี่วย์ทั้�ม้โรคหล่อดเล่ือดหัวใจตบ้	

หรือใชุ้หลั่งจาก็ก็ารผ่ัาตัดข่ย์าย์หล่อดเลื่อดหัวใจด้วย์ข่ดล่วด	(Stent)	

ก็ารผ่ัาตัดบาย์พาสหัวใจ	ก็ารผ่ัาตัดเปีล้่�ย์นลิ่�นหัวใจ	แล่ะย์ังอาจใชุ้ใน 

ก็รณ์้ทั้�ผัู ้ปี่วย์ม้หัวใจห้องบนสั �นพริ�ว	 (Atrial	 fibrillation)	 ด้วย์	

ย์าในก็ลุ่่มน้�ได้แก่็	แอสไพริน	(Aspirin)	โคล่พิโดเก็รล่	(Clopidogrel)	

ทัิโคล่พิด้น	 (Ticlopodine)	 พราซึู่เก็รล่	 (Presugrel)	 ไทัคาก็ริล่อร	์ 

(Ticagrelor)	 ไซึ่ล่อสตาซึ่อล่	 (Cilostazol)	 แล่ะไดไพริดาโมล่	

(Dipyridamole)	 เปี็นต้น4	 ซึ่ึ�งทัันตแพทัย์์มัก็จะคุ้นเคย์ก็ับย์าก็ลุ่่มน้� 

เพราะม้ก็ารใชุ้อย์่างแพร่หล่าย์ในปีัจจุบัน	 แล่ะมัก็พบปีัญหาในก็าร 

ตัดสินใจหย์ุดหรือไม่หย์ุดย์าก็่อนก็ารก็ารทัำาหัตถึก็ารทัางทัันตก็รรม 

โดย์ในปีี	 2007	 ได้ม้ก็ารทัำาข่้อตก็ล่งก็ันโดย์สมาคมทัันตแพทัย์์แล่ะ 

แพทัย์์เฉพาะทัางในปีระเทัศึสหรัฐอเมริก็าแล่ะล่งความเห็นร่วมก็ัน 

ว่าควรคำานึงถึึงผัล่เส้ย์ข่องก็ารหยุ์ดย์าแล่ะควรม้ก็ารปีรกึ็ษาหารือก็ัน 

ระหว่างแพทัย์์โรคหัวใจแล่ะทัันตแพทัย์์	 (หรือศึัล่ย์แพทัย์์)	 โดย์	 

ไม่มีการหยุดยาเองก่อนที ่จะทำาหัตถการที ่รุกลำ ้า (Invasive 

procedure) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงท่ีจะมีการอุดตันท่ีขด

ลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ5
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นอก็จาก็น้�ในก็ารศึึก็ษาข่อง	Ockerman	 A.	 (2020)	 ย์ังพบว่า

ไม่มีความแตกต่างกันในการเกิดเลือดออกหลังจากทำาผ่่าตัด 

เล็กในช่องปากระหว่างก็ลุ่่มผัู้ปี่วย์ทั้�ไม่ได้รับปีระทัานย์าต้าน 

เก็ล็่ดเลื่อด	แล่ะผู้ัป่ีวย์ท้ั�ได้รับย์าต้านเก็ล็่ดเลื่อด	1	ชุนิด	แล่ะ	2	

ชุนิด	ตามล่ำาดับ	แล่ะภัาวะเลื่อดออก็ท้ั�เกิ็ดขึ่�นสามารถึจัดก็ารได้

ด้วย์ก็ารใชุ้ก็ารห้ามเล่ือดเฉพาะทั้�	 (Local	 hemostasis)6	 เชุ่น	

ก็ารใชุ้เจล่โฟัม	(Gelfoam)	หรือเซึ่อร์จิเซึ่ล่	(Surgicel)	 ร่วมกั็บ 

ก็ารเย็์บปิีดปีาก็แผัล่	แล่ะก็ารใชุ้ก็รดทัราเนซึ่ามิก็	(Tranexamic	

acid)	เพื�อป้ีองกั็นก็ารสล่าย์ตัวข่องลิ่�มเลื่อด

ก็ารติดตามผัล่ก็ารรัก็ษาโดย์ติดตามค่า	 INR	 (International	 

Normalized	Ratio)	อย์่างต่อเนื�องใก็ล้่ชิุดโดย์ควบคุมให้อย์ู่ในค่า 

เป้ีาหมาย์ก็ารรัก็ษา	(Therapeutic	range)	ท้ั�	2.0-3.5	โดย์ต้องพึง

ระวังอันตรกิ็ริย์าข่องย์า	โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งย์าปีฏิิชุ้วนะแล่ะย์าต้าน

เชืุ�อราบางปีระเภัทั	เชุ่น	อะม็อก็ซิึ่ซิึ่ล่ลิ่น/คล่าวูล่าเนต(Amoxicillin/

clavulanate)	 เมโทัรนิดาโซึ่ล่	 (Metronidazole)	 ฟัลู่โคนาโซึ่ล่ 

(Fluconazole)	เป็ีนต้น	นอก็จาก็น้�ย์งัควรคำานึงถึึงสภัาวะข่องโรค

ทั้�ผัู้ปี่วย์เปี็นอย์ู่	 ความผิัดปีก็ติในก็ารดูดซึึ่มย์า	 แล่ะก็ารข่ับย์าออก็ 

จาก็ร่างก็าย์ร่วมด้วย์7,8,9		ดังนั�นการตัดสินใจหยุดยาเองจึงเป็นการ

เพ่ิมความเส่ียงในการเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันจนแก้ไขไม่ทัน และ

อาจทำาให้ผู้่ป่วยมีอันตรายถึงชีวิตได้	ซึึ่�งในปัีจจุบันน้�ม้ก็ารศึึก็ษาท้ั�

แสดงให้เห็นว่าก็ารทัำาก็ารผ่ัาตัดเล็่ก็ในชุ่องปีาก็	เชุ่น	การถอนฟัน1-3 ซ่ีี่ 

การเจาะระบายหนองภายในช่องปาก การตัดช้ินเน้ือท่ีมีขนาดเล็ก

ไม่เกิน 1 ซี่ม. เป็นต้นสามารถทำาได้เม่ือแพทย์สามารถควบคุม 

INR ให้อยู่ในช่วง 2.0-3.5 โดยมีความเส่ียงตำา่ท่ีจะเกิดเลือดออก

ผิ่ดปกติหลังผ่่าตัด และสามารถท่ีจะใช้วิธีการห้ามเลือดเฉพาะท่ี 

ในการหยุดเลือดได้ 7,9	ส่วนก็ารเปีล้่�ย์นมาใชุ้เฮพารินนำ�าหนัก็โมเล่กุ็ล่

ตำ�าชุั�วคราวนั�นจำาเปี็นจะต้องปีรกึ็ษาแพทัย์์เพื�อปีระเมินความเส้�ย์ง

ท้ั�อาจเกิ็ดขึ่�นอย์่างใก็ล้่ชิุด

	 ย์าต้านก็ารแข่็งตัวข่องเล่ือดก็ลุ่่มวาร์ฟัารินก็็เปี็นย์า 

อ้ก็ก็ลุ่่มหนึ�งท้ั�ม้ความสำาคัญแล่ะม้ก็ารใชุ้อย่์างแพร่หล่าย์มาอย่์าง

ย์าวนาน	ในผู้ัป่ีวย์ท้ั�ได้รับก็ารผ่ัาตัดเปีล้่�ย์นลิ่�นหัวใจ	ผู้ัป่ีวย์ท้ั�ม้ภัาวะ

ล่ิ�มเล่ือดอุดตันในปีอด	 (Pulmonary	 embolism)	 ผัู้ปี่วย์ทั้�ม้ 

ภัาวะลิ่�มเลื่อดท้ั�ข่าอุดตัน	(Deep	vein	thrombosis)	ผู้ัป่ีวย์ท้ั�ม้

หัวใจห้องบนสั�นพริ�ว	แล่ะโรคหล่อดเลื่อดสมอง	เป็ีนต้น	โดย์ย์า 

ก็ลุ่่มน้�ออก็ฤทัธิ�โดย์ย์ับย์ั�งก็ระบวนก็ารสร้างปัีจจัย์สร้างลิ่�มเลื่อด

ทั้�ข่ึ�นก็ับวิตามินเค	 (Vitamin	 K	 dependent	 coagulation	

factors)	ได้แก่็	ปัีจจัย์	II	VII	IX	แล่ะX	ดังนั�นผู้ัป่ีวย์ก็ลุ่่มน้�จำาเป็ีน

ต้องได้รับ
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	 ปีัจจบุันม้ก็ารใชุ้ย์าต้านก็ารแข็่งเล่ือดก็ลุ่ม่ใหม่	 ทั้�ม้ก็ล่ไก็ 

ก็ารออก็ฤทัธิ�จำาเพาะเจาะจงต่อปีัจจัย์ก็ารแข่็งตัวข่องเล่ือดโดย์ 

ปีระก็อบด้วย์	 ย์าทั้�ออก็ฤทัธิ�ย์ับย์ั�งทัรอมบิน	 เชุ่น	 ดาบิก็าแทัรน	

(Dabigatran)		แล่ะย์าท้ั�ออก็ฤทัธิ�ย์ับย์ั�งปัีจจัย์ก็ารแข็่งตัวข่องเลื่อด

Xa	เชุ่น	ไรวาร็อก็ซึ่าแบน	(Rivaroxaban)	เอพิซึ่าแบน	(Apixaban)	

อิด็อก็ซึ่าแบน	 (Edoxaban)	 เป็ีนต้น	 	 จึงทัำาให้ม้คุณ์สมบัติในก็าร 

ออก็ฤทัธิ�ได้รวดเร็ว	ม้ค่าครึ�งชุ้วิตสั�น	ไม่ต้องติดตามผัล่	INR	แล่ะม้ค่า

อันตรกิ็ริย์าข่องย์าตำ�า7,8,9,10	จึงทัำาให้ย์าก็ลุ่่มน้�เป็ีนท้ั�นิย์มสั�งจ่าย์โดย์

แพทัย์์เพื�อทัดแทันย์าก็ลุ่่มวาร์ฟัารินมาก็ขึ่�นเรื�อย์	ๆ 3	ดังนั�นทัันตแพทัย์์

จำาเปี็นต้องม้ความรู้	 แล่ะม้ความระมัดระวังในก็ารทัำาหัตถึก็ารใน 

ผู้ัป่ีวย์	ก็ลุ่่มน้�เชุ่นเด้ย์วกั็บผู้ัป่ีวย์ท้ั�ได้รับย์าก็ลุ่่มวาร์ฟัาริน	โดย์ม้หล่าย์

ก็ารวิจัย์ท้ั�สนับสนุนไม่ให้ม้ก็ารหย์ุดย์าในก็ลุ่่มน้�	โดย์ก็ารศึึก็ษาข่อง	

Dinkova	แล่ะคณ์ะ	(2017)	พบว่า	 ผู้ัป่ีวย์ท้ั�ได้รับย์าดาบิก็าแทัรน	

(Dabigatran)	แล่ะม้ค่าความสามารถึในก็ารก็ำาจัดคร้อะติน้นข่องไต

(Creatinine	clearance,	CrCl)	ในชุ่วงปีก็ติ	สามารถึให้ก็ารถึอนฟััน

อย่์างง่าย์ได้	แล่ะสามารถึห้ามเลื่อดด้วย์วิธ้เฉพาะท้ั�ได้อย่์างปีล่อดภััย์	

โดย์แนะนำาให้ถึอนฟัันหลั่งจาก็ผู้ัป่ีวย์รับปีระทัานย์าไปีแล้่วอย่์างน้อย์

12	ชัุ�วโมง11	จาก็ก็ารทับทัวนวรรณ์ก็รรมอย่์างเป็ีนระบบ	โดย์	Lusk	

K.A.	แล่ะคณ์ะ	(2018)	พบว่าผู้ัป่ีวย์ท้ั�ไม่ได้หยุ์ดย์าก่็อนทัำาหัตถึก็าร

ท้ั�ม้ความเส้�ย์งต่อก็ารเกิ็ดเลื่อดออก็ตำ�าถึึงปีานก็ล่าง	ม้ภัาวะเลื่อดออก็

หลั่งผ่ัาตัดน้อย์แล่ะสามารถึควบคุมได้ด้วย์ก็ารห้ามเลื่อดเฉพาะท้ั�12		

แล่ะในปีี	2015	สมาคมแพทัย์์โรคหัวใจในทัว้ปียุ์โรปีได้ออก็แนวทัาง

ปีฏิิบัติซึ่ึ�งไม่แนะนำาให้ม้ก็ารหย์ุดย์าในผัู้ปี่วย์ทั้�ต้องรับก็ารถึอนฟััน 

1-3ซ้ึ่�ก็ารทัำาศัึล่ย์์ปีริทัันต์	ก็ารเจาะระบาย์หนองในชุ่องปีาก็	แล่ะ

ก็ารผ่ัาตัดฝั่งราก็เท้ัย์ม	เป็ีนต้น13

	 อย่์างไรก็็ตามสิ�งท้ั�ทัันตแพทัย์์ไม่ควรล่ะเล่ย์คือ	ควรม้ก็าร

ทับทัวนปีระวัติก็ารเจ็บป่ีวย์	ก็ารให้ย์า	สภัาวะร่างก็าย์ข่องผู้ัป่ีวย์อย่์าง

ล่ะเอ้ย์ด	 วัดสัญญาณ์ชุ้พ	 ปีระเมินความเส้�ย์งข่องหัตถึก็ารทั้�จะทัำา 

ก็ารส่งตรวจทัางห้องปีฏิิบัติก็ารเพิ�มเติม	แล่ะปีรึก็ษาแพทัย์์เจ้าข่องไข้่	

เป็ีนต้น	เพื�อให้สามารถึวางแผันให้ก็ารรัก็ษาผู้ัป่ีวย์ได้อย่์างปีล่อดภััย์

มาก็ขึ่�น	แต่ท้ั�สำาคัญยิ์�งไปีก็ว่านั�นคือก็ารสื�อสารให้ผู้ัป่ีวย์แล่ะญาติเข้่าใจ

แล่ะม้โอก็าสตัดสินใจทั้�จะย์อมรับหรือไม่ย์อมรับในแผันก็ารรัก็ษา

นั�น	ๆ 	แล่ะท้ัาย์ท้ั�สุดไม่ควรจะล่ะเล่ย์ก็ารให้ความรู้ในด้านทัันตก็รรม

ป้ีองกั็นเพราะ	“การป้องกันไม่ให้เกิดโรคย่อมดีกว่าการรักษา”
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บทความวิชาการ

“ ฟัันในมนุษย์ ”
การเปลี ่ยนแปลงที่ทำาให้เราเป็นสัตว์ที ่มีสมองใหญ่ที ่สุด

	 ก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งจาก็	เอปี	จนมาเป็ีนมนุษย์์สาย์พันธ์ใหม่	

ทั้�เห็นเด่นชุัดมาก็คือ	 ก็ารเปีล่้�ย์นแปีล่งข่องโครงสร้างใบหน้า	 จาก็ 

โครงสร้างท้ั�ส่วนข่องใบหน้ายื์�นออก็มาข้่างหน้า	ก็ล่าย์มาเป็ีนใบหน้า

ท้ั�อยู่์ใต้ต่อก็ระบอก็ตา		เพื�อความเข้่าใจในก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งน้�	ข่อให้

ล่องสังเก็ตรูปีใบหน้าข่อง	สุนัข่	ซึึ่�งจะเห็นชัุดเจนว่า	ส่วนข่องปีาก็แล่ะ

จมูก็	จะยื์�นออก็มาด้านหน้า	หรือท้ั�เร้ย์ก็กั็นว่า	“snout”	(ส่วนยื์�นข่อง

จมูก็แล่ะปีาก็)	 อันเปี็นล่กั็ษณ์ะทั้�พบในสัตว์ม้ก็ระดูก็สันหล่ังเก็ือบ 

ทุัก็ชุนิด		แล่ะเมื�อมองก็ลั่บไปีท้ั�ใบหน้าข่อง	ลิ่ง	ก็็จะพบลั่ก็ษณ์ะข่อง	

snout	 น้�ได้เชุ่นเด้ย์วก็ัน	 แต่เมื�อวิวัฒนาก็ารเดินทัางมาถึึงจุดแย์ก็ 

ระหว่างคน	กั็บลิ่ง	เมื�อ	2.4	ล้่านปีีท้ั�ผ่ัานมา	ก็็จะเริ�มพบว่า	ส่วนยื์�นน้�

จะค่อย์	ๆ	ล่ดล่ง	เริ�มจาก็	Homo	erectus	ไล่่เร้ย์งมา	จนส่วนข่อง

ใบหน้ามาอย์ู่ใต้ก็ระบอก็ตาโดย์สมบูรณ์์	ในมนุษย์์สาย์พันธ์	Homo	

neanderthal	แล่ะ	Homo	sapiens

	 จุดท้ั�น่าสนใจอ้ก็จุดหนึ�ง	ท้ั�สังเก็ตได้ชัุดเจน	คือหดสั�นล่งข่อง

โครงสร้างข่องใบหน้าน้�	จะเกิ็ดพร้อมๆกั็บก็ารข่ย์าย์ตัวข่องก็ะโหล่ก็

ศ้ึรษะแล่ะก็ารข่ย์าย์ข่นาดข่องสมอง	(Encephalization)	ในข่ณ์ะท้ั�	

จำานวนแล่ะชุนิดข่องฟัันในชุ่องปีาก็	ระหว่างเอปี	แล่ะคน	ยั์งคงเหมือนเดิม

คือ	ยั์งคงม้	ฟัันหน้าส้�ซ้ึ่	ฟัันเข้่�ย์วสองซ้ึ่�	ฟัันก็รามน้อย์	4	ซ้ึ่�	แล่ะฟัันก็ราม

6	 ซึ่้�	 ทัั�งในข่าก็รรไก็รบน	 แล่ะข่าก็รรไก็รล่่าง	 หาก็แต่จะพบก็าร 

เปีล่้�ย์นแปีล่งในข่นาดข่องตัวฟััน	 ซึ่ึ�งฟัันซึ่้�ทั้�พบก็ารเปีล่้�ย์นแปีล่ง 

เด่นชัุดมาก็ท้ั�สุด	คือ	ฟัันเข้่�ย์ว	ซึึ่�งจาก็ภัาพก็ะโหล่ก็ศ้ึรษะข่องลิ่งอุรังอุตัง

นั�น	จะเห็นว่า	ฟัันเข้่�ย์วข่องมัน	จะม้ข่นาดใหญ่	แล่ะม้ความแตก็ต่าง

ข่องเข้่�ย์วในแต่ล่ะเพศึข่องเพศึอย์่างชัุดเจน	

สังเกตส่วน snout ของสุนัข

	 แต่สิ�งเหล่่าน้�จะหาย์ไปีในมนุษย์์ยุ์คใหม่	นั�นคือ	ข่นาดข่อง 

ฟัันเข้่�ย์วจะไม่ม้ความแตก็ต่างระหว่างเพศึ	รวมทัั�งม้ข่นาดท้ั�ล่ดล่งด้วย์	

นอก็จาก็น้�แล้่ว	ยั์งพบว่า	ฟัันตัดหน้าข่องมนุษย์์เราก็็จะม้ข่นาดเล็่ก็ล่ง

ในข่ณ์ะท้ั�หน้าตัดข่องฟัันก็รามจะม้ข่นาดใหญ่ขึ่�น	 แต่ส่วนข่องcusp 

จะเต้�ย์ล่ง	ทัำาให้ฟัันดูแบนล่งอย่์างชัุดเจน	เมื�อเท้ัย์บกั็บฟัันข่อง	เอปี	

หรือ	Orangutan

	 ก็ารเปีล่้�ย์นแปีล่งน้�	 ม้ข่้อสังเก็ตจาก็นัก็วิทัย์าศึาสตร์ว่า	

น่าจะเก็ิดได้ในสองก็รณ์้	 คือ	 หนึ�ง	 ก็ารทั้�มนุษย์์เริ�มก็ินอาหารทั้�ม้ 

ความแข็่งแล่ะหย์าบขึ่�น	เชุ่น	เมล็่ดพืชุ	หน่อไม้	ผัล่ไม้	ใบไม้	ซึึ่�งต้องก็าร

ก็ารบดเค้�ย์วมาก็ขึ่�น	แล่ะ	สอง	มนุษย์์ในยุ์คน้�	เริ�มพัฒนาเครื�องมือ	

ซึ่ึ�งสามารถึใชุ้ตัดเนื�อให้เปี็นชุิ�นทั้�เล่็ก็ล่ง	 จึงไม่ต้องก็ารรูปีแบบข่อง 

ก็ารฉ้ก็มาก็นัก็	แต่ต้องก็ารก็ารบดแล่ะเฉือนมาก็ขึ่�น	ซึึ่�งเป็ีนผัล่ให้เกิ็ด

พัฒนาก็ารข่องฟัันแล่ะข่าก็รรไก็รมนุษย์์	ท้ั�เปีล้่�ย์นแปีล่งไปีจาก็สัตว์ 

กิ็นเนื�อ	ท้ั�ต้องก็ารข่าก็รรไก็รท้ั�แข็่งแรง	ม้เข้่�ย์วข่นาดใหญ่	แล่ะม้ก็ล้่าม

เนื�อบดเค้�ย์วท้ั�แข็่งแรง
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	 ก็ารเปีล่้�ย์นแปีล่งรูปีแบบข่องอาหารน้�	 ย์ังสอดคล่้องก็ับ 

พฤติก็รรมก็ารย้์าย์ถิึ�นฐานข่องมนุษย์์ด้วย์	ก็ล่่าวคือ	มนุษย์์	เริ�มม้ก็าร

ตั�งถิึ�นฐานในแต่ล่ะพื�นท้ั�นานขึ่�น	ซึึ่�งน้�เอง	เป็ีนจุดเริ�มต้นข่องก็ารเกิ็ด

ข่องอารย์ธรรมข่องมนุษย์์	 	 โดย์วิวัฒนาก็ารทั้�สำาคัญอย์่างหนึ�งใน 

ยุ์คแรก็	ๆ 	ข่องก็ารตั�งถิึ�นฐานน้�	คือก็ารท้ั�มนุษย์์สามารถึสร้างเครื�องปัี�น

ดินเผัา	 (pottery)	 ซึึ่�งเป็ีนก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งท้ั�สำาคัญมาก็	 เนื�องจาก็ 

ก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งน้�	ทัำาให้เกิ็ดก็ารเคลื่�อนข่อง	วัฒนธรรมก็ารล่่า	มา

สู่วัฒนธรรมข่องก็ารเก็ษตร	หรือก็ารเพาะปีลู่ก็	อย่์างไรก็็ด้	หาก็สังเก็ต 

ก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งในสาย์วิวัฒนาก็ารแล้่ว	พบว่าก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งสำาคัญ	ๆ 	

ในแต่ล่ะอย่์างนั�น	ปีก็ติกิ็นเวล่านานนับล้่านปีี	แต่ระย์ะเวล่าข่องก็าร

เปีล่้�ย์นแปีล่งโครงสร้างใบหน้าในมนุษย์์น้�	 เร้ย์ก็ว่าสั�นมาก็ในชุ่วง

ข่องวิวัฒนาก็าร	 คือเก็ิดในชุ่วงเวล่าปีระมาณ์	 ไม่ก็้�หมื�นปีีเทั่านั�น	

ทัำาให้นัก็วิทัย์าศึาสตร์หล่าย์คน	 ม้สมมติฐานว่า	 น่าจะม้เรื�องข่อง	

gene	mutation	ซึึ่�งส่งผัล่ต่อก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่ง	รูปีร่างแล่ะโครงสร้าง

ข่องฟัันแล่ะข่าก็รรไก็รร่วมด้วย์	ในชุ่วงข่องสาย์วิวัฒนาก็ารน้�

	 หลั่ก็ฐานท้ั�สำาคัญในก็ารสนับสนุนบทับาทัข่องย้์น	ในก็าร 

เปีล้่�ย์นแปีล่งโครงส้รางข่องใบหน้าแล่ะข่าก็รรไก็รน้�		มาจาก็ราย์งาน

โดย์ท้ัมวิจัย์จาก็มหาวิทัย์าลั่ย์เพนซิึ่ล่เวเน้ย์	ซึึ่�งศึึก็ษาพันธุก็รรมข่อง

สาย์พันธ์มนุษย์์แล่ะลิ่งก่็อนปีระวัติศึาสตร์	แล่ะราย์งานไว้ในวารสาร	

Nature	เมื�อปีี	2004	ว่า	ก็ารก็ล่าย์พันธ์ข่องย้์น	myosin	heavy	chain	

(MYH)		ทัำาให้ย้์นน้�ไม่ทัำางานในมนุษย์์ในก็ลุ่่ม	Homo	ส่งผัล่ให้มนุษย์์

ย์ุคใหม่ม้ข่นาดข่องก็ล้่ามเนื�อบดเค้�ย์วล่ดล่ง	 แล่ะก็ารล่ดข่นาดข่อง 

ก็ล้่ามเนื�อบดเค้�ย์วน้�	สอดคล้่องกั็บก็ารข่ย์าย์ตัวข่องส่วนก็ะโหล่ก็ศ้ึรษะ	

แล่ะจังหวะเวล่าทั้�เก็ิดก็ารก็ล่าย์พันธ์ข่องย์้นน้�	 จะเก็ิดข่ึ�นในชุ่วงทั้� 

สาย์พันธ์มนุษย์์กั็บลิ่งชิุมแฟันซ้ึ่	แย์ก็ออก็จาก็กั็นในสาย์วิวัฒนาก็าร	

คือในชุ่วงเมื�อปีระมาณ์	2.4	ล้่านปีีท้ั�แล้่ว

	 ทัำาไมก็ารก็ล่าย์พันธ์ข่องย้์น	MYH	น้�	ส่งผัล่เด่นชัุดเฉพาะใน

ก็ล้่ามเนื�อบดเค้�ย์ว	นัก็วิทัย์าศึาสตร์ได้ทัำาก็ารตรวจสอบก็ารแสดงออก็

ข่องโปีรต้นน้�	ในก็ล้่ามเนื�อจาก็ตำาแหน่งต่าง	ๆ 	แล่ะพบว่า	ย้์น	MYH	น้�	

จะแสดงออก็เฉพาะในก็ล้่ามเนื�อท้ั�พัฒนามาจาก็	branchial	arch	ท้ั�	1

เท่ัานั�น	โดย์เฉพาะก็ล้่ามเนื�อ	temporalis	แล่ะ	tensor	vela	palatini		

แต่ก็ารล่ดล่งข่องข่นาดก็ล้่ามเนื�อน้�	 ส่งผัล่ต่อพัฒนาก็ารข่องรูปีร่าง

ข่องก็ะโหล่ก็ศ้ึรษะแล่ะใบหน้าอย์่างไรนั�น	เป็ีนปีระเด็นท้ั�น่าสนใจ

	 ก็ารล่ดล่งข่องข่นาดก็ล่้ามเนื�อ	 จะทัำาให้ข่นาดข่องแรง 

บดเค้�ย์วล่ดล่ง	ซึึ่�งส่งผัล่ต่อพัฒนาก็ารแล่ะก็ารเจริญข่องก็ระดูก็ก็ะโหล่ก็

ศ้ึรษะจาก็ภัาพ	ล่องสังเก็ตตำาแหน่งท้ั�เก็าะข่องก็ล้่ามเนื�อ	temporalis	

ซึึ่�งจะพบว่าก็ารเก็าะข่องก็ล้่ามเนื�อน้�ใน	เอบ	จะกิ็นพื�นท้ั�ก็ว้างก็ว่าข่อง

มนุษย์์มาก็	 แรงบดเค้�ย์วทั้�ส่งผั่านก็ล่้ามเนื�อน้�	 จะส่งผัล่ให้ก็ระดูก็ 

ก็ะโหล่ก็ศึ้รษะ	 เติบโตเชุื�อมตัวก็ันอย์่างรวดเร็ว	 ทัำาให้ข่นาดข่อง 

cranial	cavity	ไม่สามารถึข่ย์าย์ตัวได้มาก็นัก็	ผิัดกั็บก็ะโหล่ก็ศ้ึรษะ

ข่องมนุษย์์ท้ั�เชืุ�อมกั็นชุ้าก็ว่า	แล่ะสามารถึข่ย์าย์ตัวออก็ได้อย่์างชุ้า	ๆ 	

จาก็ก็ารข่ย์าย์ตัวข่องสมอง	ทัำาให้เราม้สมองท้ั�ม้ข่นาดใหญ่ขึ่�นด้วย์

From	http://faculty.chas.uni.edu/~groves/LabExercise13.pdf

จาก็ภัาพทัั�งสาม	ให้สังเก็ตข่นาดข่องฟัันเข่้�ย์ว	

protrusion	ข่องจมูก็แล่ะปีาก็	

แล่ะก็ารเปีล่้�ย์นแปีล่งข่อง	cranial	cavity	

ซึ่ึ�งเปี็นทั้�อย์ู่ข่องสมอง



	 นอก็จาก็ก็ารส่งผัล่ต่อข่นาดข่อง	crani-

al	cavity	แล้่ว	ก็ารล่ดล่งข่องข่นาดก็ล้่ามเนื�อน้�	ย์งั 

ส่งผัล่ให้ข่าก็รรไก็รม้ข่นาดท้ั�เล็่ก็ล่งด้วย์	ล่องสงัเก็ต

ส่วนข่องเพดานปีาก็ซึึ่�งอย์ูห่น้าต่อก็ระบอก็ตาในลิ่ง	

เท้ัย์บกั็บส่วนข่องเพดานปีาก็ท้ั�ก็ล่าย์เป็ีนส่วนข่อง

ฐานก็ะโหล่ก็ในมนุษย์์	ซึึ่�งม้ส่วนท้ั�ทัำาให้ข่าก็รรไก็ร

ล่่างม้ข่นาดท้ั�เล็่ก็ล่งด้วย์

	 ท้ั�น่าสนใจไปีก็ว่านั�น	 ก็็คือ	 ผัล่ท้ั�ตามมาจาก็โครงสร้างน้� 

ทัำาให้มนุษย์์สามารถึพฒันาก็ารพดูขึ่�นมาด้วย์	ก็ารพดูแล่ะภัาษานั�น

ต้องก็ารความยื์ดหยุ่์นข่องอวยั์วะในชุ่องปีาก็โดย์ต้องอาศึยั์ก็ารทัำางาน

ร่วมกั็นข่อง	orphyrynx,	ลิ่�น	ฟััน	แล่ะริมฝี่ปีาก็	ซึึ่�งสัมพันธ์กั็บรูปีแบบ

ข่องอาหารท้ั�เรารับปีระทัาน	ท้ั�ไม่ต้องก็ารระบบก็ารบดเค้�ย์วท้ั�แข็่งแรง	

แล่ะฟัันท้ั�แหล่มคม		แต่ต้องก็ารโครงสร้างท้ั�เหมาะสมข่อง	supra-

laryngeal	airway	แล่ะก็ารท้ั�เราม้ส่วนข่องใบหน้าอย์ูใ่ต้ก็ระบอก็ตา

นั�น	 ทัำาให้โครงสร้างข่อง	 oropharyngeal	 system	 ข่องมนุษย์ ์

แตก็ต่างจาก็ข่องสัตว์เล้่�ย์งลู่ก็ด้วย์นมชุนิดอื�น	ๆ 	ซึึ่�งเป็ีนโครงสร้างท้ั� 

ทัำาให้เราสามารถึออก็เส้ย์งต่าง	ๆ 	ได้มาก็ขึ่�น	ซึึ่�งเชืุ�อว่าเป้ีนก็ารพัฒนา

ระบบข่องก็ารพูดแล่ะภัาษาท้ั�สัตว์อื�น	ๆ	ทัำาไม่ได้

	 ท้ั�น่าสนใจอ้ก็อย่์างหนึ�งคือ	ก็ารท้ั�ใบหน้าข่องเราไม่ได้ย์ื�น

ออก็ไปีเหมือนสัตว์อื�นๆ	 ส่งผัล่ต่อสมดุล่ข่องส่วนศ้ึรษะท้ั�สนับสนุน 

ก็ารย์ืนสองข่าข่องมนุษย์์เรา	เกิ็ดเป็ีนสมมติฐานว่าข่นาดข่องสมอง

ท้ั�เพิ�มขึ่�นนั�น	จะต้องสมดุล่กั็บข่นาดข่องชุ่องปีาก็แล่ะสมดุล่ข่องร่างก็าย์

ในก็ารยื์นสองข่าด้วย์

	 ไมน่่าเชุื�อว่าก็ารเปีล้่�ย์นแปีล่งเล็่ก็ข่องย์น้ตัวหนึ�งจะส่งให้

เราก็ล่าย์เป็ีนสัตว์โล่ก็ชุนิดเด้ย์ว	ท้ั�พูดได้	เดินสองข่าได้	ทัำาอะไร	ๆ 	ได้

มาก็มาย์	จนโล่ก็ปัี�นป่ีวนไปีหมดเชุ่นน้�
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จาก็ภัาพ	สังเก็ตข่นาดแล่ะตำาแหน่งก็ารเก็าะข่องก็ล้่ามเนื�อ	 

Temporalis	(ส้ส้มในรูปี	c,	f,	i)	เปีร้ย์บเท้ัย์บระหว่างมนุษย์์กั็บ	เอปี 



วันน่�รับกี่าแฟอะไรด่ครับ?วันนี้รับกาแฟอะไรดีครับ?
บทความพิิเศษ

เร้ย์บเร้ย์งโดย์:	มาย์ด์มิ�งค์	ผู้ัชุาย์สามมิติ

	 ไม่ว่าจะเดินไปีท้ั�ไหน	 ก็็เจอร้านก็าแฟัเต็มไปีหมด	 นาน 

หล่าย์ศึตวรรษแล่้วท้ั�เครื�องดื�มชุนิดน้�เปี็นท้ั�รู้จัก็ในหล่าก็หล่าย์ 

อารย์ธรรมทัั�วโล่ก็	 ด้วย์ก็ล่ิ�นรสท้ั�เปี็นเอก็ล่ัก็ษณ์์ม้เสน่ห์ดึงดูดให้ 

หล่าย์	ๆ 	คนติดอก็ติดใจ	บางคนถึึงขั่�นเสพติดจนข่าดไม่ได้	ไม่ว่าจะ

สแตนด์รถึเข็่น	บูธข่าย์เครื�องดื�มชุงต่าง	ๆ 	ไปีจนถึึงคาเฟ่ัชิุคๆ	เก๋็	ๆ 	

ท้ั�ม้อย์ูทั่ั�วทุัก็ท้ั�ให้พวก็เราเลื่อก็เพลิ่ดเพลิ่นได้ตามใจชุอบ	วนัน้�ผัมอย์าก็

จะมาชุวนคุย์เรื�องร้านก็าแฟัชุนิดพิเศึษ	หรือ	Specialty	 coffee	 

ซึึ่�งผัมรู้สึก็ว่าม้มาก็ขึ่�นเรื�อย์	ๆ 	ในชุ่วง	2-3	ปีีท้ั�ผ่ัานมา	จาก็ชุ่วงแรก็	ๆ 	

ท้ั�เราจะเห็นร้านก็าแฟัพวก็น้�แค่ตามห้างหรูใหญ่	ๆ 	สนนราคาแสน

แพง	 ตั�งแต่แก็้วล่ะ	 200	 ถึึง	 500	 บาทัหรืออาจจะแพงก็ว่านั�น		

แต่เด้�ย์วน้�	เราสามารถึหาร้านก็าแฟั	Specialty	coffee	ด้	ๆ 	ได้ทัั�วไปี

แม้ก็ระทัั�งในตล่าดนัด	 ล่องนึก็ภัาพเราเดินเข่้าไปีสั�งก็าแฟัดริปี	

เอธิโอเปีีย์ร้อน	 Single	 origin	 กั็บบาริสต้าท้ั�ย์ืนดริปีก็าแฟัเก็๋	 ๆ	

ในตล่าดนัด	คล้่าย์	ๆ 	กั็บเมื�อก่็อน	ท้ั�คนเดินไปีสั�งชุ้างก็ระทืับโรงหนึ�ง

เป๊ีก็จาก็ซุ้ึ่มย์าดองหน้าตล่าดครับ

	 เสน่ห์แล่ะความเท่ัเก๋็ไก๋็ท้ั�โดดเด่นข่องร้านก็าแฟั	Specialty	

coffee	ก็็คือก็ารม้เมล็่ดก็าแฟัมาก็มาย์หล่าย์ชุนิดให้ลู่ก็ค้าเลื่อก็ดื�ม

ได้ตามความชุอบ	แถึมบางร้านก็็ม้ลู่ก็เล่่นให้เราตื�นตาตื�นใจ	เพราะ

ม้เครื�องไม้เครื�องมือแล่ะวิธ้ก็ารสกั็ดก็าแฟัท้ั�น่าสนใจ	รวมถึึงก็ารนำา

เสนอเครื�องดื�มเมนูต่างๆท้ั�หล่าก็หล่าย์อ้ก็ด้วย์	ก็ารสั�งก็าแฟัในร้าน	

Specialty	coffee	จึงก็ล่าย์เป็ีนความท้ัาทัาย์แล่ะความสนุก็ข่อง 

นัก็ดื�มก็าแฟัอย์่างผัม	 แล่ะทัำาให้ผัมเริ�มหัดสังเก็ตความแตก็ต่าง 

ข่องก็าแฟัชุนิดต่างๆ	แล่ะตื�นเต้นไปีกั็บก็ารได้ล่องเมนูใหม่	ๆ 	ทุัก็ครั�ง

	 เพื�อให้สนุก็ไปีก็ับก็าแฟั	 Specialty	 coffee	 เรามาทัำา 

ความรู้จัก็เรื�องราวความเปี็นมาข่องก็าแฟัก็ันสัก็นิดก็่อนด้ก็ว่า 

หล่าย์	ๆ 	คนอาจจะเข้่าใจว่าวัฒนธรรมก็ารดื�มก็าแฟัเกิ็ดท้ั�ปีระเทัศึ

ในแถึบย์ุโรปีอย์่างอิตาล้่	 บางคนคิดว่าก็าแฟัม้ถึิ�นก็ำาเนิดจาก็ทัว้ปี 

แอฟัริก็า	ท้ั�จริงแล้่ว	ก็าแฟัถืึอก็ำาเนิดขึ่�นในปีระเทัศึเอธิโอเปีีย์	หรือ

เมือง	Kaffa	ในสมยั์นั�น	ม้เรื�องเล่่าว่าเมื�อปีระมาณ์	800-850	ปีีก่็อน

คริสตก็าล่	คนเล้่�ย์งแพะคนหนึ�งนามว่าคาล่ด้	(Kaldi)	ได้สังเก็ตเห็น

ฝู่งแพะข่องเข่า	ม้พฤติก็รรมแปีล่ก็ไปีจาก็เดิม	ก็ระโดดโล่ดเต้นมาก็ก็ว่า

ปีก็ติ	แล่ะเห็นว่าแพะข่องเข่าได้กิ็นผัล่เบอร์ร้�ส้แดงสดชุนิดหนึ�งเข้่าไปี	

คาล่ด้จึงล่องกิ็นผัล่เบอร์ร้�นั�นดูบ้างแล่ะพบว่ามันทัำาให้เข่ารู้สึก็สดชืุ�น

ตื�นตัวเป็ีนอย่์างมาก็แบบท้ั�เข่าไม่เคย์รู้สกึ็มาก่็อน	เข่าจึงเก็็บผัล่เบอร์ร้�

ส้แดงนั�นไปีให้คนในหมู่บ้านได้ล่องกิ็น	เมื�อได้ล่องกิ็นแล้่ว	ชุาวบ้าน

ทุัก็คนก็็รู้สกึ็เชุ่นเด้ย์วกั็บเข่าแล่ะพูดเป็ีนเส้ย์งเด้ย์วกั็นว่าน้�คือผัล่ไม้

ท้ั�สวรรค์ปีระทัานมาให	้ ต่อมา	 ม้นัก็บวชุรูปีหนึ�งบังเอิญสังเก็ตว่า 

เมล็่ดเบอร์ร้�ท้ั�ถูึก็เผัาจนไหม้เก็ร้ย์ม	ม้ก็ลิ่�นหอม	จึงได้ล่องนำาเอาเมล็่ด

เบอร์ร้�มาบดแล่ะนำาไปีชุงผัสมกั็บนำ�าดื�มแล่ะพบว่าเครื�องดื�มน้�ชุ่วย์ให้

รู้สึก็สดชืุ�น	ม้ก็ำาลั่งวังชุา	แล่ะก็ล่าย์เป็ีนต้นก็ำาเนิดข่องก็าแฟั	เครื�องดื�ม

ท้ั�ชุาวเอธิโอเปีีย์นิย์มดื�มกั็นตั�งแต่นั�นเป็ีนต้นมา
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	 ถึึงแม้ก็าแฟัจะถูึก็ค้นพบโดย์ชุาวเอธิโอเปีีย์	 แต่ผูั้ท้ั�เผัย์แพร่ 

วัฒนธรรมก็ารดื�มก็าแฟัให้ชุาวโล่ก็ได้รู้จัก็จนถึึงทัุก็วันน้�	 คือพ่อค้าชุาว 

เย์เมนในดินแดนตะวนัออก็ก็ล่างน้�เองครบั	จาก็ก็ารเดินทัางข่องพ่อค้า

อาหรับท้ั�เดินทัางไปีค้าข่าย์ในเอธิโอเปีีย์แล่ะได้พบกั็บก็าแฟัเข้่า	เข่าจึง

ได้ล่องเก็็บเมล็่ดก็าแฟัก็ลั่บมาปีลู่ก็ในปีระเทัศึเย์เมน	แล่ะล่องเอาเมล็่ด

ก็าแฟัซึึ่�งม้ลั่ก็ษณ์ะคล่้าย์ถัึ�วมาต้มนำ�าเพื�อดื�ม	 โดย์เร้ย์ก็เครื�องดื�มน้�ว่า	

ก็าห์วา	(Qahwa)	แล่ะค้นพบว่าก็ารดื�มก็าห์วาทัำาให้สดชืุ�น	ก็ระปีร้�ก็ระเปีร่า

แล่ะไม่ง่วงนอนจึงก็ล่าย์เปี็นท้ั�ถูึก็อก็ถูึก็ใจ	 แล่ะได้รับสมญาว่าไวน์แห่ง 

โล่ก็อาหรับ	เนื�องจาก็ม้ก็รรมวิธ้ในก็ารผัลิ่ตด้วย์ก็ารหมัก็บ่มผัล่ไม้คล้่าย์

ไวน์		ต่อมาม้ผู้ัคิดค้นสูตรก็าแฟัใหม่	ๆ 	มาก็มาย์ด้วย์ก็ารเติมเครื�องเทัศึ	

สมุนไพรต่างๆเพื�อแต่งก็ลิ่�นแล่ะรสชุาติให้หล่าก็หล่าย์	อย่์างเชุ่นอบเชุย์	

ก็านพล่	ูก็ระวาน	โปีย์กั็�ก็	จนก็ระทัั�งได้รับความนิย์มสูงสุดถึึงขั่�นถูึก็ย์ก็ให้

เป็ีนเครื�องดื�มศัึก็ดิ�สิทัธิ�ท้ั�ชุาวอาหรับหวงแหนแล่ะพย์าย์ามผูัก็ข่าดทัาง

ก็ารค้าเป็ีนเวล่านานนับร้อย์ปีี

	 ก็ารทัำาไร่แล่ะก็ารค้าข่าย์ก็าแฟัเชิุงพาณิ์ชุย์์ในชุ่วงแรก็	เริ�มขึ่�นท้ั�

ปีระเทัศึเย์เมน	โดย์ใชุ้ท่ัาเรือเมืองมอคค่า	(Mokha	port	ซึึ่�งต่อมาถึกู็นำา

ชืุ�อมาใชุ้เป็ีนชืุ�อเร้ย์ก็ก็าแฟัเย์เมน	Mocca	Coffee	หรือเมนูก็าแฟัผัสม

ช็ุอคโก็แล่ตท้ั�เราคุ้นเคย์ในปีัจจุบัน)	 เปี็นศึูนย์์ก็ล่างก็ารจำาหน่าย์ก็าแฟั 

ตั�งแต่ชุ่วงศึตวรรษท้ั�	15	โดย์เย์เมนจะส่งออก็เพ้ย์งเมล็่ดก็าแฟัท้ั�คั�วแล้่ว

เท่ัานั�น	เพื�อป้ีองกั็นก็ารนำาไปีข่ย์าย์พันธ์ุต่อ	จนก็ระทัั�งชุ่วงศึตวรรษท้ั�	17	

ก็ลุ่่มนัก็ล่่าอาณ์านิคมชุาวดัทัชุ์ได้ลั่ก็ล่อบนำาเอาเมล่็ดก็าแฟัจาก็เย์เมน	 

ผ่ัานปีระเทัศึอินเด้ย์	ศึร้ล่งัก็า	เพื�อนำาไปีปีล่กู็ในปีระเทัศึอาณ์านิคมข่อง

พวก็เข่าในสมัย์นั�น	จึงเป็ีนจุดเริ�มต้นข่องก็ารก็ระจาย์ก็ารปีลู่ก็แล่ะค้าข่าย์

ก็าแฟัจนเป็ีนท้ั�นิย์มทัั�วโล่ก็อย์่างรวดเร็วในเวล่าต่อมา

ผล็เบอร์ร่�สำดข็องกี่าแฟผล็เบอร์ร่�สำดข็องกี่าแฟ 
ท้ั�มา	:	http://www.smebiznews.com/2020/12/19/ตำานานท้ั�โล่ก็-เกื็อบ-ลื่ม-yemen-mocha-coffee/

ภาพแสำดงประวัติ้เส้ำนทัางกี่ารกี่ระจายเมล็็ดกี่าแฟในยุคแรกี่เริ�ม 
ท้ั�มา	:	Specialty	Coffee	Association	of	America

	 ความนิย์มดื�มก็าแฟัเพิ�มขึ่�นอย่์างรวดเร็วทัั�วโล่ก็	แล่ะ

ก็ล่าย์เป็ีนพืชุเศึรษฐกิ็จในหล่าย์ๆภูัมิภัาคถึึงขั่�นท้ั�เกิ็ดก็ารแทัรก็

แซึ่งจาก็รัฐบาล่ในหล่าย์ปีระเทัศึ	ทัั�งปีระเด็นท้ั�เก้็�ย์วข้่องก็บัหลั่ก็

ศึาสนา	 ถูึก็ก็ล่่าวหาว่าเป็ีนเครื�องดื�มข่องปิีศึาจ	หรือปีระเด็น 

เก้็�ย์วกั็บก็ารแข่่งข่นัทัางก็ารค้าก็บัสินค้าท้ัองถิึ�น	ทัำาให้รัฐบาล่

บางปีระเทัศึในยุ์คนั�นพย์าย์ามก้็ดกั็นก็ารบริโภัคก็าแฟั	แต่สุดท้ัาย์

ก็็ไม่สามารถึต้านทัานก็ระแสความต้องก็ารข่องผู้ับริโภัคได้	ด้วย์

เหตุน้�	 ทัำาให้ม้ผูั้ปีลู่ก็แล่ะพัฒนาสาย์พันธุ์ก็าแฟัทัั�วโล่ก็	 แล่ะ 

สร้างสรรค์เอก็ล่ัก็ษณ์์พิเศึษข่องก็าแฟัสาย์พันธุ์ต่าง	 ๆ	 ก็ว่า	

6,000	สาย์พันธ์ุ	ในแต่ล่ะท้ัองถิึ�นให้พวก็เราได้เลื่อก็ดื�มกั็น

	 ผัมเชืุ�อว่าม้นัก็ดื�มท้ั�ชืุ�นชุอบก็ลิ่�นรสข่องก็าแฟัหล่าย์	ๆ 	คน	 

ท้ั�ต้องปีระสบปัีญหาปีวดหัวกั็บก็ารเลื่อก็ก็าแฟัเวล่าท้ั�เดินเข้่า

ไปีในร้าน	Specialty	coffee	เพราะนอก็จาก็จะถึกู็จู๋โจมด้วย์

ก็ลิ่�นหอมตล่บอบอวล่ภัาย์ในร้านแล้่ว	ย์ังต้องเจอกั็บคลั่งแสง

เมล็่ดก็าแฟันานาชุนิดเร้ย์งราย์อย์ู่บนชัุ�น	 แถึมบางร้านย์ังม้ 

อุปีก็รณ์์ก็ลั่�นก็าแฟัล่ะล่านตา	จนอย์าก็จะถึอย์หน้ออก็มาตั�งหลั่ก็

กั็นแทับไม่ทััน	 ผัมเองก็็เคย์ตก็อย์ู่ในสถึานก็ารณ์์น่าก็ระอัก็ 

ก็ระอ่วนแบบนั�นมาก่็อนเหมือนกั็นครับ	แต่หลั่งจาก็ท้ั�พย์าย์าม

ทัำาก็ารศึึก็ษาค้นคว้าอย่์างหนัก็มาหล่าย์เดือน	วันน้�ผัมพร้อมท้ั�

จะให้คำาแนะนำาเล็่ก็	ๆ	น้อย์	ๆ	มาฝ่าก็พวก็เราเอาไว้รับมือกั็บ

บาริสต้ากั็นครับ
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	 คำาแนะนำาแรก็ข่องผัมคือ	เราต้องรู้ก่็อนว่าเราชุอบดื�มก็าแฟั

รสไหน	 สำาหรับผัมก็ารแบ่งรสก็าแฟัแบบง่าย์ท้ั�สุดคือก็าแฟัข่มกั็บ 

เปีร้�ย์ว	ซึึ่�งแน่นอนว่าเราสามารถึแบ่งก็ลิ่�นแล่ะรสข่องก็าแฟัให้ล่ะเอ้ย์ด

ย่์อย์ล่งไปีได้อ้ก็มาก็	แต่จุดเริ�มต้นแรก็น่าจะเริ�มจาก็ข่ม/เปีร้�ย์วก่็อน

ครับ	ขั่�นตอนต่อไปี	แนะนำาให้สาวๆแต่งหน้าทัาปีาก็ให้ดูด้	แล้่วเดิน

เข่้าไปีหาบาริสต้าได้เล่ย์	 เพราะบาริสต้าเปี็นสิ�งม้ชุ้วิตท้ั�อัธย์าศัึย์ด้	

ยิ์�มแย้์มแล่ะเป็ีนมิตรก็บัทุัก็คนครบั	ยิ์�งถ้ึาเราถึามเข่าเรื�องก็าแฟัแล้่ว	

พวก็เข่าจะเหมือนหนุ่มน้อย์วัย์ใสท้ั�โดนสาวท้ั�แอบชุอบอย์ูเ่ดินเข้่ามา

บอก็รกั็เล่ย์ครับ	วินาท้ันั�น	พวก็เข่าจะพรั�งพรนูำาเสนอตวัตนข่องเข่า

ออก็มา	(ซึึ่�งแน่นอนครับ	ผัมหมาย์ถึึงเรื�องก็าแฟั)	เราสามารถึบอก็

บาริสต้าข่องเราได้	ว่าเราชุอบดื�มก็าแฟัแบบไหน	เปีร้�ย์ว/ข่ม	มาก็น้อย์	

อย่์างไร	แล่ะเพื�อให้เราดู	Cool	ขึ่�นมาอ้ก็นิด	ผัมข่อนำาเสนอ	Coffee	

Taste	Wheel	ให้ได้รู้จัก็กั็นครับ	เนื�องจาก็เมล็่ดก็าแฟัแต่ล่ะชุนิดม้

ก็ล่ิ�นแล่ะรสท้ั�เปี็นเอก็ล่ัก็ษณ์์เฉพาะตัว	 เพื�อให้ง่าย์ต่อก็ารควบคุม 

คุณ์ภัาพข่องก็าแฟั	สมาคม	Specialty	Coffee	Association	of	

America	จึงได้ทัำา	Coffee	Taste	Wheel	ขึ่�นเพื�อชุ่วย์ก็ารจำาแนก็

ก็ลิ่�นแล่ะรสข่องก็าแฟัให้ชัุดเจนมาก็ขึ่�น

Coffee Flavour Whee, 
ท้ั�มา	:	Specialty	Coffee	Association	of	America

	 พอเรารู ้จัก็ก็ารจำาแนก็ก็ล่ิ�นแล่ะรสข่องก็าแฟัแล่้ว	

ขั่�นตอนท้ั�	3	คือก็ารสังเก็ตครับ	เมื�อรวมเอาข้่อมูล่จาก็บาริสต้า	แล่ะ

ความรู้เรื�อง	Coffee	flavour	wheel	มาแล้่ว	เราก็็ต้องล่องชิุมแล่ะ

ล่องหดัแย์ก็แย์ะก็ลิ่�นแล่ะรสข่องก็าแฟัครบั	อาจจะข่อใชุ้ตัวชุ่วย์จาก็	

Taste	 note	 ซึึ่�งก็็คือข่้อความท้ั�อธิบาย์ลั่ก็ษณ์ะเด่นข่องก็าแฟัแต่ 

ล่ะตัวส่วนมาก็จะระบุไว้ข้่างถุึงเมล็่ดก็าแฟัคั�ว	 ซึึ่�งร้าน	 Specialty	

coffee	จะม้	Taste	note	ข่องก็าแฟัท้ั�ข่าย์บอก็ไว้อย์ูแ่ล้่วครบั	เมื�อ

ชิุมแล้่ว	จำาแนก็ก็ลิ่�นรสแล้่ว	ก็็จำาเอาไว้ครับ	ว่าเราชุอบหรือไม่ชุอบ

อะไร	 เพื�อให้เพล่ินเพล่ินไปีกั็บมิติท้ั�หล่าก็หล่าย์ข่องก็าแฟัย์ิ�งขึ่�น 

ผัมข่อเสนอทัริคท้ั�น่าสนใจท้ั�ผัมไปีเจอมาฝ่าก็ครับ	โดย์ข่อให้เครดิต

เจ้าข่องทัริค	คุณ์หมูจาก็ร้าน	Bottomless	Coffee	Roaster	ครับ	

คุณ์หมูแนะนำาว่า	ก็ารแย์ก็	Taste	note	ข่องก็าแฟัสำาหรับมือใหม่	

ควรเริ�มจาก็รสชุาติในก็ลุ่่มผััก็-ผัล่ไม้ท้ั�เราคุ้นชิุนก่็อน	จะทัำาให้เห็น

ภัาพได้ง่าย์ขึ่�น	อาจจะล่องเท้ัย์บส้ข่องผัล่ไม้	เชุ่น

มะนาว	เท้ัย์บเป็ีนส้เข้่ย์ว	เเน่นอนว่ารสเปีร้�ย์ว	

แล่ะบางครั�งก็็เข็่ดฟััน

สิ�งท้ั�เปีร้�ย์วน้อย์ก็ว่ามะนาวคือ	เล่มอน	ก็็เป็ีน

ส้เหลื่อง	ม้ก็ลิ่�นหอมเป็ีนเอก็ลั่ก็ษณ์์

ถัึดมาเริ�มหวาน	ส้ม	ก็็เท้ัย์บเป็ีนส้ส้ม

แอปีเปีิ�ล่แดง	 ให้รสหวาน	 เท้ัย์บเปี็นส้แดง	

(ถ้ึาเป็ีนแอปีเปิี�ล่เข้่ย์ว	จะอย์ูโ่ทันเข้่ย์ว	เพราะ

เปีร้�ย์วก็ว่าแอปีเปิี�ล่เเดง	)

องุ่นแดง	จะฉำ�า	หวาน	

(ถ้ึาเป็ีนองุ่นเข้่ย์ว	ก็็เปีร้�ย์วก็ว่าองุ่นแดง)
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ภาพบรรยากาศนารัก ๆ ภายในราน Coffee King 
ที่เต็มไปดวยยุทโธปกรณทรงแสนยานุภาพของบาริสตาท้ัง 2 คน

	 เราสามารถึไล่่โทันส้ผัล่ไม้ตั�งแต่เข้่ย์ว-เหล่ือง-ไปีจนแดง-แดงก็ำ�า-แดงเข่้ม	 ส่วนเรื�องรสชุาติ	 ก็็จินตนาก็ารตามว่ารสชุาติในผัล่ไม้ 

ก็ลุ่่มส้เข้่ย์ว	ซึึ่�งเปีร้�ย์วก็ว่าส้แดง	จาก็น้�ไปี	เวล่าดื�มก็าแฟัแล้่วรู้สึก็เปีร้�ย์ว	เราก็็อย่์าเพิ�งจบท้ั�คำาว่า	‘เปีร้�ย์ว’	แต่ให้ล่องนึก็ดูว่าเปีร้�ย์วแบบไหน	

อาจเปี็นเปีร้�ย์วมะนาว	 เปีร้�ย์วองุ่นเข้่ย์ว	 หรือเปีร้�ย์วเจือหวานแบบเล่มอนก็็ได้	 ส่วนใครดื�มแล่้วได้ก็ล่ิ�นเเน่นๆ	 หนัก็ๆ	 เหมือนก็ล่ิ�นหมัก็	

ก็็ให้นึก็ถึึงส้โทันส้เข้่ม	ๆ	เอาไว้	ซึึ่�งแย์ก็ไปีได้อ้ก็ว่าเหมือนก็ลิ่�นหมัก็ไวน์	แล้่วท้ัน้�	พอเราเห็นฉล่าก็เมล็่ดก็าแฟัคั�วท้ั�ระบุ	Taste	note	เอาไว้	

เราก็็พอจะเดาได้แล้่วว่า	รสชุาติข่องเมล็่ดนั�นๆ	น่าจะเป็ีนอย์่างไร	แล่ะเรายั์งสามารถึเลื่อก็ดื�มก็าแฟัท้ั�ถูึก็ใจเราได้อ้ก็ด้วย์	จาก็หลั่ก็ก็ารข่อง	

Flavour	wheel	แต่ทัั�งน้�	ทัั�งนั�น	Taste	note	บนหน้าฉล่าก็เป็ีนเพ้ย์งคำาแนะนำาเท่ัานั�นนะครับ	ก็ลิ่�นแล่ะรสชุาติข่องก็าแฟัท้ั�ดื�มขึ่�นกั็บปัีจจัย์

อื�น	ๆ	อ้ก็มาก็มาย์	ซึึ่�งจะข่อเก็็บไว้เล่่าในตอนหน้าครับ	:)	

	 สิ�งหนึ�งท้ั�จะต้องระวังก็็คือ	 ก็ล่ิ�นรสท้ั�ชุวนให้หล่งใหล่ข่องก็าแฟั	 แม้ก็ารดื�มก็าแฟัในปีริมาณ์ท้ั�พอเหมาะต่อวัน	 จะม้ส่วนในก็าร 

เสริมสร้างสุข่ภัาพท้ั�ด้	อย่์างเชุ่นก็ารชุ่วย์เพิ�มอัตราก็ารเผัาผัล่าญในร่างก็าย์	ม้ส่วนในก็ารล่ดนำ�าหนัก็ส่วนเกิ็น	ทัำาให้สดชืุ�นก็ระฉบัก็ระเฉง	ก็าร

เพิ�มปีระสิทัธิภัาพในก็ารออก็ก็ำาลั่งก็าย์	ชุ่วย์ก็ระตุ้นก็ารไหล่เว้ย์นข่องเลื่อด	แต่ก็ารดื�มก็าแฟัในปีริมาณ์มาก็เกิ็นไปีก็็อาจจะก่็อให้เกิ็ดผัล่เส้ย์ต่อ

ร่างก็าย์ได้เชุ่นกั็น	อย่์างเชุ่นอาก็ารนอนไม่หลั่บ	ใจสั�น	ปีวดศ้ึรษะ	ภัาวะก็ารเสพติดคาเฟัอ้น	หรือโรคอื�นๆอย่์างโรคก็ระเพาะหรือก็ระดูก็พรุน	

จึงควรดื�มแต่พอด้ซึึ่�งทัางก็ารแพทัย์์แนะนำาว่าไม่ควรดื�มก็าแฟัเกิ็นวันล่ะ	2	แก้็ว	ทัั�งน้�	ขึ่�นอย์ู่กั็บสภัาพร่างก็าย์ข่องแต่ล่ะบุคคล่ด้วย์นะครับ

	 แล่ะก่็อนจะจาก็กั็นในฉบับน้�	ผัมอย์าก็ข่อข่อบคุณ์ร้านก็าแฟั	Coffee	King	สาข่าตล่าดล่ะล่าย์ทัรัพย์์	รัชุดาซึ่อย์	4	ท้ั�ให้คำาแนะนำา

แล่ะบทัความต่างๆเก้็�ย์วกั็บก็าแฟัมาให้ผัมอ่าน	รวมถึึงปีระสบก็ารณ์์สนุก็ๆทุัก็ครั�งท้ั�ไปีเยื์อนครับ	ถ้ึาหาก็ใครม้โอก็าสได้แวะเว้ย์นมาแถึว	ๆ

รัชุดาชุ่วงวันจันทัร์-ศุึก็ร์ก็็ล่องแวะไปีทััก็ทัาย์บาริสต้าได้นะครับ	ท้ั�ร้านม้เมล็่ดก็าแฟัให้เลื่อก็เย์อะมาก็	น่าจะปีระมาณ์สิบก็ว่าชุนิดทุัก็วัน	ใน 

ราคาเริ�มต้นท้ั�ถูึก็จนไม่อย์าก็เชืุ�อว่าน้�คือร้าน	Specialty	coffee	แถึมย์ังสามารถึเลื่อก็ได้ด้วย์ว่าเราอย์าก็สกั็ดก็าแฟัแบบไหน	เพราะม้ทัั�ง	

Espresso	Machine,	Tower	Drip,	Syphon,	Hot	drip,	Aero	Press	เย์อะแย์ะไปีหมด	บาริสต้าใจด้เต็มใจอธิบาย์ทุัก็เมนูครับ	(เชุ้ย์ร์ข่นาดน้�	

ไม่ม้ค่าโฆษณ์านะครับ	แต่บังเอิญเป็ีนร้านท้ั�ชุอบจริงๆ	เล่ย์อย์าก็ให้ไปีล่องกั็น)

	 ฉบับหน้า	 ผัมจะมาเล่่าต่อครับว่าวิธ้ก็ารสกั็ดก็าแฟัด้วย์อุปีก็รณ์์ต่าง	 ๆ	 แล่ะเทัคนิคท้ั�บาริสต้าเค้าใชุ้เพื�อรังสรรค์เมนูก็าแฟั 

หอมๆ	 ให้เราดื�ม	 มันม้ความแพรวพราวข่นาดไหน	 แล่ะแน่นอนว่าจะนำาเสนอปีระโย์ชุน์แล่ะโทัษข่องก็าแฟัท้ั�ควรรู้เอาไว้ด้วย์	 แต่ตอนน้�	

ผัมข่อตัวไปีจิบก็าแฟัก่็อนนะครับ	เจอกั็นใหม่ฉบับหน้า	สวัสด้ครับ
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Half day trip กรุงธนบุร ี
ซอกแซกซอกซอย เรียนร้้ประวัติศาสตร์เก่า นั่งชิลในคาเฟั่ลึกลับ ด้วย e-scooter

Peeranuch Prayadsab

จุดน่าสนใจระหว่างทาง

ลั่ก็ษณ์ะตึก็แถึวแบบเก่็าท้ั�ได้

รับก็ารบูรณ์ะแบบร่วมสมัย์	

แล่ะย์ังม้ผู้ัอย์ู่อาศัึย์

มัสยิดกูวติล

มัสยิ์ดสำาคัญท้ั�เป็ีนท้ั�เชืุ�อมโย์ง

สองตระกู็ล่ดัง

วัดทองนพคุณ

วัดเก็่าแก็่ตั�งแต่สมัย์อย์ุธย์า 

ตอนปีล่าย์	โดดเด่นด้วย์ภัาพ

จิตรก็รรมฝ่าผันังแล่ะรูปีร่าง

หน้าต่างอุโบสถึท้ั�ไม่เหมือน 

ใคร

	 ใครจะรู้บ้างว่า	ภัาย์ในซึ่อก็ซึ่อย์ข่องถึนนท้ั�เราสัญจร

ทุัก็วัน	ย์ังม้ร่องรอย์ข่องปีระวัติศึาสตร์เก่็าอย์ูม่าก็มาย์	แม้เมือง

ใหญ่จะข่ย์าย์มาก็ล่บทัับ	แต่ในส่วนลึ่ก็ไปีจาก็ถึนน	 ยั์งม้ชุุมชุนท้ั� 

ใชุ้ชุ้วิตอย์ูร่่วมกั็บสถึานท้ั�เก่็าแก่็สำาคัญมาก็มาย์	เหมือนปีระวัติศึาสตร์

เหล่่านั�นยั์งเพิ�งเกิ็ดได้ไม่นาน	

	 วันน้�เราจะพาทััวร์สถึานท้ั�เก่็าแก่็ท้ั�ย์งัหล่งเหลื่อซุึ่ก็ซ่ึ่อน

อย์ูต่ามตรอก็ซึ่อก็ซึ่อย์	ซึึ่�งบางแห่งถ้ึาไปีด้วย์รถึย์นต์คงเข้่าไม่ถึึง

แน่นอนเส้นทัางน้�ใชุ้เวล่าครึ�งวันก็็เท้ั�ย์วหมด	 แม้อาจไม่ม้เวล่า 

ล่ะเม้ย์ดทุัก็จุด		แต่รับรองว่าอิ�มฟิันปีระวัติศึาสตร์ก็ลั่บบ้านแน่นอน

เส้นทางบ้านเก่าสมเด็จย่า
พิพิธภัณฑ์์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

	 เมื�อปีระมาณ์เกื็อบ	100	ปีีท้ั�ผ่ัานมา	ณ์	อาคารให้เชุ่า

หลั่งหนึ�งหลั่งวัดอนงคาราม	เคย์เป็ีน	“บ้าน”	ท้ั�ปีระทัับแห่งแรก็

ท้ั�สมเด็จย่์าทัรงจำาความได้		จุดแรก็ข่องทััวร์จึงเริ�มท้ั�จุดน้�	ภัาย์ใน

พื�นท้ั�ร่มรื�นก็ว้างข่วางปีระก็อบไปีด้วย์เรือนจำาล่อง	ซึึ่�งสร้างจาก็คำา

บอก็เล่่าข่องสมเด็จย่์า	แล่ะพิพิธภััณ์ฑ์์ท้ั�ถ่ึาย์ทัอดชุ้วปีระวัติข่อง

ท่ัานได้อย่์างครบถ้ึวน.	แค่เดินเล่่นเพลิ่น	ๆ 	ในน้�ก็็ใชุ้เวล่าได้	1-2	ชุม

ศาลเจ้าพ่อกวนอ้

	 ศึาล่เจ้าเก่็าแก่็ท้ั�ม้อายุ์ถึึง	285	ปีี

เนื�องจาก็เป็ีนสถึานท้ั�ท้ั�เรือสำาเภัาจาก็จ้น

แทับทัุก็ล่ำาต้องมาจอด	 ก็ารเดินเรือใน 

สมัย์ก่็อนอันตราย์อย่์างมาก็	จึงได้ม้ก็าร

อัญเชิุญเทัพเจ้าก็วนอู	ซึึ่�งเป็ีนเทัพท้ั�ชุาว

จ้นนับถึืออย์่างมาก็ในสมัย์ราชุวงศึ์ชุิง 

มากั็บเรือด้วย์	แล่ะได้นำามาปีระดิษฐาน

ได้ม้ก็ารอัญเชุิญเทัพเจ้าก็วนอู	 ซึึ่�งเปี็น 

เทัพท้ั�ชุาวจ้นนับถึืออย์่างมาก็ในสมัย์ 

ราชุวงศึ์ชุิงมากั็บเรด้วย์	 แล่ะได้นำามา 

ปีระดิษฐาน	ณ์	ท้ั�น้�	ภัาย์ในม้เทัพเจ้าก็วนอู

สามองค์แต่ล่ะองค์ข่อพรได้แตก็ต่างก็นั

ม้วิธ้ไหว้ทั้�ต่างก็ันนิย์ม 

ข่อพรทัั�งในเรื�องค้าข่าย์	

สุข่ภัาพ	ชืุ�อเส้ย์งเร้ย์ก็ว่า

สาย์มูต้องห้ามพล่าด!!	

แถึมด้านข่้างศึาล่เจ้าม้	

wall	art	สวย์	ๆ 	ให้แวะ

ไปีถ่ึาย์รูปีกั็นด้วย์
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เก๋งจีนทั่งง่วนฮะ

เรือนคหบด้จ้นโบราณ์หลั่งเล็่ก็ท้ั�

แทับจะเหลื่อรอดเป็ีนหล่งัท้ัาย์	ๆ 	

ในก็รุงเทัพ	สร้างตั�งแต่ปีล่าย์สมัย์

รัชุก็าล่ท้ั�สอง	เดิมเป็ีนโรงนำ�าปีล่า

ชัุ�นล่่างแล่ะท้ั�อย์ู่อาศัึย์ในชัุ�นบน	

ก็ารอนุรัก็ษ์ย์งัคงตัวก็ระเบื�องปีรุ

ข่องเก็่าแก็่ท้ั�หาชุมได้ย์าก็ใน 

ปัีจจุบันข่้าง	 ๆ	 เก็๋งจ้นเปี็นเรือน 

ปัี�นหย์าริมนำ�า	เปิีดเป็ีนคาเฟ่ัเก๋็	ๆ 	

ชืุ�อ	 “บ้านอากงอาม่า”	 ให้ไปีนั�ง 

จิบก็าแฟั	ก็นิข่องว่างเบา	ๆ 	ชุมววิ

ริมนำ�าคล่าย์ร้อนกั็นไปี

โรงเกลือแหลมทอง 

อด้ตโรงงานเก็ลื่อเก่็าแก่็ตั�งแต่สมัย์รัชุก็าล่ท้ั�	5	อย์ู่ติดริมแม่นำ�าเจ้าพระย์า	

กั็บทัางเข้่าท้ั�แคบ	เล็่ก็	สลั่บซัึ่บซ้ึ่อน	ซึึ่�งถ้ึาไม่ได้เดินเท้ัา	หรือพาหนะท้ั�คล่่อง

ตัวมาก็	ๆ 	คงจะเข้่าล่ำาบาก็		ในอด้ตเคย์รุ่งเรืองถึึงข่นาดส่งออก็ตางปีระเทัศึ	

แต่ด้วย์สถึานก็ารณ์์ท้ั�เปีล้่�ย์นแปีล่งหล่าย์สิ�ง	 ทัุก็วันน้�กิ็จก็ารโรงเก็ล่ือได้ 

หยุ์ดไปีแล้่ว	แต่เครื�องมือแล่ะอุปีก็รณ์์รวมถึึงสถึานท้ั�ย์งัได้รับก็ารเก็็บรัก็ษา

ไว้คงเดิม

ฝั่�งตรงข้่ามโรงเก็ลื่อ	เป็ีนโก็ดงัเก่็ารก็ร้าง	ท้ั�เหลื่อเชืุ�อว่าจะย์งัม้

บรรย์าก็าศึแบบน้�ซ่ึ่อนอย์ูใ่นก็รุงเทัพ	แถึมไม่ไก็ล่ก็นัในซึ่อย์

แคบท้ั�รถึเข้่าไม่ได้	ยั์งม้บ้านคหบด้จ้นเก่็า	ท้ั�ม้ซุ้ึ่มปีระตูแล่ะ

หน้าจั�วท้ั�สวย์อลั่งก็ารให้ชุะเง้อคอชุม	เพราะย์งัม้คนพัก็อาศัึย์

จนถึึงปัีจจุบัน

Deep Root Cafe 

คาเฟ่ัดิบเท่ั	ท้ั�ใชุ้ท้ั�รก็ร้างมาปีรบัปีรุง	ก็ำาแพงข้่างนงึข่องร้าน

ท้ั�เห็นคือ	โก็ดังข่อง	บ.	Royal	Exchange	Assurance	London	

ซึึ่�งเป็ีน	บริษัทัปีระกั็นภััย์ก็ารข่นส่งสินค้า	 ในสมัย์รัชุก็าล่ท้ั� 

สาม	ย์งัม้ป้ีาย์ตราบรษัิทัให้เหน็เหนือข่อบบานหน้าต่าง	วนัท้ั�

เราไปีม้คนมานั�งจิบก็าแฟั	ถ่ึาย์รูปีนก็จริงจัง	ได้ความว่าท้ั�น้�

เป็ีนดูนก็ชัุ�นด้ข่องก็รุงเทัพชัุ�นในเล่ย์ท้ัเด้ย์ว

นอก็จาก็เครื�องดื�ม	จะรสชุาติ

ด้แล้่ว	แอบก็ระซิึ่บว่า	บาริสต้า

ก็็	“เด็ด”	ไม่แพ้กั็น
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เมืองแห่ง street art   

Street	art	แถึวน้�เป็ีนศิึล่ปีะท้ั�ราย์ล้่อมอย์ู่กั็บชุุมชุนท้ั�แท้ัจริง	ไม่ใชุ่แค่ 

ภัาพวาดเร้ย์งกั็นบนผันงัสวย์	ๆ 	ย์าว	ๆ 		แต่มันคือศึลิ่ปีะตามท้ั�เจ้าข่อง 

พื�นท้ั�จะรังสรรค์สร้างขึ่�นมากั็นเป็ีนจุด	ๆ

สุเหร่าตึกขาว  

ในซึ่อก็เล็่ก็	ๆ 	ท้ั�ถ้ึาไม่ม้ใครชุ้�ให้ดู	เราคงจะไม่รู้ว่านั�นคือท้ั�ตั�งข่องสุเหร่า

เซึ่ฟีัเป็ีนสุเหร่าท้ั�สร้างขึ่�นโดย์ก็ลุ่่มพ่อค้าชุาวอินเด้ย์	นิก็าย์ชุ้อะห์สาข่า

หนึ�ง	ท้ั�มาค้าข่าย์ในสมยั์ต้นก็รุงศึร้อยุ์ธย์า	ศิึล่ปีะจะใก็ล้่ไปีทัางอนิเด้ย์

ผัสมเปีอร์เซ้ึ่ย์	ปัีจจุบันไม่ม้ชุุมชุนมุสลิ่มอาศัึย์โดย์รอบแล้่ว	เนื�องจาก็ 

พ่อค้าก็ลุ่่มน้�เดินทัางก็ลั่บอินเด้ย์ไปีแล้่ว	แต่ย์งัใชุ้ในก็ารปีระก็อบพิธ้ก็รรม

แล่ะม้ผู้ัดูแล่สถึานท้ั�อย์ู่

LHONG 1919 

ถ้ึาพูดถึึงชุุมชุนชุาวจ้น	ฝั่�งธนบุร้แล้่วไม่มาท้ั�น้�คงจะไม่ได้		อด้ตท่ัาเรือ

ก็ล่ไฟัใหญ่	“ฮวย์	จุ่ง	ล้่ง”	ซึึ่�งม้ความสำาคัญต่อปีระวัติศึาสตร์ก็ารค้า

ไทัย์	ตั�งแต่สมัย์รัชุก็าล่ท้ั�	4	นอก็จาก็น้�ย์งัเป็ีนท้ั�ล่งทัะเบ้ย์นชุาวต่างชุาติ

อ้ก็ด้วย์	ก็ารอนุรัก็ษ์ล้่ง	เป็ีนโครงก็าร	ข่องตระกู็ล่หวั�งหล้่	ท้ั�ต้องก็าร

ให้ก็ลุ่่มอาคารริมนำ�าก็ลั่บมาม้ชุ้วิตอ้ก็ครั�ง 

หลั่งถูึก็ทิั�งร้างมานาน	ก็ารอนุรัก็ษ์ทัำาได้ด้

มาก็ไม่แพ้ต่าง-ปีระเทัศึ	ในชุ่วงท้ั�เราไปีใก็ล้่

ตรุษจ้น	ม้ก็ารจัดมหรสพงิ�ว	8	วัน	8	คืน 

ข่องตระกู็ล่หวั�งหล้่		ทัำาให้รู้สึก็จริง	ๆ	

ว่า	ล้่ง..ก็ลั่บมาม้ชุ้วิตอ้ก็ครั�ง

street food เจ้าเด็ด

ปิีดท้ัาย์ก่็อนจบทัรปิีด้วย์ก๋็วย์เต้�ย์วหมูรสเด็ดมาก็ก็ก็	ในซึ่อย์เล็่ก็ท้ั�..

ถ้ึาไม่เดินเท้ัา	จัก็รย์าน	มอเตอร์ไซึ่ด์	ก็็ไม่รู้เหมือนกั็นว่าจะได้กิ็นย์งั

ไง	แต่รับรองรสชุาติด้วย์เหล่่า	grab	แล่ะ	panda	มาก็มาย์หน้าร้าน

E-SCOOTER TOUR.

ก็ารทััวร์ด้วย์สกู็ตเตอร์ไฟัฟ้ัา	เป็ีนท้ั�นิย์มข่องชุาวต่างชุาติท้ั�มาเท้ั�ย์วก็รุงเทัพมาระย์ะหนึ�งแล้่ว	ด้วย์

สะดวก็ในเรื�องข่องความคล่่องตัวเข้่าตรอก็ซึ่อก็ซึ่อย์ได้ง่าย์	ข้่�ไม่ย์าก็	แค่ม้ทััก็ษะก็ารข้่�จัก็รย์าน	

แล่ะใชุ้เวล่าทัำาความคุ้นเคย์	 10-15	 นาท้ัก็็ไปีได้ทัุก็คน	 ทััวร์ม้หล่าย์เส้นทัาง	 ทัั�งในก็รุงเทัพ	 

ชุานเมือง	แล่ะต่างจังหวัด	ไปีได้ทุัก็เพศึ	ทุัก็วัย์	เด็ก็เริ�มข้่�เองได้ท้ั�	5	ข่วบ	แต่อาจต้องเลื่อก็เส้นทัาง

ท้ั�ไม่ย์าก็มาก็นัก็	หรือถ้ึาเด็ก็เล็่ก็อาจใชุ้วิธ้ย์ืนหน้าพ่อแม่	หรือฝ่าก็ไก็ด์	^^	

ล่องเปิีดปีระสบก็ารณ์์ใหม่	แล้่วคุณ์จะรู้ว่า	ก็รุงเทัพ	หรือ	ธนบุร้...ม้อะไรท้ั�เราย์ังไม่รู้อ้ก็เย์อะ...

ใครอย์าก็ทัราบข้่อมูล่เพิ�มเติม	inbox	มาถึามไถ่ึกั็นได้ท้ั�		FB:	Nuu	Peranuch
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ชชุุ มม ชช นน ออ ออ นน ไไ ลล นน��

"งานทันตกรรม
ชมุชน กบั

กลุ�มเป�าหมายทาง
ออนไลน� ทําได�จริง

หรือ?"

"โรคระบาด
COVID19 เป�น
อุปสรรคต�อ
การทาํงาน

ชุมชนหรือไม� ?"

ปฏเิสธไม่ไดเ้ลยวา่ ในยคุปัจจบุนัคงไม่มี

ใครคนไหนไม่ใชโ้ทรศพัทม์อืถอื โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เป็นคนเมอืงแลว้ อาจกลา่วไดว้า่

Smartphone น้ันเป็นอวยัวะช ิน้ที่ 33

เลยก็วา่ได ้ การสือ่สารผ่านทางโซเชยีลมเีดยี

จงึนับเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกในการสง่ขอ้มูล

ข่าวสารใหม้ปีระสทิธภิาพ

และมคีวามรวดเรว็และตอ้งเกร ิน่นํากอ่นวา่

เน่ืองจากปีนีม้โีรคระบาดคร ัง้ยิง่ใหญค่ร ัง้หน่ึง

ของโลก น่ันคอืการแพรร่ะบาดของไวรสั

COVID-19 ทําใหก้ารออกปฎบิตังิาน

ทนัตกรรมชมุชนตามพืน้ทีต่า่ง ๆ ของคณะ

ทนัตแพทยศาสตรต์อ้งหยดุชะงกัลง โดย

เปลีย่นเป็นการทํางานทนัตกรรมชมุชนทาง

ออนไลนเ์ป็นคร ัง้แรก

ออกหน่่วย
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" ความท�าทายในป�นี้ คือ
ต�องทํางานทนัตกรรม
ชชุมุมชชนนททาางงออออนนไไลลนน�� "

และกลุม่ของเราเองไดร้บัมอบ หมายใหห้า

กลุม่เป้าหมายและคดิโครงการกนัเอง ซึง่บอก

ไดเ้ลยวา่งานนีไ้ม่งา่ยเลย สาํหรบัการหา

กลุม่เป้าหมายในการทํางานออนไลน์

เน่ืองจากวา่ถา้หากไม่คดิกจิกรรมทีด่แีละ

เหมาะสมพอ อาจทําใหไ้ม่ไดร้บัความรว่มมอื

เท่าทีค่วร กลุม่เราเลยหาเป็นกลุม่เป้าหมาย

จากเพือ่น ๆ ตา่งคณะทีจ่บไปทํางานแลว้

ญาติ ๆ หรอืพีน่อ้งของเพือ่น (ซึง่ก็คอืคนที่

คยุดว้ยงา่ยหน่อยแหละนะ) ทีไ่ม่ไดเ้ป็น

บุคคลากรทางการแพทยม์ารว่มในกจิกรรม

ของเรา

เมือ่ไดก้ลุม่เป้าหมายมาแลว้ก็เร ิม่

"ศกึษาชมุชน"โดยใชส้ือ่ออนไลน์

ทัง้หมด น่ันคอืกรอกแบบสอบถาม

google form และโทรสมัภาษณท์างการ

คอลไลน์ ทําใหไ้ดส้ิง่ทีเ่ป็นถงึ

ปัญหาของกลุม่เป้าหมายจรงิ ๆ และการที่

เราคดิโครงการไดต้อบโจทยก์บัปัญหา

เหล่านัน้ ยอ่มทําใหก้ลุ่มเป้าหมายให้

ความรว่มมอืกบัเรามากขึน้ เพราะเป็น

ปัญหาและโครงการทีเ่กดิขึน้จาก

ชมุชนนัน้เอง ซึง่ถา้ไม่ไดศ้กึษาชมุชน

จรงิ ๆ เราคดิวา่เร ือ่งทีน่่าจะเหมาะกบั

กลุม่เป้าหมาย บางทอีาจจะไม่ใชเ่ร ือ่งทีก่ลุม่

เราสนใจจรงิๆก็ได ้ ยกตวัอยา่งเชน่ กอ่นการ

สมัภาษณ์ คดิวา่กลุม่วยัทํางานตอ้งดืม่

เคร ือ่งดืม่หวานเยอะแน่ ๆ อยากทําเร ือ่ง

เกีย่วกบัอาหารหวานแตเ่มือ่สมัภาษณค์รบ

ทุกคนแลว้
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พบวา่คนวยัทํางานทีอ่ยูใ่นระดบั High SES 

(ซึง่ปัจจยัทาง individual มผีลกบัคนกลุม่นี้

มากกวา่ปัจจยัทาง environment) กลบั

บรโิภคเคร ือ่งดืม่หวานนอ้ยกวา่ตวันิสติ

ทนัตแพทยเ์สยีอกี!!!

ในทางกลบักนั คนกลุม่นีม้คีวามรู ้

เกีย่วกบัดแูลสขุภาพชอ่งปากนอ้ยกวา่ทีค่ดิ

ทําใหโ้ครงการออกมาเป็นรปูแบบการให ้

ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพชอ่งปาก

ตามทีก่ลุม่เป้าหมายเลอืกน่ันเอง

นอกจากนีก้ลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นวยัทํางานยงั

มศีกัยภาพมากพอทีจ่ะ

ชว่ยเราคดิเกีย่วกบัโครงการตา่ง ๆ ได ้

อกีดว้ย รวมไปถงึการใชส้ือ่ออนไลนอ์ยา่ง

Line, Facebook, Instragram ในการ

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่อ้มูลไปสูว่ง

กวา้ง เพราะปฎเิสธไม่ไดเ้ลยวา่วยัรุน่ในยคุนี้

ตอ้งมสีือ่โซเชยีลมเีดยีอยา่ง นอ้ย 1 อยา่ง

แน่ ๆ รวม ๆ เหตผุลเขา้ดว้ยกนัจงึทําให ้

กลุม่เป้าหมายนีท้ีเ่ป็นวยัทํางานตอบโจทย ์

ในการทําชมุชนออนไลนเ์ป็นอยา่งยิง่

นอกจากนี้ ยงัไดเ้รยีนรูอ้กีวา่ ในสงัคมเมอืง

ปัจจบุนัอาจจะไม่ใชแ่ค่ environment 

รอบตวัทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ เน่ืองจาก

การเขา้
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ถงึสนิคา้ตา่ง ๆ รวมถงึอาหารทําไดง้า่ยขึน้ เชน่

มบีรกิารสัง่อาหารออนไลน์ ดงัน้ันการแกไ้ข

เฉพาะที่ environment รอบตวัอาจ

จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได ้

ในชว่งเวลาวกิฤต COVID-19 ทีทุ่ก

อยา่งดจูะเป็นอปุสรรคในการทํางานหลายๆ

อยา่ง พวกเรากลบัพบโอกาสในการเรยีนรู ้

การทํางานชมุชนรปูแบบใหม่ทีไ่ม่เคย

เกดิขึน้ และคาดวา่ยงัเป็นอกีทางเลอืกในการ

ทํางานทีจ่ะสอดคลอ้งกบัโลกยคุดจิติลัใน

ปัจจบุนัเสยีดว้ย ทําใหเ้รามองวา่งานชมุชน

ไม่ไดถ้กูจาํกดัแคต่อ้งทําในพืน้ทีห่่างไกล

ตามตา่งจงัหวดั แตเ่ป็นทีไ่หนก็ไดท้ีเ่ราจะ

สามารถสรา้งสรรคโ์ครงการใหเ้หมาะ กบั

กลุม่เป้าหมายของเราไดน่ั้นเอง

นิสติทนัตแพทยช์ ัน้ปีที่ 6

ปีการศกึษา 2563 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (จากซา้ยไปขวา)                                 

นทพ.พจณิชา ศรโีสภณ,

นทพ.ศพุชัชา ตัง้วงศว์ราชยั,                

นทพ.วรชัยา เทววชิชลุดา,                         

อ.ทญ.ปณัทชา วรีะพล,                             

อ.ทญ.ดร.นิภาพร เอือ้วณัณะ โชตมิา, 

นทพ.วทนัยา สขุจดษิฐ,์

นทพ.วรศิรา กติตศิภุพร, 

นทพ.ปัณณภทัร บูรพนาวบิูลย ์
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CU NEWS

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จุัดการ์บร์ร์ยายพิเศษ
	 สำานัก็งานบัณ์ฑิ์ตศึึก็ษา	 คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	

จุฬาฯ	จัดก็ารบรรย์าย์พิเศึษ	ในหัวข้่อเรื�อง	“IT’S	OK	NOT	TO	

BE	OK	วิชุาใจเบา	ฉบับมือปีราบความเศึร้า”	โดย์	แพทัย์์หญิง	

พิย์ะดา	 หาชัุย์ภูัมิ	 ให้เก้็ย์รติมาเปี็นวิทัย์าก็ร	 เมื�อวันพุธท้ั�	 17	

เมษาย์น	2564	ณ์	ห้องปีระชุุมส้	สริิสิงห	ชัุ�น	2	อาคารสมเดจ็ย่์า	93

คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	จุฬาฯ	โดย์ม้คณ์าจารย์์	แล่ะนิสิตระดับ

บัณ์ฑิ์ตศึึก็ษา	ร่วมเข้่าฟัังก็ารบรรย์าย์ในครั�งน้�

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จุัดการ์บร์ร์ยายพิเศษ 
โคร์งการ์ปัจัุฉิิมนิเทัศ ปัร์ะจุาปัี การ์ศึกษา 2563
	 ฝ่่าย์กิ็จก็ารนิสิตแล่ะนิสิตเก็่าสัมพันธ์	 คณ์ะทัันต- 

แพทัย์ศึาสตร์	จุฬาฯ	จัดก็ารบรรย์าย์พิเศึษ	โครงก็ารปัีจฉิมนิเทัศึ

ปีระจำาปีีก็ารศึึก็ษา	2563	เสริมสร้างปีระสบก็ารณ์์ชุ้วิตทัันตแพทัย์์

ในหัวข่้อเรื�อง	 “Understanding	 and	Mastering	 Credit 

Cards”	โดย์	อ.ทัพ.ศึริวุฒิ	หิรัญอัศึว์แล่ะในหวัข้่อเรื�อง	“Money	

Lecture	เร้ย์นครั�งหนึ�งใชุ้ได้	ทัั�งชุ้วิต”	โดย์	เภัสัชุก็ร	กิ็ตติศัึก็ดิ�	

คงคา	ให้เก้็ย์รติมาเป็ีนวทิัย์าก็ร	เมื�อวนัพุธท้ั�	24	เมษาย์น	2564

ณ์	 ห้องปีระชุุม	 ส้	 สิริสิงห	 ชัุ�น	 2	 อาคารสมเด็จย่์า	 93	 คณ์ะ 

ทัันตแพทัย์ศึาสตร์	จุฬาฯ	โดย์ม้คณ์าจารย์์	แล่ะนิสิตร่วมเข้่าฟััง

ก็ารบรรย์าย์ในครั�งน้�
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คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ จัุดพิธีีถวายร์าชสักการ์ะพร์ะ
ฉิายาลัักษณ์ สมเด็จุพร์ะกนิษฐาธีิร์าชเจุ้า กร์มสมเด็จุพร์ะ-
เทัพรั์ตนร์าชสุดาฯ สยามบร์มร์าชกุมารี์ เน่�องในโอกาสวันคล้ัาย
วันพร์ะร์าชสมภพ สมเด็จุพร์ะกนิษฐาธีิร์าชเจุ้า กร์มสมเด็จุ 
พร์ะเทัพร์ัตนร์าชสุดาฯ สยามบร์มร์าชกุมาร์ี ทัร์งเจุร์ิญ 
พร์ะชนมพร์ร์ษา 66 พร์ร์ษา 2 เมษายน 2564 
	 คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	จุฬาฯ	จัดพิธ้ถึวาย์ราชุสัก็ก็าระพระ

ฉาย์าลั่ก็ษณ์์	 สมเด็จพระก็นิษฐาธิราชุเจ้า	 ก็รมสมเด็จพระเทัพรัตน- 

ราชุสุดาฯ	สย์ามบรมราชุกุ็มาร้	เนื�องในโอก็าสวันคล้่าย์วนัพระราชุสมภัพ	

สมเด็จพระก็นิษฐาธิราชุเจ้า	ก็รมสมเด็จพระเทัพรัตนราชุสุดาฯ	สย์าม

บรมราชุกุ็มาร้	66	พรรษา	2	เมษาย์น	2564	เพื�อ	ถึวาย์เป็ีนพระราชุกุ็ศึล่	

แสดงออก็ถึึงความจงรัก็ภััก็ด้	แล่ะสำานึก็ในพระมหาก็รุณ์าธิคุณ์โดย์ม้

คณ์ะผู้ับริหาร	คณ์าจารย์์	นิสิต	แล่ะบุคล่าก็รคณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	

จุฬาฯ	เข้่าร่วมพิธ้ถึวาย์ราชุสัก็ก็าระพระฉาย์าลั่ก็ษณ์์	สมเด็จพระก็นิษฐา-

ธิราชุเจ้า	 ก็รมสมเด็จพระเทัพรัตนราชุสุดาฯ	 สย์ามบรมราชุก็ุมาร้	

เมื�อวันท้ั�	1	เมษาย์น	2564	ณ์	บริเวณ์โถึงชัุ�นล่่าง		อาคารบรมนาถึ- 

ศึร้นครินทัร์	คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	จุฬาฯ

คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ จุุฬาฯ ออกหน่วยทัันตกร์ร์มเคล่ั�อนทีั� 
ณ โร์งเร์ียนสอนคนตาบอดกร์ุงเทัพ เขตร์าชเทัวี กร์ุงเทัพฯ 

	 หน่วย์ทัันตก็รรมพระราชุทัานฯ	 คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	

จุฬาล่งก็รณ์์มหาวิทัย์าลั่ย์	 ร่วมกั็บ	 โครงก็ารส่วนพระองค์สมเด็จ 

พระก็นิษฐาธิราชุเจ้า	 ก็รมสมเด็จพระเทัพรัตนราชุสุดาฯ	 สย์ามบรม 

ราชุก็ุมาร้	 ออก็หน่วย์ทัันตก็รรมเคล่ื�อนท้ั�	 โดย์ให้บริก็ารตรวจ	

แล่ะรัก็ษาสุข่ภัาพในชุ่องปีาก็	 อุดฟััน	 ขู่ดหินปีูน	 ถึอนฟััน	 ผั่าฟัันคุด 

แล่ะเคลื่อบฟัลู่ออไล่ด์	ให้แก่็ปีระชุาชุนทัั�งเด็ก็แล่ะผู้ัใหญ่		โดย์ไม่คิดมูล่ค่า	

พร้อมทัั�งให้คำาแนะน	าเก้็�ย์วกั็บก็ารรกั็ษาทัางทัันตก็รรมอ้ก็ด้วย์	เนื�องใน

วโรก็าสคล่้าย์วันพระราชุสมภัพ	 สมเด็จพระก็นิษฐาธิราชุเจ้า	

ก็รมสมเดจ็พระเทัพรตันราชุสุดาฯ	สย์ามบรมราชุกุ็มาร้	เมื�อวนัศุึก็ร์ท้ั�	

2	เมษาย์น	2564	ณ์	โรงเร้ย์นสอนคนตาบอดก็รุงเทัพ	เข่ตราชุเทัว้	ก็รุงเทัพฯ
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“เพร์าะเร์าห่วงใยความปัลัอดภัยของทัุกคน : Dent CMU กับภาร์กิจุ Big Cleaning Day ในสถานการ์ณ์โควิด19 ”
	 สถึานก็ารณ์์ก็ารแพร่ระบาดข่องไวรัสโควิด19	ในจังหวัดเชุ้ย์งใหม่	ในรอบน้�ถืึอว่ารุนแรงก็ว่าครั�งท้ั�ผ่ัานมา	เห็นได้จาก็ผู้ัป่ีวย์ท้ั�เพิ�มขึ่�น

แล่ะข่ย์าย์วงก็ว้างอย์่างรวดเร็ว	 นอก็เหนือจาก็ก็ารให้ความสำาคัญแล่ะก็ารคัดก็รองผูั้รับบริก็ารทัางทัันตก็รรมอย์่างเข่้มข่้นทัุก็ราย์แล่้ว 

คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	 มหาวิทัย์าลั่ย์เชุ้ย์งใหม่	 ได้เล็่งเห็นแล่ะห่วงใย์ความปีล่อดภััย์ต่อผูั้มารับก็ารรัก็ษาทัางทัันตก็รรม	 นัก็ศึึก็ษา	 แล่ะ 

บุคล่าก็ร	จึงได้ร่วมกั็นทัำาความสะอาด	ฆ่าเชืุ�อ	ตามสถึานท้ั�ต่างๆ	ในบริเวณ์คณ์ะ	อาทิัเชุ่น	คลิ่นิก็	ห้องทัำางาน	โรงอาหาร	รวมถึึงก็ารจัดสถึานท้ั�

ให้เว้นระย์ะห่	า	ง	“Social	Distancing”	เมื�อวันท้ั�	16	เมษาย์น	2564

ขอเชิญร์ับชมร์ายการ์สุขภาพดีกับหมอสวนดอก  
ในหัวข้อ สุขภาพ “ปัาก” กับ “ใจุ” เร์าไปัด้วยกัน
วันพฤหัสบด้	ท้ั�	27	พฤษภัาคม	2564	เวล่า	10.00	น. 

วิทัย์าก็รโดย์ 

ผัศึ.ทัพ.ดร.ภูัมิศัึก็ดิ�	เล่าวกุ็ล่ 

ผู้ัอำานวย์ก็ารโรงพย์าบาล่ทัันตก็รรม 

ภัาควิชุาทัันตก็รรมบูรณ์ะแล่ะปีริทัันตวิทัย์า 

คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์	มหาวิทัย์าลั่ย์เชุ้ย์งใหม 

แล่ะ	อ.นพ.ตุล่	ชัุย์กิ็จมงคล่ 

อาย์ุรแพทัย์์โรคหัวใจ 

ปีระจำาศูึนย์์ความเป็ีนเลิ่ศึทัางก็ารแพทัย์ 

คณ์ะแพทัย์ศึาสตร์	มหาวิทัย์าลั่ย์เชุ้ย์งใหม 

ติดตามรับชุมผ่ัานชุ่องทัาง	... 

Facebook	:	สุข่ภัาพด้กั็บหมอสวนดอก็ 

Clubhouse	:	Official	clubhouse	of	Faculty	of	medicine,	Chiang	Mai	University
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คณะทัันตแพทัยศาสตร์์ มหาวิทัยาลััยมหิดลั ร่์วมแสดงความยินดี ผู้้้ทัร์งคุณวุฒิิ คณาจุาร์ย์แลัะบุคลัากร์ของคณะ ผู้้้ได้รั์บ
การ์คัดเลั่อกให้ร์ับร์างวัลัแลัะปัร์ะกาศเกียร์ติคุณดีเด่นในสาขาต่างๆ 
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																	เมื�อวันท้ั�	5	ม้นาคม	2564	รองศึาสตราจารย์์ดร.	นาย์แพทัย์์ทัันตแพทัย์์ศิึริชัุย์	เก้็ย์รติถึาวรเจริญคณ์บด้คณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์

มหาวิทัย์าลั่ย์มหิดล่เป็ีนปีระธานมอบชุ่อดอก็ไม้แล่ะร่วมแสดงความยิ์นด้กั็บผู้ัทัรงคุณ์วุฒิคณ์าจารย์์แล่ะบุคล่าก็รข่องคณ์ะฯ	ผู้ัได้รับก็ารคัดเลื่อก็

ให้รับรางวัล่แล่ะปีระก็าศึเก้็ย์รติคุณ์ด้เด่นในสาข่าต่าง	ๆ 	โดย์ม้คณ์ะผู้ับริหารหัวหน้าภัาควิชุาแล่ะบุคล่าก็รร่วมแสดงความยิ์นด้	ณ์	ห้องปีระชุุม

เทัพรัตนทัันตกิ็จสโมสรชัุ�น	4	อาคารเฉลิ่มพระเก้็ย์รติ	50	พรรษา

	 -	รางวัล่ปีระก็าศึเก้็ย์รติคุณ์	“บุคคล่ตัวอย์่างแห่งปีี”	พุทัธศัึก็ราชุ	2564	Person	Of	The	Year	2021	สาข่าผู้ัทัำาคุณ์ปีระโย์ชุน์	

	 		ต่อสังคมจาก็โครงก็ารหนึ�งล้่านความด้ตอบแทันคุณ์แผ่ันดินจาก็มูล่นิธิเพื�อสังคมไทัย์

	 -	ศึาสตราจารย์์คลิ่นิก็เก้็ย์รติคุณ์ดร.	ทัันตแพทัย์์หญิงธ้รลั่ก็ษณ์์สุทัธเสถ้ึย์ร	(ท้ั�ปีรึก็ษาคณ์บด้)	

	 -	รางวัล่บุคล่าก็รต้นแบบแล่ะรางวัล่ปูีชุน้ย์บุคคล่เนื�องในโอก็าสครบรอบ	50	ปีีวันพระราชุทัานนาม	131	ปีีข่องมหาวิทัย์าลั่ย์มหิดล่

	 -	ศึาสตราจารย์์เก้็ย์รติคุณ์ทัันตแพทัย์์สมศัึก็ดิ�จัก็รไพวงศ์ึ	(ท้ั�ปีรึก็ษาคณ์บด้)

	 -	ศึาสตราจารย์์คลิ่นิก็เก้็ย์รติคุณ์ทัันตแพทัย์์หญิงย์าหย์้ศึร้เจลิ่มศิึล่ปีบรรเล่ง

	 -	ศึาสตราจารย์์คลิ่นิก็เก้็ย์รติคุณ์ทัันตแพทัย์์หญิงวราภัรณ์์ฐิตินันทัพันธ์ุ

	 -	ศึาสตราจารย์์คะนึก็เก้็ย์รติคุณ์ดร.	นพ.	ทัันตแพทัย์์ว้ระศัึก็ดิ�ไพรัชุเวทัย์์

	 -	ศึาสตราจารย์์คลิ่นิก็เก้็ย์รติคุณ์ทัันตแพทัย์์เบ็ญจพจน์ย์ศึเนืองนิตย์์

	 -	ศึาสตราจารย์์คลิ่นิก็เก้็ย์รติคุณ์พญ.	ผุัสด้ย์ศึเนืองนิตย์์

	 -	รางวัล่มหิดล่สาย์ก็ารปีระจำาปีี	2563	จาก็สมาคมศิึษย์์เก่็ามหาวิทัย์าลั่ย์มหิดล่ในพระบรมราชูุปีถัึมภ์ั

	 -	ศึาสตราจารย์์เก้็ย์รติคุณ์ทัันตแพทัย์์เบ็ญจพจน์ย์ศึเน้ย์งนิตย์์

	 -	รางวัล่ผู้ัม้ผัล่งานก็ารปีระดิษฐ์ท้ั�ได้รับสิทัธิบัตรฯ	ในฐานะท้ั�เป็ีนผู้ัปีระดิษฐ์ผัล่งานอันทัรงคุณ์ค่าผัล่งานอนุสิทัธิบัตรเล่ข่ท้ั�	16323		

	 		ชืุ�อสิ�งปีระดิษฐ์	“อุปีก็รณ์์ดูแล่ชุ่องปีาก็”	

	 -	ศึาสตราจารย์์คลิ่นิก็เก้็ย์รต้คนทัันตแพทัย์์หญิงวนิดานิมมานนท์ัแล่ะคณ์ะ

	 -	รางวัล่ก็ารวิจัย์แห่งชุาติ:	รางวัล่ผัล่งานปีระดิษฐ์คิดค้นปีระจำาปีีงบปีระมาณ์	2564	(รางวัล่ระดับด้)	เรื�อง

		 		“ก็ารผัลิ่ตนำ�ามันสกั็ดจาก็ธรรมชุาติในก็ารทัำาล่าย์วัสดุท้ั�ล่องราก็ฟัันชุนิดกั็ตตาเปีอร์ชุา”	จาก็สำานัก็งานก็ารวิจัย์แห่งชุาติ	(วชุ)

		 -	รองศึาสตราจารย์์ดร.	ทัันตแพทัย์์หญิงจ้รภััทัรจันทัรัตน์แล่ะคุณ์วาสนาวิชัุย์
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โคร์งการ์ฝึึกอบร์ม“ ภาษาอังกฤษเพ่�อการ์ส่�อสาร์สาหร์ับผู้้้ปัฏิิบัติงานทัางทัันตกร์ร์ม

																	หน่วย์วิเทัศึสัมพันธ์งานสื�อสารองค์ก็รจัดโครงก็ารฝึ่ก็อบรม“ภัาษาอังก็ฤษเพื�อก็ารสื�อสารสำาหรับผู้ัปีฏิิบัติงานทัางทัันตก็รรม 

(English	Communication	for	Dental	Clinic	Staff)	ทุัก็วันพุธเวล่า	13.00	–	16.00	น.	ระหว่างวันท้ั�	24	กุ็มภัาพันธ์-21	เมษาย์น	2564	

โดย์ได้รับเก้็ย์รติจาก็วิทัย์าก็รทัั�งภัาย์ในแล่ะภัาย์นอก็จำานวน	5	ท่ัาน	ได้แก่็	รองศึาสตราจารย์์ดร.	ทัันตแพทัย์์สมศัึก็ดิ�ไมตร้รัตนะกุ็ล่หัวหน้า 

ภัาควิชุาวิทัย์าระบบบดเค้�ย์ว/	ผู้ัชุ่วย์ศึาสตราจราย์์	ดร.	ทัันตแพทัย์์ก็วินส้ปีีย์ารัก็ษ์ภัาควิชุาทัันตก็รรมจัดฟััน	/	Mr.	David	Perrodin	,	English	

language	 spacialis	 จาก็สถึาบันวิจัย์ปีระชุาก็รแล่ะสังคมมหาวิทัย์าลั่ย์มหิดล่อาจารย์์ดร.	 หทััย์ชุนก็	 โก็มินทัรชุาติจาก็มหาวิทัย์าลั่ย์ 

อัสสัมชัุญแล่ะอาจารย์์ศึาศึวัต	ฉิมนิก็ร	จาก็สถึาบัน	Kandu	Willing	มาบรรย์าย์แล่ะให้ความรู้แก่็ผู้ัเข้่าอบรมโดย์ในโอก็าสน้�ผู้ัชุ่วย์ศึาสตราจารย์์

ดร.	 ทัันตแพทัย์์ข่จรเก้็ย์รติเจนบดินทัร์ผูั้ชุ่วย์คณ์บด้ฝ่่าย์หลั่ก็สูตรก็่อนปีริญญานานาชุาติแล่ะเครือข่่าย์ความร่วมมือได้ให้ก็ารต้อนรับแล่ะ

ก็ล่่าวแนะนำาวิทัย์าก็ร

	 โครงก็ารฝ่ึก็อบรมดังก็ล่่าวม้วัตถึุปีระสงค์เพื�อให้ผูั้ปีฏิิบัติงานทัางทัันตก็รรมข่องโรงพย์าบาล่ทัันตก็รรมคณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์ 

มหาวิทัย์าลั่ย์มหิดล่สามารถึสื�อสารภัาษาองัก็ฤษกั็บผู้ัรับบรกิ็ารชุาวต่างชุาตใินสถึานก็ารณ์์ต่าง	ๆ 	ทัั�งในชุ่วงก่็อนก็ารรกั็ษาระหว่างก็ารรกั็ษา

แล่ะ	หลั่งก็ารรัก็ษาได้อย์่างม้ปีระสิทัธิภัาพมาก็ขึ่�นผ่ัานก็ารฝึ่ก็อบรมทัั�งหมด	5	หัวข้่อเรื�อง

    

	 1.	ก็ารสื�อสารกั็บคนไข้่เป็ีนภัาษาอังก็ฤษข่ณ์ะให้บริก็ารทัางทัันตก็รรม	ณ์	เก้็าอ้�ท่ัาฟััน	(English	for	Patient	Communication

		 			at	Dental	Unit

	 2.	ก็ารนัดหมาย์คนใชุ้เป็ีนภัาษาอังก็ฤษทัางโทัรศัึพท์ัแล่ะหน้าเคาน์เตอร์	(English	for	Scheduling	Medical	Appointment		

	 			via	Phone	Cal	and	in	Person	at	Counter)	

	 3.	ก็ารอธิบาย์ขั่�นตอนก็ารเข้่ารับก็ารรัก็ษาเป็ีนภัาษาอังก็ฤษ	Explanation	of	Medical	Service	Procedures	in	English)

		 4.	ก็ารแนะนำาก็ารดูแล่รัก็ษาสุข่ภัาพพื�นหลั่งก็ารรัก็ษาเป็ีนภัาษาอังก็ฤษ	(Introduction	to	Oral	Health	Self	Care	after		

	 			Dental	Treatment	in	English)

		 5.	ภัาษาอังก็ฤษเพื�อก็ารจัดก็ารข้่อร้องเร้ย์น	(English	for	Complaint	Managerment)	

โดย์ม้ผู้ัชุ่วย์ทัันตแพทัย์จ์ำานวน	19	คนจาก็โรงพย์าบาล่ทัันตก็รรมคณ์ะทัันตแพทัย์ศึาสตร์มหาวิทัย์าลั่ย์มหิดล่ให้ความสนใจเข้่าร่วม
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