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 สวัสดีเพื�อน ๆ ทุก ๆ ท่านนะคะ ข่าวสารฉบับนี�เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2565 แล้วค่ะ แต่ก็มี

เนื�อหาสาระที�น่าสนใจมาก ๆ โดยเฉพาะน้องทันตแพทย์รุ ่นใหม่ที�อยากจะมีอิสรภาพทางเวลา 

เพราะทุกคนต้องการมีความมั�งคั�ง มีเงินเยอะ ๆ  และออกไปใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ติดกับภาระต้องทำางาน

ใช้แรงหาเงินตลอดเวลา พี�หมอก้องมาช่วยชี�แนะแนวทางนี�ให้พวกเราได้ การเปลี�ยนร้ปแบบรายได้จาก 

Active Income เป็น Passive Income เป็นอย่างไรติดตามนะคะ

 นอกจากนี�ในเล่มยังมีเรื�องราวเกี�ยวกับ พื�นที�สุขภาพ (Healthy Setting) หรือทางเลือกสุขภาพ 

นับว่าเป็นเทรนด์ในการด้แลสุขภาพในโลกอนาคต แม้แต่คนต้นแบบสุขภาพ ก็ถือเป็นร้ปแบบการขับเคลื�อน

ในระดับต้นนำ�า กลางนำ�าเพื�อสร้างสิ�งแวดล้อมและชี�นำากระแสหรือค่านิยมของสังคมให้เอื�อต่อพฤติกรรม 

ทางทันตสุขภาพได้ เป็นงานสำาคัญของวิชาชีพทันตสาธารณสุขและทันตแพทย์ควรเป็นแบบอย่างให ้

สังคมและเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหน่�งของพลังในการขับเคลื�อนเปลี�ยนแปลงและสร้างความเป็นไปได้ 

โดยเริ�มต้นที�เราตัวค่ะ และปัจจุบันโลกก้าวส่้ยุค Digital ยุค Interntet ยุค A.I ทุก ๆ คลื�นกระแสของ

การเปลี�ยนแปลงจะส่งผลกระทบ (Disruption) ต่่อโลกหรือมวลมนุษยชาติ ไม่่ทางใดก็ทางหน่�ง มีแต่คน

ที�เ่ตรีียมตััวมาดีี มีีความพร้้อมและปรัับตััวตามการเปลี�ยนแปลงเท่านั�น จะอย่้รอดได้้ พร้อมมั�ยคะ กับการ

รับมือกับวิกฤติหรือโอกาสที�จะผ่านเข้ามาในชีวิตของทุกคน Are you ready??

 สำาหรับสมาชิกที�ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ ครั�งที� 114 รอบนี�เพื�อน ๆ  จะได้รับ 

17.5 CE Credits นะคะ รีบลงทะเบียนกันด่วน ๆ เจอกันที�บ้ธงานประชุมนะคะ รอทุก ๆ ท่านค่ะ
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บทบาทของทันตแพทยสมาคมแห่ง่ประเทศไทยฯ 
ในเวทีการต่างประเทศ

บทบาทของทันตแพทยสมาคมแห่ง่ประเทศไทยฯ 
ในเวทีการต่างประเทศ

 ทันตแพทยสมาคมฯ มีงานการต่างประเทศด้วยหรือ? คำานี�เป็น

สิ�งที�สมาชิกหลายคนอาจสงสัย เนื�องจากไมค่่อยได้เห็นความเคลื�อนไหว 

หรือบทบาทของทันตแพทยสมาคมฯ ในด้านนี�อย่างเด่นชัด หลังจากข่าวสาร

ทันตแพทยสมาคมฯฉบับนี� จะมีเรื�องราวการต่างประเทศมาให้เพื�อนสมาชิก

ได้อัพเดทความเคลื�อนไหวของวงการทันตกรรมในภาพระดับโลกเป็นระยะ 

 เนื�องจากทันตแพทยสมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพแรกที�เกิดข่�น 

ในประเทศไทย ปัจจุบันอายุกว่า 80 ปีแล้ว จ่งได้มีโอกาสเป็นตัวแทน 

ทันตแพทย์ไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยบทบาทมีความเกี�ยวข้องกับ 

พันธกิจของสมาคม นั�นคือ “บำารุงและส่งเสริมการศ่กษาและการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย” แต่สามารถแบ่งออกได้เป็นระดับโลก 

และระดับภ้มิภาค

 ในระดับโลกนั�น สมาคมได้เข้าเป็นสมาชิกของ World Dental 

Federation หรือ FDI ซ่ึ่�งเป็นองค์กรวิชาชีพที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหน่�งในโลก 

(122 ปี) มีประเทศสมาชิก 189 องค์กรในกว่า 132 ประเทศ นับเป็นกลุ่ม

เครือข่ายภาควิชาชีพของวิชาชีพทันตกรรมที�ใหญ่ที�สุดในโลก ทำางานเป็น

ปากเสียงของวิชาชีพทันตกรรมเพื�อพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชากร

โลก องค์กรนี�มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Official relationship) 

กับองค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) 

  บทบาทของ FDI ในการขบัเคล่ื่�อนเร่�องสุขภาพช่อ่งปาก

 FDI ขับเคลื�อนประเด็นต่าง ๆ  เช่น วิสัยทัศน์ 2030 ที�ให้ภาพระบบ

สุขภาพช่องปากที�ควรเป็นในปี 2030, การรณรงค์เรื�องวันสุขภาพช่องปากโลก

(World Oral Health Day) เพื�อให้ประชาชนตระหนักถ่งความสำาคัญของ

สุขภาพช่องปาก รวมไปถ่งยังมีคณะทำางานภายใน 16 คณะทำางานย่อย 

(Taskteam) ที�ด้แลตั�งแต่การดื�อยาปฏิิชีวนะ โควิด-19 จนถ่งเรื�องทันตกรรม

การกีฬา การทำางานด้วยสมัชชาใหญ่ที�มีผ้้แทนประเทศต่าง ๆ  เป็นผ้้กำาหนด

นโยบาย มีทีมบริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื�อปฏิิบัติงานตาม

นโยบายที�สมัชชาใหญ่กำาหนด แล้วมีการติดตามความก้าวหน้ากันปีต่อปี
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บทบาทของทันตแพทยสมาคมแห่ง่ประเทศไทยในเวทีโลื่ก

 ประเทศไทยจะส่งผ้้แทนมีการประชุมสมัชชาใหญ่ปีละ 1 ครั�ง 

เพื�อให้ลงมติกำาหนดนโยบายต่าง ๆ  ของ FDI ที�เกี�ยวข้องตั�งแต่การประกอบ 

วิชาชีพทันตกรรม (Dental Practices) การผลักดันนโยบายด้านสุขภาพ

ช่องปากของโลก (Advocacy) หลังจากที�ประเทศไทยมีมติในการประชุม 

เราจะต้องคอยช่วย FDI พิจารณาและให้ความเห็นต่อ policy statement 

ที�ครอบคลุมประเด็นสุขภาพทางทันตกรรม เช่น amalgam, วัสดุทันต-

กรรม, มะเร็งช่องปาก, ทันตกรรมการกีฬา เป็นต้น (สมาชิกสามารถเข้า

ไปชมได้ที� https://www.fdiworlddental.org/policy-statements) 

หรือแม้แต่การขับเคลื�อนเรื�องการทบทวนสนธิสัญญามินามาตะ ประเทศไทย 

ได้มีส่วนในการขับเคลื�อน phase-down strategy ผ่านการส่งจดหมาย

ถ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมที�เป็นผ้้แทนไทยเข้าประชุม COP4 

ที�บาหลี ประเทศอินโดนีเซีึ่ย และผ้้บริหารประเทศได้นำาข้อความที� FDI  

และทันตแพทยสมาคมร่วมกันจัดทำาไปใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนในการปรับ

แก้สนธิสัญญามินามาตะ ในที�ประชุม World Dental Parliament ที�เป็น

การประชุมสมัชชาใหญ่เมื�อกันยายน 2565 ได้มีการกล่าวถ่งบทบาทของ

ไทยในเรื�องดังกล่าวด้วย

 

อีกตัวอย่างของ 

การร่วมขับเคลื�อน

นโยบายระดับโลก 

ได้แก่ การร่วมให้ 

ความเห็นต่อร่าง 

ยุทธศาสตร์ด้าน 

สุขภาพช่องปาก 

(Global Oral Health Strategy) ขององค์การอนามัยโลก ที� FDI เชิญชวน

สมาชิกให้ความเห็นต่อร่างดังกล่าว ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมให้ความ 

เห็นโดย อ.ดร.ทพญ.รักษณันน์ การเวกปัญญาวงศ์ ภาควิชาทันตกรรม

ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล สำาหรับ visibility ของประเทศไทยในเวทีโลก 

มีตัวอย่างประเด็นหน่�งที� FDI เสนอในการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์โดย

ยกเอาการทำางานของทันตแพทยสมาคมฯ ไทย ได้แก่ การขอแก้ไขการจัด

ประเภทสมาคมทันตแพทย์ในประเทศต่าง ๆ  (National Dental Asso- 

ciations) จากประเภทเอกชน ให้เป็นภาคประชาสังคมแทน โดยยกตัวอย่าง 

ว่าทันตแพทยสมาคมของประเทศไทยได้ดำาเนินการอย่างแข็งขันในการ

ผลักดันนโยบายสาธารณะ จ่งไม่ควรให้นิยามทันตแพทยสมาคมฯ 

ว่าเป็นองค์กรเอกชน

 สิทธิพิเศษที�ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกของ FDI มีตั�งแต่

โอกาสในการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ได้มีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจเชิงนโยบาย การเข้าถ่งเครื�องมือเชิงนโยบายและแนวทางปฏิิบัติ

ต่าง ๆ  ตลอดจน CE Course ที� FDI จัดเตรียมไว้ใน https://www.fdi

oralhealthcampus.org ที�มีบทเรียนกว่า 40 เรื�องให้ทันตแพทย์สามารถ

ไปเรียนร้้จากผ้้เชี�ยวชาญระดับโลกได้

 นอกจากกิจกรรมระดับสากลแล้ว ทันตแพทยสมาคมของไทย

ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับภ้มิภาคด้วย เช่น การเข้าร่วมประชุมงาน 

IDEM 2022 ที�ประเทศสิงคโปร์ โดยการเชิญของสมาคมทันตแพทยแ์ห่ง

สิงคโปร์ เมื�อวันที� 7-9 ตุลาคม 2565 มีการแลกเปลี�ยนประเด็นปัญหา

ที�องค์กรวิชาชีพในภ้มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เจอคล้าย ๆ  กัน นโยบายและบทเรียนในการแก้ปัญหา

ต่าง ๆ ทำาให้ประเทศไทยเอง ได้ร้้สถานการณ์การ

พัฒนาของประเทศรอบข้างและนำามาบทเรียนมา

พัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ไทยด้วย

       มองไปในอนาคตที�พรมแดนระหว่างประเทศ 

จะเป็นอุปสรรคน้อยลงในการร่วมมือ และการพัฒนา

ด้านทันตกรรมระหว่างประเทศมีความสอดประสาน

ในจังหวะที�ใกล้เคียงกันมากข่�น จ่งเป็นโอกาสดีทันตแพทยสมาคมฯ จะได้

มาอัพเดทเรื�องราวให้สมาชิกทราบเป็นระยะ และเชิญชวนพี�น้องทันต-

แพทย์ไทยเตรียมตัวสำาหรับโอกาสใหม่ ๆ ที�กำาลังจะเข้ามาจากความ 

ร่วมมือระหว่างประเทศ

บทบาทของทันตแพทยสมาคมแห่ง่ประเทศไทยฯ 
ในเวทีการต่างประเทศ

บทบาทของทันตแพทยสมาคมแห่ง่ประเทศไทยฯ 
ในเวทีการต่างประเทศ

 
DAT NEWSLETTER 7



คำำตอบค่ำอต้องเปล่่�ยนรูื่ปแบบรื่ายได้้จาก 

Active Income ให้้เป็น Passive Income เท่่าน้�น

บทความปากิิณกิะ

Time Freedom for Dentist

อิสรื่ภาพท่างเวล่าก้บห้มอฟััน
 เรียบเรียงโดย  ทพ.ธนธร ทั�งทอง

 ผมเองจบทันตแพทย์จุฬาเมื�อปี 2546 เรียนต่อ Prost. และเปิดคลินิก 3 สาขา  

ระยะเวลากว่า 20 ปีในการทำางานนั�น พบว่าอาชีพทันตแพทย์เป็นอาชีพที�ใช้แรงและ 

เวลาของเราไปแลกเงิน ลักษณะงานคือ 1 ต่อ 1 ยิ�งทำางานมากยิ�งได้เงินมาก ยิ�งทำานาน

ยิ�งรวย ข้อได้เปรียบของอาชีพเรา กอปรกับค่านิยมแบบทุนนิยมเริ�มเข้ามามีบทบาทกับ 

ทันตแพทย์รุ่นใหม่ๆ  ทำาให้วิชาชีพทันตแพทย์เริ�มเปลี�ยนเป็นลักษณะของ”ธุรกิจ”มากข่�นมาก 

อาชีพหมอฟัันเป็นหน่�งในวิชาชีพแพทย์ เป็นอาชีพพิเศษ เพราะได้ช่วยรักษาผ้้ป่วย 

ได้ทั�งรายได้และได้บุญ ผมจ่งอยากให้หัวใจของความเป็นหมอยังคงอย้ ่ คลินิกผมเวลา

สัมภาษณ์หมอที�จะมาร่วมงานหลัก ๆ คือ 1. ต้องคิดถ่งคนไข้เป็นอันดับแรก 2. ไม่เอา 

รายได้เป็นตัวตั�ง 3. รับหมอที�มีหัวใจของความเป็นหมอ

 แต่ปัจจุบันด้วยยุคของ Social Media; IG Facebook Tiktok เรารับแนวคิดแบบโลกทุนนิยมเข้ามามาก เงินคือพระเจ้า คิดถ่งเงินเป็น 

สิ�งแรกเสมอ มองข้ามความถ้กต้องหรือศีลธรรมไป บางทีอยากได้เงินจนไม่สนใจที�มาว่าถ้กต้อง บริสุทธิ์มั�ย ผมเห็นหมอบางท่านเปิดคลินิก 

ทำางานทุกวัน ปีใหม่สงกรานต์ไม่ร้้จัก รายได้เดือนน่งหลายๆๆล้าน แต่พอเอาเงินเป็นตัวตั�งหรือเป้าหมายหลัก ความโลภจะเข้ามาบังตาอาจทำาให้

ลดคุณภาพการรักษา

(ทำาให้เสร็จเร็วที�สุด)

ลดคุณภาพวัสดุ

(หาของถ้กที�สุด)

ลดคุณภาพคลินิก

(ความสะอาด การฆ่าเชื�อไม่ดีพอ) 

หรือแม้แต่ลดจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(ให้ผ้้ช่วยทำาคนไข้แทน)

เพื�อไปเพิ�มรายได้เรา! เรากำาลังถูกเงินหรือความโลภเข้าครอบงำา!!

 แล้วทำายังไงล่ะให้เราทำางานแบบมีหัวใจความเป็นหมอกับคนไข้ ไม่ใช่นักธุรกิจ

กับล้กค้า?

- ทำายังไงให้รักษาคนไข้โดยแยกความคิดหารายได้ให้มากที�สุดออกไป

- ทำายังไงหมอฟัันจะหลุดจากการทำางานหนัก เอาแรง เวลา และสุขภาพเราไปแลกกับเงิน 

ประสบความสำาเร็จด้านการเงิน แต่ล้มเหลวด้านชีวิต ไม่มีเวลาให้ครอบครัว สุขภาพ 

ร่างกายทรุดโทรม

- ทำายังไงเราถ่งจะได้ทั�งจิตวิญญาณของหมอ เงิน เวลา และสุขภาพที�ดี กลับมาพร้อม ๆ  กัน
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Active Income 

(Work for Money)

Passive Income 

(Work for Wealth) 

เงินเป็นนายเรา เราเอาเวลา แรง สุขภาพเราไปแลกเงิน หยุดทำาก็ไม่ได้เงิน (งานหมอฟััน)

เราเป็นนายเงิน เอาเงินไปลงทุนให้สินทรัพย์ (Asset) ผลิตเงินให้เราแทน แม้ไม่ทำางาน ไปนอน 

ไปท่องเที�ยว เงินก็เข้าตลอดเวลา เช่น Passive Income จากดอกเบี�ย เงินปันผลหุ้น ค่าเช่าบ้านคอนโด 

อพาร์ทเม้นท์ ลิขสิทธ์ิ คอร์สออนไลน์ และอีกเยอะแยะมากมาย 

 หัวใจของ Passive Income ให้หลุดพ้นจากเงิน คือ Mindset 

ด้านการเงินท่�ถูกต้อง รวมถ่งหลักการการดำารงชีวิตที�ดี ผมชอบพระราช-

ดำารัสของในหลวงรัชกาลที� 9 คือ ต้องมีความเพียร (Perseverance) 

และมีความพอเพียงเมื�อเราพอเพียง มีความวิริยะ ชีวิตเราก็จะเพียงพอ

ตั�งแต่ยังไม่เริ�มด้วยซึ่ำ�า

 ผมมี 1 เทคนิค 3 ขั�นตอนเพื�อไปส่้อิสรภาพทางการเงินและเวลา

มาแบ่งปัน 

1. เท่คำนิคำการื่บริื่ห้ารื่เงินของผม เราต้องเปลี�ยนจาก
3 ข้�นตอนสู่อิสรื่ภาพท่างเวล่าของห้มอฟััน  

 เมื�อเราทำางานจนมีเงินเก็บจาก Active Income พอสมควร 

ต้องเอาไปลงทุนสร้างพอร์ต Passive Income ให้เร็วที�สุด!
ทำางาน     เก็บเงิน     ใช้เงิน 

เป็น

ทำางาน     เก็บเงิน     ลงทุน     ใช้เงิน

 เงิน ที�เป็นรายได้จาก Active Income เช่น ทำาฟััน ผมจะ

นำาไปใช้แค่ 2 อย่างคือ 

1. “Need” สิ�งที�จำาเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าผ่อนบ้าน 

ผ่อนรถ ค่าอาหาร ค่านำ�าค่าไฟั ค่าโทรศัพท์ ค่านำ�ามัน ค่าเรียนล้ก 

ให้พ่อแม่ ฯลฯ

 แต่่ผมจะไม่ใช้้เงิินจาก Active Income ไปซ้ื้�อ “Want” 

เช่้น งิานอดิิเรก ของิแบรนด์ิเนม ของิฟุ่่�มเฟืุ่อยเลย

2. เงินท่�เหลือจากใช้จ่าย (Need) ผมจะนำาไปลงทุนทั�งหมด 100% 

เช่น ลงทุนหุ้น ที�ดิน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า และนำาเงินฟัรี ๆ  จาก

ปันผล ดอกเบี�ย ค่าเช่ากลับมาซืึ่�อ Want หรือสิ�งที�ชอบ ที�อยากได้ทีหลัง

ทำาให้เงินที�ได้จากการนำาแรง เวลาไปแลก แทบไม่ลดลง มีแต่เพิ�มตาม

เวลาและความขยัน

 อย่าไปติดกับดักตัวเลขในบัญชีธนาคาร ผมไม่เคยสนใจเลย

ว่าจะมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ แต่จะด้แค่ว่าเดือน ๆ น่งมีรายได้จาก 

Passive Income เข้ามาเพียงพอต่อไลฟ์ัสไตล์ของผมมั�ย

ขั�นท่� 1 สร้าง Passive Income ให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย Fix cost 

ประจำาเดือนของคุณ (>Need)

ขั�นท่� 2 หา Passive Income ให้มากกว่ารายได้หมอฟัันปัจจุบัน 

ของเรา ข้อนี�ข่�นกับศักยภาพในการหารายได้ของ หมอฟัันแต่ละท่าน 

อาจจะเป็นเดือนละ 100,000 บาทหรือ 1ล้านแล้วแต่บุคคล 

 แค่่ผ่านข้อ 2 เราก็มีอิสรภาพทางิการเงิินและเวลาแล้ว ค้่อ

แม้ว่าเราไม่ทำาฟัุ่นเลย รายได้ิจาก Passive Income ก็เทียบเท่ากับ

ทำาฟัุ่นหนัก ๆ ทั�งิเด้ิอนแล้ว นี�ค้่อจ่ดิเปลี�ยนที�จะทำาให้หล่ดิจากกรอบ

ของิการหาเงิินให้ไดิ้มาก ๆ จากการทำาฟุ่ัน ทำาให้เราไดิ้มีหัวใจของิ 

ค่วามเป็นหมอกลับมา เพราะฉะนั�นค่วามพอเพียงิสำาคั่ญมาก ให้ตั่�งิเป้า

รายรับจากงิานหมอฟัุ่นของิเราต่่อเด้ิอนว่าเราทำาเต็่มที�ได้ิเท่าไหร่ สร้างิ 

Passive Income เท่านั�นแล้วร้้จักพอ ไม่โลภ

ขั�นท่� 3 ขั�นตอนสุดท้าย หลังจากที�เรามี Passive Income มากกว่า

รายจ่ายต่อเดือน มากกว่ารายได้ต่อเดือนของคุณหมอแล้ว ขั�นส้งสุด

คือ สร้าง Passive Income ให้มากกว่าไลฟ์ัสไตล์ เช่นถ้าชอบใช้ของ

Brandname นั�งเครื�องบิน first class พักโรงแรม 6 ดาว ล้กต้องเรียน

ต่างประเทศ Lifestyle แบบนี�ก็ต้องหา Passive Income มากหน่อย

ใช้เวลาสร้างนานหน่อย อย่างผมเองไลฟ์ัสไตล์พอเพียง ง่ายเลย มัน

สำาเร็จตั�งแต่ยังไม่เริ�มแล้วครับ ทำาชีวิตให้ง่ายเข้าไว้ สบายดีนะครับ
 คุณหมอต้อง List มาแบบไม่โกงว่าไลฟ์ัสไตล์ของคุณหมอ

ต้องการรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ เช่น ถ้าได้คำาตอบคือเดือนละ 1 ล้านบาท 

             เราสร้าง Passive Income ได้ 1 ล้าน 1 บาท เราก็เป็น 

                ไทแล้ว มีความมั�งคั�งชั�วชีวิตล่ะ คราวนี�เราจะกลับไป 

            ทำางานทันตกรรมได้อย่างอิสระ แล้วเพราะหลุดพ้นจาก

       กรอบของรายได้แล้ว เราจะทำางานก็ต่อเมื�อเราต้องการ

ทำาเท่านั�น เราจะรักษาคนไข้ด้วยหัวใจของหมอที�อยากช่วยคนไข้ ทำาให้

วิชาชีพทันตแพทย์ ยังเป็นอาชีพที�คนไข้ให้ความเคารพความเป็นแพทย์

เช่นเดิม
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 พวกเราหมอฟััน โชคดีมากแค่ไหนแล้วที�ได้ทำางานที�ทั�งได้รายได้ดีมาก ได้บุญ และได้ความเคารพนับถือจาก 

คนไข้ไปพร้อม ๆ  กัน อย่าให้อาชีพเรากลายเป็น โดนคำาสาป ที�ต้องทำางานหนัก เบียดเบียนทั�งตัวเองและคนไข้ เพียงเพื�อ

คำาว่า “เงิน” ทำางานหนักมาก เงินเก็บเป็นร้อย ๆ  ล้านแต่ใช้เงินไม่เป็นหรือไม่กล้าใช้ ไม่อยากเห็นเงินในบัญชีต้องลดลง 

เพราะทุก ๆ บาทมันเหนื�อย มันได้มาจากแรงและเวลาที�เราเสียไป    

       บทความนี� ผมเพียงแค่ต้องการแชร์ Mindset ของผมถ่งรายได้อีกทางนอกเหนือจาก Active Income 

จากการทำาฟััน อาจสร้าง Passive Income ให้เราได้เมื�อถ่งวัยที�เราเริ�มทำางานได้น้อยลงหรืออยากมีอิสรภาพทางเวลา

มากข่�น อยากท่องเที�ยวหรืออยากทำาอะไรที�วัยเด็กเคยฝันไว้ แต่ติดอย้่ที�คำาว่า “ไม่มีเวลา” จริง ๆ มีสิ�งที�ผมอยากแชร์ 

อีกมากเช่น 4 หัวใจการลงทุนของผม

- ใช้้เงิินเย็็น

- เป็็นคนส่่วนน้อย็

- รอคอย็ให้้ได้้ 

- ไม่่ห้ยุ็ด้เรีย็นร้้  

มั่นคืออะไร ใช้้ได้้จริงิมั่�ย็? และการลงิทุุนอะไรทีุ�ให้้ผลตอบแทุนแบบPassive Income ให้้ผม่ม่ากทีุ�สุ่ด้?

      คุณหมอท่านใดสนใจแนวคิดการลงทุนหรือ Content ด้านการเงินการลงทุนแนว Passive Income เข้าไปติดตาม

ได้ในเพจ Passive Incomeเดือนละล้านสร้างได้ byหมอก้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำาลังใจกันนะครับ 

แล้วพบกันนะครับ

       หมอก้อง Passive Income    
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บทความปากิิณกิะ

เรียบเรียงโดย มายด์มิ�งค์ ผ้้ชายสามมิติ

ความร้�...
อนาคตแลื่ะความอย้ร่อด

 รูื่้อะไรื่ไม่เท่่า.... รูื่้ง่� สวัสดีคุณผ้้อ่านที�รักและคิดถ่ง 

ทุกคนครับ วลีที�มักจะถ้กหยิบข่�นมากล่าวเล่น ๆ  เวลาที�เราร้้ส่กเสียดาย

ที�ได้ทำาหรือไม่ได้ทำาบางอย่าง แล้วได้รับผลของสิ�งนั�นในร้ปแบบที�ไม่น่า 

พ่งพอใจ บางครั�งก็ผิดหวังหรือน่กตำาหนิตัวเอง ว่าถ้าร้้อย่างนี� ทำาอย่างนั�น.. 

ทำาอย่างนี�คงจะดีกว่า แต่เวลาไม่เคยไหลย้อนกลับ เราอาจจะมีหรือไม่

มีโอกาสแก้ไขสิ�งที�ได้ทำาลงไปแล้ว สิ�งที�เราสามารถทำาได้ดีที�สุด ก็คือการ 

เตรียมพร้อมสำาหรับรับมือกับวิกฤติหรือโอกาสที�อาจจะผ่านเข้ามาในชีวิต 

ทั�งแบบที�เราร้้หรือไม่ร้้ตัว เพื�อเป็นเครื�องรับรองว่าผลลัพธ์ที�เราจะได้รับ 

เป็นร้ปแบบที�สมบ้รณ์ในกาละโอกาส ณ เวลานั�นมากที�สุด

 ตั�งใจไว้นานแล้วว่าอยากจะแบ่งปันความคิดและประสบการณ์

ของคน Gen X ที�ใช้ชีวิตมาเกินคร่�งอายุขัย ผ่านโลกในยุค Analog เปลี�ยน

ผ่านเข้าส่้ยุค Digital และเชื�อว่าคงจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในยุค Quantum 

ในบั�นปลายและหลังจากนั�นจะมีอะไรเข้ามาอีก ก็สุดจะคาดเดาได้ใน 

ตอนนี� ผมได้เห็นการเติบโตของครอบครัว เด็ก ๆ  ที�โตมาพร้อมกับอุปกรณ์

เล็ก ๆ ที�ย่อโลกทั�งใบไว้ในฝ่ามือ ความสามารถในการค้นหาคำาตอบ 

แลกเปลี�ยนข้อม้ล การสื�อสาร และได้สิ�งต่าง ๆ  จากการสั�งด้วยปลายนิ�ว 

ความสะดวกสบายและประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ที�เมื�อย้อนไปสมัยที�ผมยังเป็นเด็กอย้่นั�น คงยากที�จะจินตนาการได้ 

จากมุมมองของคน Gen X อย่างผม ที�ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหล่านี�

โดยตรง ผมสังเกตเห็นสิ�งหน่�งเป็นราคาที�แสนแพง ที�เราได้จ่ายไปแล้ว

เพื�อแลกกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

 แต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าตัวผมเองก็เป็นคนหน่�งที�ชื�น

ชอบเรื�องของวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และไม่มีความคิดต่อต้าน ผมร้้ส่ก

ตื�นเต้นทุกครั�งที�มีการค้นพบใหม่ ๆ  หลาย ๆ  เรื�อง เป็นเรื�องที�อ่านแล้วยัง

จินตนาการไม่ออกด้วยซึ่ำ�าว่าเราสามารถนำาชุดความร้้นี� มาใช้กับอะไร? 

อย่างเรื�อง Quantum Technology ที�อ่านเมื�อไร ก็งงทุกที แต่ก็มั�นใจ

ได้ว่าสุดท้ายสิ�งนี�จะนำาความก้าวหน้ามาส่้มนุษยชาติได้อย่างแน่นอน

Analog Clock Mechanism

Quantum Sensor Measuring

Digital Computer
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 แม้ทุกอย่างรอบตัวถ้กขับเคลื�อนไปข้างหน้าด้วยการค้นพบความร้้ใหม่ ๆ ทุกวัน โลกก็หมุนไปข้างหน้า... แต่บางสิ�งก็เปลี�ยนไปในทางที�

อาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิม กลับมาพ้ดถ่งเรื�องราคาที�ต้องจ่ายไป เพื�อแลกกับอำานาจและความสะดวกสบายที�เทคโนโลยีมอบให้ 

ผ่านมุมมองของคุณพ่อ Gen X อย่างผม จากการสังเกตล้ก ๆ ในรุ่น Generation Z และ Generation Alpha แต่ก่อนจะไปถ่งตรงนั�น อยากจะ

ขออธิบายลักษณะด้านพฤติกรรมที�เป็นเอกลักษณ์ของเด็ก ๆ ทั�ง 2 รุ่นนี�ก่อนนะครับ

 เป็นคนรุ่นใหม่ที�เกิดมาพร้อมกับสิ�งอำานวยความสะดวก 

รอบด้าน เรียนร้้ร้ปแบบการดำาเนินชีวิตในสังคมแบบ Digital มีการ

ติดต่อสื�อสารแบบไร้สาย เนื�องจากเกิดมาในยุคเทคโนโลยีที� ทันสมัย 

เด็กในยุคนี�อาจจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าโลกที�ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั�น

จะอย่้ได้อย่างไร แถมยังยกให้ Smart phone เป็นอีกอวัยวะหน่�งของ

ชาว Gen Z คนรุ่นนี�ติดโลกออนไลน์และรับข้อม้ลข่าวสารจำานวน 

มหาศาลอย่างรวดเร็ว สามารถวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ เพื�อคาดการณ์

อนาคตเพื�อตัดสินใจ ทำาอะไรอย่างรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย แต่ก็

กลัวอนาคต เนื�องจากรับข้อม้ลที�หลั�งไหลมาไม่ขาดสาย จนประมวล

ไม่ทัน เห็นการเปลี�ยนแปลงของสิ�งรอบตัวอย้ต่ลอดเวลา จ่งต้องหา

ข้อเปรียบเทียบตลอดเวลา เช่น เรียนอะไรไม่ตกงาน อาชีพอะไรมั�นคง 

สิ�งไหนดีกว่าสิ�งไหน

 นอกจากนี� ยังมีแนวโน้มว่าจะเลือกงานที�เงินดีมากกว่างาน

ที�ชอบจริงๆ คน Gen Z จะเปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรมที�

แตกต่างมากข่�นจากการมองเห็นในโลกDigital จ่งเปิดกว้างในการ 

ยอมรับความแตกต่าง มีแนวโน้มที�จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยก 

ชนชั�น สีผิว ศาสนา หรือ ประเพณีที�แตกต่าง แต่มีแนวโน้มที�จะเป็น

มนุษย์หลายงาน เพราะความอดทนตำ�า ต้องการคำาอธิบายมากข่�น 

ต้องมีเหตุผล ต้องร้้ส่กว่าได้เข้าใจกับทุกเรื�องในชีวิต ส่วนการเรียนร้้

ของคน Gen Z จะหาความร้้ได้ทุกที� เกลียด การเรียนแบบบรรยาย 

ก็ชอบข้อม้ลแนวกราฟั ภาพ สถิติชัดเจน เน้นข้อม้ลสั�น ๆ  ที�เข้าใจง่าย ๆ  

เพราะจดจำาข้อม้ลได้ดีจากข้อม้ลสั�น ๆ เท่านั�น

 ส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยียุคใหม่ที�พัฒนา 

เต็มที� ไม่เคยใช้ชีวิตโดยขาด Smart phone และมีพฤติกรรม 

แสดงออกผ่านโลกออนไลน์รวดเร็ว ส่งผลต่อทั�งพฤติกรรมการใช ้

ชีวิตและความคิดของเด็กเจนนี�หลายมิติ เช่น ความคุ้นชินกับการ 

เปลี�ยนแปลง เด็กรุ่นนี�มีความคิดความต้องการต่างจากพ่อแม่ที�เติบโต

มาในยุคสมัยที�แตกต่าง อาชีพที�พ่อแม่เคยคิดว่าดีที�สุด มั�นคงที�สุด 

อาจไม่ใช่ความต้องการของ Gen Alpha ก็ได้ การเติบโตพร้อมโลก

อินเตอร์เน็ต ทำาให้พวกเขามีกิจกรรมต่าง ๆ  บนออนไลน์ รวมถ่งเกม

ที�เป็นส่วนหน่�งของความทรงจำาในวัยเด็กของทุกคน กิจกรรมที�เด็ก

กลุ่มนี�ใช้อินเทอร์เน็ตมากที�สุดคือความบันเทิง เด็กเจนนี�รักที�จะใช้ 

ชีวิตอิสระเป็นนายตัวเองมากกว่าเป็นล้กจ้าง ที�ต้องคอยทำาตามคำาสั�ง

ผ้้อื�น ในโลกยุคใหม่เทคโนโลยีไอที ไม่ว่าจะเป็น Big data, A.I. หรือ

แอปพลิเคชันทั�งหลายเป็นตัวขับเคลื�อนโลกและจะเข้ามามีบทบาท

มากยิ�งข่�นกว่าในยคุปัจจุบันอีกมากมาย ทั�งในด้านพฤติกรรมการใช้

ชีวิตและโลกธุรกิจ

 เมื�อเด็กเจนใหม่กำาลังจะใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง  

เพราะเด็กเจนนี�มีทั�งพลังความร้้ความสามารถที�เต็มเปี�ยม ขณะเดียวกัน 

ก็มีความสนใจที�อยากเป็นส่วนหน่�งที�สร้างสรรค์ให้โลกนี�ดีข่�น จ่งม ี

แนวโน้มที�เด็กยุคหน้าจะหันมาทำางานแก้ไขปัญหาสังคม สิ�งแวดล้อม

และงานอาสาสมัครที�ช่วยเหลือผ้้คนเพื�อขับเคลื�อนให้เกิดความ 

เปลี�ยนแปลงทั�งในระดับประเทศและในระดับโลก ที�เน้นการใช้ทักษะ

ด้านการปฏิิสัมพันธ์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำางานเป็นทีม 

และทักษะทางอารมณ์อื�น ๆ อีกมากมาย

 เทคโนโลยี ได้มอบอำานาจให้กับทุกคนที�เข้าถ่งมันได้อย่าง

ไร้ขีดจำากัด และการเข้าถ่งเทคโนโลยีเหล่านั�น ก็ไม่ใช่เรื�องยากเย็น 

อะไร เราสามารถทำาอะไรก็ได้ที�เราอยากทำา ปัจจุบันนี�คงไม่มีใครปฏิิเสธ 

ว่าสินทรัพย์ที�มีม้ลค่ามาก ที�สุดในโลกคือ ข้อม้ล 

ด้วยอุปกรณ์เล็ก ๆ อย่าง Smart phone หรือ 

Laptop สักเครื�อง เราก็

สามารถเข้าถ่งและส่งต่อ

ข้อม้ลที�เราต้องการในเวลา

แค่อ่ดใจ

Generation Z
(เกิดในปี 2538 - 2552)

Generation Alpha 
(เกิดในปี 2553 - ปัจจุบัน)

 มนุษย์ Gen Z และ Gen Alpha คุ้นชินกับร้ปแบบการดำาเนิน 

ชีวิตลักษณะนี� สามารถเข้าถ่งและใช้ข้อม้ลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นำาไปส่้การมีปฏิิสัมพันธ์กับ “ม่นุษย์็จริงิ ๆ ” น้อยลง เพราะทำาทุกอย่าง

ได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว จนผมสังเกตได้ว่า คนรุ่นนี�มีความสามารถ

      ในการอดทน การรอคอยและการจรดจ่อกับสิ�งใดสิ�ง

        หน่�งนาน ๆ  ได้น้อยกว่าคนรุ่นก่อน รวมไปถ่งด้านความ

         สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน ซ่ึ่�งนำาไปส่้ราคาค่างวด 

        ที�แสนแพงในระดับ Global scale อย่างเรื�อง 

             “การลด้ลงิของิอัตราการเกิด้” ของมนุษยชาติ
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ที�มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth

 พื�นที�สีเขียวคือจำานวนประชากรโลกสะสมและเส้นสีแดงคืออัตราการ 

เพิ�มข่�นของจำานวนประชากรในปีต่าง ๆ  ตั�งแต่ ค.ศ. 1700 ถ่ง 2100 จากกราฟั จะ

เห็นว่าอัตราการเพิ�มข่�นของจำานวนประชากรโลก (ด้จากความชันของกราฟัของ

พื�นที�ทีเขียว) ได้ค่อย ๆ  ลดลงตั�งแต่ปี ค.ศ.2019 และลดลงเรื�อย ๆ  เป็นผลมาจาก

อัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการตาย คนส่วนใหญ่บนโลกมีอายุขัยเฉลี�ยยาวนานข่�น 

แต่มีแนวโน้มที�จะมีล้กลดลง ส่งผลให้โลกย่างเข้าส่้การเป็นสังคมผ้้ส้งอายุมากข่�น 

เรื�อย ๆ เมื�อมองในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์จะเห็นว่ากำาลังในการผลิต 

โดยรวมตำ�าลงไปพร้อม ๆ  กับปริมาณทรัพยากรที�ลดลงไปเรื�อย ๆ  สวนทางกับจำานวน

ประชากรที�ไม่สามารถสร้างผลิตผล (Productivity) ที�เพิ�มข่�นทุกวัน ซ่ึ่�งเป็นจุดเริ�มต้น

ของปัญหาอีกมากมายที�ไม่สามารถเขียนให้จบได้ในฉบับนี� และคงจะต้องน่าเบื�อ

มากแน่ ๆ ครับ
 ปัญหาลักษณะนี� กำาลังเกิดข่�นพร้อม ๆ  กันในทุก ๆ  พื�นที�ทั�วโลก ไม่เว้น

ประเทศไทยครับ เมื�อไม่นานมานี� ผมได้เห็นภาพข่าวในสื�อที�แสดงอัตราการเกิด

ของคนไทยในช่วง 3 ทศวรรษที�ผ่านมา ซ่ึ่�งสอดคล้องกับผลการศ่กษาขององค์การ 

สหประชาชาติเมื�อปี 2018

 ไม่แตกต่างจากการ Revolution ทุก ๆ  ครั�งในอดีตที�ผ่านมา ไม่ว่าจะ

เป็นการปฏิิวัติอุตสาหกรรม การก้าวเข้าส่้ยุค Digital ยุค Internet ยุคของ A.I. 

ทุก ๆ  คลื�นของการเปลี�ยนแปลงจะส่งผลกระทบ (Disruption) ต่อโลกไม่ทางใด

ก็ทางหน่�ง หรืออาจจะหลาย ๆ ทางพร้อม ๆ กัน คนที�เตรียมตัวมาดี มีความ 

พร้อมและปรับตัวตามกระแสได้ก่อน จ่งจะอย่้รอดได้ กลับมาที�เรื�องที�เราทุกคน

อยากจะร้้มากที�สุดดีกว่าครับ ร้้งี�... 

 เรากำาลังร้้ว่าการเปลี�ยนแปลงครั�งใหม่ ๆ  กำาลัง

เกิดข่�นตลอดเวลา และเกิดถี�ข่�นเรื�อย ๆ  เราร้้ว่าคนรุ่นใหม่ ๆ

แต่ละรุ่นก็เปลี�ยนแปลงไปตามพลวัตรของโลกคนรุ่นใหม่

ก็จะกลายเป็นคนรุ่นเก่า เราร้้ว่าถ้าเรายังไม่เปลี�ยนแปลง

หรือพัฒนาตัวเอง เราคงหนีไม่พ้นการถ้กปล่อยทิ�งไว้ 

ข้างหลัง และเราร้้อะไร ๆ  อีกหลายเรื�องจนเราอาจจะลืม

ไปแล้วว่าเราร้้ ทั�งหมดนี� คือเรื�องที�เราร้้งี�แล้ว... ก็จะต้อง

เตรียมพร้อมรับมือให้ดีเพื�อความดำารงอย้่ต่อไปครับ 

สวัสดี..
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ที�มา: www.saintesmaries.com

บทความปากิิณกิะ

เรียบเรียงโดย ทญ.ทิพาพัฒน์ อรรถธรรม

Saintes Maries de la Mer 

(Saint Marys of the Sea)

 วันนี�อยากจะพาทุกท่านไปทำาความร้้จักกับเมืองท่องเที�ยว

เล็ก ๆ  ที�น่าสนใจ ซ่ึ่�งอย่้ทางตอนใต้ของฝรั�งเศส  เชิญนั�งเปิดไวน์ที�ชอบ 

อ่านออกเสียงในวงเล็บด้วยสำาเนียงฝรั�งเศสเพิ�มอรรถรสในการอ่านนะคะ 

 เมืองที�จะกล่าวถ่งนี�มีชื�อว่า Saintes Maries de la Mer 

(เซึ่น-มาร์-รี-เดอ-ลา-แมร์) ออกตัวก่อนว่าผ้้เขียนไปเที�ยวแบบครอบครัว

ที�มีเด็กเล็กเจ็ดขวบเดินทางด้วย ประทับใจเมืองนี�มากเพราะมีกิจกรรม

ที�ทั�งเด็กและผ้้ใหญ่สนุกไปด้วยกันได้หลายอย่าง หลายแนวทั�งสาย

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ธรรมชาติ สัตว์โลก มีครบหมด จบในที�เดียว

เลยค่ะ เอาเป็นว่าช่วงต้นศตวรรษที� 20 ทั�งนักเขียนอเมริกันชื�อดัง 

Ernest Hemingway ศิลปินชาวสเปนชื�อดัง Picasso ศิลปินชาวดัชต์

ชื�อดัง Van Gogh ต่างก็ได้แวะมาที�นี� ทันตแพทย์ไทย(ชื�อดัง) 

อย่างเราก็ต้องไปแวะบ้างค่ะ

 ชมเมืองแบบ overview กันก่อนเมืองนี�เป็นเมืองหลวงของ

เขต Camargue ( คา-มาร์ก-เกอะ) เขตนี�เนี�ยเหมือนเป็นสามเหลี�ยม

ที�ฐานเป็นทะเลเมอดิเตอเรเนี �ยน และขนาบด้วยขาของแม่นำ�า 

Rhone ( โรน ) Saintes Maries de la Mer จ่งเป็นเมืองชายทะเล 

วิวสวยเก๋ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกชมเมืองได้หลายแบบ 

ตั�งแต่ ตุ�กตุ�ก รถ4wheels ปั�นจักรยาน นั�งเรือ ขี�ม้า เดินเท้า 

ผ้้เขียนเลือกรถไฟัลากค่ะ ไม่ต้องเมื�อยและไม่ร้อนเกินไปทัวร์ใช้เวลา

ประมาณหน่�งชั�วโมง พาชมทั�งส่วนโบสถ์เก่าแก่ ลัดเลาะในเมือง 

เลียบทะเล และพาไปชมม้าวัวนก ตามธรรมชาติด้วยค่ะ

 ลงเดินบ้างนะคะ เสียดาย 

รองเท้ากีฬาค้่ใหม่ซึ่ื�อมาแพง โบสถ์ 

เก่าแก่ของเมือง Église Norte Dame 

de la Mer ( เอ-กลี-เซึ่อ  แปลว่าโบสถ์ค่ะ) 

สร้างช่วงสมัยศตวรรษที� 9-12 สวยงาม 

คลาสสิก เข้าชมได้ทั�งด้านในด้านนอก

และที�ห้ามพลาดคือการปีนข่�นไปบน

หลังคาโบสถ์เพื�อชมวิวที�สวยมาก ๆ  ค่ะ 

สายประวัติศาสตร์ก็เชิญดื�มดำ�าด้านใน

มีเรื�องราวสมัยโบราณให้อ่านพอสมค วร

ที�หลอนสุด ๆ ไม่เคยเห็น คือชิ�นหล่อ 

โลหะที�ทำาเป็นร้ปมือและแขนมีที�เก็บ

กระด้กด้านใน กระด้กใครไปหาอ่านกัน

เอาเองนะคะ

 ที�บอกไว้แต่ต้นว่า Van Gogh 

เคยมาที�นี� และได้วาดภาพทิวทัศน์ของทะเล

และเมืองไว้หลายภาพ เมื�อเราเดินเลียบ 

ตามริมทะเล ก็จะเห็นภาพวาดที�ทางเมือง

เค้าเอามาติดตั�งไว้ให้ด้เปรียบเทียบด้วย 

ให้อารมณ์ประหน่�งคุณ Van Gogh เพิ�ง 

ลุกไปเมื�อกี�นี�แล้วเราเดินผ่านมา ว่ากันว่า 

Van Gogh ประทับใจ “ The effect of  

blue sea and blue sky”ของที�นี� ในเดือน 

มิถุนายนของทุกปีเค้ามีงาน Van Gogh 

week ด้วย

ที�มา: www.saintesmaries.com
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 La Mer Mediterranée (ลา-แมร์-เม-ดิ-เท-รา-เน)

ก็สวยงามตามท้องเรื�อง แต่โดยส่วนตัวร้้ส่กว่าหาดทรายของที�นี� 

ไม่ได้ขาวเนียนละเอียดเหมือนทะลภ้เก็ตบ้านเรา แต่ที�เหนือชั�นกว่า

แน่ ๆ  คือ ปริมาณสาว ๆ  no bra ที�อาบแดดเล่นนำ�าอย่้ ด้จนเบื�อเลยค่ะ

อันนี�ไม่มีภาพประกอบนะคะ

 ในเมืองยังมีสนามส้้วัวกระทิงด้วย มีโชว์ตอนกลางคืน  

ต้องขออภัยที�ไม่ทราบรายละเอียดอันนี�เพราะไม่ได้เข้าไปชม สามี

คงคิดว่าตอนภรรยาโกรธก็ดุส้สีกับวัวกระทิงอย้่แล้วเลยไม่ได้จอง

ตั�วให้ แตท่ี�แอบถามที�ศ้นย์ข้อมล้นักท่องเที�ยว เค้าบอกอย่างภาค

ภ้มิใจว่าวัวที�นี�ไม่มีการฆ่าให้ตายหลังส้้นะจ�ะ เผื�อท่านไหนสนใจจะ

ได้ไปด้ได้อย่างสบายใจค่ะ 

 เอาใจสายธรรมชาติกันบ้าง ที� Parc Ornithologique 

du Pont de Gau (พาร์ค-ออ-มิ-โท-โล-จีค-ด้-พอง-เดอ-โก) 

ออกเสียงยากเสียจริง แต่ใจเย็นๆค่ะ จะจบแล้ว ที�นี�ต้องขีดเส้นใต้ 

ไฮไลต์กาดอกจันทน์เลย อุทยานแห่งชาตินี�เป็นแหล่งด้นกและศ่กษา

ระบบนิเวศขนาดใหญ่ มีนกมากมายหลายชนิด ช้โรงด้วยนก  

ฟัลามิงโก ที�อย่้กันในบ่อ บ่ง หนองนำ�า ตามธรรมชาติ ที�นี�เปิดทุกวัน

ไม่มีวันหยุด ตั�งแต่เก้าโมงเช้าถ่งหกโมงเย็น มีกล้อง

ส่องทางไกลให้เช่า มีนิทรรศการให้ความร้้ 

และบางจุดจะมีกิจกรรมให้เด็กทำาด้วยค่ะ 

ได้เห็น ฟัลามิงโกอย่้กันเป็นฝ้ง ๆ เดินกัน

จนเพลิน คุ้มค่ารองเท้าเลยค่ะ

 อีกกิจกรรมที�พลาดไม่ได้ คือการ

ขี�ม้าค่ะ ม้าที�นี�เค้ามีพันธ์ุเฉพาะของ Camargue

จะมีสีขาวเหลือบเทา ร้ปร่างสวยเพรียวไม่ใหญ่

ไม่เล็ก มีคอกม้าเรียงรายอย้ห่ลายอันตามถนน

ซึ่่�งห่างจากตัวเมืองไปไม่ถ่งสิบนาที horseback 

riding tour ต้องติดต่อจองก่อนนะคะ เค้าจะมีพาขี�ม้าเป็นรอบ ๆ 

รอบตอนพระอาทิตย์ตกดินก็จะแพงหน่อยเพราะวิวสวย ถ้าจำาไม่ผิด

ราคาอย่้ที�ประมาณ 60 euro ต่อคนต่อรอบ ซ่ึ่�งนานประมาณชั�วโมงคร่�ง 

เด็กน้อยก็ขี�ได้ค่ะ ทางคอกมีหมวกให้ใส่ แนะนำาเตรียมเสื�อกางเกง

ขายาวและรองเท้าผ้าใบไป  เส้นทางจะเป็นที�ราบลุ่ม แปลงการเกษตร 

แถวนี�เค้าเป็นแหล่งปล้กข้าวใหญ่ของฝรั�งเศสด้วย ชมวิวท้องทุ่งจาก

หลังม้าเป็นประสบการณ์อีกแบบที�อยากให้ลองค่ะ

 ถ้าเมืองท่องเที�ยวหลักที�เราเคยได้ยินชื�อกัน 

บ่อย ๆ  อย่าง Nice, Cannes เปรียบเหมือนพระเอก

ในซีึ่รีย์เกาหลี เมืองรองอย่าง Saint Maries de 

la Mer ก็เหมือนพระรองที�บางครั�งโดยไม่ร้้ตัวเรา

ก็แอบปันใจให้ไปซึ่ะแล้ว ขอให้ทุกท่านท่องเที�ยว

อย่างมีความสุขนะคะ :)

ปล. สนใจศ่กษาข้อม้ลเพิ�มเติมได้ที� 

     www.saintesmaries.com

ที�มา: www.saintesmaries.com
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มาช่่วยก้น .. สร้ื่างสิ�งแวด้ล้่อม

ท่่�เอ่�อต่อสุขภาพก้นเถอะ

ศ.ดร.ทญ.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์
นักวิชาการอิสระด้านทันตสาธารณสุข

บทความปากิิณกิะ

 สังคมทุกวันนี�เต็มไปด้วยอาหาร 

ที�เสี�ยงต่อสุขภาพ นำ�าหวาน นำ�าอัดลม ขนม

ขยะ (junk food) ที�อุดมไปด้วยไขมันเลว 

และนำ�าตาล นอกจากนั�น ยังมีกลไกการตลาด

ของภาคธุรกิจที�พยายามสร้างกระแส ความ

นิยม ด่งด้ดให้ประชาชนหันมาสนใจอาหาร

เสี�ยงต่อสุขภาพเหล่านั�น ด้วยวิธีการต่าง ๆ   

อาทิ โฆษณา โดยเฉพาะการใช้ดาราเป็นพรี-

เซ็ึ่นเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมการขายในชุมชน

องค์กร โปรโมชั�นลดแลกแจกแถม การออกแบบ 

สินค้าให้น่าสนใจหรือสื�อความหมายในเชิง

บวก เช่น ล้กอมที�มีร้ปร่างเป็นแปรงสีฟััน 

ยาสีฟััน เป็นต้น 

 ปฏิิเสธไม่ได้ว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 

เหล่านั�น ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชน

หลักฐานเชิงประจักษ์มากมายยืนยันหนักแน่น

ว่า สิ�งแวดล้อม (ของกิน ของใช้ สถานที�) ที� 

มีให้-ใช้ง่าย-สบายกระเป๋า (Available, Ac-

cessible, Affordable (3A)) และกระแส 

สังคม เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของประชาชน

ส่วนใหญ่ ดังนั�น หากสังคมมีสิ�งแวดล้อมและ

กระแสนิยมสนับสนุนอาหารหวาน ประชาชน

ในสังคมก็จะมีพฤติกรรมบริโภคหวาน 

และมีโรคฟัันผุตามมา และตามมาอย่างไม่มี

ที�สิ�นสุด (อุดแล้วก็ผุต่อ ร้ผุใหญ่ข่�นเรื�อย ๆ  

จาก O-filling เป็น OM .. MOD .. MODBL 

.. RCT .. Crown .. Extraction & Bridge .. 

Abutment ผุ รื�อ Bridge … เรียกว่า Vicious 

restorative cycle) ถ่งจะแปรงฟัันดีแค่ไหน 

ใช้ฟัล้ออไรด์บ่อยแค่ไหน ก็ช่วยได้แค่ในระดับ

หน่�งเท่านั�น

 การแก้ไขพฤติกรรมบริโภคหวาน

ของประชาชนจ่งเป็นภารกิจอย่างหน่�งของ

วิชาชีพทันตกรรม อย่างไรก็ดี การให้ความร้้

แก่ประชาชนย่อมไม่สามารถต่อกรกับกลยุทธ์

ของภาคธุรกิจได้ หลักฐานเชิงประจักษ ์

มากมายยืนยันว่า อิทธิพลของสิ�งแวดล้อม

และกระแสสังคมมีพลังมากกว่าความสำาน่ก

และความพยายามปรับปรุงพฤติกรรมตัวเอง

ของคนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะกลุ่มคนที�มีสถานะ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมระดับล่าง ซึ่่�งเป็น

กลุ่มที�มีพฤติกรรมเสี�ยงส้งและมีฟัันผุมาก)  

ด้กันง่าย ๆ  ว่าถ้าการมีความร้้เพียงพอสำาหรับ

การมีพฤติกรรมที�ดี บุคลากรด้านสุขภาพ 

คงจะมีพฤติกรรมสุขภาพดีกันถ้วนหน้า แต่

ในความเป็นจริง ถ่งร้้ว่าไม่ควรบริโภค แต่มา 

วางล่ออย่้ตรงหน้า แถมด้วยโปรลดแลกแจก

แถม แกมเทรนด์ของสังคมหม่้พวกเข้าไป ก็

คงอดใจไม่ไหว

 การขับเคลื�อนงานในระดับต้นนำ�า

และกลางนำ�า (Up-Midstream) เพื�อสร้าง 

สิ�งแวดล้อมและค่านิยมให้เอื�อต่อพฤติกรรม

สุขภาพ จ่งเป็นงานที�สำาคัญของวิชาชีพด้าน

สาธารณสุข หลายประเทศมีกฎหมายควบคุม 

กลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ  ของภาคธุรกิจ (เช่น  

จำากัดการโฆษณา ห้ามดาราโฆษณาอาหาร-

ขยะ ห้ามการตลาดในโรงเรียน ฯลฯ) มีมาตรการ

ภาษี เพื�อเพิ�มต้นทุนของสินค้าเสี�ยง และ 

มาตรการสนับสนุนต้นทุนของสินค้าที�ดีต่อ

สุขภาพ (subsidization) ตลอดจนการรณรงค์ 

สร้างกระแสสังคมให้เกิดเป็นค่านิยมใหม่ใน

ระดับประเทศ (เช่น การรณรงค์เรื�องบุหรี� 

ในประเทศไทย) มาตรการในระดับประเทศ

ดังกล่าวสามารถช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของ

ประชาชนส่วนใหญ่ได้ แต่การขับเคลื�อนต้อง

อาศัยระยะเวลา จังหวะ และข่�นกับบริบท

ของประเทศ  อย่างไรก็ดี การสร้างสิ�งแวดล้อม 

และค่านิยมด้านสุขภาพไม่ได้จำากัดแค่ใน 

ระดับประเทศเท่านั�น สังคมทุกระดับสามารถ

ดำาเนินการได้เช่นกัน ถือว่าเป็นงานต้นนำ�า 

และกลางนำ�าในระดับพื�นที� พื้ื�นทุี�สุ่ขภาพื้ 

(Healthy setting) ที�เกิดข่�นย่อมจะมีผล 

ต่อพฤติกรรมของประชาชนในพื�นที�นั�น
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 จากมุมมองหน่�ง สังคมทุกวันนี�เต็มไปด้วยอาหารที�เสี�ยงต่อสุขภาพ

และกลยุทธ์ทางการตลาดมากมายที�สนับสนุนอาหารเสี�ยงเหล่านั�น  แต่ในอีก

มุมหน่�ง อาหารสุขภาพและเครื�องดื�มหวานน้อย/ไม่หวานเลยก็มีเพิ�มมากข่�น

เช่นกัน ส่วนหน่�งมาจากมาตรการภาษีนำ�าตาลที�ทำาให้ผ้้ผลิตหันมาผลิตเครื�อง

ดื�มหวานน้อยเพิ�มข่�น (เพราะไม่ต้องเสียภาษี)  ประกอบกับการใช้สัญลักษณ์ 

“ทางเลือกสุขภาพ” (ตราใบไม้) บนฉลากเครื�องดื�มที�มีนำ�าตาลไม่เกิน 6% 

(ไม่เสียภาษี) ซ่ึ่�งเป็นวิธีที�ช่วยให้ผ้้บริโภคเลือกเครื�องดื�มหวานน้อยได้โดยง่าย  

นอกจากนั�น เทรนด์การด้แลสุขภาพ อาหารคลีน ลดนำ�าตาล ลดอ้วน ลดเหี�ยว  

ยังปรากฏิชัดในสังคม และด้เหมือนจะมีแนวโน้มเพิ�มข่�นเรื�อย ๆ   ปัจจัยเชิงบวก

เหล่านี�ทำาให้การสร้างพื�นที�สุขภาพมีความเป็นไปได้

 คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล คลินิกเอกชน สามารถเป็น 

ต้นแบบของพื�นที�สุขภาพได้  ภารกิจในการรักษาโรคฟัันผุ ควรจะได้ถ้กทำาให้

สมบ้รณ์ยิ�งข่�น ด้วยการลดสาเหตุของโรคฟัันผุ  อาหารในองค์กร โดยเฉพาะ

เครื�องดื�ม (เพราะเป็นอาหารที�ทำาให้บริโภคนำ�าตาลมากที�สุด) ควรจะเป็นชนิด

หวานน้อยและไม่หวานเลย นำ�าเปล่าคุณภาพดีควรจะมีให้ เข้าถ่งง่าย ฟัรี หรือ

ราคาถ้กที�สุด  ผลไม้ที�เป็นของว่างที�ดีที�สุดควรจะมีจำาหน่ายในราคาถ้ก วาง

จำาหน่ายในบริเวณที�เข้าถ่งง่าย ใกล้ทางเดิน  หากยังไม่สามารถกำาจัดอาหาร

ขยะ/เครื�องดื�มนำ�าตาลส้งในองค์กรให้หมดไปได้ ควรจะพิจารณาการจัดสรร

พื�นที�และราคา เพื�อให้เข้าถ่งยากกว่าและราคาแพงกว่าอาหารสุขภาพ/ 

เครื�องดื�มนำ�าตาลตำ�า  นอกจากการจัดการทางสิ�งแวดล้อมแล้ว ค่านิยมในการ

บริโภคหวานน้อยและนำ�าเปล่าควรจะได้รับการส่งเสริมด้วยวิธีการต่าง ๆ 

ที�เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เช่น ของว่างและเครื�องดื�มในที�ประชุมเป็นชนิด

หวานน้อยและนำ�าเปล่าเท่านั�น ป้ายและสื�อรณรงค์การบริโภคหวานน้อย  ผ้้นำา

ควรที�จะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร และทันตแพทย์ควรที�จะเป็นแบบอย่าง

ให้กับผ้้ป่วย

 การเปลี�ยนแปลงสังคมให้เอื�อต่อสุขภาพเป็นสิ�งที�เป็นไปได้ และ 

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหน่�งในกระบวนการนั�น  เริ�มจากตัวเรา สังคมเล็ก ๆ  

รอบตัวเรา ครอบครัว กลุ่มเพื�อน ผ้้ป่วย ที�ทำางาน คลินิก องค์กร หรือสถานที�

ที�เราสามารถมีบทบาทได้ (โรงเรียน ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟั โรงแรม รีสอร์ท ฟัิตเนส ฯลฯ) 

เป็นต้นแบบให้กับผ้้อื�น ชักชวนกันสร้างพื�นที� 

สุขภาพให้เกิดข่�น  พื�นที�สุขภาพเล็ก ๆ  ที�เกิดข่�น

จะเป็นต้นแบบให้กับพื�นที�อื�นต่อไป เป็นการ 

สร้างสมของค่านิยมสุขภาพในสังคม ที�จะเป็น

พลังในการขับเคลื�อนการเปลี�ยนแปลงในสังคม

ระดับใหญ่ต่อไป
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับม้ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื�อง “เรื�องน่าร้้ เกี�ยวกับการรักษาศีล” โดย พระคร้วรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ 

วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื�อวันที� 7 กันยายน 2565 ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั�น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเข้าฟัังการบรรยายธรรมในครั�งนี�

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ อุปกรณ์ทางทันตกรรม จาก บริษัท  อิมแพลนเท่�ยม จำากัด

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ อุปกรณ์ทางทันตกรรม จาก บริษัท  อิมแพลนเที�ยม 

จำากัด โดยมีม้ลค่าทั�งสิ�น 54,999.99 บาท เพื�อที�จะนำาไปใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื�อนที� 

ให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ภฑิิตา ภ้ริเดช 

ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื�อวันจันทร์ที� 19 กันยายน 2565 ณ 

บริเวณด้านหน้าสำานักคณบดี ชั�น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑิฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day                                                                            

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื�อให้บุคลากรสร้างความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศที�ดี

ภายในหน่วยงาน และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยกันด้แลรักษาความสะอาด ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ�งข่�น 

โดยใช้การปฏิิบัติกิจกรรม 5 ส.ของบุคลากร อีกด้วย เมื�อวันที� 21 กันยายน 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเกษ่ยณอายุ ประจำาปี 2564 - 2565

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน “เกษียณอายุ ประจำาปี 2564 - 2565” เมื�อวันที� 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสี 

สิริสิงห ชั�น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 โดยมีคณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า คณาจารย์ ทันตแพทย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับม้ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 

และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรม เรื�อง “เรื�องน่าร้้เกี�ยวกับการทอดกฐิน” โดย พระคร้วรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ 

วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั�น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก ร่วมเข้าฟัังการบรรยายธรรมในครั�งนี�

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธ่ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม-

นาถบพิตร เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต

 ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ดำารงค์ ดำารงค์ศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำาคณะผ้้บริหาร 

ทันตแพทย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระบรมชน-

กาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที� 13 ตุลาคม เพื�อน้อมรำาล่กในพระมหากรุณา

ธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที�มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน เมื�อวันพุธที� 

12 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั�นล่าง  อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำาปี 2565

 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำาปี 2565 โดยจะให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพในช่องปาก 

อุดฟััน  ข้ดหินป้น ถอนฟััน และผ่าฟัันคุด ให้แก่ประชาชนทั�งเด็กและผ้้ใหญ่  โดยไม่คิดม้ลค่า เพื�อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิด

พระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย” และเพื�อเป็นการสืบสานพระราช- 

ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางด้านทันตกรรมที�จะให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที�ดี เมื�อวันศุกร์ที� 21 

ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเท่ยม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน่ 

เนื�องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเย่ยม เพื�อศึกษาดูงาน

 เมื�อวันที� 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 หลักส้ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักส้ตรนานาชาติ) 

นำาโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ้้ช่วยศาสตราจารยทั์นตแพทย์

บัณฑิิต จิรจริยาเวช ประธานหลักส้ตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื�องในโอกาสครบรอบ 

10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื�อศ่กษาด้งาน

 โดยในวันที� 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 หลักส้ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักส้ตรนานาชาติ) 

นำาโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ้้ช่วยศาสตราจารย ์

ทันตแพทย์บัณฑิิต จิรจริยาเวช ประธานหลักส้ตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักส้ตร เยือน International Medical College, 

MIB GmbH, Muenster, Germany เนื�องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักส้ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต

สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักส้ตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ หลักส้ตร Master of Science in 

Implantology and Dental Surgery, International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื�อเสริมสร้างสัมพันธไมตรี และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศ่กษา ร่วมทั�งเข้าร่วมพิธีมอบใบปริญญาบัตรให้แก่นักศ่กษา

ของหลักส้ตรฯ ที�สำาเร็จการศ่กษาในหลักส้ตร Master of Science in Implantology and Dental Surgery ซ่ึ่�งจัดโดย International 

Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany และในวันที� 3-5 ตุลาคม 2565 ได้เข้าศ่กษาด้งานและเยี�ยมชม University of 

Leuven รวมทั�งแลกเปลี�ยนเรียนร้้ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศ่กษา ได้แก่ รับฟัังการบรรยายแนะนำา Department of Oral Health 

Sciences , University of Leuven โดย Prof. Dr. B. Van Meerbeek (Chair Department of Oral Health Sciences & Head of 

Biomaterials) การบรรยายแนะนำาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารยค์ลินิก ดร. นายแพทย ์ทันตแพทยศิ์ริชัย 

เกียรติถาวรเจริญ การบรรยายแนะนำาสาขาทันตกรรมรากเทียมของ University of Leuven โดย Prof. Dr. Wim Teughels (Head of 

the Periodontology and Oral Microbiology Research Group) และการบรรยายแนะนำาสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียมของคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผ้้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 

International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน่

 เมื�อวันที� 1 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารยค์ลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันท่กข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ (MoU) กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์ 

สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึ่�งนำาโดย Univ. Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos, Scientific Director,

International Medical College และ Univ. Prof. Dr. Jan Buer, Dean, Medical Faculty University 

of Duisburg-Essen, Germany 

 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักส้ตรก่อนปริญญาน

านาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Univ. Prof. Dr. Dr. Josef Piffko ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อม

ทั�งมีคณะผ้้บริหารจากทั�งสองสถาบัน เข้าร่วมพิธี ณ Mövenpick Hotel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

การจัดทำาบันท่กข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้าน

การวิจัย ด้านการศ่กษา และด้านการแลกเปลี�ยนบุคลากรและนักศ่กษา ระหว่างทั�งสองสถาบัน
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผูู้้แทนจากกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมประชุมหารือแนวทางการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข

 เมื�อวันที� 10 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย 

เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน 

ลาภาอุตย์ ผ้้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ นางสาวมะลิ ไพฑ้ิรย์เนรมิต ผ้้อำานวยการ 

กองสุขศ่กษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ผ้้แทนจากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ พร้อมด้วยผ้้แทนจากศ้นย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และโรงเรียนผ้้ช่วย

ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนา

ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ในการด้แลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาศักยภาพแกนนำา

เยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ 

ชั�น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธ่บำาเพ็ญกุศลและทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื�อถวายเป็นพระราชกุศลเ

นื�องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เมื�อวันที� 12 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารยค์ลินิก ดร. นายแพทย ์ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีบำาเพ็ญกุศลและทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื�อถวายเป็นพระราชกุศลเนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ้มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

จำานวน 10 ร้ป มาร่วมประกอบพิธี โดยมีผ้้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศ่กษา เข้าร่วมพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลาน

อเนกประสงค์ ชั�น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยหน่วยพิธีการและ 

กิจกรรมพิเศษ

นักเร่ยนชั�นมัธยมศึกษาปีท่� 5 จากโรงเร่ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเร่ยนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต

 เมื�อวันที� 17 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั�นมัธยมศ่กษาปีที� 5 

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำานวน 100 คน ซ่ึ่�งเข้าศ่กษาด้งาน เกี�ยวกับการเรียนการสอนในหลักส้ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต โดย 

กิจกรรมต่าง ๆ  เริ�มต้นด้วยการเข้าร่วมฟัังบรรยายแนะนำาการศ่กษาต่อในหลักส้ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิิต ทั�งหลักส้ตรปกติและหลักส้ตร

นานาชาติ และการใช้ชีวิตของนักศ่กษาทันตแพทย์ จากนั�น เป็นการเยี�ยมชมห้องปฏิิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิิบัติการวิจัย, 

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และคลินิกต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถ่งสิรินธรทันตพิพิธ 

ซ่ึ่�งเป็นพิพิธภัณฑ์ิการเรียนร้้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมพบปะรุ่นพี�-รุ่นน้อง สวนกุหลาบ เพื�อเป็น

การสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศ่กษาต่อ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเข้าศ่กษาด้งานในครั�งนี� เป็นส่วนหน่�งของ

กิจกรรม โครงการ SK142 ก้าวส่้ฝัน มุ่งส่้ความสำาเร็จ ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
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colors

Black Lavender Sky Blue White Pink

BRACKET WIREORING+CHAIN
SBT  TORQUE 22°
ROTH TORQUE 12°
MBT  TORQUE 17°
STANDARD  TORQUE 0 °

STAINLESS   STEEL 
012 - 020 16X16 – 21X25

NICKEL  TITANIUM
012 - 020 16X16 – 21X25

มีสีใหเ้ลือกมากถึง 
43 สี

EUROPA TRUEFORM



Tomy International Inc. ผู�ผลิต

ผลิตภัณฑ�ทันตกรรมจัดฟ�นของญี่ปุ�นท่ี

แพร�หลายไปทั่วโลกอาทิ Clippy-C® และ 

mini-Clippy® ผลิตภัณฑ�ในกลุ�ม Self 

Ligating Bracket System ที่กําลังได�

รับความนิยมอย�างสูงไปทั่วโลก นอกจาก

นี้ยังเป�นผู�ผลิตลวด Sentalloy®, Neo 

Sentalloy®, Bioforce Sentalloy®

ที่ได�รับความนิยมเช�นกัน

Dynaflex คือผู�ผลิตที่สร�างสีสันให�กับ

งานทันตกรรมจัดฟ�นด�วย “O” ring และ 

Power chain ที่มีให�เลือกมากถึง 59 สี 

นอกจากนี้บริษัทยังเป�นผู�นําในตลาด

สําหรับอุปกรณ�จิปาถะสําหรับงานจัดฟ�น

หรือ Orthodontic auxiliary อีกด�วย

Reliance 
Orthodontic
Products, Inc.
วัสดุ Adhesive, Bonding, Primer 

และอุปกรณ�ที่ช�วยทันตแพทย�ในการติด

เครื่องมือจัดฟ�นคืองานถนัดของบริษัท

สัญชาติอเมริกันบริษัทนี้ อาทิ Rely-

A-Bond, Band Lock, Pad Lock, 

Access Cheek retractor หรือแม�แต� 

Bond-A-Braid ลวดสําหรับทํา Lingual 

Retainer ที่ยังหาคู�แข�งขันได�ยาก

IV-Tech ผู�ผลิตผลิตภัณฑ�ทันตกรรม

สําหรับงาน Invisible Orthodon-

tics จากประเทศเกาหลี โดยเฉพาะ

อุปกรณ�จําพวก Instruments และ 

Pliers สามารถผลิตได�อย�างประณีต

และสวยงามเป�นอย�างยิ่ง

Dentronix ผู�ผลิตผลิต Instruments 

และ Pl iers ท่ี โด�งดังและได� รับการ

ยอมรับมาอย�างยาวนานจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา จนกระทั้งรหัสของเครื่อง

มือถูกเรียกจนติดปากในหมู�ทันตแพทย�

จัดฟ�น เช�น คีม 204 (Bird Beak) 

และคีม 209 (Jarabak) ทั้งนี้ เพราะ

ความใส�ใจและพิถีพิถันในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ�ทําให� Dentronix ได�รับการ

ยอมรับไปทั่วโลก

Stainless steel bone screw จากการ

ออกแบบของ Dr.Chris chang แห�ง

ประเทศใต�หวันผลิตด�วยวัสดุคุณภาพ

สูงในระดับ Medical grade เพื่อการ

ใช�งานได�จริงทุกรูปแบบ ในงานทันต

กรรมจัดฟ�น

OrthodonticLine Company Limited
บริษัท ออร�โทดอนทิคไลน� จํากัด 577/138 ซอยพงษ�เพชรนิเวศน� ถนนประชาชื่น แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02 586 9088, 087 678 9091โทรสาร 02 911 1231 orthodonticline@hotmail.com
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บริษัท ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด
627 ซอยลาดพราว 101 ถ.ลาดพราว แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 0-2731-0711, 0-2731-3201  E-Mail : info@didentalgroup.com

DRIVE DENTAL
Incorporation

@drivedental

*HIDY Hand Instruments ผลิตโดย
บริษทั เอส ดี เด็นแทล็ แอนด์ เมดดเิคิล ซัพพลาย จาํกดั
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2016

Satisfaction Guaranteed

100% Stainless Steel

Hand Instruments

Made in
Thailand

Granit D45 Bite registration

• Long-lasting bite registration material that can be

  used multiple times

• Fixing of support registration and bite conditions

  with the help of a facebow

• High thixotropy, high dimension stability

• Simplest processing through milling and breaking

betasil® VARIO PUTTY SOFT
• Addition curing silicone putty material with thermo activating 

formula

• New kind of �lling material enables a careful and stick-free mixing

betasil® VARIO LIGHT
• Wash material, light bodied

• Extremely �ne �owing material

• Hydrophilic with optimal thixotropic properties for high precision 

• Excellent elastic properties prevent tearing of material during 
removal of impression from  the mouth

Impression technique: Best suited for

   - Double mixing technique (1-step)

   - Putty wash technique (2-step)
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ที่ได�รับความนิยมเช�นกัน
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Tunneling 
Techique

บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด 
13 ซอย91(เกษร) ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร  10310 โทร 0-2-542-1791-5 www.schumit.com

Atraumatic Extraction
Socket Preservation Immediate Implant

Easy to place below the gingival
Margin.  Fit exactly on the teeth.

Complete removal of all inflammable 
and concentive tissue structure.

Minimally invastive
treatment of soft tissue deficiency.

AMBER BLISTER FOIL
Protection of light sensitivity

Special design
- Buccal bone safe
- No root and crown fractures
- Immediate implant

NEW!!!

MISAWA JAPAN 
Tri-Bevel Needle

33DD

(1x50x10T)(1x500T)

บรรเทำ
อำกำร
ปวดฟนั

Dologen (Ibuprofen+Paracetamol)

Anti-Inflammatory 
ลดบวม-อักเสบ
(ทำงทันตกรรม)

Leftose

Lysozyme
สารสกดัจากไข่ขาว

MMeeddiiccaall  GGrraaddee
TTyyppee  22RR  oorr  LLeevveell..33
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ใชงานดี ไมมีจุกจิก
ราคาสมเหตุผล คุมคา
คาบำรุงรักษาต่ำ
มีอะไหลรองรับทุกชิ้น ไมแพง
ออกแบบและ ผลิตโดยคนไทย
เพื่อคนไทย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจระดับมาตรฐานโลก 
ม่ันใจ “ทันตภัณฑไทย” ผูผลิตยูนิตทันตกรรมรายแรกของไทย

ยูนิตทันตกรรมไทย พรอมรุกสู AECLIGHT-OPTION

AERO-SERIES

ACCESSORIES





www.thaidentalproducts.com
Line id Sales : 027476168
Line id customer service :027478688
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