
Dentistry CMU.Alumni

“พวกเราทันตแพทย์เชียงใหม่  ร่วมใจสรรสร้างความดี  
สถาบันที่รักเป�นศักดิ์ศรี เทิดทูนทวีแหล่งนี้ประสาทวิชา…”  
 บทเพลงทันตแพทย์
เชียงใหม่บทเพลงนี้ ยังก้องกังวาน

อยู่ในโสตประสาทของทันตแพทย์เชียงใหม่ ที่ร�่าเรียนวิชา

ทันตแพทยศาสตร์ จากรั้วสีม่วง คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 แม้ว่าจะจบการศึกษาแล้วนาน
กว่า 30 ปี ผมยังจ�าเพลงนี้ได้อย่างแม่นย�าและเชื่อมั่นว่า

หมอฟนเชียงใหม่ทุกคนก็คงเปนเช่นเดียวกัน เพลงนี้แต่งโดย 

พี่วิเชียร  ศรีปุงวิวัฒน์ ปจจุบันพี่เค้าเปลี่ยนชื่อเปน  พงศธร  

ศรีปุงวิวัฒน์  อย่างไรก็ตาม ภาษิตจีนโบราณบอกว่าชื่อเปลี่ยน

ได้ แต่ฉายาเปลี่ยนไม่ได้ หมายความว่าไม่ว่าจะเปน  พี่วิเชียร 

หรือ  พี่พงศธร  ของน้องๆ ทุกคน พี่เขาก็คงมีความสามารถ

อย่างมากมายในการแต่งเพลงให้กับสถาบันหรือองค์กรที่

ตนเองท�างานอยู่

 บทเพลงนี้ เปนบทเพลงที่ปลุกใจ ให้พวก

เราทันตแพทย์เชียงใหม่ ซึ่งหมายรวมตั้งแต่ คณาจารย์ที่

ท�างานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.  ศิษย์เก่าทันตแพทย์

เชียงใหม่ และน้องๆ นักศึกษาทันตแพทย์เชียงใหม่  ให้มี

ความมุ่งมั่นตั้งใจสั่งสมศักยภาพ สร้างสรรค์ความรู้ เล่าเรียน

วิชาการ  สรรพวิทยาการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่อยู่ใน

จิตวิญญาณของตนเอง และเมื่อตนเองมีศักยภาพ  มีความ

สามารถแล้ว ก็น�าความรู้ไปสู่สังคม ไปท�าให้เกิดความก้าวหน้า

ให้แก่ประเทศชาติ และร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชนที่มีปญหา
รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์

นายกสมาศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่

“พวกเราทันตแพทย์เชียงใหม่  ร่วมใจสรรสร้างความดี  “พวกเราทันตแพทย์เชียงใหม่  ร่วมใจสรรสร้างความดี  

บรรณาธิการ: รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน�
กองบรรณาธิการ: รศ.ทพ.สัมพันธ� ศรีสุวรรณ ๐ ผศ.ทพญ.มัลลิกา ศุขเกษม ๐ อ.ทพ.จิตจิโรจน� อิทธิชัยเจริญ ๐ นางสาววาสนา ใจคําแปง ๐ นางสาวเจฬ�ญญ� สุรินทร�แก�ว

โรคภัยที่เกี่ยวกับปากและฟน โดยการให้การแนะน�า ปองกัน 

และรักษาผู้ปวยที่มีการสบฟนผิดปกติ รวมทั้งแก้ปญหาความ

ผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า เมื่อมีฟนดี เหงือกดี และ

ใบหน้าปกติที่สวยงามดีแล้ว ก็จะท�าให้มีความมั่นใจในการ

ปรากฎกาย และมีบุคลิกที่งดงามและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

มากยิ่งขึ้น

จากวนัน้ัน…ถึงวนัน้ี ทันตแพทยเชียงใหม 

กาวสูปที่ 40 ของการกอตั้งคณะทันตแพทยศาสตร ใน

ป พ.ศ.2555 พวกเราพี่น้องผองเพื่อนหมอฟน มช. ขอ

ร่วมจิตร่วมใจ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อท�าให้เกิด

บุญกุศล  แก่ตนเอง ครอบครัว รวมทั้งสถาบันทันตแพทย์

เชียงใหม่ โดยการคิดดี  พูดดี  ท�าดี  และถ้าใครมีแรง  ช่วย

แรง  ใครมีปญญา ช่วยต่อเติมเสริมสร้างความคิดดีๆ ใคร

มีทรัพย์ ช่วยทรัพย์สินที่พอเหมาะพอควร เพื่อสนับสนุนส่ง

เสริมการพัฒนาการและศักยภาพของ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ก้าวสู่ความเปนเลิศอย่างไร้ขีดจ�ากัด 

ในทศวรรษใหม่ ปี พ.ศ.2555 ซึ่งเปนปีที่ครบรอบ 40 ปี ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเปนที่รักยิ่ง

ของเราทุกคน      

        ด้วยจิตคารวะ

ทักทายจาก
กอง บ.ก.
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 สวัสดีปีใหม่ 2555 ‘‘คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’’

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ 

รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ

งานด้านการตรวจสอบบัญชีของสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องมาตลอด

 คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกับ
ชมรมทนัตแพทย์ภาคเหนอืและสมาคมศิษย์เก่าทนัตแพทย์เชยีงใหม่ 

ได้จัดงานมุฑิตาจิต ประจ�าปี 2554  ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง มีอาจารย์ผู้

อาวุโสหลายท่าน ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่และผู้เกษียณอายุราชการในปี 

พ.ศ.2554 มาร่วมงานอย่างอบอุ่น       

 ผู้เกษียณอายุราชการ ที่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ จ�านวน 4 ท่าน 

ได้แก่ 

 - ทพ.พงศธร  ศรีปุงวิวัฒน  

 - ทพญ.ยุพิน   ทองคําผลา  

 - ผศ.ทพ.ถาวร   กรัยวิเชียร

 - ทพญ.รจนา    โชติวุฒิมนตรี  

02  กิจกรรมของสมาคมฯ

2.1 งานมุฑิตาจิตแด่ผู�เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2554 
 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ป�ง
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• เยี่ยมเยือนบ�านคุณหมอหมู (อาจารย� 
จิตจิโรจน�  อิทธิชัยเจริญ)   

สวัสดีทักทายและให้ก�าลังใจ คุณพ่อ 
คุณแม่ คุณหมอหมู ให้สู้ๆ ต่อไป ที่ 

จ.นครสวรรค์  มีการวัดระดับน�้าในปี 2548 

และในปี 2554 ต้องร้อง โอ้โฮ! ในปี 2554 สูง

เพิ่มมากขึ้นเกือบๆ เมตรเลยทีเดียว

•เยี่ยมเยือนคลินิกทันตแพทย�วสันต�-รุ�งทิพย�  (ทพ.วสันต�  ทพญ.รุ�งทิพย�  ศรียุทธไกร)  
คลินิกทันตแพทย�ประสิทธิ์ (ทพ.ประสิทธิ์  ลีอังกูรเสถียร)  คลินิก The Phann (ทพ.วรณัฐ   อํานวยพันธ�วิไล) 

และคลินิกทันตแพทย�สุรศักดิ์ (ทพ.สุรศักดิ์  ธีระรังสิกุล)  ณ จังหวัดนครสวรรค�  

•เยี่ยมเยือนคลินิก ทพญ.อรศรี เรืองจักรเพ็ชร 
และคลินิก ทพ.กฤตพล  พรพิบูลย�  

ณ จังหวัดอุทัยธานี 

2.2 เยี่ยมเยือนศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ที่จังหวัดอุทัยธานี 
 และ จังหวัดนครสรรค์ วันที่ 17-18 พฤศจ�กายน 2554 

 สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ร่วมกับคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และชมรมทนัตแพทย์ภาคเหนอื 
จัดโครงการเยี่ยมเยือนศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่และประชาชน
ที่ประสบอุทกภัยน�้าท่วมเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด

อุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 นับเปน

โครงการที่คณาจารย์  ศิษย์เก่า และรุ่นพี่ รุ่นน้อง หลั่งรินน�้าใจให้กัน จนท�าให้ผู้ร่วม

งานทุกคนปลาบปลื้ม ชื่นชม บางคนไม่อยากให้งานเลี้ยงเลิกราและบางคนน�้าตาซึม 

ยามที่ต้องอ�าลาจากกันในค�่าคืนนั้น

สภาพคลินิก
ทพ.กฤตพล  
พรพิบูลย์ 

หลังน�้าลด โดยทิ้ง
ร่องรอยน�้าที่สูง

ระดับอก

‘‘แม้จะได้รับผลเสียหายจากอุทกภัยอย่างมาก
แต่ยิ้มได้มากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับก�าลังใจจาก

คณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทุกคน
 ที่ไปเยี่ยมเยือนหลังน�้าท่วม’’

ทันตแพทย์
เชียงใหม่ 

ยังยิ้มสู�…^.^



ข่าวสารศิษย์เก่าทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่4 ฉบับที่ 11 กันยายน 2554 - มกราคม 2555dentalk

4

• มอบเงินบริจาคช่วยเหลือน�้าท่วมให้กับประชาชนจังหวัด
นครสวรรค์ที่ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ จ�านวนเงิน 10,000 บาท
ให ้ แ ก ่ ท ่ า นผู ้ ว ่ า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด

นครสวรรค์ นายชัยโรจน  มีแดง และ

ได้มอบเงินจ�านวน 8,000 บาท ให้กับ

ท ่ า น นา ยอ� า เ ภ อ เ มื อ ง

จังหวัดนครสวรรค์ (นาย

ฐานุพงศ  เจริญสุรภิรมย) 

เพื่อช่วยเหลือชาวอ�าเภอ

เมือง จังหวัดนครสวรรค์

เพราะตัวเมืองนครสวรรค์

ได้รับความเสียหายอย่าง

มาก

• มอบเงินบริจาคส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ์

จ�านวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้แก่

ประชาชนชาวนครสวรรค์ รับมอบ

โดย นายณรงค ศุภวิรุฬหวัฒน 

นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ด้านส่ง

เสริมพัฒนา)  

• มอบเงินบริจาค 
ให้แก่ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
ชวยเหลือนํ้าทวม ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี 

ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี จํานวนเงิน 10,000 บาท 

• สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือน�้าท่วม ให้กับ รองนาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 ที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จ�านวนเงิน 5,000 บาท รับมอบโดย นางสาววนิดา  กีรติกรณ์สุภัค 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

ทันตแพทย์ มช.ร่วมให�ก�าลังใจ ผู�ประสบภัยครั้งใหญ่
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 สวัสดีค่ะ ดิฉัน ทพญ.อรศรี เรืองจักรเพ็ชร 
รหัส 157414 ดีใจมากที่สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ 

มช. น�าคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยือนคลินิกที่ประสบ

อุทกภัยใน จ.อุทัยธานี โดยมีอดีตคณบดี 3 ท่าน คือ รศ.ทพ.

สัมพันธ ศรีสุวรรณ  รศ.ทพ.ทะนง  ฉัตรอุทัย และ รศ.ทพ.วิรัช  

พัฒนาภรณ  อีกทั้งอดีตหัวหน้าแผนก Perio  ผศ.ทพญ.ผุสดี   

ศรีเจริญ รุ่นพี่ทันตแพทย์ รวมคณะที่มาทั้งหมด 16 ท่าน โดยมา

เยี่ยมเยือนคลินิกในอุทัยธานี 2 แห่ง คือ คลินิกอรศรีทันตแพทย 

และคลินิกทันตแพทยกฤตพล ซึ่งระดับน�้าที่ถนนหน้าคลินิกท่วม

สูงกว่า 1.50 เมตร เราอยู่กับน�้าเกือบ 2 เดือน โชคดีที่ภายใน

คลินิกเรา “เอาอยู่” แต่เปนที่น่าเห็นใจอย่างมากที่คลินิกของ

น้องหลายๆ คน “เอาไม่อยู่”
 การที่สมาคมศิษย์เก่าน�าคณะมาเยี่ยมถือเปนการให้

ก�าลังใจอย่างมาก ท�าให้มีพลังที่จะกอบกู้วิกฤตนี้ต่อไป เหมือนพ่อ

แม่มาให้ขวัญและก�าลังใจลูกๆ เหมือนพี่น้องร่วมคลานตาม (ครุย) 

กันออกมา มาเยี่ยมเยือนกัน ถือเปนวัฒนธรรมอันดีงามเปนความ

มีน�้าใจไมตรีที่หยิบยื่นให้กันยามทุกข์ยาก และเปนแบบอย่างที่

ควรจะสืบทอด ในgeneration ต่อๆไป 

และมิใช่ในแวดวงของมช.เท่านั้น เพราะใน

งานเลี้ยงรับรองที่เราจัดต้อนรับน้ันมีน้องๆ

ทันตแพทย์ที่อยู่ใน จ.อุทัยธานีจากทุก

โรงพยาบาล ซึ่งน้องๆ จบจากหลากหลายสถาบัน มาอยู่ต้อนรับ

อาจารย์กันครบทุกคน นับว่าเปนวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว

ทันตแพทย์จากทุกสถาบันได้เห็นความห่วงใยจากคณาจารย์ 

มช. มาเยี่ยมเยือน ก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมและขอน้อมน�าเปนแบบ

อย่างไว้สืบทอด ปฏิบัติต่อๆ กันไปในทุกโอกาสที่จะได้แสดงออก 

เพราะโอกาสในวิชาชีพของเรามิได้หยุดอยู่ตรงนี้ ต่อไปน้องๆมี

โอกาสในหน้าที่ต�าแหน่งการงานที่สูงขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้น 

จะได้น�าวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบทอดต่อไป

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ พี่ๆ น้องๆ และเจ้าหน้าที่ ที่

ร่วมเดินทางมาด้วยทุก ๆ ท่าน ความดีงามนี้ เราสามารถ

ท�าความดีต่อๆ กันเปนก�าแพงกั้นน�้าที่อาจจะมาในปีต่อๆไป และ

ท�าความดีต่อๆกันเปนโซ่คล้องใจกันกับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา 

และล�าบากกว่าเรายังมีอีกมากมาย ขอใช้ตัวอย่างอันดีงามนี้เผื่อ

แผ่ไปกับทุกๆวิชาชีพ ทุกๆเพศ ทุกๆวัย เพื่อให้วิชาชีพของเรา

เปนที่เคารพยกย่องในสังคมสืบไป

ทพญ.อรศร ี   เรอืงจกัรเพช็ร

“ความในใจ” ของศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ 
ที่ประสบอุทกภัย

ในgeneration ต่อๆไป ควรจะสืบทอด ในgeneration ต่อๆไป 
ทพญ.อรศร ี   เรอืงจกัรเพช็รทพญ.อรศร ี   เรอืงจกัรเพช็ร

ในgeneration ต่อๆไป 
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2.3 งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ 

ประจ�าปี 2554 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554

 สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ จัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าที่อายุเกิน 50 ปี (ตั้งแต่ รุ่นที่ 1 
ถึง รหัส 25) ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. 

ถึง 22.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานครฯ มีศิษย์เก่าเข้า

ร่วมงาน จ�านวน 80 คน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ที่อยู่มาจนอายุปูนนี้แล้ว

2. แสดงมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณอายุทั้งจากทางราชการและเอกชน

3. ปรึกษาหารือ เรื่องการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น ในปี 

2555 ซึ่งครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ครบ 40 ปี  

• งานเลี้ยงสังสรรค์พบปะและให้ก�าลังใจสู้อุทกภัยน�้าท่วม 
ระหว่างคณาจารย์ พวกพ้องน้องพี่ทันตแพทย์เชียงใหม่ 
 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจและความปลื้มปิติ

ของศิษย์เก่า ที่ได้พบอาจารย์ 
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2.4 พิธีมอบโรงเรียนน�อง-โรงเรียนทันตแพทย�
สร�างสุข
สมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม�และคณะทันต
แพทยศาสตร� ได�รับงบประมาณสนับสนุนจากแผน
งานโรงเรียนทันตแพทย�สร�างสุข ระยะที่ 2 ในการทํา

โครงการ “โรงเรียนนอง-โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวมเสริมเติมสุขประเทศไทย ในนโยบายการ

ปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลเพื่อเสริมเติมดานความเสมอภาค 

และลดชองวางของเด็กในถิ่นทุรกันดารหางไกลคมนาคม โดย

พัฒนาหองสมุด  สนามเด็กเลน  โรงอาหาร  สถานที่แปรงฟน  

หองเรียนรู-หองพักครู  และสงเสริมดานสุขภาพ เปนตน

 บัดนี้การจัดทําโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว 

โดยมีชวงระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 1 ป ไดรับความ

รวมมือรวมใจเปนอยางดีจาก คณะกรรมการศิษยเกาฯ  

นักศึกษาทันตแพทย  ครู-นักเรียน  ผูบริหารจาก

สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมพื้นท่ี

เขต 5 และชาวบานบานหนองบัวคํา สมาคมศิษยเกา

ทันตแพทยเชียงใหม ไดจัดพิธีมอบ “โรงเรียนนอง-

โรงเรียนทันตแพทยสรางสุข” ที่ไดพัฒนาแลวใหกับเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 5 และมอบใหกับ

ชุมชนบานหนองบัวคํา ในวันศุกร ที่ 27 มกราคม 2555 ณ 

โรงเรียนบานหนองบัวคํา อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม เพื่อใหพี่ๆ 

นองๆ ชุมชนชาวบานหนองบัวคํา ไดรวมดวยชวยกันดูแลโรงเรียน 

และรวมกันคนละไมละมือ เพื่อชวยกันพัฒนาโรงเรียน 

…..  เพื่อลูกหลานของพวกเราต�อไป…..
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03  แสดงความยินดีและ กิจกรรมของนักศึกษา

3.1  พิธีรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของบัณฑิตทันตแพทย�เชียงใหม� รุ�นที่ 40 วันที่ 16 ม.ค. 2555

 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2555 คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดพิธีรับ

ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย

เชียงใหม รุนที่ 40 ณ หองประชุมสุทธาสิโนบล 

อาคาร 6 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทั้งผูกขอมือเพื่อเปน

สิริมงคลแกบัณฑิตทันตแพทยเชียงใหม รุนที่ 40 

ทุกคน

 บัณฑิ ต ทั น ตแพทย  เ ชี ย ง ใ หม  แ ล ะ

คณาจารย ตางยิ้มแยมแจมใสเต็มไปดวยความ

ยินดี และดีใจที่เห็นความสําเร็จของลูกศิษย ใน

งานรับขวัญผูกขอมือแกบัณฑิตเพื่อ

เปนสิริมงคลในชีวิตแกบัณฑิตทุกคน

 
  การจัดงานคืนสูเหยาของคณะทันตแพทยศาสตร (Home coming Day) ในทุกป เพื่อเปนการแสดงความยินดี และตอนรับบัณฑิต

ทันตแพทยเชียงใหม กลับคืนสูสถาบัน อีกทั้งเพื่อใหรุนพี่ ไดแบงปนประสบการณชีวิตในการทํางาน แกรุนนอง พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน อันเปนการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีระหวางกัน และสรางเครือขายที่ดีตอกันในอนาคต ทําใหความรัก 

ความผูกพันและนํ้าใจไมตรีที่ดีระหวางนักศึกษา คณาจารย และคณะฯ ใหดํารงอยูตลอดไป….

 งานคืนสูเหยา สําหรับบัณฑิตทันตแพทยเชียงใหม รุนที่ 40 ไดจัดขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ลานสนามกลาง คณะทันตแพทยศาสตร 

บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน สนุกสนาน เปนกันเองเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ภาพบรรยากาศศิษย�เก�าฯ (รุ�นพี่) ศิษย�ป�จจุบัน (รุ�นน�อง) และคณาจารย� พบปะสังสรรค� ร�วมแบ�งป�นประสบการณ�ชีวิตหลังจบการ

ศึกษา และชีวิตการทํางาน บรรยากาศเต็มไปด�วยความสนุกสนาน อบอุ�น เต็มไปด�วยรอยยิ้มแห�งมิตรภาพ

3.2   งานคืนสู�เหย�า (Home coming day) ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ ลานสนามกลางคณะทันตแพทยศาสตร�
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3.3  พิธีรับปริญญาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ของบัณฑิตทันตแพทย�เชียงใหม�รุ�นที่ 40  
 สมาคมศิษย�เก�าฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทันตแพทย�เชียงใหม� รุ�นที่ 40 จํานวน 86 คน เนื่องในโอกาสเขาพิธีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันที่ 19 มกราคม 2555 ดังรายชื่อตอไปนี้

1 นายเชียงชัย  เสียงตรง
2 นายณัฐพงษ  พานดา
3 นางสาวจุฑารินทร ศรีเจริญ
4 นายธีระวัฒน  สุริยาเดช
5 นายศรัณย  เพ็ญสูงเนิน
6 นางสาวศีตลา  ตันศิริเจริญกุล
7 นายอมเรศ  ดํารงควานิช
8 นายอุกฤษ  ยี่สารพัฒน
9 นายกรกฎ  แกวนา
10 นายกันตฏิญะ  หงษษา
11 นายกิตติกร  แสงศุภวานิช
12 นายกิตติพงศ  ทัตตากร
13 นางสาวขนิษฐา  เกษตรวงศ
14 นายขวัญชัย  เทพหลา
15 นายคณิน  มูลฟอง
16 นายจิรัฏฐ  เมธะพันธุ
17 นางสาวคนึงนิตย พงษพัฒน
18 นายจาตุรันต  แกวเกล็ด
19 นางสาวจิรายุ  จันทรขาว
20 นายชยพล  สุขสบาย
21 นางสาวชลธิชา  กิติวิริยกุล
22 นางสาวชุติมา  สุขประภาภรณ
23 นางสาวชุลีพร  มนัสจินดาวงศ
24 นายเชาววัฒน  คงศิริสมบัติ
25 นางสาวเชิญขวัญ ตุลาธรรมกุล
26 นายฐานันดร  ศรีทิพโพธิ์
27 นางสาวฐาปนีย  จริยานุวัตร
28 นายณัฐกุล  จรัญธัญกุล
29 นางสาวณัฐธิดา  นิจสาธร

30 นายณัฐนนท  เนาวกูล
31 นายณัฐพล  บุญศรี
32 นางสาวณัฐรวี  จันทรานิกูร
33 นายณัฐวุฒิ  พุมมาลัย
34 นางสาวณิชาวีย  ดวงชะฎา
35 นางสาวณีรนุช  กิตติวินิชนันท
36 นายดรุษกร  มณีรัตน
37 นายธนวัต  นิ้มเจริญ
38 นางสาวธันยมัย  ชัยมงคล
39 นายธีระ  แกวปงเมือง
40 นายธีระยุทธ  รัตนเดช
41 นางสาวนฤพร  ทาไทย
42 นางสาวนลัทพร  เดชพุทธวัจน
43 นางสาวนัทธมน  อังคทะวิวัฒน
44 นางสาวนาตยา  ศรีพะลาน
45 นายนิติพงษ  ปนแกว
46 นางสาวนิศารัตน จันทรขํา
47 นางสาวนิอร  วิภาสวงศ
48 นางสาวเนตรณพิชญ ภูชัย
49 นางสาวบงกช  ทองอยู
50 นายบริบูรณ  คูตระกูล
51 นายบัญชา  สินคณารักษ
52 นายบุญฑริก  นิยติวัฒนชาญชัย
53 นางสาวปาลิดา  มารดาพิทักษ
54 นางสาวปยพร  องคศิริพร
55 นางสาวปยภา  สอนชม
56 นางสาวปโยรส  สุธีรพงศพันธ
57 นางสาวพวงพร  บัวออน
58 นางสาวพันธพร  ชูวิทย

59 นายพิชิต  ปรีชาสัมมกุล
60 นางสาวพิมพวดี  อาษา
61 นางสาวเพชรไพลิน คงวิชาการ
62 นางสาวเพียงใจ  รัศมีโชคลาภ
63 นายภาณุพล  วรากรพิพัฒน
64 นางสาวมธุลดา  สังขรุง
65 นางสาววรรณภา   จินาเดช
66 นายวรัตม  ลีลาพรพิสิฐ
67 นางสาววารินทร พระเนตร
68 นายวาสะพนธ  มานนท
69 นางสาววาสินี  เกียรติอดิศร
70 นางสาววิชญาตรี ยศแผน
71 นายวิภาค  ชาติยานนท
72 นางสาววิภาวี  พุกประเสริฐ
73 นางสาววิมพวิภา วิเชียรรัตน
74 นางสาวศริญญา วงศเขื่อน
75 นางสาวศศิประภา ประคําสาย
76 นายศุภวัฒน  สุวัฒนา
77 นางสาวสลิลรัตน หอมหวล
78 นางสาวสุธิดา  เทพพิมาน
79 นางสาวสุนิษา  ไกเพ็ชร
80 นางสาวสุภัชชา  จรัสตระกูล
81 นางสาวอรพรรณ จันทรา
82 นายอังกูร  อุนเรือน
83 นายอาซีซีร  สนิทสกุล
84 นางสาวอิศราภรณ ขอยพานิชย
85 นางสาวเอื้อมจิต  ใจแสนวงค
86 นางสาวไอลดา  สีงาม
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04    สาระน�ารู�
 

อาจารย� ทันตแพทย�หญิง วรรณภา  จินาเดช 
สังกัดภาควิชาทันตกรรมจัดฟ�นและทันตกรรมสําหรับเด็ก 
สาขาวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก

อาจารย� ทันตแพทย� บริบูรณ�   คูตระกูล 
สังกัดภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน 
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

อาจารย� ทันตแพทย� ฐานันดร� ศรีทิพโพธิ์
สังกัดภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา 
สาขาวิชาปริทันตวิทยา

อาจารย� ทันตแพทย� วรัตม�  ลีลาพรพิสิฐ 
สังกัดภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา 
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

• ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย� คณะทันตแพทยศาสต� เนื่องในโอกาสเข�าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจําป� 2555 
สมาคมศิษยเกาทันตแพทยเชียงใหม ขอแสดงความดีใจกับคณาจารย คณะทันตแพทยศาสตร เนื่องในโอกาสเขาพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ในวันที่ 19 มกราคม 2555 ไดแก

 จากตารางขางตน ใชทิศเปนหลัก ในขณะเดียวกัน ถาจะยึดตําแหนงเปนหลัก เราจะใชประตูหนาของ

หอง หรือบานที่เราจะดูฮวงจุยในการกําหนดตําแหนง โดยใหยืนอยูกึ่งกลางหอง แลวหันหนาไปทางหนาบาน หรือ

หนาหองนั้น แบงพื้นที่เปน 9 ชองดวยเสนสมมติ  ในตําแหนงซายบนสุด คือตําแหนงที่ 1 ถัดมาเปน ตําแหนงที่ 2  

และในสวนมุมบนขวาสุดก็เปนตําแหนงที่ 3 ดังตารางขางตน เชน หากประตูของหองนอนอยูทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือ ความหมายในแตละตําแหนง ก็จะตรงกับทิศตามภาพที่ 1 แตในอีกกรณี ถาหากประตูทางเขาหลักอยูทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต ดังภาพที่ 2 ความหมายในแตละทิศ จะยังคงเดิม แตความหมายในแตละตําแหนงจะเปลี่ยน

ไป โดยอาศัยการนับตําแหนง 1 ถึง 9 ตามที่กลาวมาแลว และจากภาพที่ 3 หากประตูอยูในตําแหนงดังภาพ การ

กําหนดตําแหนงก็จะเปลี่ยนไป  

เมื่อนํามาดูความหมายในแตละทิศ 

และตําแหนง เชน จากภาพที่ 2 ใน

ตําแหนงที่ 1 ก็จะหมายความไดถึงเปน

ทิศสวรรค การปกปองคุมครอง การ

ชวยเหลือจากผูใหญ หรือผูมีอํานาจ 

แตหากพิจารณาจากทิศจะตรงกับทิศ

ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งคือธาตุไม หาก

หอง หรือบานในตําแหนงนี้เกิดความ

เสียหาย เชน มีหองนํ้า ขยะ ความสกปรก ไมเรียบรอย ผูอยูอาศัยก็จะเสียหายทั้งในเรื่องของการปกปองคุมครอง และความมั่งคั่งรํ่ารวย

 เมื่อเราทราบความหมายของในแตละทิศ แตละตําแหนงแลว เราจึงนําความรูฮวงจุยมาปรับแกไข หรือกระตุน เสริมพลังความเปนมงคลใหกับความปรารถนา

ฮวงจุ�ย เพื่อความมั่งคั่ง และผาสุข
 ฮวงจุยเพื่อความมั่งคั่ง และผาสุขฉบับนี้ กวาจะถึงมือทานได ก็ผานปใหมมาหลายเดือนแลว อยางไรก็ตามก็ขอใหผูอานทุกทาน มีความสุขตลอดป ขอให

สมประสงคกับความปรารถนาทั้ง 9 ของมนุษย และขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ ไดอํานวยพร และปกปกรักษาทานใหมีความสุขสวัสดีตลอดปมังกร 

และตลอดไปครับ

  จากฉบับที่แลวที่ไดทิ้งทายเกี่ยวกับ ทิศ และตําแหนงตางๆ ของหอง หรือบานวาหมายถึงอะไร และจากยอหนาแรกขางตนที่กลาวถึง ความปรารถนาทั้ง 9 

ของมนุษย  ซึ่งเราก็จะมาวากันในฉบับนี้ครับ รวมถึงการตั้งโตะทํางานที่ดี สงเสริมธุรกิจ และการดําเนินงาน

 จะกลาวไดวาพื้นฐานสําคัญของฮวงจุยคือการรูจักทิศทั้งแปดวาแตละทิศจะหมายถึงอะไร เพื่อที่จะสามารถนําไปกระตุนความปรารถนาในทิศนั้นใหดีขึ้น 

หรือใชวิชาฮวงจุยแกความเสียหายที่เกิดขึ้นในทิศนั้น วิชาโหลวสูไดกลาวถึง ทิศทั้ง 8 และตําแหนงทั้ง 9 ของบาน หรือหองเอาไวดังตารางตอไปนี้
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ฮวงจุ�ย ห�องทํางาน
 จากฉบับที่แล�วที่ได�ทิ้งท�ายเกี่ยวกับการตั้งโต�ะทํางานที่ดี ส�งเสริมธุรกิจ 

และการดําเนินงาน ฉบับนี้จึงจะว�าขอลงแต�เรื่องลองเอาไปทําได�จริงเลยนะครับ
 1.ตาํแหนงทีด่ทีีส่ดุของโตะทาํงานคอืตัง้ทแยงมมุกบัประต ูและอยูไกลจากประตทูีส่ดุ เปนจดุทีจ่ะทาํให

ประสบความสําเร็จทางดานการเงินและโชคลาภ ไดมากกวาจุดอื่นในหอง

 2.การแขวนประกาศ, รางวลัตางๆหรอืใบประกาศเกยีรตคิณุ ใหเอาไวทางซายมอืดานหลงัโตะ ทาํงาน 

จะชวยเสริมพลงัความแขง็แกรงความเจรญิกาวหนาใหกบัตวัทานเอง ขอควรระวงัไมควรแขวนรปูเหลานีต้ดิไวกบั

ผนังที่เปนผนังหองสุขา หรือตรงกับแนวมุมเสา 

 3.อยานั่งทํางานหันหลังใหประตู จะทําใหโชคลาภติดขัด สูญหายไปอาจทําใหผูรวมงานโกง มองขามความสําคัญในตัวคุณไป นั่งหันหนาไปทางประตู

เสมอ แตไมควรนั่งประจันหรือตรงแนวประตูจะทําใหโชคลาภไมมีเชนกัน  

 4.โตะทํางาน  ตองไมประจันกับเสาหอง เพราะจะทําใหชีวิตทํางานมีอุปสรรค แกไขโดยการยายโตะ บางครั้งแนวเสาอยูตรงเกาอี้ของคุณโดยตั้งอยู

ดานหลัง ซึ่งก็พออนุโลมไดแตถาเลี่ยงไดก็ควรจะเลี่ยง หรือปลูกตนไมโดยเฉพาะไมเลื้อยใหบังมุมเสาที่โผลออกมา และตองดูแลตนไมที่ปลูกนั้นไมใหเหี่ยวเฉา 

ตองเปลี่ยนตนไมทุก 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนพลังใหม

 5.หากโตะทํางานหันหนาประจันหนาขางฝา จะทําใหการงานติดขัดหยุดชะงักอยูบอยๆควรแกไขดวยการแขวนภาพทองทุง อยางกวางๆหรือสายนํ้า

ไหล ภาพทั้ง 2 ดังกลาวจะนําโชคมาให 

 6.การแขวนรูปภาพภูเขาที่มีความสวยงามเอาไว ขนาดพอเหมาะกับโตะทํางาน และพื้นที่ของหอง ขอหามในการแขวนภาพภูเขา คือ หามแขวนหนา

โตะทํางานถึงแมนวาตําแหนงที่นั่งอยูในที่ดีตามฮวงจุยก็ตาม การมีภูเขาอยูดานหนาทําใหตองประจันหนากับภูเขา จะหมายถึงการมอุปสรรคขวางกั้น (อยาใช

ภูเขาที่มียอดแหลม)

 7.การแขวนภาพสายน้ําเอาไวตรงขามกับโตะทํางาน  จะชวยเสริมโชคชะตาและอนาคตที่ดีตอผูนั่งทํางานของโตะนั้น แตถาทิศนั้นไมไดตั้งในทิศ

เหนือ,ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออก/ใต เคล็ดการแขวนภาพนํ้าก็ใชไมไดผล โดยภาพที่แขวนควรเปนภาพลํานํ้า หรือทะเลที่สวยงาม ภาพที่เปนลํานํ้าอยาง

เดียวดีกวาภาพที่มีภูเขาประกอบดวย ภาพที่ดีที่สุดที่จะชวยใหโชคชะตาดี มั่งคั่งรํ่ารวยสมประสงค คือภาพลํานํ้าที่เงียบสงบโดยมีเรือบรรทุกสินคากําลังมุงมาสู

คุณ

 8.อยาเลือกหองทํางาน หรือโตะทํางานที่ตั้งอยูปลายทางเดินโดยเฉพาะทางเดินหรือระเบียงที่แคบมากๆ

 9.อยานั่งในตําแหนงที่ตรงกับประตูชองทางเดิน ประตูหองสุขา หรือบันไดขึ้นลงจะทําใหไมมีความกาวหนา 

 10.อยานั่งใตคาน หรือสวนที่โผลพนเพดานออกมา จะทําใหพบปญหา และแรงบีบคั้นตางๆ อยางไมรูจักจบจักสิ้น และอาจทําใหเกิดโรคปวดศีรษะ

 11.บนโตะทํางานดานหนาคือตําแหนงอาชีพ ไมควรตั้งวางสิ่งใดๆ เพราะจะขัดขวางโชคลาภ หนาที่การงาน

 12.ถาเลือกไดควรนั่งทํางานในทิศประจําตัว และหันหนาหาทิศที่เปนมงคลของตัวเอง

 เกร็ดเล็กๆ น�อยๆ ข�างต�นสามารถทําได�นับแต�บัดนี้ เริ่มต�นที่จัดห�อง และโต�ะทํางานให�โล�ง สะอาด มี
ระเบียบกันก�อนเลบครับ ว�าแล�วผู�เขียนก็ขอไปสะสาง สะอาด สะดวกก�อนนะครับ หลังจากที่สะสม สกปรก ซกมก 
มาเสียนาน แล�วเจอกันฉบับหน�า หากมีข�อสงสัย ข�อเสนอแนะ อีเมลล�มาคุยกันได�นะครับ (Tambodad@gmail.
com)

ในตําแหนงนั้นได 

  สิ่งที่ตองทราบ และสําคัญอยางยิ่งอีกอยางคือ การเสริมพลัง ทอนพลัง และการขัดกันของธาตุประจําทิศ เราจะเห็นไดวา ในแตละทิศจะมีธาตุประจํา

อยู ซึ่งธาตุแตละธาตุ จะมีการเสริมกัน ทอนพลัง และขัดแยงกัน โดยมีหลักการดังภาพที่ 4 ดานลางนี้

 ถาลูกศรชี้ตามเข็ม เปนทิศที่เสริมกัน สวนลูกศรเสนประชี้ทวนเข็มเปนทิศทางที่ทอนพลังกัน และเสนลูกศรรูปดาวคือการขัดแยง 

ทําลายลางกัน เชน ธาตุนํ้าสามารถเสริมธาตุไม แตจะทอนพลังโลหะ และจะขัดแยงกับธาตุไฟ ดังนั้นในตําแหนง หรือทิศของธาตุนํ้า 

ก็ไมควรเอาวัตถุ สี หรือสัญญลักษณที่แสดงถึงธาตุไฟไปวางไว ในทิศของธาตุไม เราก็สามารถจะนําอางนํ้าไปวางได ก็จะชวยกระตุน

ความปรารถนาในทิศ หรือตําแหนงนั้นได  
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05    ขอขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณ รศ.ทพ.ทะนง  ฉัตรอุทัย ที่ได�กรุณามอบเง�นสมทบ จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ�วน) 
แก�สมาคมศิษย�เก�าทันตแพทย�เชียงใหม�

ขอขอบคุณผูสนับสนุนวารสาร Dentalk

จัดจําหนายโดย หจก. อินฟนิตี้  เด็นทัล  แคร

133/24 ซ.ประชาชื่น 5 ถ.ประชาชื่น บางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

โทร : 02-9136324
081-6443371(วัลย)
แฟกซ. 02-9136357
Product: Buccal 
Tube, Band, Wire,
Bracket, Ortho 
miniscrew, O-ring,
Chain etc”

บริษัท ออรโทดอนทิคไลน จํากัด 577/138 ซอยพงษเพชร
นเิวศน ถนนประชาชืน่ แขวง/เขต จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร. 02 586 9088, 087 6789091 โทรสาร 02 911 1231
orthodonticline@hotmail.com

dentalk
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