


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2A

• สารจากคณบดี (หน้า 3A) • สารจากนายกสมาคมฯ (หน้า 4A) • เรื่องเล่าจากสมาคม: Homecoming Night@BKK (หน้า 5A)  

• ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง: เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากข้าวของเครื่องใช้และลวดลาย (หน้า 6A) •  You Receive the Recognition (หน้า 10A)

สารบัญ (ส่วน A)   
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“

“

	 	 หลังจากที่ ได้พบกันในงานศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	 เมื่อวันที่	 

16	 พฤศจิกายน	 2562	 ที่กรุงเทพฯ	 ซึ่งมีศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็นจำานวน

มาก	ผมได้มีโอกาสพบและพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างความ 

เข้มแข็งระหว่างสถาบัน	 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 (ขออนุญาตใช้คำาว่า	 

bonding)	ซึ่ง	bonding	นี้จะต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์และความ

รกัความผูกพนัในคณะแพทย	์ม.อ.	ของพวกเรา	ตอ้งมกีารรวมพลงัสรา้งสรรค์

กิจกรรมและสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวและเพื่อให้เกิดความ 

ภาคภูมิใจที่เป็นลูกสงขลานครินทร์	 ผมได้เริ่มหารือกับกรรมการศิษย์เก่า 

หลาย	ๆ 	ทา่น	เพื่อเริม่ดำาเนินงานตามแนวคดิน้ี	และจะรว่มมอืกับสมาคมศษิยเ์ก่า 

และสโมสรนักศกึษา	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปเรื่อย	ๆ 	ครบั	และจะ

ให้เกิดภาพที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความเป็นสถาบันในอันดับต้น	ๆ	ของประเทศ

ในโอกาสครบรอบ	50	ปี	คณะแพทยศาสตร์	ในอีก	3	ปีข้างหน้านี้ด้วยครับ

	 	 เมื่อวันที่	 24-26	 ธันวาคม	 2562	 คณะกรรมการเยี่ยมประเมินจาก

สถาบนัรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลไดม้าประเมนิโรงพยาบาลสงขลานครินทร	์

ทีข่อรบัการประเมนิคณุภาพโรงพยาบาลระดบัก้าวหน้า	(Advanced	Hospital	

Accreditation)	 ซึ่งบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมกันนำาเสนอความ

เป็นตัวตนของชาว	 ม.อ.	 ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน	 แพทย์	 พยาบาลที่มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพจนการนำาเสนอผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

น่าประทบัใจ	และคาดวา่น่าจะผ่านการรับรอง	หลงัจากไดม้กีารปรับปรุงแก้ไข

ตามความเห็นและคำาแนะนำาของท่านกรรมการที่มาประเมินแล้ว	

	 	 ขอขอบคุณศิษย์เก่าของคณะแพทย์	ม.อ.	คือ	ท่าน	อ.สมจิตต์	ชี้เจริญ	

(ศษิยเ์ก่ารุน่	10)	ซึง่เปน็กำาลงัสำาคญัทีม่าให้คำาแนะนำา	บรรยายและเปน็กำาลงัใจ

ทีส่ำาคญักับคณะแพทยข์องเรามาตลอดระยะเวลาหลายปตีอ่เนื่องมา	ทีส่ำาคญั

ที่สุดคือท่านไม่รับค่าตอบแทนที่ทางคณะแพทย์มอบไห้	 โดยท่านจะมอบเงิน 

ค่าตอบแทนน้ีให้กับผู้ป่วยผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 	 ผมขอ

ชื่นชมต่อความเป็นนักบริหารที่มีความสามารถและขอแสดงความนับถือ 

ในน้ำาใจที่ดีงามของท่านที่มาผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ของเราได้ยกระดับ

การรกัษาพยาบาลผู้ปว่ยให้มคีณุภาพสงูเพื่อผู้ปว่ยทีม่าโรงพายาบาลจะไดรั้บ

การรักษาอย่างดีที่สุดเมื่อมาที่	ม.อ.	

	 	 สุดท้ายน้ี	 ผมขออนุญาตส่งความสุขในวันส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่	

เมื่อสารศิษย์เก่า	 แพทย์	 ม.อ.	 ฉบับน้ีออกไปทุกท่านคงจะได้กลับมาทำางาน

เป็นปกติหลังจากพ้นช่วงหยุดพักผ่อนมาแล้ว	 ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์ที่ 

ทกุทา่นนับถือ	จงอำานวยพรให้ทา่นและครอบครวัมคีวามสขุตลอดปีใหมน้ี่ครบั.

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A

สารจากคณบดี 

ขอขอบคุณบุคลากรของคณะ
แพทยศาสตร์ได้ร่วมกันนำ เสนอ
ความเป็นตัวตนของชาว ม.อ. 
และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน 
แพทย์ พยาบาลที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ จนการ

นำ เสนอผลงานออกมาได้อย่าง
ดีเยี่ยมน่าประทับใจ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.4

สวัสดีปีใหม่ครับ

	 	 ในรอบปี	2562	ที่ผ่านมา		ทางสมาคมศิษย์เก่ามีกิจกรรมที่ได้มีการสานต่อมา	

และดำาเนินการจนประสบผลสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี		ดังต่อไปนี้คือ

	 	 1.	 กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า	คณาจารย์	และสถาบัน

การศึกษา

	 	 	 -	 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีและอาจารย์อาวุโส

	 	 	 -		 ร่วมงาน/ร่วมทำาบุญงานศพ	ศิษย์เก่าและญาติสายตรง

	 	 	 -		 เยี่ยมไข้อาจารย์หรือศิษย์เก่าที่รักษาพยาบาลอยู่ใน	รพ.	ม.อ.

	 	 2.	 รบัรองสถานะศษิยเ์ก่า	เพื่อขอใชส้ทิธิจองห้องพเิศษ	และสวสัดกิารลดหยอ่น

ส่วนเกินสิทธิค่าห้องพิเศษ	รพ.ม.อ.

	 	 3.	 บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์	ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด

คณะแพทยศาสตร์	แก่ศิษย์เก่าทุกท่าน

	 	 4.	 จัดทำาสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รายปักษ์ทุก	3	 เดือน	4	ฉบับ/ปี	จัดส่งให้

ศิษย์เก่าทุกท่าน	ฟรี

	 	 5.	 คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น	 คณะแพทยศาสตร์	 และเสนอชื่อ	 เพื่อรับคัดเลือก

เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย	

	 	 6.	 จัดเสวนาศิษย์เก่าดีเด่น	ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำาปี

	 	 7.	 จัดงาน	Homecoming	Night	ทั้งที่หาดใหญ่และกรุงเทพฯ

	 	 8.	 จัดงานวิ่งชิว	ๆ	ชมวิว	ม.อ.	จิบกาแฟยามเช้าเล่าเรื่องราวชาว	Med.PSU

	 	 9.	 ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	 	 โดยการร่วมจัดงานปัจฉิมนิเทศ	และ

จัดทำาของที่ระลึกมอบให้บัณฑิตใหม่	

	 	 10.	จัดกิจกรรมที่สนับสนุนและประสานงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย	

	 	 11.	การดำาเนินงานเปิดร้าน	Binla	Brew

	 		สุดท้ายนี้	ในนามของสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ผมใคร่ขออำานาจ

คุณความดีทุกอย่างที่ท่านยึดมั่น	 จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมี 

ความสุข	และมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงด้วยครับ.

นพ.เจษฏา  จงไพบูลย์พัฒนะ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

สารจากนายกสมาคมฯ

A
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

A

	 	 บรรยากาศงาน	“คนืสู่เหยา้ เล่าเรื่องราว ชาว Med.PSU@BKK”	วนัเสารท์ี	่16	พฤศจกิายน	2562	เวลา	18.00-22.00	น.		 

ณ	รา้น	The	Cavern	Club		และรว่มเเสดงความอาลยัตอ่การจากไปของ	อ.ประเสริฐ	วศนิานุกร		อาจารยเ์เพทย	์ดา้นศลัยศาสตร	์

ผู้บุกเบิกและก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	อาจารย์เเพทย์ผู้เป็นต้นเเบบของศิษย์เเพทย์สงขลา	นครินทร์	.



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6A

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์
จากข้าวของเครื่องใช้

และลวดลาย
ตอน: ถ้วยชาม (๑)

	 	 ถ้วยกระเบื้องลักษณะนี้	(รูปที่	1)	พบเห็นได้ทั่วไปในพิพิธภัณฑ์และ

ร้านจำาหน่ายวตัถุโบราณของทกุประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	

โดยจะมีลักษณะซ้ำา	ๆ	กัน	คือ	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	6	นิ้ว	ก้นแคบ	

และปากผายออกเล็กน้อย	ตกแต่งด้วยสีน้ำาเงินใต้เคลือบ		อาจมีลักษณะ

ตกแต่งบางอยา่งแตกตา่งกันไปบา้ง	อยา่งเชน่ใบน้ีซึง่ซือ้มาจากพอ่คา้ขาย

ของเก่าในอินโดนีเซียที่อ้างว่าพบในแม่น้ำา	 มีลายภายนอกเป็นเถาดอกไม้	 

(คนไทยเรียกลายก้านขดบ้าง	 ลายดอกบัวบ้าง	 ในบทความภาษาอังกฤษ

เรียก	flower	scroll	design	ตัดขอบบนและล่างด้วยเส้นสีน้ำาเงิน	ก้นถ้วย

เปน็วชัระ	(Vajara)	อยูภ่ายในวงกลม	ขอบปากภายใน	เปน็กากบาทสลบักับ

จุดจำานวน	5	จุด	น้ำาเคลอืบบางอยา่งสม่ำาเสมออนับ่งบอกถึงการจมอยู่ใตน้้ำา

มานับรอ้ยปจีนเห็นเน้ือกระเบือ้งขาวขุน่เนียนเหมือนสน้ีำานม	ถ้วยลกัษณะน้ี 

รูปที่ 1		(ก).	ภาพด้านหน้า	(ข).	ภาพด้านบน
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ผลิตในจีนยุคสมัยราชวงศ์หมิงซึ่งอาจมีอายุในสมัยจักรพรรดิ	

Hongzhi	 (คริสตศักราช	 1487-1505)	 เมื่อดูจากแผนภูมิของ

กาลเวลา	 (รูปที่	 2)	แล้ว	ณ	 เวลานั้นในเวียดนามมีอาณาจักร	

ไดเวียด	 (Dai	Viet)	และ	จามปา	 (Champa)	 ในกัมพูชาเป็น

ยุคที่กำาลังสิ้นสุดของอาณาจักรขอมเพราะได้ถูกรุกรานก่อน

หน้าน้ีแล้วโดยกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งดำาเนินมาอย่างต่อ

เนื่องต้ังแต่คร้ังพระบรมราชาธิราชที	่2	(เจ้าสามพระยา)	และได้

แข็งแกร่งมั่นคงขึ้นอย่างมากในยุคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 

(คริสตศกัราช	1448-1488)		ซึง่เปน็พระมหากษัตรยิผู้์ยิง่ใหญแ่ละ

รูปที่ 2 		แสดงกาลเวลาและอาณาจักรที่ปรากฏในเวลาดังกล่าวจาก	คริสตศักราช	1,000	จนถึง	2,000

ครองราชย์ยาวนานที่สุดของกรุงศรีอยุธยา		ถ้วยกระเบื้องใบนี้

อาจอยู่ในยุคสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่	2	(คริสตศักราช 

1491-1529)	ซึ่งคนไทยเชื่อว่าคือพระพันวษา	ในเรื่อง	ขุนช้าง	

ขุนแผน	อันเป็นกษัตริย์ที่ยกทัพไปตีมะละกา	ถึงสองครั้ง	และ

เป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ	 กรุงสุโขทัย

หมดสภาพการเป็นศูนย์กลางไปแล้วเพราะราชวงศ์พระร่วง

ของสุโขทัยได้เสกสมรสกับราชวงศ์สุพรรณภูมิของอยุธยา	

อาณาจักรพม่ากำาลังอยู่ ในช่วงแรก	 และเวลาดังกล่าวเป็น

ครึ่งหลังของอาณาจักรมัชฌปาหิต	 (Majapahit)	 ในแผ่นดิน



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.8A

อินโดนีเซียปัจจุบัน	 ก่อนการเข้ามาของกองเรือโปรตุเกสและ

สเปนนับร้อยปี

	 	 ตลาดถ้วยชามในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้น้ันใหญ่โตกวา้ง

ขวางมาก	ส่วนใหญ่เพื่อการอุปโภค	ด้วยลักษณะที่น่าใช้	กล่าว

คือน้ำาหนักเบาแต่แข็งแกร่ง	การมีเคลือบทำาให้ไม่ทิ้งกลิ่นและสี 

หลงัลา้ง	รวมทัง้ไมเ่ปลีย่นรสชาตอิาหารขณะทีบ่รรจุ		สว่นหน่ึง

ใช้ ในศาสนพิธีด้วยเห็นว่าเป็นของหายาก	 เพราะผลิตเองไม่ได้	

ต้องซื้อหาจากภายนอกอันเป็นสิ่งที่บอกถึงเศรษฐานะของผู้ซื้อ

ได้เป็นอย่างดี	 ทั้งยังรูปทรงสีสันสวยงาม	 มีประกายเป็นเงา 

ดูมีค่า	 ความคึกคักของการผลิตจากที่หนึ่ง	 และขนส่งเพื่อขาย

ไปยังอีกที่หน่ึง	 อาจจินตนาการได้จากการค้นพบซากเตาเผา	

รวมทัง้เรอืที่ใช้ ในการขนสง่ซึง่จมอยู่ใตท้ะเลดงัแผนที่ในรปูที	่3

	 	 ความคึกคักของการค้าขายถ้วยชามที่ผลิตกันได้เองใน 

ดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้อนัอาจจะศกึษาไดจ้ากซากเรอื

ทีม่สีนิคา้ดงักลา่ว	ขึน้สูจุ่ดสงูสดุในชว่งคร่ึงแรกของราชวงศห์มงิ	

ซึง่มนีโยบายทีเ่ขม้งวดเรื่องการสง่ออกของถ้วยชามทีผ่ลติในจีน

มิให้เป็นไปโดยอิสระ	ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงของราชวงศ์	

(ถ้วยชามเปน็สนิคา้ออกอนัดบัหน่ึงของจีน	และเปน็สนิคา้หลกัใน

สินค้าออก	3	อย่าง	โดยอีก	2	อย่างคือผา้ไหม	และโลหะ)	สง่ผล

ให้เกิดความขาดแคลนถ้วยชามทีผ่ลติจากประเทศจีนเปน็อยา่ง

มากเปน็เวลาเกือบศตวรรษ
1,2
	(ชว่งเวลาน้ีนักโบราณคดจีำานวน

หนึ่งเรียกว่า	Ming	gap)
1
	แต่นับจากสมัยจักรพรรดิ	Hongzhi	

เป็นต้นมา	 การค้าขายถ้วยชามที่ผลิตจากจีนเป็นอิสระและ

ดำาเนินไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น	ทำาให้เตาผลิตเหล่านั้นทยอย

ปดิตวัลง	และแทบจะหมดไปอยา่งสิน้เชงิในสมยัของจักรพรรดิ

วา่นลี	่(Wanli	คริสตศกัราช	1572-1620)
1
	โดยปรากฏหลกัฐาน

และทั้งเชื่อกันว่าในยุคสมัยจักรพรรดิว่านลี่มีการค้าขายถ้วย

ชามของจีนเป็นไปอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมาก	 อาจ

กลา่วไดว้า่ในยคุจักรพรรดวิา่นลีน้ั่น	จีนเปน็ผู้คา้เครื่องถ้วยชาม

แต่เพียงเจ้าเดียวในทะเลของย่านนี้

รูปที่ 3

แสดงเตาเผาและเรือบรรทุกสินค้าเคร่ืองดินเผาจากเตาเผา 

ดังกล่าว	 โดยเตาเผาจะพบได้ทั่วไปบนพื้นทวีปของเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งหนาแน่นที่สุด	บริเวณภาคเหนือ	และล่าง

ลงมาตลอดฝ่ังแมน้่ำาของแผ่นดนิทีเ่ปน็ประเทศไทย	และประปราย

ทางเหนือของลาวและเวียดนามในปัจจุบัน	 ส่วนเรือที่จมน้ัน 

พบมากในอ่าวไทย	 ชายฝ่ังด้านตะวันออกของแหลมมลายู	

ชอ่งแคบมะละกา	ซึง่อยูร่ะหวา่งมาเลเซยีและอนิโดนีเซยี	ชายฝ่ัง

ของฟิลิปปินส์	และเวียดนามทางตอนใต้
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	 	 เมื่อเราเพ่งมองถ้วยกระเบื้องใบนี้	 (รูปที่	1)	ซึ่งอาจเป็น

สาเหตสุำาคญัทีท่ำาให้เตาผลติถ้วยชามในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้

ตอ้งปดิตัวลง	เราก็จะเห็นเหตผุลทีช่ดัเจน		กลา่วคอืเมื่อคดิยอ้น

กลบัไปเมื่อ	500	ปทีีแ่ลว้	ซึง่เตาเผาใน	เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้

ผลติไดแ้ตเ่ครื่องดินเผาหนักและหนาเตอะ	และสว่นมากมสีเีดยีว	 

ทั้งสีสันไม่สดใส	 และเคลือบก็ไม่เงางาม	 การปรากฏของถ้วย

ใบน้ีจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขย่าวงการค้าเครื่องถ้วยชามไม่น้อย	

แน่นอนว่าไม่เฉพาะเรื่องสินค้าแต่ประการเดียว	 เทคโนโลยี

การขนส่ง	ราคา	และเครือข่ายการค้า	ก็คงเป็นเงื่อนไขสำาคัญ	

จากบนัทกึของจีน	นักวชิาการจงึทราบเป็นทีแ่น่นอนวา่	ณ	เวลา

น้ันไดมี้พอ่คา้ชาวจีนอยูท่ัว่ไปในสยาม	อนิโดนีเซยี	และมะละกา	

เรียบร้อยแล้ว
3

	 	 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการทะลักของ

คนจีนเข้ามาในทุกประเทศ	 พร้อมด้วยสินค้าจากประเทศจีน

ที่ราคาถูกกว่า	 รูปทรงสวยงาม	 และคุณภาพเริ่มดีขึ้นเรื่อย	 ๆ	 

ผู้มีสติปัญญาควรพิจารณาให้รู้ว่าน่ีมิใช่เรื่องใหม่อันพึงต้องตก

อกตกใจอะไรไปมากมาย	 เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นแล้วครั้งหน่ึง

เมื่อกว่า	500	ปีที่แล้วด้วยซ้ำา

	 	 ถ้วยที่มีอายุกว่า	500	ปีเช่นใบนี้		แต่อยู่ในสภาพที่เกือบ

สมบูรณ์มาได้จนถึงปัจจุบันน่าจะเป็นจากเหตุเพียงสองสาม

ประการเท่าน้ัน	 กล่าวคือ	 งมจากเรือที่จมลงแม่น้ำาหรือทะเล 

ซึง่น่าจะเปน็ไปไดม้ากทีส่ดุ	รองลงมาคอืฝังอยู่ในหลมุศพคนตาย	

รวมทัง้อยู่ในกรุตามวดัต่าง	ๆ 	ของไทย	ทีจ่ะเป็นของใชค้รวัเรือน

แล้วตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เลย	เพราะ

ย่อมมีการแตกหักเสียหายจากการใช้งาน	 สภาพน้ำาเคลือบ

จะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้วยใบน้ันผ่านมาถึงปัจจุบันด้วยวิธี ใด	 

นักเลงเครื่องถ้วยของไทยนิยมเรียกว่า	 ตกน้ำา	 ตกดิน	 และ

ตกทอด	 โดยน้ำาเคลือบจะเหลืออยู่จากน้อยที่สุดในกรณีที่ตก

น้ำา	มากขึ้นในกรณีที่ตกดิน		และจะมีมากที่สุดในกรณีที่ตกทอด

	 	 อนึ่งเครื่องถ้วยที่ตกดินน้ันพบมากที่เส้นทางระหว่าง 

ภาคเหนือของไทยกับประเทศพม่า	 และในประเทศฟิลิปปินส์	

สมควรกล่าวเป็นกรณีพิเศษว่า	 ในฟิลิปปินส์น้ันพบในหลุมศพ

เป็นอันมาก	 ส่วนในประเทศภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เช่นประเทศไทย	 พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 

น้ันพบน้อย	 สันนิษฐานว่าเพราะประเทศดังกล่าวได้เปลี่ยนไป

นับถือพระพุทธศาสนา	ซึ่งมีพิธีฌาปนกิจ	แทนการฝังนั่นเอง.

รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ

(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่น	14)

		 ภาควิชารังสีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.
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