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 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

(บทประพันธ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นิก  สุนทรธัย)  
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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช โดยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา พร้อมใจถวายความจงรกัภกัดีด้วยการใส่ชดุด�า และชดุนกัศกึษา 
ร่วมพิธกีนัอย่างพร้อมเพรยีง ในพิธ ีรศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธกิารบด ีกล่าวค�าอาเศยีรวาทถวายความอาลัยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ประตูเสด็จ (ประตู 2) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

 พิธีน้อมร�ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณและร่วมถวำยควำมอำลัย 		
	พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สมาน โอภาสวงศ์ อดีตประธานกรรมการ   
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เมือ่วนัที ่ 9 ตลุาคม 2559

งานพระราชทานเพลงิศพ ดร.สมาน โอภาสวงศ์
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       รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วเิศษ  อธิการบดีมหาวทิยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) พร้อมด้วยคณะการแพทย์แผนจนี ให้การต้อนรับ 
ศาสตราจารย์จางป๋อหล่ี อธกิารบดมีหาวทิยาลัยการแพทย์แผนจนีเทยีนจนิ และคณะ ในโอกาสที ่มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวฯ จดัพธิเีปิดสถาบนั
ขงจื่อการแพทย์แผนจีน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ต้อนรับ ศาสตราจารย์จางป๋อหลี่ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนเทียนจิน

       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน                

จัดพิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพิธีเปิดผ้าแพร

คลมุป้ายจดัขึน้ ณ  สถาบนัขงจ่ือการแพทย์แผนจีน ชัน้ 5 อาคารบรรณสาร  โดย ดร.วเิชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊  

ให้เกยีรตเิป็นประธาน  และดร.โจว  เกาหยู ่ เลขานกุารเอก  ฝ่ายการศกึษา  สถานเอคอคัรราชทูตจีนประจ�าประเทศไทย กล่าวแสดงความยนิดี  

ท่านพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชยั  ธมมฺธโช) ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัไตรมิตรวทิยาราม  วรวหิาร  ประพรมน�า้พระพทุธมนต์และเจิมป้ายสถาบัน  

โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ      

       นอกจากนี้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แพทย์แผนจีน ในศตวรรษที่ 21” 
      โดย ศาสตราจารย์ จ้งเฉียวเหวย ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจ่ือการแพทย์แผนจีนฝ่ายจีน  
                เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559   

พิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 



  

 คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมหลักสูตรบูรณาการการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและจัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน      
ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวคิดเศษฐกิจดิจิทัลและการออกแบบ             
เชิงวัฒนธรรม วิทยากรโดยคุณสีชมพู บุตรสินธุ์ (พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ) หัวข้อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการบรรยาย เรื่อง เกษตรกรไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) วิทยากรโดย  
คุณสุรชัย แซ่จิว ห้องบรรยายพิเศษ 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

 

       คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งดูแลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการอาคาร 

พร้อมคณะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุม่วเิศษ  อธิการบดมีหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ(มฉก.)ให้การต้อนรับ

และกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

คณะนิเทศศาสตร์ บริการวิชาการและจัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชน      



 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมอนุโมทนาบุญ กับโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ จ�านวน 1,737 บาท ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2559 ณ วัดมณฑป เขตตลิ่งชัน กรงเทพมหานคร 
จดัโดยพระวทิยากร กลุม่ใต้ร่มพุทธธรรม ส�านักงานส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และความมัน่คง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

บรรยายถวายความรู้สามเณร การปฐมพยายาลเบื้องต้น
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      มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) จดัสอบสมัภาษณ์นกัศกึษาใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2560 รอบก่อน Admission ครัง้ที ่1 
ทุกรายวิชา ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2560
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       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จัดพธิเีทิดพระเกียรติร�าลึกในพระกรณุาธคิณุ สมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี ในงาน "โครงการสานฝันวันสมเด็จย่า...สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ" ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ  
พระราชกรณียกิจของพระองค์ และการเดินเทิดพระเกียรติของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรรณสาร มฉก.     
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

      โครงการสานฝันวันสมเด็จย่า....                        
.....สู่การพยาบาลด้วยหัวใจ พ.ศ.2560

        ส�านักทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เห็นการจัดการเรียนการสอนจากสถานท่ีจริง ได้รับข้อมูลการเรียนการสอน               
จากคณาจารย์แต่ละคณะวิชามาให้ความรู้โดยตรง พร้อมกับรุ่นพี่ที่ก�าลังศึกษามาให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับน้อง ๆ 
นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ ณ  ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

โครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560



 

      แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�านักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 4 ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจบางพลี น�าทีมโดย 
พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรตัน์ ผกก.สภ.บางพล ีพ.ต.ท.ธรียทุธ เสรีนนท์ชยั รอง ผกก.ป.สภ.บางพล ีร่วมพธิเีปิดการแข่งขนัฟตุบอลประเพณี 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดี       
ทั้งสององค์กร โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ ก่อนการแข่งขัน อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน สถานีต�ารวจบางพลี ชนะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 8 ประตู ต่อ 3 ณ สนามกีฬากลาง มฉก. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
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  แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�านักพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร มหาวทิยาลัยบูรพา และมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั เพื่อส่งเสรมิใหบ้คุลากรไดอ้อกก�าลงักายสม�า่เสมอ สร้างความสัมพนัธ์ที่ดรีะหว่าง
องค์กร บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท�างาน สร้างไมตรีอันดีต่อกัน ณ สนามกีฬากลาง มฉก. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4 สถาบัน

ฟุตบอลประเพณี ม.หัวเฉียวฯ กับ สภ.บางพลี                                



 ใครท่ีเคยไปบริจาคเลอืดทีส่ภากาชาดไทย หรอืบรจิาคตามหน่วยงาน สถานท่ีต่าง ๆ  คงจะเคยได้รบัซองยาสีขาวบรรจุเมด็ยาสแีดง
เอาไว้เตม็ถงุ โดยให้น�ากลับไปทานทีบ้่านฟรี “หมอแล็บแพนด้า” หรอื ทนพ. ภาคภมู ิเดชหัสดนิ นกัเทคนิคการแพทย์ สงักดัสภากาชาดไทย 
กล่าวถึงเจ้ายาถุงนี้เอาไว้ว่า เป็น “ยาเสริมธาตุเหล็ก” ท�าไมคนท่ีบริจาคเลือดต้องเสริมธาตุเหล็ก แล้วถ้าเราไม่ทานจะเป็นอันตรายอะไร             
ต่อร่างกายหรือไม่

 ยาทีไ่ด้รบัแจกฟรี ๆ  หลังบริจาคเลอืดทีจ่ริงแล้วกคื็อ ยาเสรมิธาตเุหลก็ นัน่เอง  (Ferrous Fumarate 200 mg ผสมวติามนิ B1 , B12 
และวติามนิ C) ยาบางแห่งกอ็าจแตกต่างจากน้ีได้ แต่กคื็อยาเสรมิธาตเุหลก็เหมือน ๆ กัน
                
 แล้วท�ำไมต้องเสรมิธำตเุหลก็?

 เหตผุลกเ็พราะว่าธาตเุหล็กเป็นส่วนประกอบส�าคญัทีอ่ยูใ่นเมด็เลอืดแดง  ในการบริจาคโลหติแต่ละครัง้เราจะเสยีธาตเุหลก็ไปประมาณ 
200-250 มลิลกิรมั หากเราวดัความเข้มข้นโลหิตทนัทหีลังบรจิาคเลอืด จะพบว่าลดลง 0.5กรมั/เดซิลติร พดูแบบบ้านๆกคื็อ เลอืดจางลงทนัท ี
0.5 เช่น ถ้าตอนแรกเราวดัความเข้มข้นของเลอืดได้ 13 กรมั/เดซิลติร พอบรจิาคเสรจ็ปุ๊บ ความเข้มข้นของเลอืดกอ็าจจะเหลอื 12.5 ทนัที    
โดยเฉพาะผูห้ญงิจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะซดีหรือโลหติจางได้ง่าย เนือ่งจากการมปีระจ�าเดอืนทุกเดอืน

  แต่กไ็ม่ต้องตกใจเขาศึกษากนัมาแล้วว่า ธาตุเหลก็ทีส่ญูเสยีไปจะสามารถทดแทนได้ด้วยการกนิอาหารไทย ๆ  ตามปกต ิ ถ้ากนิอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ความเข้มข้นของเลือดจะกลบัมาเป็นปกติได้ ยงัไงกต็าม คนท่ีกนิยาเสรมิธาตเุหลก็ 30 เมด็ ในเวลา       
1 เดือนจะสามารถเพิม่ระดับความเข้มข้นของเลอืดได้ดีกว่ากลุ่มท่ีเลอืกทานอาหารเพยีงอย่างเดยีวโดยไม่กนิยา
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     แพทย์ตอบปัญหา        
“ยาแจกฟรีหลังบริจาคเลือด ไม่ทานได้ไหม?”

ทีม่า : http://health.sanook.com/4493/

ค้นหามาให้...อ่าน
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 ก่อนจะถงึค�า่คนือนัทรงเกยีรตใินงานรบัรางวลั  อดใจไม่ได้ทีจ่ะน�าเรือ่งราวระหว่างการเดนิทางมาเล่าสูก่นัฟัง  ข้าพเจ้าเป็นคนหนึง่
ทีไ่ด้รับโอกาสส�าคญัในชวีติตดิปีกเครือ่งบนิเหนิฟ้าไปกบัเค้าด้วย  จากการไต่ถามอย่างไม่เป็นทางการขณะเดนิทางไปยงัสนามบนิดอนเมอืง
สรุปได้ว่าเป็นการเยอืนสหภาพเมยีนมาร์ครัง้แรกของทกุคน  วนันัน้เราใส่เส้ือโปโลสส้ีมสนี�าโชคคว้าชัยชนะของมหาวทิยาลยัท�าเอาสนามบนิ
ดอนเมืองสว่างจ้าสดใสไปเลย  เดินทางโดยสายการบนินกแอร์สายการบินของคนไทย  ออกเดินทางเวลา 06.20 น. ถึงสนามบนิมงิกาลาดง  
กรุงย่างกุ้ง  เวลา 07.05 น. การเดินทางครั้งน้ีถือได้ว่าเป็นการตะลุยแบบมาราธอนถึงพริกถึงขิงจริง ๆ ค่ะขอบอก ได้รับความรู้ต่าง ๆ     
เกี่ยวกับสหภาพเมียนมาร์จาก ม่ะนางศรีค�า (คุณศรีค�า) มัคคุเทศก์แสนสวยชาวเมียนมาร์  จึงขอถ่ายทอดเกร็ดความรู้ท่ีได้รับระหว่าง        
การนัง่รถบสัจากสนามบนิมงิกาลาดง  กรุงย่างกุง้  ไปยงั  กรงุเนปิดอร์เมอืงหลวงใหม่ของสหภาพเมยีนมาร์ซ่ึงเป็นสถานทีจ่ดังานรับรางวัลคร้ังนี้
มาบอกกล่าวแบบหอมปากหอมคอด้วยการแปลงจากการเล่าเรื่องราวของมัคคุเทศก์สาวมาเป็นการถามตอบสั้น ๆ ในหัวข้อน่ารู้นะคะ  

 ถาม :  พม่าและเมียนมาร์มีความหมายแตกต่างกันหรือไม่ ?
 ตอบ :  ค�าว่า  พม่า  และ เมียนมาร์มีความหมายแตกต่างกัน  สมัยก่อนค�าว่า  พม่า  หมายถึง  คนกลุ่ม ๆ นึงท่ีอาศัยอยู่ใน 
  เมียนมาร์เท่านั้น  ส่วนเมียนมาร์  หมายถึง  คนที่อาศัยอยู่ในสหภาพเมียนมาร์ทั้งหมด  ค�าว่าเมียนมาร์ จึงหมายถึง 
  ประชากรและชาวเผ่าทั้งหมดที่อยู่ในเมียนมาร์  

 ถาม : สหภาพเมียนมาร์ใช้คริส์ตศักราชหรือพุทธศักราช ?
 ตอบ : ใช้คริสตศักราช หรือ ค.ศ. ค่ะ

 ถาม :  BURMA  เปลี่ยนเป็นชื่อทางการว่าอะไรและเมื่อไหร่ ? 
 ตอบ : หลังจาก ค.ศ. 1989  เปลีย่นจาก BURMA เป็นสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)   

 ถาม :  จ�านวนประชากรและชาวเผ่าในประเทศเมียนมาร์ ?
 ตอบ : ประชากรของประเทศมทีัง้หมด 52 ล้านคน  ชาวเผ่าท่ีเกิดในสหภาพเมยีนมาร์ท้ังหมด 135 เผ่า ม ี8 เผ่าหลกัของประเทศ  ได้แก่  
  1. ชาวเผ่ากะฉิ่น  อยู่ในภาคเหนือของเมียนมาร์ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  2. ชาวเผ่ารัฐฉานหรือไทใหญ่  เป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุด 
  3. ชาวเผ่ากะเหรี่ยง  เข้ามาท�างานที่ประเทศไทยมากเนื่องจากติดกับทางแม่สอดและเมียวดี  
  4. ชาวเผ่ากะยาหรือกะเหรี่ยงคอยาว ต้นก�าเนิดอยู่ที่ประเทศเมียนมาร์และอยู่ติดกับแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย   
      ประเทศไทยได้เงินจากการท่องเที่ยวจากเผ่านี้    
  5. ชาวเผ่ามอญ  เป็นเผ่าที่เก่าแก่มากที่สุด  มีวัฒนธรรมของตัวเอง  มอญเป็นชนชาวเผ่าที่นับถือศาสนาพุทธ  
  6. ชาวเผ่ายะไข่หรือชาวเผ่าอาระกัน  
  7. ชาวเผ่าชินอยู่ติดกับประเทศอินเดีย  
  8. ชาวเผ่าพม่า  

 ถาม :  ชาวโรฮิงญาเป็นชาวเผ่ายะไข่ใช่หรือไม่ ?
 ตอบ : ชาวโรฮิงญามาจากบังกาลีสมัยก่อนก็คือบังคลาเทศ ท�าไมถึงมาอยู่ในประเทศเมียนมาร์ได้ เพราะตอนที่ประเทศ 
  เมียนมาร์เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษประเทศเมียนมาร์ต้องยกยะไข่ให้อังกฤษ สมัยก่อนอินเดียและบังคลาเทศ 
  ไม่ได้แยกกันแบบนี้หลัง ๆ มาจึงแยกกัน  โรฮิงญาเข้ามาในสมัยประเทศอังกฤษปกครองเพื่อเข้ามาเป็นทหารรับจ้าง 
  และมาท�าการเกษตรให้กับอังกฤษ  พูดจริง ๆ แล้วอังกฤษน�าโรฮิงญาเข้ามาอยู่ในประเทศเมียนมาร์  หลังจากเราได้รับ 
  เอกราชจากประเทศอังกฤษบางกลุ่มก็ยังอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ในเผ่ายะไข่เพราะอยู่ติดกับบังคลาเทศ  โรฮิงญา 
  กับยะไข่ไม่ใช่เผ่าเดียวกัน

ม.หัวเฉียวฯ ตะลุยเนปิดอร์รับรางวัลเกียรติยศด้านพลังงาน  
รางวัลแห่งความภูมิใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับอาเซียน

  เล่าสู่กันฟัง...

(ต่อหน้า 10)
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 ถาม : ประเทศเมียนมาร์ขับรถพวงมาลัยซ้ายหรือขวา ?
 ตอบ : การขับรถทีน่ีม่ทีัง้พวงมาลยัซ้ายและขวา  เป็นประเทศเดยีวในโลกเลยกว่าว่าได้  สมยัก่อนตอนเป็นเมอืงข้ึนของประเทศ 
  องักฤษยงัคงเป็นพวงมาลัยขวาขบัเลนซ้าย  หลงัจาก ค.ศ.1948 ได้รบัเอกราชจากประเทศองักฤษ และเมือ่ช่วง ค.ศ.1969  
  ในยุคของนายพลเนวินซึ่งเป็นผู้ประกาศปิดประเทศเมียนมาร์ ต้องการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่มีสัญลักษณ์           
  เป็นเมืองขึ้น จากพวงมาลัยขวาและขับเลนซ้ายให้เปลี่ยนมาเป็นพวงมาลัยขวาขับเลนขวาล�าบากและสับสนมาก               
  จึงเปรียบเด็กรถเสมือนเป็นดวงตาและคนขับรถเป็นเท้า  

 ถาม : เมืองเนปิดอร์อยู่ที่ใด  ท�าไมจึงได้เป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศเมียนมาร์ ?
 ตอบ : เนปิดอร์อยู่ศูนย์กลางย่างกุ้งกับมัณฑะเล วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเมืองเนปิดอร์ต้องการให้เมืองหลวงของ 
  ประเทศเมียนมาร์กลับมาอยู่ในภาคกลางอีกครั้ง เป็นเมืองหลวงใหม่ใหญ่กว่าย่างกุ้ง 10 เท่า ใหญ่กว่าสิงคโปร์  10 เท่า  
  และใหญ่กว่าเบอร์ลนิ  6 เท่า  มพีืน้ทีท่ัง้หมด 7,000 ตารางกโิลเมตร  สร้างใหญ่ขนาดนีเ้พือ่ประชากรในอนาคตข้างหน้า   
  การวางผังเมืองกว้างมาก  เนปิดอร์มีสนามบิน  สมัยก่อนจะเข้าได้ต้องเป็น Business Visa เท่านั้น ปัจจุบันประชาชน 
  ไม่ได้ย้ายตามมาอยู ่ทีน่ีม่แีต่ข้าราชการทีย้่ายมา มปีระชากรอาศัยเพียง 900,000 กว่าคน เมือ่ปี ค.ศ. 2013 ประเทศเมยีนมาร์   
  เป็นเจ้าภาพซีเกมส์และจัดขึ้นที่นี่ชื่อว่า  “เนปิดอร์เกมส์”  เพ่ือให้คนรู้จักเนปิดอร์ว่าเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศ 
  และในปี ค.ศ. 2014 เปิดให้นกัท่องเทีย่วเข้าหลงัจากเป็นเจ้าภาพซเีกมส์และใช้เป็นสถานที ่จดัประชมุต่าง ๆ ในอาเซยีน                     
  สายไฟฟ้าภายในเมอืงจะเกบ็ใต้ดินท้ังหมด การสร้างเนปิดอร์รัฐบาลต้องขอสนบัสนนุและขอความช่วยเหลอืจากรฐับาลจนี   
  โดยกู้เงินรัฐบาลจีนมาทั้งหมด 160 ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์  และจากประเทศไทย 100 ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์    
  การสร้างเมืองนี้ใช้เงินมหาศาลภายในเวลานิดเดียว ปัจจุบันนี้ที่เข้ามาอยู่ก็คือ ข้าราชการทหาร หรือลูกหลานทหาร   
  โซนทีด่ทีีส่ดุคือโซนทหาร  นอกจากนีม้จีดุประสงค์ต้องการให้สถานทูตท้ังหมดย้ายมาอยูโ่ดยให้พืน้ท่ี  5  เอเคอร์  แต่มเีพยีง 
  สถานทูตเดียว ที่ย้ายมา  คือ  สถานทูตบังคลาเทศ  ปัจจุบันสถานทูตต่าง ๆ ยังคงอยู่ในกรุงย่างกุ้ง  การวางผังเมืองใน 
  เนปิดอร์ถนนจะเป็น 8 เลนทั้งหมดเพื่อน�าสู่เมืองส�าคัญต่าง ๆ ในประเทศเมียนมาร์  

 ถาม : เจดีย์อุปสันติอยู่ที่เมืองใด ?
 ตอบ : เจดีย์อุปสันติอยู่ที่เมืองเนปิดอร์   จ�าลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง  อุปสันติ  ก็คือ  ให้เกิดสันติสุขกับทุกคน  ท�าไมจึง
  สร้างเจดีย์อุปสันติขึ้นมา  ถ้ากลับไปดูในอดีตของเมียนมาร์กษัตริย์ขึ้นครองราชย์จะสร้างเจดีย์เพื่อบ่งบอกถึงบุญ
  บารมีของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น

 ถาม :  ประเทศเมียนมาร์มีช้างเผือกอยู่ที่เมืองใด ?
 ตอบ : ประเทศเมียนมาร์มีช้างเผือกอยู่ที่เมืองเนปิดอร์ตรงบริเวณด้านล่างของเจดีย์อุปสันติ ช้างเผือกคือช้างคู่บุญบารมี
  ของผู้น�าประเทศ  สมัยก่อนเป็นช้างคู่บารมีของพระมหากษัตริย์  ตั้งแต่สงครามอยุธยาและหงสาวดีเกิดขึ้นเพื่อ 
  แย่งชิงช้างเผือกกัน โดยหาช้างเผือกได้มากที่สุดคือในป่ายะไข่ การย้ายเมืองหลวงใหม่มาอยู่ที่นี่ก็ได้น�าช้างเผือก
  มาด้วย 
          
 พอได้รับเกร็ดความรู้พอสังเขปกันบ้างนะคะ  แต่ที่จะลืมเล่าไม่ได้นั่นก็คือ  ถนน 20 เลน หน้ารัฐสภา  ซึ่งแวะชมก่อนกลับที่พัก                 
มันกว้างมาก ๆ  และเรียบสนิท  ดูแล้วสามารถน�าเครื่องบินลงจอดได้เลยค่ะ  หลังจากนั้นเราก็กลับท่ีพักเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมงานใน       
ค�่าคืนนี้แล้วค่ะ

 และแล้วทีมพลังงาน ม.หัวเฉียวฯ ก็พร้อมแล้วค่ะน�าทีมโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  อาจารย์ฉลอง  
แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  พร้อมด้วยตัวแทนทีมพลังงานจากคณะวิชา  หน่วยงาน  และสโมสรนักศึกษา  เข้ารับรางวัลชนะเลิศ              
ด้านพลังงานระดับอาเซียน “THE WINNER IN THE ASEAN BEST PRACTICES AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT IN BUILDING 
AND INDUSTRIES LARGE BUILDIBG CATEGORY” ในงาน ASEAN ENERGY BUSINESS FORUM 2016  เมือ่วนัพุธท่ี  21  กันยายน  2559 
ณ ศูนย์ประชมุนานาชาติเมียนมาร์ 2  เมืองเนปิดอร์  สหภาพเมยีนมาร์  รางวลัแห่งความภาคภมูใิจของเราชาว ม.หัวเฉยีวฯ ทุกคนท่ีท�าชือ่เสียง
ให้กับมหาวทิยาลยัและประเทศไทยในระดบัอาเซยีน  ซึง่เป็นหนึง่ใน 16 รางวลัท่ีประเทศไทยได้รบัในการประกวดครัง้นี ้  บรรยากาศภายในงาน
เต็มไปด้วยมิตรภาพของเหล่าสมาชิกอาเซียนที่มีน�้าหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันด�าเนินงานด้านการประหยัดพลังงานเป็นภาพที่สวยงาม  ล�้าค่า  
และตราตรึงประทับใจมิรู้ลืม  ขอให้เกิดภาพแบบนี้อีกครั้งแล้วครั้งเล่า จะเป็นที่ใดก็ตามในประเทศอาเซียนของเรา  เพราะมันบ่งบอกถึง
ลูกหลานของเราจะยังคงมีพลังงานใช้อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานของเราชาวอาเซียน


