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นราธิวาส สู่ เชียงราย กับการศึกษาดูงาน
Narathiwas to Chiang Rai with the visiting
สัคพัศ แสงฉาย รป.ม. (Sakapat Sangchai, M.P.A.)1
กองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานวารสารฯที่
ภาคเหนือ โดยเริ่มต้น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวัน
ที่ 8-15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งในคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะเดินทางโดยใช้รถตู้
ของมหาวิทยาลัย มีการแวะชมสถานที่ต่างๆในขณะเดินทาง เรียกได้ว่าเป็นการทัศนศึกษาที่ได้ทั้งความรู้และ
บรรยากาศที่ดี จากนราธิวาสสู่เชียงราย
ในวันแรกของการเดินทาง ประมาณ 3 นาฬิกา คณะศึกษาดูงานทั้ง 9 ท่าน อาจารย์ เจ้าหน้าที่
และพนักงานขับรถ ทุกคนมาถึงที่จุดนัดหมายโดยพร้อมเพรียงกัน และได้
ศึกษารายละเอียดการเดินทางอย่างเข้าใจ ก็พร้อมที่จะออกเดินทาง และพัก
ค้างคืนแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่งเช้าสถานที่แรกที่ทางคณะฯได้เยี่ยมชมคือ
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดริมน้ำาที่สำาคัญของแม่น้ำาท่าจีนในอดีต
ซึ่งถือเป็นต้นแบบตลาดร้อยปี อนุรักษ์สภาพตลาดสมัยก่อน ลักษณะบ้าน
เรือน ชุมชน ผสมผสานระหว่างไทยกับจีน เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัล
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับดี (Award Merit) ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) หลังจากที่ได้ชมตลาด สิ่งที่สร้างความประทับใจในการเที่ยวตลาด
แห่งนี้คือ การได้รับประทานข้าวห่อใบบัว และหมูทุบรสชาติดีมาก
วันที่ 2 คณะศึกษาดูงานได้เดินทางถึงตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำา เยี่ยมชมตลาดอนุสารหรือ
กาดอนุสาร เป็นย่านถนนคนเดิน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติมากมาย หลายร้านตั้งอยู่บนทางเท้า
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของฝาก เช่น น้ำา
พริกหนุ่ม แคปหมู และของที่ระลึกทำาให้หลายคนเริ่มมี
ของฝาก

1

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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วันที่ 3 คณะได้เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับ
อย่างดียิ่งจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ อีกทั้งได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ขั้นตอน
การจัดทำาวารสาร “พยาบาลสาร” (Nursing Journal)
โดยสรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้
ประวั ติ ค วามเป็ น มาในการจั ด ทำ า วารสาร
“พยาบาลสาร” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เริ่มจัดทำาฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.
2515 และ จัดทำาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำาลังจะตีพิมพ์เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 40 พ.ศ. 2555 รวมเป็นระยะเวลา
40 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น เป็นบรรณาธิการคนปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถ
ติดตามบทความย้อนหลังได้จากทาง web site http://www.cmunursingjournal.com/ หรือ http://
www.tci-thaijo.org/ ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดทำาวารสารนั้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพยาบาลและสุขภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างบุคลากรที่อยู่ในวงการวิชาชีพการ
พยาบาล
ในการจัดทำาวารสารพยาบาลสาร มีขั้นตอนในการจัดทำา 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการรับวารสาร
2. ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
3. ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร
1. ขั้นตอนการรับวารสาร
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2. ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

3. ขั้นตอนการจัดพิมพ์วารสาร

หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายจนจบและได้มีการพูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆแล้ว คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมห้องวารสาร และสถานที่ต่างๆ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
สถานทีต่ อ่ ไปทีท่ างคณะไปเยีย่ มชม คือ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
(The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011) ใน 3 วโรกาสทีส่ าำ คัญ คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชีนีนาถ ในมหามงคลสมัยที่จะเจริญพระชนมพรรษา
80 พรรษา ในปี 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ในปี 2555 ภายใต้ Theme ของงาน “เพื่อ
นำาความรักสู่มนุษยชาติ” (To Express the Love for
Humanity) บรรยากาศในงานมีการรวบรวมพรรณไม้ที่หลากหลายในพื้นที่เขตร้อนชื้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พรรณไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพรไทย พืชสวนครัว พืชผลทางการเกษตร
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ในงานนี้ ทางคณะฯมีความประทับใจในหลายภาคส่วนของงาน อาทิ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งสามพระองค์ หอคำาหลวง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ นวัตกรรมพืชสวน นิทรรศการโลกแมลง และที่สร้างความ
ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมชมงานอย่างมาก คือ การแสดงม่านน้ำากับน้ำาพุเริงระบำา ขบวน Electric Parade of
Royal Flora 2011 ด้วยแสง สี เสียงที่ตระการตา
วันที่ 4 ได้เดินทางมุง่ หน้าต่อไปทีจ่ งั หวัดเชียงราย เพือ่ แวะเยีย่ มชมวัดร่องขุน่ ความงดงามอยูท่ โ่ี บสถ์
สีขาว
ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรู้จักกันในนาม
“White Temple” เป็นงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่น ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่ได้
รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และเพื่อถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง อำาเภอแม่สาย อำาเภอที่อยู่
เหนือสุดของประเทศไทย และได้ข้ามฝั่งไปยังตลาดท่า
ขี้เหล็ก ประเทศพม่า สินค้าให้เลือกซื้อตั้งแต่ อัญมณี
อาหารทะเลสำาเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋า และรองเท้า ทุกคนมีความสุขและเพลิดเพลินในการจับ
จ่ายซื้อของฝากจนได้เวลาที่จะปิดด่านข้ามแดน จึงกลับมาฝั่งไทย เข้าที่พักเตรียมที่จะศึกษาดูงานในวันถัดไป
วันที่ 5 ได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นวารสารนานาชาติ คือ
Journal of Fungal Biology มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการจัดทำาวารสาร ได้ข้อแนะนำาที่ดีในการพัฒนาการ
ทำางานให้วารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติในอนาคต เช่น การพิจารณาบทความ การ
ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ การเขียนบทความของทีมงาน การ
สร้างเครือข่ายงานวารสาร ระบบการทำางานส่วนอื่นๆเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ทำาให้งานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อากาศเย็นสบาย ติดภูเขา นักศึกษามีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกคน
ได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ได้สัมผัสบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
ทำาให้ย้อนวัยนึกถึงสมัยเรียน ต่างอมยิ้ม สร้างความรู้สึก
ประทับใจ อันดี หลังจากศึกษาดูงานเสร็จสิ้น คณะเดินทาง
สู่ประตูสู่ล้านนา เป็นจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
และทางหลวงหมายเลข 11 จังหวัดลำาปาง สามารถเดินทาง
ไปยัง 5 เมืองหรือเชียง ที่สำาคัญของอดีตอาณาจักรล้านนา
(เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงทอง เชียงรุ่ง) ที่นี้มีหลัก
กิโลเมตรสูง 14 เมตร กว้าง 7 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าที่ใหญ่
สะดุดตาแห่งเดียวของไทย น่าทึ่งจริงๆ ที่ลำาปางนี้ คณะของเราได้แวะร้านขายของที่ระลึกริมทางผ่าน ซื้อถ้วย
ชามตราไก่เป็นของฝากกัน มีให้เลือกหลายรูปแบบ สวยงาม น่าใช้มาก
วันที่ 6 ของการเดินทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ลงมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี แวะตลาดสามชุก
อีกครั้ง เพื่อซื้อของฝาก แล้วเดินทางต่อไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง
ในอำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ซึ่งเปรียบ
เสมือนหยุดเวลาในอดีตปี พ.ศ. 2499 ไว้ สามารถย้อนความ
หลัง ความสุข ความทรงจำา ที่มีในครั้งก่อน ผ่านร้านค้า ร้าน
อาหาร กาแฟ ขนมโบราณ เสื้อผ้า งานวัด และลานหนังกลาง
แปลง มาสู่ในยุคปัจจุบัน สถานที่นี้คือ “เพลินวาน” มาจาก
“Play and Learn ในวันวาน”ด้วยความปรารถนาให้ทุกคนมา
มีความสุขด้วยกัน มานึกถึงความรู้สึกดีๆในอดีต เรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม ตามแนวคิดของ คุณภัทรา สหวัฒน์
คณะเดินทางทุกคน ต่างประทับใจที่ได้เดินสัมผัสบรรยากาศในวันวาน พร้อมกับเพลิดเพลินกับเสียงเพลงสมัย
ก่อน ร้านค้าต่างๆเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เครื่องใช้สอย การตกแต่งร้าน สีสันโดยภาพรวม เป็นหมู่บ้านย้อนยุคที่มี
ชีวิต (Eco Vintage Village)
วันที่ 7 วันท้ายสุดของการเดินทาง เรามุ่งสู่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานีจนถึงนราธิวาส ทุกคน
ต่างรู้สึกประทับใจในการเดินทางครั้งนี้ และได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน
ทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่า เราได้มีเครือข่ายทางวิชาการเพิ่ม
ขึ้น ได้เทคนิคที่จะนำามาพัฒนางานวารสารให้มีคุณภาพ และ
จากการที่คณะศึกษาดูงานได้แวะเยี่ยมชมทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ได้ความรู้ มีความรู้สึกที่ดีเป็นครอบครัวการ
เดินทางที่มีเรื่องเล่ามากมาย ที่จะถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังได้ กับการศึกษาดูงาน นราธิวาสสู่เชียงราย

