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ผ

อ.มเี
รอื่ งเล่า

เรียนพี่น้องชาวสถาบันวิจัยวิทย์สุขภาพทุกท่าน
ในช่วง 3 เดือนที่เพิ่งผ่านไปมีเหตุการณ์ที่สถาบันฯ ได้เข้าร่วมดำาเนิน
การกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างจริงจังนั่นคือ
สถานการณ์หมอกควันในเขตจังหวัดเชียงใหม่และ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ซึ่งผมขอนำามาสรุปโดยสังเขปดังนี้
1.ปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือตอนบนเกิดขึ้นเป็นประจำามากว่าทศวรรษ
แล้ว และมีความรุนแรงของระดับมลพิษสูงขึ้นและยาวนานขึ้น โดยปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่
ปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยมีต้นเหตุสำาคัญคือการเผาป่าและ
การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในที่ราบและที่สูง ทั้งภายใน
ประเทศไทยเองและในประเทศเพื่อนบ้าน
2.ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัย นอกจากนี้ยังทำาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการรักษาพยาบาล
ผู้ที่เจ็บป่วยเนื่องจากมลพิษทางอากาศปีละหลายพันล้านบาท รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวจากทั้งภายในและต่างประเทศ
3. สถาบันฯได้เข้าร่วมเป็นคณะทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ประสานงานกับคณะทำางานด้านปัญหาหมอกควันของ
จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการจัดตั้งเว็บไซต์ www.cmaqhi.org ซึ่งนำาดัชนีคุณภาพ
อากาศของ The United States Environmental Protection Agency: EPA มาใช้
เป็นแนวทางในการแจ้งข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ (ChiangMai Air
Quality Health Index) เป็นรายชั่วโมง รวมทั้งมีการแจ้งเตือนแก่ประชาชนในการ
ดำาเนินกิจกรรมประจำาวันได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
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4.เนื่องจากฝุ่นควันละเอียด PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ตัวอาคารที่
ทำางานและอาคารบ้านเรือนได้ง่าย สถาบันฯ จึงริเริ่มดำาเนินการแก้ไขปัญหาสภาพ
อากาศภายในที่ทำางาน โดยมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้อากาศซึ่งมีมลพิษจาก
ภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร รวมทั้งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดที่มีใส้กรอง HEPA
จำานวนมากภายในอาคาร ซึ่งจากการเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังการดำาเนินการพบ
ว่าสามารถทำาให้อากาศภายในตัวอาคารมีระดับฝุ่นควันต่ำากว่าภายนอกตลอดช่วงเวลา
ทำางานของบุคลากร
5.แม้ว่าระยะนี้จะพ้นฤดูเผาเกษตรและปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันจะ
ทุเลาลงแล้ว แต่คณะทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยัง
มีการดำาเนินงานต่อไป เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือตอนบน
ได้อย่างยั่งยืน
ในส่วนกิจกรรมของสถาบันฯ เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณ ในวันที่ 28 มิ.ย.
2561 สถาบันฯ จะได้จัดให้มี 2 กิจกรรมภายในวันเดียว โดยช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรม
Knowledge management (KM) ที่เราจัดเป็นประจำาทุกปี ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็น
กิจกรรมองค์กรคุณธรรม ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นการดำาเนินงานตามนโยบายที่
สำาคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยครับ
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ดร.ศ
ภุ ชยั ศักดิ์ขจรภพ

ภัยเงียบของแม่ตั้งครรภ์กับการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด
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เมื่อคุณกำาลังเป็นคุณแม่และตระหนักครั้ง
แรกได้ว่ากำาลังมีมนุษย์ตัวน้อยๆ อยู่ในท้อง และเฝ้ารอ
วันเวลาที่ลูกน้อยจะลืมตาดูโลกใบนี้ ความเอาใจใส่ต่อ
ลูกตลอดระยะเวลาในการตั้งครรภ์ถือเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญที่จะนำาไปสู่การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ ระยะเวลา 9
เดือน ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่
ตลอดเวลานี้ หากเราทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ดีของคุณแม่
มือใหม่ในแต่ละช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ รวมถึงดูแล
ตนเองอย่างสม่ำาเสมอแล้ว ก็จะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการ
รอคอยไปสู่การให้กำาเนิดทารกน้อยได้อย่างปลอดภัย ใน
ร่างกายมนุษย์ ปกติก็จะมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยตามผิวหนัง
อวัยวะภายในบางอย่าง เช่น ลำาไส้ ช่องปาก ช่องคลอด
เป็นต้น แบคทีเรียบางชนิดไม่ก่อโรค บางชนิดยังมี
ประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ด้วยซ้ำาไป ซึ่งเชื้อสเตร๊บโต
คอคคัสกรุ๊ปบี (Group B Streptococcus: GBS)
นี้ก็เป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ในร่างกายของคน เช่นกัน โดยพบได้ทั้งเพศชาย เพศหญิง มักจะ
อาศัยอยู่ตามลำาไส้ กระเพาะปัสสาวะ ช่องคลอดและทวารหนัก พบได้ประมาณ 20 % โดยไม่ได้ทำาให้เกิด
โรคอะไร เว้นเสียแต่ว่าอาจทำาให้เกิดปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิตในผู้สูงอายุชราภาพ หรือผู้ที่เป็น
เบาหวาน โรคมะเร็ง ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมไปถึงสตรีตั้งครรภ์ด้วยในหญิงตั้งครรภ์มีอุบัติการณ์ของ
การตรวจพบเชื้อ GBS นี้ได้ในลำาไส้ ช่องคลอด ทวารหนัก ได้ไม่เกิน 25% โดยมักก่อให้เกิดโรคทาง
เดินปัสสาวะแบบมีอาการและไม่มีอาการ การติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ส่วนบน เช่น การติดเชื้อของถุงน้ำา
คร่ำา หรืออาจทำาให้เกิดเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบหลังคลอด ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต เยื่อบุหัวใจ
อักเสบ และการติดเชื้อ GBS แบบรุนแรงในมารดาขณะตั้งครรภ์ยังเป็นเหตุให้เกิดการแท้งบุตรและคลอด
ก่อนกำาหนดได้ การที่มารดามีเชื้อ GBS โดยไม่มีอาการ (Colonization) ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำาให้
ทารกติดเชื้อ GBS ในแรกเกิดได้ในกรณีที่ถุงน้ำาคร่ำาแตกโดยได้รับเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดผ่านน้ำาเดิน
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ในสหรัฐอเมริกา มีการรายงานอุบัติการณ์การติดเชื้อ GBS ในทารกเป็นอย่างดี และ
ตระหนักถึงภัยเงียบนี้ที่จะมีโอกาสทำ�ให้เกิดทารกที่ติดเชื้อจากมารดาที่มีเชื้อ GBS ดังนั้นหน่วยงาน
ควบคุมและป้องกันเรื่องโรคติดเชื้อของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) จึงออกแนวปฏิบัติให้ทำ�การเพาะเชื้อจากช่องคลอดและทวารหนักของสตรีตั้งครรภ์ทุกคน
ที่อายุครรภ์ 35-37 สัปดาห์ เพื่อดูว่ามีเชื้อ GBS หรือไม่ หากตรวจพบว่ามีเชื้อก็ต้องให้ยาฏิิชีวินะเพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในมารดาและในทารก ส่วนประเทศไทยยังไม่มีแนวปฏิบัติให้ทำ�การ
เพาะเชื้อ GBS ในสตรีตั้งครรภ์ทุกราย ยกเว้นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
อย่างไรก็ตามนั้นการเพาะเชื้อ GBS เพื่อมุ่งหาเชื้อนี้ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีอาการ (Colonization) นั้น ถือเป็นเรื่องที่ยากที่จะตรวจพบได้ เพราะบริเวณช่องคลอดและทวารหนักของมนุษย์มีเชื้อ
ประจำ�ถิ่นอยู่มาก จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์เพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อกรุ๊ปบีสเตรปโตคอกไซ” โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยคือ ดร. ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ
ซึ่งผลการศึกษาและพัฒนาพบว่าเทคนิคที่ได้มีความไวและความจำ�เพาะในการตรวจหาเชื้อ GBS ได้ดีกว่า
วิธีเพาะเชื้อมาตรฐาน ดังนั้นเทคนิคนี้จะมีความสำ�คัญเพื่อใช้รองรับการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ได้ต่อไปใน
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ข ่า ว ด ี

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มอาหารเพิ่มคุณค่าและความ
ปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภคและการค้า โดย สำานักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (สวก) (องค์กรมหาชน) ภายใต้
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้อนุมัติทุนวิจัยให้กับ ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้า
หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดำาเนินงานวิจัยชุดโครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่ว
เน่าด้วยเทคโนโลยีเชื้อจุลทรีย์บริสุทธิ์” โดยงานวิจัยดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ ที่ได้รับทุนวิจัยจาก Center for
Global Health and Social Responsibility, University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดำ�เนิน
การวิจัยในเรื่อง Cardiovascular disease risk factors among transgender persons in Thailand
เนื่องจากในปัจจุบันนี้สาวประเภทสองได้มีการใช้ฮอร์โมนเพศเพื่อลดฮอร์โมนเพศเดิมและเสริมฮอร์โมนเพศที่
ต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าฮอร์โมนเพศที่ใช้ในการข้ามเพศจากชายเป็นหญิงบางชนิด อาจจะมีผลข้างเคียง
ทำ�ให้เกิดโรคหลอดเลือดดำ�อุดตันและโรคหลอดเลือดหัวใจได้ ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จะศึกษาปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดโรคหลอดเลือดในกลุ่มสาวประเภทสองที่ได้รับฮอร์โมนเพศในจังหวัดเชียงใหม่
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หน่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 หน่วยวิจัยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ได้จัดประชุมวิชาการ “Translation
research in Plasma Technology” Cold Atmospheric Plasma ให้กับนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ผู้
ผลิตและผู้เผยแพร่เทคโนโลยี รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์และสัตวแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านบาดแผล
เรื้อรัง โดยมี ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์เป็นวิทยากร
บรรยายร่วมกับนักวิจัยของหน่วยวิจัยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลที่แต่ละฝ่าย
เชี่ยวชาญ ที่ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยต่อในภายภาคหน้า โดยเป็นการจัดบรรยายและเปิดให้มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจาก
นี้ได้มีการนำ�เครื่อง Bio Plasma BPJ1 เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาพลาสมาเย็น มาสาธิตวิธีใช้ใน
บาดแผลจริงในผู้ป่วยบาดแผลเรื้อรัง ณ แผนกศัลยกรรมหญิง 3 ชั้น 8 และศัลยกรรมชาย
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เล่าขานงานวิจัย ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
หน่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตนภิญโญ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) นำ�โดย ทพ.จเร วิชาไทย (ผู้จัดการงานวิจัยและผู้จัดการสำ�นักวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย) เข้าตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย “แนวปฏิบัติที่ดีในผู้ป่วยที่มีเส้นฟอก
ไต (ปีที่2)” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. ของหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ โดยมี ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าโครงการ
และหัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยงานวิจัยต่างๆ ใน
สถาบันฯ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เล่าขานงานวิจัย ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
หน่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมบุญ บุญปราบ ผู้จัดการทีมกรีัฑา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
เหรียญทอง ประเภทเดินทน 3,000 เมตร จากการแข่งขันงาน “ มอดินแดงเกมส์ กีฬาบุคลากรสำานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 ” ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน
2561 ที่ผ่านมา
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เล่าขานงานวิจัย ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วันที่ 23-26 เมษายน 2561 ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง พร้อมคณะ ได้ดำ�เนินการเก็บตัวอย่างเลือดและ
ปัสสาวะ ภายใต้โครงการ การสร้างความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการใช้สารกำ�จัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระ
ทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคในอำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี
มีความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ และส่งผลให้
มีการลดการใช้ลง หรือหากใช้ก็ต้องมีการป้องกันที่ดี
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เล่าขานงานวิจัย ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
วันที่ 10 และ 18 พฤษภาคม 2561 ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง พร้อมด้วยคณะได้ติดต่อ
ประสานงาน ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำ�เนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อ.
สันป่าตองและ อ. อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการ รับอาสาสมัคร
และกำ�หนดการเก็บตัวอย่าง ภายใต้โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชผักปลอดสารฆ่าแมลง
ในกลุ่มเกษตรกร และขยายผลสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อ. สันป่าตองและ อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

เล่าขานงานวิจัย
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ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เรื่องนายินดีเรื่องแรกที่อยากเลาสูกันฟงคือ นักวิจัยของศูนยเอดสฯไดสงบทคัดยอ (Abstract)
เพื่อนําเสนอในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส (International AIDS conference) ครั้งที่ 22
และไดรับการตอบรับถึง 7 เรื่อง
การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส เปนการประชุมเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดสแบบเปดที่ใหญที่สุด
ในโลกที่ผูทํางานเกี่ยวของกับเอชไอวี/เอดสในดานตางๆทั้งวิทยาศาสตร สังคม ชุมชน และดานสิทธิ
มนุษยชนจะมาพบกัน นําเสนอขอมูลที่ไดจากงานวิจัยในสาขาตางๆตางๆมาแลกเปลี่ยนและเปน
โอกาสในการสรางนโยบายและโครงการตางๆที่เปนการตอบสนองตอปญหาการระบาดของเอชไอวี
ดวยหลักฐานเชิงประจักษ ปนี้การประชุมนานาชาติเ๘๘รื่องโรคเอดสจัดขึ้นเปนครั้งที่ 22 แลว (เรียก
ยอๆวา AIDS 2018) จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561 ที่กรุงอัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด โดย theme ของปนี้คือ “Breaking Barriers, Building Bridges” เพื่อเรียกรองใหเห็น
ความสําคัญของการใชแนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อใหเขาถึงกลุมประชากรที่กําลังมีปญหาการ
แพรระบาดของเอชไอวีไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้
นักวิจัยของศูนยเอดสฯไดรับการตอบรับใหไปนําเสนอบทคัดยอ (Abstract) ถึง 7 เรื่องดังนี้

1.HIV-related stigma and discrimination among health care personnel in Thailand: results of the 2017 national surveillance survey
2. Sexual behaviors among older adults
living with HIV in Chiang Mai, Northern Thailand

โดย รศ.นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
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เล่าขานงานวิจัย

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. Antiretroviral treatment outcome
inmigrant workers living with HIV in Northern
Thailand
4. HIV-related Stigma Associated with
High Depressive Symptom Scores Among
Perinatally HIV-infected Youths

โดย พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย

5.Comparison of physical health
conditions among older adults living with
HIV and age-gender matched non-HIV older
adults: Chiang Mai, Northern Thailand
โดย นพ.วาที สิทธิ
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เล่าขานงานวิจัย

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6.Risk factors for HIV infection among
young MSM in Chiang Mai, Thailand
โดย พญ.ขวัญหทัย แกวปูวัด

7.Baseline Characteristics and risk
behaviors among men who have sex with
men and transgender women who choose
On PrEP and Off PrEP in PrEP demonstration
project in northern Thailand
โดย ศ.นพ.สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์
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เล่าขานงานวิจัย

ขา่ วทวั่ ไป

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คลินิกพิมานเซ็นเตอรไดมีโอกาสตอนรับเจาหนาที่จากสํานักโรค
เอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค ที่ไดนําคณะผูเขารับการอบรมหลักสูตร
International Training Course on Management of Antiretroviral Treatment (ART) and
Long-Term Adherence to ART มาศึกษาดูงานเรื่อง Treatment as Prevention และ Pre Exposure Prophylaxis ของสถาบันฯ โดยมี รศ.นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย และพญ.ขวัญหทัย แกว
ปูวัด เปนผูใหการบรรยายผลงานวิจัยดาน Treatment as Prevention และแบงปนประสบการณ
การวิจัยและบริการ Pre Exposure Prophylaxis แกอาสาสมัครที่เขารวมโครงการที่พิมานเซ็นเตอร

เล่าขานงานวิจัย
หน่วยสารเสพติด

รกิ า
รสงั คม
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ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หนวยสารเสพติดกับภารกิจใหบริการวิชาการแกสังคม
7 มิถุนายน 2561 น.ส.กนิษฐา ไทยกลา เขารวมเวทีเสวนาเรื่อง“ควันหลง...สงกรานต ถอดรหัส
เจ็บ ตาย : หรือเกาไมถูกที่คัน” จัดโดยศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) รวมกับ สํานักงานเครือขาย
องคกรงดเหลา (สคล.) โดยไดนําเสนอ ผลการศึกษาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง
เทศกาลสงกรานตที่ผานมาระหวางพื้นที่โซนนิ่งปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลและพื้นที่ปกติ 3 จังหวัด
คือ เชียงใหม ขอนแกน และอ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งเปนปแรกที่สถาบันฯไดทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ
ในพื้นที่ไดแก เทศบาล เจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่สาธารณสุขในการเฝาระวังสถานการณชวง
สงกรานต ผลงานวิจัยฉบับเต็มจะไดนําเสนอใหรัฐบาลนําไปใชเปนแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุ และ
ปญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลอันเนื่องมาจากการเสพสุราตอไป
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สารสถาบันฯ
โปรแกรมที่ 3 แวะกินไอศครีมที่ร้าน Godiva Chocolatier และชิมกาแฟที่ร้าน Pacific Coffee ย่าน Wan
Chai ร้าน Godiva Chocolatier เป็นร้านช๊อคโกแลตร้านดังจากเบลเยี่ยม มีหลายสาขาที่ฮ่องกง ขายช็อคโก
แลตเป็นหลัก มีทั้งไอศครีม ขนม ช็อคโกแลต และซอฟท์ครีมต่างๆ เราเลือกชิมไอศครีมซอฟท์ครีม Godiva
รสช๊อคโกแลตชาเขียว รสชาติไอศครีมหวานมัน เนื้อไอศรีมละเอียดนุ่มลิ้น อร่อยสมราคา 50 เหรียญ

จากนั้นไปต่อกันที่ร้านกาแฟ Pacific Coffee ซึ่งเป็นร้านชื่อดังที่มีหลายสาขาทั่วเกาะฮ่องกง กาแฟ
ร้านนี้ชงจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุดส่งตรงจากแอฟริกา, แอฟริกากลางและใต้, อเมริกาใต้
ฮาวาย และเอเชีย รสชาติกาแฟกลมกล่อม หอมหวานกำ�ลังดี ในร้านมีขนมและอาหารให้สั่งมารับ
ประทาน พร้อมกับมี Free Wi-fi ให้ใช้ด้วย

24

สารสถาบันฯ

ย่ำ�เท้าทั่วไทยไทย

โปรแกรมที่ 4 เดินเล่นย่านเซ็นทรัล (Central)
เขตเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของฮ่องกง เป็นที่ตั้งของ
บริษัทธุรกิจชั้นนำ�ของเอเชีย ธนาคารนานาชาติ สำ�นักงาน
ใหญ่ของรัฐบาล และอาคารศาลสูงสุด พื้นที่ส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยตึกสูงระฟ้า ที่เป็นอาคารสำ�นักงานและ
ศูนย์การค้าอันทันสมัย ตลอดจนโรงแรมระดับ 5 ดาว
อาคารที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ในย่านเซ็นทรัลนี้ ได้แก่ อาคาร
Bank of China Tower ออกแบบโดย I.M. Pei และ
อาคาร Hong Kong Bank ออกแบบโดย Sir Norman Foster ท่ามกลางความทันสมัยเหล่านี้ยังมีถนนแบบ
ขั้นบันไดอันเก่าแก่ ซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นทางเลื่อน
ต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลก และนอกจากนี้เรายังสามารถ
พบเห็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเขียวขจีแทรกตัวอยู่ทั่วไป
วิธีการเดินทาง
นั่งรถไฟฟ้า MTR มาลงสถานี Central ทางออก Exit B
หรือนั่งรถลาง รถบัสสาธารณะ มาลงที่ป้ายสถานี Causeway Bay ก็ได้
โปรแกรมที่ 5 ตลาดเลดี้ มาร์เก็ต (Ladies Market) และตลาดรองเท้ากีฬา (Shoe Market) ย่านมงก๊ก
(Mong Kok)
ตลาดเลดี้มาร์เก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดแบบถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา ซึ่ง
ไม่ได้มีของขายเฉพาะแต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เหมือนตลาดขายของกลางคืนของบ้านเรา โดยจะมีการ
ปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวไปตลอดเส้นทางของถนน Tong Choi
Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตร สินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายประเภท ส่วน
ใหญ่จะเป็นของก็อปหรือของเลียนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการ์ตูนต่างๆจาก ดิสนีย์, Marvel และจากญี่ปุ่น ประเภท
สินค้าที่ขายกันเช่น เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือ
ของฝากของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่ ก่อนซื้อสินค้าผู้เขียนแนะนำ�ให้ลองถามราคาจากหลายๆ ร้าน
ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ เพราะแต่ละร้านมักจะขายสินค้าคล้ายๆ กัน และร้านค้าส่วนใหญ่จะบอกราคาสูงกว่าความ
จริงมากเป็นเท่าตัว คล้ายกับที่ประเทศจีนและร้านที่อำ�เภอแม่สาย จ. เชียงราย ดังนั้นจึงต้องต่อราคาลงมาทีเดียว
เยอะๆ เช่น 50% ของราคาตั้งไว้ แม่ค้าส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ บางร้านพูดและฟังภาษาไทยได้ เนื่องจากย่าน
นี้คนไทยส่วนใหญ่รวมถึงตัวผู้เขียนด้วย นิยมมาพักและมาเลือกซื้อสินค้ากันมากอยู่พอสมควร ตลาดเลดี้มาร์เก็ตจะ

25

สารสถาบันฯ

ย่ำ�เท้าทั่วไทยไทย

ตลาดรองเท้ากีฬา (Shoe Market) จะเป็นโซนที่มีร้านขายรองเท้ากีฬามากมายหลายแบบหลายยี่ห้อ เช่น Nike,
Adidas, New Balance, Sketcher, Converse, Puma, Reebนา, Birkenstock, Croc และ Clark ที่เปิดขายเรียง
รายต่อๆ กันไปตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกที่ถนนฟาหยุน (Fa Yuen Street) ตัดกับถนนเนลสัน(Nelson
Street) ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MTR สถานี Mong Kok ร้านส่วนใหญ่จะมีรองเท้าหลายรุ่นหลายแบบให้เลือก
สินค้าส่วนใหญ่จะมีแบบคล้ายกันและราคาพอๆ กันกับที่อื่น ยกเว้นรองเท้ารุ่นที่กำ�ลังอยู่ในช่วงลดราคา ซึ่งจะมีราคาถูก
กว่าที่อื่นๆ และแต่ละร้านอาจจะมีรุ่นที่ลดราคาไม่เหมือนกัน Size ที่มีขายก็อาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าใครกำ�ลังเล็งรุ่นไหน
อยู่ให้ลองเช็คราคาจากเมืองไทยไปก่อน เพราะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆ ก็มีโอกาสที่ราคาจะสูงกว่าไทยได้ ผู้เขียนแนะนำ�ว่าถ้าชอบ
รุ่นไหนให้ตัดสินใจฃื้อเลย เพราะบางรุ่นไม่นำ�เข้าไปขายที่บ้านเรา หรือถ้ามีราคาก็จะสูงกว่ามาก
ร้านขายรองเท้ากีฬาย่านมงก๊กจะมีเวลาเปิดปิดไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่จะเปิดทุกวัน ตั้งแต่ 11:00-22:00 และร้านเหล่านี้จะ
อยู่ติดกับตลาดเลดี้มาร์เก็ต นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปมาระหว่าง 2 ตลาดนี้ได้ตลอดเวลา
วิธีการเดินทาง
ตลาดเลดี้มาร์เก็ตและตลาดรองเท้ากีฬา ย่าน Mong Kok จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ MTR สถานี Mong Kok ซึ่งมี
รถไฟฟ้า 2 สายที่ผ่าน คือ สายสีแดง Tsuen Wan Line และสีเขียว Kwun Tong Line โดยให้เดินออกที่ทางออก
Exit D3 หรือ E แล้วเดินตรงไปตามถนน Nelson Street ประมาณ 100 เมตรก็จะเริ่มเห็นร้านรองเท้ายาวไปตลอด
2 ข้างทางเลย

26

สารสถาบันฯ

ย่ำ�เท้าทั่วไทยไทย

เริ่มต้นเช้าวันที่ 2 ด้วยโปรแกรมแรกที่ร้านอาหาร MING’S KITCHEN ย่านมงก๊ก
ร้าน MING’S KITCHEN เป็นร้านขายติ่มซำ�และอาหารเช้าพวกเป็ดย่างและบะหมี่ต่างๆ คนฮ่องกงและนัก
เที่ยวนิยมมารับประทานกันมากพอสมควร เพราะเป็นร้านที่เปิดขาย เมนูอาหารมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย
ผู้เขียนและน้องๆ ใช้วิธีเลือกอาหารแบบดูจากรูปในเมนูแล้วชี้สั่งเอา ร้านนี้ค่อนข้างทันสมัย เพราะใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการบันทึก Order ต่างๆ ที่เราสั่งเข้าไป ทำ�ให้อาหารที่สั่งถูกนำ�มาเสิร์ฟในเวลาอันรวดเร็ว
พนักงานเสิร์ฟเป็นชายล้วนและอายุมากพอสมควร เห็นมีพนักงานผู้หญิงเหมือนกันแต่อยู่ในครัวหลังร้าน
อาหารที่นี่รสชาติดี อร่อยถูกปากผู้เขียนและน้องๆ ทุกคน ราคาก็สมเหตุสมผลเหมาะสมกับคุณภาพของ
อาหาร ผู้เขียนให้คะแนนเต็ม 10 สำ�หรับอาหารมื้อนี้ ใครผ่านไปมาย่านมงก๊ก แวะไปชิมอาหารเช้าของร้าน
นี้กันได้เลย
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โปรแกรมที่ 2 วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ (Tin Hau Temple Repulse Bay)
วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ (Tin Hau Temple Repulse Bay) วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
คุ้มครองชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมี
เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัด ซึ่งผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรอธิษฐานจิตให้
ได้ลูกสมใจ และยังมีพระสังกัจจายที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ โดยหลังจากกราบไหว้แล้วก็ให้
ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องขวา ถัดจาก
บริเวณที่กราบไหว้ขอพร ก็จะมีศาลาริมน้ำาและสะพานเล็กๆ ให้เดินข้ามไป
การขอพรเจ้าแม่กวนอิม ให้สวดคำาบูชาเจ้าแม่กวนอิมตามป้ายบอก จากนั้นให้เดินไปทางขวามือ
เยื้องไปด้านหลังเล็กน้อย ให้สังเกตที่พื้น จะเห็นแผ่นกระเบื้องสีน้ำาตาลดำาแผ่นเล็กๆ วางเรียงต่อกัน
เป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 1 ฟุต x 1 ฟุต ให้ยืนตรงจุดนี้ แล้วมองขี้นไปสบตาเจ้าแม่
กวนอิมแล้วขอพรในสิ่งที่ปรารถนา
การขอเรื่องเงินทอง+ความร่ำารวยกับรูปปั้นเทพเจ้า (สีดำา) ข้างเจ้าแม่กวนอิม ให้ถือเงินแบงค์
อะไรก็ได้ไว้ในมือ แล้วกราบไหว้ขอพรเทพเจ้า จากนั้นให้ใช้เงินลูบตัวเทพเจ้า โดยเริ่มลูบตั้งแต่เครา
จนถึงเท้าแล้วเก็บเงินใส่กระเป๋าตังค์ไว้ทันที ให้เก็บไว้เป็นเงินขวัญถุง
การขอพรเรื่องความมีอายุยืนและสุขภาพ ให้เดินผ่านหน้าเจ้าแม่กวนอิมไปทางซ้ายมือ แล้วเดิน
เลาะชายฝั่งทะเลไปทางซ้าย ไปถึงสะพานที่มีรูปแบบเหมือนสะพานของจีน ให้ขอพรแล้วเดินข้ามสะพาน
ไป ห้ามเหลียวหลังเด็ดขาด ให้มองตรงไปข้างหน้าเท่านั้น ซึ่งเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1
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การขอพรกับรูปปั้นปลาตัวใหญ่ ว่ากันว่าใครโยนเหรียญเข้าปากปลาสีเหลืองตัวนี้ได้ในครั้งแรก พรที่ขอ
ไว้กับเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมจะสัมฤทธิ์ผล
วิธีการเดินทาง
การเดินทางมี 2 วิธี วิธีแรกคือนั่งรถไฟฟ้า MTR สายสีแดง ไปลงที่สถานี Central ทางออก Exit A จาก
นั้นเดินข้ามสะพานลอยและลงไปต่อรถบัสที่ด้านล่างของตึก Exchange Square แล้วขึ้นรถบัสสาย 6, 6A,
6X, 66, 260 ไปลงที่อ่าวรีพัลส์เบย์บริเวณด้านหน้าของตึก Repluse Bay Tower โดยรถจะวิ่งมาเรื่อยๆ
จนถึงถนนเลียบชายทะเล ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สักพักเราจะเห็นตึกที่มีรู 4 เหลี่ยมตรงกลางตึก (เชื่อว่า
เป็นรูให้มังกรผ่าน) ให้ลุกไปกดกริ่งลงได้เลย จากนั้นให้เดินข้ามถนนมาอีกฝั่ง แล้วเดินลงไปที่ชายหาด Repulse Bay เลียบชายทะเลไปทางซ้ายมือประมาณ 300 เมตร ก็จะถึงวัดอยู่ที่ปลายสุดของอ่าว
หรือเลือกใช้วิธีเดินแบบที่ 2 คือนั่งรถไฟฟ้า MTR สายสีแดง (ปลายทาง Central) มาลงที่สถานี Admiralty แล้วเปลี่ยนไปนั่งไฟฟ้า MTR สายสีเขียว ไปลงที่สถานี Ocean park เดินออกที่ Exit C แล้วข้ามฝั่งไป
ขึ้นรถเมล์ สาย 73,973, 52 หรือ 40 นั่งรถต่อไปอีกประมาณ 1 ป้ายรถเมล์ สักพักเราจะเห็นตึกที่มีรู 4
เหลี่ยมตรงกลางตึก เตรียมกดกริ่งได้เลย
ขากลับให้เดินเลียบชายฝั่งกลับไปทางเดิมที่ลงรถบัสตอนแรก จากนั้นให้เดินไปขี้นรถบัสสายตระกูล No. 6,
6A, 6X มาลงสุดทางที่ใต้ตึก Exchange Square จากนั้นเดินขึ้นบันไดเลื่อน เพื่อเดินข้ามสะพานลอย เพื่อ
กลับไปขึ้น MTR สถานี Central
วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ เปิดให้ชมทุกวัน ไม่มีเวลาปิด และไม่เสียค่าเข้าชม
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โปรแกรมที่ 3 วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) หรือวัดกังหัน
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมเป็นวัดเล็กๆ แต่เป็น
วัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำาวัดแห่งนี้และ
เป็นที่นับถือของชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ
และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า
“กังหันนำาโชค” โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต จากนั้นจะต้องตี
กลองที่วางอยู่ด้านข้างกังหันให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
ความหมายของใบพัดทั้ง4 มีดังนี้
1.เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัย
2.สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
3.โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
4.คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ
เคล็ดลับ : ตอนอธิษฐานตั้งจิตให้มั่น เมื่อจะขอพรให้เปล่งคำาพูด ออกเสียงออกมา พูดแต่สิ่งที่ดีๆ
วัดแชกงหมิว เปิดทำาการทุกวัน เวลา 7.00 – 18.00 น. และไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง
พักอยู่ย่านจิมซาจุ่ย เริ่มจากเดินไปขึ้นรถไฟฟ้า MTR สถานี Tsim Sha Tsui เดินไปยัง Exit G
เพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานี East Tsim Sha Tsui สายสีม่วง ----->ไปลงสถานี Hung Hom เพื่อเปลี่ยนขบวน
รถไฟไปเส้น สายสีฟ้า (East Rail Line) มุ่งหน้าไปทาง Lo Wu/Lok Ma Chau -----> จากสถานี
Hung Hom สายสายสีฟ้าอ่อน ----->ไปลงยัง สถานี Tai Wai ออกประตู Exit B (Che Kung Temple) ใช้เวลารวมประมาณ 17 นาที
พักอยู่ย่านมงก๊ก เริ่มต้นจากเดินไปขึ้นรถไฟฟ้า MTR สถานี Mong Kok (สายสีเขียวอ่อน) มุ่งหน้า
ไปทาง Kwun Tong Line -----> ไปลงสถานี Kowloon Tong เพื่อเปลี่ยนขบวนรถไฟไปเส้น สายสี
ฟ้า (East Rail Line) มุ่งหน้าไปทาง Lo Wu/Lok Ma Chau -----> จากสถานี Kowloon Tong สาย
สายสีฟ้าอ่อน -----> ไปลงยัง สถานี Tai Wai ออกประตู Exit B (Che Kung Temple) ใช้เวลารวม
ประมาณ 17 นาที
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โปรแกรมที่ 4 ชิมของหวานและช๊อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นย่านที่มีทั้งที่พักและแหล่งช๊อปปิ้งมากมายและหลากหลายของฮ่องกง นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเลือกมาพักที่นี่กันอย่างมากมาย เพราะทั้งสะดวกเรื่องที่พัก การเดินทาง แหล่งกินและช๊อปปิ้ง
แบรนด์ต่างๆ รวมอยู่ที่นี่ที่เดียว
สำาหรับนักท่องเที่ยวขาชิม ผู้เขียนให้ลองไปทานของหวานที่ร้าน HUI LAU SHAN ร้านนี้อยู่ข้างตึก I-Square
เป็นร้านขายของหวานและน้ำามะม่วงปั่นชื่อดังของย่านนี้ มีของหวานให้เลือกชิมมากมายหลากหลายชนิด เราเลือกสั่งมาชิม
หลายอย่าง ขนมรสชาติอร่อย หวานกำาลังดี น้ำามะม่วงปั่นก็อร่อยสมคำาล่ำาลือ
สำาหรับนักท่องเที่ยวขาช๊อป ใครอยากเดิน Shopping ห้าง Harbour City ซึ่งเป็นห้างใหญ่ที่สุดในฝั่งเกาลูน มีสินค้า
ทุก brand ที่เดียว มีครบทุกอย่าง ห้างนี้ใหญ่มาก มีหลาย Zone ค่อนข้างซับซ้อน ถึงจะดูจากแผนที่ของห้างที่วาง
ไว้ให้หยิบได้ทั่วไปก็ตาม ใครมีเวลาไม่มาก แนะนำาให้ไปเทียวที่อื่น เพราะจะเสียเวลาหลงทางอยู่ในห้างนี้มากเกินไป
ใครอยากเดิน Shopping ห้างอื่นๆ ให้เดินเล่นแถวถนน Haiphong Road หรือถนน Canton Road ซึ่งสุด
ถนน Canton Road จะมีห้าง China Hong Kong City Outlet ติดกับโรงแรม Royal Pacific Hotel (มองตาม
ป้ายบอกทางไป China Hong Kong City) ที่จะมี Outlet ของ Bossini, ESPRIT, G2000 และอื่นๆ อีกมากมาย
(ขากลับให้เดินย้อนกลับไปทางเดิมของถนน Canton Road จะได้ไม่หลงทาง)
ใครอยากเดินไปเที่ยว Avenue Of Star หรือเส้นทางแห่งดวงดาว หลังเดินออกจากท่าเรือ ให้เดินเลียบอ่าว
ริมทะเลไปทางขวา Avenue Of Star จะอยู่หลังห้าง SOGO และโรงแรม Inter Continental โดยตลอดเส้นทาง
จะมีรอยประทับมือพร้อมลายเซ็นดาราฮ่องกง ชื่อดังอย่าง เจ็ตลี เฉินหลง และอีกมากมาย ยังมีร้านขายของที่ระลึก
ประติมากรรมทางภาพยนตร์ ให้ถ่ายรูปกันได้อย่างเพลิดเพลิน ถ้ามาตอนกลางวัน จะถ่ายรูปหุ่นปั้น ประติมากรรม
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนกว่ากลางคืน
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ถ้ามากลางคืน เวลา 20.00 จะได้ดูโชว์แสงสีเสียงริมน้ำ� (Symphony Of Light) ในทุกๆ วัน โดยจะมี
การแสดงโชว์ Symphony of Lights ที่ริมแม่น้ำ� ซึ่งจะมองเห็นตึกของฮ่องกงกว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน
เปิดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างสวยงาม แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงที่เปิดตลอดการแสดงโชว์
โชว์นี้มีด้วยกันทั้งหมด 5 ธีม คือ Awakening, Energy, Heritage, Partnership และ Celebration การแสดง
ทั้งหมดสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่งดการแสดงโชว์คือวันมีพายุเข้า จะไม่มีการแสดงโชว์ในคืนนั้น ซึ่ง
สามารถเช็คข้อมูลได้จาก Tropical Cyclone Warning Signal ซึ่งถ้ามีความแรงมากกว่า 3.0 ขึ้นไป การแสดง
โชว์จะถูกยกเลิก ทั้งนี้จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Lights ที่จะมองเห็นได้ชัด จะมีอยู่ 3 จุด คือ
1.
ด้านหน้าของ Tsim Sha Tsui waterfront ซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกของ Hong Kong Cultural Centre
ซึ่งถือเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมโชว์นี้ (ฝั่งเกาลูน)
2.
ด้านนอกของอนุเสาวรีย์รูปปั้นดอกชงโคทองคำ� Golden Bauhinia Square (ฝั่งเกาะฮ่องกง)
3. ชมได้จากเรือล่องอ่าววิคตอเรีย
ชิงช้าสวรรค์ฮ่องกง เปิดบริการทุกวัน เวลาเปิด-ปิด 10:00 - 23:00 (ขายบัตร
รอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 15 นาที)
วิธีการเดินทาง
ให้นั่งเรือข้ามฝาก Star Ferry จากจิมซาจุ่ย (อยู่ติดกับ Harbour City) มาลง ท่าเรือ Central Pier 7
แล้วออกจาก Pier 7 แล้วเดินมาทางซ้าย 100 เมตร ตั้งอยู่ที่ท่าเรือ Pier 9 กับ Pier 10 ฝั่งฮ่องกง
ค่าขึ้นเดิมประมาณคนละ 100 เหรียญต่อคน
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โปรแกรมท้ายสุด วันสุดท้าย วัดหว่องไทซินหรือวัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)
วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่าวัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง
ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมา
จาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำ�ให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน
หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมา
เผื่อแผ่ศาสนา ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร ด้านบนมีการประดับโคมลอย
เอาไว้อย่างสวยงาม และอีกหนึ่งสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันก็คือการเสี่ยงเซียมซี มารอบนี้ผู้เขียนลองเสี่ยงเซียมซี
ด้วย ได้หมายเลข 1 แต่เซียมซีที่นี่ไม่มีคำ�แปลให้ จากที่รีวิวมาคำ�แปลจะอยู่ใน Web site ของวัด ใครได้เซียมซี
หมายเลขอะไรให้จำ�ไว้ แล้วค้นหาคำ�แปลทีหลัง
วัดหวังต้าเซียน เปิดทำ�การทุกวัน เวลา 7.00 - 17.30 น. และไม่เสียค่าเข้าชม
วิธีการเดินทาง
ลงรถไฟใต้ดินสถานี Wong Tai Sin Station สายสีเขียว Kwun Tong Line ทางออก Exit B2 จากนั้น
เดินประมาณ 3 นาทีก็จะถึงวัดหวังต้าเซียน
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และแล้วถึงเวลาเดินทางกลับบ้าน
เราเช็คเอ๊าท์ออกจาก Hostel แล้วเดินไปขึ้นรถบัสสาย A21 โดยให้เดินออกจากตึก Sincere ไปตาม
ทางที่จะไปรถไฟฟ้า MTR Exit D2 โดยให้ข้ามไฟแดงแรกไปก่อน จากนั้นให้ข้ามถนนใหญ่ทางซ้ายมือเพื่อข้าม
ไปฝั่งของตลาดเลดี้มาร์เก็ต เลี้ยวขวาแล้วเดินตรงไปยังตึก HSBC เมื่อเดินผ่านหน้าตึก HSBC ไปแล้ว จะมี
ป้ายจอดรถบัสสาย A21 ให้ไปยืนต่อคิวขึ้นรถบริเวณนี้
นั่งรถบัสไปสนามบินฮ่องกงจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที เราลงรถบัสที่ Terminal 1 ก่อน เพราะ
ต้องแลกคืนบัตร Octopus ซึ่งจุดแลกคืนบัตรจะอยู่ที่ Terminal 1 บริเวณ Arrival Hall เท่านั้น ถ้าใครไป
ที่ Terminal 2 หรือเช็คอินเข้าไปด้านใน Gate จะไม่มีจุดแลกคืนบัตรแล้ว ดังนั้นถ้าใครต้องการจะแลกคืน
บัตรโดยสารต่างๆ ให้ลงรถที่ Terminal 1 จะง่ายและสะดวกที่สุด
แลกคืนบัตร Octopus เสร็จแล้ว เราก็เดินข้ามไปยัง Terminal 2 เนื่องจากเคาท์เตอร์เช็คอินของ
สายการบิน Low cost ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นั่น ของสายการบิน HK Express ก็เช่นกัน เมื่อเราเช็คอินและ
โหลดกระเป๋าสัมภาระเสร็จแล้ว ให้เดินเข้าไปด้านใน
โดยให้มองตามป้ายที่เขียนว่า Departure เดินตรงไปไม่ไกลจะเห็นบันไดเลื่อน ให้เดินลงบันไดเลื่อนไปแล้ว
เลี้ยวขวา เพื่อไปต่อคิวผ่าน Immigration ก่อนออกนอกประเทศ ให้เตรียม Departure Card ไว้ให้พร้อม
เมื่อผ่าน ตม. ออกมาแล้ว จะต้องขึ้นรถไฟฟ้ากลับไปยัง Terminal 1 เนื่องจาก HK Express จะ Take Off
ที่ Terminal 1 เมื่อไปถึง ให้สังเกตที่ป้ายแจ้ง Gate ว่าเที่ยวบินของเราอยู่ที่ทางออกไหน เนื่องจากสนาม
บินฮ่องกงใหญ่และกว้างมาก อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเดินทางไปถึงประตูทางออกเครื่องได้ บางสาย
การบินต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วไปต่อรถบัสต่อไปอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเช็คอินผ่านเข้ามาแล้ว ก็ต้องเผื่อ
เวลาสำาหรับการเดินหา Gate ด้วย ดังนั้นก็ควรจะไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง อย่าประมาทเพราะ
มีครอบครัวของน้องที่รู้จักตกเครื่องมาแล้ว สายการบินที่นี่ถึงเราจะเดินไปถึงหน้าประตูเครื่องแล้ว แต่ถ้าเลย
เวลา เค้าก็ไม่ให้ขึ้นเครื่อง
รอบนี้ผู้เขียนและน้องเตรียมตัวมาอย่างดี หลังจากผ่าน Immigration แล้ว ยังมีเวลาเหลือให้หาร้านนั่งกิน
อาหารอร่อยๆ ชิวๆ เงินฮ่องกงที่แลกมาอย่าให้เหลือ แลกคืนก็ขาดทุน อาหารอร่อยรสชาติดี คือทางเลือก
สำาหรับการใช้เงินที่มีอยู่ให้หมดเสมอ และเมื่อถึงเวลา Boarding Time ก็ขึ้นเครื่องและเดินทางกลับบ้านอย่าง
สวัสดิภาพ
ท้ายนี้ผู้เขียนอยากฝากไว้ว่า ใครพอมีเวลา มี Pocket money แล้วไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดี ให้เลือกไป
ฮ่องกงนะคะ วิวสวย อากาศดี อาหารอร่อย มีของให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายตั้งแต่ของดีราคาถูกจนถึงของ
แบรนด์เนมราคาสูงลิ่ว ไหว้พระขอพรที่ฮ่องกงก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ขออะไรที่ดีก็มักจะได้เป็นส่วนใหญ่ มาที่นี่ไม่ต้อง
ขอวีซ่า มีพาสปอร์ตเล่มเดียวก็เดินผ่านฉลุยเข้าได้เลย ใครสนใจโปรแกรมเที่ยวแบบละเอียด ติดต่อผู้เขียนได้
หลังไมค์ รับรองไปแล้วไม่หลง เพราะผู้เขียนตามคนอื่นไป หลงมาหลายรอบแล้ว พอได้ไปเองเลยไม่หลงแล้ว
(555) อยากให้ไปกันเยอะๆ “เที่ยวฮ่องกง ไม่ยากอย่างที่คิด” นะคะ ^_^
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ย่ำาเท้าทั่วไทยไทย ไปทั่วโลก

ก่อนอื่นก็สวัสดีสำาหรับทริป N2PM Trip = หนิง โหน่ง แพน มินท์ ทัวร์มั่วๆ ไปตามอารมณ์ ทริปนี้
ก็ได้คำาแนะนำาจากสมาชิกสถาบันฯและคนรอบข้างที่หวังดีอยากให้เราได้เดินทางออกไปเปิดประสบการณ์อย่างประหยัด
และมีความสุข โปรแกรมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลย อยากไปไหนก็ไป อยากแวะไหนก็แวะ มีเจ้าภาพแต่ละวัน เปลี่ยน
กันนำาเที่ยวไป เป็นไกด์ไปในตัว ทริปนี้ ออกเดินทางวันที่ 14 – 21 เม.ย. 61 โดยโหน่งจะเขียนเล่า 3 วัน
แรก อีก 3 วันหลังให้พี่หนิงจะเป็นคนเหลาต่อที่เหลือค่ะ...ก็แล้วกันนะฮะ....
Day 1 – 2 : ออกเดินทางจากเชียงใหม่ ตอน 18.00 น. นั่งเครื่องจากเชียงใหม่ แวะพักฮ่องกง 3
ชั่วโมง แล้วก็นั่งเครื่องต่อจากฮ่องกง 01.00 น.
ถึงสนามบินนาริตะ ตอน 06.20 น. ตรงเวลาเปะ....ผ่านตม.ได้อย่างฉลุยใช้เวลาไม่นานก็รอรับกระเป๋า เสร็จก็เริ่ม
ต้นภารกิจที่ได้เตรียมตัวมา ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรงตามที่วางแผนไว้ไหม...ก่อนมาวางแผนการซื้อตั๋วรถไฟสำาหรับเที่ยว
เพื่อความประหยัดโดยเลือกซื้อ JR TOKYO Wide Pass ราคา 10000 YEN สำาหรับใช้นั่งรถไฟ JR ไม่จำากัด
จำานวน 3 วัน ตั้งแต่เปิดบัตร พวกเราก็มุ่งหน้าลงไปชั้นใต้ดิน B1F แล้วมองหาป้ายสีแดง JR Information แล้ว
ก็ซื้อบัตรพร้อมขอออกที่นั่ง 4 ที่สำาหรับนั่ง NEX เข้าไปที่พักที่ SHINJUKU สำาหรับจองที่นั่งรถไฟที่สนามบิน เขา
จะออกให้เราเฉพาะวันแรกที่ซื้อเท่านั้น สำาหรับวันถัดไปที่เราวางแผนไว้ ให้ไปซื้อที่สถานีอื่นเอง ...ได้ตั๋วมาแล้ว ไป
กันเลย (อารมณ์หัวหน้าทัวร์เลยนะเนี๊ยะ แจกบัตรโดยสาร สำาหรับเที่ยวเช้าๆ คนบนรถไฟก็ไม่ค่อยจะมี ทั้งขบวนก็
เป็นของเรา 555...)
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นั่งรถไฟเพลินๆ พร้อมบรรยากาศฝนพรำ�....ฉัน
มาเที่ยวทีไร ฝนตกตลอดเลยนะ..สองข้างทางทุ่งนา
ป่าเขา บ้านเรือนสะอาด ความเป็นอยู่เรียบง่าย...
อิจฉาคนที่นี่จัง...
ถึงสถานี SHINJUKU เตรียมกระเป๋าเพื่อที่จะ
ต้องเปลี่ยนรถไฟเพื่อไปยังที่พัก ...แม่จ้าว...จะไปทาง
ไหนนี่ ทำ�ไมสถานีมันใหญ่ขนาดนี้..แล้วรูที่ฉันจะต้อง
ไปต่อมันอยู่ตรงไหน ...รู้แต่ว่า จะต้องนั่ง JR Yamanote Line ไปลงที่สถานี SHIN-OKUBO ...แต่ก็
ไม่ยากอย่างที่คิด..เดินทางตามป้าย ที่ Google map
บอก ยังไงก็ถึง ประกอบกับ ป้าเจ้าของที่พัก line
คุยกันตลอดเวลา ก็ไปถึงที่พักได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่
พักเอาแรงสักหน่อย...แล้วออกสำ�รวจเส้นทางใกล้ๆ
ที่พักกัน สำ�หรับที่พัก แนะนำ�เลยค่ะ สะอาด สะดวก
ถึงสถานี Shin-Okubo จะมีทางออกจากสถานีแค่ทาง
เดียว ก็ออกไปได้เลย ใช้ Google map ไม่ยากเลย ป้า
แกใจดี (คนเชียงใหม่ด้วย) ครั้งนี้พวกเราหิ้ว พริกน้ำ�
เงี้ยว,ขนมเทียน(ขนมจ่อก),ข้าวหลามและถั่วเน่าแผ่น ไป
ฝากแกด้วย แกดีใจม๊ากกก...ไม่ได้กินมาเป็น 20 ปี
...
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆที่พักแบบเดินไปง่ายๆ และป้าก็ทำ�
ออกมาให้ดูเข้าใจง่ายเลยทีเดียว เวลาที่เหลืออีกครึ่งวันก็
น่าจะเพียงพอ และอีกอย่างเราต้องไปจองตั๋วรถไฟ เพื่อ
ที่จะไปชม”ฟูจิ” เที่ยว “คาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)”
และ ไปเล่นสกีจากโตเกียวที่ GALA Yuzawa ด้วย
JR TOKYO Wide Pass โดยเลือกไปออกตั๋วที่ สถานี
SHINJUKU (เลือกจองแบบ reserved seat จะได้มีที่นั่ง
สบายๆ)

36
เดินไป SHINJUKU แต่สุดท้ายจบด้วย ร้านคิดดี้แลนด์ สาขาฮาราจูกุ... มากะเด็ก เราก็ต้องทำ�ตัว
เป็นเด็กซะหน่อย...ของเล่นน่ารัก เยอะแยะมากมายเลย....ถึงเวลาต้องกลับพักผ่อนเอาแรงแล้ว....เจอกันพรุ่งนี้
เช้า.... “คาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)”
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おはよう ไปชม”ฟูจิ” เที่ยว “คาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)” กันเถอะ!

Day 2 ตื่นเช้า ออกจากที่พัก ไปสถานี SHINJUKU เพื่อนั่งรถไฟไปลงสถานี SHIMOYOSHIDA เพื่อเดิน
ไปชม Pagoda Chureito เจดีย์แดงกัน....ไปดูวิวมหาชน...คนเยอะๆๆ ถึงที่หมาย เฮ้ย..ฟูจิ..หายไปไหน นั่ง
รถมาเห็นแว๊ปป..แต่มาถึงที่ She หายไปไหน...ไหนๆ ตื่นเช้าก็ไม่ได้ทานอะไร...ก็แวะซื้อข้าวกล่องที่สถานีรถไฟ
และพกสตรอเบอรี่ลูกโตโต ฉ่ำ�ๆ ที่ป้าลาวัลย์ เจ้าของที่พัก

ซื้อมาไว้ที่ห้องให้..มากินกันตรงสถานี
รถไฟก่อนที่จะเดินขึ้นไปดูวิวกัน...อ้อ ลืมบอก
ไปว่า ที่พักที่เราพักไม่ได้มีอาหารเช้าให้เหมือน
โรงแรมนะ แต่ป้ากับลุงเขาจะมาทำ�ความสะอาด
กันทุกเช้า และจะมีผลไม้และขนมวางไว้ให้เรา
แบบไม่ซ้ำ�กันสักวันเลย....ของกินแปลกๆ ที่เรา
ไม่เคยได้กินแกก็ซื้อมาให้ชิม
....พร้อมออกเดินไปเจดีย์แดงกัน เดินไป
ตามทางที่หลายๆคนรีวิวไว้ พร้อมกับเปิด Google map นำ�ทาง และเดินทางตามคนอื่นไป ไม่
หลงแน่นอน ระหว่างทางเดินจะมีป้ายบอกทางไป
อยู่ตลอด สองข้างทางได้เห็นการใช้ชีวิตของคนใน
พื้นที่นั้นๆ ทำ�ให้แอบอิจฉา..เพราะบ้านเขาสะอาด
เป็นสัดส่วน มีต้นไม้ ดอกไม้สีสวยงามบริเวณบ้าน
...ระหว่างทางก็มีคุณลุงเชิญให้เข้าไปดูดอกชิบะ
ซากุระ ในบ้านของแก ซึ่งแกปลูกเอง และก็กำ�ลัง
ไถบริเวณหน้าบ้านของแกเพื่อปลูกดอกทิวลิป...ดี
งาม.....อยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้บ้างจัง.....
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เดินเพลินไปเรื่อยๆ ไม่เหนื่อยไม่ร้อน
เพราะไม่มีแดดเลย...และเราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรก็
เดินไปเรื่อยๆ ระหว่างทางยังคงหลงเลือกต้น
ดอกซากุระให้เราชื่นชม ไม่กี่ต้นเพราะถึงเวลาที่
ดอกมันร่วงโรย ไปตามกาลเวลา......

ถึงจุดหมายก็หายเหนื่อย...วิวสวย บรรยากาศดี ลมเย็นสบาย สมาชิกก็แยกย้ายกันแต่ไม่เห็นฟูจิเลย...
เสียดายจริงๆ
มุมมหาชน...คนก็เยอะเป็นธรรมดา ถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นภูเขาไฟฟูจิ แต่ละคนก็เฝ้ามองอย่างใจจดใจจ่อ ว่า
คงจะมีสักนาทีที่จะทำ�ให้พวกเราที่นั่งอยู่นั้น มองเห็นภูเขาไฟฟูจิบ้าง..เสียงหือ..ออกมาจากลำ�คอเป็นพักๆ เวลาก้อน
เมฆขยับ...ทำ�ให้พวกเราก็คอยลุ้นกันไปด้วย เผื่อจะเกิดความโชคดี...แต่ก็ไม่ไหว ดูจากสถานการณ์แล้ว..ไม่มีแม้แต่
วี่แวว...สักนิดเลย...เลยตัดสินใจเดินลงกลับไปที่สถานีรถไฟ เพื่อที่จะนั่งไปต่อที่ Lake Kawaguchiko เพราะ
วางแผนกันไว้ว่าเราจะไปเช่าจักรยานปั่นรอบๆ ทะเลสาบกัน..... นั่งรถไฟต่อไปอีก 5 นาที...
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ได้จักรยานคนละคัน...ช่วยผ่อนแรงในการ
เดินทางอย่างดีมาก แนะนำ�เลยค่ะ สำ�หรับคนที่ไม่
อยากรอคิวขึ้นรถบัส และไม่ชอบการแออัดบนรถ
อยากแวะไหนก็แวะ อยากอยู่ที่ไหนนานๆ ก็อยู่.....
แบบนี้ เลยชอบ
แต่บรรยากาศวันนี้ มืดครึ้ม หนาวค่อนข้างเย็น
และเหมือนจะมีฝนด้วย ...ปั่นจักรยานได้สัก 500
เมตร มือเย็นและปวดเพราะอากาศเริ่มเย็นลงฝน
ก็เริ่มจะตก พวกเราต้องแวะร้านสะดวกซื้อ เพื่อ
หาซื้อถุงมือและแมสปิดจมูก พร้อมกับอาหารและน้ำ�
ติดกระเป๋ากันหิวระหว่างทาง ....
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อาหารกลางวันแบบเรียบง่าย ริมทะเลสาป
ของเราทั้งสี่คน นั่งกินไปชมบรรยากาศไป คนไม่
พลุกพล่านวุ่นวาย เสร็จแล้วก็เริ่มออกเดินทางปั่นไป
ตามทางเดินรอบๆ ทะเลสาป ทางค่อนข้างจะดีเพราะ
เขาให้จักรยานสามารถปั่นบนทางเดินเท้าได้ ....
ระหว่างสองข้างทางรอบทะเลสาบ มีต้นซากุระที่ยัง
มีดอกหลงเหลือให้เราได้หยุดถ่ายรูปกันเป็นระยะ...จุด
แวะต่างๆที่นักเดินทางหลายๆท่านแวะเยี่ยมชม เราก็
แวะเหมือนที่เขาแวะกัน แต่ข้อดีของนักปั่น คือไม่เมื่อย
ขาเหมือนกับเดินเท้า..และไม่ต้องยืนรอรอบรถประจำ�
ทางเพื่อขึ้นรถไปแออัดกันบนรถ....

เราเริ่มปั่นกันตอน 13.00 น. และจะต้องนำ�รถ
จักรยานมาคืนก่อนเวลา 17.00 น. ถือว่าใช้เวลาได้อย่างดี
เยี่ยม สำ�หรับระยะทางไปกลับ เกือบรอบทะเลสาป 12.9
km. และก็นำ�รถจักรยานมาคืนที่ร้านเช่า ในเวลา 16.55
นาที...(ตรงเวลาเป๊ะ..เขารอเราคืนจักรยานแค่กลุ่มเดียวแล้ว
ก็จะปิดร้าน...) ถึงเวลาที่จะต้องนั่งรถกลับที่พัก ซึ่งเราได้
จองตั๋วแบบจองที่นั่งไว้แล้วจึงทำ�ให้ไม่ต้องพะวงอะไรมากแค่
บริหารเวลาให้พอดีเท่านั้นเอง...ที่จริงการวางแผนไว้แล้วก็ดี
ไปอีกแบบ ทำ�ให้เราไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องวิ่งไปซื้อตั๋ว ดูเวลา
รถ หรือพลาดตกรถได้......พรุ่งนี้อีกวัน..ก็ครบการใช้ บัตร
JR TOKYO Wide Pass ..พรุ่งนี้เราจะไปล่าหิมะกัน...
สำ�หรับคืนนี้นอนพักยกขา เอาแรงเพื่อลุยพรุ่งนี้กันค่ะ......
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おはよう Day 3 ตามล่าหิมะ
“GALA Yuzawa” วันนี้ต้องเดินทางไกลสมาชิก
นัดกันต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษ จากการคำ�นวน ผ่าน
ทาง Google map บอกเราว่า เราต้องนั่งรถไฟ ไป
กลับรวมระยะทาง 393 km. เพราะฉนั้นแล้วเราค่อย
ไปหลับกันต่อบนรถไฟแล้วกันนะจ๊ะ ..ออกจากที่พัก
แล้วไปเปลี่ยนรถไฟ SHINKANSEN ที่สถานีอุเอะโนะ
พร้อมกับซื้ออาหารเช้าไปนั่งทานกันบนรถกัน....

เมนูของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป...แต่
อร่อยทุกเมนูเลยนะ..ขอบอก...หลังจากกินข้างกล่องกัน
เสร็จ...คาดว่าจะพักสายตากันสักหน่อย...แต่ผิดคาด..
เพราะบรรยากาศสองข้างทางมันน่าชวนหลงไหลให้มอง
ออกไปแล้วผ่อนคลาย เพลิดเพลิน....จนไม่อาจทำ�ให้
สองดวงตาที่เมื่อยล้า..ปิดลงได้....เพลินได้ไม่นาน ก็ใกล้
ถึง ที่หมาย..แต่ละคนก็ตื่นตาตื่นใจ..เด็กดอยไม่เคยเห็น
หิมะ....เพราะจากการที่ดูพยากรณ์..ว่า วันนี้จะมีฝน เมฆ
และแดด ไม่รู้ว่า เมื่อถึงแล้วเราจะเจอกับอะไร...เลยไม่
อยากคาดหวังอะไรมาก มาแล้วอะนะ เจออะไรก็เจอ...จะ
สักม๊อกใดตะ...
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ถึงสถานี GALA YUZAWA เป็นสถานีสุดสายของ
รถไฟที่เรานั่งมา...ก็เดินขึ้น สกีรีสอร์ทได้เลย (ตามรีวิว
อีกเช่นเคยไม่หลง) วันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ชดเชย
กับเมื่อวาน พวกเราก็ซื้อแพคเกจขึ้นไปเล่นหิมะ 2500Yen
ได้ตั๋วกอนโดล่าขึ้นลง+เช่ารองเท้าบู๊ท+เช่าถาดเลื่อน ซื้อ
เพิ่ม 800 yen เพื่อขึ้นไป Bell Of Love บนยอดเขาอีก
ที ......ได้อุปกรณ์ครบแล้ว นำ�สัมภาระที่ไม่อยากแบกและ
รองเท้าไปไว้ใน ล๊อคเกอร์
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นั่ง กอนโดล่าขึ้น ไปบนลานสกี อู้หู้...บรรยากาศ..
คุ้มค่ามาก ถึงแม้ว่าหิมะบางส่วนได้ละลายไปบ้างแล้ว
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าปีนี้ร้อนเร็ว...หิมะละลายไวกว่าทุกปี
ทำ�ให้ลานสกีต้องปิดก่อนกำ�หนด คืออาทิตย์หน้า.....เราก็
รอดไป...

ถึงแว้ว...ลานสกี...Wow...หิมะของจริงๆ ...สีขาวตัด
กับสีฟ้าท้องฟ้าสวยจริมๆๆ งานนี้ mem กล้องคงหมด
กับการถ่ายไปเยอะเลยทีเดียว...อากาศเย็นสบาย ไม่หนาว
มาก ไม่ร้อนมาก....คนมาเที่ยววันนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะ..แต่
เดินไปไหน มีแต่คนไทยทั้งนั้นเลย.....ด้านล่างเป็นลานก
ว้างๆ เด็กๆเยอะ เพราะมีจุดให้เล่นถาดเลื่อน เดี๋ยวเรา
ค่อยลงมาเล่นกัน ....เราเดินไปที่โรงกระเช้า สำ�หรับคน
ที่เล่นสกีนั่งขึ้นไปเล่นสกีบนยอดเขา ..แต่เราจะไปเพื่อถ่าย
รูปเท่านั่นเอง..
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ได้เวลาแล้ว....พร้อมลุย...กับหิมะครั้งแรก
ในชีวิต..ถึงแม้ว่ามันจะไม่ฟูฟ่องเหมือนในทีวี.....
แต่พวกเราก็ขอลองดูกันสักทีว่าเป็นยังไง .... 4
สาว...กับรองเท้าเบอร์เดียวกัน...ไปกันเล๊ยยยยย...

ใช้เวลานั่งขึ้นมาอีกไม่นาน ยังดื่มด่ำ�กับ
บรรยากาศ ยังไม่หนำ�ใจ ก็ถึงเสียแล้ว ...ส่วน
ใหญ่ด้านบนจะมีแต่คนที่เล่นสกีเสียเยอะ มีแต่
พวกเราเป็น 4 คน ที่ขึ้นมาถึงข้างบนแบบไม่
เล่นสกี ....วิวด้านบนสวยมาก..ได้รูปมาเสียเยอะ
เลย...แต่ลมก็แรงมากเช่นกัน.... ใช้เวลาอยู่ได้ไม่
นาน เพราะว่าปวดเท้ามาก....เย็นจนปวดเท้าของ
จริง ธรรมดาเนอะคนไม่เจอหิมะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเต
รียมตัวยังไง....ไว้คราวหน้าไปใหม่ (สถานที่ใหม่)
จัดเต็มแน่นวล....555 ...
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เวลาเที่ยวผ่านไปอย่างรวดเร็ว ใกล้เวลาที่ต้องกลับ แล้วเพราะจองตั๋วรถไฟ ขากลับซึ่งเราจะต้องไปขึ้น
รถไฟและจะต้องย้อนกลับไปอีก 1 สถานี ระยะทางประมาณ 2 กม. พอมาถึงลานจอดรถบัสรับส่งปรากฏ
ว่า....คิวรถหมดแล้ว..เราต้องหาวิธีไปที่สถานีเอง ซึ่งจะเดินไปก็ได้ แต่ไมทันรถไฟที่จองตั่วไว้แน่ๆ จึงถามลุง
ที่ดูแลจุดขึ้นรถ....ด้วยน้ำ�ใจและหน้าที่ของลุง....แกประสานกับทางรีสอร์ทและเจ้าหน้าที่ต่างๆ(เป็นภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเดาเอาล้วนๆ ฟังออกอยู่คำ�เดียว..ว่าให้รอ...555) เหลือเวลาอีก 5 นาทีรถไฟก็จะมาแล้ว ...จา
ทันไหม....หืมมมมม.....ทันใดนั้นก็มีรถบัสของรีสอร์ทมาเทียบที่ลานจอดคุณลุงก็บอกให้พวกเราขึ้นรถอย่าง
รวดเร็ว....ทำ�ให้พวกเรามาขึ้นรถไฟที่สถานีได้ทันเวลา ......
ขากลับเราไปลงที่สถานี โตเกียว..เพราะจะพาเด็กเล็กสุดในกลุ่มไป เดินเล่นชั้นใต้ดินสถานีโตเกียว
(Tokyo Station) แหล่งรวมร้านตัวการ์ตูน, ร้านอาหารและร้านขนมดังทั่วญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินในสถานีนาน
พอสมควรเพราะด้านนอกฝนตกหนักมากและดูพยากรณ์บอกว่าฝนจะหยุดตอน 6 โมงเย็น.....

เลือกซื้อสินค้ากันแทบหมดแรง.... 6 โมงตรงเป๊ะเป๊ะ ฝนหยุดดัง
คำ�พยากรณ์...ออกจากใต้สถานีเพื่อออกไปดูความสวยงามข้างนอกสถานี
กันบ้าง.....เก็บภาพบรรยากาศกันอีกเล็กน้อยแล้วก็กลับที่พัก....พักผ่อน
สำ�หรับวันพรุ่งนี้......ผ่านไป 3 วันแล้ว....อีก 3 วันที่เหลือเป็นหน้าที่ของ
พี่หนิงจะเป็นผู้ดำ�เนินรายการต่อ...เชิญติดตามกันได้ใน แบบฉบับ “นาบุญ
ลูกทัพฟ้า”…. สุดท้ายขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกช่องทางที่เอื้อเฟื้อให้ออก
เดินทางไปหาประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะ.....
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งานนี้ แอคติ้งค์ หรู เริ่ด...INNER มาเต็มๆ..

ร่วมพิธีทำ�บุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เอา
บุญมาฝากทุกคน...บุญรักษา..เจ้า สาธุๆๆ
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2 -12 กรกฎาคม 2561 นางสาวศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัย เข้าฝึกอบรม ปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำ�ปี 2561 (สำ�หรับสายวิชาการ) สำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมประชุมในโครงการวิจัย ประชุมกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
การประเมินผล พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ภายหลังการบังคับใช้เป็นระยะ
เวลา 10 ปี” ณ ห้อง320 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
5 กรกฎาคม 2561 นางสาวศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัย เข้าฝึกอบรม แนวทางการปฏิบัติ
การวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: GCP ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง ชั้น 2 โรงแรม
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
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5-6 กรกฎาคม 2561 นางวรีรัตน์ แก้วโภคา พยาบาลวิจัย, นายจักรพันธ์ ปัน
ดง เจ้าหน้าที่สรรหาอาสาสมัคร, นางสาวธัญญารัตน์ วรรณโสภา พยาบาล, นางสาวกาญจนา
โรจน์พานิชกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ, นางสาวกรกนก พระอนงค์ ผู้ช่วยวิจัย, นางสาวอังคณา ศรีตา
พยาบาลวิจัย, นางกาญจนา จีนาราช Clinical QA Specialist, นางนิตยา ชื่นชอบ Regulatory
QA Specialist, นางสุภาภรณ์ แก้วมา Regulatory QA Specialist, นางสาวสินีนาถ แต่เจริญ
กุล นักสถิติ, นายวสันต์ จันทร์ชัย โปรแกรมเมอร์, นางสาวกาญจนา ไชยรังศรี พนักงานนำ�
เข้าข้อมูลและดูแลระบบคอมพิวเตอร์, นางสาวพิมผกา ปวงโพธา เจ้าหน้าที่นำ�เข้าข้อมูล, นางกันตา
ภัทร เดชะประทุมวัน เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน, นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์ศรีเทพ นักสถิติ, นางสาว
เพียงระวี นิประพันธ์ พยาบาลวิจัย, นางสาวพิมพ์วลัญช์ สมบูรณ์ พยาบาล, นางสาวพัชราภรณ์
มีอาจ ผู้ช่วยนักวิจัย, นางสาววลัยลักษณ์ เชื้อก๋อง ผู้ช่วยนักวิจัย, นางสาวสุรภี ทานเคหาสน์
ผู้ช่วยนักวิจัย, นางสาวสุดาภรณ์ สุทธดุก เลขานุการโครงการ, นางหล้า จันทร์ดี เจ้าหน้าที่ห้อง
ปฏิบัติการ, นายสำ�เร็จ สุทธิพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์, นางสาวกุสุมา อิสลาม นักเทคนิคการ
แพทย์, นางมนต์จันทร์ วิชาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์, เข้าร่วมประชุม ขอประชาสัมพันธ์การ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7-20 กรกฎาคม 2561 นางอรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย เข้าร่วม บรรยายผล
งานทางวิชาการเรื่อง A comparison of Lifestyle and Social-network Usage between
Japanese and Thai High School Students ณ มหาวิทยาลัย Sapporo Gakuin University
ประเทศญี่ปุ่น
18 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำ�นวย
การสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เข้าร่วม อบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย สำ�หรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วนงาน,รองหัวหน้าส่วนงาน และ
หัวหน้าภาควิชา ณ สำ�นักบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่
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18-20 กรกฎาคม 2561นางสาวสุธาทิพย์ วงศ์ศรีเทพ นักสถิติ, นางกมลระวี
ศรีจันทร์ นักวิชาการสถิติ,นางสาวรัชนีกร คำ�ปัน นักสถิติ ,นางสาวสินีนาถ แต่เจริญกุล นัก
สถิติ เข้าฝึกอบรม Statistical analysis plan and practices for clinical research studies ห้องประชุม Vie Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรมวี โฮเต็ล ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมห
านคร
20 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เข้าร่วม อบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย สำ�หรับผุ้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วนงาน,รองหัวหน้าส่วนงาน และ
หัวหน้าภาควิชา ณ สำ�นักบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่
18-21 กรกฎาคม 2561 นางจิรประภา วิภาษา นักวิจัย เข้าร่วม อบรมหลักสูตร
กฎหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัย สำ�หรับผุ้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าส่วน
งาน,รองหัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าภาควิชา ณ สำ�นักบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่
20-27 กรกฎาคม 2561แพทย์หญิงลินดา เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ
เอชไอวี/เอดส์ 10 th Workshop on HIV Pediatrics and The International AIDS Conference (AIDS 2018) RAI Amsterdam Convention Centre Amsterdam Netherlands

กันยายน 2561

10-12 กันยายน 2561นายภาสกร กุณภา ช่างเทคนิค, นายธีรพงศ์ ชุติชัยโรจน์
ช่างไฟฟ้า, นายมงคล ยอดคำ�เหลือง ผู้ช่วยช่างทั่วไป เข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงานทดแทน(ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมการทำ�งานและ
บำ�รุงรักษาระบบผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์สำ�หรับหน่วยงานภาครัฐ) ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

