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นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์
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นางสาวณิชาภา      ตุ้ยคำาภีร์

กองบรรณาธิการ

ผอ.มีเรื่องเล่า

 เล่าขานงานวิจัย

 บทสัมภาษณ์น้องใหม่วัยเกษียณ

 ย่ำาเท้าทั่วไทยไปทั่วโลก

 ย่ำ�เท้�ทั่วไทยไปทั่วโลก



                          ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการดำาเนินงานที่

                          ถือเป็นก้าวย่างที่สำาคัญของสถาบันฯ คือการเป็นองค์กร

                          คุณธรรม ซึ่งผมขอถือโอกาสนี้นำามาเล่าให้พวกเราฟังเพิ่ม

                          เติมดังนี้

                             สถาบันฯ ได้ประกาศเข้าร่วมในการสร้างองค์กร

                          คุณธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                          โดยจัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมขึ้นในวันที่ 28   

                          มิถุนายน 2561 โดยรองผู้อำานวยการสถาบันฯ คือ 

อาจารย์เกรียงไกร ช่วยเป็นแกนนำาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผมขอถือโอกาสนี้เล่าความเป็นมาของ

กิจกรรมนี้ให้ชาวสถาบันฯ ได้รับทราบ

แนวคิดเรื่องงองค์กรคุณธรรม จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจาก

ฐานความคิดที่ว่าสังคมของมนุษย์ไม่สามารถจะดำารงอยู่ได้ด้วยความปกติสุขหากมีการพัฒนาแต่ด้านวัตถุ

เพียงอย่างเดียว จำาเป็นต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจคือการสร้างสังคมที่มีคุณธรรมร่วมด้วย แต่การ

สร้างให้ทุกคนเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำาได้โดยง่าย แต่อาจเป็นไปได้หากเริ่มต้นจากสังคมขนาด

เล็กๆก่อน เช่นในที่ทำางาน โดยอาศัยวัฒนธรรมองค์กรช่วยผลักดันให้เกิดเป็นองค์กรคุณธรรมขึ้น ซึ่ง

ในท้ายที่สุดหากองค์กรส่วนใหญ่ของประเทศเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม เชื่อว่าจะทำาให้ประเทศของ

เราเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตใจ ซึ่งจะทำาให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมขึ้น โดยมี

ท่านองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คืออาจารย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้ริเริ่มและให้การ

สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างจริงจังเป็นท่านแรกๆของประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนให้เกิด

เครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย ซึ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรในกำากับของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน ท่านที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ 

http://www.moralcenter.or.th
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      ในระยะแรกของการสร้างองค์กรคุณธรรมในประเทศไทยเริ่มต้นจากการสร้างโรงเรียนคุณธรรม

ก่อนโดยมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมเป็นกรณีศึกษา

แรกและถือเป็นต้นแบบของการสร้างองค์กรคุณธรรมในประเทศไทย ต่อจากนั้นได้ขยายออกไปอย่าง  

กว้างขวางในเครือข่ายโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆเพิ่มเติมในระยะต่อมา เช่น โรงพยาบาล

คุณธรรม จังหวัดคุณธรรม ตลอดจนองค์เอกชนหลายแห่ง สำาหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยมีความคิดที่จะ

เข้าร่วมเครือข่ายองค์กรคุณธรรมโดยสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมมาตั้งแต่ 3-4 ปีก่อน แต่เกิดความไม่

ต่อเนื่องจึงเงียบไป จนกระทั่งท่านรักษาการอธิการบดี อาจารย์อาวุธ ศรีสุกรี ได้ดำาริที่จะนำานโยบายนี้กลับ

มาดำาเนินการใหม่ โดยอยากให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการเป็นองค์กรคุณธรรมด้วย แต่ไม่

จำาเป็นต้องดำาเนินการพร้อมกันทุกหน่วยงาน ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน ทางคณะกรรมการ

บริหารสถาบันฯ เห็นว่าเราเป็นหน่วยงานขนาดไม่ใหญ่มาก จึงน่าจะมีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น

องค์กรคุณธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรมในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากิจกรรมองค์กรคุณธรรมจะได้ดำาเนินการไปเรียบร้อยแล้วในวันท่ี28มิ.ย.2561แต่ผมขอ

เรียนว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพียงวันเดียว แต่จะ

ต้องมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องไปตลอดไม่จบสิ้น ผมจึงขอสรุปหลักการและกระบวนการสร้างองค์กร

คุณธรรมดังนี้ 1.องค์กรคุณธรรม คืออะไร

คือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการ

สร้างสังคมคุณธรรม โดย

   - การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

   - ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำาเนินชีวิต

   - สนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน
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3. หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม3. หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม3. หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม3. หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

   - ระเบิดจากภายใน เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้นำาและสมาชิกในองค์กร   - ระเบิดจากภายใน เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้นำาและสมาชิกในองค์กร   - ระเบิดจากภายใน เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้นำาและสมาชิกในองค์กร   - ระเบิดจากภายใน เกิดจากความมุ่งมั่นของผู้นำาและสมาชิกในองค์กร

   - เป็นระบบ ทำาพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง   - เป็นระบบ ทำาพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง   - เป็นระบบ ทำาพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง   - เป็นระบบ ทำาพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

   - จากหลักความจริง เริ่มจากสภาพจริง ตั้งใจจริง และปฏิบัติจริง   - จากหลักความจริง เริ่มจากสภาพจริง ตั้งใจจริง และปฏิบัติจริง   - จากหลักความจริง เริ่มจากสภาพจริง ตั้งใจจริง และปฏิบัติจริง   - จากหลักความจริง เริ่มจากสภาพจริง ตั้งใจจริง และปฏิบัติจริง

   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม   - สู่ความดีงาม เป้าหมายคือการสร้างจิตสำานึกของคนในองค์กรที่มีคุณธรรม

   - การมีส่วนร่วม ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม   - การมีส่วนร่วม ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม   - การมีส่วนร่วม ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม   - การมีส่วนร่วม ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม

4. 8 ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม4. 8 ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม4. 8 ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม4. 8 ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม

   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม   - ค้นหาต้นทุนความดีขององค์กร วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม

   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น   - ร่วมกันกำาหนดคุณธรรมเป้าหมายของคนในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงที่อยากให้เกิดขึ้น

   - ร่วมกันกำาหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ และแผนการดำาเนินงาน   - ร่วมกันกำาหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ และแผนการดำาเนินงาน   - ร่วมกันกำาหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ และแผนการดำาเนินงาน   - ร่วมกันกำาหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ และแผนการดำาเนินงาน   - ร่วมกันกำาหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ และแผนการดำาเนินงาน   - ร่วมกันกำาหนดวิธีการ กิจกรรม กลไกรับผิดชอบ และแผนการดำาเนินงาน

   - ลงมือปฏิบัติจริง   - ลงมือปฏิบัติจริง

   - นำาเสนอความสำาเร็จและความก้าวหน้า เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   - นำาเสนอความสำาเร็จและความก้าวหน้า เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   - นำาเสนอความสำาเร็จและความก้าวหน้า เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   - นำาเสนอความสำาเร็จและความก้าวหน้า เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี   - จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ให้กำาลังใจ หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทำาความดี

   - องค์กรจัดระบบสนับสนุนและกำากับติดตามประเมินผล   - องค์กรจัดระบบสนับสนุนและกำากับติดตามประเมินผล   - องค์กรจัดระบบสนับสนุนและกำากับติดตามประเมินผล   - องค์กรจัดระบบสนับสนุนและกำากับติดตามประเมินผล

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กรจะเห็นได้ว่า กิจกรรมที่พวกเราจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการสร้างองค์กร

กับสังคมกับสังคม

ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
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  ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 

เล่าขานงานวิจัย

   ดร.จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยเชี่ยวชาญศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization–Time of Flight (MALDI-TOF) Mass Spectrometry

     MALDI-TOF MS เป็นเครื่องที่ใช้วิเคราะห์

โปรตีนเพื่อจำาแนกว่าเป็นโปรตีนลักษณะใดและชนิดใด 

โดยทั่วไปการวิเคราะห์โปรตีนเพื่อจำาแนกว่าเป็นโปรตีนชนิด

ใดบ้างนั้นต้องใช้วิธีในการวัดเวลาในการเคลื่อนที่ของ

อิออน หรือที่เรียก time of fl ight ที่ตกกระทบตัวตรวจ

จับ (detector)  จากนั้นจะเปลี่ยนค่าที่ได้เป็นค่ามวลโดย

เทียบกับ calibrator ที่มีข้อมูลแล้วและนำาค่าที่ได้ไปเปรียบ

เทียบกับฐานข้อมูลของโปรตีนมาตรฐาน) วิธีการใช้งานใน

การวิเคราะห์โปรตีนสามารถทำาได้โดยนำาตัวอย่างมาผสมกับ

สารแมทริกซ์ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งใช้หลักการยิงแสงเลเซอร์ไป

บนตัวอย่างโปรตีนให้เกิดการแตกตัวของอิออนสารที่มีมวล

โมเลกุลน้อยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าสารที่มีมวลโมเลกุลมาก 

และจะตกกระทบกับตัวตรวจจับ  ส่งเป็นสัญญาณไปยัง

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป เทคนิคนี้สามารถ

ใช้ประยุกต์ได้หลากหลาย

ซึ่งตัวอย่างการใช้งานที่นำาเสนอในบทความนี้คือใช้ในการจำาแนกสายพันธุ์ของแบคทีเรียในระดับ spe-

cies ได้โดยมีความถูกต้องเทียบเท่ากับการหาลำาดับยีน (sequencing) ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือมีความรวดเร็วถูกต้อง

และราคาถูกเมื่อเทียบกับวิธีการหาลำาดับยีน MALDI-TOF MS เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจระบุเชื้อแบคทีเรียที่

สามารถออกผลได้รวดเร็วและถูกต้อง ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยแพทย์นำาผลที่ได้ไปใช้ประกอบการเลือกยา

ปฏิชีวนะที่เหมาะสมแก่คนไข้ ซึ่งแต่ก่อนในการระบุเชื้อแบคทีเรียจะใช้วิธีการตรวจหาลำาดับยีนของแบคทีเรียที่

ตำาแหน่ง 16s rRNA ซึ่งกำาหนดการสร้าง ribosomal proteins ซึ่ง มีการสร้างในปริมาณมาก ลำาดับยีนมี

ความอนุรักษ์สูงคือไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ถูกกระทบจากสภาวะเมื่อเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย จึงนิยมใช้ใน

การระบุเชื้อแบคทีเรีย แต่ต่อมาวิธีการใช้ MALDI-TOF MS ให้ผลรวดเร็วมากสามารถทราบผลเมื่อได้ภายใน

หนึ่งชั่วโมง 
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  ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ดร.จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยเชี่ยวช�ญ ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทย�ของโรคติด

เชื้อ สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ ตัวแทนจ�กสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พได้มีโอก�สเข้�ร่วม

กับทีมแพทย์และบุคล�กรท�งก�รแพทย์หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศ�สตร์เขตร้อน ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์ 

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เพื่อฝึกหัดก�รใช้ง�นเครื่อง MALDI-TOF MS รุ่น VITEK 

MS ของหน่วยปฏิบัติก�รจุลชีววิทย� ง�นปฏิบัติก�รชันสูตร โรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครเชียงใหม่ คณะ

แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในส่วนของ mode ง�นวิจัยหรือเรียกว่� Research Use Only 

(RUO) ทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติทุกขั้นตอน เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รศึกษ�กรณีเชื้อแบคทีเรียไม่ส�ม�รถ

ระบุเชื้อได้ต�มปกติ ซึ่งฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวช�ญต่�งประเทศ โดย mode RUO ประกอบไปด้วยฐ�นข้อมูล

เชื้อแบคทีเรีย 1,423 species โดยเริ่มจ�กก�รเตรียมตัวอย่�งแบคทีเรียบน malditof plate, ก�รนำ�

ตัวอย่�งเข้�เครื่อง, ก�ร calibrate เครื่องด้วย E.coli strain ที่ใช้เป็นส�ยพันธุ์ม�ตรฐ�นเพื่อใช้อ้�งอิง 

(reference standard), ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและก�รสร้�งฐ�นข้อมูลของเชื้อแบคทีเรียที่ต้องก�รศึกษ�ขึ้น

เอง ซึ่งภ�ยหลังก�รฝึกหัดได้มีก�รมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมด้วย
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ซ่ึงค�ดว่�จะได้นำ�คว�มรู้จ�กก�รอบรมไปใช้ประกอบในก�รศึกษ�วิจัยในอน�คตต่อไป นอกจ�กนี้

เครื่องมือดังกล่�วยังมี mode ก�รทำ�ง�นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่�สนใจคือ mode in vitro diagnostic  

(IVD) เป็นง�นที่ใช้ระบุเชื้อแบคทีเรียและออกผลให้แก่แพทย์เพื่อใช้ประกอบในก�รรักษ�ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ซึ่ง

ฐ�นข้อมูลได้รับก�รรับรองจ�กองค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งสหรัฐอเมริก�   (Food and Drug Admin-

istration) จึงมีคว�มเชื่อถือได้มีฐ�นข้อมูลจำ�นวน species bacteria ในท�งก�รแพทย์จำ�นวน 1,046 

ชนิด ซึ่งท�งหน่วยปฏิบัติก�รจุลชีววิทย� ได้นำ�ม�ใช้ให้บริก�รแก่ผู้ป่วยแล้วในขณะนี้

                  ดร.จีรัง  ว่องตระกูล

             นักวิจัยเชี่ยวช�ญ
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  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

ก่อนอื่นเลยก็ขอกล่�วคำ�ทักท�ย แฟนๆ ส�รสถ�บันฯ ของเร�

ด้วยนะครับ สวัสดีครับ ช่วงนี้อ�ก�ศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภ�พ

ให้ดีด้วยนะครับ และเพิ่มคว�มระมัดระวังในก�รขับขี่ให้ปลอดภัย 

ปฏิบัติต�มกฎจร�จรอย่�งเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นะครับ ตอนนี้ศูนย์ฯ ของเร�มีกิจกรรมคว�มเคลื่อนไหวอย่�งไร

กันบ้�ง ม�ติดต�มกันในส�รสถ�บันฉบับที่ 42 ของเร�ได้เลยครับ                                            

                    ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต ์



  ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

หน่วยวิจัยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

 1. หน่วยวิจัยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จัดประชุมในหัวข้อเรื่อง 

“Potential Collaboration opportunities between BMEC and RIHES” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 

2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำาโดย รศ. ดร. นิพนธ์   

ธีรอำาพน รศ.ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล อ.ดร.ภาธินันท์  แพ่งนคร และ อ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสาร

วัฒนา สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าบรรยายวิชาการให้กับนักวิจัย และบุคลา

กรสถาบันฯ ทั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิจัย และเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับความร่วมมือทาง

วิชาการในอนาคตต่อไป ซึ่งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 13 ปี ที่แล้ว 

เป็นศูนย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งแรกในภาคเหนือ มีผลงานการวิจัยที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง

ขวางในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่จะสามารถ

สร้างผลงานวิจัยนำาไปใช้ในหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อยกระดับการบริการด้านสุขภาพของไทย 

ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
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หน่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง



                           

 2. ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าหน่วยวิจัยโภชนาการ และดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัยหน่วย

วิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษา

ได้รู้วิธีการและแนวทางการเขียนผลงานวิจัย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารนานาชาติเบื้องต้นสำาหรับบัณฑิตศึกษา” ที่จัดขึ้นโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จ.เชียงใหม่
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หน่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
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 1. ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล พร้อมด้วยนักศึกษาและผู้ช่วยนักวิจัย ประกอบด้วย    

นายแสวง กาวิชัย นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง นายกวินวุธ สมสุนันท์ นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์   

นายณัฐวสันต์ เจตะวัน นายทศพร ควรพันธ์ นายกฤษณชัย แก้วทิตย์ นางสาวกัญญาภัค เกาะสุวรรณ์ 

และ นางสาวณฐพร ทองจันทร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HOW TO PREPARE A SCIENTIFIC 

POSTER PRESENTATION” เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ อาคาร 3 จัดโดย โครงการ SAWASDEE  ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ในการนี้ นาย กวินวุธ สมสุนันท์ ได้รับรางวัล poster presentation

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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2. ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล พร้อมด้วยนักศึกษาและผู้ช่วยนักวิจัย ประกอบด้วย นายแสวง 

กาวิชัย นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง นายกวินวุธ สมสุนันท์ นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์ นายณัฐ

วสันต์ เจตะวัน นายทศพร ควรพันธ์ นายกฤษณชัย แก้วทิตย์ นางสาวกัญญาภัค เกาะสุวรรณ์ นางสาว

นลินทิพย์ สารตา นางสาวอัญชลี วงศ์คำาปวง นางสาวณฐพร ทองจันทร์ และ นางสาวปทิตตา เกษม

ชัยกรวุฒิ เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ International Workshop: Environmental Health Issues and 

Research Collaboration between Thailand and Korea ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ในงานประชุมยังมีการประกวด Poster 

presentation ซึ่งนักศึกษาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ 

Best presentation จากคณะผู้จัด อันได้แก่นายแสวง กาวิชัย หัวข้อโปสเตอร์ Characterization of 

saccharides compounds on airborne fine particles (PM2.5) during intensive biomass burning 

in Mae Cham District, Chiang Mai Province, Thailand และ นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์ หัวข้อ

โปสเตอร์ Insecticide exposure characteristics of reproductive-age farmworker couples in  

Chiang Mai Province, Thailand
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3. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาโดย  

ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง และคณะ  เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ

จัดการสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย ในวันที่ 

16 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฎรังสฤษฏิ์)  อำาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

การให้บริการตรวจระดับสารเคมีในเลือดด้วยกระดาษทดสอบเบื้องต้น ให้คำาแนะนำาวิธีการทดสอบสารเคมี

ตกค้างในผัก และผลไม้ด้วยชุดตรวจสารเคมีตกค้างเบื้องต้น รวมไปถึงกิจกรรมการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน 

ทั้งคณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
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4. ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย พร้อมคณะ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้

รับเชิญเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี 2561 

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำาตำาบลศรี

บัวบาน (ศพก.) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 ตำาบลศรีบัวบาน อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน โดยได้ให้ความรู้แก่

เกษตรพื้นที่ตำาบลศรีบัวบาน เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีต่อสุขภาพ แนวทางการหลีกเลี่ยงการรับสัมผัสสาร

เคมีเข้าสู่ร่างกาย และ การใช้พืชสมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมี ได้แก่ หนอนตายหยาก ตะไคร้ ขิง ข่า 

สะเดา เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการอบรมสาธิตการผลิตน้ำาหมักจากสมุนไพรดังกล่าว แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้

สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้
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5.  ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ “การศึกษารูปแบบและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย” ภายใต้แผน

งานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand : HFT)” ได้นำาทีมวิจัยลงพื้นที่ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2561 เพื่อดำาเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มอาสาสมัครนักเรียน 

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา  

พัณณวดี อำาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากนักเรียนและคณะครู 

เป็นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้เข้าพบ นพ.พงษ์พจน์ ธีรนันตชัย ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมแพทย์และหัวหน้าพยาบาล เพื่อประชุมหารือและแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกันในอนาคต อีกด้วย
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6. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส สังกัด หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย

นักศึกษาปริญญาเอก และ ผู้ช่วยนักวิจัย ประกอบด้วย นายแสวง กาวิชัย นายกวินวุธ สมสุนันท์ นาย

พิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์ นางสาวณฐพร ทองจันทร์ นายทศพร ควรพันธ์ 

นายกฤษณชัย แก้วทิตย์ และ นายณัฐวสันต์ เจตะวัน เข้าอบรมการใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นสำาหรับ

งานวิจัย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสินีนาถ แต่เจริญกุล หัวหน้าหน่วยบริการจัดการ

ข้อมูล (Data Management Unit) ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรใน

การอบรมดังกล่าว
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7. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้า

โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand, HFT) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำาทีม นักศึกษาปริญญาเอก และพนักงานโครงการ

วิจัย ประกอบด้วย นางสาวกัญญาภัค เกาะสุวรรณ์ นางสาวณฐพร ทองจันทร์ นายกฤษณชัย แก้วทิต

ย์ นายทศพร ควรพันธุ์ นายณัฐวสันต์ เจตะวัน นายธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี นายแสวง กาวิชัย นายก

วินวุธ สมสุนันท์ นายพิทักษ์ชน พรสวรรค์ส่ง และ นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์ เข้าอบรมเกี่ยว

กับการจัดการข้อมูล โดยใช้ Data Management Software และ Research Electronic Data Cap-

ture (REDCap) สำาหรับจัดการข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้การจัดการข้อมูล

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการวิเคราะห์มากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจรัญ เชื้อ

เย็น โปรแกรมเมอร์ จากหน่วยบริการจัดการข้อมูล (Data Management Unit) เป็นวิทยากรในการอบรม

ดังกล่าว ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



20



21

บทสัมภาษณ์น้องใหม่วัยเกษียณ
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 

ในวันที่ 30 กันย�ยน ของทุกปี จะมีบุคล�กรของสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พที่ปฏิบัติง�นจน

ครบก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�ร แสดงให้เห็นว่�เป็นผู้ที่มีคว�มตั้งใจ มีคว�มเสียสละ วิริยะ อุตส�หะ 

ทำ�ง�นต�มบทบ�ทหน้�ที่เพื่อให้ภ�ระหน้�ที่บรรลุเป้�หม�ยและคว�มสำ�เร็จขององค์กร

     สถ�บันฯ ได้รับเกียรติจ�กคุณนิภ�ภรณ์ ปิ่นม�ศ  และคุณลิ้ม รุ่งเรือง  ให้ทำ�ก�ร

สัมภ�ษณ์ในโอก�สที่ท่�นทั้งสองเกษียณอ�ยุร�ชก�รในปีนี้ เพื่อบอกเล่�คว�มประทับใจในก�ร

ทำ�ง�นและประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นให้กับบุคล�กรรุ่นต่อไป



Q: พี่แววเริ่มทำ�ง�นตั้งแต่เมื่อไรคะ

A: เริ่มทำ�ง�นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุน�ยน 2522 เจ้�

Q: ตำ�แหน่งง�นที่เริ่มปฎิบัติง�นคืออะไรคะ?

A: ตำ�แหน่งที่เริ่มทำ� คือ พนักง�นโภชน�ก�ร

Q: หัวหน้�ง�นคนแรกคือใครคะ?

A: หัวหน้�ง�นคนแรกคือคุณสมลักษทิ์ นิ่มสกุล

Q: ลักษณะง�นที่นักโภชน�ก�รสมัยนั้นทำ�เป็นอย่�งไรคะ

เข้�ม�ช่วงแรกเป็นช่วงระหว่�งม�ล�นเปลี่ยนเข้�สู่ระบบมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ช่วงนั้นยังมีง�นวิจัยที่มีเด็กแอดมิดเข้�ม�ในวอร์ด ซึ่งตอนนั้นมีหน้�ที่เตรียมอ�ห�ร เตรียมนม ให้เด็กที่ม�แอดมิด

ในวอร์ด ซึ่งเป็นหน้�ที่ของโภชน�กร ส่วนพวกอ�ห�รเสริมจะเป็นหน้�ที่ของแม่ครัว นอกจ�กนั้นยังมีศูนย์เลี้ยงเด็ก

ที่ไปเปิดที่พระบ�ทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำ�พูน  ที่ดอยเต่�และที่ป่�ม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตอนนั้นได้ออกไปตรวจ

เช็คต�มหน่วยเดือนละครั้งสองครั้งเพื่อไปดูพี่เลี้ยงเตรียมอ�ห�รให้เด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กเป็นพวกอ�ห�รเสริม  เวล�

ไปทีก็ไปนอนค้�งเป็นอ�ทิตย์ หลังจ�กที่ไม่มีเด็กม�แอดมิดที่วอร์ดแล้ว ท�งหน่วยโภชน�ก�รก็มี ออกหน่วยทำ�ง�น

วิจัย ช่วงเริ่มต้นก็เป็นโครงก�ร global weight หลังจ�กนั้นก็เป็นโครงก�รศึกษ�อ�ห�รพื้นบ้�น และโครงก�ร

ต่�งๆอีกหล�ยอย่�ง จำ�ทั้งหมดไม่ได้ ซึ่งก�รออกเก็บข้อมูลเร�จะจะทำ�แบบสัมภ�ษณ์ตัวต่อตัว โดยเป็นก�รบันทึก

ก�รบริโภคอ�ห�รของเด็ก ผู้ใหญ่หรือหญิงตั้งครรภ์ แล้วมีก�รเก็บตัวอย่�งอ�ห�รในชุมชนม�ชั่งตวงวัดแล้วบันทึก

เพื่อนำ�ม�คำ�นวณคุณค่�ท�งอ�ห�ร โดยก�รเปิดดูต�มต�ร�ง ซึ่งจะมมีคว�มผิดพล�ดบ้�ง แล้วท�งพี่น้อง อันธิก�

ได้เสนอให้ใช้โปรแกรมในก�รคำ�นวณ โดยให้น้องหนุ่ยเป็นคนเขียนโปรแกรมคำ�นวณคุณค่�อ�ห�รนับว่�เป็นจุดเริ่ม

ต้นของโปรแกรม Nutrition ซึ่งผู้ที่รับช่วงต่อไปคือ น้องบี เจ้�

นางนิภาภรณ์ ปิ่นมาศ                
พนักง�นมห�วิทย�ลัยประจำ�        ตำ�แน่ง

พนักง�นโภชน�ก�ร

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ 

ศูนย์วิจัยด้�นโภชน�ก�ร

วันที่บรรจุ : 11/06/2522

ระดับก�รศึกษ� : ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.)
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Q: คว�มย�กง่�ยของง�นที่ทำ�คืออะไรคะ

A: ก�รเตรียมนมจะต้องไปเอ�คำ�สั่งจ�กหมอ เร�จะรับคำ�สั่งจ�กหมอม�เตรียมนมให้เด็กที่แอดมิด ส่วน

ในหมู่บ้�นจะคิดสูตรอ�ห�รให้พี่เลี้ยงเด็ก แล้วเร�ก็จะออกไปควบคุมคุณภ�พของสูตรอ�ห�รว่�พี่เลี้ยงได้ทำ�

ต�มที่เร�ให้สูตรไป จึงเป็นง�นที่ต้องทำ�ด้วยคว�มละเอียดและต้องรอบคอบ ถือเป็นคว�มย�กของง�นค่ะ

Q: เทคนิคในก�รทำ�ง�นของพี่แววทำ�อย่�งไรคะ

A: เวล�เร�ทำ�ง�นของโครงก�รอะไรจะต้องศึกษ�วัตถุประสงค์ของโครงก�รวิจัยนั้นๆ ว่�วัตถุประสงค์

โครงก�รนั้นมีเป้�หม�ยและต้องก�รศึกษ�อะไร เร�ก็ทำ�คว�มเข้�ใจ แล้วต้องตั้งใจทำ�ด้วยคว�มละเอียด

รอบคอบค่ะ

Q: หลังเกษียณมีว�งแผนยังไงบ้�งคะ

A: หลังเกษียณก็คงออกไปปลูกผักสวนครัวแล้วออกท่องเที่ยวสองคนต�ย�ยค่ะ 
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Q: พี่ลิ้มเริ่มทำ�ง�นตั้งแต่เมื่อไรคะ

A: เริ่มทำ�ง�น วันที่ 17 กรกฎ�คม 2523

Q: ตำ�แหน่งง�นที่เริ่มปฎิบัติง�นคืออะไรคะ?

A: เป็นน�ยช่�งอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครับ 

Q: หัวหน้�ง�นคนแรกคือใครคะ?

A: หัวหน้�ง�นคนแรก คือ พี่เถกิงเดช พรหมม�ศ ครับ

Q: คว�มประทับใจในก�รทำ�ง�นของพี่ลิ้มคืออะไรคะ

A: สมัยก่อนกับเพื่อนร่วมง�นจะสนิทกันม�กครับ สนิทกันเหมือนญ�ติเลยครับ                               

Q: ขอพี่ลิ้มฝ�กข้อคิดในก�รทำ�ง�นให้กับน้องๆ ด้วยค่ะ

A: สิ่งที่อย�กฝ�กจะขอตอบเป็นกลอนนะครับ

     วันที่ 17 กันย�ครบ 5 รอบ    คือคำ�ตอบสูงวัยได้เกษียณ

    1 ตุล�จะไม่ม�ขอกร�บเรียน      ปลดเกษียณไปทำ�สวนชวนกันไป

     ไปอยู่น�ไปอยู่ไร่ที่ใจชอบ       คือคำ�ตอบเป็นประช�หน้�ใสใส

     เช้�ทำ�ง�น พักบ่�ยเย็นไม่เป็นไร   มีสุขได้อย่�งพอเพียงเลี้ยงครอบครัว...ขอบคุณครับ

นายลิ้ม รุ่งเรือง  

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา ตำาแหน่งพนักช่าง

สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่บรรจุ : 17/07/2523

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)



 วันนี้ฝนยังตกต่อเนื่อง พวกเร�จึงต้องเปลี่ยนแผนก�รเดินท�ง เข้�ไปเที่ยวในร่มแทน จุดมุ่งหม�ยวันนี้คือ

ไปเที่ยว โอไดบะ (Odaiba) คือเก�ะที่สร้�งขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่�งๆในอ่�วโตเกียว ได้รับก�ร

ปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจ�กมีสถ�ปัตยกรรมที่สวยง�มตั้งอยู่ม�กม�ยแล้ว แต่

ก็ยังคงคว�มเป็นธรรมช�ติไว้ด้วยคว�มอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว เร�ออกเดินท�งเช้�เพื่อเลี่ยงช่วงเวล�ทำ�ง�นของ

คนญี่ปุ่น  พร้อมแล้วก็เริ่มออกเดินท�งกันได้แล้วค่ะ (แปลงร่�งกันแพร๊บ) ก�รเดินท�งของเร�ใช้ JR Yamanote 

Line เมื่อถึงสถ�นี Shimbashi ต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟลอยฟ้�เอกชน ไร้คนขับ ส�ยยุริค�โมเมะ (yurikamome) แต่

ก่อนขึ้นเร�ต้องซื้อตั๋วเที่ยวเดียว Oneday Pass ร�ค� 820 yen แทบไม่น่�เชื่อ เวล�ทั้งวันเร�เดินกันไม่ทั่วต้องใช้

เวล�ม�กกว่�นี้ 

รถจะจอดทั้งหมด 10 ป้�ย ซึ่งส�ม�รถเลือกขึ้นลงรถได้ดังต่อไปนี้

   • ป้�ยที่ 1 : The National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan)

   • ป้�ยที่ 2 : Fuji Television Wangan Studio

   • ป้�ยที่ 3 : Venus Fort shopping avenue บรรย�ก�ศคล�สสิค แลนม�ร์คเด็ดของคนชอบถ่�ยภ�พ นั่ง

รถลงป้�ยที่ ป้�ยที่ 3 นี่เป็นเพียงตัวอย่�งที่น่�สนใจ และเดินท�งสะดวก ห�กสนใจสถ�นที่เที่ยวเทิ่มเติมดูได้ด้�น

ล่�ง

   • ป้�ยที่ 4 : สถ�นี TOKYO TELEPORT

• ป้�ยที่ 5 : Diver City Tokyo Plaza ยลโฉม Unicorn Gundam และช้อปปิ้งของถูกใจ พร้อมชมวิวสวย

ทั้งกล�งวันและกล�งคืนที่ DiverCity Tokyo Plaza 

• ป้�ยที่ 6 : Hilton Tokyo Odaiba
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 ย่ำ�เท้�ทั่วไทยไทย ไปทั่วโลก



นั่งรถไฟเพลินๆ พร้อมบรรย�ก�ศฝนพรำ�....ฉัน

ม�เที่ยวทีไร ฝนตกตลอดเลยนะ..สองข้�งท�งทุ่งน�

ป่�เข� บ้�นเรือนสะอ�ด คว�มเป็นอยู่เรียบง่�ย...

อิจฉ�คนที่นี่จัง...

 ถึงสถ�นี SHINJUKU เตรียมกระเป๋�เพื่อที่จะ

ต้องเปลี่ยนรถไฟเพื่อไปยังที่พัก ...แม่เจ้�...จะไปท�ง

ไหนนี่ ทำ�ไมสถ�นีมันใหญ่ขน�ดนี้..แล้วรูที่ฉันจะต้อง

ไปต่อมันอยู่ตรงไหน ...รู้แต่ว่� จะต้องนั่ง JR Ya-

manote Line ไปลงที่สถ�นี SHIN-OKUBO ...แต่ก็

ไม่ย�กอย่�งที่คิด..เดินท�งต�มป้�ย ที่ Google map 

บอก ยังไงก็ถึง ประกอบกับ ป้�เจ้�ของที่พัก line 

คุยกันตลอดเวล� ก็ไปถึงที่พักได้อย่�งไม่ย�กเท่�ไหร่

พักเอ�แรงสักหน่อย...แล้วออกสำ�รวจเส้นท�งใกล้ๆ 

ที่พักกัน สำ�หรับที่พัก แนะนำ�เลยค่ะ สะอ�ด สะดวก  

ถึงสถ�นี Shin-Okubo จะมีท�งออกจ�กสถ�นีแค่ท�ง

เดียว ก็ออกไปได้เลย ใช้ Google map ไม่ย�กเลย ป้�

แกใจดี (คนเชียงใหม่ด้วย) ครั้งนี้พวกเร�หิ้ว พริกน้ำ�

เงี้ยว,ขนมเทียน(ขนมจ่อก),ข้�วหล�มและถั่วเน่�แผ่น ไป

ฝ�กแกด้วย แกดีใจม๊�กกก...ไม่ได้กินม�เป็น 20 ปี    

...

สถ�นที่ท่องเที่ยวใกล้ๆที่พักแบบเดินไปง่�ยๆ และป้�ก็ทำ�

ออกม�ให้ดูเข้�ใจง่�ยเลยทีเดียว เวล�ที่เหลืออีกครึ่งวันก็

น่�จะเพียงพอ และอีกอย่�งเร�ต้องไปจองตั๋วรถไฟ เพื่อ

ที่จะไปชม”ฟูจิ” เที่ยว “ค�ว�กุจิโกะ (Kawaguchiko)” 

และ ไปเล่นสกีจ�กโตเกียวที่ GALA Yuzawa ด้วย 

JR TOKYO Wide Pass โดยเลือกไปออกตั๋วที่ สถ�นี 

SHINJUKU (เลือกจองแบบ reserved seat จะได้มีที่นั่ง

สบ�ยๆ) 
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 • ป้�ยที่ 7 : AQUA CiTY ODAIBA

   • ป้�ยที่ 8 : FUJI TELEVISION

   • ป้�ยที่ 9 : Grand Nikko Tokyo Daiba                                   

     ว๊�วววว ตื่นเต้นค่ะ เลือกขึ้นที่ตู้แรกเลยค่ะ จะส�ม�รมองเห็นวิวได้ชัดเจนม�ก มีก�รแย่งจุดชมวิวใน

รถกันบ้�ง รถไฟวิ่งไปเรื่อยๆ โดยไม่มีคนขับ  ไม่น่�เชื่อว่�ที่นี่เป็นเก�ะที่สร้�งขึ้นจ�กภูมิปัญญ�ของคนญี่ปุ่น  

ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้ว เริ่มมีแสงแดด ทำ�ให้ภ�พรอบตัวสวยม�กขึ้นไปอีก                                           
          จุดแรกที่เราลงจากสถานีรถไฟ เป้าหมายแรก คือจุดชมวิวค่ะ แต่ก่อนจะเดินเที่ยวขอแวะ
เข้าห้องน้ำาที่สถานีรถไฟก่อนนะคะ เนื่องจากมีห้องน้ำาแค่ 1 ห้อง ต้องรีบทำาธุระส่วนตัวให้เร็วค่ะ 

และเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะ  เท่าที่ทราบห้องน้ำาในญี่ปุ่น แต่ละสถานีรถไฟ จะมีปุ่มกดน้ำา

ในห้องน้ำาไม่เหมือนกันเลย ด้วยความรีบและความไม่สังเกตุ  มนุษย์ป้าอย่างข้าพเจ้า
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หันไปเห็นปุ่ม “PUSH” รีบกดเลยค่ะ ไม่ถึง 2 วินาที และแล้วสัญญาณดังค่ะ  เกิด

อะไรขึ้น หันไปดูปุ่มที่กดอีกครั้ง โอ้วแม่เจ้า มีคำาว่า “SOS” สีแดงตัวเล็กๆ ด้านล่าง เอาแล้วค่ะ 

มนุษย์ป้าสร้างวีรกรรมอีกแล้ว  รีบเปิดประตูออกมาแล้วบอกน้องโหน่งว่า  “พี่กดปุ่มผิดอ่ะ”   

   



 

    ทุกคนก็ยื่นนิ่งมองหน้ากันแล้วทำาไงกันต่อดี  อีกไม่กี่นาทีต่อมา  เจ้าหน้าที่ประจำาสถานีสุดหล่อ

วิ่งมาแล้วโค้งคำานับ เราก็เลยบอกว่า  “Sorry I made a mistake” เฮ้อ ขอโทษจริงๆ พวกเรารีบทำา

ภารกิจส่วนตัวสักพักหลังจากเสร็จธุรกิจส่วนตัวกันแล้ว ก็ออกเดินมาชมวิวด้านหน้า  ภาพที่เห็นสวยมาก

จริงๆ ถ่ายรูปเสร็จ ก็เลือกที่แรกมาถึงอาคารที่แรกที่เราเข้าไป คือการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของรถ

รุ่นเก่า (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพลินตาเพลินใจมากใครที่ชอบรถเก่า ใช้เวลาที่นี่ได้เกือบทั้งวัน  รถแต่ละรุ่นมี

ความคลาสิคมาก
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   พวกเราใช้เวลาเดินเล่นอยู่ในนี้ แทบไม่รู้

เวลาข้างนอกเลย ออกจากห้องแสดงประวัติ

ความเป็นมาของรถ เราก็เดินกันชิวๆ มีของ

สำาหรับน้องแมว น้องหมา เยอะมาก   ของ

เล่นกระจุกกระจิก สำาหรับวัยรุ่น เดินเที่ยว

ช้อปกันกระจาย มารู้ตัวอีกทีเวลาเย็นแล้ว ยัง

รู้สึกว่าเดินไม่ทั่วเลย มีอีกหลายโซนที่ยังไม่ได้

เดิน 

เร�เดินม�ยัง Land Mark อีกทีหนึ่ง ถ้�ไม่ม�ถ่�ยรูปที่นี่ถือว่�ม�ไม่ถึงแน่นอนค่ะ นั่นก็คือ “UNICORN 

GUNDAM” ได้ข่�วว่�เป็นกันดั้ม ตัวใหม่สีข�ว ตัวจริงสูงกว่� 19.7 เมตร มีก�รเปิดไฟในช่วงเวล�กล�งคืนด้วย 

เงยหน้�มองที่ไรรู้สึกว่�ใหญ่ม�กๆ เลย ใครอย�กไปดูยูนิคอร์นกันดั้ม แนะนำ�ให้ไปดูในช่วงเย็น เวล� 19.30 - 

21.30 น. เพร�ะทุกๆ 30 น�ทีของช่วงเวล�นี้จะได้เห็นก�รแสดงสุดอลังก�รของกันดั้มนี่เอง ปรับเปลี่ยนโหมด

ของใบหน้�ได้ ทั้งตัวหุ่นยนต์เรืองแสงได้ม�กกว่� 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้�อก เป็นต้น โดย

เปลี่ยนจ�ก Unicorn Mode ไปเป็น Destroy Mode รวมคำ�พูดและฉ�กเด็ด! ม�เอ�ใจแฟนๆกันดั้ม ประกอบ

กับเพลงสุดประทับใจจ�ก คุณฮิโระยูกิ ซะวะโนะ นักแต่งเพลงชื่อดังด้วย
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หลังจากชมการแสดงเสร็จก็เกือบ 2 ทุ่ม 

ท้องเริ่มหิวหาอะไรกินแล้วก็เดินทางกลับที่พัก พรุ่ง

นี้เราขอตื่นสายหน่อย เพราะแผนวันพรุ่งนี้เราจะ

เที่ยวในตัวเมือง แต่กว่าจะได้กลับก็แอบแวะถ่ายรูป

กันอีกสักใหญ่ๆ ถึงที่พักก็ 

4 ทุ่มกว่าแล้ว วันนี้หมดพลังงานแล้วค่ะ เจอกัน

พรุ่งนี้นะคะ
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เมื่อถึงสถานีโตเกียวทุกคนแยกย้ายกันไปเข้า

ห้องน้ำา สักพักก็ออกมายืนคอยลูกสาวคนสวย เวลา

ผ่านไปเกือบ 15 นาที ยังไม่ออกมา น้าโหน่งเลยถาม

ว่า “พี่หนิงน้องมิ้นท์ยังไม่ออกมาเป็นไรหรือเปล่า ลอง

โทรหาไหม” แม่หนิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู มีโทรไลน์

มาหา 2 ครั้ง พร้อมกับส่งข้อความมาว่า  “คุณแม่ขา 

หนูหาปุ่มกดน้ำาไม่เจอค่ะ อันไหนคะ”  พออ่านเสร็จ

ขำาก็ขำา สงสารก็สงสาร เลยบอกให้ถ่ายรูปส่งมาให้แม่

หน่อยค่ะ มีปุ่มอะไรบ้าง สักพัก ลูกสาวคนสวยก็ออก

มา พร้อมกับหัวยุ่งเป็นแมงตีกันเลย แถมถอนหายใจ

เฮือกใหญ่.... (แม่ลูกพอกันเลย)

เช้าวันนี้เราออกจากที่พักสายมาก เนื่องจากแต่ละคนเริ่มมีอาการไม่สบาย เนื่องจาก

อากาศที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา  สอบถามเจ้าของที่พักว่ามีร้านขายยาแถวนี้ไหม  คุณป้าใจดีมาก 

บอกว่าไม่ต้องไปซื้อค่ะ มียาของแขกคนไทยที่เค้ามาไม่ได้ขนกลับไปจะเอาไปให้ โชคดีที่มียาเช้าวัน

นี้เลยมีแรงลุยต่อ แต่กว่าจะออกจากที่พักได้ก็ 9 โมงกว่าแล้ว กว่าจะได้เคลื่อนทัพออกจากที่พัก

ก็เวลา 9 โมง วันนี้เราเดินเล่นแถวในตัวเมืองย่านอุเอโนะ นั่งรถไฟไปสถานีโตเกียว เป็นสถานี

ที่ใหญ่มาก ที่มีความสุขในการมาญี่ปุ่น คือ ห้องน้ำา ค่ะ แต่ละที่มีการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้

โดยสาร  ในห้องน้ำา มีเสียงเพลงบรรเลง เสียงนกร้อง มีที่นั่งสำาหรับลูกน้อย ในห้องน้ำาให้

ด้วย 
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พร้อมออกเดินทางกันต่อแล้วค่ะ จุดหมายหน้า คือ อุเอโนะ  วัดที่ขึ้นชื่อ ถ้าไม่ได้มาก็

ไม่ได้เช่นกันไม่งั้นเราก็ไม่ถึงอุเอโนะ  ได้แก่ วัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุซะ หรือวัดโคมแดง – 

Sensoji Temple  เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะ

มีถนนนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย แทบจะทุกคน 

โดยภาพส่วนใหญ่ก็จะเห็นแชะๆภาพพื้นหลังเป็นโคมแดงอันใหญ่ๆ

  ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำาคัญมากๆของวัดแห่งนี้เลย  แต่เนื่องจากวันนี้ออกสาย 

โอ้วแม่เจ้า คนเยอะมาก แทบจะไม่มีช่องให้มือโปรอย่างฉันเข้าไปถ่ายรูปได้เลย รูปออกม  าก็

อย่างที่เห็นค่ะ ยอมแพ้จริงๆ ค่ะ คนเยอะมาก (เซียนในการถ่ายรูปอย่างเจ๊ ยอมค่ะ คนมหาศาล

มาก) อากาศก็เริ่มร้อนด้วยค่ะ  ขอไปหาอะไรทานข้างนอกวัดดีกว่าค่ะ สู้คนไม่ไหวจริงๆ แนะนำา

ว่าถ้าจะมาเที่ยวที่นี่ ให้มาช่วงเช้า  หรือไม่ก็ตอนค่ำาๆ ไปเลยค่ะ น่าจะมีพื้นที่ได้ถ่ายรูปสวยๆ ค่ะ
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พวกเร�เดินเลียบกำ�แพงวัดออกม�ด้�นข้�ง เพร�ะ

ผู้คนไม่ค่อยม�ก เดินเล่นม�เลยๆ ก็เห็นร้�นเล็กน่�รักเลย

เข้�ไปห�อะไรรองท้องก่อนที่จะไปเที่ยวที่ต่อไป  “ท�ริโยกิ”  

ขอบอกว่�อร่อยม�กค่ะ ด้�นบนมีเปลวไฟสีทอง (แต่คน

ญี่ปุ่นบ�งคนก็เรียกว่�อุนจิสีทอง -_-“)  เจอคู่บ่�วส�ว

ม�ถ่�ยรูปด้วยชุดกิโมโนด้วยนะคะ  ก็ขอเนียนๆ ไปด้วย 

แดดแรงแค่ไหนก็ไม่หวั่นค่ะ สู้กล้องค่ะ

ต่อไปถึงเวลาละลายทรัพย์ที่เหลือแล้วค่ะ ไปช้อป

ปิ้งกันต่อเลยค่ะ สถานีต่อไปเราจะไปย่านชิบูยา แหล่ง

ช้อปปิ้งShibuya เป็นส่วนหนึ่งของเขตชิบูย่า (Shibuya-

ku /  渋谷区) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและ

เป็นหนึ่งใน 23 เขตพิเศษของ กรุงโตเกียว (Tokyo / 

東京)
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เช้�วันนี้เร�เดินท�งเข้� Narita เนื่องจ�กว่�เร�ต้องขึ้นเครื่องเที่ยวเช้�กลัวไม่ทัน เลยม�พักใกล้ๆ สน�มบินดี

กว่� ออกเดินท�งจ�กที่พัก ร่ำ�ล�คุณป้�ล�วัลย์ เจ้�ของที่พัก พร้อมกับกระเป๋�ที่พองโตกว่�ตอนม� และกระเป๋�

งอกอีกคนละใบ  เร�ดินท�งม�ถึงสถ�นนีน�ระตะ เลือกที่พัก APA Narita  เหอๆ ง�นนี้ม�หลงเอ�ตอนใกล้

กลับค่ะ  เดินอ้อมกันซะต�มจีพีเอส ถ้�ลงบันไดเลื่อนข้�มตึกม�ก็ถึงละค่ะ  ไม่เป็นไรค่ะ ถือว่�เดินชมบ้�นชม

เมืองกันไป   ม�ถึงที่พัก่อนเที่ยง ไม่แน่ใจว่�จะส�ม�รถเข้�ที่พักได้เลยหรือเปล่� ไปสอบถ�มท�งโรงแรมโชคดีที่

ส�ม�รถ   Check in ก่อนเที่ยงได้เลย เลยเอ�กระเป๋�ไปเก็บบนห้อง ขน�ดห้องก็อย่�งที่ทร�บในญี่ปุ่น เดิน

สวนกันแทบไม่ได้ค่ะ ใช้พื้นที่เต็มที่ค่ะ  พร้อมแล้วเร�ก็เตรียมเดินท�งไปห�ที่ถ่�ยรูปกันค่ะ  มีเวล�อีกครึ่งวันค่ะ 

วันนี้ต้องใช้เศษเงินให้หมดค่ะ เพร�ะกลับไปก็แลกคืนไม่ได้ (เหตุผลที่ดีนะคะ) ตัดสินใจไปเดินเที่ยวทอดน่องกัน 

จุดหม�ยก็ใกล้ๆ Naritasan Shinshoji Temple ค่ะ

ระหว่�งเดินท�งไปเร�ก็มองบ้�นมองเมืองไปเรื่อยๆ ไปสะดุดต�กับชุดประจำ�ช�ติอันสวยง�ม

ค่ะ  ม�เที่ยวกันไกลแท้นะออเจ้�  แต่ก็ภูมิใจนะคะที่ชุดประจำ�ช�ติเร�ไปท่องเที่ยวไกลในต่�ง

แดนค่ะ  ใครก็ไม่ใช่รู้จักเร�นะคะ 

วันนี้เร�ก็เดินช้อปปิ้งกันค่ะ ได้ของติดไม้ติดมือกันม�ไม่น้อย แวะท�นอ�ห�รมื้อใหญ่กันสักวัน

ค่ะ พรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวกลับแล้ว เร�จะเดินท�งเข้� Narita กันพรุ่งนี้ เตรียมจัดกระเป๋�กัน

ค่ะคืนนี้ กระเป๋�แต่ละคนรู้สึกว่�จะไม่พอค่ะ โชคดีที่แต่ละคนมีกระเป๋�งอกเตรียมม�ด้วย จัดไป

ค่ะน�นๆ ม�ทีค่ะ พรุ่งนี้เช้�เจอกันนะคะ
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จ�กโรงแรมไปวัด  เร�เลือกวิธีเดินค่ะเนื่องจ�กมีเวล�เหลือเฟือ เพร�ะมีถนนสำ�หรับช้อปปิ้ง Omotesando street 

ที่มีระยะท�งประม�ณ 1 กิโลเมตรอันเป็นเส้นท�งที่จะนำ�เร�ม�สู่วัด Naritasan Shinshoji โดยจะมีทั้งร้�นค้� ร้�น

อ�ห�ร และร้�นข�ยของที่ระลึกเปิดให้เร�ได้ช้อปก่อนจะเดินไปถึงวัด เรียกว่�ที่เดียวได้เที่ยวถึงส�มแบบเลยนะ และ

ก็ได้จ่�ยทรัพย์จริงๆ ค่ะ ได้กระเป๋�มือสองม�ฝ�กคุณแม่ 

    เดินไปเรื่อยๆ มีบ้�นเก่� และวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น บรรย�ก�ศดีม�ก คนไม่เยอะ มีมุมถ่�ยรูปสวยๆ เยอะ

ม�กค่ะ เดินเล่นกันสักพักใหญ่ๆ ก็ม�ถึงวัดค่ะ  วันนี้โชคดีม�วันที่วัดมีง�น สอบถ�มคนแถวนั้นเป็นวันครบรอบ

ก�รสร้งวัดค่ะ  เค้�มีก�รเตรียมง�นสำ�หรับค่ำ�คืนนี้กันค่ะ แต่เร�คงไม่ได้อยู่ชม เพร�ะพรุ่งนี้ต้องตื่นกันแต่เช้� แต่

ก็ได้มุมถ่�ยรูปสวยๆ เยอะเลยค่ะ  ข�กลับเนื่องจ�กสภ�พร่�งก�ยไม่ไหวจะเดินกลับ ตัดสินใจลองนั่งแท๊กซี่ดูค่ะ 

สนุกได้ประสบก�รณ์อีกแบบค่ะ  ก่อนเข้�ที่พักก็ได้แวะช้อปปิ้งกันอีกเล็กน้อย (พย�ย�มใช้เงินที่เป็นเหรียญให้หมด

ค่ะ)  แต่จุดหม�ยช่วงค่ำ�ที่ข�ดไม่ได้เลย คือก�ร Onsen ค่ะ 
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เมื่อกลับม�ถึงโรงแรมแล้ว  จุดมุ่งหม�ยสุดท้�ยม�ถึงญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไปค่ะ  “Onsen” ชวนน้องๆ ไม่มีใครยอมม�

ด้วยเลยสักคน  ไม่เป็นไรค่ะคุณพี่ลุยเองก็ได้ค่ะ  น้องๆ ขอรื้อๆ จัดๆ กระเป๋�อีกรอบค่ะ  คุณพี่ลุยเองเลยค่ะ 

ขอไปเดินๆ ดูสถ�นที่สักหน่อยก่อนลงม�ดีกว่�  ลุยเดี่ยวกันเลยค่ะ สถ�นที่ Onsen อยู่บริเวณชั้น 3 กดลิฟท์

ลงม� พอเดินม�บรรย�ก�ศเงียบม�กเลย เดินเข้�ไปต�มท�ง อืม..... แล้วห้องไหนของผู้หญิงล่ะ  น่�จะเป็นห้อง

ข้�งในสุดแน่ เดินไปแบบไม่ได้สังเกตุอันใดด้วยคว�มมั่นใจเต็มร้อย เปิดผ่�นผ้�ม่�นเข้�ไป โอ้วแม่เจ้� ...... ผิดค่ะ 

เป็นห้อง Onsen ของผู้ช�ยค่ะ เจอช�ยหนุ่มยืนเด่นสง่�อยู่  ช็อกไป 3 วิค่ะ I’m sorry  พร้อมโค้งสวยๆๆ รีบ

เดินถอยออกม�ค่ะ มุดเข้�อีกห้องอย่�งรวดเร็ว อืมมมมมม..... รีบส่งข้อคว�มไลน์ไปร�ยง�นน้องๆ ทันที เฮ้อ พี่

หนิงเอ�อีกแล้ว .....หลังจ�กลงม�ดูสถ�นที่แล้ว ก็ขึ้นไปเตรียมพร้อมสำ�หรับก�ร Onsen ค่ะ ขอผ่อนคล�ยกันสัก

หน่อย พรุ่งนี้จะเดินท�งกลับแล้ว
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ตื่นม�แต่เช้� มีรถจ�กโรงแรมไปส่งที่สน�มบิน เร�ได้แจ้งกับท�งโรงแรมไว้แล้วค่ะ สะดวกหน่อยค่ะ เป็นรถบัส

ขน�ดใหญ่ เผื่อเวล�ไว้ที่สน�มบินอีกหน่อยค่ะ เพร�ะต้องผ่�นก�รตรวจก่อนเข้�ไปในสน�มบิน โหลดกระเป๋�เป็น

ที่เรียบร้อย ก็มีเวล�เหลือค่ะ ช้อปต่อค่ะ หยิบค่ะง�นนี้หยิบใส่ หยิบใส่ค่ะ หมดกันไปค่ะแทบไม่ต้องเหลือเงินเยน

กลับค่ะ  นั่งพักสักพักก็ได้เวล�เรียกขึ้นเครื่องแล้วค่ะ ขอเจ้�หน้�ที่ขอนั่งริมหน้�ต่�งนะคะ เจ้�หน้�ที่ใจดีจัดให้ค่ะ  

ข�กลับไปเห็นฟูจิซังแล้วค่ะ สวยม�กค่ะ ถ่�ยรูปจ�กบนเครื่องบิน รอบหน้�ขอม�เก็บตกอีกรอบนะคะ มีอีกหล�ยที่

เลยไม่ได้ไปจ�กแผนที่เตรียมไว้ เนื่องจ�กเวล�ไม่พอ สัญญ�คร�วหน้�จะกลับม�ใหม่ค่ะ

ทริปนี้ตั้งใจเปิดประสบก�รณ์ให้กับลูกส�ว ให้เห็นชีวิตภ�ยนอกประเทศว่�เป็นอย่�งไร ไม่ว่�จะเป็นวัฒนธรรม ก�ร

ใช้ภ�ษ� ก�ร มีอะไรในโลกใบนี้ให้เรียนรู้อีกเยอะ  กลับม�ถึงเมืองไทยด้วยคว�มปลอดภัย  ของก็ไม่ได้ช้อปอะไร

ม�กม�ยค่ะ เท่�ที่เห็นคร้� ทริปหน้�จะม�เล่�คว�มโก๊ะ แต่ข�กลับโชคดีค่ะ  “ฟูจิซัง” ออกม�ให้ชม พร้อมส่งกลับ
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Kocham warszawe = ฉันรักวอร์ซอ

เมื่อไม่น�นม�นี้ผู้เขียนมีโอก�สได้ไปประชุมที่ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เมืองที่ได้รับก�รขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจ�กยูเนสโก และมีเวล�นิดหน่อยได้แวะเวียนเยี่ยมชมคว�มงดง�มของเมือง

โปแลนด์ ชื่ออย่�งเป็นท�งก�ร คือ ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์  

(Rzeczpospolita Polska) เป็นประเทศที่อยู่กึ่งกล�ง ของ

ทวีปยุโรปเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกสหภ�พยุโรปหรืออียูตั้งแต่ปี 

2547  ดังนั้นถ้�มีวีซ่�เชงเก้นก็ส�ม�รถเข้�ประเทศนี้ได้

หรือทำ�วีซ่�เฉพ�ะโปแลนด์ก็ได้ เมืองหลวงคือ กรุงวอร์ซอ  

(Warsaw หรือ  Warszawa)  ภ�ษ�ร�ชก�รที่ใช้คือ

ภ�ษ�โปแลนด์ (Polish) แต่คนที่นี่ใช้ภ�ษ�อังกฤษได้ดีดัง

นั้นไม่ต้องกังวลเรื่องก�รสื่อส�ร 

ว25...วอร์-ซอ.. By..ปิ๊ตตี้ล�นน�



เวล�  ช้�กว่�ไทย 6 ชั่วโมง  แต่ช่วงมีน�คม-ตุล�คม จะมีก�รปรับเวล�ขึ้น 1ชม.  

สภ�พอ�ก�ศที่นี่มีครบทั้ง 4 ฤดู หน้�หน�วก็คงหน�วจับใจ เพร�ะอุณหภูมิต่ำ�กว่�    

0°C  แต่เคยมีประวัติว่�ลงไปถึง -25 °C  (แค่คิดก็หน�วแล้ว) ช่วงที่ผู้เขียนไปคือต้น

เดือนกันย�ยน เป็นช่วงปล�ยฤดูร้อนต่อฤดูใบไม้ร่วง  อุณหภูมิอยู่ที่ 15-22 °C  มีฝน

โปรยปร�ยเล็กน้อยในบ�งวัน

สกุลเงินที่ใช้ คือ สลอตตี้ (Zloty: zł, PLN) โดย 1 zł  ประม�ณ10 บ�ท ส�ม�รถเอ�เงินยูโรหรือ

ดอลล�ร์ไปแลกต�มร้�นแลกเงินได้  เวล�แลกอย่�ลืมขอแบงค์ย่อยด้วยนะ เพร�ะใช้ง่�ยกว่�แบงค์ใหญ่ 

คงเหมือนบ้�นเร�  เอ�แบงค์ร้อยซื้อของร�ค� 5 บ�ท แม่ค้�ค้อนต�คว่ำ�เลยทีเดียว ร�ค�ค่�ครองชีพ

โปแลนด์ก็พอๆกับบ้�นเร� ไอศกรีมโคนอยู่ที่ 3-5 zł/scoop   

อ�ค�รทรงตะกร้�ที่เห็นคือ

สน�มกีฬ�แห่งช�ติโปแลนด์



การเดินทาง ไมมีสายการบินตรงจากประเทศไทยไป

โปแลนด แตจากเชียงใหมมีสายการบินการตาแอร

เวย (QatarAirway) ซึ่งบินออกจากเชียงใหมเชาไป

ถึงสนามบินเฟรเดริกโชแปง (WAW) กรุงวอรซอคํ่าๆ

เปลี่ยนเคร่ือง 1 คร้ัง ที่กรุงโดฮาประเทศการตา

ใชวลาเดินทางรวมประมาณ 16 ชม.

สวนการเดินทางในกรุงวอรซอ  สะดวกมาก  มีขนสงสาธารณะมากมายใหเลือกใช ทั้งรถไฟใตดิน 

(Metro) ,รถราง (Tram) , รถเมล (Bus) ระบบขนสงมวลชนก็เชื่อมตอสามารถใชบัตรใบเดียวข้ึนลงรถไดทุก

ประเภท  สามารถกดตามตูอัตโนมัติที่อยูตามสถานี ตางๆ ไดเลย    มีต๋ัวใหเลือกหลายแบบ  สามารถกดเลือก

ภาษาเปนภาษาอังกฤษได  ชนิดของต๋ัวขาจรอยางเราๆ มีโอกาสไดใช คือ 1). ต๋ัวระยะส้ันจํากัดเวลา (Shot-term 

time-limit tickets) มีใหเลือกแบบ ใชภายในเวลา 20 นาที (3.40 zł) , 75 นาที(4.40 zł) , 90 นาที(7.00 

zł) และ 2) ต๋ัวแบบพาส (pass tickets) ซึ่งใชไดระยะเวลานานกวาคือ ใชภายใน 24 ชม.(15 zł), 72 

ชม.(36 zł) และต๋ัวสุดสัปดาห โดยนับจาก 15.00 น. วันศุกร ถึง 8.00 น. วันจันทร(24 zł)  

กลองเหลืองๆบนรถเอาตั๋วสอดตอนใชครั้งแรก สถานีรถไฟใตดิน สัญสักษณก๊ิบเกมาก

ตูซื้อต๋ัวอัตโนมัติมีเกือบ

ทุกสถานีจอด

การเดินทาง ไม่มีสายการบินตรงจากประเทศไทยไป

โปแลนด์   แต่จากเชียงใหม่มีสายการบินการ์ต้าแอร์

เวย์ (QatarAirway)  ซึ่งบินออกจากเชียงใหม่เช้าไป

ถึงสนามบินเฟรเดริกโชแปง (WAW) กรุงวอร์ซอค่ำาๆ 

เปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง  ที่กรุงโดฮาประเทศการ์ต้า 

ใช้วลาเดินทางรวมประมาณ 16 ชม. 

ส่วนการเดินทางในกรุงวอร์ซอ  สะดวกมาก  มีขนส่งสาธารณะมากมายให้เลือกใช้ ทั้งรถไฟใต้ดิน (Metro) 

,รถราง (Tram) , รถเมล์ (Bus)  ระบบขนส่งมวลชนก็เชื่อมต่อสามารถใช้บัตรใบเดียวขึ้นลงรถได้ทุกประเภท  

สามารถกดตามตู้อัตโนมัติที่อยู่ตามสถานี ต่างๆ ได้เลย    มีตั๋วให้เลือกหลายแบบ  สามารถกดเลือกภาษาเป็น

ภาษาอังกฤษได้  ชนิดของตั๋วขาจรอย่างเราๆ มีโอกาสได้ใช้ คือ 1). ตั๋วระยะสั้นจำากัดเวลา (Shot-term time-limit 

tickets) มีให้เลือกแบบ ใช้ภายในเวลา 20 นาที (3.40 zł) , 75 นาที(4.40 zł) , 90 นาที(7.00 zł)   และ 

2) ตั๋วแบบพาส (pass tickets) ซึ่งใช้ได้ระยะเวลานานกว่าคือ ใช้ภายใน 24 ชม.(15 zł), 72 ชม.(36 zł)  และ

ตั๋วสุดสัปดาห์ โดยนับจาก 15.00 น. วันศุกร์ ถึง 8.00 น. วันจันทร์(24 zł)  

ตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติมีเกือบทุก

สถ�นีจอด

สถ�นีรถไฟใต้ดิน สัญสักษณ์กิ๊บเก๋ม�กกล่องเหลืองๆบนรถเอ�ตั๋วสอดตอนใช้ครั้ง



อีกทางเลือกของการเดินทางที่สะดวก คุมคา และประหยัดเวลา หากมี

สมาชิกรวมทางหลายคน คือการใชบริการรถยนตรับจางอูเบอร ผาน 

app Uber ซึ่งวิธีการเรียกก็เหมือนกับการเรียกรถแกรบผาน app

Grab ในบานเรา  เพียงแตในยุโรปและอเมริกานิยม Uberมากกวา โดย

เราใสจุดที่เราอยูหรือจะใหมารับและระบุจุดหมายปลายทางปลายทาง บน 

app ระบบจะเรียกรถบริการที่อยูใกลเรามารับและสงเราจนถึงจุดหมาย

ปลายทาง  พรอมทั้งราคาคารถ

อินเตอรเนต ส่ิงสําคัญของมนุษย 4.0 การเดินทางและการทองเที่ยว ทั้งหมดใชอินเตอรเนต ชวยทั้งส้ิน  หากไมได

เตรียมซิมไปจากเมืองไทย ขอแนะนําใหซื้อซิมdata ไดตามรานของชํา รานมือถือ หรือรานอินเตอรเนต  แตถาเปน

รานมือถือหรืออินเตอรเนต ทางรานจะชวยลงทะเบียนซิมจนใชงานได

อีกทางเลือกของการเดินทางที่สะดวก คุ้มค่า และประหยัดเวลา หาก

มีสมาชิกร่วมทางหลายคน คือการใช้บริการรถยนต์รับจ้างอูเบอร์ 

ผ่าน app Uber   ซึ่งวิธีการเรียกก็เหมือนกับการเรียกรถแกรบ

ผ่าน app Grab ในบ้านเรา  เพียงแต่ในยุโรปและอเมริกานิยม 

Uberมากกว่า โดยเราใส่จุดที่เราอยู่หรือจะให้มารับและระบุจุดหมาย

ปลายทางปลายทาง บน app ระบบจะเรียกรถบริการที่อยู่ใกล้เรามา

รับและส่งเราจนถึงจุดหมายปลายทาง  พร้อมทั้งราคาค่ารถ

อินเตอร์เนต สิ่งสำาคัญของมนุษย์ 4.0 การเดินทางและการท่องเที่ยว ทั้งหมดใช้อินเตอร์เนต ช่วยทั้งสิ้น  

หากไม่ได้เตรียมซิมไปจากเมืองไทย ขอแนะนำาให้ซื้อซิมdata ได้ตามร้านของชำา ร้านมือถือ หรือร้านอินเตอร์

เนต   แต่ถ้าเป็นร้านมือถือหรืออินเตอร์เนต ทางร้านจะช่วยลงทะเบียนซิมจนใช้งานได้



Appicaltionทองเที่ยว เปนอีกส่ิงที่สําคัญในการทองเที่ยวอยางมืออาชีพ  แคมี app.ที่เหมาะสมก็ไปที่ไหนๆ ไดเกือบ

ทั่วโลก  สําหรับคร้ังน้ีมี 4 app ที่ขอแนะนํา 

พรอมแลวไปตลุยวอรซอกันดีกวาพรอมแลวไปตลุยวอรซอกันดีกวา....

วอรซอ เปนเมืองหลวงของโปแลนดมาต้ังแต ป 1596 (พศ. 2139-สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช)  โอโห!ยุค

เดียวกับพ่ีหม่ืนแมการะเกดแหงบุบเพสันนิวาสเลย  เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองเต็มไปดวยสถาปตยกรรมที่งดงามมากมาย 

จนกระทั่งสงครามโลกคร้ังที่ 2 กองทัพนาซีของเยอรมันไดบุกยึดครองโปแลนดและทําลายวอรซอจนเสียหายอยางหนัก

จนไมเหลือซาก  ดวยความที่โปแลนดเปนประเทศที่อยูก่ึงกลางยุโรปจึงเปนเหตุใหนาซีใชเปนจุดกวาดตอนนักโทษและ

เชลยศึกจากประเทศตางๆมาไวที่น่ี จนเกิดเหตุการณโศกนาถกรรมฆาลางเผาพันธุของมวลมนุษยชาติ (ใครสนใจไปเสิรช

อากูหาอานเร่ืองน้ีเองนะคะ..เร่ืองยาวแตนาสนใจมาก)   

หลังสงครามชาวโปแลนดไดชวยกันบูรณะซอมแซมเมืองข้ึนมาใหมโดยพยายามคนควาหาหลักฐานทางประวัติศาสตรจากทุก

แหลงจนสามารถสรางกรุงวอรซอข้ึนมาใหมได  

google map 

วางแผนการเดินทาง 
warsaw รายละเอียดและ

ขอมูลของสถานที่

ทองเที่ยวใน Warsaw

Visit a City 

เปน app ที่รวบรวมขอมูลเมือง

ทองเที่ยวสําคัญทั่วโลก เพียงแต

จะไปเมืองไหนก็ download 

ขอมูลเมืองนั้นมาไว app นี้

สามารถเปดฟงการแนะนําและ

ขอมูลสถานที่นั้นๆ เสมือนมีไกด

สวนตัวเลยทีเดียว

google translator 

อีกapp ที่มีประโยชนมาก

เวลาเดินทางไปประเทศที่

ใชภาษาทองถ่ิน

Appicaltionท่องเที่ยว   เป็นอีกสิ่งที่สำาคัญในการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ  แค่มี app.ที่เหมาะสมก็ไปที่ไหนๆ 

ได้เกือบทั่วโลก  สำาหรับครั้งนี้มี 4 app ที่ขอแนะนำา 

google map 

ว�งแผนก�รเดินท�ง 
warsaw ร�ยละเอียด

และข้อมูลของสถ�นที่

ท่องเที่ยวใน Warsaw

Visit a City 

เป็น app ที่รวบรวมข้อมูล

เมืองท่องเที่ยวสำ�คัญทั่วโลก 

เพียงแต่จะไปเมืองไหนก็ 

download ข้อมูลเมืองนั้น

ม�ไว้  app นี้ส�ม�รถ

    พร้อมแล้วไปตลุยวอร์ซอกันดีกว่า....
วอร์ซอ เป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้งแต่ ปี 1596 (พศ. 2139-สมัยสมเด็จพระนาราย์มหาราช)  โอ้โห!
ยุคเดียวกับพี่หมื่นแม่การะเกดแห่งบุบเพสันนิวาสเลย  เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม

มากมาย จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพนาซีของเยอรมันได้บุกยึดครองโปแลนด์และทำาลายวอร์ซอจน

เสียหายอย่างหนักจนไม่เหลือซาก  ด้วยความที่โปแลนด์เป็นประเทศที่อยู่กึ่งกลางยุโรปจึงเป็นเหตุให้นาซีใช้เป็นจุด

กวาดต้อนนักโทษและเชลยศึกจากประเทศต่างๆมาไว้ที่นี่ จนเกิดเหตุการณ์โศกนาถกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของมวล

มนุษยชาติ (ใครสนใจไปเสิร์ชอากูหาอ่านเรื่องนี้เองนะคะ..เรื่องยาวแต่น่าสนใจมาก)   

หลังสงครามชาวโปแลนด์ได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นมาใหม่โดยพยายามค้นคว้าหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์

จากทุกแหล่งจนสามารถสร้างกรุงวอร์ซอขึ้นมาใหม่ได้  

google translator 

อีกapp ที่มีประโยชน์ม�ก

เวล�เดินท�งไปประเทศที่

ใช้ภ�ษ�ท้องถิ่น 
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วอรซอแบงเปน 3 โซน  คือ เมืองเกา (Old town)   เมืองใหม (New town)  และ ถนน

ราชดําเนิน (Royal Route) เปนถนนเช่ือมระหวางพระราชวังที่เมืองเกาไปยังพระราชวังใหมที่อยูนอก

เมือง ผูเขียนขอพาเที่ยวเฉพาะเมืองเกา  เพราะแคที่นี่ก็มีก็มีอะไรใหชมมากมายแลว

Old Town of Warsaw 
เปนเขตเมืองเกาที่เรียกไดวาเปนศูนยกลางของเมืองเลยก็วาได เปนสถาปตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 13-18 

ที่ไดรับการบูรณะข้ึนมาใหมทั้งหมด หลังจากถูกทําลายอยางยอยยับในสงครามโลกคร้ังที่ 2   โดย

สรางตามแบบเมืองเดิมทุกประการ  จนไดรับจนไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลก (World 

Heritage Site)  ในป 1980 (พ.ศ. 2523) จุดสําคัญนาสนใจมี 

-Old Town Market  square-

เปนลานจัตุรัสกลางเมืองลอมรอบดวยตึกรูปทรงเกาแตงแตมดวยลวดลายสีสันสวยงาม ทั้ง 4 ดาน ซ่ึง

สวนใหญเปนรานอาหาร สวนลานกวางไวสําหรับกิจกรรมตางๆ เชน เดินเลน ศิลปนมานั่งวาดรูป นัก

ดนตรีมาเลนดนตรี

หนุมหลอหุนดีมาโยคะโชว

     วอร์ซอแบ่งเป็น 3 โซน  คือ เมืองเก่า (Old town)   เมืองใหม่ (New town)  และ ถนน

ราชดำาเนิน (Royal Route) เป็นถนนเชื่อมระหว่างพระราชวังที่เมืองเก่าไปยังพระราชวังใหม่ที่อยู่นอกเมือง 

ผู้เขียนขอพาเที่ยวเฉพาะเมืองเก่า  เพราะแค่ที่นี่ก็มีก็มีอะไรให้ชมมากมายแล้ว                             

     Old Town of Warsaw 
เป็นเขตเมืองเก่าที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองเลยก็ว่าได้ เป็นสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 13-18 

ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หลังจากถูกทำาลายอย่างย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่ 2   โดยสร้าง

ตามแบบเมืองเดิมทุกประการ  จนได้รับจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (World Heritage 

Site)  ในปี 1980 (พ.ศ. 2523) จุดสำาคัญน่าสนใจมี 

เป็นลานจัตุรัสกลางเมืองล้อมรอบด้วยตึกรูปทรงเก่าแต่งแต้มด้วยลวดลายสีสันสวยงาม ทั้ง 4 ด้าน ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ส่วนลานกว้างไว้สำาหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินเล่น ศิลปินมานั่งวาดรูป   

นักดนตรีมาเล่นดนตรี 

 -Old Town Market  square- 

หนุ่มหล่อหุ่นดีม�โยคะโชว์



ตรงกลางจัตุรัสเปนน้ําพุมีรูปปนนางเงือก 

(Warsaw mermaid) ซ่ึงเปนสัญลักษณของวอรซอ  

มีตํานานนางเงือกหลายเร่ือง แตที่นิยมที่สุด คือ 

กันวากันวา  นางเงือกสาวแสนสวยช่ือซาวา ถูกจับ

ตัวไว และมีชายหนุมช่ือ วอรส มาชวยไว และเพ่ือ

เปนการตอบแทนคุณความดีของชายหนุม  นาง

เงือกซาวาจึงใหคําม่ันสัญญาวาจะชวยปกปองเมือง

วอรซอ ดังนั้นจะเห็นวามือซายของนางเงือกถือโล 

มือขวาถือดาบ  

ผูคนจะมาจับจองจะมีเต็นทหนารานอาหารตางๆ น่ังกินอาหารจิบเคร่ืองดื่มชมวิถีชีวิตชิวกันไป กิจกรรมตางๆ

จะเกิดขึ้นสวนใหญชวงบายถึงค่ํา เพราะรานยานน้ีเปดสายประมาณ 11 น. แตถาตองการชมความงดงามของ

ตึกและสถาปตยกรรม ก็ควรมาตอนเชา   ชวงเวลาที่ใหอารมณแตกตางกันชัดเจน

ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำาพุมีรูปปั้นนางเงือก  

(Warsaw mermaid) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

วอร์ซอ  มีตำานานนางเงือกหลายเรื่อง แต่ที่นิยม

ที่สุด คือ กันว่ากันว่า  นางเงือกสาวแสนสวย

ชื่อซาวา ถูกจับตัวไว้ และมีชายหนุ่มชื่อ วอร์ส 

มาช่วยไว้ และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดี

ของชายหนุ่ม  นางเงือกซาวาจึงให้คำามั่นสัญญา

ว่าจะช่วยปกป้องเมืองวอร์ซอ ดังนั้นจะเห็นว่ามือ

ซ้ายของนางเงือกถือโล่ มือขวาถือดาบ  

ผู้คนจะมาจับจองจะมีเต็นท์หน้าร้านอาหารต่างๆ นั่งกินอาหารจิบเครื่องดื่มชมวิถีชีวิต

ชิวกันไป กิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ช่วงบ่ายถึงค่ำา เพราะร้านย่านนี้เปิดสาย

ประมาณ 11 น. แต่ถ้าต้องการชมความงดงามของตึกและสถาปัตยกรรม ก็ควรมาตอน



Castle square
เดินเลาะออกมาเจออีกลานจัตุรัสในเขตเมือเกา  ดานหนึ่งเปนปราสาท

ซ่ึงเคยเปนที่ประทับของราชวงศโปแลนด ตรงกลางลานเปนเสาสูงบน

ยอดเสาเปนอนุสาวรียของพระเจา  Sigismud กษัตริยโปแลนดที่ทรง 

ยายเมืองหลวงจากเมืองหลวงเกาคือ คราคูฟ มายังวอรซอ ในสมัยพี่

หม่ืนแมการะเกด ตามที่ไดเกร่ินไปแลว 

city walls and the Barbican

ปายรานนารักๆ

             Castle square
เดินเลาะออกมาเจออีกลานจัตุรัสในเขตเมือเก่า  ด้านหนึ่งเป็นปราสาท
ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์โปแลนด์ ตรงกลางลานเป็นเสาสูงบน

ยอดเสาเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้า  Sigismud กษัตริย์โปแลนด์ที่ทรง

ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงเก่าคือ คราคูฟ มายังวอร์ซอ ในสมัยพี่

หมื่นแม่การะเกด ตามที่ได้เกริ่นไปแล้ว 



ชวงสงครามโลกคร้ังที่  2 ปราสาทแหงนี้ถูกใชเปน

กองบัญชาการของกองทัพนาซีเยอรมัน หลังจาก

โปแลนดถูกยึด  และเม่ือกองทัพเยอรมันลาถอยก็

ทําลายโดยการเจาะผนังและใสไดนาไมทเขาไปกอนที่จะ

ระเบิดปราสาททิ้ง   ความงดงามย่ิงใหญของอาคาร

ทั้งหมดที่เห็นเปนของสรางใหม โดยอิงตามรูปแบบ

สถาปตยกรรมเดิมเชนกัน ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปดให

เขาชมต้ังแตเวลา 10 น.-.16น  ราคาคาเขาชม 20 zł แตวัน

อาทิตยเขาชมฟรี 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 ปราสาทแห่งนี้ถูกใช้เป็นกอง

บัญชาการของกองทัพนาซีเยอรมัน หลังจากโปแลนด์ถูกยึด  

และเมื่อกองทัพเยอรมันล่าถอยก็ทำาลายโดยการเจาะผนัง

และใส่ไดนาไมท์เข้าไปก่อนที่จะระเบิดปราสาททิ้ง   ความ

งดงามยิ่งใหญ่ของอาคารทั้งหมดที่เห็นเป็นของสร้างใหม่ 

โดยอิงตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเช่นกัน   ปัจจุบัน

เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10 น.-.16น  ราคา

ค่าเข้าชม 20 zł แต่วันอาทิตย์เข้าชมฟรี 



อนุสาวรียทหารเด็ก  เพ่ือระลึกถึงเยาวชนที่

รวมตอสูในเหตุการณการจลาจลตอตานนาซี

ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 (a young 

insurgent)

กําแพงเมืองและประตูเมือง  นี่ก็สรางใหม แตคงแบบเดิมไว    แตตอนที่ไปสวนของประตู

เมืองที่เรียกวา Barbican ดานในท่ีเปนรูปเกือกมาปดซอม เลยตองขออนุญาตเอารูปจากกูเกิลมาใหดู

กัน

ตอนที่ไปดานนี้ปดซอม 

อนุสาวรีย์ทหารเด็ก  เพื่อระลึกถึง

เยาวชนที่ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์การ

จลาจลต่อต้านนาซีในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 (a young insurgent)

กำาแพงเมืองและประตูเมือง  นี่ก็สร้างใหม่ แต่คงแบบเดิมไว้    แต่ตอนที่ไปส่วนของ

ประตูเมืองที่เรียกว่า Barbican ด้านในที่เป็นรูปเกือกม้าปิดซ่อม เลยต้องขออนุญาตเอา

รูปจากกูเกิลมาให้ดูกัน

ตอนที่ไปด้�นนี้ปิดซ่อม 
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...Lazienki Park…สวนสาธารณะ Lazienki

เปนสวนสาธารณะใหญที่สุดในวอรซอ ที่นี่บรรยากาศดีมาก รมรื่น เขียวขจี ตนไมใหญเยอะมาก เหมาะจะเปนแหลง

พักผอนหยอนใจของชาวเมืองโปแลนด และนักทองเที่ยว  ภายในสวนก็ยังมีสวนที่สําคัญที่นาสนใจอยางพระราชวัง Lazienki 

เปนพระราชวังขนาดเล็กตั้งอยู่กลางนํา, ลานกิจกรรม, พิพิธภัณฑ แตที่เปนไฮไลทเดนสุดคือ อนุสาวรียเฟเดอริค ฟรอง ซัวร 

โชแปง ที่สรางไวเพื่อเปนเกียรติแกโชแปงนักดนตรีผูมีชื่อเสียงระดับโลก 

โชแปง นับวาเปนความภูมิใจของชาวโปแลนด เพราะ โชแปงเกิด 

ในกรุงวอรซอ โดยคุณพอที่เปนชาวฝรั่งเศสไดมาแตงงานกับคุณ 

แมซึ่งเปนคนโปแลนด กอนที่ความสามารถของเขาจะเฉิดฉายให 

โลกไดรับรู และมีผลงานเปนตํานานของโลกจนถึงทุกวันน้ี

ขอจบการพาเท่ียวเมืองเกาวอรซอแตเพียงเทานี.้. 

สวัสดี

เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในวอร์ซอ  ที่นี่บรรยากาศดีมาก ร่มรื่น เขียวขจี ต้นไม้ใหญ่เยอะมาก เหมาะจะเป็น

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองโปแลนด์ และนักท่องเที่ยว  ภายในสวนก็ยังมีส่วนที่สำาคัญที่น่าสนใจอย่าง

พระราชวัง Lazienki เป็นพระราชวังขนาดเล็กตั้งอยู่กลางน้ำา, ลานกิจกรรม, พิพิธภัณฑ์ แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นสุด

คือ อนุสาวรีย์เฟเดอริค ฟรองซัวร์ โชแปง ที่สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่โชแปงนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับโลก 

โชแปง นับว่าเป็นความภูมิใจของชาวโปแลนด์ เพราะ โชแปงเกิดใน

กรุงวอร์ซอ โดยคุณพ่อที่เป็นชาวฝรั่งเศสได้มาแต่งงานกับคุณแม่ซึ่ง

เป็นคนโปแลนด์ ก่อนที่ความสามารถของเขาจะเฉิดฉายให้โลกได้รับ

รู้ และมีผลงานเป็นตำานานของโลกจนถึงทุกวันนี้

...Lazienki Park…สวนสาธารณะ Lazienki
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     นาง นงคราญ ลำาจวน นักวิจัย ชำานาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม นำาเสนอข้อเสนอ

โครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย สำานักงานพัฒนาการวิจัขการเกษตร กรุงเทพฯ                                                

      1 -31 ตุลาคม 2561 นางสาว ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย ขออนุมัติให้เจ้า

หน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาค

สนาม || เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาพูน                                                                    

      11 -31 ตุลาคม 2561 นางสาว ธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยอาวุโส ขออนุมัติให้เจ้า

หน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาค

สนาม || จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำาพูน่      

      1 ตุลาคม  - 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาว ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัย 

ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อ

ปฏิบัติงานภาคสนาม || เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำาพูน ลำาปาง แพร่ น่าน พะเยา  

      1 ตุลาคม  - 30 พฤศจิกายน 2561 นาย ภาสพงษ์ ปรมศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย ขอ

อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ไปราชการเพื่อปฏิบัติ

งานภาคสนาม || จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสตูล                             

    11 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ



     12-15 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมใหญ่วิชาการประจำาปี ครั้งที่  

44 ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Infectious Diseases 2018 ณ       

โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป จังวหวัดชลบุร ี                                                  

      2-5 ตุลาคม 2561 นางสาว กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติ, นาย ภาสพงษ์ ปรมศิริ 

ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุม สัมมนา ส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ

ภาคีเครือข่าย สำานัก 1 และสำานัก 10 ครั้งที่ 1 โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์      

กรุงเทพฯ                                                                      

      24-26 ตุลาคม 2561 นางสาว อรณิชชา แก้วทิพย์ พยาบาล, แพทย์หญิง ลินดา 

เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย, นาง ศุภิสรา นุ่มทองคำา Clinic Coordinator เข้าร่วมประชุม RSV 008 

BOD เรื่อง Investigator Meeting โรงแรม JW Marriot กรุงเทพมหานคร                                                                                            

      29 ตุลาคม 2561 - 2 พฤศจิกายน 2561 นางสาว ศยามล หงษ์ใจสี นักวิจัย 

เข้าฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการประจำาปี 2018 ของ Pasteur Institute Network Epide-

miology, Surveillance, and Elimination of Viral Hepatitis Training Center-Pasteur 

Institute โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม     

      31 ตุลาคม 2561 นาง นงคราญ ลำาจวน นักวิจัย ชำานาญการพิเศษ เข้าร่วม สอน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพิษวิทยา ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ชั้น 4 

อาคาร MD ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่                            
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