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 เผลอแผล็บเดยีวกจ็ะสิน้ป ี2554 อกีแลว้ เวลาดูเหมอืนจะผา่น

ไปไวเหมือนโกหกสำาหรับพวกเราชาวสถาบัน ฯ อย่างที่เราชอบพูด

เล่นกันเป็นประจำา  แต่หากเราลองนึกถึงจิตใจของชาวบ้านที่อาศัย

อยู่ในพื้นที่ที่ถูกนำาท่วมมาเป็นแรมเดือนแรมสองเดือนแถวจังหวัด

ภาคกลางและบางพืน้ทีใ่นเขตชานเมอืงของกรงุเทพมหานคร คงกลบั

มีความรู้สึกในทางตรงกันข้ามเสียมากกว่า คงมีเสียงบ่นดัง ๆ ให้

รัฐบาลได้ยินอยู่ทุกวันว่า ทำาไมเวลามันช่างผ่านไปเชื่องช้าเสียเหลือ

เกิน ตื่นมาก็เห็นแต่บ้านเลควิว (Lake View) คือ เห็นมีนำาล้อมรอบ 

เหมือนเรามีบ้านอยู่กลางทะเลสาบ อย่างที่หลายคนอาจเคยใฝ่ฝัน

อยากจะมีบ้านเลควิวเหมือนคนมีตังค์กัน  แต่ตอนนี้ ดูท่าจะเปลี่ยน

ความคิดไปหมดแล้ว คงได้แต่ร้องเพลง “เลิกแล้วค่ะ ตอนนี้หนูเลิก

คิดแล้วค่ะ” มากกว่า  ยิ่งฟังข่าวจากทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องนำาออกมา

ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อทีวีบอกว่า นำาน่าจะลดลงจนหมดและเข้าสู่

ภาวะปกติในปลายเดือนธันวาคมปีนี้  ได้ยินคำาว่าสิ้นปีนี้  ชาวบ้านใน

พืน้ทีเ่ขตนำาทว่มกค็งแทบจะแขนออ่นตามไปดว้ย  ทีต่อ้งหา้มเขา่ออ่น

หรอืขาออ่นกเ็พราะนำายังทว่มสูงกนัเปน็เมตร ขนืไปเขา่ออ่นอยูก่ลาง

นำา อาจมีผลทำาให้สำาลักนำาหรือจมนำาไปต่อหน้าต่อตาได้ง่าย ๆ  

 ปีนี้จึงไม่น่าจะเป็นปีที่ดีนักของประเทศไทย  แต่ในด้านตรง

ข้าม ก็ทำาให้เราได้เห็นความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ เห็นคน

ที่มีจิตอาสาออกไปให้ความช่วยเหลือ ช่วยกันบริจาคเงิน บริจาค

เสื้อผ้าสิ่งของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนำาท่วมอย่างมากมาย  ได้เห็น
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คนไทยที่เป็นนักสร้างสรร มีสิ่งประดิษฐ์หรือนวตกรรมใหม่ ๆ ออกมาให้ได้เห็นกันจำานวนไม่น้อย  มี

เสื้อชูชีพที่ตัดเย็บทำากันเองจากวัสดุและขวดเหลือใช้  มีเป็ดน้อยช่วยเตือนเรื่องไฟฟ้ารั่วเวลาไปยำานำา

ที่ขังอยู่  เห็นมีแม้กระทั่ง “ส้วมมือถือ” ฟังชื่อแล้ว ไม่แน่ใจว่าอยากจะขอลองใช้กันดูบ้างไหม กลัวแต่

ว่าสิ่งที่เราปล่อยออกมา มันจะไม่ลงในถุงดำาที่ทำาเป็นส้วม แต่จะตกลงมาบนมือที่เราถืออยู่มากกว่า  

กข็อให้นึกเสียว่าของของเราผลิตออกมาเอง กไ็ม่ควรจะไปรงัเกียจมนั เดี๋ยวเกิดมนังอนขึ้นมา ไม่ยอม

ออกมาดูโลกภายนอกสักเจ็ดวัน  จะต้องเดือดร้อนไปหาซื้อยาแก้ท้องผูกมากินให้เปลืองสตังค์อีก

 ก็ขอให้ทิ้งเรื่องร้าย ๆ ให้ผ่านไปกับปีกระต่ายที่กำาลังจะจากไป  เตรียมตัวรอรับปีมะโรงหรือปี

งูใหญ่ที่จะเข้ามาแทนที่  พูดถึงงูใหญ่ น่าจะเป็นปีที่เหมาะกับสาวโสด (ทั้งโสดเหลือมากและโสดเหลือ

น้อย) ของสถาบัน ฯ ที่น่ารักทุกท่าน  เพราะหมอ (วัฒน์) ดูบอกว่า คุณสุภาพสตรีที่ยังเป็นโสด (หรือ

พูดให้เพราะ ก็คือยังไม่เซ็นยินยอมสละโสด ) จะมีโอกาสได้พบเนื้อคู่ในปี 2555 อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p value น้อยกว่า 0.05)  หากไม่ไปพลาดท่าเสียทีโดยงูกัดหรืองูรัดจนเดี้ยงไปเสียก่อน  ขอ

อวยพรให้เป็นปีที่มีแต่เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับทุกท่าน และมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคน  เพราะปี 

พ.ศ. 2555 ซึ่งอ่านคำาว่า ..5..5..5 ฟังดูแล้ว น่าจะเป็นปีที่สร้างความสุข สร้างเสียงหัวเราะให้แก่คน

ไทยกันถ้วนหน้า ขอให้ชาวสถาบันฯ ที่รักทุกคนทำางานอย่างมีความสุข  มีความสำาเร็จในหน้าที่การ

งานและมชีวีติครอบครวัทีอ่บอุน่  ขอใหเ้ปน็ทีร่กัของคนรอบขา้ง ยกเวน้ภรรยาหรอืสามขีองผูอ้ืน่ทีเ่ขา

มีเจ้าของแล้ว  ขอเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมเหมือนกับผลงานหลาก

หลายที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย และให้แก่ประเทศในปี 

2554 ที่กำาลังจะผ่านไป...........ขอร้อง

 ไชโย ไชโย และไชโย (ไมต่อ้งตอ่ดว้ย ยกแกว้ แลว้เทเหลา้เขา้ปากนะครบั เพราะปนีีไ้ดท้นุทำางาน

วิจัยให้ทาง สสส. เขาอยู่)
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“เล่าขานงานวิจัย”
ศูนย์วิจัยต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งให้ 

พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต ดำารงตำาแหน่งรองหัวหน้า

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ของสถาบันฯ แล้ว โดยคุณหมอจะปฏิบัติแทนหัวหน้า

ศนูย ์และชว่ยในการบรหิารตลอดจนประสานจัดการงาน

ส่วนกลางของศูนย์ฯ ต่อไป
 อารีเซ็นเตร์ (R-RE, Recruitment Referral and 

Education Center) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ได้

เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยทำาหน้าที่ค้นหาอาสาสมัครมา

เข้าร่วมโครงการวิจัย ส่งต่อและส่งกลับอาสาสมัครไป

ยังสถานพยาบาลต้นสังกัด ตลอดจนให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชน มีคุณวิลาวัลย์ ชัยแก่น เป็นหัวหน้าหน่วย และ

คุณหอมไกล ต้นสัก เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน สำานักงาน

ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 1 (ห้องพักแพทย์เดิม) ในระยะแรกน้ี 

อารีเซ็นเตอร์ จะช่วยประสานงานกับสถานพยาบาลทั้ง

ภาครัฐภาคเอกชนในการสรรหาและส่งต่ออาสาสมัคร 

โดยเนน้โครงการวจิยัทางดา้นคลนิกิทีเ่กีย่วกบัโรคเอดส์

ของสถาบันฯ ภายใต้เครือข่าย ACTG, IMPAACT และ 

โครงการวิจัย HPTN 063 เป็นหลัก

พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต
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     เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2554 ที่ผ่านมา 

Dr. Patrick F Kiser จาก The University of Utah 

มลรัฐ Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยม

สถาบันฯ และบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ

นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสตรี ที่ 

Dr. Patrick และทีมร่วมกันพัฒนาขึ้น เป็นวัสดุ

ทางการแพทย์ มีชื่อเรียกว่า Vaginal ring ลักษณะ

เป็นวงแหวนที่ผลิตจาก Polyurethane ภายในบรรจุ

ยาต้านไวรัสเอดส์ และยาคุมกำาเนิดสตรีสามารถ

ใส่วงแหวนน้ีในช่องคลอด และท้ิงไว้ได้คร้ังละ 3 เดือน 

โดยตัวยาใน Vaginal ring จะค่อยๆ ซึมออกมาและ

เข้าไปอยู่ในช่องคลอด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงใน

การติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ และช่วย

ป้องกนัการตั้งครรภ์ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าได้

ผลดี และมีความปลอดภัยสูง จึงอาจเป็นทางเลือก

หนึ่งของสตรีในการป้องกันเอดส์และการวางแผน

ครอบครัวในอนาคต

Dr. Patrick F Kiser
The University of Utah
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ฉบับที่แล้ว ได้เกริ่นเรื่องขอบข่ายของงาน

วิจัยต่างๆในศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของ

โรคติดเชื้อ ที่ครอบคลมุการศึกษาด้านเชื้อก่อโรค 

ตวัพาหะ และระบบการตอบสนองของรา่งการตอ่

การตดิเชือ้ และไดแ้นะนำาบางโครงการไปแลว้บาง

สว่น ในฉบบันีจ้ะขอแนะนำาโครงการวจิยัของศนูยฯ์ 

ที ่ให้ความสนใจในประเด็นยาต้านเชื ้อไวรัส

เอชไอวี

 โครงการวิจัยด้านยาต้านไวรัสในศูนย์ชีวฯ 

เนื่องมาจากองค์ความรู้ที่ประมวลได้จากผลการ

วิจัยเชิงประจักษ์จากนักวิจัยทางคลีนิกของทั้งใน

และนอกสถาบันฯ ว่าการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีทุก

วนันี ้แมว้า่ไมส่ามารถรกัษาการตดิเชือ้ใหห้ายขาด

ได้ แต่ส่ิงท่ีน่ายินดีคือ เรามียาต้านเช้ือไวรัสเอชไอวี

หลายขนานเป็นอย่างมากให้เลือกใช้ ซึ่งได้รับการ

พัฒนาให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าว

ไดว้า่ผูต้ดิเชือ้เกอืบทัง้หมดที่กนิยาตา้น จะสามารถ

ดำารงชีวิตได้อย่างปรกติสุข หากได้รับการดูแล

สุขภาพที่ดี กินยาอย่างสมำาเสมอ แต่ในความเป็น

จริงของเหรียญอีกด้านที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

นั้นก็คือผลกระทบของยาต่อร่างกาย  รวมทั้งการ
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เกดิเชือ้ที่กลายพนัธุแ์ละดือ้ยา ประเดน็ดงักลา่วไดม้นีกัวจัิยของศนูยใ์หค้วามสนใจ ซึ่งโครงการทีข่อ

เล่าถึงคือ 

 โครงการวิจัยเรื่อง ผลของยาเนวิราพีนในระยะยาวต่อเซลล์เพาะเลี้ยงตับ (HepG2) ของ 

ดร.จรัีง วอ่งตระกลู ซึง่ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากโครงการมหาวทิยาลยัวจัิยแหง่ชาต ิ(ไทยเขม้แขง็) โดย

ปญัหาหนึง่ของการใชย้าเนวริาพนี คอืการเกดิภาวะตบัอักเสบภายหลังการรับยาแลว้เปน็เวลา 3-4 

เดือน โดยพบว่ามีอัตราสูงขึ้นในผู้ป่วยเอชไอวีที่ติดเชื้อร่วมกับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ทั้งนี้ยาจะ

เร่งการเกิด liver fibrosis (พังผืดภายในตับ) และนำาไปสู่ภาวะตับแข็งซึ่งยังไม่ทราบกลไกแน่ชัด  

คณะผู้วิจัยจึงมีแผนการศึกษาในข้ันต้นในหลอดทดลองโดยใช้เซลล์เพาะเล้ียงตับ เพือ่ดคูวามแตกตา่ง

ของการแสดงออกของโปรตนีของเซลลเ์พาะเลีย้งทีเ่จรญิในสภาวะทีม่ ีและสภาวะไมม่ยีาเนวริาพนี 

โดยอาศยัเทคนคิทางโปรตโิอมกิซ ์ทัง้นีม้จีดุประสงคเ์พือ่หาโปรตนีบง่ชีส้ำาหรบับอกความรนุแรงของ

โรคและสภาวะการอักเสบของตับ และคาดหวังว่าผลที่ได้จะช่วยอธิบายกลไกการเกิดพิษในเซลล์

ตบัในผู้ติดเชื้อทีไ่ด้รบัยาเนวิราพีนเปน็เวลานานได้  โดยท่ีในอนาคตคณะผู้วิจัยจะทำาการศึกษาต่อยอด

ดว้ยการใชต้วัอยา่งซรีมัและปสัสาวะจากผูต้ดิเชือ้รว่มทีม่รีะดบัการเกดิตบัอกัเสบเกรด 3-4 ในการ

หาโปรตีนบ่งชี้ด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของโปรตีนที่เกี่ยวข้องอาจนำาไปพัฒนาเป็นนำา

ยาตรวจติดตามการแพ้ยาเนวิราพีนในระยะยาวได้

 โครงการการพัฒนาวิธีโอ แอล เอ สำาหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กลายพันธุ์และดื้อ

ต่อยาต้านสำาหรับเชื้อที่ระบาดในประเทศไทยแบบง่ายและไม่แพง ของ ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ 

ซึง่รว่มกบั นกัวจิยัจากหนว่ยโรคตดิเชือ้ของคณะแพทยศาสตร ์มช แนวทางวจิยันีเ้ปน็การตอบสนอง

ต่อความต้องการด้านลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ วิธี

การตรวจหาเชื้อดื้อยาที่พัฒนานี้ ได้ทำาการทดสอบแล้วกับตัวอย่างประดิษฐ์ และตัวอย่างจริงจาก

ผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้ผลไม่แตกต่างจากการใช้วิธีหาลำาดับเบสในการจำาแนกเชื้อ และมีจุดแข็งเรื่องความ

สามารถที่จะตรวจพบเชือ้ดือ้ยาทีเ่พิง่เริม่ปรากฎในระดบัตำาๆไดไ้วกวา่วธิหีาลำาดบัเบส ทัง้นีส้ามารถ

ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสได้

ต่อไป
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

งานบริการวิชาการ (Social responsibility)

S1) นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ได้รับเชิญให้ร่วมนำาเสนอประสบการณ์เรื่อง Experiences 

with harm reduction measures and self-help strategies among methamphetamine 

users ใน Workshop on ATS harm reduction จัดโดย Transnational Institute (Netherlands) 

ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554 

S2) นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ได้รับเชิญให้ร่วมนำาเสนอประสบการณ์ในการสัมมนา

เรื่อง 3rd Southeast Asia Informal Drug Policy Dialogue จัดโดย Transnational Institute 

(Netherlands) และ International Drug Policy Consortium (UK) ท่ีโรงแรมแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2554 

S3) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ได้นำาเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์ความรู้เร่ืองสารเสพติด 

ในการประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือระหว่างวันที ่ 20-21 ตุลาคม 2554 

ที่โรงแรมคุ้มภูคำา จังหวัดเชียงใหม่ 

S4) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด จะได้นำาเสนอนิทรรศการความรู้เรื่องสารเสพติด ในงาน

ประชมุวิชาการ “วิถีวิจยั” ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในระหว่างวนัที ่24-25 พฤศจิกายน 

2554

S5) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด จะจัดการอบรมและดูงานเรื่อง Harm Reduction Program 

แก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นด้าน “AIDS 

Home and Community Care” ของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2554  
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งานบริหาร (Administration)

A1) นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์และ

เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย HPTN058 

และโครงการ MA ได้เข้าร่วม

ประชมุ SA CAB ในวนัที ่27 ตลุาคม 

2554 ทีป่ระชมุไดม้มีตเิปน็เอกฉนัท์

เลือก คุณ สิวลี จาก Thai Harm 

Reduction Network เป็นประธาน

คนใหม่ ส่วน คุณสมเกียรติ ประธาน

คนเดิม ได้รับการเสนอให้เป็นที่

ปรึกษา

A2) โครงการ MA ประชุม MA 

Community Working Group เมื่อ

วนัที ่3 พฤศจกิายน 2554  โครงการ 

HPTN058 ประชุม IDU Community 

Working Group ในพื้นที่ เมือง

เชียงใหม่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2554

A3) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ได้

จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีวิจัย

ของศูนย์ ฯและเจ้ าหน้ าที่ ของ

สถาบันฯที ่สนใจในเร ื ่อง WHO 

ASSIST – BI ในการคัดกรองและ

ดูแลผู้ใช้สารเสพติดเบื้องต้น เมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดย

วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์

และศูนย์บำาบัดรักษายาเสพติด

เชียงใหม่

S6) โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราของ

ผู้กระทำาความผิดในจังหวัดเชียงใหม่และลำาพูน ได้จัดเตรียมอบรมแก่เจ้าหน้าที่และ

อาสาสมัครเรือนจำาฝางเก่ียวกับโปรแกรมฐานข้อมูลและการทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554

S7) โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราของ

ผู้กระทำาความผิดในจังหวัดเชียงใหม่และลำาพูน ได้ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากศูนย์

วชิาการสารเสพตดิ ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในการพฒันา

และขยายการใช้งานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ ให้แก่สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกอบรมเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่และลำาพูน
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งานวิจัย (Research)

R1)  โครงการ HPTN058 ทุนของ HPTN/NIDA/NIH

 ทาง DSMB และ NIH ได้แจ้งปิดโครงการ HPTN058 โดยกำาหนดให้ส้ินสุดการติดตามอาสาสมัคร

ภายในเดือนมิถุนายน 2555 นี้ ส่วนการดำาเนินการบำาบัดรักษาต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการด้วย

ยาซูบอกโซน หรือเมธาโดน ให้เป็นการดำาเนินการในความรับผิดชอบของแต่ละ site  โครงการวิจัยน้ีได้

ตีพิมพ์ผลงานแล้ว 2 เรื่อง คือ 

 1. Short-term safety of BUP/NX in HIV-seronegative opioid-dependent Chinese and Thai 

drug injectors enrolled in HPTN 058 ตีพิมพ์ในวารสาร International Drug Policy (2011) โดย Lucas 

G, Beauchamp G, et al. 

 2. Adverse Consequences of Quizzing During Informed Consent for HIV Research ตีพิมพ์

ในวารสาร J Med Ethics (2011) โดย Sugarman J, Corneli A, Donnell D, et al. 

 ในขณะนี้ทาง Thai site กำาลังร่างแนวทางการรายงานผลวิจัยเรื่อง Suboxone treatment 

among opium injectors in northern Thailand ร่วมกับทีมวิจัยของ JHU 

R2)  โครงการ Rural MA ทุนของ NIDA/NIH

 ทาง JHU ได้ขอปรับลดงบประมาณโครงการใหม่และขอให้ยืดโครงการออกไปจากเดิมอีก 1 

ปี ทางโครงการได้สรุปปรับการดำาเนินการโดยตัดการสำารวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งแพงและได้ผล

น้อยไม่เพียงพอต่อการแสดงผลกระทบของ intervention ออก สามารถปรับลดงบประมาณและยืด

โครงการออกไปจากเดิมได้ครึ่งปี(ถึงเดือนมีนาคม 2556)โดยความเห็นชอบของทีมจาก JHU
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R3)  โครงการศกึษาปญัหาการดืม่สรุาและใชย้าเสพตดิในผูต้อ้งขงั และโครงการศกึษาตดิตามสภาพ

ปัญหาสุขภาพและสังคมเศรษฐกิจของผู้พ้นโทษ

 ได้เริ่มดำาเนินการไปแล้วตามแผน

R4) โครงการวิจัย PAR-11-031:Brain Disorder in the Developing World (R21)   

 ได้รับแจ้งจาก PI ที่ Huntington Medical Research Institute, USA ว่าแม้มีผลการประเมินที่

อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ NIDA แจ้งว่าปีงบประมาณนี้เงินหมดแล้วไม่สามารถให้ทุนได้ ขอให้ทำาการเสนอ

โครงการในรอบใหม่ ภายใน April 11,  2012  ทางทีมวิจัย จึงได้ร่วมกันวางแผนการศึกษานำาร่อง เพื่อ

เพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุน โดยจะดำาเนินการศึกษาในอาสาสมัครตามแผนที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯ จำานวนประมาณ 12 คนในเบื ้องต้น โดยขอใช้

งบประมาณที่เหลืออยู่ของโครงการ IDI ATS จำานวน 30,000 บาท ขณะนี้กำาลังอยู่ในระหว่าง

การเตรียมเอกสารแจ้งคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯ 

R5) โครงการวิจัยสำารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการผู้ใช้สารเสพติดในภาคเหนือ 2554

 ได้นำาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นแล้วในการประชุมวิชาการสารเสพติด ภาคเหนือระหว่าง

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 ขณะนี้กำาลังเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่ง ปปส.ตามสัญญา  

นส.กนิษฐา ได้ร่าง manuscript เสนอต่อ Dr. Bruce  1 ฉบับ

R6) โครงการศึกษาเชิงคุณภาพพฤติกรรมการฉีดยาบ้าในเมืองเชียงใหม่ 2011

 ได้ปรับโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯของสถาบันฯแล้ว อยู่ระหว่างรอการ

พิจารณา



สารสถาบันฯ   11

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ ภู

 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็ย่างเข้าเขตหน้าหนาวแล้วนะครับ ขอพวกเราชาวสถาบันฯดูแล

สุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ  จะได้ไม่เจ็บป่วย  และเป็นที่พึ่งของคนข้างเคียงต่อไปด้วยครับ  อย่างที่เกริ่น

ในตอนท่ีแล้วนะครับว่าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ประกอบด้วย 3 หน่วยวิจัยย่อย และ ตอนน้ี

ทางสถาบันฯได้ประกาศแต่งต้ังหัวหน้าหน่วยวิจัยต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วครับ ได้แก่ (1) หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ  

มี ดร.น้ำาทิพย์ ศรีรักษ์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ  (2) หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มี คุณธัญภรณ์  เกิดน้อย

เป็น หัวหน้าหน่วยฯ และ (3) หน่วยวิจัยโภชนาการ มี รศ.นพ. กิตติพันธ์  ฤกษ์เกษม จากคณะแพทยศาสตร์ มช.  

เป็น หัวหน้าหน่วยฯ

 ซึ่งทางสถาบันฯก็หวังว่า ด้วยการประสานงานกันและ ทำางานอย่างเป็นทีมเวอร์ค จะช่วยผลักดันให้

โครงการวิจัยต่างๆ ท้ังด้านพ้ืนฐาน ด้านประยุกต์ และ ด้านบริการชุมชน เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังทางด้านส่งเสริม

สุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในท้องถิ่นและของประเทศต่อไป

 สำาหรับกาดำาเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2554 นี้พอสรุปได้ดังนี้ครับ

1. หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

กจิกรรมในชว่ง เดอืนพฤศจกิายน  2554

 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย

มีโภชนการสมวัย  กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และลำาปาง  โดย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน 

รวมทั ้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที ่

พึงประสงค์ เพื ่อนำาไปสู ่การมีภาวะโภชนาการสมวัยของทารก 

เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน
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 ในวันที่  12 ,14, 15 พฤศจิกายน 2554  มีการ

จัดประชุมเพื่อติดตามงานในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย 

ของเชียงใหม่  ที่ โรงแรม The Park   จังหวัดเชียงใหม่ 

และ พื้นที่เป้าหมาย ของลำาปาง  ที่ โรงแรมเอเชีย 

จังหวัดลำาปางในวันที่  16 ,17, 19 พฤศจิกายน 2554 

 ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2554  มีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมี

โภชนาการสมวัยจังหวัดเชียงใหม่ สู่การปฏิบัติปีที่  3 

(พ.ศ.2554 -2555) ที่โรงแรม The Park จังหวัด

เชยีงใหม ่และในวนัที ่23 พฤศจกิายน 2554 ทีโ่รงแรม

ลำาปางเวียงทอง จังหวัดลำาปาง นอกจากนี้ยังได้นำา

เสนอเกี ่ยวกับโครงการฯ ในงานวันวิถีว ิจ ัย มช. 

ในวันที่  24-25  พฤศจิกายน  2554  อีกด้วย

กจิกรรมในชว่ง เดอืนพฤศจกิายน  2554

 จะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำาปางเพื่อนิเทศน์ และติดตามความก้าวหน้า

ของโครงการฯต่อไป
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2.หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 กิจกรรมเดือนตุลาคม

 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนปีงบประมาณ 2554 ชื่อ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภค

อาหารปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน

การอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยในโครงการฯ 

พร้อมทั้งบริการตรวจระดับสารเคมีในเลือดให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 100 คน ในวันที่ 17 ตุลาคม 

2554 ณ ห้องประชุมเฮือนจามจุรี หอพักชายอาคาร 6

  กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน

 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนปีงบประมาณ 2554 ชื่อ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภค

อาหารปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน

การอบรมบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ ปลูกผักสวนครัว ฮิมฮั ้วปลอดภัย โดย 

คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยในโครงการฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมเฮือนจามจุรี 

หอพักชายอาคาร 6

 กิจกรรมงานวันวิถีวิจัย มช.

 หนว่ยวจิยัสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหก้าร

ต้อนรับ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มิสเตอร์ คะซึโอะ ชิบะตะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการ ในงานวิถีวิจัย: สู่การพัฒนาและรับใช้สังคม 

บนถนนสายสุขภาพ โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และ คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย 

หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องผลงานการวิจัยด้านมลพิษ

ทางอากาศ พร้อมด้วย ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ นำาเสนอ

อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กพร้อมทั้งแหล่งที่มา และ คุณแสวง กาวิชัย สาธิตการเก็บฝุ่นละอองขนาด

เล็กด้วยเครื่องเก็บฝุ่น ชนิด Real time ซึ่งสามารถอ่านค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้ทันที 

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุม

ใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3. หน่วยวิจัยโภชนาการ

โครงการวิจัยที่ดำาเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2554 มีดังนี้

 (1) โครงการไทยเข้มแข็ง : โครงการวิจัยการศึกษานำาร่องเรื่องการบริโภคอาหารให้ผู้ป่วยที่

ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือ และศึกษาผลการบริโภคอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำาปานกลาง

ต่อผลการเกิดความผิดปกติของรูปร่างและความผิดปกติของระดับน้ำาตาลและไขมันในเลือด อยู่

ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านภาวะโภชนาการ และตัวอย่างอาหารจากอาสาสมัคร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่

มแีละไมม่ ีlipodystropy สำาหรบัการเกบ็ตวัอยา่งอาหารเกบ็ปรมิาณเหมอืนที่อาสาสมคัรรับประทาน

ในเวลา 3 วันก่อนมาตรวจครั้งที่ 2 (3-day duplicate weighing) เพื่อทำาการวิเคราะห์พลังงานที่

รับประทาน ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ธาตุเหล็ก ทองแดง ซิเลเนียม วิตามิน เอ และ

วิตามินอี นำาข้อมูลจาก 24-hr recall และ 3-day duplicate weighing นำามาเปรียบเทียบกับปริมาณ

ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำาและเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม

 (2) โครงการสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถ่ัว

ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ มีการ

จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้2 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่แปรรูปถัว่ชวีภาพทา่โปง่ ต.บา้นแม อ.สันปา่ตอง จ.เชยีงใหม ่

และกลุ่มถั่วชีวภาพบ้านเวียงทอง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
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 (3) โครงการวิจัยการผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 3 

 (4) โครงการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ: ไส้อั่ว มีการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างไส้อ่ัวจากตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำานวน 5 ตลาด และนอกเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ จำานวน 1 ตลาด เพื่อวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ การปนเปือน และการเจือปน

 นอกจากน้ีสถาบันฯได้ให้ชุมชน และ ผู้บริหารของอบต.บ้านแม อำาเภอสันตอง จังหวัดเชียงใหม่

ไดอ้อกรายการของสถาบนัฯทีส่ถานวีทิย ุFM 100 คณะสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เพือ่

เผยแผเ่กีย่วกบัโครงการสรา้งชมุชนตน้แบบฯ รวมทัง้ใหช้มุชนดังกลา่วนำาผลติภัณฑถ์ัว่ชวีภาพตา่งๆ

ที่ผลิตขึ้นมา วางจำาหน่ายใน วันวิถีวิจัย มช.ที่ผ่านมา (24-25 พฤศจิกายน 2554) ซึ่งก็ได้รับการ

ต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค สามารถจำาหน่ายสินค้าที่เตรียมได้หมดทุกวัน  
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ของขวญัปใีหมส่ำาหรบัทกุทา่น สถาบนัฯ จะประกาศ

แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อให้ทุกส่วนงานได้

ถอืปฎบิตั ิและดำาเนนิตามแผน ภายในเดอืนมกราคม 

2555
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 ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ทำาบญุวันคลา้ยวันสถาปนา

สถาบัน ฯ ครบรอบ 33 ปี โดยมี ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์ กอสิน อมาตยกุล อดีต

ผู ้อ ำานวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ ์

รองศาสตราจารย์อัมพิกา มังคละพฤกษ์ รองผู้

อำานวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับแขกที่แสดง

ความยนิด ีเนือ่งในวนัครบรอบวนัสถาปนาดงักลา่ว 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554

“ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ”

“กิจกรม 5 ส. 
เนือ่งในวนัคลา้ย
วั น ส ถ า ป น า
ส ถ า บั น วิ จั ย
วิ ทย าศ าสตร์
สุขภาพ”

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จดักจิกรรม 5 ส.เนือ่งในวนัคลา้ยวนัสถาปนาสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์

สุขภาพ ครบรอบ 33 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่ม

แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำากิจกรรม 5 ส. ซึ่งจะส่งผลต่อระบบ

ประสิทธิภาพการทำางานเพิ่มขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการทำางานให้

มั่นคง นั่นก็คือ สะสาง, สะดวก และจุดที่เป็นปัญหาสามารถทำาให้จับ

ต้องได้ และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมครบรอบ 33 ปี โดยมี 

รศ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ รองผู้อำานวยการสถาบันฯ เป็นประธานใน

พิธีเปิด และนายรัศมี แก้ววิชิต ประธานจัดกิจกรรม 5 ส. เป็นผู้กล่าว

รายงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
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“สถาบนัฯ จดักจิกรรมชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยันำาทว่ม”

 จากสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาค

เหนือตอนล่าง และภาคกลาง ขณะนี้เป็นเวลานับ

เดือนทำาให้ราษฎรในหลาย ๆ พื้นที่ได้รับความสูญ

เสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเนื่องจากสถานการณ์ดัง

กลา่ว และปัจจบัุนยงัมพีืน้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายหลาย

จังหวัด เช่น นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี 

สิ งห์ บุ รี  อ่ า งทอง  อยุ ธยา  ปทุมธานี  และ

กรุงเทพมหานคร

 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ จึงได้ระดม

ความชว่ยเหลอื โดยการรบับรจิาคเครื่องอุปโภค และ

บริโภค และรับบริจาคเงินสำาหรับผู ้มีจิตศรัทธา

ณ หนา้อาคารสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 

อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554
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ยอดบริจาคล่าสุดขณะนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2554 จำานวน 7,082.50 บาท

วันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำานวน 14,620.25 บาท

วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ช่วงเย็น และ17 ตุลาคมช่วงเช้า จำานวน 18,032.25 บาท

รวม 2 วนั ยอดบรจิาครวม 39,735.00 บาท
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อบรมความรูด้า้นสขุาภบิาลอาหาร
สำาหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ในมช.

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ

กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อบรม

ใหค้วามรูด้า้นสขุาภบิาลอาหาร สำาหรบัผูป้ระกอบ

การร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยสถาบันวิจัย

ว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ และคณะหน ่วยว ิจ ัย

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ ใหบ้รกิารวชิาการโดยการ

เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับสารเคมีในเลือด ด้วย

กระดาษทดสอบ (Reative paper) และบรรยาย

ความรูใ้นหวัขอ้เรือ่ง อนัตรายจากสารเคมทีางการ

เกษตรต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น

คณะนักวจิยัยังไดส้าธติวธิกีารลา้งผกัใหป้ลอดภยั 

สำาหรับผู ้เข ้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 

เฮือนจามจุรี (หอพักชายอาคาร 6) วันจันทร์ที่ 17 

ตุลาคม 2554

“ร่วมแสดงความยินดีกับสำ�นักหอสมุด”

  รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วม

แสดงความยินดี กับสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีเปิดห้อง

ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารใหม่ สำานักหอสมุด เมื่อวันศุกร์

ที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
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ร่วมทำาบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน

       รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ 

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ 

ร่ ว ม ทำ า บุ ญ ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น

พระราชทาน ณ วดัฝายหนิ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม ่เมือ่วนัศุกรท์ี ่21 ตลุาคม 2554 

ที่ผ่านมา

แสดงความยนิดแีดก่รรมการอำานวยการสถาบนัฯ

 รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ มอบกระเช้า

ดอกไมแ้สดงความยนิด ีแกศ่าสตราจารยเ์กยีรตคิณุ

นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานกรรมการอำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสท่ี

มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์ มอบปร ิญญา

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา 2554

วิ่งฉลิมพระเกียรติในหลวง

พญ. ลนิดา  เอือ้ไพบลูย ์และนายสมบญุ  บญุปราบ นกักฬีาตวัแทนสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมดำจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (84 พรรษา มหาราชา) 

ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2554 ในการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกซึ่ง

ความจงรักภักดี โดยเส้นทางวิ่งคือ เชียงใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย พะเยา ลำาปาง และลำาพูน 
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มหาวิทยาลัยยูทาร์ เยี่ยมสถาบันฯ พร้อมบรรยาย
 Dr.Patrick F Kiser  จาก Department 

of Bioengineering, University of Utah 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะเยี่ยมเยียน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี 

รศ. นพ.สวุฒัน์  จริยาเลิศศกัดิ ์ผู้อำานวยการ

สถาบันฯ ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ 

Dr.Patrick ยังได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง 

บรรยายเรื่อง Advanced Material Systems 

to Promote Women’s Health: Preventing 

Infection by HIV ให้กับบุคลากรสถาบันฯ

สถาบันฯ ขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554

 ดร.ศกัดา  พรึงลำาภ ูหวัหนา้ศนูย์วิจยั

ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ต่อ

นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการขับเคลื่อน  แผนการปฏิบัติการ

โครงการพฒันาระบบและกลไก เพือ่เดก็ไทย

มีโภชนาการสมวัยจังหวัดเชียงใหม่สู่การ
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ปฏิบัติ ปีที่ 3 (พ.ศ. 2554-2555) และใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ท่านรองผู้

ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติ

บัตรแก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม

โภชนาการสมวยั  เมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 

2554 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกบั แพทย์หญิง นนัทิสา  โชติรสนิรมิต ทีไ่ด้รบัตำาแหน่งรองหวัหน้า

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2554

 ขอเชญิบคุลกากรรว่มพธิลีงนามถวายพระพร และรว่มพธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคล 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันจันทร์ท่ี 5 ธันวาคม 2554 

เวลา 09.19 น. ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สามารถลงชือ่เขา้รว่มไดท้ี ่หนว่ยประชาสมัพนัธ ์

และบริการวิชาการ 
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สถาบันฯ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ วิถีวิจัย 2554

 ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่รว่มจดัแสดงบธูนทิรรศการ 

ในวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั ้งที ่ 7 

“วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม” ระหว่าง

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ซึ่ง บูธนิทรรศการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ใช้แนวความคิด “ถนนสายสุขภาพ” อัน
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ข่าวดี โครงการวิจัย Rural MA ขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง

เดือน มีนาคม 2556

ประกอบด้วย  กิจกรรมสร้างเครือ

ข่ายเยาวชนจากโครงการ MA หรือ

เรียกอีกอย่างว่าโครงการฮักชุมชน 

การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุรา

และยาเสพติด  กิจกรรมโภชนาการ

สมวัย กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยว

กับมลพิษทางอากาศ และกิจกรรม

การให้ความรู้เรื่องถั่วชีวภาพ และ

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังได้ร่วม

เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “มหัตภัยไข้หวัดใหญ่ 

: โรคภัยที ่มากับฝนตกหนักและน ำาท่วม” 

“สถิติของผู้ป่วยไข้หวัด การติดต่อของโรค” 

ในแง่ของวัคซีน โดย นายแพทย์ ณัฐพล โฆษชุนหนันท์  

แพทยป์ระจำาสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง

ประชมุใหญ ่หอประชุมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ 

พญ.ลินดา ได้รับทุนนักวิจัย

รุ่นใหม่

 สถาบั น วิ จั ย วิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดี กับ 

พญ.ลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม่ ปี 2554 จากโครงการ “การศึกษาความ

ชุกของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้

เทคนคิหยดเลอืดแหง้บนกระดาษกรองในเดก็วยั

เรียนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่า”

 แพทย์หญิง ลินดา  เอื ้อไพบูลย์  

นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำาปี 

2554 โดยมี ศาสตราจารย์  พงษ์ศักด์ิ  อังกสิทธ์ิ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้

มอบทุน ในงาน วันวิชาการมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนา

และรับใช้สังคม”  วันพฤหัสบดีที่ 24 

พฤศจิกายน 2554  ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานสปอร์ตเดย์ และสปอร์ตไนท์

 ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมงานสปอร์ตเดย์ และสปอร์ตไนท์ประจำาปี 2554 ณ สนามกีฬากลาง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยในปีนี้ก็เช่นเคย สถาบันฯ ได้ส่งนักกีฬา

เข้าร่วมมากมาย อาทิเช่น เปตอง สนุ๊กเกอร์ ตกปลา กรีฑา เป็นต้น งานนี้เชิญบุคลากรสถาบันฯ 

ร่วมเชียร์ให้นักกีฬาสถาบันฯ 
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ตารางกิจกรรม

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”  (Technique for Manuscript Preparation for 

International Journal Submission Workshop)  โดย Professor Bruce G. Weniger 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้อง

เอนกประสงค์) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 “วันเอดส์โลก” จัดบูธนิทรรศการชายรักชาย ณ ลานน้ำาพุเซ็นทรัล

แอร์พอร์ตพลาซ่า

 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำาบลบ้านแม อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 ให้บริการวิชาการ สำาหรับเด็กในสถานพินิจ จำานวน 100 คน โดยมี

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง HIV/เอดส์ การจัดกิจกรรม walk rally

 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านตอบแบบสอบทาง ในเรื่อง “ความผูกพันธ์

ของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมีช่องทางการตอบ

แบบสอบถามอยู่ 2 ช่องทาง คือ 1. ทางคอมพิวเตอร์ ออนไลน์  2. แบบสอบถาม 

 ศูนย์วิจัยสารเสพติด จะจัดอบรม และดูงานเรื่อง Harm Reduction 

Program แกแ่พทย ์และบคุลากรสาธารณสขุ ทีเ่ขา้อบรมหลกัสตูรนานาชาติ

ระยะส้ันด้าน AIDS Home And Community Care ของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กร ณ กรีนเลค รีสอร์ท ต้ังแต่เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป

 โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรงของปัญหาการ

ดื่มสุราของผู้กระทำาความผิดในจังหวัดเชียงใหม่ และลำาพูน จะจัดอบรมแก่

เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัตรเรือนจำาฝางเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล และ

ทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว

30 พฤศจิกายน – 

1 ธันวาคม 2554

1 ธันวาคม 2554

6 ธันวาคม 2554

7 ธันวาคม 2554

1-15 ธันวาคม 2554

13-14 ธันวาคม 2554

23 ธันวาคม 2554

26 ธันวาคม 2554

ธันวาคม 2554
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ตารางกิจกรรม

 คณะนักวิจัยโครงการ MTN 017 จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน

หัวข ้อเร ื ่อง MTN 017 Civi l Society and Advocacy Consultat ion 

ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบัน

และเตรียมความพร้อมในการร่วมดำาเนินงานวิจัยด้าน MTN

 คณะนกัวิจยัจาก USAMC-AFRIMS จะเยีย่มชนกิจการของสถาบนัฯ 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับโครงการ RV 306 และ RV 348

4-5 มกราคม 2555

27 มกราคม 2555 

มกราคม 2555

 ข่ า วดี สำ าหรั บที ่ จ อดรถภาย ใน โรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์จะ

ดำาเนินการสร้าง อาคารสำาหรับจอดรถยนต์จำานวน 9 ช้ัน 

จอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 

2555 ระยะเวลาการสร้างประมาณ 1 ปี โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านพัก

รับรองและบ้านพักข้าราชการ (ฝังสนามฟุตบอล ด้านทิศตะวันตก 

ใกล้ 4 แยกไฟแดง)
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์

 ข่าวน่ายินดีฉบับน้ี  ตามติด   ชัยเชษ คำามีมูล เบียดก่อนบวช..ซะแล้ว อ้ิงค์.. หนุ่มหล่อมาดเข้ม 

ของทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ชาวสถาบันฯ   ตำาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สละโสดไปซะแล้ว เข้า

พธิแีตง่งาน กบัแฟนสาวแสนสวยนา่รกั ชือ่ นอ้งเก ๋ นรศิรา สุทธาวาสน ์ โดยมพีธิเีรยีนเชญิขนัหมาก

และพิธีผูกข้อมือ  ตามประเพณี เมืองเหนือ ไปเมื่อ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ บ้านเลขที่ 

50/1 หมู่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   ทีมงานขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวหมาดๆ 

ที่กำาลังจะสร้างครอบครัวใหม่ ด้วยนะคะ  แหม...น่าอิจฉาซะจริง ช่วงนี้ยิ่งย่างเข้าสู่ ฤดูหนาวกัน

แล้ว... ใครๆที่มีคู่คงจะไม่รู้สึกหนาวเหน็บสักเท่าไหร่     ส่วนใครบางคน...? ที่ยังไร้คู่อิงแอบแนบ

ชิด คงตอ้งอยู่อย่างปลา่วเปลีย่วเอกา ทนหนาวทนเหงา รอกนัต่อไปอีก.... แต่ยงัไง กข็อเอาใจช่วย

ละกันจ้า  สักวันหนึ่ง...ต้องเป็นวันของเราบ้าง!......แน่นอน...ค๊า หรือไม่ก็อยู่สมาคมหมู่บ้านคาน

ทองนิเวศน์ไปพลางๆก่อน รอวันผู้โชคดีมาสอยไป...
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 PR สาวประจำา RIHES อุวรรณา รัตนศรี (ต่าย) 

ยิ้มระรื่นแล้ว หลังจากที่ได้ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  น้องใหม่ 

(แต่ไม่ร้ายบริสุทธิ์)  เป็นหนุ่มน้อยหน้ามน (ไม่มีเหลี่ยม) 

แถมทานเก่งซะด้วย ชื่อ นิฐิวุฒิ   เตชะวิจิตรา ชื่อเล่น มีน 

เพราะเกิดเดือนมีนาคม จบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา

นิเทศศาสตร์บูรณาการ  งานนี้ต่ายคงเลิกเครียด... เพราะ

ได้ตัวช่วยแล้วอะจร้า... เอ.. ว่าแต่ในภาพคิดถึงใครอยู่หรือ

เปล่าจ๊ะ..

 มีแหล่งข่าวกระซิบมาว่า หนูหลินปิง 

จะได้เป็นพิธีกรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขบัเคลือ่นแผนปฏิบตัิการโครงการพฒันาระบบ

และกลไกเพื ่อเด ็กไทยมีโภชนาการสมวัย 

ในวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2554  ณ โรงแรม The Park 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 แล้วไฉน .. เปลี่ยนแนวมาทำาหน้าที่เชิญ

ของท่ีระลึกซะงั้นคะ! 

 ผู้ตรวจการชินเออ้อยซัง 2 ท่าน 

ตามมาควบคุมด ูแลความเร ียบร ้อย

ของบูธสถาบันฯ เตรียมออกงานวันวิชาการ 

ครั้งที่ 7 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้

สังคม” ระหว่างวันที ่ 24-25 พ.ย.54 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ในที่ประชุมอ.เกรียงไกร ไม่ทราบว่าเครียดเรื่องอะไรนะคะ ประมาณว่า แอบเห็น

สีขาวๆติดท่ีหน้าอาจารย์เป็นหย่อมๆ ท้ังแก้มซ้ายและขวา เหมือน น้ำายาลบคำาผิด Liquid Paper 

เปือนมือไปโดนหน้าเข้า อันนี้ใครอยากทราบต้องไปถามความจริงจากอาจารย์ด้วยตัวเอง

แล้ว....ค๊า
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 ใครที่ได้มีโอกาสไปวอชิงตันดีซี  ประเทศ

อเมรกิา ยา่นทอ่งเทีย่วสำาคำญทีพ่ลาดไมไ่ดแ้ละตอ้ง

ไป  ไม่ง้ันเค้าจะว่าได้ว่า ไปไม่ถึง ดีซี  คือ …เดอะ 

มอลล์ (The mall)…. หรือที่อิชั้นให้สมญานามใน

ใจว่า….สนามหลวง แห่งอเมริกา  ….  เพราะะมี

สนามอยูต่รงกลาง สถานทีส่ำาคญั ๆ  ตา่งกอ็ยูร่อบๆ 

แต่ยังไง๊!..ยังไง!..  อีชั้นก็ว่า บ้านเมืองเราสวยกว่า

ตั้งเยอะ++++

  หลบัตาจนิตนาการดซูเิจา้คะ….ทัง้ พระบรม

มหาราชวัง วัดพระแก้ว  สถานที่สำาคัญอื่น ๆ อีก

รอบเกาะรัตนโกสินทร์สุดแสนจะงดงามอสังการ 

(เลือดชาตินิยมพลุ่งพล่าน)   ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้มี

ตำารวจม้าขี่ม้าตรวจเมืองรอบ ๆ  สนามหลวง  แถม

เพืม่จอ๊บเป็นนายแบบประกอบฉากใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วไดน้ำาไปเผยแพรอ่กี    วา่แลว้…เปรีย้ว

ปากอยากกนิของอรอ่ยแถวทา่ศริริาช   (เฮย้!!  ไหง

ไปเรื่องนี้ได้)  สนนราคาค่ารถรางท่องเที่ยวก็ถูก

แสนถูก …. 30 บาทขาดตัว…   อิชั้นไม่ได้กลับไป

นาน ชักจะคิดถึง เด๋ียวมีโอกาสจะสอยโปรแอร์เอเชีย 

0 บาท  ไปเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึกลบัมาเลา่ใหฟ้งั  (แถม

สอยตำารวจม้าหรือม้าตำารวจมาฝากด้วยดีไม๊!)   

เอ!...หรือจะเอาใกล้ตัวตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา 

บ้านเฮานี้แหละ…ของดีใกล้บ้าน  ไม่ต้องอดตาหลับ

ขับตานอนล่าตั๋วแอร์เอเชีย  ไม่ว่า เวียงสวนดอก  

เวียงกุมกาม เวียงท่ากาน หรือจะไปถึงลำาพูน

เวียงหริภุญชัยก็ยังไหว แว่ว ๆ  มาว่าชาว RIHES หลายคน

ไดไ้ปฝกึวทิยายทุธ ์--- การนำาเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ล้านนา.---กันมา  หวังจะมาเป็นไกด์นำาเที่ยวและ

ถ่ายทอดรากเหง้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้ชาว

สถาบัน เพื่อสนับสนุนพันธกิจเรื่อง ส่งเสริมและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน (แหม….ฟังดูมี

จิตสำานึกรักสถาบันจริงจริ๊งนะเจ้าคะ)ใจพร้อม….

กายพร้อม….คนพร้อม ทั้งไกด์ทั้งลูกทัวร์….ขาดแต่

นำามนั  ลอ้เลยยงัไมห่มนุรเึปลา่นอ้ (แอบหยอด  เผือ่

เบื้องสูงจะปล่อยนำามันจะมาบ้าง…..55555)

 เฮ้ย! ออกทะเลไปไหนแล้วเนี่ยะ ...ขออภัย

เจา้คะ่... พอดอีชิัน้มนัพวกนอ้งนำา(มหาอุทกภยั)แฟน

คลบั เลยชว่ยลุน้ใหเ้ธอรบีไปหาพี(่ทะ)เลเรว็ๆ …. วนั

นี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องขี่รถถีบในดีซี   ทำาไมออก

มหาสมุทรแปซิฟิกกลับมาอ่าวไทยไหลเข้าเจ้าพระ

ยาฝ่านำาท่วมเข้าแม่นำาปิงซะงั้น    กลับไป…. ‘เมกา

กันก่อน…

             ยามใดที่อิชั้นมีอันต้องเดินทางไปอเมริกา   

เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ (ยังกับสโลแกนนางงาม…

แต่อย่างอิชั้ นมันนางงามปลาค๊าบบบบหน้า

สถาบัน…..อ้วนท้วนแท้…คิดแล้วนึกถึงแป๊ะซะเลยที

เดียวเชียว…)   ที่พักประจำาของอิชั้นคือ Washington 

Suite Georgetown  โรงแรมนี้อยู่ในเขตจอร์ททาวน์

ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นย่านไฮโซ หรือ

ย่านผู้ดีเก่าของวอชิงตันดีซีเชียวนะเจ้าคะ  ฉะนั้น

มัน่ใจในความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิแมย้าม

ค่ำาคืน

 โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีเฉพาะห้องสูทแต่

ราคาน่าคบหา (ถูกกว่าโรงแรมมีชื่อเสียงที่มีสาขา

แตกแขนงเป็นรากฝอยไปทั่วโลกหลายแห่ง) แต่ละ
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 ปิ๊ตตี้ลานนา…ขี่รถถีบตะลุยดีซี
ปิ๊ตตี้..ลานนา



ห้องกว้างขวาง มีห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องครัวซ่ึงมีเคร่ืองครัวครบครันกว่าท่ีบ้านอิช้ันซะอีก ทีวีแอลซีดี

จอยักษ์อีก 2 เครื่องทั้งในห้องนอนและห้องพักผ่อน  มากันหลายคนก็ไม่ต้องแย่งกัน (ปล. 

เคยใช้บริการ  5 คนต่อห้องกันเลยทีเดียว ) แถมฟรีไวไฟอินเตอร์เนต  อาหารเช้าก็มีให้ไม่อั้น  

อิชั้นเคยพกไปกินตอนไปประชุมบ่อยค่ะ (ที่ประชุมอิชั้นไม่เคยเลี้ยงอาหาร   ‘ปากท้องแก…แก

หากินเองแล้วกัน…โตๆ กันแลัวนี่’  อิชั้นว่าคนจัดประชุมคงคิดอย่างนี้  ไม่เหมือนบ้านเรา  จัด

ประชุมทีไรอิ่มแปร้ทุกที  ทั้งของว่างเช้า-อาหารกลางวัน-ของว่างบ่าย …ประเพณีอันดีงามนี้ 

อชิัน้ของสงวนไวเ้พือ่ประกาศใหช้าวโลกรูว้า่บา้นเราอุดมสมบรูณม์กีนิตลอดเวลาหาที่ใดเสมอ

มิได้ )  พนักงานต้อนรับของโรงแรมก็น่ารัก  ไปกี่ปีกี่ปีก็เจอลุงมืดกับป้าหมึกตลอดจนจำากันได้  

ขอประชาสมัพนัธ์โรงแรมซกัหน่อยนะเจ้าคะ  เผ่ือใครได้มีโอกาสไปจะได้เก็บไว้พิจารณา  ส่วนอิช้ันกด 

like และเก็บไว้ในคลังกระทู้แนะนำาเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ http://www.washingtonsuitesgeorgetown.com/   

ออ้! จดุออ่นของโรงแรมนีท้ีอ่ชิัน้พอจะหาไดจ้ากการนำาความรูท้ี่หลับๆ ตืน่ ๆ  เรยีนจากวชิาการ

สารสถาบันฯ   33



วเิคราะหจ์ดุแขง็จดุออ่นเพือ่หากลยทุธ ์ ( SWOT)  คือ 

ต้องเดินซัก 5 นาที เพื่อไปขึ้นรถไฟใต้ดินไปทำางาน

หรอืประชมุ ชือ่สถานรีถไฟใตด้นิหรอืทีช่าวดซีเีรยีกวา่ 

Metro ที่อิชั้นต้องไปใช้คือสถานี Foggy bottom  แปล

เป็นภาษาไทยว่า ‘สถานีตูด ..เอ้ย..ก้นแฉะ’

 บรเิวณรอบโรงแรมกไ็มน่า่กลวัเพราะเปน็ยา่น

มหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ 

( Georgetown University)   อาหารการกินก็แสนจะ

สะดวกสบาย มซีปุเปอรม์าเกต็ขนาดใหญห่นา้โรงแรม 

ชื่อ Trader Joe’s  มีร้านอาหารไทยอยู่ติดกับโรงแรม

อกีตา่งหาก แถมอยูถ่นนดยีวกนักบับา้นประธานาธบิด ี 

…White house…  ซะดว้ย  หา่งกนัแคไ่มลเ์ดยีว ( 1,600 

เมตร) เท่าน้ัน  วันดีคืนดีต่ืนมาตอนเช้าอาจได้เซย์ฮัลโหล

กับท่านประธานาธิบดี เหมือนที่อิชั ้นเจอมาก็เป็น

ไดน้ะเจา้คะ เดีย๋วจะเลา่ใหฟ้งัตอ่ไป....สรปุ…. ”ชยัภมูิ

เลิศ”…

 วันนั้นอิชั้นตื่นเช้าเพื่อออกไปประชุมตั้งแต่ 7 

โมงครึ่งเพราะมีประชุม 8 โมงเช้า กำาลังเดินข้ามแยก

ไฟแดงหน้าโรงแรม  เห็นรถหรูสีดำาสนิท….เหมือนใน

หนังฮอลลีวูดท่ีอิช้ันช่ืนชอบ…..กำาลังว่ิงเป็นขบวนเล็ก ๆ   

3 คัน มีมอเตอร์ไซด์ตำารวจนำาหน้าคันเดียว วิ่งด้วย

ความเร็วปกติ ตามรถคันอื่นๆ ไม่มีการปิดถนน ไม่

ปรู๊ดปร๊าดชวนหวาดเสียวแถมขบวนยาวเป็นรถไฟ

สายเหนือ เหมือนขบวนผู้เถลิงอำานาจทั้งหลายใน

บ้านเรา ส่องผ่านกระจกรถ (กระจกรถเคา้ไมไ่ดม้ดื

ตื๋อจนมองไม่เห็นอะไรเลย) เรดาร์สายตาอีชั้นโฟกัส

ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตอนหลังของรถคันที่ 2 

อย่างเท่ห์เลยค่าาา….ท่านผู้ชม พอหันหน้ามาเท่านั้น

ละเจา้คะ่ ‘กรี๊ด  (ในใจ)…โอ…โอ..โอ…โอบามา่คา่…ทา่น

ผูช้มผูฟ้งั’ ดว้ยวญิญาณนางงามทีม่อียูใ่นจติวญิญาณ

กำาเริบ มืออิชั้นยกขึ้นโบกโดยอัตโนมัติทันทีมิต้องรอ

ให้สมองส่วนไหนสั่งการ ท่านก็.…โบกตอบแถมยิ้มให้

น้อยๆ …. อึ้งตะลึงงันจนขบวนรถท่านลับสายตาไป

แล้ว อิชั้นยังยืนยิ้มปากแทบฉีกถึงใบหูเลยเจ้าค่ะ คน

ที่เดินผ่านอิชั้นเค้าคงว่ายัยกระเหรี่ยงคนนี้ประหลาด  

ยืนยิ้มยกมือโบกบ้าอยู่คนเดียว แหมก็มันปลื้มนี่นา...  
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คนแถวนีเ้คา้คงเหน็ทา่นบอ่ยจนเปน็เรือ่งธรรมดา  แต่

อิชั้นไม่เคยนี่เจ้าคะ  ประธานาธิบดีตัวเป็นๆ เคยเห็น

แต่ในทีวีไม่นึกว่าจะได้เห็นใกล้ๆ ถึงขนาดโบกมือ

เซย์ฮัลโหล  กู๊ดมอร์นิ่งแอนด์บ้ายบายกันนี่นา.....

 ปีนี้มองไปหน้าโรงแรมรู้สึกว่าแปลกไปกว่าปี

ก่อน ….. เอ! อะไรหว่า….  อ๋อ! เจ้านี่เอง หน้าโรงแรม

ของเรามีสถานีบริการจักรยานให้เช่าอัตโนมัติชื่อ 

Capital Bikeshare เข ้าไปดูข ้อมูลใน website 

http://www.capitalbikeshare.com/ เค้าว่าของเค้ามี

ถงึ 100 สถานจีอด จกัรยานกวา่ 1,000 คนั ขีจ่ากตรง

นี้ไปจอดเก็บที่สถานีไหนของเค้าก็ได้ น่าสนใจแฮะ  

เดีย๋วเถอะจะขอไปใชบ้รกิารขีร่ถถบีชมเมอืงซกัหนอ่ย  

ที่นี่ไม่ต้องกลัวรถจะชนเพราะเค้ามีเลนรถจักรยาน

ต่างหาก ยังไม่พอเลนจักรยานยังซอกซอนไปที่

สำาคัญๆ ของเมืองอย่างใกล้ชิดได้หมด สำารวจตรวจ

สอบแล้ว อิชั้นและผู้ร่วมทริปอีกสองคนที่มาประชุม

ด้วยกัน เห็นควรว่าเอาวันที่มีประชุมบ่าย ซึ่งมีอยู่

เพียงวันเดียวนี่แหละที่ตอนเช้าว่าง แถมอากาศดี

เพราะชว่งทีไ่ปเปน็หนา้รอ้น (Summer) ทำาทรปิ “ขึร่ถ

ถีบตะลุยดีซีกัน”  …ส่วนวันอื่นอย่าหวังเพราะประชุม

แต่เช้าถึงเย็น แถมบางวันยาวถึงคำา …แอบบ่นเล็กๆ   

แต่ก็สู้ สู้.…

 7 โมงเช้า ฟ้าใสแจ๋ว ฤกษ์ดีจริงๆ …..เดอะแก๊งค์

พรอ้มลุย  ลงมาเจอลุงมดือยูเ่วรรับแขกยิม้ฟนัขาวดัง่

พรีเซ็นเตอร์โฆษณายาสีฟันดาร์สี หยอดเสียงหวาน 

“…เหลา่เลดีท้ี่นา่รักจะไปไหนกนัแตเ่ชา้จะ๊…” แหมทกั

ได้ถูกใจ อย่างนี้ต้องจัดหนัก…..อย่าค่ะ!อย่า! อย่าคิด

ไปไกล….ที่ว่าจัดหนัก หมายความว่า ปกติอิชั้นจะติด

ของท่ีระลึก เล็กๆ น้อยๆ จากถนนคนเดิน หรือกาดส้ิน

เดอืนหลงัหอพยาบาล (ซึง่ตอ้งขอไวอ้าลยัตอ่การจาก

ไปของตลาดแหง่นี ้… อยา่งไรกต็ามพวกเราขอภาวนา

ให้กลับมาโดยเร็ววัน) ของที่ระลึกเหล่านี้เอามาฝาก

ทั้งเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่โรงแรม ตามแต่

อยากให้ ของไม่แพงแต่เต็มไปด้วยนำาใจ คนรับก็ดีใจ  

คนให้ก็มีความสุข ยังเป็นการพีอาร์ประเทศอีกต่าง

หาก  พึงสนับสนุนนโยบายนี้…เจ้าค่ะ
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 อิชั้นนึกในใจว่าปีนี้เอาของที่ระลึกอะไรติดไม้

ติดมือมาบ้างน้อ จะได้เอามารางวัลปากหวานหวาน

ของลุงซะหน่อย …’นึกไม่ออกแฮะ ไม่เป็นไรค่อยรื้อ

กระเป๋าดูทีหลังละกัน’……. ว่าแล้ว อิชั้นยืดอกตอบ

อยา่งภาคภมูใิจ  …”วนันีจ้ะไปขีร่ถถบีตะลยุดซี ี….”กูด๊

ไอเดีย แล้วกลับมาเล่าให้ลุงฟังบ้างนะเพราะลุงก็ไม่

เคยขี่จักรยานเที่ยวเหมือนกัน.” … อิชั้นยิ้มหวาน

รับปาก แต่ในใจแอบคิดนิดส์นึง …’ลุ๊ง!  จะเอาเวลา

ไหนไปเที่ยวล่ะ เห็นอยู่เวรตลอด’….

 พวกเราเดินข้ามถนนไปที่จุดจอดรถ  เอ! แล้ว

จะเอาจักรยานออกมาได้ยังไงหว่า อ่านดูคำาแนะนำา

หน้าตู้ kios บอกว่าต้องสมัครสมาชิกก่อน … เอาละซิ! 

จะทำายังไงละเนี่ย… รึต้องกลับไปสมัครสมาชิกผ่าน 

อินเตอร์เนตก่อน คำาแนะนำาหน้าตู ้ก็สั ้นเหลือเกิน 

สองจิตสองใจจะกลับไปถามลุงมืดที่โรงแรมรึก็ดูจะ

เสียฟอร์ม เพราะตอนเซย์บ๊ายบายกับลุง เดอะแก้งค์

ดูม่ันใจเกินร้อย แถมลุงก็บอกเองว่า… ไม่เคยใช้

บรกิารเหมอืนกนั….บดัดลนัน้กใ็หม้ ี..อศัวนิหนุม่.. ปัน

จักรยานสีแดงแบบเดียวกับที่เรากำาลังเล็งกันอยู่ เข้า

มาเสยีบยงัแทน่จอดใกล้ๆ  พวกเราแอบเหล…่ แถมสง่

สายตาขอความช่วยเหลือสุดฤทธิ์ ….ท้ายสุดอัศวิน 

หนุ่มก็ติดกับเรา….

 .....และแล้วเหล่ากระเหรี่ยงสาวก็ได้ราชรถ

ออกมาขี่กัน ถ้วนหน้า สมาชิกก็สมัครเอาหน้าตู้ kios 

นั่นแหละ โดยใส่บัตรเครดิตเข้าไปแล้วกดเบอร์

โทรศัพท์ จากนั้นจะได้ตั๋วที่มีเลขรหัส ให้เอารหัสที่ได้

ไปกดทีจ่ดุลอ๊กของจกัรยานคนัทีเ่ราพงึใจ  ระบบลอ๊ก

ก็จะปล่อยล๊อกจักรยานออกมาให้ใช้งานได้    

 ทรปิของเราเริม่จากหนา้โรงแรม ขีล่ดัเลาะขึน้

ไปทางเหนือถึงย่าน old town Georgetown ย่านนี้เปน็

ชมุชนเมอืงเกา่  บา้นเรอืนเปน็ทรงเตีย้ๆ สงูไมเ่กนิ 2-3 

ชั้น บ้านหลายหลังติดป้ายแสดงอายุบ้านเอาไว้ด้วย  

ส่วนใหญ่อายุกว่า 200 ปี แต่เค้ายังอนุรักษ์ไว้ดีมาก  

ขอปรบมือชื่นชมให้ ส่วนใหญ่เป็นบ้านหิน บ้านที่เก่า

ทีส่ดุในยา่นนีแ้ละเปน็ไฮไลทท์ีต่อ้งไปเยีย่นมชม คือ … 

Old stone house …. เป็นบ้านหินเก่าแก่ที่สุดใน 

วอชิงตันดีซี สร้างตั้งงแต่ปีค.ศ. 1765 อิชั้นลองหา

ข้อมูลเปรียนเทียบกับกรุงรัตนโกสินทร์บ้านเรา  

กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาปี พศ. 2325 ก็เท่ากับปี 

ค.ศ.  1784 โอ้!!!พระเจ้าจอร์ช  แก่กว่ากรุงเทพเมือง

ฟ้าอมรซะอีก  แต่ยังไงก็ละอ่อนกว่า นพบุรีศรีนครพิงค์

เชียงใหม่ของเราอยู่หลายศตวรรษ เพราะเชียงใหม่

มีอายุกว่า 700 ปีแน่นอน (อิชั้นคิดง่าย ๆ จากที่เรามี

สนามกีฬา 700 ป…ี.ง่ายไป ไม๊เนีย่) ไหนๆ กไ็หนๆ เอา

ให้ดู เป็นโปรเฟสชันนอลหน่อย ขอถามอากู๋ (google) 

ซะเลยว่าเชียงใหม่เกิดเมื่อไหร่ ปีหน้าจะได้ฉลองอายุ

ครบรอบกี่ปี อากู๋ตอบทันที เลขที่ออกคือพ.ศ.  1839  

เอาไปบวกลบกันเองนะเจ้าคะ

 …… Georgetown นี่เค้ารักษาคงสภาพบ้าน

เมอืงแบบเดมิไวด้มีาก แถมยังควบคมุภูมสิถาปตัยใ์ห้

ดูกลมกลืน บางจุดที่เป็นอาคารสร้างใหม่ ก็สร้างให้

มีลักษณะกลมกลืนกับของเดิมและรอบข้างที่มีอยู่  

ไมใ่ชอ่ยากจะสรา้งแบบไหนกท็ำาโดยไมส่นใจบา้นใกล้

เรอืนเคยีง … อยากใหบ้า้นเราเปน็อยา่งนีบ้า้งจงั  บา้น

เก่าๆ  สถาบัตยกรรมเก่าๆ อยากให้อนุรักษ์ไว้ เป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่รยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์ไมใ่ชค่อยแต่

ไล่ทุบทำาห้าง ทำาคอมเพล็กใหญ่โต อิชั้นเห็นแล้ว ใจ๋

มันขึ้น ….เสียด๊าย! เสียดาย เน๊อะ เจ้าคะ… แม้จะเป็น

ยา่นเมอืงเกา่แตท่ี่นี่เคา้เอาความทนัสมยัมาผสมไวไ้ด้

อยา่งกลมกลนืตามตึกเต้ียเหล่าน้ีแหละเจ้าค่ะ …. จะว่าไป 
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เชียงใหม่บ้านเราก็ใช่ว่าจะไม่มีนะเจ้าคะ  …ชุมชนวัดเกต 

…ยงัไงละเจา้คะ  ชมุชนโบราณเกา่แกท่ีย่งัคงพยายาม

รกัษาวถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรมและภมูสิถาปตัถดั์ง้เดมิ

เอาไว้  แม้ว่ากำาลังถูกสั่นคลอนด้วยคลื่นลมนโยบาย

การพยายามเปล่ียนแปลงพัฒนาให้เป็นศิวิไลเซช่ัน โดย

การขยายถนน ทบุตกึเกา่สรา้งตกึสงูทำาเปน็ยา่นธุรกจิ  

อชิัน้ไดม้โีอกาสพดูคยุกบัชาวบา้นวดัเกต ทีร่วมตวักนั

ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ย่านวัดเกต เค้าให้ข้อคิดน่าสนใจ  

…“นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ เพราะเมืองเราเป็นเมือง

ที่ ใช้การท่องเที่ ยวรูปแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม  

ธรรมชาติ  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงต้องการดูความ

เปน็อยูจ่รงิๆของเมอืงมากกวา่การพฒันาใหด้มูคีวาม

เจรญิทางดา้นวัตถเุหมอืนทีอ่ืน่  แตค่วามสวยงามเกา่

แก่หายไป ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน  

คอื การเกบ็รักษาและฟืนฟสูิง่ทีม่อียูเ่อาไวย้ิง่จะทำาให้

การท่องเที่ยวดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องกลัวว่าคนที่เข้ามา

เที่ยวจะอดเห็นของใหม่ สรุปสั้นๆ คือ ของใหม่ก่เอา  

ของเก่าก่บ่ละ”…    …. ใช่เลยค่ะ ….ก็เหมือนที่อิชั้นขี่

รถถบีชม Old town Georgetown เคา้นีแ่หละเจา้คะ่…..

แต่อิชั้นของสารภาพความลับอย่างนึง…..  ครั้งแรกที่

อิชั้นได้มีโอกาสไปสัมผัสชุมชนวัดเกต ไม่ใช่เพราะ

เรื่องความเป็นชุมชนโบราณ  อันนี้มาซึมซาบซึ้งภาย

หลัง  ครั้งแรกที่ไปย่านนั้นเพราะจะไปปล่อยปลาที่

แม่นำาปิง  เนื่องจาก แอบบนปล่อยปลาไหลไว้ว่าให้

โครงการที่ทำางานเดินคล่อง ลื่นปรูด ลื่นปร๊าด  อย่า

ติดขัด มีอาสาสมัครเข้าโครงการตามเป้า   ….ของ

อย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเจ้าคะ  …..55555

 ย่าน Georgetown นี้มีของอร่อยเยอะ   ที่มีชื่อ

เส ียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศเค้าต้องนี ่เลย  

…  Georgetown cupcake…. ฝรั่ง เข้าแถวกันจนล้น

ออกมาริมถนนยาวเชียว  อิชั้นนึกว่าจะมีแต่เมืองไทย

ที่เข้าแถวเห่อซื้อขนมร้านเปิดใหม่ ที่นี่ก็ใช่ย่อย (แต่

ร้านนี้เค้าเปิดมานานแล้ว  แต่คนยังเยอะแถมมีระบบ

เปิดสั่งทางonline ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แล้วค่อย

มารบักไ็ด ้ ตอนเขา้ไปในรา้นเหน็ถงุตัง้รอเปน็แถวยาว

สองสามแถวแถมบวกบัแถมทีย่นืรองขา้งนอก…แสดง

ว่าของเค้าแน่จริง)  ….คอนเฟิร์มค่ะอร่อยจริง  …..

 นอกจากขนมอร่อยแล้วย่านนี้ยังเป็นสวรรค์

ของนักช๊อปสินค้ามียี่ห้อทั้งหลาย  มีให้ท่านจับจ่าย

กันสนุกสนาน ทั้งป้าด่า(Prada) หลุยติงต๊อง(Louis 

Vuitton)  กดุจี ่(Gucci)   และอืน่ๆ อกีมากมาย ที่สำาคัญ

รา้นสนิคา้ไฮเทคชือ่ผลไม ้(Apple)  กใ็หญโ่ตกอ็ลงัการ

มาก…   อ้อ! ลืมไป  สถานทูตไทยก็อยู่แถวนี้นะเจ้า

คะ   คราวหนา้ใครผา่นไปกล็องสอดสอ่งมองหา  เผือ่

จะได ้เจอท่านเลขาทูตแบบอ้ายเคน ธ ีรเดชใน

เรื่องกลรักลงใจพ่อง ….



 จาก Georgetown ขี่เลาะริม แม่นำาโปโตแมค  

(Potomac river)   อนักวา้งใหญ ่โปโตแมคเปน็ภาษา

อินเดียแดง ใครอยากรู้ความหมายก็ถามอากู๋เอาละ

กันนะเจ้าคะ …..อินเดียแดงเป็นคนพื้นเมืองของ

อเมรกิา  กอ่นทีย่โุรปผวิขาวจะอพยพเขา้มาตัง้รกราก

ในประเทศนี้ จนปัจจุบันนี้ยึดอำานาจครองประเทศ

แทนเจ้าของเดิมไปซะแล้ว เส้นทางเลาะริมแม่นำานี้

สวยมาก ถ้าแป็นภาษาญี่ปุ่นต้องว่า..สุโค่ย..  อังกฤษ

ต้องว่า …วันเดอร์ฟูล… คำาเมืองก่อต้องว่า…งามจ๊าด

นัก… เลนจักรยานเลาะไปตามริมแม่น ำาเรื ่อย ๆ 

แบบรงิไซดใ์กลช้ดิธรรมชาต ิ ลมพดัโชยสดชืน่ ไมต่อ้ง

กลัวรถยนต์ เพราะเราใช้เส้นทางอภิสิทธิ์  ที่รถยนต์

ทั้งหลายไม่ว่าจะหรูหราเท่าไหร่หมดสิทธิ์ใช้เส้นทาง

ของเรา….

 หลังจากเลาะริมนำาไปได้ซักพัก พวกเราขี่รถ

เลี้ยวซ้ายแยกออกจากแม่นำาโปโตแมกอย่างเสียดาย  

ดว้ยเกรงวา่หากขีต่ามแมน่ำาไปเรือ่ยๆ อาจออกไปโนน่ 

รัฐแมรี่แลนด์ แดน John Hopkins ญาติผู้ใหญ่ของเรา

ชาวสถาบันฯ วันนี้ยังไม่ถึงวาระพบญาติ จึงได้แต่

อำาลาอาลัยโปโตแมคฝากไปกับสายลม … ไว้จะมา

เยี่ยมใหม่นะเจ้าคะ….

“Georgetown”
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 พวกเราขี่รถต่อไปเยี่ยมเยียนคารวะท่าน

ประธานาธบิดอีบัราฮมั ลนิคอลน์   ประธานาธบิดคีน

ที ่16 ของอเมริกา  ผู้ได้รบัการยกยองว่าเปน็ผู้ทีส่ร้าง

ความเสมอภาคให้ชาวอเมริกันจากนโยบายเลิกทาส  

ที…่ลินคอร์นเมมโมเรียล ( Lincoln Memorial )…   ทา่น

นั่งหน้านวลหล่อรอรับแขกที่มาเยี่ยมอยู่ในอาคาร

หินอ่อนที่ใหญ่โตมโหราฬ  มีเสายักษ์รอบอาคาร 

จำานวนมาก  เข้าไปรายงานตัวกับท่านประธานาธิบดี

แล ้ว อย ่าล ืม เหล ียวไป ทางก ำาแพงด ้านซ ้าย 

อ่านจารึกสุนทรพจน์ที่ไดรับการยกย่องชื่นชมว่าเป็น

อมตพจน์จับใจอเมริกันชน  “The government of the 

people, by the people, for the people : รัฐบาลของ

ประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน”   อิชั้นอ่าน

แล้วยังรู้สึกเลยเจ้าค่ะ ส้ัน กระชับ คมและจับใจจริง ๆ  

….. อดไม่ได้เลยแอบคิดเปรียบเทียบกับรัฐบาลไทย

แดนศิวิไลเรา  คิดแล้ว เฮ้อ!!! 

 ……อย่างไรก็ตามอิชั้นก็ยังภูมิใจที่เกิดมาเป็น

คนไทย  ในใจอิชั้นก็มีสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับ

การ  vote เป็นสุนทรพจน์อันดับหนึ่งในดวงใจตลอด

กาล  และมั่นใจว่าคนไทยกว่า 10 ล้านคนก็ vote ให้ 

……จัดให้เลยค่ะ  ……

 ขออญัเชญิ พระปฐมบรมราชโองการ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพือ่ประโยชน์สขุแห่ง

มหาชนชาวสยาม”

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 (ตดิตาม…  ปิต๊ตีล้านนา…ขีร่ถถบีตะลยุดซีี…

ต่อไปในฉบับหน้า…. หากยังได้รับการ vote ให้อยู่ต่อ 

55555)



บินลัดฟ้าตามรอยละคร 
“กลรักลวงใจ”

 ละครนำาเน่านำาดี เป็นที่ชื่นชอบของ

หลายๆ คน ป้าไก่ก็เป็นแฟนละครหลังข่าวเหมือนกัน 

ละครบางเรื่องก็มีฉากที่ถ่ายทำาสวย พระเอกหล่อ  

นางเอกสวย และแต่งตัวสวยบางครั้งก็เวอร์เกินไป  

ป้าไก่ได้ติดตามละครเรื่อง “กลรักลวงใจ” รู้สึกว่าวิว

ทีถ่า่ยทำาสวยด ีจงึเปน็ทีม่าของการตดัสนิใจเกีย่วกอ้ย

ลูกสาวบินลัดฟ้าท่องยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ คือ 

ออสเตรีย  ฮังการี  เชค  สโลวาเกีย และเยอรมัน เป็น

เวลา 10 วัน โดยไปกับกรุ๊ปทัวร์ รวมลูกทัวร์ทั้งหมด 

12 คน และไกด์ 1 คน ในกลุ่มมี สว. 5 คน (อายุเกิน 60) 

วัยกลางคน (เกิน 40) 3 คน และวัยละอ่อน 4 คน 

(27-30 ต้นๆ) จากเชียงใหม่ 5 คน เป็นอาจารย์พิเศษ 

มช. 2 คน อีกคนทำางาน bank  KTB ลูกทัวร์แทบทุก

คนมีประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างโชคโชน ก่อน

เดินทางครั้งนี้มีเรื่องหวาดเสียวว่าจะได้ไปหรือไม่

อย่างไร เพราะวีซ่าเข้าประเทศยุโรปของลูกสาวและ

ลูกทวัรค์นอืน่ๆ ไดเ้พยีง 1 วันกอ่นเดนิทาง ไหนจะเรือ่ง    

น ำาท่วมที่กวนใจว่าทริปนี้จะล่มหรือไม่ แต่แล้ว

อุปสรรคต่างๆ ก็ผ่านพ้นไป  หลายๆ ท่านอาจไม่เชื่อ

ว่าไปได้อย่างไรตั้ง 5 ประเทศเพียง 10 วันเท่านั้น 

(15 – 24 ตุลาคม 2554)
ป้าไก่



ประเทศที่ไปเป็นประเทศที่อยู่ติดกัน และเมืองที่โปรแกรม

ทัวร์จัดไว้ให้ก็เป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันนัก เป็นเมืองที่ภาษา

อังกฤษเรียกว่า “Tourist Trap” ป้าไก่จะขอเล่าเรื่องแต่ละ

เมืองที่ไปว่ามีความประทับใจอะไรบ้าง

 เริ่มจากวันแรกได้ล่องเรือตามแม่นำา “ดานูบ” 

เลียบฝั่งบูดาเปสต์ นครหลวงของสาธารณรัฐฮังการี เคล้า

เสียงเพลง “Blue Danube”  ของคีตกวีชื่อดังก้องโลก โยฮัน 

สเตรส์ เปน็เมอืงหลวงทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดบัโลก มแีมน่ำา

ดานูบแยกเมืองหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ฝัง คือ เมือง “บูดา” 

และเมอืง “เปสต”์ เชน่เดยีวกบั กรุงเทพฯ ที่มแีมน่ำาเจา้พระยา

แยกฝังพระนคร และฝังธนบุรี อาคารที่โดดเด่น คือ รัฐสภา 

ซึ่งได้รับคำาร ำาลือว่าใหญ่โตและสวยที่สุดในโลก เป็น

สถาปตัยกรรมแบบโกธกิมโีดมใหญอ่ยูต่รงกลาง ตกึรามบา้น

ชอ่งสองฝังแมน่ำาดานบูมสีิ่งกอ่สรา้งที่งดงามมากไมว่า่จะเป็น

สะพานข้ามแม่นำา  ลูกทัวร์แต่ละคนถ่ายรูปกันใหญ่ โชคดีที่

ปจัจุบนักลอ้งเปน็แบบดจิติอลสามารถเกบ็รูปภาพไวป้ระดบั

ความทรงจำาได้มากมาย  นอกจากทัศนียภาพของสองฝัง

แมน่ำาแลว้กไ็ดไ้ปเดนิชมโบสถ ์ ตกึรามบา้มชอ่งในตวัเมอืง ซึ่ง

ตึกแต่ละหลังมีการประดิษฐ์ประดอยด้วยรูปปัน  ภาพวาด

งดงามมาก ป้าไก่รู้สึกประทบัใจทีร่ฐับาลของประเทศฮงัการี

เอาใจใส่ทำานุบำารุงรักษาของเก่าไว้เป็นสมบัติของชาติซึ่ง

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชื่นชมได้  ของ

ฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ คือ พริกป่น ไปที่ไหนก็เห็นขวดพริก

ขาย พริกขี้หนูบ้านเราขึ้นชื่อว่าเผ็ดมากน่าจะนำามาเป็นของ

ฝากได้ !!!

 มุ่งสู่เชค็ตามรอยพีร่ญั และนอ้ง

บวัระวงศ ์ คนืแรกคา้งทีส่โลวาเกยี ทำาให้

ปา้ไกง่งเปน็ไกต่าแตกเมือ่พบวา่หอ้งนอน

อยู่ชั้นบนสดุไม่มีหน้าต่าง แต่มีฝาเปดิอยู่

บนหลังคา  โดยใช้ remote control ป้าไก่

ไม่กล้าเปิดเพราะคืนนั้นหนาวมาก สิ่งที่

ทำาให้ตะลึงยิ่งกว่าคือโรงแรมนี้เปิดมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ 1870 คืนนั้นถึงกับต้องรีบ

สวดมนต์เข้านอนทันที  
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 สูเ่มอืงปราก นครหลวงแหง่สาธารณรัฐเช็ค 

ชมความงามของปราสาทแห่งกรุงปรากที่ตั้งอยู่บน

เขาริมฝังแม่นำา วัลดาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของ

จักรพรรดิ์แห่งโบฮิเมีย  ชมวิวสวยบนเขาที่สามารถ

มองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝังแม่นำา มียอด

แหลมของอาคารต่างๆ มากมายรวมทั้งยอดโบสต์

ตา่งๆ จนเปน็ทีม่าของชือ่เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด  

ไดไ้ปเดนิบนสะพานชาลส ์โดยที่ตลอดความยาวของ

สะพานเป็นแหล่งช ุมนุมของจิตรกรสมัครเล่น 

นกัแสดงเร ่ไปจนถงึชาวบา้นทีน่ำาผลงานประดษิฐม์า

แสดงและจำาหนา่ยมากมายเตม็ไปหมด ไมว่า่จะเปน็

ภาพวาดสีนำามนัสวยๆ ทีต่ิดตู้เยน็ มีผู้คนเดินผ่านไป

มา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว นอกจากเป็น

สะพานที่มีชีวิตชีวาแล้ว ยังเป็นที่จะได้เห็นภาพตัว

เมืองและปราสาทเมืองปรากโดดเด่นบนเชิงเขา

อย่างกับเมืองในเทพนิยาย สะพานชาลล์นี้เป็นฉาก

หลายๆ ฉากในละคร “กลรักลวงใจ” ได้พบคนไทย

มากับกรุ๊ปทัวร์อื่นๆ 2-3 กลุ่ม และมาเป็นกลุ่มเอง

รวมๆ แล้วเป็นร้อยคน ใครว่าคนไทยจน!!!



 เมืองต่อไปท่ีได้ไปเย่ือน คือ เมือง “คาร์โลว วารี” 

เปน็เมอืงแหง่สปาทีใ่หญท่ีส่ดุ และเปน็เมอืงทีม่ชีือ่เสยีง 

ดา้นการนำานำาแรม่าใชบ้ำาบดัตามธรรมชาตคิวบคูไ่ปกับ

การรักษาดว้ยการแพทยส์มยัใหม ่ ในอดตีเปน็ทีช่มุนมุ

เหลา่ขนุนาง  พอ่คา้ไฮโซ  ศลิปนิทีม่ชีือ่เสยีง เชน่ เกอเธ ่

บาค เบโธเฟน หรือวากเนอร์ มีพิพิธภัณฑ์นำาแร่

ธรรมชาติ มีนำาพุนำาแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50, 72  ˚C 

ให้ผู้เข้าชมลองชิม การดื่มนำาแร่ที่นี่ต้องดื่มกับแก้ว

พิเศษโดยเฉพาะ เปน็แก้วพอร์ชเลนทีม่ีปากยืน่ออกมา

เหมือนกานำา  โดยแถวๆ พิพิธภัณฑ์จะมีบูธขายแก้ว

เหล่านี้ ราคามีตั้งแต่ตำาสุด 3€ จนถึง10€  เป็นวิธีการ

หาเงินเขา้ประเทศชว่ยชาวบ้านแถวนั้นทีผ่ลิตสนิค้ามา

ขาย เพราะทกุคนทีไ่ปชมจะต้องซื้อแก้วเพือ่ลองชิมนำา

แร่เพราะไหนๆ ก็มาแล้ว  ป้าไก่ก็เช่นเดียวกันตัดสินใจ

ซือ้แกว้ในราคา 4 €  กไ็ดช้มินำาแรร่สปะแลม่ๆ ไมอ่รอ่ย

เลย ชิมแค่อึกเดียวก็เททิ้งแล้ว เชียงใหม่เรามีนำาพุร้อน

อยู่หลายแห่ง เช่นทีส่นักำาแพง น่าจะเอาแบบอย่างโดย

ทำาก๊อกน ำ าออกแบบไทยๆ บอกอุณหภูมิ  และ

ประชาสัมพันธ์สรรพคุณของนำา เวลาด่ืมต้องใช้คนโทดิน

แบบโบราณอนัเลก็ๆ เปน็การเพิม่รายไดใ้หก้บัชาวบา้น 

สามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้ จากนั้นได้เดิน

ชมรอบเมือง  เมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวย

มาก มีสะพานหนึ่งที่ไกด์บอกว่าเป็นที่ที่พี่รัญบอกรัก

น้องบัวระวงค์ ดังนั้นลูกทัวร์ทุกคนรีบชักรูปตรงที่

เดียวกัน  ป้าไก่ก็ได้ชักรูปกับลูกสาวด้วย วิวสวยมากๆ  

เมืองนี้มักจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังฮอลลีวู้ดหลาย

เรื่อง

“คาร์โลว วารี”
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 เมืองสุดท้ายท่ีไปเยือน คือ เมือง เชสก้ี คุมลอฟ 

เมืองมรดกโลกเป็นเมืองเก่าแก่ ถือ กำาเนิดก่อนปี 

ค.ศ 1250 มีปราสาทคุมลอฟที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของประเทศรองจากปราสาทปราก ชมวิวตัวเมือง

จากปราสาทคุมลอฟ ภาพที่เห็นคือบ้านเรือนหลัง

เลก็หลงันอ้ยหลงัคาสสีม้ เรยีงรายกนัเปน็กระจุก มี

แม่นำาอัลคาวาไหลผ่านกลางเมืองมองแล้วเหมือน

บ้านตุ๊กตา  โรงแรมที่พักเป็นแบบบูติกโฮเตล มีรูป

วาดของเก่าๆ ตั้งโชว์มากมาย

 เข้าสู่ประเทศเยอรมัน  เมืองท่ีไปเยือน คอื เมอืง 

“การมชิ” เปน็แหลง่สกรีสีอรท์มยีอดเขาทีส่งูทีส่ดุของ

เยอรมนัเคยเปน็สถานทีแ่ขง่ขนัโอลมิปคิฤดหูนาว (จำาป ี

ค.ศ. ไม่ได้) ได้ขึ้นสู่ยอดเขา “ซุกสปิดเซ่” ซึ่งเป็นยอด

เขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน  โดยเคเบิลคาร์ ตลอดทางขึ้น

เขาจะเห็นวิวสวยงามมาก มีหิมะปกคลุมต้นสนตลอด 

2 ขา้งทางเหมอืนภาพใน Christmas Card อากาศหนาว

สุดๆ คือ – 6 ˚C  ป้าไก่เตรียมเสื้อผ้าไปไม่ค่อยพอ 

เพราะตาม Brochure ของทวัรบ์อกวา่อากาศประมาณ 

10 ˚C แต่ก็พอทนได้เพราะอยู่บนยอดเขาในที่โล่ง

ประมาณ 2 ชั่วโมง และโชคดีที่แดดค่อนข้างแรง  เมื่อ

มองจากยอดเขาจะเห็นว่าทิวทัศน์สวยงามมาก



 เข้าสู่ประเทศออสเตรีย เมืองแรกท่ีไปเย่ือน คอื 

“ซัลส์ บวร์ก” ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และมีชื่อ

เสยีงที่สุดของออสเตรยีรองจากกรงุเวยีนนา มทีวิทศัน์

ทีต่รึงใจอันเป็นฉากของหนังเร่ือง “The Sound of Music” 

ชื่อเมือง หมายถึงเหมืองเกลือแต่ก่อนเกลือเป็นสินค้า

ที่ มี ราคา และเป็นที่ ต้ องการมากจนได้ชื่ อว่ า 

“ทองคำาขาว” ในอดีตเมืองซัลส์บอร์ก มีเหมืองเกลือ

อยู่มาก ทำาให้เมืองนี้รำารวยมาก ปัจจุบันเหลือเพียงไม่

กี่แห่งที่ทางการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม กลาง

เมอืงมสีวนสาธารณะ “Mirabell” มรีปูปันมากมายเปน็

ฉากหนึ่งของหนังเรื่อง “The Sound of Music” สวน

แห่งนี้ได้ชื่อว่ามีความสวยงามในการจัดแต่ง แต่ป้าไก่

เห็นว่าสวนราชพฤกษ์ เชียงใหม่ สวยกว่า อาจเป็น

เพราะช่วงเดือนท่ีไปชม (ปลายตุลาคม) เป็นฤดูใบไม้ร่วง 

และสวนอยู่ในระหว่างปรับปรุง ตลอดสองข้างทางมี

ขุนเขาสลับพื้นหญ้าเขียวขจีเป็นฉากในเรื่องนี้ด้วย  

เมือง “ซลัสบ์วรก์” เปน็บา้นเกดิของ “โมสารท์” คตีกวี

อัจฉริยะ ซึ่งสามารถเล่นเปียโนได้เมื่ออายุ 5 ขวบ และ

เมื่ออายุ 6 ขวบก็สามารถแต่งเพลงที่พ่อแต่งค้างไว้ได้ 

มชีื่อเสยีงตัง้แตเ่ดก็ แมแ้ตพ่ระราชนิมีาเรยี เธเรซา แหง่

ออสเตรยี พระราชมารดาของพระนางมารอีองตวัแนต  

พระราชนิขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศสทีถ่กูตดั

พระเศียรด้วยกิโยตินเมื่อครั้งปฏิวัติการปกครอง ก็ยัง

โปรดใหเ้ขา้เฝา้เลน่ดนตรถีวายอยูบ่อ่ยๆ ไกดไ์ดพ้าเดนิ

ชมบ้านเกิด “โมสาร์ท” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่ง

ปัจจุบันเป็น “พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท” กลุ่มเราเมื่อไปถึง

พพิธิภณัฑก์ป็ดิทำาการแลว้ไมส่ามารถเขา้ชมได ้  จงึได้

แต่ถ่ายรูปตรงหน้าประตูเป็นที่ระลึก  เขตเมืองเก่านี้มี

ถนนเล็กๆ และมีซอกซอยเยอะแยะไปหมด มีตึกราม

บ้านช่องแบบเก่าเป็นร้านค้าอยู่มากมาย  ซึ่งส่วนใหญ่

ขายสินค้า “Brand Name” แต่ละร้านมีป้ายชื่อร้านที่

ทำาจากเหล็กดัดเป็นลวดลายสวยงามมากเป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงนี ้เขตเมอืงเกา่นีไ้ดข้ึน้ทะเบยีนเปน็

มรดกโลกเมื่อปี 1996  เนื่องจากมีเวลาจำากัดมาก

เพราะถ้าหากต้องซื้อของแล้วคงไม่มีเวลาเดินชมบ้าน

เมือง  ปา้ไกก่บัลกูสาวจงึเลือกทีจ่ะเดนิชมเมืองเลย

ไม่ได้ของติดตัวมา ไกด์มาเล่าให้ฟังว่าได้ไปร้าน 

Louis Vuitton พอเข้าไปได้สักพักหนึ่ง มีกรุ๊ปทัวร์จีน

หลายสิบคนเข้าร้าน ทางร้านปิดร้านทันที  เพราะ

กลุ่มทัวร์จีนมักจะเหมาสินค้าจนแทบหมดร้าน 

ปัจจุบันนี้ประเทศจีนมีคนรวยเยอะมากไปเที่ยว

ที่ไหนก็จะเจอกรุ๊ปทัวร์จากจีนเยอะไปหมด
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 ก่อนเข้าสู่กรุง “เวียนนา” ได้แวะชมเมือง 

“ฮอลสตัท” เมืองมรดกโลก เป็นหมู่บ้านริมทะเลสาป

ที่เก่าแก่มากที่ยังคงสภาพที่งดงาม มีบ้านเรือนสไตล์

แอลไพนท์ีเ่กา่แกต่ัง้อยูต่ามหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นขัน้ๆ 

บ้านแต่ละหลังประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้

สวยงามมากเหมือนกับสวนลอยฟ้า  วิวของเมืองนี้

ปรากฎอยู่ใน Post Card และ Wallpaper มากมาย มี

ทางเดนิแคบๆ ผา่นหนา้บา้นทีเ่รยีงซอ้นกนัเปน็ชัน้ๆ ขึน้

ไปตามไหลเ่ขา แตล่ะบา้นกน็ำาสนิคา้พืน้เมอืงมาวางจำา

หน่วยซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทหัตถกรรมทำา

ด้วยมือ เช่น ของตกแต่งบ้าน ซึ่งหากผู้ที่มีพรสวรรค์

ทางด้านศิลปะได้มาเห็นน่าจะสามารถนำามาประยุกต์

เป็นสินค้า OTOP ของบ้านเราได้

 “กรงุเวยีนนา” ซึง่เปน็เมอืงมรดกโลกเปน็สถาน

ที่สุดท้ายของโปรแกรมทัวร์ มีตึกเก่าแก่ที่งดงามมาก

ล้นด้วยศิลปะ  ได้ไปชมพระราชวัง “เชรินบรุนน์” ซึ่ง

ใหญ่โตมากมีห้องทั้งหมด 1,200 ห้อง มีโอกาสได้เข้า

ชม 22 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องได้มีการประดับประดาอย่าง

วิจิตรพิศดารมาก นอกจากนี้แล้วยังมีสวนที่ใหญ่โต

และสวยงามมรูีปปันเรยีงเปน็ระยะๆ มศีลิปนิอสิระ เชน่ 

นักดนตรี นักแสดงโชว์ จิตกรโชว์การวาดรูป  โดยจะมี

กล่องบริจาคข้างหน้า มีนักดนตรีคนหนึ่งแต่งตัวย้อน

ยุคคล้ายโมซาร์ท ทาสีทองท้ังตัว ผิวปากเพลงของโมซาร์ท 

เล่นมายากล ป้าไก่และลูกสาวได้ไปขอถ่ายรูปและ

บริจาคเงิน ก็มีการพูดคุยกันและได้บอกว่าป้าไก่มา

จากเมืองไทย ศิลปินท่านนี้ก็ผิวปากเพลงชาติไทย ซึ่ง

เพราะมาก กรุ๊ปของเราเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยก็

เดินตามเสียงเพลงมาพร้อมกับปรบมือเมื่อเพลงจบ 

และได้ร่วมบริจาคอีกหลายสตางค์
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 การไปเทีย่วครัง้นีโ้ปรแกรมทวัรไ์ดจั้ดไวค้อ่นขา้งจะแนน่ซึ่งชาว สว. คอ่น

ข้างจะเหนื่อย เพราะต้องตื่นเช้า (6 ตื่น 7 ทานข้าว  8 ล้อหมุน) และกว่าจะได้

พกัผ่อนได้เอนหลังนอนก็ค่อนข้างดึก เดินเยอะ ป้าไก่ต้องใช้ Counterpain ทาขา

ทุกคืน ถึงแม้ว่าการเดินทางจะมีเวลาจำากัดจะต้องไปตามโปรแกรมที่ทัวร์จัดไว้

ให้ นึกอยากจะไปไหนอยากจะอยู่ในที่ๆ  เราชอบนานๆ กไ็ม่ได้  แต่อย่างไรกต็าม

ก็ถือว่าคุ้มค่าของการได้มาเห็นความสวยงามของเมือง ศิลปะ ของตึกรามบ้าน

ช่องเก่าๆ ทิวทัศน์ที่สวยงามตรึงใจ  สถานที่ที่ได้ไปเยี่ยมชมมีถึง 4 แห่ง ที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก นับว่า “เราน่าจะมีบุญในระดับหนึ่ง” ที่ได้มาเห็นได้มา

สมัผสัสิง่สวยๆงามๆ เหล่านี้ เปน็ความประทบัใจ ความทรงจำาทีด่ีงาม  เปน็ฉาก

หนึ่งของชีวิต หากในอนาคตโอกาสเอื้ออำานวย ป้าไก่ก็อยากกลับไปเยือนยุโรป

ตะวันออกอีกสักรอบ


