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เผลอแผล็บเดียวก็จะสิน้ ปี 2554 อีกแล้ว เวลาดูเหมือนจะผ่าน
ไปไวเหมือนโกหกสำ�หรับพวกเราชาวสถาบัน ฯ อย่างที่เราชอบพูด
เล่นกันเป็นประจำ� แต่หากเราลองนึกถึงจิตใจของชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ที่ถูกนำ�ท่วมมาเป็นแรมเดือนแรมสองเดือนแถวจังหวัด
ภาคกลางและบางพืน้ ทีใ่ นเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร คงกลับ
มีความรู้สึกในทางตรงกันข้ามเสียมากกว่า คงมีเสียงบ่นดัง ๆ ให้
รัฐบาลได้ยินอยู่ทุกวันว่า ทำ�ไมเวลามันช่างผ่านไปเชื่องช้าเสียเหลือ
เกิน ตื่นมาก็เห็นแต่บ้านเลควิว (Lake View) คือ เห็นมีนำ�ล้อมรอบ
เหมือนเรามีบ้านอยู่กลางทะเลสาบ อย่างที่หลายคนอาจเคยใฝ่ฝัน
อยากจะมีบ้านเลควิวเหมือนคนมีตังค์กัน แต่ตอนนี้ ดูท่าจะเปลี่ยน
ความคิดไปหมดแล้ว คงได้แต่ร้องเพลง “เลิกแล้วค่ะ ตอนนี้หนูเลิก
คิดแล้วค่ะ” มากกว่า ยิ่งฟังข่าวจากทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องนำ�ออกมา
ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อทีวีบอกว่า นำ�น่าจะลดลงจนหมดและเข้าสู่
ภาวะปกติในปลายเดือนธันวาคมปีนี้ ได้ยินคำ�ว่าสิ้นปีนี้ ชาวบ้านใน
พืน้ ทีเ่ ขตน�ำ ท่วมก็คงแทบจะแขนอ่อนตามไปด้วย ทีต่ อ้ งห้ามเข่าอ่อน
หรือขาอ่อนก็เพราะน�ำ ยังท่วมสูงกันเป็นเมตร ขืนไปเข่าอ่อนอยูก่ ลาง
นำ� อาจมีผลทำ�ให้สำ�ลักนำ�หรือจมนำ�ไปต่อหน้าต่อตาได้ง่าย ๆ
ปีนี้จึงไม่น่าจะเป็นปีที่ดีนักของประเทศไทย แต่ในด้านตรง
ข้าม ก็ทำ�ให้เราได้เห็นความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ เห็นคน
ที่มีจิตอาสาออกไปให้ความช่วยเหลือ ช่วยกันบริจาคเงิน บริจาค
เสื้อผ้าสิ่งของเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยนำ�ท่วมอย่างมากมาย ได้เห็น

คนไทยที่เป็นนักสร้างสรร มีสิ่งประดิษฐ์หรือนวตกรรมใหม่ ๆ ออกมาให้ได้เห็นกันจำ�นวนไม่น้อย มี
เสื้อชูชีพที่ตัดเย็บทำ�กันเองจากวัสดุและขวดเหลือใช้ มีเป็ดน้อยช่วยเตือนเรื่องไฟฟ้ารั่วเวลาไปยำ�นำ�
ที่ขังอยู่ เห็นมีแม้กระทั่ง “ส้วมมือถือ” ฟังชื่อแล้ว ไม่แน่ใจว่าอยากจะขอลองใช้กันดูบ้างไหม กลัวแต่
ว่าสิ่งที่เราปล่อยออกมา มันจะไม่ลงในถุงดำ�ที่ทำ�เป็นส้วม แต่จะตกลงมาบนมือที่เราถืออยู่มากกว่า
ก็ขอให้นึกเสียว่าของของเราผลิตออกมาเอง ก็ไม่ควรจะไปรังเกียจมัน เดี๋ยวเกิดมันงอนขึ้นมา ไม่ยอม
ออกมาดูโลกภายนอกสักเจ็ดวัน จะต้องเดือดร้อนไปหาซื้อยาแก้ท้องผูกมากินให้เปลืองสตังค์อีก
ก็ขอให้ทิ้งเรื่องร้าย ๆ ให้ผ่านไปกับปีกระต่ายที่กำ�ลังจะจากไป เตรียมตัวรอรับปีมะโรงหรือปี
งูใหญ่ที่จะเข้ามาแทนที่ พูดถึงงูใหญ่ น่าจะเป็นปีที่เหมาะกับสาวโสด (ทั้งโสดเหลือมากและโสดเหลือ
น้อย) ของสถาบัน ฯ ที่น่ารักทุกท่าน เพราะหมอ (วัฒน์) ดูบอกว่า คุณสุภาพสตรีที่ยังเป็นโสด (หรือ
พูดให้เพราะ ก็คือยังไม่เซ็นยินยอมสละโสด ) จะมีโอกาสได้พบเนื้อคู่ในปี 2555 อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p value น้อยกว่า 0.05) หากไม่ไปพลาดท่าเสียทีโดยงูกัดหรืองูรัดจนเดี้ยงไปเสียก่อน ขอ
อวยพรให้เป็นปีที่มีแต่เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นกับทุกท่าน และมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคน เพราะปี
พ.ศ. 2555 ซึ่งอ่านคำ�ว่า ..5..5..5 ฟังดูแล้ว น่าจะเป็นปีที่สร้างความสุข สร้างเสียงหัวเราะให้แก่คน
ไทยกันถ้วนหน้า ขอให้ชาวสถาบันฯ ที่รักทุกคนทำ�งานอย่างมีความสุข มีความสำ�เร็จในหน้าที่การ
งานและมีชวี ติ ครอบครัวทีอ่ บอุน่ ขอให้เป็นทีร่ กั ของคนรอบข้าง ยกเว้นภรรยาหรือสามีของผูอ้ นื่ ทีเ่ ขา
มีเจ้าของแล้ว ขอเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมเหมือนกับผลงานหลาก
หลายที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย และให้แก่ประเทศในปี
2554 ที่กำ�ลังจะผ่านไป...........ขอร้อง
ไชโย ไชโย และไชโย (ไม่ตอ้ งต่อด้วย ยกแก้ว แล้วเทเหล้าเข้าปากนะครับ เพราะปีนไี้ ด้ทนุ ทำ�งาน
วิจัยให้ทาง สสส. เขาอยู่)
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“เล่าขานงานวิจัย”
ศูนย์วิจัยต้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ มี คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้
พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต ดำ�รงตำ�แหน่งรองหัวหน้า
ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของสถาบันฯ แล้ว โดยคุณหมอจะปฏิบัติแทนหัวหน้า
ศูนย์ และช่วยในการบริหารตลอดจนประสานจัดการงาน
ส่วนกลางของศูนย์ฯ ต่อไป
อารีเซ็นเตร์ (R-RE, Recruitment Referral and
Education Center) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้
ศูนย์วจิ ยั ด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้
เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยทำ�หน้าที่ค้นหาอาสาสมัครมา
เข้าร่วมโครงการวิจัย ส่งต่อและส่งกลับอาสาสมัครไป
ยังสถานพยาบาลต้นสังกัด ตลอดจนให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน มีคุณวิลาวัลย์ ชัยแก่น เป็นหัวหน้าหน่วย และ
คุณหอมไกล ต้นสัก เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน สำ�นักงาน
ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 1 (ห้องพักแพทย์เดิม) ในระยะแรกนี้
อารีเซ็นเตอร์ จะช่วยประสานงานกับสถานพยาบาลทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนในการสรรหาและส่งต่ออาสาสมัคร
โดยเน้นโครงการวิจยั ทางด้านคลินิกทีเ่ กีย่ วกับโรคเอดส์
ของสถาบันฯ ภายใต้เครือข่าย ACTG, IMPAACT และ
โครงการวิจัย HPTN 063 เป็นหลัก
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Dr. Patrick F Kiser
The University of Utah
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เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2554 ที่ผ่านมา
Dr. Patrick F Kiser จาก The University of Utah
มลรัฐ Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยม
สถาบั น ฯ และบรรยายทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
นวัตกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสตรี ที่
Dr. Patrick และที ม ร่ ว มกั น พั ฒ นาขึ้ น เป็ น วั ส ดุ
ทางการแพทย์ มีชื่อเรียกว่า Vaginal ring ลักษณะ
เป็นวงแหวนที่ผลิตจาก Polyurethane ภายในบรรจุ
ยาต้านไวรัสเอดส์ และยาคุมกำ�เนิดสตรีสามารถ
ใส่วงแหวนนีใ้ นช่องคลอด และทิง้ ไว้ได้ครัง้ ละ 3 เดือน
โดยตัวยาใน Vaginal ring จะค่อยๆ ซึมออกมาและ
เข้าไปอยู่ในช่องคลอด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ และช่วย
ป้องกันการตั้งครรภ์ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าได้
ผลดี และมีความปลอดภัยสูง จึงอาจเป็นทางเลือก
หนึ่งของสตรีในการป้องกันเอดส์และการวางแผน
ครอบครัวในอนาคต

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ฉบับที่แล้ว ได้เกริ่นเรื่องขอบข่ายของงาน
วิจัยต่างๆในศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของ
โรคติดเชื้อ ทีค่ รอบคลุมการศึกษาด้านเชื้อก่อโรค
ตัวพาหะ และระบบการตอบสนองของร่างการต่อ
การติดเชือ้ และได้แนะนำ�บางโครงการไปแล้วบาง
ส่วน ในฉบับนีจ้ ะขอแนะนำ�โครงการวิจยั ของศูนย์ฯ
ที ่ ใ ห้ ค วามสนใจในประเด็ น ยาต้ า นเชื ้ อ ไวรั ส
เอชไอวี
โครงการวิจัยด้านยาต้านไวรัสในศูนย์ชีวฯ
เนื่องมาจากองค์ความรู้ที่ประมวลได้จากผลการ
วิจัยเชิงประจักษ์จากนักวิจัยทางคลีนิกของทั้งใน
และนอกสถาบันฯ ว่าการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีทุก
วันนี้ แม้วา่ ไม่สามารถรักษาการติดเชือ้ ให้หายขาด
ได้ แต่สง่ิ ทีน่ า่ ยินดีคอื เรามียาต้านเชือ้ ไวรัสเอชไอวี
หลายขนานเป็นอย่างมากให้เลือกใช้ ซึ่งได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าว
ได้วา่ ผูต้ ดิ เชือ้ เกือบทัง้ หมดทีก่ นิ ยาต้าน จะสามารถ
ดำ�รงชีวิตได้อย่างปรกติสุข หากได้รับการดูแล
สุขภาพที่ดี กินยาอย่างสมำ�เสมอ แต่ในความเป็น
จริงของเหรียญอีกด้านที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
นั้นก็คือผลกระทบของยาต่อร่างกาย รวมทั้งการ
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เกิดเชือ้ ทีก่ ลายพันธุแ์ ละดือ้ ยา ประเด็นดังกล่าวได้มนี กั วิจยั ของศูนย์ให้ความสนใจ ซึง่ โครงการทีข่ อ
เล่าถึงคือ
โครงการวิจัยเรื่อง ผลของยาเนวิราพีนในระยะยาวต่อเซลล์เพาะเลี้ยงตับ (HepG2) ของ
ดร.จีรงั ว่องตระกูล ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (ไทยเข้มแข็ง) โดย
ปัญหาหนึง่ ของการใช้ยาเนวิราพีน คือการเกิดภาวะตับอักเสบภายหลังการรับยาแล้วเป็นเวลา 3-4
เดือน โดยพบว่ามีอัตราสูงขึ้นในผู้ป่วยเอชไอวีที่ติดเชื้อร่วมกับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ทั้งนี้ยาจะ
เร่งการเกิด liver fibrosis (พังผืดภายในตับ) และนำ�ไปสู่ภาวะตับแข็งซึ่งยังไม่ทราบกลไกแน่ชัด
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีแผนการศึกษาในขัน้ ต้นในหลอดทดลองโดยใช้เซลล์เพาะเลีย้ งตับ เพือ่ ดูความแตกต่าง
ของการแสดงออกของโปรตีนของเซลล์เพาะเลี้ยงทีเ่ จริญในสภาวะทีม่ ี และสภาวะไม่มียาเนวิราพีน
โดยอาศัยเทคนิคทางโปรติโอมิกซ์ ทัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ หาโปรตีนบ่งชีส้ �ำ หรับบอกความรุนแรงของ
โรคและสภาวะการอักเสบของตับ และคาดหวังว่าผลที่ได้จะช่วยอธิบายกลไกการเกิดพิษในเซลล์
ตับในผู้ติดเชื้อทีไ่ ด้รบั ยาเนวิราพีนเป็นเวลานานได้ โดยทีใ่ นอนาคตคณะผูว้ จิ ยั จะทำ�การศึกษาต่อยอด
ด้วยการใช้ตวั อย่างซีรมั และปัสสาวะจากผู้ติดเชื้อร่วมทีม่ ีระดับการเกิดตับอักเสบเกรด 3-4 ในการ
หาโปรตีนบ่งชี้ด้วยวิธีเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของโปรตีนที่เกี่ยวข้องอาจนำ�ไปพัฒนาเป็นนำ�
ยาตรวจติดตามการแพ้ยาเนวิราพีนในระยะยาวได้
โครงการการพัฒนาวิธีโอ แอล เอ สำ�หรับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กลายพันธุ์และดื้อ
ต่อยาต้านสำ�หรับเชื้อที่ระบาดในประเทศไทยแบบง่ายและไม่แพง ของ ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์
ซึง่ ร่วมกับ นักวิจยั จากหน่วยโรคติดเชือ้ ของคณะแพทยศาสตร์ มช แนวทางวิจยั นีเ้ ป็นการตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ วิธี
การตรวจหาเชื้อดื้อยาที่พัฒนานี้ ได้ทำ�การทดสอบแล้วกับตัวอย่างประดิษฐ์ และตัวอย่างจริงจาก
ผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้ผลไม่แตกต่างจากการใช้วิธีหาลำ�ดับเบสในการจำ�แนกเชื้อ และมีจุดแข็งเรื่องความ
สามารถทีจ่ ะตรวจพบเชือ้ ดือ้ ยาทีเ่ พิง่ เริม่ ปรากฎในระดับต�ำ ๆได้ไวกว่าวิธหี าลำ�ดับเบส ทัง้ นีส้ ามารถ
ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นชุดตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีที่กลายพันธุ์และดื้อต่อยาต้านไวรัสได้
ต่อไป
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด
ผศ.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์

งานบริการวิชาการ (Social responsibility)
S1) นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ได้รับเชิญให้ร่วมนำ�เสนอประสบการณ์เรื่อง 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 ได้รับเชิญให้ร่วมนำ�เสนอประสบการณ์ในการสัมมนา

เรื่อง 3rd Southeast Asia Informal Drug Policy Dialogue จัดโดย Transnational Institute
(Netherlands) และ International Drug Policy Consortium (UK) ทีโ่ รงแรมแม่ปงิ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2554

S3) ศูนย์วจิ ยั ด้านสารเสพติด ได้น�ำ เสนอผลงานวิจยั และโปสเตอร์ความรูเ้ รือ่ งสารเสพติด

ในการประชุ ม วิ ช าการสารเสพติ ด ภาคเหนื อ ระหว่ า งวั น ที ่ 20-21 ตุ ล าคม 2554
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ� จังหวัดเชียงใหม่

S4) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด จะได้นำ�เสนอนิทรรศการความรู้เรื่องสารเสพติด ในงาน

ประชุมวิชาการ “วิถีวิจยั ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน
2554

S5) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด จะจัดการอบรมและดูงานเรื่อง Harm Reduction Program

แก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นด้าน “AIDS
Home and Community Care” ของภาควิ ช าเวชศาสตร์ ชุ ม ชน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2554
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S6) โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราของ

ผู้กระทำ�ความผิดในจังหวัดเชียงใหม่และลำ�พูน ได้จัดเตรียมอบรมแก่เจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครเรือนจำ�ฝางเกีย่ วกับโปรแกรมฐานข้อมูลและการทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554

S7) โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรงของปัญหาการดื่มสุราของ

ผู้กระทำ�ความผิดในจังหวัดเชียงใหม่และลำ�พูน ได้ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากศูนย์
วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนา
และขยายการใช้งานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ ให้แก่สถานพินจิ ฯและศูนย์ฝกึ อบรมเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่และลำ�พูน

งานบริหาร (Administration)
A1) นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์และ A2) โครงการ MA ประชุม MA A3) ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ได้
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย HPTN058
และโครงการ MA ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม SA CAB ในวันที่ 27 ตุลาคม
2554 ทีป่ ระชุมได้มมี ติเป็นเอกฉันท์
เลือก คุณ สิวลี จาก Thai Harm
Reduction Network เป็นประธาน
คนใหม่ ส่วน คุณสมเกียรติ ประธาน
คนเดิม ได้รับการเสนอให้เป็นที่
ปรึกษา
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Community Working Group เมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการ
HPTN058 ประชุม IDU Community
Working Group ในพื้ น ที่ เ มื อ ง
เชียงใหม่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2554

จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั
ของศู น ย์ ฯ และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สถาบั น ฯที ่ ส นใจในเรื ่ อ ง WHO
ASSIST – BI ในการคัดกรองและ
ดูแลผู้ใช้สารเสพติดเบื้องต้น เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดย
วิ ท ยากรจากคณะแพทยศาสตร์
และศู น ย์ บำ � บั ด รั ก ษายาเสพติ ด
เชียงใหม่

งานวิจัย (Research)
R1)

โครงการ HPTN058 ทุนของ HPTN/NIDA/NIH
ทาง DSMB และ NIH ได้แจ้งปิดโครงการ HPTN058 โดยกำ�หนดให้สน้ิ สุดการติดตามอาสาสมัคร
ภายในเดือนมิถุนายน 2555 นี้ ส่วนการดำ�เนินการบำ�บัดรักษาต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการด้วย
ยาซูบอกโซน หรือเมธาโดน ให้เป็นการดำ�เนินการในความรับผิดชอบของแต่ละ site โครงการวิจยั นีไ้ ด้
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 กำ�ลังร่างแนวทางการรายงานผลวิจัยเรื่อง Suboxone treatment
among opium injectors in northern Thailand ร่วมกับทีมวิจัยของ JHU

R2)

โครงการ Rural MA ทุนของ NIDA/NIH
ทาง JHU ได้ขอปรับลดงบประมาณโครงการใหม่และขอให้ยืดโครงการออกไปจากเดิมอีก 1
ปี ทางโครงการได้สรุปปรับการดำ�เนินการโดยตัดการสำ�รวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งแพงและได้ผล
น้อยไม่เพียงพอต่อการแสดงผลกระทบของ intervention ออก สามารถปรับลดงบประมาณและยืด
โครงการออกไปจากเดิมได้ครึ่งปี(ถึงเดือนมีนาคม 2556)โดยความเห็นชอบของทีมจาก JHU
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R3) โครงการศึกษาปัญหาการดืม่ สุราและใช้ยาเสพติดในผูต้ อ้ งขัง และโครงการศึกษาติดตามสภาพ
ปัญหาสุขภาพและสังคมเศรษฐกิจของผู้พ้นโทษ
ได้เริ่มดำ�เนินการไปแล้วตามแผน

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 ขอให้ทำ�การเสนอ
โครงการในรอบใหม่ ภายใน April 11, 2012 ทางทีมวิจัย จึงได้ร่วมกันวางแผนการศึกษานำ�ร่อง เพื่อ
เพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุน โดยจะดำ�เนินการศึกษาในอาสาสมัครตามแผนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิท ักษ์สิทธิฯ จำ�นวนประมาณ 12 คนในเบื ้องต้น โดยขอใช้
งบประมาณที่เหลืออยู่ของโครงการ IDI ATS จำ�นวน 30,000 บาท ขณะนี้กำ�ลังอยู่ในระหว่าง
การเตรียมเอกสารแจ้งคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯ

R5) โครงการวิจัยสำ�รวจครัวเรือนเพื่อประมาณการผู้ใช้สารเสพติดในภาคเหนือ 2554

ได้นำ�เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นแล้วในการประชุมวิชาการสารเสพติด ภาคเหนือระหว่าง
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 ขณะนี้กำ�ลังเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่ง ปปส.ตามสัญญา
นส.กนิษฐา ได้ร่าง manuscript เสนอต่อ Dr. Bruce 1 ฉบับ

R6) โครงการศึกษาเชิงคุณภาพพฤติกรรมการฉีดยาบ้าในเมืองเชียงใหม่ 2011

ได้ปรับโครงการเสนอต่อคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิฯของสถาบันฯแล้ว อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณา
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ�ภู

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็ย่างเข้าเขตหน้าหนาวแล้วนะครับ ขอพวกเราชาวสถาบันฯดูแล
สุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ จะได้ไม่เจ็บป่วย และเป็นที่พึ่งของคนข้างเคียงต่อไปด้วยครับ อย่างที่เกริ่น
ในตอนทีแ่ ล้วนะครับว่าศูนย์วจิ ยั ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพประยุกต์ ประกอบด้วย 3 หน่วยวิจยั ย่อย และ ตอนนี้
ทางสถาบันฯได้ประกาศแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยวิจยั ต่างๆ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วครับ ได้แก่ (1) หน่วยวิจยั ระบบสุขภาพ
มี ดร.น้ำ�ทิพย์ ศรีรักษ์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ (2) หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มี คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย
เป็น หัวหน้าหน่วยฯ และ (3) หน่วยวิจยั โภชนาการ มี รศ.นพ. กิตติพนั ธ์ ฤกษ์เกษม จากคณะแพทยศาสตร์ มช.
เป็น หัวหน้าหน่วยฯ
ซึ่งทางสถาบันฯก็หวังว่า ด้วยการประสานงานกันและ ทำ�งานอย่างเป็นทีมเวอร์ค จะช่วยผลักดันให้
โครงการวิจยั ต่างๆ ทัง้ ด้านพืน้ ฐาน ด้านประยุกต์ และ ด้านบริการชุมชน เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ทางด้านส่งเสริม
สุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในท้องถิ่นและของประเทศต่อไป
สำ�หรับกาดำ�เนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2554 นี้พอสรุปได้ดังนี้ครับ

1. หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ
กิจกรรมในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2554
การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย
มีโภชนการสมวัย กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และลำ�ปาง โดย
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน
รวมทั ้ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมโภชนาการที ่
พึงประสงค์ เพื ่อนำ�ไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวัยของทารก
เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน
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ในวันที่ 12 ,14, 15 พฤศจิกายน 2554 มีการ
จัดประชุมเพื่อติดตามงานในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
ของเชียงใหม่ ที่ โรงแรม The Park จังหวัดเชียงใหม่
และ พื้นที่เป้าหมาย ของลำ�ปาง ที่ โรงแรมเอเชีย
จังหวัดลำ�ปางในวันที่ 16 ,17, 19 พฤศจิกายน 2554

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 มีการจัด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
โครงการพั ฒ นาระบบและกลไกเพื่ อ เด็ ก ไทยมี
โภชนาการสมวัยจังหวัดเชียงใหม่ สู่การปฏิบัติปีที่ 3
(พ.ศ.2554 -2555) ที่โรงแรม The Park จังหวัด
เชียงใหม่ และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ทีโ่ รงแรม
ลำ�ปางเวียงทอง จังหวัดลำ�ปาง นอกจากนี้ยังได้นำ�
เสนอเกี ่ ย วกั บ โครงการฯ ในงานวั น วิ ถ ี ว ิ จ ั ย มช.
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 อีกด้วย

กิจกรรมในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2554
จะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำ�ปางเพื่อนิเทศน์ และติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการฯต่อไป
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2.หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

กิจกรรมเดือนตุลาคม
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนปีงบประมาณ 2554 ชื่อ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภค
อาหารปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน
การอบรมผูป้ ระกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจยั ในโครงการฯ
พร้อมทั้งบริการตรวจระดับสารเคมีในเลือดให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน 100 คน ในวันที่ 17 ตุลาคม
2554 ณ ห้องประชุมเฮือนจามจุรี หอพักชายอาคาร 6
กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนปีงบประมาณ 2554 ชื่อ “โครงการเครือข่ายส่งเสริมการบริโภค
อาหารปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน
การอบรมบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ในโครงการ ปลู ก ผั ก สวนครั ว ฮิ ม ฮั ้ วปลอดภัย โดย
คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยในโครงการฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมเฮือนจามจุรี
หอพักชายอาคาร 6
กิจกรรมงานวันวิถีวิจัย มช.
หน่วยวิจยั สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
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 อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ นำ�เสนอ
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
โครงการวิจัยที่ดำ�เนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2554 มีดังนี้
(1) โครงการไทยเข้มแข็ง : โครงการวิจัยการศึกษานำ�ร่องเรื่องการบริโภคอาหารให้ผู้ป่วยที่
ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือ และศึกษาผลการบริโภคอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำ�ปานกลาง
ต่อผลการเกิดความผิดปกติของรูปร่างและความผิดปกติของระดับน้ำ�ตาลและไขมันในเลือด อยู่
ระหว่างการเก็บข้อมูลด้านภาวะโภชนาการ และตัวอย่างอาหารจากอาสาสมัคร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
มีและไม่มี lipodystropy สำ�หรับการเก็บตัวอย่างอาหารเก็บปริมาณเหมือนทีอ่ าสาสมัครรับประทาน
ในเวลา 3 วันก่อนมาตรวจครั้งที่ 2 (3-day duplicate weighing) เพื่อทำ�การวิเคราะห์พลังงานที่
รับประทาน ปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ธาตุเหล็ก ทองแดง ซิเลเนียม วิตามิน เอ และ
วิตามินอี นำ�ข้อมูลจาก 24-hr recall และ 3-day duplicate weighing นำ�มาเปรียบเทียบกับปริมาณ
ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ�และเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม
(2) โครงการสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว
ชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ มีการ
จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ แปรรูปถัว่ ชีวภาพท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
และกลุ่มถั่วชีวภาพบ้านเวียงทอง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
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(3) โครงการวิจัยการผลิตไอโซฟลาโวน (ไดซีนและเจนีสทีน) จากถั่วชีวภาพ ระยะที่ 3
(4) โครงการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ: ไส้อั่ว มีการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างไส้อั่วจากตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำ�นวน 5 ตลาด และนอกเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ จำ�นวน 1 ตลาด เพื่อวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ การปนเปื้อน และการเจือปน
นอกจากนีส้ ถาบันฯได้ให้ชมุ ชน และ ผูบ้ ริหารของอบต.บ้านแม อำ�เภอสันตอง จังหวัดเชียงใหม่
ได้ออกรายการของสถาบันฯทีส่ ถานีวทิ ยุ FM 100 คณะสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่
เผยแผ่เกีย่ วกับโครงการสร้างชุมชนต้นแบบฯ รวมทัง้ ให้ชมุ ชนดังกล่าวนำ�ผลิตภัณฑ์ถวั่ ชีวภาพต่างๆ
ที่ผลิตขึ้นมา วางจำ�หน่ายใน วันวิถีวิจัย มช.ที่ผ่านมา (24-25 พฤศจิกายน 2554) ซึ่งก็ได้รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค สามารถจำ�หน่ายสินค้าที่เตรียมได้หมดทุกวัน
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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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
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำ�บุญวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบัน ฯ ครบรอบ 33 ปี โดยมี ศาสตราจารย์
เกี ย รติ ค ุ ณ นายแพทย์ กอสิ น อมาตยกุล อดี ต
ผู ้ อ ำ � นวยการสถาบั น ฯ เป็ น ประธานในพิ ธ ี ส งฆ์
รองศาสตราจารย์อัมพิกา มังคละพฤกษ์ รองผู้
อำ�นวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับแขกที่แสดง
ความยินดี เนือ่ งในวันครบรอบวันสถาปนาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554

“ทำ�บุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ”
สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
จัดกิจกรรม 5 ส.เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครบรอบ 33 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
แรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำ�กิจกรรม 5 ส. ซึ่งจะส่งผลต่อระบบ
ประสิทธิภาพการทำ�งานเพิ่มขึ้นเพิ่มความปลอดภัยในการทำ�งานให้
มั่นคง นั่นก็คือ สะสาง, สะดวก และจุดที่เป็นปัญหาสามารถทำ�ให้จับ
ต้องได้ และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมครบรอบ 33 ปี โดยมี
รศ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ รองผู้อำ�นวยการสถาบันฯ เป็นประธานใน
พิธีเปิด และนายรัศมี แก้ววิชิต ประธานจัดกิจกรรม 5 ส. เป็นผู้กล่าว
รายงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554

“กิจกรม 5 ส.
เนือ่ งในวันคล้าย
วั น ส ถ า ป น า
ส ถ า บั น วิ จั ย
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สุขภาพ”
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“สถาบันฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ ท่วม”
จากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ในเขตพื้ น ที่ ภ าค
เหนือตอนล่าง และภาคกลาง ขณะนี้เป็นเวลานับ
เดือนทำ�ให้ราษฎรในหลาย ๆ พื้นที่ได้รับความสูญ
เสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเนื่องจากสถานการณ์ดัง
กล่าว และปัจจุบนั ยังมีพนื้ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหลาย
จังหวัด เช่น นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี
สิ ง ห์ บุ รี อ่ า งทอง อยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี และ
กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ จึงได้ระดม
ความช่วยเหลือ โดยการรับบริจาคเครือ่ งอุปโภค และ
บริโ ภค และรั บบริจ าคเงินสำ�หรับ ผู้มีจ ิต ศรั ทธา
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ณ หน้าอาคารสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2554

ยอดบริจาคล่าสุดขณะนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2554 จำ�นวน 7,082.50 บาท
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 จำ�นวน 14,620.25 บาท
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ช่วงเย็น และ17 ตุลาคมช่วงเช้า จำ�นวน 18,032.25 บาท

รวม 2 วัน ยอดบริจาครวม 39,735.00 บาท
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อบรม
ให้ความรูด้ า้ นสุขาภิบาลอาหาร สำ�หรับผูป้ ระกอบ
การร้า นอาหารในมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ โดย
คุ ณ ธั ญ ภรณ์ เกิ ด น้ อ ย นั ก วิ จั ย สถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ และคณะหน่ ว ยวิ จ ั ย
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ ให้บริการวิชาการโดยการ
เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับสารเคมีในเลือด ด้วย
กระดาษทดสอบ (Reative paper) และบรรยาย
ความรูใ้ นหัวข้อเรือ่ ง อันตรายจากสารเคมีทางการ
เกษตรต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น
คณะนักวิจยั ยังได้สาธิตวิธกี ารล้างผักให้ปลอดภัย
สำ � หรั บ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม ณ ห้ อ งประชุ ม 2
เฮือนจามจุรี (หอพักชายอาคาร 6) วันจันทร์ที่ 17
ตุลาคม 2554

อบรมความรูด
้ า้ นสุขาภิบาลอาหาร
สำ�หรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในมช.

“ร่วมแสดงความยินดีกับสำ�นักหอสมุด”

รศ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วม
แสดงความยินดี กับสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีเปิดห้อง
ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารใหม่ สำ�นักหอสมุด เมื่อวันศุกร์
ที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
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ร่วมทำ�บุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน
รศ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ
ร่ ว ม ทำ � บุ ญ ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น
พระราชทาน ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมือ่ วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
ที่ผ่านมา

แสดงความยินดีแด่กรรมการอำ�นวยการสถาบันฯ
รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ มอบกระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดี แก่ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
นายแพทย์อาวุธ ศรีศกุ รี ประธานกรรมการอำ�นวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสที่
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มอบปริ ญ ญา
แพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ประจำ�ปีการศึกษา 2554

วิ่งฉลิมพระเกียรติในหลวง
พญ. ลินดา เอือ้ ไพบูลย์ และนายสมบุญ บุญปราบ นักกีฬาตัวแทนสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมดํจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (84 พรรษา มหาราชา)
ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2554 ในการวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี โดยเส้นทางวิ่งคือ เชียงใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย พะเยา ลำ�ปาง และลำ�พูน
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มหาวิทยาลัยยูทาร์ เยี่ยมสถาบันฯ พร้อมบรรยาย
Dr.Patrick F Kiser จาก Department
of Bioengineering, University of Utah
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พบปะเยี่ยมเยี ยน
สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ โดยมี
รศ. นพ.สุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�ำ นวยการ
สถาบั น ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ และในโอกาสนี ้
Dr.Patrick ยั ง ได้ บ รรยายในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
บรรยายเรื่อง Advanced Material Systems
to Promote Women’s Health: Preventing
Infection by HIV ให้กับบุคลากรสถาบันฯ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554

สถาบันฯ ขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
ดร.ศักดา พรึงลำ�ภู หัวหน้าศูนย์วิจยั
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ สถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ต่อ
นางนฤมล ปาลวั ฒ น์ รองผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการขับเคลื่อน แผนการปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพือ่ เด็กไทย
มีโภชนาการสมวัย จัง หวัดเชีย งใหม่สู่ก าร
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ปฏิบัติ ปีที่ 3 (พ.ศ. 2554-2555) และใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ท่านรองผู้
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติ
บัตรแก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุน
และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นานวั ต กรรม
โภชนาการสมวัย เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน
2554 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2554
ขอเชิญบุคลกากรร่วมพิธลี งนามถวายพระพร และร่วมพิธจี ดุ เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันจันทร์ท่ี 5 ธันวาคม 2554
เวลา 09.19 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงชือ่ เข้าร่วมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์
และบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกบั แพทย์หญิง นันทิสา โชติรสนิรมิต ทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งรองหัวหน้า
ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
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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
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการ
ในวั น วิ ช าการ มหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม่ ครั ้ งที ่ 7
“วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม” ระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่ง บูธนิทรรศการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ใช้แนวความคิด “ถนนสายสุขภาพ” อัน
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ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างเครือ
ข่ายเยาวชนจากโครงการ MA หรือ
เรียกอีกอย่างว่าโครงการฮักชุมชน
การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุรา
และยาเสพติด กิจกรรมโภชนาการ
สมวัย กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยว
กับมลพิษทางอากาศ และกิจกรรม
การให้ความรู้เรื่องถั่วชีวภาพ และ
นอกจากนั้ น สถาบั น ฯ ยั ง ได้ ร่ ว ม
เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “มหัตภัยไข้หวัดใหญ่
: โรคภั ย ที ่ ม ากั บ ฝนตกหนั ก และน ำ � ท่ ว ม”
“สถิติของผู้ป่วยไข้หวัด การติดต่อของโรค”
ในแง่ของวัคซีน โดย นายแพทย์ ณัฐพล โฆษชุนหนันท์
แพทย์ประจำ�สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวดี

โครงการวิจัย Rural MA ขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึง
เดือน มีนาคม 2556
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รุ่นใหม่
แพทย์ หญิง ลินดา เอื้อไพบูลย์
นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำ�ปี
2554 โดยมี ศาสตราจารย์ พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้
มอบทุน ในงาน วันวิชาการมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนา
และรั บ ใช้ สั ง คม” วั น พฤหั ส บดี ที่ 24
พฤศจิ ก ายน 2554 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ
พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ปี 2554 จากโครงการ “การศึกษาความ
ชุกของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อมาลาเรียโดยใช้
เทคนิคหยดเลือดแห้งบนกระดาษกรองในเด็กวัย
เรียนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่า”

ขอเชิญร่วมงานสปอร์ตเดย์ และสปอร์ตไนท์
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ �ปี 2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมงานสปอร์ตเดย์ และสปอร์ตไนท์ประจำ�ปี 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
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

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 ลานน้ำ�พุเซ็นทรัล
แอร์พอร์ตพลาซ่า
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำ�บลบ้านแม อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ให้บริการวิชาการ สำ�หรับเด็กในสถานพินิจ จำ�นวน 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 แก่แพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข ทีเ่ ข้าอบรมหลักสูตรนานาชาติ
ระยะสัน้ ด้าน AIDS Home And Community Care ของภาควิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสัมมนาเพือ่ พัฒนาองค์กร ณ กรีนเลค รีสอร์ท ตัง้ แต่เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
โครงการระบบฐานข้อมูลความชุก และความรุนแรงของปัญหาการ
ดื่มสุราของผู้กระทำ�ความผิดในจังหวัดเชียงใหม่ และลำ�พูน จะจัดอบรมแก่
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัตรเรือนจำ�ฝางเกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล และ
ทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว
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ตารางกิจกรรม
มกราคม 2555

4-5 มกราคม 2555

คณะนักวิจยั โครงการ MTN 017 จะจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารใน
หั ว ข้ อ เรื ่ อ ง MTN 017 Civil Society and Advocacy Consultation
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบัน
และเตรียมความพร้อมในการร่วมดำ�เนินงานวิจัยด้าน MTN
คณะนักวิจยั จาก USAMC-AFRIMS จะเยีย่ มชนกิจการของสถาบันฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับโครงการ RV 306 และ RV 348

27 มกราคม 2555

ข่ า ว ดี สำ � ห รั บ ที่ จ อ ด ร ถ ภ า ย ใ น โรง

พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์จะ
ดำ�เนินการสร้าง อาคารสำ�หรับจอดรถยนต์จ�ำ นวน 9 ชัน้
จอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม
2555 ระยะเวลาการสร้างประมาณ 1 ปี โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านพัก
รับรองและบ้านพักข้าราชการ (ฝั่งสนามฟุตบอล ด้านทิศตะวันตก
ใกล้ 4 แยกไฟแดง)
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ซุ

ป ซิ บ
สร้างสรรค์

ข่าวน่ายินดีฉบับนี้ ตามติด ชัยเชษ คำ�มีมลู เบียดก่อนบวช..ซะแล้ว อิง้ ค์.. หนุม่ หล่อมาดเข้ม
ของทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ชาวสถาบันฯ ตำ�แหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สละโสดไปซะแล้ว เข้า
พิธแี ต่งงาน กับแฟนสาวแสนสวยน่ารัก ชือ่ น้องเก๋ นริศรา สุทธาวาสน์ โดยมีพธิ เี รียนเชิญขันหมาก
และพิธีผูกข้อมือ ตามประเพณี เมืองเหนือ ไปเมื่อ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ บ้านเลขที่
50/1 หมู่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทีมงานขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวหมาดๆ
ที่กำ�ลังจะสร้างครอบครัวใหม่ ด้วยนะคะ แหม...น่าอิจฉาซะจริง ช่วงนี้ยิ่งย่างเข้าสู่ ฤดูหนาวกัน
แล้ว... ใครๆที่มีคู่คงจะไม่รู้สึกหนาวเหน็บสักเท่าไหร่ ส่วนใครบางคน...? ที่ยังไร้คู่อิงแอบแนบ
ชิด คงต้องอยู่อย่างปล่าวเปลีย่ วเอกา ทนหนาวทนเหงา รอกันต่อไปอีก.... แต่ยงั ไง ก็ขอเอาใจช่วย
ละกันจ้า สักวันหนึ่ง...ต้องเป็นวันของเราบ้าง!......แน่นอน...ค๊า หรือไม่ก็อยู่สมาคมหมู่บ้านคาน
ทองนิเวศน์ไปพลางๆก่อน รอวันผู้โชคดีมาสอยไป...
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PR สาวประจำ � RIHES อุ วรรณา รั ต นศรี (ต่าย)
ยิ้มระรื่นแล้ว หลังจากที่ได้ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ น้องใหม่
(แต่ไม่ร้ายบริสุทธิ์) เป็นหนุ่มน้อยหน้ามน (ไม่มีเหลี่ยม)
แถมทานเก่งซะด้วย ชื่อ นิฐิวุฒิ เตชะวิจิตรา ชื่อเล่น มีน
เพราะเกิดเดือนมีนาคม จบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา
นิเทศศาสตร์บูรณาการ งานนี้ต่ายคงเลิกเครียด... เพราะ
ได้ตัวช่วยแล้วอะจร้า... เอ.. ว่าแต่ในภาพคิดถึงใครอยู่หรือ
เปล่าจ๊ะ..
มี แ หล่ ง ข่ า วกระซิ บ มาว่ า หนู ห ลิ น ป ง
จะได้เป็นพิธ ีกรในการประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการ
ขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั ิการโครงการพัฒนาระบบ
และกลไกเพื ่ อ เด็ ก ไทยมี โ ภชนาการสมวั ย
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรม The Park
จังหวัดเชียงใหม่
แล้วไฉน .. เปลี่ยนแนวมาทำ�หน้าที่เชิญ
ของทีร่ ะลึกซะงั้นคะ!
ผู้ตรวจการชินเออ้อยซัง 2 ท่าน
ตามมาควบคุ ม ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ย
ของบูธสถาบันฯ เตรียมออกงานวันวิชาการ
ครั้งที่ 7 “วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้
สั งคม” ระหว่ า งวั น ที ่ 24-25 พ.ย.54
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในที่ประชุมอ.เกรียงไกร ไม่ทราบว่าเครียดเรื่องอะไรนะคะ ประมาณว่า แอบเห็น
สีขาวๆติดทีห่ น้าอาจารย์เป็นหย่อมๆ ทัง้ แก้มซ้ายและขวา เหมือน น้�ำ ยาลบคำ�ผิด Liquid Paper
เปื้อนมือไปโดนหน้าเข้า อันนี้ใครอยากทราบต้องไปถามความจริงจากอาจารย์ด้วยตัวเอง
แล้ว....ค๊า
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ยำ�เท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
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ปิ๊ตตี้ลานนา…ขี่รถถีบตะลุยดีซี
ปิ๊ตตี้..ลานนา

ใครที่ได้มีโอกาสไปวอชิงตันดีซี ประเทศ
อเมริกา ย่านท่องเทีย่ วสำ�คญ
ํ ทีพ่ ลาดไม่ได้และต้อง
ไป ไม่งน้ั เค้าจะว่าได้วา่ ไปไม่ถงึ ดีซี คือ …เดอะ
มอลล์ (The mall)…. หรือที่อิชั้นให้สมญานามใน
ใจว่า….สนามหลวง แห่งอเมริกา …. เพราะะมี
สนามอยูต่ รงกลาง สถานทีส่ �ำ คัญ ๆ ต่างก็อยูร่ อบๆ
แต่ยังไง๊!..ยังไง!.. อีชั้นก็ว่า บ้านเมืองเราสวยกว่า
ตั้งเยอะ++++
หลับตาจินตนาการดูซเิ จ้าคะ….ทัง้ พระบรม
มหาราชวัง วัดพระแก้ว สถานที่สำ�คัญอื่น ๆ อีก
รอบเกาะรัตนโกสินทร์สุดแสนจะงดงามอสังการ
(เลือดชาตินิยมพลุ่งพล่าน) ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้มี
ตำ�รวจม้าขี่ม้าตรวจเมืองรอบ ๆ สนามหลวง แถม
เพืม่ จ๊อบเป็นนายแบบประกอบฉากให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทีม่ าท่องเทีย่ วได้น�ำ ไปเผยแพร่อกี ว่าแล้ว…เปรีย้ ว
ปากอยากกินของอร่อยแถวท่าศิรริ าช (เฮ้ย!! ไหง
ไปเรื่องนี้ได้) สนนราคาค่ารถรางท่องเที่ยวก็ถูก
แสนถูก …. 30 บาทขาดตัว… อิชั้นไม่ได้กลับไป
นาน ชักจะคิดถึง เดีย๋ วมีโอกาสจะสอยโปรแอร์เอเชีย
0 บาท ไปเก็บข้อมูลเชิงลึกกลับมาเล่าให้ฟงั (แถม
สอยตำ�รวจม้าหรือม้าตำ�รวจมาฝากด้วยดีไม๊!)
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เอ!...หรือจะเอาใกล้ตวั ตามรอยประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา
บ้านเฮานี้แหละ…ของดีใกล้บ้าน ไม่ต้องอดตาหลับ
ขับตานอนล่าตั๋วแอร์เอเชีย ไม่ว่า เวียงสวนดอก
เวี ย งกุ ม กาม เวี ย งท่ า กาน หรื อ จะไปถึ ง ลำ � พู น
เวียงหริภญ
ุ ชัยก็ยงั ไหว แว่ว ๆ มาว่าชาว RIHES หลายคน
ได้ไปฝึกวิทยายุทธ์ --- การนำ�เทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ล้านนา.---กันมา หวังจะมาเป็นไกด์นำ�เที่ยวและ
ถ่ายทอดรากเหง้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้ชาว
สถาบัน เพื่อสนับสนุนพันธกิจเรื่อง ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน (แหม….ฟังดูมี
จิตสำ�นึกรักสถาบันจริงจริ๊งนะเจ้าคะ)ใจพร้อม….
กายพร้อม….คนพร้อม ทั้งไกด์ทั้งลูกทัวร์….ขาดแต่
น�ำ มัน ล้อเลยยังไม่หมุนรึเปล่าน้อ (แอบหยอด เผือ่
เบื้องสูงจะปล่อยนำ�มันจะมาบ้าง…..55555)
เฮ้ย! ออกทะเลไปไหนแล้วเนี่ยะ ...ขออภัย
เจ้าค่ะ... พอดีอชิ นั้ มันพวกน้องน�ำ (มหาอุทกภัย)แฟน
คลับ เลยช่วยลุ้นให้เธอรีบไปหาพี(่ ทะ)เลเร็วๆ …. วัน
นี้ ตั้ ง ใจจะเล่ า เรื่ อ งขี่ ร ถถี บ ในดี ซี ทำ � ไมออก
มหาสมุทรแปซิฟิกกลับมาอ่าวไทยไหลเข้าเจ้าพระ
ยาฝ่านำ�ท่วมเข้าแม่นำ�ปิงซะงั้น กลับไป…. ‘เมกา
กันก่อน…
ยามใดที่อิชั้นมีอันต้องเดินทางไปอเมริกา
เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่ (ยังกับสโลแกนนางงาม…
แต่ อ ย่ า งอิ ชั้ น มั น นางงามปลาค๊ า บบบบหน้ า
สถาบัน…..อ้วนท้วนแท้…คิดแล้วนึกถึงแป๊ะซะเลยที
เดียวเชียว…) ที่พักประจำ�ของอิชั้นคือ Washington
Suite Georgetown โรงแรมนี้อยู่ในเขตจอร์ททาวน์
ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นย่านไฮโซ หรือ
ย่านผู้ดีเก่าของวอชิงตันดีซีเชียวนะเจ้าคะ ฉะนั้น
มัน่ ใจในความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ แม้ยาม
ค่ำ�คืน
โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีเฉพาะห้องสูทแต่
ราคาน่าคบหา (ถูกกว่าโรงแรมมีชื่อเสียงที่มีสาขา
แตกแขนงเป็นรากฝอยไปทั่วโลกหลายแห่ง) แต่ละ

ห้องกว้างขวาง มีหอ้ งนอน ห้องพักผ่อน ห้องครัวซึง่ มีเครือ่ งครัวครบครันกว่าทีบ่ า้ นอิชน้ั ซะอีก ทีวแี อลซีดี
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
อิชนั้ ของสงวนไว้เพือ่ ประกาศให้ชาวโลกรูว้ า่ บ้านเราอุดมสมบูรณ์มกี นิ ตลอดเวลาหาทีใ่ ดเสมอ
มิได้ ) พนักงานต้อนรับของโรงแรมก็น่ารัก ไปกี่ปีกี่ปีก็เจอลุงมืดกับป้าหมึกตลอดจนจำ�กันได้
ขอประชาสัมพันธ์โรงแรมซักหน่อยนะเจ้าคะ เผือ่ ใครได้มโี อกาสไปจะได้เก็บไว้พจิ ารณา ส่วนอิชน้ ั กด
like และเก็บไว้ในคลังกระทูแ้ นะนำ�เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ http://www.washingtonsuitesgeorgetown.com/
อ้อ! จุดอ่อนของโรงแรมนีท้ อี่ ชิ นั้ พอจะหาได้จากการนำ�ความรูท้ หี่ ลับๆ ตืน่ ๆ เรียนจากวิชาการ
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วิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อนเพือ่ หากลยุทธ์ ( SWOT) คือ
ต้องเดินซัก 5 นาที เพื่อไปขึ้นรถไฟใต้ดินไปทำ�งาน
หรือประชุม ชือ่ สถานีรถไฟใต้ดนิ หรือทีช่ าวดีซเี รียกว่า
Metro ที่อิชั้นต้องไปใช้คือสถานี Foggy bottom แปล
เป็นภาษาไทยว่า ‘สถานีตูด ..เอ้ย..ก้นแฉะ’
บริเวณรอบโรงแรมก็ไม่นา่ กลัวเพราะเป็นย่าน
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย จอร์ จ ทาวน์
( Georgetown University) อาหารการกินก็แสนจะ
สะดวกสบาย มีซปุ เปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่หน้าโรงแรม
ชื่อ Trader Joe’s มีร้านอาหารไทยอยู่ติดกับโรงแรม
อีกต่างหาก แถมอยูถ่ นนดียวกันกับบ้านประธานาธิบดี
…White house… ซะด้วย ห่างกันแค่ไมล์เดียว ( 1,600
เมตร) เท่านัน้ วันดีคนื ดีตน่ื มาตอนเช้าอาจได้เซย์ฮลั โหล
กับท่านประธานาธิบดี เหมือนที่อิชั้นเจอมาก็เป็น
ได้นะเจ้าคะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟงั ต่อไป....สรุป…. ”ชัยภูมิ
เลิศ”…
วันนั้นอิชั้นตื่นเช้าเพื่อออกไปประชุมตั้งแต่ 7
โมงครึ่งเพราะมีประชุม 8 โมงเช้า กำ�ลังเดินข้ามแยก
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ไฟแดงหน้าโรงแรม เห็นรถหรูสีดำ�สนิท….เหมือนใน
หนังฮอลลีวดู ทีอ่ ชิ น้ั ชืน่ ชอบ…..กำ�ลังวิง่ เป็นขบวนเล็ก ๆ
3 คัน มีมอเตอร์ไซด์ตำ�รวจนำ�หน้าคันเดียว วิ่งด้วย
ความเร็วปกติ ตามรถคันอื่นๆ ไม่มีการปิดถนน ไม่
ปรู๊ดปร๊าดชวนหวาดเสียวแถมขบวนยาวเป็นรถไฟ
สายเหนือ เหมือนขบวนผู้เถลิงอำ � นาจทั ้ ง หลายใน
บ้านเรา ส่องผ่านกระจกรถ (กระจกรถเค้าไม่ได้มดื
ตื๋อจนมองไม่เห็นอะไรเลย) เรดาร์สายตาอีชั้นโฟกัส
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตอนหลังของรถคันที่ 2
อย่างเท่ห์เลยค่าาา….ท่านผู้ชม พอหันหน้ามาเท่านั้น
ละเจ้าค่ะ ‘กรีด๊ (ในใจ)…โอ…โอ..โอ…โอบาม่าค่า…ท่าน
ผูช้ มผูฟ้ งั ’ ด้วยวิญญาณนางงามทีม่ อี ยูใ่ นจิตวิญญาณ
กำ�เริบ มืออิชั้นยกขึ้นโบกโดยอัตโนมัติทันทีมิต้องรอ
ให้สมองส่วนไหนสั่งการ ท่านก็.…โบกตอบแถมยิ้มให้
น้อยๆ …. อึ้งตะลึงงันจนขบวนรถท่านลับสายตาไป
แล้ว อิชั้นยังยืนยิ้มปากแทบฉีกถึงใบหูเลยเจ้าค่ะ คน
ที่เดินผ่านอิชั้นเค้าคงว่ายัยกระเหรี่ยงคนนี้ประหลาด
ยืนยิ้มยกมือโบกบ้าอยู่คนเดียว แหมก็มันปลื้มนี่นา...

คนแถวนีเ้ ค้าคงเห็นท่านบ่อยจนเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่
อิชั้นไม่เคยนี่เจ้าคะ ประธานาธิบดีตัวเป็นๆ เคยเห็น
แต่ในทีวีไม่นึกว่าจะได้เห็นใกล้ๆ ถึงขนาดโบกมือ
เซย์ฮัลโหล กู๊ดมอร์นิ่งแอนด์บ้ายบายกันนี่นา.....
ปีนี้มองไปหน้าโรงแรมรู้สึกว่าแปลกไปกว่าปี
ก่อน ….. เอ! อะไรหว่า…. อ๋อ! เจ้านี่เอง หน้าโรงแรม
ของเรามีสถานีบริการจักรยานให้เช่าอัตโนมัติชื่อ
Capital Bikeshare เข้ า ไปดู ข ้ อ มู ล ใน website
http://www.capitalbikeshare.com/ เค้าว่าของเค้ามี
ถึง 100 สถานีจอด จักรยานกว่า 1,000 คัน ขีจ่ ากตรง
นี้ไปจอดเก็บที่สถานีไหนของเค้าก็ได้ น่าสนใจแฮะ
เดีย๋ วเถอะจะขอไปใช้บริการขีร่ ถถีบชมเมืองซักหน่อย
ที่นี่ไม่ต้องกลัวรถจะชนเพราะเค้ามีเลนรถจักรยาน
ต่ า งหาก ยั ง ไม่ พ อเลนจั ก รยานยั ง ซอกซอนไปที่
สำ�คัญๆ ของเมืองอย่างใกล้ชิดได้หมด สำ�รวจตรวจ
สอบแล้ว อิชั้นและผู้ร่วมทริปอีกสองคนที่มาประชุม
ด้วยกัน เห็นควรว่าเอาวันที่มีประชุมบ่าย ซึ่งมีอยู่
เพียงวันเดียวนี่แหละที่ตอนเช้าว่าง แถมอากาศดี

เพราะช่วงทีไ่ ปเป็นหน้าร้อน (Summer) ทำ�ทริป “ขึร่ ถ
ถีบตะลุยดีซีกัน” …ส่วนวันอื่นอย่าหวังเพราะประชุม
แต่เช้าถึงเย็น แถมบางวันยาวถึงคำ� …แอบบ่นเล็กๆ
แต่ก็สู้ สู้.…
7 โมงเช้า ฟ้าใสแจ๋ว ฤกษ์ดจี ริงๆ …..เดอะแก๊งค์
พร้อมลุย ลงมาเจอลุงมืดอยูเ่ วรรับแขกยิม้ ฟันขาวดัง่
พรีเซ็นเตอร์โฆษณายาสีฟันดาร์สี หยอดเสียงหวาน
“…เหล่าเลดีท้ นี่ า่ รักจะไปไหนกันแต่เช้าจ๊ะ…” แหมทัก
ได้ถูกใจ อย่างนี้ต้องจัดหนัก…..อย่าค่ะ!อย่า! อย่าคิด
ไปไกล….ที่ว่าจัดหนัก หมายความว่า ปกติอิชั้นจะติด
ของทีร่ ะลึก เล็กๆ น้อยๆ จากถนนคนเดิน หรือกาดสิน้
เดือนหลังหอพยาบาล (ซึง่ ต้องขอไว้อาลัยต่อการจาก
ไปของตลาดแห่งนี้ … อย่างไรก็ตามพวกเราขอภาวนา
ให้กลับมาโดยเร็ววัน) ของที่ระลึกเหล่านี้เอามาฝาก
ทั้งเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่โรงแรม ตามแต่
อยากให้ ของไม่แพงแต่เต็มไปด้วยนำ�ใจ คนรับก็ดีใจ
คนให้ก็มีความสุข ยังเป็นการพีอาร์ประเทศอีกต่าง
หาก พึงสนับสนุนนโยบายนี้…เจ้าค่ะ
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อิชั้นนึกในใจว่าปีนี้เอาของที่ระลึกอะไรติดไม้
ติดมือมาบ้างน้อ จะได้เอามารางวัลปากหวานหวาน
ของลุงซะหน่อย …’นึกไม่ออกแฮะ ไม่เป็นไรค่อยรื้อ
กระเป๋าดูทีหลังละกัน’……. ว่าแล้ว อิชั้นยืดอกตอบ
อย่างภาคภูมใิ จ …”วันนีจ้ ะไปขีร่ ถถีบตะลุยดีซี ….”กูด๊
ไอเดีย แล้วกลับมาเล่าให้ลุงฟังบ้างนะเพราะลุงก็ไม่
เคยขี่จักรยานเที่ยวเหมือนกัน.” … อิชั้นยิ้มหวาน
รับปาก แต่ในใจแอบคิดนิดส์นึง …’ลุ๊ง! จะเอาเวลา
ไหนไปเที่ยวล่ะ เห็นอยู่เวรตลอด’….
พวกเราเดินข้ามถนนไปที่จุดจอดรถ เอ! แล้ว
จะเอาจักรยานออกมาได้ยังไงหว่า อ่านดูคำ�แนะนำ�
หน้าตู้ kios บอกว่าต้องสมัครสมาชิกก่อน … เอาละซิ!
จะทำ�ยังไงละเนี่ย… รึต้องกลับไปสมัครสมาชิกผ่าน
อินเตอร์เนตก่อน คำ�แนะนำ�หน้าตู้ก็สั้นเหลือเกิน
สองจิตสองใจจะกลับไปถามลุงมืดที่โรงแรมรึก็ดูจะ
เสียฟอร์ม เพราะตอนเซย์บ๊ายบายกับลุง เดอะแก้งค์
ดู มั่ น ใจเกิ น ร้ อ ย แถมลุ ง ก็ บ อกเองว่ า … ไม่ เ คยใช้
บริการเหมือนกัน….บัดดลนัน้ ก็ให้มี ..อัศวินหนุม่ .. ปัน่
จักรยานสีแดงแบบเดียวกับที่เรากำ�ลังเล็งกันอยู่ เข้า
มาเสียบยังแท่นจอดใกล้ๆ พวกเราแอบเหล่… แถมส่ง
สายตาขอความช่วยเหลือสุดฤทธิ์ ….ท้ายสุดอัศวิน
หนุ่มก็ติดกับเรา….
.....และแล้วเหล่ากระเหรี่ยงสาวก็ได้ราชรถ
ออกมาขี่กัน ถ้วนหน้า สมาชิกก็สมัครเอาหน้าตู้ kios
นั่ น แหละ โดยใส่ บั ต รเครดิ ต เข้ า ไปแล้ ว กดเบอร์
โทรศัพท์ จากนั้นจะได้ตั๋วที่มีเลขรหัส ให้เอารหัสที่ได้
ไปกดทีจ่ ดุ ล๊อกของจักรยานคันทีเ่ ราพึงใจ ระบบล๊อก
ก็จะปล่อยล๊อกจักรยานออกมาให้ใช้งานได้
ทริปของเราเริม่ จากหน้าโรงแรม ขีล่ ดั เลาะขึน้
ไปทางเหนือถึงย่าน old town Georgetown ย่านนี้เป็น
ชุมชนเมืองเก่า บ้านเรือนเป็นทรงเตีย้ ๆ สูงไม่เกิน 2-3
ชั้น บ้านหลายหลังติดป้ายแสดงอายุบ้านเอาไว้ด้วย
ส่วนใหญ่อายุกว่า 200 ปี แต่เค้ายังอนุรักษ์ไว้ดีมาก
ขอปรบมือชื่นชมให้ ส่วนใหญ่เป็นบ้านหิน บ้านที่เก่า
ทีส่ ดุ ในย่านนี้และเป็นไฮไลท์ทตี่ ้องไปเยีย่ นมชม คือ …
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Old stone house …. เป็นบ้านหินเก่าแก่ที่สุดใน
วอชิงตันดีซี สร้างตั้งงแต่ปีค.ศ. 1765 อิชั้นลองหา
ข้ อ มู ล เปรี ย นเที ย บกั บ กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ บ ้ า นเรา
กรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาปี พศ. 2325 ก็เท่ากับปี
ค.ศ. 1784 โอ้!!!พระเจ้าจอร์ช แก่กว่ากรุงเทพเมือง
ฟ้าอมรซะอีก แต่ยงั ไงก็ละอ่อนกว่า นพบุรศี รีนครพิงค์
เชียงใหม่ของเราอยู่หลายศตวรรษ เพราะเชียงใหม่
มีอายุกว่า 700 ปีแน่นอน (อิชั้นคิดง่าย ๆ จากที่เรามี
สนามกีฬา 700 ปี….ง่ายไป ไม๊เนีย่ ) ไหนๆ ก็ไหนๆ เอา
ให้ดู เป็นโปรเฟสชันนอลหน่อย ขอถามอากู๋ (google)
ซะเลยว่าเชียงใหม่เกิดเมื่อไหร่ ปีหน้าจะได้ฉลองอายุ
ครบรอบกี่ปี อากู๋ตอบทันที เลขที่ออกคือพ.ศ. 1839
เอาไปบวกลบกันเองนะเจ้าคะ
…… Georgetown นี่เค้ารักษาคงสภาพบ้าน
เมืองแบบเดิมไว้ดมี าก แถมยังควบคุมภูมสิ ถาปัตย์ให้
ดูกลมกลืน บางจุดที่เป็นอาคารสร้างใหม่ ก็สร้างให้
มีลักษณะกลมกลืนกับของเดิมและรอบข้างที่มีอยู่
ไม่ใช่อยากจะสร้างแบบไหนก็ท�ำ โดยไม่สนใจบ้านใกล้
เรือนเคียง … อยากให้บา้ นเราเป็นอย่างนีบ้ า้ งจัง บ้าน
เก่าๆ สถาบัตยกรรมเก่าๆ อยากให้อนุรักษ์ไว้ เป็น
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ รียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ไม่ใช่คอยแต่
ไล่ทุบทำ�ห้าง ทำ�คอมเพล็กใหญ่โต อิชั้นเห็นแล้ว ใจ๋
มันขึ้น ….เสียด๊าย! เสียดาย เน๊อะ เจ้าคะ… แม้จะเป็น
ย่านเมืองเก่าแต่ทนี่ เี่ ค้าเอาความทันสมัยมาผสมไว้ได้
อย่างกลมกลืนตามตึกเตีย้ เหล่านีแ้ หละเจ้าค่ะ …. จะว่าไป

เชียงใหม่บา้ นเราก็ใช่วา่ จะไม่มนี ะเจ้าคะ …ชุมชนวัดเกต
…ยังไงละเจ้าคะ ชุมชนโบราณเก่าแก่ทยี่ งั คงพยายาม
รักษาวิถชี วี ติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมสิ ถาปัตถ์ดงั้ เดิม
เอาไว้ แม้ว่ากำ�ลังถูกสั่นคลอนด้วยคลื่นลมนโยบาย
การพยายามเปลีย่ นแปลงพัฒนาให้เป็นศิวไิ ลเซชัน่ โดย
การขยายถนน ทุบตึกเก่าสร้างตึกสูงทำ�เป็นย่านธุรกิจ
อิชนั้ ได้มโี อกาสพูดคุยกับชาวบ้านวัดเกต ทีร่ วมตัวกัน
ตั้ ง กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ย่ า นวั ด เกต เค้ า ให้ ข้ อ คิ ด น่ า สนใจ
…“นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ เพราะเมืองเราเป็นเมือง
ที่ ใ ช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงต้องการดูความ
เป็นอยูจ่ ริงๆของเมืองมากกว่าการพัฒนาให้ดมู คี วาม
เจริญทางด้านวัตถุเหมือนทีอ่ นื่ แต่ความสวยงามเก่า
แก่หายไป ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
คือ การเก็บรักษาและฟืน้ ฟูสงิ่ ทีม่ อี ยูเ่ อาไว้ยงิ่ จะทำ�ให้
การท่องเที่ยวดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องกลัวว่าคนที่เข้ามา
เที่ยวจะอดเห็นของใหม่ สรุปสั้นๆ คือ ของใหม่ก่เอา
ของเก่าก่บ่ละ”… …. ใช่เลยค่ะ ….ก็เหมือนที่อิชั้นขี่
รถถีบชม Old town Georgetown เค้านีแ่ หละเจ้าค่ะ…..
แต่อิชั้นของสารภาพความลับอย่างนึง….. ครั้งแรกที่
อิชั้นได้มีโอกาสไปสัมผัสชุมชนวัดเกต ไม่ใช่เพราะ
เรื่องความเป็นชุมชนโบราณ อันนี้มาซึมซาบซึ้งภาย
หลัง ครั้งแรกที่ไปย่านนั้นเพราะจะไปปล่อยปลาที่
แม่นำ�ปิง เนื่องจาก แอบบนปล่อยปลาไหลไว้ว่าให้
โครงการที่ทำ�งานเดินคล่อง ลื่นปรูด ลื่นปร๊าด อย่า
ติดขัด มีอาสาสมัครเข้าโครงการตามเป้า ….ของ
อย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเจ้าคะ …..55555

ย่าน Georgetown นี้มีของอร่อยเยอะ ที่มีชื่อ
เสี ย งติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของประเทศเค้ า ต้ อ งนี ่ เ ลย
… Georgetown cupcake…. ฝรั่ง เข้าแถวกันจนล้น
ออกมาริมถนนยาวเชียว อิชั้นนึกว่าจะมีแต่เมืองไทย
ที่เข้าแถวเห่อซื้อขนมร้านเปิดใหม่ ที่นี่ก็ใช่ย่อย (แต่
ร้านนี้เค้าเปิดมานานแล้ว แต่คนยังเยอะแถมมีระบบ
เปิดสั่งทางonline ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แล้วค่อย
มารับก็ได้ ตอนเข้าไปในร้านเห็นถุงตัง้ รอเป็นแถวยาว
สองสามแถวแถมบวกับแถมทีย่ นื รองข้างนอก…แสดง
ว่าของเค้าแน่จริง) ….คอนเฟิร์มค่ะอร่อยจริง …..
นอกจากขนมอร่อยแล้วย่านนี้ยังเป็นสวรรค์
ของนักช๊อปสินค้ามียี่ห้อทั้งหลาย มีให้ท่านจับจ่าย
กันสนุกสนาน ทั้งป้าด่า(Prada) หลุยติงต๊อง(Louis
Vuitton) กุดจี่ (Gucci) และอืน่ ๆ อีกมากมาย ทีส่ �ำ คัญ
ร้านสินค้าไฮเทคชือ่ ผลไม้ (Apple) ก็ใหญ่โตก็อลังการ
มาก… อ้อ! ลืมไป สถานทูตไทยก็อยู่แถวนี้นะเจ้า
คะ คราวหน้าใครผ่านไปก็ลองสอดส่องมองหา เผือ่
จะได้ เ จอท่ า นเลขาทู ต แบบอ้ า ยเคน ธี ร เดชใน
เรื่องกลรักลงใจพ่อง ….

“Georgetown”
จาก Georgetown ขี่เลาะริม แม่นำ�โปโตแมค
(Potomac river) อันกว้างใหญ่ โปโตแมคเป็นภาษา
อินเดียแดง ใครอยากรู้ความหมายก็ถามอากู๋เอาละ
กั น นะเจ้ า คะ …..อิ น เดี ย แดงเป็ น คนพื้ น เมื อ งของ
อเมริกา ก่อนทีย่ โุ รปผิวขาวจะอพยพเข้ามาตัง้ รกราก
ในประเทศนี้ จนปัจจุบันนี้ยึดอำ�นาจครองประเทศ
แทนเจ้าของเดิมไปซะแล้ว เส้นทางเลาะริมแม่นำ�นี้
สวยมาก ถ้าแป็นภาษาญี่ปุ่นต้องว่า..สุโค่ย.. อังกฤษ
ต้องว่า …วันเดอร์ฟูล… คำ�เมืองก่อต้องว่า…งามจ๊าด
นั ก … เลนจั ก รยานเลาะไปตามริ ม แม่ น  ำ � เรื ่ อ ย ๆ
แบบริงไซด์ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ลมพัดโชยสดชืน่ ไม่ตอ้ ง
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กลัวรถยนต์ เพราะเราใช้เส้นทางอภิสิทธิ์ ที่รถยนต์
ทั้งหลายไม่ว่าจะหรูหราเท่าไหร่หมดสิทธิ์ใช้เส้นทาง
ของเรา….
หลังจากเลาะริมนำ�ไปได้ซักพัก พวกเราขี่รถ
เลี้ยวซ้ายแยกออกจากแม่นำ�โปโตแมกอย่างเสียดาย
ด้วยเกรงว่าหากขีต่ ามแม่น�ำ ไปเรือ่ ยๆ อาจออกไปโน่น
รัฐแมรี่แลนด์ แดน John Hopkins ญาติผู้ใหญ่ของเรา
ชาวสถาบันฯ วันนี้ยังไม่ถึงวาระพบญาติ จึงได้แต่
อำ�ลาอาลัยโปโตแมคฝากไปกับสายลม … ไว้จะมา
เยี่ยมใหม่นะเจ้าคะ….

พวกเราขี่ ร ถต่ อ ไปเยี่ ย มเยี ย นคารวะท่ า น
ประธานาธิบดีอบั ราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคน
ที่ 16 ของอเมริกา ผู้ได้รบั การยกยองว่าเป็นผู้ทีส่ ร้าง
ความเสมอภาคให้ชาวอเมริกันจากนโยบายเลิกทาส
ที…่ ลินคอร์นเมมโมเรียล ( Lincoln Memorial )… ท่าน
นั่งหน้านวลหล่อรอรับแขกที่มาเยี่ยมอยู่ในอาคาร
หินอ่อนที่ใหญ่โตมโหราฬ มีเสายักษ์รอบอาคาร
จำ�นวนมาก เข้าไปรายงานตัวกับท่านประธานาธิบดี
แล้ ว อย่ า ลื ม เหลี ย วไป ทางกำ � แพงด้ า นซ้ า ย
อ่านจารึกสุนทรพจน์ที่ไดรับการยกย่องชื่นชมว่าเป็น
อมตพจน์จับใจอเมริกันชน “The government of the
people, by the people, for the people : รัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” อิชั้นอ่าน
แล้วยังรูส้ กึ เลยเจ้าค่ะ สัน้ กระชับ คมและจับใจจริง ๆ
….. อดไม่ได้เลยแอบคิดเปรียบเทียบกับรัฐบาลไทย
แดนศิวิไลเรา คิดแล้ว เฮ้อ!!!
……อย่างไรก็ตามอิชั้นก็ยังภูมิใจที่เกิดมาเป็น
คนไทย ในใจอิชั้นก็มีสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับ
การ vote เป็นสุนทรพจน์อันดับหนึ่งในดวงใจตลอด
กาล และมั่นใจว่าคนไทยกว่า 10 ล้านคนก็ vote ให้
……จัดให้เลยค่ะ ……

ขออัญเชิญ พระปฐมบรมราชโองการ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่ง
มหาชนชาวสยาม”
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
(ติดตาม… ปิต๊ ตีล้ านนา…ขีร่ ถถีบตะลุยดีซ…ี
ต่อไปในฉบับหน้า…. หากยังได้รับการ vote ให้อยู่ต่อ
55555)

บิ น ลั ด ฟ้ า ตามรอยละคร
“กลรักลวงใจ”
(15 – 24 ตุลาคม 2554)
ป้าไก่

ละคร นำ�เน่านำ�ดี เป็นที่ชื่นชอบของ

หลายๆ คน ป้าไก่ก็เป็นแฟนละครหลังข่าวเหมือนกัน
ละครบางเรื่องก็มีฉากที่ถ่ายทำ�สวย พระเอกหล่อ
นางเอกสวย และแต่งตัวสวยบางครั้งก็เวอร์เกินไป
ป้าไก่ได้ติดตามละครเรื่อง “กลรักลวงใจ” รู้สึกว่าวิว
ทีถ่ า่ ยทำ�สวยดี จึงเป็นทีม่ าของการตัดสินใจเกีย่ วก้อย
ลูกสาวบินลัดฟ้าท่องยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ คือ
ออสเตรีย ฮังการี เชค สโลวาเกีย และเยอรมัน เป็น
เวลา 10 วัน โดยไปกับกรุ๊ปทัวร์ รวมลูกทัวร์ทั้งหมด
12 คน และไกด์ 1 คน ในกลุม่ มี สว. 5 คน (อายุเกิน 60)

วัยกลางคน (เกิน 40) 3 คน และวัยละอ่อน 4 คน
(27-30 ต้นๆ) จากเชียงใหม่ 5 คน เป็นอาจารย์พิเศษ
มช. 2 คน อีกคนทำ�งาน bank KTB ลูกทัวร์แทบทุก
คนมีประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างโชคโชน ก่อน
เดินทางครั้งนี้มีเรื่องหวาดเสียวว่าจะได้ไปหรือไม่
อย่างไร เพราะวีซ่าเข้าประเทศยุโรปของลูกสาวและ
ลูกทัวร์คนอืน่ ๆ ได้เพียง 1 วันก่อนเดินทาง ไหนจะเรือ่ ง
นำ � ท่ ว มที่ ก วนใจว่ า ทริ ป นี้ จ ะล่ ม หรื อ ไม่ แต่ แ ล้ ว
อุปสรรคต่างๆ ก็ผ่านพ้นไป หลายๆ ท่านอาจไม่เชื่อ
ว่าไปได้อย่างไรตั้ง 5 ประเทศเพียง 10 วันเท่านั้น

ประเทศที่ไปเป็นประเทศที่อยู่ติดกัน และเมืองที่โปรแกรม
ทัวร์จัดไว้ให้ก็เป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันนัก เป็นเมืองที่ภาษา
อังกฤษเรียกว่า “Tourist Trap” ป้าไก่จะขอเล่าเรื่องแต่ละ
เมืองที่ไปว่ามีความประทับใจอะไรบ้าง
เริ่มจากวันแรกได้ล่องเรือตามแม่นำ� “ดานูบ”
เลียบฝั่งบูดาเปสต์ นครหลวงของสาธารณรัฐฮังการี เคล้า
เสียงเพลง “Blue Danube” ของคีตกวีชื่อดังก้องโลก โยฮัน
สเตร์ส เป็นเมืองหลวงทีไ่ ด้ชอื่ ว่างดงามติดอันดับโลก มีแม่น�ำ
ดานูบแยกเมืองหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ฝั่ง คือ เมือง “บูดา”
และเมือง “เปสต์” เช่นเดียวกับ กรุงเทพฯ ทีม่ แี ม่น�ำ เจ้าพระยา
แยกฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี อาคารที่โดดเด่น คือ รัฐสภา
ซึ่ ง ได้ รั บ คำ � รำ � ลื อ ว่ า ใหญ่ โ ตและสวยที่ สุ ด ในโลก เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกมีโดมใหญ่อยูต่ รงกลาง ตึกรามบ้าน
ช่องสองฝัง่ แม่น�ำ ดานูบมีสงิ่ ก่อสร้างทีง่ ดงามมากไม่วา่ จะเป็น
สะพานข้ามแม่นำ� ลูกทัวร์แต่ละคนถ่ายรูปกันใหญ่ โชคดีที่
ปัจจุบนั กล้องเป็นแบบดิจติ อลสามารถเก็บรูปภาพไว้ประดับ
ความทรงจำ�ได้มากมาย นอกจากทัศนียภาพของสองฝั่ง
แม่น�ำ แล้วก็ได้ไปเดินชมโบสถ์ ตึกรามบ้ามช่องในตัวเมือง ซึง่
ตึกแต่ละหลังมีการประดิษฐ์ประดอยด้วยรูปปั้น ภาพวาด
งดงามมาก ป้าไก่รู้สึกประทับใจทีร่ ฐั บาลของประเทศฮังการี
เอาใจใส่ทำ�นุบำ�รุงรักษาของเก่าไว้เป็นสมบัติของชาติซึ่ง
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาชื่นชมได้ ของ
ฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ คือ พริกป่น ไปที่ไหนก็เห็นขวดพริก
ขาย พริกขี้หนูบ้านเราขึ้นชื่อว่าเผ็ดมากน่าจะนำ�มาเป็นของ
ฝากได้ !!!
มุง่ สูเ่ ช็คตามรอยพีร่ ญ
ั และน้อง
บัวระวงศ์ คืนแรกค้างทีส่ โลวาเกีย ทำ�ให้
ป้าไก่งงเป็นไก่ตาแตกเมือ่ พบว่าห้องนอน
อยู่ชั้นบนสุดไม่มีหน้าต่าง แต่มีฝาเปิดอยู่
บนหลังคา โดยใช้ remote control ป้าไก่
ไม่กล้าเปิดเพราะคืนนั้นหนาวมาก สิ่งที่
ทำ�ให้ตะลึงยิ่งกว่าคือโรงแรมนี้เปิดมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ 1870 คืนนั้นถึงกับต้องรีบ
สวดมนต์เข้านอนทันที
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สูเ่ มืองปราก นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค
ชมความงามของปราสาทแห่งกรุงปรากที่ตั้งอยู่บน
เขาริมฝั่งแม่นำ� วัลดาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของ
จักรพรรดิ์แห่งโบฮิเมีย ชมวิวสวยบนเขาที่สามารถ
มองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่นำ� มียอด
แหลมของอาคารต่างๆ มากมายรวมทั้งยอดโบสต์
ต่างๆ จนเป็นทีม่ าของชือ่ เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด
ได้ไปเดินบนสะพานชาลส์ โดยทีต่ ลอดความยาวของ
สะพานเป็ น แหล่ ง ชุ ม นุ ม ของจิ ต รกรสมั ค รเล่ น
นักแสดงเร่ ไปจนถึงชาวบ้านทีน่ �ำ ผลงานประดิษฐ์มา
แสดงและจำ�หน่ายมากมายเต็มไปหมด ไม่วา่ จะเป็น
ภาพวาดสีน�ำ มันสวยๆ ทีต่ ิดตู้เย็น มีผู้คนเดินผ่านไป
มา ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากเป็ น
สะพานที่มีชีวิตชีวาแล้ว ยังเป็นที่จะได้เห็นภาพตัว
เมื อ งและปราสาทเมื อ งปรากโดดเด่ น บนเชิ งเขา
อย่างกับเมืองในเทพนิยาย สะพานชาลล์นี้เป็นฉาก
หลายๆ ฉากในละคร “กลรักลวงใจ” ได้พบคนไทย
มากับกรุ๊ปทัวร์อื่นๆ 2-3 กลุ่ม และมาเป็นกลุ่มเอง
รวมๆ แล้วเป็นร้อยคน ใครว่าคนไทยจน!!!

“คาร์โลว วารี”
เมืองต่อไปทีไ่ ด้ไปเยือ่ น คือ เมือง “คาร์โลว วารี”
เป็นเมืองแห่งสปาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และเป็นเมืองทีม่ ชี อื่ เสียง
ด้านการนำ�น�ำ แร่มาใช้บ�ำ บัดตามธรรมชาติควบคูไ่ ปกับ
การรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ ในอดีตเป็นทีช่ มุ นุม
เหล่าขุนนาง พ่อค้าไฮโซ ศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น เกอเธ่
บาค เบโธเฟน หรื อ วากเนอร์ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น ำ � แร่
ธรรมชาติ มีนำ�พุนำ�แร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50, 72 ˚C
ให้ผู้เข้าชมลองชิม การดื่มนำ�แร่ที่นี่ต้องดื่มกับแก้ว
พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ชเลนทีม่ ีปากยืน่ ออกมา
เหมือนกานำ� โดยแถวๆ พิพิธภัณฑ์จะมีบูธขายแก้ว
เหล่านี้ ราคามีตั้งแต่ตำ�สุด 3€ จนถึง10€ เป็นวิธีการ
หาเงินเข้าประเทศช่วยชาวบ้านแถวนั้นทีผ่ ลิตสินค้ามา
ขาย เพราะทุกคนทีไ่ ปชมจะต้องซื้อแก้วเพือ่ ลองชิมน�ำ
แร่เพราะไหนๆ ก็มาแล้ว ป้าไก่ก็เช่นเดียวกันตัดสินใจ
ซือ้ แก้วในราคา 4 € ก็ได้ชมิ น�ำ แร่รสปะแล่มๆ ไม่อร่อย
เลย ชิมแค่อึกเดียวก็เททิ้งแล้ว เชียงใหม่เรามีนำ�พุร้อน
อยู่หลายแห่ง เช่นทีส่ นั กำ�แพง น่าจะเอาแบบอย่างโดย
ทำ � ก๊ อ กนำ � ออกแบบไทยๆ บอกอุ ณ หภู มิ และ
ประชาสัมพันธ์สรรพคุณของน�ำ เวลาดืม่ ต้องใช้คนโทดิน
แบบโบราณอันเล็กๆ เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั ชาวบ้าน
สามารถเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนได้ จากนั้นได้เดิน
ชมรอบเมือง เมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวย
มาก มีสะพานหนึ่งที่ไกด์บอกว่าเป็นที่ที่พี่รัญบอกรัก
น้ อ งบั ว ระวงค์ ดั ง นั้ น ลู ก ทั ว ร์ ทุ ก คนรี บ ชั ก รู ป ตรงที่
เดียวกัน ป้าไก่ก็ได้ชักรูปกับลูกสาวด้วย วิวสวยมากๆ
เมืองนี้มักจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังฮอลลีวู้ดหลาย
เรื่อง
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เมืองสุดท้ายทีไ่ ปเยือน คือ เมือง เชสกี้ คุมลอฟ
เมืองมรดกโลกเป็นเมืองเก่าแก่ ถือ กำ�เนิดก่อนปี
ค.ศ 1250 มีปราสาทคุมลอฟที่ใหญ่เป็นอันดับ 2
ของประเทศรองจากปราสาทปราก ชมวิวตัวเมือง
จากปราสาทคุมลอฟ ภาพที่เห็นคือบ้านเรือนหลัง
เล็กหลังน้อยหลังคาสีสม้ เรียงรายกันเป็นกระจุก มี
แม่นำ�อัลคาวาไหลผ่านกลางเมืองมองแล้วเหมือน
บ้านตุ๊กตา โรงแรมที่พักเป็นแบบบูติกโฮเตล มีรูป
วาดของเก่าๆ ตั้งโชว์มากมาย

เข้าสูป่ ระเทศเยอรมัน เมืองทีไ่ ปเยือน คือ เมือง
“การมิช” เป็นแหล่งสกีรีสอร์ทมียอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของ
เยอรมันเคยเป็นสถานทีแ่ ข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาว (จำ�ปี
ค.ศ. ไม่ได้) ได้ขึ้นสู่ยอดเขา “ซุกสปิดเซ่” ซึ่งเป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน โดยเคเบิลคาร์ ตลอดทางขึ้น
เขาจะเห็นวิวสวยงามมาก มีหิมะปกคลุมต้นสนตลอด
2 ข้างทางเหมือนภาพใน Christmas Card อากาศหนาว
สุดๆ คือ – 6 ˚C ป้าไก่เตรียมเสื้อผ้าไปไม่ค่อยพอ
เพราะตาม Brochure ของทัวร์บอกว่าอากาศประมาณ
10 ˚C แต่ก็พอทนได้เพราะอยู่บนยอดเขาในที่โล่ง
ประมาณ 2 ชั่วโมง และโชคดีที่แดดค่อนข้างแรง เมื่อ
มองจากยอดเขาจะเห็นว่าทิวทัศน์สวยงามมาก

เข้าสูป่ ระเทศออสเตรีย เมืองแรกทีไ่ ปเยือ่ น คือ
“ซัลส์ บวร์ก” ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และมีชื่อ
เสียงทีส่ ดุ ของออสเตรียรองจากกรุงเวียนนา มีทวิ ทัศน์
ทีต่ รึงใจอันเป็นฉากของหนังเรือ่ ง “The Sound of Music”
ชื่อเมือง หมายถึงเหมืองเกลือแต่ก่อนเกลือเป็นสินค้า
ที่ มี ร าคา และเป็ น ที่ ต้ อ งการมากจนได้ ชื่ อ ว่ า
“ทองคำ�ขาว” ในอดีตเมืองซัลส์บอร์ก มีเหมืองเกลือ
อยู่มาก ทำ�ให้เมืองนี้รำ�รวยมาก ปัจจุบันเหลือเพียงไม่
กี่แห่งที่ทางการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม กลาง
เมืองมีสวนสาธารณะ “Mirabell” มีรปู ปัน้ มากมายเป็น
ฉากหนึ่งของหนังเรื่อง “The Sound of Music” สวน
แห่งนี้ได้ชื่อว่ามีความสวยงามในการจัดแต่ง แต่ป้าไก่
เห็นว่าสวนราชพฤกษ์ เชียงใหม่ สวยกว่า อาจเป็น
เพราะช่วงเดือนทีไ่ ปชม (ปลายตุลาคม) เป็นฤดูใบไม้รว่ ง
และสวนอยู่ในระหว่างปรับปรุง ตลอดสองข้างทางมี
ขุ น เขาสลั บ พื้ น หญ้ า เขี ย วขจี เ ป็ น ฉากในเรื่ อ งนี้ ด้ ว ย
เมือง “ซัลส์บวร์ก” เป็นบ้านเกิดของ “โมสาร์ท” คีตกวี
อัจฉริยะ ซึ่งสามารถเล่นเปียโนได้เมื่ออายุ 5 ขวบ และ
เมื่ออายุ 6 ขวบก็สามารถแต่งเพลงที่พ่อแต่งค้างไว้ได้
มีชอื่ เสียงตัง้ แต่เด็ก แม้แต่พระราชินมี าเรีย เธเรซา แห่ง
ออสเตรีย พระราชมารดาของพระนางมารีอองตัวแนต
พระราชินีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรัง่ เศสทีถ่ กู ตัด
พระเศียรด้วยกิโยตินเมื่อครั้งปฏิวัติการปกครอง ก็ยัง
โปรดให้เข้าเฝ้าเล่นดนตรีถวายอยูบ่ อ่ ยๆ ไกด์ได้พาเดิน
ชมบ้านเกิด “โมสาร์ท” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่ง
ปัจจุบันเป็น “พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท” กลุ่มเราเมื่อไปถึง
พิพธิ ภัณฑ์กป็ ดิ ทำ�การแล้วไม่สามารถเข้าชมได้ จึงได้
แต่ถ่ายรูปตรงหน้าประตูเป็นที่ระลึก เขตเมืองเก่านี้มี
ถนนเล็กๆ และมีซอกซอยเยอะแยะไปหมด มีตึกราม
บ้านช่องแบบเก่าเป็นร้านค้าอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่
ขายสินค้า “Brand Name” แต่ละร้านมีป้ายชื่อร้านที่
ทำ � จากเหล็ ก ดั ด เป็ น ลวดลายสวยงามมากเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองนี้ เขตเมืองเก่านีไ้ ด้ขนึ้ ทะเบียนเป็น
มรดกโลกเมื่อปี 1996 เนื่องจากมีเวลาจำ�กัดมาก
เพราะถ้าหากต้องซื้อของแล้วคงไม่มีเวลาเดินชมบ้าน

เมือง ป้าไก่กบั ลูกสาวจึงเลือกทีจ่ ะเดินชมเมืองเลย
ไม่ได้ของติดตัวมา ไกด์มาเล่าให้ฟังว่าได้ไปร้าน
Louis Vuitton พอเข้าไปได้สักพักหนึ่ง มีกรุ๊ปทัวร์จีน
หลายสิบคนเข้าร้าน ทางร้านปิดร้านทันที เพราะ
กลุ่ ม ทั ว ร์ จี น มั ก จะเหมาสิ น ค้ า จนแทบหมดร้ า น
ปัจจุบันนี้ประเทศจีนมีคนรวยเยอะมากไปเที่ยว
ที่ไหนก็จะเจอกรุ๊ปทัวร์จากจีนเยอะไปหมด
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ก่ อ นเข้ า สู่ ก รุ ง “เวี ย นนา” ได้ แ วะชมเมื อ ง
“ฮอลสตัท” เมืองมรดกโลก เป็นหมู่บ้านริมทะเลสาป
ที่เก่าแก่มากที่ยังคงสภาพที่งดงาม มีบ้านเรือนสไตล์
แอลไพน์ทเี่ ก่าแก่ตงั้ อยูต่ ามหน้าผาลดหลัน่ กันเป็นขัน้ ๆ
บ้านแต่ละหลังประดับประดาด้วยของเก่าและดอกไม้
สวยงามมากเหมือนกับสวนลอยฟ้า วิวของเมืองนี้
ปรากฎอยู่ใน Post Card และ Wallpaper มากมาย มี
ทางเดินแคบๆ ผ่านหน้าบ้านทีเ่ รียงซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ ขึน้
ไปตามไหล่เขา แต่ละบ้านก็น�ำ สินค้าพืน้ เมืองมาวางจำ�
หน่วยซึ่งส่วนมากจะเป็นสินค้าประเภทหัตถกรรมทำ�
ด้วยมือ เช่น ของตกแต่งบ้าน ซึ่งหากผู้ที่มีพรสวรรค์
ทางด้านศิลปะได้มาเห็นน่าจะสามารถนำ�มาประยุกต์
เป็นสินค้า OTOP ของบ้านเราได้
“กรุงเวียนนา” ซึง่ เป็นเมืองมรดกโลกเป็นสถาน
ที่สุดท้ายของโปรแกรมทัวร์ มีตึกเก่าแก่ที่งดงามมาก
ล้นด้วยศิลปะ ได้ไปชมพระราชวัง “เชรินบรุนน์” ซึ่ง
ใหญ่โตมากมีห้องทั้งหมด 1,200 ห้อง มีโอกาสได้เข้า
ชม 22 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องได้มีการประดับประดาอย่าง
วิจิตรพิศดารมาก นอกจากนี้แล้วยังมีสวนที่ใหญ่โต
และสวยงามมีรปู ปัน้ เรียงเป็นระยะๆ มีศลิ ปินอิสระ เช่น
นักดนตรี นักแสดงโชว์ จิตกรโชว์การวาดรูป โดยจะมี
กล่องบริจาคข้างหน้า มีนักดนตรีคนหนึ่งแต่งตัวย้อน
ยุคคล้ายโมซาร์ท ทาสีทองทัง้ ตัว ผิวปากเพลงของโมซาร์ท
เล่นมายากล ป้าไก่และลูกสาวได้ไปขอถ่ายรูปและ
บริจาคเงิน ก็มีการพูดคุยกันและได้บอกว่าป้าไก่มา
จากเมืองไทย ศิลปินท่านนี้ก็ผิวปากเพลงชาติไทย ซึ่ง
เพราะมาก กรุ๊ปของเราเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยก็
เดินตามเสียงเพลงมาพร้อมกับปรบมือเมื่อเพลงจบ
และได้ร่วมบริจาคอีกหลายสตางค์
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การไปเทีย่ วครัง้ นีโ้ ปรแกรมทัวร์ได้จดั ไว้คอ่ นข้างจะแน่นซึง่ ชาว สว. ค่อน
ข้างจะเหนื่อย เพราะต้องตื่นเช้า (6 ตื่น 7 ทานข้าว 8 ล้อหมุน) และกว่าจะได้
พักผ่อนได้เอนหลังนอนก็ค่อนข้างดึก เดินเยอะ ป้าไก่ต้องใช้ Counterpain ทาขา
ทุกคืน ถึงแม้ว่าการเดินทางจะมีเวลาจำ�กัดจะต้องไปตามโปรแกรมที่ทัวร์จัดไว้
ให้ นึกอยากจะไปไหนอยากจะอยู่ในทีๆ่ เราชอบนานๆ ก็ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ถือว่าคุ้มค่าของการได้มาเห็นความสวยงามของเมือง ศิลปะ ของตึกรามบ้าน
ช่องเก่าๆ ทิวทัศน์ที่สวยงามตรึงใจ สถานที่ที่ได้ไปเยี่ยมชมมีถึง 4 แห่ง ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก นับว่า “เราน่าจะมีบุญในระดับหนึ่ง” ที่ได้มาเห็นได้มา
สัมผัสสิง่ สวยๆงามๆ เหล่านี้ เป็นความประทับใจ ความทรงจำ�ทีด่ ีงาม เป็นฉาก
หนึ่งของชีวิต หากในอนาคตโอกาสเอื้ออำ�นวย ป้าไก่ก็อยากกลับไปเยือนยุโรป
ตะวันออกอีกสักรอบ

