
สารสถาบันฯ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University

ฉบับที่ 7 วันที่ 1 มิถุนายน 2555

มถินุายน-กรกฎาคม 2555

สารสถาบันฯ

รศ. นพ.สุวัฒน์    จริยาเลิศศักดิ์

01-03   ผอ. อยากคุย (จริงๆ) 

04-10   เล่าขานงานวิจัย

11-16   News & Event

17-18   ตารางกิจกรรม

19-22  ซุปซิบสร้างสรรค์

23-33  ย่ำาเท้าทั ่วไทย ไปทั ่วโลก

รศ. นพ. สุวัฒน์   จริยาเลิศศักดิ�

รศ. พญ. อัมพิกา   มังคละพฤกษ์

ศ. นพ. ขวัญชัย   ศุภรัตน์ภิญโญ

นายรัศมี   แก้ววิชิต

ผศ. นพ. อภินันท์   อร่ามรัตน์

ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

ดร. ศักดา   พรึงลำาภู

ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ
นางบุปผา   ประภาลักษณ์

นางสาวอริยา   สิงหประเสริฐ

นางปภาวดี   ดำารงมณี

นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์

นางสาวทิพวรรณ   ขุนแก้ว

นางสาวอุวรรณา   รัตนศรี

นายวิโรจน์   แก้วตุ้ย

นายพิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์

ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 พบกันอีกเช่นเคยในสารสถาบัน ฯ ฉบับที่ 7 ถือว่าเป็นฉบับที่ออกมาตอน       

ครบ 1 ปีพอดี เลยได้ขอให้ทางฝ่ายจัดท�าสารสถาบัน ฯ ออกแบบส�ารวจความเห็น       

แบบง่าย ๆ เพื่อให้พวกเราได้ช่วยกันวจิารณ์ว่า ชอบหรอืไม่ชอบอะไรกันบ้างในคอลัมน์

ต่าง ๆ ที่น�าเสนอในสารสถาบัน ฯ นี้ และอยากรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ดี ๆ       

ของชาวสถาบัน ฯ ที่มีต่อสารสถาบัน ฯ ที่คลอดออกมาแล้วจนมีอายุครบปีพอด ี           

หวังว่าเราจะได้ช่วยกันตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ เข้ามาเยอะ ๆ 

จะได้เป็นก�าลังใจให้คณะผู้จัดท�าสารสถาบัน ฯ และที่ส�าคัญมากกว่านั้นคือ จะได้เอา  

ข้อวิจารณ์ ข้อคิดเห็นของเราน�าไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น และอยากให้สารสถาบัน ฯ  

ท�าหน ้าที่ เป ็นสื่อกลางในการสื่อสารข ้อมูลข ่าวสาร ความรู ้  ความก้าวหน้า                              

ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน ฯ ให้เราได้ทราบกัน

อย่างทั่วและทันต่อเหตุการณ์ครับ

 ตอนนี้กย่็างเข้าสูฤ่ดฝูนแล้ว ถอืว่าเราทกุคนได้ผ่านฤดรู้อนทีแ่สนจะร้อนมาก ๆ  

เป ็นพิเศษส�าหรับปีนี้ไปแล้ว ที่บอกว่าร ้อนมากเป็นพิเศษ ก็เพราะได้ข ่าวว ่า                            

เครื่องปรับอากาศหรอืแอร์ที่เราเรยีกย่อ ๆ  กัน บางรุ่นบางยี่ห้อก็ผลติออกมาแทบไม่ทัน 

ส่วนช่างแอร์ที่รับติดแอร์ตามบ้าน (ที่รู้ก็เพราะมาติดแอร์เพิ่มที่บ้านของอาจารย์ด้วย) 

ต้องจองคิวนานหลายวันกว่าจะมีคิวว่างมาติดให้ได้ นอกจากคลื่นความร้อนแล้ว           

เรายังต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะหมอกควันในอากาศ ที่ท�าเอาหลายคนหายใจไม่

สะดวกโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมแิพ้ และท�าให้ไม่อยากออกไปเที่ยวที่ไหน มผีลกระทบ

ไปถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่หรือภาคเหนือก็ลดตามลงไปด้วย ตอนนี้

ก็ขอบ ๊ายบายลมร ้อนและหมอกควัน หันมาต ้อนรับลมเย็นและลมฝนแทนที่ 

 แต่ที่ท�าให้เราน่าจะจดจ�าได้ไม่ลมื ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ลมพายุฝนที่ตกลงมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา บรเิวณเขตมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ที่ต�าบลแม่เหยีะ  

ในพธิเีปิดงานเกษตรแห่งชาตทิี่ผ่านมา เพราะเพื่อนชาวสถาบัน ฯ หลายคนได้ไปช่วยกัน

จัดบูธนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยของทางสถาบัน ฯ ในงานดังกล่าว เราอุตส่าห์

ช่วยกันจัดบอร์ดอย่างสวยงามตั้งแต่เช้า ไปเสร็จเอาตอนเที่ยงท่ามกลางแดดเปรี้ยง     

และอากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่พอถงึบ่ายสองโมง ปรากฏว่าเกดิมเีมฆครึ้มก้อนใหญ่มาก

บรเิวณยอดดอยคอ่ย ๆ  เหน็เป็นแนวฝน เคลือ่นผ่านลงมาบรเิวณทีจ่ดังาน ฯ ตามมาด้วย
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ลมพายุที่แรงมากพร้อมกับเม็ดฝนขนาดใหญ่ ดีที่ไม่มีลูกเห็บ

ผสมมาด้วย ลมพายุและฝนตกลงมานานประมาณครึ่งชั่วโมง

 ปรากฏว่าเต็นท์ที่อยู ่กันเป ็นกลุ ่มในบริเวณงาน         

ส่วนใหญ่ถูกพัดปลิวลอยไปตามลม เพื่อนเราบางคนพยายาม

จบัขาเตน็ท์เอาไว้ แต่กไ็ปไม่รอด เตน็ท์ลอยไปบนท้องฟ้าต่อหน้า

ต่อตา ก�าเอาไว้ได้แต่เสา ยงัดทีีต่วัไม่ได้ลอยตามผ้าเตน็ท์ไปด้วย 

(สงสัยท�าบุญไว้ดี หรือน�้าหนักตัวมาก ก็ไม่รู ้เหมือนกัน ?            

แต่สงสัยจะเป็นกรณีหลังมากกว่า...อ๊ะ อ๊ะ) เจ้าหน้าที่บางคน 

หัวปูด หัวโน เป็นแผลฟกช�้าไปก็มี เพราะโดนเสาเต็นท์ลอย       

มาหาด้วยความเสน่หา เหตุการณ์หลังพายุสงบ ได้เห็นแต่ซาก

เต็นท์มากองรวมกันเป็นกระจุก โปสเตอร์ บอร์ด เอกสารที่เรา

เอาไปจดัแสดง กไ็ปอยูก่นัเป็นกอง ๆ  ผสมกบัดนิโคลนทัว่บรเิวณ

จัดงานนิทรรศการ เรียกว่าราบเป็นหน้ากลองแบบเละเทะ     

ด้วยดินโคลนและน�้าฝน ท�าให้เรานึกถึงภาพเหมือนกับมีสึนามิ

น้อย ๆ  ผ่านเข้ามาด้วยความรนุแรงของลมพายทุีน่่ากลวัไม่น้อย 

หลงัเหตกุารณ์ผ่านไปสองสามวนั ผูจ้ดังานกางเตน็ท์ใหม่ได้แล้ว  

เพื่อนของเราที่รับผิดชอบก็ไปช่วยกันจัดนิทรรศการกันใหม่     

อีกครั้งให้เหมือนเดิม (พร้อมเอาต้นตะไคร้ไปปักคว�่าไว้รอบ    

เตน็ท์ของเรา เพือ่กนัฝนตก....ล้อเล่น)  และเตน็ท์จดังานของเรา

ก็อยู่รอดไปได้จนจบงานเกษตรแห่งชาตใินปีนี้โดยสวัสดภิาพ  

 ส ่ วนอีก เรื่ อ งที่ อยากจะขออนุญาตเรี ยนแจ ้ ง                 

ความก้าวหน้าต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว กค็อืเรือ่ง เตรยีมตวัและเตรยีม

ความพร้อมเพื่อสมัครเข้าแข่งขันรับการคัดเลือกเป็นหน่วยงาน

วิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Unit, CTU) ภายใต้เครือข่าย        

การวจิัยทางด้านโรคเอดส์ ที่รับทุนของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (NIH) อีกรอบ ซึ่งจะครบรอบ 7 ปี            

ในประมาณต้นปี พ.ศ.2557 นี้ ซึ่งจากการประชุมพูดคุยกัน      

ในเบื้องต้น ตกลงในครั้งนี้ เราจะสมัครร่วมกับสถาบันอื่น               

ในประเทศไทย ได้แก่ สภากาชาดไทย คณะแพทย์ศิริราช        

และ PHPT โดยรวมตัวกันเป็น Thailand Clinical Trial Unit        

ส่วนชื่อจริงและชื่อย่อจะเป็นอะไร อยู่ระหว่างก�าลังช่วยกัน  

เสนอแนะ (และปรกึษาหมอดูอนิเตอร์ก่อน... ล้อเล่นอกีแล้ว)

 ในขั้นต้นทางสถาบัน ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ         

ชุดใหญ่โดยมีตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        

การวิจัยทางคลินิก โดยมีผู้อ�านวยการ เป็นประธาน และได้    

แต่งตั้งคณะท�างานชุดเล็ก ที่จะเป็นตัวกลางในการรวบรวม   

และเตรียมเขียนเอกสารเพื่อสมัครขอรับทุน โดยได้แต่งตั้ง 

อาจารย์หมอขวัญชัย เป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อการดี ทั้งนี้จะม ี   

ท่านอาจารย์หมอธีระ ของเรา กรุณามาช่วยเป็นหัวเรือใหญ่  

คอยให้ค�าชี้แนะและให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการเตรียมตัว

เขียนเอกสารเพื่อสมัครเข้าแข่งขันในรอบนี้ เพราะท่านถือเป็น  

ผู ้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากที่สุดในสถาบัน ฯ และน่าจะ       

มากที่สุดในประเทศไทยอกีด้วย

 ตอนนี้ ได ้ ก� าหนดจะ ให ้ มี ก ารจั ดประชุ มแบบ                     

Face to Face หรือ หน้าต่อหน้า เป็นกลุ่มใหญ่ พบกันทั้ง               

4 สถาบัน โดยขอให้แต่ละแห่งเอาตัวหัวหน้าส่วนงานหลัก       

ต่าง ๆ มาพบปะประชุมร่วมกัน และได้ท�าความรู้จักกันเพื่อ    

ช่วยกันเตรียมเขียนเอกสาร ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555      

ที่สภากาชาดไทย กรุงเทพ ฯ ส่วนหลังจากนัน้ คงตามด้วยการ

ประชุมแบบ Ear to Ear หรอื หูต่อหู (เพราะไม่ได้เห็นหน้ากัน 

ได้ยนิแต่เสยีงผ่านห)ู โดยใชก้ารประชมุทางโทรศพัท์ทางไกลคยุ

กันเป็นหลัก ประมาณเดือนละครั้ง และหากจ�าเป็น ก็อาจ         

จัดประชุมแบบหน้าต่อหน้า เป็นกลุ่มใหญ่อีกครั้งต่อปลายปี          

ซึ่งน่าจะขึ้นมาจัดที่เชียงใหม่ ทั้งนี้ต้องเขียนเอกสารให้เสร็จ

สมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ เพื่อเตรียมจัดส่งไปยัง

สถาบันสุขภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ทันก่อน        

สิ้นเดอืนมกราคม ปี 2556 ต่อไป

 เรื่องสุดท้ายที่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน            

ก็คือ ก�าหนดการมาตรวจเยี่ยมเพื่อการประกันคุณภาพของ

สถาบัน ฯ โดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากทางมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

ซึ่ งก�าหนดไว ้ เป ็นวันอังคารที่  19 มิถุนายน 2555 นี้                               

ในปีที่ผ่านมาที่เราได้รับการตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการ          

ประกันคุณภาพ ฯ มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ทางคณะกรรมการ          

ได้ชี้แนะว่า การสื่อสารในองค์กรของเรา ยังเป็นจุดอ่อนอยู่         

มีบุคลากรของสถาบัน ฯ หลายท่านที่ทางคณะกรรมการได้       

มีโอกาสสัมภาษณ์บอกว่า ไม่ค่อยจะรู ้เรื่องความก้าวหน้า         

ในสถาบัน ฯ รู้เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง ไม่ค่อยรู้จักเพื่อน

ที่อยู ่ในหน่วยงานอื่น อาจเป็นเพราะเรามีหน่วยงานย่อย      

หลายหน่วยงานในสถาบัน ฯ แถมกระจายอยู่กันใน 3 อาคาร 

บุคลากรรวมกันกว่า 250 คน ซึ่งน่าจะเป็นข้อบกพร่องของเรา

จรงิ ๆ ที่ผู้บรหิารยอมรับ

  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาให้มีการจัดท�าสารสถาบัน ฯ   

เพื่อหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะช่วยลดช่องว่างของการสื่อสาร

ในสถาบัน ฯ ได้บ้าง (หากท่านได้ช่วยกันเปิดอ่าน) นอกเหนือ   

ไปจากการปรบัปรงุเวบ็ไซต์ของสถาบนั ฯ ให้มกีารประชาสมัพนัธ์

ถงึกจิกรรมของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ และเหตุการณ์ประจ�าวัน

ที่เกดิขึ้นในสถาบัน ฯ และการส�ารวจความพงึพอใจต่อองค์กร

ที่เราได้ช่วยกันตอบรับอย่างดใีนปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ตอนนี้

หน่วยงานนโยบายและแผน และผูบ้รหิารก�าลงัเร่งจดัท�ารายงาน

การประกันคุณภาพของสถาบัน ฯ กันอยู่ เพราะต้องท�าให้เสร็จ
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และจดัส่งให้คณะผูต้รวจเยีย่มได้อ่านและศกึษาก่อนจะมาตรวจ

ก็ขอให้ทุกท่านได้ตระเตรียมความพร้อมตามส่วนงานต่าง ๆ  

เพื่อรับการตรวจเยี่ยมและเชิญตัวแทนมารับฟังผลการ           

ตรวจเยี่ยมจากท่านคณะกรรมการ ฯ ในตอนบ่ายวันเดียวกัน  

ซึ่งทางส�านักงานเลขานุการจะได้แจ้งประสานให้ทราบต่อไป

 สุดท้าย ก็ขออนุญาตกล่าวย�้าเหมือนเช่นทุกครั้ง         

ขอขอบคณุและชืน่ชมในความพยายาม ความทุม่เทของพวกเรา

ทุกคน ทุกหน่วยงาน ภายในสถาบัน ฯ ที่ได้ทุ ่มเทท�างาน          

ด้วยความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีจิตใจ      

สูง้าน ช่วยกนัสร้างบรรยายทีด่ใีนการท�างาน การช่วยกนัท�างาน

เป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน ผู้ประสานงาน

โครงการต่าง ๆ  และเพื่อนผู้ปฏิบัติงานในทุกต�าแหน่งหน้าที่ 

อยากจะบอกว่า ชื่อเสยีงและความส�าเร็จของสถาบัน ฯ ที่เป็น

เหมือนบ้านที่สองของพวกเรา ที่เราได้เติบใหญ่ เป็นที่รู ้จัก      

มากขึ้นทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ล้วนเป็นผล   

มาจากน�า้พัก น�้าแรง หยาดเหงื่อและแรงสมอง ของเราทุกคน 

ขอจงภูมิใจในสิ่งดี ๆ ที่เราได้สร้างร่วมกันเพื่อประโยชน์สุข      

ของสังคมไทยและสังคมโลกครับ

##########

 เ ชิญชวน พุทธศาสนิกชนร่ วมพิธีท � าบุญ

ตักบาตร เนื ่องในวันวิสาขบูชา วันที ่  4 มิถุนายน 2555           

ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ ้นวัดฝายหิน) เวลา 06.30 น. 

เป็นต้นไป

 เ ชิ ญ ช ว น ร่ ว ม พิ ธี ท� า บุ ญ แ ล ะ สื บ ช ะ ต า       

เมืองเชียงใหม่ แรม 10 ค่ �า เดือน 9 เหนือ วันที ่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ประตู

สวนดอก เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
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“เล่าขานงานวิจัย”
ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ

วชิาการทีง่านวนัเกษตรแห่งชาต ิระหว่างวนัที ่1-10 พ.ค. 2555 

นิทรรศการประกอบด้วยโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัยโครงการ

วิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และโครงการวิจัย

ด้านการป้องกันเอดส์ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการ     

และกจิกรรมการให้ความรู้เกีย่วกบัใช้ถงุยางอนามยัทีถ่กูต้อง

อกีด้วย

 สถาบันฯ จะร่วมกับอกี 3 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์วจิัย

โรคเอดส์สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross AIDS Research 

Center) คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล และ Program for 

HIV Prevention and Treatment (PHPT) จัดตัง้เป็นเครอืข่าย

วจิยัด้านโรคเอดส์แห่งประเทศไทย และร่วมกนัพฒันาเอกสาร

เพื่อยื่นสมัครขอรับทุนจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อเป็นหน่วยวิจัย

คลนิกิ (Clinical trial unit) รอบใหม่ระยะเวลา 7 ปี ระหว่างปี 

พ.ศ.2557-2563 ส�าหรบัรอบทนุปัจจบุนั (พ.ศ. 2550-2557) 

สถาบันฯ ได้รับทุนวิจัยโดยตรงในฐานะหน่วยวิจัยคลินิก      

ภายใต้เครอืข่ายวจิยั ACTG และ IMPAACT และเป็นหน่วยวจิยั

ย่อย (Clinical Research Site) ผ่านมหาวทิยาลยัจอนส์ฮอปกนิส์ 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ฉบับนี้ขอเล่าขานงานวจิัยของ ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ 

ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์

ชวีการแพทย์ โดยม ี รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภวิัฒนา คณะเทคนคิ

การแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา ภายใต้

ทนุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก และ The Fogarty AIDS 

International Research and Training Program, Johns Hopkins 

University

 ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ก้าวหน้าไปมากในการรักษาโรคต่างๆ มากมายให้หายขาดได้    

ในขณะที่โรคเอดส์ยังไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้        

ถึงแม้ว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีรวมถึงยาต้านไวรัสชนิดใหม่         

Integrase inhibitor ที่มีอยู่จะสามารถลดปริมาณไวรัสได้ใน

กระแสเลือดและท�าให้ผู ้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้ ตัวยา    

เหล่านี้ล้วนเป็นสิทธิบัตรของต่างประเทศท�าให้ยามีราคาสูง     

ส่งผลให้โอกาสการเข้าถงึยาของผูต้ดิเชื้อลดลง อกีทัง้การได้รบั

ยาที่ไม่สม�่าเสมอยังเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดเชื้อเอชไอวีสายพันธุ์

ใหม่ที่ดื้อต่อยา ผลกระทบที่ส�าคัญคอืท�าให้ยาที่มอียู่ในปัจจุบัน

จะมีช่วงอายุการใช้งานได้สั้นลง ท�าให้ต้องมีการพัฒนายาใหม่

มาทดแทนซึ่งท�าให้มีต้นทุนการรักษาสูงขึ้น นอกจากนี้ปัญหา

และอุปสรรคในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ส�าคัญมาก       

อย่างหนึ่งคือ เชื้อไวรัสเอชไอวีสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์   

บางชนดิโดยไม่เพิม่จ�านวน ท�าให้ยาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัไม่สามารถ

ก�าจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปจากร่างกายได้ เชื้อไวรัสเอชไอว ี    

เหล่านี้สามารถถูกกระตุ้นและเพิ่มจ�านวนกลับมาอีกครั้งได้   

เมื่อหยุดยาต้านไวรัส ท�าให้ปัจจุบันยังต้องให้ยาต้านไวรัสไป

ตลอดชวีติ

 ดร.ศุภชัย กล่าวว่า “งานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับโปรตีน    

ชนดิหนึ่งมชีื่อว่า Zinc Finger Protein (ZFP) ซึ่งออกแบบมาให้ 

ท�าหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในระดับดีเอ็นเอ     

โดยจะยับยั้งกระบวนการเชื่อมต่อสายดีเอ็นเอของเชื้อเอชไอวี

เข้าสูด่เีอน็เอของมนษุย์ โดยขัน้ตอนเริม่ต้นท�าการออกแบบ ZFP  

ผ่านเว็บไซต์ Zinc Finger Tool ซึ่ง Co-Supervisor ของผม Prof. 

Carlos F. Barbas, III ที่ The Skaggs Institute for Chemical 

Biology and the Departments of Molecular Biology and   

Chemistry, the Scripps Research Institute, La Jolla, California 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคนสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมา ในการนี้ 

ผมได้มีโอกาสไปท�างานวิจัยที่นั้นเป็นเวลา 6 เดือนโดยเราใช้

ดเีอน็เอเป้าหมายของเชื้อเอชไอวบีรเิวณทีม่คีวามส�าคญัต่อการ

เชื่อมต่อดีเอ็นเอเข้าสู ่ดีเอ็นเอมนุษย์ มาเป็นต้นแบบในการ

ออกแบบ ZFP เมื่อได้ล�าดับดีเอ็นเอที่ก�าหนดการสร้าง ZFP        

ที่จ�าเพาะ จึงท�าการผลิตโปรตีนนี้มาท�าการทดสอบการจับกัน

ระหว่าง ZFP และดีเอ็นเอเป้าหมายของเชื้อเอชไอวี แล้วจึง

ทดสอบการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในระดับดีเอ็นเอ

ภายในเซลล์ ซึง่ผลทีอ่อกมาน่าประทบัใจมาก จากนี้จะขยายผล

การศกึษาวจิยัเพิม่เตมิในระดบัสเตม็เซลล์ต่อไป ภายใต้กลุม่วจิยั

ของ รศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภวิัฒนา ซึ่งอนาคตอาจน�าไปประยุกต์

ใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่เรียกว่ายีนบ�าบัด เพื่อลด

ปรมิาณไวรสัและก�าจดัเชื้อเอชไอวอีอกไปจากผูต้ดิเชื้อ งานวจิยั

ชิ้นนี้ เป็นลิขสิทธิ์ที่คนไทยคิดขึ้นมาเอง ดังนั้นหากในอนาคต

สามารถน�าไปใช้ได้จริงก็จะช่วยลดต้นทุนในการน�าเข้ายาจาก

ต่างชาตไิปได้มาก  

 จากผลงานทีผ่่านมาสามารถตพีมิพ์ผลงานในวารสาร

นานาชาตไิด้ถงึ 2 เรื่อง คอื Protein Sciences และ Human Gene 

Therapy ที่ม ีImpact factor อยู่ที่ 2.937 และ 4.829 ตามล�าดับ 

และได้น�าไปเสนอผลงานวจิยัด้วยวาจาในงานสมาคมโรคภมูแิพ้ 

โรคหดื และวทิยาภูมคิุ้มกันแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 

MSD Investigator Awards สาขา Immunology จากผลงานวจิัย

เรื่อง “The Innovative Strategy for HIV-1 Gene Therapy by 

Zinc Finger Protein” สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณอาจารย์           

ที่ปรึกษาเป็นอย่างสูงและบุคคลากรในคณะเทคนิคการแพทย์

และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

และความช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงแหล่งทุนวิจัยเพิ่มเติมคือ

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา มา ณ โอกาสนี้
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

 1. ศูนย์วจิัยด้านสารเสพตดิ (แก็งค์ซ่า) สถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก

ส�านักงานคุมประพฤตจิังหวัดล�าพูน เป็นวทิยาการให้ความรู้

เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ให้แก่        

อาสาสมัครคุมประพฤตจิังหวัดล�าพูนทัง้ 8 อ�าเภอ โดยวันที่ 

21 มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมที่ เทศบาลต�าบลป่าซาง    

อ�าเภอป่าซาง จงัหวดัล�าพนู วนัที ่22 มนีาคม 2555 ทีเ่ทศบาล

ต�าบลทาสบเส้า อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน และในวันที่ 4 

เมษายน 2555 ที่ เทศบาลต�าบลริมป ิง อ�าเภอเมือง              

จังหวัดล�าพูน โดยได้จัดแสดงชุดให้ความรู้ สาธิตการดื่ม

มาตรฐาน อนัตรายจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และจดั

กิจกรรม “ฐานเรียนรู ้” เกี่ยวกับสารเสพติด/เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ เพื่อเป ็นการเพิ่มทักษะความรู ้ เกี่ยวกับ

แอลกอฮอล์และสารเสพตดิให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ

 

 2. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ศูนย์ฯ ได้จัดการ

ประชุมเพื่อพัฒนามาตรฐานบริการการบ�าบัดด้วยเมธาโดน

ในกลุ่มผู้ฉีดเฮโรอีน/ฝิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ

ตัวแทนจาก UNAIDS ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

ศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และ เครือข่าย   

ผูใ้ช้ยาภาคเหนอื (TDN) ณ อาคาร 3 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

 3. ศูนย์วจิัยด้านสารเสพตดิ (แก็งค์ซ่า) สถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก 

เครือข่ายวิชาการวิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ 

ส�านักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดกรองและบ�าบัดอย่าง

ย่อส�าหรับผู้ใช้สุรา ยาสูบ และสารเสพตดิ ตามแนวทางของ 

WHO ASSIST-SBI“ และจัดแสดงชุดให้ความรู้ สาธติการดื่ม

มาตรฐาน อันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัด

กิจกรรม “ฐานเรียนรู ้” เกี่ยวกับสารเสพติด/เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ระหว ่างวันที่  17-18 พฤษภาคม 2555                    

โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก 

งานนี้ “หร็อยอย่างแรง”
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ดร.ศักดา พรึงลำ ภู

  เดอืนมถิุนายนนี้ก็ย่างเข้าเดอืนที่ 6 ของปีแล้วละครับ ในวันที่ 4 มถิุนายน พ.ศ. 2555 นี้  ก็เป็นวันส�าคัญทางพุทธศาสนา

ที่ส�าคัญอกีวันหนึ่ง คอืวันวสิาขบูชา ซึ่งย่อมาจากค�าว่า “วสิาขปุรณมบีูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดอืนวสิาขะ (เดอืน 6) 

โดยมีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ในวันวิสาขบูชา ดังนี้ 1. เป็นวันประสูติ 2.เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และ  

3.เป็นวันเสด็จดับขันธ์ปรนิพิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ วันวสิาขบูชาในปีนี้ค่อนข้างพเิศษกว่าทุกปี เพราะจะมกีารฉลอง

พุทธชยันต ี2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ค�าว่า “พุทธชยันต”ี หมายถงึ วันครบรอบชัยชนะของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า เหตุการณ์อันส�าคัญยิ่งนี้ได้บังเกดิขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่า เดอืน 6 ณ ควงไม้พระศรมีหาโพธิ์  รมิฝั่งแม่น�า้เนรัญชรา 

ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ซึ่งปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้นี้มีพระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์  

พุทธสังเวชนยีสถานตัง้อยู่ ณ ต�าบลคยา เมอืงคยา รัฐพหิาร ประเทศอนิเดยี) ก็ขอให้ชาวพุทธทัง้หลายได้ส�ารวม กาย วาจา  ใจ 

ท�าแต่ความด ีละทิ้งความชั่ว ท�าจติใจให้เบกิบานตลอดไป สาธุ........

 กลับมาที่งานของศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ทั้ง 3 หน่วยวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ก็ยังท�างานอย่าง                 

ขยันขันแข็งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยโดยยึดเอาความมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นที่ตั้งครับ งานที่ท�าในช่วงนี้แยกตามหน่วย

วจิัยได้ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 ในวันที่ 3  เมษายน  2555 และ 4  เมษายน  2555 

ทางหน่วยวจิยัระบบสขุภาพ ของสถาบนัฯ และศนูย์อนามัยที ่10 

เชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อน�าเสนอผลลัพธ์การด�าเนิน

งานของโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่ อ เด็กไทย                          

มีโภชนาการสมวัยให้กลุ่มภาคีเครือข่าย ของ จังหวัดเชียงใหม่ 

ทีโ่รงแรม The Park  มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ  170 คน และ ของจงัหวดั

ล�าปาง ที่ โรงแรมเอเชีย มีผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน โดยม ี      

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดล�าปาง มาเป็นประธานพิธีในงานประชุมดังกล่าว         

ตามล�าดับ ข้อค้นพบโดยรวมก็คอืเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และ นักเรียนประถมศึกษา 1-6       

ยังคงมีป ัญหาทางด ้านโภชนาการทั้ งด ้านขาดและเกิน                       

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในบางเรื่องที่ควรปรับปรุง เช่น 

การบริโภคขนมกรุบกรอบ การดื่มน�้าอัดลม เป็นต้น ซึ่งเป็น  

ภารกจิทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผูป้กครองของเดก็จะต้อง

ร่วมมอืกนัเพือ่แก้ปัญหาทางด้านอาหารและ โภชนาการของเดก็

ให้ดยีิ่งขึ้น มคีวามเหมาะสมตามวัย และ อย่างยั่งยนืต่อไป 
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หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ดร.ศักดา  พรงึล�าภู 

หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์ได้เขา้รว่ม

ประชมุกบัคณะกรรมการอาหารแห่งชาตใินฐานะผูเ้ชีย่วชาญ 

ในหัวข้อเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้าง    

ความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชวีติที่ด”ี 

ณ โรงแรม มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

การประชุมดังกล่าวท�าให้ได้รับทราบกรอบแนวคิด และ        

ขั้นตอนการด�าเนินการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการ

ด้านอาหารของประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุทัง้ด้านความมัน่คง

อาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหาร

ศึกษา และ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์     

อย่างมากกับสถาบันฯ ท�าให้ได้แนวคดิในการจัดท�าโครงการ

วิจัย หรือ การจัดท�าโครงการบริการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

อาหาร โภชนาการ และระบบสุขภาพ ของส่วนภูมิภาค        

โดยเฉพาะภาคเหนอืต่อไป

  ส�าหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ก็เป็นการจัดท�า

รายงานโครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ผลการประเมิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 8 จังหวัด

ภาคเหนือ ปี 2555  ให้กับ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ    

เขต 1 เชยีงใหม่  และ ในอนาคตอันใกล้นี้คอืในวันที ่2 มถินุายน 

และ วันที ่8 มถินุายน 2555 ทางหน่วยวจิยัระบบสขุภาพ และ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการ             

จัดประชุมในส่วนของคณะนักวจิัย และ เครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง  

ใน โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาชน          

เพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ  2555 : กรณีศึกษาศูนย์

ต้นแบบ ความคืบหน้าต่างๆ คงจะน�ามาเล่าสู ่กันฟังใน        

news letter ฉบับต่อไปนะครับ
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีกิจกรรมในช่วง

เดอืนที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

 1. โครงการวิจัยเรื่อง “การขยายผลการวิจัยมลพิษ

ทางอากาศและผลกระทบสุขภาพ สู่ชุมชนเพื่อการเรียนรู้และ

ลดแหล่งก�าเนิดฝุ ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบน         

ของประเทศไทย”( GW3) 

 การน�าเสนอรายงานผลการวิจัยของโครงการในงาน

สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “วช. ผลักดันผลงานวิจัย    

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัมนาคุณค่า    

ความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อชีวิตที่ เป ็นสุขและ                

ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย    

แห่งชาต ิ(วช.) ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเวยีงอนิทร์ 

อ.เมอืง จ.เชยีงราย โดยม ีดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล หัวหน้า

โครงการฯ เป็นผูน้�าเสนอรายงานในครัง้นี้ ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา

ประมาณ 100 คน จากสถาบันการศกึษาทั่วทัง้ภาคเหนอืและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 และขอเชญิชวนทกุท่านรบัฟังรายการ “ฟ้าใสไรค้วนั” 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต 3 กรมประชาสมัพนัธ์ ความถี ่เอฟเอม็ 

93.25 เมกกะเฮิร ์ซ ในช ่วงเวลา 17.30 – 18.00 น.                              

ทกุวนัจนัทร์ – พฤหัสบด ีโดยจะมนีกัวจิยัจากหน่วยวจิยัร่วมเป็น

วทิยากรในรายการด้วย
 2. โครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ     

ภูมอิากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร : กรณี

ศกึษาในลุ่มน�า้ปิง ได้ท�าการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

เกษตรกรในพื้นทีห่มูบ้่านหวัฝาย ต.ห้วยทราย อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 สามารถเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม

ได้ทัง้สิ้น 25 คน 

 

 3. โครงการ “Phrao Model” โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

โดย รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและ

บรกิารวชิาการ และอาจารย์ไพสฐิ พาณชิย์กุล ผู้ช่วยอธกิารบดี

ฝ ่ายบริหารงานทั่วไปและกฏหมาย พร ้อมด ้วยตัวแทน                      

จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ น�าโดย ดร.ทิพวรรณ  

ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้า 

หน่วยวจิยัฯ เพือ่เข้าเยีย่มและแนะน�าโครงการต่อนายอ�าเภอพร้าว 

นายจ�าเรญิ สวนทอง ทีเ่พิง่เข้ารบัต�าแหน่งพร้อมกบั ผูอ้�านวยการ

โรงพยาบาลพร้าว นายแพทย์สมิธ ศมพันธุ์พงศ์ ซึ่งได้มีการ     

มอบนโยบายให้กับทีมงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555                 

ณ หอประชมุทีว่่าการอ�าเภอพร้าว โดยในช่วงเช้าได้มกีารเข้าร่วม

ประชุมกับคณะกรรมการต�าบลเขื่อนผาก เพื่อรับฟังปัญหา         

ในชุมชนและแนะน�าโครงการให้กับผู้มาร่วมประชุมด้วย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  10

หน่วยวิจัยโภชนาการ

      1. โครงการวจิัย

 1.1   โครงการ “การศกึษาน�าร่องเรือ่งการบรโิภคอาหาร

ในผูป่้วยทีต่ดิเชื้อเอชไอวใีนภาคเหนอื” เกบ็ข้อมลูจากอาสาสมคัร

เรยีบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวเิคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศกึษา

และจัดท�ารายงานการวจิัย

 1.2 โครงการ “การศึกษาถึงผลการบริโภคอาหารที่มี

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตต�่าปานกลางต่อผลของการเกิดความ      

ผิดปกติของรูปร่างและความผิดปกติของระดับน�้าตาลและไขมัน

ในเลือด” อยู ่ระหว่างยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาเชิง

จริยธรรมจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกัน

ภยันตรายในการวจิัยกับมนุษย์ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 1.3  กิจกรรม คุณค่าทางโภชนาการ สถานการณ์         

การปนเป้ือน วตัถเุจอืปนของไส้อัว่ในอ�าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ในโครงการหลัก การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหาร 

ภาคเหนือ: ไส้อั่ว เก็บตัวอย่างไส้อั่วที่ท�าให้สุกโดยวิธีอบด้วย     

เตาแก๊ส ทอด และย่างด้วยเตาถ่าน จากตลาดสดในเขตและ    

นอกเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ ครัง้ที่ 1  และ 2  รวมทัง้วเิคราะห์

ปริมาณสารต่างๆ ในตัวอย่างไส้อั่วเรียบร้อยแล้ว ได้สรุปผล

วิเคราะห ์ปริมาณสารอาหาร การปนเป ื ้อน สารเจือปน                    

ของตวัอย่างทัง้หมด และจดัท�าร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ ส่งให้แก่

หัวหน้าโครงการฯ เมื่อ  10 พฤษภาคม  2555

 1.4  การประเมินสถานการณ์ภาวะไอโอดีนในหญิง       

วัยเจริญพันธุ์และเด็กวัยเรียนในประเทศไทย ได้รับเอกสารจาก

คณะกรรมการพทัิกษ์สทิธิส์วสัดภิาพและป้องกนัภยนัตรายในการ

วิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ให้ด�าเนินการวิจัยได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียม

เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนนิการวจิัย เช่น เอกสาร

อบรมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เอกสารอุปกรณ์ที่ต้องใช้ กิจกรรม  

การด�าเนนิงานภาคสนาม เป็นต้น รวมทัง้จดัท�าหนงัสอืขออนญุาต

ด�าเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

และหนงัสอืเชญิผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษา ผู้อ�านวยการโรงเรยีน และครูอนามัยของโรงเรยีน 11  แห่ง

เป็นคณะท�างานของโครงการฯ เพื่อให้สามารถด�าเนินการ        

ภาคสนามได้ภายในเดอืนพฤษภาคมถงึกรกฎาคม  ๒๕๕๕

2. ผลงานวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์  มผีลงานวจิยัทีนั่กวจิยัจาก

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มส่ีวนร่วมในงานวจิยัได้แก่

 2.1 Kittipan Rerkasem, Antika Wongthanee, Amaraporn 

Rerkasem, Pien Chiowanich, Piyamitr Sritara, Sakda               

Pruenglampoo, Ampika Mangklabruks. Intrauterine nutrition 

and carotid intimal media thickness in young Thai adults.  Asia 

Pac J Clin Nutr 2012;21 (2):247-252. 

 2.2 Chiang Mai Low Birth Weight Study Group.         

The Risk Factors of Low Birth Weight Infants in the Northern 

Part of Thailand. J Med Assoc Thai 2012; 95 (3): 358-65.

 ท้ายทีส่ดุทางศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์  

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพได้มโีอกาสน�าผลงานทางวชิาการ

ไปร่วมจัดแสดง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 : เกษตร

สร้างสรรค์ เศรษฐกจิยั่งยนื ในวันที่ 1-10 พ.ค. 2555 ณ พื้นที่ 

ศู น ย ์ วิ จั ย ส า ธิ ต แ ล ะ ฝ ึ ก อ บ ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ม ่ เ หี ย ะ                                         

คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  บังเอญิในวันเปิดงาน

ช่วงบ่ายของวันที่ 1 พ.ค.2555 ได้เกิดพายุฝนอย่างรุนแรง             

ในพื้นที่จัดงาน บางท่านอาจจะพลาดไม่ได้ดูผลของพายุฝน         

ในครัง้นัน้ จงึได้รวบรวมรปูมาให้ดนูะครบั อย่างไรกต็ามหลงัจาก

ที่ได้มกีารจัดสถานที่ใหม่แล้วทางสถาบันฯ ก็ได้เข้าไปร่วมในการ

แสดงผลงานจนเสร็จสิ้นวันงานซึ่งในภายหลังมีการขยายวันงาน

ไปจนถงึวันที่ 13 พ.ค.2555
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ม. ขอนแก่น ศึกษาดูงานวิจัย

ทางคลินิกสถาบันฯ

 สถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ โดย รศ. นพ. สุวัฒน์               

จริยาเลิศศักดิ์  ผู ้อ�านวยการ ให ้การต ้อนรับคณะผู ้ศึกษาดูงาน                            

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ. ปิยะทัศน์  ทัศนาวิวรรธ                    

รศ. นพ. ภพ  โกศลารักษ์ และ ภญ. ธนิษฐา  อุดมพาณิชย์ โดยคณะ           

ผู้ศึกษาดูงานเข้ารับฟังการบรรยาย ดูงานห้องเภสัชกรรม และหน่วยวิจัย

ทางคลนิกิ ทัง้นี้ทางคณะศกึษาดงูานจะได้น�าการด�าเนนิงานของสถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไปจัดตัง้สถานบรหิารจัดการ

และพัฒนา งานวิจัยทางลินิค ให้เป็นหน่วยรองรับงานวิจัยทางคลินิค        

ของนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนักวิจัย     

ที่จะมีขึ้นในอนาคต ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 

วันที่ 2 เมษายน 2555

      นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย 

             เข้าดูงานของสถาบันฯ

 นักวจิัยจาก The School of Medical Sciences, University Sains 

Malaysia (USM) โดย Assoc. Prof. Rusli Abdullah พร้อมกับทีมงาน      

และนักศึกษาทางการแพทย์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน    

งานวจิัย โดยม ีรศ. นพ. สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยาย

สรุปภาพรวมการวจิัยของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555

สถาบันฯ จัดพิธีมอบเสื้อสามารถ

 รศ.นพ.สวุฒัน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท�าพิธีมอบ            

เสื้อสามารถแก่นักกีฬาของสถาบันฯ ที่ท�าผลงานดีจนสามารถ

คว้าเหรยีญรางวัลได้ถงึ 34 เหรยีญ ในการแข่งขันกฬีาบุคคลกร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2554 เพื่อเป็น         

ขวัญและก�าลังใจให้นักกฬีา ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY 

GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
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 ดร .ศุภชัย   ศักดิ์ ขจรภพ จากศูนย ์วิจัยชีว โมเลกุล                            

และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด MSD 

INVESTIGATOR AWARDS 2012 เรื่อง “The Innovative Strategy for 

HIV-1 Gene Therapy by Zinc Finger Protein” ในงานประชุมวชิาการ

ประจ�าปี ครัง้ที่ 28 พุทธศักราช 2555 โดยสมาคมโรคภูมแิพ้ โรคหดื 

และวิทยาภูมิคุ ้มกันแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธิน ี

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ดร.ศุภชัย รับรางวัลชนะเลิศ 

MSD INVESTIGATOR AWARDS 2012

สถาบันฯรว่มขบวนแหง่านประเพณปีีใ๋หมเ่มอืง เชยีงใหม่

 ในช่วงเดอืนเมษายนของทกุปี ถอืเป็นช่วงของเทศกาล

มหาสงกรานต์ หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงการส่งเสริม

ประเพณีสงกรานต์เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัด

เชียงใหม่เป็นประจ�าทุกปี ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญ

พระพุทธรูปส�าคัญของมหาวิทยาลัยและขบวนแห่เข้าร่วม

กจิกรรม เพื่อท�านุบ�ารุง ศลิปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์

ของท้องถิ่นภาคเหนอื ตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย

 ส�าหรับในปี 2555 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัด 

ขบวนแห่สรงน�้าพระพทุธรปูของจงัหวดัขึ้น ในวนัที ่13 เมษายน

เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญ

พระพุทธรูปส�าคัญประจ�าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่       

พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล 

ประดษิฐานบนบุษบก ตกแต่งแบบศลิปะล้านนาอย่างสวยงาม 

ร่วมขบวนสรงน�า้พระในงานประเพณมีหาสงกรานต์ครัง้ยิง่ใหญ่ 

เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี  

อันดงีามของท้องถิ่น

 ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ครั้งนี้ สถาบันวิจัย       

วิทยาศาตร์สุขภาพได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในขบวนแห่ร่วมกับ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เช่นกัน
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พธิดี�าหวัผูอ้าวโุสและผูอ้�านวยการ ประจ�าป ี2555

 ผูบ้รหิาร พร้อมด้วยบคุลากรสถาบนัฯ จดัพธิดี�าหวัผูอ้าวโุสและผูอ้�านวยการ ประจ�าปี 2555  ณ อาคาร 1 สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สุขภาพอาคาร วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวท ีรวมทัง้ถอืโอกาสขอขมาลา

โทษในสิ่งที่เคยกระท�าให้ขุ่นหมองด้วยความตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ และใช้โอกาสนี้ขอพรปีใหม่ไทยอกีด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้

บรหิารสถาบันฯ ก็ได้อวยพรให้บุคลากรทุกท่านมคีวามสุขตลอดปี 2555 นี้ 
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หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

จัดอบรมโปรแกรม SPSS เบื้องต้น หน่วยวเิคราะห์ข้อมลูและสถติ ิสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม โปรแกรม SPSS 

เบื้องต้น โดยมคีุณศักดิ์ระพ ี ชัยอนิทรอีาจ นักสถติ ิสังกัดหน่วย

บริหารจัดการข้อมูลวิจัย เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมชั้น 2  

อาคาร 3 วันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิง      

ปฏิบัติการ ประกอบด้วย นักวิจัย และผู ้ช ่วยนักวิจัยจาก

สถาบันวิจัยสังคม  และจากหน่วยมลภาวะ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพ ซึง่กไ็ด้รบัความรูจ้ากการฝึกอบรมครัง้นี้เป็น

อย่างดี

 สภาเทคนคิการแพทย์ ได้ให้การรบัรองระบบคณุภาพ

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551        

แก่ห้องปฏบิตักิาร Clinical Laboratory สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซึ่งสถาบันฯ ได้เข้าร่วมพธิมีอบ

ใบรับรองระบบคุณภาพห ้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน                

งานเทคนิคการแพทย์ 2551 โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์  

ในการประชุมวิชาการประจ�าป ีครั้งที่  36 ของสมาคม              

เทคนิคการแพทย ์แห ่งประเทศไทย ณ ห ้องเชียงใหม ่                         

โรงแรมดเิอมเพรส จงัหวัดเชยีงใหม่ เมือ่วันที ่24 เมษายน 2555

สภาเทคนิคการแพทย์ มอบใบรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ Clinical Laboratory

RCU จัดอบรม “Human Subject Protection”

 หน่วยงาน RCU ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเรื่อง “Human Subject       

Protection” แก่นักวจิัยและบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อเพิ่มความรู้

ความเข้าใจโดยเฉพาะเรือ่งจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย ์เนีอ่งจาก

สถาบันฯ ต้องมกีารท�างานวจิัยเกี่ยวกับมนุษย์อยู่ตลอด และเพื่อ

ให้ได้ผลงานวจิัยที่มคีุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

 ในงานนี้ได้มวีทิยากรผูท้รงคณุวฒุมิาบรรยายให้ความรู้ 

ทัง้ ศ.นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ ให้ความรู้เรื่อง History of Research 

Ethic รศ. ดร.นมิติร มรกต บรรยายเรื่อง The Belmont Report 

and Ethical Principle นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยของสถาบันฯ             

ทัง้คณุพสิษิฏ์ นาส ีและ ดร.สกุญัญา ลนิพศิาล มาให้ความรู้เรือ่ง 

U.S Code of Federal Regulations 45 CFR 46 และ Requirements 

for U.S National Institutes of Health (NIH) funded research with 

human subjects ตามล�าดับ
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นักศึกษาต่างประเทศ น�าเสนอผลงานวิจัยภายใต้ทุน The Fogarty 

International Clinical Research Scholars Program

 Mr. Daniel Yang นักศึกษาชาวต่างประเทศ       

โดยทุน The Fogarty International Clinical Research  

Scholars Program เพื่อศึกษาและฝึกประสบการณ์ใน      

งานวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ปี ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้บรรยายสรปุผลงานวจิยั 

พร้อมกบัมงีานเลี้ยงน�า้ชาส่งท้ายก่อนทีน่กัศกึษาจะเดนิทาง

กลับภูมลิ�าเนาสิ้นเดอืนพฤษภาคมนี้ โดยม ีรศ.นพ.สุวัฒน์  

จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ ร่วมรับฟังบรรยาย 

พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Daniel Yang ด้วย             

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 27 เมษายน 2555

สถาบันฯ ร่วมพิธีด�าหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มช.

 รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู ้บริหาร     

และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีด�าหัวอดีตอธิการบด ี

อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 

2555 ในวนัศกุร์ ที ่27 เมษายน 2555 เพือ่เป็นการสง่เสรมิ

กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ     

และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ณ บรเิวณลานสกั หน้าศาลาธรรม มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่
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หน่วยงาน RCU จัดอบรม SOP

 หน่วยงาน Regulatory Compliance Unit (RCU) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดอบรม SOP เรื่อง "Financial Conflict of Interest in US 

PHS-Funded Research" ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยม ีดร.สุกัญญา ลนิพศิาล 

เป็นผูบ้รรยาย พร้อมกบัมนีกัวจิยัของสถาบนัฯ เข้าร่วมฟัง

การบรรยายเป็นจ�านวนมาก

น�าเสนอเครื่องวัดปริมาณฝุ่นหมอกควัน

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ น�าโดย 

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส คุณธัญภรณ์  

เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     

พร้อมด้วย ผศ. สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ นักวิจัย                

ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์

ไฟป่า และหมอกควัน โดยน�าเครื่องวัดปริมาณฝุ ่น       

หมอกควันที่พัฒนาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาฝุ ่น 

หมอกควัน น�าเสนอในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน�้า

เฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  

โดยมีนางสาวยิ่ งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี                    

เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฯ ณ บ้านนาหวาย ต�าบล

เมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพบก

ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนร่วมกัน

จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความ

จงรักภักดีเนื่องในงานมหามงคลสมัยที่สเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าต้นน�้า  

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา
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ตารางกิจกรรม

ท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่

ผู้อ�านวยการ ประชุม 2012 HANC Behavioral Science Working Group Meeting Invitation      

(BSWG Meeting) เมอืง Miami รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

การประชุมกรรมการบรหิารประจ�าสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

พธิที�าบุญ และสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม่ ณ ประตูสวนดอก  

ผู้บรหิาร และทมีด�าเนนิงาน ประกอบด้วย ผู้อ�านวยการสถาบันฯ อ.ธรีะ อ.ขวัญชัย คุณปีเตอร์ 

และหวัหน้าหน่วยสนบัสนนุการวจิยั ประชมุเพือ่เตรยีมขอรบัทนุจาก NIH Thailand HIV/AIDS and 

Infectious Disease research ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

การตรวจการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษา สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ครัง้ที่ 2/2555

รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

เข้าร่วมประชุม HIV Prevention Trials Network (HPTN) annual meeting Marriott Wardman     

Park Hotel Washington, DC USA

ศาสตราจารย์ ธรีะ ศริสิันธนะ ผู้บรหิารโครงการฯ ร่วมประชุมวชิาการ HPTN, IMPAACT และ 

ACTG (1.) HPTN DC (2.) IMPAACT: Internation Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical 

Trial Group (3.) ACTG annual meeting international aids conference Washington, DC USA.

ศาสตราจารย์ วริัต ศริสิันธนะ หัวหน้าโครงการวจิัย แพทย์หญงิ ลนิดา เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย 

นางสาว ปราณ ีขัดอุโมงค ์พยาบาลวจิัย นาง ปิยะธดิา สร้อยสุวรรณ เภสัชกร นาง จนิตนา 

ค�าร้อง ผู้ประสานงาน ร่วมประชุมในโครงการวจิัย 2012 IMPAACT Group Meeting การประชุม

ประจ�าปี IMPAACT Group Meeting 2012 โรงแรม Marriott Wardman Park Hotel                              

รัฐ Washington, D.C ประเทศสหรัฐอเมรกิา

4        มถิุนายน 2555

4-9    มถิุนายน 2555

 

12      มถิุนายน 2555

14      มถิุนายน 2555

15      มถิุนายน 2555

19      มถิุนายน 2555

22      มถิุนายน 2555

22-27 มถิุนายน 2555

22-23 มถิุนายน 2555

25-29 มถิุนายน 2555

มิถุนายน 2555
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สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ส่งมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118

ตารางกิจกรรม
กรกฏาคม 2555

16-20      กรกฏาคม 2555

28-29      กรกฏาคม 2555

ศาสตราจารย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

นาย กติตพิงศ์ รุง่เรอืงธนะกจิ นักวจิยั ช�านาญการพเิศษ นางสาว ดาราลักษณ์ ถาวรประสทิธิ ์

พยาบาล นางสาว ศรวรุณ ธนันไชย พยาบาลวจิัย ร่วมประชุมในโครงการวจิัย 2012 Annual 

ACTG Meeting Grand Hyatt Washington DC USA

ประชุมการขอรับทุนจาก NIH
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

 มาแย้ว...ว จ้า ข่าวดงีานววิาห์ของอกี 1 หนุ่ม ไอท ีประจ�า RIHES “วโิรจน์ แก้วตุ้ย” หรอื “เอส” ควงแขนแฟน

สาวแสนสวยน่ารัก “วัชราภรณ์ สทิธคิ�าทับ” หรอื “น้องตุ๊กตา” เข้าสู่ประตูววิาห์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555 โดย

งานแต่งจัดขึ้นที่เมาท์เท่น คลกิ เวลเนสส์ รสีอร์ท เชยีงใหม่ สถานที่สวยงามบรรยากาศดมี๊าก ๆ ค่ะ ไฮโซ! (แอบไปดูใน

เว็บมา..คร ิคร)ิ  ไปทางเส้นหางดง ลัดและข้ามไปฝั่งถนนชลประทาน แหม..Celeb มะไปมะได้แระงานนี้ ก็ได้รับการ์ดกะ

เค้าด้วยน ิการ์ดน่ารักดคี่ะ กิ๊บเก๋ สไตล์วนิเทจซะด้วย แต่ไหงมะค่อยเห็นหน้าเจ้าบ่าวเลยน ิ  นั่งข้างหลังเจ้าสาวหันหน้า

เอยีงข้างอมยิ้มเขนิ ๆ ซะงัน้ ...แหะ ๆ ล้อเล่นอะนะ เข้าใจค่ะว่าที่สตูเค้าถ่ายภาพแบบ Theme ซรีี่ย์เกาหลอีะนะ แนว ๆ 

คุณหนวูุน่วายกะเจ้าชายเยน็ชา อะไรประมาณนัน้  ออกจะอนิเทรนด์เนอะ...  ทมีงานขอแสดงความยนิดด้ีวยนะคะ S..โซ่....  

อ้าว...สองหนุ่ม RIHES ไอท ี เค้าชิ่งไปแล้ว สอง อัย้ยะ....แล้วงี้อกีคนล่ะจ๊ะ.......?? ขะใจ๋ๆ เน้อ......น๊า  พี่ ๆ น้า ๆป้า ๆ   

เอาใจช่วยกันอยู่นะจ๊ะ ไม่เลฟิมะช่วยลุ้นน๊า.....จุ๊บุ จุ๊บุ....

 น้องจูดี้....ตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่เธอรับ 

ช่อดอกไม้ของเจ้าสาวได้ในงานแต่งเอส ....ถึงกับ    

กลัน้น�า้ตาไว้ไม่อยู ่  ...ดใีจมากคะ่...ทีจ่ไูดร้บัต�าแหนง่

อันทรงเกยีรตนิี้ให้เป็นเจ้าสาว....คนต่อไป ....ทมีงาน

ขอแสดงความยนิดดี้วยนะจ๊ะ .....อ ิอิ
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 ภาพนี้ต้องขยาย.... พาดหัวข่าว RIHES ขึ้นหน้า 1 กัน  

ไปเรยย ... อ้อยหวาน (คนึงนุช) ซ้าย ถูกหนุ่มใหญ่เสื้อลาย           

ไม่ทราบชื่อ ถือถังชมพู ใส่แว่นด�า หมวกกันน็อคแดง อ�าพราง

ใบหน้า ลวนลาม เข้าอย่างจัง!  โดยเอาน�้าผสมน�า้แข็งเย็นเจี๊ยบ

ราดเข้าที่ต้นคอ จนรู้สึกขนลุก...โอ้ว..ว   เข้าร่วมเดินขบวน          

13 เมษา มาเช็คเรทติ้งวัดกันดูแล้ว ปีนี้ลงมตใิห้เธอเรยย ..เรทติ้ง

ชแีรง เจงๆ น๊า ..ชนะเลศิ อกี 2 คนข้าง ๆ แพ้ตายไปเรย..ย  อ ิอ ิ

 รอง ฯ ขวัญชัยกะ อ.เกรียงไกร แข่งกันขอเก็บภาพ
ความประทับใจในพิธีรดน�้าด�าหัวผู ้อาวุโสสถาบัน ฯ ส่วน       
รองฯรศัม ีคดิในใจ ปีหน้าคงได้ขึ้นแท่นกะเค้าแล้วสเิรา...อัย้ ยะ!

 
มะรู้ว่าหมอบ ีpresent ขายได้กีเ่ครือ่งแระ แต่ทีแ่น่ๆ 

พี่เปีย พี่เก๋ผ่อง หมอวัฒน์ ซื้อรุ่นเดยีวกะหมอบ ีหลังจากถูก

หมอบเีป่าหูเรื่องมอืถอืซัมซุง..อะ 
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 ว๊ายๆ...ต่ายแอบซบรองหมีด้วย..อ่า และแล้ว PR       สาวออกมาเผยกับสื่อว่า ต่ายมะได้ท�าเยี่ยงนั้น ..น๊า...ภาพนี้       มุมกล้องมันพาไป....ต่างหากอะคร้า  ฮ่า...ฮ่า..

 วันทยาวุธ....แต่ไม่เรยีบอาวุธ  แว๊ก...ลูกเสอื หรอื

ทหารกองไหนเนี่ย ใส่เสื้อผ้าแฟชั่นพื้นเมืองสีตุ่นๆคนนึงใส่ 

กางเกงสแลค อกีคนใส่ยนีส์...เอ้อเก๋ซะมะม.ี..แจ่มสุดๆ

 ภาพหลดุ เลขานกุารสถาบนั ฯ ท่าแมนม๊ากๆ ลงพื้นทีเ่องเลย..ค๊า เพือ่จดับธูสถาบนัฯ ในงานวนัเกษตร

แห่งชาติ งานนี้ขอเบิกค่าท�าทรีทเมนท์หน้า ล่วงหน้ากันเรยย..คร้า  เพราะแต่ละคนมีอาการหน้ามืดตาลาย 

ร้อนจะละลาย ไม่พอเจอพายุฝน บูธก็พังทลาย ทมีงานก็พาลไม่สบาย เฮ่อ..เคราะห์ซ�า้กรรมซัด เจงๆ ต้อง

ส่งก�าลังไปจัดกันอกีรอบ .... ขอบอก...ก (ฟ้องด้วยภาพ)
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 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมประเมินผล และแสดง                   

ความคิดเห็นต่อ "สารสถาบันฯ" ทุกความเห็นทุกค�าติชม          

คณะผู้จัดท�าจะน�ามาปรับปรุงให้ สารสถาบันฯ เป็นสื่อกลางที่ดี

ในการสื่อสารเพื่อบุคลากรทุกคนต่อไป

บ่วงรา๊ก..ก.......(ฉบับ RIHES) อแีพงกะขนุหลวง..เจา้ขา ! (^_^)
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ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
   ปิ๊ตตี้ลานนา…ขี่รถถบีตะลุยดซี ี(ภาคต่อจนจบ)

                       ปิ๊ตตี้..ลานนา
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 ม าแล้วจ้า!!  มาแล้ว!!  ปิ ๊ตตึ้ลานนา กลับมา        

รายงานตัวแล้ว หลังจากมัวหลงระเรงิกับสารพัดเทศกาลของไทย 

แถมแอบแวบไปแบคแพค็ล่าสดุขอบฟ้า ตามหาทีม่าของ Toblerone   

ชอคโกแลตยี่ห ้อดัง และบริษัทหนังยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง         

Paramount Picture …อยากรู้ใจ้ก่อ ว่าเป็นจะใด..ขออุบไว้ก่อน        

วันหน้า ค่อยเอามาเล่าให้ฟัง แต่ขอบอกใบ้ไว้หน่อยละกันว่า         

เป็นอีกทริปหนึ่งที่ประทับใจและต้องกด like ให้อีกหลาย ๆ ครั้ง   

วันนี้เรามาขี่รถถบีตะลุยดซีกีันต่อละกัน

^-o-^  ……^-o-^  ……^-o-^ ……^-o-^ ……^-o-^ ……^-o-^ 

 จากตอนก่อน …เล่าถงึตอนแกงค์รถถบีไปลงเวลาคารวะ

ท่านประธานาธบิดลีนิคอร์น (กลบัไปหาอ่านได้จากสารสถาบนัฉบบั

ส่งท้ายปีเก่า-ธันวา 54 นะเจ้าคะ)   

 เสร็จสิ้นจากการรายงานตัวกับท่านลินคอร์น ออกจาก  

ตัวอาคารหลังคาสูงที่มีเสายักษ์สไตล์โรมันรายรอบ เหลียวซ้าย   

แลขวาหาอะไรสนุกๆ แบบไทยๆ เพื่อเป ็นแรงจูงใจในการ                

ท�ากิจกรรมต่อ…‘ติ๊กต่อก!  ติ๊กต่อก! อะไรเอ่ยเป็นแรงจูงใจที่         

อยู่ในสายเลอืดคนไทย มักจะเกดิเป็นรายปักษ์ทุก 15 วัน … บอกใบ้ 

แค่นี้ อชิัน้มัน่ใจเกนิล้านเปอร์เซน็ต์  ผูอ่้านทกุท่านคงตอบถกูแน่นอน

 แม่นแล้วเจ้าค่ะ  การค้นหาหาสญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ 

(เลขเด็ด) นั่นเอง แหม! เรื่องนี้มันอยู่ในสายเลอืดคนไทยอย่างเรา

ว่าไม๊ล ่ะเจ ้าคะท่านผู ้อ ่าน …จะขูดหรือถูเสาก็ท ่าจะไม่ไหว                    

มือไม้ไม่ถลอกปอกเปิกก็อาจถูกคุณต�ารวจจับเอาข้อหาท�าลาย

สถานที่ราชการ  อย่ากระนัน้เลยเอาเป็นนับเสาก็แล้วกัน  ว่าแล้ว…

อชิัน้กเ็ริม่เดนิวนประทกัษณินบัเสายกัษ์ ตอนเดนินบัเสากถ็อืโอกาส

สังเกตวิวรอบๆ ไปด้วย ด้านหน้าอาคารเป็นลานกว้างมีบ่อน�้า

สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างใหญ่ ไกลออกไปในแนวเดียวกันจะสะดุด      

แท่งสูงเหมือนดินสอยักษ์อีกฝั่งหนึ่งของขอบบึง แท่งดินสอนี้คือ 

อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) เลยจากอนุสาวรีย์

วอชิงตัน สุดแนวสายตาปลายสุดอีกด้านเห็นอาคารรัฐสภา          

(US capitol Hill) เป็นตึกสีขาวหลังคาโดมสไตล์โรมันอยู่ลิบๆ       

สถานที่ทั้ง 3 แห่งเค้าสร้างอยู่เป็นเส้นตรงเดียวกัน และรอบๆ   

สนามหลวงแห่งดซีหีรอื The National Mall แห่งนี้ก็มสีถานที่หรอื

พพิธิภัณฑ์ต่างๆ รายรอบ สวยงานกลมกลนื แม้ว่าบางจุดก็สร้าง

ห่างกันเกือบ 50-60 ปี ต้องขอชมเชยสถาปนิกวางผังเมือง …    

‘เอ๊ะ! หรอืว่าเค้านัง่ไทม์แมชชนีมาดอูนาคตแล้วกลบัไปเขยีนผงัเมอืง

เตรยีมไว้ ’ …คดิไปได้นะตูเนี่ยะ… ขอบอก ระยะทางจากลนิคอร์น

เมมโมเรียล  ถึงรัฐสภาคือ 3 กม.  ถ้าไม่มั่นใจว่าฟิตพออย่าคิด     

จะเดนิ เดี๋ยวจะหาว่าอชิัน้ไม่เตอืน 
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 มองจากหน้าอาคารผ่านบึงน�้าไปยังอนุสาวรีย์วอชิงตัน

แล้ว อิชั้นนึกถึงภาพยนต์ในดวงใจเรื่องหนึ่งที่ใช้วิวนี้เป็นฉากเด่น

ฉากหนึ่งในเรื่อง ภาพยนต์เรื่องนัน้คอื -ฟอร์เรสท์ กัมพ์ : อัจฉรยิะ

ปัญญานิ่ม- ฉากที่ฟอร์เรสท์ กัมพ์ วิ่งลุยบึงน�้าไปหาแฟนสาว        

แต่ตอนที่อชิัน้ไปก�าลังปิดซ่อม มปีระกาศตดิไว้ว่าจะแล้วเสร็จและ

เปิดให้ชื่นชมใหม่ก็โน่น ปี ค.ศ. 2013 และเมื่อเดินอ้อมตัวอาคาร  

ไปด้านหลังก็จะเป็นวิวแม่น�้าโปโตแมคที่พวกเราขี่รถผ่านกันมา     

วนครบรอบนับเสาได้ 38 ต้น หมายถงึ 38 รัฐในสมัยที่เค้าสร้าง

อนุสาวรยี์แห่งนี้เจ้าค่ะ   

 จากนั้นก็ได้เวลาอ�าลาท่านลินคอล์น ถีบรถโฉบผ่าน     

ลานกว้างหน้าอาคารลินคอร์น เมมโมเรียล  สู่สวนหย่อมที่มีคน   

วิ่งออกก�าลังสวนมาเป็นระยะ ก็ทะลุถึง… ก�าแพงหินแกรนิต             

สีด�าวาวขนาดใหญ่  ซึ่งมองจากไกลๆ ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไร     

เหน็เพยีงเป็นรอยเลอะๆ เตม็ไปหมด รจึะเป็นภาพแอบสเตรคทีต้่อง

เป ็นศิลป ินถึงจะดูออก ‘มันอยู ่ ในจิตวิญญาณ ต้องดูด ้วย                      

จิตวิญญาณ’ (ขอให้จินตนาการอารมณ์ประมาณ อ. เฉลิมชัย  

โฆษิตพิพัฒน์ บรรยาย) พวกเราจอดรถแอบข้าง ๆ ทางไม่ให้    

เกะกะใคร ยิ่งเดินเข ้าใกล้ก�าแพง ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์                     

‘โอ้พระเจ้าจอร์ช มันยอดมาก’ ผนังเลอะๆ ที่ดูไม่ออกทีแรกยิ่ง     

เข้าใกล้ยิ่งพบว่ามันคอื ภาพของเหล่าทหารหาญ ในอริยิาบถต่างๆ 

ให้ความรู้สึกเหมือนมีชีวิต และรอยจารึกชื่อเต็มผนังกว้างใหญ่ 

อนุสรณ์สถานแห่งนี้คือ อนุสาวรีย์ทหารรบเวียดนาม (Vietnam 

Veterans Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลกึถงึทหารผ่านศกึ

เวียดนาม ที่จารึกชื่อทหารอเมริกันที่เสียชีวิตหรือหายสาบสูญ       

ในสงครามเวยีดนาม 58,000 นาย  วนัทีไ่ปอชิัน้ยงัพบผูค้นแวะเวยีน

มาวางดอกกุหลาบหน้าป้ายชื่อ อิชั้นเลยแอบคิด... ‘อาจเป็นญาต ิ

พี่น้อง ที่มาเพื่อระลกึถงึผู้จากไป’ … 

 ผนงัแกรนติสดี�านี้ ออกแบบโดย สาวน้อยวยั 21 นกัศกึษา

ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลัยเยล ชื่อ Maya Ying Lin  ผลงานนี้ Lin 

ออกแบบภายใต้แนวคดิของ  การน�าอดตีและปัจจบุนัมาบรรจบกนั  

โดยรายชื่อของทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามที่สาบสูญหรือตาย 

ได้ถูกสลักลงบนหินแกรนิตด�า ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ทันท ี      

เมือ่แรกมองด้วยมมุทีส่ะท้อนและย้อนแสงอาทติย์ แต่จะต้องให้เงา

ของญาติผู ้สูญเสียนั้นทาบลงบนอักษรรายชื่อของทหารที่สลัก      

บนหินด�าเสียก่อน ภาพอักษรนั้นจึงสามารถมองเห็นได้ และสิ่งนี้

นี่เอง เป็นวธิทีี่ Lin ใช้ให้เป็นการสื่อสารระหว่างคนเป็นและคนตาย 

ผ ่านแสงและเงาของคนเป ็นถึงคนตาย คนตายถึงคนเป ็น                      

ล�า้ลกึ จรงิ ๆ…ขอคารวะ ( คดิได้ไงเนี่ย!!!)
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 ไม่ห่างจากผนงัแกรนตินกั มรีปูป้ันทีโ่ด่งดงั ชือ่ สามนกัรบ 

(The Three Soldiers )  รูปปั้นของทหารทั้ง 3 แสดงถึงความ       

หลากหลายของผู ้ที่ ไปร ่วมรบ ซึ่ งมีทั้ ง  ชนผิวขาว ผิวด�า                            

และเมก็ซกินั … ถ้าสงัเกตให้ด ีจะเหน็ว่า รปูป้ันทหารเหล่านัน้ก�าลงั

เพ่งมองไปยังรายชื่อของเพื่อนทหารที่เสียชีวิต … ใกล้ๆ กันก็ม ี

อนุสาวรีย์รบเกาหลี (Korean War Memorial) เป็นรูปหล่อ             

ด้วยเหล็กกล้าของทหารเหล่าต่างๆ ของสหรัฐที่ร่วมรบในสงคราม

เกาหลี 19 รูป ในท่าก�าลังขึ้นเขา สวมเสื้อฝน มือถือปืน ใบหน้า

สะท้อนถงึความเหนด็เหนือ่ยเมือ่ยล้าและหวาดกลวั แหม! บรรยาย

แล้วให้จนิตนาการตามจนรู้สกึตามนัน้จรงิๆ 

 …. อิชั้นว่า การมีส่วนร่วมในสิ่งใดๆ ก็ตามจะท�าให้เกิด

ความสมบูรณ์ในทุกมิติ เช่นถ้าอิชั้นแค่ดูรูปหล่อของทหารเกาหลี

โดยไม่อ่านทีม่าทีไ่ป กค็งเป็นรปูป้ันทีม่องแล้วผ่านเลย  แต่เมือ่อชัิน้

ได้อ่านและพิจารณาตามถึงสิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อไปด้วย จะรู้สึก

เข้าใจและลึกซึ้งขึ้น  ท�าให้การท่องเที่ยวสนุกขึ้นมาก …ลองดูส ิ     

เจ้าคะ เวลาไปเที่ยวที่ไหน ลองหาข้อมูลประกอบแล้วคิดหรือ      

ตามรอยนัน้ๆ สนุกจรงิๆ…

 จากนั้นขบวนรถถีบของพวกเราก็ลัดเลาะต่อไปยัง 

อนุสาวรยี์สงครามโลกครัง้ที่ 2 (The U.S. National World War II 

Memorial)  อนสุาวรย์ีแห่งนี้สร้างขึ้นเพือ่ระลกึถงึทหาร และพลเรอืน

ชาวอเมริกันที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 รูปร่างของ

อนุสาวรีย์ประกอบไปด้วยเสาจ�านวน 56 ต้น ซึ่งมีชื่อรัฐต่างๆ         

อยู่บนเสาแต่ละต้น เชื่อมต่อกันด้วยก�าแพงโค้ง 2 ก�าแพงซึ่งล้อม

รอบลานกว้าง และน�้าพุกลางลาน (อันนี้ขอสารภาพ…จ�านวนเสา  

อิชั้นเอาจากที่ป้ายเขียนบรรยายไว้ เดินรอบไม่ไหว กว้างถอดใจ

เหมือนกัน เดี๋ยวจะขี่รถต่อไม่ได้ ขามันจะสั่นเอา ยอมแพ้เจ้าค่ะ   

ยอมแพ้ )

 จากอนุสาวรีย ์สงครามโลกครั้งที่  2 ขี่รถทะลุผ่าน       

สนามกว้าง ตัดถนนข้ามไปยังสนามอกีด้านมุ่งตรงไปยังอนุสาวรยี์

วอชิงตัน (Washington Monument) ซึ่งเป็นแท่งเสาหินอ่อนสูง      

555 ฟุต (เข้ากับปี 2555 บ้านเราเป๊ะ) มองเห็นได้แต่ไกล ฐานของ

เสาจะกว้างและค่อยๆ เรยีวแหลมขึ้นสูย่อดด้านบนเป็นแท่งสีเ่หลีย่ม

สี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมอืนปิรามดิ แต่อชิัน้เอยีงซ้าย 

เอียงขวา เงยหน้าดู ยังไง๊! ยังไง! ก็เหมือนแท่งดินสอยักษ์               

เสาลักษณะนี้เค้ามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “เสาโอเบลิสก์”  

มักพบบ่อยถ้าไปแถวอียิปต์ ว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเส้นทาง    

สู ่วิหารเทพเจ้า อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และ       

เป ็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของ

สหรัฐอเมริกา ข้างบนเป็นจุดชมวิวให้ขึ้นลิฟต์ไปชมวิวเมืองดีซีได้ 

แต่เห็นมคีนเข้าแถวรอควิกันเยอะ  อชิัน้เลยขอสละสทิธิ์  ไว้โอกาส

หน้าแล้วกันนะเจ้าคะ 

 ปล.ขอบอก หากท่านต้องการท�าเลถ่ายรูปที่กปิเก๋ยูเรก้า  

ต�าแหน่งบริเวณลานน�้าพุหน้าอนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 2       

เป็นต�าแหน่งที่ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์วอชิงตัน ให้ดูเสมือนว่าเรา

ก�าลังผลัก หรือก�าเสาไว้ในอุ้งมือ แจ๋วไม๊ละเจ้าคะ … อ้อ!ถ้าใคร   

ได้มีโอกาสมา ขอฝากเอากบเหลาดินสอมาท�าท่าเหลาปลายยอด

อนุสาวรยี์วอชงิตันท่าจะด…ีไอเดยีบรรเจดิ ฮ ิฮ…ิ
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 อนุสาวรีย์โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial)       

เป็นอนุสาวรีย์รูปโดมหลังคาทรงกลม ติดริมทะเลสาบจ�าลอง        

ชือ่ Tidal Basin โดยต้องขีอ้่อมจากอนสุาวรย์ีวอชงิตนั  ผ่านทะเลสาบ 

Tidal Basin ไปฝั่งตรงข้าม มองจากฝั่งอนุสาวรยี์แห่งนี้จะสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์ของกรุงวอชิงตันดีซี แบบพานอราม่าดูงดงาม         

ทเีดยีวเชยีว อกีทัง้ยังเป็นจุดที่ใช้ชมซากุระของอเมรกิา … แต่ช่วง 

ที่ไปบ่มีฮื่อหันเจ้า… อนุสาวรีย์นี้สร้างอุทิศแก่ โทมัส เจฟเฟอร์สัน

ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของสหรัฐ และผู้ร่างค�าประกาศอิสรภาพ 

เป็นรูปสลักยนืของโทมัส เจฟเฟอร์สันประดษิฐานเด่นเป็นสง่า 

 ก้มมองนาฬิกาที่ข้อมือ ใกล้เที่ยงเต็มที จ�าต้องจบทริป     

ขี่รถถีบไว้แต่เพียงเท่านี้ (ถ้าพอจ�าได้  ฉบับก่อนอิชั้นเล่าให้ฟังว่า  

ทริปนี้มีเวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้น เพราะภาคบ่ายต้องไปปฏิบัต ิ   

ภารกิจหลัก คือ ประชุม  ประชุม และประชุม)  พวกเราเอารถ       

ไปคืนที่สถานีจอดรถจักรยานของ Bicycle shares ซึ่งพบได้ทั่วไป

ตามสถานีรถไฟต่างๆ และกลางเมือง สถานีคืนรถใกล้ที่สุด              

ที่พวกเราใช้บรกิาร คอืหน้าสถานรีถไฟใต้ดนิ Smithsonian จากนัน้

ก็เดินตัวปลิวขึ้นรถไฟใต้ดินกลับที่พัก แปลงร่างเป็นนักวิชาการ  

มาดภูมฐิานเพื่อปฏบิัตภิารกจิหลักต่อไป  

 ….ปล. ที่เล่ามา ยังไม่ได้ 1 ใน 3  ของสถานที่ท่องเที่ยว

รอบสนามหลวงอเมรกิา (The National mall)เลย  เห็นไม๊ล่ะเจ้าคะ  

สนามหลวงเค้าใหญ่จรงิๆ… 

                          ปิ๊ตตี้…ลานนา
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ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

สาว สาว สาว ตะลุยสิงคโปร์
                         ภัทรนิษฐ์  วิโรจน์กิจ
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 ช่ วงปิดเทอมที่ผ ่านมาแม่หนิงมีความคิดที่จะพา         

น้องมิ้นท์ ลูกสาวตัวแสบไปทัศนศกึษาที่ประเทศสงิคโปร์เนื่องจาก

ต้องการให้ลูกได้มีประสบการณ์ในต่างแดนและอยากให้เห็น     

ความส�าคัญของการเรยีนและการสื่อสารภาษาองักฤษ และภาษา

จีน ซึ่งไม่มีอะไรจะดีกว่าการได้ประสบการณ์ตรง ก�าหนดการ

ทัศนศกึษาอันแสนตื่นเต้นคอืระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2555  

ผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้มีครบสามรุ่น คือ คุณยาย แม่หนิง และ     

น้องมิ้นท์ 

 เมื่อถึงวันเดินทาง เจ้าลูกสาวตัวน้อยดูเหมือนจะตื่นเต้น

มากกว่าทุกคน เมื่อถึงขั้นตอนของการกรอกข้อมูลเพื่อออก       

นอกประเทศ กม็คีวามวุน่วายอยูเ่ลก็น้อย เนือ่งจากแม่หนงิต้องดแูล

เจ้าตัวเล็ก และเด็กอายุ 70 ปีอกีคน ด้วยการกรอกข้อมูลทัง้หมด

ให้ และให้ทัง้สองคนเซ็นชื่ออย่างเดยีว แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยด ี

 ตลอดเวลาที่รอขึ้นเครื่องแม่หนิงได้ยินเสียงเจ้าลูกสาว  

ตัวแสบพูดตลอดเวลา ทริปนี้โชคดีที่ได้ที่นั่งริมหน้าต่างท�าให้ยาย

และหลานได้เห็นทิวทัศน์ภายนอก แม้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูก 

นั่งเครื่องบิน แต่ลูกก็ตื่นเต้นมากเพราะรู้ว่าจะได้ไปต่างประเทศ   

แม่หนิงได้ยินหลานบอกคุณยายว่า “คุณยาย หัวใจคุณมิ้นท์เต้น 

ตุบ ตุบ เหมอืนจะออกมาข้างนอกเลยค่ะ” คุณยายเองถงึแม้จะตื่น

เต ้นไม่แพ้หลานแต่ก็ไม ่ลืมที่จะแอบพก ข้าวเหนียว ไส้อั่ว                   

และน�า้พรกิแดง อาหารโปรดของหลานขึ้นเครือ่งมาด้วยเพราะกลวั

หลานจะกนิอะไรไม่ได้ มื้อนี้น้องมิ้นท์จงึรอดตายเพราะความรกัของ

ยายโดยแท้ แอร์เอเซยีเที่ยวบนินี้จงึมเีมนูพเิศษด้วยประการฉะนี้

 เราถึงสนามบิน Changi เมื่อเวลาประมาณ 2 ทุ่มกว่าๆ 

แม่หนงิก็ต้องเตรยีมตัวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงอกีครัง้ เด็กน้อย

และคุณยายกลัวการถูกถามเป็นภาษาอังกฤษ แม่หนิงจึงบอก       

ให้ยิ้มอย่างเดียว และจะคอยอยู่ข้างๆ เมื่อได้เวลา เจ้าตัวเล็ก         

ถกูส่งตัวไปก่อน แม่หนงิเห็นเธอยนืยิ้มฟันขาวให้กบัเจ้าหน้าที ่ได้ยนิ

เสยีงเจ้าหน้าทีถ่ามว่า “What is your name?” ลกูสาวยิ้มหวานและ

หันหลังมาขอก�าลังใจจากแม่หนงิ แล้วตอบค่อยๆ ว่า “Mint kha” 

เจ้าหน้าที่ได้ยนิค�าตอบก็ยิ้ม แล้วก็ส่ง passport คนืพร้อมให้รางวัล

เป็นลูกอมให้ 3-4 เม็ด เจ้าตัวเล็กยิ้มแล้วยกมือไหว้ พูดว่า  

“ขอบคุณค่ะ” แล้วเดนิออกไปยนืคอยข้างหน้า ส่วนคุณยายโชคดี

ที่ไม่ได้โดนถามอะไรมาก

 การผจญภัยด่านต่อไปของแม่หนิงคือการเดินไปรับ

กระเป๋าเนื่องจากแม่หนิงไม่ค่อยสันทัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่       

แถมจะพึ่งพาลูกสาวและคุณยายคงไม่ได้ จงึต้องอาศัยการสังเกต

ป้ายเพื่อเดินไปรับกระเป๋าซึ่งด่านนี้เราผ่านไปได้ด้วยดี เอาล่ะ        

รับกระเป๋าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลานั่งรถรางที่สนามบิน      

มีไว ้บริการ เพื่อไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงที่สถานี Kallang            

แล ้ ว เ ดิ นต ่ ออี กนิ ดหน ่ อยก็ ถึ ง ที่ พั ก ขอ ง เ ร า ในคื นนี้ คื อ                                  

Fragrance Hotel - Emerald การเดนิทางเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่เยี่ยมยอด โรงแรมของเราอยู่      

ในย่านโคมแดงซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวยามราตรี แต่ก็ไม่ได้น่ากลัว

เพราะทีพ่กัอยูค่นละฝ่ัง เมือ่เชค็อนิเรยีบร้อยแล้วความหวิกม็าเยอืน

อกีครัง้ สาว สาว สาว จงึลงมตอิอกไปหาอะไรทานมื้อดกึ
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 เมื่อแม่หนิง คุณยายและคุณหลาน เดินออกไปถึง         

หน้าปากซอย ก็เจอะร้านข้าวต้ม review ไว้ในเว็บพันธุ์ทิพย์ว่า 

อร่อยมาก แต่กว่าจะส่ังอาหารกันได้ก็ปั ่นป่วนกันพอสมควร 

ระหว่างรออาหาร เรากเ็ริม่วางแผนกนัว่าพรุ่งนี้จะเดนิทางไปเยอืน 

Universal Studios Singapore ขณะทีก่�าลงัคยุกนัอยู ่แม่หนงิกไ็ด้ยนิ

เสียงคนไทยคุยอยู่ข้างๆ หันไปมองก็พบว่าเป็นครอบครัวคนไทย

จริงๆ มีเด็กน้อย 2 คนด้วย ด้วยความที่แม่หนิงเป็นคนมี

มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นทุนเดิมหรือจะเป็นด้วยสัญชาตญานการ        

เอาตัวรอดไม่ทราบ จึงหันไปทักทายถามไถ่ อ้าว ครอบครัวนี้

ประกอบไปด้วยคุณพ่อ คุณแม่ และน้องภู น้องภมี อยู่ที่เชยีงใหม่

เดินทางมาเที่ยวบินเดียวกันกับเรา แถมยังอยู ่ที่ โรงแรม                     

Fragrance Hotel – Ruby ซอยถดัจากโรงแรมทีเ่ราพกัซึง่เป็นโรงแรม

ในเครือเดียวกัน พรุ ่งนี้ก็จะเดินทางไป Universal Studios          

เหมอืนกันด้วย ได้การล่ะ สมองแม่หนงิสั่งการทันท ี “งัน้พรุ่งนี้เรา

เดินทางไปพร้อมกันไหมคะ เด็กๆ จะได้มีเพื่อนเล่นด้วย” คุณแม่

น้องภูบอกได้ค่ะ พรุ่งนี้เรามาเจอกันที่นี่ 8 โมงครึ่งนะคะ เฮ้อ          

แม่หนงิสบายแล้วค่ะพรุ่งนี้

 วันที่เจ้าตัวเล็กรอคอยก็มาถึง คุณแม่ คุณยาย และ       

คุณมิ้นท์ ก็มานั่งคอยครอบครัวน้องภู น้องภีม ที่ร้านอาหาร        

ตามเวลานัด คอยจนถึง 9 โมง แต่ก็ไม่เห็นวี่แววของครอบครัว 

เพื่อนใหม่ แล้วจะท�ายังไงต่อดี เอาล่ะ แม่หนิงซะอย่าง ถามทาง

เจ้าของร้านอาหารจนทราบว่าให้เดนิทางด้วยรถเมล์สาย 80 หรอื 

101 จะไปสดุสายพอด ีคยุกนัจนรู้เรือ่ง สกัพกัมาแล้วค่ะ ครอบครวั

น้องภู น้องภีม คุณแม่ขอโทษขอโพยที่มาสายเนื่องจากน้องๆ          

ไม่ยอมตื่น แต่เหมือนจะนึกได้ว่านัดพี่มิ้นท์ไว้ จึงรีบลุกจากที่นอน

มาตามนัด น่าร๊ากมากค่ะเด็กๆ ระหว่างที่รอรถเมล์ แม่หนงิจงึพา

ลูกไปซื้อนม และน�้าเปล่าที่ร้านขายของเล็กๆ เตรยีมไว้เป็นเสบยีง 

เมื่อได้ของตามที่ต้องการแล้วก็จ่ายเงินโดยให้คุณมิ้นท์ไปจ่ายเอง 

เจ้าของร้านก็ถามเป็นภาษาอังกฤษ มิ้นท์ยิ้มอย่างเดียวพร้อม        

ยื่นเงนิให้ เนื่องจากมิ้นท์เรยีนภาษาจนีมาแม่หนงิจงึอยากให้ได้ฝึก

ใช้ภาษาจงึบอกให้ทกัทายเจ้าของร้านเป็นภาษาจนี มิ้นทก็ส็ามารถ

พูดสื่อสารได้ เป็นที่ถูกใจเจ้าของร้าน เด็กน้อยจึงได้ “อมยิ้ม”       

เป็นรางวัลมาหนึ่งอัน

  ถึงเวลาเดินทาง 

ขึ้นรถเมล์กันแล้ว แม่หนิง

เตรียมเหรียญเพื่อจ ่ายค่า

รถเมล ์มาเรียบร ้อยแล ้ว    

พวกเราขึ้นรถ บอกสถานที่ที่

ต้องการลง และถามคนขบัรถ

ว่า “How much” คนขับรถ

ตอบกลับมาว่า “6 เหรียญ 

30” โอ้ พูดภาษาไทยได้ด้วย 

เยี่ยมจริงๆ ค ่ะ วันนี้ เป ็น

โอกาสดีที่ ได ้ เดินทางโดย

รถเมล์จงึได้มเีวลาสงัเกตรอบ

ข้างว่าบ้านเมืองสะอาดจริงๆ 

ตัง้แต่มายงัไม่เหน็สนุขัเดนิเล่นสกัตวัเลย ทกุอย่างเป็นระเบยีบหมด 

เมื่อถึงป้ายรถเมล์ปลาย พวกเราต้องต่อรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไป

สถานี Sentosa แม่หนิงใช้ลูกสาวไปจัดการซื้อตั๋วรถด้วยการ   

หยอดเหรยีญ ไม่น่าเชือ่ว่าใช้เวลาเพยีงไม่นานในการเรยีนรู ้ลกูสาว

ก็สามารถจัดการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าได้ส�าเร็จ วันนี้สนุกสนานเพราะมี

น้องภแูละน้องภมีมาด้วย มเีสยีงเจีย๊วจ๊าวตลอดการเดนิทาง จนถงึ 

Universal Studios อย่าว่าแต่เด็กเลยที่ตื่นเต้น คนแก่ยังตื่นเต้น      

สิ่งแรกที่ท�าเมื่อเข้าไปใน Universal Studios คือการถ่ายรูปค่ะ        

รวัชตัเตอรไ์ม่ยัง้ทัง้คณุยาย แม่หนงิ และลกูสาว ได้ยนิเสยีงหวัเราะ 

ได้เห็นรอยยิ้มลูกแล้ว แม่อย่างเราก็มีความสุข ขณะเดียวกันก็

พยายามฝึกให้ลกูอ่านภาษาองักฤษตามป้ายต่างๆ  ชี้ให้เหน็ว่าภาษา

มีความส�าคัญในการสื่อสาร เพราะไม่อยากให้ลูกได้เพียงแต่    

ความสนุกอย่างเดยีว อยากให้เกดิการเรยีนรู้ด้วยค่ะ 
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 ขอกล่าวถงึคนส�าคัญคนนี้สักหน่อย คุณยายค่ะ เธอไม่มี

ท้อเลย เข้าไปทุกที่ที่สามารถเข้าไปได้  จนกระทั่งฝนตก พวกเราจงึ

ตัดสินใจเข้าชมโซนอียิปต์ซึ่งเป็นโซนภายในอาคาร เกิดปัญหา       

อีกครั้งคือเจ้าหน้าที่ไม่ให้พกสัมภาระทุกอย่างขณะเข้าชม จึงต้อง

เกบ็ไว้ในลอ็กเกอร์ทีท่างสถานทีเ่ตรยีมไว้ แม่หนงิยนืมองลอ็กเกอร์

หน้าตาแปลกๆ อยูน่าน ในใจกค็ดิว่า แล้วมนัเปิดยงัไงนี ่จดัการปล�้า

กับเครื่องอยู่สักพัก จึงสามารถเปิดได้เอาทุกอย่างใส่ไว้ในที่เก็บ   

เดินต่อไปตามทางจนถึงจุดเข้าแถว โดยที่ไม่ได้สังเกตว่าโซนนี้ม ี  

ของเล่นอะไร เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จัดการให้แม่หนิง กับเด็ก         

2 คน คนหนึ่งอายุ 8 ขวบ อกีคนอายุ 70 ขวบ ขึ้นรถ เมื่อรถแล่นไป

ก็เป็นที่มืดๆ มีภาพเหมือนในสุสานมัมมี่ อ้าวรถเริ่มถอยหลัง         

เดนิหน้า เร็วขึ้น เร็วขึ้น ณ เวลานัน้สิ่งที่ท�าได้คอืหลับตาอย่างเดยีว 

กจิกรรม ณ ตอนนัน้รู้สกึเหมอืนนั่งเครื่องเล่นไวกิ้งขนาดย่อมๆ อยู่

พกัใหญ่ๆ พอรถหยดุคณุยายหนัมาบอกว่า “แม่ไม่ไหวแล้วนะ หวัใจ

จะหยุดเต้น” ท�าไงล่ะมองหาเจ้าหน้าทีก่ไ็ม่ม ีแต่เพือ่นบอกว่าคงไม่มี

อะไรแล้วข้างหน้ามีแสงไฟ หันไปมองเจ้าลูกสาวก็เห็นหลับตาปี๋     

ไม่พูดอะไร จนมาถึงทางออกถึงรู ้ว่าเป็นโซน “อียิปต์กระชาก

วญิญาณ” ถ้ารู้คงไม่เดนิไปเข้าแถวแน่นอน แต่ก็รอดมาได้ โชคดทีี่

คุณยายไม่เป็นอะไร

  ออกมาข้างนอกฝนหยุดตกพอดี พวกเราก็ได้โอกาส   

ตะลุยกันต่อในแต่ละโซน จนถึงโซน “Transformer” เป็นอีกที่            

ที่หลายๆ คนแนะน�าว่าอย่าพลาด แม่หนิงหันไปถามคุณยาย        

ด้วยความเป็นห่วงว่าจะคอยข้างนอกหรอืจะไปด้วยกนั คณุยายตอบ 

“ไปก็ได้ ถามให้หน่อยว่าเหมือนอียิปต์ไหม” เจ้าหน้าที่บอกว่า         

ไม่อันตราย เป็นทางตรงไม่ใช่ทางโค้ง โอเค งานนี้คุณยายไปด้วย 

เมื่อรถมาจอดเทียบ โอ้โหเหมือนในหนังเลย ลูกสาวตื่นเต้นมาก   

พอรถวิ่งไปได้สักพัก โอ้เยี่ยม เริ่มมีการหมุนซ้ายหมุนขวา คือที่  

เวยีนหัวเมือ่สกัพกัจากอยีปิต์ยงัไม่ดขีึ้นเท่าไหร่เลย ณ บดันัน้แม่หนงิ

หลับตาอย่างเดียวค่ะ ได้ยินเสียงร้องกันลั่นงานนี้จะไหวไหมเนี่ย    

จนเมือ่ถงึทางออกกโ็ล่งใจว่ารอดมาได้อกีหนึง่โซน งานนี้ชมคณุยาย

จรงิๆ ที่อดึใช่เล่น

 กว ่าจะรู ้ ตัวอีกทีก็ เกือบ 1 ทุ ่ม ครอบครัวน ้องภู                       

น้องภมีหายไปตอนไหนกไ็ม่รู ้ตอนนี้ท้องเริม่หวิ จงึเดนิทางออกจาก 

Universal Studios ด้วยรถไฟฟ้า สุดเส้นทางเดินรถเป็นห้างที่อยู่   

ตดิทะเลทวิทัศน์สวยงามมาก พวกเราจงึลมืหวิชั่วขณะ ออกไปชม

บรรยากาศท่าเรือ การจัดสวน เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าจริงๆ   

นั่งชมวิวกันสักพักความหิวก็กลับมาเยือน คุณยายจัดการงัด          

ไก่ทอดที่เหลือจากตอนกลางวัน พร้อมข้าวเหนียวน�้าพริกแดง          

ที่พกมาจากเมืองไทยออกมาจัดการ เป็นมื้อที่อร่อยใช่ย่อยเลย    

เมื่ออิ่มหน�าส�าราญแล้ว เราจึงเดินทางกลับโรงแรมด้วยรถเมล์     

เช่นเดิม แต่เนื่องจากมืดมากแล้ว สาว สาว สาว จึงลงป้ายผิด        

แต่น่ันไม่ใช่ปัญหา เราเดินเล่นกันชมบ้านเมืองไปเรื่อยๆ ก็ด ี    

เหมือนกันและแล้วระหว่างทาง ก็มีความอยากกิน “ทุเรียน”           

อยู ่ เมืองไทยไม่ซื้อจะมาซื้อที่สิงค์โปร์ เข ้าไปถามราคาแล้ว                 

กห็ายอยากเพราะแพงมากเมือ่เทยีบกบัเมอืงไทย ถงึโรงแรมกเ็กอืบ 

4 ทุ่ม วันนี้สิ้นสุดการเดนิทาง
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 วนัทีส่อง เพือ่นแม่หนงิชือ่ป้าสใุจดมีารบัไปเทีย่ว วนันี้ต้อง

เดนิเท้าไป 2 ป้ายรถเมล์เพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า คุณยายไม่มบี่นสักค�า 

แผนการเดนิทางวันนี้เราจะไปชมสวนนก Jurong และช้อปปิ้งย่าน 

China Town เมื่อถึงสถานีรถไฟฟ้า คุณมิ้นท์ก็สามารถจัดการ       

ซื้อตั๋วได้โดยการสังเกตอยู่พักหนึ่ง แม่หนิงถึงได้เรียนรู้ว่าเด็ก     

สมัยนี้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็วมาก ส�าหรับแม่หนิงเอง       

แค่ขึ้นรถไฟฟ้าที่กรุงเทพฯ ก็หลงแล้ว ถ้าไม่ได้ป้าสุ สงสัยวันนี้        

คงวุ่นวายน่าดู สวนนก Jurong กว้างขวางและสะอาดสะอ้านมาก 

มตี้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นทั่วทัง้บรเิวณ และมสีวนสนุกน�า้ส�าหรับ

เด็กๆ ด้วย มีชาวมาเลเซียเข ้ามาเที่ยวมาก ไม่แพ้คนไทย                 

พอได้เวลาบ่าย ก็เดินทางต่อเพื่อเข้าย่าน China Town งานนี้           

ไม่พูดมากตะลุยช็อปปิ้งก่อนเลยค่ะ แต่แถวนี้ใกล้ย่านอินเดีย         

มาทัง้ท ีกข็อชมสถานทีซ่ะหน่อยแต่เนือ่งจากมาถงึเยน็ไม่เปิดให้ เข้า

ชมแล้ว แต่กย็งัสามารถไปไหว้เจ้าแม่กวนอมิเพือ่ขอพรได้ วันนี้ไม่มี

อะไรตื่นเต้นเท่าไหร่แต่มีมติอยากกินอาหารไทย จึงไปหาอาหาร

ร้านไทยทานกัน โอ้โห มทีุกอย่างเหมอืนอยู่เมอืงไทย ไม่ว่าจะเป็น

เครื่องต้มย�า น�้าพริกลาบ มะละกอ ได้ไปคุยกับเจ้าของร้าน          

เป็นคนเมอืงแพร่ คนไทยมาอยูท่ีน่ีก่นัเยอะ มะม่วงลกูเดยีว 15 บาท 

อร่อยอย่าบอกใคร ต้มย�ากุ้งที่นี่อร่อยมากถึงเครื่องแต่ราคา       

ถ้วยหนึ่งก็แพงกว่าเมอืงไทยเยอะ ยายไม่ค่อย สั่งอะไรบอกว่าแพง

คดิเป็นเงนิไทยแล้วเสยีดาย แม่หนงิเลยบอกว่ามาเทีย่ว อย่าคดิมาก

คิดราคาเหมือนราคาเงินที่นี่จะได้สบายใจ ร้านขายหนังสือก็ม ี     

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น คู่สร้างคู่สม ฉบับล่าสุดเจ้าของร้านหนังสือ

บอกว่าส่งมาจากเมอืงไทยโดยเครือ่งบนิ วนันี้เรากลบัเข้าทีพ่กัราวๆ 

3 ทุ่ม หมดแรงกันทุกคนเพราะเดนิทัง้วัน

 วันที่สามของการเดินทาง วันนี้ออกเดินทางสายเพราะ

ต้องเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ด้วย เดินไปทานอาหารเช้าที่ร้านข้าวต้ม  

ร้านเดมิ เมื่อเดนิกลับไปถงึที่พักเพื่อเช็คเอ้าท์ แม่หนงิก็ตกใจมาก

เมือ่เหน็นกับนิคนไทยในชดุเครือ่งแบบเตม็ลอ็บบี้  คณุยายไมร่อช้า

รบีเข้าไปทกัทายเพราะเราเป็นลกูทพัฟ้าด้วยกนั ทราบว่าเป็นนกับนิ

มาจากพิษณุโลกมาฝึกบินร่วมกับทหารสิงคโปร์ เดินทางมา          

วันเดียวกันกับพวกเรา แล้ววันนี้ก็จะกลับเหมือนกัน แม่หนิง          

แพ้คนในเครื่องแบบรีบตรงเข้าไปบอกลูกสาวถ่ายรูปกับพี่ๆ ซิคะ   

เลอืดทัพฟ้าแรงแบบนี้นี่เอง แต่ไหงไม่ได้แฟนเป็นคนในเครื่องแบบ

เลย

 เมื่อออกจากเดินทางจากโรงแรมวันนี้ได้ป้าสุเป็นไกด์     

น�าเที่ยวอีกครั้ง เพราะมีเวลาอีกครึ่งวันกว่าเครื่องจะออก               

จงึตัดสนิใจไปเที่ยว Duck Tour เพื่อฆ่าเวลา Duck Tour นี้ เป็นทัวร์

เที่ยวชมเมือง โดยใช้รถที่สามารถเดินทางได้ทั้งบกและในน�้า         

ชมสถานที่รอบๆ เมอืง เป็นประสบการณ์อกีแบบที่ได้มองเห็นการ

ใช้สถานที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ ความคิดในการสร้างตึก

ต่างๆ การจัดระเบียบของสังคม การแต่งตัว มาครั้งนี้ได้ใช้ชีวิต 

เกอืบครบทกุรปูแบบ การเดนิทางโดยรถเมล์ เดนิทางโดยรถไฟฟ้า 

รวมทัง้การเดนิเท้า แต่ทีส่�าคญัไม่ว่าจะเดนิทางไปไหนกเ็จอคนไทย

และมิตรภาพ การคอยช่วยเหลือกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน แค่รู้ว่า    

เป็นคนไทยด้วยกัน และการได้มติรภาพใหม่ๆ
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 ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะ มาถงึสนามบนิเวลา 6 โมงครึ่ง 

ท�าการเชค็อนิ คุณแม่ขอเจ้าหน้าจดัทีน่ัง่ตดิรมิหน้าต่าง แต่เนือ่งจาก

ต้องนั่งด้วยกันครั้งนี้เลยได้นั่งแถวเกือบหลังสุด พวกเราร�่าลาป้าสุ 

และขอบคุณในน�้าใจที่ช่วยดูแลพาเที่ยว ต้องผ่านด่านตรวจคน      

อีกรอบ คุณมิ้นท์ก็ยิ้มหวานเช่นเคย พร้อมกับกล่าว “สวัสดีค่ะ”  

งานนี้ได้ลูกอมมาอีกหนึ่งก�ามือ แม่หนิงจึงได้สังเกตว่าลูกสาวเรา   

ก็น่ารัก มแีต่คนเมตตาเหมอืนกัน เมื่อเข้ามาในสนามบนิกว้างมาก 

เดินดูของไปเรื่อยๆ กว่าจะถึง Gate ก็ใช้เวลาพอสมควร แต่พอ      

ขึ้นเครื่องได้สักพักลูกสาวอยากกินมาม่าต้ม อาหารบนเครื่องบิน   

นีอ่ร่อยจรงิๆ คนเชยีงใหม่ทีก่ลบัมาพร้อมกนักไ็ม่น้อย น่าเสยีดายที่

สายการบนิแอร์เอเชยีจะยกเลกิเทีย่วบนิตรงแล้ว ถงึเชยีงใหม่กเ็กอืบ 

5 ทุ ่ม แต่มาคอยพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลานานมาก            

กว่าจะถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืน แต่ถึงแม้จะถึงบ้านดึกดื่นแค่ไหน   

พรุ่งนี้ลูกสาวยังต้องไปโรงเรียนตามปกติ คุณแม่ก็ต้องไปท�างาน

เหมอืนเดมินะคะป้าอ้อย....


