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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 ขอกล่าวค�าสวสัดปีีใหม่ 2557 มายงัเพือ่นชาวสถาบนัฯ ทีร่กัและเคารพทกุท่าน 

ถือเป็นสารสถาบันฯ ฉบับแรกที่ออกมาในปีใหม่นี้ เราได้เข้าสู่ปีมะเมีย หรือ ปีม้า             

คึกคะนอง ดูแล้วน่าจะเรียกได้ว่า คึกคะนองจริงๆ เลยตั้งแต่ต้นปี เพราะสถานการณ์ 

บ้านเมืองที่ก�าลังประท้วงกันอยู่ในปัจจุบัน ก�าลังเข้มข้นขึ้นทุกที ขณะที่ก�าลังนั่งพิมพ์

ต้นฉบบัส่งกอง บก. เป็นวนัที ่13 มกราคม 2557 ซึง่น่าจะถกูจารกึไว้ในหน้าประวตัศิาสตร์

ประเทศไทยว่า เป็นวันเริ่มต้นของการปิดกรุงเทพฯ หรอื Bangkok Shutdown โดยก�านัน

สุเทพและ กปปส. (ชื่อเต็มยาวเป็นกโิล ขอเอาเป็นชื่อย่อละกัน จ�าง่ายด)ี

 เป็นการปิด เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ Restart  ประเทศไทย ไปสู่ความเป็น

ประชาธิปไตยอย่างที่มวลมหาประชาชนได้ออกมาเรียกร้องร่วมกันนับหลายล้านคน   

ตามทีเ่ราได้เหน็ผ่านสือ่ในรปูแบบต่างๆ ส่วนผลลพัธ์การเรยีกร้องต่อสูจ้ะออกมาอย่างไร 

ลงเอยแบบไหน จะมีการปิดกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปยาวนานกี่วัน  และจะน�าพาประเทศ  

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยสงบ สันติ หรือ เกิดมีเหตุการณ์ปะทะอย่างรุนแรงเกิดขึ้น      

หรอืไม่ สุดที่จะคาดเดา ล่วงหน้าได้จรงิๆ คงต้องไปพึ่งหมอดูท�านายโชคชะตาบ้านเมอืง

เป็นหลักไปก่อน อย่างไรก็ตาม กว่าสารสถาบันฯ ฉบับนี้จะคลอดออกมาในต้นเดือน

กุมภาพันธ ์  2557 มาสู ่สายตาของชาวสถาบันฯ เราคงได ้รู ้ค�าตอบกันแล ้ว                                    

ขอพระสยามเทวาธิราช จงช่วยปกป้องคุ้มครองน�าพาประเทศอันเป็นที่รักของคนไทย 

ทุกคนไปสู่ทางออกที่ดสี�าหรับคนไทยทุกคน และประเทศเข้าสู่การพัฒนาประชาธปิไตย

ที่คนไทยทุกคนได้ม ี ส่วนร่วมเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จรงิ

 มีเรื่องส�าคัญที่อยากจะขอเอามาเล่าสู่กันฟังในสารสถาบันฯ ฉบับนี้ ก็คือ   

บันทึกข้อความจากส�านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 มกราคม 2557    

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี 

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ของทางสถาบนัฯ ที ่ผอ.สถาบนัฯ ได้ไปน�าเสนอในทีป่ระชมุ

สภามหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน 2556 ที่ผ่านมา มขี้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ที่สาระส�าคัญโดยย่อ ดังนี้
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 ข้อ 1. สภาฯ ขอชื่นชมผลการด�าเนินงานของสถาบันฯ โดยเฉพาะการได้รับทุนวิจัยจากเครือข่ายการวิจัย             

ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและการรกัษาโรคเอดส์ ภายใต้ทนุสนบัสนนุจากสถาบนัสขุภาพแห่งชาต ิหรอื NIH ของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ที่ได้ทุนต่อเนื่องอกี 7 ปี และควรใช้เป็นต้นแบบไปพัฒนางานวจิัยด้านการแพทย์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 

 ข้อ 2. งานวจิยัของสถาบนัฯ ทีม่เีป็นจ�านวนมาก อาจสร้างภาระงานทีห่นักให้แก่คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม

ในการวิจัยของสถาบันฯ ในการรับพิจารณาโครงการวิจัยต่างๆ ทางสถาบันฯ จึงควรจะมีกระบวนการไปช่วยพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย

 ข้อ 3. สภาฯ มีความกังวลต่อสถานการณ์ของสถาบันฯ ที่นักวิจัยและทีมงานสนับสนุน ที่มีความเชี่ยวชาญ        

ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยทางคลินิก เริ่มจะมีอายุมากขึ้น และจะทยอยเกษียณอายุภายในอนาคตอันใกล้นี้       

จงึควรทีท่างมหาวทิยาลยัจะได้จดัสรรอตัราก�าลงัต�าแหน่งนกัวจิยัและบคุลากรสายสนบัสนนุ ให้แก่ทางสถาบนัฯ เพือ่ให้

เกดิการพัฒนาทมีวจิัยได้อย่างต่อเนื่อง

 ข้อ 4. มหาวิทยาลัยควรใช้แนวทางการวิเคราะห์ภาระงานของคณะ/สถาบันวิจัย โดยดูจากจ�านวนอาจารย์/     

นักวจิัย ต่อทุนวจิัยที่ได้รับ และพจิารณาจ�านวนผลงานตพีมิพ์ ต่ออาจารย์/นักวจิัย เพื่อใช้เป็นการเปรยีบเทยีบผลงาน

ระหว่างคณะ/สถาบันวิจัยฯ และหาทางสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและการลงทุนด้านการวิจัย  

ของมหาวทิยาลัยให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 นอกจากนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ยังได้ฝาก     

ให้ก�าลงัใจแก่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของสถาบนัฯ ให้สามารถ

ก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ไปให้ได้          

โดยเฉพาะความท้าทายในเรื่องการหาแหล่งทุนสนับสนุน       

การวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และอาจแสวงหาความร่วมมือ

กับบริษัทเอกชนที่มีความต้องการเอางานวิจัยเพื่อน�าไปพัฒนา

ต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ในอนาคต และสภาฯ อยากเหน็งานวจิยั

ของสถาบนัฯ สามารถน�าไปสูก่ารรบัใช้สงัคมไทยและสงัคมโลก

ตามที่พวกเราตัง้เป็นความฝันร่วมกัน........

 อ่านบนัทกึข้อความฯ จากสภามหาวทิยาลยั ฉบบันี้จบ

แล้ว ก็ท�าให้รู้สกึภาคภูมใิจร่วมกับทมีงานชาวสถาบันฯ ทุกท่าน  

ไม ่ ว ่ าท ่ านจะ เกี่ ย วข ้ อ ง โดยตรงหรื อ โดยอ ้ อมก็ ตาม                                  

แต ่ความส�าเร็จที่ เราได ้รับ ย ่อมเกิดมาจากการท�างาน                     

ในทุกส่วนงานในสถาบันฯ ร่วมกันแบบเป็นทีม ที่ชาวสถาบันฯ 

ทุกคนได้ทุ ่มเทท�างานอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องยาวนาน    

มากว่า 35 ปี นับจากก่อเกิดเป ็นสถาบันวิจัยฯ แห่งนี้                        

ขอให้ค�าชมเชยจากสภาฯ ทีพ่วกเราได้รบั จะช่วยเป็นแรงกระตุน้

ให้เรามีพลังในการท�างานอย่างทุ่มเทต่อไปร่วมกัน ส�าหรับ     

รายละเอยีดของบันทกึข้อความฯ ฉบับเต็ม หากสนใจ สามารถ

อ่านได้หลังจากคอลัมภ์นี้ครับ

 ไหนๆ ก็ยังเป็นต้นปีใหม่ เลยขออนุญาตเอาข้อเขียน   

ที่เขารวบรวมเอานิสัยไม่ดี หรือ นิสัยเสีย (พูดง่ายๆ ในภาษา  

ชาวบ้าน) ที่หากเรามีอยู่ติดตัว ควรจะได้ช่วยกันเอานิสัยไม่ดี

เหล่านี้ ทิ้งไปจากตัวเราในปีที่แล้ว และมาร่วมกันสร้างนสิัยดีๆ  

ในปีใหม่นี้ หากใครเคยอ่านผ่านตาไปแล้ว ก็อ่านซ�้าอีกบ่อยๆ    

ก็ด ี เพราะนสิัยดีๆ  สร้างยากเหมอืนกัน ต้องใช้เวลา ต้องคอย 

ให้คนรอบข้างเตือนตัวเราอยู่เสมอๆ ขอเอามาแค่ 8 ข้อ              

ให้อ่านก่อนละกัน

 และขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อน หวังว่าทุกท่านจะได้ลอง

พิจารณาปรับแก้ไขนิสัยไม่ดีที่ยังติดตัวข้ามปีมา ในปีใหม่นี้    

เรื่องแบบนี้ ต้องค่อยๆ ฝึกท�าไป ทีละข้อ ถ้าหากคนใดรู้ตัวว่า   

มีคุณสมบัติครบทั้ง 8 ที่น�ามาฝาก อาการดูน่าจะเป็นห่วง     

อย่างมาก คงต้องรีบแก้ไขโดยพลัน ก่อนที่เพื่อนๆ ลูกน้อง       

และหัวหน้างานจะมาแก้ไขให้แทน โดยท�าเรื่องเสนอให้ย้าย       

ไปน่ังท�างานอยู่ข้างๆ ห้อง ผอ.แทน อ้าว ยุ่งละสิตู หาเรื่อง       

เข้าตัวซะแล้ว .... พบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ...
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 1. อย่าบ้างานจนเกนิไป 

เพราะคนเราต ้องรู ้จักหาเวลา       

พั กผ ่ อนบ ้ า ง  ท� า ง านหั ก โหม            

มากเกินไป อาจท�าให ้ สุขภาพ

ร ่ างกายทรุดโทรมเร็ วกว ่ าวั ย        

หรือ หน้าจะแก่ก ่อนวัยอันควร       

ได้ง่ายๆ ยิง่คนทีม่คีรอบครวั มคีนรกั 

ต้องรู ้จักเผื่อแผ่เวลาให้แก่คนที่     

รักเราและเรารักเขาด้วย แต่ข้อนี้ใช้ไม่ได้กับคนขี้เกียจท�างาน   

เดี๋ยวเลยหาโอกาสพักเป ็นประจ�า งานการไม ่ท�า แบบนี้                      

พักงานบ่อยๆ หัวหน ้าคงได ้ เสนอให ้ ผอ.อนุมัติให ้ไปหา                       

งานใหม่...ออิิ

 2. ปรอทแตกง่ายจนเกนิไป 

พูดง่ายๆ คือ เป็นคนชอบวีน 

เอะอะอะไร ไม่ถูกใจ ขัดใจ       

ก็วีนแตก แบบนี้ไม ่น ่ารัก      

และจะหาคนคบด ้วยยาก    

ต้องฝึกความอดทน ฝึกให้

ใจเย็นลง มอีะไรเครยีด ขัดใจ 

ให้นับหนึ่งถงึสบิ อาจจะต้องนับถงึร้อยถงึพัน ถ้าจ�าเป็น หลายคน

พอปรอทแตก มักจะพูดไม่ดีใส่คนอื่น สุดท้ายต้องมานั่งเสียใจ     

ในสิ่งที่ตนกระท�าหรือพูดออกไป อาจท�าให ้ เราเสียเพื่อน                 

หรือเสียลูกน้องได้ แต่ถ้าเป็นเจ้านาย ก็อาจถึงเสียงานได้เน้อ....  

ส ิบอก ให้

3. ชอบพูดจาไม่ดใีส่กัน 

นิสัยนี้ ขอบิณฑบาตในปีใหม่นี้ 

พยายามฝึกพูดจาภาษาดอกไม้

ใส ่กัน กลิ่นจะได ้หอมสดชื่น      

ทั่วสถาบันฯ เวลาเราพูดไม่ด ี   

ใส่เขา เขาก็จะพูดไม่ดีเอาคืน 

ไปๆ  มาๆ  เลยกลาย เป ็ น      

ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องบ่อยๆ

 4 .  คิดมากจนเกินไป      

คนบางคน เห็นอะไร ได้ยนิ

อะไร รู ้อะไรมา ไม่รู ้จริง     

ไม่จรงิ ก็ชอบเก็บเอามาคดิ 

สร ้างเรื่องเป ็นตุ เป ็นตะ    

เช่น มีค�าท�านายวันสิ้นโลก 

ปีที่ผ ่านมา อุตส่าห์มีคน

เขยีนใบลาส่งมาถงึ ผอ.ขอลาไปอยูก่บัลกูเมยี เพราะเป็นวนัสิ้นโลก 

ขออยู่กับครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อกล้าเขียนมา ผอ.ก็กล้า

อนุมัติให้ ขืน ผอ.เก็บเอามาคิดมาก คงได้ส่งหนังสือขอลากิจ        

ไปขออนุมัตลิาจากท่านอธกิารบดตีามด้วยอกีคน เหมอืนกัน

 5. ชอบมองโลกในแง่ร้าย นสิัยข้อนี้ แก้ค่อนข้างยากหากใคร   

มี นิ สั ยนี้ติ ด ตั วมา  แต ่อย ่ า ไป โทษว ่ าพระ เจ ้ า ให ้มานะ                                     

เพราะจรงิๆ แล้ว ตวัเรานัน่แหละทีไ่ปเอามาใส่สมองเรา ใครทีเ่ป็น

คนแบบนี้ จะเป็นคนน่าสงสาร หาเพือ่นคบได้ยาก เหน็ปัญหาเมือ่ไร 

ก็จะพ่ายแพ้ เพราะมักไม่พยายามมองหาโอกาสในการแก้ปัญหา 

แต่จะหาทุกข์มาเพิ่มใส่ตัวมากขึ้น เช่น เห็นนาฬิกาไม่เดนิ ก็คดิไป

สารพดั ดสูนิาฬิกาเพิง่ซื้อถ่านใหม่มาใส่ ท�าไมไม่เดนิละ เดี๋ยวต้อง

กลบัไปด่ามนัซะหน่อย พวกเอาเปรยีบผูบ้รโิภค แทนทีจ่ะหาสาเหตุ

ให ้ ชั ด เจน  หรือ ไปหาซื้อถ ่ านมา        

เปลี่ยนใหม่ นาฬิกาอาจเก่ามากแล้ว   

ถึงเวลาเปลี่ยนเรือนใหม่ สู ้เอาเวลา      

ไปคิด  ไปท� า เ รื่ อ งอื่ นที่ ใหญ ่กว ่ า       

สุ ขภาพจิตของ เราก็จะ ได ้ ไม ่ เสี ย                

ดไีหมครับพี่น้องเอ้ย....

 6. ขี้บ่น นิสัยนี้ ก็คงแก้ไขยาก    

อีกเช่นกัน ที่แปลกแต่จริง คือ     

คนที่ เป ็น มักไม ่ค ่อยรู ้สึกตัว        

และชอบพูดบอกว่า นี่ว่าจะไม่บ่น

แล้วนะ แต่ที่จริงบ่นไปเกือบครบ

ชัว่โมงแล้ว บางคนชอบบอกว่า การบ่นคอืการระบายความเครยีด

แบบหนึง่ แต่ปัญหาคอื เราบ่น เราหายเครยีด แต่นกึสงสารเพือ่นๆ 

หรือลูกน้องเราจะไปเครียดแทนมากกว่า การบ่นจึงถือเป็นการ

สร้างเวรและกรรมแก่สัตว์โลกผู้น่าสงสาร

 7. ยุง่เกีย่วกบัอบายมขุ ข้อนี้ อยากจะขอบณิฑบาตจรงิๆ ส�าหรบั

คนสถาบนัฯ ทีต่ดิบหุรี ่หรอื ตดิสรุา แบบต้องดืม่เป็นประจ�าทกุวนั 

หากท่านสามารถ ลด ละ และเลกิ ได้ในปีใหม่นี้ จะขออนุโมทนา

สาธุ กับตัวท่านและครอบครัวของท่าน ลองคดิค�านวณดู ถ้าท่าน

งดสูบบุหรี่ได้ ลดการดื่มเหล้าลงได้ ท่านจะมีเงินทองเหลือใช้   

เหลอืเกบ็ เอาไปซื้อของอย่างอืน่ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพของตนเอง 

หรือเอาไปใช ้จ ่ายในสิ่ งที่จ� า เป ็นในครอบครัวได ้อีกมาก                       

และที่ส�าคัญไม่ท�าลายสุขภาพของตนเอง

 8. ขี้นนิทาขาเมาท์ ไม่รู้นสิัยข้อนี้ ผู้หญงิ

จะเป็นมากกว่าผูช้ายจรงิไหม เพราะยงัไม่มี

เ วลา ไปท� าการทบทวนวรรณกรรม         

อย่างเข้มข้น เอาเป็นว่า ใครมีนิสัยนี้ อยากขอร้องให้ลองเปลี่ยน

นสิัยนี้ดูใหม่ ท�าตรงกันข้ามเลย เป็นนสิัยชอบชื่นชมคนอื่น ไม่เป็น

พวกหูร้อน ตาร้อน คอื ชอบอจิฉา รษิยา เวลาคนอื่นได้ดกีว่าเรา 

คนทีม่นีสิยันี้ สงัเกตให้ดีๆ  จะมเีพือ่นน้อย ไม่ค่อยมคีนอยากคบหา

เป็นเพื่อน แม้แต่คนที่มนีสิัยเดยีวกัน ก็จะไม่คบหากัน เพราะรู้ดวี่า 

ยายนี่หรอืตานี่ ชอบนนิทา ชอบเมาท์เรื่องของชาวบ้าน ขนืฉันไป

คบด้วย มันคงเอาเรือ่งฉนัไปโพทนาให้คนอืน่ฟัง คนทีใ่ครๆ กอ็ยาก

คบหาเป็นเพื่อนด้วย สังเกตดู มักจะเป็นคนที่พูดถงึคนอื่นในด้าน

ดเีสมอ ทัง้ต่อหน้าและลับหลัง มาลองฝึกนสิัยด้านบวกนี้ดู



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  4

แผนปฏิบัติงานในระยะ 4 ปี

(พ.ศ. 2556 - 2560)

 ในคราวประชุมครัง้ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน 2556 ที่สภามหาวทิยาลัยมมีตริับทราบแผนปฏบิัตงิานระยะ   

4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) ของผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่เสนอ โดยมขี้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะสรุป 

ได้ดังนี้

 1. ขอชื่นชมการด�าเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งการได้มาของทุนจากเครือข่าย US-NIH ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นถือว่า       

อยู่ในระดับยอดเยี่ยมของโลก สถาบันฯ มคีวามเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งในเรื่องของโรคเอดส์และยาเสพตดิ ควรใช้เป็นต้นแบบไป

พัฒนาด้านการแพทย์ในพื้นที่อื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานักวจิัย ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย สิ่งที่นักวจิัยควรมี

คือทีมงานและการเรียนรู้กระบวนการท�าวิจัยทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศบางแห่งมีโปรแกรมเรียนระดับ

ปรญิญาโทควบคู่กับปรญิญาเอก โดยใช้เวลาเพิ่มขึ้น 2 ปี ส�าเร็จการศกึษาได้ปรญิญาโทและปรญิญาเอก

 2. งานวจิัยของสถาบันฯ มจี�านวนมากซึ่งเป็นภาระที่หนักส�าหรับคณะกรรมการจรยิธรรม งานวจิัยของสถาบันฯ จงึควร

สร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการชุดนี้ โดยให้มบีุคลากรที่มปีระสบการณ์การท�างานให้มากขึ้น

 3. มคีวามกงัวลเกีย่วกบัอตัราก�าลงันกัวจิยัทีม่คีวามเชีย่วชาญจ�านวนมากจะเกษยีณอายงุานไป การสร้างนกัวจิยัทดแทน

จึงเป็นภาระหนัก ที่ผ่านมาสถาบันฯ จะได้รับการจัดสรรอัตราก�าลังในส่วนนี้น้อยจึงไม่เพียงพอ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดสรร

อัตราก�าลัง โดยพิจารณาจากการด�าเนินงานของสถาบันฯ เช่นจ�านวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และปริมาณการบริการ

วชิาการแก่ชมุชนในแต่ละปี เป็นต้น และอกีช่องทางหนึง่กค็อืการจ้างนกัวจิยัประจ�าจากเงนิรายได้ของสถาบนัฯ ซึง่จะเป็นแรงจงูใจ

ให้นักวจิัยที่มคีวามสามารถอยู่กับสถาบันฯ ตลอดไป

 4. จากตารางข้อมูลที่น�าเสนอ แสดงให้เห็นผลการวเิคราะห์ว่านักวจิัยหนึ่งคนท�างานวจิัย 3 ชิ้นต่อปี หาทุนวจิัยได้คนละ

ประมาณ 9-10 ล้านบาท และในตารางที่เปรียบเทียบ 5 คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะใช้การวิเคราะห์แบบเดียวกันนี้                

กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้หรอืไม่ เพื่อให้เห็นว่า หากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ต้องการจะเป็นมหาวทิยาลัยวจิัยและต้องการเลื่อนล�าดับ

ให้สูงขึ้น ต้องใช้เงินทุนเท่าใด ซึ่งงานวิจัยในแต่ละด้านใช้เงินทุนไม่เท่ากัน เมื่อมีข้อมูลพื้นฐานตรงนี้แล้ว หากจะหาข้อมูลจาก           

4 หน่วยงานเพิม่เตมิ เช่น จ�านวนบทความวจิยั ทนุวจิยัจากในประเทศและต่างประเทศ จ�านวนนกัวจิยั ซึง่จะเป็นจดุเริม่ต้นทีเ่ป็นการ

ชี้เป้าว่าถ้าจะลงทุนวจิัยให้เกดิผลมากขึ้น ต้องลงทุนที่ไหน มผีลที่คาดหวังอะไรบ้าง

 ประธานที่ประชุมกล่าวว่า ชื่นชมสถาบันฯ ที่ท�างานชั้นน�ามาโดยตลอด สิ่งที่ท้าทายมากกว่าคือ ท�าอย่างไรจะรักษา     

ระดับนี้ไว้และก้าวไปข้างหน้า ส�าหรับปัญหาเรื่องนักวิจัยที่จะเกษียณอายุงานนั้น สถาบันฯ ควรจัดท�าโครงการพัฒนาเกี่ยวกับ  

เรื่องนี้ให้เห็นภาพรวมและก�าหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วน�าเสนอมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาจัดสรรอัตรก�าลังให้

 5. เรื่องคุณภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน จากการประชุมของคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาตกิไ็ด้มกีารกล่าวถงึ ทัง้เรือ่งคณุภาพงานกบัคณุภาพการบรหิารจดัการในการท�างานวจิยั จงึขอเสนอแนวคดิให้ก�าหนด

เป็นนโยบายว่าการรับอาจารย์ใหม่ ควรต้องมปีระสบการณ์ในการท�าวจิัยมาแล้ว 1-2 ปี มใิช่มเีฉพาะงานวจิัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ

การศกึษาระดับปรญิญาเอกเท่านัน้
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#####

แผนปฏิบัติงานในระยะ 4 ปี

(พ.ศ. 2556 - 2560) ต่อ

 6. ควรมกีารวเิคราะห์ล่วงหน้าว่าในระยะ 5 ปีข้างหน้าบคุลากรหลกัๆ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัทีจ่ะเกษยีณมจี�านวนเท่าใด เป็นการ

คาดการณ์ที่จะช่วยให้มองเห็นปัญหาในอนาคตเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

 7. ขอให้ก�าลังใจผู้อ�านวยการให้ก้าวข้ามความท้าทายไปให้ได้ โดยเฉพาะความท้าทายในเรื่องแหล่งเงนิทุนวจิัย จงึควรมี

ความร่วมมอืกบับรษิทัเอกชนทีม่คีวามต้องการงานวจิยัเพือ่น�าไปพฒันาต่อยอดในเชงิพาณชิย์ ซึง่อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาในเรือ่ง

แหล่งเงินทุนวิจัยไปได้บ้าง และเป็นการรับใช้สังคมตามความฝันของชาวสถาบันฯ ที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ และสร้างานวจิัยที่น�าไปสู่การรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก

 ประธานกล่าวสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบแผนการด�าเนินงานระยะ 4 ปีที่ผู้อ�านวยการได้น�าเสนอในวันนี้ และมีความ   

ประทับใจมาก จึงขอให้ใช้โอกาสนี้ไปพิจารณาด�าเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนสถาบันฯ ต่อไป และสิ่งที่เป็น        

ความฝันของสถาบนัฯ เป็นเป้าหมายทีจ่ะต้องสร้างกลยทุธ์ขึ้นมาเพือ่ประเมนิผลการด�าเนนิงานของสถาบนัฯ ทัง้นี้ ขอให้มหาวทิยาลยั

ไปพิจารณาการด�าเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในปัจจุบันมีลักษณะเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง จึงควรส่งเสริม

และสนับสนุนเพื่อให้ศักยภาพของสถาบันฯ มุ่งไปในเรื่องวิจัยเฉพาะทางอย่างเต็มที่ ส�าหรับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

ทั่วๆ ไป มหาวทิยาลัยควรพจิารณาหาแนวทางการด�าเนนิงานตามความเหมาะสมต่อไป.
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีปีใหม่ครับ วันนี้ผมจะมา update เรื่องที่เคยเขียนถึงไว้ในสารสถาบันฉบับเดือน

กันยายนปีก่อน คือเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเอดส์เอเชียแปซิฟิก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า              

International Congress on AIDS in Asia and the Pacific หรอื ICAAP ครัง้ที่ 11 ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 18-22 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตสิริกิติิ์ กรุงเทพมหานคร อย่างแรก       

ทีโ่ดยส่วนตวัแล้วชอบมากเกีย่วกบัการได้ไปร่วมประชมุครัง้นี้คอืสวนเบญจกติ ิซึง่เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ อยู่ติดกับศูนย์ประชุมฯ สวนแห่งนี้เกิดจากการพัฒนาพื้นที่รอบโรงงานยาสูบเดิม           

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถในวาระพระชนมายคุรบ 60 พรรษา

เมื่อปี พ.ศ. 2535 จุดเด่นของสวนแห่งนี้คือบึงน�้าขนาดใหญ่ที่เป็นการพัฒนามาจาก "บึงยาสูบ" 

นอกจากนั้นทิวทัศน์โดยรอบที่เป็นตึกสูงก็สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกวันจะมีผู้มาเดิน วิ่ง   

และขี่จักรยาน เพื่อออกก�าลังกายรอบๆ จ�านวนมาก

 ส�าหรับการประชุมก็ค่อนข้างคกึคักทเีดยีว โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมจ�านวนประมาณ 3,000 คน จากประเทศต่างๆ ในภูมภิาค

เอเชียแพซิฟิก การประชุมนี้เน้นไปที่การเปิดโอกาสให้คนท�างานเกี่ยวข้องกับเอชไอวีเอดส์ได้มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล  

การด�าเนินการกัน มากกว่าจะเป็นการประชุมทางวิทยาศาสตร์ที่ประกาศความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ เหมือนการประชุมอื่นๆ                

ตลอดช่วงเวลาการประชุม เราจึงเห็นกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การประชุมเครือข่ายชุมชน การออกบู้ทขายสินค้า การรณรงค์     

เชงินโยบายของกลุ่มคนท�างาน และผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจก็อย่างเช่นกลุ่มคนข้ามเพศ ซึ่งมทีัง้จากชาย 

มาเป็นหญงิและหญงิมาเป็นชาย หรอืกลุ่มผู้ให้บรกิารทางเพศเป็นต้น และอย่างที่ได้เรยีน

ไปในครั้งก่อน ในการประชุมนี้ งานวิจัยของคุณหมอทวีวัฒน์ ซึ่งเกี่ยวกับการค้นพบว่า     

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย  

มกีารตดิเชื้อ HPV สงูมาก เชื้อ HPV เป็นเชื้อไวรสัชนดิหนึง่ทีถ่า่ยทอดทางการมเีพศสมัพนัธ์ 

และเป็นสาเหตุของมะเร็งทวารหนัก ซึ่งจากการที่ผมได้เข้าไปร่วมฟังก็เห็นว่าคุณหมอ       

น�าเสนอได้ดีมาก และมีผู้สนใจซักถามหลายคน การได้น�าเสนอผลการวิจัยด้วยวาจา         

ในการประชมุระดบันานาชาตถิอืเป็นตวัอย่างความส�าเรจ็ทีส่�าคญัของงานวจิยัของสถาบนัฯ 

และเป็นโอกาสส�าคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในแวดวงวิชาการ             

ระดับนานาชาติ
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450  

ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมกี�าจัดแมลงในยุงลาย

 ยุงลายเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือด เนื่องจากในปัจจุบันนี้ 

ยังไม่มียารักษาโรคไข้เลือดออก ขณะที่การควบคุมการระบาด  

ของโรคโดยวัคซีนนั้น ยังอยู่ในระยะของการทดลองและพัฒนา   

ดังนั้นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในขณะนี้จึงมุ ่งเน ้นไปที่           

การควบคุมพาหะของโรค โดยการก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของ       

ยุงลายและการใช้สารเคมีก�าจัดแมลง เพื่อก�าจัดยุงในพื้นที่ที่ม ี 

การระบาดของโรค อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีติดต่อกัน          

เป็นเวลานานจะท�าให้ยุงเกิดการดื้อต่อสารเคมีก�าจัดแมลง          

ส่งผลให้การควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลอืดออกเป็นไปได้ยากขึ้น

 งานวิจัยที่ท�าในตอนนี้เป็นการศึกษากลไกการดื้อต่อ   

สารเคมีก�าจัดแมลงในยุงลายที่เป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก     

โดยจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษายีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการ      

ดื้อต่อสารเคมีก�าจัดแมลง ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่า    

มีโปรตีนชนิด ไซโตรโครม พี 450 เป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ

ปฏกิริยิาออกซเิดชันของสารเคม ีโดยอาศัย NADPH เป็น cofactor 

พบว่าไซโตโครมพี 450 มีระดับการแสดงออกของยีนที่เพิ่มขึ้น  

และสัมพันธ์กับการดื้อต่อสารเคมีก�าจัดแมลง โดยเฉพาะ              

ไซโตโครมพี 450 ชนิด CYP9J32 พบว่ามีระดับการแสดงออก   

ของยนีทีส่งูในยงุลายทีด่ื้อต่อสารเคมกี�าจดัแมลงชนดิไพรทีรอยด์

ในยุงลายที่เป็นพาหะน�าโรคไข้เลอืดออก 

 ผลการศึกษาคุณสมบัติของรีคอมบิแนนท์โปรตีน    

CYP9J32 แสดงให้เห็นว่า CYP9J32 สามารถไปออกซิไดซ์              

เพอร์เมทรินแมทาบอไลท์ ได้แก่ ฟีนอกซีเบนซิลแอลกอฮอล์      

และ ฟีนอกซีเบนซิลแอลดีไฮด์ ให้เป็นกรดฟีนอกซีเบนโซอิกได้   

ผลการศึกษาในครั้งนี้บ่งชี้ว ่า CYP9J32 มีบทบาทที่ส�าคัญ              

ในกระบวนการก�าจัดสารเคมชีนดิไพรทีรอยด์
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด

 เมื่อปีที่แล้วทางทีมงานได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัด

พะเยา เพือ่ลงพื้นทีภ่าคสนามงานวจิยัในโครงการ “สถานการณ์

การผลติ จ�าหน่าย และการดืม่สรุา ในลกัษณะทีไ่ม่เสยีภาษพีื้นที่

จังหวัดพะเยา” มคีุณกนษิฐา  ไทยกล้า เป็นหัวหน้าโครงการฯ 

ซึ่งโครงการดังกล่าวก็ได้สรุปรายงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อย         

ไปแล้ว ดังนั้นจึงอยากจะหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าขาน       

ในที่นี้

 เป ็นที่ทราบกันดีอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้างว ่า    

จั งหวัดพะเยาเป ็น จังหวัดที่มีการดื่ม สุราเป ็นอันดับ 1                         

ของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลจาก “รายงานสถานการณ์การ

บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2554”

ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และประเภทเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่มีการดื่มกันมากที่สุดก็ คือ สุรากลั่นชุมชน         

ห รื อที่ มั ก เ รี ย กกั น จนคุ ้ น ชิ น ว ่ า  “ สุ ร า เ ถื่ อ น ”  บ ้ า ง                                     

“เหล้าเถื่อน” บ้าง

สถานการณสุ์รากลัน่ชุมชนในพะเยา

เบลล์ ศราวุฒิ

ที่มาภาพ : http://www.polball.co.th/images/upload/11012.jpg
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 ทั้งนี้นับตั้งแต่การอนุญาตให้มีการผลิตสุรากลั่น     

อย่างถูกกฎหมายตัง้แต่ปี 2546 สุราเถื่อนที่ชาวบ้านแอบต้มกัน

ก็ได้กลายสภาพมาสู่ “สุรากลั่นชุมชน” ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ไม่ต้องแอบต้ม หนีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตกันอีกแล้ว โดยข้อมูล

จากสรรพสามติพื้นที่จังหวัดพะเยาระบุว่าในปี 2556 มโีรงกลั่น

สุราชุมชนทัง้สิ้น 269 โรง 

 แต่มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นสิครับ เพราะเมื่อมีการ

อนญุาตทีถ่กูต้อง ผูผ้ลติกเ็ลยต้องจ่ายภาษขีองโรงกลัน่ การผลติ

หัวเชื้อ (ลูกแป ้ง) การขออนุญาตขนย้าย และที่ส� าคัญ                  

อากรแสตมป์ ซึง่ข้อหลงันี้ส�าคญัมาก เพราะท�าให้ผู้ผลติแบกรบั

ภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ส่วนผู้บริโภคก็ต้องซื้อสุราในราคาที่สูงขึ้น

ด้วยเช่นเดียวกัน จึงน�าไปสู่การลักลอบซื้อขายสุราแบบไม่ติด

อากรแสตมป์ขึ้น ซึ่งทางทีมงานได้สรุปรูปแบบดังกล่าวว่าเป็น 

การซื้อขายสุรา “ผิดกฎหมาย” จากโรงกลั่นสุราชุมชนที่ 

“ถูกกฎหมาย” โดยเป็นรูปแบบที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในทุกๆ

พื้นที่ ในทุกๆ ต�าบลจะมโีรงกลั่นสุราชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า

ชาวบ้านสามารถเข้าถึงสุรากลั่นชุมชนได้ง ่ายและสะดวก         

จากราคาขายติดอากรแสตมป์ในราคาขวดละ 50-70 บาท         

ก็สามารถซื้อแบบไม่ติดอากรแสตมป์ในแบบใส่ถุง ใส่ขวดน�า้

พลาสตกิ หรอืใส่ขวดแก้ว ในราคา 30-40 บาทเท่านัน้ ซึ่งการ

ซื้อขายดังกล่าวถือได้ว ่าเป็นการซื้อขายแบบ win-win           

ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

 นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามยังท�าให้ต้อง        

คิดทบทวนเรื่องปัญหาการดื่มสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดพะเยา  

ว่าไม่ได้เป็นปัญหาทีต้่องโฟกสัเพยีงจงัหวดัพะเยาเท่านัน้ หากแต่

ยังมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดอื่นด้วย โดยจากการบอกเล่า

และข้อมูลการจับกุมจากสรรพสามิตจังหวัดฯ พบว่า มีการ

ลักลอบน�าสุราเถื่อนจากจังหวัดแพร่ (อ.สอง) และจังวัดล�าปาง 

(อ.วังเหนือ) เข้ามาขายในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วย ซึ่งยิ่งขายถูก

กว่าสุราเถื่อนภายในพะเยาเสยีอกี ในราคาถุงละ 20-25 บาท

เท่านั้น ดังนั้นการแก้ปัญหาการบริโภค ที่ต้นตอตั้งแต่การผลิต

และการซื้อ-ขาย จึงต้องมองภาพรวมที่กว้างไปกว่าพื้นที่   

จั งหวัดพะเยา หรือพูดได ้ว ่ าควรมองในลักษณะแบบ                 

“bird’s-eye view” ครับ

 ท้ายสุดนี้การลงพื้นที่ภาคสนามได้รับการต้อนรับและ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู ้ผลิตสุรากลั่น และชาวบ้าน         

แต่ก็มคีวามรู้สกึอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ ซึ่งความรู้สกึนี้คงไม่ได้รับ

การถ่ายทอดถ่ายสื่อเท่าไรนัก ก็คือความรู้สึกของคนพะเยา        

ที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2554” ทีร่ะบวุ่าพะเยาดืม่มากทีส่ดุ หนกัทีส่ดุ 

คอืคนพะเยาเขามคี�าถามว่า “เอาข้อมลูมาจากไหน ?” “เอาอะไร

มาวัด?” “เก็บข้อมูลบางพื้นที่แล้วเอามาเหมารวมคนทัง้จังหวัด

ได้ไง?” “ถึงแม้เรากินกันเยอะ แต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน  

แก่ใคร” ฯลฯ ผมคดิว่าเสยีงชาวบ้านเหล่านี้แสดงถงึความอดึอดั

ที่ถูกสังคมตีตราว่าเป็นจังหวัดนักดื่มครับ ในขณะเดียวกันก็มี

กระแสการตื่นตัวเรื่องนี้เป็นอย่างดีในจังหวัดพะเยา ซึ่งใน    

หลายพื้นที่ผู้น�าชุมชนถึงกับพูดไว้ว่า “ปีหน้าเราจะสละแชมป์ 

[จังหวัดที่ดื่มสุรา] ให้จังหวัดอื่นละ !”

 คงต้องขอจบเรือ่งสถานการณ์สรุากลัน่ชมุชนในพะเยา

ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ เอาไว้จะน�าเรื่องราวที่ได้พบเจอใน           

ภาคสนามที่พะเยามาเล่าสู่กันฟังใหม่ในโอกาสหน้า

...
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีปีม้า 2557 ครับพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ปีเก่าผ่านไปเริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีดีที่เข้ามา ผมขออาราธนา                     

คุณพระศรรีัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สทิธิ์ทัง้หลายในสากลโลกบันดาลให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จในทุกๆ เรื่องตลอดปีครับ

 ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ยังคงด�าเนนิงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ครับ

 ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกตร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารงาน

จาก ศ. นพ.กติตพิันธ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ โดยม ีรศ .พญ.อัมพกิา มังคละพฤกษ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ ให้เกยีรตมิามอบ

เสื้อแจ็กเก็ตเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินโครงการวิจัยต่างๆ       

ที่ได้ด�าเนนิการในปีที่ผ่านมาจากหัวหน้าโครงการฯ และกจิกรรมการแลกของขวัญปีใหม่และรับพรจากท่านผู้ใหญ่ การรับประทาน

อาหารกลางวนัร่วมกนั เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2556 ณ ห้องประชมุสถาบนัฯ อาคาร 3 ชัน้ 2 ซึง่บรรยากาศเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน

และความชื่นมื่นจากผู้มาร่วมงานทุกท่าน
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมน�าเสนอ       

เครื่องวัดปริมาณฝุ ่นละอองขนาดเล็ก ในงาน “วันวิถีวิจัย”         

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2556 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้น�าเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง  

ขนาดเล็ก ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในโครงการวิจัยไปน�าเสนอ 

พร ้อมด ้วยเครื่องวัดฝุ ่นรางวัลนวัตกรรมดี เด ่นแห ่งชาต ิ                     

จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาจัดแสดง     

และสาธิตการท�างาน โดยมี ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนะเจริญ   

อาจารย์ประจ�าคณะเทคนคิการแพทย์ เจ้าของรางวลันกัประดษิฐ์ 

ให้การสาธิตและบรรยาย พร้อมด้วย คุณแสวง กาวิชัย ผู้ช่วย     

นักวิจัยผู ้เก็บรวบรวมข้อมูลฝุ ่นขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่         

มามากกว่า 5 ปี ให้ข้อมลูแก่ผูม้าร่วมในครัง้นี้ ซึง่ได้มกีารจดัแสดง

ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาษกรองฝุ่น และ แสดงสัณฐานของ

เมด็ฝุ่นละออง เปรยีบเทยีบกบัขนาดของเส้นผม ได้รบัความสนใจ

จากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

 เ มื่ อ วั น ที่  3  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6  ที่ ผ ่ า น ม า                                          

รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส 

และคุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมฯ           

เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ นายชนะ แพ่งพบิูลย์ 

ในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการในพื้นที่  อ.พร้าว โดยมีท ่าน                 

นายอ�าเภอพร้าว นายสุรชัย มณปีระกร ให้การต้อนรับ

 ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  ได ้รายงาน              

ความคืบหน้าการด�าเนินโครงการ "พร้าวโมเดล" และโครงการ

มลพิษทางอากาศและหมอกควันใน อ.พร้าว แก่ท่านรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนายอ�าเภอพร้าว และหัวหน้า       

ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน   

พร้อมทั้งรับแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.พร้าว   

จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาสนี้ จึงได้หารือกับ    

หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ถึงแนวทางการด�าเนินโครงการ

พร้าวโมเดล และ โครงการรณรงค์แก้ปัญหาหมอกควันร่วมกัน  

ในระยะต่อไป
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 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิจัย  

และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�าเนินโครงการ

เรื่อง “การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตร

ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาอ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่” มี ดร.วรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ นักวิชาการ          

สิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับ         

คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ระยะเวลาประมาณ     

1 ปี ซึ่งหน่วยวิจัยฯ รับผิดชอบด้านการประเมินผลกระทบ           

ทางสุขภาพของอาสาสมัครเกษตรกรประมาณ 130 ราย             

โดยมกีารตรวจวดัระดบัสารเคมปีนเป้ือนในเลอืด และในปัสสาวะ 

โดยได้เริ่มลงพื้นที่ เพื่อท�าการแนะน�าโครงการต่อผู ้บริหาร         

ส่วนท้องถิ่นและสรรหาอาสาสมัครพร้อมทั้งเก็บข้อมูลระยะแรก 

ในช่วงวันที่ 16 - 27 ธันวาคม 2556 ในพื้นที่ทุกต�าบลในอ�าเภอ

แม่แตง

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับ    

คณะนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    

สายวิทยาศาสตร์ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม                 

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป           

ก า รด� า เ นิ น โคร งการวิ จั ยทา งด ้ านหมอกควั น  โ ดยม ี                                   

คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ให้การต้อนรับ           

และคุณแสวง กาวชิัย ผู้ช่วยนักวจิัยในโครงการมลพษิทางอากาศ 

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2557 ณ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมฯ       

สถาบันฯ อาคาร 3

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร ่วมประชุม           

ก า ร รั บ มื อ ป ั ญ ห า ห ม อ ก ค วั น ใ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม ่                                               

โ ด ย  ด ร . ทิ พ ว ร ร ณ  ป ร ะ ภ า ม ณ ฑ ล  นั ก วิ จั ย อ า วุ โ ส                                       

ประจ�าหน่วยวิจัยฯ และ คุณแสวง กาวิชัย ผู ้ช ่วยนักวิจัย                 

ในโครงการหมอกควันเชียงใหม่ เสนอแนวทางการรับมือปัญหา

หมอกควนัในจงัหวดัเชยีงใหม่ จากข้อมลูสถติฝิุน่ละอองขนาดเลก็

ในพื้นที่ อ.อมก่อย และ อ.แม่แจ่ม ในที่ประชุมของส�านักงาน        

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม่
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 หน่วยวจิยัโภชนาการ ร่วมกจิกรรมออกบธูนทิรรศการ 

“การประเมินภาวะโภชนาการ” ให้กับผู้ที่มาชมนิทรรศการ        

รวมทั้งการจ�าหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในงาน   

วันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุม

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556

 หน่วยวิจัยโภชนาการ ในช่วงที่ผ่านมามีโครงการวิจัย

ที่ท�าการเก็บข้อมูลในภาคสนาม คือ โครงการโภชนาการและ 

ความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่สูงของประเทศไทย โครงการนี้มี

วตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิสถานการณ์ของภาวะโภชนาการของเดก็

อายุต�่ากว่า 5 ปี ความรู้ด้านโภชนาการ รูปแบบการบริโภค        

และข้อมลูด้านการเกษตร ของครอบครวัของชนกลุ่มน้อยทีอ่าศัย

ในพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยมีการเก็บข้อมูลในครัวเรือนของ

ชนเผ่า ลัวะ และ กะเหรี่ยง ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ของต�าบลบ้านทับ 

และปางหนิฝน อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ (18 พฤศจกิายน 

- 24 ธันวาคม 2556) รวมทั้งท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากร

หลกัของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้อง (7 - 10 มกราคม 2557) ดงัเช่น

ภาพกจิกรรมที ่1-3 ซึง่ ผศ. ดร. ประสทิธิ ์วงัภคพฒันวงศ์ หวัหน้า

โครงการ และ ดร. ศกัดา พรงึล�าภ ูทีป่รกึษาโครงการ ได้สมัภาษณ์ 

(1) คณุสรุสทิธิ ์เทยีมทพิย์ นายสาธารณสขุอ�าเภอแม่แจม่ และเจา้

หน้าที่ผู ้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ณ. ห้องประชุมสาธารณสุขอ�าเภอ

แม่แจ่ม (2) สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านมดืหลองที่บ้าน (3) สัมภาษณ์ผู้

อ�านวยการโรงเรยีนเซนต์โยเซฟฯ อ�าเภอแม่แจ่ม

1

2

3

 ส�าหรับงานในห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการวิเคราะห์

ปริมาณโซเดียมและไอโอดีนในตัวอย่างปัสสาวะ รวมทั้งไอโอดีน

ในเกลือของโครงการส�ารวจสุขภาพประชากรไทย 2556-2557 

ซึ่งในภาคเหนือจะมีการเก็บตัวอย่างจาก 5 จังหวัด ในระหว่าง 

ตุลาคม 2556-มิถุนายน 2557 นอกจากนี้ยังอยู ่ระหว่าง             

การวิ เคราะห ์ ไอโอดีนในตัวอย ่างป ัสสาวะในโครงการ                           

การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนฯ

ในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

และค่าไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ใน    

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ในแต่ละช่วงอายุครรภ์ด้วย
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ศ . นพ.กิตติพันธุ์   ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัย             

ดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพประยกุต ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ในปีการศึกษา 2556 เข้ารับโล่

ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           

จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี 

และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องในพิธีท� าบุญ                          

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50 ปี              

วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรม

ศ. นพ.กิตติพันธุ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
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 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักด์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย รศ. พญ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ 

รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับกิตติบัตร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ                     

ในปกีารศกึษา 2556 จากศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม  

วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 

เนื่องในพิธีท�าบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

ครบรอบ 50 ปี วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ ศาลาธรรม

ผู้อ�านวยการ - รองผู้อ�านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
รับกิตติบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบวาระในปี 2556
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"Visitor"

บุคลากรจากโรงพยาบาลสวนปรุง

เข้าดูงานที่สถาบันฯ

 ผศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้า

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

เป ็นตัวแทนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ                 

ในการต้อนรบั ดร.สนุทร ีศรโีกไสย คณุวรลกัษณ์ ราชคณุ 

และคุณลัดดาวัลย์  พิบูลย์ศรี บุคลากรโรงพยาบาล     

สวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษา 

ดูงานด้านงานวิจัยจากสถาบันฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

2556 เพื่อน�าความรู ้ที่ได้ไปพัฒนางานด้านการวิจัย      

ของโรงพยาบาลสวนปรุงต่อไป

...

AFRIMS Team เยือนสถาบันฯ พร้อมติดตาม

ความคืบหน้าโครงการ RV306

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ พร้อมด้วยบคุลากรของ

สถาบนัฯ ร่วมให้การต้อนรบั The Armed Forces Research 

Institute of Medical Sciences Team (AFRIMS) ซึง่ประกอบ

ไปด้วย Prof.Punnee Pitisuttithum, Dr.Jean –Louis Excler, 

Dr.Vasan Sandhya, Dr.Robert O’Connell ในการ         

เยี่ยมเยือนสถาบันฯ พร้อมกับติดตามความคืบหน้า         

ในโครงการ RV306 ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการฉีด   

วัคซีนเอชไอวีทดลองแบบฉีดปูพื้นและกระตุ ้นซ�้า            

หลายครั้ง เพื่อดูว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมนั้นจะสามารถ

สร้างหรือกระตุ ้นภูมิคุ ้มกันให้เพิ่มขึ้น และคงอยู ่ได้        

นานเท่าใด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

 นอกจากนี้ AFRIMS Team ยังได ้เยี่ยมชม           

การท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภายใน

สถาบันฯ อกีด้วย
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"Doing & Training"

1 ธันวาวันเอดส์โลก

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่        

จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้” ณ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้า             

เซ็นทรัล พลาซ่า เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งประกอบด้วยกจิกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยปีนี้ก�าหนดประเด็นรณรงค์ในหัวข้อ 

Getting to Zero : เอดส์ลดให้เหลอืศูนย์ได้ ภายในปี 2559 ไม่มผีู้ตดิเชื้อเอชไอวรีายใหม่ ไม่มกีารเสยีชวีติจากเอดส์ 

และไม่มกีารเลอืกปฏบิัตกิับผู้ป่วย ผู้ตดิเชื้อเอดส์

 ส�าหรับวันเอดส์โลกปีนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส�านักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ จะตั้งหน่วย

บรกิารให้ค�าปรกึษาและตรวจเลอืดหาการตดิเชื้อ เอชไอวเีคลื่อนที่ โดยการตรวจจะเป็นความลับ ผู้รับบรกิารไม่ต้อง

เสยีค่าใช้จ่าย สามารถทราบผลการตรวจได้ทันทพีร้อมทัง้จะได้รับเอกสารความรู้เรื่องเอดส์และถุงยางอนามัยฟรี
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การประชุม ความก้าวหน้าทางวิชาการในการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์ และความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้านโรคเอดส์ที่ด�าเนินการ

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาการในการป้องกัน              

และการดูแลรักษาผู ้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู ้ป่วยเอดส์ และความก้าวหน้าของโครงการวิจัยด้านโรคเอดส์                      

ที่ด�าเนนิการโดยสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่” โดยการเชญิแพทย์จากโรงพยาบาล

และสาธารณสุขในเครือข่ายโครงการวิจัยกับสถาบันฯ จาก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน          

และพะเยา มาร่วมรับฟังพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคเอดส์ เพื่อช่วยกัน

บูรณาการความรู ้ที่ได ้จากการวิจัย น�าไปใช้ในการรักษาผู ้ป ่วย รวมถึงเป็นการพัฒนาวงการการแพทย์                            

ของประเทศด้วย ณ  ห้องปารสี  โรงแรมเมอร์เคยีว เชยีงใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม 2556

      นอกจากนี้ บรเิวณด้านหน้าห้องประชุม ยังได้มกีารจัดซุ้มแสดงโครงการวจิัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านโรคเอดส์

ของสถาบันฯ พร้อมกับมีการเล่นเกมสอดแทรกความรู้จากการวิจัย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน                 

เป็นอย่างดี
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...

สถาบันฯ จัดซุ้มเผยแพร่ความรู้ 

ณ งานฤดูหนาวเชียงใหม่

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ออกจัดซุ้มเผยเพร่

ความรู้จากงานวิจัยของโครงการ “การสร้างชุมชนต้นแบบ

และศูนย์การเรียนรู ้ เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์            

ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับ

ผลิตภัณฑ ์อาหารพื้นบ ้านภาคเหนือ” โดยศูนย ์วิ จัย                     

ด ้านวิทยาศาสตร ์สุขภาพประยุกต ์  ณ งานฤดูหนาว                    

และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ�าปี 2557              

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจัย        

ของสถาบันฯ อกีทัง้เป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวจิัย

ออกสู่สังคมอกีด้วย

ผอ.สถาบนัฯ ใหค้วามรูแ้ก่มูลนธิเิอ็มพลสัเชยีงใหม่

 ศ. นพ.สวุฒัน์  จรยิาเลศิศักดิ ์ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้       

แก่ NGO ในกิจกรรมการประชุม NGO Forum หัวข้อเรื่อง     

"Test and Treat" ณ มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ เมื่อวันที่              

28 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการให้ความรู้ พร้อมทัง้น�าเสนอ

ความก้าวหน้าทางวิชาการในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ 

และยัง เป ็นการสร ้างความร ่วมมือระหว ่างสถาบันฯ                      

และองค์กรภายนอกอกีด้วย
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...

IMPAACT เข้าพบสถานสงเคราะห์

เพื่อสวัสดีปีใหม่

 โครงการวจิยั IMPAACT น�าโดย ศ.พญ.วริตั ศริสินัธนะ 

หวัหน้าหน่วยวจิยั  พญ.ลนิดา เอื้อไพบลูย์ แพทย์โครงการวจิยั 

และคุณจินตนา ค�าร้อง ผู้ประสานงานโครงการวิจัย เข้าพบ

และเยี่ ยม เยียนสถานสงเคราะห ์ เด็กบ ้ านเวียงพิ งค ์                       

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ และ มูลนิธิอุบลรัตน์ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บ้านมิตราทร) เพื่อสวัสดีปีใหม่ 

เยี่ยมเยียนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ 

ตลอดจนประสานงานเรื่องการดูแลเด็กสถานสงเคราะห์         

ทีต่ดิเชื้อเอชไอว ีโดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ทีม่ารบัการดูแลรกัษา

ทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ และเข้าร่วมโครงการวจิยั

ต่างๆ ของสถาบันวจิัยฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

RCU จัดอบรม SOP RIHES Wide

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม       

“SOP RIHES Wide” เพื่อเป็นการทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัต ิ    

ที่ถูกต้องแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของสถาบันฯ 

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 15 มกราคม 2557
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"Activities"

สั มมนา เพื่ อพัฒนาองค ์ ก รสถาบั นวิ จั ย

วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ สุ ข ภ า พ  ป ร ะ จ� า ป ี  2 5 5 6                                      

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 

1. คุณกัลยา  ว่องวรภัทร

ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยดเีด่น

2. คุณจารว ี กุณาเงนิ

ลูกจ้างโครงการวจิัยที่มอีายุงาน ๗ ปีขึ้นไป ดเีด่น

3. คุณพนอจติต์  อนิทโชติ

ลูกจ้างโครงการวจิัยที่มอีายุงาน ๓-๗ ปีขึ้นไป ดเีด่น

 4. คุณหล้า  จันทร์ดี

ลูกจ้างโครงการวจิัยที่มอีายุงานน้อยกว่า ๓ ปี ดเีด่น
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 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสท�าบุญวันคล้ายวัน

ส ถ า ป น า ค ณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์  ค ร บ ร อ บ  3 8  ปี                                                

วันที่ 27 ธันวาคม 2556

สถาบันวิจัยสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันวิจัยสังคม วันที่ 28 มกราคม 2557
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ตารางกิจกรรม

นางสาวกนษิฐา ไทยกล้า นักสถติ ิเข้าร่วมประชุมหารอื คณะท�างานเพื่อวางแผนคาดประมาณ

จ�านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักระดับประเทศและพื้นที่ ห้องประชุมศูนย์อ�านวยการ       

บรหิารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาต ิกรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุร ีประเทศไทย

ผศ. นพ.อภนิันท์  อร่ามรัตน ์ เข้าร่วมประชุม Brain Symposium Brain Disorders grant R21 

DA033024 - A Chiang Mai University - HMRI MRI/MRS project: A neurobiology study of 

methamphetamine abuse and HIV infection in Thai adults. Bethesda, Maryland USA

ประชุมด้านการเงนิของ NIH 

ประชุมกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ

ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ และ นางผ่องพรรณ เสาร์เขียว     

พยาบาล ช�านาญการ เข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ MTN Annual meeting MTN Annual   

meeting the Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center, 5701 Marinelli Road,       

North Bethesda, MD 20852, USA

5 - 6     กุมภาพันธ์ 2557  

11 - 14   กุมภาพันธ์ 2557    

20         กุมภาพันธุ์ 2557

21          กุมภาพันธุ์ 2557

23 - 26  กุมภาพันธ์ 2557

กุมภาพันธ์ 2557

มีนาคม 2557
3 - 6       มนีาคม 2557

7 - 8       มนีาคม 2557

ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ ์ผู้อ�านวยการสถาบันฯ และ ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ 

รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ  ร่วมประชุม 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic 

Infections (CROI 2014)  ที่ Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ ร่วมประชุม ACTG Scientific Retreat 

ที่ Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

  อิช้าน..น ขอเป็นกวางเรนเดียร์หน่อยนะ...เคอะ!

เอ็มร้อย 50 ชีวิตเกินร้อย......ฮู้!
นั่งรถชมสวนทวีชล....เพลินอารมณ์เจงๆ บรรยากาศดีฝุดๆ
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 ณิชคุณ...(นามแฝงเค้า) นำาป๊อกๆ ฉี่....1 2 3 4..มั่วผ้อง

          กะมั่วหลาย..ม่วน...ฮาเฮ

ลูกจิ้นปิ้งการกุศล.. ขายดิบขายดี เทนำ้าจิ้มปอบะตัน..

ใครจะรอลุ้นซุ้มไหนก็ช่างเหอะ....ขอยืม

รางวัลหญ่ายออกกำาลังกายแก้ง่อม   

รอไปพลางๆก่อนนะฮ๊าฟ..ฟ

หลากหลายอิริยาบถ....คนนึงก่จะถ่ายรูปแอ๊บแบ๊ว แหมคนก่จะกิ๋น  

 ส่วนอีกสองคนตรงกลางก่ครำ่าเคร่งอยู่ในโลกสังคมก้มหน้า...   

           คริคริ เอ้าตามเบยเรย..เจ้า

โค๊ะ!...ดูหน้าแต่ละคนลุ้นบิงโกเอาแต้เอาว่า....ผ่อเหลาะ
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ศิลปินคนดังมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ กำานันสไตล์  หญิงลี  แร๊พเตอร์... สวยเท่ห์แซ่บเว่อร์

กันจุงเบย

แร๊พๆๆๆ โย่ ปะทะแร๊พเตอร์ กะแดนซ์เซอร์สุดเซ๊กซี่...

เลขล๊อคแน่ๆ....3 ฝ่ายซ้อน หัวหน้าจับได้ลูกน้องตะเอง...เหอๆหน้าบานเชียว
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 สวัสดีปีใหม่จร้า หวังว่าไม่ช้าเกินไป พี่แมงเม้าท์มาพบกับพี่ๆ น้องๆ ชาวไร่เห็ดอีกครั้งในฉบับนี้ ปีนี้มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ครบรอบ 50 ปี มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เตรยีมการเฉลมิฉลองไว้มากมาย โดยใช้ชื่องาน 5 ทศวรรษ มช. 

รวมพลังเพื่อแผ่นดนิ ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2557 ถงึวันที่ 24 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา

เฉลมิฉลอง 13 เดอืน 

 ประเดิมงานแรกคืองานราตรีอ่างแก้ว และเปิดตัว 

Campaign ประชาสัมพันธ์งาน 5 ทศวรรษ มช.        

ในวนัศกุร์ที ่24 มกราคม 2557 ซึง่งานราตรอ่ีางแก้วนี้เป็นงาน

ที่รวบรวมศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมพบปะสังสรรค์ 

และเป็นการเปิดตัว สัญลักษณ์ของ 5 ทศวรรษมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นลูกช้างจะมีทั้งหมด 25 เชือก     

ซึ่งมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันสักแบบ           

โดยวันนี้พีแ่มงเม้าท์ เอามาให้ดู 2 แบบนะคะ ส่วนอกี 23 เชอืก 

สามารจะดูได้ในแต่ละคณะ จะมีช้างที่เป็นสัญลักษณ์ตั้งอยู่  

ซึ่งช้างที่ประจ�าอยู่แต่ละคณะก็จะไม่เหมือนกัน     

และในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมของคณะ สถาบันฯ ภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวียนกันจัดกิจกรรม ซึ่งพี่แมงเมาท์      

จะน�ามาเสนอว่ากิจกรรมในแต่ละเดือนจะมีอะไรบ้าง                  

ในภายหลังนะคะ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  28

 เออ พี่ๆ  น้องๆ ชาวไร่เหด็รูมั้ย้คะ ว่าดอกไม้สญัลกัษณ์

ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คอือะไร 

หลายคนเดาว่าเป ็นต้นสัก ไม ่ใช ่นะคะ สัญลักษณ์คือ                    

ต้นทองกวาว และดอกทองกวาว ซึ่งนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ทกุคนรู้ดวี่า เมือ่ต้นทองกวาวออกดอก 

ก็หมายถงึฤดูกาลสอบจะมาถงึแล้ว 

 กิจกรรม “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”      

จะมีกิจกรรมการระดมทุน  เพื่ อ เป ็นกองทุนในการ                            

จัดสร ้างศูนย ์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู ้  โดยในครั้งนี้                                                 

รศ. นพ.นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ได้ตั้งเป้าการระดมทุนไว้จ�านวน 50 ล้านบาท        

โดยจะท�าการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน เพื่อขอบริจาค    

จากศษิย์เก่ามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และบุคลทั่วไป 

  นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังร่วมกับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จัดพิมพ์แสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ       

50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง

ของสถาบนัอดุมศกึษาแห่งนี้ให้เป็นทีป่ระจกัษ์อย่างแพร่หลาย

โดยเป็นภาพ “ศาลาธรรม” เอกลักษณ์อันล�้าค่า       

คู ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป ็นสถานที่วางศิลาฤกษ์ ซึ่ง

ประดิษฐานพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย อาคาร                    

ตั้งตระหง่านโดดเด่นงามสง่าอยู่ท่ามกลางแมกไม้แวดล้อม 

ด้วยธรรมชาตอินังดงามบรเิวณด้านหน้ามหาวทิยาลยั 

แสตมป์ออกจ�าหน่ายวันที่ 1 ม.ค.57   ราคาดวงละ 3 บาท  

เต็มแผ่น 30 บาท (10 ดวง) ซองวันแรกจ�าหน่าย 10 บาท 
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 และมหาวิ ทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม่ ยั ง ได้ จั ดท� า เหรี ยญกษาปณ์                                 

เป็นพระบรมฉาลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหลังเป็น           

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ   

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       

และการด�าเนินการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยกรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง โดยจัดจ�าหน่ายพร้อมกล่องหนังสือสีม่วง

ออกแบบพิษเศษ เพียง 20,000 เหรียญเท่านั้น

 

 เช่นเดียวกับการจัดพิมพ์หนังสือ “5 ทศวรรษ มช. รวมพลัง             

เพื่อแผ่นดิน” จ�านวน 1,500 เล่ม เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในเล่ม      

ประกอบด้วย ภาพถ่ายสยวยงาม พิมพ์สี่สีด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี          

ความหนา 155 หน้า เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเห็นมาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอด 5 ทศวรรษ

 ผู้สนใจดวงตราไปรษณียากร เหรียญกษาปณ์ และหนังสือที่ระลึกสามารถติดต่อได้ที่ส�านักงานบริหาร        

และจัดการทรัพย์สนิ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โทร 0 5394 2680-1 

 กจิกรรมเยอะแยะมากมายเลยทเีดยีว ยังไม่จบนะ เห็นว่าจะมคีอนเสริ์ตด้วย แต่คอนเสริ์ตของใครอย่างไร 

ตดิตามได้ฉบับหน้านะคะ บาย บ๊าย
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ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
ตามรอยไกด์มอืใหม่เที่ยวปีใหม่

อุวรรณา  รัตนศรี

	 ช่วงเทศกาลปีใหม่	 เป็นเทศกาลที่อีกอาชีพหนึ่งอย่างมัคคุเทศน์	 หรือไกด์												

ไม่สามารถหยดุงานหรอืพกัผอ่นได	้เนือ่งจากชว่งนีน้กัทอ่งเทีย่วมาเทีย่วทางภาคเหนอื

เป็นจำานวนมาก	 ประกอบกับอากาศที่หนาวในปีนี้ทำาให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยว							

ทางภาคเหนือมากขึ้นอีก	 ได้เวลาสำาหรับไกด์มือใหม่เช่นกันที่จะประเดิมงานแรก								

ที่พานักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่	จำานวน	21	คนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว	
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 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นคนไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน    

มาจากขอนแก่น ชลบุรี และกรุงเทพฯ โดย เรานัดเจอกันที่        

สนามบนิเชยีงราย ไกด์มอืใหม่นัง่รถไปกบัรถตูจ้ากจงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อเดินทางไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินเชียงราย เราออกจาก

เชยีงใหม่พร้อมกบัรถตูจ้�านวน 3 คนั เพือ่จะรบันกัท่องเทีย่วในเวลา 

บ่ายสองโมง เราไปถึงสนามบินก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง ดูแล้ว    

ไม่น่าจะมปัีญหาอะไร ผูโ้ดยสารออกมาจากประตเูรากร็ูไ้ด้โดยทนัที

ว่ากลุม่นี้แหละทีเ่ราต้องพาเทีย่วจ�านวน 4 วนัในช่วงเทศกาลปีใหม่

ไกด์ใหม่ไม่รรีอ เช็คกระเป๋าผู้โดยสารว่าขาดตกตรงไหน และก็พา

ขึ้นรถโดยทันท ี

 วันแรกของการท่องเที่ยวไกด์ใหม่ได้พานักท่องเที่ยว   

กลุ่มนี้ไปวัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ออกแบบและ

ก่อสร้างโดย เฉลมิชยั โฆษติพพิฒัน์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 จนถงึปัจจบุนั 

กยั็งสร้างไม่เสรจ็ ท�าไปเรือ่ยๆ ภายในวดันกัท่องเทีย่วต้องเดนิเข้าไป

เที่ยวเอง เพราะว่าวัดแห่งนี้ไม่ให้ไกด์พากษ์ หรือบรรยายอะไร      

ทั้งสิ้น ไกด์ต้องมาแอบดูอยู่ห่างๆ แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเล่าให้              

นกัท่องเทีย่วฟังเช่นกนั ไปแอบกระซบิเค้าว่า วดันี้เป็นวดัทใีช้สขีาว 

ซึ่งหมายถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งก่อนเราจะเข้าไป

ในอุโบสถ เราจะต้องผ่านสะพาน ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยท่านได้ให้

ความหมายอย่างลึกซึ้งมาก ซึ่งเหมือนกับเราข้ามจากวัฏสงสาร   

สู่พุทธภูม ิซึ่งกึ่งกลางของสะพานก็เป็นเขาพระสุเมรุ บันไดทางขึ้น

ม ี3 ขัน้แทนอนจิจัง ทุกขัง และอนัตตา และไกด์ได้ย�า้นักท่องเที่ยว

ว่ามาวัดนี้อย่าลมืไปเข้าห้องน�้าที่ในวัดนะ สวยงามมาก เป็นอุบาย

ของเราให้เค้าเข้าห้องน�า้ให้เรยีบร้อยก่อนเดนิทาง ออิ ิ

 

 

 

 ในวันนัน้เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2556 โอ แม่เจ้า คนจะ

มาท�าไมกันนักหนา ขนาดจะถ่ายรูปอุโบสถ คนยังเยอะมากเลย   

ซึ่งไม่ง่ายเลยส�าหรับนักท่องเที่ยว 21 คน ที่จะต้องให้เค้าตรงเวลา 

และเราบอกว่ามเีวลาให้ทีน่ีถ่งึแค่สีโ่มงเยน็ ถ้าใครไม่มาถงึสีโ่มงเยน็

ให้นั่งรถไปเชยีงค�าเอง วธินีี้ใช้ได้แฮะนักท่องเที่ยวมาถงึตรงเวลา

 สี่โมงกว่าๆ เราก็เดินทางไปเชียงค�าซึ่งใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง ในช่วงนี้เราใช้เวลาเดินทางมาก รถเยอะ      

เหลือเกิน ไม่พอรถติดอีกด้วย พอเราไปถึงเชียงค�า ก็มืดพอด ี        

ไปร้านอาหารที่จองไว้เพื่อรับประทานอาหารเย็น และรีบกลับ

โรงแรมเพื่อพักผ่อนเอาแรงวันรุ่งขึ้นจะต้องออกจากโรงแรมตี 3 

เพื่อไปภูชี้ฟ้า เพื่อดูแสงแรกแห่งวัน และนัดลูกทัวร์เจอกันตอน       

ตีสองครึ่ง เผื่อเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนล้อหมุน คืนวันนี้ไกด์          

นอนอย่างไรกน็อนไม่หลับ เพราะกงัวลว่าจะไม่ตืน่ ตัง้นาฬิกาปลกุ

ตสีอง แต่นาฬิกาปลุกก็ไม่ท�างาน ดนีะ ที่นอนไม่หลับ ถ้านอนหลับ

ล่ะก็ไม ่ต ้องได ้ตื่นกันพอดีล ่ะคราวนี้ เราออกจากโรงแรม            

เชียงค�าแกรนด์วิลล่า ตีสามใช้เวลาเดินทางไปภูชี้ฟ้าประมาณ 

ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทางไปไม่เห็นอะไรทัง้สิ้น เพราะมดืสนทิ

 คนขับรถพาเราขึ้นด้านหลังภูชี้ฟ้า ซึ่งเค้าบอกว่าท�าเวลา

ได้ดกีว่า เราไปถงึ อบต.ตับเต่า ภูชี้ฟ้า ประมาณตสีี่ครึ่ง พอมาถงึ

อบต. ถึงกะตะลึง หารถโดยสารเพื่อที่จะต่อขึ้นไปยอดดอยไม่ได้ 

เพราะคนเยอะมหาศาล เรยีกรถอยูน่านเป็นชัว่โมง เราบอกลกูทวัร์

อย่าเพิ่งลงจากรถตู้ เพราะถ้าลงแล้วจะไม่เจอกันแน่ ถึงตอนนี้      

ใช้วชิามารกนัสกัหน่อย วิง่ไปบอกพี ่อพปร. ว่าพีห่ารถให้หนหูน่อย

เถอะค่ะ เห็นใจหนูด้วยค่ะ หนูพาคนมาเยอะ และกไ็ม่เคยมาทีน่ีด้่วย 

ช่วยหารถให้หนูด้วยค่ะ อพปร. จัดให้ หารถท้องถิ่นส่งเราขึ้นไป 

ยอดภชูี้ฟ้า เราไปถงึกป็ระมาณ  ตห้ีาครึง่ พอลงรถท้องถิน่ไกด์กไ็ด้

นัดหมายว ่าถ ้าตอนลงมาหลงให ้มาเจอกันที่ศาลากาแฟ                   

เวลา 8 นาฬิกา ทุกคนเข้าใจ และก็เดินขึ้นไปบนยอดภูชี้ฟ้า            

อกีประมาณ 800 เมตร
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 ระหว่างทางจะต้องใช้ไฟฉาย เพราะไม่เห็นทางเลย มดืสนทิ ทางเดนิเป็นทางดนิไม่กว้างนัก และขึ้นดอยอย่างเดยีว ลูกทัวร์

ที่ไปครั้งนี้มีทั้งเด็กเล็กและคนแก่ ไกด์ได้ประคองยายอายุ 70 ขึ้นดอย ปวดแขนมาก ยายลงน�้าหนักที่มือเราอย่างเดียวเลย 555      

พวกเราเดนิไปไม่ถงึยอดภู แต่เดนิไปจุดที่คดิว่าถ่ายรูปแล้วเห็นภูสวยงามที่สุด เรารอพระอาทติย์ขึ้นประมาณ 6 โมงกว่า และรอดู

ทะเลหมอก ไม่เห็นอะไรทัง้นัน้เห็นแต่หัวคนกับคน หนาแน่นมาก หลังจากนัน้พวกเราก็พากันเดนิลงจากภูเพื่อไปหารถท้องถิ่นลงไป

ขึ้นรถตู้ ทุกคนหิวมากในตอนนั้น ระหว่างทางก็จะมีชาวเขาต้มชาเป็นหม้อๆ ให้ดื่มแก้กระหายฟรี พอดื่มแล้วรู้สึกชื่นใจจริงๆ แต่ที่    

ไม่ชอบอย่างคอืชาวเขาเอาเดก็เลก็มาแต่งตวั และขอเงนินักท่องเทีย่ว ซึง่พวกเรารูส้กึว่าน่าจะเป็นเวลาทีเ่ดก็นอนไม่ใช่มายนืตากน�า้ค้าง

ขอเงนิอย่างนี้  อุ๊ยๆ มพีระสงฆ์มาบณิฑบาตบนยอดดอยด้วย พวกเราก็เลยท�าบุญด้วยปัจจัย ก่อนที่จะลง และมุ่งหน้าสู่ดอยตุง
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 ตอนลงจากภูชี้ฟ้ารถตดิมากบนดอย รถบางคันสวนเลน

ขึ้นมากม็ ีน่ากลวัสดุๆ พวกเราแวะทานอาหารเช้าทีร่สีอร์ทแห่งหนึง่

ก่อนเดนิทางไปสูด่อยตงุ เราอยูบ่นถนน 4 ชัว่โมง นัง่รถจนปวดหลงั 

ปวดก้นเลยทเีดยีว ไปถงึดอยตุงประมาณ สามโมงกว่า ไกด์รบีพา

นักท่องเที่ยวไปทานข้าวกลางวันที่พระต�าหนักดอยตุง วันนี้        

ตามโปรแกรมเราจะต้องไปแม่สายช้อปปิ้งอีกด้วย แต่ไม่รู้จะทัน

หรือเปล่า เพราะว่ามาถึงดอยตุงก็สามโมงแระ ไกด์มือใหม่บอก 

นักท่องเที่ยวว่าเรามเีวลาน้อย ขอ 5 โมงทุกคนมาเจอกันที่จอดรถ  

บังเอิญมาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ด่านพรมแดนแม่สายปิดถึงสี่ทุ่ม 

พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก นักท่องเที่ยวก็แฮปปี้จะได้ช้อป ไกด์เลย

รอดตัว แต่ไกด์ก็ได้บอกกะนักท่องเที่ยวไว้ว่าถ้าใครหิว หาอะไร 

รองท้องเลยไม่ต้องรอไปทานพร้อมกันเพราะรถอาจจะติดมาก

ระหว่างทางที่เรากลับเข้าในตัวเมอืงเชยีงราย

 คืนนี้นอนริมกกรีสอร์ทค่ะ เราะไปถึงโรงแรมก็มืดตึดตื๋อ 

เช็คอินเสร็จทุกคนก็กลับเข้าห้อง เหลือแต่ไกด์ที่ต้องเคลียร์กับ

พนักงานโรงแรม เรื่องอาหารการกนิ และปลุกแขกตื่นในวันรุ่งขึ้น 

พอเคลียร์เสร็จไกด์ก็ต้องเดินกลับเข้าห้องพัก ห้องพักไกลมาก   

เดินไปคนเดียวด้วย วังเวงไงชอบกล พอไปถึงห้อง ยิ่งรู้สึกวังเวง  

ไปกันใหญ่ ปลอบใจตัวเองว่าเอาน่ะ เราไม่ได้มาลบหลู ่ใคร          

อาบน�้าสวดมนต์ นอนดีกว่า แต่คืนนั้นนอนไม่ได้ต้องเปิดทีวีนอน 

ถงึเช้าเลย เช้ามาลกูทวัร์ทกุคนคยุกนั ฝันเหมอืนกนัหมด เคา้ฝันว่า

เห็นทหารสู้รบกัน โอ้โฮเราไม่ฝันแต่ก็รู้สกึ

 เช้าวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการน�าเที่ยว วันนี้เรามโีปรแกรม

เคาท์ดาวน์ที่เชียงใหม่ เรานัดคนขับรถและลูกทัวร์ว่าจะออกจาก

เชยีงรายตอน 7 โมงเช้า แต่วันนี้คนขับรถมาสาย 8 โมงยังไม่มา 

ปัญหาที่ไกด์ใหม่เจอวันนี้เราควบคุมไม่ได้ โทรไปตามคนขับรถ       

ก็ไม่รับสาย เอาไงเนี่ย แก้ปัญหาก่อน ให้แขกไปถ่ายรูปภายใน

โรงแรมก่อน และพอคนขับรถมาเราก็เดินทางมายังจังหวัด

เชยีงใหม่ พานกัท่องเทีย่วไปต้มไข่ทีน่�า้พรุ้อนแม่ขะจาน และมุง่หน้า

เข้าสู ่สวนสัตว์เชียงใหม่ไปดูเจ้าหลินฮุ ่ยตั้งครรภ์ หลังจากนั้น     

คณะทวัร์เรากไ็ปพระต�าหนักภพูงิค์ รถคนัแรกอยากกลบัไปพกัผ่อน

โรงแรมเพราะเหนื่อย ท�าให ้อีกสองคันไม ่เข ้าพระต�าหนัก                    

แต่ไปนมสัการพระธาตดุอยสเุทพ คนเยอะเช่นเคย ต่อควิขึ้นรถราง

จนแถวล้นออกมาข้างล่างบันไดตรงถนนเลย ใช้เวลาในการรอควิ

ขึ้นพระธาตุประมาณ หนึ่งชั่วโมงเศษ และนักท่องเที่ยวก็ได้เวียน

เทยีนรอบพระธาตุจ�านวน 3 รอบ เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยว

ชาวไทย ไกด์พยายามอธิบายถึงความส�าคัญและอธิบายสถานที่ 

นักท่องเที่ยวไม่สนใจเท่าที่ควร กจิกรรมที่ท�าคอื ถ่ายรูป อัพเฟส 

อย่างเดยีว เออ สบายไกด์ 555

 พระธาตุดอยสุเทพอยู่สูงจากระดับน�า้ทะเล 1,053 เมตร 

องค์พระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า ดอยสุเทพ      

แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี มีนามว่า สุเทวะ เป็นภาษาบาล ี     

มคีวามหมายว่า เทพเจ้าทีด่ ีซึง่ตรงกบัความหมายของค�าว่า สเุทพ 

นั่นเอง เพราะฉะนัน้จงึได้ ชื่อว่า ดอยสุเทพ ซึ่งมาจากชื่อของฤๅษ ี

คือสุเทวะฤาษี เมื่อต ้นพุทธศตวรรษที่  19 พระเจ ้ากือนา                        

ได้ทรงสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไว้บนยอดเขา      

ดอยสุ เทพ โดยได ้น�าเอาพระบรมธาตุ ของพระพุทธเจ ้า                          

ที่พระมหาสวาม ีน�ามาจากเมอืงปางจา จังหวัดสุโขทัย บรรจุไว้ใน

องค์พระเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวัด

ที่มีความส�าคัญมากแล้ว ยังเป็นพระอารามหลวง 1 ใน 4              

ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย สมัยก่อนนั้นการที่เราจะขึ้นไป      

กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพยากล�าบากมาก ทางเดินก็แคบๆ    

ต้องปีนดอยไป ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมงในปี พ.ศ.2477 

(ค.ศ.1934) ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย เป็นผู ้เริ่ม     

ด�าเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ 

เจ้าผู ้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เป็นผู ้เริ่มขุดดินด้วยจอบ            

เป็นปฐมฤกษ์
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 หลังจากพวกเราเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาทั้งวัน 

ก็ได้เข้าพักโรงแรมพักผ่อนก่อนจะไปเคาท์ดาวน์ในคืนนี้ วันนี้      

เป็นวันสิ้นปี 2556 พวกเรานัดกันไว้ว่าจะไปเคาท์ดาวน์กันที่     

ประตูท่าแพ ประตูท่าแพในวันนั้นคราคร�่าไปด้วยนักท่องเที่ยว    

ชาวต่างประเทศ ที่เตรียมตัวรอเคาว์ดาวน์ ทุกคนรออยู่ที่ประตู

ท่าแพ และพอเสียงโฆษกประกาศนับถอยหลังทุกคนช่วยกันนับ 

และหลังจากนั้นก็มีเสียงประทัดดังสนั่นไปท่ัว คืนนี้พวกเรากลับ

ถงึที่พักเกอืบตสีอง 

 และในวันสุดท้ายของคณะทัวร์นี้ คือวันที่ 1 มกรา 57 

เดมิทเีดยีวตัง้ใจว่าจะไปดอยอนิทนนท์ แต่ดูจากข่าวและสอบถาม

จากผู้ที่เดินทางไปก่อนหน้านี้ ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าไป   

เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารถติด และไม่สนุกนักที่รถติดกลางดอย     

พวกเราจงึเปลี่ยนสถานที่ไปเป็นม่อนแจ่มแทน วันนี้ ไกด์ก็ต้องมา

นั่งคิดโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ส�าหรับเส้นทางไปม่อนแจ่ม    

และค�านวณเวลาใหม่ เริ่มจากตอนเช้า โอยวันนี้มีวันเกิดลูกทัวร์ 

เราด้วยหน ิไกด์วิ่งออกไปซื้อเค้ก ก่อนเวลานัดลูกทัวร์ พอกลับมา

ถงึโรงแรมลกูค้าก�าลงักนิข้าวกนัอยู ่แต่เอ อกีครึง่ชัว่โมงจะเดนิทาง

ท�าไมรถตู้ถงึมาแค่ 2 คันอยู่หล่ะเนี่ย ไกด์เห็นไม่ได้การณ์โทรตาม

รถตู้ทันที คนขับรถตู้ไม่รับสายอีก ตายแน่ตรูท�าไงเนี่ย แขกก็       

เช็คเอาท์เรียบร้อยพร้อมเดินทาง แต่คนขับรถอีกคันยังไม่มา       

ไกด์ให้คนขับรถอกี 2 คันที่มาแล้วโทรตามอกีคัน ส่วนไกด์ก็ได้น�า

เค้กที่ซื้อมาจุดเทยีนร้องเพลงฉลองวันเกดิให้กับยายที่เป็นลูกทัวร์ 

บรรยากาศทุลักทุเลมาก แต่ลูกทัวร์ก็ประทับใจ ไม่นานคนขับรถ

อีกคันก็มา สรุปเราเลทไปชั่วโมงเต็มๆ โปรแกรมวันนี้สบายๆ        

เราพาคณะนี้ไปวัดป่าดาราภิรมย์อันดับแรก ยายเจ้าของวันเกิด  

ถึงกับร้องไห้ ตื้นตันใจ บอกว่าวันนี้วันเกิดยังมีโอกาสมาท�าบุญ    

กับลูกหลานด้วย เราดีใจมากที่เค้าประทับใจหลังจากที่ตอนเช้า

เครยีดมากกับคนขับรถ
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 เสรจ็ภารกจิทีว่ดักไ็ปหาของสวยงามดกูนั ไปฟาร์มกล้วยไม้ 

ลูกทัวร์ส่วนหนึ่งเข้าไปเดินดูกล้วยไม้ อีกส่วนหนึ่งดื่มกาแฟรอ            

ก็ไม่แปลกที่คนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบ และก็ถึงเวลาอาหาร      

กลางวันลูกทัวร์บอกว่าเบื่ออาหารที่จัดให้มากอยากทานอาหาร     

อสิาน เอาส ิ ไกด์จัดให้ ทุกคนได้รับประทานอาหารอสิานที่แม่แรม 

และหลงัจากนัน้พวกเรากข็ึ้นไปยงัม่อนแจ่ม ม่อนแจ่มในวนัที ่1 มกรา 

รถติดมากๆๆๆๆ รถตู ้คันที่มีไกด์อยู ่ดับกลางดอยถึงสองครั้ง          

ไกด์ก็วิ่งไปหาหินข้างทางเพื่อเอาหนุนล้อถึงสองครั้งสองคราว         

น่ากลวัมากตอนรถถอยเพราะว่ารถคนัข้างหลงัวิง่มาตดิๆ เร่งเครือ่ง

ส่งขึ้นดอยเหมือนกัน แต่ก็นับว่าคนขับรถเก่งสามารถเร่งรถส่ง        

ขึ้นไปได้ พอไปถึงนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปอัพเฟสตามเคย ปิดท้าย    

ม่อนแจ่มด้วยการช๊อปปิ้งพืชผักผลไม้ฤดูหนาวที่ชาวเขาเอามาขาย

ข้างทาง ยังไม่จบทริปนะคะ พวกเราต่อด้วยไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ไร่

ระหว่างทางลงม่อนแจ่มเชียงใหม่ งานนี้แม่ค้าหน้าบานเป็นแถว       

เพราะขายสตรอเบอรีไ่ด้ราคา และจ�านวนมากด้วย และหลงัจากนัน้

พวกเราก็ไปรับประทานอาหารเย็น และน�าลูกทัวร์ส่งยังสนามบิน  

จบทรปิที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย ใน 4 วัน งานนี้ ได้ประสบการณ์ที่เรา

ไม่คาดว่าจะเกดิขึ้นเยอะแยะมากมาย และสอนให้เรารูว่้าน่าเทศกาล

โปรแกรมท่องเที่ยวไม่ควรมาก เอาแต่พอดพีอแระ สวัสดคีร้า



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  36

ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
HR ตะลุยเมอืงกอก

อ�าพร  ยิ้มศรี

 ตามที่สถาบันฯ ได้อนุมัตใิห้ หน่วยการเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 

การประชุมประจ�าปีของนักทรัพยากรมนุษย์ (HR Day 2013)              

19 - 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท  

เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ... 3 สาว ก็เตรียมตัวจัดการจอง             

บัตรโดยสาร แต่ช่วงที่เราไปประชุมนั้นตรงกับเทศกาลลอยกระทง 

ท�าให้บัตรโดยสารหายากมาก สุดท้ายก็ลงตัวอยู ่ที่เช้าวันที่ 17       

เที่ยวบินแรกด้วย เช้ามากจริงๆ ถึงเมืองกอก ก็เวลาประมาณ               

9 โมงเช้า คดิอยู่นาน จะไปไหนกันด ีมาก่อนวันประชุมหลายวันมาก 

โปรแกรมฉุกเฉนิอย่ากระนัน้เลย เอากระเป๋าไปฝากโรงแรม จากนัน้ 

ก็เดนิทางกันเลยค่ะ
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 วันแรก พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ.. 

จากโรงแรมก็มุ่งตรงไปสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เพื่อจะเดินทางไป

สุดสายที่สถานีแบริ่ง 52 บาท แล้วก็ต่อแท๊กซี่อีก 50 บาท           

จอดหน้าพพิธิภัณฑ์ช้าง

เอราวณัเลยค่ะ..สะดวก

ส บ า ย  ง ่ า ย ม า ก             

ถึงที่หมายเที่ยงพอด ี 

ซื้อบัตรเข้าชมกันเลย

 

 พพิธิภัณฑ์นี้ เปิดท�าการตัง้แต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท, เด็ก (อายุ 6-15 ปี) 50 บาท 

สอบถามเพิ่มเติมได ้ที่  โทร. 0 2371 3135-6 โทรสาร.                              

0 2380 0304 หรอื www.erawan-museum.com ก่อนอื่นต้อง 

เติมพลังกันก่อนค่ะ...ร ้านอาหารอยู ่หน้าทางเข ้า มื้อนี้ได ้                     

ผัดไทยกุ้งสด ลูกชิ้นทอด และน�า้อร่อย ประทังความหวิ

 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ก่อนเข้า  

ตัวเมืองปากน�้า ในเนื้อที่ 12 ไร่ ของบริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ 

จ�ากัด ต�าบลบางเมืองใหม่ช้างเอราวัณ หรือ ช้างสามเศียร           

เป็นประติมากรรมลอยตัวด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด       

ในโลก ท�าจากโลหะทองแดง แผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือ น�ามา

เรียงต่อกันด้วยความประณีตนับแสนชิ้น ตัวช้างรวมอาคาร             

มคีวามสูง 43.60 เมตร (หรอืสูงขนาดตกึ 14-17 ชัน้โดยประมาณ)

 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ และความคิด

ของ คณุเลก็-วริยิะพนัธ์ ผูส้ร้างเมอืงโบราณ จงัหวดัสมทุรปราการ 

และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็น     

สถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ         

และเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลาน

สบืไป

 อ าคารพิ พิ ธ ภัณฑ ์ ช ้ า ง เ อ ร า วัณแบ ่ ง ออก เป ็ น                                  

2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนของตัวช้าง เฉพาะส่วนหัวมีน�้าหนัก

ประมาณ 100 ตัน ล�าตัวช้างหนัก 150 ตัน สูง 29 เมตร                

กว้าง 12 เมตร และยาว 39 เมตร ตวัช้างออกแบบให้เป็นพพิธิภัณฑ์

จัดแสดงวัตถุมีค่า เช่น ภาพวาดสีฝุ่นรูปจักรวาล พระพุทธรูป     

ปางลีลา บริเวณท้องช้างปูด้วยไม้มะเกลือสีออกด�า ส่วนล่าง      

ของตัวช้างเป็นฐาน โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร

ศาลามีความสูง 14.60 เมตร กระจายน�้าหนักตัวช้างด้วย             

คานวงแหวนรอบนอกและรอบใน บนอาคารถ่ายน�้าหนักลงเสา 

แปดเสาภายนอกและสีเ่สาภายใน  อาคารศาลาการตกแต่งเป็นการ

ผสมผสานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้กระจกส ี          

แบบศิลปะตะวันตก, เครื่องเบญจรงค์สลับลวดลายสอดสี,         

การดนุโลหะบนแผ่นดบีกุของช่างเมอืงนครศรธีรรมราช และรปูป้ัน

โบราณชนิดต่างๆ อาทิ คนธรรพ์บรรเลงดนตรี รูปพญานาค       

ของช่างเมอืงเพชร

 ส่วนชั้นใต้ดินที่เรียกว่า "ชั้นบาดาล" เป็นที่จัดแสดง

นทิรรศการและโบราณวัตถุจ�านวนมาก อาท ิพระพุทธรูป เทวรูป

สมยัต่างๆ และเครือ่งลายครามของจนี ระเบยีงรอบนอกตวัอาคาร

ประกอบด้วยซุ้มแปดซุ้ม รอบพิพิธภัณฑ์เป็นอุทยานพรรณไม้       

ในวรรณคดี และพันธุ ์ไม้หายากจากทุกภูมิภาคของประเทศ            

มีงานประติมากรรมลอยตัวเรื่องรามเกียรติ์ วางเรียงรายล้อม   

รอบอาคาร

ชั้นที่ 1 จัดแสดงนทิรรศการ

ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถง มบีันไดเงนิบันไดทองประดับลวดลายปูนปั้น

ทองทอดขึ้นไปสู่ชัน้ 3

ชั้นที่ 3 เป็นห้องพักบันได บนเพดานตกแต่งด้วยสเตนกลาส          

ท�าเป็นแผนที่โลก

ชั้นที่ 4 เป็นห้องพักรอก่อนที่จะขึ้นสู่ชัน้บนสุด

ชัน้ที ่5 อนัเป็นส่วนของท้องช้าง ซึง่มคีวามส�าคญัทีส่ดุ จะจดัแสดง

วัตถุโบราณ

ขอบคุณเนื้อหาจาก

http://travel.kapook.com/view5329.html
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 หลังจากได ้กราบสักการะ องค์ช ้างเพื่อขอพรกัน  

ลอยดอกบัว และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมสวนบริเวณรอบๆ         

เป็นทีเ่รยีบร้อย ซึง่พวกเราใช้เวลาเพยีงไม่นาน ประมาณ ครึง่ช่ัวโมง

น่าจะได้
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 เหลือเวลาอีก เกือบครึ่งวัน เลย หาทางไปต่อที่            

เมอืงโบราณซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก เดนิทางโดยแท๊กซี่ 60 บาท  

ก็ ถึ งแล ้ วค ่ ะ  . . . เมือง โบราณ. . .พิพิ ธภัณฑ ์กลางแจ ้ ง                                   

ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก แห่งสยาม.. ส�าหรับค่าเข ้า           

เมอืงโบราณ เราซื้อบัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ราคา 350 บาท 

 การเข้าชมสามารถนั่งรถราง หรือว่าปั่นจักรยานก็ได้     

วยัรุน่อย่างเรากต้็องเลอืกป่ันจกัรยานสคิะ พร้อมแล้วกเ็ดนิไปเลอืก

จักรยาน จุดบริการจักรยานจะอยู่บริเวณใกล้ๆ กับที่จ�าหน่ายตั๋ว 

มจีักรยานให้เลอืกเป็นร้อยค้น แบบว่าตาดไีด้ตาร้ายเสยี เลอืกกัน

ไปเถอะค่ะ เลือกไปแล้วเกิดไม่พอใจ ข้างในยังมีจุดให้เปลี่ยนอีก

หลายจุด

 พร ้อมแล ้วก็ลุย 

กนัเลยค่ะ แต่ดจูากแผนที่ 

ถ้าจะให้วัยรุ ่นอย่างเรา

แวะทุกจุดในแผนที่ ซึ่งมี

ทัง้หมด 120 จุด ก็คงจะ

ไม่ไหวนะคะ ก็เลยตกลง

กันว่า ปั่นไปเรื่อยๆ จุดไหน น่าสนใจ ก็แวะ อันไหนที่ไม่น่าสนใจ   

ก็ปั่นผ่านๆ ไปค่ะ

 หลงัจากป่ันไป จดุไหนกน่็าแวะ ไปหมดเลยค่ะ บรรยากาศ

ร่มรื่น ปั่นแบบชวิๆ นี่แบบว่าชวิๆ นะคะ ปั่นผ่านตลาดโบราณ  หอ

พระไตร พระที่นั่งสรรเพชญ พระปรางค์สามยอด หอค�า วัดเจ็ด

ยอดก็ผ่านนะคะ แต่จุดหมายที่อยากขึ้นไปตั้งแต่แรกเข้าประตู ก็

คงเป็นประสาทพระวิหาร ค่ะ จะสังเกตุได้ชัดเจนหากเข้ามาก็จะ

เหน็ตัง้อยู่บนยอดดอย เด่นเป็นสง่า น่าหลงไหล ชวนให้พวกเราป่ัน

ไปหาให้ได้ ยิ่งปั่นก็ยิ่งไกล เลยงง สรุปปั่นเพื่อจะไปถึงหรือว่าปั่น

ออกห่างกันแน่ ชมบรรยากาศระหว่างทางได้ค่ะ
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 ในที่สุดก็มาถงึ ประสาทพระวหิาร... เราต้องเอาจักรยานจอดไว้ตรงทางขึ้น แล้วเดนิขึ้นไปบนตัวประสาท หวั่นใจเหมอืนกันว่า

จกัรยานเราจะโดยขโมยไปไหม ออิ.ิ.แต่กเ็อาน�า้ดืม่ไว้ในตะกร้าเพือ่เป็นสญัลกัษณ์ ระหว่างทางเดนิขึ้นบรรยากาศร่มรืน่ค่ะ ผูค้นมากมาย 

มทีัง้ทัวร์ไทย ทัวร์ต่างชาต ิครอบครัว คนเยอะอยู่เหมอืนกัน 

 และแล้วก็มาถงึค่ะ เหนื่อย แต่ก็คุ้ม บรรยากาศข้างบนแดดร้อนแต่ลมเย็น คุ้มค่ากับความเหนื่อย ....และแล้วก็ถงึเวลาไปต่อ 

ขาเดินลง มันรวดเร็วยิ่งนักสบายๆ ไม่เหนื่อย แต่พอมาถึง ที่จอดรถ ไหงรถจักรยานหนูหาย หล่ะเนี๊ยะ..เซ็งเลย..จ�าเป็นต้องไปเลือก    

คันใหม่ที่จุดบรกิาร ต้องเตมิลมยางเองอกี เพราะว่าของเดมิมันไม่สามารถรับน�า้หนักตัวหนูได้ 555...
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 จุดหมายต่อไปด้วยความหวิหลังจากใช้พลังงานกันไปมาก ..ตลาดน�า้...ปั่นอย่างชวิๆ เช่นเดมิก็มาถงึตลาดน�า้  มบีรกิารนั่งเรอื

ชมตลาด ในตลาดก็มี โบสถ์ ศาลเจ้า วัด บ้านไทยโบราณ โรงหนัง ระหว่างน่ังชมตลาดน�้า มีเพื่อนใหม่ว่ายน�้ามาทักทาย                             

กลุ่มพวกเราด้วย ออิ.ิ.. มันคอื มังกรโคโมโด.. ว่ายน�้าพร้อมๆ ไปกับเรอืเลยนะเนี๊ยะ...

 หลังจากชมตลาดน�้า ทานอาหาร พักเอาแรงเสร็จ ก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางไปต่อ เพราะเวลาก็บ่ายใกล้ค�่าแล้ว พอมาถึง            

ที่จักรยาน เซ็งอกีรอบค่ะ จักรยานหนูหายอกีแล้ว คราวนี้ไม่เดนิไปเอาที่จุดบรกิารจักรยานแล้วค่ะ เอาคันที่จอดข้างๆ ไปเลยแล้วกัน 

แล้วก็ซิ่งไปเลยทันที...เวลาในตอนนั้น เกือบ 5 โมงเย็นถึงเวลาที่เราต้องกลับที่พักแล้ว เพราะช่วงเทศกาลลอยกระทง คาดว่ารถคง      

ติดน่าดู ก็เรียกแท๊กซี่ ที่จอดอยู่หน้าทางเข้า ปรากฏว่าแท๊กซี่ไม่ยอมไปเพราะกลัวรถติด เราต้องเดินข้ามถนนเรียกรถโดยสาร             

ประจ�าทาง ราคาคนละ 8 บาท เพื่อที่จะไปต่อรถเมล์ ราคาคนละ 13 บาท ลงป้าย ลาซาน ขึ้นรถไฟฟ้ากลับถงึที่พักโดยสวัสดภิาพ     

..ยังไม่จบนะคะ โปรดตดิตาม Day 2 ปั่นรอบกรุง  Day 3 ตะลุยเยาวราช..ฉบับหน้าค่ะ....


