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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 พบกันอีกเช่นเคยในสารสถาบันฯ ที่ทีมบริหารและคณะผู้จัดท�าอยากให้ม ี     

ช่องทางเพิ่มเตมิอกีทางหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสื่อในการตดิต่อสื่อสารกับพวกเราชาวสถาบันฯ 

และการแจ้งข่าวสาร ความก้าวหน้าในงานวจิยัและกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ด้เกดิขึ้นในสถาบนัฯ 

แห่งนี้ทัง้ในช่วงสองเดอืนทีผ่่านมาและกจิกรรมใหม่ๆ ทีก่�าลงัจะเกดิขึ้นในอนาคตอนัใกล้ 

ตอนนี้เห็นทีมงานได้แจ้งเวียนขอความร่วมมือพวกเราในการกรอกแบบส�ารวจเกี่ยวกับ

สารสถาบันฯ ของเราว่า มีความเห็นอย่างไรบ้าง ได้อ่านกันบ้างไหม ชอบอะไร               

และไม่ชอบอะไร มสี่วนไหน เรื่องไหน ที่อยากให้ตัดออก หรอื ให้จัดท�าเพิ่มเตมิอกีบ้าง 

ก็ขอพวกเราช่วยกันเข้าไปให้ความเห็นกันเยอะๆ ด้วย อยากให้เราทุกคนมีความรู้สึก  

เป็นเจ้าของร่วมกัน สารสถาบันฯ นี้ จัดท�าขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน ช่วยกันต ิ            

ช่วยกนัชม มามากๆ ทมีงานทีจ่ดัท�าจะได้มกี�าลงัใจทุม่เทพฒันาคณุภาพของสารสถาบนัฯ 

นี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อท�าหน้าที่ในการสื่อสารกับทุกคนในองค์กรของเราได้อย่าง                  

มปีระสทิธภิาพครับ

 ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนจากหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้ว และดูท่าคงจะร้อน   

เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งอุณหภูมิของอากาศ  ภาวะหมอกควันในภาคเหนือที่เริ่มมาเยือน   

อีกรอบ รวมไปถึงอุณหภูมิทางการเมืองของประเทศไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา       

ก็ยังคงร้อนและรุนแรงเหมือนเดิม และยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ และจบอย่างไร ก็ได้แต่

หวงัว่า บ้านเมอืงจะสามารถกลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิพฒันาก้าวหน้าต่อไป อยากให้ชาวไทย

ทุกคน มีความสุข สงบ รักใคร สามัคคีกัน ไม่แบ่งพวก แบ่งสี อยากเห็นทุกคนมีส ี           

ที่ทุกคนยึดมั่นร่วมกันคือ สีบนธงไตรรงค์ของไทยที่พวกเราทุกคนควรต้องรู้สึกรัก        

และหวงแหนในความเป็นคนไทยของเราร่วมกันครับ

 เผลอแป๊บเดียว ก็ปีใหม่ไทยอีกรอบแล้ว ในเดือนเมษายน ถือเป็นเดือนที่        

พวกเราจะมีงานรดน�้าด�าหัว ขอพรจากผู้อาวุโส ผู้หลักผู้ใหญ่ของสถาบันฯ เนื่องใน

เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้คาดว่าจะก�าหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน หากไม่มอีะไร

เปลี่ยนแปลงนะครับ โดยในช่วงเช้าเรามาจัดงานร่วมกันของสถาบันฯ ที่อาคารหนึ่ง     

ส่วนการรดน�้าด�าหัวผู ้อาวุโส และผู้บริหารของ มช. มีประกาศออกมาแล้วว่า                  
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#####

เป็นวันที่ 25 เมษายน นะครับ ดังนั้นช่วงบ่ายของวันที่ 25 

เมษายน เราก็จะจัดขบวนแห่ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ใน มช. 

เพื่อรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส และผู้บรหิารของ มช. เหมอืนเช่นทุกปี 

หวังว่าชาวสถาบันฯ ทุกท่านจะได้มาร่วมงานเพื่อแสดงความ

กตัญญูต่อผู้อาวุโสของสถาบันฯ ด้วยกันเหมอืนเช่นเคยนะครับ

 ส่วนท่านที่มีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ

หรือมาจากภาคอื่น ก็คงได้ถือโอกาสช่วงหยุดยาวติดต่อกัน   

4-5 วัน บวกลาแถมวันท�างานอีกสักสองวัน ยาวไปเลย           

เพื่อลากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดของตนเองเหมือนเช่นทุกปี  

ทีผ่่านมา บางรายมเีงนิเหลอืใช้มากเกนิกอ็าจถอืโอกาสไปเทีย่ว

ต่างประเทศแถวใกล้ๆ บ้านเราในวันหยุดยาว ถ้าเหลือใช้        

มากหน่อย ก็ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพราะตอนนี้ไม่ต้องท�าวซี่า

นักท่องเที่ยวแล้ว แต่ถ้าเหลอืใช้บ้าง ก็เอาแค่เที่ยวในประชาคม

อาเซียนก็พอ เอาแค่เที่ยวแม่สาย/ท่าขี้เหล็ก ของประเทศพม่า

ไปก่อนละกัน ส ่วนประเทศจีนคงไม ่ต ้องไปดูก็ได ้ รอดู                     

นกัท่องเทีย่วชาวจนีทีแ่ห่กนัมาเทีย่วบ้านเรา มาเดนิกนัเพ่นพ่าน

ทั่วเมอืงเชยีงใหม่ แถมใน มช. ด้วย จนเกดิภาวะอเมสซิ่งไชน่า

กนัไปแล้ว ตัง้แต่ไปกางเตน็ท์นอนแถวรอบอ่างแก้ว นัง่รถบรกิาร

เวยีนของ มช. กนิอาหารตามคาเฟ่ในหอพกัของนกัศกึษาเพราะ

ราคาถูกดี แถมยังเข ้าร ่วมกิจกรรมวัฒนธรรมของ มช.           

เวลามีงานต่างๆ ไม่เชื่อคอยดู งานวันสงกรานต์ที่บริเวณ        

หน้าศาลาธรรม มช. ปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนแห่มาแจม  

ร่วมงาน มาถ่ายรูปขบวนแห่ แถมอาจมาขอร่วมกินฟรีกาดม่ัว

กับพวกเราด้วยไหม เหอเหอ ให้มันรู้ไป...

 ส่วนอีกเรื่องที่ขออนุญาตแจ้งให้พวกเราได้รับทราบ   

ก็คือ การเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ 1 ท่านในคณะกรรมการ

อ�านวยการของสถาบันฯ เรา โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ ซึ่งขณะนี้ ท่านมาเป็น Co-PI ของ THAI CTU ร่วมกับทาง

สถาบนัฯ เปลีย่นมาเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ธรีะ ศริสินัธนะ 

อดตี ผอ.สถาบันฯ และอดตี PI ของ CTU ของสถาบันฯ แทน 

ส่วนประธานคณะกรรมการอ�านวยการฯ ยังได้รับความกรุณา

จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี เป็นต่ออีก          

1 สมัย ส่วนตัวแทนจากทมีบรหิาร มช. เป็นท่านรองอธกิารบด ี

ศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ที่ผ่านมา  

จะมีการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ เป็นระยะ 

ครัง้ล่าสดุ เป็นวนัที ่18 มนีาคม 2557 ทีผ่่านมา ซึง่ทางทมีบรหิาร

ของสถาบนัฯ ได้รบัประโยชน์อย่างมากจากการรบัฟังข้อคดิเหน็ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสถาบันฯ  

รวมถึงข้อวิจารณ์ที่หลากหลายด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน   

ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป ็นคณะกรรมการอ�านวยการ           

ของสถาบันฯ เป็นอย่างมากครับ

 ท้ายนี้ ก็ขอประกาศเชิญชวนชาวสถาบันฯ มาร่วม

กิจกรรม งานรดน�้า ด�าหัว ขอพรจากผู้อาวุโส ของสถาบันฯ   

ตามประเพณีล้านนาของเมืองเหนือเรา ที่ได้สืบต่อกันมา      

อย่างยาวนาน โดยพร้อมเพรยีงกัน น่าจะเป็นวันที่ 18 เมษายน 

2557 นี้ ....... พบกันใหม่ช่วงเข้าหน้าฝนครับ
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 พวกเราทีท่�าวจิยัและท�างานเรือ่งเอดส์ มกัจะพดูเล่นกนัในวงสนทนา

ว่า ถ้ามีลูกสาวจะให้หาแฟนเป็นผู้หญิง เพราะจะได้หมดห่วงเรื่องการจะติด

เอดส์จากแฟนผูช้าย เนือ่งจากเป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไปว่าโอกาสทีผู่ห้ญงิจะตดิเอดส์

จากผูห้ญงิด้วยกนัเองจากกจิกรรมทางเพศปกตนิัน้ต�า่มาก แม้ว่าในทางทฤษฎี

จะเป็นไปได้ก็ตาม อันที่จริงที่ผ่านมายังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อเอชไอวีใน

ลกัษณะนี้ทีม่หีลกัฐานทางวชิาการยนืยนัอย่างชดัเจนแม้แต่สกัรายเดยีวด้วยซ�้า 

เพราะพอสาวลงไปจรงิๆ กพ็บว่าการตดิเชื้อเหล่านัน้น่าจะหรอือาจจะเกดิจาก

การมพีฤตกิรรมเสี่ยงอื่นร่วมด้วย เช่น การมเีพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยในช่วง

ระยะเวลาเวลาเดยีวกนั หรอืใช้ยาเสพตดิชนดิฉดี แต่จากข่าวล่าสดุทีผ่มจะเล่า

ให้ฟัง เรื่องข้างต้นอาจจะไม่จรงิแล้วนะครับ

 

  เมือ่วนัที ่14 ม.ีค. 2557 ได้มกีารตพีมิพ์บทความในรายงานเฝา้ระวงั

ทางระบาดวิทยาประจ�าสัปดาห์ของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมา

ส�านักข่าว CNN ตข่ีาวไปทัว่โลกว่า พบการตดิเชื้อเอชไอวทีีม่หีลกัฐานน่าเชือ่ถอื

ได้เป็นครั้งแรกว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับหญิง โดยผู้หญิง

อายุ 43 ปี รายหนึ่งน่าจะตดิเชื้อเอชไอวจีากแฟนของเธอซึ่งเป็นหญงิอายุ 46 

ปี เนือ่งจากในชว่งทีผ่่านมาเธอหารายได้เพิม่จากงานประจ�าด้วยการขายเลอืด 

ท�าให้มกีารตรวจเลอืดหาการตดิเชื้อเอชไอวอีย่างสม�า่เสมอซึง่พบว่าเป็นลบมา

ตลอด จนมีครั้งหนึ่งในปี 2555 เธอจะขายเลือดเหมือนทุกครั้งแต่ถูกปฏิเสธ

เนื่องจากพบว่าตดิเชื้อเอชไอว ีหมายถงึเพิ่งมกีารตดิเชื้อใหม่ๆ และเมื่อถูกถาม

เกีย่วกบัพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชื้อเอชไอวใีนช่วงกอ่นหน้านัน้ กย็นืยนัวา่ไม่

ได้ไปมคีวามเสีย่งเพิม่เตมิอย่างอืน่ นอกจากมกีจิกรรมทางเพศกบัแฟนของเธอ

ซึง่ทราบอยูก่่อนแล้วว่าตดิเชื้อเอชไอวเีท่านัน้ โดยมกีารใช้ของเล่นทางเพศ (sex 

toy) และบางครัง้กร็นุแรงจนมเีลอืดออกบ้าง หลกัฐานส�าคญัทีย่นืยนัว่าเป็นการ

ตดิเชื้อระหวา่งผู้หญงิสองคนนี้จรงิ กค็อืตรวจพบว่าเชื้อเอชไอวใีนเลอืดของทัง้

สองมพีันธุกรรมเดยีวกัน หรอืพูดง่ายๆ ว่าเป็นเชื้อตัวเดยีวกันนั่นเอง เรื่องนี้จงึ

เป็นการย�า้เตอืนถงึความส�าคญัของการให้ความรู ้และการใช้มาตรการป้องกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเป็นคู่ผลเลือดต่าง แม้จะเป็นระหว่าง

ผู้หญงิกับผู้หญงิด้วยกันก็ตาม
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ก ารท� างานวิ จัยของศูนย ์ วิ จัยด ้ านชี ว โม เลกุล                     

และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ งานหลักจะอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

ท�าให้ต้องมีความปลอดภัยในการท�างานในห้องปฏิบัติการ        

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก�าหนดขอบเขต

ของความปลอดภัย   ของห้องปฏบิตักิารไว้ 7 องค์ประกอบในแผน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (วิจัยและการเรียนการสอน) 

ของ วช. อันได้แก่

 1) ห้องปฏบิัตกิารเคม ีรังส ีชวีวัตถุ ไฟฟ้า เครื่องกล

 2) จัดการของเสยี แยกขยะ ก�าจัดด้วยวธิทีี่เหมาะสม

 3) ลกัษณะทางกายภาพของห้อง อปุกรณ์และเครือ่งมอื 

 4) การบรหิารจัดการความปลอดภัย บรหิารจัดการ

 ความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยงและอาชวีอนามัย

 การรายงานอุบัตเิหตุ 

 5) การอบรม และการให้ความรู้

 6) ระบบป้องกัน และแก้ไขอันตราย

 7) การจัดเก็บข้อมูล

 มาดูกันดูว่า สถาบันฯ มกีารบรหิารจัดการเกี่ยวกับเรื่อง

ความปลอดภัยในห้องปฏบิัตกิารในแต่ละเรื่องอย่างไร

 สถาบันฯ มี SOP เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety) ซึ่งมีส�าเนาไว้       

ประจ�าทุกห้อง และผู้ปฏบิัตงิานต้องอ่านทุกคน

 การบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยในการท�างานกับเลือด สารคัดหล่ัง และสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์ สถาบันฯ มี SOP                

ในการจดัการส่วนนี้แล้วอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การรายงานอบุตัเิหต ุมพียาบาล เภสชักร และแพทย์ทีจ่ะจดัการเกีย่วกบัอบุตัเิหตนุี้ ส�าหรบั

บุคลากรของสถาบันฯ ทางหน่วย RCU ก็อบรม SOP นี้เป็นประจ�าส�าหรับผู้เกี่ยวข้อง และมวีธิปีฏบิัตเิมื่อเกดิอุบัตเิหตุ หรอืเหตุการณ์

ฉุกเฉนิทางการแพทย์ในสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 ใครยังไม่รู้ก็ควรไปหาอ่านที่ RCU การจัดการขยะจากห้องปฏบิัตกิาร 

มีการแยกขยะ ขยะติดเชื้อ ขยะมีคม ถุงมือใช้แล้ว ท�าการฆ่าเชื้อแล้วนึ่ง แล้ว เผา ส่วนขยะสารเคมีอันตราย ใช้วิธีเก็บพิเศษแยกไว้         

และขยะธรรมดาไม่ตดิเชื้อ ทิ้งเป็นขยะปกติ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   5

 การบรหิารจดัการเรือ่งความปลอดภยัทางรงัส ีสถาบนัฯ 

มีการใช้สารรังสี 2 ประเภท คือ sealed source สารรังสีแบบ       

ปิดผนกึ มกีารใช้งานอยู่ในเครื่อง GC-MS เป็น Ni-63 ในหัว ECD 

ของเครื่อง อันนี้มีความปลอดภัยสูง เพราะสารรังสีอยู่ในก�าบัง    

ที่ปลอดภัย หากไม่เปิดช่องให้รังสีแผ่ออกมา ก็ไม่มีอันตราย       

ขยะประเภทนี้มีแค่หัว Ni-63 ECD ที่ไม่ใช้แล้วเท่านั้น รังส ี            

อีกประเภทที่ใช้คือ unsealed source ที่นักวิจัยใช้ในการติดตาม 

การสร้าง DNA หรือ protein ในการทดลองต่างๆ การใช้งาน       

สารรงัสปีระเภทนี้เป็นการน�าสารรงัสอีอกมาใช้งาน นอกเหนอืจาก

การใส่อุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคลแล้ว ยังต้องมีการก�าบังรังส ี

การแยกขยะแต่ละประเภทขยะ และชนดิรังส ีเพื่อการง่ายต่อการ

บรหิารจัดการภายหลัง การตรวจวัดการเปรอะเปื้อนในพื้นที่เก็บ   

พื้นทีป่ฏบิตักิารอย่างสม�า่เสมอ หากพบการเปรอะเป้ือนกส็ามารถ

ช�าระล้างตามวธิทีีก่�าหนดไว้ได้ ทีผ่่านมาเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั

ทางรังสีได้ตรวจสอบเป็นประจ�าและไม่พบว่ามีการเปรอะเปื้อน   

ในการท�างาน ขยะที่จัดเป็นกากรังส ี (รวมสารรังสทีี่ไม่ใช้แล้ว) นี้

ส่งบ�าบัดที่ สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ (สทน) ซึ่งเป็นผู้       

ให้บริการแต่ผู้เดียว ให้บริการทั่วราชอาณาจักรแบบมืออาชีพ   

ขยะรังสีที่สถาบันฯ ใช้ไม่สามารถทิ้งสู่ธรรมชาติได้ แม้กฏหมาย   

มเีกณฑ์ก�าหนดให้ท�าได้ระดบัหนึง่ในสารรงัสทีีม่คีรึง่ชวีติสัน้มากๆ 

เชน่ทีใ่ช้ในรงัสรีกัษาเท่านัน้ สารรงัสทีีส่ถาบนัฯ มไีว้ในครอบครอง

และใช้ มคี่าครึ่งชวีติมากกว่า 10 ปี

 สถาบนัฯ มคีณะกรรมการด�าเนนิการเพือ่ความปลอดภยั

ในการท�างานด ้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ                   

(Institutional Biosafety Committee, IBC) ที่เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของ NIH ผู ้ให้ทุน เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ         

การสร ้าง DNA เลียนแบบสารพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวิต                       

(Recombinant or synthetic nucleic acid molecules) ให้มคีวาม

ปลอดภัยส�าหรับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ถูกวิจัย เพื่อนร่วมงาน ชุมชน    

และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล กฏระเบยีบ

ในประเทศก็ก�าหนดให้มี IBC และโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

Recombinant or synthetic nucleic acid molecules ต้องผ่าน        

การพิจารณาของคณะกรรมการ เช่นเดียวกันกับ Human Ethic 

Committee (HEC) ส�าหรับงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับคน และ IACUC 

(Institutional Animal Care and Use Committee) ส�าหรับงานวจิัย

ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลอง
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 ดังนัน้สิ่งส�าคัญคอื การอบรม ก่อนเข้าห้องปฏบิัตกิาร ส�าหรับผู้เกี่ยวข้องก่อนปฏบิัตงิาน 

มกีารบันทกึการอบรม (document) ผู้ปฏบิัตงิานต้องเข้าใจหลักการของ Aseptic technique มกีาร

ใช้ PPE Personal Protective Equipment ที่เหมาะสม ผู้รับผดิชอบห้องปฏบิัตกิารต้องจัดให้ม ีSpill 

kit ที่เหมาะสม มกีารประเมนิความเสี่ยง และบรหิารจัดการความเสี่ยง สิ่งส�าคัญคอื การจัดการ

ต้องเป็นไปตามหลกัวชิาการ หลกัวชิาชพี และหลกัปฏบิตัสิากล อนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากความ

ไม่รู้ จะน้อยลง อันตรายในบางรูปแบบอาจส่งผลระยะยาวเช่นการตดิเชื้อ บาดแผลที่เป็นแผลเป็น 

การได้รับสารเคมอีันตราย ซึ่งต้องป้องกันไว้ไม่ให้เกดิ

 สรุปความสอดคล้องกับประเด็นของ วช. สถาบันฯ ท�าอะไรแล้วบ้าง 

 1) ห้องปฏบิัตกิารเคม ีรังส ีชวีวัตถุ ไฟฟ้า เครื่องกล สถาบันฯ มหี้องปฏบิัตกิารเคม ีรังส ี

ชวีวัตถุ ที่มกีารบรหิารจัดการที่ดแีละปลอดภัย 

 2) จัดการของเสยี แยกขยะ ก�าจัดด้วยวธิทีี่เหมาะสม สถาบันฯ มกีารแยกขยะจากห้องปฏบิัตกิารชัดเจน แยกขยะและจัดการ

ตามวธิกีารที่เหมาะสมแล้ว 

 3) ลักษณะทางกายภาพของห้อง อุปกรณ์และเครื่องมอื มกีารดูแลให้มกีารตดิตัง้ปลอดภัย 

 4) การบรหิารจัดการความปลอดภัย บรหิารจัดการความเสี่ยง การประเมนิความเสี่ยงและอาชวีอนามัย การรายงานอุบัตเิหตุ 

สถาบันฯ ม ีSOP ในการบรหิารจัดการความเสี่ยง มคีณะกรรมการความปลอดภัยฯ ที่ประเมนิความเสี่ยงโครงการ 

 5) การอบรม และการให้ความรู้ สถาบันฯ มกีารอบรม SOP นักวจิัยอบรมผู้ปฏบิัตกิารเฉพาะในส่วนผู้เกี่ยวข้องในงานที่มอบ

หมาย 

 6) ระบบป้องกัน และแก้ไขอันตราย สถาบันฯ มกีารก�าหนดพื้นที่ห้องปฏบิัตกิารออกจากพื้นที่ท�างานปกตอิย่างเป็นสัดส่วน มี

ประตกูัน้ชดัเจน ม ีSOP มาตรฐานการท�างาน มวีธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิอุบตัเิหตุ หรอืเหตุการณ์ฉกุเฉนิทางการแพทย์ในสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

 7) การจดัเกบ็ข้อมลู ในส่วนนี้ยงัไม่มกีารจดัเกบ็ทีเ่ป็นระบบ นอกเหนอืจากการจดัเกบ็ในเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ หรอืเหตกุารณ์

ฉุกเฉนิทางการแพทย์

...

ฉายสุรยี์ ศุภวไิล 

นักวจิัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสขีองสถาบันฯ 

เขยีนเมื่อ 14 มนีาคม 2557

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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       1. อ�าเภอสันก�าแพง ประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 

ที่ห ้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลออนใต้             

มผีู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 12 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย

บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จาก

องค์การปกครองท้องถิน่ การประชมุเป็นแบบประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

ให้ร ่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล เลือกเรื่อง               

ที่ต้องการด�าเนินงาน และตกลงจะด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะด�าเนนิงานใน 3 พื้นที่

ได้แก่ต�าบลสันกลาง ออนใต้ และแม่ปูคา หลังจากนั้นได้ฝึก

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุรากฐาน และระบุแนวคิดในการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อแก้สาเหตุของปัญหานั้นๆ            

หลังจากนั้นร ่วมกันเขียนแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติการ                     

ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมมีความสนใจและมีส ่วนร ่วมในกิจกรรม                   

และแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจแนวคิด การเชื่อมประสาน         

เพื่อการปกป้อง (Connect to Protect) หลังจากนี้แต่ละต�าบล         

จะไปประชุมกับทีมปฏิบัติการและท�าประชาคมในชุมชน                   

เพื่อให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและด�าเนินการ 

แก้ไขปัญหาการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด

งานบรกิารวิชาการ ศนูยวิ์จยัดา้นสารเสพตดิ
โครงการ “การพฒันาศกัยภาพแกนน�าเครอืข่าย “ฮกัชุมชน” : ระยะท่ี 1

 โครงการนี้เป็นโครงการบริการวิชาการได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์หลัก        

ของโครงการ คือ พัฒนาศักยภาพแกนน�า “เครือข่ายฮักชุมชน” ให้มีความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาสารเสพติดของชุมชน โดยใช้

แนวคิดและกระบวนการท�างานเชื่อมประสานเพื่อการปกป้อง และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายฮักชุมชนให้ม ี            

บทบาทหลกัในการขบัเคลือ่นชมุชน เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้าง (Structural changes) ซึง่หมายถงึมาตรการทางสงัคม

และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ถูกด�าเนินการโดยระบบที่เกี่ยวข้อง และส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการป้องกันเยาวชน          

จากสารเสพตดิ โครงการนี้เริ่มด�าเนกิารมาตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2556 ใน 3 อ�าเภอได้แก่ อ�าเภอสันก�าแพง สันทราย และแม่แตง    

ที่ผ่านมาได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ และการอบรมทบทวนบทเรียนตามแนวคิดการเชื่อมประสานเพื่อการปกป้อง   

(connect to protect) และในช่วง 2 เดอืนที่ผ่านมาได้มกีารประชุมคณะท�างานอ�าเภอสันก�าแพง แม่แตงและสันทราย เพื่อร่วมกัน

วางแผนการด�าเนนิงานของแต่ละพื้นที่ดังนี้
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       2. อ�าเภอแม่แตง ประชุมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 

ที่ห้องประชุมของ อบต.สบเปิง มผีู้เข้าร่วมประชุม 9 คนประกอบ

ด้วยครู พยาบาล นักการเมอืงท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาล ต�ารวจ 

อาสาสมัครสาธารณสุข และปราชญ์ชาวบ้าน ในที่ประชุมได้       

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้สารเสพติด

ในชุมชน ปัญหายาบ้าและเหล้าเป็นปัญหารุนแรง แต่ทุกคนคดิว่า

ปัญหายาบ้ายากแก่การจัดการ จึงตกลงจะด�าเนินการลดการ       

ใช้เหล้าซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน  

หลงัจากนัน้ได้แบ่งกลุม่ร่วมกนัวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เยาวชน

ดื่มเหล้าและวิเคราะห์สาเหตุรากฐาน การได้ลองฝึกวิเคราะห์ 

ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุรากฐาน ช่วยให้คณะท�างานมีความเข้าใจ

การท�างานตามแนวคิด การเชื่อมประสานเพื่อการปกป้อง       

(Connect  to Protect) มากขึ้น หลังจากนั้นจะน�าไปถ่ายทอด          

และท�างานร่วมกับชุมชนต่อไป

 3. อ�าเภอสนัทราย คณะท�างานนดัประชมุทีห้่องประชมุ

เทศบาลต�าบลสันทรายหลวง วันที่ 11 มนีาคม 2557 มผีู้มาประชุม

ทัง้หมด 8 คน ผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบไปด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่

องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่องค์การปกครองท้องถิ่น อาสาสมัคร

สาธารณสขุ และสมาชกิสภาเทศบาล ในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและท�ากิจกรรม ทุกคน  

ให ้ความร่วมมือดี ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมมีความเห็นตรงกันว ่า                  

การดื่มเหล้าในกลุ่มเยาวชนเป็นปัญหาส�าคัญ อายุตอนเริ่มดื่ม     

ลดลงเรื่อยๆ บางรายอายุต�่ากว่า 10 ขวบ และการดื่มเหล้าเป็นจุด

เริ่มต้นของการใช้สารเสพตดิอื่นๆ

 เมื่อให้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง พบว่าปัจจัยเสี่ยง        

ที่ส�าคัญคอืการดื่มเหล้าของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่มทีัง้ดื่มให้ลูกเห็น

และอนุญาตให้ลกูลองดืม่ และการมร้ีานขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

อย่างมากมายในชุมชน คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม   

เชงิปฏบิตักิารออกเป็น 2 กลุม่ เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตรุากฐาน

ของปัจจัยเสี่ยงทั้งสอง โดยมีคณะผู้วิจัยให้ค�าแนะน�า จากการ

สังเกตผู ้เข้าร่วมประชุมยังไม่มีความเข้าใจแนวทางวิเคราะห์       

และการแก้ปัญหาตามสาเหตุรากฐาน ทั้งนี้เพราะไม่ได้เข้าร่วม  

หรอืเข้าร่วมการทบทวนแนวคดิ การเชือ่มประสานเพือ่การปกป้อง 

(Connect  to Protect) ไม่ต่อเนือ่ง แต่เมือ่ช่วยอธบิายแนะน�าบางคน

ก็เข้าใจเพิ่มขึ้น หลังการฝึกปฏิบัติผู้เข้าร่วมประชุมเห็นร่วมกันว่า

จะแก้ปัญหาเรือ่งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ใน 3 ต�าบลได้แก่ สนัป่าเปา 

สันทรายหลวง และป่าไผ่ และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ    

ที่จะด�าเนนิการต่อไป
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่านครับ  วารสารสถาบันฯ นี้ มาพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้ว อยากให้ทุกคนรักษา    

สุขภาพด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย จติใจ รวมทัง้การเลอืกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เพราะเป็นเรื่องควรต้องระวังใน

หน้าร้อนนี้ 

 ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ยังคงมงีานอย่างต่อเนื่องมาแจ้งแก่ พี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ดังต่อไปนี้ครับ

 หน ่ วยวิจั ยสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ มีกิจกรรม                         

ในช่วงเดอืนที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

       1. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมแสดง       

ความยินดีกับบุคลากรของหน่วยฯ ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาบตัร ครัง้ที ่48 ประจ�าปี 2556 จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ดังนี้

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์             

สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์

  นางสาวนสิา พักตร์วไิล 

  นางสาวสรัญญา ถี่ป้อม

 ปรญิญามหาบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวทิยาศาสตร์

  นายแสวง กาวชิัย ต�าแหน่ง ผู้ช่วยนักวจิัย

 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์    

กับสิ่งแวดล้อม บัณฑติวทิยาลัย

  นายไชยวรรฐ ศริมิาเมอืง ต�าแหน่งผูช่้วยนกัวจิยั

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
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 4.  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ น�าโดย       

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ร่วมกับส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมจั งหวัด เชี ยง ใหม ่                       

ด�าเนินโครงการมลพิษหมอกควันในภาคเหนือตอนบน โดยเริ่ม

น�าร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง            

และแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ   

ในการลดแหล่งก�าเนดิฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชน 

 2.  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อพบปะกับผู้น�าชุมชนในพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

วทิยาเขตหรภุิญไชย ต.ศรบีวับาน อ.เมอืง จ.ล�าพนู พร้อมกบัคณะทมีผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั น�าโดย รศ.ดร.นพ.นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบด ี

เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในรูปแบบ                  

กระบวนกลุ่มย่อย ซึ่งจะได้น�าปัญหาต่างๆ น�าไปพัฒนาเป็นหัวข้อการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยมีคณบดี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ              

เข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

 3.  คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัย             

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน       

สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสัมมนา

การศึกษาและวิเคราะห์การผลิตพืชอาหารและแนวทาง          

การลดใช ้สารเคมีในการผลิตพืชอาหารแบบมีส ่วนร ่วม                  

ในอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง 

“การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตร     

ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาอ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชยีงใหม่”  โดยมกีารเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในหัวข้อ 

สถานการณ์และความต้องการพชือาหารปลอดภยัจากสารเคมี

ในเชยีงใหม่ ในวนัที ่19-24 มนีาคม 2557 ณ อาคารห้องประชมุ

เทศบาลต�าบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่

 5.   ดร . สุรัตน ์  หงษ ์สิบสอง ได ้ทุนท� าวิจัย                               

หลังปริญญาเอก Research Scholarships for vis i t ing                          

postdoctoral researchers from developing countries to conduct 

research at the Universität Hohenheim (“South – North Research 

Scholarships 2014”) ณ Universität Hohenheim เมอืง Stuttgart 

ประเทศ Germany เป็นเวลา 4 เดอืน ตัง้แต่วันที่ 8 มกราคม 2557 

ถึง 7 พฤษภาคม 2557 ภายใต้การดูแลของ Prof. Jan Frank, 

Institute of Biological Chemistry and Nutrition, Biofunctionality 

and Safety of Food, Universität Hohenheim โดยงบประมาณ

ทั้งหมด Food Security Center (FSC),Universität Hohenheim     

เป็นผู้ให้การสนับสนุน
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

1 1. แนะน�าบุคคลากรใหม่ หน่วยวิจัยโภชนาการ       

ยินดีต้อนรับ ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต�าแหน่งนักวิจัย ซึ่งเริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยวิจัยโภชนาการ  

(อาคาร 3) ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.สะแกวัลย์           

จบ Ph.D. (Biochemistry) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ และเป็น Visiting Ph.D. Student ณ University of        

Helsinki ประเทศ Finland ระหว่าง พ.ศ. 2551-2553 มคีวามสนใจ

และมีผลงานการวิจัยตีพิมพ์ด้านสารต้านอนุมูลอิสระจาก           

พืชสมุนไพรธรรมชาติ นอกจากจะเป็นก�าลังส�าคัญในการ      

ปฏบิตังิานวจิยัของสถาบนัฯ แล้ว จะได้รเิริม่ผลติงานวจิยัทางด้าน

สารต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของประชากรไทย      

ในอนาคต

 2. ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม เดินทางไปเสนองาน

หัวข้อเรื่อง Higher Alu methylation level in catch up growth in 

twenty year old offsprings ในการประชุม THE POWER OF     

PROGRAMMING 2014 “International Conference on                         

Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health”    

ที่ เมอืง Munich ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 13-15 มนีาคม 

2557 ที่ผ่านมา

 3. ส�าหรับงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารอาหาร 

ในรอบปี 2013 ผลการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ไอโอดีน       

ในตัวอย่างปัสสาวะร่วมกับ EQUIP (Ensuring the Quality of    

Urinary Iodine Procedure), CDC สหรัฐอเมรกิา ห้องปฏบิัตกิารฯ 

ได้รับ Certificate ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา แสดงคะแนน           

การวเิคราะห์ในระดบัดมีาก กล่าวคอื ผลการวเิคราะห์เทยีบได้กบั 

Target value ทุกครัง้ (100%) 

 ปัจจุบันห้องปฏิบัติการยังมีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการ

วเิคราะห์ไอโอดนีในตัวอย่างปัสสาวะ 3 โครงการ คอื (1)  การ

ส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย 2556-2557 (2) การเปรียบเทียบ

ผลการรักษาด้วยสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนฯในผู้ป่วยต่อม

ไทรอยด์เป็นพษิโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ และ (3)  ค่า

ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรง

พยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ในแต่ละช่วงอายุครรภ
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ด ร .น เรศ  ด� ารงชั ย  ผู้ อ� านวยการศูนย์                       

ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าคณะผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศ 4 ท่าน ประกอบด้วย Prof. Dr. Horst       

Domdey, Mr. Pairoj Jirundorn, Ms. Stephane Mottola, 

Prof. Dr. Masahiro Kino-oka และคณะจาก TCELS     

จ�านวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี               

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตนภิญโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ 

ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายในเรื่องของการด�าเนิน  

งานวิจัยด้าน HIV และสารเสพติดของสถาบันฯ พร้อมน�า

คณะผู้ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

อันได้แก่ห้องปฎิบัติการ Clinical laboratory ห้องปฎิบัติการ 

specimen processing unit คลินิกรักษ์สุขภาพ  และห้องยา

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านชีววิทยาศาสตร์

ดูงานสถาบันฯ
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"Doing & Training"

สถาบันฯ ร่วมออกบูท

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557

 หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ น�าเครือ่งวัดปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ชนิดแสดงผลทันที ออกจัดแสดงที่ซุ้มของสถาบันฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง        

วันที่ 12-14 มนีาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยม ี ผศ.สุชาต ิ  เกยีรตวิัฒนเจรญิ นักวจิัยร่วม        

ในโครงการวจิัย และคุณไชยวรรฐ  ศริมิาเมอืง ผู้ช่วยนักวจิัย เป็นวทิยากรให้ความรู้ ซึ่งเครื่องวัดปรมิาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

 มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับส�านักงาน               

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายระบบวิจัยในภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัย  

และกิจกรรมจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยในภาคเหนือสู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับภูมิภาค อีกทั้ง          

ยงัเป็นการสร้างความเชือ่มโยงร่วมกบักลุ่มประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ทั้งในด้านชุมชน และสังคมวัฒนธรรม โดยภายในงานมีทั้งส่วนของการจัดการประชุมวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับชุมชนท้องถิ่น ภาคของการจัดนิทรรศการซึ่งมีซุ ้มแสดงผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายงานวิจัย                    

เป็นจ�านวนมาก และยังมีกิจกรรมที่หลากหลายบนเวทีระหว่างการประชุม ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน               

ตลอด 3 วันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน ทัง้นักวจิัย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการน�าข้อมูลที่ได้จากงานวจิัย

ไปบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ น�าไปสู่การปฏบิัตติ่อไป
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เกมสป์ลอดภยัไวก้อ่นจากสารเสพตดิ

 กลุ่มแก๊งค์ซ่าส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

น�าเกมส์ทีค่ดิค้นโดยสถาบนัฯ ในเรือ่งของสารเสพตดิให้โทษ 

วิธีการป้องกัน บ�าบัด และรักษา โดยใช้ชื่อเกมส์ว ่า 

”ปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด” ให้กลุ่มเยาวชนได้เล่น               

โดยเนื้อหาในเกมส์สอดแทรกความรูเ้รือ่งสารเสพตดิให้โทษ 

อันตรายที่จะรับ วิธีการหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดเหล่านี้ 

ผ่านเกมส์ ซึ่งท�าให้เด็กเพลิดเพลิน และเรียนรู ้เรื่อง           

สารเสพตดิไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะเป็นวธิกีารหนึ่งที่ท�าให้เด็ก

ตระหนักถึงโทษสารเสพติด และป้องกันตัวเองให้ไกล     

จากสารเสพติดให้โทษได้ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้       

ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 มนีาคม 2557

...

“แก๊งค์ซ่า” จัดกิจกรรม

ให้สามเณรภาคฤดูร้อนวัดโลกโมฬี

 ทมีวจิยัสารเสพตดิ (แก๊งค์ซ่า) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ พร้อมทัพทีมสันทนาการจากคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน  

จากสารเสพติด ให้แก่สามเณรจากโครงการบวชสามเณร    

ภาคฤดูร้อน ประจ�าปี 2557 จ�านวนกว่า 70 รูป ณ วัดโลกโมฬี 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2557 โดยกจิกรรม

ดังกล่าวได้น�าเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด ที่มีเนื้อหา

สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด อันตรายที่เกิดจากการ

ใช้ยา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวิธีการหลีกเลี่ยงจาก      

สารเสพติด ไว้ภายในเกมด้วย ซึ่งนอกจากสามเณรจะได้รับ

ความสนุกสนานจากการเล่นเกมแล้ว ยงัเป็นการสร้างภมูคุ้ิมกนั

ให้สามเณร เพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

หลังสิ้นสุดโครงการบวชภาคฤดูร้อนอกีด้วย
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สัมมนาการผลิตพืชอาหาร

และแนวทางการลดใช้สารเคมี

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ         

สิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จดักจิกรรมการสมัมนาในหวัข้อ “การศกึษาและวเิคราะห์

การผลิตพืชอาหารและแนวทางการลดใช้สารเคมีในการผลิตพืชอาหารแบบมีส่วนร่วมในอ�าเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม่” ภายใต้โครงการวจิัยเรื่อง “การศกึษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมใีนการเกษตรด้วยกระบวนการวจิัย

แบบมส่ีวนร่วม: กรณศีกึษาอ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่” โดยม ีดร.วรรณวมิล  ภทัรสริวิงศ์ นกัวชิาการสิง่แวดล้อม

ช�านาญการพเิศษ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ คุณธัญภรณ์  เกดิน้อย หัวหน้าหน่วยวจิัยฯ สถาบันฯ ในวันที่ 19-24 

มีนาคม 2557 ณ อาคารห้องประชุมเทศบาลต�าบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และแปลงสาธิต                    

การเกษตรอนิทรยี์

          ซึ่งมเีกษตรกรจากต�าบลต่างๆ ในอ�าเภอแม่แตง เข้าร่วมกจิกรรมประมาณ 50 คน ประกอบด้วยการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและเกษตรกร ในหัวข้อ “สถานการณ์และความต้องการพืชอาหารปลอดภัย         

จากสารเคมีในเชียงใหม่” จากผู ้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรการเกษตร                       

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการเกษตรอ�าเภอแม่แตง                  

และลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเกษตรอินทรีย์ และการจัดการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจากสารเคมีในชุมชน                      

ณ แปลงสาธิตการเกษตรอินทรีย์ แม่เหียะ และพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเกษตรกรตัวอย่าง กลุ่มเกษตร      

ปลอดภัยปิงน้อย อ.สารภี
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"Activities"

 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

ส�านกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม เนือ่งในโอกาสพธิที�าบญุ

ขึ้นเฮือนใหม่ ส�านักงานส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

คณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี          
วนัสถาปนาคณะเกษตรศาสตร ์มช. วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2557

คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2557
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ตารางกิจกรรม

ดร.ฉายสุรยี์ ศุภวไิล นักวจิัย ช�านาญการ เข้าร่วมประชุม สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส�าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 "แคแสดวิชาการ 57 : ส่งเสริม    

งานวจิยั สูก่ารพฒันาตน พฒันางาน" ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารเรยีนรวม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน จังหวัดนครราชสมีา

ดร. ทพิวรรณ ประภามณฑล นักวจิัย และคุณวรางคณา นาคเสน นักวทิยาศาสตร์ เข้าร่วม

สัมมนาทางวิชาการ น�าเสนอผลงานวิจัย International Conference of Environmental and         

Occupational Health Putrajaya resort and spa Putrajaya มาเลเซยี

คณุกลิน่สคุนธ์ กนัธาน้อย ผูป้ระสานงานประจ�าแหล่งการศกึษา เข้าร่วมประชมุ เวทคีณะท�างาน

บริหารและหน่วยเลขานุการกิจ ครั้งที่ 2 "สานงานเสริมพลัง สร้างสรรค์เชียงใหม่ สู่มหานคร    

แห่งสุขภาวะ" โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เด้น เชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

การประชุมผู้บรหิาร 5 สถาบันวจิัยในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล นักวิจัย ช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�า

มาตรฐานการปฏิบัติการทางด้านสัตว์ทดลอง (Standard operating procedure on laboratory 

animals) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร

การประชุมกรรมการบรหิารสถาบันฯ ครัง้ที่ 3/2557

สถาบันฯ ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในวันสงกรานต์ กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

และจังหวัดเชยีงใหม่ 

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บุคลากรสถาบันฯ ทุกท่านร่วมพิธีรดน�้าด�าหัว ผู้อาวุโสสถาบันฯ          

และผู้อ�านวยการ

การลงนามข้อตกลงทางวชิาการ ระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันฯ

บุคลากรสถาบันฯ ร่วมพธิรีดน�า้ด�าหัว ผู้อาวุโสมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และอธกิารบดี

2 - 4      เมษายน 2557  

7 - 10    เมษายน 2557    

8           เมษายน 2557

9           เมษายน 2557

10          เมษายน 2557

13          เมษายน 2557

18          เมษายน 2557

21          เมษายน 2557

25          เมษายน 2557

เมษายน 2557

พฤษภาคม 2557
19, 22, 26, 29  พฤษภาคม 2557 การอบรมเชงิปฎบิัตกิาร ในเรื่อง “Manuscript-writing Workshop” 

โดย Professor Bruce G. Weniger ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

 แอบมองผ่านๆ ยังกะตั้งวงป๊อกเด้ง PLAY CARDS....555 

 เอ้าตาใคร! แทงเสีย แทงเสีย ม่ายช่าย ม่ายช่าย....

 ทีม GANG SAA เค้าพาพวกน้องๆ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ

เยาวชน ตั้งวงเล่นเกมส์ปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด 

ต่างหากล่ะ ละเว้นอบายมุข ลด ละ เลิก ได้ความรู้อีกด้วย..

ดีจุง (^_^)

 ท่านรองฯ กิตติพงศ์ส่งมอบกุญแจรถยนต์ให้กับ

สถาบันวิจัยวิทย์-เทคโนฯ รถพร้อม สักขีพยายาน

ก็พร้อมแล้น..น...ค๊า 123......แชะ! แชะ!

โบกมือลา....น้องกบ 92...ได้ย้ายที่ทำางาน จากพวกเรา

ไปเสียแล้ว T _T…แง๊

รายงานสภาพอากาศ ......ร้อนนี้ที่เชียงใหม่...มลภาวะ

ฝุ่นละอองในอากาศเป็นอันตรายต่อปอดอันน้อยนิดของทุกคน  

อย่าลืมปิดแมสกรณีออกที่โล่งแจ้ง..นะคร้า แต่ขณะนี้อยู่ใน

หอประชุม เอามือปิดไปก่องน๊า..เหม็นกลิ่นไรอ่อยๆ 

จากคนข้างๆ คนไหนก็มิรู้........อะฮิ้ว..ว กร๊าก..ก
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 สวัสดีค่ะ กับเช้าวันที่พี่แมงเม้าท์มีอาการคัดจมูก       

แสบจมูก และกแ็สบคอ โอยไม่ไหวแล้วท�าไมอากาศบ้านเรามนัช่าง

แสนแย่อย่างนี้ ค่าเฉลี่ยฝุ ่นละอองในอากาศก็สูง          

เกนิค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐานฝุน่ละอองในอากาศ 120  ไมโครกรมั

ต ่อลูกบาศก์เมตร แต ่ดูอาการของพี่แมงเม ้าท ์แล ้ว พี่ว ่า                         

ค่าฝุน่ละอองน่าจะเกนิจาก 120 ไปมาก วนันี้พีแ่มงเม้าท์

ก็ได้มีโอกาสไปรับแขกสถาบันฯ ที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ     

เพื่อมาประชุม ณ สถาบันฯ ของเรา พี่แมงเม้าท์ไปยนืรอแล้วรออกี 

เครื่องก็ไม่มาสักที ตารางที่บอกสถานะของเครื่องบิน   

ที่สนามบินเชียงใหม่ก็ขึ้นว่า เครื่องบิน “บินวน”           

โอ๊ย! บินวนขึ้นอยู่นาน พี่แมงเม้าท์เห็นไม่ได้การ เลยไปถาม         

สายการบนิ เค้าให้ค�าตอบว่าเครือ่งบนิ บนิวนอยู ่2 เทีย่วไม่สามารถ

บนิลงสนามบนิเชยีงใหม่ได้ เนื่องจากตดิสภาพอากาศ จงึบนิกลับ

ไปสุวรรณภูมิแล้ว และไม่นานตารางที่บอกสถานะ  

เครื่องบินก็บอกว่า “ติดสภาพอากาศ” ระหว่างนั้นนักท่องเที่ยว 

หรอืผูท้ีจ่ะเดนิทางออกจากสนามบนิเชยีงใหม่กอ็อกไม่ได้ เนือ่งจาก

ตดิสภาพอากาศเช่นกัน สนามบนิจังคราคร�่าไปด้วยผู้ที่จะเดนิทาง

แต่ไปไม่ได้ พี่แมงเม้าท์ตัดสนิใจกลับสถาบันฯ มอืเปล่า 

ไม่ได้แขกมาด้วย นี่คือผลกระทบที่ได้จากหมอกควัน นี่คือ           

ผลกระทบแค่ส่วนหนึ่งเท่านัน้ และผลกระทบอย่างอื่นก็จะตามมา

แน่นอนถ้าเราไม่หยดุเผา ช่วยกนัเถอะนะคะ และเมือ่เกดิ

ปัญหาหมอกควนัพี่แมงเม้าท์คดิว่าแต่ละบ้านน่าจะออกมาช่วยกนั       

สร้างความชุ่มชื้นโดยการฉีดน�้าหน้าบ้าน และโดยรอบของบ้าน

ตนเองเพื่อให้หมอกควันได้จางลงได้นะคะ ช่วยกันน๊าตะเอง
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  ฟังพี่แมงเม้าท์บ่นมาเยอะแล้ว เอาเรื่องดีๆ ดีกว่าเนาะ       

เดือนเมษายนเราจะมีกิจกรรมที่แสดงความเคารพผู ้อาวุโส

สถาบนัฯ ด้วยการจดัพธิรีดน�า้ด�าหวัผูอ้�านวยการ และผูอ้าวโุส

สถาบันฯ ปีนี้เราจัด ไม่พร้อมกับของมหาวิทยาลัย  

นะคะ เราจัดในวันที่ 18 เมษายน ตัง้แต่เที่ยงเลย ปีนี้มอีาหาร

เลี้ยงพวกเราด้วย เที่ยงปุ ๊บกินข้าวด้วยกันก่อน       

หลังจากนัน้เราก็มาตัง้ขบวนด้านล่างอาคาร 1 แห่สัก 3 รอบ

แล้วน�าขบวน   ขึ้นไปยังชัน้ 4 เพื่อประกอบพธิรีดน�า้ด�าหัว งาน

นี้        พลาดมไิด้เลยนะ บรรยากาศอบอวลด้วยความรัก     

ความเคารพ และก็กลิ่นดอกมะลหิอมอบอวลมันช่าง     เข้า

กั๊น เข้ากัน

  กจิกรรมช่วงสงกรานต์มมีากเลยทเีดยีว แต่วันหยุดก็มมีากเช่นกัน ส�าหรับผู้ที่จะเดนิทางพักผ่อนต่างจังหวัด 

หรือเยี่ยมญาติต่างถิ่น พี่แมงเม้าท์ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ขับรถด้วยความระมัดระวัง และเมาไม่ขับ      

นะคร้า

 ตามมาอกีตดิๆ อกีหนึง่กจิกรรม ซึง่เราจะไปแสดง

ความเคารพท่านอธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ด้วยกัน ในวันที่ 25 เมษายน งานนี้    

เหน็ว่าเค้ามปีระกวดขบวนแห่ด้วยนะ หมากสุม่ หมากเป็ง 

ต้นผึ้ง ต้นดอก ต้องมใีห้ครบ ถอืน�าขบวนไปพร้อมๆ กัน 

งานนี้สาวๆ หนุ่มๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ต่างแต่งกายพื้นเมือง ถือสลุงขันดอก มาแสดงความ

เคารพด้วยการรดน�า้ด�าหัวกัน 
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I  English
By Kittipong & Arunrat

 สวัสดีครับชาว RIHES ทุกท่าน คอลัมน์ใหม่ส�าหรับ

สารสถาบันฯ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ผมและคุณอรุณรัตน์       

จะช่วยกันน�าเสนอเรื่องน่ารู้ น่าสนใจ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ   

มาเล่าสู่ให้กับเพื่อนๆ ชาว RIHES กันนะครับ หวังว่าทุกท่าน   

จะสนุกกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราจะทยอยมาแชร์กัน

 การใช้ภาษาอังกฤษนั้น ในความคิดของคนไทย            

ดูจะเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการใช้และการพัฒนา

ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้ย้อนศรกันโดยสิ้นเชิง ท�าให้เป็น

ปั จจั ยด้ านอุปสรรคจนหลายๆ คนท้อ ไปตามๆ กัน                         

สังเกตไหมครับว่าเมื่อเราเกิดมาเราพัฒนาภาษามาตามล�าดับ

คือ ฟัง แล้วก็พูด จากนั้น เราก็อ่าน ก ไก่ ข ไข่ ผสมอักษร    

แล้วก็เขียนท้ายสุด แต่เมื่อต้องเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

ความที่ไม่มีการใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพียงแต่ว่าเป็น “วิชา”         

ที่ต้องเรียน เราก็จะเรียนอ่านก่อนแล้วก็เขียนตามมาติดๆ    

เรียนการผสมอักษร C-A-T=CAT, B-A-T=BAT เชื่อไหมครับ

ว่าบางคนเรียนตั้งแต่ ป.1 จนถึง ม.6 ไม่เคยได้ฟังหรือพูด         

สนทนาจริงๆ จังๆ ในห้องเรียนเลย

 ในปจัจบุนั โอกาสทีจ่ะไดฟ้งัจะมมีากขึน้ การรบัเคเบลิ

ทีวี การฟังบรรยาย โดยเฉพาะกีฬา การได้ดูหนัง (DVD)       

เสียง sound track ก็มีส่วนท�าให้มีโอกาสได้ฟังมากขึ้น

“ ภาษาองักฤษรูแ้ลว้ใชไ้ดต้ลอด ไมม่ลีา้สมยั     

สิ่งที่ต้องท�าก็คือ ฝึกให้มีทักษะเท่านั้นเอง 

เหมอืนหดัพมิพต์วัอกัษรหนา้จอคอมพวิเตอร์

ถ้าไม่ฝึกพิมพ์บ่อยๆ ก็คงไม่คล่อง ”

 สิ่ งที่น่ ารู้ ไว้ก็คือ  ไวยากรณ์ของภาษาไทย                 

และอังกฤษนั้นแตกต่างกัน ภาษาไทยเขียนบ้านสีแดง                 

โดยเอาค�าขยายไว้ข้างหลังค�านาม แต่ภาษาอังกฤษเขียน      

ย้อนทางกัน คือ Red house เอา adjective หรือค�าขยาย            

ไวข้า้งหนา้ ตรงนีจ้ะเหน็หลายครัง้ที่คนไทยแปลค�าในภาษาไทย

ไปเป็นภาษาอังกฤษ ไปในแบบภาษาไทย เช่น ก๋วยเตี๋ยวไก่     

เป็น Noodle chicken ซึ่งความหมายจะเปลี่ยนไปเลย 

 เอาเป็นว่ า เราจะลองถ่ายทอดวิธีการพัฒนา             

ภาษาอังกฤษในการใช้งานของพวกเราโดยมีฐานจาก

ประสบการณ์การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเราเอง          

ให้ทุกท่านได้รับรู้ ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษา

และไม่ได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศมากมายอะไร แต่ก็น่าจะ         

พอท�าให้ทุกๆ ท่าน ไม่กลัวการพัฒนาภาษาอังกฤษ                       

จริงไหมครับ

 ยังไงก็ตาม ภาษาอังกฤษบางครั้งก็ท�าให้เรางงๆ 

กบัการใชไ้ดเ้หมอืนกนั การออกเสยีงของเขาไมไ่ดต้รงเปะ๊

เหมือนภาษาไทยนะครับ สิ่งส�าคัญที่เราท�าได้คือ ว่าไป  

ตามเขาครับ

ลองอ่านตามนี้ดู

T (ที), O (โอ) =  TO (ทู)

D (ดี), O (โอ) =  DO (ดู)

G (จี), O (โอ) =  GO

                      อ๊ะ อ๊ะ อ่านว่า 

      โก ไม่ใช่ ก ู
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ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก
วันช้างไทย ครั้งที่  15  ปี 2557

ศริวิด ี กล�่าอาจ

 วันนี้หัวหน้าเดินมาบอกว่า ให้เขียนหัวข้อที่ได้ไปแอ่ว

งานวันช้างไทยมา เอาล่ะสิ ท�าไงดี จะเหมือนเขียนเรียงความ      

หรือเขียนรายงานดีหนอ ว่าแล้วก็จัดไป (เขียนถึงพวกเดียวกัน       

ไม ่น ่ายากเน ๊าะ...555) ขอเล ่าเท ้าความนิดนึง เนื่องจาก                      

ตอนลูกคนแรก (น้องทักษ์) อายุได้ประมาณ 3 ขวบ ได้เคยพาไป

เที่ยววันช้างไทย (เมื่อ 4 ปีที่แล้ว) ในตอนนัน้ไม่ทราบก�าหนดการ

อะไรมากนัก พาลูกไปถงึงานก็ปาเข้าไปเกอืบบ่ายสอง ไปถงึก็เจอ

พี่ช้างกินขันโตกช้างอย่างเดียว เลยกะว่าคราวหน้าขอแก้ตัวใหม่  

จะมาให้ไวกว่านี้ ว่าแล้วก็ได้เวลาอันดี ลูกคนที่สอง (น้องทิว)          

ได้ 3 ขวบเหมอืนกนั  ประกอบกบัเป็นช่วงปิดเทอม ลยุกนัเลยลกู....

แม่อยากไปเจอเพื่อนๆ แล้ว 
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 งานเค้าบอกว่ามีสองช่วงเวลา คือ 09.00 – 12.00         

และ 13.00 – 15.00 น. เลยตัดสนิใจไปตอนเช้า ออกบ้านตัง้แต่ 

แปดโมง พอขับรถไปถึงปางช้างแม่สา โอ้แม่เจ้า....รถนักขนาด   

ต้องวนหาทีจ่อดรถถงึสองรอบ หลงัจากได้ทีจ่อดรถกพ็ากนัเดนิไป

สถานทีจ่ดังาน ซึง่ชว่งเชา้ จะเป็นการแสดงช้าง โดยงานนี้ใหเ้ขา้ชม

ฟรไีม่เสยีค่าใช้จ่าย (ปกตคิ่าเข้าชมคนละ 120) การแสดงช้างจะมี

ช้างเตะฟตุบอล ช้างเต้นระบ�า ช้างวาดรปู และหลงัจากแสดงเสรจ็ 

ก็จะมกีารให้ถ่ายรูปคู่กับช้าง และในลานแสดงจะมกีารขายกล้วย

กับอ้อย ซึ่งตรงนี้เด็กๆ ชอบมากเพราะถือว่าได้ใกล้ชิดกับพี่ช้าง 

(กล้วยหวลีะ 40 บาท, อ้อยมัดละ 40 บาทเช่นกัน) และแน่นอน   

หวีเดียวไม่เพียงพอเพราะช้างมีจ�านวนเยอะมาก ท�าให้นึกถึงค�าที่

ยายชอบพูดเวลาป้อนข้าวหลานว่า ป ้อนหายๆ เลยจริงๆ                

เผลอแป๊บเดียว หายวั๊บ ว่าแล้วก็เลยพาลูกไปโซนอื่นก่อนที่เงิน    

ในกระเป๋าคณุแม่จะหายวับไปกบักล้วยจ�านวนหลายหว ีป่ะคุณลกู 

เราไปดูคอกช้างกันเถอะ
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 เดินลงมาด้านล่าง จะมีคอกช้าง เอาไว้ให้ช้างทุกตัว     

ได้พักหลังจากการแสดง ที่คอกช้างนี้สามารถถ่ายรูปกับช้างได้

ตามสบาย และคนไม่พลุกพล่านเหมือนลานแสดงด้านบน          

ลูกดูช้างไป ส่วนแม่ขอนั่งพักในศาลาพักร้อนใกล้ๆ บริเวณนั้น   

นั่งดูช้างไป มองน�้าตกไป ก็ถือว่าเป็นการพักเหนื่อยไปอีกแบบ  

สักพักน้องทักษ์เหลือบสายตาไปเจออีกแล้ว หม่าม๊า ข้างล่างนี่  

ก็มีกล้วยขายเหมือนกันเลย อยากป้อนอีกอ่ะ เง้อ....พอก่อน    

ไหมลูก ช้างคงจะอิ่มแล้วมัง้ มองดูเวลาก็ใกล้เที่ยงแล้ว เราไปหา

อะไรกินกันเถอะ ในส่วนของงานจะมีกาดหมั้วมาขายของ         

และมีการแสดงงานศิลปะเช่น การแกะสลักไม้ งานวาดรูป       

และสนิค้า handmade ต่างๆ มองไปรอบๆ เห็นคนที่มาร่วมงาน

ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนในพื้นที่ และมีการจับจองพื้นที่โดยการ     

ปูเสื่อทานข้าวกันเป็นกลุ่มๆ อากาศก็เริ่มร้อน พื้นที่ร่มๆ ก็โดน

จับจอง สุดท้ายได้ที่นั่งแถวๆ ทางไปห้องน�า้ (รู้สกึว่าอะไรที่ใกล้

ห้องน�า้มักจะมคีวามเย็นกว่าที่อื่นๆ)   

 ในส่วนของอาหารในกาดหมั้วก็จะมีเหมือนงานทั่วไป  

แต่ที่เห็นขายดีเป็นพิเศษคือส้มต�า และรองลงมาคือ ไอติม  

สุดท้ายหลังจากเดินวนหนึ่งรอบก็ได้เมนูยอดฮิตให้คุณลูกคือ    

ลูกชิ้นทองสุก สอบถามนักศึกษาที่มาช่วยจัดงานได้ความว่า    

รอบบ่ายจะมีขันโตกช้าง และการแสดงเปิดงาน เริ่มเวลา          

บ่ายโมงครึ่ง ด้วยความที่อากาศร้อนจัด ประกอบกับเด็กๆ         

เริ่มง่วงนอน เลยตัดสินใจพาเด็กๆ กลับ งานนี้ได้ดูช้างแสดง         

ก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะ เด็กชอบมาก (ไม่แน่นะคะหากคราวหน้า         

ได้ไปอกีอาจจะไปรอบบ่ายแทน) 

   CR.ภาพจากเวปซเีอ็มร้อยแปดค่ะ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   25

ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
HR ตะลุยเมอืงกอก (ตอนที่ 2)

อ�าพร  ยิ้มศรี

 

 เ ช ้าอันแสนสดใส บรรยากาศของเมืองกอก                     

เมื่อมองออกไปเห็นแต่รถติด ตึกรามบ้านช่อง จะมองหาภูเขา

เหมือนบ้านนอกของเราไม่มีเลย คิดดูแล้วการใช้ชีวิตที่นี่           

แสนล�าบากน่าดู ต ้องรีบเร ่ง เพื่อที่จะต้องท�าเวลาให้เร็ว                   

แต่ส�าหรับเรา ชิลๆ อีกแล้วค่ะ ตื่นเช้า ทานอาหารที่โรงแรม       

แล้วก็ออกเดินทางกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่ BTS หมอชิต – สะพาน

ตากสิน อัตราค่าบริการ คนละ 42 บาท โดยเปลี่ยนขบวนที่    

สถานสียาม และมาลงที่สะพานตากสนิ ออกประตู 2 เลยนะคะ 

เพือ่ทีจ่ะเดนิทางลงไปยงัท่าเรอืสาทร ซื้อตัว๋โดยสารเรอื เราเลอืก 

ตั๋วแบบ One day river pass ราคา 150 บาท ลงเรือได้ทุกล�า       

ทุกเส้นทางเลย จะขึ้นท่าไหน จะลงท่าไหน ใน 1 วัน แบบสบายๆ
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 ลงเรือแล้ว เรือล�าใหญ่ นั่งสบายๆ มีไกด์แนะน�า            

บรเิวณ 2 ล�าน�า้ให้ฟังไปตลอดทางโดยเรานัง่ไปลงทีท่่าพระอาทติย์ 

เดนิจากท่าไปอกีไม่ไกลจะเจอสวนสันตชิัยปราการ เดนิไปถ่ายรูป

ไปก็เพลนิๆ ดคี่ะ นั่งพักเอาแรงกันได้สักครู่ก็เดนิไปเรื่อยๆ จนเจอ 

ซุ ้มโครงการ Green Bangkok bike อย ่ากระนั้นเลยค ่ะ                         

เข้าไปถามเลย เจ้าหน้าที่แนะน�าได้ดีมากเลยค่ะ แนะน�าเส้นทาง  

ปั่นจักรยาน ให้แผนที่ในการท่องเที่ยว เส้นทางปั่นดีมากเลยค่ะ  

ผ่านสถานที่ส�าคัญหลายที่ ทางปั่นก็มีไว้ส�าหรับจักรยานเท่านั้น  

ปั่นทางเส้นทางสเีขยีวที่เขาแบ่งไว้ให้ 

 เราก็จัดการยืมจักรยานเลยค่ะ วิธีการยืมก็ง ่ายๆ        

เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน กรอกเอกสารใบยืม เจ้าหน้าที่จะ   

ถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราไป และถ่ายรูปเราคู่กับหมายเลข     

รถจักรยานที่ยืม แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องน�าจักรยานมาคืนให้ที่จุด      

ที่ยืมไปเท่านั้น เพราะโครงการเขามีจุดให้บริการหลายจุด             

เราไม่สามารถเปลี่ยนรถ หรือคืนไว้ที่จุดอื่นๆ ได้ ถึงเวลา             

ออกเดินทางโดยจักรยานในเมืองหลวงแล้ว ส�าหรับโหน่ง            

การขี่จักรยานเป็นอะไรที่ชิลๆ มากแต่ที่เป็นห่วงก็ พี่นาย เซเลบ  

ป่ันจกัรยานจะไหวเหรอ (แอบคดิในใจ) แต่กถ็ามความสมคัรใจแล้ว

หวัหน้าว่าได้ สบายๆ กจ็ดัไปเลยแล้วกนั โดยโหน่งจะเป็นคนป่ันน�า

แล้วให้พี่นายตาม แนะกันไว้ว่าอยากจอดไหนก็จอด เริ่มต้นปั่น   

อาจมหีลงทางบ้าง บางครัง้พีน่ายกห็ายไปเนือ่งจากนางไม่มทีกัษะ

ในการแว๊นเอาเสยีเลย

 เราป่ันไปตามทางผ่านวดับวร (ไม่ได้เข้าไปนะคะแค่ยกมอื

ไหว้ข้างนอกเฉย) แล้วก็ไปต่อผ่านราชด�าเนิน สองสาวก็มุ่งตรง   

เลยค่ะ อนสุาวรย์ีประชาธปิไตย ป่ันเข้าไปหน้าเวทเีลย ได้เวลาเทีย่ง

พอด ี เขาแจกข้าว แจกน�้า เราก็เนยีนไปกะเขาด้วย ไม่ได้เอาข้าว

หรอกค่ะ ต่อแถวเอาแต่น�้าเปล่าเท่านั้น ณ เวลานั้นเขาก�าลังล่า  

รายชื่อกันเยอะเลย เราปั ่นจักรยานเข ้าไปเหมือนแปลกๆ                 

หยุดถ่ายรูป เท ่านั้นไม ่พอมีป ้าๆ มาขอถ่ายรูปคู ่ด ้วย อิอ ิ               

เหมอืนดาราเลยนะเนีย๊ะ แวะพกัทานน�า้ให้หายเหนือ่ย แล้วกไ็ปต่อ                         

ผ่านวงัสราญรมย์ วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม ปากคลองตลาด 

วัดพระแก้ว สนามหลวง ท่าเตียน ท่าพระจันทร์ มิวเซียมสยาม  

(อันนี้แวะไปถ่ายรูปเฉยเราไปวันจันทร์เขาปิดท�าการ) วน 1 รอบ

เกาะรัตนโกสนิทร์ ก็มาสิ้นสุดจุดคนืรถที่เดมิ
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  เราก็คนืรถและเดนิไปยังท่าพระอาทติย์ ลงเรอืกลับมาที่

ท่าเตยีนแล้วนัง่เรอืข้ามฟากคนละ 3 บาท ไปยงัท่าเรอืหน้าวดัอรณุ 

แวะไหว้พระวัดอรุณแล้วก็ออกตามหาขนมฝรั่งชุมชนกุฏีจีน          

น่าแปลกที่ถามคนแถวนั้น ไม่มีใครรู้จักชุมชนกุฎีจีนเลย เราจึง

ตัดสนิใจโบกตุ๊กๆ ไปง่ายกว่าลงตรงโบสถ์ซางตาครสู (ซึง่หาข้อมลู

มาแล้วว่า อยู่ใกล้กับชุมชนกุฎจีนี) เมื่อไปถงึก็ต้องตะลงึกับความ

สวยงามของโบสถ์ เวลาที่เราไปถึงเป็นเวลาบ่าย ท้องฟ้าสีฟ้าใส 

บวกกับแสงแดด ท�าให้ภาพที่ถ่ายโบสถ์ออกมาสวยมาก

 เจอโบสถ์แล้ว ขนมฝรั่งอยู่ไหนเนี๊ยะ ต้องออกตามหา    

กันต่อไป เดนิเลยีบแม่น�า้เจ้าพระยาไปเรื่อยๆ จะเห็นสะพานพุทธ

อ ยู ่ ไ ม ่ ไ ก ล เ ล ย ตั ด สิ น ใ จ กั น ไ ป เ ริ่ ม ต ้ น ที่ ส ะ พ า น พุ ท ธ                                       

เพราะใต้สะพานพุทธก็มีจักรยานให้ยืมเหมือนฝั่งโน้นเหมือนกัน   

จึงท�าการยืมเรียบร้อย พร้อมออกปั่นเลียบแม่น�้าเพื่อไปหาชุมชน

กุฎีจีน ขนมฝรั่งให้ได้ พอมาถึงโบสถ์ที่เดิมที่เรามาครั้งแรก               

กเ็จอทางเข้าทนัท ีดใีจแทบบ้า เมือ่กี้เรากม็าทีน่ีแ่ล้วนีน่า พีน่ายเลย

ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายทางเข้าเสียหน่อย ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่ว่าอร่อย

อยู่ในซอยแบบว่าลึกมาก ซอยเล็ก แต่จักรยานปั่นลัดเลาะไปได้  

แต่พี่นายต้องลงจูง 555 แบบว่าทักษะแว๊นต่างชัน้กันค่ะ

 ...ในซอยจะมรี้านขนมหลายๆ เจ้า แต่เจ้าที่เขารวีวิไว้ใน

อนิเตอร์เน็ท ต้องธนูสงิห์ ก็ต้องหาให้เจอสุดซอยเลยค่ะ เจอแล้ว 

ขนมฝรั่งกุฎจีนี ฟินสุดกรอบนอกนุ่มใน มเิสยีแรงที่ตัง้ใจปั่นรถถบี

เซาะหาเจ้า....555.. หลังจากเสร็จสมแล้วก็ปั่นจักรยานไปต่อ   

เวลากเ็หลอือกีเยอะอยูก่ว่าจะค�่า เลยป่ันไปดสูวนสมเดจ็ย่า(ฝ่ังธน) 

บรรยากาศร่มรืน่มพีพิธิภณัฑ์ทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิ

ของท่านและจ�าลองบ้านของท่านซึ่งก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่า

เที่ยวค่ะ
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 จากนั้นเราก็น�าจักรยานไปคืนที่จุดเดิม แล้วต่อตุ๊กตุ๊ก ไปลงเรือที่เพื่อจะลงเรือข้ามฟากไปท่าราชวงศ์เพื่อไปช้อปปิ้งที่ส�าเพ็ง     

กันค่ะ ตอนแรกวางแผนไว้ว่า จะมาตอนตสีี่วันรุ่งขึ้น พี่นายรบีบอกทันทวี่า พี่ไม่ชอบช้อปปิ้ง พี่เหนื่อย พี่ไม่มตีังค์ พี่ไปไม่ไหว ขอนอนรอ

ที่โรงแรมดกีว่า แต่อย่างว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ยังไงก็หนไีม่พ้น เพราะดูจากแผนที่แล้ว เราอยู่ใกล้ส�าเพ็งนดิเดยีว ก็เลยแวะเลยค่ะ

 บรรยากาศในส�าเพ็งคึกคักสุดๆ ราวกับแจกฟรี โหน่งยังคึกอยู่ แต่พี่นายเริ่มขาลาก (ตามวัย) แถมยังหลง        

ไปพาหุรัดอีก จากส�าเพ็งข้ามไปพาหุรัดให้บรรยากาศเหมือนเราข้ามประเทศจากจีนไปอินเดียอย่างนั้นเลยค่ะ                 

ช้อปพอหอมปากหอมคอ ก็เดนิ (ลากขา) กลับไปขึ้นเรอือกีครัง้ ระหว่างทางจากส�าเพ็งไปท่าเรอื เราแวะซื้อสปอนเซอร์

เตมิพลังคนละขวด ท�าให้มแีรงขึ้นมาอกีหน่อย

 เรอืมาแล้ว พร้อมคนรอเป็นล้าน เริ่มคดิถงึเชยีงใหม่ขึ้นมาตะหงดิๆ เรอืที่เรานั่งนี้ จะผ่านท่าสาทร จุดแรกที่เรา

ลงเรือเช้า ไปสุดสายที่เอเชียทีค สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตริมแม่น�้าเจ้าพระยาของคนกรุงเทพขณะนี้ แม้ว่าเราจะเคยไป   

เอเชียทีคแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในเมื่อเรามีตั๋ววัน ที่สามารถขึ้นลงเรือที่ท่าไหนก็ได้ตลอดวันนี้ เราจึงเห็นพ้องต้องกันว่า            

เราจะนั่งเรอืไปชมเอเชยีทคียามค�่าคนืกัน 

 ระหว่างทางเริม่มดืแล้วค่ะ เราได้ชมทศันยีภาพของกรงุเทพฯ ในอกี

บรรยากาศหนึง่ ต่างจากตอนเชา้และตอนกลางวนั สวยงามมาก แต่อดคดิ

ไม่ได้ว่า ข้างหลงัภาพทีส่วยงามนัน้ ชา่งวุน่วายเสยีจรงิ ผูค้นจากทกุสารทศิ 

ต่างเข้ามาประกอบอาชพีต่างๆ เพื่อเลี้ยงชพี แย่งกันกนิ แย่งกันใช้ ต้องมี

ทกัษะการเอาตวัรอดสงู ถงึจะได้อยูไ่ด้ เพ้อได้พกัหนึง่ กเ็หน็สญัลกัษณ์ของ

เอเชยีทคีอยู่ไกลๆ แล้วค่ะ ชงิช้าสวรรค์หรอื เอเชยีทคี สกายนั่นเอง 

 ....ความงามของเอเชียทีคยามค�่าคืนเมื่อมองเข้าไปจากแม่น�้า

เจ้าพระยา สวยงาม อลังการมากตามภาพค่ะ ไม่รู้จะบรรยายอย่างไร 

 เรอืจอดอยู่ประมาณ 15 นาท ีก็ออกเดนิทางอกีครัง้ คราวนี้กลับไป

ท่าสาทร ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นเมือ่เช้านี้ แอบมรีปูเปรยีบเทยีบตอนเช้าก่อนออก

จากโรงแรมที่ดูสดใสเหลือเกิน และรูปตอนเย็นที่โทรมสุดๆ แทบจะหลับ 

ในรถไฟฟ้า แต่เมื่อคิดถึงช่วงเวลาดีๆ ที่เราได้ใช้ร่วมกันระหว่างพี่น้อง      

และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เราได้รับแล้ว ก็คุ้มจรงิๆ ค่ะ 

 ยังไม่จบนะคะ ฉบับหน้ามตี่อค่ะ

ยามเช้า ยามค�่า
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 เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์
 เป็นศูนย์การค้าแนวราบริมแม่น�้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย          

มีความเป็นมาคือ ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรงกับยุคสมัย            

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประเทศ

ในแถบทวีปเอเชียถูกรุกรานโดยชาติมหาอ�านาจจากยุโรป                  

และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงมีพระราชด�าริที่จะ

พัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ             

จงึทรงตัดสนิพระทยัเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัราชอาณาจกัรเดนมาร์ก 

พร้อมกับการก่อก�าเนิดท่าเรือของบริษัท อีสท์ เอเชียติก ซึ่งม ี       

นายฮันส์ นลิล์ แอนเดอร์เซน ชาวเดนมาร์กเป็นเจ้าของ เพื่อการค้า

ไม้สักไปต่างประเทศ จึงสร้างท่าเรือขนถ่ายสินค้าขึ้น ณ ท่าเรือ     

แห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของประตูการค้าสากลระหว่างสยามประเทศ

และยโุรป เป็นกญุแจดอกส�าคญัทีท่�าให้สยามด�ารงความเป็นเอกราช

มาจนปัจจุบัน

 ในวันนี้ ณ ผืนแผ่นดินเดิม อันเป ็นที่ตั้งของท่าเรือ                

อีสท์ เอเชียติก ได้ถูกเนรมิตให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ       

เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟร้อนท์ “ASIATIQUE The Riverfront” 

โครงการไลฟ์สไตล์รมิแม่น�้าเจ้าพระยาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี 

แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานคร

         ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.sadoodta.com


