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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ เจอกันในช่วงเดือนตุลาคมอีกครั้ง นอกจากเป็นการ       

เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 2558 แล้ว ยังเป็นเดือนที่มีความส�าคัญส�าหรับพวกเราชาว

สถาบันฯ ทุกคน เพราะวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี เราถอืว่าเป็นวันครบรอบวันสถาปนา

หรือเป็นวันคล้ายวันเกิดของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในนามของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นทางการโดยแยกออกมาจากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในปี พ.ศ. 2521 หากนับถงึวันนี้ ก็มอีายุได้ 36 ปีเต็ม แก่ไปอกี

หนึ่งปี สถาบันฯ ยังคงเจรญิก้าวหน้าเตบิใหญ่ต่อไป สามารถสร้างผลงานการวจิัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้านที่เป็นปัญหา

สขุภาพของประชาชนในระดบัประเทศและระดบัโลก และเราได้เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยสร้าง

ชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่อนัเป็นทีร่กัของเราทกุคน กข็อกล่าวฝากค�าขอบคณุ

จากใจของทมีบรหิารมาถงึชาวสถาบันฯ ทุกท่าน

 และทีต้่องระลกึถงึพระคณุของท่านมากๆ กค็อื ท่านผูอ้�านวยการและทมีบรหิาร

รุ่นก่อนๆ รวมไปถึงบุคลากรรุ่นเก๋ากึ๊กในอดีตที่ท�างานในส่วนต่างๆ ของสถาบันฯ          

รวมไปถงึพี่ๆ ที่เพิ่งจะเกษยีณจากไปทัง้ 4 ท่านเมื่อเดอืนกันยายนที่ผ่านมา เป็นเพราะ

ท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้เป็นผู้ลงแรง บุกเบิกสร้างทางให้พวกเราทุกคนได้ก้าวเดินตาม 

และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนมากว่า 

30+ ปี หรอืนานกว่า 40 ปี หากนับตัง้แต่เป็นศูนย์วจิัยฯ ที่อยู่กับคณะแพทยศาสตร์

 ผ่านงานวนัสถาปนาของสถาบนัฯ ไปแล้ว เรายงัมข่ีาวเศร้าทีส่ดุของชาวสถาบนัฯ 

ในเดอืนทีผ่่านมาทีต้่องขออนุญาตน�ามากล่าวถงึ กค็อืการจากไปอย่างสงบของน้องแรม 

ผู้น่ารักของพี่ หรอื พี่แรม ผู้เป็นที่รักของน้องๆ คุณศรวีรรณ  วัฒนาฤด ีพนักงานธุรการ 

ของส�านักงานสถาบันฯ เมื่อช่วงกลางเดอืนกันยายน ที่ผ่านมา คุณแรม ถอืเป็นลูกหม้อ

เก่า (ทีย่งัดไูม่แก่คนหนึง่) ของสถาบนัฯ เริม่เข้ามาท�างานตัง้แต่ปี พ.ศ.2537 เรยีกว่าเกอืบ 

20 ปีทีท่�างานอย่างอทุศิ ทุม่เท ให้แกส่ถาบนัฯ ในสายตาของคนส่วนใหญ ่เธอเป็นผูห้ญงิ

ทีน่่ารกั อธัยาศยัด ีเป็นคนมนี�า้ใจดงีาม ชอบให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ หวัหน้าหรอืผูบ้รหิาร

สั่งอะไร ท�าได้หมด ไม่ต้องคอยไปย�า้ไปเตือนซ�้าอีก เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงต่อ

หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนัน้ยังเป็นคนมนีสิัยร่าเรงิ ชอบสนุก ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ชอบร้องเพลง (มากๆ) ชอบเต้นร�า ร�าวง อย่างที่พวกเราได้พบเห็นในงานปีใหม่

ของสถาบันฯ เป็นประจ�าในทุกปีที่ผ่านมา ในนามของผู้บรหิารฯ ก็ขอแสดงความเสยีใจ

อย่างยิง่ต่อครอบครวัของคณุศรวีรรณ มา ณ ทีน่ี้ และเชือ่มัน่ว่า 

ชาวสถาบนัฯ ทกุท่านจะจดจ�าและระลกึถงึสิง่ดีๆ  ทีค่ณุศรวีรรณ 

ได้ท�าให้แก่พวกเราทุกคน และเธอจะอยู่ในความทรงจ�าของเรา

ตลอดไป
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 เปลี่ยนมาที่ข่าวดีๆ  บ้าง อย่างที่พวกเราได้ทราบแล้ว

ว่า มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพจาก

มหาวทิยาลัย เชยีงใหม่ หรอื QA ที่เราเรยีกง่ายๆ กันจนตดิปาก 

ได้มาตรวจเยี่ยมสถาบันฯ ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 57                 

ที่ผ่านมา ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งที่แล้วในปี 2556 สถาบันฯ  

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.50 ระดับอยู่ใน

เกณฑ์ดี ส่วนผลการตรวจเยี่ยมในปีนี้ ทางคณะกรรมการฯ     

เพิ่งจะประกาศผลคะแนนการตรวจประกันคุณภาพอย่าง       

เป็นทางการในต้นเดอืนกันยายน ปรากฎว่า ปีนี้สถาบันฯ ได้รับ

คะแนนการประกันคุณภาพ ขยับขึ้นมาที่ 4.70 จากคะแนนเต็ม 

5 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ในระดับดีมาก จึงขอฝากค�าชื่นชมและ     

กล่าวค�าขอบคุณใน แรงกาย แรงใจ แรงสมอง ที่ชาวสถาบันฯ 

ทุกๆ ท่านได้ช่วยกันพัฒนางานของแต่ละส่วนงานให้เจริญ        

รุดหน้า มีผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีการพัฒนาระบบการท�างานที่ดี มีการด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่พวกเราได้ช่วยกันเขียนไว้  

อย่างดียิ่ง จากความทุ่มเทในการท�างานและความเสียสละ     

ของทุกท่านจึงท�าให้เราได้รับคะแนนการประกันคุณภาพที่       

สูงมากเช่นนี้ ก็หวังว่าพวกเราจะช่วยกันรักษาระดับความดนีี้ไว้

ให้ยาวนานต่อไป รอรบัการมาตรวจประกนัคณุภาพใหม่อกีครัง้

ในช่วงประมาณกลางปีหน้าเหมอืนเช่นทกุปีนะครบั คงได้เหนือ่ย

กันอกีรอบแน่ๆ

 ส�าหรับข ่าวคราวความเคลื่อนไหวในสถาบันฯ          

เรื่องสุดท้าย ที่ขออนุญาตน�ามาแจ้งให้พวกเราได้รับทราบ      

โดยทั่วกัน ก็คือ การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานในบาง

ต�าแหน่งทดแทนผูท้ีเ่กษยีณไปในเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา ส�าหรบั

หน ่วยงานที่ รับผิดชอบการประสานงานกับชุมชนและ                  

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ซึ่งมีพี่วิภาดา หรือพี่แอ๋ม          

เป็นหัวหน้า ได้เกษยีณออกไป ทางผูบ้รหิารได้แต่งตัง้ให้ พีแ่หม่ม 

หรอื คุณมนต์จันทร์  วชิาจารย์ มาเป็นหัวหน้าผู้รับผดิชอบแทน 

ส่วนหน่วยดูแลการบรหิารจัดการข้อมูล หรอืที่เราเรยีกกันย่อๆ 

ว่า DMU นัน้ พี่น้อง หรอืคุณอันธกิา ได้เกษยีณออกไปอกีท่าน 

ได้แต่งตัง้ให้คณุนิ้ง หรอื คณุสนินีาถ  แต่เจรญิกลุ มาเป็นหวัหน้า

รับผดิชอบแทน ทัง้นี้ยงัคงได้รบัความกรณุาจากพีแ่อ๋มและพีน้่อง 

ยินดีจะมาช่วยเป็นที่ปรึกษางานให้กับหัวหน้าคนใหม่ไปอีก       

สักระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการเรียนรู้และการส่งมอบงานให้ราบรื่น

โดยเร็ว จงึขอกล่าวค�าขอบคุณมาอกีครัง้ส�าหรับท่านที่เกษยีณ

ในปีนี้ทั้ง 4 ท่าน และขอแสดงความยินดีต้อนรับและเป็น       

ก�าลงัใจให้กบัหวัหน้าหน่วยคนใหม่แกะกล่องทัง้สองท่าน ทีย่นิดี

อาสาเข้ามารับช่วงงานต่อและมาร่วมกันพัฒนางานต่อไปใน

อนาคตครับ

 สดุท้าย คงไม่มอีะไรจะกล่าวไปมากกว่านี้ มคีวามรูส้กึ

ว่าวนัเวลา ช่างผ่านไปอย่างรวดเรว็จรงิๆ ในปีนี้ ครัง้หน้ากค็งได้

พบกันในสารสถาบันฯ ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันแล้ว 

รู้สึกภูมิใจที่ได้ท�างานกับทุกท่าน และดีใจในสิ่งดีๆ ที่พวกเรา   

ทุกคนได ้ อุทิศ ทุ ่มเท ให ้แก ่สถาบันฯ ขอให ้มีความรัก                    

ความสามคัค ีปรองดอง ชว่ยกนัท�างาน แม้เรือ่งใหญ่ๆ  กจ็ะผา่น

ไปอย่างง่ายดาย ด้วยแรงสมอง แรงกาย และแรงใจของ           

ทุกท่าน..... คิดถึงทุกคนนะ รักน้อยๆ แต่ขอให้รักนานๆ                

ก็แล้วกัน ... ไม่ได้แซวใครเน้อ ออิ ิอ่านกันเฉพาะภายในเท่านัน้ 

ห้ามแชร์ต่อเด็ดขาด พบกันใหม่ ฉบับหน้าจ้า.... สวัสดเีจ้า

...
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ประเทศไทยโดยทีมผู ้บริหารและนักวิชาการ            

ได้ร่วมกนัประกาศเป้าหมายการยตุปัิญหาเอดส์ในประเทศไทย

ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ณ ที่ประชุมเอดส์โลก         

ครั้งที่ 20 ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยประกอบด้วยเป้าหมายหลัก    

3 ประการได ้แก ่  1) ไม ่มี เด็กแรกเกิดติดเชื้อเอชไอว ี                          

2) การตดิเชื้อเอชไอวรีายใหม่ลดลง 90% (ลดจาก 10,000 ราย

ต่อปีในปัจจุบันเหลอื 1,000 รายต่อปี)   และ   3) ผู้ตดิเชื้อ        

ทุกคนได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ แต่เนิ่นๆ ช่วยให้มี

คุณภาพชวีติที่ดขีึ้น ไม่ถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่น

 องค์ความรูส้�าคญัทีท่�าให้เป้าหมายดงักล่าวเป็นไปได้ 

คือผลการวิจัยโครงการ HPTN 052 ซึ่งสถาบันฯ ของเรา        

เป็นหนึ่งในศูนย์วจิัยที่ร่วมท�าการศกึษา โดยพบว่าถ้าเราให้ยา

ต้านไวรัสฯ แก่ผู้ติดเชื้อจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการ

ถ่ายทอดเชื้อให้คู ่ที่ยังไม่ติดเชื้อ (คู ่ผลเลือดต่าง) ได้เกือบ       

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคดิ “การรักษาเสมอืนการ

ป้องกัน (Treatment as Prevention, TasP) และแนวทางที่

ประเทศไทยจะใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์      

ของประเทศดังกล่าว อาศัยแนวคดินี้เป็นส�าคัญ

 กลวธิสี�าคัญ 4 ประการ ที่จะน�าไปสู่การยุตปิัญหา

เอดส์ของประเทศไทย (RTTR) ได้แก่

 1. Recruite (R) หมายถงึการเข้าถงึกลุ่มหลักต่างๆ 

ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการ ผู ้ใช้             

ยาเสพตดิชนดิฉดี และคู่ของผู้มผีลเลอืดบวกให้ได้มากที่สุด

 2. Test (T) หมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชนวัย

เจริญพันธุ์รู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีของตนเองให้มากที่สุด 

โดยเน้นความครอบคลมุในประชากรกลุม่หลกัให้ได้ร้อยละ 90

 3. Treat (T) หมายถงึการส่งต่อผู้ที่ทราบว่าตดิเชื้อ

เอชไอวีให้เข้าสู่ระบบบริการรักษาพยาบาลด้วยยาต้านไวรัสฯ 

ให้เร็วที่สุด

 4. Retain (R) หมายถึงพยายามให้ผู้ติดเชื้อกินยา

ต้านไวรัสฯ อย่างสม�่าเสมอ และมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่า ประเทศไทยจะ

สามารถด�าเนนิการตามแผนดงักล่าวจนบรรลุเป้าหมายที่

ตั้งไว้หรอืไม่
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 การประยุกต์ใช้โปรตนีโครงสร้างพเิศษในการยับยั้งเชื้อเอชไอวี

  ถ้าพูดถึงแอนติบอดีถือว่าเป็นโมเลกุล

หลกัๆ ในระบบภมูคิุม้กนัวทิยาทีไ่ด้ยนิกนัมานานและ

ทราบกันว่ามีความจ�าเพาะสูงต่อโมเลกุลเป้าหมาย 

โดยปกติเซลล์จะสร้างแอนติบอดีเพื่อใช้ท�างาน

ภายนอกเซลล ์  ต ่ อมาด ้ วยความก ้ าวหน ้ า                          

ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ดัดแปลงใช้เฉพาะ

บางส่วนของแอนติบอดี ซึ่งมีขนาดเล็กท�าให้มี

ประสทิธภิาพภายในเซลล์มากขึ้น และมกีารประยกุต์

ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่อง

การพับทบของรูปร่างของแอนติบอดีภายในเซลล์ที่

ไม่ถูกต้องก็ยังเป็นปัญหาหลัก ที่ท�าให้แอนติบอด ี    

ไม่สามารถท�างานได้ดี

 โปรตีนโครงสร้างพิเศษหรือที่เรียกว่า “Scaffold protein” หมายถึงโปรตีนโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโน             

หรือล�าดับโปรตีนแต่ยังคงมีแบบแผนการพับทบหรือโครงสร้างโดยรวมเหมือนเดิม โดยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และคุณสมบัต ิ     

แตกต่างกันออกไป และมคีวามสามารถในการจับโมเลกุลเป้าหมายที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น Zinc finger protein, Ankyrin, Leucine-rich, 

TALENs เป็นต้น

 เนือ่งจากการตดิเชื้อเอชไอวยีงัเป็นปัญหาหลกัทัง้ในประเทศและระดบัสากล ถงึแม้ว่าปัจจบุนัยาต้านไวรสัจะมปีระสทิธภิาพสงู

ในการควบคุมระดับไวรัสในร่างกายผู้ติดเชื้อ แต่หากทานยาไม่สม�่าเสมอ และมีการกลายพันธุ์ของเชื้อจะน�ามาสู่ปัญหาของเชื้อดื้อยา 

การยับยั้งกระบวนการติดเชื้อด้วยโปรตีนโครงสร้างพิเศษ เพื่อขัดขวางขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างไวรัสเอชไอวีตัวใหม่ภายในเซลล์ 1-4  

ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้แบบ tailor-made scaffold design เพื่อเป็นการรักษาระดับจีน (Gene therapy) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง         

ที่อาจจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้รักษาผู้ตดิเชื้อเอชไอวไีด้อย่างยั่งยนืในอนาคต
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ศูนย์ฯ ของเรามีการพบปะกันเพื่อสร้างกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความก้าวหน้า       

มากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างเช่นวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา เราได้จัดกจิกรรม “การประชุมวชิาการหน้าฝน” โดยมกีารแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการท�างานร่วมกัน อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจ และการร่วมมือกันในด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง     

รวมทัง้รับฟังธรรมะในการท�างาน เพื่อให้สมาชกิฯ ในศูนย์ฯ ได้มคีุณธรรม จรยิธรรม นอกจากนัน้ศูนย์ฯ ของเรายังมกีจิกรรมและ

การด�าเนนิงานในด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 หน่วยฯ เข้าร่วมจัดกจิกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปี 2557 

ในวันที่ 23-25 กันยายน 2557 โดยน�าเครื่องตรวจสมรรถภาพ

หลอดเลอืดอัตโนมัต ิ (Automatic Ankle Brachial Index mechine; 

ABI) ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจการตีบตันของหลอดเลือด ตรวจอายุ

ของหลอดเลอืดแดง และจังหวะการเต้นของหัวใจ ให้แก่บุคลากร

ในสถาบันฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น      

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลอืดสูง ความดันโลหติสูง เป็นต้น
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 ในช่วงวันที่ 10-12 สิงหาคม ที่ผ่านมา หน่วยฯ ได้ร่วม

ประชุมกับผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง “โครงการอาหารปลอดภัยลดใช้สารเคมี” อยู่ระหว่างการ

เสนอโครงการ ซึ่งจะร่วมด�าเนนิการในปี 2558 โดยตรวจสารเคมี

หรือประเมินความเสี่ยงในผู้บริโภค 2 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน      

และเชียงราย นอกจากนั้นยังมีแนวทางที่จะหาการสนับสนุนงบ  

จากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสานต่องานที่แม่แตงที่เพิ่งด�าเนนิการ

เสร็จสิ้นไป

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

หน่วยวิจัยโภชนาการ

ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจนี มงีานเผยแพร่ เรื่อง “Green Tea: Just a Drink or Nutraceutical” โดยมเีนื้อหาดังนี้

 “ชา” เป็นเครื่องดื่มที่มปีระวัตศิาสตร์ยาวนาน และได้รับความนยิมบรโิภคมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากน�้า ทัง้นี้

เนื่องมาจากกลิ่นหอม รสละมุน และคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ชาในความหมายเริ่มต้น หมายถงึ ผลผลติจากต้นชา (Camellia sinensis) 

ที่น�ามาผ่านกรรมวิธีแปรรูปแตกต่างกัน จึงแบ่งชาแบบหยาบๆ ตามกรรมวิธีการผลิต ได้เป็น    

ชาเขยีว (non-fermented tea) ชาอู่หลง (semi-fermented tea) และ ชาด�า (fully-fermented tea) 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ชาแต่ละประเภทมกีลิ่น ส ีและรสที่จ�าเพาะ

 ชาเขียว เป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ผลิตโดยน�าใบชาอ่อนมาอบไอน�้าทันท ี        

หลังเก็บเกี่ยวและท�าให้แห้งอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการดังกล่าว ช่วยป้องกันกระบวนการ             

ออกซไิดซ์สารโพลฟีีนอลในใบชาจากการท�างานของเอนไซม์ polyphenol oxidase จงึท�าให้ใบชา

ยังคงมีสีเขียวเหมือนแรกเก็บ และมีสารโพลีฟีนอล โดยเฉพาะสารคะเตชิน (Catechin) ที่เป็น

ประโยชน์หลงเหลอือยู่มากกว่าชาชนดิอื่นๆ

 องค์ความรู้จากงานวิจัยในปัจจุบันท�าให้ทราบว่าสารคะเตชินมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย อันจะช่วยในการส่งเสริม 

สุขภาพ และการป้องกันรักษาโรค เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการดักจับธาตุเหล็ก ต้านเบาหวาน ต้านไขมันในเลือดสูง                       

ต้านความชรา ต้านการอักเสบ ป้องกันและฟื้นฟูเซลล์สมอง ป้องกันตับ ป้องกันโรคหัวใจ         

ต้านมะเร็ง กระตุ้นภูมคิุ้มกัน และต้านจุลชพี เป็นต้น  

 ปัจจุบัน ชา จึงไม่ได้เป็นเครื่องดื่มแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ถูกให้ความส�าคัญในแง่

ของการเป็นโภชนเภสัช (Neutraceutical) หรือ ยาจากอาหาร ที่มีคุณประโยชน์ต่อการป้องกัน

และรกัษาโรค ชาจงึได้รบัความนยิม และถกูน�ามาผลติเป็นผลติภณัฑ์สขุภาพหลากหลายรปูแบบ 

ทัง้สารสกดัจากใบชา สารคะเตชนิบรสิทุธิ ์หรอืแม้แต่อนพุนัธุส์งัเคราะห์ของคะเตชนิ ส�าหรบัการ

รักษาตามแนวทางแพทย์ทางเลอืกเพือ่การป้องกนัและรกัษาโรคและความผดิปกตต่ิางๆ ในมนษุย์

Sakaewan Ounjaijean, Suthat Fucharoen and Somdet Srichairatanakool (2014). Green Tea: Just a Drink or Nutraceutical,      

Pharmacology and Nutritional Intervention in the Treatment of Disease, Dr. Faik Atroshi (Ed.), ISBN: 978-953-51-1383-6, 

InTech, DOI: 10.5772/57519. Available from: http://www.intechopen.com/books/pharmacology-and-nutritional-intervention-in-

the-treatment-of-disease/green-tea-just-a-drink-or-nutraceutical
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดงาน             

แสดงมุทิตาจิตผู้ เกษียณอายุประจ�าปี  2557             

และงานเลี้ยงอ�าลาต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการของ  

รศ. พญ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 วันที่ 26 

กันยายน 2557 โดยในปี 2557 นี้ สถาบันฯ มีผู้      

ครบก�าหนดเกษียณอายุ 4 ท่าน คือ คุณวิภาดา                

ชีวะวัฒน์, คุณอันธิกา  วงศ์ธานี, คุณโพธิ์ศรี          

ลีลาภัทร   และคุณสมเพชร  ทาอินต๊ะ พร้อมกับ   

ถือโอกาสเลี้ยงอ�าลาต�าแหน่งของ รศ. พญ.อัมภิกา  

มงัคละพฤกษ ์ซึ่งจะไปด�ารงต�าแหนง่หวัหนา้ภาควชิา

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ต่อไป

งานแสดงมุทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุประจ�าปี 2557 

และงานเลี้ยงอ�าลาต�าแหน่ง

รองผู้อ�านวยการ
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"Visitor"

สีลมคลินิกเยี่ยมชมสถาบันฯ

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ศ. นพ.สุวัฒน์        

จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ    

พร้อมบรรยายการท�างานด้านการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 

และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่สถาบันฯ ได้ด�าเนินการ

วิจัย ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงาน น�าโดย Dr. Timothy Holtz 

และ  Dr. Eileen Dunne และทีมงาน จากสีลมคลินิก            

ซึ่งคลินิกแห่งนี้ เป็นคลินิกเพื่อสุขภาพทางเพศเฉพาะชาย 

และสาวประเภทสองที่มเีพศสัมพันธ์กับชาย

           ในการศึกษาดูงานของคณะจากสีลมคลินิก             

ในครัง้นี้ ทัง้สองหน่วยงานได้แลกเปลีย่นทรรศนะการรกัษา

ให ้กับผู ้ป ่วย การก�าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                 

และคลินิกพิมานของสถาบันฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ          

งานวจิยัของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ทีเ่กีย่วกบัการ

ป้องกันเอชไอวใีนกลุ่มชายที่มสีัมพันธ์กับชาย

...

HPTN Laboratory Network

เยี่ยมสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

 Mr.Paul  Richardson   International QA/QC          

Co-ordinator จาก HPTN Laboratory Network มาเยีย่มเยอืน

สถาบั นวิ จั ย วิ ทยาศาสตร ์ สุ ขภาพ  และ ได ้ เ ยี่ ยม                              

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory และ Specimen          

Processing Unit พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

คุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory QA/QC), การท�า 

Method Validation และ Good Clinical Laboratory Practice 

แก ่ เจ ้าหน ้าที่ห ้องปฏิบัติการ Cl in ical Laboratory                        

ของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557
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"Doing & Training"

สถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส

วันแม่แห่งชาติ

 นายกิตติพงศ์  รุ่งเรืองธนะกิจ รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศกึษา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคล

และถวายราชสดดุ ีเนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ บริเวณโถง  

หน้าห้องประชมุพระยาศรวีสิารวาจา ส�านกังานมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ วันที่ 12 สงิหาคม 2557

 โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2557 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม ่ ก็ ไ ด ้ มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร                                 

บวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน

โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     

และได้มีบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการ จ�านวน   

5 ท่าน ซึ่งตัง้แต่วันที่ 8 – 11 สงิหาคม 2557 ได้เข้าร่วม

ปฏบิัตธิรรม ณ สถานปฏบิัตธิรรมนานาชาต ิมหาวทิยาลัย                              

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตเชยีงใหม่ด้วย
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ถวายพวงมาลาร่วมร�าลึกถึงพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย 

ประจ�าปี 2557

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ น�าโดย ศ. นพ.สวัุฒน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ผู้อ�านวยการ 

พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ วันที่      

24 กนัยายน 2557 ซึง่ในวนันี้ของทกุปีเป็นวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระองค์ ผูท้รงได้รบัการถวายพระสมญัญาภไิธย

จากแพทย์และประชาชนทัว่ไปว่า “พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย” และได้ขนานนามวนัอนัเป็นทีร่ะลกึ

ส�าคัญนี้ว่า “วนัมหดิล” เพือ่เป็นการถวายสกัการะ และแสดงกตัญญกูตเวทต่ีอพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณยีกจิ

ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข

...

ร่วมถวายพานพุ่มสักการะบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 นายกิตติพงศ์  รุ ่งเรืองธนะกิจ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนของ           

สถาบันฯ ในการเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชการที่ 4 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย  

ในโอกาสเปิดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ.2557 ส่วนภูมิภาค  ภายใต้หัวข้อ “จุดประกาย     

ความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 40 ปี        

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่           

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงบุคคลภายนอก เข้าร่วมพิธ ี   

โดยพร้อมเพรยีงกัน
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รายงานต่อพ่อเมืองเชียงใหม่

เรื่องการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วจิัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และ สถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) 

น�าโดย นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ            

ผู้อ�านวยการศูนย์วจิัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เข้าพบนายสุรยิะ  ประสาทบัณฑติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

เพือ่รายงานผลการด�าเนนิโครงการวจิยั เรือ่ง การศกึษาพฒันาแนวทางการลดใช้สารเคมใีนการเกษตรด้วยกระบวนการ

มสี่วนร่วม : กรณศีกึษาอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2557 โดยม ีดร.วรรณวมิล ภัทรสริวิงศ์ 

นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพเิศษ เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.สุรัตน์ หงษ์สบิสอง นักวจิัยประจ�าสถาบันฯ 

เป็นนักวจิัยร่วม ซึ่งผลการด�าเนนิโครงการวจิัยดังกล่าว พบว่า ร้อยละ 58.2 มกีารปนเปื้อนสารเคมทีางการเกษตร  

ในตัวอย่างดิน โดยเฉพาะสารคลอไพรีฟอส (chlorpyrifos) ร้อยละ 8.2 มีการปนเปื้อนสารเคมีฯ ในตัวอย่างพืช            

ส่วนตัวอย่างเลอืดและตัวอย่างปัสสาวะ พบในเกษตรกรทุกราย 

 จากผลการวิจัยและด�าเนินโครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของจังหวัด

เชยีงใหม่ ทัง้ในด้านมุง่สู่ความเป็นเมอืงแห่งอาหารปลอดภยัและเมอืงเกษตรสเีขยีว ซึง่มอี�าเภอแม่แตงเป็นอ�าเภอน�าร่อง 

นอกจากนั้นผลการศึกษายังสามารถตอบตัวชี้วัดในโครงการดังกล่าว และน�าไปต่อยอดในการด�าเนินงานได้ต่อไป     

ทัง้ในด้านการศกึษาผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร การส่งเสรมิการเกษตรอนิทรยี์ และการสร้างเครอืข่ายเกษตรกร

ให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยนื เพื่อการผลติอาหารปลอดภัยให้จังหวัดเชยีงใหม่ต่อไป ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เชยีงใหม่ ได้ให้แนวทางในการด�าเนนิการเพื่อขยายผลการวจิัยในจังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งทางหน่วยวจิัยฯ และ ศูนย์วจิัย

และฝึกอบรมฯ จะได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อน�าเสนอโครงการวิจัยฯ ในการขยายผล   

จากการด�าเนนิโครงการดังกล่าวอกีครัง้
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เครือข่ายเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยไร้สารพิษอ�าเภอแม่แตง

 หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ สถาบนัฯ ร่วมกบั ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม กรมส่งเรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

จดัท�าวทีอีาร์ประชาสมัพนัธ์เครอืข่ายเกษตรกรปลกูผกัปลอดภยัไร้สารพษิอ�าเภอแม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ เมือ่วันศกุร์ที ่22 สงิหาคม 

2557 ที่ผ่านมา

 จากการด�าเนินโครงการศึกษาพัฒนาแนวทางลดการใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม:             

กรณศีกึษาอ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ ในปี 2557 โดยม ีดร.วรรณวมิล ภัทรสริวิงศ์ นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพเิศษ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยประจ�าสถาบันฯ ได้ร่วมกันศึกษาผลกระทบจากการใช้  

สารเคมใีนการเกษตรที่มตี่อสิ่งแวดล้อม ในดนิ ในน�า้ และผลกระทบทางสุขภาพต่อเกษตรกร โดยการตรวจระดับสารเคมปีนเปื้อน

ในเลือด และในปัสสาวะ ซึ่งพบว่าเกษตรกรทุกรายมีสารเคมีฯ ปนเปื้อนในเลือด โดยเฉพาะเกษตรกรบางรายที่หยุดใช้สารเคมีฯ     

ไปแล้วมากกว่า 10 ปี ยัังคงพบว่ามรีะดับสารเคมฯีปนเปื้อนในเลอืด 

 นอกจากนั้น ผลจากการด�าเนินโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว จึงเกิดการขยายผลโครงการโดยมีเครือข่ายเกษตรกรที่หันมา

ท�าการเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารเคมีเกิดขึ้นในอ�าเภอแม่แตง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่เห็นความส�าคัญและ          

เกดิความตระหนักในผลกระทบของสารเคมฯี ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่ 11 ต�าบล โดยมสีมาชกิในเครอืข่าย 

ประมาณ 30 คน โดยจะมีการประชุมเครือข่ายเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการท�าเกษตรกรของแต่ละคน     

และร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท�าเกษตร พร้อมทัง้ปรกึษาหารอืถงึปัญหาและวธิกีารแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึ้น โดยเฉพาะ

การแสวงหาความร่วมมือในการจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกับหน่วยงายภายนอก เช่น การจัดท�าโครงการอาหารกลางวัน    

ของศูนย์เด็กเล็กบ้านเป้า ซึ่งดูแล องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเป้า ที่ผู้บริหารเห็นคงามส�าคัญในการจัดซื้อหาผลผลิตในการ

ประกอบอาหารให้เดก็เลก็ โดยการซื้อผลติผลทีป่ลอดภยัไร้สารเคมฯี ของสมาชกิในเครอืข่าย นอกจากนัน้ ทางคณะกรรมการอาหาร

ปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวคิดให้โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการใช้พืชผักที่ปลอดภัยจากเครือข่าย

เกษตรกรแม่แตงอีกด้วย นับได้ว่า เป็นการส่งเสริมการผลิตให้กับเครือข่ายฯ และเป็นการขยายผลจากผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม

อย่างแท้จรงิ
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ลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม

ลุยน�าร่องโครงการหมอกควันแม่แจ่ม

 หน ่วยวิจัยสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ น�าโดย           

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส พร้อมทมีวจิัย 

เข้าพบนายอ�าเภอแม่แจ่ม โดยมปีลัดอ�าเภออาวโุส นายสงัด 

บูรณภัทรโชต ิและปลัดอ�าเภอ นายชัชช์  แก้วบุตร ให้การ

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยหมอกควันเมื่อต้นปี 

2557 รวมทั้งเข้าพบผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่แจ่ม      

นายแพทย์สมมิตร  สิงห์ใจ เพื่อท�าการติดตั้งเครื่องวัด

ปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ในอากาศ (Real time monitor), 

เครื่องเก็บฝุ่นพีเอ็ม10 (PM10) และพีเอ็ม 2.5 (PM2.5)      

รวมจ�านวน 3 เครือ่ง ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม อ�าเภอแม่แจม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ และทีมวิจัยได้เข้าพบคณะครู นักเรียน

โรงเรียนแม่แจ่ม เพื่อน�าร่องในโครงการหมอกควันแม่แจ่ม 

เมื่อวันที่ 28 สงิหาคม 2557 ที่ผ่านมา

...

ประชุม 5 สถาบนัวจิยั ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของ

สถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 5 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และสถาบันวิจัย

เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว ณ ห้องประชุม สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวันที่ 20 สงิหาคม 2557 เพื่อตดิตามความ

ก้าวหน้าในประเด็นการท�างานวจิัยร่วมกันอย่างบูรณาการของสถาบันวจิัยทัง้ 5 แห่ง นอกจากนี้ ยังม ีรศ. ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกจิ 

ผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายวจิัยและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อน�าเสนอกรอบการท�างานของมหาวทิยาลัย 

พร้อมทัง้รับฟังผลการด�าเนนิงาน และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประชุมเสนอต่อมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ต่อไป
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...

ประชุมสรุปผลโครงการ “ฮักชุมชน”

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุม      

สรุปผลการด�าเนินงานระยะที่ 1 ของโครงการ “การพัฒนา

ศักยภาพแกนน�าเครือข่าย “ฮักชุมชน” ของพื้นที่อ�าเภอ

สนัก�าแพง สนัทราย และแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ ภายใต้แนวคดิ

และกระบวนการท�างานเชื่อมประสานเพื่อการปกป้อง (C2P)” 

โดยม ีศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายโชคด ี     

อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม   

ณ ห้องธาราทองบอลลูม 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ.เมือง 

จ.เชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่26 กันยายน 2557 โดยการประชมุดงักล่าว 

เป ็นการสรุปผลการด�าเนินโครงการของทั้ง 3 อ�าเภอ                    

และให้คณะท�างานจากอ�าเภอต่างๆ ได ้พบปะและร่วม               

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะในการด�าเนิน

โครงการฮักชุมชน เพื่อโอกาสในการขยายผลการด�าเนินงาน  

ไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ ยังมพีธิมีอบประกาศเกยีรตคิุณ

แก่คณะท�างานประจ�าอ�าเภอและองค์กร/หน่วยงาน ที่ให้การ

สนับสนุนโครงการฮักชุมชนอกีด้วย
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"Activities"

มอบเสื้อสามารถ

วันที่ 18 สงิหาคม 2557

ความท้าทายของคนที่ ได้ เหรียญทอง          

อยู่บ่อยๆ คืออะไร?

 - คิดว่าแต่ละปี คู่แข่งที่เป็นตัวเก็ง   

จะมาแข่งขันหรือไม่  อยากวัดฝีมือด้วย            

และ อีกอย่างก็ เป็นการสร้างวินัยให้กับ             

ตัวเองด้วย

ในการแข่งขันเป็นทีม หากเพื่อนร่วมทีมไม่เก่งพอ                  

จะท�าอย่างไร?

 - ท�าตัว เองให้ดี  และคอยแนะน�าให้ก�าลังใจ                

เพื่อนร่วมทีม

คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ

การแข่งขันให้ได้ชัยชนะ?

 - ความพร้อมและการฝึกซ้อม

ถ้าแข่งแล้วไม่ได้อันดับที่หนึ่ง จะแข่งไป  

เพื่ออะไร?

 - ของพี่ เพิ่งไปแข่งเป็นครั้ งแรก         

ดั งนั้ นการไม่ ได้อันดับที่หนี่ งก็ ไม่ เป็น ไร        

เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ไปรู้จัก ได้ เชื่อม      

ความสัมพันธ์กับคนอื่ นจากทั้ ง ใน  มช .               

จากต่างมหาวิทยาลัยด้วย
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ในการแข่งขันเป็นทีม หากเพื่อนร่วมทีมไม่เก่งพอ                  

จะท�าอย่างไร?

 - ต้องซ้อมอย่างเดียว การได้ เหรียญมันก็แค่

ผลพลอยได้ แต่วัตถุประสงค์ของกีฬาประเภทนี้ก็คือการได้    

ฝึกตัวเอง และความสามัคคีในทีม มีเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกัน

ความท้าทายของคนที่ ได้ เหรียญทอง          

อยู่บ่อยๆ คืออะไร?

 - ความท้าทายคือได้ท�าในสิ่งที่ชอบ

และใจรัก ส่วนการได้ เหรียญเป็นเพียง

ผลพลอยได้

คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ

การแข่งขันให้ได้ชัยชนะ?

 - การดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่อง

สุขภาพ ความจริงแข่งหลายครั้ง ก็ไม่จ�าเป็นว่า

จ ะ ต้ อ ง ช น ะ ไ ป เ สี ย ทุ ก ค รั้ ง  แ ค่ เ ร า ไ ด้                        

ออกก�าลังกาย การแข่งขันก็ท�าเท่าที่จะท�าได้ 

เหรียญรางวัลก็คือก� าลั ง ใจ  ถ้ า ไม่ ชนะ             

อย่างน้อยเราได้ออกก�าลังกาย ก็พอแล้ว

ถ้าแข่งแล้วไม่ได้อันดับที่หนึ่ง จะแข่งไป  

เพื่ออะไร?

 - เพื่ออันดับที่ 2 ไง
ความท้าทายของคนที่ ได้ เหรียญทอง          

อยู่บ่อยๆ คืออะไร?

 - เหรียญทองคือมาตรฐาน ในรุ่น      

ผู้สูงอายุ ถ้าเรายังได้เหรียญก็หมายความว่า

สภาพร่างกายยังดีอยู่ ไม่ได้ถดถอยลงไปตาม

กาลเวลา ความท้าทายมันอยู่ตรงนี้
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วิ่งมหากุศลมหดิล 57

วันที่ 21 กันยายน 2557

ตรวจสุขภาพบุคลากร

ประจ�าปี 2557

วันที่ 23-25 กันยายน 2557
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 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย                     

วันสถาปนาครบรอบ 42 ปี วันที่ 15 สิงหาคม 2557

คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย                            

วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี วันที่ 27 สิงหาคม 2557

คณะเศรษฐศาสตร์  เนื่องในโอกาสวันคล้าย                  
วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี                          

วันที่ 22 กันยายน 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสพิธีเปิด       

ศูนย์นวดไทย ม.ช. วันที่ 19 กันยายน 2557



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   19

ตารางกิจกรรม

นางดารารัตน์  เจษฎาภนิันท์ นักการเงนิและบัญช ีเข้าฝึกอบรม ประชุมชี้แจงการด�าเนนิงาน

พัฒนาระบบงบประมาณบัญช ี3 มติ ิณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

นางอรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการแนวทางการติดตาม       

และประเมินภายใน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น ระดับจังหวัด      

โรงแรมรามาการ์เด้น รังสติ กรุงเทพฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ ร่วมประชุมวิชาการ และน�าเสนอผลงานในงานประชุม 

ISAM210141 (16th International Society of Addiction Medicine Annual Meeting)                               

ณ เมอืงโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

เข้าร่วมประชุม การพัฒนางานวจิัยเชงิพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์บรหิารงานวจิัย ส�านักงาน

อธกิารบด ี2 จังหวัดเชยีงใหม่ 

นายศักดา  พรงึล�าภู นักวจิัยอาวุโส ร่วมเป็นวทิยากร โภชนาการกับการกฬีา ณ ห้องบรรยาย

ศษิย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเรยีนและปฏบิัตกิารเทคนคิการแพทย์ 12 ชัน้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

นายศักดา  พรงึล�าภ ูนักวจิัยอาวุโส, นางสาวสะแกวัลย์  อุ่นใจจนี นักวจิัย, นางสมลักษมิ์   

นิ่มสกุล นักวจิัย, นางวมิลพรรณ  ลขิติเอกราช นักโภชนาการ, นางวรัลย์ภรณ์ ณ เชยีงใหม ่

พนกังานช่วยการพยาบาล, นางสาวจนัทนา  มาธรรม ผูช่้วยวจิยั, นางสาวอรพนิท์  พงษ์ธรรม 

ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โภชนาการ         

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค: Nutrition for Health Promotion and Disease       

Prevention ศูนย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.ครั้งที่ 2 เดินทาง  

ร่วมกับ นายศริเศรษฐ  เนตรงาม อ�าเภอสันก�าแพง อ�าเภอสันทราย อ�าเภอพร้าว อ�าเภอสารภี

และอ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่

นางอรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล นักวจิัย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด�าเนนิงานเพื่อรายงาน

ความก้าวหน้าและวางแผนการด�าเนนิงานในรอบ 6 เดอืน ณ อาคารศาลากลาง ชัน้ 5 ห้องประชมุ

ศูนย์ประสานงานเพื่อพทิักษ์สทิธเิด็กและสตร ีจังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวธัญภรณ์  เกดิน้อย นักวจิัย, นายสุรัตน์  หงษ์สบิสอง นักวจิัย น�าเสนอผลงานวจิัย 

International Conference on Environment and BioScience-ICEBS Organophosphate pesticide 

exposure among farmers in Chiang Mai, Northern Thailand Jinju,South Korea

1           ตุลาคม 2557

1 - 2      ตุลาคม 2557    

2 - 6     ตุลาคม 2557

3           ตุลาคม 2557

6           ตุลาคม 2557

6 - 8      ตุลาคม 2557

7 - 15     ตุลาคม 2557

8            ตุลาคม 2557

8 - 9      ตุลาคม 2557

ตุลาคม 2557
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10          ตุลาคม 2557

10 - 11    ตุลาคม 2557

10 - 21   ตุลาคม 2557

13 - 14    ตุลาคม 2557

15          ตุลาคม 2557

16          ตุลาคม 2557

16 - 31   ตุลาคม 2557 

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ 36 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อ        

ทางเพศสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากร น�าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์       

ต่อที่ประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมอาคารพันธกิจการศึกษา สภาคริสจักรในประเทศไทย      

จังหวัดเชยีงใหม่

แพทย์หญงิลนิดา เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย ร่วมประชุมในโครงการวจิัย โครงการจัดท�าฐานข้อมูล 

TApHOD 14th TREAT Asia Network Annual Meeting Siem Reap, Cambodia กัมพูชา

นางสาวทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัย ร่วมประชุมวชิาการ Environmental health science 

research Research meeting at Emory University Rollins School of Public Health; Presentation 

at International Conference on Exposure Science (ISES 2014); and Research meeting at 

National Cancer Institute (NCI) Atlanta, Georgia; Cincinnati, Ohio; and Bethesda, Maryland 

รัฐ Georgia, Ohio, and Maryland USA

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย    

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, นางอันธิกา  วงศ์ธานี ที่ปรึกษา,     

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมวิชาการ ประชุมโครงการศึกษา

สถานการณ์และพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวัง การตีตราและเลือกปฏิบัติในประชากรกลุ่มหลัก          

ณ ห้องประชุมชัน้ 5 กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

เข้าร่วมประชมุ คณะอนกุรรมการด้านวชิาการเพือ่เตรยีมการจดัสมัมนาระดบัชาตเิรือ่งโรคเอดส์

ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (ครั้งที่5/2557) ณ ห้องประชุมประเมิน               

จันทวมิล อาคาร 1 ชัน้ 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็น

วทิยากร บรรยายเรื่อง PrEP and Discussion ในการจัดการอบรมเรื่อง HIV prevention and care: 

from Theory to Practice ณ ห้องบัคคารา โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  

เข้าร่วมประชุม ประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ..... ณ ห้องประชุม          

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชัน้ 2 อาคาร วช1 ส�านักงานคณะกรรมการการวจิัยแห่งชาต ิกรุงเทพฯ

นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.ครั้งที่ 2 เดินทาง  

ร่วมกับนายศิรเศรษฐ เนตรงาม อ�าเภอเมือง อ�าเภอป่าซาง อ�าเภอแม่ทา อ�าเภอทุ่งหัวช้าง  

อ�าเภอบ้านโฮ่งและอ�าเภอลี้ ล�าพูน
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นางสาวบังอร  ศิริโรจน์ นักวิจัยเชี่ยวชาญ ไปดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบด้าน          

การดแูลผูม้ปัีญหายาเสพตดิของชมุชนในจงัหวดัน่าน การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรปุปิดโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ เพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษคดียาเสพติดจากระบบยุติธรรม        

คนืสู่สังคมร่วมกับนางสาวกลิ่นสุคนธ์ กันธาน้อย โรงแรมศศดิารารสีอร์ท จังหวัดน่าน

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,               

นายแพทย์ทวีวัฒน์  สุปินธรรม นักวิจัย, นางผ่องพรรณ  เสาร์เขียว พยาบาล,                        

นางสาวอรณชิชา  แก้วทพิย์ พยาบาลวจิัย เข้าร่วมประชุม MTN2014 Regional Meeting และ 

HIV Research for Prevention (HIVR4P) capetown International conference center Capetown 

South Africa

23 - 24  ตุลาคม 2557

24 - 31  ตุลาคม 2557    

สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118
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พฤศจิกายน 2557
นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.ครั้งที่ 2 เดินทาง  

ร่วมกับนายศริเศรษฐ  เนตรงาม อ�าเภอเมอืง อ�าเภอวังเหนอื อ�าเภอเกาะคา อ�าเภอสบปราบ 

อ�าเภอเถนิ อ�าเภองาว อ�าเภอเมอืงปาน อ�าเภอแม่เมาะ และอ�าเภอแม่ทะ ล�าปาง 

การประชุมผู้บรหิาร 5 คณะ 1 สถาบัน ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์       

และเทคโนโลยี

นางนงคราญ  ล�าจวน นกัวจิยัช�านาญการ เข้าร่วมสอนนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิาพษิวทิยา 

หัวข้อเรื่อง " Electrophoresis" ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ยงยุทธ สัจจะวานชิย์ ชัน้ 4 อาคารเอ็มด ี   

ภาควชิานติเิวชศาสตร์ จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวอุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ ร่วมประชุมวิชาการ       

International Congress on Medical Virology 2014 (ICMV2014) Them:Viral disease without 

border Pullman Bangkok King Power Hotel กรุงเทพฯ

นางฉนัทนา  พรหมพทุธา พนกังานปฏบิตังิาน เข้าร่วมประชมุ เครอืข่ายพฒันาระบบงานบรหิาร

และธุรการ เรื่องทักษะแห่งความส�าเร็จในการท�างานในยุคศตวรรษที่ 21 โรงแรมเชียงใหม่           

แกรนด์ววิ จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ร่วมประชุมวิชาการ International               

Symposium on Food Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques และ 

Workshop on Food Control Systems and the Role of the Different Stakeholders in Food 

Safety Chain และ ปรกึษางานวจิยั กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี และเมอืงลยีง ประเทศฝรัง่เศส

ศาสตราจารย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

เข้าร่วมประชุม ACTG Committe Meetings washington Court Hotel Washington DC               

ประเทศสหรัฐอเมรกิา

นายศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ นักวจิัย เข้าร่วมประชุมวชิาการคณะเทคนคิการแพทย์  ณ โรงแรม

เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชยีงใหม่

3 - 13    พฤศจกิายน 2557

4           พฤศจกิายน 2557    

5           พฤศจกิายน 2557

5 - 7     พฤศจกิายน 2557

6 - 7     พฤศจกิายน 2557

10 - 19   พฤศจกิายน 2557

12          พฤศจกิายน 2557

12 - 14    พฤศจกิายน 2557
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นางสาวกลิ่นสุคนธ์  กันธาน้อย ผู้ประสานงานประจ�าแหล่งการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม 

ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนจาก สสส.ครั้งที่ 2 เดินทาง  

ร่วมกับนายศิรเศรษฐ  เนตรงาม อ�าเภอเมือง อ�าเภอปาย อ�าเภอสบเมย อ�าเภอแม่ลาน้อย 

อ�าเภอแม่สะเรยีงและอ�าเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน

นางปภาวด ี ด�ารงมณ ีพนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวภัทรนษิฐ์  วโิรจน์กจิ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์

ด้านทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม วันนักบริหารงานบุคคลประจ�าปี 2557 :HR Day 2014    

"HR in VUGA world" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

นางสาวศิริขวัญ  ดอกอุทา นักเทคนิคการแพทย์, นางสาวจันทร์สม  ปั๋นติ๊บ นักเทคนิค        

การแพทย์ ร่วมประชุมวชิาการ Abbott Molecular Scientific Days 2014 โรงแรม Thames Valley 

Khao Yai จังหวัดนครราชสมีา

สัมมนา RIHES CTU ณ จังหวัดกระบี่

17 - 30   พฤศจกิายน 2557

18 - 19   พฤศจกิายน 2557    

26 - 28  พฤศจกิายน 2557

28 - 30  พฤศจกิายน 2557

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ผอ.ทามไมกำาหมัดซ้ายแน่น...   

อย่างนั้นละคะ

ผิดข้างหรือป่าวคะอาจารย์

น้องคนเจาะเลือดระวังตัวด้วยนะ..

อย่าสั่นนะจ๊ะมือเบาๆ นิ่งเข้าไว้

วิ่งมหิดล 57 แหมนะ..

งานนี้ท่านผู้ว่ากะผอ.สถาบันฯ

เค้านัดกันมาวิ่ง

เอาแต้เอาว่า...กันเน้อเจ้า....
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ผบ.ฝ่ายอาร์ต กำาลังง่วนกับการคำานวณค่าระยะของ RIHES เอิ่ม..ม น้องขวาสุด..ดูแอบเหนื่อยไปป่าวคะ...คริคริ

ผบ.ฝ่ายควบคุมแสงสี...งานเข้าค่ะ อยู่ใกล้สวิตซ์พอดี..เกิ๊น..น ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น.. สาวหญ่าย ปะทะ

สาวสองพันปี เดอะวินเทจ..ฟรุ้งฟริ้งๆๆ งาม..แต้น่อ
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สื่อได้ว่า..เม้าท์มอย แอนด์ เอนจอยอีทติ้งก์ กั๋นแต้ๆ...

กินผัดไทย แต่ไหงหน้าฟินน..เหมียนกิงเหล้า...555

คุณชายหมอพุฒิภัทร กะนางสาวศรีสยาม ฉบับ RIHES

ลานที่พักใจ...แห่งใหม่ ในวันที่ตามหาที่มาของกลิ่นแก๊ส

ไม่พึงประสงค์ ที่คละคลุ้งไปทั่วสถาบันฯ
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 สวัสดีงามๆ ส�าหรับพี่น้องชาวสถาบันฯ เน้อเจ้า วันนี้   

พี่แมงเม้าท์มาอย่างกุลสตรสีักหน่อย เพราะเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟัง

ในครั้งนี้มันเกี่ยวเนื่องกับประเพณี และวัฒนธรรมของไทยเรา 

หลายๆ คนอาจคิดว ่าช ่วงนี้ท�ามันมีซองกฐินมา                  

เตม็หน้าตกัเราเลย นัน่กเ็พราะว่า การทอดกฐนิในแต่ละปีเค้าจะมี

ก�าหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณ ี    

ออกพรรษา และรู้มั้ยคะ ว่าวัดๆ นึงสามารถรับกฐินได้  

ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ก็มีข้อแม้ด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าทุกวัดจะรับ    

กฐนิได้ วัดที่รับกฐนิได้นัน้ จะต้องมพีระภกิษุจ�าพรรษาโดยไม่ขาด

พรรษาเลย ไม่ต�่ากว่า ๕ รูป คือจะท�าการทอดกฐินได้ตั้งแต่        

แรม 1 ค�่า เดอืน 11 ถงึวันขึ้น 15 ค�่า เดอืน 12 พวกเรา

สามารถไปทอดกฐินได้ระหว่างระยะเวลานี้ ถ้าเกิดทอดก่อน     

หรอืหลังจากก�าหนดนี้ ก็ไม่ใช่เป็นการทอดกฐนิเน้อเจ้า

มาดูประวัตกิฐนิกันสักนดินะ ว่ามคีวามส�าคัญอย่างไร

  ประวัติของกฐินนั้นมีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ 30 รูป        

มีความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เมืองสาวัตถี จึงพากันเดินทางจากเมืองปาฐา  

ไปสาวัตถ ีแต่พอไปถงึเมอืงสาเกต ซึ่งอยู่ในระยะทางอกี 6 โยชน์จะถงึสาวัตถ ีก็เผอญิถงึ

วนัเข้าพรรษา ภกิษเุหล่านัน้จะเดนิทางต่อไปไม่ได้ จงึจ�าพรรษาอยูใ่นเมอืงสาเกต ในระหว่าง

จ�าพรรษามคีวามร้อนรนอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยเร็ว พอออกพรรษาก็ออกเดนิทางจาก

เมืองสาเกต ในเวลานั้นฝนยังตกมากอยู่ ทางเดินก็เป็นโคลนตมเปรอะเปื้อน เมื่อมาถึง  

เมืองสาวัตถีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงทราบความล�าบากของพระภิกษุ    

เหล่านัน้ จงึทรงอนญุาตให้พระภกิษทุ�าพธิกีรานกฐนิ ในระยะเวลาภายหลงัวนัออกพรรษา

แล้วไป 1 เดอืน ภกิษุที่ได้ท�าพธิกีรานกฐนิแล้ว ย่อมได้รับอานสิงส์ คอืความยกเว้นในการ

ผดิวนิัย 5 ประการ เป็นเวลา 4 เดอืน (หมดเขตในวันเพ็ญเดอืนสี่) อานสิงส์หรอืความยกเว้นทัง้ 5 ประการนัน้ คอื

 1. เข้าบ้านได้โดยไม่ต้องลาภกิษุด้วยกัน

 2. เดนิทางโดยไม่ต้องเอาไตรจวีรไปด้วย

 3. ฉันอาหารโดยล้อมวงกันได้

 4. เก็บจวีรที่ยังไม่ต้องการใช้ ไว้ได้

 5. ลาภที่เกดิขึ้น ให้เป็นของภกิษุผู้จ�าพรรษาในวัดนัน้ ซึ่งได้กรานกฐนิแล้ว
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 ที่กล่าวนี้เป็นประวัติของกฐิน ซึ่งเก็บความจากพระบาลี แต่ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้ยังเข้าใจยาก   

และไม่แลเห็นว่าเหตุผลเนื่องถงึกันอย่างไร ฉะนั้นจงึต้องอธบิายขยายความสักเล็กน้อย

 ตามหลกัวนิยั ภกิษจุะเข้าบ้านต้องบอกลากนั จะเดนิทางต้องเอาไตรจวีรไปให้ครบชดุ เวลาฉนัอาหารต้องนัง่เรยีงกนั จะล้อมวง

กันไม่ได้ จวีรที่เหลอืใช้เก็บไว้ได้เพยีง 10 วัน ลาภที่เกดิขึ้นต้องให้แก่ภกิษุผู้มอีาวุโส คอืที่บวชนานที่สุด ข้อบังคับเหล่านี้ ย่อมเป็น ความ

ล�าบากแก่ภกิษุทัง้หลายเป็นอันมาก เช่นการเข้าบ้านต้องบอกลากันเสมอไปนัน้ ถ้าเผอญิอยู่คนเดยีว ไม่มใีครจะรับลา ก็เข้าบ้านไม่ได้ 

การเดินทางต้องเอาไตรจีวรไปให้ครบ หมายความว่าต้องเอาผ้านุ ่งห่มไปให้               

ครบชุด คอื สบง (ผ้านุ่ง) จวีร (ผ้าห่ม) สังฆาฏ ิ(ผ้าซ้อนผ้าห่ม) ในครัง้ก่อน ภกิษุไม่มี

โอกาสได้ผ้าบางเนื้อละเอยีดอย่างสมยันี้เสมอไป ถ้าไปได้ผ้าเปลอืกไม้หรอืผ้าชนดิหนา 

การทีจ่ะน�าเอาไปด้วยนัน้ไม่เป็นการง่าย ภกิษ ุ30 รปูทีเ่ดนิทางมาเฝ้าพระพทุธเจ้า กไ็ด้

รับความล�าบากในเรื่องนี้มาแล้ว การห้ามฉันอาหารล้อมวง และบังคับให้นั่งเรียงกัน

ฉันอาหารนั้น ถ้ามีอาหารน้อยก็ท�าความล�าบาก เราทราบอยู่แล้วว่าการรับประทาน

แยกกนัย่อมปลกีอาหารมากกว่าการรบัประทานรวมกนั เรือ่งนี้ภกิษ ุ30 รปู ทีเ่ดนิทาง

มาเฝ้าพระพทุธเจ้า กค็งได้รบัประสบความล�าบากเรือ่งนี้มา ในระหว่างทางเหมอืนกนั 

เรื่องจีวรที่ไม่ต้องการใช้นั้น ในชั้นเดิมเป็นความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้า ที่จะไม่ให้

พระภิกษุเก็บสะสมทรัพย์สมบัติ ถ้ามีอะไรเหลือใช้ จะเก็บไว้ไม่ได้ ต้องให้คนอื่นเสีย 

โดยเฉพาะเรื่องจวีรนี้มบีัญญัตวิ่า ถ้ามจีวีรเหลอืใช้เก็บไว้ได้เพยีง 10 วัน พัน 10 วันไปแล้วต้องสละให้คนอื่นไป ถ้าจะไม่สละต้องท�าพธิ ี

2 อย่าง อย่างหนึง่เรยีกว่า “วกิปั” คอืไปท�าความตกลงกบัภกิษอุกีรปูหนึง่ให้เป็นเจ้าของจวีรด้วยกนั แล้วมอบให้ตนเกบ็ไว้ อกีอย่างหนึง่

เรยีกว่า “อธษิฐาน” คอืถ้าจวีรที่เหลอืใช้นัน้ใหม่กว่าของที่ใช้อยู่ ก็เอามาใช้เสยี แล้วสละของเก่าให้คนอื่นไป การห้ามกวดขันไม่ให้เก็บ

ผ้าจีวรไว้เกินต้องการเช่นนี้ ในบางครั้งก็เกิดความล�าบากเช่น ถูกขโมยลักจีวร ซึ่งเคยถูกขโมยกันมามากในครั้งพุทธกาล หรือมีเหตุ 

อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท�าให้จีวรนั้นใช้ไม่ได้ ก็ไม่มีส�ารองเสียเลย ในเรื่องลาภที่เกิดขึ้นในวัดนั้น มีข้อบังคับกวดขันว่าให้ได้แก่ภิกษุที่ม ี    

พรรษายุกาลมากที่สุด คือที่บวชก่อนคนอื่น ในเรื่องนี้ท�าความเดือดร้อนหลายครั้ง เช่นภิกษุอยู่ในวัดเดียวกัน อดอยากมาด้วยกัน            

มผีู้เอาของมาถวาย และในวันที่มผีู้เอาของมาถวายนัน้ เผอญิมภีกิษุจรมาพักอยู่ในวัดนัน้ด้วย และภกิษุจรมพีรรษายุกาลมากกว่าภกิษุ

ที่อยู่ในวัด ลาภนัน้ก็ต้องตกเป็นของภกิษุที่จรมา ส่วนภกิษุที่อยู่ในวัดก็ไม่มสี่วนได้

 ความขัดข้องล�าบากเกิดจากทางวินัยอย่างนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็น      

มานานแล้ว แต่วินัยของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกฎหมาย คือกฎหมายที่บัญญัต ิ    

ไว้แล้ว ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีก็ประกาศเลิก และบัญญัติใหม่ ส่วนวินัยของพระพุทธเจ้า

ประกาศเลิกไม่ได้ ได้แต่งดชั่วคราว หรือมีข้อยกเว้นพิเศษให้ เมื่อได้ทรงเห็น       

ความล�าบากของภกิษทุีม่าเฝ้า ทรงเหน็ชดัว่าควรให้ความยกเว้นในเรือ่งหอบหิ้วเอา

ไตรจีวรมา และทรงยกเว้นในข้อนี้ ก็เลยทรงประทานข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ทรงด�าร ิ    

มาแล้วแต่ก่อนด้วย จงึเกดิมขี้อยกเว้นขึ้น ๕ ข้อดังกล่าวมาข้างต้น

 แต่การทีง่ดใช้วนิยัชัว่คราว หรอืให้ความยกเว้นเป็นพเิศษนัน้ จะให้กนัเฉยๆ 

ไม่ได้ พระภิกษุต้องได้ท�าความดีอันใดอันหนึ่ง จึงจะได้รับความยกเว้น ฉะนั้น       

การที่จะให้ภิกษุได้รับความยกเว้นในข้อนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีพิธีกรานกฐิน พิธีกรานกฐินต้องถือเป็นความดีความชอบ  

อย่างหนึ่ง เพราะการท�าจวีรในสมัยนัน้ไม่ใช่ของง่ายๆ ตามปกตเิวลามกีารท�าจวีร ภกิษุย่อมได้รับความยกเว้นในวนิัยหลายข้ออยู่แล้ว 

เมื่อต้องมาท�าจวีรโดยรบีร้อนให้เสร็จในวันเดยีว และตกเป็นสมบัตขิองคณะสงฆ์อกีเช่นนี้ ก็ควรเป็นความชอบที่พงึได้รับความยกเว้น

เราก็รู้ประวัติกฐินกันแล้ว และอีกไม่กี่วันก็จะหมดเวลาในการทอดกฐินแล้ว พี่แมงเมาท์      

หวังว่าพวกเราชาวพุทธจะได้ทอดกฐนิกันนะคะ ในปีนี้ สาหวัดดเีจ้า



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   29

I  English
By Kittipong & Arunrat

 สวัสดคี่ะ I love English  ฉบับบนี้ เรามาทบทวนการใช้สรรพนามกันนะคะ เกร็ดความรู้

เรือ่งนีค้ณุกติตพิงศ์เคยเขยีนแชร์ไว้ให้กับชาว RIHES มาตัง้แต่หลายปีทีแ่ล้ว เราอาจเหน็ว่าการใช้

สรรพนามเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่บางทเีราก็อาจจะยังสับสนหรอืใช้ผดิอยู่บ้าง ในตอนนี้เลยอยากน�า

เรื่องนี้มาให้อ่านและเรยีนรู้กันอกีครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มเตมิเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องนี้นะคะ

สรรพนาม (Pronoun) ท�าหน้าที่เป็น 3 สถานะ ดังนี้

 1. Subject แสดงสถานะเป็นประธาน ได้แก่ I, you, he, she, it, we, they และ who

 2. Object แสดงสถานะเป็นกรรม ได้แก่ me, you, him, her, it, us, them และ whom

 3. Procession แสดงสถานะเป็นเจ้าของ ได้แก่ my (mine), your (yours), his, her (hers), 

     its, our (ours), their (theirs) และ whose

   ในส่วนที่ไม่เปลี่ยนรูปเลยได้แก่ this, that, these, those และ which

 โดยทั่วไปเราจะใช้ pronoun เหล่านี้ได้ดี แต่ในบางครั้งจะลังเลว่าจะใช้ในรูป subject หรือ object ดี ดูตัวอย่าง

ต่อไปนี้

 - (Robert and) I received a manual from Jane. Jane gave a manual to (Robert and) me. อันนี้                     

ตรงไปตรงมา ใช้ตามต�าแหน่งว่าเป็นประธานหรือเป็นกรรม จะใช้วิธีดึงเอา noun ออกให้เหลือแต่ pronoun แล้วดูว่าใช่ไหมก็ได้

 ยากขึ้นอีกนิด การเปรียบเทียบที่มักจะใช้ pronoun ตามหลัง than หรือ as ให้ใช้วิธีนึกประโยคเต็มๆ ของประโยคนั้น เช่น 

He is taller than I (am tall). This helps you as much as (it helps) me. She is noisy as I (am). เห็นไหมคะว่าใช้ได้

ทั้งสองรูปแต่ต้องดูประโยคเต็มๆ แล้วจะรู้ว่าต้องเป็นรูปประธานหรือรูปกรรม  

 ที่ยากสุดและถือว่าถูกทั้งคู่ ก็คือหลักที่แยกตามการเขียนแบบเป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal)         

ตามหลักการเขียนที่เป็นทางการจะต้องใช้รูปประธานหลัง verb to be เสมอ เช่น The chairman is he. It’s he. เราอาจจะเห็น

ฝรั่งพูดว่า It’s me. ก็ไม่ผิด แต่เป็นรูปที่ไม่เป็นทางการ นั่นใคร Who’s that? ฉันเองแหละ It’s me. ส่วน whom ต้องใช้          

ในรูปกรรม เช่น To whom am I talking to? ถ้าไม่เป็นทางการก็ Who am I talking to? มีการขึ้นต้นจดหมายลักษณะหนึ่ง คือ 

To whom it may concern ถึงท่านที่เกี่ยวข้อง ใช้ในกรณีที่ไม่เจาะจงผู้รับ 

 อา่นแลว้อยา่เพิง่รอ้งเฮอ้อออ! และบน่ในใจวา่ภาษาอังกฤษท�าไมแลดสูบัสนจงั ส�าหรบัพวกเราที่ยงัสนใจภาษาองักฤษ

และคดิวา่มันไมไ่ดเ้ขา้ใจยากอะไรขนาดนัน้หรอก อยากใหล้องเอาค�าแนะน�างา่ยๆ จากเวบไซต ์http://www.edufirstschool.com 

ที่มาแชร์กันนี้ลองท�าดูนะคะ แล้วเราอาจจะร้องอุทานกับตัวเองก็ได้ว่า “Oh! … I love English.”
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10 วิธีการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

6. เล่นเกมที่ใช้คำ�ภ�ษ�อังกฤษบ่อยๆ
	 สมัยนี้มีเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟน	 เราจึงสามารถหา
แอพพลิเคชั่นเกมภาษาอังกฤษ	เช่น	Crosswords	มาเล่นแก้เบื่อ
ในยามว่างได้	 ทีนี้ก็ลองเปลี่ยนจากแชทไลน์มาเป็นเล่นเกม						
แนวนี้แทน	จะช่วยพัฒนาได้อีกทาง

1. ต�มอ่�นอะไรที่เร�สนใจ
 ตอนเด็กๆ หลายคนอาจจะ        

ไม่ชอบภาษาอังกฤษ เพราะโดนครูบังคับ

ให้อ่านเรื่องอะไรก็ไม่รู ้ แต่ลองเริ่มอ่าน 

เรื่องที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน กีฬา 

ดนตรี ข่าวซุบซิบดาราฝรั่ง หรือมุมข�าๆ    

ในหนังสือพิมพ์ จ�าไว้เลยว่าไม่มีอะไร         

ไร้สาระ เพราะเราก�าลังเรยีนรู้อยู่

4. แปะกระด�ษโนต้บนสิง่ของต�่งๆ
	 วิธีนี้จะเหมือนการเอาข้าศึก
มาล้อมเมือง	การแปะชื่อสิ่งของต่างๆ
ที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษ	 ช่วยทำาให้
ชีวิตได้คุ้นเคยกับคำาเหล่านี้มากขึ้น	
และเป็นการฝึกอ่านฝึกความเข้าใจ			
ไปในตัวด้วย

2. ฟังวิทยุให้ชิน

 การฟงัวทิยนุัน้จะชว่ยใหเ้รา

ได้ฟังทั้งเสียงคนพูด รวมถึงเสียง  

รอ้งเพลง เปน็การฝกึหใูนชนิกบัภาษา

ในหลายๆ รูปแบบอีกวิธีหนึ่งด้วย

3. ไม่จำ�เป็นต้องแปลเป็นภ�ษ�ไทย
 การฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจ
นั้น	 ไม่จำาเป็นที่เราต้องอ่านหรือฟัง		
แลว้แปลเปน็ภาษาไทย	อาจจะสงสยัวา่
ไม่แปลเป็นไทยแล้วจะเข้าใจอย่างไร	
การไม่พยายามแปลเป็นไทยจะช่วยให้
เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว				
ขึ้นด้วย

5. ดูทีวีและภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ

 การดภูาพ ฟงัเสยีง และอา่นซบัไตเติล้ภาษาไทยไปพรอ้มๆ กนั 

ช่วยฝึกประสาทการรับรู้ในหลายๆ ช่องทาง ซึ่งต่อไปก็สามารถเปลี่ยน

จากซับไทย เป็นซับอังกฤษ ไปจนถึงขั้นปิดซับได้ในท้ายที่สุด

7. ใช้คำ�ต�่งๆเปน็ภ�ษ�องักฤษม�กขึน้
	 วิธีน้ีหลายคนอาจจะมองดูว่า
กระแดะหรือเปล่า?	จริงๆ	แล้วเป็นเพียง
การใช้คำาให้ถูกกับภาษาอังกฤษมากขึ้น	
โดยพยายามพูดอังกฤษบ่อยๆ	 ในศัพท์		
ท่ีใช้ได้	 เช่นเปลี่ยนคำาว่ามือถือ	 เป็น		
Smart	Phone	เปลี่ยนคำาว่า	นาฬิกาปลุก	
เป็น	Alarm	เป็นต้น
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9. ลงทุนซื้อ Dictionary ดีๆ สักเล่ม
 นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่า	แม้จะมีราคาค่อนข้าง
แพงไปบ้าง	 แต่ก็ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและพัฒนา
ภาษาไปได้ดีกว่า	 (สำาหรับคนทุนน้อยจริงๆ	 ข้อนี้					
อาจจะข้ามไปได้บ้าง)

10. เร�ชอบอะไร ทำ�สิ่งนั้นเป็นภ�ษ�อังกฤษ
  ความชอบ	 ความรัก	 มันทำาให้เราสามารถ					
ทำาอะไรก็ได้อย่างมีความสุขและไม่น่าเบ่ือ	 ถ้าชอบ				
ทำาอาหาร	 ก็เปลี่ยนเมนูอาหารเป็นภาษาอังกฤษ						
ถ้าชอบเล่นกีฬาหรือดนตรี	 ก็ดาวน์โหลดวิดีโอ							
การฝึกซ้อมแบบภาษาอังกฤษมาดู	 ถ้าชอบเล่นเกม				
ก็ฝึกอ่านคู่มือเกมภาษาอังกฤษ	 เราก็จะหลงรักมัน	
โดยไม่รู้ตัวเลยล่ะ

8. ทำ�ลิสต์ต่�งๆ ให้เป็นภ�ษ�อังกฤษ
	 ขัน้ตอนนีอ้าจจะลำาบากในตอนแรก	
แต่ถ้าเราลองลิสต์ต่างๆ	 ให้เป็นอังกฤษ					
จะช่วยเราให้คุ้นเคยได้มากขึ้น	 อย่างเช่น	
ลิสต์กิจกรรมที่ต้องทำาพรุ่งนี้	 ลิสต์ตาราง		
ไปเที่ยวพักผ่อน	 หรือลิสต์ของท่ีต้องซื้อ			
เข้าบ้าน	ให้เป็นภาษาอังกฤษซะ

...
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ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก

      โครงการบวชเนกขัมมจาริณี
        ปิยะพร  มาระดา

  โครงการบวชเนกขมัมจาริณี จ�านวนผู้เข้าร่วม 108 คน 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า      

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา 

ระหว่างวันที่ 8 -11 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาธรรมราชวิทยาลัย 

บ้านศรีวังธาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
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 ชาวสถาบนัฯ ได้สนใจสมคัรเข้าร่วมสมคัรงานบวชครั้งนี้

จ�านวน 5 คน มีป้าพิศ พี่นิ้ง น้องรัตน์ น้องต่าย และตัวเอง วันแรก

ในการเข้าปฏิบัติธรรมทุกคนที่เข้าร่วมต้องสวมชุดขาว ต้องเลือก

รับศีลก่อนว่าจะรับ ศีล 5 หรือ ศีล 8 ในใจก้อคิดไปคิดมาว่า         

จะเอาไรดี ศีล 8 กต็้องงดทกุอย่าง รวมถึงเครือ่งหอม ห้ามทาแป้ง 

ทาครีม ห้ามสื่อสารทุกชนิด ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันไหนๆ    

ก็มาแล้ว รับศีล 8 เลย ตกลงรับก็รับ

 วันแรกของการรับศีล 8 ทรมานที่สุดคือกินข้าว 2 มื้อ  

คือมื้อเช้า และ มื้อกลางวัน แต่คิดในใจอาหารคงอร่อยแต่....... 

เป็นอาหารเจทุกมื้อ งานนี้ตายแน่ๆ นอกจากนั้นกินแต่น�้าปานะ

เท่านั้น ตอนกลางคืนเกือบตบะแตก เพราะไม่เคยอดข้าวมื้อเย็น 

ได้สักที แต่มาที่นี่ คนอื่นเขาไม่กินกัน เราจะกินรึ ก้อเกรงใจ        

ทุกๆ วันต้องตื่นเช้าต ี4 ต้องตื่นมาท�าวัตรเช้า สวมมนต์ นั่งสมาธ ิ

เดินจงกลม ตอนเย็นก็กินได้แต่น�้าปานะ ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ         

ทุกเย็นปวดไส้มากเพราะไส้ไม่เคยว่างได้ขนาดนี้ 5555 แต่ก็ต้อง

ยอม อยู ่วัดเห็นอะไรเป็นวิ่งกรูเข้าไปทาน เช่น ทางผู ้จัดวาง       

กล้วยน�า้ว้า กล้วยหอม ถ้าอยู่บ้านหรอืที่ท�างาน จะเมนิไม่แตะเลย 

แต่นี่อยู่วัดต้องเดินอย่างเร็วเพื่อแย่งชิงผลไม้กะป้าๆ ด้วยความ

หิวโหย ถึงได้รู้ว่าผลไม้มีประโยชน์จริงๆ ส่วนใหญ่ในแต่ละวัน      

เราจะถูกสอนให้ท�าสมาธ ิ เดนิจงกรม นั่งสงบอารมณ์ ไปอย่างนี้

ทุกวัน เวลาทานอาหารก็ต้องพิจารณาอาหารไปด้วย สวดมนต์

ก่อนทานอาหาร เลยท�าให้เราทานอาหารได้น ้อยลงจริงๆ       

เหมาะส�าหรับผู้เข้าคอร์สลดความอ้วนจริงๆ ค่ะ แต่ยังมีบุญค่ะ 

กลางวันมีคุณลุงใจดีมาขายไอติมวอลล์ ก็ยังท�าให้เราชื่นใจ           

ได้ทุกวัน ออิิ
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  สาระส�าคัญที่ได้จากการบวชครัง้นี้คอื

 “กนิน้อย พูดน้อย นอนน้อย”

 คตธิรรมส�าหรับผู้ปฏบิัตธิรรม คอื

 

 1. ปากจู๋   2. หูกว้าง     

 3. ตาโต   4. โง่เป็น

 ค�าสอนจากพระอาจารย์ ท�าให้ได้ข้อคดิอะไรหลายอย่างๆ

- เกดิขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

- มกี็ฉันท์ ไม่มกี็เฉย

- ถ้าไม่เกดิทุกข์ ก็จะไม่เห็นสุข

- ไม่หน ีไม่สู้ อยู่เฉยๆ ถ้าหนเีราจะหนคีวามจรงิได้อย่างไร?

- หากเราหยุดปาก้อนหินใส ่หมาที่ เห ่าเรา เราจะถึง                     

เป้าหมายช้า

 ขอบคณุเวลา 3 คนื 4 วนั ทีท่�าให้พวกเราได้สะสมบญุ 

ขอบคุณกัลยาณิมิตรที่ดี ทั้งคนและสัตว์ ต่างเป็นเพื่อนที่ด ี 

ของเราเสมอค่ะ

...
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก

1 วันแสนพิเศษ ... ที่ฮ่องกง
วรรธนันทพร  วิลัยรักษ์
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 แ พรและครอบครัวได ้มีโอกาสไปเที่ยวฮ ่องกง         

โดยได้ซื้อแพ็คเกจทัวร์มาเก๊า-เซินเจิ้น-ฮ่องกง แบบเหมาจ่าย   

ไปเฉพาะครอบครัวเท่านั้น วันแรกประเดิมด้วยการไปตะลุย       

มาเก๊า วันที่สองไปเซินเจิ้น และวันสุดท้ายก็มุ่งตรงไปสู่ฮ่องกง 

ด้วยเรอืปรับอากาศใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และต่อด้วยการ

น่ังรถไฟ ซึ่งเหมือนกับนั่งรถไฟฟ้าที่กรุงเทพฯ ประมาณว่า          

พอเข้าไปถงึต้องรบีหาที่นั่ง เพราะคนเยอะ จะไม่มทีี่นั่งเหลอืได้

 พอไปถึงฮ่องกงปุ๊ป ก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยง

พอดี มื้อนี้ไกค์พาไปกินอาหารจีนกวางตุ้งที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง 

อร่อยทุกอย่าง กนิจนท้องจะแตกเลยทเีดยีว หลังจากนัน้เราก็ได้

นัง่รถตูไ้ปสูส่ถานทีย่อดฮติทีส่ดุส�าหรบัมาชมววิ คอื วกิตอเรยีพคี 

(Victoria Peak) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูง จากระดับน�า้ทะเล 552 เมตร 

แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุด      

ชมวิวที่สวยที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค   

จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ ่องกงได ้ทั้งหมด ตั้งแต ่                 

อ่าววคิตอเรยี ตกึระฟ้า เรอืเฟอร์รี ่และสสีนัของแสงไฟยามค�า่คนื

ของฝั่งเกาลูน ทัง้หมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย
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 หลังจากนั้นเราก็ได้ไปที่บริเวณชายหาด Repulse Bay 

เพื่อนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เพื่อความเป็นสิริมงคลและข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่า     

ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี โดยในการเข้าประตูไปนั้น         

มีความเชื่อว่าต้องก้าวเท้าซ้ายเข้าไปและก้าวเท้าขวาออกมา    

เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ตัวเอง

 ...ไกค์บอกพวกเราว่า ใครโสดยังไม่มีแฟน ขอให้ม ี    

แฟนได้ ใครมีแฟน แต่งงานแล้ว แต่ยังไม่มีลูก ขอให้มีลูกได้       

ไกค์ยงัแอบบอกอกีว่าขอไปแล้วได้จรงิๆ นะจ๊ะ!! เพราะไกค์ได้แฟน

มาแล้ว อิอิ... ดิฉันเลยขอบ้าง เผื่อจะมีแฟนกับเค้าซะที ให้มัน    

ชุ่มฉ�่าหัวใจ 555

 ต่อมาเราก็น่ังรถตู้กันไปต่อ เพื่อจะไปช้อปปิ้งสินค้า      

แบรนด์เนมปลอดภาษีที่ Galleria ย่านมงก๊ก และจิมซาจุ ่ย           

แหล่งช้อปป้ิงชือ่ดงัของฮ่องกง แบรนด์สนิค้าทีม่ขีาย เช่น Adidas, 

Nike, Gucci, Prada, Burburry, Chanel, Dior, Louis Vuitton เป็นต้น 

เรามีเวลาช้อปปิ้งอยู่ไม่นาน ประมาณ 3 ชั่วโมง เพราะต้องไป    

รับประทานอาหารเย็นกันอีกที่ซึ่ งอยู ่ ในละแวกเดียวกัน                     

แต่ต้องเดนิไป

 ...ขอบอกเลยนะคะท่านผู้อ่านว่า 3 ชั่วโมงส�าหรับการ

ช้อปปิ้งส�าหรับดฉิันแล้ว มันไม่พอเลยจรงิๆ ถงึกระนัน้เราจงึต้อง

รีบๆ ดูของ และรีบซื้อ เดินๆ ไป จนปวดขา แต่ก็ยังสู ้ต ่อ               

เพื่อของที่ดีและถูก หาไม่ได้ที่เมืองไทยนะคะ 555 และคนที่นั่น  

ก็เดนิกันไปมาอย่างกับมด เยอะมากเลยจรงิๆ ค่ะ

 สิ่งที่สอยมาได้จากการช้อปปิ้งครั้งนี้ของดิฉันก็จะม ี    

ชุดออกก�าลังกาย กระเป๋าเป้ เสื้อผ้า เครื่องส�าอางค์ เยอะแยะ  

ไปหมดจนเกอืบยัดกระเป๋ากลับมาเมอืงไทยไม่ได้เลยทเีดยีว
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 หลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ได้ไปรับประทานอาหารเย็นละแวกนั้น เป็นอาหารจีนทั่วไปที่ร้านแห่งหนึ่ง และสุดท้ายทริป    

ของวันนี้ เราก็ได้ไปชม Symphony of Light ที่จัดแสดงเวลาประมาณ 20.00 น. บรเิวณรมิทะเลตดิกับ Avenue of the Star (ทางเดนิ

เลยีบอ่าวรมิทะเล โดยตลอดเส้นทาง จะมรีอยประทับมอืพร้อมลายเซ็น ดาราฮ่องกง ชื่อดัง รวมทัง้ม ีหุ่นปั้น ประตมิากรรมต่างๆ)

 Symphony of Light ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ีเป็นการแสดงแสงสเีสยีง ยงิเลเซอร์ประกอบดนตร ีโดยตกึต่างๆ 

ของฮ่องกงมีทั้งหมด 5 ฉาก เริ่มต้นด้วย Awakening, Energy, Heritage, Partnership และ The Final มีเสียงบรรรยาย                            

ภาคภาษาอังกฤษในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนในทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์เป็นภาษาโปรตุเกส วันอาทติย์เป็นภาษาจนี
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 หลังจากชมการแสดงเสร็จก็ได้เวลาเข้าสู่โรงแรมที่เราต้องน่ังรถตู้ออกไปเล็กน้อย เนื่องจากไกค์บอกว่าราคาโรงแรม        

แถวย่านช้อปปิ้งจะมรีาคาสูงมาก จงึต้องเลอืกโรงแรมที่อยู่ห่างออกไป โดยโรงแรมที่ได้พัก ถอืว่าอยู่ในระดับ 4 ดาว และโชคดทีี่ได้

ห้องพเิศษ เนื่องจากห้องธรรมดาปกตเิต็มหมด แต่ก็ยังได้ในราคาห้องพเิศษ 

 ในการมาเที่ยวที่ฮ่องกงครั้งนี้ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก เพราะได้มากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ดิฉันและครอบครัวนับถือ      

และเทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสริมิงคล อกีทัง้ฮ่องกงเป็นประเทศที่ผู้คนนยิมมาช้อปปิ้งสนิค้าแบรนด์เนม ซึ่งดฉิันก็เหมอืนผู้หญงิ

ทั่วๆไป ที่ชอบการช้อปปิ้ง ส�าหรับการท่องเที่ยวในเวลาแค่ 1 วันนั้น ไม่พอเลยจริงๆ ค่ะ เพราะยังไม่ได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ            

ที่ส�าคัญไม่หมด และถ้ามโีอกาสดฉิันจะมาเที่ยวที่นี่อกีครัง้อย่างแน่นอนค่ะ


