
สารบัญ
สารสถาบนัฯ ฉบบัที ่24 ประจำาเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2558

10

24

09

27

31 36



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

ฉบับที่ 24 วันที่ 2 เมษายน 2558

เมษายน - พฤษภาคม 

สารสถาบันฯ

ศ. นพ.สุวัฒน์    จริยาเลิศศักดิ์

01-02   ผอ. อยากคุย (จริงๆ) 

03-09  เล่าขานงานวิจัย

10-18   News & Event

19-20 ตารางกิจกรรม

21-23  ซุปซิบสร้างสรรค์

24-26 บอกกล่าวรอบบ้าน    

27-30   I Love English

31-44 ย่ำาเท้าทั ่วไทย ไปทั ่วโลก

ศ. นพ. สุวัฒน์   จริยาเลิศศักดิ�

ศ. นพ. ขวัญชัย   ศุภรัตน์ภิญโญ

นายกิตติพงศ์    รุ่งเรืองธนะกิจ

ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

ศ. นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

ที่ปรึกษา

กองบรรณาธิการ
นางบุปผา   ประภาลักษณ์

นางสาวอริยา   สิงหประเสริฐ

นางปภาวดี   ดำารงมณี

นางสาวทัศนวรรณ   บริบูรณ์

นางสาวอุวรรณา   รัตนศรี

นายวิโรจน์   แก้วตุ้ย

นายพิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์

ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 พบกันอีกเช่นเคยในสารสถาบันฯ ฉบับรับหน้าร้อนและแถมวิกฤตหมอกควัน

ในภาคเหนอื ปีนี้ภาวะหมอกควันถอืว่าเข้าขัน้วกิฤตพอสมควร มคี่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 

สูงเกนิ 120 หน่วย ที่ถอืว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์อยู่หลายวัน แถมมบีางวันที่ได้ข่าวว่า 

เครื่องบินขึ้นลงที่สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ในช่วงกลางวัน ต้องไปลงที่จังหวัด

เชยีงรายหรอืจังหวัดใกล้เคยีง ไม่ก็บนิกลับไปตัง้หลักที่กรุงเทพฯ ใหม่ ถ้าวันไหนตื่นเช้า

ขึ้นมา หากมองไม่เหน็พระธาตฯุ บนดอยสเุทพลางๆ หรอืมองไม่เหน็เลย กเ็ป็นสญัญาณ

เตอืนว่า วันนัน้คุณภาพอากาศในเมอืงเชยีงใหม่ดูท่าจะแย่สุดๆ ละ เดอืดร้อนคนสูงอายุ 

เด็กเล็ก ที่เป็นโรคภูมแิพ้ โรคหอบหดื มักจะมอีาการกำาเรบิ เกดิอาการเจ็บป่วยไม่สบาย 

หายใจหอบ ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเพิ่มเป็นจำานวนมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกตใินช่วง

เดือนก่อนหน้านั้นพอควร เท่าที่ได้ทราบมาจากอาจารย์แพทย์สวนดอกที่ดูแลโรค     

ระบบทางเดินหายใจ ส่วนคนที่ออกกำาลังกายไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ก็เริ่มมี

ปัญหา ต้องไปหาหน้ากากอนามัยมาใส่ บางทีใส่วิ่งไป ก็หายใจอึดอัดไป แถมวิ่งเสร็จ    

ดูที่หน้ากาก เป็นคราบฝุ่นดำาๆ ตดิอยู่ข้างหน้าตรงที่หายใจเข้า เลยทำาเอาไม่อยากไปวิ่ง

นอกบ้านหรือในที่โล่งเลย แต่เรายังโชคดีที่เข้าสู่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เริ่มมีฝน

ตกลงมาสลับช่วงบ้างในบางวัน ไม่รู ้เป็นฝนธรรมชาติหรือฝนเทียมพระราชทาน       

เหมอืนกัน เห็นมขี่าวที่อำาเภออมก๋อย มพีายุลูกเห็บลงมาด้วย ตกลงมาเป็นสขีาวโพลน

เต็มสนามหญ้า น่าจะรวมได้หลายเข่ง ดูจากไลน์กลุ่มที่มีคนแชร์มาให้ดูกัน น่าจะเก็บ  

เอาลูกเห็บไปใส่ทับทมิกรอบ ใส่นำา้กะทกินิให้สะใจ แต่ก็กลัวว่าลูกเห็บน่าจะอุดมไปด้วย

ฝุ่นจากอากาศผสมอยู่ด้วย....ฉะนัน้ เอาไว้ดูเล่น กำาเล่นให้เย็นมอื อย่าไปชมิดกีว่าครับ

 ทางมหาวิทยาลัย ได้เรียกประชุมอาจารย์และนักวิจัยจากคณะ/สถาบันวิจัย 

ต่างๆ ที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับปัญหาวิกฤตหมอกควันอยู่หลายครั้งในเดือนมีนาคม     

เพือ่ช่วยกนัวเิคราะห์ต้นตอ สาเหตขุองปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา ทัง้การแก้ไขปัญหา

ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ต้องยกให้ 

ดร.ทิพวรรณ ดร.ธัญญ่า และทีมงาน ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ลงไปทำางานในหลายพื้นที่ 

โดยเฉพาะพื้นที่อำาเภออมก๋อยและอำาเภอแม่แจ่ม ในช่วงที่ผ่านมา สงสัยคงมีงาน         

เรือ่งปัญหาหมอกควนัให้กลุม่ต้องทำาต่อไปได้อกีหลายปี กว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร 

เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากพอควร ทั้งจากสภาพอากาศ          

ที่ โลกร ้อนขึ้น การขยายพื้นที่ เพาะปลูกพืชทางเกษตร                    

พวกข้าวโพด แบบคู่สัญญา กับบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อเอาไปทำา
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อาหารเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะไก่ ที่เรากินกัน มีการบุกรุกพื้นที่     

ป่าสงวนเข้าไปมากพอควร บวกกับการเผาซากพืชเพื่อเตรียม

การเพาะปลูก การเผาป่าด้วยสาเหตุอื่นๆ ทั้งจากฝีมือมนุษย์ 

และธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาให้ถาวรและยั่งยืนจึงเป็น        

เรื่องใหญ่ระดับชาติที่รัฐบาลและองค์กรในท้องถิ่น รวมถึง     

ภาคประชาสังคมที่ต้องระดมพลังเข้ามาช่วยกันดูแลรับผดิชอบ 

แก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั แถมยงัต้องไปถงึความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศข้างเคยีง เช่น ประเทศพม่า ลาว ที่เผชญิปัญหาวกิฤต

หมอกควันพอๆ กับ เราด ้ วย . . . .สู ้  สู ้ . . .ครับ  (ฉบับนี้                                 

เขียนต้นฉบับไป ก็จามไป ไอไป เพราะเป็นหวัดส่งท้าย        

อากาศเปลี่ยน จากอากาศแย่ เจออากาศดี ฝนตก เลยเป็น       

ไข้หวัดซะเลย)

 

 เดือนเมษายน ถือเป ็นป ีใหม ่ไทยของคนเหนือ                  

อกีรอบแล้ว ถอืเป็นเดอืนที่พวกเราจะมงีานรดนำา้ดำาหัว ขอพร

จากผู ้อาวุโส ผู ้หลักผู ้ใหญ่ของสถาบันฯ เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์ ปีนี้คาดว่าจะกำาหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 

หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โดยในช่วงเช้าเรามาจัดงานร่วมกัน

ของสถาบันฯ ที่อาคารหนึ่ง ส่วนในตอนบ่าย จะเป็นงานรดนำ้า

ดำาหัวที่เราจะจัดขบวนแห่ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ใน มช.      

เพื่อรดนำา้ดำาหัวผู้อาวุโส และผู้บรหิารของ มช. เหมอืนเช่นทุกปี 

หวังว่าชาวสถาบันฯ ทุกท่านจะได้มาร่วมงานเพื่อแสดงความ

กตัญญูต่อผู้อาวุโสของสถาบันฯ ด้วยกันเหมอืนเช่นเคย หวังว่า

เดือนเมษายน เราจะไม่โดนวิกฤตหมอกควันกันอีกระลอก

เหมือนต้นเดือนมีนาคม นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดี มีอากาศ

บรสิุทธิ์หายใจกันถ้วนหน้า ....... พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

...
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 เมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ผมและท่านผู้อำานวยการ ได้รับเชญิจาก Professor Masahiro Kihara ผู้อำานวยการ 

Department of Global Health and Socio-Epidemiology, Kyoto University เมอืงเกยีวโต ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปประชุมปรกึษาหารอื  

เกี่ยวกับความร่วมมอืเรื่องการวจิัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวจิัยด้านโรคเอดส์ เนื่องจากทาง Kyoto University ได้รับ

ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางวิชาการในประเทศต่างๆ จากการประชุม              

ได้ข้อสรุปว่า ในเบื้องต้นทาง Kyoto University จะส่งนักวิจัย 1 คน มาร่วมดำาเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์กับทางสถาบันฯ        

เป็นระยะเวลา 6 เดอืน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 และจะสนับสนุนให้นักวจิัยรุ่นใหม่ของสถาบันไปประชุมและนำาเสนอผลงานวจิัยที่ 

World Health Summit ที่ทาง Kyoto University จะจัดขึ้นในเดอืนเมษายนนี้ โดยทางผู้จัดได้เลอืกงานวจิัยเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี

ด้วยยาต้านไวรัสของคุณหมอวาท ีสทิธ ิให้ไปนำาเสนอในที่ประชุม

 Department of Global Health and Socio-Epidemiology ของ Kyoto University มงีานวจิัยที่ก้าวหน้ามากเกี่ยวกับสุขภาพ  

ทางเพศของเด็กและเยาวชน โดยได้พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้ผลในวงกว้าง ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพทางเพศและอัตรา      

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของญี่ปุ่นลดลง จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่หากเราสามารถเรียนรู้จากทางโน้น และนำาองค์ความรู้มาต่อยอดหรือ     

มาปรับใช้กับบ้านเราซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นกำาลังเป็นปัญหาสำาคัญ โดย ดร.อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล                    

จะเดินทางไปเกียวโต ในเดือนเมษายนนี้ เพื่อหาช่องทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นดังกล่าวต่อไป สำาหรับ 

Kyoto University เป็นมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น ก่อตัง้มาแล้ว 118 ปี เป็น 1 ใน 7 มหาวทิยาลัยแห่งชาต ิจัดเป็น

สถาบันการศกึษาชัน้นำาของญี่ปุ่นและของโลก มศีษิย์เก่าและอาจารย์ที่ผลงานดเีด่นจนถงึขัน้ได้รับรางวัลโนเบลถงึ 8 ท่านด้วยกัน
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หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด 

 ทางหน่วยงานวจิัยด้านสารเสพตดิกำาลังดำาเนนิงานช่วงท้ายของ 2 โครงการคอื “การศกึษาสารเคม ี(เมตาบอไลต์) ในสมอง

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ/หรือติดสารเมธแอมเฟตตามีนโดยการตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก หรือ MRI” และ “โครงการติดตามสนับสนุน  

และพัฒนาศักยภาพ ภาคีผู้รับทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติดและการเสริมสร้างความ       

เข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้แนวคดิและกระบวนการ C2P” ทัง้ 2 โครงการจะสิ้นสุดการดำาเนนิงานในเดอืนพฤษภาคม 2558 รายละเอยีด

การดำาเนนิงานมดีังนี้

---------  1. โครงการ MRI  

 ยังคงทำาการสรรหาอาสาสมัคร 3 กลุ่ม คอืผู้ตดิยาบ้าที่เคยมอีาการ

ทางจติ ผูต้ดิเชื้อเอชไอวทีีไ่ม่มปีระวัตใิช้สารเสพตดิ และผูม้สีขุภาพด ีกลุม่ละ 

5 คน เพิ่มจากเดิมที่มีอาสาสมัครกลุ่มละ 15 คน ไปเป็นกลุ่มละ 20 คน     

เพื่อให้ได้อาสาสมัครทัง้หมด 60 รายสำาหรับการวเิคราะห์ข้อมูลและตพีมิพ์

เผยแพร่  ขณะนี้สามารถสรรหาอาสาสมัครเพิ่มได้ 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อ      

เอชไอว ีจากโครงการ ACTG จำานวน  2รายและผู้ใช้ยาบ้าที่เคยมอีาการทาง

จติจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชยีงใหม่ 1 ราย นอกจากนี้คณะผู้วจิัยยัง

ได้พัฒนาโครงการวิจัยที่ให้ความสนใจต่อ ผลกระทบของยาบ้าต่อสมอง   

ของผู้ใช้ยาบ้าที่เคยมีอาการทางจิต และได้ส่งโครงการดังกล่าวขอรับทุนประเภท RO1 จาก NIH, USA คาดว่าจะได้รับข้อคิดเห็นจาก      

ผู้พจิารณาโครงการ ( Reviewers) ในเดอืนมนีาคมนี้

---------  2. “โครงการติดตามสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ         

ภาคผีู้รับทุนโครงการสร้างเสรมิสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหา

สารเสพติดและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภายใต้แนวคิด

และกระบวนการ C2P หรอืโครงการตดิตามฯ” 

 ในครึ่งป ีที่ผ ่านมาผู ้ติดตามซึ่งเป ็นผู ้ช ่วยนักวิจัยของสถาบันฯ                 

ได้ออกพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปางและแม่ฮ่องสอน                

เพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้คำาปรึกษาแนะนำา และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำ า เนิน โครงการสร ้ าง เสริมสุ ขภาพของภาคีผู ้ รั บทุนรายย ่อย                                     

ก่อนปิดโครงการ และในเดอืนกมุภาพนัธ์ วนัที ่12-14 ทางคณะทำางานโครงการ

ตดิตามฯ และ สสส. ได้จัดการประชุมสัมมนาภาคผูี้รับทุนรายย่อยให้รายงาน

ผลการดำาเนินงานตอนสิ้นสุดโครงการ ที่อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.สันกำาแพง      

มผีูเ้ข้าร่วมประชมุจำานวน 120 คน ได้มกีารนำาเสนอผลการดำาเนนิงาน แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณร์ะหว่างกนั และทางโครงการ

ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำางานโดยชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ     

ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก

 แม้การดำาเนนิงานในส่วนของภาคผีู้รับทุนรายย่อย โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ จาก สสส. ได้สิ้นสุดลงในเดอืนมกราคม 2558 

แต่การจัดทำารายงายยังไม่สำาเร็จเรียบร้อย ผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันฯ อยู่ระหว่างตรวจแก้รายงานของภาคีผู้รับทุน       

รายย่อย และนำาเข้าข้อมูลการตดิตามให้แก่ สสส. นอกจากนี้ผู้รับผดิชอบโครงการตดิตามฯ กำาลังเขยีนรายงานผลการดำาเนนิโครงการ 

ส่ง สสส. กำาหนดสิ้นสุดการดำาเนนิงานตดิตามคอื 15 พฤษภาคม 2558
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ป ั จจุบันเป ็นที่ทราบกันดีว ่าการควบคุมการระบาดของโรค                   

ไข้เลอืดออกโดยใช้วคัซนีนัน้ ยงัอยูใ่นระยะของการทดลองและพฒันา การควบคมุ

โรคในขณะนี้จึงมุ ่งเน้นไปที่การควบคุมพาหะของโรค โดยการกำาจัดแหล่ง         

เพาะพันธุ์ของยุงลายและการใช้สารเคมกีำาจัดแมลง เพื่อกำาจัดยุงในพื้นที่ที่มกีาร

ระบาดของโรค อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำาให้ยุง 

เกิดการดื้อต่อสารเคมีกำาจัดแมลง ส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรค                  

ไข้เลอืดออกเป็นไปได้ยากขึ้น ดงันัน้นกัวจิยัจงึมกีารคดิค้นหาวธิกีารใหม่ๆ  ในการควบประชากรยงุ เช่น การนำาเทคนคิทางพนัธวุศิวกรรม 

(genetic engineering technology) มาใช้เพื่อพัฒนาสิ่งมีชีวิตผ่านการตัดต่อยีนบางชนิดเข้าไปในจีโนมของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยสิ่ง    

มชีวีติที่ถูกสร้างขึ้นมานี้จะถูกเรยีกว่าสิ่งมชีวีติดัดแปลงพันธุกรรม หรอื จเีอ็มโอ (Genetically modified organisms) นั่นเอง

 ในปี ค.ศ  2010 มนีักวทิยาศาสตร์จากบรษิัท Oxitec ประเทศอังกฤษ ได้พัฒนายุงลายดัดแปลงพันธุกรรมขึ้นมา โดยการฉดียนี

ที่ควบคุมการแสดงออกของโปรตีนชึ่งก่อให้เกิดการตายของยุงรุ่นลูกในระยะตัวอ่อน เข้าไปในไข่ของลูกนำ้ายุงลาย ยีนที่ถูกฉีดเข้าไป       

จะเข้าไปแทรกอยู่ในจีโนมของยุงลาย และเรียกยุงลายดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์นี้ว่า OX513A จากนั้นทำาการคัดเลือกและปล่อย       

ยุงลายตัวผู้สายพันธุ์ OX513A เข้าไปผสมพันธุ์กับยุงลายตัวเมยีในพื้นที่ ผลที่ได้คอืยุงลายรุ่นลูกที่ได้รับยนีนี้จะตายและไม่สามารถมชีวีติ

รอดเป็นตัวเต็มวัยได้ ส่งผลทำาให้ไปลดประชากรยุงลายในพื้นที่และนำามาซึ่งการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกลงได้

 ยุงลายสายพันธุ์ OX513A นี้ได้มีการนำามาทดสอบกับประชากรยุงในเขตพื้นที่ของเกาะแกรนด์เคย์แมน ซึ่งตั้งอยู่ในแถบทะเล 

แคริเบียนฝั่งตะวันตก โดยทำาการทดสอบในพื้นที่เกาะขนาด 38 ไร่ โดยนำายุง OX513A มาผสมพันธุ์ข้ามรุ่นกับยุงสายพันธุ์ Mexico        

เพื่อให้ได้ยุงดัดแปลงพันธุกรรมที่มีความทนทานและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น จากนั้นทำาการปล่อยยุงตัวผู้จำานวน 3.3 ล้านตัวเข้าไปในพื้นที่

ภายในระยะเวลา 23 อาทติย์ ผลการศกึษาพบว่ายุงลายในพื้นที่ลดลงไปถงึ 80% เมื่อเปรยีบเทยีบกับพื้นที่ควบคุมที่ไม่ได้ปล่อยยุงลาย

ดัดแปลงพันธุกรรม และต่อมาได้ทำาการทดสอบโดยทำาการปล่อยยุงลายสายพันธุ์ OX513A ตัวผู้จำานวน 4,000-6,000 ตัว ลงในพื้นที่  

ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยในรัฐประหัง ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่ายุงลายสายพันธุ์ OX513A มีความสามารถในการบิน      

ได้ระยะทางสูงสุด (200 เมตร) และอายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ใกล้เคยีงกับยุงลายในท้องถิ่น

 ในประเทศไทยยุงลายดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ OX513A ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยและถูกนำาเข้ามาเพื่อทดสอบ 

ในประเทศไทยเช่นกัน แต่ทัง้นี้การทดสอบนี้ถูกจำากัดภายในพื้นที่ทดลองในระบบปิดเท่านัน้ ส่วนการทดสอบยุงลายสายพันธุ์ OX513A  

ในพื้นที่ชุมชนในระบบเปิดนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำาเนินการทดสอบในประเทศบราซิลและปานามา ซึ่งผลของการทดสอบใน        

พื้นที่จรงิที่มกีารระบาดของโรค ว่าจะสามารถไปลดการแพร่กระจายของโรคไข้เลอืดออกลงได้หรอืไม่นัน้ คงต้องรอตดิตามกันต่อไป 

ยงุดดัแปลงพนัธกุรรม (Genetically modified mosquito)

 1. Phuc HK, Andreasen MH, Burton RS, Vass C, Epton MJ, Pape G, Fu G, Condon KC, Scaife S, Donnelly CA, Coleman PG, White-Cooper H & Alphey L 2007.                  

Late-acting dominant lethal genetic systems and mosquito control. BMC Biology 5: 11. doi:10.1186/1741-7007-5-11.

 2. Harris A, Nimmo D, McKemey, A, Kelly N, Scaife S, Donnelly CA, Beech C, Petrie W & Alphey L 2011. Field performance of engineered male mosquitoes. Nature 

Biotechnology29: 1034-1037.

 3. Lacroix R, McKemey AR, Raduan N, Kwee Wee L, Hong Ming W, et al. (2012) Open Field Release of Genetically Engineered Sterile Male Aedes aegypti in Malaysia. 

PLoS ONE 7(8): e42771. doi:10.1371/journal.pone.0042771
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีปี๋ใหม่เมืองพี่น้องชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ฤดูร้อนของปีนี้มาแล้ว ซึ่งมาพร้อมกับปัญหามลพิษ ที่เป็นปัญหารุนแรง    

ในภาคเหนอื ขอให้พี่น้องชาวสถาบันฯ ดูแลสุขภาพ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน หลกีเลี่ยงการออกกำาลังกาย

กลางแจ้ง เป็นต้น ศูนย์ฯ ของเรายังมกีจิกรรม และการดำาเนนิงานโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1.  หน่วยฯ จัดกจิกรรม “กนิด ี มสีุข” ภายใต้โครงการ   

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการบริโภคและมีแหล่งอาหารปลอดภัย   

ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก         

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน ในพื้นที่ตำาบล 

อ.แม่แจ่ม ตำาบลอมก๋อย อ.อมก๋อย ตำาบลโหล่งขอด อ.พร้าว 

จ.เชยีงใหม่ และ ตำาบลศรบีัวบาน อ.เมอืง จ.ลำาพูน เพื่อส่งเสรมิให้

ชุมชนมแีหล่งอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมทีางการเกษตร ลดการ

พึ่งพาสินค้าเกษตรจากภายนอกชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมฐาน    

ให้ความรู้ การตรวจระดับสารเคมีในเลือด การประเมินความเสี่ยง

ทางสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจรรมแต่ละพื้นที่ประมาณ 100 คน 

ประกอบด้วย เกษตรกรในชุมชนที่สนใจ ผู้ประกอบการร้านค้า          

ในชมุชน เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานต่างๆ และนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 

ในระหว่างวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2558 
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 2.    หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับ 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ให้บริการตรวจระดับสารเคมี

ทางการเกษตรในเลือด ให้กับประชาชนท่ัวไป โดยมีเกษตกร          

ผู ้ประกอบการ และผู ้ซื้อ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก         

เนือ่งในวนัเปิดตลาดอาหารปลอดภยั MCC ในวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 

2558 ณ บริเวณไร่แม่เหี้ยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่

 3.   หน่วยฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญ      

ทุกท่านร่วมสังเกตปรากฏการณ์และสถานการณ์หมอกควัน         

แบบ  REAL  T IME  ผ ่ านระบบอิน เตอร ์ เ น็ ต  เพี ย งคลิก                                        

http://livebox.me/rihes โดยได้ทำาการตดิตัง้สถานชีัว่คราวบรเิวณ 

สถาบันฯ อาคาร 3 ชั้น 4 และรับทราบข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง   

ขนาดเล็ก PM10 ได้ตลอดเวลา

 1.   บคุลากรของหนว่ยฯ ไดแ้ก ่นายธวชัชยั คำารนิทร์ 

และนายนคร ปริวัตรสกุลชัย เข้ารับการอบรมเรื่อง “บทบาท

ของ Poficiency Testing (PT) ในการประกันคุณภาพสำาหรับการ

วิเคราะห์ทางเคมี” จัดโดย National Institute of Metrology 

(Thailand) ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 2.   โครงการวจิัยในหน่วยวจิัยโภชนาการที่รับอาสา

สมัครผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ คอื โครงการ 

“การศึกษาหาค่าไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ก่อน       

และหลังจากได้รับยาเม็ดเสริมสารไอโอดีนที่มาฝากครรภ์ใน      

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” ได้ผ่านการพิจารณารับรอง

เชงิจรยิธรรม และพร้อมจะเริม่ดำาเนนิการแล้ว ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 

2558 เป็นต้นไป
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หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

 หน่วยฯ ได้ดำาเนินการโครงการ “การศึกษาความชุก    

และปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเอชไอวี” 

โดยใช้เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดอัตโนมัติ (Automatic 

Ankle Brachial Index machine) ซึ่งเป็นเครื่องมอืตรวจการตบีตัน

ของหลอดเลอืด ตรวจอายขุองหลอดเลอืดแดง และจงัหวะการเต้น

ของหัวใจ โดยที่การตรวจนี้เหมือนการวัดความดัน ไม่ก่อให้เกิด

ความเจบ็ปวด ใช้เวลาการตรวจเพยีงเลก็น้อยประมาณ 5-10 นาท ี

เก็บข้อมูลอาสาสมัครได้ครบตามจำานวนแล้ว อยู่ระหว่างการ       

ลงข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล

  4.    โครงการวิจัยของสถาบันฯ ได้แก่ โครงการสำารวจสุขภาพ      

ประชากรไทย พ.ศ. 2556-2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดตามภาวะไอโอดีน              

ในประชากร โดยได้ดำาเนนิการวเิคราะห์ปรมิาณไอโอดนีจากตวัอย่างเกลอืในครวัเรอืน 

5 จังหวัดภาคเหนอื ได้แก่จังหวัดเชยีงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน สุโขทัย และกำาแพงเพชร 

จำานวนตัวอย่างเกลอืทัง้สิ้น 6,181 ตัวอย่าง และวเิคราะห์ปรมิาณไอโอดนีในตัวอย่าง

ปัสสาวะจากครัวเรือนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,963 ตัวอย่าง ปัจจุบันได้    

ดำาเนนิการวเิคราะห์เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการประมวลผลการศกึษา

 3.   โครงการบริการวิชาการ หัวข้อกิจกรรม “การจัดตั้ง       

เครือข่ายความปลอดภัยทางอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื ้อน          

ในอาหาร” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ    

พ.ศ.2558 ปัจจุบันกำาลังดำาเนินการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์ 

และจะได้นำาส่งรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน แก่มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ต่อไป
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คนเก่งประจำาศูนย์ฯ

 คุณสมบุญ บุญปราบ บุคลากรหน่วย LSMU ได้รับรางวัล

จากสมาคมกรีฑาผู ้สูงอายุไทย ในการแข่งขันกรีฑาผู ้สูงอายุ              

ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 20 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธาน ีดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศเดิน 5,000 เมตร รุ่น 55-59 ปี ชาย     

ด้วยสถติ ิ32:51.16 นาที

 2. นักกฬีาต้นแบบดเีด่น สสส. (ชาย) ของจังหวัดเชยีงใหม่ 

และนักกีฬาต้นแบบดีเด่น สสส. (ชาย) ของประเทศไทย ซึ่งเป็น

บุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการสร้างเสรมิสุขภาวะชุมชน

 2.   หน่วยฯ จดัการประชมุ “เขยีนโครงการวจิยัอย่างไร

ให้โดนใจ กรรมการ วช.” เพื่อให้แนวทางในการเขยีนขอโครงการ

วจิัยจากแหล่งทุน โดย ศ.นพ.ดร.อำานวย ถฐิาพันธ์ รองประธาน

กรรมการสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ สำานักงานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิในวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2558 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชมุ

อเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อาคาร 1

 3.   หน่วยฯ จัดการประชุมอบรม “Practical point in 

holistic diabetic foot care” ในวันศุกร์ที่ 6 มนีาคม 2558 ที่ผ่านมา 

ณ ห้องประชมุชัน้ 15 อาคารสจุณิโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ภาระและระบบ

การดแูลโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย (สนับสนุนการวจิยัโดยสำานกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุม และจะมีการจัดประชุมต่อเนื่อง       

ปีละครัง้เป็นเวลา 3 ปี
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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คุณค่าที่คุณคู่ควร!
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คว้ารางวัล

Outstanding Laboratory Performance

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ นำาโดย ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ 

ผู้อำานวยการ พร้อมด้วยทีมงานโครงการวิจัย MTN ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วม       

การประชุมประจำาปีในเครือข่ายไมโครบิไซต์ MTN 017 Annual Meeting 2015   

the Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center North Bethesda           

ณ กรุงวอชงิตัน ดซี ีประเทศสหรัฐอเมรกิา ระหว่างวันที่ 16-18 มนีาคม 2558 

ซึ่งในโอกาสนี้ คณะผู้จัดได้มอบรางวัล Outstanding Laboratory Performance in 

MTN-017 ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลสำาหรับห้องปฏิบัติการที่ทำางานวิจัยในด้านของ 

HIV Prevention ยอดเยี่ยม ของ Microbicide Trials Network (MTN) อันได้แก่        

ห้องปฏบิัตกิาร Clinical Laboratory และ ห้องปฏบิัตกิาร Specimen Processing 

Unit ของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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"Visitor"

นกัวจัิยจาก AFRIMS และ MHRP เยี่ยมเยอืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมให้          

การต้อนรับนักวิจัยจาก The Armed Forces Research Institute         

of Medical Sciences (AFRIMS) และ U.S. Military HIV Research 

Program (MHRP) ในโอกาสที่คณะนักวิจัยจากต่างประเทศ                

มาเยี่ยมชมการดำาเนนิการวจิัยของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2558 พร้อมทั้งร่วมปรึกษา แลกเปลี่ยน เพื่อวางแผนและพัฒนา

แนวทางการทำาวจิัยร่วมกันต่อไปในอนาคตด้วย

...

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               

ให้การต้อนรับ Professor Danny Pieters, Vice President, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgium.

Professor Paul Declerck, Dean of faculty of Pharmacy, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgium และ 

Mr. Gerard Cielen, Research policy advisor of the Federal Belgian Government, State Secretary of Science Policy, 

ElkeSleurs ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ คุณนพปฎล  คุณวิบูลย์ เอกอัคราชทูตประจำาราชอาณาจักรเบลเยี่ยม   

และลักเซมเบิร์ก คุณอรุณรุ่ง  โพธิ์ทอง  ฮัมฟรีย์ส อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี) สถานเอกอัครราชทูต                     

ณ กรุงบรัสเซลส์ และผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณมานพ  สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่าย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ดร.กาญจนา  วานิชกร ผู้อำานวยการฝ่ายต่างประเทศ สำานักงาน          

คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ (สวทน) และคุณโสภดิา  ทองโสภติ นักวจิัย

อาวุโส สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) ในโอกาสที่มา        

เยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย                        

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ ใหก้ารต้อนรับผูบ้รหิารจาก 

Katholieke Universiteit Leuven Belgium
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องค์กรอิสระ SIDCER/FERCAP 

เยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 The Strategic Initiative for Developing Capacity 

in Ethical Review (SIDCER) และ Forum for Ethical Review 

Committees in Asia and the Western Pacific (FERCAP)    

ได้เข้าเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยม ี     

ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อำานวยการสถาบันฯ     

พร ้อมด้วยบุคลากรที่ เกี่ยวข ้อง ร ่วมให้การต้อนรับ                   

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 

เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2558 ซึ่ ง  SIDCER/FERCAP                             

จะตรวจ เยี่ ยม เพื่ อสำ ารวจและประ เมินมาตรฐาน                         

ก า รพิ จ า รณา โคร งกา ร วิ จั ย ด ้ า นจ ริ ย ธ ร รมขอ ง                              

คณะกรรมการพทิกัษ์สทิธิส์วัสดภิาพและป้องกันภยนัตราย

ในการวจิัยกับมนุษย์ของสถาบันฯ

...

Westat/FHI 360 ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ

CL และ SPU ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 Westat และ FHI 360 ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนจาก 

Division of AIDS, NIH (ผู้ให้ทุนการวิจัยของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ได้มาตรวจสอบการปฏิบัติงาน       

ทางห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory Unit และ               

Specimen Processing Unit ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Good Clinical           

Laboratory Practice (GCLP)ระหว่างวันที่ 11 - 13 มนีาคม 

2558 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในห้อง  

ปฏิบัติการร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ      

ในการตรวจสอบเป็นอย่างดี
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 รองศาสตราจารย์ นพ. อำานาจ อยู่สุข รองอธกิารบดฝี่ายบรกิาร พัฒนาสังคม ศลิปวัฒนธรรม และกจิการ

พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กร   

เครอืข่าย เพื่อนำาเสนอข้อมูลวชิาการถงึสาเหตุ สถานการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนอืตอนบน

ในการประชมุคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จงัหวดัเชยีงใหม่ และองค์กรเครอืข่าย เมือ่วนัจนัทร์ที ่16 มนีาคม 

2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำานักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล         

นักวจิัยอาวุโส สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ. อำานาจ อยู่สุข 

ได้ให้สัมภาษณ์ถงึสถานการณ์หมอกควันแก่นักข่าวสำานักข่าวเนชั่น อกีด้วย

ผู้บริหารมช. พร้อมด้วยนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

นำาเสนอข้อมูลสาเหตุ สถานการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควัน

"Doing & Training"
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...

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จัดบรรยาย "การระบาดวิทยาภาคประชาชน

และแผนที่ชุมชน ในการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"

 หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ จดัการบรรยาย

พเิศษหวัข้อเรือ่ง "การระบาดวทิยาภาคประชาชน และแผนที่

ชุมชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ                        

สิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม

ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 โดยม ี   

รศ. นพ.พงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช และ อาจารย์มยุรา               

ววิรรธนะเดช ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังม ี          

รศ. ดร.ประศักดิ์   ถาวรยุติการต์ จากภาควิชาเคม ี                      

คณะวิทยาศาสตร์, นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   

สิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, นักวจิัยของหน่วยวจิัย

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนตัวแทนหน่วยงาน              

ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมจากอำาเภอแม่แจ่ม เข้าร่วม       

ในการสัมมนาและร่วมแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นในด้าน  

งานวจิัยด้วย

หารือเพื่อการสนับสนุนทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการพัฒนาโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานูกุลฯ

 นายแพทย์สมมติร สงิห์ใจ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล

เทพรัตนเวชชานูกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำาเภอ

แม่แจ่ม และคณะ พร้อม ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล     

นักวจิยัอาวุโส หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ ได้เข้าพบ 

รศ. นพ.อำานาจ อยู ่สุข รองอธิการบดีฝ ่ายบริการ                

พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เมื่อวันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุน      

ทางวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนา 

โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกูลุฯ ให้เป็นโรงพยาบาลสเีขยีว 

ตามพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         

สยามบรมราชกุมารี
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ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ จัดบรรยาย 

"GMOs อนาคตที่เลี่ยงไม่ได้ ไทยจะรับมืออย่างไร"

 ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของ       

โรคตดิเชื้อ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ จดัการบรรยาย

พิเศษ หัวข้อ "GMOs อนาคตที่เลี่ยงไม่ได้ ไทยจะรับมือ

อย่างไร" ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 

อาคาร 1  เมื่ อ วันที่  3  กุมภาพันธ ์  2558 โดยม ี                                 

รศ. ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน                   

ความปลอดภัยทางชีวภาพ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

พืชดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความปลอดภัย             

ในการนำาพืชดัดแปลงพันธุกรรมไปประกอบอาหาร         

ตลอดจนระบบควบคุมความปลอดภัยต่อพืชดัดแปลง

พันธุกรรมของประเทศไทย ซึ่งก็ทำาให ้ผู ้ เข ้าร ่วมฟัง                 

การบรรยายได้รบัความรู ้และแนวคดิสำาหรบัการนำาเทคนคิ

ทางชวีโมเลกุลมาปรับใช้กบังานวจิยัของสถาบนัฯ ได้อกีด้วย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมเรื่อง

เทคนิคการเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุม

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรม    

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนวาระการประชุม      

และรายงานการประชุม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4     

อาคาร 1 เมื่อวันที่ 16 มนีาคม 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการเขียนวาระการประชุม

และรายงานการประชุมที่ถูกต้องให้ชาวสถาบันฯ โดยม ี  

นายปรีดา  ศิริรังษี หัวหน้าสำานักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นวทิยากรในการอบรมครัง้นี้
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"Activities"

ร่วมโครงการฉีดวัคซีนรวมป้องกัน
โรคคอตีบ - บาดทะยัก
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
2 เมษายน 2558

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์          

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

ร่วมปันความสุขแด่ผู้สูงอายุ   

บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2558
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 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่ สถาบัน วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

เนื่องในโอกาสทำาบุญตึกอาคาร เมื่อวันที่     

20 กุมภาพันธ์ 2558
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ตารางกิจกรรม

นางฉายสุรยี์  ศุภวไิล นักวจิัยชำานาญการ ร่วมประชุมวชิาการ ร่วมเป็นกรรมการพจิารณา/

ตัดสินผลงานวิจัย "แสดทองวิชาการ 58" : พัฒนาคน พัฒนางาน สมานสามัคคี ผลงานด ี             

มคีุณธรรม ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รสีอร์ท ปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา

นางสาวอรยิา  สงิหประเสรฐิ พนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวนลิบล  ตุ้ยคำาภรี์ นักการเงนิ

และบัญชี, นางฉันทนา  พรหมพุทธา พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ          

ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่ายของทุกส่วนงาน   

ณ ห้องทองกวาว สำานักบรกิารวชิาการ จังหวัดเชยีงใหม่

นายศกัดา  พรงึลำาภ ูนกัวจิยัอาวโุส เป็นผู้ทรงคณุวฒุ ิพจิารณาผลงานวจิยัและวพิากษ์ผลงาน

วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

นางฉันทนา  พรหมพุทธา พนักงานปฏบิัตงิาน, นางนฤมล  แสนสม เจ้าหน้าที่สำานักงาน, 

นายรัตนชัย  ต๊ะปิง พนักงานธุรการ เข้าฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ     

การบรหิารงานธุรการอย่างมอือาชพี ณ ห้องทองกวาว สำานักบรกิารวชิาการ จังหวัดเชยีงใหม่

นางฉายสรุย์ี  ศภุวไิล นักวจิยัชำานาญการ ร่วมเป็นวทิยากร IBC แนวปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยั

ทางชีวภาพสำาหรับการดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม หลักสูตร

เร่งรัด คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ จังหวัดสงขลา

นายแพทย์วาท ี สทิธ ินักวจิัย ร่วมประชุมวชิาการ World Health Summit Regional Meeting 

Asia, Kyoto 2015 Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

นางอรุณรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล นักวิจัย เข้าร่วมประชุม World Health Summit Regional       

Meeting School of Public Health Kyoto University Kyoto ประเทศญี่ปุ่น

1 - 3      เมษายน 2558

1 - 4      เมษายน 2558    

5           เมษายน 2558

7           เมษายน 2558

7 - 8     เมษายน 2558

13 - 14  เมษายน 2558

13 - 17  เมษายน 2558

เมษายน 2558
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20          เมษายน 2558

24          เมษายน 2558

ประชุม 5 สถาบันวจิัย 

ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจำาสถาบันฯ 

นางฉายสุรยี์  ศุภวไิล นักวจิัยชำานาญการ ร่วมเป็นคณะทำางาน ความปลอดภัยทางชวีภาพ

ด้านอาหาร ประชุมคณะทำางานกำากับโครงการการพัฒนากลุ ่มผู ้ประเมินความปลอดภัย             

ทางชีวภาพด้านอาหารรุ่นใหม่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 อาคารสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์   

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร

10.30 น.  บุคลากรสถาบันฯ ร่วมรดนำา้ดำาหัวผู้อาวูโส และผู้อำานวยการสถาบันฯ

14.00 น.  บคุลากรสถาบนัฯ  ร่วมรดนำา้ดำาหวัผูอ้าวโูส และอธกิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

พฤษภาคม 2558
29          พฤษภาคม 2558 อบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณอีัคคภีัยและแผ่นดนิไหว
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ส�ำเนำถูกต้อง.ง..ง พิมพ์เดียวกัน...เป๊ะ! เด็กใครหว่ำ! คริสมำสต์ ... Jingle Bell แหม..สีเขียวยังโพสต์ท่ำเดียวกันอีกน่ะ

สะดุดตำ....นำงแบบฟรุ้งฟริ้ง..มุ้งมิ้ง นึกว่ำเซเลปที่หนำยลงปก งำมแต้งำมว่ำ วิวก่งำม คนก่งำม..เนอะ   

สีผมอินเทรนรับกับซัมเมอร์นี้เจงๆ....เรยอ่ะ
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เธอท�ำให้ช้ำน...น เพ้อ! ละเมอๆยำมบ่ำย..พอคลำยง่วง...555

ทีมเวิร์ก....ร่วมด้วยช่วยกันเล็ง!

ติดเบี้ยวมะได้..น๊ำ อะแฮ้ม..ม ...

ใจดีสู้เข็ม....โถ! แค่เจ็บจิ๊ดๆ....ชิลๆเนอะ

ใต้ล�ำพู...รอคู่กรรม??...^-^
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...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม

หูย..ย น่ำกิง... enjoy eating อำหย่อยกันหญ่ำยเชียว หน้ำตำทุกคนดูเปรม..มว๊ำกๆ
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

เรื่อง  มลพษิทางอากาศ - หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สารพษิบนฝุ่น ต่อสุขภาพ

1. องค์การอนามัยโลก กล่าวถงึ “ผลกระทบมลพษิทางอากาศต่อสุขภาพ” ว่าอย่างไร

  องค์การอนามยัโลก รายงานเมือ่ปี พ.ศ. 2557 ว่า “มลพษิ

ทางอากาศ” เป็นปัจจยัเสีย่งทีส่ำาคญัทีส่ดุทางสิง่แวดล้อมต่อสุขภาพ 

โดยไปเพิ่มความรุนแรงการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ อาท ิ       

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด โรคทางเดินหายใจ        

แบบเรื้อรังและเฉียบพลัน รวมทั้งโรคภูมิแพ้ ทั้งนี้ มลพิษ            

ทางอากาศทัง้ทีเ่กดิในเมอืงและในเขตชนบท เป็นสาเหตุ

การตายก่อนวัยอันควร ถงึ 3.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 

โดยร้อยละ 88 เกดิในประเทศมรีายได้น้อยและปานกลาง  ส่วนใหญ่

อยู่ในแถบแปซฟิิกตะวันตก และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (WHO, Fact sheet No 313, March 2014)

 การลดมลพษิทางอากาศจะเป็นการลดปรมิาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทัง้ ก๊าซมเีทน ซึ่งจะเป็นการ

ลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งขณะนี้ มนุษย์เรากำาลังเผชิญกับสภาพภูมิอากาศสุดโต่ง            

อาท ิร้อนจัด หนาวจัด ฝนตกมาก และฝนแล้ง เป็นต้น

2. ทำาไม “ต้องกลัวฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ”

 2.1 ฝุ่นละอองขนาดต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1) ฝุน่พเีอม็10 (PM10) เป็นฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเท่ากบัหรอืเลก็กว่า 

10 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผมประมาณ 5-7 เท่า -> เข้าไปถึง     

ทางเดนิหายใจส่วนบน

2) ฝุ่นพีเอ็ม2.5 หรือฝุ่นละเอียด (PM2.5 หรือ Fine particles)  

เป็นฝุ ่นละอองที่มีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่า 2.5 ไมครอน             

-> เข้าไปถงึทางเดนิหายใจส่วนล่าง 

3) ฝุ่นพีเอ็ม0.1 หรือฝุ่นละเอียดมาก (PM0.1 หรือ Ultrafine    

particles) เป็นฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเท่ากบัหรอืเล็กกว่า 0.1 ไมครอน 

-> เข้าไปถงึทางเดนิหายใจส่วนล่าง (เส้นเลอืดฝอยในปอด)

 *ในฝุ่นพเีอ็ม10 จะมฝีุ่นพเีอ็ม2.5 ร้อยละ 60-75 
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 2.2 บนฝุ่นมสีารพษิเกาะอยู่

  ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นพีเอ็ม10 ฝุ่นพีเอ็ม2.5 หรือแม้กระทั่งฝุ่นพีเอ็ม1 ซึ่งมีขนาดเล็กมากๆ บนฝุ่นละอองนั้นม ี  

สารพษิต่างๆ รวมทัง้เชื้อโรค เกาะอยู่ด้วย 

 หากเปรยีบกบัขนมไข่หงส์ อนภุาคของฝุน่ละอองขนาดเลก็จะเป็นตวัก้อนขนม ส่วนสารพษิและเชื้อโรคต่างๆ 

จะเหมอืนกับนำา้ตาลที่เคลอืบเกาะอยู่บนผวิของก้อนขนม

 สารพิษที่มักพบบนฝุ่นที่เกิดจากหมอกควัน ได้แก่ สารพีเอเอช (โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, 

PAHs) ที่เกิดจากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทุกชนิด ได้แก่ หมอกควันไฟป่า ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ อาหารปิ้งย่าง        

และการสูบบุหรี่ สารพีเอเอชหลายชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ทำาให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มากกว่าใน    

ภาวะปกติ

3. ฝุ่นเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ และฝุ่นเล็กไปถงึปอด

 เมื่อเราหายใจเอาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไป สารพิษและเชื้อโรคบนฝุ่นจะทำาให้ระบบทาง

เดนิหายใจระคายเคอืง อักเสบ หรอืเกดิพงัผดืได้ ทำาให้ประสทิธภิาพของปอดในการแลกเปลีย่นอากาศลดลง ร่างกาย

จะเกดิกลไกการปรับตัวโดยหายใจสัน้และถี่ขึ้น ทำาให้มอีาการกำาเรบิของโรคเรื้อรังต่างๆ ถ้าได้รับซำา้ๆ หลายปี จะ

ก่อให้เกดิโรคภูมแิพ้ได้
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4. ผลกระทบสุขภาพ 

 1) มสีารพษิก่อมะเร็งบนฝุ่นมากน้อยเท่าใด

 ในปี พ.ศ. 2555 หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ได้ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นพีเอ็ม10 ในพื้นที่ 4 อำาเภอ ประกอบด้วย อำาเภอแม่แจ่ม อำาเภออมก๋อย อำาเภอเชียงดาว        

และอำาเภอพร้าว และในเมอืงเชยีงใหม่ เป็นจุดเปรยีบเทยีบ พบว่า

 ในช่วงฤดแูล้ง ซึง่เป็นช่วงมหีมอกควนั มสีารพษิพเีอเอชทีเ่ป็น

สารก่อมะเร็งเกาะอยู่บนฝุ่นพเีอ็ม10 จาก 4 อำาเภอ ร้อยละ 59-66 

ของสารพีแอชรวม ในขณะที่ในเมืองเชียงใหม่ มีร้อยละ 46 ทั้งนี้       

จากการตรวจปัสสาวะดูการรับสัมผัสสารพีเอเอชในเด็กนักเรียน

อนุบาล จำานวน 555 คน ส่วนใหญ่อายุ 5-8 ปี อนุมานได้ว่า              

“ฝุน่ในพื้นทีใ่กล้แหล่งเผา หรอื ฝุน่มอืหนึง่” จะมสีารพษิมาก ประชาชน

ในพื้นที่ได้รับสัมผัสสูงกว่าในพื้นที่ไม่มีการเผาหรือเผาน้อยมาก    

(เมอืงเชยีงใหม่) 

  ในช่วงฤดูฝน มสีารพษิก่อมะเร็งบนฝุ่นพเีอ็ม10 เพยีงร้อยละ 

29 ของสารพเีอชรวม  ในอำาเภอแม่แจ่ม และ ร้อยละ 22 ในเมอืงเชยีงใหม่

 2) ผลกระทบต่อการทำางานของปอดในเด็กนักเรยีน

  จากการศกึษาตดิตามการทำางานปอดในกลุม่เดก็นกัเรยีน

ระดับประถมศกึษา (อายุ 10-12 ปี) ในจังหวัดเชยีงใหม่ จำานวน 

54 คน ในช่วงไม่มมีลพษิหมอกควัน (กค. 2554) และช่วงมมีลพษิ

ที่หมอกควัน (มคี. 2555) พบว่า สมรรถภาพการทำางานของปอด

ในเด็กกลุ ่มนี้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ (FEV1/FVC percent            

predicted = 94.6±4.4 และ 91.3±4.7 ตามลำาดับ (p<0.05)       

และพบสารบ่งชี้ความเครียดในลมหายใจเพิ่มขึ้น (สารมาลอน

ไดอัลดีไฮน์จากลมหายใจ) บ่งบอกถึงผลกระทบทางชีวภาพ         

ในระยะเริ่มต้นของการสัมผัสมลพษิหมอกควัน 

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัยอาวุโส 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...
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I  English
By Kittipong & Arunrat

What did you think?

 สวัสดีค่ะ I love English ฉบับนี้ ยังคงเกาะติดกับบทความดีๆ ของคุณ Andrew Biggs ที่ผู้เขียนได้อ่านและรู้สึกชอบ   

คำาที่จะนำาเสนอในคราวนี้เป็นคำาถามที่เพื่อนฝรั่งมักจะพูดติดปากเวลาต้องการทราบความคิดเห็นของเรา (ในเรื่องที่ผ่านมาแล้ว) 

หรือบางทีเราเองก็อยากทราบความคิดเห็นของเขา เราก็จะใช้คำาถามนี้เช่นกัน นั่นคือคำาว่า “What did you think?”

 สมมุติ ยกตัวอย่างว่าเราไปดูหนังกับเพื่อนฝรั่ง คำาถามที่เรามักจะใช้ในการสนทนาหลังจากที่ดูหนังจบก็

มักจะใช้คำานี้แหละ What did you think? ความหมายคอื คุณคดิว่าอย่างไร สังเกตว่าคำาถามนี้ออกในรูปอดตีกาล

คอื เราใช้ did ไม่ใช่ do นั่นเป็นเพราะว่าหนังนัน้จบแล้ว เราจงึกำาลังถามถงึสิ่งที่เกดิขึ้นในอดตี ไม่เหมอืน What do 

you think? ซึ่งเป็นการออกความคดิเห็นเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ยังกำาลังเกดิขึ้นอยู่

 บางคนอาจเพิ่มคำาว่า So ในคำาถามนี้ ให้กลายเป็น So what did you think? เพราะฝรั่งชอบใช้ So อย่างนี้

ในภาษาพูด ความหมายคอื ถ้าอย่างนัน้ หรอื แล้ว แต่ที่จรงิไม่ค่อยมคีวามหมายอะไรมากนักนอกจากการปูพื้น

เพื่อเปิดประเด็นใหม่ และประเด็นนัน้คอืความคดิเห็นของคุณ 

 แล้วเราจะพูดว่าอย่างไรเมื่อเพื่อนฝรั่งถามเราว่า So what did you think? หรอื “แล้วคุณคดิอย่างไรเกี่ยว

กับหนังเรื่องนี้” 

ก ็… ตอบได้หลายร้อยวธิ ีทีส่ำาคัญมากคอื ภาพยนตร์ทีเ่ราดกูจ็บสิ้นสดุแลว้ มนัอยูใ่นอดตี ดงันัน้เมือ่คณุออกความ

คดิเห็น อย่าลมืใช้อดตีกาลด้วย เช่น 

It was great. (เยีย่ม)
It was good. (ดี)

It was okay. (ก็โอนะ ไม่ดีไม่เลว) 

It was average. (งัน้ๆ ธรรมดา) 
It was terrible. (แย)่

 มันคอื มันคอื มันคอื … It was It was It was … แต่มันคอืในอดตีนะคะ
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 อย่างที่บอกไปแล้วมหีลายๆ วธิทีี่จะออกความคดิเห็นเกี่ยวกับหนัง ที่ใช้มากที่สุดคอื 2 วธิดีังนี้

วธิทีี่ 1. It was …

 เพิ่งพูดถึงรูปประโยคนี้ใช ่ไหมคะ ใช ้           

It was บวก ความคดิเห็นของคุณ 

 ถ้าชอบหน้งนัน้อย่างมากก็พูดว่า It was 

very good!

 แต่ก็ยังมีอีกเป็น 10 คำาที่คุณใช้แทน     

very good นะคะ เช่น 

It was brilliant! 

It was fantastic!

It was amazing!
It was sensational!

It was excellent!

It was incredible
!

It was unreal!

It was ace!

It was awesome!

It was the bomb!

 ถ้าชอบแบบธรรมดาคงต้องใช้  It was good.   It was pretty good.   It was quite good.

 แต่ถ้าจะเน้นว่า หนังด ีแต่ไม่ใช่ดเีลศิ คงต้องใช้ประโยคว่า It was good but not great. หรอื It was 

good but not brilliant. ส่วนภาพยนตร์ที่เรารู้สกึเฉยๆ ไม่ชอบแต่ไม่ถงึขัน้เกลยีด ฝรั่งมักจะพูดว่า It was okay. 

หรอื It was so-so.

 คำาว่า okay มีหลายความหมาย ซึ่งความหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บริบท และนำ้าเสียง                  

ของเราเอง แต่ในเชิงออกความคิดเห็นคำาว่า okay นั้นมื่อใช้ในประโยคแบบ That movie was okay. หรือ            

It was okay. คงต้องแปลว่า หนังไม่ถงึดมีาก ไม่แย่ แต่ เฉยๆ

 แล้วสำาหรับหนังที่แย่ล่ะ คงต้องใช้

ประโยคเหล่านี้ส ิเช่น

It was really bad. 

It was boring.  (น่าเบื่อ) 

It was dull. (จดืๆ ไม่สนุก) 

It was terrible. (แย่) 

It was awful. (แย่มาก) 

It was shocking. (ทำาให้รู้สึกตกใจ หรือแย่มาก      

แล้วแต่สถานการณ์และสหีน้า) 

It was horrible. (แย่มาก) 

It was hideous. (แย่กว่า horrible อกี) 

 It was the worst movie I’ve ever seen. (หนังที่เลวที่สุดที่เคยดุ) 

 It was nothing to write home about. (เป็นสำานวน แปลตรงตวัคอื มนัไม่ดเีลยไม่จำาเป็นต้องเขยีน

จดหมายส่งที่บ้านเพื่อเล่าให้แม่ฟังว่าหนังเป็นอย่างไร) 

 วธิหีลักของการออกความคดืเห็นซึ่งบางครัง้เราจะพูดว่า I thought ก่อนเช่น I thought it was good.   

I thought it was bad. 

 I thought หมายถงึ ฉันคดิว่า ซึ่งความคดินัน้เกดิขึ้นในอดตีตอนชมหนัง งัน้ใช้ I thought ไม่ใช่ I think. 

นะคะ
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วธิทีี่ 2. I ….. it. 

 อกีรูปประโยคหนึ่งที่เราใช้บ่อยคอื I loved it. 

 คือ เริ่มต้นกับ I ตามกริยาในรูปอดีตกาล (เพราะดูหนังในอดีตจำาได้ไหม) ตามด้วย it เพราะว่า                       

ก. กรยิาพวก like, love เหล่านี้ต้องมกีรรมตามมา เราไม่สามารถพูด I like. หรอื I love. เฉยๆ และ ข. ใช้ it แทน 

the movie หรอื ภาพยนตร์เรื่องนัน้ 

 ถ้าชอบหนังนั้นให้พูดว่า  I loved it.   I enjoyed it.   I liked it. 

 คำาว่า like นี้ช่วยให้เราพูดถงึระดับหรอืความเข้มข้นของความรู้สกึ ชอบ นั้น เช่น

 ทั้งหมดนี้ถ่ายทอดความรูสกึว่า ชอบนดิๆ อาจแย่ๆ เล็กน้อยด้วย

I really liked it. (ฉันชอบมันมาก ๆ) I liked it a lot. (ฉันชอบมันมาก ๆ เหมือนกัน)

I quite liked it. (ฉนัคอ่นขา้งจะชอบมนัมาก)

I rather liked it. (ฉันชอบมัน หรือ ฉันค่อนข้างจะชอบมัน เหมือนกัน)

I kind of liked it. หรือ I kinda liked it.

I sort of liked it. หรือ I sorta liked it.

 ถ้าไม่ชอบก็คงต้องพูดว่า I didn’t like it.    I disliked it.    I hated it. 

(คำาว่า hate แปลว่า เกลยีด แรงนะ แต่ภาพยนตร์บางเรื่องแย่ขนาดสมควรต้องใช้คำานี้)

 สำาหรับผู้ชมที่ชอบวจิารณ์อย่างละเอยีดก็อาจใช้สูตร I liked the part where … ซึ่งหมายถงึ ฉันชอบ

ส่วนที่ หรอื ฉันชอบฉากที่ … เช่น 

 I liked the part where the hero fell in love. (ฉันชอบฉากที่พระเอกตกหลุมรัก) 

 I liked the part where she fell off the horse. (ฉันชอบฉากที่เธอตกม้า) 

 I liked the part where the aliens got blown up. (ฉันชอบฉากที่มนุษย์ต่างดาวถูกระเบดิ) 

 ถ้าไม่ชอบอะไรก็คงต้องเปลี่ยน I liked เป็น I didn’t like เช่น I didn’t like the music. (ไม่ได้ชอบ

เพลงประกอบภาพยนตร์เลย)
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 อีกวิธีหนึ่งที่ฝรั่งออกความคิดเห็นคือโดยใช้ I think (ฉันคิดว่า…) แต่ถ้าเป็นหนังที่คุณดูแล้วคงต้องใช้   

รูปอดตีกาล คอื  I thought the acting was good. (ฉันคดิว่าการแสดงด)ี 

   I thought the direction was good. (ฉันคดิว่าการกำากับด)ี 

   I thought the ending was good. (ฉันว่าตอนจบก็ด)ี 

 หรอืถ้าเอาง่ายๆ ก็ 

   Brad Pitt was good. (แบรดพทิท์เล่นดนีะ) 

   Nicole Kidman was good. (นโิคลคดิแมนเล่นด)ี 

 และในทางกลับกันก็ 

   I thought the acting was terrible. 

   I thought the ending sucked. 

 ทัง้สองประโยคนี้แสดงว่าคุณไม่ชอบการแสดงหรอื ตอนจบเลย กรยิา to suck แปลว่า ดูด แต่ในเชงิ    

แสลงอะที่ suck นั้นถอืว่าแย่มาก เช่น 

   The movie sucked. (หนังนั้นแย่จัง) 

   The acting sucked. (การแสดงไม่ได้เรื่อง) 

แค่นี้คุณก็เริ่มคุยเรื่องหนังกับเพื่อนฝรั่งได้แล้ว พบกันคราวหน้า อย่าลมืว่าภาษาอังกฤษง่ายนดิเดยีวค่ะ
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ยำา่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก

“ร่างกายต้องการทะเล หัวใจต้องการมีเธอ”

                    วลิาวัลย์ ชัยแก่น
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 เวลานั่งดูข่าว รายการท่องเที่ยวต่างๆ กับพ่อแม่ คุณเคยได้ยนิเสยีงกระซบิลอยลมว่า “ทะเลใต้นี่สวยจังเนาะ” “นำ้าทะเล

มันจะเขียวแบบนี้จริงไหม” แบบนี้บ้างไหมคะ ซึ่งพอได้ยินเราก็จะหันไปหาต้นเสียง จะเจอพ่อแม่ทำาหน้านิ่งๆ ตากลอกไปมา                 

เป็นเชิงว่า เปล่า!!! ฉันแค่คิดดัง..... (สงสัยผีบ้านผีเรือนช่วยกระซิบมั้ง) คำาพูดลอยลมเหล่านี้จึงเป็นที่มาของทริปนี้ค่ะ ขอตั้งชื่อว่า 

“ทรปิ สว.ท่องเที่ยววถิไีทยสู่ทะเลใต้จังหวัดกระบี่” ยาวไปเนาะ (555) เรยีก “ทรปิ สว.” แล้วกันนะคะ (ที่ สว.สูงวัย เพราะแม่เรา

อายุ 58 พ่อเราอายุ 62 และเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซกี) เมื่อคดิจะพา สว. เที่ยวก็ต้องหาข้อมูลให้แน่น และที่สำาคัญต้องหาปัจจัย (เงนิ)   

ให้พร้อม (ปัจจัยหลักเลย 555) อยากแชร์วธิเีก็บตังค์เที่ยวของเราหน่อยนะคะ เราใช้วธิเีก็บแบงค์ 50 บาททุกครัง้ที่ได้มาจากการ    

ใช้จ่ายไว้เป็นกองทุนเพื่อการท่องเที่ยว มันช่วยให้เวลาไปเที่ยวแต่ละครั้งลดการควักเงินเก็บก้อนโตออกมาได้ ใครจะนำาวิธีนี้ไปใช้ก็  

ไม่หวงนะคะ ขออย่างเดยีวอย่าเก็บไว้นาน เอากลับออกมาคนืตลาดด้วย เดี๋ยวเราไม่มทีี่เก็บ ^^

 การเตรียมตัวก่อนเดินทางเป็นสิ่งที่สำาคัญมากสำาหรับการพา สว. เที่ยวเพื่อให้ราบรื่นและสนุกที่สุด เริ่มตั้งแต่การจอง        

ตั๋วเครื่องบินและที่พัก สำาหรับมนุษย์เงินเดือนแบบเราๆ ท่านๆ (หรือเราคนเดียว) ก็คงไม่พ้นต้องเล็งตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน ครั้งนี้      

เราได้โปรฯ ข้ามปีของสายการบนิหางแดงเป็นแบบรวมที่พัก 3 วัน 2 คนืในราคาถูกใจ (เฉลี่ยคนละ 2,000 บาท ถูกไปไหน!!!) แนะนำา

ว่าควรเลือกที่พักในบริเวณของอ่าวนางนะคะ เพราะง่ายต่อการไปทัวร์เกาะต่างๆ บริษัททัวร์จะมีรถ รับ-ส่งฟรี จากโรงแรมใน        

อ่าวนางซึ่งช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและเวลาด้วย (งกนั่นเอง^^) และควรเลอืกที่พักที่มลีฟิท์นะคะ เพราะการเดนิขึ้น

บันไดมันเป็นเรื่องลำาบากมากสำาหรับ สว. อย่าว่าแต่ สว. เลยค่ะเราเองเดนิขึ้นสัก 2 ชัน้ก็แทบทรุดเหมอืนกันนะคะ เอาเป็นว่าประเมนิ

ศักยภาพผู้ร่วมทรปิกันดูด้วยแล้วกันว่าไหวรเึปล่า อย่าเลอืกจากราคาอย่างเดยีว เดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสยีจะหาว่าไม่เตอืนนะ :P  

 สำาหรับทริปนี้เนื่องจากเราอยากให้มันเป็นความทรงจำาที่แสนพิเศษ (หรือเปล่า?) สำาหรับพ่อแม่ เราจึงเตรียมความพิเศษ

เล็กๆ โดยการตัดเสื้อทีมลายช้างน้อยสีสดใสตามสไตล์ของแต่ละคนใส่ในวันเดินทางไปด้วย ตอนแรกที่ใส่ยอมรับเลยว่าเขินมาก         

มแีต่คนมอง แต่พอหันมาเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ที่ดูภูมใิจมากที่มคีนมอง คนทักว่าน่ารักก็เลยรู้สกึว่าคุ้มที่ได้ทำา (วัดได้จากยอด like 

ใน facebook ด้วยนะ)

 ไฟลท์บินสำาหรับเส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ ของเรา เป็นไฟลท์เช้ามากๆๆ ต้องไปถึงสนามบินก่อนตี 5 ครึ่ง แต่เรื่องนี้                

ไม่ต้องห่วงเมื่อคุณเดนิทางกับ สว. เพราะตื่นเต้นกันมาก ตื่นนอนกันตัง้แต่ต ี3 (เพื่อ!!!!) แนะนำาว่าควรเช็คอนิล่วงหน้ามาให้เรยีบร้อย

เพื่อความสะดวก เค้าให้เช็คอนิล่วงหน้าได้ 14 วันก่อนเดนิทาง และมทีรกิวธิกีารเช็คอนิเพื่อให้ได้ที่นั่งด ีนั่งตดิกันแบบไม่ต้องเสยีเงนิ

ค่าเลือกที่นั่งด้วยนะคะ ลองหาอ่านในเน็ตได้ (ไม่ได้ก็หลังไมค์มา) สำาหรับการเดินทางกับผู้สูงอายุหรือพิการแบบเรา สามารถขอ     

วลีแชร์ได้ที่เคาเตอร์เช็คอนิ สะดวกสบายไม่มคี่าใช้จ่ายแถมถ้าพนักงานใจด ีได้อัพเกรดที่นั่งเป็น Hot seat ด้วยนะ เมื่อโหลดสัมภาระ

เรยีบร้อยก็ได้เวลาอำาลาหมอกควัน บ๊ายบาย...เชยีงใหม่
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 ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้เรากำาลังลดระดับการบิน 

เพือ่ลงจอดยงัสนามบนิกระบี ่แนะนำาว่าถ้าได้ยนิเสยีงประกาศนี้ ให้รบี

เปิดหน้าต่างดูวิวทะเลอันดามันกันเลย ท่านจะได้เห็นภาพท้องทะเล

อนัดามันจากมมุสงูทีไ่ม่ได้หาดกูนัง่ายๆ นะจ๊ะ ระยะเวลาบนิประมาณ 

2 ชั่วโมง ไม่มากไม่น้อยเราก็เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกระบี่ 

สำาหรบัวนัแรกนี้เราเลอืกเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วบนบกทีส่ำาคญัๆ ได้แก่ 

วัดถำ้าเสือ เขาขนาบนำ้า (สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่) สระมรกต      

และนำา้ตกร้อน โดยเราเช่ารถขับเอง ไม่ยากนะคะทุกที่มปี้ายบอกทาง

ชัดเจนหลงนิด อ้อมหน่อย ถือว่าเป็นการผจญภัยในอีกรูปแบบ   

สำาหรับสระมรกตต้องเดินเข้าไปจากจุดจอดรถประมาณ 800 เมตร 

ซึ่งค่อนข้างไกลสำาหรับพ่อเราที่เดินลำาบาก แอบกระซิบนิดนึงว่า         

ให้มองหามอเตอร์ไซด์พี่เจ้าหน้าที่อุทยานที่อยู่แถวนั้นแล้วขอให้เขา  

ไปส่ง ค่าบรกิารก็แล้วแต่จะให้ (อย่าบอกใครนะรู้กันแค่เราๆ ออิ)ิ
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 มื้อแรกในกระบี่แนะนำา ร้านอาหารน้องโจ๊ก ร้านนี้     

อยู ่ในตัวเมืองกระบี่ เป็นร้านที่เน้นขายคนที่พื้นที่มากกว่า         

นักท่องเที่ยว ดังนั้นรสชาตอาหารจึงเป็นแบบดังเดิมแท้ๆ เมนู  

ที่เราลองแล้วใช่เลยและอยากแนะนำาคือ แกงส้มปลากะพง   

ยอดมะพร้าวอ่อน รสเข้มข้นแบบแกงใต้แท้ๆ กินกับข้าวสวย

ร้อนๆ (โอ๊ย..นำ้าตาจิไหล) สะตอผัดกะปิกุ้งสด เมนูนี้ถือว่า

กลมกล่อมมากกลิ่นไม่แรง จานนี้ถึงขั้นต้องขอสองเลยทีเดียว 

และเมนสูดุท้ายทีอ่ยากแนะนำาคอืใบเหลยีงผดัไข่ เมนธูรรมดา

ที่ไม่ธรรมดาช่วยดับความร้อนแรงของแกงส้มได้เป็นอย่างด ี  

ใครไปแล้วไม่ถูกใจให้เตะคนที่ไปด้วยได้เลย^^ 

 วันแรกกว่าจะเที่ยวครบตามแผนก็เกือบเย็นได้เวลา

เช็คอินเข้าที่พักกันแล้ว โรงแรมที่ได้จากโปรฯ หางแดงชื่อ       

อ่าวนางเม้าท์เท่นวิว ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนางซอย 11 โรงแรม       

ติดหน้าผาสมชื่อโรงแรมเลยค่ะ ห้องพักกว้างขวาง สะอาด 

พนักงานมีน้อยไปนิดแต่เป็นกันเองมาก ภายในมีเตียงเสริม       

ให้ด้วย จรงิๆ นอนห้องละ 4 คนยังได้แบบสบายๆ แต่ตามโปรฯ

ที่ซื้อมาคอืห้องละสองคน กลิ้งกันให้เต็มที่ไปเลย 

ZZZZzzzzz...

 สำาหรับวันที่ 2 เราเลือกทริปเกาะห้องซึ่งประกอบ      

ไปด้วยเกาะเหลาลาดงิ เกาะผกัเบีย้ อ่าวห้อง และเกาะห้อง 

ที่ เ ลื อ ก ที่ นี่ เ พ ร า ะ ไ ม ่ ต ้ อ ง ก า ร เ จ อ ค น เ ย อ ะ แ บ บ                                               

ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ซึ่งเป็นทรปิยอดนยิมของนักท่องเที่ยว 

เราติดต่อเรือเช่าไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางเพื่อความชัวร์ เป็นเรือ

หางยาวแบบเช่าเหมาลำาของสหกรณ์เรือหางยาวอ่าวนาง    

ราคามาตรฐานอยู่ที่ 2,800 บาท/วัน แต่ถ้าไปกันน้อยๆ ก็เลอืก

แบบจอยกรุ๊ปได้นะคะ ราคาก็จะถูกลง ทรปิเกาะห้องมขี้อดคีอื

ใช้เวลาเดนิทางน้อยประมาณ 40 นาท ีเรยีกว่ายังไม่ทันเมาเรอื

ให้อาหารปลาก็ถึงจุดหมายกันแล้ว นักท่องเที่ยวที่นี้ไม่ถึงกับ

เยอะมากจนต้องตบตแีย่งเงาไม้กนั (อนันี้เว่อร์ค่ะ 555) และไม่มี

จุดดำานำ้ากลางทะเล ซึ่งจะค่อนข้างลำาบากสำาหรับพ่อแม่         

และการไปเรือแบบเช่าเหมาลำาก็ทำาให้เราสามารถอยู่ได้นาน  

เท่าที่ต้องการ งานนี้ สว.ของเราฟินกันสุดๆ เหมือนได้กลับไป

เป็นเด็กอีกครั้ง อยู่ในนำ้ากันทั้งวัน ข้าวปลาแทบจะไม่ถามถึง    

ยิ่งตรงไหนมีปลาเยอะๆ นี่ตื่นเต้นกันมาก ปลาที่นี้ก็คุ้นกับคน

เกิ๊นนนน ตอดขี้ไคลกันใหญ่ เรื่องปลานี่ต้องยำ้ากันหน่อยนะคะ

ว่าเวลาใครไปเที่ยวกรุณาอย่าเอาอาหารหรือขนมให้ปลา   

เพราะมันจะทำาให ้ปลาเสียนิสัยทำาลายระบบนิเวศด ้วย              

จริงๆ เขาก็รณรงค์กันอยู่ ป้ายห้ามก็มีแต่หลายๆ คนก็ยังเห็น

เป็นเรื่องสนุก ทำากันอยู่ พบเห็นก็ต้องช่วยๆ กันเตือนนะคะ   

ทะเลไทยคนไทยไม่ดูแลแล้วใครจะทำา 
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  บ่ายแก่ๆ ก็ได้เวลากลับเข้าที่พักกันแล้ว วันนี้เรยีกว่า

ทัง้สนุกทัง้เหนื่อยกลับที่พักหลับเป็นตายกันเลยที่เดยีว แต่ไม่มี

ใครบ่นสักคำา เช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้เวลากลับสู่ความจริง กลับสู่       

ดินแดนล้านนาของเรา สำาหรับพ่อแม่ทริปนี้คือความสุข       

ความทรงจำา ความฝันที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากมีโอกาส          

ได้สัมผัสทะเลอันดามัน สำาหรับลูกอย่างเรามันคือความ         

ภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ทำาเพื่อพ่อแม่ ทริปสั้นๆ ที่ไม่เหนื่อย

มากมาย ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปหวังว่าจะจุดประกายสำาหรับ    

ทุกท่านที่ได้อ่าน อยากให้ลองพาพ่อแม่ออกไปเที่ยวดูนะคะ 

รับรองว่าคุ ้มค่า แบบที่คุณจะไม่มีวันลืม....ไม่มีอะไรยาก           

ถ้าอยากทำา
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ย�่าเท้าทั่วไทย

         ไปทั่วโลก

****สัตหีบ...จะรีบไปไหน****    
ทาซี่ แอนด์ เดอะ แกงค์
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 ทริปนี้...รู ้ยัง?  เราแพลนการเดินทางแบบข้ามปีกันเลยทีเดียว นับวันรอถอยหลัง       

COUNT DOWN ปี 2557 มาโผล่ปี 2558 และคณะประชุมกินข้าวเม้าท์มอย ได้แต่มโนกันว่า               

จะไปเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆ ในพัทยา และกินช๊อปกันแบบสุดๆ ในเมืองกรุง แต่ก็นั่นแหละค่ะ  

เวลาน้อยมากสำาหรับการเดินทางแบบเร่งด่วนเสาร์-อาทิตย์ เพื่อที่จะให้กลับมาทันทำางานใน           

เช้าวันจันทร์ เพราะที่ประชุมลงความเห็นว่าเราจะไม่ลางานกันค่ะ กว่าสมาชิกผู้ร่วมชะตากรรม       

ในทรปิจะลงเอยรวมตวักนัได้ครบคู ่6 คนพอด ีกป็ระมาณว่านดักนัเป็นเดอืนนัน่แหละค่ะ ในคราแรก 

4 คน ที่แพลนซื้อตัว๋แอร์เอเชยีล่วงหน้าเป็นปี มทีมี กกจ. คอื พี่นาย (ปภาวด)ี พี่หนงิ (ภัทรนษิฐ์)      

พี่อ้อม(ศริวิด)ี และติ๊งโหน่ง (อำาพร) ส่วนเลขาฯ ผบ. พอเดอะแกงค์มาชวนก็เรยหลวมตัวไปกะเค้าน่ะ 

โชคดียังไหวตัวทันจองไฟล์ทล่วงหน้าได้วันเวลาเดียวกัน แต่พอน้องต่าย (ปชส.) ทราบข่าว                

เลยจองตั๋วตามมาติดๆ แต่ไม่ได้ ตั๋วเต็มแล้วค่ะ หล่อนจึงจำาต้องจับไฟล์ทนกแอร์ไฟล์ทเช้าไปถึง

ดอนเมอืงก่อนใครเพื่อน นั่งรอ นอนรอไปพลางๆ ...ตามนัน้ ...ครคิริ

 ตามที่คณะได้แพลนกันไว้ตัง้แต่ปีที่แล้ว และแล้ววันเดนิทางไปประชุมสัมมนานอกสถานที่

แบบโสดๆ ของพวกเราก็มาถึง แม่เจ้า! วันนี้ที่รอคอย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่           

พร้อมเช็คอินหมู่คณะ 5 ท่าน ตกลงกันว่าสัมภาระมิโหลดค่ะ เพราะถ้ามัวแต่รอกระเป๋า จะช้า        

เสียเวลา พวกเราทุกคน BAG PACK ของให้จำากัดที่สุดเท่าที่จะทำาได้ หิ้วขึ้นเครื่องไปเรย มีแค่          

น้องต่าย ปชส. ที่สามารถโหลดกระเป๋าได้ เธอจึงเป็นที่พึ่งของทุกคนยามขากลับเชียงใหม่ ขณะที่

น้องต่าย ปชส. ซึ่งแยกบนิไปล่วงหน้ารอสนามบนิดอนเมอืงไลน์มาบอกว่าเดนิทางถงึเรยีบร้อยแล้ว   

ชาวคณะทัง้ 5 เพิง่จะอยูท่ีเ่คาน์เตอร์เชค็อนิอยูเ่รย แต่เดี๋ยวกอ่น! พนกังานเชค็อนิ แจ้งว่า เลขาฯ ผบ. 

โดนแยกหมู่ค่ะ เพราะจอง BOOKING แยกจาก 4 คนที่จองมาพร้อมกัน ทำาไมถึงทำากับช้านได้             

อิช้านได้นั่งท้ายลำาคนเดียว ไม่ได้เม้าท์มอยกะใครๆ สมาชิกในคณะคนอื่นน่ังข้างหน้าลำากันหมด      

55 นาท ีนำา้ลายบูด แต่ไม่เป็นไรค่ะ I don’t care  เรามไีลน์ รายงานทุกสถานการณ์รอบข้างแบบ  

real time กันเลยทเีดยีว.. ฝั่งซ้ายมฝีรั่งนั่งชันขาขึ้นมาอ่านหนังสอื แหมมันจะสบายเหมอืนอยู่บ้าน 

ไรจะปานนั้นคะ โชคดีที่ไม่นั่งข้าง คงเหม็นตรีน!..ฝุดๆ แว๊....! และก็โชคดีอีกที่ไม่ได้น่ังข้าง                   

นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะ ได้นั่งข้างคนไทยเป็นคุงป้าและลูกสาวมีมารยาทมาก ไม่พูดจากันเรย      

นั่งได้แป๊บก้นมทิันอุ่น แอร์สาวมาสะกดิบอกว่าข้างหน้าที่นั่งว่าง 3 ที่ ค่ะ อ่านะ...สงสัยทำาบุญมาดี

เหมา 3 ที่นั่งเรย...พร้อมวางสัมภาระส่วนตัว ดี๊ ดี...รายงานสภาพเหตุการณ์ท้ายลำาปกติค่ะ  

บรรยากาศเงยีบสงบ หลับตาพริ้ม แต่..เอ ไหงหน้าลำา เสยีงดังเอ็ดตะโรโวยวายเป็นระยะๆ ทัง้เด็ก

และผู้ใหญ่ แล้วสมาชกิร่วมเดนิทางที่นั่งข้างหน้าลำา จะเป็นยังไงบ้างน๊า.....

 พี่อ้อม (ศริวิด)ี เล่าให้ฟังตอนลงเครื่องว่า โห! คุงน้อง พี่ ไม่สบาย ไอด้วย หนวกหูมั่กๆ    

นักท่องเที่ยวชาวจนีกะลูกเล็กๆ ร้องไห้เอาเรื่อง นั่งเครื่องแล้วเครยีด มไิด้เมาเครื่องนะคะ แต่คุงพี่

มึนกลิ่นครีมใส่ผมอีคุงลุงข้างๆ ด้วยสิ จนเป็นไมเกรนเรย อ้ออ๊อย! คิดว่าสมาชิกอีก 3 คนก็คง     

เผชิญชะตาเดียวกันค่ะ...ขอบอกว่า.. เงิบ... พูดมะออก คงมิช่ายแค่สมาชิกคนอื่นๆ เจอ                       

แต่เลขาฯ ผบ. ก็มีเหตุในเครื่องให้รมณ์เสียเหมือนกันค่ะ ขอเม้าท์... ตอนเตรียมลุกจากที่น่ัง                

จะก้าวขาออกไปยนืเข้าแถวตรงทางเดนิ เพือ่ทีจ่ะเตรยีมลงเครือ่งไปนัง่รถบสัต่อ แต่ทว่านกัท่องเทีย่ว

ชายชาวจนีคนหนึ่ง มมีารยาทกับอชิ้านที่สุดค่ะ แถวก็ยังไม่เดนิ อชิ้านก็ก้าวขาซ้ายออกไปที่ทางเดนิ 

อร๊าย! ฮีทำาไงรู้มั้ยคะ? ไม่ยอมให้อิช้านก้าวขาออกไปค่ะ แถมยังเอากระเป๋าล้อลากเอียงเฉียงๆ       

ยันไปข้างหน้าขวางอิช้านไว้ ไม่ให้เหลือช่องที่จะให้เราได้แทรกเท้าเข้าไปเรย ทำาเฉย ไม่แคร์              

หูย..มีมารยาทม๊าก มากกับผู้หญิง..แอบเคืองขอบอก..ก อิช้านเรยต้องยืนคาอยู่ในล๊อคที่นั่งรอให้

มานไปพ้นๆ ส่อนสิัยค่ะ..บอกตัวเองเย็นไว้ ช่างมานๆ ไม่อยากโวยวายเป็นเป้าสายตาค่ะ คดิในใจขอ

อย่าได้เจอะเจอกันอกีเรย
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 ตามกำาหนดการ ออกเดินทางจากเชียงใหม่ เช้าวันเสาร์

ที่ 31 ม.ค. 58 เวลา 10.30 น. ถึงดอนเมือง 11.50 น. รถตู้ที่        

จองไว้แล้วล่วงหน้า ก็มารับที่สนามบินดอนเมือง เวลา 12.00 น. 

ทันเวลาพอดี พร้อมมุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จุดหมาย         

ปลายทาง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จุดประสงค์ส่ง         

คุงพี่นายแก้บนค๊า.. หอบดอกกุหลาบแดง 100 ดอกขึ้นเครื่อง    

จากเชยีงใหมม่าเพือ่การนี ้กลางทางคงุพี่หนงิเลยแวะซือ้เหลา้ฝรัง่ 

REGENCY และผลไม้นานาชนิดไปถวายท่านด้วย เป็นเครื่อง         

สักการะตามธรรมเนียมเค้าค่ะ เราแวะทานอาหารกลางวัน 

ระหว่างทางกัน ฝนก็ตกปรอยๆ เป็นระยะ แต่ไม่หนักมาก พอถึง

พัทยาก็เริ่มหยุด ก็หลับๆ ตื่นๆ กันมาตลอดทาง เอาแรง            

ชาร์จแบตกันเยอะๆ ค่ะ อยู่ในรถไม่มีใครคุยกันเรย เงียบสนิท      

คนขับรถคงคิดว่าแกงค์นี้มันจะมาเที่ยวหรือยังไง นอนหลับกัน    

ท่าเดียว..555 นานๆ ทีทุกคนจะมีโลกส่วนตัวค่ะ คุยกันเมื่อไหร่    

ก็ได้เนอะ

 และแล้วเราก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ศาลกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พอประตูรถตู้เปิดออก ติ๊งโหน่ง พี่อ้อม พี่นาย

ลงไปก่อน เหลือ ต่าย อิช้านและพี่หนิงซึ่งนั่งหน้าสุด ทันใดนั้น       

มีลิงสองตัวโดดขึ้นรถมาคว้าถุงที่บรรจุมะม่วง 3-4 ลูกลากลงรถ

เข้าป่าไป ทำาเวลาไวทีเดียวค่ะ ทุกคนบนรถได้แต่กรี๊ด ตกใจแบบ

ไม่ทันตั้งตัว ไม่คิดว่าพวกลิงขโมยจะทำาการอย่างไม่เกรงกลัวคน

เช่นนี้ เจ๊หนิงน่ังจังงังสักพัก กลัวลิง..บร้า มาทำาอันตรายค่ะ           

แต่มันไม่สนพวกเราค่ะ หวังจะเอาแค่ผลไม้ทั้งถุงก็เท่านั้น              

ตามานไวจริงๆ โดดขึ้นรถปุ๊บ คว้าในบัดดล ฉก ชิง วิ่งราว..         

ปรบมือให้มันเลย มันคงหิวค่ะ ทำาบุญไป เพราะเค้าไม่อนุญาตให้

เอาอาหารอะไรมาให้พวกลิงกิน อ้าว..แล้วเราจะเอาไรไปไหว้    

ศาลล่ะคะ? อึ้ม..เรายังมีสัปปะรดอีก 1 ลูกสำารองค่ะ มิเป็นไร     

มอบหมายให้พี่ อ้ อมซึ่ ง ตั ว ใหญ่ที่ สุ ด เป็ นผู้ พิ ทั กษ์ รั กษา                         

หนีบสับปะรดไว้ใต้จ๊ักกะแร้ ลิงคงมิกล้า...555 เอาล่ะของพร้อม

จะไปไหว้ศาลเสด็จเตี่ยกันแล้วนะคะขอเล่าคร่าวๆ ค่ะ 

 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อยู่บนเขาแหลมปู่เจ้า ตั้งอยู่บริเวณใต้สุดของโค้งอ่าวเตยงาม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ    

พ.ศ. 2503 ภายในศาลมพีระรปูและกล่องสำาหรบัเกบ็พระอฐัขิองพระองค์ท่าน ใกล้ๆ กนัมกีระโจมไฟชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์ลกัษณะ

เป็นประภาคารรูปครีบกระโดงปลา สูง 19.50 เมตร ใช้ส่องสว่างให้เป็นจุดสังเกตแก่คนเรือในยามคำ่าคืน โดยทหารเรือต่าง      

ขนานนามให้ว่า “ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย” นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวเขาแหลมปู่เจ้าที่สามารถมองเห็นอ่าวสัตหีบ                    

อ่าวเตยงาม เกาะพระ เกาะเตาหม้อ รวมถงึอ่าวไทยได้อย่างงดงาม

 การเดินทาง : ใช้เส้นทางสุขุมวิทมาเรื่อยๆ ผ่านพัทยามาประมาณ 30 กม. ถึงตัวเมืองสัตหีบ ขับมาเรื่อยๆ จนถึง       

หน้าโรงเรียนสิงห์สมุทร ให้สังเกตทางขวามือจะเป็นทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเลี้ยวขวาเข้าไปเลยค่ะ ที่นี่วิวทิวทรรศน์

สวยงาม และเงยีบสงบค่ะ ยกเว้นลงิจ๋อจอมป่วนทัง้หลาย 

น้องจ๋อมะได้กิงผลไม้ ขอกิงดอกไม้ก็แล้วกัน มันฉลาด    

นะคะ ไม่บริโภคกุหลาบแดง คงนึกในใจว่า กุหลาบแดง 

จากเวียงเจียงใหม่ ต้องอาบยาพิษ กิงแล้วต้องนิทรา         

ไปนิรันดร์....กร๊ากๆๆๆ 
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 เราได้จองที่พักไว้ 1 คนื ที่บ้านพักรับรอง หาดนำ้าหนาว   

อยู่ในบริเวณแสมสาร บริเวณหาดนำ้าหนาว หลายคนพูดถึงว่า       

มีความสวยงาม เงียบสงบ เป็นส่วนตัว เป็นอีกหนึ่งในบ้านพัก 

หน่วยงานราชการทีร่าคาไม่แพง และตัง้อยูร่มิทะเลเลย อยูใ่นพื้นที่

ความดูแลของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ            

(นำ้าหนาว) ใกล้กับสโมสรหาดนำ้าหนาว เป็นที่พักที่ได้บรรยากาศ

ของภูเขา และทะเล หาดนำ้าหนาวนี้ ถือว่าเป็นหาดที่มีความ         

เป็นส่วนตัว และสวยงามอีกหาดหนึ่งของสัตหีบ พวกเราจอง        

มาเป็นบ้านดนิ 2 หลัง แต่ถูกยกเลกิ เนื่องจากเค้ามแีขกผู้ใหญ่มา

เรยต้องใช้บ้าน 2 หลัง นัน้ รับรองไป เซเลปแกงค์เรยได้แต่..เหวอ   

มิเป็นไร ปลอบใจกันเอง โชคดียังมีที่นอนค่ะ เค้าจัด บ้านไม้         

โสนน้อยเรอืนงาม 1 หลัง สำาหรับพัก 2 ท่าน และบ้านปูนอกีหลัง 

ม ี2 ห้องนอน สำาหรับ 4 ท่าน ไว้ให้พวกเราค่ะ มองจากบ้านพัก

ออกไปก็จะเห็นทะเล มีร้านอาหารติดริมทะเลราคาไม่แพง           

คนมาทานกันแยะค่ะ คือร้านสโมสรหาดนำ้าหนาว แต่ทว่า              

วันพรุ่งนี้เค้าจะปิดปรับปรุงแล้วสิคะพวกเรามาก่อนหน้าที่เค้า

กำาลังจะปิด 1 วัน อะไรกันนี่ พวกเรามาเค้าปิดร้านหนีเรยหรอ..   

ครคิร ิแต่ยงัได้มโีอกาสได้นัง่ร้านรมิทะเล ทานดนิเนอร์ เฮฮาปารต์ี้ 

ฟังเสียงคลื่น ชมบรรยากาศทะเลยามโพล้เพล้กัน ก่อนที่               

วันพรุ่งร้านจะปิดไป โชคดแีท้...^-^ 

 ก่อนถึงทางเข้าที่พัก มีร้านขายอาหารทะเลสดอยู่ริม   

ข้างทาง แต่เราไม่เรื่องมากค่ะ กินง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์     

ไม่ต้องเก็บ เพราะเช้าวันอาทิตย์เราต้องเข้ากรุงไปต่อกันอีกค่ะ    

แต่ก่อนเข้ากรงุ ขอแวะเทีย่วเอาบรรยากาศทะเลก่อนไปเจอความ

วุ่นวายของเมืองกรุงกัน เราแวะไปศาลกรมหลวงชุมพรอีกที่นึง   

บนเขา มิมีลิงกวนใจ ที่นี่เงียบสงบ ลมทะเลแรง เดินขึ้นเขา          

ออกกำาลงักายยามเช้าวนัอาทติย์ทีแ่สนจะสดใส ดสูเีสื้อผ้าอาภรณ์

แต่ละคนสคิะ กนิกันมลิง..ครคิร.ิ.. กนิลมชมววิกันพออิ่มหนำา..ค่ะ
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 แวะไปต่อที่วัดแสมสาร เหลือบไปเห็นเตาเผาขยะ เอ!  

คงมชิ่าย ยนืดูตัง้นาน แอบเห็นคนที่เค้ามาทำาบุญ จุดประทัดแล้ว

โยนเข้าไปในเตา ไม่ต้องวิ่งหนีค่ะ เออดีไซน์แอบเกร๋นะคะ ไม่

สกปรกเกลือ่นกลาดทีพ่ื้นเรย ควนักจ็ะลอยขึ้นสงู  กลิน่กไ็ม่รบกวน

คนอื่นด้วย  สะดุดทำาบุญตะข้อง การเงินคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด  

เออ..เกร๋ พ้องเสยีง รเึปล่า.. ตะข้อง จะคล่อง ประมาณนี้...ออิ ิ

เซเลปดอยมาดูวัฒนธรรมชาวทะเลภาคตะวันออกเห็นไรแปลกๆ

ก็สงสัยไปหมด 

 ทำาบุญไหว้พระเสร็จ เราไปต่อกันที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มองจากหาดออกไปฝั่งขวาจะเห็น         

ผาวชิราลงกรณ์ ฝั่งซ้ายมือเป็นอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ทางเดียวกันกะที่ขึ้นไปศาลเสด็จเตี่ยน่ันแหละค่ะ วันเสาร์อาทิตย์               

จะมหีนุ่มสาว พาครอบครัวมาปิคนคิทานอาหารรมิทะเล เด็กๆ มาเล่นนำา้ คนเยอะมากค่ะ มไิด้ถ่ายมา พวกเราเซเลปต้องการความ

เป็นส่วนตัว จึงหลีกหนีผู้คนมาทางด้านฝั่งซ้าย กินลมชมวิว แชะรูปตามประสาเซเลปดอย ที่นี่เป็นเขตทหารเรือในส่วนราชการ         

รถที่เข้ามาก็ต้องแลกบัตรทุกรายค่ะ ตรวจบัตรเพื่อความปลอดภัย นำ้าทะเลที่นี่ใสสะอาดค่ะ เห็นตัวปลา ไม่เหมือนพัทยาดำาซะ         

นักท่องเที่ยวเยอะ มลภาวะแยะ น่าเสยีดายเวลาเราจำากัดค่ะ หากได้ใส่ทูพซีลงทะเลกัน.. งุง ิคงเป๊ะเว่อร์ มะงัน้จัดเต็มกันเนอะ..555
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  บ ่ายแก่ๆ ได ้เพลาเข ้าพัทยากันแล้วค ่ะ         

แ วะทานกลางวั น กันก ่ อน  มื้ อนี้ ขอ เหนี่ ย ว . .                               

ไก่ย่างส้มตำา.. แซ่บๆ อิ่มพุงกาง แล้วแวะไปต่อกัน        

ณ ปราสาทสัจธรรม ชมความงามของไม้แกะสลัก   

อันตระการตา กัน..ค่ะ

 ปราสาทสัจธรรม (The Sanctuary of Truth) ตัง้อยู่ที่แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตำาบลนาเกลอื อำาเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ ได้รับรางวัลประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

ประจำาปี พ.ศ. 2551 ปราสาทสัจธรรมเป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทัง้หลังเป็นทรงไทยจตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะ

ฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ศิลปะตบแต่งปราสาทเป็นศิลปะแนวความคิดใหม่                 

ที่ผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อนลดหลั่นกันสี่ด้าน ยอดเป็นสัญลักษณ์พระปรางค์              

ยอดสูงทัง้สี่ด้านมรีูปแกะสลักลอยตัวสัญลักษณ์ของเทพยนืบนยอดทัง้ 4 ทศิ ตัวอาคารหลังมขีนาดความสูง 105 เมตร กว้างยาว

จากทศิเหนอืจรดทศิใต้ 100 เมตร และทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 100 เมตร พื้นที่ในปราสาท 2,115 ตารางเมตร ภายในปราสาท

มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุด และที่ใจกลางปราสาท เป็นห้องโถงใหญ่มีบุษบกทรงสถูปไม้แกะสลัก      

สง่างามสื่อถึงสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้นโดยไม้ที่นำามาใช้ในการสร้าง ได้แก่ ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้พันชาด ไม้เคียมคะนอง                

และไม้สักทอง ซึ่งล้วนเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรองรับนำ้าหนักได้เป็นพันตัน เป็นไม้ที่ได้มาจากสัมปทานประเทศเพื่อนบ้าน เสาเอก

เป็นไม้ตะเคยีนทองอายุ 600 ปี การเข้าไม้ของปราสาทใช้การยดึต่อไม้แบบโบราณในการเข้าเดอืยตอกสลัก เข้าลิ่ม เข้าหางเหยี่ยว

โดยไม่มีการใช้ตะปู ก่อนถึงปราสาทสัจธรรมจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นปราสาทสัจธรรมทั้งหลังที่มีพื้นหลังเป็นวิวทะเล           

ส่วนบรเิวณรอบปราสาทสัจธรรมจะมสีวนหย่อม โรงแกะสลัก และร้านขายของที่ระลกึ

 การเยี่ยมชมภายในปราสาทสัจธรรมจะมีหมวกนิรภัยให้สวมเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากปราสาทไม้สัจธรรมมีการ          

จัดสร้างและซ่อมแซมอยู่โดยตลอด อาจมีชิ้นส่วนการก่อสร้างตกใส่ นอกจากนี้ยังมีมัคคุเทศน์คอยให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับ       

ปราสาทไม้สัจธรรมประมาณ 20 นาที จากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม และถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย ปราสาทสัจธรรม           

เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในโครงการ "มุมมองใหม่เมอืงไทย" หรอื "Unseen in Thailand" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ซึ่งได้กล่าวถึงปราสาทสัจธรรมว่า "จินตนาการที่ริมขอบฟ้า สูงตระหง่านดั่งภูเขาที่บรรจงสลักเสลา จากวัสดุเดียวคือ ไม้ 

ตั้งแต่ปลายฐานจนถงึปลายฟ้า ยิ่งใหญ่ดุจภูผาไม้เช่นนี้ ใครจะเชื่อว่า ช่างฝีมอืไทย ไม่ใช้ตะปูตอกสักดอกเดยีว" ปราสาท

สัจธรรม มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท ขอบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆ ..ค่ะ ยิ่งสีเสื้อ

แต่ละนางนี่ช่วยทำาให้ภาพถ่ายดูสดใส เป๊ะเว่อร์ มากขึ้น ประหนึ่งผู้เข้าร่วมประกวดนางงามมาเก็บตัวกันยังไงยังงัน้..เรย
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  อากาศร้อน..มว๊าก ถึงมากที่สุด ได้เวลาขึ้นรถมุ่งหน้า 

เข้ากรงุกนัแล้ว ทกุคนแอบเพลยี ไม่คยุกนัเช่นเคย หลบัไปเมือ่ไหร่

มะรู ้ เรื่อง แวะตลาดหนองมน มะค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่                  

เดนิลงจากรถแบบมนึๆ ร่างไร้วญิญาณ เดนิชมตลาดอย่างเดยีว  

ไม่ได้สอยไรกลับมา..ขี้เกียจแบกขึ้นเครื่องอ่ะ...  เวลาพลบคำ่า.. 

ยามเย็นวันอาทติย์ ถงึกรุงเทพฯ แวะเข้าที่พัก i Residence Hotel 

Sathorn ถนนสาทร สวนพล ูซอย 6 เอาสมัภาระไปเกบ็ให้เรยีบร้อย 

เรานัดรถตู้มารับที่โรงแรมอีกทีหกโมงเย็น ก่อนยำ่าเท้าตะลุย

เยาวราช กินๆๆๆ มันทุกอย่างที่ขวางหน้า เจ้าดัง เจ้าอร่อย             

ที่ขึ้นชื่อ 

 ลงรถปุ๊บ มิรีรอ ถ้าภารกิจตามล่าหาของอร่อยเสร็จ     

จะ CALL คุงพี่คนขับแวะมารับที่เดมินะคะ  หวิ..ว  มว๊าก เดนิโต๋เต๋

พักนึง หาร้านถูกใจ แวะร้านก๋วยจั๊บนำ้าใสคนละชาม จะบอกว่า  

ยังไม่ฟิน เดนิหาของอร่อยกันต่อไป หูย.. อะไรๆ ก็น่าทานไปหมด    

ผ่านร้านขนมเบื้อง ร้อนๆ อาหย่อยมาก แม่ค้าบอก หยบิเรย ร้อนๆ 

ชิ้นละ 10 บาท ไส้รวม มพีุทราเชื่อม ฝอยทอง มะพร้าว ลูกเกด  

ครีมไม่หวานมาก แต่ 1 ชิ้น พอก่อน เรายังก้าวต่อไป อร๊าย..    

อยากกงิ นำา้ทับทมิสแีดง นั่นสละลอยแก้ว  บ๊ะจ่าง หูย..ย ขอสอย

กลับไปต่อโรงแรม... ครคิริ

  ประทับใจร้าน หมี่ซั่วผัด ค่ะ เครื่องเยอะมาก 

เสยีดายมะได้ถ่ายไว้  กงิหมดไปเสยีก่อน  ร้านเดยีวกะกระเพาะ

ปลาเรย  จะบอกว่าเนื้อปูในกระเพาะปลาเนื้อเน้นๆ กากแทบมะ

ม.ี..ฟิน..น ร้านนี้ค่ะ  พอใจแระ..^_^  โปรดสังเกตหน้าคุงเจ้เราสิ

คะ   ทานเสร็จปะ..เดนิต่อ ไปอกีฟากถนน

 ไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ คนยนืรอกันตรมึ ว่าเมื่อไหร่จะได้กงิ อาเฮยีกำาลังง่วนอยู่กะการผัดเรยทเีดยีว ดูมคีวามพยายามสูง 

แล้วเมือ่ไหร่ก๋วยเตี๋ยวมานจะแห้งสกัท ีใช้เตาถ่าน พดัลมเป่าเนีย่ คงหอมอยู ่อช้ิานกค็ว้าไอแพด แชะรปูไปแชะนงึ คงุป้าเมยีเฮยี ผูค้วบคมุ

การผลิตก็พูดสวนขึ้นมาทันที “ห้ามถ่าย” เสียงดุด้วย อ๊ะ! คิดในใจ เสียใจด้วย ไวค่ะ เค้าจะเอาไปโปรโมทให้ ไม่ได้ก๊อปปี้ไปทำาเอง   

หรอกนะคะ แบบที่เฮียทำานี่ เมื่อไหร่จะได้กิงค๊า ลูกค้ารอๆๆๆ ทาซี่คิทเช่น มีแบบฉบับเป็นของตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบใครหรอก         

ไม่มีลิขสิทธิ์ ยินดีเผยแพร่ค่ะ...555 สรุป ไม่รอกิงค่ะ...ผ่าน!!! ไปหาของหวานกิงกันดีก่า ข้ามไปอีกฝั่ง สมาชิกทานเต้าทึง เต้าฮวย     

ร้อนเย็น แต่อชิ้านขอเลอืกบัวลอยงาดำานำา้ขงิร้อนปกตชิอบทานที่สุด เคยทานของ MK ก็ฟินระดับนงึ มาเจอที่นี่ คล้ายๆ กันค่ะ บัวลอย

ตัวเล็ก แป้งบางไม่หนานะคะ กัดปุ๊บไส้งาดำาทะลัก ซดนำา้ขงิตาม ไม่หวานมาก มานฟินบอกไม่ถูก...ทานหลังอาหารแล้วท้องไม่อดืค่ะ..

เครๆ เรย  
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 จบคอร์สท่องเยาวราช เวลาจำากัด แค่นี้ก็โอล่ะนะ ได้เวลากลับที่พักเอาแรงกันค่ะ เช้าวันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 58 นัดรถมารับที่พัก  

ต ี4 ล้อหมุน ต้องรบีนอนกันล่ะ ขอโรงแรม MORNING CALL ด้วย กังวลมอืถอืมะปลุก สี่ทุ่มก่าแล้ว เวลาไวจัง..จะจบทรปิแล้วหรอืนี่   

มีของกิงหิ้วกลับต่อที่โรงแรมอีก บ๊ะจ่างคงเอาใส่ตู ้เย็นก่อน ฝากต่าย ปชส. โหลดไป ขอบอกว่า..ชิมแล้วอาหย่อย เริ่ด..ค่ะ                     

เครื่องแยะเชียว เสียดายมะมีรูป ถ้ามีโอกาสคราหน้าไว้ไปสอยใหม่...ช๊อบ ชอบ คืนนั้นนอนมะหลับค่ะ จะด้วยอิ่มแน่น หรือกังวล        

กลัวว่าจะไม่ตื่น ขึ้นรถมทิัน หลับๆ ตื่นๆ อยู่นั่นล่ะ สะดุ้งตื่นต ี2 ก่า อ่ะนอนต่อ สะดุ้งตื่นอกีรอบต ี3 จะได้นอนไหมนี่ ครานี้ตื่นจรงิๆ  

สะลมึสะลอืจัดการตัวเอง จัดกระเป๋าพร้อม ไปหลับในรถต่อละกัน ต้องรบีไปถงึดอนเมอืงก่อน เผื่อรถตดิ เพราะเป็นวันทำางานซะด้วย  

และแล้วเราก็ถึงดอนเมือง ตี 4 ครึ่งค่ะ รอไฟล์ท 06.30 น. กลับถึงเชียงใหม่ ประมาณ 07.55 น. เข้าออฟฟิศพร้อมทำางานเรย              

ขอบอกว่าระหว่างรอขึ้นเครื่องเป็นอะไรที่ทรมานสังขารมาก ผดิเวลาอดึอัด ไม่ได้เข้าห้องนำา้ตามสเตปของ ROUTINE เจ้หนงิวิ่งเข้าออก

ห้องนำ้า เรานั่งสัปหงกในห้องผู้โดยสาร รู้สึกเพลียเป็นที่สุด เป็นเพราะกลางคืนไม่ได้นอนเต็มที่ หลับๆ ตื่นๆ ขึ้นเครื่องก็ยังหลับค่ะ      

สะดุ้งตื่นเสยีงกัปตันประกาศว่า จะทำาการลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ หูย..ย ถงึแล้วเหรอเนี่ย เจ้หนงิจอดรถทิ้งไว้

ในกองบินแล้ว พาหนะพร้อม เซเลปแกงค์ เรยมิต้องโบกรถแดงเข้าที่ทำางาน ชุดทำางานได้ถูกจัดเตรียมไว้ที่ห้องแล้ว พร้อมแต่งหน้า       

แปลงร่าง ซุปเปอร์ เกริ์ล เมคโอเวอร์ ทำางานกันอย่างสะลมึสะลอืสะโหลสะเหล.....555

 ทริปของเซเลปก็จบด้วยประการละฉะนี้  และแล้วทุกคนก็กลับคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริง ....เจอกันทริปหน้า..

ตดิตามว่าเราจะไปหนายกัน ออิ.ิ...จบฮ๊าฟ..ฟ


