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 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ย่างเข้าสู่เดอืนตุลาคมอกีครัง้ ถอืเป็นเดอืนที่มวีันสำาคัญ
สำาหรับชาวสถาบันฯ ทุกท่าน คือวันสถาปนาสถาบันฯ โดยปกติ เราจัดงานตรงกับ         
วันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันจัดตั้งสถาบันฯ อย่างเป็นทางการ ประกาศใน                   
พระราชบญัญตั ิของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในวนัที ่11 ตลุาคม 2521 แต่เผอญิปีนี้ไปตรง
กับวันอาทิตย์ เลยขอขยับให้เร็วขึ้น เป็นวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 แทน โดยจะจัด         
พิธีทำาบุญ นิมนต์พระสงฆ์มาสวดและถวายอาหารเพล ในช่วงเช้าที่อาคาร 1 ชั้น 4       
เสร็จพิธีแล้ว เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จึงขอประกาศเรียนเชิญทุกท่าน  
มาร่วมงานวนัสถาปนาสถาบนัฯ ในปีนี้ให้มากๆ แต่ถ้าตดิภารกจิสำาคญัทีต่้องรบัผดิชอบ
ก็ไม่ต้องทิ้งงานมา ฝากให้เพื่อนๆ มาร่วมทำาบุญแทนและกนิเผื่อให้ก็ได้ครับ
 
 หากนับย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่ที่ก ่อตั้งเป็น “ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา             
และทุโภชนาการ” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MALAN (Anemia and Malnutrition 
Research Center) ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราได้ก่อตั้ง        
เป็นศูนย์วจิัย MALAN ขึ้นในปี พ.ศ. 2510 โดยรัฐบาลไทยได้มกีารลงนามความร่วมมอื
ทางวิชาการกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ หรือ NIH (National Institutes of Health)            
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ในการจดัตัง้ศนูย์วจิยัฯ แห่งนี้ขึ้น โดยการจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดนิจากส่วนกลางลงมาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  เพื่อใช้เป็น
งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร สถานที่ในช่วงเริ่มต้น โดยในส่วนของ Rockefeller 
Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยินดีสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อใช้สำาหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ มีมูลค่าโดยรวมกว่า      
12 ล้านบาทในสมัยนั้น ซึ่งถือว่าเป็นเงินทุนวิจัยที่มีขนาดใหญ่มาก ถ้าหากนับเวลา         
เริ่มต้นจากการลงนามความร่วมมอืเพื่อก่อตัง้ศูนย์วจิัยฯ เรื่อยมาจนถงึปัจจุบัน ก็น่าจะ
ถอืว่า มอีายุ 48 ปี หรอื ครบ 4 รอบของอายุคน และถ้านับต่อไปอกี 2 ปี ก็คงจะต้อง 
เตรียมจัดงานฉลองยิ่งใหญ่เนื่องในวาระครบ 50 ปีหรือ 5 ทศวรรษ กันอีกครั้ง               
ด้วยเหตุนี้ ทางทีมผู้บริหารจึงเห็นสมควรให้จัดทำาเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่
สถาบันฯ มีครบอายุ 4 รอบเพื่อแจกให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในวันสถาปนา      
และชาวสถาบันฯ
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 โดยได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่านผู ้อาวุโส 
อาจารย์หมออษุา  ธนงักลู ซึง่ท่านเป็นผู้อำานวยการสถาบนัวจิยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่านแรก ได้เขียนเล่าเรื่องราวย้อนหลัง     
ไปในอดตีตัง้แต่แรกคลอดเป็น MALAN จนแยกตัวออกมาจาก
คณะแพทย์ เติบโตออกมาเป็น RIHES สังกัดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2521 ท่านอาจารย์ได้กรุณาขุดคุ ้ย               
ความทรงจำาเก่าๆ ในอดีตกาล เอามาเล่าให้พวกเราได้ทราบ  
เป็นจำานวนหลายหน้าทีเดียว ติดตามอ่านกันได้ จะทำาให้เรารู้
เรื่องราวแต่หนหลังที่หลายเรื่องคนรุ่นปัจจุบันคงไม่เคยทราบ  
มาก่อน การพัฒนาศักยภาพในงานวิจัยทางคลินิก งานวิจัย   
ภาคสนาม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในภาคเหนือ             
ซึ่งถือเป็นหน่วยวิจัยแห่งแรกของภูมิภาค คนรุ ่นแรกและ           
รุ่นต่อๆ มาได้สร้างสรรผลงานวจิัยที่มคีุณค่าและสร้างชื่อเสยีง
ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมากมาย รวมถึงเหตุการณ์
เรื่องการเดินขบวนประท้วงโครงการวิจัยเกี่ยวกับสาหร่าย      
ของศนูย์วจิยัฯ ทีเ่ป็นเหตใุห้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพจิารณา
จรยิธรรมการวจิัยในคนของศูนย์วจิัยฯ ขึ้นเป็นที่แรก และน่าจะ
เป็นที่แรกของประเทศไทย ตามที่ทราบมาจากท่านอาจารย์
อาวโุส .....  ขอเล่าย่อๆ มาแค่นี้ รายละเอยีดอย่างยาววววววว.... 
ไปหาอ่านกันเองในหนังสือที่ระลึก ที่มีการแจกในวันสถาปนา 
นะครับ
 ส่วนอีกเรื่อง ที่ เพิ่งจากผ่านไปในเดือนกันยายน             
ที่ผ่านมา ก็คืองานเลี้ยงเกษียณบุคลากรของสถาบันฯ จำานวน  
3 ท่าน ในธมีที่ตัง้ชื่อว่า “I am retire, not expire”  ที่เขาใส่เป็น
ชื่องานเลี้ยงเกษียณในปีนี้ อ่านแล้วทำาให้เห็นภาพเลย ได้แก่ 
ดร.นำา้ทพิย์ ดร.ฉายสรุย์ี และคณุสมเกยีรต ิซึง่มกีารจดังานเลี้ยง
อำาลาในบ่ายวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านไปแล้ว ก็เป็นธรรมเนยีม
ในการจัดงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ที่จะมีการแสดงของน้องๆ 
มารำาอวยพร ปีนี้มาแบบจดัเตม็ เป็นการแสดงรำาของ 4 ภาคเลย 
สวยงามและน่ารักทุกท่าน นำาโดยเจ้าเก่าแต่ยังเก๋า คุณนิตยา 
จากหน่วย RCU และน้องๆ จากอีกหลายส่วนงาน และที่            
สุดเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นการจัดทำาวีดีโอ เพื่อเป็นที่ระลึกในวัน
เลี้ยงเกษยีณของทัง้ 3 ท่าน ปีนี้มาแบบแปลกแหวกแนว ทำาเป็น
ลปิซงิค์การร้องเพลง แสดงโดยน้องๆ ทมีสถาบนัฯ จากส่วนงาน
ต่างๆ ที่อยากจะแจ้งเกิด...เอ้ย ไม่ใช่... อยากร่วมแสดงความ
อาลัย แสดงกันเต็มที่โดยเฉพาะแอบไปถ่าย 4 หนุ่มผู้บริหาร    
ในนามแก๊งค์ 4 K ใส่ แถมใส่แว่นตาดำาอีกต่างหาก ทำาเอา           
ผู้เกษยีณทัง้ 3 ท่าน เป็นปลื้มอย่างมากในสิ่งที่น้องๆ สถาบันฯ 
ทุ่มเททำาให้ท่านในวันเลี้ยงอำาลาในปีนี้ ทราบว่าตอนนี้ทีมงาน   
ได้เอาวิดีโอคลิปนี้ขึ้นไปไว้บน YOUTUBE แล้ว คอยติดตามดู    
ละกนั ว่าจะมคีนกดไลค์กนัถล่มทลายไหม ... ออิ ิยงักลวัว่าสาวๆ 
หนุ่มๆ สถาบนัฯ ที่ร่วมแสดงในคลปิวดีโีอนี้ อาจจะโดนแมวมอง

มาติดต่อ ขอไปออกงานร่วมแสดงในวันเกิดของน้องหลินปิง      
ที่สวนสัตว์เชยีงใหม่คร๊าบบบ
 ส่วนอกีเรือ่งทีข่ออนญุาตแจ้งล่วงหน้า คอืการมาตรวจ
ประกันคุณภาพ ซึ่งในปีนี้ มช. เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์การประเมนิ 
ที่เรียกว่า EdPEx เป็นปีแรก ทราบกำาหนดเวลาคร่าวๆ ว่า       
คณะกรรมการจะมาตรวจสถาบันฯ ในวันที่ 4-5 พฤศจกิายน 
2558 นี้ จงึขอเรยีนแจ้งให้ทราบกนัล่วงหน้าไว้ก่อน เพราะใกล้ๆ 
คงได้รบกวนส่วนงานต่างๆ ได้เตรยีมตวัต้อนรบัคณะกรรมการฯ 
ทีจ่ะมาตรวจประกนัคณุภาพของสถาบนัฯ ร่วมกนัต่อไปนะครบั
 สดุท้าย คงไม่มอีะไรจะกล่าวไปมากกว่านี้ มคีวามรูส้กึ
ว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจรงิๆ ในปีนี้ ครัง้หน้าก็คงได้
พบกันในสารสถาบันฯ ฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันแล้ว 
รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำางานกับทุกท่าน และดีใจในสิ่งดีๆ ที่พวกเรา   
ทุกคนได ้อุทิศ ทุ ่มเท ให ้แก ่สถาบันฯ ขอให ้มีความรัก                    
ความสามัคคี ปรองดอง ช่วยกันทำางาน แม้เรื่องใหญ่ๆ ก็จะ   
ผ่านไปอย่างง่ายดาย ด้วยแรงสมอง แรงกาย และแรงใจของ  
ทุกท ่าน.... . OUR HOME OUR INSTITUE TOGETHER            
STRONGER …. แปลไทยว่า บ้านของเรา สถาบันฯ ของเรา 
ประสานมือร่วมกัน จะสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ ... พบกันใหม่        
ฉบับหน้าจ้า.... สวัสดเีจ้า

...
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 ารสถาบันฯ ฉบับนี้ผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับการที่      
ผม และ ดร.อรุณรัตน์ ได้ไปที่ Department of Global Health 
and Socio-Epidemiology, Kyoto University เมืองเกียวโต 
ประเทศญี่ปุ ่น เป ็นครั้งที่สอง เพื่อเขียนรายงานการวิจัย                       
และเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดการอบรมคุณครูภายใต้หลักสูตร 
WYSH (Well-being Youth in Social Happiness) เมื่อวันที่ 
3-12 สงิหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นอากาศร้อนมาก         
เห็นบอกว่าร้อนที่สุดในรอบ 140 ปีเลยทีเดียว งานเขียนรายงาน     
การวจิัยก็ไม่มอีะไรพเิศษครับ เพราะฉะนัน้จะขอข้ามไป แต่อยาก
คยุเกีย่วกบัการจดัการอบรมหลกัสตูร WYSH ซึง่คดิว่ามหีลายอย่าง
ที่น่าสนใจ
 โครงการ WYSH ริเริ่มและดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานกว่า 10 ปี โดย Dr. Masako Ono-Khihara ซึ่งเป็นภรรยา
ของ Dr. Masahiro Kihara หัวหน้า Department of Global Health 
and Socio-Epidemiology โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา   
และส่งเสรมิสุขภาพของเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่น จากการมุ่งมั่นทุ่มเทศกึษา 
Dr.Masako ค้นพบว่าปัญหาสุขภาพในเด็กวัยรุ่นมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก ตั้งแต่ตัวเด็กเอง ครอบครัว 
เพื่อน โรงเรียน และสังคม ไม่สามารถแยกเฉพาะเรื่องสุขภาพ     
ออกมาจากชวีติของเด็กมากแก้ไขได้ โปรแกรม WYSH ในระยะ    

ต่อมา จึงเน้นไปที่การพัฒนาครูผู้ดูแล ให้สามารถจัดกิจกรรม         
ที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคตขิองเด็กต่อตนเองไปในเชงิบวก ให้เห็นคุณค่า
ของการมีชีวิตอยู่ ตระหนักถึงความความรักของครอบครัวที่มีต่อ
ตวัเอง เพือ่ให้สามารถปรบัตวัให้อยู่ในสงัคมได้ ควบคู่ไปกบัความรู้
ด้านสุขภาพ
 จากการไปสังเกตการณ์การจัดอบรมครั้งนี้ ผมมีความ
ประทับใจหลายอย่าง ตั้งแต่ความมุ่งมั่นทุ่มเทของตัวอาจารย์เอง
และทมีงาน การเตรยีมการจัดการอบรมที่มกีารลงในรายละเอยีด
มากทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ การนำาข้อมูลองค์ความรู้ทาง
วิชาการมาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม การที่ผู้สมัครมาอบรมหรือหน่วยงานต้นสังกัดต้องจ่าย 
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ตลอดจนที่พักเอง ทำาให้ทุกคนที่มา      
เห็นคุณค่าของการเข้าร่วมการอบรม และมีความตั้งใจเรียนรู้  
ตลอดระยะเวลาของการอบรม สื่อการสอนที่มีคุณภาพมีความ   
เป็นศลิปะสูงสไตล์ญี่ปุ่น เน้นการใช้วดิโีอประกอบซึ่งช่วยให้ผู้เรยีน
เห็นสภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง 
ซึ่งคิดว่าหลายๆ อย่างน่าจะสามารถปรับใช้ในบ้านเราได้ สรุปว่า
เป็นการไปศึกษาดูงานที่คุ้มค่ามาก ได้ซึมซับความมีคุณภาพและ
การทำางานอย่างคนญี่ปุ่นซึ่งหาโอกาสได้ยากครับ
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ

ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 เชื้อเอชไอวีมีเป้าหมายในการทำาลายเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่ ซึ่งเป็นเซลล์หลักที่ควบคุมการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน              
ดังนั้นภายหลังการติดเชื้อเอชไอวี จึงพบว่ามีการทำาลายเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่อย่างมาก ซึ่งพบว่าลำาไส้เป็นบริเวณที่มีการสูญเสีย        
เม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่มากที่สุด ต่อมาร่างกายจะมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อโดยมีการกระตุ ้นเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่                               
แต่เม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่ที่ถูกกระตุ้นนี้กลับเป็นเซลล์เป้าหมายที่เชื้อเอชไอวีใช้ในการเพิ่มจำานวน ทำาให้เม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่                   
ถูกทำาลายและลดจำานวนลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ปริมาณไวรัสสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเม็ดเลือดขาวชนิดซีดีสี่มีจำานวนน้อยลง ระบบภูมิคุ้มกัน  
ของผูต้ดิเชื้อกจ็ะตำา่ลงจนทำาให้เกดิภาวะล้มเหลวของระบบภมูคิุม้กนั ซึง่เหน็ได้จากการทีผู่ต้ดิเชื้อมกีารดำาเนนิของโรคไปสูภ่าวะภมูคิุม้กนั
บกพร่อง มะเร็ง และการเจ็บป่วยจากการตดิเชื้อฉวยโอกาสได้แก่ วัณโรค ปอดอักเสบ เชื้อราเยื่อหุ้มสมอง ผใีนสมอง  และนำาไปสู่การ
เสยีชวีติในที่สุด

งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเอชไอวีภายหลัง
ได้รับยาต้านไวรัส

ที่มา: http://image.slidesharecdn.com/hiv-required-training3733/95/hiv-required-training-8-728.jpg?cb=1188232019
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 ปัจจุบันนี้ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงได้มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ยาเหล่านี้สามารถยับยั้งการเพิ่มจำานวนของไวรัสได้         
เกือบทั้งหมด ทำาให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาแต่เนิ่นๆ มีการดำาเนินไปสู่โรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและมะเร็งน้อยลง      
ยาต้านไวรัสสามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกหลายล้านคนรอดชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ยาต้านไวรัสยังไม่สามารถทำาให้               
ผู้ที่ได้รับยามีสุขภาพดีเช่นเดิมได้ โดยพบว่าผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสมีระบบภูมิคุ้มกันไม่สมบูรณ์เช่นเดิมแม้ว่าจะมีการยับยั้งการแบ่งตัว    
ของไวรัสด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลาหลายปี มีช่วงอายุสั้นกว่าคนทั่วไปประมาณ 10 ปี และมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง            
กับภาวะภูมคิุ้มกันบกพร่อง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคมะเร็งที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะภูมคิุ้มกันบกพร่อง กระดูกพรุน ฯลฯ นักวจิัย
ของศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อจึงสนใจทำาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเอชไอว ี     
หลังได้รับยาต้านไวรัสผ่านโครงการวจิัย 3 โครงการคอื

 1. ค าม มบูรณ์ข งล�าไ ้และการกระตุ้นภูมคิุ้มกันในผู้ตดิเชื้ ไ รั เ ชไ ทีี่มกีารกลับคนืมาข งภูมคิุ้มกันแตกต่าง
กันภาย ลังได้รับการรัก าด้ ยยาต้านไ รั
 2. การมี ่ นร่ มข ง Th17 เซลล์ที่เดนิทางกลับไปยังบรเิ ณล�าไ ้ในการกลับคนืมาข ง CD4+ T cell ลังการรัก า
ด้ ยยาต้านไ รั
 3. ผลข ง Th17 เซลล์ที่เดนิทางกลับไปยังบรเิ ณล�าไ ้ต่ การเจ็บป่ ยในผู้ตดิเชื้ เ ชไ ทีี่ได้รับยาต้านไ รั

 ซึ่งผลการศึกษานี้จะเป็นความรู ้พื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการรักษาผู ้ติดเชื้อเอชไอวีให้กลับมามีสุขภาพด ี                 
และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสยีชวีติต่อไป

ดร.ด งนภา กิ่งแก้

...

                      เชิญติดตามรับฟัง
       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส
ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน
    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม
แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 นูย์ฯ  ของเรายังดำาเนนิงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในที่วันอากาศร้อน ฝนตก เพื่อความ
ก้าวหน้าของการดำาเนินงาน และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดจากงานวิจัยสู่คนในชุมชนนั้น ในฉบับนี้มีความเคลื่อนไหว
ดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.
 หน ่วยฯ ได ้ เป ิดตลาดขายส ่งผลผลิต                 
จากเกษตรกรโครงการ “ส่งเสริมเครือข่ายการผลิต
และการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัด 
ศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นวันแรก       
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งจะมีผู้ประกอบการ     
ร้านค้านำาร่องจำานวน 21 ร้านค้าที่มารับผักในวันนี้  
โดยตลาดจะมีอาทิตย์ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร  
พฤหัสบด ีและวันอาทติย์  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

2.

 โครงการ “ส ่ง เสริมเครือข ่ายการผลิตและ                  
การบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช       
ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม” ได้มสีำานกังบประมาณแผ่นดนิ
เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ นำาโดย คุณรัชนี  เครือรัตน์                
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณเขตพื้นที่ 15 พร้อมคณะ      
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม           
วัดสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่
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3.

4.

 หน่วยฯ จดัการประชมุสมัมนาสรปุผลการดำาเนนิงานส่งเสรมิเครอืข่ายการผลติและการบรโิภคพชืผกัปลอดภยั
จากสารเคมกีำาจัดศัตรูพชืด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม ณ ห้องฝ้ายคำา สำานักบรกิารวชิาการ (UNISERV) มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยในกิจกรรม ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการของพัฒนาที่ดิน ผลิตภัณฑ์จาก        
สารชีวภัณฑ์ ที่มาของโครงการ การดำาเนินงาน และแนวทางสู่ความสำาเร็จของโครงการ และนอกจากนี้ยังมีการ              
จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ในหัวข้อทำาอย่างไร อนาคตถึงจะมีอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนความคิด
จากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ หน่วยงานเพื่อให้เกษตรกรนำาไปปรับใช้ต่อไป

 หน่วยฯ ได้จดักจิกรรมเปิดตลาดในโครงการ "กนิผกัไร้พษิ ชวีติดีด๊"ี ภายใต้โครงการ "ส่งเสรมิเครอืข่ายการผลติ
และการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชยีงใหม่ นายนาวนิ  สนิธุสะอาด ได้ให้เกยีรตมิาเป็นประธานในพธิ ีและ รศ. นพ.อำานาจ  อยู่สุข รองอธกิารบดฝี่าย
บริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรม อ.มช. มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ในวันที่ 27 สงิหาคม 2558
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5.
 หน่วยฯ เยี่ยมชมโครงการ “กินดี มีสุข” ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยเป็นโครงการ  
เกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการบริโภคและมี
แหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่                   
ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 8 กันยายน 2558 
โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การเยี่ยมชมแปลงปลูกผักของ
ชุมชน และโรงเรียน พร้อมทั้งพูดคุยเสวนาปัญหาที่พบ
ระหว่างดำาเนินการ การให้คำาแนะนำาในการผลิตพืชผัก
ปลอดสารฯ แก่ชุมชนบ้านแม่นาจร โรงเรียนแม่นาจร       
และโรงเรียนบ้านสบวาก โดยในส่วนของชุมชนมีการ     
เพาะปลูกพืชผักปลอดสารฯ ในบริเวณบ้านและริมรั้ว 
โรงเรียนแม่นาจรมีการเพาะปลูกพืชผักเพื่อใช้เป็นอาหาร
กลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนสบวากก็   
เพาะปลูกพืชผักเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน         
ที่ เหลือจากการนำาไปประกอบอาหารก็จะนำาไปขาย         
เพื่อนำาเงินมาเป็นทุนในการซื้อวัสดุประกอบการทำาอาหาร
กลางวันแก่นักเรยีนต่อไป

6.
 นอกจากนี้ หน่วยฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชม
โครงการ “กนิด ีมสีุข” ในพื้นที่อำาเภออมก๋อย ในวันที่ 9-10 
กันยายน 2558 โดยมีกิจกรรมอยู่ที่ ชุมชนบ้านยางเปา   
กลุ่มเยาวชนบ้านยางเปา และโรงเรียนผาปูน ทางชุมชน     
มีการเพาะปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารฯ ได้แก่พืชสวนครัว 
แตงกวา ฟักทอง ผักริมรั้ว เป็นต้น ส่วนกลุ่มเยาวชน        
บ้านยางเปาได้มีการรวมกลุ่มกัน และได้รับการสนับสนุน
งบประมานจากโครงการ “กินดี มีสุข” ในการดำาเนินการ
ต ่างๆ เริ่มตั้งแต ่การเตรียมพื้นที่  การเตรียมแปลง                  
การขึ้นแปลง การตดิตัง้ระบบนำา้ และอื่นๆ ทำาให้แปลงของ
กลุ่มเยาวชน สามารถเพาะปลูกพชืผักปลอดสารฯ ไว้ทาน 
และสร้างรายได้แก่เยาวชนได้ ส่วนโรงเรยีนผาปูนอยู่ในขัน้
การวางแผนการดำ า เนินการ  เนื่ อ งจากทางพื้นที่                    
ประสบปัญหาเรือ่งนำา้ จงึทำาให้การดำาเนนิงานค่อนข้างล่าช้า
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หน่วยวิจัยโภชนาการ
 โครงการบริการวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558 เรื่อง “การจัดตัง้เครอืข่ายเตอืนความปลอดภัย
ด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงปนเปื้อนในอาหาร”       
มีระยะเวลาดำาเนินการระหว ่าง ธันวาคม 2557 -           
กันยายน 2558 ได้ดำาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจาก  
ผู ้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่ผ ่านการอบรม  
พัฒนาแล้ว เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพ
ด้านจุลินทรีย์ และสารปนเปื ้อน/สารเจือปนในอาหาร      
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ปัจจุบันได้ดำาเนิน
โครงการเสร็จสิ้นและส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์   
ให้แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วตามกำาหนด วันที่ 15 
กันยายน 2558

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

 หน่วยฯ ร่วมกับหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และหน่วยบรหิารจัดการข้อมูลวจิัย ร่วมจัดบูธนทิรรศการ
ในงาน Lanna Expo 2015  ณ ศนูย์ประชมุและแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชยีงใหม่ 
ในวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ซึ่งมีทั้งการตรวจสุขภาพ ประเมินภาวะโภชนาการ การแนะนำาการบริโภคอาหารให้  
สุขภาพดี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งผลการดำาเนินงานของโครงการที่ได้ทำา และค่าฝุ่นละอองในอากาศ  
ของจงัหวดัเชยีงใหม่ทีไ่ด้ศกึษาวจิยัมาของหน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ มาจดัแสดงในงาน มผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรม
และเยี่ยมชมบูธมากมาย
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ท�าบญุ นัคลา้ย นั ถาปนา 48 ป ีจาก นูย์ จิยัโล ติ ทิยา        
และทุโภชนาการ ู่ ถาบัน ิจัย ิทยา า ตร์ ุขภาพ

 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี จากศูนย์วจิัย
โลหติวทิยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยม ีศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการ 
สถาบนัฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและบคุลากรของสถาบนัฯ ร่วมให้การต้อนรบัแขกผูม้เีกยีรตทิีเ่ข้าร่วมแสดงความยนิด ี
พร้อมทัง้ร่วมประกอบพธิทีางศาสนา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้จัดตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายใต้ชื่อ ศูนย์วจิัย
โลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการในผู้ป่วยเด็กโรค  
ขาดสารอาหาร โรคโลหติจางในเด็ก และหญงิมคีรรภ์ และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุโภชนาการและโลหติจาง
กับการเกดิโรคตดิเชื้อ ต่อมาได้เสนอโครงการขยายและปรับปรุงยกฐานะโดยได้รับความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2521 
ให้สถาปนาขึ้นเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มีภารกิจในการดำาเนินงานวิจัยและเป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือประสานงาน และส่งเสริมการ          
ดำาเนนิการค้นคว้าวจิยัในสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เพือ่ให้ได้รบัทราบข้อมลูพื้นฐาน อนัเป็นประโยชน์ต่อการค้นหา
สาเหตุประกอบการวินิจฉัยของการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะยังผลให้สามารถกำาหนดมาตรการที่ถูกต้อง   
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพและอนามยัของประชาชน ทัง้ในระดบัภมูภิาค 
ระดับประเทศ รวมไปถงึระดับโลกอกีด้วย
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งานแ ดงมุทิตาจิต
ผูเ้ก ยีณ ายปุระจ�าป ี2558

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุประจำาปี 2558 ณ ห้องประชุม 
DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 วันที่ 18 กันยายน 2558        
โดยในปี 2558 นี้ สถาบันฯ มผีู้ครบกำาหนดเกษยีณอายุ 3 ท่าน คอื 
ดร.น�้าทิพย์  รีรัก ์ ต�าแ น่งนัก ิจัย ข ง ูนย์ ิจัยด้าน
ทิยา า ตร์ ุขภาพประยุกต์, ดร.ฉาย ุรยี์  ุภ ไิล ต�าแ น่ง

นกั จิยัช�านาญการ ข ง นูย์ จิยัด้านชี โมเลกลุและเซลล์ ทิยา
ข งโรคติดเชื้  และคุณ มเกียรติ  มามูล ต�าแ น่งพนักงาน    
ขับรถยนต์ ข ง �านักงาน ถาบันฯ โดยบรรยากาศภายในงาน   
ครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้แก่ทั้งผู้เกษียณ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เป็นอย่างดี
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เปิดใจผู้เกษียณ
ดร.น�้ำทิพย์  ศรีรักษ์

เ ตุใดเป ็นพยาบาลจึง นใจที่จะมาท�างาน ิจัย          
กับ ถาบันฯ ?
 ฐานการเรียนของพี่จริงๆ เป็นพยาบาลชุมชน และใน    
ขณะที่เรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับผ่าตัดบ้าง แต่พอจบการศึกษา       
ด้วยความอยากรู้จึงไปสมัครทำางานที่ห้องผ่าตัด ประมาณ 3 ปี   
และคิดว่าจะออกจากงานไปทำางานเอกชน แต่เพื่อนๆ ก็คัดค้าน
เพราะว่าเราได้บรรจุราชการแล้วก็เลยไม่อยากให้เสียโอกาส     
ขณะเดียวกันในขณะนั้นมีโครงการของอาจารย์หมอกอสิน           
เป็นโครงการของ WHO ทำาในเรื่องของยาคุมกำาเนดิ ก็เลยมโีอกาส
ได้ทำางานให้กับอาจารย์หมอกอสนิตัง้แต่บัดนัน้เป็นต้นมา

ค ามประทับใจใน ถาบันฯ ?
 มีหลากหลายเรื่องและทำางานมานานและโครงการก็ 
หลากหลาย แต่ว่าพี่ก็ทำางานในลักษณะออกพื้นที่เป็นส่วนมาก   
และประทับใจในเรื่องของการทำางานเป็นทีม และขอขอบคุณ       
คุณพี่สมศรี  ที่ให้โอกาสโดยเมื่อเข้ามาทำางานแรกๆ ที่สถาบันฯ      
พีส่มศรจีะคอยให้เรยีนรูง้านจากพี ่และตดิตามท่าน คอยให้คำาแนะนำา 
และหลังจากนั้นก็ให้ทำางานเอง ออกไปทำางานในพื้นที่ และทำา
เอกสารในสถาบนัฯ ประสานกบัคนในสถาบนัฯ ทำางานประสานกนั 
การทำางานในขณะนั้นเหมือนการอยู่เป็นครอบครัว ทุกคนมหีน้าที่
รับผิดชอบงานของตนเอง และก็จะต ้องตรียมอาสาสมัคร            
เตรียมอาหารให ้อาสาสมัครก็จะมีแม ่ครัวปรุงอาหารให ้                       
โดยโครงการนี้เป็นโครงการใช้ยาคุมกำาเนิดในสตรี ทำาในพื้นที่
ดอยเต่า 

** ดร.นำา้ทพิย์ จบการศกึษาระดับปรญิญาเอก ประเทศออสเตรเลยี ด้วยทุน TDR ของ WHO เริ่มทำางานห้องผ่าตัดของ    
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ทำาได้อยูป่ระมาณ 3 ปี กไ็ด้ย้ายมาทำางานทีส่ถาบนัฯ ในตำาแหน่งพยาบาล ในปี 2523 
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อุปสรรคในการทำางาน ?
 อปุสรรคทีเ่จอมมีากมาย และอปุสรรคคอืสิง่ทีต้่องฝ่าฟัน
ไปให้ได้ และเมื่อผดิพลาดก็จะต้องจำา และระลกึไว้เสมอว่าอย่าให้
เกิดอีกครั้ง ซึ่งกรณีของพี่ในขณะนั้นทำางานใหม่การจัดเตรียม
อปุกรณ์ในภาคสนาม ในขณะนัน้พีไ่ด้ลมือปุกรณ์สำาคญัไม่ได้เอาไป 
จนทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการได้ ซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้       
สอนให้รู้ว่าจะต้องมคีวามรอบคอบให้มากขึ้น
งาน จิัยที่ท�า?
 ในขณะที่ เรียนปริญญาเอกได้ศึกษาเรื่องโรคเรื้อน         
และหลังจากนั้นก็ได้ช่วยโครงการวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็น
โครงการวิจัยที่ใช้ระยะเวลายาวนานในการดำาเนินการ จนกระทั่ง
ถงึโครงการพาไทย
ประทับใจ?
 โครงการวิจัยทุกโครงการวิจัยมีความประทับใจหมด 
เนื่องจากโครงการวจิัยทุกอันได้ลงแรงกาย และใจ เพื่อทำา
เก ยีณแล้ ท�า ะไร?
 เกษยีณ แล้วกเ็กษยีณ ไม่ได้วางไว้จรงิจงัว่าจะต้องทำาอะไร 
เพราะว่าเที่ยวก็เที่ยวเป็นปรกติอยู ่แล้ว หลานก็ไม่ต้องดูแล         
เพยีงแต่ไปหาเป็นครัง้คราว ไปเยี่ยมบ้านที่นครสวรรค์บ้าง 
คิด ่าตนเ งประ บค าม �าเร็จใน น้าที่การงาน   

รื ยัง?
 พอใจค่ะ มโีอกาสและรับโอกาสในการทำางานที่สถาบันฯ 
ได้เรยีน ให้โอกาสความก้าวหน้าทางวชิาการ
มี ะไร ยากบ กน้ งๆ ? 
 เราทำางานวิจัย จะต้องมีความซื่อสัตย์กับข้อมูลที่ได้มา 
และมคีวามอดทน ซึ่ง 2 สิ่งนี้จะทำาให้เราทำางานได้สำาเร็จควบคู่ไป
กับงานวชิาการ
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เปิดใจผู้เกษียณ
ดร.ฉำยสุรีย์  ศุภวิไล

** ดร.ฉายสุรีย์ จบการศึกษาแล้วทำางานที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 1 ปี และได้บรรจุในตำาแหน่งนักวิทยาศาสตร์           
ที่สถาบันฯ ในปีต่อมา โดยเริ่มทำางานในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2521 รวมทัง้สิ้น 37 ปี กับ 3 เดอืน

ค ามประทับใจใน ถาบันฯ ?
 สถาบันฯ มีห ้องปฏิบัติการที่พิ เศษไม ่ เหมือนห ้อง        
ปฏบิัตกิารทั่วไปเหมอืนในโรงพยาบาล หน่วยสร้างขึ้นมาเป็นอสิระ 
คนทำางานกร็ูส้กึอสิระไม่เหมอืนกบัหน่วยราชการทัว่ไป และมโีอกาส
มากมาย ไม่ว่าจะได้ทุนศกึษาต่อ เดนิทางไปศกึษาดูงานทัง้ในและ
ต่างประเทศ มีโอกาสได้เห็นห้องปฏิบัติการพิเศษที่ทำาสำาหรับ      
งานวิจัยโดยเฉพาะ เครื่องมือจะเป็นเครื่องมือที่เฉพาะสำาหรับ     
งานวจิัย ตอบโจทย์สำาหรับงานวจิัย และพี่คดิว่ามันไม่น่าเบื่อ
การท�างานที่ผ่านมาเป็น ย่างไรบ้าง ?
 ก่อนหน้านี้ผู ้บริหารจะทำาหน้าที่ในการขอทุนเพื่อทำา      
การวิจัย พี่ได้เข้ามาช่วยในตอนแรกเป้นผู ้ช ่วยนักวิจัยได้ทำา                  
ในเรื่องของ immuno ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับเด็กขาด             
สารอาหารเป็นการทดสอบดูว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมีการทำางาน
ปรกติหรือไม่ และหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนหนังสือ จบปริญญาโท
กลับมา ได้ทำางานโรคติดเชื้อแต่ก็ยังใช้เทคนิค immuno อยู ่           
และหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่ยุคโรคเรื้อน มาลาเลีย และก็ได้ไปเรียน
หนงัสอืกลบัมากเ็ป็นยคุของ HIV ทำาเรือ่งไข้หวดันก และไข้หวดัใหญ่

 สมยัก่อนได้มโีอกาสทำางานร่วมกบัคณุนโิคล ซึง่คณุนโิคล
จะเป็นคนที่มีภาษาอังกฤษดีมากนั่นคือสิ่งที่พี่ได้จากคุณนิโคล      
คอืความละเอยีดในเรือ่งของการอ่านภาษาองักฤษ เมือ่ Potocol มา
คุณนิโคลและพี่จะต้องมานั่งแกะเป็นอะไรที่สนุกสนานมาก          
และมันก็ประสบความสำาเร็จ พอมาถงึจุดนี้คดิว่าแรงที่ลงไป สิ่งที่
ได้เรียนรู้ ประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงานทุกคน รวมทั้งฝรั่งที่มา
ร่วมทำางานกับพวกเราที่สถาบันฯ การทำา site visit มาพูดมาสอน
ทุกอย่าง พี่คิดว ่านี่คือจุดเริ่มต ้นของ SOP และคิดว ่าสิ่งนี้                      
ทำาประโยชน์ให้กับสถาบันฯ และตัวพี่ด้วย
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จุด ูง ุดในการท�างาน ?
 ได ้ทำางานหลายอย ่างที่ ได ้ ใช ้ความรู ้คามสามารถ                
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการต่างๆ เช่นประธาน IBC ซึ่งเป็น
กรรมการที่ทำาให้เราสามารถรับทุน NIH ได้อย่างภาคภูมิใจ            
เรามีทุกอย่างที่สามารถผู้ให้ทุนได้เห็น และเห็นว่าเราสามารถ
ทำางานได้ เป็นรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และประสบการณ์ที่ทำาให้ได้เจอ   
คนข้างนอก ซึ่งเวลาเจอคนข้างนอกจะทำาให้เรารู้ว่าความรู้ รวมทัง้
ประสบการณ์ที่เรามสีามารถแบ่งปันได้ 

ลังเก ยีณจะท�า ะไร ?
 ตอนนี้ยังม ี2 เรื่องที่ยังทำาให้กับสถาบันฯ หลังเกษยีณ คอื
 1. ประธาน IBC กจ็ะทำาให้กบัสถาบนัฯ จนกว่าจะหมดวาระ
คณะกรรมการชุดนี้
 2. งานรงัส ีทำาหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางด้าน
รงัส ีและผูด้ำาเนนิการทางเทคนคิด้านรงัส ีซึง่เป็นคนทีถ่อืใบอนญุาต
ของผู้อำานวยการ แต่ตอนนี้มทีายาทแล้ว และทันททีี่ทายาทพร้อม
ก็จะวางมอืทันที
ชี ิต ลังเก ียณต่ จากนี้คิด ่าจะท�า ะไรใ ้กับ        
ตั เ งบ้าง ?
 คอืจะไปเที่ยวหาลูก ซึ่งตอนนี้ลูกสาวเรยีนปรญิญาเอกที่
สิงคโปร์ ก็จะไปหา และการท่องเที่ยวหลังเกษียณจะกลายเป็น
อาชพีหลักทันท ีส่วนงานก็จะทำาไปเรื่อย ๆ  จนกว่าจะอยากพักแล้ว
และมคีนทำากจิกรรมนัน้แล้วก็จะถอยมาอยู่ห่าง ๆ 

การดูแลตนเ งท�า ย่างไรใ ้ดูดี ยู่ตล ดเ ลา ?
 10 ปีแรกของการทำางานขอพี่พี่เป็นคนตรงมาก ซึ่งตอนนี้
ก็ยังตรงอยู่ แต่จะลดขวานผ่าซากออกไป เมื่อก่อนพี่เป็นคนที่           
ถ้าทำาผิด คือผิดและพี่ก็จะเอาให้ถึงที่สุด และคิดว่านี้คือสิ่งที่ไม่ดี
สำาหรับตัวพี่ ดังนั้นระยะหลังพี่จะคิดทุกคนในมุมบวกของเขา       
การที่เราคิดแต่สิ่งดีๆ ทำาให้ใจเราไม่วุ่นวาย พี่จะไม่มองคนเพียง  
ครั้งแรก ถึงแม้ว่าความรู้สึกจะไม่ชอบเค้า แต่ก็ไม่บอกว่าคนนี้       
เราไม่ชอบ อกีอย่างคอืการออกกำาลังกาย และสิ่งที่จะทำาให้รู้สกึด ี
คือใจต้องสบายก่อน สนุกสนาน มีอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็ลืมๆ ไป    
อย่าไปสนใจ หรอืเมื่อไรก็ตามที่มสีิ่งที่ทำาให้เราโกรธ พี่จะไม่ปะทะ 
และพี่จะเดินถอย และเมื่อถอยออกมาเรามีเวลาได้คิด และถ้า
จำาเป็นจะต้องกลับไปแก้ไข ก็จะแก้ไขโดยที่ไม่มีอารมณ์โกรธ    
เพราะเวลาที่เราโกรธมันทำาร้ายหลายอย่าง และทำาให้เครียดด้วย 
และเวลาเป็นอะไรนิดๆ หน่อยๆ พี่จะไปหาหมอเสมอ จะไม่รอ       
คือถ้ารอไม่รู้จะแย่ลงหรือหายเอง “การเก ียณด้ ย ุขภาพด ี     
เป็นก�าไรที่จะได้เที่ย "
ฝาก ะไรใ ้กับน้ งๆ ? 
 พี่เห็นความก้าวหน้าของสถาบันฯ ไม่ว่าเส้นทางเดิน      
ของงานวจิยัจะไปทางไหนมนัย่อมคอืงานวจิยั เพราะเราทำางานวจิยั 
ดังนั้นทุกคนจะต้องใช้ความสามารถให้ดีที่สุด เพื่อให้งานสำาเร็จ    
ได้อย่างมีคุณภาพ ที่ผ่านมาสถาบันฯ ทำางานเป็นทีมได้ค่อนข้าง      
ดมีาก น้องๆ สนกุสนานกบัการทำางานกข็อให้สนกุต่อไป พีก่จ็ะคอย
เฝ้าดูอยู่ห่างๆ 
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เปิดใจผู้เกษียณ
คุณสมเกียรติ  มำมูล

** ลุงเกียรติ เริ่มทำางานที่สถาบันฯ ปี พ.ศ. 2537 บรรจุเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในตำาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสมัย                   
รศ. นพ.จริศักดิ์  คำาบุญเรอืง เป็นผู้อำานวยการ 

 ลุงเกียรติเล่าว่าสมัยนั้นรถที่ใช้ไม่ได้มีแอร์เหมือนใน 
สมัยนี้ เวลาขับไปทุกคนก็จะเปิดช่องลมเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์     
และรถในสมัยก่อนจะแตกต่างจากสมัยนี้มาก รถสมัยก่อนจะไม่มี
พวงมาลัยพาวเวอร์เหมือนสมัยนี้ สิ่งอำานวยความสะดวกก็ไม่ม ี  
พวงมาลยัจะหนกัมาก แต่อย่างไรกต็าม รถ Land Rover ทีส่ถาบนัฯ
ของเราใช้ในขณะนั้น เมื่อขับตามท้องถนน ก็เป็นรถที่เท่ห์มาก     
ผ่านหมา หมาก็เห่า ผ่านสาวไม่รู้ว่าคิดไง แต่คิดว่าเค้าน่าจะชอบ 
ไม่ได้จอดลงไปถามสักที
 ลุงเกียรติขับรถให้กับสถาบันฯ นานมากทีเดียว เคยเกิด
อุบัตเิหตุถงึกับรอลงอาญาก็เคยมาแล้ว ซึ่งในขณะนัน้ได้ไปตามหา
อาสาสมัครที่เมืองงาว จ.ลำาปาง อยู่ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซด์ขี่มา      
ปาดหน้าในระยะกระชัน้ชดิ ไม่สามารถเบรกได้ทัน จงึเกดิอุบัตเิหตุ
รถชนและคนขับมอเตอร์ไซด์ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งลุงได้พา      
คนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล เรื่องคดีความไม่สามารถตกลงกันที่  
สถานตีำารวจได้ เนื่องจากเป็นกรณบีาดเจ็บสาหัส ก็จำาเป็นจะต้อง
นำาเรื่องขึ้นศาลตัดสนิ โดยศาลตัดสนิมคีวามผดิให้จำาคุก 1 ปี          

แต่เนื่องจากลุงไม่เคยกระทำาความผิดมาก่อนจึงให้รอลงอาญา     
แต่จะต้องไปรายงานตัวที่คุมประพฤตจิังหวัดลำาปาง ทุกๆ 3 เดอืน 
เป็นเวลา 1 ปี และปรับเงนิเป็นจำานวน 3,000 บาท
 อีกครั้งหนึ่งเหตุเกิดขึ้นที่ อ.ไชยปราการ มีมอเตอร์ไซด์    
ขี่รถย้อนศรขึ้นมาและไม่มีไฟหน้ารถ ทำาให้ลุงมองมองไม่เห็น          
จึงเกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้น แต่เรื่องนี้สามารถเคลียร์ได้เพราะ             
คู่กรณผีดิ
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 ด้านสขุภาพ ลงุเกยีรตมิโีอกาสได้ไปตรวจสขุภาพ และพบ
ว่าตนเองเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก หมอให้คีโม 21 วัน/ครั้ง          
เป็นจำานวน 4 ครัง้ ฉายแสง 15 ครัง้ ลุงได้กำาลังใจด ีจากภรรยา ลูก 
และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน และขณะนี้ปกติดีแล้ว แต่หมอก็นัดให้
เข้าพบทุกๆ 4 เดอืน  
 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ทำางานสถาบันฯ ประทับใจ     
เพื่อนร่วมงาน ผู้อำานวยการ ลุงเกยีรตโิชคดทีี่ทุกคนดกีับลุงเกยีรต ิ
และอยู่สถาบันฯ มีความสุขที่สุด เอื้อเฟื้อต่อกัน อยู่กันแบบพี่      
แบบน้อง ทำางานอย่างมีความสุข ก่อนที่ลุงเกียรติจะมาทำางาน        
ที่สถาบันฯ เคยขับรถสองแถว 4 ล้อแดง และทำางานในคณะหนึ่ง
ภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มาก่อนด้วย แต่กไ็ม่มคีวามสขุเท่ากบั
อยูส่ถาบนัฯ ลงุเกยีรตเิล่าว่าสมยัก่อนขบัรถสองแถวได้รายได้วนัละ 
500 บาท ถือว่าเยอะมากในสมัยนั้น แต่ระยะหลังๆ ผู้โดยสารม ี  
รถส่วนตวักนัมากขึ้น ทำาให้รายได้น้อยลงมาก จงึหยดุและมาทำางาน
ในคณะ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก ่อนที่จะมาทำางาน
สถาบันฯ  
 เมื่อถงึเวลาเกษยีณอายุการทำางานแล้ว ก็จะไปทำาหน้าที่
คณุตาเตม็ตวั เลี้ยงหลาน ณ ขณะนี้ลงุเกยีรตริูส้กึว่า รกัลกูเท่าจาน 
รักหลานเท่าบ้าน งานประจำาที่ลุงทำาตอนนี้คือเช้ามาเตรียมนำ้าอุ่น
ให้หลาน ลวกขวดนม อาหารการกนิของคนในบ้าน และเวลาว่าง 
ก็จะไปชนวัว เลี้ยงไก่ ดูมวย คลายเครยีดกันไป 
 “กึ้ดเติง า กึ้ดยากจะไป” คิดถึงพี่ๆ น้ งๆ ที่เคย   

กพื้นที่ด้ ยกัน ร่ มทุกข์ร่ ม ุขด้ ยกัน แต่ก็กาลเ ลา       
มันจ�าเป็นต้ งไป ก็ต้ งไป 
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...

"Visitor"

ถาบัน ิจัย ิทยา า ตร์ ุขภาพต้ นรับแขกจาก . และ NIAAA 
านค ามร่ มมื งาน ิจัยด้าน ารเ พติด

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย             
ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และคุณกนษิฐา  ไทยกล้า นักวจิัย
ด้านสารเสพตดิ ร่วมให้การต้อนรับ Bundit Sornpaisarn, M.D.,MPH, MRCpsych(T), Ph.D. Director,Section of Major 
Risk Factors Control. Thai Health Promotion Foundation, Thai Health Center. และ Patricia S. Chou, Ph.D.              
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) / National Institutes of Health (NIH) ในโอกาส                
เข้าเยี่ยมเยือนสถาบันฯ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558        
พร้อมกับร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ตลอดจนการศกึษาดูงานเกี่ยวกับงานวจิัยด้านสารเสพตดิ โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพื่อความร่วมมอืด้านงานวจิัยที่จะมขีึ้นในอนาคตด้วย

นัก ึก าจากม า ิทยาลัย ชิงตันดูงาน
ดา้น ารเ พตดิ ถาบนั จิยั ทิยา า ตร์ ขุภาพ

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คุณกนษิฐา  ไทยกล้า พร้อมด้วย
แก๊งค์ซ่า ให้การต้อนรับนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
วอชงิตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา ณ อาคาร 3 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านสารเสพติด   
ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ และนอกจากนี้ยงัร่วมเล่นเกมส์
ที่ผลิตขึ้นเพื่อเป ็นสื่อให ้ตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติด                     
และอันตรายจากการใช้สารเสพตดิ (เกมส์ ELDA) โดยนักศกึษาจาก
มหาวทิยาลัยวอชงิตันมคีวามสนใจในเกมส์ ELDA เป็นอย่างมาก
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นัก ิจัยเยี่ยมเยื นและติดตามค ามก้า น้า
โครงการ ิจัย RV306

 ศ. พญ.พรรณ ี ปิตสิุทธธิรรม ผู้วจิัยหลักโครงการ RV306 
จากศนูย์ทดสอบวคัซนี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหดิล 
เยี่ยมการดำาเนินงานของโครงการ RV306 ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์                      
ผูอ้ำานวยการสถาบนัฯ พร้อมด้วยนกัวจิยัของโครงการฯ ทัง้ทมีแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยสนับสนุนการวิจัยของสถาบันฯ  
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON        
เมื่อวันที่ 3 สงิหาคม 2558

...

ภาเทคนิคการแพทย์เข้าตร จประเมินระบบคุณภาพ ้ งปฏิบัติการ
ข ง ถาบัน ิจัย ิทยา า ตร์ ุขภาพ

 อาจารย์นัยนา  วัฒนศร ีและอาจารย์อทิธฤิทธิ์  เชาวน์เลศิ 
จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในฐานะคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
วชิาชพี ได้เข้าดำาเนนิการตรวจประเมนิระบบคณุภาพห้องปฏบิตักิาร 
Clinical Laboratory ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้     
เป ็นไปตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2555 (Laboratory                     
Accreditation: LA) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีบุคลากร          
ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ       
และรับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนรับฟัง    
ผลการประเมินและข ้อ เสนอแนะ จากคณะอนุกรรมการ                                
ผู้ตรวจประเมนิในโอกาสนี้ด้วย
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RCU จัด บรม Clinical Quality        
management plan (CQMP)

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรม Clinical Quality management 
plan (CQMP) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระเบยีบปฏบิัตทิี่ถูกต้อง 
ตลอดจนการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยทางคลินิกสำาหรับ
โครงการวจิัยภายใต้ทุนของ NIH ซึ่งมทีัง้แพทย์ พยาบาล หน่วยงาน
สนับสนุน จากหลายโครงการวิจัยเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้              
ณ ห้องประชมุชัน้ 4 (ห้องอเนกประสงค์) เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2558

...

ประชุม 5 ถาบัน ิจัย
ณ ถาบัน ิจัย ิทยา า ตร์และเทคโนโลยี

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์สขุภาพ พร้อมด้วยคณะทำางานและนกัวจิยัของสถาบนัฯ 
เข้าร่วมการประชุมกลุ ่มสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
ทั้ง 5 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สถาบันวิจัยสังคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์ และสถาบนัวจิยัเทคโนโลยี
หลงัการเกบ็เกีย่ว ณ ห้องประชมุชัน้ 3 อาคารสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2558 เพื่อติดตาม                        
ความก้าวหน้าในประเด็นการทำางานวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง       
รวมทัง้การกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถาบนัวจิยัทัง้ 5 แห่งอกีด้วย

"Doing & Training"
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"Activities"

ร่ มถ ายพระพรเนื่ งใน นัแมแ่ ง่ชาต ิ
12 ิง าคม 2558

ิ่งม ากุ ลม ิดล 58

ร่ มถ ายพ งมาลาร่ มร�าลึกถึง
พระบิดาแ ่ง งการแพทย์ไทย
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ม บเ ื้ ามารถแก่นักกี า
ชา ถาบัน ิจัย ิทยา า ตร์ ุขภาพ

นายกิตติพง ์ รุ่งเรื งธนะกิจ
รั บ เ ค รื่ ง ร า ช ิ ริ ย า ภ ร ณ์ ั น มี
เกียรติย ยิ่งมงกุฎไทย ชั้น าย ะพาย 

ประจ�าปี 2557

สถาบันฯ จัดทำาระบบ 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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 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะมนุ ย า ตร์ เนื่ งในโ กา ท�าบุญ ันคล้าย        
ัน ถาปนาครบร บ 51 ปี ันที่ 26 ิง าคม 2558

�านักพัฒนาคุณภาพการ ึก า เนื่ งใน ันครบร บ    
1 ท รร  ันที่ 2 กันยายน 2558

คณะการ ื่ ารม ลชน เนื่ งในโ กา ท�าบุญ ันคล้าย        
ัน ถาปนาครบร บ 10 ปี ันที่ 27 ิง าคม 2558



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  26

ตารางกิจกรรม

นางปภา ด ี ด�ารงมณ ีพนกังานปฏบิตังิาน, นาง า ภทัรนิ ฐ์  โิรจน์กจิ เจ้า น้าที่ เิคราะ ์
ด้านทรัพยากรบุคคล, นาง า �าพร  ยิ้ม ร ีเจ้า น้าที่บุคคล, นาง า ริิ ด ี  กล�่า าจ 
เจ้า น้าที่บริ ารงานทั่ ไป เข้าร่วมประชุม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผ่านกจิกรรม
เรยีนรู้ด้านบรหิารบุคคล ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟแอนด์สปา อ.บ้านธ ิจ.ลำาพูน
นาง า กนิ ฐา  ไทยกล้า นกั ถติ ิเข้าร่วมประชมุและจดันทิรรศการกบัสมาคมเพือ่การพฒันา
สังคมไทย (International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT)) และขออนุมัต ิ      
เดินทางไปนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม “Global Alcohol Policy Conference 2015”                  
ณ เมอืง Edinburgh Scotland สหราชอาณาจักร
ันครบร บปีที่ 48 จาก ูนย์ จิัยโล ติ ทิยาและทุโภชนาการ ู่ ถาบัน จิัย ทิยา า ตร์
ุขภาพ

นาง า รยิา  งิ ประเ รฐิ พนักงานปฏบิัตงิาน, นาง จิติร์  นิชุม เจ้า น้าที่ �านักงาน 
เข้าร่วมประชมุ แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านนโยบายและแผน การจดัการงบประมาณของมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวชีล อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม่
นาง า ินีนาถ  แต่เจริญกุล นัก ถิติ, นาง า รัชนีกร  ค�าปัน นัก ถิติ ร่วมประชุม             
ในโครงการวจิัย 15th TREAT Asia Network Annual Meeting and Workshop in Bangkok, Thailand 
ณ โรงแรมแชงกรลี่า กรุงเทพฯ
แพทย์ ญงิลนิดา  เ ื้ ไพบลูย์ นกั จิยั, นาง า ธ ลัชญาน์ โชตเิจรญิธนนัต์ พยาบาล จิยั 
ร่วมประชุมในโครงการวจิัย โครงการ TApHOD ณ โรงแรมแชงกรลี่า กรุงเทพฯ

า ตราจารย์กิตติพันธุ์  ฤก ์เก ม ั น้า น่ ย ิจัยโภชนาการ, นาง า รพินท์        
พง ์ธรรม ผู้ช่ ยนัก ิจัย, นาง า ป ีณา  ท งค�า ผู้ช่ ยนัก ิจัย ร่วมประชุมวิชาการ 
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โภชนาการดีถ้วนหน้าตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ              
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

1 - 2     ตุลาคม 2558

4 - 9     ตุลาคม 2558 

9          ตุลาคม 2558

9 - 10   ตุลาคม 2558

16 - 18  ตุลาคม 2558

16 - 18  ตุลาคม 2558

21 - 23  ตุลาคม 2558

ตุลาคม 2558
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พฤศจิกายน 2558
1 - 3        พฤศจกิายน 2558

4 - 5        พฤศจกิายน 2558
20            พฤศจกิายน 2558

22 - 24     พฤศจกิายน 2558

นาง ารณุ ี จติ าร ีนกัเทคนคิการแพทย์, นาง า ริขิ ญั  ด ก ทุา นกัเทคนคิการแพทย์ 
เข้าร่วมประชุม มาตรฐานห้องปฏบิัตกิาร ของสภาเทคนคิการแพทย์ มหกรรมคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏบิัตกิารระดับชาต ิครัง้ที่ 4 ประจำาปี 2558 (Thai LA forum 2015) "LA ไทย มุ่งให้ไกล     
ไปให้ถึง" Thai LA-Onwards to Afar Targets โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม   
เมอืงทองธาน ีจ.นนทบุรี
การตร จประเมนิ EdPEx ถาบัน จิัย ทิยา า ตร์ ุขภาพ
แพทย์ ญงิลนิดา  เ ื้ ไพบูลย์ นัก จิัย ร่วมประชุมวชิาการ HIV 12th International Congress 
on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP2015) ณ กรุง Dhaka ประเทศบังคลาเทศ

า ตราจารย์ ุ ัฒน์  จริยาเลิ ักดิ์ ผู้ �าน ยการ ถาบัน ิจัย ิทยา า ตร์ ุขภาพ,       
นางจริประภา  ภิา า นัก จิัย, นาง า รัดเกล้า  าย ร่าย เจ้า น้าที่บริ ารงานทั่ ไป   
เข้าร่วมประชุม 15th Annual International Conference of the Forum for Ethical Review             
Committees in Asia and the Western Pacific Regions (FERCAP) เรื่อง “Improving Research 
Governance through Ethical Research” ณ Nagasaki University (Sakamoto Campus)           
ประเทศญี่ปุ่น
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้ งซาร่า

โอ้...เหล้าจ๋า... ไหนลองหันมายิ้มหน่อยซิ.. เล่นเกมส์..ใช้สมาธิ แต่ไหงท�าหน้าเหมือนท�าข้อสอบ..ไงงั้น
ยิ้มหน่อยน๊า...

ผู้หญิงแถวหน้า พร้อมรบพร้อมลุยแถม ACCESSORIES
ครบก่าใครเพื่อน...เรยอ่ะ

Dr.GANG น่าร๊าก..ก อ่ะ!

เขียนลงกระดาษ.... เขียนลงไปหมดทุกอย่าง....เขียนทุกอย่าง 
ไว้เตือนให้ใจมันจ�า...ย�้า... ข้อความส�าคัญ!..

แต่ดันลืมขีดเส้นใต้ไว้น่ะ...ว่าเธอไม่รัก คริคริ^-^
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แจ้งเกิด 4 หนุ่ม วง RIHES K POP “K GANG”

ศิลปิน ACOUSTIC ประจ�า RIHES…กริ๊ด..ส..ส

กริ๊ด..ด..ด..ด ๆๆๆๆ ชัตเตอร์ สะกดวิญญาณ.....
**ผีช่องแอร์** ตัวเป็นๆ ขอย�้า.. นี่ไม่ช่ายภาพตัดต่อ

แฟนฉาน...!! ใครอย่ามายุ่ง คนนี้เค้าหวงนะ!!

ป๋า ป๋า ขา.....า.....ขา....ขา หนูจะคิดถึง....ป๋า....!!!
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน By...พี่แมงเม้าท์แ ่งไร่เ ็ด

 เดี๋ยวนี้ไปทางไหนใน มช. หน่วยงานการศกึษา หรอืบรษิัทเอกชน มแีต่คนพูดถงึเรื่อง EdPEx พี่แมงเม้าท์ 
ก็งง งง มันคอือะไร มันจะเป็นโครงการวจิัย iPrEx ที่สถาบันฯ เราดำาเนนิโครงการวจิัยให้ยาล่วงหน้าเพื่อการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีในผู้ชาย หรือเปล่า??? แต่พี่แมงเม้าท์ว่าไม่น่าใช่ วันนี้เลยไปหาข้อมูลไอ้เจ้า EdPEx มาให้          
พวกเราได้รู้ จะได้ไม่เอาท์เหมอืนพี่แมงเม้าท์นะจ๊ะ คร ิคริ

 เค้าว่าไอ้เจ้า EdPEx มันก็คือเกณฑ์คุณภาพ       
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่ เป ็นเลิศ เมื่อก ่อน                    
พี่แมงเม้าท์เคยได้ยนิคำาว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ TQA 
(Thailand Quality Award) บ่อยมาก นั่นก็คอืเจ้า EdPEx  
ก็คือกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม
แนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National  
Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัล
คุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award: TQA) นั่นเอง

"
"

EdPEx
ย่ มาจาก

Education Criteria for Performance Excellence

 เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำาให้
มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ 
(มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วย
ให ้ ในการพัฒนาอย ่ างก ้ าวกระโดด              
และยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลัก     
ของสถาบันฯ ของเราจรงิๆ
 พี่ๆ  เพื่ น ๆ  น้ ง ๆ  คงลาย ง ยั
ไปได้บ้างนะคะ นั ลงัพีแ่มงเม้าท์จะมา
เล ่าใ ้ฟ ัง ีกเน ้ เจ ้า �า รับ ันนี้       
Have a nice day 
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 วัสดีค่ะ I LOVE ENGLISH ฉบับนี้ ขอพาผู้อ่านมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงกันนะคะ จำาได้ว่าตอนเริ่มเรียน 
ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ที่ British Council เมื่อตอนเริ่มเข้ามาทำางานที่สถาบันวจิัยฯ คุณครูที่นั่นมักจะให้เรยีนภาษาอังกฤษจาก
บทเพลงอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นการฝึกฟังสำาเนยีง และฝึกความเข้าใจของภาษาอังกฤษผ่านภาษาเขยีนที่ใช้ในเพลงนัน้ๆ จำาได้ว่า
ตอนนัน้เรยีนสนุกมาก คอืตอนแรกเราฟังกันไม่ออกหรอกว่าฝรั่งเค้าร้องว่าอะไร ความหมายนี่ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลย แต่พอฝึกฟัง
เพลงบ่อยๆ กเ็ลยทำาให้เราตัง้ใจฟังและจบัประเดน็การพดู การร้อง ของฝรัง่เจ้าของภาษาได้ง่ายขึ้น รวมทัง้เพลงหลายๆ เพลง
ก็มีเนื้อหาที่ดี เพลงที่เราชอบเราก็อยากรู้ความหมายของมัน เลยเป็นที่มาของการชอบฟังเพลงฝรั่งอย่างตั้งใจมากขึ้น              
ไม่ได้ฟังแต่ทำานองที่ไพเราะ หรอืฟังออกแต่เฉพาะท่อนฮุกของเพลงอย่างเดยีว
 พอดีว่าได้อ่านงานเขียนในบล็อก Street English ( http://streetenglish.exteen.com/20070916/entry)            
ซึ่งคนเขียนเค้าแปลเพลง What I've done ของ Linkin Park อันเป็นเพลงโปรดของเราเอง ฉบับนี้เลยขอตามใจตัวเอง      
และขาร็อคของสถาบันฯ บ้าง เพลงนี้เป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง Transformer นะคะ ว่างๆ ก็หา DVD มาดูได้ หนังเรื่องนี้    
ก็สนุกดคี่ะ แต่เอาจรงิๆ ความหมายของเพลงนี้จะให้แง่คดิในหลายๆ ด้าน ยิ่งถ้าดูผ่าน Music Video ของ Linkin Park            
ด้วยแล้ว จะรู้สกึถงึการที่เราทำาอะไรไปแล้ว กรรมก็จะตามสนองในสิ่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชวีติ การโกหก การแข่งขัน
อยากเอาชนะ การทำาสงคราม และการทำาลายสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเองและพวกพ้อง บอกได้เลยว่าเพลงนี้ความหมายมัน      
แนวจรงิๆ ... เอาล่ะเรามาเรยีนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงกันดกีว่านะคะ

I  English
By Kittipong & Arunrat

เรียนภาษาอังกฤษ...
	 	 	 	 		...จากเพลง
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In this farewell, 
ในการรำ่าลาครัง้นี้ 
There's no blood, there's no alibi. 
จะไม่มกีารนองเลอืด ไม่มขี้ออ้างใดๆ 
Cause I've drawn regret, 
เพราะฉันจมอยู่กับความเสยีใจ 
from the truth, of a thousand lies. 
จากความจรงิ ของคำาโกหกนับพัน 
So let mercy come, and wash away... 
จงึขอให้ความเมตตาเข้ามา ลบล้างมันออกไปให้หมดสิ้น

Linkin Park - What I've Done (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ

 [Chorus]

What I've done, 
สิ่งที่ฉันได้ทำาอะไรลงไป 
I'll face myself, 
ฉันจะเผชญิหน้ากับตัวเอง 
To cross out what I've become, 
เพื่อก้าวข้ามในสิ่งที่ฉันเป็น 
Erase myself, 
ลบตัวตนของฉันออกไป 
And let go of What I've done. 
และปลดปล่อยสิ่งที่ฉันได้ทำาลงไปให้หายไป 

Put to rest,
ฝังมันไว้ (ลมืมันไป)
what you thought of me.
สิ่งต่างๆที่เธอคดิเรื่องของฉัน
Well I clean this slate,
ฉันเป็นคนลบล้างความผดิเหล่านัน้ไป
with the hands of uncertainty
ด้วยสองมอืที่ไม่มั่นคงนี้
So let mercy come, 
ขอให้ความเมตตาจงมา
and wash away... 
ลบล้างมันออกไป
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 [Chorus]

For what I've done, 
สำาหรับสิ่งที่ฉันได้ทำาลงไป
I start again. 
ฉันขอเริ่มต้นใหม่อกีครัง้ 
And whatever pain may come, 
ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดเช่นไร
Today this ends, 
วันนี้จะเป็นวันสุดท้าย
I'm forgiving... 
ฉันให้อภัย

What I've done, 
ในสิ่งที่ฉันทำาไป
I'll face myself,
ฉันจะเผชญิหน้ากับตัวเอง
To cross out What I've become,
เพื่อก้าวข้ามตัวตนที่ฉันเป็น
Erase myself, And let go of
ลบตัวตนของตัวเองออก และปลดปล่อย 
What I've done. 
สิ่งที่ฉันได้ทำาลงไป ให้หายไป ......

...
 ธบิายค�า ัพท์จากเพลงนี้กัน
Farewell – เป็นคำาโบราณๆ ที่ใช้ในการบอกลา (แบบยาวนาน) อกีความหมายหนึ่งแปลว่างานอำาลา หรอื การรำ่าลา ด้วย
Alibi - แปลว่าหลักฐานที่อยู่ หรอื ข้ออ้าง ข้อแก้ตัว
Regret - เสยีใจ, ความเสยีใจ
Mercy - ความเมตตา ปราณ ี
Put the rest - เป็นสำานวนแปลว่า ทิ้งมันไป
Slate - ความจริงแปลว่าหินชนวนหรือหินที่แตกเป็นแผ่นๆ ได้ แต่ในความหมายแสลงที่ผู ้แปลไปสืบมาจาก                                   
urbandictionary.com มันคอืสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นอกจากพระเจ้าอะไรประมาณนัน้
Uncertainty – ความไม่แน่นอน (ส่วนความแน่นอนก็ตัด un ออก เหลอืแค่ certainty)

 ัง ่า ลายๆ คน (โดยเฉพาะขาร็ ค) คงช บเพลงนี้กันนะคะ �า รับเราเนื้ าค�าเขียนข งเพลงมันดู
ยเ มื นเป็นบทก ีที่คล้ งจ งกัน ค าม มายก็ลึกซึ้งดี ดูค บคู่กับ MV รู้ ึกเ มื นเค้าก�าลังบ กเรา ่า                

ิ่งที่มนุ ย์ได้ท�าลงไปมันเกดิผลเ ยีมาถงึปัจจุบันแค่ไ น ถงึต นนี้จะเพิ่งมารู้ กึผดิ (นี่แ ละ น มนุ ย์)
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
เที่ยวกัน Month ละที่...
          ...ไปกับครอบครัวคุณศิริวดี  กล�่ำอำจ

 ันนี้ได้มีโอกาสเขียนบทความยำ่าเท้าทั่วไทยอีกครั้ง คิดแล้วคิดอีกว่าจะเขียนยังไงด ี          
เพราะมทีี่ประทับใจก็หลายที่  และแล้วก็ได้คำาตอบกลับมาในใจว่า  เราเขยีนเหมอืนเราทำางานวจิัยละกัน  
งานวิจัยมี month 1, month 2 บลาๆๆๆ งั้นเราก็เขียนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น month นี่แหล่ะ จะได้             
รวมหลายๆ ที่ให้ผู้อ่านได้เลอืกชม ขอบอกว่ารูปภาพประกอบนัน้ ไม่สวยเท่าสถานที่จรงินะคะ เนื่องจาก
ใช้กล้องมือถือถ่าย ของจริงเค้าสวยอลังการงานสร้าง งานนี้ขอเน้นรูปภาพเยอะหน่อยละกันนะคะ          
ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะ
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Month 1: เ ้นเชียงดา  ..... บ้านระเบียงดา  & นเซ็น บ้านยางปู่โต๊ะ  

 เส้นเชียงดาวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ ด ย ล ง ซึ่งผู้เขียนเคยม ี      
ความฝันว่าอยากจะเดินขึ้นไปให้ถึงยอดดอยนี้เหลือเกิน ฝันไว้ตั้งแต่อายุ 20 จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไป           
ทกุวนันี้กเ็ลยซ้อมเดนิขึ้นลงบนัไดสถาบนัฯ ไปก่อน พอเหน็บ้านระเบยีงดา  ซึง่เป็นโฮมสเตย์มองเหน็ววิ
ดอยหลวงอย่างใกล้ชดิ อย่ารอช้า คุณสามแีละคุณลูกเตรยีมตัว คุณแม่อยากไป...อกีแล้ว
 บ้านระเบยีงดาวจะอยู่เลยทางไปถำา้เชยีงดาวค่ะ เลยขึ้นไปประมาณสบิกว่ากโิล ถนนดแีต่แคบ
นดิหน่อย ราคาที่พักเค้าคดิราคาผู้ใหญ่คนละ 500 บาท เด็กคนละ 250 เป็นราคาที่รวมอาหารสองมื้อ   
ที่นี่จะมีไฟฟ้าให้เราใช้ถึงหนึ่งทุ ่มนะคะ ตอนกินข้าวเย็นนี่โรแมนติกดีมาก กินข้าวใต้แสงเทียน                    
(ตักไม่ถูกเลย) เมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือนำ้าพริก รับประกันความอร่อยค่ะ ส่วนเด็กๆ ชอบไข่เจียวมาก        
(อร่อยกว่าที่หม่าม๊าทำาอีก...คุณลูกบอก) และที่เที่ยวอีกหนึ่งที่ที่อยากแนะนำาคือนำ้าร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ  
เป็นนำ้าพุร้อนขนาดเล็กมีสระนำ้าให้แช่จำานวน 2 สระ เพราะฉะนั้นควรทำาการนัดหมายก่อนเข้าไปนะคะ  
มฉิะนัน้อาจหมดสทิธิ์แช่ นำา้พุร้อนที่นี่เค้าคดิราคาคนละ 50 บาท จำากัดเวลาให้แช่ได้หนึ่งชั่วโมง  
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Month 2: เ ้นด ย ินทนนท์.....
   แม่แจ่ม นาขั้นบันได บ้านป่าปงเปียง & บ้านผา ม่ น

 เห็นรูปจากเวปท่องเที่ยว เค้าแนะนำานาขั้นบันไดของเชียงใหม่ว่าสวยอลังการ ควรไปให้ได้       
สักครั้ง ในเมื่อแนะนำามาเช่นนี้เราก็ควรจะไปใช่ไหมคะ ไทยเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้ หาเรื่องเที่ยวอีกแล้ว       
ว่าแล้วก็ออกเดินทางเริ่มจากนาขั้นบันไดบ้านป่าปงเปียง วันที่ผู้เขียนเดินทางไปนั้น ฝนไม่ตก ฟ้าใส         
ไปถึงที่นาตอนเที่ยงพอดี อากาศค่อนข้างร้อนเลยไม่มีใครยอมเดินลงไปถ่ายรูปกลางแปลงทุ่งนาด้วย   
สักคน (ตรงนี้แอบเสียดาย คิดถึงพี่ๆ ที่ทำางานที่สุด ไม่งั้นได้รูปยืนกลางทุ่งนาแล้ว) แต่ทุ่งนาสวยค่ะ        
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านของบ้านป่าปงเปียงแนะนำาว่าควรมาค้างคืน เพราะช่วงเช้าตอนหมอกลงกับช่วงเย็น         
ตอนพระอาทิตย์ตกจะสวยมาก หลังจากยืน (ตากแดด) กินลมชมวิวบ้านป่าปงเปียงเสร็จก็แวะไปชม     
นาขั้นบันไดอีกแห่งหนึ่งคือบ้านผาหม่อน ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าวิวสวยเหมือนกัน และระยะทางใกล้กว่า              
บ้านป่าปงเปียงที่แม่แจ่ม สรุปว่าหากอยากเห็นทุ่งนากว้างใหญ่แนะนำาว่าให้ไปบ้านป่าปงเปียง แต่ถ้า     
ไม่อยากเดนิทางไกลแนะนำาให้แวะบ้านผาหม่อนค่ะ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   37

Month 3: เ ้นแม่รมิ.......น�า้พุร้ นโป่งก า   

 เนื่องจากผู ้ เขียนได้ไปเที่ยวนำ้าพุร ้อนสันกำาแพงในช่วงวันหยุด แล้วเจอคลื่นมหาชน                  
จำานวนมหาศาล เลยมีความคิดว่าในเชียงใหม่นอกจากนำ้าพุร้อนสันกำาแพงแล้ว จะมีนำ้าพุร้อนที่ไหน          
อีกบ้างน๊าที่ไม่ไกลเกินไป ปรากฏว่าค้นเจอรีวิวนำ้าพุร้อนโป่งกวาวซึ่งอยู่เส้นแม่ริมนี่เอง อยู่ในข้อจำากัด   
ที่ตัง้ไว้เลย......ไม่ไกลเกนิไป สถานที่สวย ว่าแล้วก็ออกเดนิทางกันเลยค่ะ
 การเดินทางใช้เส้นทางนำ้าตกตาดหมอกแม่ริม ขับไปเรื่อยๆ จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ           
(ป้ายเล็ก ต้องสังเกตนิดนึง) ระหว่างทางก็จะมีที่ให้แวะเที่ยวได้เรื่อยๆ เช่น สวนองุ่น โครงการหลวง   
หนองหอย ฯลฯ ถนนหนทางดคี่ะ รถเก๋งก็สามารถไปได้แบบสบายๆ อัตราค่าบรกิารที่นี่ คดิค่าเข้าผู้ใหญ่ 
80 บาท เด็ก 40 บาท (ราคานี้มีชุดลงบ่อและผ้าเช็ดตัวให้ค่ะ) มีบ่อแช่ตัวทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง    
รวมทัง้ห้องอาบนำา้แร่แบบรวมและแบบเป็นส่วนตัว 
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Month 4: เ น้แม่ าง..... ดั ล งขนุ นิ �าเภ แม่ าง

  ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเพื่อนๆ ได้ชวนกันไปทำาบุญที่วัดนี้ (งานบุญต้องอย่าขาด งานราษฎร์
งานหลวงต้องเต็มที่) ซึ่งเพื่อนที่ชวนบอกว่าไม่ไกลหรอกนะ ไปทางเส้นแม่วาง เลยที่ล่องแพไปไม่ไกล     
จะมปีากทางบ้านขุนวนิ จากปากทางขึ้นไปวัดแค่ 5 กโิลเอง ฟังดูแล้วง่ายๆ ชวิๆ ไปสคิะงานนี้ ปรากฏว่า 
5 กิโลที่ว่านี้ ใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมง นั่งรถกันหัวสั่นหัวคลอน (แต่สนุกนะเออ) ขอบอกว่าทาง        
ออฟโรดดีมาก ถ้าฝนตกต้องใช้รถกระบะโฟร์วีลนะคะ หากไม่ใช่หน้าฝนกระบะธรรมดาก็ไปไหวค่ะ        
แต่ต้องอาศัยฝีมอืในการขับนดินงึค่ะ
 พอมาถึงวัด คุ้มค่ากับการเดินทางมามากเลยค่ะ วัดสงบ สวย ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวัดแบบนี้           
อยู่กลางป่าซึ่งเดินทางมาลำาบากได้ขนาดนี้ ในวิหารวัดมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางจงกลมแก้ว             
โดยแกะสลักจากต้นจำาปีป่าซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
One day trip

เชยีงใหม่ - ดอยสะเก็ด - พร้ำว

พิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์
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 เนื่ งจากมเี ตุฉุกเฉนิ ยู่ 2 ประการ คื  1.บทค ามย�่าเท้าทั่ ไทยฯ มเีพยีงเรื่ งเดยี              
และ 2. าร ถาบันฉบับนี้ างแผงล่าช้าก ่าก�า นด จึงเป็นเ ตุใ ้คนจัด น้า า ัย ภิ ิทธิ์          

่ นบุคคล น�าเรื่ งที่ตั เ งไปท่ งเที่ย แบบ ันเดีย จบใน ันเ าร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 มาเล่า        
ู่กัน ่านได้แบบไม่ ั่นกลั ค�าคร า ันใด ังเป็น ย่างยิ่งมามิตรรักผู้ ่านจะใ ้การต้ นรับ   

ไม่มากก็น้ ย T^T

 สวัสดีครับ ช่วงนี้ผมมีความกระเหี้ยนกระหือรือมากที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว ด้วยเหตุผล     
ที่ว่าอยากขจัดความเปล่าเปลี่ยวอันเกดิจากการครองโสดมาได้สักพักแล้ว (จัดการโฆษณาแฝงเสยีเลย) 
แต่ข้อจำากัดคอืผมไม่มรีถยนต์ มเีพยีงแมงกะไซด์คู่ใจที่ใช้ขี่มาทำางานอยู่เป็นประจำาทุกวันแค่นัน้ เลยคดิ
วา่ถ้าจะเทีย่วกค็งเป็นภายในรศัมไีม่เกนิ 60 กโิลเมตรจากตวัเมอืงเชยีงใหมเ่ทา่นัน้ สบืเสาะหาขอ้มลูจาก
อนิเทอร์เน็ตแล้วมันช่างไม่มอีะไรน่าสนใจเลย จงึหันไปถามพี่ต่าย ซึ่งเป็นสเปเชยีลลสิด้านการท่องเที่ยว
ว่าพี่มีแห่งหนไหนแนะนำาให้ผมขี่แมงกะไซด์ไปเที่ยวคนเดียวได้บ้าง พี่ต่ายบอกว่า หมู่บ้านป่าสักงาม 
อารมณ์เหมอืนแม่กำาปอง แต่ที่นี่เหมอืนคนยังไม่ค่อยรู้จัก เลยดูธรรมชาตกิว่า ที่สำาคัญคอืมันอยู่ตดิกับ
เขื่อนแม่กวง แล้วเราสามารถเอาแมงกะไซด์ขึ้นเรือข้ามฟากได้ โห ได้ยินเช่นนั้นผมรีบเสิร์ชหาข้อมูล     
เลยครับ ได้ข้อมูลว่าหมู่บ้านนี้อยู่ใน อ.ดอยสะเก็ด สามารถไปได้ 2 ทาง คือลงเรือจากเขื่อนแม่กวง      
ข้ามฟากไปลงท้ายหมูบ้่าน และอกีทางหนึง่คอืมุง่หน้าจากตวัเมอืงเชยีงใหม่ไปทางสนัทราย-แม่โจ้-พร้าว 
แล้วจะมีทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านป่าสักงาม ข้อมูลเพียงเท่านี้เพียงพอแล้วครับเพราะในใจอยากเพียงแค่    
เอาแมงกะไซด์ขึ้นเรอืแล้วถ่ายรูป มันจะต้อง เท่มากแน่ๆ ปักหมุดสคิรับ วันหยุดนี้จะต้องไปลุยให้จงได้
 ผมคิดว่าการเที่ยวคนเดียว มันก็เหงาดีเหมือนกันนะครับ บางทีอยากถ่ายรูปสวยๆ มุมเท่ๆ      
แต่ไม้เซลฟี่มันก็ไม่ได้เป็นใจไปเสียทุกอย่าง แต่ก็อย่างว่าเมื่อเราชวนใครไปก็ไม่มีคนสนใจ ก็อย่า        
กระนัน้เลยไปมันคนเดยีวนี่ล่ะ และแล้ววันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม เวลาใกล้เลกิงาน ก็มเีหตุฟ้าผ่าลงกลางใจ 
คอืคุณป้าอ้อยที่เคารพรัก เรยีกให้เข้าประชุมร่วมกับผู้บรหิารสถาบันฯ เพื่อแก้หนังสอืที่จะจัดทำาขึ้นเพื่อ
แจกให้กับบุคลากรและผู้มาร่วมงานในวันครบรอบวันสถาปนาของสถาบันฯ สรุปคือแก้ไขกันบานเบอะ 
ป้าอ้อยถามว่า "พวกเอ็ง (หมายถงึผมกับพี่ต่าย) มาทำางานวันเสาร์ด้วยได้ไหม" ผมกับพี่ต่ายมองหน้ากัน
โม้ดๆ แล้วจึงตอบกลับไปว่า ไม่ได้ครับ เพราะวันพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยว ดังนั้นผมจะแก้งานวันนี้ให้เสร็จ    
ป้าอ้อยแป๋งหน้างงเลยทีเดียว และแล้วผมกับพี่ต่ายก็อยู่แก้งานกันจนเสร็จประมาณ 4 ทุ่ม จึงเป็น          
บทเรียนของผู้ที่เสี้ยนอยากจะเที่ยวว่า อย่าใช้คำาว่าทำางานไม่เสร็จเป็นข้ออ้างในการสกัดกั้นไม่ให้               
ได้เทีย่วครบั สำาหรบัคนทีก่ำาลงัเหงาๆ เฮร์ิตๆ อยู ่งานมนัช่วยได้จรงิครบั ทำาให้ชวีติดมูคีณุค่า (ตามปรชัญา
ของพี่ยุ่น ฟรแีลนซ์) แต่การออกไปเปิดหูเปิดตา ทำาให้ชวีติน่าอยู่ขึ้น (....คม!!! มสีัมผัสนอกสัมผัสในด้วย) 
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 7.30 น. อากาศดีครับเช้าวันเสาร์ ผมจัดการบิดแมงกะไซด์คู่ชีพออกจากตัวเมืองเชียงใหม่     
ถงึเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ ระยะทางซัก 40-50  กโิลเมตรได้คำานวนเอาจากเวลาที่ไปถงึ
และความเร็วที่บิดมา พอไปถึงเขื่อนด้วยความที่ไม่รีบร้อน ก็ขึ้นไปเก็บภาพวิวบนเขื่อนก่อนก็แล้วกัน   
เสร็จสรรพก็มุ่งไปท่าเรอืเพื่อไปหมู่บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด กันเลยครับ

 9.00 น. มาถงึท่าเรอื เห็นแต่เรอื ไม่มคีนขับ จงึจัดการโทรหาเจ้าของเรอืเพราะเขาเขยีนเบอร์
ตดิอยู่บนเรอือย่างโจ่งแจ้งอยู่แล้ว (ขอใช้การสนทนาแบบเสยีงในฟิล์มเลยนะครับ เพื่อเสรมิอรรถรสใน
การอ่าน)

ผม : อ้ายครับ อ้ายเจ้าของเรอืก่อครับ
เจ้าข งเรื  : แม่นละครับ
ผม : ผมไค่ขึ้นเรอืข้ามฟากไปบ้านบ่าสักงามครับ
เจ้าข งเรื  : ไปกี่คนครับ
ผม : ไปคนเดยีวครับ
เจ้าข งเรื  : ไปเมื่อใดครับ
ผม : ไปบ่าเดี่ยวนี้ล่ะครับ
เจ้าข งเรื  : .... ผมกะหาออกมาทำาธุระตางนอกนี่บ่ดาย อัน้รอผมซักซาวนาทไีด้ก่อครับ
ผม : ได้ครับ อ้ายครับ อ้ายกึ๊ดราคาผมเต้าใดครับ
เจ้าข งเรื  : เหมาลำา 150 บาทครับ
ผม : โอเคครับ อัน้ผมโต๋เต๋รออ้ายอยู่ตำา๋หมู่นี้เน้อครับ

 ผมนั่งรอไป 40 นาท ีอ้ายสุชาต ิ(นามสมมต)ิ ก็มาถงึเรอื ตอนแรกผมนกึว่าจะได้ไปเรอืลำาใหญ่
ที่ไหนได้ อ้ายสุชาติพาขึ้นลำาน้อยซะงั้น ไม่เป็นไรครับ ไปครับอ้ายสุชาติ ความจริงตรงนี้ถ้าใครอยาก      
ไปตามแนวทางของผม สามารถหลงัไมค์มาขอเบอร์อ้ายสชุาต ิ(นามสมมต)ิ ได้นะครบั จะได้โทรนดัหมาย
ล่วงหน้า จะได้ไม่ต้องมาตากแดดรอแบบผม เพราะท่าเรือไม่มีที่ร่มให้พักพิงเลย แถมถนนก็เป็นหิน       
เป็นดนิ ถ้าไม่ใช่เด็กแซ๊บเก่าคงมลี้อปัดรถล้มเป็นแน่แท้
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 ระหว่างนั่งเรอื ต้องเล่าก่อนว่าผมวาดฝันไว้ว่า การไปเที่ยวโดยเอาแมงกะไซด์ขึ้นเรอื มันต้อง
แลดูเจ๋งแน่นอน ถ่ายภาพเซลฟี่กลางเขื่อนด้วยนะ เขื่อนจะต้องกว้างใหญ่ มภีูเขารายล้อม แต่เมื่อไปเจอ
ของจริง เรือลำาเล็กครับ ขยับไปไหนไม่ได้ เรือโคลงเคลง เกรงใจอ้ายสุชาติเขา จะเดินไปยืนที่หัวเรือ     
แล้วถ่ายรปูกลับมากไ็ม่ได้ โถ่ ฝนัสลายสคิรับงานนี้ ในเขือ่นนำ้ากค็่อนข้างน้อย ไม่ได้กว้างใหญ่ดงัทีห่วังไว้ 
จุดที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในครัง้นี้ตามความคดิของผม มลายหายสิ้นไปแล้วครับ

 นั่งเรอืไปประมาณ 10 นาท ีก็ถงึอกีฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นของหมู่บ้านป่าสักงามแล้วครับ จัดการชำาระ
ค่าเสยีหายจำานวน 150 บาท อ้ายสุชาตบิอกว่า จะกลับไปตัวเมอืงมไีด้สองทาง ทางแรกคอืโทรเรยีกให้
เขามารับ แล้วก็ขึ้นเรอืกลับทางเดมิ กับอกีทางหนึ่งคอืแว้นมอไซด์กลับเองทางถนนเส้น อ.พร้าว–แม่โจ้ 
–เชียงใหม่ ผมเลยหยอดไปว่า ถ้าเจรจาราคาได้ส่วนลด ผมก็ปิ๊กกับอ้ายนั่นแหละครับ อ้ายสุชาติเงียบ 
แสดงว่าไม่ตกลงสนิะ โอเคครับ ผมแว้นมอไซด์ปิ๊กคนเดยีวก็ได้ครับ T_T

 10.30 น. ลยุครบั ผมขีม่อไซด์จากท่าเรอืขึ้นมาเรือ่ยๆ กเ็จอ “ระเบยีงป่าสกั บ้านต้นไม้ รสีอร์ท” 
ก่อนเลยครับ จากประสบการณ์การเล่นเกมแนว RPG มา (เรยีกง่ายๆ ว่าเกมภาษา คอืเกมที่ต้องคุยกับ
ตวัละครในเกมไปทัว่เพือ่หาขา่ว ทำาภารกจิ และดำาเนนิตามเนื้อเรือ่งจนจบครบั) ทำาให้ทราบว่าเราจำาเป็น
ต้องเข้าไปหาข่าวในโรงแรมหรือผับก่อนเป็นอันดับแรก จะช้าอยู่ไย เข้าไปหาเควสเลยสิครับ เข้าไปปุ๊บ  
ก็ทำาทเีป็นนักท่องเที่ยวครับ เดนิเข้าไปถามก่อนเลย

ผม : ลุงครับ ขอโกโก้เย็นแก้วนงึครับ
ลุง : เอ่อ ... เอางี้นะหนุ่ม ที่รสีอร์ทของลุงเนี่ย มชีา กาแฟ โอวัลตนิ ให้ชงกนิเอง ถ้าเป็นแขกมาเข้าพัก  
ก็บรกิารฟร ีแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็คดิค่าบรกิาร 30 บาท แล้วหนุ่มจะกนิเท่าไหร่ก็ได้เลย เตมิได้ตลอด 
ว่าแต่หนุ่มลุกไหนมาล่ะ
ผม : เนี่ยครับผมก็ลุกจากเขื่อนมา ขี่มอไซด์มาแอ่วคนเดยีวเนี่ยครับ แล้วตำ๋าหมู่นี้มหียัง๋ฮื้อแอ่วพ่องครับ 
... ผมหันในเน็ตรสีอร์ทนี่ก็งามดนี่อครับ ผมไปถ่ายฮูปได้ก่อครับ
ลุง : เอาเลยหนุ่ม ตามสบาย ลงไปถ่ายรูปก่อนเลย แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมานั่งกินกาแฟที่เค้าท์เตอร์นี่         
แล้วลุงจะเป็นเพื่อนคุยฮื้อ
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 โอเค จัดไปสิครับ ผมก็ลงไปถ่ายรูปบ้านต่างๆ ซึ่งก็มีชื่อแตกต่างกันในแต่ละหลัง เป็นบ้านที่
สร้างบนต้นไม้บ้าง สร้างตดิกับพื้นดนิบ้าง ซึ่งที่ผมไปเจอมันแลดูชลิและดูเท่มากๆ เลยครับ ผมถ่ายรูป
ไม่สวย แต่ถ้าอยากดูรูปสวยๆ บรรยากาศในบ้าน ดูได้จากกระทู้ http://pantip.com/topic/30451117      
เลยครับ
 ถ่ายรปูเสรจ็ ผมกข็ึ้นไปนัง่คยุกบัคณุลงุเจ้าของรสีอร์ท ผมกช็วนคยุไปเรือ่ยครบั สนกุด ีคยุตัง้แต่
ความเป็นมาของรสีอร์ทแห่งนี้ว่าลุงมาซื้อที่แถวนี้ตัง้แต่เมื่อ 20-30 ปีก่อนแล้ว แต่เพิ่งมาทำาเป็นรสีอร์ท
เมื่อ 6-7 ปีนี่เอง ลุงแกเป็นสถาปนิกเก่า เลยออกแบบเองสร้างเองตามอารมณ์ศิลปิน ลุงแกเล่าว่า         
นักท่องเที่ยวฝรั่งจะชอบบ้านแบบนี้มากเพราะเรื่องเล่าหรือนิทานที่บ้านเขาจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับ       
บ้านต้นไม้ เขาก็มีความฝันอยากจะมีบ้านแบบนั้นบ้าง พอมาเจอแบบนี้เขาจึงเห็นว่าอะเมซซิ่งโซมัช      
ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนช่วงนี้ก็เข้ามาเยอะเหมือนกัน ลุงทำาเป็นแต่เรื่องการออกแบบก่อสร้าง แต่เรื่อง  
การทำาการตลาด หาลูกค้า จะเป็นหน้าที่ของลูกสาวกับลูกเขย ผมแนะนำาว่าลุงเคยไปดูที่แม่กำาปอง      
ไหมครับ ผมว่าหมู่บ้านนี้เขาทำาดีนะ ถ้าลุงว่างๆ ก็ลองไปดูไปศึกษาแนวคิดของเขาดูก็ได้นะครับ                 
ลุงแกบอกว่า ถ้าฟังแบบนี้คิดได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ ถ้าคิดเป็นแง่ลบคือในฐานะนักออกแบบ ลุงได้
ออกแบบบ้านมาตามความรู้สึก คือลุงพอใจในแบบนี้แล้ว ถ้าไปดูของคนอื่นบางทีก็จะรับเอาแนวคิด     
เขามา ซึ่งงานมันจะไม่เป็นตัวของตัวเอง (แหม่ คุณลุงนี่ก็ยูนคีดเีหมอืนกันนะครับ) แต่ถ้ามองในแง่บวก 
กอ็าจจะไปดวู่าเขาดำาเนนิธรุกจิกนัอย่างไร เป็นต้น ผมกน็ัง่คยุกบัแกไปเรือ่ย เพราะผมชอบฟังเวลาผูใ้หญ่
เล่าประสบการณ์หรอืแนวคดิของเขาให้เราฟัง (แต่ผมฟังเฉพาะเรื่องที่ผมสนใจนะครับ ฮ่าาาาา) ยิ่งถ้า
เขาฟังเราบ้าง มันยิ่งทำาให้การสนทนาออกรสออกชาตมิากขึ้นไปอกี เพลนิครับ ประทับใจ ดูเวลาอกีท ี
11.30 แล้ว โอ้ ใกล้เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย แต่คิดว่าโอวัลตินน่าจะอยู่ท้อง เอาวะ ลาไปเที่ยว          
ก่อนนะครับลุง สวัสดคีรับ
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 11.30 น. จดุแรก เริม่จากด้านล่างของแผนทีก่่อนเลย นำา้ตก โอเค กข็ีแ่มงกะไซด์กลบัไปทีท่่าเรอื
บังเอิญเห็นป้ายข้างทางครับ ป้ายนี้ มันใช่ทางไปนำ้าตกหรือเปล่าหว่า เอาวะลองดู โอ้โห่ ขี่รถลงไป         
ทางแคบอย่างแคบ ถนนเป็นหินเป็นดินลื่นๆ นี่ตูกำาลังทำาอะไรอยู่ เอาชีวิตมาเสี่ยงทิ้งเสี่ยงขว้างแท้          
กลับไหม ไม่ทันละ ไม่มทีี่ให้เลี้ยวด้วย ได้แต่ลงไปให้สุดทางครับ เข้าลกึเข้าเดกิไปติ๊กๆ สรุป ก็ไม่ใช่นำา้ตก
เอาใหม่ กลับมาถนนเส้นหลัก ลงไปอีก อ้าว เจอป้ายบอกทางชัดเจน ทางไปนำ้าตกป่าสักงาม บ้าเอ้ย     
ไม่น่าไปเสียเวลากับที่เมื่อกี๊เลย ลุยครับ ขี่ไปจนสุดเส้นทาง เห็นลำาธารด้านซ้ายมือ มีหินวางซ้อนกัน    
หนึง่ชัน้ นีเ่หรอวะครบันำา้ตก ใช่เหรอ ผมกเ็ดนิตามโขดหนิข้ามไปอกีฝ่ัง ซึง่เหน็แล้วว่าเหมอืนมคีนเคยเดนิ
ผ่านเส้นทางนี้ไป เดินเข้าไปได้หน่อยเดียว โอ้โห่ ป่ารกขึ้นเรื่อยๆ คงไม่ใช่แล้วล่ะ เดินกลับมาที่ลำาธาร
เหมอืนเดมิ เอาวะ นี่แหละคอืนำา้ตก!

 ไม่แล้วใจครบั ผมขีแ่มงกะไซด์กลบัขึ้นไปถามคณุลงุทีร่สีอร์ทอกีรอบ เอารปูให้ลงุด ูว่าใช่นำา้ตก
หรือเปล่าครับลุง ลุงก็บอกว่า เออ น่าจะใช่แล้วแหละ (ปรากฎว่าไม่ใช่ครับ ต้องเดินขึ้นไปอีก ไม่รู้ว่า    
มากน้อยเท่าไหร่ แต่จะเจอนำ้าตกแน่ๆ ครับ เหมือนรีวิวในเว็บไซต์พันทิปที่ผมได้ให้ไว้เมื่อสักครู ่                  
ผมเสยีดายมากที่ใจไม่กล้าพอที่จะเดนิเข้าไปในป่า)

 ไปจุดหมายต่อไปครับ จุดชมววิแผ่นดนิหวดิ (Sunset Point ตามแผนที่) อยู่ถนนเส้นตรงข้ามกับ
รีสอร์ทเลย เข้าไปไม่ไกลมาก ก็เจอจุดชมวิว จัดการถ่ายภาพ ขอแปลคำาว่าแผ่นดินหวิดสักนิดนะครับ  
ซึ่งก็คือ หน้าผานั่นเอง แผ่นดินหวิดก็คือแผ่นดินมันหายไป ยกตัวอย่างคำาว่าหวิด เช่น ซื้อผลไม้ราคา    
20 บาท แต่ตังค์มอียู่ 19 บาท ตังค์หวดิไปนดิเดยีวบ่ดาย เป็นต้น (ภาษาเมยีงวันละคำา)
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 จุดต่อมาคือวัด ขี่มอไซออกมาเจอสามแยกปุ๊บ เจอวัดปั๊บ เฮ้ย อะไรมันจะง่ายดายขนาดนั้น 
55555 ก็เข้าไปถ่ายรูปวัดซะ พร้อมกับเช็คอนิในแผนที่ให้เรยีบร้อย

 ต่อไปก็ผ่านโรงเรียนไปครับ ผ่านหน้าทางเข้าหมู่บ้าน ก็หยุดถ่ายรูปเสียหน่อยว่าครั้งหนึ่งเคย 
มาเยอืนแล้ว ลยุต่อไปครบั พอพ้นจากประตหูมูบ้่าน ข้างทางจะเป็นป่าแล้ว ดจูากแผนที ่กะว่าข้ามสะพาน
มาสักร้อยเมตร จะเห็นทางที่น่าจะใช่ไปถำ้าค้างคาว เห็นปุ๊บเลี้ยวปั๊บครับไม่มีรีรอ โอ้โห่ ดินแดง แฉะๆ 
เข้าไปได้นิดหน่อย ตันครับ สรุป มาผิดทาง โถ่ เอาใหม่ กลับไปตั้งต้นใหม่ เลยไปอีกนิดเดียวเท่านั้น     
โปรดขี่ช้าๆ จะสังเกตเห็นป้ายบอกทางเล็กๆ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของถนนเลยว่า “BAT CAVE”        
ลุยครับ 

 ตอนนี้เข้าสู ่โหมดลุยป่าฝ่าโข่อย่างสมบูรณ์แบบ เส้นทางก็เป็นดินแดง เปียกๆ แฉะๆ                
ขนาบด้วยต้นไม้ทัง้ซ้ายและขวา ผมขี่ด้วยเกยีร์ 1 ล้อปัดเป็นว่าเล่น สัมผัสได้ถงึการผจญภัยอย่าแท้จรงิ
และแล้วก็ถึงทางเข้าถำ้าครับ โห ดูน่าสะพรึงมาก แค่ทางเดินขึ้นก็รกเต็มไปด้วยต้นไม้แล้ว มีพระตั้งอยู่
หน้าทางขึ้นด้วย ยิ่งเพิ่มความข่ามเข้าไปใหญ่ ไหนๆ ก็มาแล้ว เดินขึ้นไปสิครับ เดินเข้าไปในถำ้า ไม่ถึง       
10 ก้าว ผมถอยหลังกลับดกีว่า บอกเลยครับ กลัว 555555 ก็ข้าพเจ้ามาเพยีงคนเดยีว แล้วบรรยากาศ
ก็วเิวกวังเวงยิ่งนัก ในป่านี่ไม่มคีนอยู่เลย ถำา้ก็เป็นถำา้ดัง้เดมิจรงิๆ ไม่มตีดิไฟเหมอืนในละครจักรๆ วงศ์ๆ 
ที่เคยดูในช่อง 7 ตอนเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่มีการทำาอะไรให้มันเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น    
อย่างไรก็แล้วแต่ ผมก็เช็คอนิเป็นที่เรยีบร้อย
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 ขี่รถไปต่อครับ เจอแล้ว “กาดผ”ี ซึ่งก็คอืดนิแดงนี่แหละ แต่มันมลีักษณะเป็นเนนิสูงตำ่าสลับกัน
ไปตลอดทาง หากจนิตนาการที่ว่างๆ เหล่านี้ก็เหมอืนเป็นกาดตามบ้านนอก เหมอืนที่เราเคยเห็นในหนัง
ในละครไทยเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่ามันไม่มีแม่ค้าและแผงขาย ทำาไมน่ะหรือ เพราะมันเป็น           
“กาดผ”ี นั่นเอง หหึหึหึหึ ึ

 ผมถ่ายรูปพร้อมกับเช็คอินเสร็จ ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ครับ โอ้โห่ ผมมาคนเดียว แล้วเสียง     
เด็กร้องไห้ตอนถ่ายรูปเสร็จ คอือะไร ขนคงิลุกหมด ทำาใจดสีู้ผ ีรบีกลับไปที่แมงกะไซด์แล้วบดิออกไปต่อ 
ผ่านไปไม่ถงึ 50 เมตร กเ็จอต้นเสยีงแล้ว เป็นกลุม่คนจนีทีม่าเดนิเทีย่วนีล่่ะครบั ลกูของเขากำาลงัแหกปาก
ร้องไห้ แหม่ ไอ่เราก็ใจหายหมด

 เมื่อไม่มีอะไรก็มุ่งไปต่อสู่เป้าหมายสุดท้ายครับ คือ ถำ้าหินงอกหินย้อย พอถึงที่หมาย อุแหม่   
แค่ปากทางเข้าผมก็กลัวแล้ว มันรกมาก เดินเข้าไปในถำ้าไม่ถึง 5 ก้าว ก็มืดสนิท จัดการเปิดแฟลช         
ถ่ายรูปพอเป็นพธิ ีแล้วรบีกลับออกมาดกีว่า กลัว 555555 นี่ถ้าไปกับผู้หญงิ ผมนี่สูญเสยีภาพลักษณ์
ความเป็นชายหมดแน่ แล้วก็ขี่รถไปตามป้ายบอกทาง ซึ่งก็นานๆ จะเห็นที แต่อยู่ในจุดที่ถูกต้องเสมอ    
ในที่สุดก็หลุดออกจากป่ามาได้

 บท รุปข งการเที่ย มู่บ้านป่า ักงามเลยนะครับ เ าแมงกะไซด์ขึ้นเรื มา ไม่ได้ภาพ
ที่ มใจ ผมผดิ งั แต่ ิง่ทีท่�าใ รู้้ กึดมีาก กลบัการเป็นการได้นัง่พดูคยุกบัคณุลงุเจ้าข งรี ร์ท 
แล้ ก็รี ร์ทก็เท่มากๆ ันนี้ประทับใจ ุดๆ ่ น ถานที่ท่ งเที่ย ื่นๆ ผม ่าไม่ค่ ยมี ะไร            
ใน ่ นข งการเข้าป่า ผม ่าค่ นข้างน่ากลั ทเีดยี  ยิ่งผมมาคนเดยี ด้ ยแล้  บรรยากา มันดู
ังเ งดพีลิกึ แต่ถาม ่าประทับใจไ ม ผมประทับใจมาก ่าที่ มู่บ้านนี้ยังคงค าม “ดบิ” ไ ้ได้ ยู่ 

ไม่ได้มกีารตกแต่งเพื่ ใ ร้บักบันกัท่ งเทีย่ ทีจ่ะเข้ามา ไม่ได้ มายค าม า่เขาไม่รบัแขกนะครบั 
แต่ มายถงึ า่เขายงัคง ภาพแบบเดมิๆ ทีเ่ขาเคย ยูก่นัมาตัง้แต่บรรพบรุุ ไ ไ้ด้ค่ นข้าง มบรูณ์ 
ถ้าคนที่ช บบรรยากา และค ามดิบแบบนี้ ผม ่าที่นี่น่ามามาก �า รับใครที่มาคนเดีย               
ลุยเลยครับ เปิดประ บการณ์ใ ม่ แค่นี้เลยจรงิๆ 
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 12.45 น. หลังจากเสร็จภารอิดในการเข้าลึกเข้าเดิกเป็นที่เรียบร้อย ผลตอนนี้คือดินติด            
เต็มล้อครับ 5555 เลยแวะหาเศษไม้มาเขี่ยดินออกนิดหน่อย เดี๋ยวอันตรายเวลาควบแมงกะไซด์             
ด้วยความเร็ว ในใจคดิว่าถ้าฝนตกก็คงจะดนีะ จะได้ล้างล้อไปด้วยในตัว ไม่ถงึ 5 นาท ีฝนตกจรงิครับ  
รบีหาที่พักรมิทางหลบฝนเลย ตกไม่ถงึ 10 นาท ีหยุด โอเค มนีำา้ตามขอบถนนให้ขี่รถลุยล้างล้อได้แล้ว 
ก็จัดไปครับ ระยะทางจากป้ายหน้าหมู่บ้าน ถึงถนนใหญ่เส้นพร้าว–เชียงใหม่ ประมาณ 15 กิโลเมตร     
ถ้าใครจะมาจากตัวเมอืงเชยีงใหม่นะ พอเลยป้ายนำา้ตกบัวตอง-นำา้พุเจ็ดส ีมาอกีประมาณ 3 กโิลเมตร 
จะเจอทางแยกเลี้ยวขวา มปี้ายบอก ก็เข้ามาเลยครับ
 
 ระหว่างทางกลับ ลุงที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทแนะนำาว่า แวะเที่ยวนำ้าตกบัวตองด้วยสิ สนุกนะ         
จัดสิครับ ทางผ่านพอดี ผมยังไม่เคยมาเที่ยวแถบนี้เลย ไหนๆ ก็มาแล้ว เอาให้คุ้มครับ เมื่อเจอป้าย       
ทางเข้าก็เลี้ยวเข้ามาโดยพลัน ก่อนถงึนำา้ตกจะเจอวัดถำา้บัวตองก่อน แต่ผมไม่แวะครับ เข็ดแล้วถำ้า 555 
เข้ามาอกีประมาณ 3 กโิลเมตรเท่านัน้ก็ถงึนำ้าตกบัวตองแล้ว ด้วยความที่มาครัง้แรก ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว
อะไร เดินดุ่มๆ เข้าไปหานำ้าที่ไหลเลย ไม่เห็นว่ามันจะเป็นนำ้าตกเลยวะ มีเป็นคล้ายๆ ลำาธารให้เด็กๆ       
เล่นกัน แถมบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นลานกว้างไว้ให้ผู้มาเที่ยวได้ปูเสื่อปิ๊กนิกกิน เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆ   
อ๋อ ที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนำา้ตกที่จะไหลลงไปชัน้ล่าง ด้วยความห้าวครับ ผมไม่ถอดรองเท้า กระโดด
ไปบนหนิที่มนีำา้ไหลลงไป ปรากฎว่าลื่นครับ ก้นผมจำ้าเบ้าไปทันท ีดทีี่มันหยุดอยู่แค่นัน้ ไม่ได้ไถลตกลงไป
ด้านล่างต่อ ฝรั่งหันมาถาม Are you ok? ผมรบีหันไปบอกว่า I’m fine แหม่ ฟายแท้ๆ เลยครับ 5555  
การเที่ยวในที่แบบนี้ รู้อยู่แล้วว่าต้องระวังให้มาก ไม่ประมาท ดนีะที่ผมไม่ไถลลงไปกับโขดหนิ ไม่งัน้ตาย
ลูกเดยีวครับ ไหนๆ ก็ก้นจำา้เบ้าอยู่ตรงนี้แล้ว ก็ถ่ายรูปมันซะหน่อย แก้เขนิอาย
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 มองไปรอบๆ อ้าว เขามีป้ายบอกว่า ระวังหินลื่น และมีชั้นที่ 2-3 อยู่ด้านล่างอีก โอเค                 
ผมก็ค่อยๆ เดินลงไปตามทางครับ สิ่งที่พบ ก็ทำาให้ผมประทับใจมาก นำ้าตกบัวตอง ไม่ใช่นำ้าตกที่ม ี      
ความลกึอะไรเลยครบั แค่หน้าแข้งเท่านัน้ แต่เสน่ห์มนัอยูท่ีน่ำา้ใสๆ ไหลลงมาตามโขดหนิทีน่นูเด่นเป็นชัน้ๆ 
สลบักนั ดมูเีอกลกัษณ์และสวยมาก หนิทีน่นูขึ้นมาเขาคงคดิว่าเหมอืนดอกบวั แต่ผมดนัคดิไปว่ามนัเหมอืน
นมสาว 55555 สังเกตว่าจะมเีชอืกอยู่ด้วย มันมไีว้สำาหรับคนที่ชอบความท้าทายครับ สามารถจับเชอืก 
ปีนขึ้นมาจากชั้นล่าง หรือจะค่อยๆ ไต่จากบนลงไปชั้นล่างก็สุดแล้วแต่จะจินตนาการ แต่ไม่ผมไม่กล้า
หรอกครับ แค่ลื่นเมื่อสักครู่นี้ก็นกึถงึหน้าพ่อหน้าแม่แล้ว 5555

 บรรยากาศด ีสภาพแวดล้อมสวย อยากอยู่ที่นี่ไปนานๆ ทเีดยีว แต่ตดิที่ว่า ผมยังไม่ได้กนิข้าว
เลยตัง้แต่เช้า นี่ก็ 14.00 น. เข้าให้แล้ว ผมเลยไม่ไปดูนำ้าพุเจ็ดสแีล้วครับ หวิเกนิ เลยรบีซิ่งแมงกะไซด์
กลับมาในเมือง (ตามข้างทางก็มีร้านข้าวนะ ทำาไมไม่จอดกินก็ไม่ทราบ) มากินข้าวคอหมูย่างพิเศษ      
สเปเชี่ยลจานละ 30 บาท นำา้เก็กฮวย 1 แก้วอกี 5 บาท ณ อ.มช. ถิ่นเรา เป็นอันจบทรปิโดยดี

 รุปทั้ง มดทั้งม ล เงนิที่ใช้คื ค่าน�้ามันรถเต็มถัง 80 บาท ค่าเรื ข้ามฟาก 150 บาท  
ค่าโ ัลตนิ �า รับการ าข่า  30 บาท และค่าข้า  35 บาท ริริ มแล้  295 บาท ไม่ถงึ 300 บาท
ด้ ยซ�้า �า รับการท่ งเที่ย แบบประ ยัด ันเดีย จบในครั้งนี้ ระยะทางตีไปคร่า ๆ ร้ ยก ่า
กิโลเมตร ิ่งที่ประทับใจคื ค ามที่ผิดค ามคาด มายไปแทบทุก ย่างนี่ล่ะ ตั้งแต่เรื่ งเรื         
เรื่ ง ถานที่ท่ งเที่ย  ที่ต นแรกกะใ ้การข้ามฟากเป็นพระเ ก แต่เ าเข้าจริง การได้ไปเ ็น   
รี ร์ทเท่ๆ และการได้เจ น�้าตก ยๆ ต่าง าก ที่เป็นพระเ กตั จรงิ การท่ งเที่ย ไม่จ�าเป็น
ต้ งเป็น ย่างที่ ังก็ได้ นี่คื ิ่งที่ได้คดิเมื่ การเดนิทางจบลง ัง ่าร บนี้คงกระตุ้นต่ ม ยาก
เที่ย ข งผู้ ่านได้ไม่มากก็น้ ยนะครับ ั ดคีรับ


