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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 สิ้นปีกันอีกแล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นปีที่ผ่านๆ มา เราเพิ่งจะ

ผ่านพ้นการจัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมานี่เอง    

ซึง่ปีนี้สถาบนัฯ มอีายยุ่างเข้า 48 ปี หรอื 4 รอบอายขุองคนนบัจากเริม่ก่อตัง้เป็นศนูย์วจิยั

โลหิตวิทยาและทุโภชนาการ มาจนเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในปัจจุบัน          

ปีนี้ต้องถือว่าสถาบันได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอดีตผู้อำานวยการตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง     

เป็นศูนย์วิจัยฯ จนยกฐานะมาเป็นสถาบันวิจัยฯ รุ่นก่อนๆ มาร่วมงานในวันสถาปนาฯ    

ปีนี้เกอืบครบทุกท่าน ตัง้แต่ท่านอาจารย์หมออาวุธ ซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการ

อำานวยการของสถาบันฯ ชุดปัจจุบันและท่านยังเป็นอดีตผู ้อำานวยการศูนย์วิจัยฯ           

ท่านแรกสมัยที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ ตามมาด้วยอดีตผู้อำานวยการ   

อีกหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์หมอกอสิน อาจารย์หมอจิรศักดิ์ อาจารย์หมอวินัย           

และอาจารย์หมอธรีะ จะขาดกแ็ต่ท่านอาจารย์หมออุษา ผูอ้ำานวยการสถาบนัฯ ท่านแรก 

เนื่องจากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพในช่วงนั้นพอดี ท่านเลยไม่สามารถจะมาร่วมงานได้ 

ทั้งที่ทราบมาว่าท่านมีความตั้งใจจะมาร่วมงานให้ได้แต่แรก ดูได้จากเรื่องเล่าในอดีต     

ที่ท่านได้กรุณาฟื้นรำาลึกเขียนมาลงในหนังสืออนุสรณ์ของสถาบันฯ ที่เราได้ทำาแจก         

ในงานฯ ในปีนี้ นอกจากนั้น ก็ยังมีบรรดาท่านผู้อาวุโสของสถาบันฯ ที่เกษียณไปแล้ว  

ก็ได้สละเวลามาร่วมงานอีกจำานวนมาก ในนามของชาวสถาบันฯ รุ่นปัจจุบัน ต้องขอ 

กราบขอบพระคุณท่านอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโสทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน          

วันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 48 ปีในปีนี้ทุกท่านจากใจจรงิครับ

 ส่วนอกีเรือ่งทีอ่ดจะนำามาเขยีนเพือ่บอกเล่าให้พวกเราได้ทราบโดยทัว่กนัไม่ได้ 

ก็คอื การย้ายบ้านของฝูงปลาคราฟเพราะเห็นชาวสถาบันฯ หลายท่านมายนืนำา้ตาคลอ 

ตอนมาส่งฝูงปลาคราฟจำานวน 8 ตัวที่อยู่ในนำ้าบ่อน้อยหน้าอาคาร 1 ของสถาบันฯ       

เพื่อไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่โตกว่าบ่อน้อยของเราอยู่หลายเท่า คือ สระนำ้าที่อยู่             

ใต้อาคารของคณะสัตวแพทย์ มช. ในเขตตำาบลแม่เหียะ เห็นอาจารย์คณะสัตวแพทย์

ที่มาควบคุมน้องๆ นักศึกษาในการเคลื่อนย้ายฝูงปลาคราฟบอกว่า สระนำ้าของคณะฯ  

มปีรมิาณนำา้ประมาณ 50 ตัน เทยีบกับนำ้าในบ่อน้อยของเรา น่าจะมนีำา้อยู่สัก 2-3 ตัน

อย่างเก่ง เรยีกได้ว่า ย้ายจากกระต๊อบน้อยไปอยู่บ้านทรายทองหลังใหญ่เลยก็ว่าได้   
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 อย่างทีพ่วกเราคงพอจะทราบว่า ปลาคราฟทีเ่ราเลี้ยง

มาตั้งแต่ตัวเล็กๆ สักคืบกว่า ตอนนี้น่าจะยาวเกือบ 60 เซ็น

สำาหรับบางตัว แถมอ้วนถ้วนสมบูรณ์อย่างมากเพราะเราคง 

เลี้ยงน้องๆ ดีเกิน ตอนนี้ก็น่าจะมีอายุที่อยู ่กับเรามานาน 

มากกว่า 10 ปีได้ ทำาให้บ่อนำ้าของเราดูเล็กเกินไปสำาหรับ         

ปลาคราฟจำานวน 9 ตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวัน และนี่เองที่      

เป ็นเหตุให ้น ้องปลาคราฟสีขาวหรือน ้องขาวจังของเรา                   

ได้กระโดดเอาหางไปฟาดกบัขอบบ่อเมือ่สองเดอืนกว่าทีผ่่านมา 

ทำาให้ครีบหางหักงอเกือบ 90 องศา จนต้องนำาตัวส่งไปรักษา   

ที่คณะสัตวแพทย์ และอยู่ต่อมาได้ประมาณ 1 เดอืนก็เสยีชวีติ

ไปด้วยโรคแทรกซ้อนตามมา

 นอกจากนั้ นคุณภาพนำ้ า ในบ ่อของ เราซึ่ งทาง                

คณะสัตวแพทย์ได้นำาเอานำ้าตัวอย่างไปตรวจให้ พบว่านำ้าม ี 

ความสกปรกอย่างมาก แถมอุดมด้วยเชื้อโรคและพยาธิปลา

นานาชนิดอีกต่างหาก จนเราต้องไปซื้อเครื่องกรองนำ้าให้  

สะอาดขึ้นมาติดตั้งในบ่อนำ้าในระยะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ ่านมา 

อย่างไรก็ตาม หากเรายังฝืนเลี้ยงฝูงปลาคราฟในพื้นที่จำากัด   

เช่นนี้ไปเรื่อยๆ อีกไม่นาน ก็คงจะเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าอีก         

ที่ทำาให้ปลาคราฟบางตัวอาจจะเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

ซำ้ าขึ้นได ้อีก เพราะพื้นที่ ในบ ่อนำ้าที่คับแคบมากเกินไป                    

ทางผู ้บริหารจึงขออนุญาตตัดสินใจที่จะยกฝูงปลาคราฟ             

ที่เหลือจำานวน 8 ตัวให้แก่ทางคณะสัตวแพทย์ได้ช่วยรับไป    

ดูแลต่อให้ในบ้านหลังใหม่ ซึ่งท่านคณบดีและทีมงานอาจารย์

ของคณะสัตวแพทย์ ก็ยินดีรับช่วงช่วยเอาไปเลี้ยงและดูแล       

ต่อให้ และเชื่อว่าทางคณะฯ น่าจะเลี้ยงและดูแลให้น้องคราฟ              

อันเป็นที่รักของพวกเราได้มีความสุขสบาย ได้ว่ายนำ้าในพื้นที่   

ในสระนำ้าที่กว้างขวางมากขึ้น ทำาให้ได้ออกกำาลังกายมากขึ้น     

มีนำ้าที่สะอาด และช่วยทำาให้น้องปลาคราฟมีสุขภาพแข็งแรง    

ไม ่ เป ็นโรค NCD อย่างที่ เรา (อาจารย ์หมอกิตติพันธุ ์ )                       

เป็นห่วงกัน

 สำาหรบัชาวสถาบนัฯ ท่านใดยงัคดิเตงิหา กข็อเชญิแวะ

ไปเยี่ยมเยยีนได้ที่สระนำา้ของคณะฯ ที่เขตแม่เหยีะ แต่อย่าแอบ

ย่องไปเยีย่มยามคำา่คนืหรอืยามวกิาลนะครบั เดี๋ยวจะโดน รปภ. 

คณะฯ จับตัวส่งตำารวจ ข้อหาต้องสงสัยจะมาขโมยปลาคราฟ  

อะอะ......ล้อเล่น (แต่อย่าทำาจรงิล่ะ!)  สำาหรบัหลายท่านทีม่าขอ

เลขเด็ดว่ามีอะไรบ้าง ก็ขอบอกใบ้ไปล่วงหน้าให้ก่อน ดังนี้        

เราย้ายปลาคราฟวันที่ 16 เดือน 11 ปี พ.ศ. 2558 หรือ             

ค.ศ. 2015 เวลาเคลือ่นย้ายรถออกจากสถาบนัฯ เวลา 14.45 น. 

ปลาคราฟแต่เดิมมีอยู่ 9 ตัว เสียชีวิตไป 1 ตัว เหลือ 8 ตัว         

เลขทะเบียนรถสองคันของคณะฯ ที่มาขนย้ายปลาคราฟ           

จำาไม่ได้ (ไปสบืเอาเอง) ส่วนเราเอาปลาคราฟมาเลี้ยงวัน เดอืน 

ปี อะไร หมดปัญญาตอบได้จริงๆ ไปถามป้าอ้อย ป้าแอ๊ด          

เองละกันเน้อ.... อย่าลมื ถ้าถูก ก็เอามาแบ่งกันบ้าง แต่สงสัย

น่าจะหมดตัวก่อน เพราะใบ้เลขมากเกนิไปหน่อย เหอเหอ...



...

 สุดท้ายก่อนสิ้นปีเหมือนเช่นทุกปีที่พวกเรารอคอยกัน 

ก็คือ งานสัมมนาสถาบันฯ ซึ่งปีนี้เรากำาหนดให้จัดขึ้นใน             

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์              

เพื่อการเดินทางที่สะดวก และโรงแรมมีห้องประชุมขนาดใหญ่

ที่เราสามารถใช้จัดกิจกรรมได้สำาหรับคนสองร้อยกว่าคน      

ตอนเช้า จะเป็นการแจกรางวัลให้บุคลากรดเีด่นประเภทต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่อุทิศตนทำาสิ่งดีๆ เพื่อส่วนรวมประจำาปี 

ต่อด้วยรายการพบผู้บริหาร มีเรื่องอยากมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ

ผลงานดีๆ ของสถาบันฯ ในรอบปี 2558 จนถึงเที่ยง                       

ส่วนภาคบ่าย จะต่อด้วยเรื่อง การจัดการความรู้ หรอื KM ที่ทำา

ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ซึ่งมอียู่จำานวน 7 กลุ่มย่อย หลังจากที่

แต่ละกลุ่มแยกไปทำางาน KM กันมาครบปี ก็ขอถอืโอกาสให้มา

นำาเสนอ โดยจัดเป ็นบอร ์ดหรือซุ ้มการจัดการความรู ้                     

เพื่อนำาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้ท่านวิทยากรเจ้าเก่า 

คอื ท่านอาจารย์หมอชเนนทร์ เจ้าพ่อ KM จากคณะแพทยศาสตร์ 

จะมาช่วยวจิารณ์ผลงานของแต่ละกลุ่มและให้ความรู้เรื่อง KM 

เพิ่มเติม และปีนี้จะมีการตัดสินผลงาน โดยมีรางวัลชนะเลิศ 

รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย โดยทมีคณะกรรมการ 

ของสถาบันฯ นอกจากนัน้ก็จะมซีุ้มสันทนาการสอดแทรกไปใน

แต่ละกลุ่มเพื่อให้เราได้เล่นสนุกสนานและมีสาระ (อยู่บ้าง) 

เหมอืนเช่นปีที่ผ่านๆ มาอกีด้วย ส่วนภาคกลางคนื ก็เชญิเตรยีม

พบกับการแสดงจากส่วนงานต่างๆ จำานวน 4 ชุด ได้ข่าวแว่วมา

ว่าปีนี้จัดเต็มเหมอืนเช่นทุกปี ส่วนชุดไหนจะจัดมาจนล้น เป็นที่

ถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณ ก็ขอโปรดรอดูรอชมกันในวันงาน

พร้อมกัน จึงขอประกาศเชิญชวนพวกเราไปร่วมงานสัมนา

สถาบันฯ กันให้เยอะๆ เหมอืนทุกปีครับ

 ขออนุญาตปิดท้ายด้วยธรรมโอสถ 10 อย่าง (ลอกเขามา) เพราะคิดว่าเป็นข้อเตือนสติที่ดีมากๆ ส�าหรับ             

ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน

 พบกันใหม่ปีหน้า 2559 ...... ขอให้ทุกท่าน พบแต่สิ่งด ีๆ ที่จะเข้ามาในชวีติตลอดปี คร๊าบบบบบบบบ
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 เ ดือนพฤศจิกายน เป ็นเดือนแห ่งการรณรงค ์ เพื่อสร ้าง                      

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งในช่องปากของประเทศอังกฤษ มะเร็ง     

ในช่องปากมีแนวโน้มการเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศแถบตะวันตก 

สำาหรับประเทศไทย มะเร็งในช่องปากเป็นมะเร็งที่พบมากที่ สุด              

เป็นอนัดบั 5 ในผูช้าย และอนัดบั 10 ในผูห้ญงิ เป็นทีท่ราบกนัมานานแล้ว

ว่าสาเหตุที่สำาคัญที่สุดของมะเร็งในช่องปากคอืการสูบบุหรี่

 อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับ        

โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับ ที่เกี่ยวก็เพราะ       

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเตือนว่า การมีเพศสัมพันธ์          

ด้วยปาก หรือออรัลเซ็กซ์ จะทำาให้มีโอกาสเป็นมะเร็งในช่องปากสูงขึ้น 

เนื่องจากการทำาออรัลเซ็กซ์ทำาให้เกดิการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ที่ชื่อว่า 

Human Papilloma Virus หรอืเชื้อ HPV นั่นเอง โดยนักนักวจิัยจากมหาวทิยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมรกิาพบว่า เชื้อ HPV 

ทำาปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลบางอย่างที่ก่อให้เกิดมะเร็งในลำาคอชนิด Oropharyngeal Squamous-cell Carcinoma และในอนาคต        

อันใกล้ เชื่อว่าการติดเชื้อ HPV จะกลายเป็นสาเหตุของมะเร็งในช่องปากที่สำาคัญที่สุดแซงหน้าการสูบบุหรี่ สำาหรับเชื้อ HPV                      

นี้ทราบกันดวี่าเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกในสตรอียู่เดมิแล้ว

 นอกจากออรัลเซ็กซ์จะทำาให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV แล้ว ก็ยังทำาให้เสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆ อีกด้วย เช่น หนองใน                  

หูดหงอนไก่ ซิฟิลิส และเริม เป็นต้น สำาหรับการติดเชื้อ HIV จากการทำาออรัลเซ็กซ์ แม้จะมีความเสี่ยงตำ่ามากเนื่องจากเชื้อ HIV           

ในนำา้ลายมจีำานวนน้อย แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะหากผู้ทำาออรัลเซ็กซ์เป็นผู้ตดิเชื้อ HIV และแปรงฟันมาก่อน ก็อาจ

เกดิแผลเล็กๆ ในช่องปาก ทำาให้เชื้อออกมาอยู่ในนำา้ลายมากขึ้นได้ เพราะฉะนัน้คงต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ แต่หากทำาเฉพาะ

กับคนรัก ไม่เปลี่ยนหรอืเพิ่มคู่บ่อย โอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคเหล่านี้ก็น่าจะน้อยลง ขอให้โชคดคีรับ
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ฉบับนี้จะมาเล่าขานงานวิจัยอีกชิ้นคือโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจหาการทำางานของเอนไซม์อินทิเกรส      

ของเชื้อเอชไอวี (HIV-1 integrase) โดยใช้เทคนิค Real-time PCR ภายใต้ทุนวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งให้     

ทุนวิจัยแก่ ศ. ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา คณะเทคนิคการแพทย์ และ ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการวิจัยนี้ได้คิดค้นและพัฒนาวิธีการตรวจหาการทำางานของเอนไซม์อินทิเกรสของเชื้อเอชไอว ี        

อย่างง่าย เพื่อทดแทนการตรวจวัดแบบเดมิซึ่งต้องใช้สารรังสแีละมขีัน้ตอนในการทำายุ่งยาก เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

โดยวธิใีหม่นี้ใช้หลกัการ Real-time PCR ซึง่ปัจจบุนัเป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถหาได้ง่ายในห้องปฏบิตักิารโดยหลกัการออกแบบให้สามารถ

ทำาการตรวจวัดการทำางานของเอนไซม์อนิทเิกรสในเฉพาะขัน้ตอนในการตัดย่อยปลายชิ้นดเีอ็นเอ (3’ processing) เพื่อเตรยีมเชื่อมต่อ

เข้ากบัโครโมโซมมนษุย์ ดงันัน้เทคนคินี้จะมปีระโยชน์ในการใช้เพือ่ค้นหายาใหม่ๆ  ทีส่ามารถออกฤทธิย์บัยัง้กระบวนการย่อยปลายชิ้น

ดเีอ็นเอของเชื้อเอชไอวกี่อนที่จะ เชื่อมต่อเข้ากับโครโมโซมมนุษย์

ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   7

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 ฤดูหนาวมาเยือนแล้ว ขอให้พี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยครับ ศูนย์ฯ ของเรา            

ยังดำาเนนิงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวจิัย และนำาไปใช้ประโยชน์แก่คนในชุมชน ในฉบับนี้

มคีวามเคลื่อนไหวดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.

 ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล และนางสาววรางคณา  นาคเสน สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ      

พร้อมด้วย รศ. ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             

ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหวัข้อ “Combatting Smoke Pollution in Northern Thailand” โดย Dr.Michael Shafer จากมลูนธิ ิ

Warm Heart Worldwide และร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ณ สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่           

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

2.
 หน่วยฯ ดำาเนินโครงการ “ส่งเสริมเครือข่ายการผลิต      

และการบริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วม” ได้จัดกิจกรรมการประชุมประจำาเดือน

ร่วมกับเกษตรกรในโครงการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ               

ที่เกิดขึ้นและประสานงานกับทางเกษตรกรเพื่อสร้างให้เกษตรกร

สามารถทำางานร ่วมกันได ้ เองต ่อไป และได ้ เชิญวิทยากร              

อ.จตุรงค์  พวงมณ ีเข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยเสนอแนะ แนวทาง

แก้ไขปัญหาเรื่องการวางแผนการปลูกให้แก่เกษตรกร ในวันที่ 9 

ตุลาคม 2558 ณ สถานทีดลองการใช้นำา้ชลประทานที่ 1 (แม่แตง)



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  8

3.

5.  ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส สังกัดหน่วยวจิัย

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นำาทีมวิจัยในโครงการ “การพัฒนาชุมชน      

สุขภาวะจากการลดมลพิษหมอกควัน: โครงการนำาร่องในอำาเภอ

แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (SMOG)” และโครงการ “การเฝ้าระวัง         

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษหมอกควัน และผลกระทบ

สุขภาพ ในพื้นที่มจีุดความร้อนสูงในจังหวัดเชยีงใหม่ (Climate change 

adaptation)” รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในพื้นที่อำาเภอ

แม่แจ่ม ได้แก่ การรับอาสาสมัครโรคทางเดนิหายใจ ณ โรงพยาบาล

เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และกิจกรรม          

ค่ายวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นเรื่องหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านนาฮ่อง      

ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม ในการประชุมหัวหน้าส่วนในวันที่ 2 พฤศจกิายน 

2558 และการประชุมกำานันและผู้ใหญ่บ้านอำาเภอแม่แจ่ม ในวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำาเภอแม่แจ่ม  

เป็นประธาน

 ศ. นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการ

สถาบัน ฯ พร้อมด้วย ดร. ทพิวรรณ ประภามณฑล และ

เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

ต่อร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า       

ณ โรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์ววิ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 

โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

เป็นประธาน

4.

 หน่วยฯ ดำาเนินโครงการ “ความร่วมมือของ    

ชาวบ้านย่านวัดเกตกับนักวิชาการในการสืบค้นและ

รื้อฟ ื ้นของดีทางด ้านวิถีชีวิตอาหารการกินตำารับ             

ย่านวัดเกต สู ่การพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต           

ในชุดโครงการ การพัฒนาคุณค่าของอัตลักษณ์ทาง

กายภาพและสังคมวัฒนธรรม บนความร ่วมมือ                

เพือ่นำาไปสูพ่พิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติย่านวัดเกต เมอืงเชยีงใหม่” 

โดยมี ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัย               

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผน      

การดำาเนินงานในโครงการ ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 

2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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6.

 หน่วยฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน           

สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ดำาเนนิโครงการเรื่อง 

“การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจาก     

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่     

ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วมร่วม 

(ลำาพูน-ลำาปาง) (NT2)” ได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิง  

ปฏบิตักิารชี้แจงโครงการวจิยั แนะนำาโครงการต่อผู้บรหิาร

ส่วนท้องถิน่ สถาบนัการศกึษา และผู้เกีย่วข้องทกุภาคส่วน

และสรรหาอาสาสมคัร ในช่วงวนัที ่3-5 พฤศจกิายน 2558 

ในพื้นที่ของจังหวัดลำาพูน และจังหวัดลำาปาง

7.

 หน่วยฯ ดำาเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่าย   

การผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคม ี 

กำาจัดศัตรูพืชโดยชุมชนมีส่วนร่วมในอำาเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่” ได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อทำาการแนะนำาโครงการ       

และหาตลาดรับซื้อพืชผักของเกษตรกรในโครงการ         

โดยมีการนำาเสนอโครงการที่ผ่านมาและรายละเอียด

โครงการนี้ แก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพร้าว และคณะ

จากเทศบาลตำาบลเวยีงพร้าว อำาเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจกิายน 2558
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8.

 หน่วยฯ ดำาเนินโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกษตรในการใช้พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 

เพือ่การผลติพชือาหารปลอดภยั และสขุภาวะทีด่ขีองชมุชน” ได้ลงพื้นทีใ่นอำาเภอแม่แตงเพือ่จดัการอบรมให้แก่เกษตรกร

อำาเภอแม่แตงที่สนใจใช้พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช โดย ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้าโครงการ              

ได้ให้ความรู้ เรื่องสมุนไพรพชืหนอนตายหยากแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร รู้จักและมคีวามสนใจมากขึ้น และได้เชญิ

เกษตรอำาเภอ อำาเภอแม่แตง นายอานนท์  แสนงามเมอืง ให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากร บรรยายเรือ่งของ มาตรฐานการเกษตร

ทีด่ ี(GAP) และได้ลงพื้นทีเ่พือ่เยีย่มแปลงเกษตรของเกษตรกร โดยมอีาจารย์จตรุงค์  พวงมณ ีได้แนะนำาและตรวจเยีย่ม

แปลงเกษตรกร ร่วมกับคณะนักวจิัย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจกิายน 2558 ณ ตำาบลสันป่ายาง อำาเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

1.

  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

สารอาหาร สถาบนัวจิยัฯ ได้เข้าร่วม

โครงการยกระดับความปลอดภัย

ข อ ง ห ้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย วิ จั ย แ ห ่ ง ช า ต ิ

มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม ่  ทั้ งนี้           

ห้องปฏิบัติการฯ ได้ขึ้นทะเบียน    

เข ้ าร ่ วมใช ้ งานระบบประเมิน         

ส ภ า น ภ า พ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย                

ห้องปฏิบัติการของประเทศไทย 

(ESPReL CheckLists) แล้ว ปัจจุบัน

ได้ดำาเนินโครงการเสร็จสิ้นและ     

ส ่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให ้แก ่

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม ่ แ ล ้ ว               

เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิายน 2558

2.

 ดร.สะแกวัลย์ อุ ่นใจจีน     

ไ ด ้ นำ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย แ บ บ

โปสเตอร์ในหวัข้อเรือ่ง “Antioxidant 

capacity, nutritional composition 

and heavy metal contamination of 

selected Northern Thai foods from 

Chiang Mai fresh markets”              

ในการประชุมวิชาการโภชนาการ

แห่งชาติ ครั้งที่ 9 “โภชนาการ         

ดถ้ีวนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้า

นกัโภชนาการ” วนัที ่21-23 ตลุาคม 

2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 

ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

กรุงเทพฯ

3.

 ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ 

ไ ด ้ นำ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย แ บ บ

โปสเตอร์ในหวัข้อเรือ่ง “การพฒันา

โปรแกรม Nutr iFact  สำาหรับ           

การวเิคราะหค์ณุคา่ทางโภชนาการ

ของอาหารไทยและอาหารพื้นบ้าน

ลา้นนา” และ “การวเิคราะห์คุณค่า

ทางโภชนาการของนำ้าพริกพื้นบ้าน

ล้านนาด้วยโปรแกรม NutriFact”  

ในการประชุมวิชาการโภชนาการ

แห่งชาติ ครั้งที่ 9 “โภชนาการด ี

ถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้า

นกัโภชนาการ” วนัที ่21-23 ตุลาคม 

2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 

ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

กรุงเทพฯ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  12

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

1.

 นางสาวอรพินท์ พงษ์ธรรม ได้นำาเสนอ 

ผลงานวิ จั ยแบบโปส เตอร ์ ในหั วข ้ อ เ รื่ อ ง                   

“การบรโิภคอาหารของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดแดง

ตีบตันที่ขาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

(Dietary Consumption in Patients with                    

Peripheral Artery Disease in Maharaj Nakorn 

Chiang Mai Hospital)” ในการประชุมวิชาการ

โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “โภชนาการด ี      

ถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านกัโภชนาการ” 

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ณ รอยัล พารากอน 

ฮอลล์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน กรงุเทพฯ

2.

  หน่วยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และหน่วยแพทย์อาสามูลนิธ ิ 

เทพรัตนเวชชานุกูล จัดกจิกรรมให้บรกิารออกตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพหลอดเลอืดอัตโนมัต ิ (Ankle-Brachial 

Index; ABI) ในผู้ป่วยเบาหวาน ในวันที่ 2 พฤศจกิายน 2558   ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลมิพระเกยีรต ิ 

60 พรรษา ตำาบลช่างเคิ้ง อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำานวนมาก    

และวางแผนจะกจิกรรมในทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้ารับการตรวจประเมนิคณุภาพ

ภายในองค์กร ตามแนวทาง 

CMU-EdPEx

 คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ร ่วมให ้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ              

ภายในองค ์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประกอบด ้วย                                 

ผศ. ดร.อดศิกัดิ ์ ธรีานพุฒันา ประธานกรรมการ, รศ. ทพ. ดร.สทิธชิยั  

วนจนัทรรกัษ์ กรรมการ, ผศ. ดร.สุคนธ์  ประสทิธิว์ฒันเสร ีกรรมการ 

และ ผศ. น. สพ. ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์ กรรมการ ตามที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2557 ระหว่าง     

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY 

GIBSON อาคาร 1 และหลังจากสิ้นสุดการประเมินผลแล้ว                       

ทางคณะกรรมการฯ จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการให้ทราบ

ภายหลัง
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ชืน่มืน่ ผูบ้รหิารสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

เข้ารบัรางวลัเชดิชเูกยีรตจิากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ครบรอบ 56 ปี วันที่ 28 ตุลาคม 2558 

คณะแพทยศาสตร์ได้มีพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่สร้างผลงาน  

ดเีด่นในด้านต่างๆ ประจำาปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม

ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์      

ซึ่งผู้บรหิารของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพจำานวน 3 ท่าน 

ก็เป ็นบุคคลที่ได ้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด ้วยเช ่นกัน             

อันประกอบไปด ้วย ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน ์ภิญโญ                           

รองผู้อำานวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับรางวัล 

"นักวิจัยดีเด่น" สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำาปี 2557       

จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในวนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้าน ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม 

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ได้รับ          

โล่เกยีรตยิศ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพเิศษ) ระดับสูง ขัน้ที่ 1 

และยังได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่มี  Impact factor สูงที่สุด ประจำาป ี  2557 ขณะที่                                  

รศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบูลย์ชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยด้าน          

โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก็ได้รับการแต่งตั้ง      

ให้ดำารงตำาแหน่งทางวชิาการตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตัง้แต่

วันที่ 27 มนีาคม 2557 ที่ผ่านมาแล้วเช่นกัน
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...

"Visitor"

นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัมหดิล, จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ประสานความร่วมมืองานวิจัยด้านชีวโมเลกุลกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ดร.จีรัง ว่องตระกูล นักวิจัยชำานาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 

ได้ให้การต้อนรับ Prof.Duncan R. Smith นักวจิัยที่ปรกึษาจากมหาวทิยาลัยมหดิล, ผศ. ดร.ธนัญญา  ทองตัน นักวจิัย

ร่วมของโครงการจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ดร.ภทัรพล ลธีนัชอดุม นักวจิยัร่วมของโครงการจากมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้อง Board room ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่        

24 และ 26 ตุลาคม 2558 พร้อมกับร่วมพูดคุยวางแผนโครงการวจิัยเรื่อง การศกึษาการตดิเชื้อไวรัสเด็งกี่ของเซลล์

โมโนไซต์ในสภาวะทีอ่าศัยแอนตบิอดเีหนีย่วนำาด้วยเทคนคิฟอสโฟโปรตโิอมคิส์ : สารยบัยัง้โปรตนีไคเนสเป้าหมายเพือ่

ลดการตดิเชื้อไวรัสเด็งกี่ และโครงการ The development and application of induced pluripotent stem cells (iPSCs) 

to infectious disease research in Thailand
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"Doing & Training"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับใบรับรองกรรมการจริยธรรม

ในการประชุม FERCAP International Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับใบรับรองกรรมการ

จริยธรรม (Human Experimentation Committee) ในการประชุม                

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”      

จากการที่มีผลงานและคุณสมบัติตามมาตรฐานของ The Strategic    

Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER)                 

และ FERCAP ณ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่     

22-24 พฤศจกิายน 2558
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นกัวจิยัดา้นชวีโมเลกลุของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และคณะเทคนคิการแพทย ์

มช. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัย

 นักวิจัยจากศูนย ์วิจัยด ้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา            

ของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับฟัง       

การบรรยายพิเศษจาก ศ. ดร.ชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา จากศูนย์              

ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center of Biomolecular Therapy and          

Diagnostic) ในหัวข้อ Research scope in the Center of Biomolecular 

Therapy and Diagnostic ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON 

อาคาร 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความรู้ด้านงานวจิัยด้านชวีโมเลกุล เช่น ด้าน HIV 

เรื่องการพัฒนาโมเลกุลที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส HIV           

ในเม็ดเลือดขาว เป็นต้น โดยการบรรยายครั้งนี้ยังเป็นการเชื่อม   

ความสมัพนัธ์และความร่วมมอืด้านงานวจิยัของสถาบนัฯ กบัศนูย์วจิยั

ชวีโมเลกุลฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอกีด้วย

...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผนึกก�าลังหลายหน่วยงานใน มช. 

ผลักดันเครือข่ายการวิจัยและดูแลผู้สูงอายุ

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์     

ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์        

ร่วมกับ 6 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิค           

การแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะ     

สัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์

บรหิารงานวจิัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ผนกึกำาลังผลักดันการสร้าง

เครอืข่ายการวจิยัและดแูลผูส้งูอาย ุณ ห้องประชมุ DONALD JEFFREY 

GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 

23 พฤศจกิายน 2558 เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมอืด้านงานวจิัย

เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องผูสู้งอายตุ่อไปในอนาคต
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"Activities"

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 

ครบรอบ 56 ปี วันที่ 28 ตุลาคม 2558

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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ตารางกิจกรรม

วันเอดส์โลก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์    

เขตร้อน ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกจิกรรมเนื่องในงานวันเอดส์โลก 

ณ บรเิวณห้องโถงชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระบารม ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

นางสาวรัชนกีร  ค�าปัน นักสถติ ิและนางสาวสุธาทพิย์  วงศ์ศรเีทพ นักสถติ ิร่วมประชุม

วิชาการ การประชุมนำาเสนอผลงาน การศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย       

โรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์ววิ จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวสะแกวัลย์  อุน่ใจจนี นกัวจิยั เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ การขอรบัใบอนญุาตใช้สตัว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การอบรมการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์         

พ.ศ. 2558 ตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดย สำานักงานคณะกรรมการ

วจิัยแห่งชาติ

นายวิโรจน์  แก้วตุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม การพัฒนาเว็บไซต์ภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อก้าวสู่ความเป็น  

มาตราฐานสากล ครั้งที่ 2/2558 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวสะแกวัลย์  อุ่นใจจนี นักวจิัย ร่วมประชุมในโครงการวจิัย โครงการบรกิารวชิาการ 

กจิกรรมประชุมชี้แจงโครงการ "การพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองโดยการแปรรูปถั่วชวีภาพ

ด้วยเทคนคิการใช้เชื้อบรสิุทธิ์แบบแห้ง และการยกระดับมาตรฐานการผลติตามแนวทางอาหาร

ปลอดภัย" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบลบ้านแม อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

นายจักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวิจัย เป็นอาจารย์พิเศษ สอนบรรยายราชวิชา ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาตแิละโภชนเภสัชภัณฑ์ ณ ห้อง CE12305 มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

นายสุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย เข้าร่วม รับการทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ี     

ณ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิกรุงเทพมหานคร

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นกัสถติ ิร่วมเป็นวทิยากร การประชมุสมัมนาเครอืข่ายองค์กรวชิาการ

สารเสพติดเพื่อพัฒนางานวิชาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค          

ณ ห้องประชุมวภิาวด ีว1ี โรงแรมปรนิซ์ตัน้ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

นางสาวทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัย ร่วมประชุมวชิาการ The International Chemical 

Congress of Pacific Basin Societies 2015 Honolulu Hawaii U.S.A.

1           ธันวาคม 2558

1 - 2     ธันวาคม 2558 

2          ธันวาคม 2558

3          ธันวาคม 2558

4          ธันวาคม 2558

4 - 5     ธันวาคม 2558

15 - 18  ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2558
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มกราคม 2559
24             มกราคม 2559

25             มกราคม 2558

29             มกราคม 2558

วันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

วันพระราชทานปรญิญาบัตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

งานเลี้ยงแสดงความยนิด ีดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์

17            ธันวาคม 2558

18 - 19     ธันวาคม 2558

25            ธันวาคม 2558

นางสาวสะแกวัลย์  อุ่นใจจีน นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรมในประเทศ การฝึกอบรมการเลี้ยง    

และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องาน   

ทางวทิยาศาสตร์ประจำาปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร 2.2 การฝึกปฏบิัตกิับสัตว์ทดลอง (Rat) 

ห้องประชุม 02 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นักสถติ ิร่วมประชุมวชิาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการ

กำาลังใจฯ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน เชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่

สมัมนาการจดัการความรู ้และพฒันาองค์กร สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงแรม

เชยีงใหม่ฮลิล์ จังหวัดเชยีงใหม่
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

คุงป้าเค้าสั่ง เฮ....จับเอาเธอนั้นไปลอยต๊ะเล..ม่ายช่ายๆๆ...คร่ะ  

เค้าจิย้ายเธอไปอยู่คฤหาสน์บ้านทรายทองหลังใหม่

แถวแม่เหียะ...ปู๊น..น

แฟนคลับ... ต่างพากันมาร้องห่มร้องไห้ริมสระ...

ประหนึ่งน�้าตาเป็นเผาเต่า ..ปลาเผา (อยาก) เอ้ย...อ�าลา

เหล่าบรรดาฝูงน้องปลาเซเลป ดาราชูโรงประจ�าสถาบันฯ

พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ป้าๆ น้าๆ ตาละห้อย ...ยืนลุ้น เชียร์และให้ก�าลังใจกะทีมสัตวแพทย์

ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันจับน้องปลา..อย่างฮาเฮ
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เหมือนฝันเลือนลาง...คงเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจ�า...ความว่างเปล่ากับความเหงา ><…. T T

เบื้องหลังการถ่ายท�า....ว่าแต่เกี่ยวกะอารายอะคระ?? ..คริคริ

...แอบรอเผือก
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 หลังจากที่เราอ�าลาและส่งน้องๆ ปลาคราฟที่ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ คณะสัตวแพทย์ บ้านใหม่         

ใหญ่กว่าเดมินั้น หลายๆ คนสงสัยว่าแล้วเจ้าบ่อน้องคราฟที่ถูกทับถมด้วยทรายและซเีมนต์ตอนนี้ เค้าจะ

ใช้ท�าอะไร วันนี้พี่แมงเม้าท์แห่งไรเห็ดจะมาเล่าให้ฟังนะคร้า

 พื้นที่ว่างๆ หลังจากถมบ่อน้องคราฟไปนั้น เราจะนำาพื้นที่ที่เหลือ    

น้อยนิดในสถาบันฯ มาโชว์ประวัติสถาบันฯ (อย่าเพิ่งคิดนะคะ ว่ามันจะโบ     

ไม่หรอกค่ะ ไม่โบราณ) ซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะจัดแสดงให้กับพวกเรา และผู้ที่ผ่าน

ไปผ่านมาได้รับทราบและรับรู้ว่าเรามีประวัติอันยาวนาน กว่าจะมาเป็น

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในวันนี้ เราผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านความ

ยากลำาบากขนาดไหนกว่ามาเป็นในวนันี้ พีแ่มงเมาท์ เชือ่ว่าหลาย ๆ  คนยงัไม่รู้

จักสถาบันฯ มากเท่าไรนัก ว่าเราทำาอะไร และมชีื่อเสยีงอย่างไร และเรื่องราว

ของสถาบันฯ ที่สร้างความประทับใจให้เราเป็นเราอยู่ได้ทุก ๆ วันนี้คอือะไร

 เด็กๆ รุ่นใหม่ใครเคยเห็นเครื่องฉายหนัง  

สมัยโบราณ ที่สมัยก่อนรถขายยาเมื่อต้องการจะ  

ขายยาก็จะนำาเครื่องฉายหนังไปปักหลักในหมู่บ้าน

เพือ่ดงึดดูให้คนในหมูบ้่านมารวมตวักนัเพือ่จะขายยา

ให้ได้มากๆ ซึ่งในสมัยก่อนโทรทัศน์ไม่ได้มีทุกบ้าน

เหมือนสมัยนี้ และโครงการวิจัยของสถาบันฯ             

เราก็เช่นกัน เมื่อเข้าพื้นที่ต้องการให้คนมารวมตัวกัน

ทำากิจกรรมในโครงการวิจัย ก็จะมีหนังมาฉายเพื่อ

ดงึดูดให้ชาวบ้านมารวมตัวกัน
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 เครื่องเซ็นตฟิิวส์ หรอืเรยีกว่า เครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นเครื่องมอืใช้แยกตัวอย่าง

ของเหลวออกจากของแข็งอนุภาคขนาดเล็กหรือใช้เพื่อแยกของเหลวหลายๆ ชนิด           

ที่มีความถ่วงจำาเพาะต่างกันให้เกิดการแยกชั้น โดยอาศัยหลักการเร่งให้อนุภาค             

ตกตะกอนเร็วขึ้น ภายใต้สนามของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แรงนอนก้นของอนุภาค      

จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงหนีศูนย์กลาง ทำาให้อนุภาคนอนก้นด้วยอัตราเร็วที่         

แตกต่างกัน ภายใต้สนามแรงหนีศูนย์กลางอนุภาคจะตกตะกอนด้วยอัตราเร็วที่              

ไม่เท่ากัน การปั ่นแยกตะกอน จึงต้องใช้เวลานานพอเพียงที่อนุภาคขนาดเล็ก                   

จะนอนก้นหมด จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน ตะกอน (pellet) และส่วนของเหลว             

แล้วเครื่องมอืตัวนี้หนักมากในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันเครื่องในลักษณะนี้ไม่ได้ใช้แล้ว

ส�าหรับผู้ที่อยากเห็นของจรงิ ตดิตามได้นะคะ หอประวัตสิถาบันฯ เร็ว ๆ นี้ คร้า
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 ภาษาอังกฤษมีความแตกต่างเป็นอย่างมากจาก ภาษาไทยที่การใช้ tense            

ซึง่สามารถบอกเวลาของการเกดิเหตุการณ์นัน้ๆ ได้ว่าเป็น อดตี ปัจจบุนั หรอืในอนาคต 

เราจะมาทบทวนหลักการใช้ Tense กันนะครับ

I  English
By Kittipong & Arunrat

ทบทวนหลักการใช้ TENSE

การเขยีนหรอืพูดภาษาอังกฤษที่เป็นการบอกเรื่องในอดตีจะใช้ tense ได้หลายแบบ คอื

 Past simple tense [V ช่อง2] ใช้แสดงการกระทำาที่เกดิขึ้นในอดตีเป็น ณ เวลาหนึ่ง

 Past continuous tense [was/were + V-ing] ใช้แสดงการกระทำาที่เกดิขึ้นในอดตีเป็นช่วงเวลาหนึ่งต่อเนื่องกัน

 Present perfect tense [has/have + V ช่อง3] ใช้แสดงการกระทำาที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อเนื่องกันมาจนเสร็จสิ้น    

ก่อนที่จะเขยีนหรอืพูดถงึ

ดูรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

อดตี ปัจจุบัน

Past simple tense เช่น My boss came in the room.

Past continuous tense เช่น I was writing a report.

Present perfect tense เช่น I have written a report.

การใช้เป็นประโยคเดี่ยวดูจะไม่ยากเกินไป บางครั้งทั้ง Past simple และ Present perfect ก็ใช้แทนกันได้ แต่เมื่อเป็น           

ประโยคผสมจะมหีลักว่าใช้ tense อะไรกับอะไร ซึ่งเข้าใจได้ไม่ยาก ได้แก่

ขณะที่มเีหตุการณ์หนึ่งกำาลังดำาเนนิไป ก็มอีกีเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามา My boss came in while I was writing my report.

ส่วนการใช้ just ก็แสดงว่าเหตุการณ์นัน้เพิ่งจะเกดิขึ้น จะใช้ I just finished …. หรอื I have just finished …. ก็ได้

ถ้าถามว่าแล้ว Past perfect tense ล่ะใช้อย่างไร จะใช้เมื่อม ี2 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรกเกดิขึ้นและเสร็จสิ้นแล้ว เหตุการณ์

ที่สองก็เกดิขึ้นตามมามักจะมคีำาประเภท when, before, after, until คั่น เช่น I had finished writing the report when         

my boss came in.
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
Trip to St.Petersburg - Moscow

10-15 Sep 2015

by Pee Ya
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 ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก ประจำาเดือนนี้ ขอเปลี่ยนบรรยากาศพาท่านไปท่องดินแดน        

หลังม่านเหล็กในอดีตกันหน่อยนะคะ เราจะพาไปชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และมอสโคว์ ซึ่งเป็น        

สองเมืองของประเทศรัสเซียที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากกว่าเมืองอื่นๆ ทริปรัสเซียครั้งนี้เป็นทริปที่             

ไม่ได้คดิไว้ว่าจะไป แต่ถูกพรรคพวกว่านล้อมชักจูงให้ไป บอกว่าถูกนะ ห้าหมื่นกว่าบาทเอง 6 วัน 4 คนื 

ถ้าเป็นหลายปีก่อนก็เหยียบแสน ที่ราคาถูกลงก็เพราะค่าเงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนลงมาก ประมาณ         

1 รูเบลิต่อ 0.56 บาทเอง และช่วงกลางเดอืนกันยายน อากาศกำาลังเย็นสบาย อุณหภูมปิระมาณสบิกว่า

องศา ช่างเป็นบรรยากาศทีเ่หมาะสำาหรบัการพกัผ่อนท่องเทีย่วจรงิๆ กเ็ลยโอเคโดยไม่ทนัได้คดิอะไรมาก 

จ่ายเงนิและเดนิทางภายใน 2 อาทติย์ กระบวนการรวดเร็วมากเพราะไม่ต้องทำาวซี่า

 การเดนิทางเริ่มจากสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ไปสู่สนามบนิเชเรเมทเยโว เมอืงมอสโคว์ 

ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงกว่า โดยสายการบิน Aeroflot ของรัสเซีย จากนั้นต่อเครื่องภายในประเทศ    

ไปสู ่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยใช้เวลาในการเดินทางอีกประมาณชั่วโมงกว่า อยู ่เที่ยวที่เมือง              

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประมาณสองวัน แล้วกลับมาเที่ยวเมืองมอสโควอีกสองวัน และช่วงที่อยู่มอสโคว์     

มรีายการแถมให้ไปเยี่ยมชมเมอืงซาร์กอส ที่อยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของมอสโคว์อกีครึ่งวัน เดนิทาง

ไปกลับอกีสองวัน จงึรวมทัง้หมดเป็น 6 วัน 4 คนื
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 เซนต์ปีเตอร์สเบริ์กเป็นอดตีเมอืงหลวงของรัสเซยีตัง้อยู่ปากแม่นำา้เนวา รมิอ่าวฟินแลนด์ ในทะเลบอลตกิ สร้างโดยพระเจ้า

ซาร์ปีเตอร์มหาราชในปี ค.ศ. 1703 (พ.ศ. 2246) ด้วยการถมทรายและหนิ เนื่องจากพื้นที่เดมิเป็นดนิเลนของทะเล ใน ค.ศ. 1914       

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เปโตรกราด ตามกระแสชาตนิยิม เมื่อเลนนิสิ้นชวีติในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เลนนิกราด จนถงึ ค.ศ. 1989 

เปลี่ยนชื่อกลับเป็น เซนต์ปีเตอร์เบริ์ก อกีครัง้ เป็นเมอืงใหญ่อันดับสองของรัสเซยีและเป็นมรดกโลกของยูเนสโก

 สองวันที่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก ได้ไปแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นยิมของนักท่องเที่ยวอยู่ 5-6 แห่ง คอื

เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก

 1. พระราชวังฤดูร้อน

    เปโตรวาเรสหรอืปีเตอร์ฮอพ 

 ตัง้อยู่ทางใต้ของอ่าวฟินแลนด์ ระยะทางประมาณ 

29 กม. จากเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก เป็นพระราชวังที่สร้างด้วย

ศลิปะแบบเรอเนสซองซ์บารอก และคลาสสคิ พระเจ้าปีเตอร์

มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาประมาณ 10 ปี ด้านหน้า

พระราชวังหันหน้าออกสู่อ่าวฟินแลนด์ มนีำา้พุ บ่อนำา้ แจกัน

อ่าง และรูปปั้นสวนงาม ภายในพระราชวังเน้นการตกแต่ง

ด้วยโคมไฟระย้า งานไม้แกะสลัก และภาพวาดสีนำ้ามัน       

เป็นหลัก

 2. พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ

และพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) 
 เป็นที่แสดงผลงานศิลปะที่โด่งดังจากทั่วโลกของ  

จติกรระดับโลก มจีำานวนมากกว่า 3 ล้านชิ้น ตัง้แต่ยุคอยีปิต์

โบราณ ถึงต ้นศตวรรษที่  20 พิพิธภัณฑ์เฮอร ์มิ เทจ                   

และพระราชวังฤดูหนาวนี้แต่เดิมเป็นที่ เก็บสมบัติของ        

มหาราชินีแคทเธอรีน และของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช       

ภายหลังการปฏิวัติใน ค.ศ. 1917 ได้กลายเป็นของรัฐบาล

รสัเซยี ภายในพระราชวังจะประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 

1,000 ห้อง และมวีัตถุลำา้ค่าต่างๆ มากมาย
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 3. พระราชวังนโิคลัส
 เป็นพระราชวงัเก่าทีเ่ปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ที่มีห้องรับประทานอาหารคำ่า พร้อมมีวอดก้า แชมเปญ  

พร้อมไข่ปลาคาร์เวียแถมให้ด้วย มีการแสดงพื้นเมืองของ   

ชนเผ่าต่างๆ ให้ชม

 4. มหาวหิารเซนต์ไอแซค
 เป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดใหญ่เป็นอันดับสี่     

ของโลก ยอดโดมทำาด้วยทองคำาแผ่นหนักถงึ 100 กโิลกรัม 

ภายในมรีปูภาพสำาคญัทางศาสนาทีส่ร้างด้วยโมเสคสวยงาม 

รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของ        

ชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วย

ระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมืองแต่วิหาร             

เซ็นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย

 5. ป้อมปีเตอร์แอนค์พอล

             และโบสถ์ปีเตอร์แอนค์พอล
 ป้อมแห่งนี้เคยใช้เป็นที่คุมขัง ซาร์เรวิช อเล็กซิส 

(Tsarevich Alexis) โอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช 

ซึ่งมีความคิดไม่ลงลอยกับพระราชบิดา จึงถูกลงทัณฑ์และ

สิ้นพระชนม ์ที่นี่  ป ัจจุบันได ้ปรับปรุงเป ็นพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ ในบริเวณป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล นอกจาก  

หอระฆังซึ่งเป ็นสิ่งปลูกสร้างโดดเด่นและสูงที่สุดของ         

นครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก สูงถงึ 122.5 เมตร ใกล้ๆ กันมโีบสถ์

ปีเตอร์แอนค์พอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของพระองค์และ    

ของกษัตริย์ของราชวงศ์โรมานอฟหลายพระองค์ต่อๆ มา  

โดยเฉพาะกษัตริย ์ โรมานอฟยุคสุดท ้ายคือพระเจ ้า                   

ซาร์นโิคลสัที ่2 ทีถ่กูลอบปลงพระชนม์ทัง้ครอบครวัทีไ่ซบเีรยี

ตะวันตก

 6. โบสถ์หยดเลอืด
 เป็นโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพระเจ้า

ซาร์อเล็กซ์ซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกกลุ่มกบฎลอบปลงพระชนม์ 

ในปี ค.ศ. 1881 รูปร่างและลักษณะภายนอกของโบสถ์นั้น 

จำาลองมาจากมหาวหิารเซ็นต์บาซลิในมอสโคว์

 หลังจากเที่ยวชมสถานที่สวยงามที่น่าประทับใจของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามรายการแล้ว คณะทัวร์ก็เดินทางกลับมาที่

เมืองมอสโคว์ ด้วยรถไฟ High Speed Train ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นับว่ารวดเร็วและสะดวกมาก ในอนาคต            

การเดนิทางจากเชยีงใหม่ไปกรุงเทพฯ ก็คงจะสะดวกแบบนี้ ถ้าเรามรีถไฟความเร็วสูงเกดิขึ้นจรงิ มาถงึมอสโคว์ค่อนข้างคำ่ามากแล้ว

จงึเข้าพักที่โรงแรม รอวันรุ่งขึ้นเพื่อไปเที่ยวในมอสโคว์กันต่อไป
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 เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นำ้า

มอสควา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา          

และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 

ของประเทศ ทำาให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป   

มสีถานที่สำาคัญๆ อยู่หลายแห่งที่เป็นที่นยิมของนักท่องเที่ยว

มอสโคว์
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 1. พระราชวังเครมลนิ

 เป็นทีป่ระทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่

พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์ส

เบร์ิก ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรฐับาลและทีร่บัรองแขกระดบั

ประมุขของประเทศ พระราชวังเครมลินเป็นสัญลักษณ์แห่ง

อำานาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมใน

ศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำาเนิดแห่ง

ประวัตศิาสตร์รัสเซยีที่มอีายุยาวนานกว่า 850 ปี

 2. จตุรัสแดง

             และมหาวหิารเซนต์บาซลิ

 จัตุรัสแดง มีความสำาคัญในหน้าประวัติศาสตร์

การเมอืงรสัเซยีมาจนปัจจบุนั ในบรเิวณจตุัรสัแดงอนัยิง่ใหญ่

แห่งนี้ ท่านจะได้พบกบัสิง่ก่อสร้างสำาคญัมากมาย อาท ิสสุาน

เลนนิ บุรุษที่โลกไม่มวีันลมื อาคารพพิธิภัณฑ์ประวัตศิาสตร์ 

ตกึสแีดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายกัษ์ ทีม่เีส้นผ่าศนูย์กลาง

กว ้างกว ่าอุโมงค ์รถไฟใต ้ดิน มหาวิหารเซ็นต ์บาซิล 

สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหด 

ส่ังให ้สร ้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิก                    

ผู ้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม ่ให ้สามารถออกแบบ                    

สิ่งก่อสร้างใดๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อกี วหิารนี้ตัง้ตระหง่าน

อยู่ใจกลางเมอืง เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์

 3. ยอดเขาสแปโร่ฮลิล์

 หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็น

ทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด    

จึงทำาให้เลนินผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขา   

นกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่        

ดงักล่าวเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว์ และเป็นจดุชมววิ

ที่สวยที่สุดในมอสโคว์

 4. ถนนอาราบัต

 เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่าน  

การค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น       

และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปิน

เล่นดนตรเีปิดหมวกอกีด้วย
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 5. สถานรีถไฟใต้ดนิมอสโคว
 เป็นความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีข้ากบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่า

เป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำามาตกแต่งภายในสถานีนั้น

เป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะ

ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อ     

ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตำ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทัง้

สถานรีถไฟใต้ดนิ เป็นทัง้พพิธิภัณฑ์ รวมทัง้เป็นหลุมหลบภัย

ในยามสงครามด้วย

 6. ห้างสรรพสนิค้ากุม
 เป็นห้างสรรพสินค้า ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย

แหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่โลก เป็นแหล่งช้อปป้ิงของ

เศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงาม

หรูหรา มนีทิรรศการสำาคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทัง้ปี

 ปัจฉิมลิขิต โดยรวมแล้ว

รั ส เ ซี ย เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ น ่ า เ ที่ ย ว        

ประเทศหนึง่ โดยเฉพาะสองเมอืงใหญ่

ที่ไปมานี้ มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ 

อลังการณ์ สมกับเป ็นเมืองหลวง     

และอดีตเมืองหลวงของประเทศ     

ยกัษ์ใหญ่ของโลกเลยทเีดยีว การไปกบั

บ ริ ษั ท ทั ว ร ์ ใ น ร า ค า ป ร ะ ม า ณ นี้                 

จะสะดวกสบาย ไม่ต้องยุ่งยากเรื่อง

ภาษา มีรถรับส่ง มีคนจัดการเรื่อง

อาหาร ตั๋ ว เข ้ าชมสถานที่ ต ่ างๆ            

และรูส้กึอุ่นใจปลอดภยัในสวสัดภิาพมาก 

ขอ RECOMMENT สำาหรบัประเทศนี้ค่ะ

...



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   33

ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
โคร....เอเชยี (จากอดตีสู่ปัจจุบัน-ภาคจบ)

by แบคแพคกี้

 ตามที่ได้เล่าไปในสารสถาบันฉบับที่ 26 ประจำาเดือนสิงหาคม-กันยายน (ตามกลับไปอ่านกันเองนะจ๊ะ) ว่า...มีโอกาส            

จับพลัดจับผลูได้มาเยือน “โครเอเชีย-เมืองโบราณอารยธรรมที่ยังมีชีวิต” เพราะความใจง่ายกับคำาว่าตั๋วโปรโมชั่น และภาพสวยๆ         

จาก google แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลอื่นใดเลยก็ตาม ซึ่งคิดว่าเพื่อนๆ ผู้อ่านจำานวนไม่น้อยก็มอีารมณ์นี้เช่นเดยีวกัน ยิ่งเดี๋ยวนี้มสีายการบิน   

ทัง้ full service และ low cost airline แข่งกันเปิดเส้นทางยอดนยิมราวดอกเห็ด ออก promotion หั่นราคากันถล่มทลาย หลอกล่อให้      

พวกเราติดกับดักจองปีนี้-บินปีหน้า แถมอาจเจอตั๋วราคาหักหลังจองเดือนนี้ดีใจว่าได้ตั๋วถูกแล้ว เดือนถัดไปเส้นทางเดียวกัน เวลาก็    

ช่วงเดยีวกันเป๊ะ มโีปรโมชั่นถูกกว่าที่จองไว้ให้เจ็บใจเล่นซะอกี บางทกีลับมาเรยีงตัว๋ที่จองๆ เอาไว้ อ้าว! จองเพลนิไปหน่อย มตีัว๋ให้เที่ยว

ชนดิเดอืนเว้นเดอืนกันเลยทเีดยีวเชยีว

 อันที่จริงสัญญากับกอง บก. เอาไว้ว่าจะมาเล่าตอนต่อให้อ่านในฉบับที่แล้ว เพื่อให้ได้อรรถรสต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อติดขัด            

บางประการจงึมสิามารถส่งต้นฉบับให้กับทาง บก. ได้ทัน “ข้าน้อยสมควรตาย..อภัยให้ข้าน้อยด้วย..” (ช่วงนี้ขอองิกระแสท่านเปาปุ้นจิ้น  

ณ ช่อง 3) 

 กลับมาเที่ยวโครเอเชียกันต่อดีกว่า ฉบับนี้จะพาไปที่ยวกันต่อกับอีก 5 สถานที่ประทับใจ แถมด้วยประสบการณ์พิเศษ                  

ไม่ว่าการเข้าคอร์สเรยีนเต้นรำาแบบท้องถิ่น (traditional Croatian dance) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย-โครแอตแบบเอกคลูซฟี  

และตตีัว๋วไีอพชีมการประลองของแกลดเิอเตอร์ นักสู้แห่งศตวรรษ
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6. อุทยานแห่งชาต ิครกึคา" (Krka National Park)

 บนเส้นทางขับรถลัดเลาะท่องเที่ยว        

ไปเรื่อยๆ แบบสบายๆ อกีจุดหมายหนึ่งที่พวกเรา

ในฐานะติ่ งของซีรีย ์ เรื่อง”เกมออฟทรอนส ์      

(Game of Throne)”  ไม่ยอมพลาด  นัน่คอื “อทุยาน

แห่งชาติครึกคา (Krka National Park) ซึ่งเป็น       

อกีสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำาเรื่องนี้เช่นกัน

 อุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาติในปี 1985 เป็นหนึ่งในอุทยาน   

แห่งชาติของโครเอเชียที่ตั้งชื่อตามแม่นำ้าครึกคา 

(Krka River) โดยอุทยานแห่งนี้ถูกก่อตัง้ขึ้นมาเพื่อ

ปกป้องระบบนเิวศในแถบแม่นำา้ครกึคา รวมไปถงึ

การจัดการนำ้าโดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนำ้า  

ขนาดเล็กเป็นระยะๆ ตามแนวแม่นำ้าครกึคา ไม่ได้

ทำาใหญ่โตและดูกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งไม่รู ้สึก

ขัดตา  

แม่น�้าครกึคาจากจดุชมววิระหว่างทางเข้าอทุยาน

 พวกเราแวะกนิอาหารเที่ยงที่เตรยีมมาแกล้มด้วยววิสวยๆ ของแม่นำา้ครกึคาและโค้งสะพานที่งดงาม กว่าจะได้ออกเดนิทางต่อ

ไปถึงปากทางเข้าอุทยานก็เกือบบ่ายสองแล้ว จัดการซื่อตั๋วเข้าอุทยาน ใช้บริการรถบัสของอุทยานลัดเลาะป่า และหุบเขา ประมาณ       

20 นาท ีก็ถงึตัวอุทยาน (รถทุกคันต้องจอดไว้ที่ลานจอดที่จัดให้ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขับรถเข้าไปในอุทยาน)
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 ตัวพื้นที่อุทยานที่นี่เล็กกว่าอุทยานแห่งชาติพลัตวิเซ่มาก แต่ก็งดงาม เย็นฉำ่า ร่มรื่น และยังคงจัดการพื้นที่เส้นทางเดินสำารวจ

ธรรมชาตแิบบใกล้ชดิเช่นเดยีวกัน  

 สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยาน คือ นำ้าตกสกราดินสกี บูค (Skradinski Buk)       

หรอืเป็นที่รู้จักกันในอกีชื่อว่า นำ้าตกครกึคา (Krka Waterfalls) เป็นหนึ่งในสองนำา้ตกหลักที่มคีวามสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นนำา้ตกที่มี

นำ้าใสมากอีกทั้งยังมีสระว่ายนำ้า ธรรมชาติที่สามารถลงเล่นนำ้า รวมไปถึงพายเรือเล่นได้อย่างสบายๆ ด้วยความเป็นธรรมชาติและ         

ความสวยงามของนำา้ตกจงึทำาให้นำ้าตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในนำ้าตกที่สวยที่สุดในยุโรป 

 ด้านซ้ายของสะพานคอืนำา้ตกสกราดนิสกบีูค ส่วนตกึที่เห็นด้านขวาเป็น Jaruga Hydroelectric Power Plant โรงไฟฟ้าหลังที่ 5 

ของครกึคา

 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องโม่พลังนำ้า      

แต่เสียดายกว่าจะออกมาถึงจุดนี้พิพิธภัณฑ์           

ก็ปิดแล้ว
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 7. เกาะฮวา  (Hvar)

 เกาะฮวาร์ เป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินี

แห่งเกาะของโครเอเชีย เกาะฮวาร์เป็นเกาะที่ม ี    

ชื่ อ เสี ย งมาตั้ ง แต ่ สมั ย โบราณ เนื่ อ งจาก

ตำาแหน ่งที่ตั้ งของเกาะนั้นมีความยอดเยี่ยม          

ทางเชิงกลยุทธ์และทางทะเลที่สำาคัญแห่งหนึ่ง   

ของทวปียโุรป ปัจจบุนัเกาะฮวาร์ได้รบัการยกย่อง

ว่าเป็นเกาะที่สวยงาม ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 

และกลายเป ็นเกาะประวัติศาสตร ์ที่มีความ         

แตกต่างกันทางประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึง 

อนุสาวรีย ์ธรรมชาติและวรรณคดีแห ่งหนึ่ ง           

ของโครเอเชยี เกาะ Hvar ประกอบด้วยเมอืงหลัก 

4 เมืองคือ Hvar City (ใหญ่ที่สุด), Stari Grad, 

Jelsa และ Sucuraj 

 จากท่าเรือเมือง split พวกเราเอารถ      

ลงเรือเฟอรี่ข้ามไปยังเกาะฮวาร์ (Hvar) เรือเฟอรี่ 

ที่นี่ลำาใหญ่มาก มี 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่จอดรถ    

อย่างเดียว ชั้น 2-3 จะเป็นที่นั่งพัก มีทั้งแบบ        

อยู่ในห้องและ outdoor

 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เรือเฟอรี่ก็นำาเรามาถึงท่าเรือเมือง  

Stari Grad ของเกาะ Hvar เนื่องจากมาถึงก็ค่อนข้างบ่ายคล้อยแล้วเลยตีรถยาว

ตรงไปยัง Hvar City ซึ่งเป็นเมอืงใหญ่สุดของเกาะแห่งนี้  

 ที่เมอืงนี้พวกเราจองที่พักนอน 2คนื

 ลุงที่เป็นเจ้าของที่พักชื่อเหมือนประธานาธิบดีสุดหล่อของรัสเซียคือ          

วลาดิเมียร์ (Valademia) แต่ลุงให้เรียกว่า วาลโด (Valdo) ลุงเป็นเจ้าบ้านที่               

น่ารักมาก คุยเก่ง มนุษยสัมพันธ์ดเีลศิ ที่สำาคัญชอบอาหารไทยมาก ลุงเล่าให้ฟัง

ว่าลุงต้องสั่งซื้อเครื่องปรุงแบบซอง online ทาง e-bay มาเก็บไว้ปรุงอาหาร        

เวลาอยากกิน พวกเราเลยบอกว่ามาเที่ยวที่นี่พวกเราก็เตรียมอาหารไทยมากิน   

กันนะ เดี๋ยวจะทำาเผื่อให้ลุงชิม เพราะที่พักเราเป็นอพาร์ทเมนท์ 2 ห้องนอน               

มคีรัวพร้อม คุยกันสนุกสนานจนลุงชวน dinner party ในคนืสุดท้ายก่อนเดนิทาง 

โดยลงุจะแสดงฝีมอืทำาบาบคีวิปลาสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ ส่วนพวกเรากจ็ดัเตม็

ด้วยต้มยำาทะเล ไข่เจยีวแบบไทยๆ และพะแนงไก่ แกล้มด้วยไวน์จากไร่องุ่นของลุง 

แต่ช่วงที่พวกเราไปไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยว ไม่งัน้ลุงจะพาไปเที่ยว แถมปิดท้ายด้วยการ

สอนออกสเต็ปเต้นรำา

แบบโครเอเชยีทีเ่รยีกว่า 

Kolo Croatian dance 

เป็นการเต้นรำาโดยขยับ

และเตะขาตามจังหวะ

เพลง …สนุกด…ี
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 สำาหรับสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะฮวาร์ สิ่งที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่งของเมอืงก็คงจะเป็นท่าเรอืซึ่งตัง้อยู่ในอ่าวธรรมชาตทิี่งดงาม 

รวมไปถงึ "หมู่เกาะพาคลนิสก"ี (Paklinski Islands) ที่ตัง้อยู่นอกชายฝั่งของตัวเมอืงฮวาร์ โดยเกาะเหล่านี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิม

ของคนที่ชอบการแล่นเรอืใบ, เรอืยอชท์, การดำานำ้า, ตกปลา, ว่ายนำา้

 สำาหรับสถานที่ท่องเที่ยวหลักของตัวเมอืง ซึ่งมคีวามงดงามและมปีระวัตศิาสตร์เก่าแก่ไม่แพ้ที่ใด คอื บรเิวณย่านใจกลางเมอืง 

ซึ่งมลีักษณะจตุรัสขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของพระราชวัง ป้อมปืน โรงละครที่อยู่ชัน้ในชัน้แรกของป้อมปืนที่ก่อตัง้ขึ้นในปี 1612 รวมไปถงึ

อาคารสาธารณะอื่นๆ มหาวิหารฮวาร์ (Hvar Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen Cathedral) มหาวิหารนิกาย

โรมันคาทอลิก ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่น่าประทับใจที่สุดในเมืองฮวาร์          

โดยมหาวหิารถูกสร้างขึ้นในช่วงในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ตัวอาคารนัน้

สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค รวมไปถึงหอระฆังที่สูงตระหง่าน       

บนย่านใจกลางเมอืง
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 นอกจากนี้ยังมี "กำาแพงเมืองเก่า" ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการต่อเติมและซ่อมแซมมาเรื่อยๆ                

ในภายหลัง และถัดจากตัวกำาแพงเมือง จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของ "ป้อมสเปน" (Spanish Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีความ       

ซับซ้อน และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้แล้วป้อมปราการยังถือวาเป็นจุดชมวิวที่ดีแห่งหนึ่งของ                 

เมอืงฮวาร์อกีด้วย

 จาก Hvar พวกเราไม่ได้ย้อนกลับทางเดิมแต่ขับรถต่อไปยังปลายสุดอีกด้านของเกาะที่เรียกว่า Sucuraj ซึ่งห่างออกไปจาก       

ตวัเมอืงฮวาประมาณ 80 กม. เพือ่ขึ้นเฟอรีไ่ปยงัเมอืง Drvenik ใช้เวลาประมาณครึง่ชัว่โมง จาก Drvenik ต่อไปยงั Dubrovnik อกีประมาณ 

123 กม. แต่ตลกตรงที่ว่าโครเอเชยีมพีื้นที่ไม่ตดิต่อกันจากเหนอืจรดใต้ ตอนล่างของประเทศถูกคั่นแยกจากกันด้วยเมอืงนอีุม (Neum) 

ของประเทศบอสเนียเฮอร์เซดกวินา เป็นระยะทาง 24 กม. แผนที่ใน GPS ก็ขาดตอนตอนขับผ่านช่วงนี้เหมือนกัน แล้วไปแสดงแผนที่     

อัตโินมัตเิองอกีครัง้ตอนผ่านเมอืงนี้กลับเข้าสู่โครเอเชยีแล้ว (ดูแผนที่ประกอบในตอน Hvar จ้า)

 เมือง Neum นี้ เป็นทางออกทะเลเพียงแห่งเดียวของประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า ขับรถจาก Drvenik มาซัก 60 กม.              

ก็จะพบด่านผ่านแดนของโครเอเชยี ไม่ต้องลงจากรถนะคะ ให้เตรยีมหนังสอืเดนิทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจตรา ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวแล้ว

แถวรถไม่ยาวมาก แป๊บเดยีวเจ้าหน้าที่ก็เอาหนังสอืเดนิทางมาคนืให้เราที่รถเป็นอันเสร็จพธิี
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8. ดูบรอฟนคิ  (DUBROVNIK)

 อีกจุดหมายหลักของเรา “เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik” หรือเจ้าของฉายา “ไข่มุกแห่งทะลอาเดรียติค” ซึ่งถือว่า      

เป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ   

บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม ได้มีการบูรณะเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบัน           

เมืองดูบรอฟนิค กลับมาสวยงามอีกครั้ง แต่ก็ยังมีร่องรอยกระสุนตามผนังกำาแพงให้เห็นได้อยู่บ้างถึงวันนี้แม้สถานการณ์จะเป็นปกต ิ   

แต่นี่คือแผลเป็นที่ชาวโครเอเชียไม่เคยลืมเมืองเก่าที่เห็นอยู่นี้ เป็นผลจากการบูรณะขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็น                  

เมอืงมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก เพราะเป็นเมอืงเก่าดัง้เดมิที่สร้างตัง้แต่ศตวรรษที่ 7 

 ตวัเมอืงจะเป็นป้อมปราการโบราณ

ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีแนวกำาแพง

ป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต 

ทำาให้สามารถขึ้นไปชมความงดงามของ     

ตัวเมืองได้อย่างดีว่ากันว่า ใครมาเมือง          

ดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำาแพงเมือง

โบราณแห่งนี้ถอืว่ามาไม่ถงึดูบรอฟนคิ
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 ที่พักของเราทำาเลดี๊ดอียู่บนเขาตดิเมอืงเก่าเดนิลงไปเพยีง 10 นาทกี็ถงึประตูเมอืง  

แต่ตอนเดินกลับขึ้นมาใช้เวลากว่า 20 นาที วันแรกไปถึงก็ตื่นตาตื่นใจ หลังกินอาหาร          

เพิ่มพลัง จัดไปทันทีแสงไฟและคำ่าคืนใน oldtown Dubrovnik พวกเราตื่นตาตื่นใจกับ          

ประตเูมอืงโบราณ ผนงักำาแพงหนิก้องใหญ่ๆ ทีส่ะท้อน

แสงไฟในยามคำ่าคนืดูสง่าน่าเกรงขาม 

 เช ้าวันต่อมา ซึ่งเป ็นวันแรกของทริปนี้            

ที่พวกเราตื่น เช ้า เป ็นพิ เศษ เพื่อขึ้นไปเดินชม                  

รอบกำาแพงเมืองเก่า ตลอดแนวกำาแพง 2 กิโลเมตร  

ทีโ่อบเมอืงเก่าเอาไว้ แต่เป็นเมอืงเก่าทีย่งัมชีวีติ มผีูค้น

ใช้ชวีติตามปกต ินั่งจบิกาแฟบนด่านฟ้า ตามหน้าต่าง

มผ้ีาตากเป็นราว มโีรงเรยีน มสีนามกฬีา และบางแห่ง

ยังมีร่องรอยการทำาลายให้เห็น เวลาที่ใช้ล่วงเลยไป

เกือบ  3 ชั่วโมง แต่เป็นระยะการเดินที่น่าสนใจ          

ทุกรายละเอียด เพราะนอกจากจะได ้ศึกษา

ประวัติศาสตร์ของเมืองแล้ว ยังได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ 

ของเมืองเก่าและวิถีชีวิต พร้อมวิวทะเลอาเดรียติค 

อย่างเต็มอิ่ม จากกำาแพงเมืองลงมา จะเห็นว่า             

ในชายคาเมือง เก ่ า  มียอดโดมของโบสถ ์อ ยู ่                      

สองถงึสามแห่ง มทีัง้โบสถ์เซนต์ซาเวยีร์ (St.Saviour) 

อันแสนสวย โบสถ์เซนต์มอร์ริเชียส (St.Maritius)          

ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม และมหาวิหารอัสสัมชัญ 

(Cathedral of the Assumption of the Virgin) ที่อวด

สถาปัตยกรรมแบบบาโร้ค

ซากร่อยรอยแห่งสงครามยังมใีห้เห็น
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 นอกจากโบสถ์ที่ทำาให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าออกชมความงามกันได้ทั้งวันแล้ว แลนด์มาร์คของเมืองนี้ ยังมีอาคารศาลาว่าการ 

ประจำาเมอืง (City Hall) หอระฆัง (Bell Tower) โรแลนด์ คอลัมน์ (Roland’s Column) และมลีานนำ้าพุมนิโิอโนฟรโิอ รวมถงึมพีระราชวัง  

อกีสองแห่งที่ตัง้อยู่ นั่นคอื พระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) และพระราชวังเรคเตอร์ส (Rector’s Palace)

 อีกรายการที่พลาดไม่ได้คือ ไปสถานีเคเบิลคาร์เพื่อขึ้น 

กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทวิทัศน์ที่คงความ

เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงาม            

ทะเลอาเดรียติคจากจุดสูงสุดของยอดเขาของเมืองดูบรอฟนิค 

ยามสีนำ้าเงินของทะเลอาเดรียติคตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้อง

หลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคำาบรรยายใดๆ 

มันคอืสวรรค์บนดนิอย่างไม่ต้องสงสัย
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9. ซาเกรบ (Zagreb)

 ซาเกรบ เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลอาเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง           

ตัง้อยู่รมินำา้ Sava และไหล่เขา Medvednica ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวัฒนธรรม และเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 11 ซาเกรบ

ประกอบด้วยเขตเมอืง Upper Town ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มซีุ้มประตูหนิเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร้างขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 19 และเขตเมอืงใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครัง้ที่สอง

 การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใช้รถรางเป็นพาหนะสัญจร ซึ่งมนีับสบิสายทั่วทัง้เมอืง แถมมเีลนจักรยาน

โดยเฉพาะแยกออกจากถนนอกีต่างหาก

 สถานที่ต้องไปเยี่ยมชมคอื “มหาวหิารเซนต์สตเีฟน (St. Stephen 

Cathedral)” ซึ่งมยีอดแหลมทรงกลวยคู่ บนยอดวหิารตกแต่งอย่างงดงาม 

สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพิ่งมี

ความสำาคัญในปี ค.ศ. 1094 เมื่อกษัตรยิ์ ลาดสีลาอุส (King Ladislaus) ได้

ให้พระราชาคณะย้ายที่พำานักจากสีสัก (Sisak) มายังซาเกรบ แต่ก็ถูก

กองทพัมองโกลทำาลายในปี ค.ศ. 1242 เมือ่มองโกลจากไป มหาวหิารนี้กไ็ด้

รบัการบรูณะใหม่อกีหลายครัง้ จนกระทัง่รปูร่างมหาวหิารงดงามในรปูแบบ

นโิอ-โกธคิ ดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับอทิธพิลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 

1880

 วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า

ซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสตี่างๆ ซึ่ง

เป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนยี และดัลมาเชยี ซึ่ง

ครัง้หนึ่งเคยเป็นประเทศเดยีวกัน (ยูโกสลาเวยี), 
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 ทำาตัวเป็นน้องรถเมล์เดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac market) อีกแล้ว ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใสด้วยร่มสีแดงสด   

ขายไม้ดอกไม้ประดบัและผลไม้ราคาถกูมาก แล้วเดนิต่อไปจตัรุสั Trg Ban Jelacic Square จตัรุสักลางเมอืงทีล้่อมรอบด้วยห้างร้านนำาสมยั 

ชมอนุสาวรยี์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความเป็นอสิระจากชาวฮังกาเรยีนเมื่อปี ค.ศ. 1848
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10. พูลา (Pula)

 จากซาเกรบพวกเราเดินทางออกไปทางตะวันออก มุ่งตรงไปเมืองพูล่า (Pula) ซึ่งจากข้อมูลบอกว่าที่นี้เป็นเมืองเก่าที่มี

ความโดดเด่นและสิ่งก่อสร้างส�าคัญคือ สนามอารีน่า (ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราว          

คราวเดยีวกบัโคลอสเซยีม ทีส่ร้างขึ้นในยคุโรมนัเรอืงอำานาจ จงึถกูสร้างขึ้นตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมโรมนัอย่างเดยีวกบัโคลอสเซยีม

ของกรุงโรม โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ม ี         

ความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดน

ของประเทศอติาลี

 สนามอารีน่า (ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬา  

กลางแจ้ง นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมัน         

เรอืงอำานาจ ใช้ในการแสดงบนัเทงิของผูค้นสมยันัน้ ทีส่ำาคญัคอืเป็นเวทต่ีอสู้

ของนักรบแกลดเิอเตอร์ระหว่างคนกับคน หรอืคนกับสัตว์ สามารถจุผู้คน

ได้ถงึ 22,000 คน โดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารน่ีาทีเ่หน็ในปัจจบุนั

ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพดัง้เดมิ ในช่วง ค.ศ. 15 มเีรื่องน่าประหลาดใจ 

โดยชาวเวเนเชี่ยนพยายามจะมาขนย้ายหินของอารีน่าแห่งนี้ไปสร้างไว้        

ทีเ่มอืงเวนซิแทน แต่โชคดทีีท่ำาไม่สำาเรจ็และได้รบัการต่อต้านจากชาวเมอืง

ท้องถิ่น อารีน่าแห่งนี้จึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไว้ได้จนมาถึงทุกวันนี้        

ในปจัจบุันมักใช้เปน็สถานที่จดังานกจิกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรตี่างๆ 

รวมทัง้เป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำาปี (International Film Festival) 

อกีด้วย 
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ขอปิดทรปิที่ประทับใจนี้

ด้วยการต่อสู้ระหว่างคงิคองยักษ์

กับสาวน้อยยอดนักสู้เจ้าถิ่น


