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 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ย่างเข้าสู่ต้นปีใหม่ 2559 อกีครัง้ ปีที่เพิ่งผ่านไปถอืเป็น

อกีปีหนึ่งที่เกดิสิ่งดีๆ  มากมายกับชาวสถาบันฯ และก็เช่นกัน หวังว่าตลอดปี พ.ศ. 2559 

นี้ จะเป็นอีกปีที่พวกเราช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ งานบริการวิชาการ  

สู่สังคมที่นำาไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้ ให้สมกับที่เป็น

ปีลงิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคกึคัก ว่องไว ขยันขันแข็ง ทำางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ร่วมกันนะครับ

  เหมือนเช่นเคยทุกปี ที่พวกเราได้จัดงานวันสัมมนาชาวสถาบันฯ ในช่วงสิ้นปี    

ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันครสิต์มาสพอด ีคอื วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม

เชียงใหม่ฮิลล์ ปีนี้สังเกตว่าชาวสถาบันฯ ไปร่วมงานกันอย่างล้นหลามในช่วงกลางวัน 

บรรยากาศงานสัมมนาก็คึกคักกันตั้งแต่เช้า เพราะปีนี้มีการจัดประกวดการนำาเสนอ    

ผลงานการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM) ไม่ใช่ MK นะครับ        

บางท่านเผลอเรยีกผดิไปก็ม ีนกึว่าสถาบันฯ จัดเลี้ยงสุกี้ในปีใหม่ซะงัน้ เพราะมคีนแซว

ว่าทั้งผู้อำานวยการ รองขวัญชัย และป้าอ้อย แม่งาน มายืนลวกสุกี้ แจกจ่ายให้น้องๆ   

ชาวสถาบันฯ กว่าร้อยชามได้กนิเป็นบุญปาก (หรอืจะเป็น “กรรมของปากและกระเพาะ

ลำาไส้” มากกว่า แฮะแฮะ) ปีนี้ มผีลงาน KM นำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มจีำานวน    

7 กลุ่ม ครอบคลมุทุกกลุ่มงานของสถาบนัฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหัวข้อ KM ทีต่ัง้ขึ้นเป็นโจทย์

ให้ทำาต่อเนื่องมาจากงานสัมมนาปีที่แล้ว ซึ่งผลการประกวดให้คะแนนตัดสินโดย         

ท่านอาจารย์หมอชเนนทร์ วนาภริักษ์ จากภาควชิาสูตนิรเีวช คณะแพทย์ มช. ที่กรุณา

มาเป็นวิทยากร ร่วมกับทีมกรรมการบริหารของสถาบันฯ โดยพิจารณาให้คะแนนจาก

การตั้งโจทย์คำาถาม กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา และการนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้    

ในการพัฒนางานต่อไป รวมถึงการจัดบอร์ด รูปแบบวิธีการนำาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ 

ผสมความน่าตื่นตา ตื่นเต้น เร้าใจ ต่อคณะกรรมการและผู้ชมชาวสถาบันฯ รางวัล    

อนัดบั 1 จงึตกเป็นของ ศนูย์เอดส์ อย่างเป็นเอกฉนัท์ เพราะนอกจากเนื้อหาการนำาเสนอ

จะน่าสนใจแล้ว ยังมีรูปแบบวิธีการนำาเสนอโดยเอานางแบบ เอ้ย เอาเจ้าหน้าที่สาวๆ 

สวมใส่กล่องใหญ่บนลำาตวั แล้วตดิโปสเตอร์ทีเ่ป็นเนื้อหาบนกล่อง กลายเป็นนทิรรศการ

แบบเคลื่อนที่ได้ เดินโฉบเฉี่ยวไปมาให้กรรมการได้ดูที่ละคน เลยได้ถ่ายรูปกัน             

อย่างสนุกสนาน ไอเดยีแจ่มจรงิๆ

วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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 ส่วนอันดับ 2 ตกเป็นของทีมจาก RCU นำาโดย            

คณุบญุเหลอืและทมี ส่วนอนัดบั 3 มคีะแนนเท่ากนั 2 หน่วยงาน 

คือ หน่วย DMU และหน่วย CL+SPU ส่วนที่เหลือเป็นรางวัล

ชมเชยอีก 3 รางวัล มีสำานักงานสถาบันฯ ศูนย์วิจัยด้าน              

ชีวโมเลกุลฯ และศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์     

ก็ขอฝากคำาขอบคุณและเป ็นกำาลังใจให ้แก ่ทีมงาน KM                 

ของชาวสถาบันฯ ทุกทีมที่ทุ่มเททำางาน ตั้งใจเรียนรู้ และเอา

ประสบการณ์ดีๆ  มานำาเสนอเล่าสู่กันฟังในงานสัมมนาฯ ปี 58 

ส่วนเรื่อง ชนะ หรอื แพ้ ไม่ใช่สาระสำาคัญ (เอาไว้แก้ตัวครัง้หน้า

ละกัน ได้ยนิหัวหน้าทมีบางทมีบอกว่า เดี๋ยวปีหน้าจะจัดทัพเต็ม 

มาสู้ให้ได้ ระวังตัวไว้ละกัน อิอิ) สิ่งที่มีความสำาคัญมากกว่า    

และอยากให้พวกเราได้ซึมซับร่วมกันทุกคนก็คือ กระบวนการ

เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนางาน    

ในแต่ละส่วน มาแบ่งปันสิ่งดีๆ ที่เราได้จากลงความคิด ลงมือ 

ลงไม้ และลงแรง ของชาวสถาบันฯ ทุกท่านครับ

 

 สำาหรับในช ่วงเช ้าของงานวันสัมมนาสถาบันฯ                        

ก็เหมือนเช ่นทุกปีที่ผ ่านมา ซึ่งในปีนี้ รองผู ้อำานวยการ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ได้มาช่วย

บรรยายเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ         

ที่เป็นเลศิ หรอื Education Criteria for Performance Excellence 

เรียกย่อๆ ว่า EdPEx ซึ่งจะเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการ  

ประกันคุณภาพขององค์กรตัวใหม่ที่ทางสภามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ กำาหนดให้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมิน       

การพัฒนาคุณภาพของทุกคณะและสถาบัน/สำานัก ตั้งแต่ปี 

2558 เป็นต้นไป ซึ่งในปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ก็ได้รับการมา    

ตรวจเยี่ยมโดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯที่สถาบันฯ           

ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านไปแล้ว ซึ่งผลการ       

ตรวจประเมินครั้งแรก ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยส่วนใหญ่ 

สถาบันฯ มีจุดแข็งหลายเรื่องที่ได้รับคำาชมเชยจากคณะผู ้    

ตรวจประเมินฯ แต่ก็มีจุดอ่อนที่เป็นโอกาสในการพัฒนาอยู่     

อีกหลายเรื่อง ซึ่งเราคงได้มาช่วยกันตระเตรียมตัวและพัฒนา

ระบบการทำางานในสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

เพื่อรอรับการมาตรวจเยี่ยมของคณะผู ้ประเมินฯ ในช่วง      

ปลายปี 2559 นี้

 ส่วนอีกเรื่อง ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำาในงานสัมมนา

สถาบันฯ ก็คือ การคัดเลือกผู้ปฏิบัติดีเด่นประจำาปี 2558           

ในประเภทต่างๆ ของบุคลากรในสถาบันฯ ได้แก่

 1) ข้าราชการ/พนักงานประจำาของมหาวทิยาลัย

 2) พนักงานชั่วคราวที่อยู่สถาบันฯ นานกว่า 8 ปีขึ้นไป

 3) พนักงานชั่วคราวที่ทำางานมานาน 3-8 ปี

 โดยมีทั้งสายวิชาชีพเฉพาะและสายปฏิบัติการทั่วไป 

ส ่วนใคร หน่วยงานไหน ได ้รับรางวัลในแต่ละประเภท                      

ในแต่ละกลุ ่ม คงได้รับทราบกันและแสดงความยินดีกันไป

เรยีบร้อยแลว้ สามารถตดิตามอ่านบทสมัภาษณข์องแตล่ะทา่น

ได้ในสารสถาบนัฯ ฉบบันี้ จะได้รู้ว่า ท่านทีไ่ด้รบัรางวลับคุลากร

ดีเด่นมีความรู ้สึกอย่างไร และมีปรัชญาชีวิตในการทำางาน

อย่างไรกันบ ้าง ส ่วนรางวัลที่มอบให ้ นอกจากโล ่และ                       

ใบประกาศแล้ว ก็คือ เสื้อสามารถที่มีตราปักของสถาบันฯ     

และรูปดาว มอบให้แต่ละท่านด้วย ซึ่งปีนี้เกดิความยากลำาบาก

ต่อการจัดซื้อเสื้อมากหน่อย เพราะมีบางท่านที่หาซื้อเสื้อ         

ตัดสำาเร็จมาให้เสร็จได้พอดียากหน่อย รายหนึ่งก็ขนาดตัวเล็ก

มากเกิน ส่วนอีกรายขนาดตัวใหญ่เกินมาตรฐานสาวไทย...    

แฮะแฮะ สงสยัปีหน้า คณะกรรมการจะพจิารณาตดัสนิให้รางวลั

แก่ใคร ต้องเอาเรื่องดัชมีมวลกายของท่านมาประกอบ            

การพิจารณาให้คะแนนร่วมกันซะแล้ว... ล้อเล่น ในฐานะ         

ทีมบริหาร ก็ขอกล่าวฝากคำาขอบคุณและแสดงความยินด ี      

กบับคุลากรทกุท่านทีไ่ด้รบัรางวัลบคุลากรดเีด่นประจำาปี 2558 

ทกุท่าน และขอให้ทุม่เททำางาน เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่ผูร่้วมงาน

ตลอดไป



 ในช่วงปลายปี 2558 ทางสถาบันฯ โดยคุณกนิษฐา  

ไทยกล้า (จุ๋ม) จากหน่วยวจิัยด้านสารเสพตดิ ได้จัดทำาการ์ตูน 

อนเิมชั่นจำานวน 2 เรื่อง ได้แก่ “เหล้าแก้หนาว จรงิหรอื” และ 

“เมื่อเหล้าเข้าปาก” เนื้อหาเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไป 

และเยาวชนวัยรุ่น ให้เข้าใจโทษภัยของการดื่มสุรา และการ    

เมาแล้วขับ เพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่  ตอนนี้เข ้าใจว ่าได ้ เผยแพร ่ผ ่านไปทาง                         

สื่อสังคมออนไลน์ ทางยูทูป กระจายไปทั่วประเทศ ยอดจำานวน

ครัง้ของการเปิดดู ก็ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น พวกเราสนใจก็ช่วยกัน

ส่งต่อไปให้คนที่เรารู ้จักกันมากๆ ด้วย จะได้เกิดประโยชน์        

ต่อสังคม และต้องขอขอบคุณทีมงานของคุณจุ๋ม ที่ได้จัดทำา      

สิ่งดีๆ  เพื่อเป็นการบรกิารความรู้สู่สังคมในช่วงปลายปีครับ

 ขอปิดท้ายด้วยการแจ้งข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำาหรับ

ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน มีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรก ก็คือ       

ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธรีะ  ศริสินัธนะ อดตีผูอ้ำานวยการ 

สถาบันฯ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพระราชทานปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ ประจำา         

ปีการศึกษา 2558 จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งท่านได้

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในพิธีรับพระราชทาน

ปรญิญาฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อกีหนึ่งเรื่อง   

ที่ถอืเป็นความภาคภูมใิจของชาวสถาบันฯ ก็คอื ศาสตราจารย์

นายแพทย์กิตติพันธุ ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ของสถาบันฯ ได้รับคัดเลอืกเป็น

นักวิจัยดีเด่นของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ประจำาปี 2558 จากสภาวจิัยแห่งชาต ิซึ่งเป็นรางวัลเดยีวกับที่

ท่านอาจารย์หมอธีระ  ศิริสันธนะ เคยได้รับรางวัลเดียวกันนี้   

มาก่อน ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้จัดงานเลี้ยงนำ้าชาเพื่อแสดง    

ความยนิดแีก่ท่านทัง้สองทีส่ร้างชือ่เสยีงให้แก่ มช. และสถาบนัฯ 

ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

 ตลอดปี 2558 ที่ได้ผ่านพ้นไปหมาดๆ จงึถอืเป็นอกีปี

ที่ชาวสถาบันฯ เราได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานดีๆ ให้แก่ชุมชน 

และเป็นความปลื้มปิติของทีมงานชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ที่เรา  

ได้ร่วมกันสรรสร้างสิ่งดีๆ มากมาย ช่วยกันมอบคืนความสุข    

ให้แก่ประชาชน ให้แก่สังคมไทย สังคมโลก เชื่อม่ันอย่างยิ่งว่า 

ในปี พ.ศ. 2559 นี้ เราทุกคนคงได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัย      

และงานบริการวิชาการ ของสถาบันฯ ให้ออกไปรับใช้สังคม 

ฉลองปีที่ 51 ของ มช. และเข้าสู่ปีที่ 49 ของการก่อกำาเนิด

สถาบันฯ แห่งนี้ ให้สมดั่งปณิธานที่ เรากล้าประกาศต่อ

สาธารณชนร่วมกันว่า “มช. เป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อรับใช้

สังคม”  ..... พบกันใหม่ ฉบับหน้าเจ้า...... 
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวสัดปีีใหม่ครบั เวลาผ่านไปอกีปีหนึง่แล้ว ช่างรวดเรว็จรงิๆ 

เมื่อวันที่ 5-8 ม.ค. ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสติดตามท่านผู้อำานวยการ  

เดนิทางไปเวยีงจันทร์ เมอืงหลวงของประเทศลาว เพื่อร่วมเป็นวทิยากร

ในการจัดสัมมนาเรื่อง การสำารวจการตีตราและเลือกปฏิบัติประเด็น 

เกีย่วเนือ่งกบัเอชไอว/ีเอดส์ ในสถานบรกิารสขุภาพ ให้กบัทมีนกัวชิาการ

และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุของลาว โดยโครงการนี้ได้รบัการสนบัสนนุด้าน

งบประมาณจาก USAID ผ ่านทางสภากาชาดไทย และ RTI                                

International ในลักษณะของความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

ประเทศไทยและลาว โดยสถาบันฯ จะนำาประสบการณ์การดำาเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา         

ไปถ่ายทอดให้กับประเทศลาว โดยคาดหวังว่าท้ายที่สุดแล้ว ทางลาวจะมสีามารถมศีักยภาพในการดำาเนนิการจัดตัง้และสำารวจข้อมูล

ที่เกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ที่เกิดในสถานบริการสุขภาพได้เช่นเดียวกับประเทศไทย ประโยชน์               

นอกเหนือจากการนำาองค์ความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการจัดบริการในประเทศลาวแล้ว ยังสามารถนำาข้อมูลมาเทียบเคียงกันกับ                  

ของประเทศไทยได้ด้วย เนื่องจากใช้เครื่องมอืคอืแบบสอบถามชุดเดยีวกัน

  การประชมุทีเ่มือ่ต้นเดอืนผ่านมาเน้นไปทีก่ารแปลแบบสอบถามจาก

ภาษาไทยไปเป็นภาษาลาว และนำาไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและ 

ผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลของรัฐในเวียงจันทร์ เพื่อขอความเห็นนำามาปรับปรุง  

เป็นแบบสอบถามทีจ่ะใช้จรงิ ตลอดปีนี้ผมกบัท่านผูอ้ำานวยการจะต้องเดนิทาง

ไปลาวทำางานเกี่ยวกับโครงการนี้อีกหลายครั้ง ตั้งแต่การไปจัดอบรมวิธีการ

สำารวจ การสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อการจัดการข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์และ 

นำาเสนอผลการศกึษาให้กับที่เกี่ยวข้อง การประชุมที่ลาว มขี้อดคีอืสื่อสารกัน

เข้าใจได้ง่ายไม่ต้องใช้ภาษาองักฤษ คนลาวมคีวามน่ารกัเป็นกนัอง และทัง้สองชาติ

มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใกล้เคียงกันมาก ทำาให้การทำางานเป็นไปอย่างราบรื่น การไปเวียงจันทร์ครั้งนี้หลังจากไม่ได้ไปมานาน    

กว่าสิบปี ทำาให้ผมเห็นว่าเวียงจันทร์เปลี่ยนไปมาก เจริญขึ้นมาก และก็ตามมาด้วยปัญหารถติด ในช่วงเช้าและเย็น ติดหนักไม่แพ้    

เมอืงเชยีงใหม่ของเราเลย

 ปัจจุบันนานาประเทศ ให้ความสำาคัญกับการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอว ี                   

ในสถานพยาบาล และลดปัญหานี้ให้เหลอืน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสาเหตุที่สำาคัญที่ทำาให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการตดิเชื้อเอชไอวไีม่อยากเข้ารับ

การตรวจหาการตดิเชื้อ เมือ่ไม่ทราบว่าตนเองตดิเชื้อกจ็ะไม่ได้รบัการดแูลรกัษาด้วยยาต้านไวรสั จงึยงัคงมโีอกาสถ่ายทอดเชื้อให้ผูอ้ืน่

ต่อไป สำาหรับผู้ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อแล้ว การเกรงว่าผลเลือดของตนเองจะถูกเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ให้ผู้อื่นทราบก็อาจทำาให้          

คนเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ไปรับบริการหรือไม่รับบริการล่าช้าได้ นอกจากนั้นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อในสถานพยาบาล ยังทำาให้เกิด

ความไม่พึงพอใจบริการ ความทุกข์ใจ คุณภาพชีวิตที่ลดลง และการไม่มารับการรักษาต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเจ็บป่วยหรือ   

เสยีชวีติได้อกีด้วย 
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว นักวิจัยของศูนย์ชีวโมเลกุล      

และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อได้ไปเข้าร่วมการประชุมประจำาปี 

“นกัวจิยัรุน่ใหม่...พบ...เมธวีจิยัอาวโุส สกว.” ครัง้ที ่15 (TRF-OHEC 

Annual Congress 2016 (TOAC2016) เมือ่วนัที ่6-8 มกราคม 2558 

ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำา บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยม ี              

ผูเ้ข้ารว่มประชมุทัง้หมดประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยนกัวจิยั

รุ ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ดีเด่น         

นักวิจัยอาวุโส ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจาก สกอ. และ สกว. 

พร้อมคณะทำางานของ สกว. การประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำา        

โดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้นักวิจัย     

รุ ่นใหม่และรุ ่นกลางได้มีโอกาสนำาเสนอความก้าวหน้าของ           

ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนและได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะ 

นำาไปสู ่การพัฒนางานวิจัยในโครงการทำาให้มีโอกาสสร้าง        

เครือข ่ายงานวิจัย เกิดการทำางานร่วมกัน ได ้แลกเปลี่ยน               

ความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงส่งเสริม      

ความก้าวหน้าทางวชิาการในการพบปะกบัเมธวีจิยัอาวโุส นกัวจิยั

อาวโุส และนกัวจิยัในกลุม่เครอืข่ายสาขาเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั

ดร.ดวงนภา  กิ่งแก้ว

 การประชุมครัง้นี้ทาง สกว. ได้รับเกยีรตจิาก พลอากาศเอก ดร.ประจณิ  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร ี มากล่าวเปิดงานและ

ปาฐกถานำาเรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย” พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus 

Researcher Awards และ TRF-Thomson Reuters-OHEC Research Excellence Awards ในงานประชุมมีการจัดให้มีการบรรยายให้      

ผู้รับทุนได้ทราบนโยบายและผลดำาเนินการของโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำางานและทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย        

มกีารบรรยายของเมธวีจิยัอาวโุส สกว.ในแต่ละกลุม่สาขาวชิาและการเสวนาเพือ่เสนอและแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างเมธวีจิยัอาวโุส 

สกว. เพือ่เปิดมุมมองของนกัวจิยัให้กว้างขวางมากยิง่ขึ้น นอกจากนัน้ยงัมกีารสนทนาเพือ่ต่อยอดความคดิกบันกัวจิยัอาวโุสในหวัข้อเรือ่ง 

“จับเข่าคุย: ปัญหา อุปสรรคและความสำาเร็จในการวจิัย” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวจิัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางได้ซักถามปัญหาที่เกดิขึ้นในการ

ทำาวจิัยและนักวจิัยอาวุโสได้ให้คำาแนะนำาที่มปีระโยชน์เป็นอย่างมากในการวางแผนการทำาวจิัยในอนาคต

 นอกจากนัน้ยงัมกีารเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยายโดยวฒุเิมธวีจิยั สกว. และเมธวีจิยั สกว. นกัวจิยัรุน่กลางและนกัวจิยัรุ่นใหม่ 

พร้อมทั้งมีการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ของนักวิจัยรุ ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์                   

และสังคมศาสตร์อีกด้วย ในการประชุมครั้งนี้ ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว นักวิจัยของศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อได้ไป       

เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์เรื่อง “Restoration of the Circulating Gut-Homing Th17 Cells during One-Year of Successful            

Antiretroviral Therapy in Patients with Immune Recovery” โดยผลงานนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งจากโครงการวจิัยเรื่อง “การมสี่วนร่วม

ของเซลล์ Th17 ที่เดนิทางกลับไปยังลำาไส้ในการกลับคนืมาของ CD4+ T cell หลังการรักษาด้วยยาต้านไวรัส” ซึ่งได้รับเงนิทุนวจิัยจาก 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งทำาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยที่มาชม 

โปสเตอร์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อนำามาปรับปรุงการทำาวจิัยให้ดยีิ่งขึ้นต่อไป
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดปีี 2559 ครับพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ขอให้ปีนี้เป็นปีทองของทุกๆ คน ในช่วงนี้อากาศยังคงหนาวเย็นขอ

ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยครับ ศูนย์ฯ ของเรายังดำาเนนิงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผื่อแพร่ผลงานวจิัย และนำาไปใช้

ประโยชน์แก่คนในชุมชน ในฉบับนี้มคีวามเคลื่อนไหวดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.

 หน่วยฯ ดำาเนนิโครงการ “ส่งเสรมิศักยภาพชุมชนเกษตร

ในการใช้พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชเพื่อการผลิต   

พืชอาหารปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีของชุมชน” ได้ลงพื้นที่ใน 

อ.แม่แตงเพื่อจัดการอบรม ระดมความคิดเห็นเรื่องการวางแผน       

ทำาแปลงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผักปลอดสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 

ร่วมกบัคณะนกัวจิยั ในวนัพธุ ที ่ 9 ธนัวาคม 2558 ณ ต.สนัป่าสกั 

อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่  

2.

 หน่วยฯ ร ่วมกับ ศูนย ์วิ จัยและฝึกอบรมด้าน             

สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำาเนินโครงการเรื่อง 

“การศกึษาพฒันาแนวทางการจดัการความเสีย่งจากสารเคมี

กำาจัดศัตรูพืชกลุ ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือ      

ตอนบนด้วยกระบวนการวจิยัแบบมส่ีวมร่วม (ลำาพนู-ลำาปาง) 

(NT2)” ได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจหาสารเคมตีกค้างในตัวอย่าง

เลอืดและปัสสาวะในกลุ่มประชากรทั่วไป และเกษตรในพื้นที่

จ.ลำาปาง และตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในพืชผัก      

ผลไม้ในทุกอำาเภอของจังหวัดลำาปาง ในช ่วงวันที่  13 

พฤศจกิายน 2558 ถงึวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และในพื้นที่

จ.ลำาพูน ช่วงวันที่ 13 พฤศจกิายน 2558 ถงึวันที่ 14 ธันวาคม 

2558 ถงึวันที่ 23 ธันวาคม  2558
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3.

5.

 ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวจิัยในการประชุม International Chemical Congress of Pacific 

Basin Societies 2015 (Pacifichem 2015) ในหัวข้อ “Immunoassay, an alternative or complimentary technique to study pesticide 

contamination: A perspective from an environmental toxicology lab in Chiang Mai, Thailand” ณ เมอืง Honolulu, Hawaii, USA         

ในวันที่ 15-20 ธันวาคม 2558

 หน่วยฯ นำาโดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ 

แจ้งผลตรวจการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในปัสสาวะ        

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนบ้านยางครก ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย โรงเรยีน

นาฮ่อง ต.แม่ศกึ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพฒันา

นักวิจัยชุมชนรุ่นเยาว์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มลพิษสิ่งแวดล้อม     

ผลต่อสุขภาพประชาชน และแนวทางการป้องกันแก้ไข: การศกึษา

นำาร่องด้านมลพิษหมอกควันในอำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

(อมก๋อยโมเดล)” และ “การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพ          

ภูมิอากาศ มลพิษหมอกควัน และผลกระทบสุขภาพ ในพื้นที่ม ี      

จุดความร้อนสูงในจังหวัดเชยีงใหม่” ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558

4.

 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ                    

รองอธิการบดีฝ ่ายวิ จัยและบริการวิชาการ พร ้อมทั้ง                  

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  ดร.วรางคณา นาคเสน             

และนายแสวง กาวชิยั ร่วมงานแถลงข่าว และลงนามความร่วมมอื

โครงการ “Research for community วิจัยเพื่อชุมชน” โดยม ี

รองนายกรฐัมนตร ีพลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง เป็นประธาน 

ณ สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) กรงุเทพมหานครฯ 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

6.

 หน่วยฯ นำาโดย ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง ให้การต้อนรับ        

คณะผู้บริหารจากมูลนิธิการศึกษาไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน   

ทีท่ำางานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและสถาบนัอดุมศกึษาในการพฒันา

บุคลากรและสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และสิง่แวดล้อม ในโอกาสนำาผูแ้ทน เจ้าหน้าทีข่องกระทรวงสาธารณสขุ

ประเทศกมัพชูา เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ พร้อมผูบ้รหิารจากสำานักงาน

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และนักวิจัยภาคีจากศูนย์วิจัย 

และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม          

มาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์สารเคมี

กำาจัดศัตรูพืชในเลือด ณ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและวิเคราะห์         

สารกำาจัดศัตรูพืช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ในโอกาสนี้ ดร.สุรัตน์ หงษ์สบิสอง นักวจิัยได้

บรรยายสรุปและนำาชมงานเก็บตัวอย่างในพืนที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำาพูน  

ในภาคเช้า และอบรมการวิเคราะห์สารเคมีในตัวอย่างเลือดโดยใช้     

ชุดทดสอบอย่างง่าย ในภาคบ่าย ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2558
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

1.

 ห ้ อ งปฏิ บัติ การวิ เ คราะห ์        

สารอาหาร ได้เข้าร่วมเป็นห้องปฏบิตักิาร 

นำาร ่องในโครงการยกระดับความ

ปลอดภัยของห ้องปฏิบั ติ การวิ จั ย 

มหาวทิยาลัยวจิัยแห่งชาต ิมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ ปัจจุบันได้ดำาเนินโครงการ 

ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่าง

การทำาแผนยกระดับฯ ในระยะที่  2    

เสนอแก่มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ต่อไป

2.

 โครงการวจิยั “การศกึษาหาค่า

ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์

ก ่อนและหลังจากได้รับยาเม็ดเสริม    

ส า ร ไ อ โ อดี น  ที่ ม า ฝ ากครรภ ์ ใ น                    

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” 

สนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลา

ดำาเนินการระหว่าง สิงหาคม 2557 – 

เมษายน 2559 ปัจจุบันได้อาสาสมัคร

แล้วทั้งสิ้น 380 ราย จากเป้าหมาย     

424 ราย (คดิเป็น ร้อยละ 89) ทำาการ

วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในตัวอย่าง

ปัสสาวะแล้วทัง้สิ้น 498 ตัวอย่าง

3.

 โ ค ร ง ก า ร  “ ก า ร พั ฒ น า                

ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีน (ในรูปของ       

ไอโอเดท) ในเกลือบริโภค ได้รับการ

พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุน ทุนพัฒนา

นักวจิัยรุ่นใหม่ (ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจนี) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการดำาเนนิการ

4.

 ทมีวจิยัจากหน่วยวจิยัโภชนาการ พร้อมด้วยคณะทำางาน

จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ลงพื้นทีจ่ดักจิกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองฯ        

ในวันพฤหัสบด ีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำาบล

บ้านแม อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ และได้มีการจัดกิจกรรม         

การฝึกอบรมชุมชนต้นแบบในการผลิตหัวเชื้อถั่วชีวภาพบริสุทธิ์

แบบแห้ง ครัง้ที ่1 ให้แก่ กลุม่แปรรปูถัว่ชวีภาพท่าโป่ง ในวนัจนัทร์ที่ 

21 ธนัวาคม 2558 ณ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชนแปรรูปผลติภณัฑ์

ถั่วชวีภาพ ตำาบลบ้านแม อำาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่
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5.

 โครงการวิจัยของหน่วยวิจัยโภชนาการที่ได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีระยะเวลา 

ดำาเนนิการตัง้แต่ ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 ประกอบด้วย:

1.

 โครงการ “ฤทธิ์ต ้านอนุมูล

อิสระของสารสกัดหอมแดงที่ผ ่ าน

เทคโนโลยีทางเอนไซม์ในหนูที่เหนี่ยวนำา

ให ้ เกิดการดื้อต ่ออินซูลินด ้วยการ            

ให ้อาหารไขมันสู ง”  -  แหล ่ งทุน                 

(งบประมาณแผ่นดิน), งบประมาณรวม 

680,000 บาท

2.

 โครงการบริ ก ารวิ ช าการ     

“การจดัตัง้เครอืข่ายเตอืนความปลอดภยั

ด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยง     

ปนเปื้อนในอาหาร ปีที่ 2” - แหล่งทุน 

(งบประมาณแผ่นดิน), งบประมาณรวม 

200,000 บาท

3.

 โครงการบริ ก ารวิ ช าการ     

“การพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเอง

โดยการแปรรูปถั่วชีวภาพด้วยเทคนิค

การใช้เชื้อบริสุทธิ์แบบแห้ง และการ     

ยกระดบัมาตรฐานการผลติตามแนวทาง

อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ”  -  แ ห ล ่ ง ทุ น                      

(งบประมาณแผ่นดิน), งบประมาณรวม 

300,000 บาท

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

1.

 หน่วยฯ ได้ดำาเนนิการโครงการ 

“ผลการรักษาให้ยาต้านเชื้อ HIV ต่อการ

เปลี่ยนแปลงระดับไขมันและการเกิด  

โรคหลอดเลือดแข็งตัว (The effect 

antiretroviral therapy in patients with 

HIV infection on dyslipidemia and 

atherogenesis)” ขณะนี้อยู ่ระหว่าง

ตดิตามผู้ป่วยระยะ 1 ปี จำานวน 100 คน

2.

 หน่วยฯ ได้ดำาเนนิการโครงการ 

“ภาระโรคและระบบการดูแลโรค    

หลอด เลื อดส ่ ว นปลาย ”  ขณะนี้                   

อยู่ระหว่างติดตามผู้ป่วยระยะ visit 4 

จำานวน 500 ใน 3 โรงพยาบาลที่ทำาการ

ศึกษา คือ  โรงพยาบาลมหาราช              

นครเชียงใหม ่  โรงพยาบาลลำาพูน          

และโรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์

3.

 ห น ่ ว ย ฯ  ไ ด ้ ส รุ ป ผ ล ก า ร               

จัดกิจกรรมให้บริการออกตรวจสุขภาพ

และวัดสมรรถภาพหลอดเลือดอัตโนมัต ิ

(Ankle-Brachial Index; ABI) ในผู้ป่วย  

เบาหวาน ในวันที่ 2 พฤศจกิายน 2558 

ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 

เฉลมิพระเกยีรต ิ 60 พรรษา ต.ช่างเคิ้ง 

อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ และส่งมอบข้อมูล

ทีไ่ด้ให้แก่โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลู 

เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา

4.

 ศูนย์ฯ จัดการประชุมประจำาฤดูเหมันต์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานกำากับดูแลกฎระเบียบงานวิจัย (Regulatory  

Compliance Unit; RCU) มาให้ความรูแ้ละอบรมเรือ่ง “การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร” เพือ่เป็นแนวทางให้บคุลากรในหน่วยมกีารปฏบิตัิ

ไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแลกของขวัญ และขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในศูนย์ฯ               

และบุคลากรของหน่วยบรหิารจัดการข้อมูลวจิัยที่เข้าร่วมกจิกรรม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร 3



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   13

 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ จดักจิกรรมสมัมนาเพือ่พฒันาองค์กร ประจำาปี 2558 ให้กบับคุลากรสถาบนัฯ 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ โดยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายจาก              

ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ เรื่องการจัดการความรู้ของสถาบันฯ อีกทั้งยังได้เชิญ รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์        

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการความรู้ มาร่วมให้ความรู้ ขณะที่ ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์                  

ผู้อำานวยการสถาบันฯ ก็ได้บรรยายเรื่องการสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานให้แก่บุคลากรอีกด้วย นอกจากนี้     

ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรดังกล่าว ได้มกีารมอบโล่ให้กับบุคลากรดเีด่นประจำาสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ดังมรีายชื่อดังนี้

 ข้าราชการและพนักงานมหาวทิยาลัยดเีด่น ได้แก่  นางสาวชลธชิา  เรอืงยุทธกิารณ์

 ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป สายปฏิบัติการ ได้แก่                    

นายวสันต์  จันทร์ชัย และ นางกัณฐาภรณ์  จันทร์แก้ว  สายวชิาชพี  ได้แก่ นางศุภสิรา  นุ่มทองคำา

 ลูกจ้างโครงการวิจัยที่มีอายุงานมากกว่า 2-7 ปี  สายปฏิบัติการ ได้แก่ นางสาวรัดเกล้า  สายหร่าย     

และ นายสมพงษ์  เลาย่าง สายวชิาชพี ได้แก่ นางกาญจนา  จนีาราช

 กิจกรรมสัมมนาพัฒนาองค์กร จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับของสถาบันฯ ได้พบปะผู้บริหาร                

ของสถาบันฯ เพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบาย การบรหิารจัดการทัง้ในส่วนของมหาวทิยาลัย และสถาบันฯ ตลอดจนได้มี

โอกาสซักถามปัญหาข้อสังสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และนอกจากนี้เพื่อสถาบันฯ ได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ    

ที่บุคลากรของสถาบันฯ พงึจะได้รับเพื่อให้เกดิความเชื่อมั่นและเป็นขวัญ กำาลังใจในการทำางานต่อไป

สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ประจ�าป ี2558

“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ขา้ราชการและพนกังานมหาวทิยาลยัดเีดน่ ประจ�าป ี2558 

นางสาวชลธิชา  เรืองยุทธิการณ์

 คุณชลธชิา  เรอืงยุทธกิารณ์ เริ่มปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 รวมระยะเวลา

ปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ 32 ปี 8 เดอืน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง พยาบาล ชำานาญการพเิศษ สังกัด ศูนย์วจิัยด้าน       

โรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 คุณชลธชิา เป็นผู้ที่มคีวามทุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏบิัตงิาน แม้ว่างานวจิัยในความรับผดิชอบ จะมคีวามยาก

และอุปสรรคในทุกขัน้ตอนของการดำาเนนิงาน เช่น การสรรหาและคัดกรองอาสาสมัครในโครงการวจิัยขนาดใหญ่ 

อาท ิ โครงการวัคซนี และโครงการ HPTN052 ซึ่งคุณชลธชิา ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชพีพยาบาล 

ตลอดจนความอดทน ความพยายามและความละเอียดถี่ถ้วน ในการนำาพาโครงการวิจัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ    

ไปสู่ความสำาเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับสากล ถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงาน        

ทางวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ ทำาให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ในสังกัดสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2544          

และได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาชีพดีเด่นจากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในปี พ.ศ. 2548 

 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรักและผูกพันกับองค์กร ได้ทุ่มเทและอุทิศเวลาให้แก่การทำางานอย่างเต็มที่     

อีกทั้งยังมีคุณธรรมในการปกครองและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำางานให้แก่ผู้ใต้       

บังคับบัญชาเพื่อจะได้นำาไปร่วมกันพัฒนาสถาบันฯ ต่อไปในด้านการครองตน คุณชลธชิาฯ เป็นผู้ที่มคีวามมัธยัสถ์ 

อดออม ใช้จ่ายตามควรแก่ฐานะ เป็นบตุรทีม่คีวามกตญัญตู่อบพุการ ีดแูลเอาใจใส่ต่อบพุการแีละสมาชกิในครอบครวั

เมื่อถงึคราวเจ็บไข้ได้ป่วยโดยมยิ่อท้อ นับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดแีก่บุคคลทั่วไป 
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ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 8 ปีขึ้นไป (สายวิชาชีพ)

นางศุภิสรา  นุ่มทองค�า

 คุณศุภิสรา  นุ่มทองค�า เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ        

เมื่อวันที่ 1 พฤศจกิายน 2547 รวมระยะเวลาปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ 

11 ปี 1 เดอืน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง Clinical Coordinator โครงการ

วัคซีน RV306 สังกัด ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง        

เพศสัมพันธ์ 

 คุณศุภสิรา เริ่มปฏบิัตงิานในตำาแหน่ง พยาบาลให้คำาปรกึษา 

ในโครงการ MA ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ในการพัฒนาไปสู ่ตำาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น กล่าวคือ         

เป็นผู้มีความโดดเด่นในเรื่องของความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจใน     

ทกุขัน้ตอนของงาน จนได้รบัแต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง Clinical Coordinator 

ในโครงการ RV306 ซึ่งคุณศุภสิรา ได้ช่วยทำาให้งานวจิัยซึ่งต้องการ

ความละเอยีดถีถ้่วนในการดำาเนนิงานแต่ละขัน้ตอนตัง้แต่การคดักรอง  

ไปจนถึงการเตรียมงานในคลินิก ให้เป็นไปตามโครงร่างงานวิจัย     

โดยไม่มีข้อผิดพลาด สามารถทำางานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น ทำาให้  

งานประสบความสำาเร็จอย่างมปีระสทิธภิาพ
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ลูกจ้างประจ�าและลูกจ้างโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน ๗ ปีขึ้นไป (สายวิชาชีพ) 

นายวสันต์  จันทร์ชัย

 คณุวสันต์  จันทร์ชัย เริ่มปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ เมื่อวันที่ 

4 เมษายน 2548 รวมระยะเวลาปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ 10 ปี 8 เดอืน 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง โปรแกรมเมอร์ สังกัด กลุ ่มงานวิเคราะห์       

ข้อมูลสถติิ

 คุณวสันต์ เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ ด้วยเกียรตินิยม    

อันดับ 2 สาขาคอมพวิเตอร์ จากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มคีวามตัง้ใจ 

มุ ่งมั่นในการพัฒนาโปรแกรมตามวิทยาการสมัยใหม่อยู ่ เสมอ                    

ดงัปรากฎผลงานให้เหน็เช่น เขยีนโปรแกรมบนเครือ่ง PDA และสามารถ

พัฒนาโปรแกรมการนำาเข้าข้อมูลคล้ายกับการทำางานโปรแกรมใหญ่

อย่าง DataFax โดยลำาพัง ปัจจุบันกำาลังพัฒนาการเขียนโปรแกรม     

ผ่านมือถือที่สามารถอยู่บนระบบปฏิบัติการอย่าง android และ ios      

ให้กับห้องปฏบิัตกิาร

 คุณวสันต์ มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง     

ความสามารถ พร้อมทั้งมีจิตอาสา ช่วยบริการด้าน software และ 

hardware ทัง้ PC และ smart phone ให้กับทุกคนทัง้ในและนอกแผนก

ด้วยความเต็มใจและกำาลังความสามารถ
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ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 8 ปีขึ้นไป (สายวิชาชีพ)

นางกัณฐาภรณ์  จันทร์แก้ว

 คุณกัณฐาภรณ์  จันทร์แก้ว เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549 รวมระยะเวลา     

ปฏบิัตงิาน 9 ปี 11 เดอืน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง คนงาน สังกัด ห้องปฏบิัตกิาร Clinical Laboratory 

 คุณกัณฐาภรณ์ เคยปฏิบัติงานเป็นพนักงานทำาความสะอาดของบริษัทภายนอกที่เข้าที่มาปฏิบัติงาน                  

ณ สถาบันฯ คุณกัณฐาภรณ์ฯ ได้ปฏบิัตงิานด้วยความขยันขันแข็ง ละเอยีด รอบคอบ มคีวามคดิที่จะพัฒนางานของ

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ทำาให้ผู้บริหาร Clinical Laboratory ในขณะนั้น มองเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นพนักงาน       

ทำาความสะอาดประจำาห้อง Clinical Laboratory และ ห้องปฏบิัตกิาร Drug resistance ได้ ซึ่งคุณกัณฐาภรณ์ ก็ได้ 

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้  

เข้ารับการฝึกอบรมการทำาความสะอาดในห้องปฏิบัติการ BSL-3 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำาหรับเชื้อที่มีความ     

เป็นอนัตรายสงู ต้องอาศัยความละเอยีด รอบคอบ และระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ และได้นำาความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรม 

มาปฏบิตังิานไดอ้ย่างดเียีย่มเป็นทีไ่ว้วางใจของผู้บังคบับญัชาให้เป็นผู้ดแูลรบัผดิชอบความสะอาดของห้องปฏบัิตกิาร 

BSL-3 ถงึปัจจุบัน

 นอกจากงานหลักในหน้าที่รับผดิชอบแล้ว ยังได้รับมอบหมายงานเพิ่มเตมิ เช่น งานถ่ายเอกสารและรวบรวม

เอกสารใบรายงานผล งานส่งตัวอย่างตรวจไปห้องปฏบิัตกิาร TB คณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ คุณกัณฐาภรณ์ก็ยัง

ได้ช่วยเหลอืงานส่วนรวมอื่นๆ ของสถาบันฯ อกีด้วย จงึเป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงานในสถาบันฯ 
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ลูกจ้างประจ�าและพนักงานโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 3-7 ปีขึ้นไป (สายวิชาชีพ)

นางกาญจนา  จีนาราช

 คุณกาญจนา  จีนาราช เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ       

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 รวมระยะเวลาปฏบิัตงิาน 7 ปี 10 เดอืน 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง Clinical QA Specialist สังกัดหน่วยงาน        

กำากับดูแลกฎระเบยีบงานวจิัย (Regulatory Compliance Unit: RCU)  

 คุณกาญจนา เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านความละเอียด

รอบคอบในการทำางาน มีความเพียรพยายาม ตลอดจนมีการ            

คิดวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ 

เหมาะสมกับงานการตรวจสอบคุณภาพที่รับผิดชอบอยู่เป็นอย่างสูง 

นอกจากนี้ ยังสามารถจับประเด็นสำาคัญ และตคีวามได้อย่างชัดเจน 

แม้จะมีโครงการวิจัยในความรับผิดชอบจำานวนหลายโครงการ แต่ก็

สามารถรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้ง          

มีความประนีประนอม และมีวาทศิลป์ในการแจ้งข้อผิดพลาด               

ทีต่รวจพบให้แก่โครงการวจิยัต่างๆ อย่างละมนุละม่อมเป็นทีย่อมรบั

โดยทั่วไป กล่าวได้ว่าเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแล้ว จะได้     

ผลงานเกนิกว่าความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาเสมอ
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ลูกจ้างประจ�าและพนักงานโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 3-7 ปี (สายปฏิบัติการ)

นางสาวรัดเกล้า  สายหร่าย

 คณุรัดเกล้า  สายหร่าย เริ่มปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551   

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำานักงานจริยธรรมการวิจัย                

คุณรัดเกล้าเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการทำางาน มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องาน                   

มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในการพฒันางานประจำาทีท่ำาอยู ่โดยมส่ีวนร่วมในการเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาวิธีดำาเนินการมาตรฐาน (SOP) ของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ จนกระทั่ง         

คณะกรรมการพทิกัษ์สทิธิฯ์ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการพจิารณาโครงการวจิยัด้านจรยิธรรม 

จาก The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region 

(FERCAP) คุณรดัเกล้ายังเป็นผูท้ีร่บัผดิชอบตดิตามงานของคณะกรรมการดำาเนนิการเพือ่ความ

ปลอดภยัในการทำางานด้านพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพ ทำาให้งานของคณะกรรมการ

สำาเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่มาทำางานตรงเวลาและไม่ขัดข้องที่จะ      

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คุณรัดเกล้าได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นทำางานที่         

รับผิดชอบให้สำาเร็จลุล่วง มีความละเอียดรอบคอบ มีผลงานที่ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับ    

มอบหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพสูง นับเป็นผู้ที่มสี่วนร่วมในการรเิริ่มพัฒนางานด้านคุณภาพ

ของสำานักงานจรยิธรรมการวจิัยเป็นอย่างมาก

 ด้านครอบครัว คุณรัดเกล้า ได้ปฏบิัตหิน้าที่บุตรในการดูแลมารดา นับเป็นแบบอย่าง

ที่ดแีก่ผู้อื่นที่ควรปฏบิัตติาม 
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พนักงานโครงการวิจัย

ที่มีอายุงาน 3-7 ปี (สายปฏิบัติการ) 

นายสมพงษ์  เลาย่าง

 คุณสมพงษ์  เลาย่าง เริ่มปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ เมื่อวันที่  2 มนีาคม 2552 

รวมระยะเวลาปฏบิัตงิาน ณ สถาบันฯ 6 ปี 9 เดอืน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยนักวจิัย 

หน่วยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

 คณุสมพงษ์ เป็นบคุคลทีม่คีวามตัง้ใจในการทำางาน มคีวามรบัผดิชอบต่องานสงู 

เอาใจใส่ต่องาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และนำามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน          

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการที่คุณสมพงษ์ได้ทำางานร่วมกับนักวิจัย     

ของหน่วยฯ ในการพัฒนาวิธีตรวจปัสสาวะเพื่อดูการรับสัมผัสสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช   

ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากห้องปฏิบัติการประเทศเยอรมัน ทำาให้ข้อมูลงานวิจัย

เป ็นที่ เชื่อถือได ้  นอกจากจะปฏิบัติหน ้าที่ ในความรับผิดชอบหลักได ้อย ่าง                                      

ไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว คุณสมพงษ์ยังช ่วยปฏิบัติงานภาคสนามอย่างเต็มใจ                  

และเตม็กำาลงัความสามารถ จงึถอืได้ว่าคณุสมพงษ์เป็นกำาลงัหลกัในหน่วย ซึง่เป็นกลไก

สำาคัญในการขับเคลื่อนงานวจิัยให้ประสบความสำาเร็จต่อไปในอนาคต

      

 ด้านครอบครัว คุณสมพงษ์ฯ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของบิดา มารดา ในการ        

ส่งเสยีน้องสาวทัง้ 2 คน จนสำาเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตร ีอกีด้วย
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...

"Visitor"

ใหก้ารต้อนรับนกัวจัิยจากญี่ปุน่ ร่วมแลกเปลีย่น

ความรู้งานวิจัยด้านโรคเอดส์

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัย         

ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Koya Ariyoshi, Professor 

of Clinical Medicine, Institute of Tropical Medicine,         

Nagasaki University   Michio Yasunami M.D., Ph.D., 

Nagasaki University  และ Kunio Yanagisawa M.D., Ph.D., 

Gunma University ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY   

G IBSON อาคาร 1 เมื่อ วันที่  3 ธันวาคม 2558                                          

โดยทั้ง 3 ท่านเป็นนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น และได้มา  

เยี่ยมเยือนสถาบันฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย  

ด้านโรคเอดส์ อีกทั้งยังถือโอกาสแสวงหาความร่วมมือ  

ด้านงานวจิัยที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ม.มหดิล เขา้ศกึษาดงูาน

เรื่องการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล นำานักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต     

สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตร

นานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้ใช้     

สารเสพตดิ ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 

15 ธันวาคม 2558 โดย ผศ. นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์           

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มาร่วม

ให้การต้อนรับ อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ           

"ผูใ้ช้สารเสพตดิด้วยวธิฉีดี และการคาดประมาณประชากร

หลกัในประเทศไทย" ด้วย ทำาให้คณะศกึษาดูงานได้มโีอกาส

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ พร้อมกับได้รับรับความรู้อย่างครบถ้วน
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ ให ้การต ้อนรับ                     

คณะผูบ้รหิารและผูท้รงคุณวฒุจิากคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

วิทยาลัยเชียงราย ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนสถาบันฯ             

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON เมื่อวันที่ 14 

มกราคม 2559 และถือโอกาสนำาเสนอความก้าวหน้า      

การดำาเนนิงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ผูอ้ำานวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพได้เป็นหนึง่ในผูท้รงคณุวฒุิ

ที่เป็นที่ปรกึษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย

...

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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"Doing & Training"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรม

เนื่องในงานวันเอดส์โลก ประจ�าปี 2558

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์          

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกจิกรรมเนื่องในงานวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ บรเิวณห้องโถงชัน้ 1 อาคาร

เฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยภายในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้                

เรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีและการให้คำาปรึกษาจาก      

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี การร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำาถามชิงรางวัลแล้ว ยังมีการประกวดเต้นระดับชั้นมัธยมศึกษา           

ตอนปลายหรือเทียบเท่าภายใต้คำาขวัญ "ชีวิตใสๆ เยาวชนไทยร้อยใจต้านภัยเอดส์" จึงถือได้ว่ากิจกรรมเนื่องใน               

วันเอดส์โลกครั้งนี้ มีครบทุกรสชาติ ทั้งสาระความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย อันจะเป็น

หนทางในการลดการตดิเชื้อเอชไอวใีห้ลดลงได้ในอนาคต

 นอกจากนี้ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมงานวันเอดส์โลก World AIDS 

Day 2015 "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุตเิอดส์" ณ ลานกจิกรรม หน้าศูนย์การค้าเมญ่า เชยีงใหม่ ซึ่งกจิกรรมครัง้นี้จัดโดย

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายคนทำางานด้านเอดส์ในจังหวัด

เชยีงใหม่ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน โดยม ีนายพุฒพิงศ์  ศริมิาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่เป็นประธานในพธิ ี 

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานที่ทำางานด้านการป้องกันเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดยม ีรศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย หัวหน้าศูนย์วจิัยด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับรางวัล และ คุณผ่องพรรณ เสาร์เขยีว พยาบาลประจำาโครงการวจิัย MTN 017 เป็น

ตัวแทนรับรางวัลของพิมานเซ็นเตอร์อีกด้วย ขณะที่กิจกรรมให้ความรู้และการร่วมสนุกตอบคำาถามชิงรางวัลจากซุ้ม

ของพมิานเซ็นเตอร์ ก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมงานในครัง้นี้อย่างมากเช่นกัน
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นพ.ชวลิต นาถประทาน บรรยายพิเศษ หัวข้อ

"TB: Can we end it as AIDS in the future?"

 ศูนย ์ วิ จั ยด ้ านโรคเอดส ์และโรคติดต ่อทาง                     

เพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการ

บรรยายพเิศษ เรื่อง "TB: Can we end it as AIDS in the 

future?" โดยม ีนพ.ชวลติ  นาถประทาน อดตีผู้อำานวยการ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชยีงใหม่, อดตี Country 

director of FHI Cambodia และ อดีต Team leader                   

TB CARE I/ Challenge TB, FHI360, Indonesia เป็นวทิยากร 

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องอเนกประสงค์) อาคาร 1 เมื่อวันที่ 

9 ธันวาคม 2558 ซึ่งก็มบีุคลากรด้านงานวจิัยของสถาบันฯ 

และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำานวนมาก

...

RCU จัดอบรม SOP

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรม SOP    

ให้แก่บุคลากรด้านงานวิจัยของสถาบันฯ เพื่อเป็นการ

ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องการรักษา

ความลับของอาสาสมัครโครงการวิจัย การร่วมกัน     

พูดคุยพัฒนาแบบฟอร์มการขอความยินยอมจาก   

อาสาสมัคร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม

ชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2558

 และยังได้จัดการอบรม SOP-RIHES-Wide      

ให้แก่บุคลากรด้านงานวิจัยของสถาบันฯ โดยเฉพาะ 

ทางด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์      

เรื่องการขอความยินยอมอาสาสมัครในการเข้าร่วม

โครงการวจิัย HIV/AIDS รวมถงึการพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ตลอดจนติ ดตามการดำ า เนิ น งานวิ จั ยอี กด ้ วย                           

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 29 มกราคม 2559
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"Activities"

ร่วมถวายพระพร

แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2558

 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

คณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสท�าบุญวันคล้าย        

วันสถาปนา วันที่ 30 ธันวาคม 2558

สถาบันวิจัยสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

สถาบันวิจัยสังคม วันที่ 28 มกราคม 2559
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ตารางกิจกรรม

นางสาวนิลบล  ตุ ้ยค�าภีร ์ นักการเงินและบัญชี, นางรัชดาวรรณ  พรหมวังศร ี              

พนกังานปฏบิตังิาน, นางสาวศกุดิม์ณ ี สายะสติ นกัการเงนิและบญัช ีเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร

การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน (Risk and Management Control) ณ โรงแรมเชยีงใหม่

แกรนด์ววิ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

นางสาวสะแกวัลย์  อุ่นใจจีน นักวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยและการ     

นำาเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ อาคาร             

ศูนย์ทรัพยากรการเรยีนรู้สรินิธร มหาวทิยาลัยพายัพ จ.เชยีงใหม่

นางสาวธัญภรณ์  เกดิน้อย นักวจิัย เป็นผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำาแนวทางเกณฑ์การพจิารณา

คุณภาพบทความวิชาการเพื่อสังคมวารสารการวิจัยเชิงพื้นที่ แนวทางของเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพบทความวชิาการเพื่อสังคม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

4 - 5     กุมภาพันธ์ 2559

12         กุมภาพันธ์ 2559 

17         กุมภาพันธ์ 2559

กุมภาพันธ์ 2559

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ มช. 

เข้าร่วม สัมมนาร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย

มัณฑะเลย์ เมอืงมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์

3 - 6     มนีาคม 2559

มีนาคม 2559
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

สาวสาวไม่เคอะเขิร...ร ที่จะแจกถุงยางอนามัย

หนุ่มๆก็พร้อมยืดอก..พกถุง..เช่นกัน^-^
ถุงยางหลอกเด็ก...แม่คร๊าบๆ มาน คือตัวอาราย??

Capture!... แคปเจอร์ .....แคปเจอร์  หลายรอบละ ไม่ได้ซักกะที
มาดการโยนบอลล่ารางวัลของอ้าย.. 

มานช่างไม่แตกต่างกันกับการโยน

เปตองเรยหนาเจ้า...
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ท่าลุ้นจับรางวัล ของอาจารย์ เนี่ย... สุดติ่ง เจงๆเรย

ลุ้นแต้ลุ้นว่า...

ประกาศผลรางวัล KM วินาทีสุดท้ายที่รู้ตัวว่า ได้ชนะเลิศ 

ประหนึ่งได้ “มง” ไม่ผิดฝาผิดตัว...ค๊า

อาชีพหลังเกษียน...มีหุ้นส่วนและผู้ร่วมทุนแล้ว

เป๊ะ! ปัง! อลังเว่อร์...

แจกทองปีลิงจั๊กๆ.... แสดงความยินดีกะผู้โชคดีที่จะได้เป็น 

แม่เลี้ยงคนต่อไป...

ท่านรองฯ ..แวะมาเที่ยว RCA.. ในที่สุด.... “มง” ก็ตกมาอยู่ในก�ามือ..ช้าน..
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 ขอแสดงความยินดีกับ ศ. นพ. ธีระ  ศิริสันธนะ ที่ได้รับปริญญาปรัชญา        

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25 

มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

 หลายๆ คนอาจคดิว่าปรญิญากติตมิศกัดิเ์ป็นเยีย่งใด วนันีพ้ีแ่มงเม้าท์จะมาเล่า

ให้อ่านนะคะ
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 ปริญญากิตติมศักดิ์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า honorary 

degree คือ ปริญญาที่มอบให้บุคคลไม่ได้เข้าศึกษา เพื่อเป็นการ

ประกาศยกย่องเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ       

ในองค์ความรู้ในสาขาวชิาต่างๆ หรอืเป็นผู้ที่ได้กระทำาคุณงามความดี

ต่อชาตบ้ิานเมอืง สถาบนัหรอืองค์กร และเพยีบพร้อมไปด้วยคณุธรรม

จรยิธรรม มรีากศพัท์มากจากภาษาละตนิ ‘honoris causa ad gradum’ 

ที่แปลว่า 'ให้ปริญญากิตติมศักดิ์' มอบให้ตามเกณฑ์ที่สถาบัน

อุดมศกึษา หรอืมหาวทิยาลัยกำาหนดไว้

ตัวผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับมอบปริญญาจะต้องมีองค์ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ           

เป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยท่ัวไป หรืออาจพิจารณาถึงการกระทำาที่เป็นคุณงานความดี อันเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาต ิหรอืต่อสถาบันการศกึษานัน้ๆ และยังคำานงึถงึคุณธรรม จรยิธรรม

ของผู้ที่ได้รับอกีด้วย" ดังนัน้บุคคลที่ได้รับปรญิญากติตมิศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นขัน้ใดก็ตาม จงึไม่จำาเป็นต้อง

สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยปริญญาที่ให้อาจจะเป็นปริญญา ตรี โท หรือเอก ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพนิจิของทางมหาวทิยาลัย

"

"
 การมอบปรญิญากติตมิศกัดิน์ี้เริม่ขึ้นครัง้แรกทีม่หาวทิยาลยั

ออกซ์ฟอร์ด ประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. 1470 ตามมาด้วยมหาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยมีการมอบ

ปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี           

พ.ศ. 2493 เป็นการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นเองค่ะ

และในวันนี้พี่แมงเม้าท์ได้ประมวลภาพการแสดงความยนิดกีับ ศ.ธรีะ มาด้วย ขอแสดงความยนิดดี้วยค่ะ
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 การพูดว่า tense ส�าหรับปัจจุบันคอื Present tense ดูเหมอืนจะง่าย ที่ต้องระวัง

กเ็ป็นการใช้กรยิาทีต้่องเตมิ s และ es แต่จรงิๆ แล้ว Present tense ใช้ในอกีหลายกรณ ี

มหีลักย่อยหลายประการในการใช้งาน ลองอ่านดูนะ

I  English
By Kittipong & Arunrat

ทบทวนหลักการใช้ TENSE

(ภาค 2)

การเขยีนหรอืพูดภาษาอังกฤษที่เป็นการบอกเรื่องในปัจจุบันใช้ tense ได้หลายแบบ คอื

 Present simple tense [V ช่อง1] ใช้แสดงการกระทำาที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน เช่น We write a specimen collection SOP. 

 Present continuous tense [is/am/are + V-ing] ใช้แสดงการกระทำาที่กำาลังเกดิขึ้นต่อเนื่องในขณะที่พูดหรอืเขยีน เช่น 

We are writing a specimen collection SOP. จะใช้เขยีนเริ่มต้นจดหมายหรอือเีมล์ก็ได้ เช่น I am writing to enquire about 

language courses.

อดตี ปัจจุบัน

วธิแียกการใช้สองแบบนี้คอื จะใช้ Present simple tense ในกรณตี่างๆ ต่อไปนี้

 •เหตุการณ์ที่ทำาซำา้ๆ เป็นนสิัย เช่น He visits his family every weekend.

 •เหตุการณ์ที่เป็นจรงิเสมอ เช่น Sun rises. Sun shines.

 •ความสามารถ เช่น She speaks good English.

 •เงื่อนไข ใช้ตามหลัง if, after, before etc. เช่น We will stop if he comes. We will stop before he comes.

 •ภาวะที่บังคับไม่ได้ hear, smell, see เช่น I hear someone knocking the door.

 •การนกึคดิ know, agree, remember เช่น I remember my first day at the institute.

 •ชอบไม่ชอบ ปรารถนา เช่น We like our new building very much.

แต่มอีกีแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยใช้กัน แต่จรงิๆ แล้วมสีถานการณ์ด้านเวลาที่จะต้องใช้ให้ถูกต้อง คอื

 Present perfect continuous tense [has/have + been + V-ing] ใช้แสดงการกระทำาที่เกดิขึ้นในอดตีต่อเนื่องกันมา

และยังคงดำาเนนิต่อไป

เช่น We have been writing a specimen

       collection SOP for two weeks,

       but still could not finish.
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก

## กาญจน์นะจ๊ะ....^-^ ##

ทาซี่ แอนด์ เดอะแกงค์
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 จากทริปคราก่อน...เซเลปแกงค์ ได้ดั้นด้นพากันไปเที่ยวต๊ะเลทางภาคตะวันออกกันแล้วที่  

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยสายการบินแอร์เอเชีย มาครานี้พวกเราก็มีโอกาสได้รวมตัวกันออกทริปอีกครั้ง  

โดยมไิด้นัดหมายกันล่วงหน้าแต่อย่างใด มตีัว๋หลุดมาก็คว้าเอาไว้ก่อน คดิวางแผนการเดนิทางกันทหีลัง

ละกัน หนเน้..เพ่...แอนด์เดอะแกงค์ได้ตัว๋เครื่องบนิของสายการบนิไลออน แอร์ ในราคาถูกฝุดๆ หลุดมา

อยู่ในกำามืออีกแล้ว จะพลาดได้อย่างไร..หุหุกำาหนดวันเดินทาง 16-18 ตุลาคม 2558 วันศุกร์ เสาร์-

อาทิตย์ ไปกลับ เชียงใหม่-ดอนเมือง ในราคาสบายกระเป๋า 700 บาท เลือกทำาประกันการเดินทาง      

รายวันแบบส่วนตัวกับบริษัทเอ ไอ จี เพื่อความคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทางของพวกเรา       

และที่ประชุมได้สรุปกันว่าทรปินี้เราทัง้หมด 8 คน ตามลำาดับอาวุโส นาย หนงิ อ้อม นุ้ย ต่าย โหน่ง บ ีIT 

ผู้ติดตามอารักขาสาวหญ่าย มีหน้าที่หิ้วของ ถ่ายรูปให้กับสาวๆ และพี่อ้วนแฟนฉัน เอ้ย..มะช่าย            

แฟนพีน่าย..ค่ะ นัน่..เหน็หางตาเจ้เหลอืบมาไวไว คู่นี้เค้าสวทีกนันะ..บอกตรง แอบอจิฉา..คู่นี้เหลอืเกิน๊... 

พี่อ้วน หนึ่งในผู้ร่วมสมทบการเดนิทางในครัง้นี้ รออยู่ฐานที่ตัง้ ณ เมอืงกรุงก่อนหน้าแล้วนัน้ จากการ

โหวตติ้งในที่ประชุม พวกเรามจีุดหมายปลายทางไปเยอืนภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุร ี และอำาเภอ

สังขละบุรกีัน...นะแจ๊ะ 
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 หลังจากเลิกงานเย็นวันศุกร์ที่ 16 ต.ค. 58 สมาชิกต่างคนก็ต่างกลับบ้านไปจัดกระเป๋ากันล่ะค๊า...เจอกัน 20.30 น.                

ไฟล์ท 21.45 น. ครานี้เครื่องใช้ของส่วนตัวทุกอย่างเต็มสตมี โหลดได้สบายอุรา..ออิ ิหนก่อนนี่เป้ใส่หลังใบเดยีวเป็นพอ ระหว่างนั่งรอ

ขึ้นเครื่อง ดูสแิต่ละคนไม่คุยกันเร้ย เอาแต่นั่งจิ้มเขี่ยของใครของมาน ถงึดอนเมอืงก็ดกึมากแล้ว ง่วงและแอบหวินดิหน่อย ยนืรอควิ 

GrabTaxi กนัคนละช่อง เซเลปคนไหนได้ควิก่อน เรากว็ิง่กรไูปตรงทางออกจนคนอืน่มอง

ตามกันเป็นแถวว่า อพีวกนี้แซงควิคนอื่น อ๊ะ! อารายๆ มาด้วยกัน..ค๊า แปร๊บๆ พี่แท๊กซี่ 

ก็พาเรามาถงึที่พัก นันทยาเฮ้าท์ ใกล้สนามบนิดอนเมอืง ซอยแจ้งวัฒนะ 6 เขตหลักสี่

ห ้องสะอาดดีค่ะ เดินออกไปหน้าปากซอยนิดหน่อย เจอะเซเว่นพอดี อิ่มท้อง                 

นอนหลบัสบายตอนเทีย่งคนื ต้องปลกุนาฬิกาตืน่ตหี้าได้งบีกนัแผล๊บเดยีว รถตู้มารอรบั  

6 โมงเช้าวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 58 เพื่อเดนิทางออกจากกรุงเทพฯ เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุร ี 

พวกเราเลอืกใช้บรกิารพี่น้อย (เสยีดายมะมรีูป Recommend) คนขับเจ้าประจำาคราก่อน 

อัธยาศัยด ีไปไหนไปกัน..แวะได้ทุกที่ เช็คอนิแล้วจากไป...555 ^-^ 

 คณะแวะทานอาหารเช้าที่นครปฐม 

ข้าวต้มเครื่องใน ข้าวหมูกรอบหมูแดง     

ต้มเลือดหมู อาหย่อยมาก ปกติเป็นคน    

ไม่กนิไส้ค่ะ ไม่ได้เป็นกระสอื แต่นี่มานสด

ไม่มกีลิน่คาวเรย จดัไป..เอิม่.. อิม่หนำาแล้ว

ขึ้นรถนอนเอาแรง เพื่อเช็คอนิตามสถานที่

ต่างๆ ที่เราแพลนกันไว้ เราหยุดเช็คอินที่ 

สสุานทหารพนัธมติรดอนรกั จ.กาญจนบรุ ี 

ชาวบ้านเรยีกกนัตดิปากว่า "ป่าช้าองักฤษ" 

หรือ "สุสานฝรั่ง" เป ็นอนุสรณ์สถาน       

แห่งหนึ่งที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม เพื่อรำาลกึถงึ

ผู้ที่สูญเสียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 

โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ เป ็นเชลยศึก

สงครามในครัง้นัน้ สสุานทหารสมัพนัธมติร

ดอนรกั ตัง้อยูบ่นถนนแสงชโูต อำาเภอเมอืง 

เยื้องๆ กับสถานรีถไฟกาญจนบุร ี                   
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 สุสานทหารสัมพันธมติรดอนรัก เป็นสุสานที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 ภายหลังสงครามโลก

ครั้งที่สองยุติลง มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้อุทิศให้เป็นสถานที่บรรจุศพทหาร      

เชลยศึกบางส่วนที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างทางรถไฟจากกาญจนบุรีไปถึงพม่า สุสานทหาร

สมัพนัธมติรดอนรกั เป็นหนึง่ในอกีหลายแห่งทีเ่ป็นทีฝั่งศพของผูท้ีเ่สยีชวีติในเหตกุารณ์สร้างทางรถไฟ

แห่งนี้ ที่สุสานนี้มหีลุมศพถงึ 6,982 หลุม เป็นศพของชาวต่างชาตทิี่เป็นเชลยศกึ ชาวบ้านจงึเรยีกกันตดิปากว่า ป่าช้าอังกฤษ แต่ก็  

ไม่ได้หมายความว่าสุสานนี้มเีฉพาะศพชาวอังกฤษ ยังมเีชลยศกึจากประเทศอื่นๆ ด้วยเช่น อเมรกิา เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลยี    

พื้นทีใ่นสสุานจดัแต่งแบบโล่งกว้าง เป็นพื้นสนามหญ้า ปลกูต้นไม้ และดอกไม้ประดบัโดยรอบบรเิวณ บรเิวณหลมุศพ มแีผ่นป้ายจารกึ

ชื่อ อายุ ประเทศของผู้เสียชีวิต และคำาไว้อาลัยต่อผู้ล่วงลับ โดยรอบสถานที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างสวยงามสะอาดตา ผู้เข้ามา  

เยี่ยมชม หรือต้องการแสดงความไว้อาลัย สามารถเดินชมในบริเวณทางเดินระหว่างหลุมศพได้ ทุกวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี           

ถอืเป็นวัน Anzac Day รัฐบาลออสเตรเลยี จะมาประกอบพธิเีพื่อระลกึถงึผู้ที่ล่วงลับจากเหตุการณ์สงคราม มกีารกล่าวคำาไว้อาลัย 

วางพวงหรีด และยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยภายในบริเวณสุสาน มีอาคารพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย - พม่า เปิดให้เข้าชมตั้งแต่                   

9.00 - 17.00 น. เสยีค่าเข้าชม 120 บาท และห้ามถ่ายภาพภายในพพิธิภัณฑ์
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 เมื่อเช็คอินแล้วก็ได้เวลาจากไป.. สถานีต่อไป... สะพานข้ามแม่นำ้าแคว สถานที่นี้เป็น LANDMARK ของจังหวัดกาญจนบุร ี  

นักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพตอนรถไฟกำาลังจะข้ามผ่านสะพาน สะพานข้ามแม่นำ้าแคว ตั้งอยู่ที่ตำาบลท่ามะขาม อำาเภอเมือง           

จังหวัดกาญจนบุร ีเป็นสถานที่ทางประวัตศิาสตร์ที่สำาคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำาคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้น

สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศกึฝ่ายสัมพันธมติร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมรกิัน ออสเตรเลยี ฮอลันดา 

และนวิซแีลนด์ ประมาณ 61,700 คน และกรรมกรชาวจนี ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อนิเดยี อกีจำานวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟ

สายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่นำ้าแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น 

การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้ เตม็ไปด้วยความยากลำาบาก ความทารณุของสงครามและโรคภยั ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร 

ทำาให้เชลยศกึหลายหมื่นคนต้องเสยีชวีติลง

 แชะรูปกันเสร็จสรรพ ได้เพลามื้อกลางวัน เดินหาร้านแถวๆนั้นมีให้เลือกมากมาย ทั้งร้านอาหารและร้านของที่ระลึก              

หิ้วตดิไม้ตดิมอืกลับไปฝากคนเมอืงเหนอืบ้าง..ไรบ้าง^-^ ต่อจากนี้เราจะไปเที่ยวทางรถไฟสายมรณะกันล่ะจ้า...

 การสร้างสายรถไฟประวตัศิาสตร์สายนี้ เรยีกกนัว่า "ทางรถไฟสายมรณะ" ทีต่่างเปรยีบเทยีบชวีติคนทีเ่สยีชวีติ จากการสร้าง

ว่า "หนึ่งหมอนรถไฟต่อหนึ่งชีวิต" ทางรถไฟที่สร้างลำาบากที่สุดตอนหนึ่ง คือ บริเวณสะพานถำ้ากระแซ การก่อสร้างทางรถไฟ                

ในช่วงนี้ มีเทือกเขาสูงชันติดกับลำานำ้าแควน้อย วิศวกรญี่ปุ่น จำาเป็นต้องสร้างเลียบลำานำ้าทางรถไฟจะลัดเลาะ ไปตามภูเขายาว           

400 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่เชลยศกึต้องเสยีชวีติมากที่สุด ประมาณ 1,000 กว่าคน เป็นสะพานที่ข้ามเหวลกึที่ยาวที่สุดของเส้นทางรถไฟ

สายนี้ สร้างเสร็จในเวลาอันรวดเร็วมาก นักโทษเชลยศึกสงครามได้ทำางานกันอย่างบ้าคลั่ง จากคำาสั่งของผู้คุมนักโทษชาวญี่ปุ่น           

ที่รู้จักดใีนคำาที่เรยีกว่า "สปีดโด" (Speedo) หรอื "ทำาไปอย่าหยุด" จากเดอืนเมษายน 2486 การก่อสร้างดำาเนนิการรุดหน้าไปเร็วมาก 

เนือ่งด้วยฝ่ายญีปุ่น่ต้องการให้การก่อสร้างแล้วเสรจ็ตามความคาดหมาย คอืเดอืนสงิหาคม ซึง่ถกูกำาหนดเป็นเส้นตายของการก่อสร้าง 

ห้วงเวลาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่รู้จักกันในนามของห้วงเวลาแห่งความเร่งด่วน (Speedo) เชลยศึกและคนงานชาวเอเชียถูกลงโทษ    

ให้ทำางานจนคำา่ ทีบ่รเิวณซึง่ทำาการตดัช่องเขาขาดนัน้ แสงแวบๆ จากกองไฟส่องกระทบเรอืนร่างทีผ่อมโซของคนงาน จงึเป็นทีม่าของ

ชื่อ “ช่องไฟนรก” (Hellfire Pass) หรอื “ช่องเขาขาด”
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 การก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ เริม่สถานจีากหนองปลาดกุ อำาเภอบ้านโป่ง จงัหวัดราชบรุ ีผ่านเข้าไปยงัจงัหวัดกาญจนบรุ ี

ข้ามแม่นำา้แควใหญ่ไปทางทศิตะวนัตก ผ่านเจดย์ีสามองค์ จนถงึปลายทางทีเ่มอืงตนับอีซุายตั ประเทศพม่า โดยมรีะยะทางยาวประมาณ 

415 กิโลเมตร 37 สถานี สร้างเสร็จในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2486 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สถานีรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2        

เริ่มต้นจาก สถานีท้องช้าง, ถำ้าผี, หินตก, แคนนิว, ไทรโยค, กิ่งไทรโยค, ริ่นถิ่น, กุย, หินดาด, ปรางกาสี, ท่าขนุน, นำ้าโจนใหญ่,          

ท่ามะยอ, ตำารองผาโท้, บ้านเกรยีงไกร, ครุคิอนตะ, กองกยุตะ, ทมิองตะ, นเิกะ, ซองกาเลยี, และด่านเจดย์ีสามองค์ เมือ่ญีปุ่น่ประกาศ

ยอมแพ้สงคราม กองทหารอังกฤษจึงได้ทำาการรื้อถอนทางรถไฟในเขตพม่าออก 30 กิโลเมตร และรื้อทางรถไฟในเขตประเทศไทย

ออก 6 กโิลเมตร ทำาให้ทางรถไฟสายนี้หมดสภาพการใช้งานต่อไป

 โดยต่อมารัฐบาลไทยได้ ขอซื้อทางรถไฟสายนี้ และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในราคา 1,250,000 ปอนด์ หรอื 50 ล้านบาท 

แล้วบรูณะจนสามารถเดนิรถได้ และได้ทำาการรื้อรางออกไปบางส่วน คอืบรเิวณรอยต่อชายแดนไทยพม่า ซึง่รฐับาลไทยสามารถบรูณะ

ซ่อมแซมทางรถไฟจนถึงสถานีนำ้าตกเท่านั้น เพราะเส้นทางที่เหลือรัฐบาลไทยไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะทำาการซ่อมแซม ทำาให้  

เส้นทางที่เหลอืต้องทรุดโทรมอย่างหนัก จนปัจจุบันทางรถไฟที่เหลอืก็กลายเป็นป่าปกคลุมตลอดทาง

 พวกเราเดนิกนัไปมะถงึถำา้กระแช

หรอกค่ะ แค่เดนิตามรางรถไฟไป ถ่ายรปูไป

นี่ก็เกรยีมหมดแล้ว เรยขอเดนิชลิ

 ชมววิ ถ่ายรปูเล่นไปพลาง  ๆก่อน 

รอสมาชิกบางคนเดินไปไกลอยู ่นะ     

แต่แล้วก็กลับมา เหงื่อชุ ่มไปทั้งตัว 

เพราะอากาศร้อนจดัมาก ขาเดนิออกมา

แวะเล่นปีนป่ายกันฮาเฮ หนุกหนาน    

ยังกะเด็กๆ ก่อนขึ้นรถตู้ด้วยอาการ

อ่อนเพลียและต่างคนต่างนอนหลับ  

เอาแรง ตื่นขึ้นมาอกีทบี่ายแก่ๆ พี่น้อย

ก็พา เรามาถึ งที่ หมายต ่อ ไปของ        

เดอะแกงค์ ทวัร์วดัตามคำาเรยีกร้องของ 

เจ้นาบุญ ลูกทัพฟ้า... ส่วนตัวทาซี่เอง 

ก็ น านๆ  ที จ ะ เ ข ้ า วั ด ก ะ เ ค ้ า ค ่ ะ                   

ตามเทศกาลซะมากกว่า.. ^-^
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 “วัดถำ้าเสือ” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่น้อย รวมถึงยังถือว่าเป็นวัดที่มีพระที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี พระเจดีย์ที่มี

ความสวยงามโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล เพราะตั้งอยู่บนเนินเขา ใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแวะ  

เยี่ยมชมวัด สักการะพระบรมสารรีกิธาตุภายในพระเจดยี์เกศแก้วปราสาท และนมัสการหลวงพ่อชนิประทานพร วัดถำา้เสอืตัง้อยู่บน

เนนิเขา ในตำาบลม่วงชุม อำาเภอท่าม่วง เป็นอำาเภอที่อยู่ก่อนถงึตัวเมอืงกาญจนบุร ีเดมิเป็นเพยีงสำานักสงฆ์เล็กๆ ที่อยู่ในบรเิวณถำา้เสอื

ด้านล่างริมเนินเขา ต่อมาได้แรงศรัทธาจากชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จนกลายเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีความวิจิตรงดงาม        

เมื่อไปถงึวัดถำ้าเสอืด้านหน้าจะเป็นลานจอดรถ และร้านขายของกนิ ของฝากต่างๆ ศาลาด้านล่างตดิกับบรเิวณที่จอดรถ เป็นศาลา

การเปรียญประดิษฐานสังขารหลวงปู่ชื่น ที่บรรจุอยู่ในโลงแก้ว มีศาลาประดิษฐานรูปหล่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อสิงห์ หลวงพ่อชื่น          

ซึ่งหลวงพ่อสงิห์เป็นพระธุดงค์ที่มาพบถำา้เสอื ส่วนหลวงพ่อชื่นเป็นผู้บูรณะปฏสิังขรวัด และยังมสี่วนที่เป็นถำ้า ที่แบ่งออกเป็น 4 ห้อง 

มีห้องโถงใหญ่ประดิษฐานพระประธาน 2 ห้องสำาหรับหลวงพ่อชื่นมาบำาเพ็ญภาวนา และห้องประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม                 

การขึ้นไปบนเขาทีป่ระดษิฐานหลวงพ่อชนิประทานพร และพระเจดย์ี ทำาได้ทัง้เดนิขึ้นบนัไดนาคด้านหน้า ทีม่จีำานวน 157 ขัน้ ชนัประมาณ 

60 องศา หรอืสามารถซื้อตัว๋รถรางไฟฟ้านั่งไปกลับ (ไม่ต้องเดนิ) ในราคาเพยีง 10 บาท

 เมื่อขึ้นไปถงึบนเขาบรเิวณวัด ด้านซ้าย

ติดกับบริเวณรถรางจะเป็นพระเจดีย์เกศแก้ว

ปราสาท เดินตรงไปด้านหน้าจุดเด่นจุดแรกคือ 

พระชินประทานพร พระพุทธรูปองค ์ใหญ่

ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ด้านซ้ายขององค์พระ

เป็นวิหาร ส่วนด้านขวาเป็นพระอุโบสถอัฏมุข   

นักท ่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่วัดมักจะสักการะ        

พระชินประทานพรก่อน แล้วค่อยขึ้นไปยัง       

พระเจดีย ์ เกศแก ้วปราสาท เพื่อนมัสการ  

พระบรมสารีริกธาตุ และชมวิวทิวทัศน์ แบบ 360 องศา ซึ่งด้านหน้าวัดจะเห็นลำานำ้าแม่กลอง ด้านหลังเป็นท้องทุ่งนาเขียวขจ ี               

ส่วนด้านข้างตดิกับองค์พระเจดยี์ เป็นเก๋งจนีของวัดถำ้าเขาน้อย
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 ห่างจากวัดถำ้าเสือไปทางตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร ทางขึ้นถำ้าเป็นบันไดลึกเข้าไปในปากมังกรตัวใหญ่            

เพื่อความต่อเนื่องในการมาทัวร์วัด มาว่ากันต่อ ณ “วัดบ้านถำ้า” ตั้งอยู่ที่ตำาบลเขาน้อย อำาเภอท่าม่วง ห่างจากวัดถำ้าเสือไปทาง          

ตวัเมอืงกาญจนบรุปีระมาณ 5 กโิลเมตร โดยใช้เส้นทางสายในถนนเลยีบรมิแม่นำา้แม่กลอง ทางขึ้นถำา้เป็นบนัไดลกึเข้าไปในปากมงักร

ตวัใหญ่ ภายในถำา้มหีนิงอกลกัษณะคล้ายผู้หญงิ เชือ่ว่าคอื นางบวัคลี ่ภรรยาของขนุแผน ตำานานองิประวตัศิาสตร์เรือ่งขนุช้างขนุแผน 

ที่เล่าขานกันต่อมาช้านานและบนยอดเขายังมถีำ้าที่มหีนิงอกหนิย้อยสวยงามอยู่อกีหลายถำา้

 อากาศร้อนอบอ้าวพอสมควร  

แชะรูปกันเสร็จก็ขึ้นรถเจอแอร์เย็นฉำ่า     

ค่อยยังชั่วหน่อย ครานี้นอนตากแอร์ ผึ่งพุง 

เตรียมตัวเข้า อ.สังขละบุรีกันแล้ว..จร้า  

หนทางเราอีกยาวไกล ทุกคนนอนหลับ    

เอาแรงกันล ่ะ . .ทีนี้  เพียงแค ่หลับตา               

ตื่นขึ้นมาเราก็เจอทัศนียภาพอันสวยงาม 

ยามเยน็ของ อ.สงัขละบรุ ีก่อนจะไปลลัล้ากนั 

แวะเข้าที่พักสุดชิคแนวอินดี้ๆ..กันก่อน        

ที่ Coffee Berry

 รีบเก็บสัมภาระ ห้องใครห้องมัน ไม่รีรอ รีบเดินจำ้าๆๆ ไปอีกไม่ไกล ลงเรือ ไปชมวัดกลางนำ้ากันค๊า...เด๋วตะวันจะตกดิน         

ไปซะก่อน
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 นั่งเรือโต้ลม  ชมบรรยากาศยามเย็น ตื่นตาตื่นใจกะการที่ได้มาดูวัด 

จมนำ้า เมืองบาดาลกันนะเนี่ย....555 ชมธรรมชาติ วิว ทิวทัศน์สองข้างทาง      

แนวพาโนรามา...เพลินดีจัง ทำาให้รู ้สึกผ่อนคลาย เรือวิ่งฉิว..นำ้ากระเซ็น            

เป็นฟองคลืน่ เรอืกระเด้งด้วยความเรว็ไม่คงที ่เรอืแอบเหาะ (แบบแก้วหน้าม้า..

ประมาณนั้น) กริ๊ดกันสนั่น..หนุกหนาน เร็วน่ะได้..ไม่กลัว..มีเสื้อชูชีพ แต่ถ้า     

เรอืหยุด หรอืดับ ประกอบกับนำา้เข้าเรอื..แบบเน้ นี่ส ิแอบหวั่นๆ..ว่าคนืนี้คงได้

นอนดูดาวในเรอืกลางนำ้าเป็นแน่

***โปรดสังเกต...เรอืรั่ว...กร๊ากๆๆๆ

 ขอแนะนำาลูกสาวคนใหม่ของป้านาบุญหนงิ

น้องพัทธ์ อัธยาศัยด ีไกด์ตัวน้อย หัวเรอืพาย แถมหน้า

ตาน่ารักซะด้วย.. นางนำาพวกเราท่องเที่ยวไปยังวัด

กลางนำา้ ดูนางคล่องตัว พูดจาฉะฉาน คอยช่วยเหลอื ป้าๆ น้าๆ ขึ้น-ลงเรอื.. อย่างนี้

เซเลปแกงค์ก็ทปิหนักเรยสคิะ...งานนี้ ..ออิ ิ
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 วัดใต้นำ้า  หรอืวัดจมนำา้ คอืวัดวังก์วเิวการามเดมิ ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถอืว่าเป็น Unseen Thailand เพราะมคีวาม

แปลกที่มีซากโบราณสถานจมอยู่ใต้นำ้า เป็นสถานที่เล่าขานถึงตำานานความเป็นมาของวัดหลวงพ่ออุตตมะ จนหลายคนเรียกกันว่า

เมอืงบาดาล นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ตัง้แต่ประมาณเดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นช่วงหน้าแล้ง นำา้หลังเขื่อนลดลงมาก 

จะสามารถเดนิเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์เก่าได้ ณ บรเิวณสามประสบ ส่วนคนที่มาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาว ตัง้แต่ประมาณตุลาคม - 

มกราคม อาจจะได้เห็นแค่บางส่วนของตวัโบสถ์ทีโ่ผล่พ้นนำา้ หรอืบางทกีจ็มนำา้เป็นเมอืงบาดาล จะมใีห้เหน็กเ็พยีงแต่ยอดหอระฆงัเดมิ

เท่านัน้ที่สูงพ้นนำ้า

 ปล่อยอารมณ์ ชมบรรยากาศยามเย็นกันแล้ว..ก็ได้เวลาดินเนอร์ ปาร์ตี้ บนแพร้านอาหารเล็กๆ จำาชื่อร้านมะได้ เยื้องๆ           

กะสะพานมอญกันบ้าง กิงไปเวียนหัวไป..แพมานเล็กเรยโคลงเคลงเยอะไปหน่อยเพราะเรือโดยสารที่แล่นไปมาตลอด ซัดนำ้ามา     

กระทบแพตลอดเวลา  สงสารก็แต่ชายบขีองพวกเรา แอบเมาแพ อาหารที่สั่งก็มเีมนูเบสคิๆ ไข่เจยีว แต่รสชาตดิคี่ะ เมนู Recommend 

ผักกูด สด กรอบ เอามายำาและผัดนำ้ามันหอย ปลาทอดอร่อยมาก กรอบนอกนุ่มใน เมนูอื่นๆ อกีมากมายเกอืบ 10 อย่าง แต่ทว่า    

ชอบทานอันที่นำาเหนอนี้อ่ะค่ะ..คริคริ ทานกันเสร็จ ก็เดินเที่ยว ข้ามสะพานมอญไปอีกฟาก แถวนั้นมีร้านเสื้อผ้า ของที่ระลึก                   

เหมือนไนท์บาร์ซาร์เล็กๆ ลงสะพานไปด้านล่าง ก็มีขายเสื้อผ้า ผ้าซิ่น ของที่ระลึก ยามเย็นลงไปเดินแพทางเดินกลางนำ้า แสนจะ         

โรแมนตกิ อากาศเย็นสบาย ได้ผ้าซิ่น..วิ้งๆ ตดิมอืกลับมา 3 ผนื

 กลับมาที่พัก กะจะอาบนำ้าสักหน่อย เดินเมื่อยขามาก ร้อน ดันไฟดับ แอร์ดับ        

มดืสนทิซะนี ่มอืถอื Low battery นัง่รอสกัพกัไฟกย็งัมมิา จงึจำาต้องเสยีบมอืถอืกะแบตสำารอง 

โหลดแอพไฟฉาย เปิดไว้ตอนอาบนำ้า สมาชิกหลายคนจึงจำาต้องนั่งดริ้งชมดาว ชิลกันอยู่

หน้าที่พักไปพลางรอไฟมา เสียมู๊ด..ไปนิดส์ อารมณ์ประมาณนั้น ร้อน เมื่อยขา ปวดหลัง 

อยากอาบนำ้า เอนตัวลงนอนเพราะต้องตื่นนอนแต่เช้ามืด เดินข้ามสะพานมอญ เพื่อไป         

ใส่บาตรพระอกีฟาก
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 สะพานมอญ" อยู ่ ในตัวอำาเภอสังขละบุร ี        

เ รี ยกอีกชื่ อหนึ่ ง ว ่ า  สะพานอุตตมานุสรณ ์                    

เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมคีวามยาว

ถงึ 850 เมตร สร้างข้ามลำานำา้ซองกาเลยี สำาหรบัให้

ประชาชนฝั่งตัวอำาเภอสังขละบุรี และฝั่งหมู่บ้าน  

ชาวมอญเดนิข้ามสญัจรไปมา บรเิวณสะพานแห่งนี้

เป็นจดุชมววิทะเลสาบเขือ่นวชริาลงกรณท์ีส่วยงาม 

สามารถมองเห็นลำาห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย 

บคีลี่ และรันต ีที่ไหลมารวมกันเป็น "สามประสบ"

 ร้านทีเ่ดอะแกงค์สอยผ้าซิน่กนัมาได้ เค้านำาเหนอชดุอาหารตกับาตรยามเช้า 1 เซท็ พร้อมแต่งชดุมอญ ในราคาชดุละ 99 บาท 

สุดคุ้ม.. พร้อมตั้งโต๊ะวางให้พวกเราเรียบร้อย อ๊ะ..ไหนๆ เราก็มาถึงนี่กันละ วันสุดท้ายของการเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58       

ตื่นเช้าตรู่กัน หน้าสด แต่งองค์ ทรงเตรื่องเป็นสาวมอญแม่เม้ย พ่อหม่อง กันดกี่า..จัดไป หวแีตะทานาคาที่แก้ม ไหง..ถ่ายรูปออกมา

มานมองมะเห็น ต้องซูมๆ ดันกลืนกะสีผิวทาซี่ซะนี่ คนที่เนียนสุดคงจะไม่พ้นเจ้นาบุญหนิงของเรา..ใครเดินผ่านก็ทักนางสวย                   

มเีดนิมาถามนางว่า “เป็นคนมอญหรอืคะ” นางตอบไปว่า “คนไทยค่ะ” อ่า..แหม เจ้ก็เนยีนไปเรยสคิะ ใส่สำาเนยีงภาษาต่างประเทศ

เข้าไป..ครคิร ิ
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  ยนืรอพระมาบณิฑบาตรนานพอสมควร กว่าพระจะเดนิมาถงึกแ็ชะรปูกนัฮาเฮไปพลางๆ.. ว่าแล้วกอ็ยากเอาหม้อเทร์ินบนหวั

อย่างกะน้องชาวมอญบ้าง หม้อเดยีวยงัจะไม่รอด..อย่าดก่ีา เด๋วจะกลายเป็น..ต้องชดใช้ เสรจ็จากการทำาบญุใส่บาตรคนืชดุทีร้่านเรยีบร้อย 

ต่างคนต่างรบีกลบัไปเกบ็สมัภาระทีพ่กั พร้อมออกเดนิทางไป check in  แปร๊บๆ... ณ ทีห่มายแล้วกจ็ากไป ^-^

 ก่อนออกจากสังขละบุรี ขอแวะCHECK IN     

พระเจดีย์พุทธคยา เป็นปูชนียสถานที่สำาคัญคู่กับ           

วัดวังก์วเิวการาม เป็นเจดย์ีองค์ใหญ่นี้ตัง้ตระหง่านอยูบ่น

เนนิเขาใกล้รมิฝ่ังแม่นำา้ มสีเีหลอืงทอง สามารถมองเหน็

ได้จากแม่นำ้าซองกาเลีย ภายในองค์เจดีย ์บรรจุ        

พระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสักการะ  

บูชาองค์เจดีย์ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา 

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เจดีย์พุทธคยายังเป็น

ศูนย์กลางในการประกอบพิธีในวันสำาคัญทางพุทธ

ศาสนา และงานเทศกาลเช่น งานวนัสงกรานต์

 เทีย่วตามรายทาง เกบ็ SPARE **น�า้ตกเกรงิกระเวยี ** เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่ยูร่มิถนนสายหลกั เส้นทองผาภมู-ิสงัขละบรุ ี

สามารถแวะได้ง่าย สะดวก เป็นนำา้ตกทีม่คีวามสวยงาม นำา้ใส เหมาะสำาหรบัพกัผ่อน เล่นนำา้ บรเิวณนำา้ตกมร้ีานค้า ร้านขายของทีร่ะลกึ 

และร้านอาหารอยูห่ลายร้าน  นำา้ตกเกรงิกระเวยี อยูใ่นเขตพื้นทีข่องอทุยานแห่งชาตเิขาแหลม เป็นนำา้ตกทีม่ขีนาดไม่ใหญ่มาก สงูประมาณ 

5 เมตร มนีำา้ไหลลดหลัน่กนัมาตามโขดหนิมายงัแอ่งนำา้น้อยใหญ่ นำา้ใส สามารถลงเล่นได้ ปลอดภยั เดก็ๆ สามารถเล่นนำา้ได้ มนีำา้ไหล

ตลอดปี หน้าฝนนำ้าจะค่อนข้างแรง สามารถแวะได้ง่าย ไม่ต้องเดินไกลเพราะอยู่ริมถนน คล้ายกับนำ้าตกไทรโยคน้อย จอดรถก็ถืง                

ตวันำา้ตกเลย เหมาะเป็นจดุพกัรถ เข้าห้องนำา้ และรบัประทานอาหาร

 จากนำา้ตกเกรงิกระเวยี พวกเราแวะพกัทานกลางวนักนั ทีน่ำา้ตกไทรโยค แอบชะโงกนำา้ตกกนัแปร๊บ..แล้วจากไป จากนี้เรายงั  

จะแวะเที่ยวที่ตลาดดอนหวาย จ.นครปฐม ยังง๊ัย ยังงัย ก็พลาดไม่ได้ ต้องแวะหาของอร่อยกลับไปเชียงใหม่ ที่หมายสุดท้ายแล้น..             

ก่อนจะปิดทรปิกลบัถงึดอนเมอืงตามกำาหนด 
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 อะไรต่อมอิะไร มานน่าทาน น่าสอยกลบัทัง้นัน้ ของทาซีน่ีต้่องขนมโก๋ชาววงั..ค่ะ ขนมสาวโบราณสมยัวยัละอ่อน เป็นอะไรที่  

ชอบทานมัก่ตัง้แต่เดก็ และเชยีงใหม่กห็าทานยากค่ะ S&P เคยทำาจำาหน่ายมาพกันงึ แล้วกห็ายไปเรย..หาทานไม่ได้อกี มาเจอะ..ทีน่ี่         

กรีด๊เรย... แป้งไม่แขง็ ใส่ปากเคี้ยวหนบุ ละลายในปาก มานฟินเฟร่อ..ค๊า ไม่รรีอกวาดมาสบิกว่าถงุ ทีบ้่านชอบทานกนั ไปเจอหอยจ๊อ

ป-ูกุง้ โลละ 500 เอาครึง่กโิลละกนั หอบหิ้วหลายอย่าง มานตระการตา น่ากนิ.. ซื้อแถวเชยีงใหม่มะได้เรือ่งค่ะ มแีต่แป้ง.. ช๊อปป้ิง            

หิ้วกันเมื่อยแขน สมาชิกมาเจอะกัน ณ จุดทางออก อื้อหือ..แต่ละคน ไม่น้อยหน้ากันเรยนะคะ ออเดอร์ซื้อของที่ต้องการล้นหลาม          

พร้อมแพคลงกระเป๋าเมยีซาอ.ุ..แทบล้นถงุ   

 ต่อจากนี้ได้เวลาล้อหมนุเข้าสูเ่มอืงกรงุกนัแล้ว นอนหลบักนัมาตลอดทาง ลมืตาขึ้นมา พีน้่อยกท็ำาเวลา พาเรามาถงึดอนเมอืง 

ก่อนกำาหนดเวลา ดสูภาพแต่ละคนจ.ิ. เหนือ่ยนะ แต่ยงัยิ้มได้ นัง่รอ นอนรอไฟล์ทสดุท้าย โซ้ยมาม่าคพั ก่อนกลบัเชยีงใหม่โดยสวสัดภิาพ 

อะ…ฮิ้ว..ว

 ทรปิหน้า Tasy & The gang จะพาทวัร์ชะโงก Check in กนั ณ แห่งหนตำาบลใด...โปรดตดิตามตอนต่อไป..^-^ นะฮ๊าฟ....          

บ๋าย บ๊าย...

**********See you next trip**********
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
ย�่ำเท้ำ ท ูเจแปน

จิรประภำ  วิภำษำ

LYLY

 ก ารยำ่าเท้าไปญี่ปุ ่นครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก FERCAP         

(The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and        

Western Pacific Region) ที่คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ของสถาบันฯ    

เป็นสมาชกิอยู่นัน้ มกีารประชุมประจำาปีทุกปี ซึ่งแต่ละปีประเทศทึ่เป็น

สมาชิกก็จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีที่ผ่านมา    

คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ ผ่านการประเมินการรับรองมาตรฐาน   

การพิจารณาโครงการทางจริยธรรมการวิจัย จึงมีการรับใบ

ประกาศนียบัตรที่การประชุม ซึ่งครั้งนี้ประเทศญี่ปุ ่นเป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุม 

 ทัง้ๆ ที่รู้ล่วงหน้าหลายเดอืนว่าต้องเดนิทางไปญี่ปุ่น แต่ด้วย

งานในห้องแลปและงานเขยีนตพีมิพ์ทีต่้องส่ง จงึไม่มเีวลาเตรยีมข้อมลู

มากนัก แต่ยังมิวายเกิดไอเดียบรรเจิดชวนน้องๆ เดินทางไปสมทบ    

หลงัประชมุด้วยกนั งานนี้จงึม ีเฮีย๊บ ลี ่และกิบ๊ ร่วมทรปิในช่วงหลงัด้วย 

การเล่าเรื่องยำ่าเท้าฉบับนี้จึงขอแบ่งเป็นสองช่วงคือในส่วนของเมือง   

นางาซากิที่จัดการประชุม และช่วงที่น้องๆ ไปสมทบยำ่าเท้าที่โอซาก้า 

โดยช่วงหลังลี่จะเป็นผู้เล่าเรื่องในส่วนของเมืองเกียวโต นารา และ 

Universal Studio Japan
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 คณะเดนิทาง ประกอบด้วยท่านอาจารย์นมิติร มรกต ประธานคณะกรรมการพทิกัษ์สทิธิฯ์ อาจารย์หทยักาญจน์ เชาวนพนูผล 

จากคณะเภสัชศาสตร์ พี่ต่าย และน้องเก๋ รัดเกล้า เดนิทางจากเชยีงใหม่ไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพ ถงึเมอืงฟุกุโอกะตอนเช้าของวันที่  

21 พฤศจกิายน 2558 ซื้อตัว๋รถบัสที่สนามบนิเพื่อเดนิทางต่อไปยังเมอืงนางาซาก ิใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง นั่งชมววิทวิทัศน์

และแวะส่งผูโ้ดยสารไปเรือ่ยๆ เมือ่เข้าพกัทีโ่รงแรมเรยีบร้อยแล้ว พวกเรามเีวลาครึง่บ่ายทีจ่ะสำารวจรอบๆ บรเิวณโรงแรม โชคดทีีโ่รงแรม

ที่พักอยู่ใกล้กับสถานที่ขึ้นชื่อของเมืองคือ Glover Garden เป็นสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์ซึ่งในอดีตเคยเป็นเขตที่พักสไตล์ยุโรปของพ่อค้า           

ชาวต่างชาติ ประกอบด้วยบ้านพักหลายหลังบางหลังยังเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้เดิมเป็นอย่างดี ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็น

ทวิทัศน์ของท่าเรอืเมอืง Nagasaki ได้และมชีุดโบราณแบบยุโรปให้เช่าสวมใส่ถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศกันอกีด้วย 

นำงำซำกิ

  ในซอยข้างๆ โรงแรมที่จะเดินไปยัง Glover garden            

เป็นทีต่ัง้เรยีงรายของร้านขายขนมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจำานางาซาก ิ

เรยีกว่า สเตลล่า (Stella) หน้าตาเหมอืนบตัเตอร์เค้กของเอสแอนด์พ ี

แต่ชมิแล้วขนมไข่บ้านเราสูไ้ด้สบาย เรายงัได้ขึ้นรถรางเลยไปเยีย่มชม

สวนสนัตภิาพหรอื Peace park และพพิธิภณัฑ์ระเบดิปรมาณนูางาซาก ิ

(Nagasaki Atomic Bomb Museum) ทั้งสองเป็นสถานที่ที่ระลึกถึง

ความสูญเสียในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะในพิพิธภัณฑ์          

ซึ่งรวบรวมภาพ เรื่องราวและสิ่งของที่หลงเหลือจากสงคราม            

ดูแล้วหดหู่และภาวนาว่าขออย่าให้มสีงครามเกดิขึ้นอกีเลย

 วันที่ 22 – 24 เป็นการประชุม FERCAP ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการพจิารณาโครงการ

ทางจรยิธรรมปีนี้ม ี 11 องค์กรด้วยกัน เมื่อพักประชุม ท่านอาจารย์ ผอ ได้ชวนอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์บางท่าน เข้าพบ Prof. 

Koya Ariyoshi และเยี่ยมชม Institute of Tropical Medicine อกีด้วย ระหว่างวันประชุมนี้ไม่มอีะไรตื่นเต้นมากนักนอกจากการแวะไปถ่าย

รปูกบัสะพานแว่นตาและหาก้อนหนิรปูหวัใจ ทีป่ระทบัใจทมีของพวกเราคงเป็นการค้นพบร้านอาหารของครอบครวัญีปุ่น่ทีเ่ป็นร้านเลก็ๆ 

ใกล้มหาวทิยาลยัทีป่ระชมุ จะนัง่กบัพื้นหรอืนัง่เคาน์เตอร์กไ็ด้ ไม่มเีมนูภาษาอังกฤษคนในร้านพดูภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มรีปูตดิไว้ อาหาร

อร่อยและถูก ตดิใจจนต้องกลับไปกนิอกีครัง้ในเย็นวัดถัดมา หลังเสร็จการประชุมพวกเราขึ้นรถไฟกลับมานอนที่ฟุกุโอกะ ก่อนที่วันรุ่ง

ขึ้นพี่ต่ายจะแยกจากคณะเดนิทางเพื่อสมทบกับเฮี๊ยบ ลี่และกิ๊บ เพื่อยำ่าเท้าเที่ยวต่อไป
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ตะลยุโอซำก้ำ
 วันที่ 25 พฤศจิกายน พี่ต่ายบินจากฟูกุโอกะไป         

โอซาก้า ใช้เวลาประมาณหนึง่ชัว่โมง หลงัจากเข้าทีพ่กัเสรจ็แล้ว 

เรา 4 คนกย็ำา่เท้า เริม่จากการไปกนิราเมนขอ้สอบ หรอืราเมน

ร้านอิชิรัน (Ichiran) ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) อันลือชื่อ            

ทีไ่ด้ชือ่ว่าราเมนข้อสอบกเ็พราะหลงัจากกดเลอืกราเมนทีตู่แ้ล้ว 

ที่ร้านจะมีกระดาษมาให้ลูกค้าเลือกว่าต้องการให้ราเมนที่ส่ัง

เป็นอย่างไรเช่น ความนุม่ของเส้น ความเข้มข้นของซปุ ปรมิาณ

กระเทยีม ต้นหอม ฯลฯ แถมที่นั่งทานยังเป็นช่องๆ มผีนังกัน้ 

ที่ใครที่มันยังกะกลัวลอกข้อสอบ เราเข้าแถวรอกันนาน     

เกอืบชัว่โมงท่ามกลางความหนาวและฝนปรอยๆ แต่กคุ้็มค่าที่

ยืนขาแข็งรอคอย เพราะมันอร่อยจริงๆ (หรือรอจนหิวก็ไม่รู้) 

หลังจากซดราเมนเกลี้ยงเราก็เดินย่อยกันในแหล่งช้อปปิ้ง      

ซึ่งถึงแม้เป็นวันแรกของการเดินในแหล่งช้อปปิ้งแบบไม่ค่อย

ตัง้ใจก็ซื้อของตัวเบากลับที่พักกันเลยทเีดยีว

ตลาดสดคโุรมง(Kuromon)
 วันที่ 26 พฤศจิกายน น้องลี่และกิ๊บ มีแพลนไปเที่ยว Universal Studio Japan อืม...พี่ต่ายกับเฮี๊ยบน่าจะเลยวัยมาแล้ว                

จงึแยกตวัเพือ่ทีจ่ะไปตะลยุกนิของท้องถิน่กนั หลงัจากหาข้อมลูกนัแบบเรว็ๆ กจ็ิ้มจดุหมายไปทีต่ลาดสดคโุรมง เรานัง่รถไฟไปลงทีส่ถานี

นปิปอมบาช ิ(Nippombashi) เดนิต่ออกีเล็กน้อยก็เข้าสู่ตลาดสด ซึ่งมขีองละลานตาชวนหวิตัง้แต่เดนิเข้าตลาด ที่นี่เรยีกได้ว่าเป็นสวรรค์

ของคนชอบทานปลาดิบเลยทีเดียว ร้านในตลาดนี้ส่วนใหญ่เมื่อสั่งซื้อแล้วสามารถนั่งทานที่ร้านได้เลย เราเดินสำารวจตลาดกันจนทั่ว

ก่อนที่จะตัดสนิใจว่าจะชมิกันหลายๆ ร้าน เริ่มจากปลาดบิรวม 1 แพ็ค (มหีอยเชลล์และกุ้งมาด้วยนดิหน่อย) จะได้ชมิก่อนว่าควรเลอืก

กนิอะไรต่อไป อยู่บ้านเราว่าชอบกนิปลาแซลมอนแล้วเจอโอโทโร่สดๆ เข้าไปอร่อยมากนำา้ตาจไิหล (มนัแพง!) แต่กระนัน้เรามาถงึทีแ่ล้ว

ต้องทำาให้สุด จึงเดินหาปลาโอโทโร่เป็นรายการต่อไปโดยเดินเลือกหาร้านที่มีปลาขายเป็นก้อน (ขออภัยเรียกลักษณะนามไม่ถูก)           

จ่ายเงนิแล้วให้เค้าแล่เป็นชิ้นๆ นั่งทานที่ร้านหมดไปอกีหนึ่งถาด รู้สกึว่าโอเมก้า 3 ขึ้นสมองกันเลยทเีดยีว 

 เมื่อเดนิผ่านร้านขายเต้าหู้สารพัดชนดิ เราเจอคุณป้าสองคนยนืจบินำา้เต้าหู้อยู่ คุณป้าทัง้สองร้อง “โออชิ ิโออชิ”ิ ไม่ขาดปาก 

เฮี๊ยบถึงกับสั่งมาชิมหนึ่งแก้ว คุณพระ...สำาหรับพี่ต่ายแล้วเหมือนกินนำ้าถั่วเหลืองบดเพราะไม่มีรสชาติอื่นใดเจือปนและยังได้กลิ่นถั่ว    

อยู่เลย ถ้าพี่ต่ายเป็นเจ้าของร้านนี้คงให้คุณป้าทั้งสองกินนำ้าเต้าหู้ฟรีตลอดชีวิตในฐานะพรีเซ็นเตอร์ดีเด่นเป็นแน่ จากนั้นเรามาถึงร้าน 

ที่มีคนรุมอยู่ โดยคนขายยืนแกะหอยนางรมขนาดความยาวเท่าตะเกียบ และมีไข่หอยเม่นคอยเสิร์ฟให้คนสั่ง งานนี้ไม่ลองไม่ได้              

หอยนางรมร้านนี้จะเลอืกเหยาะกับอะไรก็แล้วแต่ชอบ มตีัง้แต่โชยุ ทาบาสโก้ และนำ้าจิ้มไก่แม่ประนอม!! รสชาดก็เหมอืนหอยนางรม

บ้านเราเพยีงแต่ตัวโตกว่าเต็มปากเต็มคำา ร้านถัดไปเป็นหอยเชลล์ หอยนางรมย่าง และมสีาเกร้อนเสริ์ฟคู่กัน เราจุกมาจากหอยนางรม

เลยขอชิมแค่สาเกร้อนละกัน เมื่อส่ังแล้วจะมีภาชนะคล้ายแจกันมาวางข้างใต้แล้วกด เมื่อถึงปริมาตรที่กำาหนดไว้สาเกก็จะหยุดเอง     

งานนี้ชมิเข้าไปเต็มจอกแรกรู้เลยว่าสาเกเดนิทางถงึลำาไส้ขดไหนแล้ว และสาเกหนึ่งจอกก็ขึ้นสมองตามโอเมก้าไปตดิๆ

 มไิด้การเราจะต้องเดนิต่อไปเพื่อขจัดโอเมก้าและสาเก พอเปิด Google map จงึเห็นว่าม ีKirin city อยู่พกิัดใกล้ๆ (Kirin เป็นชื่อ

บรษิทัผลติเครือ่งดืม่นานาชนดิของญีปุ่น่) ในจนิตนาการตอนแรกคดิว่าน่าจะเป็นร้านแนวทีม่สีวน มซีุม้เครือ่งดืม่ มโีต๊ะให้เลอืกซื้ออาหาร

แล้วมานั่งทาน แต่ในความเป็นจรงิคอืร้านอาหารร้านหนึ่งเหมอืนร้านทั่วๆ ไป เพยีงแต่เมนูเครื่องดื่มแหวกแนวกว่าร้านทั่วไปเท่านัน้เอง 

เช่น เบยีร์ผสมนำา้ผลไม้ต่างๆ เดาเอาว่าเอกลกัษณ์ของเมนคูลาสสคิน่าจะเป็นเบยีร์ทีม่ฟีองนำา้แขง็เหมอืนเสลอป้ีโรย เมือ่มาถงึร้านผูผ้ลติ

แล้วก็ต้องลองให้รู้ โอ้ว..เบยีร์ที่มาเสริ์ฟเหมอืนมอีุนจลิอยหน้าแก้วละก้อนตามรูปเลยจ้า ปิดท้ายวันนี้ด้วยการกนิอูด้งร้อนๆ ข้างที่พัก

ก่อนจะกลับไปพักเอาแรงเพื่อมุ่งหน้าสู่เกยีวโต (ซึ่งลี่จะเป็นผู้เล่าในส่วนนี้) ในวันถัดไป 
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ปรำสำทโอซำก้ำ
  27 พฤศจิกายน วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้เที่ยว เราวางแผนเที่ยวกันอย่าง

หลวมๆ เริ่มจากการไปเยี่ยมชมปราสาทโอซาก้า ซึ่งเมื่อขึ้นไปถงึยอดปราสาทชัน้บนสุด

สามารถเห็นวิวของโอซาก้าอย่างทั่วถึง 360 องศา แต่ละชั้นของปราสาทจะแสดงถึง

ประวัตศิาสตร์ของญีปุ่น่ มเีสื้อผ้า วตัถโุบราณ รวมทัง้วดิโิอจำาลองเหตกุารณ์ในอดตี พีต่่าย

ไม่ได้ทำาการบ้านศกึษาประวตัศิาสตร์ญีปุ่น่เลย ได้แค่ประทบัใจ   แต่ไม่ค่อยอนิเท่าไหร่ เสยีดาย

ภายในปราสาทไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้แต่เก็บไว้ในความทรงจำาเท่านั้น จากปราสาท      

โอซาก้าพวกเราก็แยกย้าย ลี่และกิ๊บไปสำารวจเมืองนารา ส่วนพี่ต่ายกับเฮี๊ยบมีภารกิจ

ต้องซื้อของตามใบสั่ง จงึจบวันสุดท้ายด้วยการช้อปปิ้งและไปทานชาบูใกล้ที่พัก ก่อนที่

     จะกลับไปเก็บของเพื่อกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้น

 การมาญี่ปุ่นครัง้แรกนี้ มสีิ่งที่น่าประทับใจหลายอย่างจนคดิว่าจะต้องกลับไปอกี ความสะอาด ความมนีำา้ใจของคนญี่ปุ่นนัน้

มากมายสมคำารำ่าลือ หากเราเอ่ยปากถาม เค้าจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ตาม ความมีระเบียบ

วนิัยก็คงเป็นอกีสิ่งหนึ่งที่ทำาให้ประเทศเค้าพัฒนามากถงึขนาดนี้ สำาหรับบ้านเรา ได้แต่คดิว่าเริ่มที่เราก่อนละกัน ไม่แซงควิ ตรงต่อเวลา 

มนีำา้ใจ เลก็ๆ น้อยๆ เหล่านี้เมือ่รวมๆ กนัแล้วคงจะทำาให้บ้านเราน่าอยู่ หากช่วยกนัทำาคนละนดิละหน่อยต้องมสีกัวนัทีบ่้านเราจะพฒันา

ไปอกี ก็ขอจบการยำ่าเท้าไปญี่ปุ่นไว้เพยีงแค่นี้ค่ะ 
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PART I : FINDING  HARRY POTTER @ USJ
BY…LYLY

 วางแผนล่วงหน้าก่อนนอนว่า พรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปเตรียมตัววิ่งเข้า    

ตอนประตูเปิด เพราะเราไม่มบีัตรชนดิ EXPRESS PASS มแีต่บัตรผ่านประตูที่ซื้อมาจากไทย 

จากการประเมนิสถานการณ์ครัง้ก่อนตอนไป DISNEYLAND ฮ่องกง แล้วนำา้ตาไหลอาบแก้ม

ชนดิทีน่่าอายจรงิๆ คราวนี้กค็งจะไม่คุม้ถ้าจะเลอืกบตัรชนดิเส้นใหญ่เข้าได้เลยแต่ต้องเข้าเล่น

เครื่องเล่นหลายๆ ชนดิถงึจะคุ้มค่าราคาบัตร เอาที่สบายใจดกีว่า ออิ ิแต่แล้วเวลาก็ล่วงเลย

จากทีค่าดไปเป็นชัว่โมง กว่าจะถงึกเ็กอืบ 10 โมงซะแล้ว ฮ่าๆ กว็นันี้อากาศมนัทัง้หนาวทัง้ชื้น

เพราะมฝีนตกชุ่มฉำ่าทำาเอาเราขี้เกยีจตื่นไปตามๆกัน เอาน่า เรามเีวลาทัง้วัน

 จากคำาบอกเล่าของพี่ๆ ผู้มปีระสบการณ์ทัง้หลายบอกไว้ว่า รบีวิ่งไปรับควิเข้าโซน

แฮรี่แต่เช้า กว่าจะได้เข้าประมาณบ่าย 2 เราก็เลยทำาใจไว้ก่อนแล้วว่า กว่าจะได้เข้าคงเย็นๆ 

ไม่เป็นไร อากาศด ีอารมณ์ก็ดตีาม เดนิเล่นๆ ชวิๆ ระหว่างรอก็ได้เนอะ แล้วเราก็เดนิผ่าน 

ทางเข้าไปทางขวา ไม่หย่งไม่หยบิแผนทีเ่สมอืนว่า

ช่างมันเหอะ ไปหาเอาข้างหน้า เดินไปเจอคน    

ต ่อแถววนออกมาจากโขดหิน ต ้องใช ่แน่ๆ         

มองซ้ายมองขวา ไม่มีป้ายบอกภาษาอังกฤษ    

สักนิด ต่อแถวก็ได้ คอยไปคอยมาสักพัก เกือบถึงเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ทำาไมคนอื่นๆ เขาม ี   

บัตรขาวๆ ยื่นให้เจ้าหน้าที่กันด้วยนะ หรือการเข้าแถวครั้งนี้จะไม่ใช่เข้าแถวรับบัตรคิว          

แต่มันคอืการเข้าแถวเข้าโซนแฮรี่! รู้ตัวก็รบีออกจากแถวไปตามหาทางรับบัตรควิ เดนิเลย

ไปแค่ประมาณ 100 เมตรเท่านั้น แต่เพราะมันไม่มีป้ายบอกภาษาอังกฤษแม้แต่นิดเดียว   

ตามฝงูชนไปจนเจอพุม่ไม้ทีม่เีครือ่งกดพร้อมเจ้าหน้าทีย่นืประกบคอยช่วยเหลอืด้วยสำาเนยีง

ภาษาญี่ปุ่น แต่ก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราได้เพราะเราสื่อสารกันได้แม้จะคนละภาษา ฮ่าๆ 

แล้วก็ได้ตัว๋ออกมา รอบ 10.10 เฮ้ย นี่มันได้รอบเข้าเร็วขนาดนี้เลยเลยเหรอ ต้องขอบคุณ 

ฝนพรำาวนันี้ซนิะ ท่ามกลางความโชคร้ายมกัมเีรือ่งดีๆ  เสมอ เย้ แล้วเรากไ็ด้เข้าไปเดนิวกวน

ตามทางทีท่อดยาวเลยีนแบบในหนงั ประกบด้วยทวิต้นสนและมเีสยีงประกอบทัง้เสยีงเพลง

บรรเลง และเสยีงนก แล้วเราก็ไปหยุดชะงักตรงทางเดนิที่มคีนต่อแถวยาวมากๆๆๆ นี่ซนิะ 

การรอคอยของจรงิที่ใครๆ ก็รำ่าลอืมา เพราะการต่อแถวเพื่อเข้าไป ข้างในตัวเครื่องเล่นนัน้ 

ไม่ธรรมดาเล้ยยย แถวยาวสลับไปมานับได้ราวๆ 5 ทบ มาถึงตรงนี้แล้วถอยหลังกลับไป     

ก็คงไม่ได้ อดทนรอเท่านั้น เราคนเดียวซะที่ไหน ฮ่าๆ คิดแง่ดีกลบเกลื่อนได้อีก ก้าวเดินทีละนิดตามฝูงชนที่ยื่นต่อแถวด้วยใจมุ่งมั่น

เดยีวกันไป



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  52

  ไม่นานก็เข้าถึงปากทางละ แต่ยิ่งใกล้ ก็ยิ่งมีป้ายเตือน      

“คนที่มีอาการ motion sickness โปรดระวัง” ในใจเริ่มหวั่น มันจะ 

ขนาดนัน้เลยเหรอ ไม่ถงึขนาดนัน้มัง้ แค่คำาขูใ่ห้ตืน่เต้นเฉยๆ กม็นัไม่ใช่

รถไฟเหาะนีห่น่า เค้าบอกมาว่ามอีย่างหนึง่ทีห่วาดเสยีว อกีเครือ่งเล่น

สนุกมาก จากการประเมินด้วยตาแล้ว รถไฟเหาะที่เราเดินผ่านมา  

คงเป็นอนัโหด (แหนะ ยงัเป็นผู้หญงิคดิบวกอกี) แล้วกถ็งึเวลาตืน่เต้น 

ตามๆ ฝงูชนไปจนเจอตูฝ้ากกระเป๋า เลอืกเอาทีม่กีญุแจเสยีบไว้ได้เลย  

จัดเก็บของเรยีบร้อยปิดตู้ล็อคกุญแจ มสีายรัดข้อมอืไว้ให้พกกุญแจ

ติดตัวชนิดที่ไม่ต้องคอยกังวลหาที่เก็บ จะได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่น      

ได้อย่างสบายใจ แล้วก็เดนิไปเรื่อยๆ ใจตุ้มๆ ต่อมๆ มากขึ้น พนักงาน

เริ่มสอบถามและจับกลุ่มให้ลงเป็นเลขคู่ เพราะที่นั่งม ี4 ที่ต่อ 1 set  

เก้าอี้นั่ง 4 ที่เลื่อนมาหยุดลงตรงหน้า ถงึชะตา เอ้ย เวลาเล่นของเราแล้ว เราก็นั่งลง มแีขนกัน้ล็อคโยกลงมาปิด เป็นราวจับไปด้วยในตัว 

พนักงานก็ safety check อกีรอบ แจกแว่น 3 มติใิห้คนละหนึ่งอัน จะเริ่มเหาะกันละนะ 5 4 3 2 1 ....

กรี๊ดดด  งานนี้มพีมึพ�ากับตัวเองอกีพร้อมปิดตาเป็นพักๆ คดิตลอดว่า

“มันคอืการแสดง มันไม่ใช่เรื่องจรงิ เดี๋ยวก็จบแล้วนะ”

“มันคอืการแสดง มันไม่ใช่เรื่องจรงิ เดี๋ยวก็จบแล้วนะ”

“มันคอืการแสดง มันไม่ใช่เรื่องจรงิงงงงงงงงงงง”

แล้วเจ้าเก้าอี้เหาะก็หยุด ส่งเราลงตรงที่เดมิ 

ก้าวแรกที่ออกจากเครื่องเล่นมายนื 

ถอดแว่นตา 3 มติคินืพนักงาน หันไปหาเพื่อน เพื่อนหัวเราะทันท ี

 “เฮ้ย ร้องไห้เลยเหรอ” 

 ฮ่าๆ อันนี้ขนาดว่าเบากว่าที่ฮ่องกงเยอะ แต่ทำาไม่ไม่รู้ตัวเลยว่านำ้าตาไหลตอนไหน สรุปว่าอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเครื่องเล่นใน

สวนสนุก คงไม่เหมาะกับชวีติกฤษฎจีรงิๆ จบนะ!
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 ออกมาจากโซน HARRY POTTER ก็เดินไปแบบไร้เป้าหมายเพราะ    

ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วจริงๆ การเที่ยวเล่นโซนอื่นถือเป็น      

ของแถมในการมาครัง้นี้ อากาศช่วงบ่าย พอฝนหยุดก็เหลอืไว้แต่ความชื้น 

กับลมหนาว ฟินจรงิๆ เดนิไปเรื่อยๆ ดูคนเค้าแต่งตัวจัดเต็มกันมาก็เริ่มสนุก 

เริ่มหาซื้อพร๊อพมาแต่งตัวบ้างเพื่อจะได้เข้ากับบรรยากาศ และแล้วเราก็ได้

แว่น KITTY กับ Pink Panther มาคนละ 1 เดนิเล่นถ่ายรูปไปเรื่อยๆ จนมา 

ปิดท้ายด้วยเจ้า landmark ของ universal แล้วเราก็ออก เดนิทางกลับกัน 

 มื้อเย็นวันนี้ ขอไปแก้ตัวที่ย่าน Shinsaibashi ใหม่เพราะ  

เมื่อวานฝนตก เลอืกร้าน Okonomiyaki แถบนัน้ เมนูน่ากนิไปหมด

ทุกอย่าง ดูปรมิาณแล้วเยอะเอาการอยู่ ต้องตัดใจสั่งมาแค่ 1 อย่าง

เท่านั้น เลยเลือกเมนูแนะนำาของร้านเลย แต่พิเศษตรงที่ส่ังว่า          

"No beef please" คงต้องเป็นอะไรที่แปลกมาก เพราะพนักงาน       

ทุกคนมองหน้ากันแล้วหัวเราะ ไม่กินเนื้อวัวนี่ ช่วยไม่ได้เนอะ         

หลังจากอาหารมาเสิร์ฟก็กินหมดด้วยความหิวในเวลาไม่นาน      

ตามความชอบส่วนตัว ชอบเจ้าปลาหมึกฝอยที่เค้าโรยหน้ามาที่สุด 

กิน takoyaki ก็อร่อยที่เจ้าโรยหน้านี่เช่นกัน ก่อนกลับ ขอมาให้ถึง

ญี่ปุ ่นอีกนิดด้วยการเล่นตู ้คีบตุ ๊กตา เสียหายไปหลายเหรียญ         

กว่าจะฝึกเทคนิค และเรียนรู ้เคล็ดลับด้วยตัวเอง ในที่สุดก็ได้          

เจ้าน้องหมามา 1 ตัว ออิ ิแต่นับๆ ดู ซื้อเอาจะถูกกว่าไหมนะ นั่นซ!ิ
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PART II : LOST IN KYOTO
 เช้านี้ หลงัจากกนิอาหารเช้าจากมนิมิาร์ททีซ่ื้อมาตนุไว้

ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเสร็จเรียบร้อย ก็รีบทำาเวลาออกเดินทาง 

เพราะตามโปรแกรมของเราวันนี้ เราจะไปตะลุยกันที่เกียวโต 

(KYOTO) ซึ่งเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ด้วย   

ความที่งงและสับสนกับสายรถไฟมากๆ ทำาให้เราได้ขึ้นรถไฟ

หวานเย็น ใช้ชวีติ slow life ดสีุดๆ (มันใช่เหรอ จรงิๆ คอืขึ้นผดิ

ประเภทรถ ฮ่าๆ) ดงันัน้เราจงึไปถงึสถานเีกยีวโตเอากเ็กอืบเทีย่ง 

ได้เวลาทานอาหารพอดี ที่สถานีนี้ก็มีร ้านอาหารมากมาย     

เพราะอยูใ่กล้ห้างขนาดใหญ่มื้อเทีย่งของเราเลยไปกนิร้านทงคตัซ ึ

หรอืหมูทอดชื่อดัง ชื่อร้าน KATSU KURA ร้านนี้พนักงานน่ารัก 

บริการเติมข้าว ซุป และผักตลอดเวลาอิ่มอร่อยเต็มที่ก็ออก      

เดนิทางไปยังที่แรก นั่นก็คอื วัดทอง (Kinkakuji)เราเดนิทางด้วย

รถเมล์ซึง่มนีกัท่องเทีย่วใช้บรกิารหนาแน่นตลอดสาย รถเมล์จอดด้านหน้า

แล้วเราก็เดินเท้าเข้าไปอีกนิดหน่อย ระหว่างทางก็มีร้านขายของที่ระลึก

เลก็ๆ น้อยๆ แต่ด้วยความทีเ่รากส็ายมากแล้ว เลยมุง่หน้าเข้าไปด้านในเลย 

 เดินไปจนถึงมุมมหาชน ถ่ายรูปวัดทองสะท้อนนำ้าได้นิดๆ หน่อยๆ ก็ไปเดินชมรอบวัดแทน เป็นทางเดินอ้อมไปด้านหลัง       

ระหว่างทางก็มีใบไม้เปลี่ยนสีให้ชื่นชมแบบบางเบา ปีนี้เป็นปีที่ใบไม้เปลี่ยนสีได้ไม่พร้อมกัน เราก็เลยไม่เห็นภาพใบไม้เป็นฉากหลัง        

ตอนถ่ายรูปเหมอืนที่เห็นตามหนังสอืท่องเที่ยว ไม่เป็นไร ปีหน้าเราค่อยมาใหม่นะ (คดิในใจเบาๆ) 
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 ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมงเราก็ต้องรีบออกจากวัดทอง เพื่อมุ่งหน้าไปยัง 

Kiyomizu-dera หรอืวัดนำา้ใส ซึ่งจรงิๆ อยู่กันคนละมุมเมอืงเลย แต่เนื่องจากเวลา

ทีม่ไีม่พอ เราเลยปรบัเปลีย่นแผน และเลอืกเอาสถานทีท่ีอ่ยากไปทีส่ดุ 2 อนัดบัแทน 

ดงันัน้การเดนิทางจากวดัทองไปวดันำา้ใสครัง้นี้จงึใช้เวลานานทเีดยีว เพราะนอกจาก

รถติด ผู้โดยสารเยอะแล้ว เรายังขึ้นผิดสายอีกด้วย งานนี้มีรอเปลี่ยนสายรถ        

นานเลย จากที่คาดการณ์ว่าเราจะไปถงึวัดนำ้าใสตอนยังคงมแีสงอาทติย์ เพื่อที่เรา

จะได้เดินวนลงมาแล้วกลับขึ้นไปดู light up อีกรอบ แต่ความจริง...เราไปถึง         

ตอนฟ้ากำาลังจะมืด พระอาทิตย์กำาลังจะจากไป กว่าจะเดินจากถนนขึ้นไปยังวัด  

อันสูงชันอีก เราก็เลยได้ไปยืนต่อแถวเพื่อเข้าชม light up เพียงอย่างเดียว              

สองข้างทางมีร้านขายของน่ารักและของกินยั่วยุกิเลสมากมาย แต่เวลานี้               

เราไม่สามารถจะแตกแถวได้แล้ว เพราะนักท่องเที่ยวมาเข้าแถวกันล้นหลามจรงิๆ 

ซึ่งที่ญี่ปุ ่นนี่ เค ้ามีระเบียบมากๆ เพราะการเข้าแถวจะทำาให้ลำาดับมันไหล              

อย่างรวดเร็ว พอถึงเวลาเปิดให้เข้าชม light up แถวก็ไหลเข้าไปแบบไม่ต้อง             

รอนานเลย 

 วัดนำ้าใสเป็นวัดที่ใช้ไม้มาขัดเป็นตัวฐานสิ่งก่อสร้างแทนการใช้ตะปู         

เป็นอะไรที ่amazing มากๆ ถงึแม้ยามคำา่คนืเราจะไม่เหน็บรเิวณฐาน แต่เค้ากม็กีาร

จัดแสดงไฟที่ไม่มากไม่น้อยไป แต่พอดีและลงตัวกับวัดนี้มากๆ รู้สึกว่าไม่เสียทีที่ต่อแถวรอเลย ประทับใจจนอยากจะอยู่นานๆ                  

แต่ด้วยความพะวงว่าจะไม่ทันรถไฟขากลับไปโอซาก้า เราเลยไม่สามารถอ้อยอิ่งที่นี่ได้นานนัก (ถึงแม้ในใจโหยหาอยากนอนเกียวโต    

ซะเลยคืนนี้) อ้อ ก่อนกลับเราไม่ลืมที่จะไปต่อแถวเพื่อจิบนำ้าใสที่ไหลผ่านลงมา 3 สายให้ดื่มเสริมโชคในด้านต่างๆ ด้านความรัก            

ด้านสุขภาพ ด้านการศกึษา ใครเลอืกดื่มสายไหนอันนี้ก็ขอเก็บไว้ไม่เปิดเผยนะคะ 

 ขากลับเดนิลงเนนิมาแล้วก็เดนิหลงในเมอืงอกีนดิหน่อยกว่าจะถงึสถานรีถไฟ วันนี้เป็นวัน Lost in Kyoto อย่างสมบูรณ์แบบ 

วันนี้เป็นวันที่ใช้พลังงานในการเดนิทาง และเดนิเท้าเยอะมากๆ แล้วเราก็ได้ขึ้นรถไฟกลับโอซาก้า (รอดแล้ว เย้ๆ ฮ่าๆ) คราวหน้าจะต้อง

มา Kyoto อกีเพื่อเก็บตกสถานที่อื่นๆอกีมากมายที่ยังไม่ได้ไป แต่ถ้าจะมานอน Kyoto จะดกีว่า จะได้ไม่เสยีเวลากับการเดนิทางเยอะ 

และเหลอืเวลาให้เดนิเล่นกนิลมชมเมอืงยามเย็นได้อกีด้วย
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PART III : CHARMING NARA

 The day before tomorrow at NARA
 พอชวีติเริ่มลงตัวกับระบบการเดนิทางและวัฒนธรรมของที่นี่เท่านัน้แหละ เวลาก็เริ่มนับถอยหลังเช่นกัน วันนี้เป็นวันสุดท้าย

ท้ายสุดของทริปญี่ปุ่นในครั้งนี้ เช้านี้แวะชมปราสาทโอซาก้าไม่นาน ก็ออกเดินทางจากโอซาก้าไปนาราแบบสบายๆ ด้วยความคุ้นชิน   

(ก็สมควรที่จะไม่งงได้แล้ว อยู่มา 4 วันละนะ ฮ่าๆ) เมื่อถึงสถานีนาราให้เดินตามป้ายบอกไปยังจุดยืนรอรถ city bus ขึ้นรถ No.2             

จะไปจอดฝั่งตรงข้ามทางเข้า แต่จรงิๆ ระยะทางจากป้ายรถถงึวัด Todaiji ใกล้แบบสามารถเดนิได้ ขากลับคงต้องเปลี่ยนเป็นเดนิกลับ

ละกันนะอากาศดขีนาดนี้ วัดโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรเิวณ

ทางเดนิเข้าสู่วัด มผีู้คนมากมาย กวางน้อยก็เช่นกัน ทัง้คนทัง้กวางเดนิเล่นกันแบบถ่ายรูปเพลนิเลยกว่าจะเข้าไปถงึข้างใน ฮ่าๆ

 

 แต่แค่ก้าวแรกที่เดินผ่านเข้าไปพบตัวอาคารไม้ เป็นวินาทีที่ยืนอึ้งกับความอลังการงานสร้าง เป็นภาพที่สวยงามติดตามากๆ 

รู้สึกได้ถึงความศรัทธาของคนที่นี่ บรรยากาศที่นี่ถึงจะเต็มไปด้วยผู้คน แต่ภายในจิตใจกลับรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูก บางครั้งชีวิต        

คนเราก็ต้องการความสงบแทรกระหว่างการใช้ชวีติที่วุ่นวายบ้าง 

          “นีแ่หละเหตผุลทีช่อบออกเดนิทาง”


