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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 เจอกนัในหน้าร้อนอกีแล้ว อากาศร้อนยงัไม่ค่อยวติกมาก เพราะหนหีลบไปอยู่

ในห้องแอร์ได้ วันธรรมดาก็อาศัยบารมีของแอร์เย็นในตึกที่ทำางาน ส่วนเสาร์อาทิตย์       

ก็ค่อยหาเรื่องไปเอาแอร์เย็นตามห้างสรรพสินค้าละกัน จะสังเกตเห็นว่า วันหยุดช่วง  

หน้าร้อนเชน่นี้ คนไปเดนิในห้างแบบทัง้ครอบครวักนัเยอะมากในช่วงกลางวนัสำาหรบัคน

ทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงและชานเมอืง สาเหตุคงเป็นเพราะหลบร้อนไปเอาแอร์เยน็แบบไม่ต้อง

เปลืองจ่ายค่าไฟที่บ้าน อิอิ... ถ้าไปเอาแต่แอร์เย็นอย่างเดียวในห้าง ก็ไม่ว่ากันหรอก     

แต่ถ้าเดนิดไูป ช้อปไปด้วย เหน็โน่นอยากได้ เหน็นีก่อ็ยากเอา เพราะมนัลดราคาตัง้เยอะ

จากป้ายที่ตดิ ซึ่งบางทกี็ไม่รู้มันลดจรงิปะ เห็นราคาป้ายเปลี่ยนขึ้นทุกทกี่อนจะลดราคา 

สุดท้ายก็ควักตังค์จ่ายเพลนิไปหน่อย ทำาเอาสถานการณ์การเงนิในช่วงฤดูร้อนของท่าน

อาจมีปัญหาได้นะครับ ขอเตือน..... แต่เรื่องท็อปฮิตให้เราต้องนั่งบ่นปวดเฮดกันทุกปี     

ก็คือเรื่อง ฤดูหมอกควันมาเยือนภาคเหนือเหมือนเป็นเทศกาลหมอกควันประจำาปี          

ไปซะแล้ว มาพร้อมกับความร้อน อากาศอบอ้าว ปีนี้ยังแถมมปีัญหาภัยแล้งอย่างหนัก 

ฝนตกลงมาน้อยมากในปีที่ผ่านมา ตอนนี้เลยเริ่มมีปัญหาขาดแคลนนำ้าสำาหรับใช้     

ทำาการเกษตร กระทบไปถึงแหล่งนำ้าที่เอามาทำานำ้าประปาให้เราได้ใช้ในชีวิตประจำาวัน 

ปกติใน มช. เราใช้นำ้าจากอ่างแก้วเป็นหลัก ผสมกับนำ้าประปาของทางเทศบาล              

ยามขาดแคลน ตอนนี้นำา้ในอ่างแก้ว ชักลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ทาง มช. จงึเริ่มรณรงค์

ให้ชาว มช. ช่วยกันประหยัดการใช้นำ้าในอาคารและในหอพัก ได้แต่ภาวนาขอให้เรา       

ทกุคนรอดผ่านภยัแล้งปีนี้ไปได้ คงไม่ต้องเดอืดร้อนหนกัถงึขัน้เจด็วนัอาบนำา้หนเดยีวกนั 

(แบบในหน้าหนาว) นะครับ

 ถ้าจะวเิคราะห์กันจรงิๆ แล้ว ปัญหาหมอกควันกับปัญหาภัยแล้ง ถอืเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวเนื่องต่อกัน เพราะป่าไม้ในภาคเหนือถือเป็นต้นกำาเนิดของแม่นำ้าสายหลัก           

ของประเทศ โดยเฉพาะป่าต้นนำา้ ปิง วงั ยม น่าน ทีไ่หลลงไปรวมกนัเป็นแม่นำา้เจา้พระยา 

ถูกทำาลายบุกรุกเพิ่มขึ้นทุกปี ทัง้ที่เป็นบรเิวณป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ป่าต้นนำา้ เพื่อขยาย

พื้นที่การเพาะปลูกของชาวบ้าน โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดที่ได้รับการส่งเสริมจาก  

กลุ่มนายทุนบรษิัทใหญ่ๆ เพื่อเอาไปทำาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ เมื่อป่าถูกทำาลายลงไปมาก 

กไ็ม่มป่ีาไม้คอยช่วยซับนำา้ไว้ในดนิ อากาศแห้งแล้ง ฝนตกน้อยลง แหล่งนำา้ต้นนำา้กค่็อยๆ 

แห้งไป สุดท้ายนำ้าที่ไหลลงมารวมกันเป็นแม่นำ้าก็ลดน้อยลง    
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และนำ้าที่ถูกเก็บกักไว้ในเขื่อนกั้นนำ้าต่างๆ ก็ลดตามลงไป      

อย่างมากมายในปีนี้ จนกลายเป็นปัญหาภัยแล้งที่เรากำาลัง

ประสบชะตากรรมร่วมกนัในขณะนี้ ทางออกในการแก้ไขปัญหา

ในระยะยาว คงต้องช่วยกันยุติการบุกรุกทำาลายป่า เอาผืนป่า

คนืกลบัมา โดยเฉพาะป่าทีเ่ป็นต้นนำา้ เขตป่าอทุยานทีอ่ยูบ่นภเูขา 

รณรงค์ช่วยกนัปลกูต้นไม้ในป่าเพิม่มากขึ้น ลดและเลกิการปลกู

พชืเชงิเดี่ยวพวกข้าวโพดที่ทำาลายสิ่งแวดล้อมบนที่สูง แถมยังมี

ซากพชื ซงัข้าวโพดทีเ่หลอืกองโตมากมายทัว่ดอยทีต่้องจดัการ

โดยจุดไฟเผา ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันที่กระทบต่อสุขภาพ

ทัง้ของมนษุย์และสตัว์เลี้ยง รวมไปถงึสตัว์ป่าทีเ่ริม่หาป่าอยูย่าก

ไปทุกที

 หากวิเคราะห์ดูดีๆ แล้ว รายได้ที่มาจากการปลูก

ข้าวโพดที่ชาวบ้านได้รับในแต่ละปี บวกกับกำาไรที่บริษัทรับซื้อ

ข้าวโพดยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกได้กอบโกย

เอาไปเป็นส่วนใหญ่ เทยีบไม่ได้กบัการสญูเสยีสขุภาพของมนษุย์

ที่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคที่เป็นผลกระทบมาจากปัญหา

หมอกควัน การลดลงของจำานวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยว    

ภาคเหนือ ทำาให้รายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยวเสียหาย

ไปอย่างมากมายหลายพันล้านบาทในฤดูหมอกควันที่มาเยือน

เราทุกปี ที่แย่มากที่สุด น่าจะเป็นการสูญเสียป่าไม้ที่ถูกบุกรุก

เพิม่ขึ้นอย่างมากเพือ่การปลกูข้าวโพด และพชืเกษตรชนดิอืน่ ๆ  

ที่ไม่เหมาะในการปลูกบนที่สูง ในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา         

เราน่าจะสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ     

ซึ่งสุดท้ายก็จะย้อนกลับมาซำ้าเติมสู่ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลน  

นำ้าใช้ในทางเกษตร นำ้าอุปโภค บริโภค ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ 

ถือเป็นชะตากรรมที่ล้วนแต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ที่เป็น           

ผู ้ทำาลายความสมดุลย์ในธรรมชาติที่ เราทุกคนไม่อาจจะ   

ปฏเิสธความรับผดิชอบร่วมกันได้

 เดือนเมษายน ถือเป็นช่วงที่เข้าสู่วันปีใหม่ของไทย      

คือ เทศกาลสงกรานต์ ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสงกรานต์ปีนี้ 

เชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือจะมีความสนุกสนานจากการ

เล่นนำ้าสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปีหรือไม่ แค่ผลกระทบจาก

ปัญหาหมอกควัน นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นมาเที่ยวกัน

อยู่แล้ว ถ้ามีปัญหาไม่มีนำ้าจะให้เล่นกันในช่วงสงกรานต์ ก็ยิ่ง  

น่าเป็นห่วงมากเข้าไปอีก สงสัยปีนี้คงต้องรณรงค์เล่นนำ้า

สงกรานต์อย่างประหยัด เอาแค่ใส่ขวดฟ็อกกี้มาพ่นใส่กัน           

ก็น่าจะโอแล้ว ขืนเปิดนำ้าประปาใส่ถัง มาสาดใส่กันเหมือนเช่น

ทกุปี มหีวงัพวกเราอาจจะไม่มนีำา้ประปาให้ใช้กนัในเดอืนพฤษภา

และมถินุายนทีจ่ะมาถงึแน่ เพราะเหน็ข่าวว่าปีนี้ฝนอาจจะมาช้า

กว่าทุกปี อย่างเร็วก็เดือนกรกฎาคมโน่น มาร่วมด้วยช่วยกัน

ประหยัดนำา้ เพื่อชาตกิันนะครับ

 สำาหรับงานประเพณีรดนำ้า ดำาหัว ขอพรจากผู้อาวุโส 

ผูห้ลกัผูใ้หญ่ของสถาบนัฯ เนือ่งในเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้คาดว่า

จะกำาหนดจัดงานในวันพฤหัสที่ 21 เมษายน ส่วนของ มช. จัดใน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน หากไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง ก็ขอเชญิชวน

ชาวสถาบันฯ โดยในช่วงเช้าวันที่ 21 เมษายน มาร่วมงานกัน    

ให้มากๆ เหมอืนทุกปี ส่วนในตอนบ่าย วันที่ 22 เมษายน ก็เชญิ

มาร่วมขบวนแห่ไปร่วมงานรดนำ้าดำาหัวที่จัดขึ้นใน มช. ร่วมกับ

หน่วยงานอื่นๆ เพื่อรดนำา้ดำาหัวผู้อาวุโส และผู้บรหิารของ มช. 

เหมือนเช่นทุกปี หวังว่าชาวสถาบันฯ ทุกท่านจะได้มาร่วมงาน

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสของสถาบันฯ และขอรับ      

พรดีๆ จากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา หวังว่าหมอกควันและ      

ภยัแล้ง จะหมดไปในเรว็ๆ นี้ ขอให้ทกุท่านโชคด ีมอีากาศบรสิทุธิ์

หายใจและมนีำา้ใช้อย่างพอเพยีง 

 ....... พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 เมือ่วนัศกุร์ที ่12 ก.พ. 2559 ทีผ่่านมา ศนูย์วจิยัด้านโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดประชุมวิชาการประจำาปีขึ้น             

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากร

จากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่เป็นเครือข่าย     

ในการส่งต่ออาสาสมัคร ให้กับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์    

ของสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เอดส์ฯ เอง กิจกรรมในงาน    

ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรของสถาบันฯ ได้แก่

ท่านผู้อำานวยการบรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการป้องกันเอชไอว ี

อาจารย์หมอขวัญชัยบรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดูแลรักษา      

ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีที่ เป็นผู ้ใหญ่ และคุณหมอลินดาบรรยายเกี่ยวกับ         

ความก้าวหน้าในการป้องกันเอชไอวตีลอดจนการดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อที่เป็นมารดา ทารก และเด็ก นอกจากนัน้ เรายังได้รับเกยีรตจิาก 

นายแพทย์ชวลิต นาถประทาน อดีตผู้อำานวยการศูนย์ควบควบโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์การทำางานวิชาการ         

ในระดับนานาชาติหลายปี มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์อีกด้วย เนื้อหาสำาคัญอีกส่วนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้   

คอืการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวจิัยของสถาบันฯ กับบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านทางการอภปิรายบนเวท ี

และการออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ในการประชุมครั้งนี้พยาบาลที่เข้าประชุม จะได้รับหน่วยคะแนนจำานวนหนึ่งสำาหรับเป็น       

หลกัฐานในการต่ออายใุบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีของพยาบาลอกีด้วย โดยมเีข้าร่วมประชมุทัง้สิ้น 161 คน ประกอบด้วยบคุลากร

ของโรงพยาบาลต่างๆ 88 คน และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 73คน

 โครงการวิจัยต่างๆ ของสถาบันฯ จะดำาเนินไปได้ ต้องมีอาสาสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างเพียงพอ ลำาพังการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่หาอาสาสมคัรเองโดยตรงของโครงการวจิยัต่างๆ ไม่สามารถหาอาสาสมคัรได้มากนกั โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการ

วิจัยด้านโรคเอดส์ ซึ่งอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก              

โรงพยาบาลต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ในการช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล และส่งต่อผู้ป่วยสนใจเข้าร่วมโครงการ   

มายงัสถาบนัฯ  การจดัการประชมุวชิาการของศนูย์เอดส์ฯ ในครัง้นี้ จงึเป็นการขอบคณุโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านทางการบรกิารวชิาการ

ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ มีศักยภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความผูกพันระหว่างกัน และเมื่อดูการตอบรับ

ตลอดจนผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุม พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมครั้งนี้มาก และอยากให้สถาบันฯ        

จัดกจิกรรมในลักษณะนี้อกี จงึค่อนข้างอุ่นใจได้ว่า สถาบันฯ จะยังได้รับความสนับสนุนจากโรงพยาบาลต่างๆ ในการส่งผู้ป่วยมาให้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้เรายังสามารถดำาเนนิงานวจิัยที่มคีุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยนืต่อไป
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ก ารวิจัยเพื่อค ้นหาตัวบ่งชี้   

โรคมะเร็ง (Cancer biomarker) เป็นเรื่องที่

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

หากพบ marker ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้ 

จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำาไปใช้

ทางคลนิกิ เช่น ในการตรวจคัดกรองหรอื

วินิจฉัยโรค เพื่อป้องกัน และติดตาม       

การรักษาโรคมะเร็ง ทั้งนี้การดำาเนิน       

งานวิจัยด้านนี้ มีความจำาเป็นต้องอาศัย

ความรู้พื้นฐานของสาเหตุการเกิดมะเร็ง

ตลอดจนมีความเข้าใจเทคโนโลยีด้าน      

ชวีโมเลกลุ เพือ่สามารถทำาการวจิยัพฒันา

ต่อยอดเป็นชุดตรวจได้ต่อไป

 เชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) 

เป็นสาเหตุของมะเร็งหลายชนดิ เช่นมะเร็ง

ปากมดลูก และอาจเป็นสาเหตุของมะเร็ง

ทวารหนกั ซึง่อตัราชกุของการพบเชื้อไวรสั 

HPVในมะเรง็ปากมดลกูพบได้สงูถงึมากกว่า

ร้อยละ 90 การทีเ่ชื้อ HPV มคีวามสามารถ

ในการก่อมะเรง็ได้เนือ่งจากเป็นเชื้อทีส่ร้าง

โปรตนีก่อมะเร็ง (Viral on coprotein) คอื

E6 และ E7 ซึ่งจะถูกสร้างขี้นเมื่อมีการ   

เพิ่มจำานวนของไวรัส (viral replication)      

ในเซลล์ที่ตดิเชื้อ HPV โปรตนี E6 และ E7 

มหีน้าทีส่ำาศญัต่อการคงอยูข่องไวรสัในเซลล์

โดยทีโ่ปรตนี E7 สามารถจบักบัโปรตนี pRb 

ในเซลล์ทีม่หีน้าทีค่วบคมุ cell cycle (สภาวะ

ที่ เซลล์มีการเจริญแบ่งตัวเพิ่มจำานวน 

แต่ละ cycle มีเหตุการณ์ตามลำาดับคือ      

G1 S G2 M ซึ่ง G คอื Gap phase ส่วน S 

และ M คอื DNA Synthesis และ Mitosis 

ทำาให้เซลล์สูญเสียการควบคุมการเจริญ

แบ่งตวั โปรตนี E6 ของไวรสั สามารถจบักบั 

โปรตีน p53 ในเซลล์ ทำาให้เซลล์ไม่เข้าสู่

ขบวนการตาย (apoptosis) ดังนั้นเซลล์ที่ 

ติดเชื้อไวรัส HPV แล้ว ถ้ารอดจากการ

กำาจัดโดยระบบภูมิต้านทานของร่างกาย 

เซลล ์นั้นจึงยังคงมีชีวิตและสามารถ     

เจริญแบ่งตัวเพิ่มจำานวนต่อไปได้เรื่อยๆ

และอาจเกิดความผิดปกติจนกลายเป็น

เซลล์มะเรง็ในทีส่ดุ ปัจจบุนันี้ ในทางคลนิกิ

ได้นำาการตรวจหาการตดิเชื้อ HPV (HPV testing) 

มาใช้ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู

ในผูห้ญงิอาย ุ30 ปีขึ้นไป ร่วมกบัการตรวจทาง 

Cytology ซึ่งช ่วยเพิ่มความไวมากขึ้น    

เทยีบกบัการตรวจทาง Cytology เพยีงอย่างเดยีว 

อย่างไรกต็าม การศกึษาวจิยัเพือ่หาตวับ่งชี้

ที่เพิ่มทัง้ความไว และความจำาเพาะ ยังคง

มีความจำาเป็น ซี่งตัวบ่งชี้ที่นักวิจัยได้ให้

ความสนใจเช่น ระดับปริมาณเชื้อ HPV  

การเตมิหมู่เมธลิในยนีส์ของเชื้อไวรัส HPV 

การเตมิหมู่เมธลิใน host gene เป็นต้น
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 ศูนย์ชีวโมเลกุลฯ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้ความสนใจ   

งานด้านนี้เช่นกัน ขณะนี้ห้องปฏิบัติการ 

วิจัยไวรัสได้ทำาการพัฒนาวิธีการตรวจ

ระดบัปรมิาณเชื้อ HPV ในสิง่ส่งตรวจเซลล์

จากปากมดลูก และเซลล์จากทวารหนัก 

วิธีการวัดระดับปริมาณเชื้อทำาโดยวิธ ี   

Real time PCR ซึง่ในขัน้แรกของการพฒันานี้ 

ได้ดำาเนนิการแบบ Single-plex (ตรวจเชื้อ

หนึ่งชนดิในหนึ่งปฏกิรยิา) และได้ใช้วธิกีาร

ดังกล่าวในการวัดระดับปริมาณเชื้อ HPV 

ชนดิสายพนัธุ ์16 18 52 ในสิง่ส่งตรวจเซลล์

จากทวารหนักของอาสาสมัครชายรักชาย 

และได้วิเคราะห์กับตัวแปรทางคลินิก         

ที่ สำ า คัญคือความผิดปกติของ เซลล ์       

ทวารหนัก ทั้งนี้ผลงานบางส่วน นักวิจัย    

ไ ด ้ นำ า ไ ป เ ผ ย แ พ ร ่ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม                          

30th Internat ional  Papi l lomavirus             

Conference & Clinical and Public Health  

Workshop ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 

กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ เมอืงลสิบอน 

ประเทศโปรตุเกส งานวิจัยนี้ได้รับทุน

สนับสนุนจาก โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาต ิปี พ.ศ. 2557 

 การวิจัยงานด้าน Molecular   

biomarker เพือ่บ่งชี้โรคมะเรง็ทีเ่กีย่วข้องกบั

การติดเชื้อไวรัส HPV ยังคงดำาเนินต่อไป 

โดยขณะนี้ นักวิ จัย ได ้พัฒนาวิธีการ             

ให ้ เป ็นการวัดปริมาณเชื้อไวรัส HPV       

แบบ Multiplex (วัดหลายเชื้อในหนึง่ปฏกิรยิา) 

ซึ่งมีข้อดีหลายประการคือการลดต้นทุน

ด้านสารเคมทีีใ่ช้ สามารถประหยดัสิง่ส่งตรวจ

ได้มาก และประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมี

แผนการพัฒนาวิธีการศึกษาเพื่อวัดระดับ

การเตมิหมู่เมธลิในยนีส์ของเชื้อไวรัส HPV 

ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถนำาหลักการและ

เทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาการเติมหมู่ 

เมธลิใน host gene ซึง่เป็นแนวทางการวจิยั

ด้าน Biomarker ของมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้    

ซึง่ความก้าวหน้าของงานด้านนี้จะนำาเสนอ

ในโอกาสต่อไป

ดร.อุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดีครับพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน สภาพอากาศบ้านเราในปัจุบันมีอุณหภูมิสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาหมอกควัน     

ที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ศูนย์ฯ ของเรายังดำาเนนิงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการทำาวจิัย

ที่มุ่งเน้นถงึปัญหาที่กำาลังเกดิขึ้น เพื่อเผื่อแพร่ผลงานวจิัย และนำาไปใช้ประโยชน์แก่คนในชุมชน ในฉบับนี้มคีวามเคลื่อนไหวดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1.

 ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยฯ ได้เข้าชี้แจงโครงการและวางแผนกับเยาวชนในอำาเภออมก๋อย ในโครงการขยายผล    

การสร้างแหล่งอาหารปลอดภยัจากสารเคมกีำาจดัศตัรพูชืใน   ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ เพือ่สร้างแหล่งอาหารปลอดภยัในชุมชน

ให้เกดิขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2559

 และได้เข้าชี้แจงโครงการศกึษาส่งเสรมิศกัยภาพชมุชนเกษตรในการใช้พชืสมนุไพรทดแทนสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื เพือ่การผลติ

พืชอาหารปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของชุมชน (บริการวิชาการ 59) โดยได้เข้าพบผู้อำานวยการโรงเรียนสบวาก ติดตามผลโครงการ      

ที่ผ่านมาและประชุมหารือกับผู้ประสานงานทาง อบต.แม่นาจร และผู้อำานวยการโรงเรียนแม่หอย และโรงเรียนแม่นาจร เพื่อชี้แจง

โครงการที่จะได้ดำาเดนิการต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
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2.

4.

 หน่วยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพร้าว เทศบาลตำาบลเวียงพร้าว ร่วมสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาเครือข่าย      

การผลติและการบรโิภคอาหารปลอดภยัจากสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื โดยชมุชนมส่ีวนร่วมในอำาเภอพร้าว จงัหวัดเชยีงใหม่ ได้ร่วมวางแผน

กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อดำาเนินกิจกรรม และสร้างกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารเคมีในตำาบลเวียงพร้าว ซึ่งในครั้งนี้คณะผู้วิจัย 

นำาโดย ดร.ธัญภรณ์  เกดิน้อย ได้เข้าพบนายศราวุธ  ไทยเจรญิ นายอำาเภอพร้าว เพื่อนำาเสนอรายละเอยีดโครงการวจิัย พร้อมรับฟัง

ข้อเสนอแนะการดำาเนินงานในพื้นที่ จากนั้นทางโครงการฯ ได้จัดการสัมมนา และชี้แจงโครงการต่อ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรของ 

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีนายกิติพัฒน์  สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำาบลเวียงพร้าว ร่วมสัมมนา ให้นโยบายของเทศบาล         

เวยีงพร้าว ในการสนับสนุนกจิกรรมโครงการฯ และ นพ.สมติ  ศมพันธุ์พงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพร้าว ให้นโยบายการรับพชืผัก

ปลอดสารเคมขีองโรงพยาบาลพร้าวและร่วมวางแผนโครงการ ซึง่ในครัง้นี้ทางโรงพยาบาลเวยีงพร้าวพร้อมรบัผลผลติจากกลุม่เกษตรกร

เข้าสู่ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลอีกด้วย เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาดังกล่าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร

อำาเภอพร้าวที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคาร ที่ 8 มนีาคม 2559

 ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส            

และคณะทำางานด้านหมอกควนัและสขุภาพ เข้าประชมุร่วมกบั

นายแพทย์สมมติร  สงิห์ใจ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลเทพรตัน-

เวชชานกุลู เฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา พร้อมด้วยทมีพยาบาล

และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ เพือ่ปรกึษาการดำาเนนิงานโครงการ

วิจัย “การสร้างเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ในพื้นที่อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม          

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่        

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

3.

 ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นกัวจิยัอาวโุส และคณะ 

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา     

การเผาและมลพษิจากหมอกควนั ในพื้นที ่อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ 

โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ           

นายชลธศิ  สรุสัวด ีอธบิดกีรมป่าไม้ และนายทศพล  เผือ่นอดุม 

นายอำาเภอแม่แจ่ม พร้อมทัง้ ผศ.ดร.พฤกษ์ อกักะรงัส ีผูอ้ำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค ์ (ERDI) มช.                 

และตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  มาเข ้าร ่วม           

การประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำาเภอแม่แจ่ม 

จ.เชียงใหม่ และ ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล ได้นำาเสนอ 

“โครงการหมอกควันและผลต่อสุขภาพ” ที่ดำาเนนิการในพื้นที่

อ.แม่แจ่ม ในที่ประชุมด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

 นอกจากนี้ คณะทำางานด้านหมอกควันและสุขภาพ 

ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมพธิเีปิดหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แบบเคลื่อนที่  (Mobile air qual ity monitoring unit)                           

โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายอำาเภอแม่แจ ่ม                   

ณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอแม่แจ่ม
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

1.

 โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองโดยการแปรรูปถั่วชีวภาพด้วยเทคนิคการใช้เชื้อบริสุทธิ์        

แบบแห้ง และการยกระดับมาตรฐานการผลิตตามแนวทางอาหารปลอดภัย” ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทีมวิจัย         

จากหน่วยฯ พร้อมด้วยคณะทำางานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการฯ                   

ในวนัพฤหสับดทีี ่3 ธนัวาคม 2558 ณ ห้องประชมุเทศบาลตำาบลบ้านแม อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม่ และได้มกีารจดักจิกรรมการฝึกอบรม

ชมุชนต้นแบบในการผลติหวัเชื้อถัว่ชวีภาพบรสิทุธิ์แบบแห้ง ให้แก่กลุ่มแปรรูปถัว่ชวีภาพท่าโป่ง ครัง้ที ่1 ในวนัจนัทร์ที ่21 ธันวาคม 2558 

และครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิชมุชนแปรรปูผลติภณัฑ์ถัว่ชวีภาพ ต.บ้านแม อ.สนัป่าตอง จ.เชยีงใหม่

 ประชุมชี้แจงโครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองฯ ในวันพฤหัสบดทีี่ 3 ธันวาคม 2558

 การฝึกอบรมชุมชนต้นแบบในการผลติหัวเชื้อถั่วชวีภาพบรสิุทธิ์แบบแห้ง ครัง้ที่ 1 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

 การฝึกอบรมชุมชนต้นแบบในการผลติหัวเชื้อถั่วชวีภาพบรสิุทธิ์แบบแห้ง ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

2.  ห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์สารอาหาร ได้ทดสอบผลการควบคมุคณุภาพ

การวเิคราะห์ไอโอดนีในตัวอย่างปัสสาวะร่วมกับ EQUIP (Ensuring the Quality 

of Urinary Iodine Procedure), CDC สหรัฐอเมรกิา ห้องปฏบิัตกิารฯ และได้รับ 

Certificate ตั้งแต่ปี 2008 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2015 เป็นระยะเวลา 8 ปี           

แสดงคะแนนการวเิคราะห์ในระดบัดมีาก กล่าวคอื ผลการวเิคราะห์เทยีบได้กบั 

Target value ทุกครัง้ (100%)
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3.

 หน่วยฯ ให้บรกิารนกัศกึษาสาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เข้าศกึษาดงูานการตรวจหาปรมิาณโลหะ

โดยใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ณ ห้องปฏบิัตกิารวเิคราะห์สารอาหาร อาคาร 3 สถาบันฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนวชิา 510442 (Special Techniques in Clinical Laboratory) จะต้องมกีารฝึกงานในด้านต่างๆ รวมถงึการตรวจธาตุโลหะโดยใช้

เครื่อง AAS จำานวนนักศกึษาที่เข้าศกึษาดูงานทัง้สิ้น 81 คน (แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 8-9 คน) ตัง้แต่วันที่ 18 มกราคม – 26 เมษายน 2559 

โดยมคีุณธวัชชัย  คำารนิทร์ และคุณนคร  ปรวิัตรสกุลชัย เป็นผู้ฝึกสอน

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 

1.

 ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     

และ Asian Wound Care Association จัดเสวนางานวจิัยหัวข้อ Chiang Mai International Research Forum on Lower Extremity Wounds 

ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญด้าน Low Extremity Wounds มาร่วมบรรยาย พร้อมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องณ ห้องประชมุศนูย์อบุตัเิหตุ 

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจ         

เข้าร่วมจำานวนทัง้สิ้น 46 คน
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2.

 โครงการ “ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย (ต่อเนื่องปีที่ 2)” จัดการประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง 

“Practical point in diabetic foot care II” ณ ห้องประชุมชัน้ 15 สุจณิโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 3-4 มนีาคม 

2559 โดยมแีพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมจำานวน 98 คน

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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 ในการประชมุ MTN Annual Meeting 2016 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่13-16 มนีาคม 2559 สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สุขภาพ นำาโดย ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการ และทมีงาน MTN เข้าร่วมประชุม โดยการ

ประชุมครั้งนี้คณะผู้จัดได้มอบรางวัล MTN-017 Team Award ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโอกาสที่

สถาบันฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวจิัยนี้ และได้ดูแลอาสาสมัครเป็นอย่างดมีาโดยตลอด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล 

Team Award จากโครงการวิจัย MTN-017

“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นปี 2558 จาก วช.

 ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วจิัยด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สขุภาพ ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัรางวัลสภาวจิยัแห่งชาต ิ

: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2558 ในสาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ จากสำานักงานคณะกรรมการวจิัย

แห่งชาติ (วช.) และมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ Event Hall 102-103 ศนูย์นทิรรศการและการประ

ชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 ชาวสถาบันฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ           

ศ. นพ.กติตพิันธุ์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 เมื่อวันที่ 11-12 มนีาคม 2559 ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส และคณะนักวจิัยจากหน่วยวจิัย    

สิง่แวดล้อมและสขุภาพ ศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ได้เข้าร่วมจัดงาน

เสวนาวชิาการ เรื่อง “การบรหิารจัดการปัญหาหมอกควัน เพื่อลดภัยพบิัต”ิ เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 ซึ่งจัดโดยมูลนธิอิาสา

เพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ หอนทิรรศการศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ โดยในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ              

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และได้ถวายคำาอธิบายผลงานวิจัย ที่บูธของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยมลพิษหมอกควันและสุขภาพ” และในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 

2559 เวลา 14.00 – 14.30 น. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ โดยได้บรรยาย                  

เรื่อง "แนวทางปฏบิัตใินการดูแลสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุในระดับชุมชนในช่วงวกิฤตหิมอกควัน” ด้วย
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...

"Visitor"

นักวิจัยจาก NIH พบผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 Dr. Richard Berzon จาก the National Institutes   

of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบ ศ. นพ.สุวัฒน์  

จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการวิจัยในด้าน HIV 

ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

University of Minnesota

เยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 คณะนกัวจิยัจาก University of Minnesota เดนิทาง

เข้าเยี่ยมเยือนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยม ี        

ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการ พร้อมด้วย   

คณะผู ้บริหารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ             

ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY  

GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559    

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ้ด ้านงานวิจัย ตลอดจน        

การสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน และอาจนำาไปสู ่        

ความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่จะมีขึ้น        

ในอนาคตอกีด้วย
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นักวิจัยจาก DTU เยี่ยมห้องปฏิบัติการ              

พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ทิพวรรณ 

ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส และคณะ ได้ให้การต้อนรับ 

Prof.Jens Christian Tjell, Technical University of Denmark 

(DTU), Copenhagen, Denmark ในโอกาสเข้าเยี่ยม        

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและ

สขุภาพ ศนูย์วจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพประยกุต์ สถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร3) ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้        

รับเชิญมาพูดปาฐกถาประจำาป ี 2559 ของมูลนิธ ิ      

ดร.บลโูน แวร์เดลมานน์ ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 ในการมาเยี่ยมห้องปฏิบัติการพิษวิทยาฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก Prof. Tjell เคยมีงานวิจัยร่วมกับสถาบันฯ         

โดยมีนักศึกษาเดนมาร์ก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มาทำาวิจัยด้านการปนเปื้อนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช  

ในนำ้านมมารดาที่สถาบันฯ มาก่อน และในครั้งนี้ Prof. Tjell มีความยินดีสนับสนุนงานวิจัยด้านหมอกควัน โดยยินด ี    

ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรกึษางานวจิัยปรญิญาเอกของนักศกึษาด้วย

...

รับนกัวจัิยจากประเทศญี่ปุน่  สานตอ่ความร่วมมอื

งานวิจัยด้าน HIV

 ศ. นพ.สวุฒัน์ จรยิาเลศิศกัดิ ์พร้อมด้วย ศ. นพ.ขวัญชัย  

ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้บริหารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร่วมต้อนรับ Dr.Naho TSUCHIYA, M.D., M.Sc., Ph.D.              

จาก Department of Preventive Medicine and Epidemiology, 

Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University 

ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง BOARD ROOM อาคาร 1 สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 10 มนีาคม 2559 ซึ่ง Dr.Noho 

TSUCHIYA มคีวามสนใจงานวจิัยด้าน HIV อกีทัง้ยังเป็นหนึ่งใน

คณะทำางานของ Professor Koya Ariyoshi ที่เคยเดินทางมา    

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้งานวิจัยด้าน HIV กับสถาบันฯ มาแล้ว        

ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและการสานต่อ

ความร่วมมอืด้านงานวจิัยในระดับนานาชาตอิกีด้วย
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"Doing & Training"

นักวิจัยจาก Columbia University Medical Center ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้           

งานวิจัยด้านโรคเอดส์กับแพทย์ประจำาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 แพทย์ประจำาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ      

ร่วมให้การต้อนรับ Professor Stephen M. Arpadi, MD, MS 

Professor of Pediatrics and Epidemiology จาก Columbia 

University Medical Center พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้     

งานวิจัยด้านโรคเอดส์โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็กและวัยรุ ่น          

ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องอเนกประสงค์) อาคาร 1 เมื่อวันที่ 

23 มนีาคม 2559

...

 ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ดร.อรุณรัตน์    

ตั้งมั่นคงวรกูล และคณะ ได้ทำากิจกรรมบริการวิชาการ เรื่องการให้การศึกษาเพื่อป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์         

ไม่พงึประสงค์ในวัยรุ่น กศน. เมอืงเชยีงใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวลิะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 24 

มีนาคม 2559 เนื่องจากทหารเกณฑ์ของค่ายกาวิละส่วนหนึ่งก็เป็นนักเรียนนักศึกษาของ กศน. ด้วย จึงถือเป็น       

โอกาสดทีี่จะได้จัดกจิกรรมอบรมเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยให้กลุ่มเป้าหมายในครัง้นี้ ซึ่งกจิกรรมดังกล่าวมทีัง้

การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องความเป็นชาย/หญิง เรื่องความรัก เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถุงยาง

อนามัย รวมไปถึงเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควร ทำาให้เหล่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความรู้          

และตระหนกัถงึปัญหาจากการมคีวามสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั รวมทัง้สามารถหาทางออกทีเ่หมาะสมให้กบัปัญหาได้อกีด้วย

บริการวิชาการเรื่องเพศศึกษาให้ทหารเกณฑ์ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดตัวโครงการ การพัฒนาเครือข่ายการผลิต

และการบริโภคอาหารปลอดภัยฯ ในอำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดตัวโครงการ การพัฒนาเครือข่าย     

การผลติและการบรโิภคอาหารปลอดภยั จากสารเคมกีำาจดัศัตรพูชืโดยชมุชนมส่ีวนร่วมในอำาเภอพร้าว จงัหวัดเชยีงใหม่ 

โดย ดร. ธญัภรณ์  เกดิน้อย หวัหน้าโครงการกล่าวรายงาน ต่อนายศราวธุ  ไทยเจรญิ นายอำาเภอพร้าว ประธานในพธิเีปิด 

และนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานในพื้นที่กล่าวให้การต้อนรับ โดยมีนายกิติพัฒน์  สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตร ี               

ตำาบลเวียงพร้าว และนายแพทย์สมิต  ศมพันธุ์พงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพร้าว เล่าความเป็นมาของโครงการ      

เมื่อวันที่ 22 มนีาคม 2559 ที่ผ่านมา

 สำาหรับการเปิดตัวครัง้นี้เป็นการร่วมมอืระหว่างนักวจิัย และหน่วยงานในพื้นที่อำาเภอพร้าว เพื่อการส่งเสรมิให้

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยหันมาผลิตปลูกผักปลอดสารเคมี โดยผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ  

และพษิภัยของสารเคมกีำาจัดศัตรูพชื และสร้างความตระหนัก ความต้องการผลติและบรโิภคพชืผักปลอดภัย โดยการ

ตรวจระดบัสารกำาจดัศตัรพูชืในกลุม่เกษตรกร และผูบ้รโิภคในอำาเภอพร้าว นอกจากนี้ยงัเป็นการสร้างเครอืข่ายเกษตรกร

ผู้บริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชในอำาเภอพร้าว และสร้างตลาดผู้รับซื้อในหน่วยงาน องค์กร              

และความต้องการอาหารปลอดภัยในชุมน

...

เสวนา เรื่อง Northern Thailand Smoke Pollution Solutions 

ณ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส พร้อมด้วย ดร.วรางคณา       

นาคเสน นักวิจัยหลังปริญญาเอก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเชิญจาก   

สถานกงสลุใหญ่สหรฐัอเมรกิา จงัหวดัเชยีงใหม่ ให้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ สถานกงสุลใหญ่

สหรฐัอเมรกิา จงัหวดัเชยีงใหม่ โดย ดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล ได้ร่วมเป็นวทิยากร

เสวนา เรื่อง Northern Thailand Smoke Pollution Solutions ด้วย
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อบรม SOP-RIHES-GGG

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU)         

จัดการอบรม SOP-RIHES-GGG ให้แก่นักวจิัยและบุคลากร

ฝ่ายสนบัสนนุงานวจิยั เพือ่เป็นการทบทวนระเบยีบวธิปีฏบิตัิ

ทีถ่กูต้อง ในเรือ่งการรกัษาความลับของอาสาสมคัรโครงการ

วิจัย พร้อมทั้งร่วมพูดคุยและซักถามข้อสงสัยในประเด็น     

ดังกล่าว ทำาให้ผู ้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจในเรื่อง     

การรกัษาความลบัของอาสาสมคัรมากยิง่ขึ้น ณ ห้องประชมุ 

DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2559

...

ผูต้รวจสอบจาก NIH ตรวจสอบหอ้งปฏบิตักิาร CL และ SPU

 Westat และ FHI 360 ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนจาก 

Division of AIDS, NIH (ผู้ให้ทุนการวิจัยของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ได้มาตรวจสอบการปฏิบัติงานทาง 

ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory Unit และ Specimen 

Processing Unit ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ        

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Good Clinical Laboratory     

Practice (GCLP) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559      

โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในห้องปฏิบัติการ

ร่วมให้การต้อนรบั พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ

เป็นอย่างดี
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"Activities"

 "รว่มแสดงความยนิดกีบัคณะนติศิาสตร ์เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ย

วนัสถาปนาคณะนติศิาสตรค์รบรอบ 10 ป ีวนัท่ี 25 มนีาคม 2559"

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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ตารางกิจกรรม

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,        

รองศาสตราจารย์เกรยีงไกร  ศรธีนวบิญุชยั หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์, นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวสุธาทิพย์      

วงศ์ศรีเทพ นักสถิติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Stigma and discrimination    

reduction at health care settings to implement assessment tools in Lao PDR.                                    

ณ the Centre for HIV/AIDS and STI, Vientiane สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

นางนงคราญ  ลำาจวน นักวจิัยชำานาญการ ร่วมเป็นกรรมการสอบวทิยานพินธ์ของนักศกึษา

ระดับปริญญาเอก นายสุริยา  เพลินทรัพย์ ณ ห้องปรุะชุมฐิตะสุต ภาควิชาปรสิตวิทยา               

คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ           

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของ         

รศ. ดร.ณัฐจาพร  พิชัยณรงค์ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม        

ชัน้ 14 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เดนิขบวนแห่พระพุทธสหิงิส์

รดนำ้าดำาหัวผู้อาวุโส และผู้อำานวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1

รดนำ้าดำาหัวผู้อาวุโส และอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ บรเิวณศาลาอ่างแก้ว มช.

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ           

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญของ Academic Health Center colleagues,       

University of Minnesota และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

ร่วมกันระหว่างกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. และ Academic Health Center 

colleagues,University of ณ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมรกิา

4 - 7      เมษายน 2559

7           เมษายน 2559 

8           เมษายน 2559

13         เมษายน 2559

21         เมษายน 2559

22         เมษายน 2559

22 - 27  เมษายน 2559

เมษายน 2559
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

Presenter สาธิตการใช้อุปกรณ์ให้สัญญาณ..Time Over แบบระบบ     

Traditional Manual ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม..ค๊า

ผู้หญิง...อย่าหยุดสวย..ต้องได้ทุกสถานการณ์..อิอิ
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กล้องพร้อม..เอ้า... 1-2-3 Action!.....โดดสูงๆ ก่านี้หน่อย..ก๊าบ หลายเทคแล้นน.. ผู้ก�ากับสั่งมา น่าฉงฉาน..เจงๆ หูย..

เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน มานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิ๊น.. แม้เรี่ยวแรงจะเดินนั้นยังหมด แอบเพลียแดด..ด้วยฮ้าฟฟ...ฟ

สองคนเน้..ยังกะโฆษณา...

ยืดอก...พกถุง...แน่ะ ....กร๊ากๆๆๆ
Spider Woman!.. หารู้ไม่..นางเป็นโรคกลัวความสูง..หึหึ แต่เธอคนนี้    

ก็ท�าได้ทุกอย่างแบบ STRONG! STRONG!

ใครกัน? ….ที่โพสต์ท่าถูกต้อง

ตามมาตรฐานนางงาม... แสยะยิ้ม ยืนเฉียง  

เอียงตัว ไขว้ขา ปลายเท้าจิก...^-^
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 นีก่ใ็กล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาทกุทแีล้ว ในช่วงเดอืนเมษายนเช่นนี ้ใครหลายๆ คนคงกำาลงัคดิถงึวนัหยดุยาว

ประจำาปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั้นก็คือ วันสงกรานต์ อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นวันที่ถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสุขเลยก็ว่าได้                

เพราะนอกจากเราจะได้สาดนำา้เล่นกนัคลายร้อน แถมยงัได้หยดุยาวต่อเนือ่ง 5 วนักนัเลยทเีดยีว ซึง่คนส่วนใหญ่ในเทศกาล

สงกรานต์เช่นนี้ ก็จะร่วมกันทำาบุญร่วมกันในครอบครัว ไหว้ผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเล่นนำ้ากัน       

ในสถานที่ต่างๆ

 วันนี้พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด จึงจะขอนำาเสนอเรื่องราวที่น่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับการรดนำ้าดำาหัว ตามแบบฉบับของ   

ชาวล้านนา 

 การดำาหัว

 ในความหมายท่ัวไปของชาวล้านนาไทยนั้นหมายถึงการ "สระผม" แต่ในพิธีกรรม โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของ     

ทุกๆ ปี หมายถงึ การชำาระสะสางสิ่งอันเป็นอัปมงคลในชวีติให้วปิลาสปราดไป ด้วยการใช้นำา้ส้มป่อยเป็นเครื่องชำาระ

พธิกีรรมในการดำาหัวในเทศกาลสงกรานต์ล้านนา

 พธิกีรรมในการดำาหัวในเทศกาลสงกรานต์ล้านนา ม ี3 กรณ ีคอื

กรณแีรก      ดำาหัวตนเอง คอืทำาพธิเีสกนำา้ส้มป่อย

ด้วยคำาที่เป็นศิริมงคล เช่น "สัพพทุกขา สัพพภยา       

สัพพโรคาวนิาสันตุ" แล้วใช้นำา้ส้มป่อยลูบศรีษะ

กรณที่สอง      ดำาหัวผู้น้อย เช่น ภรรยา บุตร หลาน 

อันเป็น พิธีกรรมต่อเนื่องจากกรณีแรก คือ ใช้นำ้า

ส้มป่อยลูกศีรษะภรรยา บุตร หลาน หลังจากดำาหัว

ตนเอง หรอืการที่ตนเองรับนำ้าส้มป่อย (ในกรณทีี่สาม) 

มาลบูศรีษะตนเองเสรจ็แล้วสลดัใส่ศรีษะ หรอืลบูศรีษะ

ผู้ที่มาดำาหัวตนเอง

กรณที่สาม      ดำาหัวผู้ใหญ่ เช่น บดิา มารดา ครู 

อาจารย์ พระเถระ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เป็นต้น กรณนีี้อาจ 

ไปดำาหัวด้วยตนเอง บางครั้งอาจพาญาติพี่น้องไป 

เป็นกลุ ่ม หรือไปเป็นคณะโดยเฉพาะผู ้ใหญ่ที่เป็น          

ที่เคารพนับถอืของชุมชน

 การดำาหัวในกรณีที่สามนี้ ถือเป็นประเพณีที่สำาคัญยิ่ง ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สามารถจรรโลงความสันติสุขให้กับสังคม 

ได้เป็นอย่างดี การดำาหัวผู้ใหญ่ด้วยตนเองอาจจะไม่มีพิธีรีตองมากนัก แต่การดำาหัวผู้ใหญ่ที่ต้องไปเป็นหมู่คณะ ย่อมมีกิจกรรมที่ 

ซับซ้อนมากขึ้น
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การดำาหัวผู้ใหญ่ที่ไปเป็นหมู่คณะ

 เมือ่ทกุคนไปรวมกลุม่กนัตามทีน่ดัหมายแล้วจงึเคลือ่นขบวนมกีาร

แห่แหนด้วยฆ้อง กลอง เป็นที่ครกึครื้นบางแห่งมกีารแสดงร่วมขบวนด้วย 

เช่น การฟ้อนเชงิ ฟ้อนดาบ ตกีลองสะบัดชัย ดนตรปีระเภท สะล้อ ซงึ ฯลฯ 

ระหว่างทางมีการรดนำ้ากันอย่างสนุกสนาน เครื่องที่นำาไปดำาหัวที่ถือได้       

ก็ช่วยกันถอืไป เช่น สลุงนำา้ส้มป่อย ต้นดอก ต้นเทยีน พานข้าวตอกดอกไม้ 

เครื่องที่หนักก็จะใส่แคร่ที่ภาษาล้านนาเรยีก "จองอ้อย" หามกันไป

เครื่องดำาหัว

 สิง่ของต่าง ๆ  ทีเ่อาไปดำาหวันอกจากจะมนีำา้ส้มป่อยพานข้าวตอก

ดอกไม้แล้วยังเครื่องอุปโภคบริโภคไปเป็นเครื่องสักการะ เครื่องอุปโภคที่

นยิมกันส่วนใหญ่จะเป็นผ้า เช่น ผ้าขะม้า เสื้อ ผ้าถุง ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น 

ส่วนเครือ่งบรโิภคมักจะเป็นพชืผลทางการเกษตร เช่น ฟัก แฟง แตงโม กระ

เทยีน หวัหอม มะเขอื สิง่ของประเภทผลไม้ตามฤดกูาล เช่น มะปราง มะม่วง 

มะพร้าว เป็นต้น เครื่องดำาหัวต่าง ๆ ดังกล่าวนยิมใส่รวมกันใน "ชองอ้อย" 

(อ่าน-จองอ้อย)

 เครือ่งดำาหวับางประเภทอาจมปีระโยชน์ใช้สอยน้อย หรอืบางประเภทอาจไม่ได้ใช้เลย เพราะหมดสมยัแต่กย็งันยิมนำาไปดำาหวั

กันอยู่เพราะถอืเป็นเครื่องสักการะที่มมีาแต่โบราณ เช่น

 • ต้นดอก คอืพุ่มดอกไม้ที่ประกอบด้วยดอกไม้นานาชนดิ

 • ต้นเทยีน คอืพุ่มเทยีน

 • ต้นผึ้ง คอืพุ่มขี้ผึ้ง

 • หมากสุ่ม คอืพุ่มหมากแห้งที่ประดับด้วยหมากแห้งผ่าซกึ

 • หมากเบ็ง คอืพุ่มหมากดบิที่ประดับด้วยหมากดบิเป็นลูก ๆ



พธิกีรรมในการดำาหัว

 เมื่อแห่เครื่องสักการะไปถงึแล้วทุกคน นั่งลงแสดงอาการนอบน้อมโดยสงบและเริ่มพธิกีรรมตาม ขัน้ตอน ดังนี้

 - ให้มผีู้ถอืพานข้าวตอกดอกไม้ สลุงนำา้ส้มป่อยและเครื่องสกัการะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผ้า อย่างละ 1 คน แล้วนั่งคุกเข่า

เฉพาะหน้าผู้ใหญ่ที่จะดำาหัวท่าน

 - หัวหน้าในกลุ่มประณมมอืกล่าว คำาขอขมา และคำาขอพร (ตัวอย่างคำาขอขมาและคำาขอพร "ในโอกาสที่ปี๋เก๋าได้ล่วงพ้น

ไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก็มารอดมาเถงิ ผู้ข้าตังหลายก็มารำ่าเปิงเถงิยังอดตีป๋าเวณอีันดงีามมาแต่ก่อน บ่ห่อนละเสยียังศรัทธา จึ่งพากัน๋

น้อมนำามายัง ข้าวตอกดอกไม้ไทยวัตถุบริวารทานและนำ้าส้มป่อย เพื่อจักมาขอสุมา คารวะหากได้ล่วงลำ้าด้วยก๋าย วาจ๋า ใจ๋             

ด้วยเจตนาหรอื บ่เจตนาก็ด ีขอท่านจุ่งมเีมตต๋าลดโทษ และขอท่านจุ่งโปรด ปั๋นศลีพรชัยหื้อเป๋นมังคละ แก่ผู้ข้าตังหลายแต่เต๊อะ")

 • ประเคนทานข้าตอกดอกไม้ สลุงนำา้ส้มป่อยและเครื่องสักการะ

 • ผู้ใหญ่รับแล้วใช้มอืจุ่มนำ้าส้มป่อยลูบศรีษะอาจมกีารสลัดนำา้ส้มป่อยใส่ผู้ที่มาดำาหัวด้วยความเมตตา

 • ผู้ใหญ่ให้โอวาทและกล่าวขอบคุณ

 • รับพรจบแล้วกล่าวคำาว่า "สาธุ" พร้อมกัน

 • ตามอัธยาศัย

     แหล่งที่มาข้อมูล : http://wiki.moohin.com/wiki/ประเพณดีำาหัวปีใหม่เมอืง
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I  English
By Kittipong & Arunrat

ทบทวนหลักการใช้ TENSE

(ภาคจบ)

 การใช้กริยาแสดงการกระทำาในอนาคต ได้แก่ will, shall (would, should) จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก 

อธบิายความหมายอย่างง่ายได้เป็น 2 แบบ คอืการกระทำาในอนาคต หรอืความมุ่งหวังให้เกดิขึ้น ความแตกต่างก็คอืนำา้หนัก

หรอืความน่าจะเป็นที่จะเกดิสิ่งนัน้ๆ

 ที่ว่ายากคอืความหลากหลายในการใช้ สมัยผมเป็นนักเรยีน สอนโดยครูชาวอังกฤษ shall ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 1 

แต่ใช้ will กับ สรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3 หากใช้สลับกันก็จะมนีำา้หนักมากขึ้น คอืจะทำาแน่ๆ หรอืจะเกดิขึ้นแน่ๆ แต่พอมา

ทำางานกับคนอเมรกิัน พบว่าเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าสามารถใช้ will ได้ทัง้หมด แต่ shall จะมนีำ้าหนักมากกว่า เช่นในเอกสาร

บางชนิด หนังสือสัญญา จะมีความหมายที่เหมือนเป็นพันธะว่าจะต้องทำาตามนั้น การใช้ will อีกแบบหนึ่งก็คือจะอยู่                

นำาหน้าคำา if, after, before etc. ที่ได้กล่าวถงึไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา

 ยกตัวอย่างเดมิให้ดู เช่น We will stop if he comes. We will stop before he comes. นอกจากนี้ยังสามารถ

ใช้รูปประโยค is/am/are + going to + Vช่อง 1 ได้ ส่วนใหญ่พบในภาษาพูดแสดงความตัง้ใจที่จะทำาหรอืแน่นอนว่าจะเกดิ

กจิกรรมนัน้ในอนาคต เช่น We are going to have a RIHES Staff Party.

 ผมมกัจะบอกฝรัง่ว่า ภาษาไทยแยกความแตกต่าง

ด้วยระดับเสียง เช่น ไก ไก่ ไก้ ไก๊ ไก๋ ซึ่ง ไกล กับ ใกล้          

มคีวามหมายแตกต่างกนัคนละทางไปเลย ต้องระวงัเวลาที่

ได้ยนิคนไทยพดู ฝรัง่ทีเ่ป็นโทนเดฟ (tone-deaf) ซึง่มปัีญหา

กับการแยกเสยีงสูง-ตำ่า จะฟังภาษาไทยได้ยากมาก



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  28

 ส่วน would และ should ก็มหีลักง่ายๆ คอื ใช้ would เช่นเดยีวกับการใช้ will คอืใช้ได้ทัง้สรรพนามบุรุษที่ 1,2 

และ 3 แต่ should จะใช้ในความหมายหนักแน่นขึ้น เทยีบเท่า ought to สูงกว่านัน้ก็เป็น must แล้วล่ะ เช่น ที่ในภาษาไทย

เรียงลำาดับนำ้าหนักเป็น น่าจะ ควรจะ และ จะต้อง ในกรณีที่จะเกิดการกระทำานั้นแน่นอนในเวลาอนาคต จะใช้                            

future continuous tense เช่น We will be attending GCP Workshop in Bangkok next week. สังเกตว่ามคีำาขยาย

เชงิเวลาร่วมด้วย ทนีี้มาดูที่ซับซ้อนขึ้น ดูรูปประกอบนะครับ

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

Future perfect การกระทำาที่จะเสร็จสิ้นในอนาคต เช่น The meeting will be finished by five o’clock.

Future perfect continuous คอื เมื่อถงึเวลาหนึ่งในอนาคต การกระทำานั้นจะยังคงดำาเนนิไปต่อเนื่อง เช่น 

By April 2016 I will have been working at RIHES for 27 years. คอืยังไม่ลาออกนั่นเอง

 บางครั้งเราสับสนเพราะการเขียนต่างกันระหว่าง

คนอเมริกันและคนอังกฤษ เช่น traveller counsellor         

แบบองักฤษจะมแีอล (L) สองตวั แบบอเมรกินัมแีอลตวัเดยีว 

อังกฤษเขียน colour, programme แต่อเมริกันเขียน          

color, program จะจำาว่าอเมรกิันใช้อักษรน้อยกว่าก็ได
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
เล็ สสะโกทู แม ่ ฮ ่ อ งสอน

พิพฒัน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพฒัน์



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  30

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มา

แค่ครั้งเดยีวก็เกนิพอ...

"

"
 สหายผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ท่านหนึ่งได้ลั่นวาจาออกมา บ่งบอกถึงอุปสรรคขวากหนามที่เขาต้องฟันฝ่า 

กี่หลายพันโค้งจากเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอน และจากแม่ฮ่องสอนกลับมาถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ ด้วยรถกระบะ    

ไฮลักซ์วโีก้พรรีันเนอร์ สมาชกิผู้ร่วมชะตากรรมในครัง้นี้มอียู่ด้วยกัน 5 ชวีติ และอกี 2 ชวีติจะบดิแมงกะไซด์บิ๊กไบค์

คันโก้ตามไป ระยะเวลาระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสมาชกิทุกคนก็ได้ทำาการลาป่วย ลากจิ ลาพักผ่อน 

ตามอัธยาศัยกับที่ทำางานเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว อย่าได้รอช้า เล็สสะโกทูแม่ฮ่องสอนกันเถดิผองเพื่อน

ขออนุญาตแนะนำาตัวละครสักเล็กน้อยเพื่ออรรถรสในการอ่าน

น้องขวัญ

ตำาแหน่ง: ผู้ช่วยนักท่องเที่ยว

เติ้ล

ตำาแหน่ง: เกรียน

ต่าย

ตำาแหน่ง: พนักงานขับรถ

เปิ้ล

ตำาแหน่ง: หวานใจ&ตุ๊กตาหน้ารถ

หนุ่ย

ตำาแหน่ง: ช่างภาพ&ผู้เคลียร์โต๊ะอาหาร
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 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยความที่สมาชกินัดกันว่าจะล้อหมุนตอน 5.30 น. ด้วยความตื่นเต้น ผมตื่น

ตั้งแต่ตี 4 กะจะอาบนำ้าเสียหน่อย ปรากฎว่านำ้าประปาไม่ไหลครับ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคทำาการซ่อม       

หรอืวางท่อใหม่ตัง้แต่เมื่อวานแล้ว จนป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จ นำ้าจงึไม่ไหล ไม่ต้องสบืเลยว่าผมก็ยังไม่ได้อาบนำ้ามาตัง้แต่

เมื่อวานแล้ว (อายจัง) เอาไงล ่ะทีนี้ แก ้ผ ้าฟรีแล ้วไง ไม ่เป ็นไรครับ ผมจัดการเดินไปหยิบขวดนำ้าดื่ม                                               

ขนาด 1.5 ลิตรมา แล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบนำ้าด้วยการบริหารจัดการนำ้าอย่างสมบูรณ์แบบ ทำาให้รอดพ้นวิกฤต

ครั้งนี้มาได้อย่างเฉียดฉิว ผมรีบไปรอเพื่อนตั้งแต่ตี 5 ปรากฎว่าพวกเอ็งมากันครบตอน 5.45 น. ไอ้พวกไม่รู้จัก           

เวลำ่าเวลา! ไอ้พวกนอนกินบ้านกินเมือง! ช่างเถิด และจุดแรกที่ไปทำาการเช็คอินกันก็คือ ร้านลุงไทย ข้าวราดแกง

เพชรบุร ีซอยกองบนิ เพราะไม่อยากตายเร็ว เนื่องจาก “ชาวเน็ต” เขาได้แชร์บทความว่า “งดอาหารเช้า เสี่ยงอาจถงึ

ตายได้” 

 

 เริ่มออกเดินทางได้แล้วครับ ช่วง อ.แม่แตง จู่ๆ อากาศก็หนาวขึ้นด้วยเหตุอันใดไม่ทราบ หมอกก็ลงจัด          

นี่สินะการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวบวกกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข่าวว่าจะพัดเข้ามาปกคลุมพอด ี           

(เคยเรยีนมาสมัย ม.ปลาย) อย่าไปตื่นเต้นครับเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา ในที่สุดก็หลุดมาถงึสถานอี้วก ณ สถานี

ควบคมุไฟป่าห้วยนำา้ดงั อ.ต่ายอยากเข้าห้องนำา้ครบั แต่ปรากฎว่า อ.หนุย่ (ผมเรยีกสมาชกิผูร่้วมการเดนิทางว่าอาจารย์

ทกุคน ยกเว้นน้องขวญั) ถ้าใครจำาได้เรือ่งยำา่เท้าไปอยธุยาโดยรถไฟเมือ่ครัง้ก่อน ผมกไ็ปกบั อ.หนุย่นีแ่หละครบั อ.หนุย่

อ้วกพุ่งครับ โถๆๆๆ พ่อหนุ่ม ถงึว่าตอนนั่งในรถได้กลิ่นลมตขีึ้นเป็นกลิ่นหมูปิ้งเลยทเีดยีว ที่แท้เอ็งเตรยีมพุ่งแล้วนี่เอง 

ยังดีที่ไม่ออกในรถ สมาชิกเลยได้ถือโอกาสออกมากินลมชมวิว ถ่ายรูปพอเป็นพิธีครับ ก่อนล้อหมุนผมได้มอบยา     

แก้เมารถที่ผมซื้อเตรียมไว้สำาหรับตัวเองให้ อ.หนุ่ยไป จังหวะนี้ไม่มีเก็กไม่กลัวเสียฟอร์มใดใดแล้วครับ อ.หนุ่ยรีบ      

ยัดยาให้เข้าสู่กระแสเลอืดโดยพลัน แต่เดี๋ยวนะ กว่ามันจะออกฤทธิ์ก็อกี 30 นาทใีห้หลัง แล้ว อ.หนุ่ยจะอยู่รอดไปถงึ

ฝั่งฝันหรอืไม่ โปรดตดิตามตอนต่อไป
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 และแล้วก็มาถงึ อ.ปายอย่างรวดเร็วครับ จุดแรก เราต้องไปกระโดดกันที่สะพานประวัตศิาสตร์ (ท่าปาย) 

พอลองใช้กล้องของผมถ่าย ภาพที่ได้ คนเบลอ สะพานชัดเด่นเป็นสง่า ไม่เวริ์คครับ เพราะความดันทุรังของผมเองที่

ใช้รรูบัแสงกว้างตามประสทิธภิาพทีเ่ลนส์ฟิกจะมใีห้ได้ ผลกค็อืโฟกสัยาก โฟกสัวดื แบบเบลอแบคกราวชดั ยอดเยีย่ม

กระเทียมดองมาก เปลี่ยนกล้องใหม่โดยใช้กล้อง Sony Action Cam ซึ่งก็คล้ายกับกล้อง GoPro ที่กำาลังเป็นที่นิยม     

ในช่วงนี้ ภาพที่ได้ก็จะเกิดจากเลนส์มุมกว้าง เก็บด้านข้างได้หมดเลย แต่ภาพจะโค้งๆ บิดๆ เบี้ยวๆ ไม่เป็นไรครับ   

อาร์ตดี อิอิ ทีนี้ภาพออกมาสวยใช้ได้ แต่! อ.เปิ้ลดันกระโดดไม่ทันเพื่อน มัวแต่อายพุงตัวเองอยู่ ช็อตที่กระโดดทัน    

คนอื่นก็ลงสู่พื้นหมดแล้ว คิงนี่มันหยั่งใดนี่! แต่ไม่เป็นไรครับ อ.หนุ่ยอาสาตัดต่อภาพให้ เนียนแต๊ๆ อย่าห้าว           

กระโดดกันบ่อยเลยครับ ยังต้องเก็บเข่าไว้ไปโดดกันอีกหลายที่ จุดต่อไปแน่นอนครับจะต้องเป็นร้านคอฟฟี่อินเลิฟ   

แต่พวกเราสายโหดครับ เดินดุ่มๆ เข้าไปถ่ายรูปๆๆๆ ถ่ายเสร็จ ไม่สั่งกาแฟหรือขนมกินกันสักอย่าง เดินขึ้นรถ              

บึ่งออกไปอย่างอำามหติ อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดครับ งานนี้เน้นถ่ายรูปไม่เน้นกนิ หหึหึ ึ

 อ.หนุ่ยหวิแล้วครับ หลังจากที่อ้วกพุ่งไปก่อนหน้านี้ ร้านเด็ดที่ อ.ต่ายแนะนำาคอืร้านส้มตำาหน้าอำาเภอ เหตุที่

ได้ชื่อนี้เพราะร้านตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำาเภอปายพอดิบพอดี จะรออะไรอยู่เล่า เราก็ถ่ายรูป ณ ที่ว่าการ

อำาเภอปายเลยสิครับ ให้เกียรติสถานที่นิดนึง นี่แลนด์มาร์คของเมืองปายชัดๆ พอเรียบร้อยดีแล้วก็ถึงเวลาเข้าไป      

บอกมอกส้มตำาว่าจะสมกับที่โชเฟอร์การันตีมาหรือไม่ รสชาติก็ใช้ได้ครับ ราคาหารกันแล้วตกคนละ 70 บาท                

ก็เป็นไปตามกลไกตลาด ไปต่อไม่รอช้า มุ่งสู่หมู่บ้านสันติชลครับ สถานที่ซึ่งมีกลิ่นอายของความจีนและขี้ม้าอยู่         

สาวสาวไม่รอช้า (ใช้คำาว่าสาวสาวได้ เพราะมสีตรเีพศอยูเ่พยีง 2 คน) เดนิเข้าร้านเช่าชดุคอสเพลย์ แต่งองค์ทรงเครือ่ง

เป็นนางสนมกับเจ้าหญิงกำามะลอ ส่วน อ.ต่ายก็ไม่น้อยหน้า ขอตั้งตนเป็นฮ่องเต้เสียหน่อย แล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูป         

กันอย่างเพลิดเพลินท่ามกลางแดดในยามเที่ยงที่พร้อมจะยัดเยียดสิวไฝฝ้าใบหน้าตกกระมาให้ทุกคน ราคาชุดตัวละ 

100 บาท จัดให้คุ้มทุกองศาและท่วงท่า เมื่อสมควรแก่เวลาแล้วก็มุ่งหน้าต่อสู่ อ.เมอืงแม่ฮ่องสอนกันเถดิสหาย
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 ภาพตัดมา ณ เซเว่นอีเลฟเว่นปั้มนำ้ามันแห่งหนึ่งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน อ.หนุ่ยจำ้าพรวดเข้าไปยังแผงยา     

และจัดการหยิบยาแก้เมารถมาทั้งหมด 5 แผง เพื่อไม่ให้โศกนาฎกรรมแบบเมื่อเช้าเกิดขึ้นอีก เมื่อเสร็จธุระส่วนตัว

ของแต่ละคนแล้ว เราก็ต้องมุ่งหน้าสู่แลนด์มาร์คนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยกองมู มาบ้านเขาเมืองเขาแล้วก็ต้อง               

มาขออยู่อาศัยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองตลอดการเดินทางให้ปลอดภัยครับ มีการแจ้งว่าสมาชิก         

อีก 2 ท่านที่แว้นซ์แมงกะไซด์ตามมากำาลังจะมาถึง ณ ที่แห่งนี้แล้ว จึงตกลงกันว่ามาเจอกันที่ร้านก่อนตะวัน                 

ลับแนวเหลี่ยมภูผา (ชื่อจะยาวและจำายากไปไหน) ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดพระธาตุดอยกองมูนั่นเอง เดินไปนิดเดียวก็ถึง   

อ้าว ไม่มลีูกค้าพอด ี งัน้ร้านนี้พวกเรายดึ ฮี่ฮี่ฮี่ฮี่ จงึจัดการสั่งช็อกโกแลตเย็นราคาแก้วละ 50 บาทมากระแทกปาก 

พร้อมกับการนั่งชลิชมววิถ่ายรูปตามวถิฮีปิสะเต้อสโลว์ไลฟ์

 ในที่สุดหนุ่มสงิห์นักบดิกับสก๊อยสาวก็ได้เดนิทางมาสมทบกันแล้ว (ตัดเข้าสู่ช่วงแนะนำาตัวละครอกีครัง้ กวิ 

ตำาแหน่งไบค์เกอร์ ฟ้า ตำาแหน่งสก๊อยเกิร์ล) เป็นอันว่าครบทีมผู้ร่วมเดินทาง 7 คนเป็นครั้งแรก อย่ารอช้า ไปหา       

ร้านอาหารกินกันดีกว่า อ.ต่ายเจ้าเก่าแนะนำาร้านใบเฟิร์น ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ติด Top 5 จากเว็บไซต์ TripAdvisor     

ซึ่งเว็บนี้มคีวามน่าเชื่อถอืมาก ดกีว่าเว็บวงในเป็นร้อยเท่า บรรยากาศของร้านก็ประมาณ Good View ของเชยีงใหม่ 

แค่ร้านใบเฟิร์นไม่ติดแม่นำ้าเฉยๆ ครับ แต่ละคนคงจะหิวกันมากจึงส่ังอาหารกันอย่างบ้าคล่ัง แต่ผมยังกั๊ดกับ  

ช็อกโกแลตเย็นอยู่ จึงไม่สามารถดื่มดำ่าอิ่มเอมกับรสชาติอาหารได้เท่าที่ควร แต่กระนั้นคิดว่าร้านนี้คงอร่อยมั้ง       

เพราะเห็นสหายใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียว ค่าเสียหายหารกัน 7 คน ตกคนละ 170-180 บาท เอาล่ะ และแล้วก็ถึงเวลา        

มุง่หน้าสูจ่ดุหมายสดุท้ายของวนันี้ทีพ่วกเราจะไปซกุหวันอนกนั นัน่กค็อื หมูบ้่านรกัไทย ระยะห่างจากตวัเมอืงประมาณ 

40 กโิลเมตร แต่เหล่าสมาชกิไม่ลมืที่จะล่าเสอืที่ตลาดจำานวนหนึ่งลังถ้วน เป็นเงนิ 600 บาท ไว้เพื่อการทำาความรู้จัก

อย่างเป็นทางการในคืนนี้ด้วย (หน่วยวิจัยด้านสารเสพติดคงรู ้ซึ้งถึงพิษสงของเสือร้ายเป็นอย่างดี มีเพียง                     

เหล่าผู้ร่วมเดนิทางเท่านัน้ที่ยังไม่ประสปีระสา จงึต้องขอความร่วมมอืช่วยกันกำาราบเสอืร้ายในครัง้นี้กันให้เละ หหึหึ)ึ

กิว

ตำาแหน่ง: ไบค์เกอร์

ฟ้ำ

ตำาแหน่ง: สก๊อย
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 ด้วยความที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปแล้ว ทำาให้การเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทยต้องอาศัยประสบการณ์   

และความชำานาญจากโชเฟอร์เป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้น อ.ต่ายของเรายังบอกว่ากระจอกน่าเบบี๋ เขากระทีบคันเร่ง     

ด้วยความเร็ว 100 km/h อย่างไม่เกรงกลัวหมาแมวที่พร้อมจะวิ่งตัดหน้ารถ หรอืแม้กระทั่งหากเจอด่านของหมู่บ้าน 

ที่มีไม้กั้นเขาก็พร้อมที่จะฝ่าไป เพราะอย่างไรเสียก็ไม่มีความผิดอยู่แล้วถ้าไม่ได้ชนไม้กั้นให้เกิดความเสียหาย อิอ ิ    

และเขาก็สามารถพาสมาชิกมาถึงที่พัก นั่นก็คือ ชาสารักไทย ได้อย่างปลอดภัย แต่พวกเราก็ยังไม่สามารถเข้าไป     

ทิ้งตัวในห้องได้ทันที เนื่องจากความกากของระบบการจองห้องพักของที่นี่ คือผมได้โอนเงินมาให้เขาแล้วตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม และโทรมาแจ้งแล้วว่าโอนเงินแล้ว คนรับสายก็บอกว่าได้รับแล้ว แต่พอมาวันนี้พนักงานดันบอกว่า             

ไม่ได้รับเงิน เลยต้องเสียเวลาชี้แจงทำาความเข้าใจกันอยู่พักใหญ่ ถ้าไม่ติดเรื่องนี้ ผมคงแนะนำาที่นี่ให้คุณผู้อ่านได้ไป 

พักผ่อนกันแล้ว เพราะที่พักและวิวก็ดีอยู่ แต่ระบบการจัดการห่วยแตกสาแหรกขาดแบบนี้ หาที่อื่นพักดีกว่าครับ   

(บ้านหลังใหญ่ราคา 1,500 บาท/คนื ด้านในมเีตยีงใหม่ 2 เตยีง สามารถพัก 4 คนได้ ส่วนหลังเล็กจำาราคาไม่ได้ครับ)

 เอาล่ะ ได้เวลาทำาความรู้กันอย่างเป็นทางการแล้ว เอ๊า โชนนนนนนน เล่นไพ่สลาฟไปด้วย ใครแพ้ ดื่มครับ  

ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ไม่ต้องรีบ เพราะมีการลงมติกันว่า คืนที่ 2 จะไม่ไปกางเต้นท์นอนกันที่อุทยานแห่งชาต ิ             

ห้วยนำา้ดังตามแผนเดมิกันแล้ว แต่จะเที่ยวแถวๆ แม่ฮ่องสอนแทน ไหนๆ ก็มาถงึที่นี่แล้ว เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

ถงึเพยีงนี้มหีรอืที่จะปล่อยให้คนืนี้จบลงด้วยความรวดเร็ว หามอืถอืมาเปิดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยสคิรับ 

ขอเพลง ตลอดเวลา-พงษ์สทิธิ์ คำาภรี์ เรอืรักกระดาษ-มาลฮีวนน่า รักกนิไม่ได้-บ่าวว ี(แนวเพลงที่ฟังเปลี่ยนไปตาม

อารมณ์และอายุจริงๆ) อ.ต่ายขอตัวไปเอาโทรศัพท์มือถือที่ชาร์ตไว้ในห้องมาผลาญ 3G เปิดเพลงสักหน่อย แต่พอ  

เขากลับมา ก็ต้องพบกับข่าวร้ายว่า “อกี 10 นาทกี็พักผ่อนกันเถอะ” สหายคนอื่นนั่งเหงี่ยงคอแป๋งหน้างงพร้อมกัน

อย่างมไิด้นัดหมาย ประหนึ่งได้เสพหนังจากผู้กำากับ เควนตนิ แทแรนตโิน (Quentin Tarantino) ผู้ซึ่งสร้างหนังภายใต้

แนวคิดไม่จำาเป็นต้องมีเหตุผลใดใดมารองรับการชักปืนมาเป่าหัวกันเล่น แน่นอนว่าทุกคนอึ้ง แต่ผมคาดว่าน่าจะ       

มาจากเรื่องสยอง 2 บรรทัด ที่ทำาให้เกดิเหตุสลดดังตัวอย่างต่อไปนี้

  อ.ต่าย : ตัว เค้าขอกนิเบยีร์กับเพื่อนนะ

  อ.เปิ้ล : ไม่ให้

 ...ไม่ทันไรก็ทำาตัวเป็นพ่อบ้านใจกล้าซะแล้ว ใช้ไม่ได้ อ่อนหัดซะจริง (ผมยังไม่มีเลยปากดีได้) ได้เลยครับ          

เล่นรอบสดุท้ายเสรจ็ กแ็ยกย้ายกนัเข้าที่พัก นอนหลับสบายและฝันดี
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 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 6.00 น. ผมกับ อ.หนุ่ย เดินออกจากห้องพักโดยหมายมั่นจะชักภาพตะวัน            

พ้นขอบฟ้า ซมึซบับรรยากาศสดุโรแมนตกิ ไอนำา้ระเหยขึ้นจากอ่างนำา้ขนาดใหญ่ ซึง่ถอืเป็นแลนด์มาร์คและเป็นไฮไลท์

ของที่นี่เลย แต่อนจิจา ตื่นเช้าเกนิไปอกีแล้ว ตะวันยังลลีาไม่ยอมออกมาให้เชยชมสักท ีไม่เป็นไรครับรอได้ เมื่อตะวัน

เริ่มฉายพลังด้านสว่างออกมา รีบหามุมถ่ายรูปกันสิครับ อ่าว ท่านสมาชิกคนอื่นก็ออกมาถ่ายรูปกันครบ ทำาไม         

คนพวกนี้ถึงกะเวลาได้ตรงเป๊ะเก่งกันจังเลย (วะ) คนมีคู่ก็ไปถ่ายรูปคู่ไป ส่วนคนมีคี่ก็ต้องดูแลตัวเองครับ ถ่ายวิว     

ถ่ายนำ้า ถ่ายหลักกโิลไป เป็นภาพที่น่าเศร้ายิ่งนัก หากหว่อง กา ไว (Wáng Jiawèi) ผู้กำากับภาพยนตร์ และนักเขยีน

บทภาพยนตร์สไตล์ดราม่าเซื่องซมึ เหงา เปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง มาเจอสภาพคนโสดในทรปินี้ เขาคงได้แรงบันดาลใจ 

ไปสร้างหนังเรื่องใหม่ได้แน่นอน

 แสงแดดเริ่มมาแรงแยงลูกตาแล้ว เราต้องมุ่งหน้าไปรีสอร์ทข้างๆ ซึ่งก็คือบ้านลีไวน์รักไทยรีสอร์ท                

ด้วยสถาปัตยกรรมออกแนวจีนๆ หน่อย บ้านถูกสร้างขึ้นจากดินสีเหลืองๆ ส้มๆ ปลูกอยู่ท่ามกลางไร่ชาเป็นแนว        

ขัน้บันได พอแสงจากพระอาทติย์พุ่งมากระทบกับฉากเหล่านี้ ก่อให้เกดิภาพที่เว่อร์วังอลังการงานสร้างมาก ไม่รอช้า

เราต้องรีบถ่ายรูปก่อนที่แสงจะไม่ได้ ได้ข่าวว่ารีสอร์ทแห่งนี้ราคาแรงเอาเรื่อง แต่ชาวเราไม่สนใจครับเพราะเรา          

มาแบบกองโจร เกบ็ภาพความประทบัใจเสรจ็แล้วกไ็ปตามแนวคดิดัง้เดมิ และแล้วกถ็งึเวลาลิ้มลองเมนเูดด็ของหมูบ้่าน

แห่งนี้ นั่นก็คอืขาหมูหมั่นโถว ณ ร้านลไีวน์รักไทย นั่นเอง ภายในร้านก็มมีุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปเพื่อป่าวประกาศให้เพื่อน

ในเฟสบุ๊คได้อิจฉากันเล่นๆ อยู่เช่นกัน เมื่อสร้างกรรมกันจนพอใจแล้วก็ถึงเวลาบอกมอกขาหมูหม่ันโถวแล้วครับ  

รสชาติดี มีชาฟรีให้ชิมหลายชนิด หารกันทั้งโต๊ะก็ตกประมาณคนละ 150 บาท อย่าไปกินเยอะครับ อาหาร                    

คอเรสเตอรอลสูง ช่างอาจหาญท้าทายหน่วยวจิัยโภชนาการเป็นอย่างยิ่งตอนเนื้อขาหมูวางอยู่บนหมั่นโถว อื้อหอื!
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 เป้าหมายต่อไปของวันนี้ แน่นอนว่ามาแม่ฮ่องสอน สถานที่ที่เหล่าชาวเน็ตยกย่องเชิดชูว่าต้องไปน่ันก็คือ     

ปางอุ๋งนั่นเอง ล้อหมุนไปปางอุ๋งเลยครับ อยู่ทางเดียวกับตอนมาหมู่บ้านรักไทย อ.หนุ่ยไม่รอช้าจดยาแก้เมา                   

ไปก่อนเลย 1 เม็ดเพื่อความไม่ประมาท ซึ่งเส้นทางไปก็คดเคี้ยวตามยี่ห้อแม่ฮ่องสอนจริงๆ พอไปถึงปางอุ๋งซึ่งก็คือ  

อ่างเกบ็นำา้ทีม่กีารปลกูต้นสนไว้เตม็ไปหมดนัน่เอง เอาล่ะเราได้เรยีนรูม้าจาก “ชาวเนต็” ว่าการเอาลกูสนมาวางไว้บน

อุ้งมือแล้วถ่ายรูป จะทำาให้ดูฮิปสเตอร์ขึ้น 30% เลยทีเดียว นอกจากกนี้การเอาใบไม้หรือเอาลูกสนมาปิดตาไว้          

หนึ่งข้างแล้วชักภาพ ก็จะทำาให้กลายเป็นฮิปสเตอร์ตัวจริงขึ้นมาได้ ผมนี่รีบลองเลยครับ ปรากฎว่า ไม่ฮิปแฮะ              

เป็นเพราะผมศกึษาไม่ถ่องแท้ หน้าตาเสื้อผ้าการแต่งตัวมันไม่ได้ หรอืเพราะจัสวอนนาบนีอทบอนทูบ ี...

 เหล่าสมาชกิกแ็ยกย้ายกนัไปถ่ายรปูตามมมุตา่งๆ ทีค่ดิว่าสวยและบ่งบอกว่านีแ่หละ เราได้มาถงึปางอุ๋งแล้ว 

แต่สำาหรับผมก็คิดว่าไฮไลท์มันน่าจะอยู่ที่ช่วงเช้าที่มีไอขึ้นจากอ่างเก็บนำ้า และแสงแดดสวยๆ ที่ลอดผ่านต้นสนมา     

ซึง่บรรยากาศเหล่านัน้พวกเราเลอืกทีจ่ะอยูเ่กบ็ภาพกนัทีห่มู่บ้านรกัไทยมากกว่า พดูง่ายๆ ว่าเลยจดุพคีมาแล้วน่ันเอง 

แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ถ่ายรูปหมู่กันขำาๆ พอเป็นพธิกี็พอ เสร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาแล้วก็ได้เวลาร่วมรับประทาน

อาหารกลางวันพอดิบพอดี อ.ต่ายขันอาสาพาไปกินที่ร้านลุงปาละเกสต์เฮ้าส์แอนด์โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นทั้งร้านกาแฟ      

ที่คั่วเมล็ดเองและทำาเอง ไปจนถงึทำาอาหารมื้อกลางวัน เมนูที่อร่อยที่สุดคอืหมูทอดกระเทยีมครับ นอกนัน้ก็รสชาติ

เฉยๆ แต่กาแฟของลุงปาละแกจะออกหวานไป เรื่องนี้ถูกตงิโดย อ.หนุ่ยผู้ชื่นชอบความหวานเป็นพเิศษ ถงึขัน้เอ่ยปาก

ว่าคาปูชโิน่ของที่นี่หวานเกนิไป หากใครไปเที่ยวแถบนี้และแวะร้านลุงปาละ โปรดระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยครับ
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 เวลาล่วงเลยมาถึงบ่ายสองโมงเข้าไปแล้ว แต่เหมือนการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เป้าหมายต่อไปที่     

ชาวเราจะไปเยอืนนัน่กค็อืสะพานซตูองเป้ ทีว่่ากนัว่าเป็นสะพานแห่งศรทัธา ระยะทางจากปางอุง๋ไปทีแ่ห่งนี้กป็ระมาณ 

40 กโิลเมตร แต่อย่างว่าครับ ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ฮ่องสอนแล้วระยะทางแค่นี้ก็ใช้เวลาเดนิทางเกอืบ 2 ชั่วโมงเหมอืนกันนะ 

และก็มอีกีผู้หนึ่งที่พ่ายแพ้ให้กับแม่ฮ่องสอน นั่นก็คอืน้องขวัญนั่นเอง แม้จะไม่ถงึขัน้อวกพุ่งก็เถอะ เล่าประวัตโิดยย่อ

ของสะพานซูตองเป้ให้อ่านดังนี้ครับ คือเป็นสะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นเชื่อมระหว่างส่วนธรรมภูสมะกับหมู่บ้านกุงไม้สัก 

เพื่อให้พระภิกษุสามเณรจากสวนธรรมภูสมะเดินบิณฑบาตร และเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านด้วย แต่ช่วง             

วันออกพรรษาของปี 2558 ที่ผ่านมา หลายท่านคงได้เห็นข่าวว่าสะพานแห่งนี้ทรุดตัวเนื่องจากคนแห่งกันตักบาตร  

เทโวล้นสะพานนั่นเอง สะพานแห่งนี้ก็ได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรยีบร้อยและกลับมาใช้งานได้ตามปกตอิกีครัง้

 เมื่อไปถึงสะพานซูตองเป้ สิ่งแรกที่พบเลยคือความร้อนชนิดที่ว่าตากเนื้อแดดเดียวได้พอดิบพอดีเลย        

หลายคนถอดใจบอกว่าได้มาเห็นก็พอแล้วเถอะ อย่าลงไปถ่ายรูปด้านล่างเลย ร้อนเกิน แต่ความคิดที่ว่าไหนไหนก็   

มาแล้วนี่แหละที่จุดพลังให้ชาวเราต้องมุ่งหน้าต่อไป เมื่อถ่ายรูปกันจนเกือบละลายคาสะพานอยู่แล้ว ก็ถึงเวลา             

ที่จะต้องมาขบคิดปัญหาระดับชาติครับว่าคืนนี้จะไปซุกหัวนอนอยู่ที่ไหน และเป็น อ.ต่ายอีกแล้วที่เคยไปพัก                    

ณ บ้านเคียงดอยรีสอร์ท ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 3 กิโลเมตร มีบ้านเป็นหลังให้อยู่เลย แถมราคา         

ไม่แพงด้วย พอลองเข้าไปดูสถานที่จริง พบว่าพวกเราเป็นกลุ่มเดียวที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้ในวันนี้ จู่ๆ ก็ได้            

ยึดรีสอร์ทเขาซะงั้น ยังไม่พอ บ้านที่พวกเราเข้าพักถ้าอ้างอิงราคาจากเว็บของรีสอร์ทจะตกหลังละ 3 พันบาท             

แต่ อ.ต่ายไปคุยอที่าไหนไม่ทราบ ราคาร่วงกราวรูดมาอยู่ที่หลังละ 1,200 บาทซะอย่างนัน้ เมื่อหาร 7 แล้วตกคนละ 

170 บาทเท่านั้น มี 2 ห้องนอน แต่ละห้องมี 2 เตียงใหญ่ คือเปรมมากๆ งานนี้ พวกเรารีบตกลงเลยครับไม่ต้อง         

คดิอะไรมาก คนืนี้เราจะซุกหัวนอนกันที่นี่ล่ะ
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 ตะวนัตกดนิกไ็ด้เวลาออกยำา่ราตรใีนตวัเมอืงแม่ฮ่องสอนอกีครัง้ วนันี้มถีนนคนเดนิด้วยครบั แต่ว่าอาจเพราะ

มาเร็วเกินไปหรือเพราะมีงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซ้อนกันอีกงานหนึ่ง ทำาให้ถนนคนเดินวันนี้  

ไม่ครึกครื้นเลย ระยะทางสั้นกว่าถนนคนเดินวัวลายของเชียงใหม่อีกครับ ผมว่าถนนคนเดินปายยังดูมีอะไรน่าสนใจ

กว่าที่นี่อีก งั้นเปลี่ยนที่ใหม่ครับ ไปเดินงานฤดูหนาวของแม่ฮ่องสอนดูดีกว่า ดูซิว่าจะสู้ของเชียงใหม่ได้หรือไม่              

เขาจัดงานบนถนนใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดเลยครับ การแต่งกายโดยเฉพาะเด็กและผู้หญงิเขาจะใส่ชุดประจำาเผ่า

ของเขามาเดนิกัน เหมอืนเขาภูมใิจในความเป็นชนเผ่าของเขา ซึ่งผมว่ามันน่ารักด ีส่วนของซื้อของขายเกมการละเล่น

การแสดงหรอืแม้แต่การตักไข่งานกาชาด เหมอืนกันกับของเชยีงใหม่ทุกอย่างครับ เสยีเงนิ 100 บาทเพื่อไปตักไข่เล่น

ก็ได้แป้ง/ขันนำ้า/สบู่/บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป สูตรเดียวกับของเชียงใหม่เป๊ะเลย ปาโป่ง ปากระป๋อง บิงโก ชิงช้าสวรรค์     

ความจริงอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์นะครับ แต่แหงนคอดูแล้ว ทำาไมมีแต่เด็ก เราจะแย่งเด็กเล่นก็คงใช่ที่ ชิ ไปก็ได้             

เมื่อที่แห่งนี้หมดความน่าสนใจแล้วก็อย่าได้รอช้าครับ เมื่อคนืที่ผ่านมาล่าเสอืไปได้แค่ 6 ขวดเท่านัน้ วันนี้เข้าสู่ตลาด

เคาะซื้อเพิ่มไปอกี 4 รวมเป็น 10 ขวด ที่จะต้องโรมรันพันตูกันในคนืนี้ต่อไป หหึหึหึึ

 คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะต้องรำ่าลาแม่ฮ่องสอนไป ขอทิ้งทวนด้วยการจัดหนักกว่าเมื่อวาน ไม่เอา             

แบบพ่อบ้านใจกล้าแล้วนะครับ อ.ต่าย เพราะอุตส่าห์ยดึรสีอร์ทมาได้ทัง้ท ีเพลงมา ตสีลาฟไป มบีอลคู่จิ้งจอกสยาม 

VS เรอืใบสฟี้าด้วย ยิ่งทำาให้ครื้นเครงกันไปใหญ่ อันที่จรงิ อ.หนุ่ยมสีมมตฐิานว่าในเมื่อเรามยีาแก้เมารถ เราจะใช้ยา

ตัวนี้แก้เมาเบยีร์บ้างได้หรอืไม่ เพราะไหนๆ ก็อุตส่าห์ชื่อยาแก้เมาแล้ว แถมยังเหลอือกีบานเบอะอกีต่างหาก แต่เมื่อ

พจิารณาผ่านการผ่อหน้ากนัโม้ดๆ แล้ว เหน็ควรว่าไม่น่าลองครบั จงึฝากถามไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่าสมมตฐิาน

ของ อ.หนุ่ย ถูกต้องหรือไม่ประการใด อย่างไรก็ตามงานนี้ก็ยังสามารถลากยาวไปเกือบตีหนึ่งได้ ตาสุดท้ายผมก็    

พ่ายแพ้ไป จำาต้องรับผดิชอบเสอืที่เหลอืค่อนขวดสุดท้าย จากนัน้แยกย้ายเข้าห้องใครห้องมัน แต่ก่อนจะนอนขอเปิด

คาราโอเกะเพลง รักเดยีว-  พงษ์สทิธิ์ คัมภรี์ จรงิจังแค่ไหน แค่ไหนเรยีกจรงิจัง ผดิเพยีงแปดครัง้ ถงึเก้าซะที่ไหน  

แล้วจู่ๆ สัญญาณภาพของผม ก็ขาดไปอย่างไม่รู้ตัว ฝันดคีรับ
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 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ วันสุดท้าย สมาชิกพร้อมใจกันตื่นสายกันสุดๆ กว่าจะได้ออกจากรีสอร์ทก็ปาเข้าไป        

10 โมงแล้ว เริม่จากการออกไปหาอะไรกนิกนัตอนเช้าวนัอาทติย์ ซึง่บอกเลยว่าเป็นวนัทีเ่งยีบเหงามาก ร้านรวงพากนั

ปิดหมด (หรือแม่ฮ่องสอนเขาเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วไม่ทราบ) พอเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นข้างทางจึงแวะเลยทันท ี          

ผมสั่งข้าวขาหมูมาเพราะคิดว่ากินข้าวน่าจะอยู่ท้องกว่ากินก๋วยเตี๋ยว แต่ปรากฎว่าเมื่อข้าวขาหมูมาอยู่ตรงหน้า           

มันช่างมีปริมาณน้อยนิดเหลือเกิน ถ้ากินแบบปกติคือไม่เกิน 5 คำาก็ไม่เหลือแม้แต่เศษไว้บนจานแล้ว แถมราคา          

ยังตั้ง 40 บาท ความรู้สึกเดจาวูเหมือนตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยุธยาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผมรำาพึงในใจว่า

แม่ฮ่องสอนเอ็งก็ไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวมากมายอะไรขนาดนั้น ทำาไมเอ็งขายของแพง ขายแพงยังพอเข้าใจได้ว่า    

ข้าวของต้นทุนมันอาจแพง แต่ให้น้อยนี่ผมรับไม่ได้จริงๆ ครับ เสียดายจำาชื่อร้านไม่ได้ (เพราะไม่มีค่าพอให้จดจำา       

หรอืเปล่า) ไม่อย่างนัน้ผมคงประกาศผ่านช่องทางนี้ให้ทุกท่านทราบแล้วว่าอย่าไปผ่านร้านนี้อกีเป็นแน่

 เมื่อมื้อเช้าไม่เป็นที่น่าพอใจเยี่ยงนี้ จงึต้องไปหาอาหารเสรมิที่ร้านคอฟฟี่มอร์นิ่ง ร้านกาแฟสไตล์บ้านไม้เก่า

ปรับปรุงใหม่ อยู่ตรงข้ามกับสำานักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเลย (เสิร์ชข้อมูลจาก "ชาวเน็ต" ได้ความว่าร้านนี้     

ถอืเป็นแลนด์มาร์คของเมอืงแม่ฮ่องสอนเลยทเีดยีว) แน่นอนว่า อ.ต่าย นกัวชิาการขบัรถระดบัทรงคณุวฒุขิองเราต้อง

มคีาเฟอนีไว้กระตุน้ลกูตาอยูต่ลอด ขณะทีค่นอืน่ๆ กต้็องการกนิของหวานตบท้ายของคาว ตามคำากล่าวทีว่่า “กนิคาว

ไม่กินหวานสันดานไพร่”? จริงไม่จริงไม่ทราบ แต่ผมก็ไม่ได้สั่งอะไรมากินเพราะวันสุดท้ายแล้วจึงอยากจะประหยัด

เงนิในกระเป๋าสัก 60-70 บาทก็ยังด ีจงึได้ทำาหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศภายในร้านแทน
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 กว่าจะล้อหมนุออกจากเมอืงแม่ฮ่องสอนได้อย่างเป็นจรงิเป็นจรงิกป็าเข้าไปเทีย่งแล้วครบั จดุหมายก่อนกลบั

เชียงใหม่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนครับ สถานที่แห่งนี้เรียกว่า ถำ้าปลา หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า            

อุทยานแห่งชาติถำ้าปลา นำ้าตกผาเสื่อ เหตุที่แวะที่นี่เพราะเป็นทางผ่านติดถนนใหญ่พอดีครับ อ.ต่ายบอกว่าไหนๆ        

ก็มาแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาเหียเต๊อะ ได้ครับ แค่คำาว่ามาเหียเต๊อะฮาก็เซี้ยงใจ๋ไปกึ่งละ แล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับ                

ก็เป็นสถานที่ที่แค่มีปลาพลวง (เสิร์ชในกูเกิ้ลได้ข้อมูลมาอย่างนี้) ตัวใหญ่ สีออกนำ้าเงินเข้ม จำานวนมาก แหวกว่าย    

อยู่ในนำ้า ถามว่าเจ้าปลาพวกนี้กินได้ไหม คำาตอบตามป้ายจารึกประวัติความเป็นมา ณ ที่แห่งนั้นได้บันทึกไว้ว่า         

ปลาพวกนี้กินผลไม้ป่าซึ่งบางครั้งอาจมีพิษปะปนอยู่ ทำาให้ปลาพลอยติดพิษไปด้วย ดังนั้นจึงกินไม่ได้ อื้อหือ               

ปลาพวกนี้เลยีนแบบมาคัส พระเอกจากการ์ตูนเรื่องมดีที่ 13 ซึ่งตัวเอกถูกเลี้ยงดูในบ่อพษิมาตัง้แต่เด็ก ทำาให้ร่างกาย

สามารถต้านทานพิษได้ประมาณหนึ่ง เมื่อทราบดังนี้ผมจึงอึ้งเลยทีเดียว ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าสิ่งที่เคยอ่านไว้สมัย   

หัวเกรยีนจะได้รับการพสิูจน์ ณ บัดเดี๋ยวนี้ ขออธบิายว่าเหตุใดจงึเรยีกสถานที่แห่งนี้ว่าถำา้ปลาอกีสักหน่อยก็แล้วกัน 

เพราะลักษณะบ่อปลา (?) ที่เจ้าพวกปลาพลวงพยายามแหวกว่ายเข้าไปเบยีดเสยีดยัดเยยีดดิ้นแด๊กๆๆๆๆ กันอยู่นัน้ 

มันอยู่ปากทางภูเขาที่คาดว่าจะถูกนำา้กัดเซาะเข้าไปเป็นโพรงแค่นัน้เองครับ ระยะทางไม่น่าจะถงึ 10 เมตรเสยีด้วยซำ้า  

ไม่ได้มีลักษณะเป็นถำ้าแบบละครจักรๆ วงศ์ๆ ช่อง 7 แบบที่ติดภาพกันมา ผมคงต้องติดแฮชแท็ก (#Hashtag) ว่า     

#แบบนี้ก็เรยีกถำา้ได้ด้วยเหรอ เป็นแน่แท้

 ตามความเห็นส่วนตัวหากใครจะมาที่นี่ ผมไม่แนะนำาให้มานะครับ แค่มาดูปลาเท่านัน้ เสยีเงนิค่าเข้าอุทยาน

คนละ 20 บาทอีกต่างหาก ธรรมชาติหรือบรรยากาศอย่างอื่นก็ธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจ พิมพ์ง่ายๆ ว่ามา                 

เสียเวลาเปล่านั่นเอง หรือหากใครจะใช้แนวคิด อ.ต่ายที่ว่า “ไหนๆ ก็มาแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาเหียเต๊อะ” อันนี้ก็             

ไม่ขัดศรัทธาครับ 
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 และในที่สุดพวกเราก็มาถึงแหล่งท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายที่พอจะคิดออกและเป็นทางผ่านกลับเชียงใหม่       

สถานที่แห่งนั้นก็คือ ถำ้าลอด หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สถานศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าถำ้านำ้าลอด ต.ถำ้าลอด          

อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เส้นทางการเดนิจะไปถงึนัน้โปรดเปิด Google Map นะครับ เพราะผมหลับตัง้แต่ออกจาก            

ถำ้าปลาแล้ว ระหว่างทางก็ได้ถูก อ.เปิ้ลถ่ายรูปแบลคเมล์ตอนหลับเข้าเสียแล้ว หึหึ ของแบบนี้ทีใครทีมันนะครับ        

บอกไว้ก่อน แต่ทางที่ดีอย่าสร้างความแค้นต่อกันด้วยวิธีนี้เลย สมานฉันท์ไว้เถิดพี่น้องผองไทย นอกเรื่องไปไกล       

กลับมาเรื่องเที่ยวต่อดกีว่า นี่แห่งนี้ อ.ต่ายแนะนำาเลยว่าต้องมาให้ได้เพราะมันเจ๋งมาก แต่พอไปถงึปุ๊บเห็นป้ายราคา

ค่าบริการจำานวน 550 บาท/เที่ยว แล้ว ผมเริ่มไม่อยากไปเพราะต้องการจะประหยัดเงิน (อีกแล้ว) แต่ด้วยคำายุยง       

ที่ท่านผู้อ่านคงเดาได้ว่า “ไหนๆ ก็มาแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาเหยีเต๊อะ” (อกีแล้ว) และถ้าไปกันเยอะๆ ก็จะได้ช่วยกันหาร

ค่าเทีย่วจากหนกัให้เป็นเบาได้ ด้วยสำานกึรบัผดิชอบต่อเพือ่นรว่มเดนิทาง ผมจงึตกลงปลงใจในการมดุสิง่ทีเ่รยีกว่าถำา้

อกีครัง้

 การจะเข้าถำ้าลอดได้นั้น จะต้องมีผู้นำาเที่ยวซึ่งก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านถำ้าลอดแห่งนี้เองนี่ล่ะครับ ทุกคน        

ในหมูบ้่านทำาหน้าทีผู่น้ำาเทีย่วโดยเขาจะจดัลำาดบัไว้ พอใกล้ถงึลำาดบัของใครเขากจ็ะมารอทีห่น้าปากทางเข้าเขตรกัษา

พันธุ์สัตว์ป่า ก็ถือว่าเป็นการแบ่งสรรปันส่วนรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างดีเลยทีเดียว ผู้นำาเที่ยวจะทำาหน้าที่

แนะนำาบรรยายพร้อมกับถือตะเกียงส่องทางให้เพราะข้างในถำ้ามืดมาก และสาเหตุที่เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าถำ้าลอด      

ก็เพราะมีลำาห้วยชื่อ นำ้าลางไหล ลอดภูเขาไปทะลุอีกด้านหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะต้องทำาหน้าที่เสพสิ่งที่ธรรมชาต ิ  

ได้สร้างไว้และไม่ทำาลายมัน ด้วยเหตุนี้ถำ้าลอดจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาได้เกือบตลอดปี เว้นช่วงฤดูฝน    

ไว้สักช่วงหนึ่งเพราะนำ้าลางไหลจะดันขึ้นสูงท่วมทางเข้าถำ้า แต่พอทราบแบบนี้เข้าก็อยากจะมาเห็นช่วงที่นำ้าท่วม    

เหมอืนกันแฮะ 555
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 สิง่ทีจ่ะนำาพาพวกเราลอยตามนำา้เข้าถำา้ไปน่ันกค็อืแพครบั อยูไ่ด้ 6 คนรวมผูน้ำาเทีย่วและผูถ่้อแพ ลยุเลยครบั 

จุดแรกเรียกว่า ถำ้าเสาหิน หรือก็คือถำ้าหินงอกหินย้อยที่พอส่องไฟดูแล้วมันระยิบระยับดีทีเดียว รูปทรงแปลกตา        

ให้น่าตื่นตาตื่นใจ ที่สำาคัญผู้นำาเที่ยวยังเชื้อเชิญให้พวกเราร่วมทายปริศนาว่าหินพวกนี้มีลักษณะรูปร่างเหมือน          

อะไรบ้าง เต่า ยักษ์ จานบิน อะไรก็ว่ากันไป ก็ดีนะครับได้ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างล่องแพ      

กจ็ะมปีลาว่ายนำา้มาทกัทายอยูต่ลอด แต่กไ็ม่รูว่้าปลาชือ่อะไรกนับ้างนะครบัเพราะข้างในมันมดืจรงิๆ แต่รูส้กึได้ว่ามนั

ตัวใหญ่พอสมควรเลยเห็นได้จากตอนที่มันดีดดิ้นข้างๆ แพ นำ้านี้แตกกระจายกระเด็นมาเปียกแขนได้เลย จุดต่อมา    

ก็คือ ถำ้าตุ๊กตา จุดนี้ผมไม่ขึ้นไปครับเพราะมันเป็นบันไดไม้ให้เดินขึ้นไปด้านบน ซึ่งสูงและชันมาก มืดอีกต่างหาก         

ต่อให้มไีฟจากคนนำาเที่ยวก็เถอะ อยู่ด้านล่างว่างๆ ก็ถ่ายรูปหลอนๆ ไปครับ คนที่ขึ้นไปคอืน้องขวัญ เสี่ยกวิ กับฟ้า   

แต่ไม่ยักเอารูปลงมาแชร์ให้ดูในกลุ่ม (ทำาไมเป็นคนแบบนี้) ดังนัน้ผมจงึไม่ขอสปอยก็แล้วกันครับ ให้ท่านผู้อ่านขึ้นไป

สมัผสักนัเอง และจดุสดุท้ายตรงปลายถำา้ เป็นคล้ายๆ ประตใูหญ่หลงับ้านทีม่แีสงสวา่งลอดเข้ามา ผมนีร่บีรวัชตัเตอร์

ทันท ีแต่!!!!!!!! ทำาไมมันไม่สวยเหมอืนที่ตาเห็น ... ลุงคนถ่อเรอืครับลุงช่วยถ่อไปจุดที่มันถ่ายรูปสวยๆ ให้ผมหน่อย

ได้ไหม ได้แต่คิดในใจครับ ความจริงฝีมือเรากากเอง จุดสุดท้ายนี้เรียกว่า ถำ้าผีแมน ก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปด้านบน     

อกีแล้วครับ ในเมื่อจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายผมก็เลยตัดสนิใจขึ้นไปครับ แน่นอนว่ามคีำาว่าผ ีก็เกี่ยวกับโลงศพ เป็นสถานที่

ฝังศพของคนสมัยก่อนนั่นเอง ก็ขึ้นไปดูโลงศพไม้ของเขานั่นล่ะครับไม่มอีะไรมาก จบครับ
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 ตอนแรกผมคดิว่าเงนิ 550 บาท/เที่ยว อาจจะไม่คุ้ม แต่รับรองว่าคุ้มมากครับ ถ้าได้มาถงึที่นี่โปรดอย่ารอช้า 

เข้ามาเที่ยวเถอะ ประทับใจแน่นอน เที่ยวครบถ้วนกระบวนความตามที่คดิออกแล้ว ดูเวลาก็ปาเข้าไป 16.00 น. แล้ว 

อ.ต่ายรีบกระทืบคันเร่งมาหาข้าวเย็นกินกันที่ อ.ปาย เลือกร้านสุดท้ายของทริปแม่ฮ่องสอนครั้งนี้คือร้านผัดไทย      

หน้าวนิ และสิง่ทีผ่มสัง่กค็อืข้าวหมกูระเทยีม รสชาตติอนนัน้เป็นเพราะหวิครบั กนิอะไรกอ็ร่อยหมด และแล้วกถ็งึเวลา

จากลาบ๊ายบายแล้วจ้าแม่ฮ่องสอน อ.ต่ายผู้ชำานาญในความมืดก็จัดการพอสมาชิกผู้ร่วมเดินทางทุกคนกลับมาถึง

เชยีงใหม่โดยสวสัดภิาพในเวลา 21.00 น. ก่อนจากกจ่็ายเงนิค่านำา้มนัรถหารกนั 5 คน ตกคนละ 300 บาท ต้องขอบคณุ

ราคานำา้มันในตลาดโลกจรงิๆ ที่ช่วงนี้ลดราคาให้บรรดาผู้หวิโหยการท่องเที่ยวได้บำาบัดความกระสันในครัง้นี้ สรุปค่า

ใช้จ่ายสำาหรับผมคนเดยีวตลอดการเดนิทาง ประมาณ 2,500 บาท เกนิจากที่คดิไว้มาตัง้ 500 บาท แย่จัง // จบ

*** ช่วงความเห็นส่วนตัว ***

 ** สถานที่ที่ควรไปเหยียบให้ได้ในแม่ฮ่องสอนจากการเดินทางในครั้งนี้ นั่นคือ ทุกที่ยกเว้น          

ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา ร้านลุงปาละเกสต์เฮ้าส์แอนด์โฮมสเตย์ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน              

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น (ซึ่งจำาชื่อร้านไม่ได้) และถำ้าปลา

 ** ภาพที่ได้จากการท่องเที่ยวในครัง้นี้ส่วนใหญ่มาจากอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

Nikon D7100 + เลนส์ Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX (ของผมเอง)

Sony Action Cam (อ.หนุ่ย)

Samsung Galaxy S6 (อ.เปิ้ล)

Samsung Galaxy Note5 (อ.ต่าย)

 ** การไปเที่ยวเป็นกลุ่ม ไม้เซลฟี่เป็นสิ่งสำาคัญมาก และหากมีอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เทพด้วยแล้ว  

จะยิ่งเพิ่มอรรถรสในการเที่ยวจนถึงขีดสุด ดังนั้นหากหน่วยงานใดที่ต้องไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องพกฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปด้วย เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงาม

 ** ผมไม่น่ากลัว ถ้าผมชวนไปเที่ยวก็ไปด้วยกันเถอะ สนุก
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก
กิน เที่ยว ช้อป ที่ฮ่องกง (ตอนที่ 1)

สดุาภรณ์  สทุธดกุ

 การเดินทางเที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเอง ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป

สำาหรับผู้ที่มีข้อมูลพร้อมและมีใจรักการท่องเที่ยวและเดินทางแบบ 

แบกเป้เที่ยว ทริปนี้พวกเราวางแผน+เก็บเงินกันข้ามปีเลยทีเดียว          

เพราะใครๆ ก็ทราบดีว่าฮ่องกงเป็นสวรรค์ของนักช้อป ไม่ว่าจะของ   

แบรนด์เนมหรูหรา เสื้อผ้าแฟชั่น หรือของกิน เกาะเล็กๆ ที่ไม่เคย      

หลบัใหลและร้างลาผูค้น เพยีบพร้อมทัง้ตกึสงูระฟ้า ธรรมชาตทิีง่ดงาม  

พร้อมแล้วสำาหรับการเดินทางหายใจเข้าลึกๆ แล้วเตรียมตัวเดินช้อป

ได้เลย

"

"
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  เกบ็เสื้อผ้าใส่กระเป๋าเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว เดนิทางจากบ้านถงึสนามบนิใช้เวลานานกว่าทีค่ดิ เพราะเป็นเยน็วนัศกุร์ นดัหมายกนัว่า

ต้องมาถงึสนามบนิก่อน 6 โมงเยน็ (เครือ่งออก 20.25 น.) สดุท้ายกม็าสายจนได้ มาถงึทีส่นามบนิ โฮ้โห! ทวัร์ค่ะ ทวัร์คนจนีทัง้นัน้เลย     

กว่าผ่านเข้าอาคารมาได้เล่นเอาเหนื่อยเลย เมื่อสมาชิกครบก็เดินเข้าไปเช็คอินพร้อมกัน และคอยลุ้นกันกระเป๋าของแต่ละคนก่อนไป          

หนกัเท่าไหร่   

 เมือ่เชค็อนิเรยีบร้อย  มเีวลาเหลอืนดิหน่อย ไปหาอาหารใส่ท้องกนัก่อน

ขึ้นเครือ่ง ร้านไหน ๆ  กเ็ตม็ค่ะ ไม่มทีีน่ัง่เลย สดุท้ายก ็Mc Donald พึง่ได้

ทุกเมื่อ ใกล้เวลาเครื่องออกก็เข้าไปหาที่น่ังรอในเกท ปรากฎว่าไม่ม ี     

ทีน่ัง่เลย... เพราะ...ทวัร์จนีอกีแล้ว...เตม็ไปหมด ต้องเล่นเก้าอี้ดนตรกีนั 

ใครลุกเสียม้า กว่าจะได้ที่นั่ง ต้องรอให้ผู ้โดยสารที่เดินทางกับ             

สายการบนิอืน่ทยอยขึ้นเครือ่งก่อน จงึพอมทีีใ่ห้เราได้นัง่ การเดนิทาง

ครัง้นี้พวกเราใช้บรกิารสายการบนิ ฮ่องกง เอก็เพรส แอร์เวย์ค่ะ นัง่รอ

ได้สกัพกั เพือ่นอยากกนิไอตมิ “จะไปซื้อ Dairy Queen” “ฝากด้วย     

เอามลูาเต้ คาปชูโินนะ” เพือ่นหายไปสกัพกั มชีายจนีวยักลาง ถอืถงุ

เดินเข้ามาเก้าอี้ข้างๆ ซึ่งมีกระเป๋ากับเสื้อกันหนาวของเพื่อนวางอยู่    

ชายคนนั้นก็ชี้ที่เก้าอี้ “#@++++++++++@#” พร้อมกับทำาท่าจะนั่ง 

“That's my friend” “#@++++++++++@#” “That's my friend” สดุท้าย

คุยกันไม่รู้เรื่อง ชายก็หย่อนก้นลงนั่งตรงที่ข้างๆ ดงึของเพื่อนออกแทบไม่ทัน คดิในแง่ดเีข้าไว้ เขาอาจจะบอกว่าขอนั่งแป็บเดยีวละมัง้         

หลังจากนั้นทัวร์จีนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ไม่หยุด ยืนล้อมหน้าล้อมหลังจนคิดว่าเพื่อนกลับมาจะมองเห็นเรามั้ยน้า ได้แต่น่ังคอยืดยาว         

มองหาเพือ่น ในทีส่ดุเพือ่นกก็ลบัมาพร้อมแก้วกาแฟขนาดใหญ่ทีร่สชาตแิบบว่าดืม่หมดนี ่ พรุง่นี้เช้ายงัไม่ง่วง (แต่ถามว่าหลบัมัย้... 555      

ก็หลับสิคะ) เราก็สะกิดชายจีน ทำาท่าประมาณว่าเพื่อนฉันกลับมาแล้ว เขาก็หันหน้ามามอง แต่ก็ดีว่ายอมลุกคืนเก้าอื้ให้เพื่อนเรานั่ง        

“เครือ่ง delay นะ ทีฮ่่องกงฝนตก” เพือ่นบอก พวกเราทัง้ 3 คนจงึต้องนัง่เม้าส์กนัท่ามกลางประชากรทวัร์จนีต่อไป กว่าจะได้ขึ้นเครือ่งก็   

3 ทุม่กว่า พวกเราจงึได้โบยบนิสูฮ่่องกงกนั  

กว่าจะได้ขึ้นเครื่อง (แอบเม้าท์ทวัร์จนี)

 พวกเราถงึสนามบนิ Chek Lap Kok ฮ่องกง กเ็กอืบ

ต ี1 พร้อมกับสายฝน ก่อนลงเครื่องแอร์โฮสเตสก็ยนืแจก

เสื้อกันฝนอยู่ที่ประตูเพราะเครื่องไม่เข้างวง จอดที่ลาน  

แล้วมรีถมารับ เพื่อน 2 คนลงไปก่อนได้เสื้อฝน แต่พอเรา

เดินผ่านน้องแอร์หันไปคุยกัน แล้วเสื้อฝนพี่ล่ะน้อง???      

แต่คนเดินตามหลังมาเป็นพรวน (พร้อมท่าทีเร็วๆ สิยะ     

ฉันรบีนะ) เลยต้องรบีเดนิลงไป 

 หลังจากไปรับกระเป๋าเรียบร้อย พวกเราก็       

ออกจากมานอนเล่นอยูบ่รเิวณ terminal 2 เพือ่รอขึ้นรถบสั

ไปโรงแรม (แอบเห็นมีคนมานอนหลับรออยู่ในบริเวณนี้

เยอะเหมอืนกนั) พวกเราจองโรงแรมในย่าน Tsim Sha Tsui  

ซึง่เป็นย่านท่องเทีย่วหลกัของฮ่องกง เตม็ไปด้วยร้านอาหาร

และแหล่งช้อปปิ้งมากมาย โรงแรมส่วนใหญ่ในย่านนี้จะราคาสูงลิ่ว แต่ก็ยังมีที่พักดีๆ ราคาถูกใจอย่างโรงแรม Sunny Day Hotel        

(Tsim Sha Tsui) ให้เราได้พักแบบสบายกระเป๋า 

สนามบิน Chek Lap Kok ฮ่องกง 
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วนัแรก ไหว้พระใหญ่ขอพร
 เช้าวันที่ 20 รอเวลาเคาน์เตอร์ขายบัตร Octopus Card เปิด พวกเราซื้อบัตร Octopus Card ราคา 150 HKD เป็นค่ามัดจำาเสยี 

50 HKD ซึ่งจะได้คนืเอาบัตรกลับมาคนื จะใช้เงนิในบัตรได้แค่ 100 HKD (หากเงนิหมดสามารถเตมิเงนิได้จากตู้เตมิเงนิในสถานรีถไฟ) 

หากเงนิเหลอืก็ได้คนืวันกลับ บัตรนี้เป็นบัตรสารพัดประโยชน์ ใช้จ่ายค่ารถประจำาทาง รถไฟใต้ดนิ ร้านอาหารต่างๆ รวมถงึเซเว่นด้วย

  หลังจากได้บัตร Octopus Card แล้ว ก็ออกมาขึ้นรถบัส City flyer สาย A21 ลงที่สถาน ี

12 Kimberley Road, Nathan Road ก่อนลากกระเป๋าข้ามถนนไปยังโรงแรมที่จองไว้ การขึ้นรถ     

ในฮ่องกงต้องยืนให้ตรงป้ายสาย แต่ละสายจะมีป้ายแยกออกจากกัน และที่สำาคัญคนฮ่องกง     

เวลารอรถจะเข้าควิกนัอย่างเป็นระเบยีบ ไม่ว่าจะคำา่มดืดกึดืน่แค่ไหน พวกเราขนกระเป๋าขึ้นไปฝาก

ไว้ที่โรงแรมและออกไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมาเช็คอิน (ที่นี่ให้เช็คอินบ่าย 2) เมื่อทุกคน         

พร้อมแล้วเราก็ออกเดนิทางไปประเดมิอาหารมื้อแรกด้วยติ่มซำา ที่ร้าน Tao heung ขอบอก ติ่มซำา

ที่นี่เด็ดจรงิๆ คร้า โดยเฉพาะซาลาเปาไส้หมูแดง เด็ดแค่ไหน ดูรูปเอาแล้วกันนะคะ

 จากนัน้กเ็ดนิทางต่อไปยงัสถาน ีTung Chung เพือ่ไปนัง่กระเช้า Ngong ping 360 เทีย่วหมูบ้่าน 

Ngong ping และไหว้พระใหญ่ ออกจากสถานีมาก็เจอห้าง Citygate Outlets เลย แต่ว่า...ไว้ก่อน        

แล้วกัน ขอไปนั่งกระเช้าก่อนนะ เดี๋ยวกลับมา (มาแต่เช้า ห้างยังไม่เปิดเลย 555)

 ถ้าเป็นวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ กระเช้าจะเปิด 10.00 น. แต่วันนี้เป็นวันเสาร์ กระเช้าจะเปิด 

09.00 น. ก็มีคนมาเข้าคิวกันพอสมควรแต่พวกเราซื้อบัตรมาล่วงหน้าแล้ว จึงไม่ต้องไปต่อคิวที่ช่อง 

ซื้อตัว๋ ไปต่อควิที่ช่องสำาหรับตัว๋ล่วงหน้าแทน เข้ามาแล้วจะได้นาฬิกาคนละเรอืนให้สวมไว้
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 โชคดีที่มาถึงเช้า คนยังไม่เยอะมากเลยได้นั่งกระเช้า 3 คน ไม่ต้องนั่งรวมกับคนอื่น (กระเช้าหนึ่งนั่งได้ 8 คน) เพื่อเพิ่ม           

ความตื่นเต้นเร้าใจเราจึงจองตั๋วกระเช้านั่งเป็นแบบ crystal เห็นวิวแบบ 360 องศาจริงๆ ทั้งด้านบนและด้านล่าง เส้นทางกระเช้า        

ระยะทางทัง้หมด 5.7 กม. ข้ามทะเล ข้ามภูเขา 2–3 ลูก ใช้เวลาเดนิทางประมาณเกอืบครึ่งชั่วโมง เมื่อมองเห็นพระองค์ใหญ่อยู่ลบิๆ     

ก็รู้สกึดใีจและโล่งอก เย้ เย้ ใกล้จะถงึแล้ว

 ถึงสถานีปลายทางแล้ว แต่พระใหญ่ยังอยู่อีกไกลต้องเดินไปอีก ก่อนถึงพระใหญ่เราต้องเดินผ่านหมู่บ้าน Ngong ping              

เป็นหมู่บ้านที่สร้างได้อย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ระหว่างทางทั้ง 2 ฝั่งของเส้นทางผ่านหมู่บ้าน มีแต่ร้านค้า         

ร้านขายของกิน ของที่ระลึก ตระการตา ละลานใจ เยอะแยะไปหมด แม้แต่ 7-11 หรือ STARBUCKS ยังมี ด่านแรกเป็นร้านนำ้าชา          

แห่งหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงอยู่ด้านหน้าเลย มมีุมสวยๆ น่ารักๆ ให้ถ่ายรูปตลอด เดนิตามทางเรื่อยๆ แวะถ่ายรูปบ้าง กนิบ้าง มุ่งสู่

พระใหญ่ ผ่านซุ้มประตูเข้ามาด้านใน พลังกายยังเหลอืมัย้... ต้องเดนิอกีไกล

 ตามทางเดินจะมีขุนพลนักรบ 12 ตน ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ตามปีนักกษัตรอยู่บนศีรษะ ทำาหน้าที่เป็นขุนพลบนที่ราบสูง               

Ngong ping ที่พิทักษ์รักษาองค์พระใหญ่ ใครที่ไม่สามารถขึ้นบันไดไปด้านบนสุดหน้าองค์พระได้ สามารถยืนรับพลังและไหว้ขอพร     

จากลานวงกลมแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นตามหลักฮวงจุ้ยจีนโบราณ เลียนแบบหอฟ้าเทียนถานในกรุงปักกิ่ง ถือว่าจุดกึ่งกลางของลานนี้      

เปรยีบเสมอืนจุดรวมพลังฟ้า ดนิ เป็นตำาแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการขอพร ไหว้เสร็จให้เดนิตรงไปออกที่ช่องข้างหน้าเลย จุดนี้มคีนมา

ต่อแถวรอเยอะมาก 
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 แต่ไหนๆ ก็มาถึงแล้วขอเดินขึ้นไปไหว้พระใหญ่ข้างบนด้วยแล้วกัน หากไม่ได้มาสักการะพระใหญ่แล้ว ก็เหมือนกับมาไม่ถึง

ฮ่องกง บันไดแค่ 268 ขัน้เอง…Let’s go… บรเิวณนี้เป็นบรเิวณของวัดโป่วหลนิ วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 

เต็มไปด้วยความสงบ หลังจากที่มกีารสร้างพระใหญ่ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น องค์พระใหญ่ บางคนเรยีกว่า พระพุทธรูปเทยีนถาน สร้างขึ้น

โดยคณะสงฆ์แห่งวัดโป่วหลนิ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถงึ 12 ปี สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์หนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร องค์พระนั่งอยู่บน

ฐานกลีบบัว ยกพระหัตถ์ขวา แบพระหัตถ์ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรจ้องลงมา เวลาที่เรายืนมองขึ้นไปเหมือนดังว่า พระพุทธเจ้ากำาลัง

ประทานพรให้กับเราที่กำาลังกราบไหว้อยู่เบื้องหน้า

 ตลอดการเดินขึ้นบันไดจะมีจุดแวะพักไปเรื่อยๆ ค่ะ แวะถ่ายรูปบ้าง ดูวิวบ้าง แต่เมื่อไปถึงด้านบนแล้วเราจะเห็นวิวทิวทัศน์  

ของเกาะฮ่องกงได้อย่างชัดเจนเห็นไปได้ไกลถึงเกาะมาเก๊ากันเลย ใต้ฐานบัวมีห้องให้เข้าไปชมได้ด้วยค่ะ ด้านข้างขององค์พระ                   

ทัง้ซ้ายขวามรีูปปั้นเทวดาอกี 6 องค์กำาลังถวายสิ่งของ 6 อย่าง ได้แก่ ความด ีเมตตา อดทน สงบ มสีมาธ ิและปัญญา หมายถงึหนทาง

ที่จะนำาสรรพสัตว์สู่นพิพาน
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 หลังจากกราบไหว้พระใหญ่เสร็จแล้ว กลับลงมาเดนิต่อไปยังวัดโป่วหลนิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สทิธ์ของชาวพุทธที่สำาคัญ

ที่สุดของฮ่องกง เราสามารถเข้าไปนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์และพระสมันต-ภัทรโพธิสัตว์ ด้านหน้ามีผู้คน

มากราบไหว้ เต็มไปด้วยธูปหลากหลายขนาด ควันธูปกลิ่นธูปตลบอบอวล สังเกตว่าคนฮ่องกงนยิมใช้ธูปขนาดใหญ่ในการไหว้ขอพร

 แวะเตมิพลงันดิหน่อยก่อนกลบัออกมาลยุช๊อปป้ิงกนัต่อที ่Citygate Outlets กไ็ม่นกึ

ไม่ฝันมาจะมาเจออะไรแบบนี้...ลดทั้งห้างจ้า กระหนำ่า Summer Sale ทุกร้าน ทุกยี่ห้อ          

นึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฉลองตรุษจีน ไม่ต้องพูดเลยว่าคนจะเยอะแค่ไหน และขอบอก   

เลยค่ะว่า คนไทยเยอะม้ากกก

 ตวัเบากระเป๋าเกอืบฉกีกนัออกมาเป็นทีเ่รยีบร้อยกเ็ยน็พอด ีแวะซื้อซูชทิีร้่าน Sushi Take Out ทีส่ถาน ีTung Chung ตดิไม้ตดิมอื

กลับไปด้วย (เผื่อมื้อดกึน่ะค่ะ) 

 กลับไปเช็คอินที่โรงแรม ลากกระเป๋าพร้อมสารพัดถุงขึ้นไปเก็บที่ห้องพัก นั่งพักให้หายเมื่อยขาซักนิด ก็พร้อมออกไปกิน    

อาหารเย็นกัน มื้อเย็นวันแรกเราตั้งใจไปกินหมูหันที่ ภัตตาคาร Xin Dau Ji สาขา Jordan กัน ทุกจานที่สั่งอร่อยสมคำารำ่าลือจริงๆ           

โดยเฉพาะหมูหัน อิ่มหมพีลมีันกันแล้ว ย่อยอาหารด้วยการไปเดนิดูของเล็กๆ น้อยๆ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างแถวๆ สถาน ีก่อนกลับ

โรงแรม จบทรปิวันแรก อ้าว!! แล้วซูช?ิ?? ฝากไว้ในตู้เย็นก่อนนะ
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วนัที่ 2 
 เช้าวันใหม่มาถึงเร็วเกิ๊นนน... วันนี้เริ่มต้นแบบเบาๆ ที่ Mong Kok           

กับร้านโจ๊ก Sea view congee ของขึ้นชื่อคอืก๋วยเตี๋ยวหลอดปาท่องโก๋ เป็นร้านที่

ถูกโหวตแล้วว่าเริศ ไม่รอช้า จัดมา...ทั้งโจ๊ก ทั้งก๋วยเตี๋ยวหลอด พิเศษเพิ่ม         

ออมเล็ตแฮมด้วย ขาดแต่ปาท่องโก๋ คิดว่าถ้าสั่งมาอีกคงกินใม่ไหว แปะไว้ก่อน

แล้วกัน เป็นโจ๊กที่อร่อยมาก ความอร่อยของร้านนี้คงจะเป็นเนื้อโจ๊กที่เนยีน เบา 

รสชาตกิลมกล่อม

 ระหว่างทางเดนิที่จะไปร้านโจ๊ก ก่อนออกสถาน ีผ่านร้าน cake ชื่อดัง

ของฮ่องกง กเ็ลยแวะสอยมาตามระเบยีบ น่าตาน่ากนิทกุอย่าง แทบอยากจะเหมา

มาทั้งตู้เลย เราจะเห็นตู้โชว์ cake ทุกสถานี MRT เลยค่ะ ต่างกันแค่ว่าจะเป็น    

ร้านอะไรเท่านัน้

 กินเสร็จ เดินทางไปวัด Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple คนไทยนิยมเรียก วัดหวังต้าเซียน เป็นสถานที่ยอดนิยมของ          

นกัท่องเทีย่ว วดัทีโ่ด่งดงัของฮ่องกง เป็นเพยีงวดัเดยีวทีส่ามารถจดัพธิมีงคลสมรสในวดัได้ เป็นวดัลทัธเิต๋า ตามความเชือ่ทีว่่า หวงัต้าเซยีน 

คนเลี้ยงแกะทีบ่ำาเพญ็เพยีรภาวนาจนได้เป็นพระโพธสิตัว ์สามารถดลบนัดาลให้ได้พรตามทีข่อทกุประการ เมือ่เดนิมาถงึบรเิวณหนา้วดั 

จะมคีุณน้า คุณป้า เดนิถอืธูปเข้ามาเสนอขาย เราก็ส่ายหน้าลูกเดยีวเพราะเตรยีมธูปไปจากเมอืงไทยแล้ว วันนี้คนเยอะมากเพราะที่วัด

มีงาน (ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่างานอะไร) นำาธูปที่เตรียมมาออกมาจุดตามจุดที่มีตะเกียงตั้งไว้ แล้วเดินตามฝูงชนขึ้นบันไดไปเพื่อ          

กราบไหว้ ขอพร และปักธูปที่กระถางด้านหน้าพระอาราม ขึ้นบันไดก็ต้องระวัง ถือธูปก็ต้องระวังไม่ให้ไปโดนคนอื่น เลยต้องยกแขน      

ชูขึ้นสูงๆ กว่าจะถงึธูปของพวกเราเหลอืสัน้นดิเดยีว มนิ่าล่ะ ธูปที่วัดเตรยีมไว้ถงึยาวมาก
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 ภายในบรเิวณวดัมรีปูป้ัน 12 นกัษตัร เราเกดิปีไหนกไ็ปไหว้รปูนกัษตัรปีนัน้ และยงัมรีปูป้ันเทพเจ้าสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากมาย  นอกจาก

ผู้คนจะมาขอพระเรื่องสุขภาพ โชคลาภ ความรักแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำาเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนคือ การเสี่ยงเซียมซ ี  

ในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน ซึ่งเชื่อกันว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำาเป็นอย่างมาก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมหมอดูที่เยอะมากๆ 

อกีด้วย  

 ได้เวลาเดินทางอีกครั้ง ออกจากวัด Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple นั่งรถไปที่ห้าง apm อยู่ที่สถานี Kwun Tong                 

ไปทานอาหารกลางวันที่คาเฟ่ YATA "Gudetama Cafe" by IZUMI CURRY ที่บ้านเราเด็กๆ และวัยรุ่นมักจะเรียก Gudetama ว่า               

“ไข่ขี้เกยีจ” หลายๆ ท่านอาจไม่รู้จัก ลองมาดูรูปกันเลยค่ะ (คุ้นมัย้คะ) ออกจากร้านมาจะม ีShop Gudetama อยู่ข้างๆ ด้วยค่ะ

 ทานอาหารเสร็จ ช ้อปป ิ ้ งอีกนิดหน ่อยใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ซื้อของกินอีกล่ะ) ก็เดินทางต่อไปที่   

New Town Plaza (เพราะชีวิตคือการเดินทาง) ขึ้นลิฟท์ 

ไปชั้น 3 เข้าสู่ดินแดน SNOOPY WORLD ขอพื้นที่เล็กๆ  

กลับไปเป็นเด็กอกีครั้ง ออิ ิ
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 เหน็ดเหนื่อยกับการเดินเที่ยวแล้ว ก็พากันหอบของพะรุงพะรัง           

กลับโรงแรมเพื่อเอาของไปเก็บ ขอพักเท้าแป็บบบบ พักตาหน่อยย ได้เวลาแล้ว 

ทุม่ครึง่ออกจากโรงแรมเดนิไปเรือ่ยๆ ไปทีอ่่าว เพือ่ชมการแสดง Symphony of Lights 

บรเิวณ Avenue of Stars และท่าเรอืบรเิวณหอนาฬิกา เป็นการแสดงแสงสเีสยีง

กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทกึโดย Guinness World Records เลยค่ะ การแสดง

ประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนำาที่อยู่ในฝั่งฮ่องกงและฝั่งเกาลูน การแสดงเริ่ม         

2 ทุ่มตรง ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 15 นาท ีรายการนี้ฟรคี่ะ จะเริ่มด้วยการ

แนะนำาชื่อตกึต่างๆ ที่ร่วมแสดง เมื่อประกาศชื่อตกึไหน ตกึนัน้จะกระพรบิไฟรับ

เหมือนเป็นการทักทายผู้ชม มีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบเพลง     

แสงไฟทีก่ระทบจากนำา้ในอ่าวทีม่เีรอืวิง่ผ่านไปมาเป็นฉากประกอบแบบธรรมชาต ิ

ช่างงดงามจริงๆ เลย แต่ต้องขออภัย หากภาพไม่สวยงามเหมือนที่เห็นในเว็ป   

ต่างๆ เพราะการถ่ายภาพตอนกลางคืน และมีแสงสีมากกมายกล้องธรรมดา   

อาจจะถ่ายได้ไม่ดนีัก ภาพเลยออกมาเป็นแบบที่เห็นค่ะ

 เดินดูการแสดงแสงสีที่บริเวณ Avenue of Stars ต่ออีกนิดหน่อย ท้องเริ่มร้อง เป็นสัญญาณว่าต้องไปหาอะไรกินแล้ว                

จงึพากันเดนิออกจากบรเิวณอ่าว ลัดเลาะไปตามถนน เลี้ยวซ้ายท ีเลี้ยวขวาท ี(จำาไม่ได้ว่าเลี้ยวเข้าซอยไหนบ้าง เดนิตามอย่างเดยีวค่ะ) 

กถ็งึร้านทีต่ามหา ใครทีม่าฮ่องกงย่าน Tsim Sha Tsui แล้วไม่ควรพลาด คอืร้าน The Sweet Dynasty ด้วยประการทัง้ปวง เพราะอาหารจนี

อร่อย ถูกปากทัง้คนไทยคน ฮ่องกง ประเด็นสำาคัญราคาอาหารร้านนี้ราคาไม่แพงมาก ชื่อเป็นแนวของหวาน ร้านนี้ดังเต้าฮวย แต่วันนี้

ขอกนิข้าวก่อนละกันค่ะ

 ปิดท้ายวันนี้ด้วยนำ้ามะม่วงปั่น

ทีข่ึ้นชือ่ของฮ่องกงทีร้่าน Hui Lau Shan 

นำา้มะม่วงสุดฮติ มสีาขาทั่วไปเลย อันนี้

เรากนิที่สาขาข้างตกึโรงแรมค่ะ

 คื นนี้ หลั บสบายแล ้ ว เ ร า          

จบที่กนิอกีแล้ววันนี้

  (ตดิตามต่อตอนที่ 2 นะคะ)


