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ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

 วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริงๆ สารสถาบันฯ ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับครบรอบ     
5 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 6 ด้วยความตั้งใจของคณะผู้จัดทำา ที่ต้องการนำาเสนอเนื้อหา        
ที่มีความหลากหลาย มีสาระ น่ารู้ และน่าสนใจที่เกิดขึ้นภายในสถาบันฯ ของเรา        
ความก้าวหน้าในงานวจิยัของศนูย์วจิยัต่างๆ ของสถาบนัฯ และกจิกรรมความเคลือ่นไหว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในของส่วนงานต่างๆ เพื่อแจ้งให้ชาวสถาบันฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน        
จงึขอเตอืนว่า หากใครไม่ตดิตามอ่านสารสถาบนัฯ ทีอ่อกทกุ 2 เดอืนอย่างสมำา่เสมอแล้ว 
ท่านอาจกลายเป็นคนตกข่าวหรอืคนตกยคุ ไม่รู้เรือ่งว่าชาวสถาบนัฯ เขาเม้าท์เรือ่งอะไร
กันได้ง่ายๆ ..... เดี๋ยวจะหาว่าหล่อใหญ่ไม่เตอืน ออิิ
 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเทศกาลหมอกควันในภาคเหนือ ที่ขอเรียกว่า
เทศกาลหมอกควัน ก็เพราะว่ามันจะมาเยี่ยมเยียนเราอย่างสมำ่าเสมอทุกปีเหมือน          
นดัหมายกันไว้ เรยีกว่ามาเยีย่มไม่เคยขาดเลยในระยะหลายปีทีผ่่านมา เริม่สดูดมได้ตัง้แต่
ช่วงปลายเดือนมกราคมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนของแต่ละปี สำาหรับสถานการณ์
หมอกควนัในปีนี้ทีค่นในภาคเหนอืเพิง่จะผ่านพ้นชะตากรรมไป ถอืว่าคณุภาพของอากาศ
ในจังหวัดเชยีงใหม่ และอกีหลายจังหวัดในภาคเหนอื ค่อนข้างแย่มากพอๆ กับปีที่แล้ว 
มหีลายวันที่ค่าคุณภาพอากาศ PM10 สูงเกนิกว่า 200-300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ก็มีให้ได้สูดดมโดยทั่วหน้ากัน แม้ในปีนี้จะมีความทุ่มเทและพยายามอย่างมากจาก   
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ออกมาตรการรณรงค์ให้หยุดการเผา                
หรือลดการเผาโดยไม่จำาเป็นลง แต่ก็ดูเหมือนจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควัน     
ไม่ได้มากนกั เพราะยงัมกีารแอบเผาหรอืตัง้ใจเผากองซงัและตอของต้นข้าวโพด ทีม่กีาร
ขยายพื้นที่ปลูกกันอย่างมากมายตามดอยสูงต่างๆ ในเขตภาคเหนือ บวกกับปีนี้มีการ
เกดิไฟไหม้ป่าเป็นระยะตามดอยต่างๆ อยูบ่่อยครัง้ โดยเฉพาะในพื้นทีภ่าคเหนอื ทัง้ทีเ่ป็น
ไฟป่าทีเ่กดิจากธรรมชาตใินพื้นที่ที่เป็นป่าผลดัใบที่มคีวามแห้งแล้งและความร้อนสะสม
จากอากาศที่ร้อนมากๆ ในปีนี้ และบางส่วนน่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ตั้งใจ             
จดุไฟเผา อาจเพือ่เตรยีมพื้นทีใ่นการเพาะปลกูแล้วเกดิไฟลกุลามจนไหม้ป่าไม้ที่อยูข้่างๆ 
แปลงเพาะปลูก หรือ บางคนอาจตั้งใจให้เกิดความร้อนจากไฟเพื่อไปกระตุ้นให้เกิด     
เห็ดถอบ ผักหวาน และของป่าต่างๆ ที่ชาวบ้านสามารถเข้าป่าไปเก็บของป่าเหล่านี้       
มาขาย ซึ่งช่วยสร้างรายได้เป็นอย่างดใีนช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนเหมอืนทุกปี
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 ซึ่งปัญหาหลากหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำาให้การ
บริหารจัดการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของปัญหาหมอกควัน        
ในพื้นทีภ่าคเหนอืไม่สามารถปฏบิตัไิด้ง่ายๆ เพยีงแค่การสัง่การ 
หรอืการออกและบังคับใช้มาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดในเรื่อง
การงดเผาแต่เพียงอย่างเดียว ในระยะยาวคงต้องจัดการ           
ในหลากหลายมิติที่เป็นต้นเหตุของปัญหาที่เกี่ยวโยงไปด้วยกัน 
ทัง้การเปลีย่นชนดิของพชืทีป่ลกูบนดอยสงู โดยเฉพาะการปลกู
ข้าวโพด ที่ควรพยายามลดพื้นที่ของการเพาะปลูกลงอย่างมี
ทิศทางที่ชัดเจน ต้องยุติการบุกรุกขยายพื้นที่ในการปลูก          
พืชเชิงเดี่ยวตามดอยสูงที่ยังพอมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์อยู่บ้าง   
หรือในแหล่งต้นนำ้า บริษัทเอกชนที่ได้ประโยชน์จากการนำาเอา
เมล็ดข้าวโพดไปผลิตอาหารสัตว์ ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ      
หาวิธีการกำาจัดพวกตอ ซัง ข้าวโพด ที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 
หรือการลงทุนเอาซากวัสดุจากการปลูกข้าวโพดบนที่สูง           
ไปทำาประโยชน์ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อนำากลับมาใช้     
ให้เกิดประโยชน์ ส่วนการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
ระยะยาว ภาครัฐ นักวิชาการด้านการเกษตร และปราชญ์      
ชาวบ้าน ต้องช่วยกนัส่งเสรมิการปลกูพชืชนดิอืน่ทีเ่หมาะกบัการ
ปลกูในทีส่งู โดยไม่เป็นพชืทีก่่อให้เกดิเศษวัสดจุากการทำาเกษตร
ที่ต้องพึ่งไฟในการกำาจัดอกี
 และเรือ่งทีน่่าจะสำาคญัมากทีส่ดุ ซึง่เราเหน็ผลกระทบ
อย่างรุนแรงในปีนี้ ก็คอืภาวะภัยแล้ง และอากาศที่ร้อนอบอ้าว
อย่างมากๆ ในระยะกว่าสิบปีที่ผ่านมา เรียกว่าร้อน (ตับแตก) 
จนทำาลายสถติทิีเ่คยบนัทกึมาก่อนของประเทศไทย ซึง่สาเหตหุนึง่
ที่สำาคัญในการเกดิภาวะแล้งนำ้ามากขนาดนี้ ก็เพราะพื้นที่ป่าไม้
ในประเทศ กำาลงัถกูทำาลายเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเนือ่งในระยะกว่า
สามสบิปีทีผ่่านมา จากทีป่ระเทศไทยเคยมพีื้นทีป่่าไม้อยูม่ากกว่า 
40% แต่ในปัจจุบันลดลงเหลือน้อยกว่า 30% ของพื้นที่              

ทั้งประเทศ ป่าไม้ซึ่งเคยเป็นต้นนำ้าของแม่นำ้าสายสำาคัญของ
ประเทศ เช่น แม่นำ้าปิง วัง ยม น่าน ที่รวมเป็นแม่นำา้เจ้าพระยา
ลงไปสู่ภาคกลาง ป่าไม้ที่ช่วยในการอุ้มนำ้าไว้ในพื้นดิน และยัง
ช่วยป้องกนัภาวะนำา้ท่วมหรอืนำา้ป่าได้ แต่สภาพทีเ่ราประสบอยู่
ในขณะนี้ กค็อื ได้เหน็สภาพของภเูขาหวัโล้น กระจายอยูท่ัว่ดอยสงู
ในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศ ยกตัวอย่างที่น่าจะ
รุนแรงที่สุด ก็คือสภาพภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน และเริ่มพบ
ในบางอำาเภอของจังหวัดเชยีงใหม่ หากคนไทยไม่ร่วมมอืกันหา
มาตรการทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจัง ยุติการบุกรุกป่าเพื่อการ  
ทำาเกษตรแบบไม่รับผิดชอบ ช่วยกันจัดการนายทุนที่บุกรุกป่า
เพื่อทำารีสอร์ท ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ที่ค่อยๆ ลดน้อยลงทุกปี   
ร่วมมอืร่วมใจกบัชนุชนทีอ่าศยัอยูใ่นพื้นที ่ปลกูป่าให้กลบัคนืมา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกไม่นานป่าไม้คงจะหมดไปจาก      
ผนืแผ่นดนิประเทศไทยในคนยุคเราแน่นอน
 สำาหรบัปีนี้ ทางสถาบนัฯ ร่วมกบัคณะแพทย์ วทิยาลยัสือ่ฯ 
สถาบันวจิัยพลังงานนครพงิค์ ได้ขอทุนบรกิารวชิาการจากทาง 
มช. เพื่อจดัทำาการ์ตนูแอนเิมชัน่ ออกมาเผยแพร่สูป่ระชาชนทาง 
Social Media จำานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 เรื่อง "มันมากับ           
หมอกควัน : ฝุ่น เม็ดเล็กๆ แต่อาจทำาให้ตายได้" โดยสามารถ
ตดิตามชมย้อนหลังได้เลยตามลงิค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=I0ueRFFP65w
 ส่วนตอนที่ 2 ได้แก่ "หมอกควัน ลดได้ : ด้วยการทำา
เชื้อเพลงิ ชวีมวล จากซากข้าวโพด" ตดิตามชมได้จากลงิค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=mMfn3cAy5hY

            พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดคีรับ วันนี้ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ การไปประชุมเกี่ยวกับการตตีราและเลอืกปฏบิัตทิี่สหรัฐอเมรกิา เมื่อวันที่ 
19-20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงวอชงิตัน ดซี ีเมอืงหลวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา การไปครัง้นี้ ผมถูกเสนอชื่อโดยนักวชิาการ
ของ Research Triangle International (RTI) ที่ผมกำาลังทำางานด้วย ให้ผมไปร่วมประชุมในฐานะคณะที่ปรกึษา (Consultative meeting) 
ระดับนานาชาติเพื่อให้คำาแนะนำาแก่คณะทำางานระดับโลก ในการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ตลอดจนวิธีการที่ใช้สำารวจ
ประสบการณ์การถูกตตีราและเลอืกปฏบิัตใินผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอว ีหรอืเรยีกเป็นภาษาอังกฤษว่า Stigma Index Survey

 อย่างที่เคยเรียนไปในสารสถาบันฉบับก่อน ๆ ว่า 
อุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ยังไม่
สำาเร็จ ก็คอืการตตีราและเลอืกปฏบิัตติ่อผู้ตดิเชื้อ ที่ส่งผลให้ผู้
ติดเชื้อรู้สึกอับอาย มีความกังวลไปก่อนล่วงหน้าว่าจะได้รับ
บริการไม่ดีหรือถูกเปิดเผยผลเลือด ทำาให้ไม่กล้าไปรับบริการ
รกัษาพยาบาล ทัง้ทีท่ราบว่าตนเองตดิเชื้อแล้วหรอืมอีาการเจบ็
ป่วยที่จำาเป็นต้องได้รับการรักษา หรือสำาหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
จะตดิเชื้อกไ็ม่กล้ามารับการตรวจหาการตดิเชื้อ เพราะเกรงจะ
ทราบและรับไม่ได้หากผลเลอืดเป็นบวก ทำาให้ได้รับการรักษา
พยาบาลล่าช้าและเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น การจะ
แก้ไขปัญหานี้ เบื้องต้นเลยเราต้องมีข้อมูลที่จำาเป็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาก่อน ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามในการ
สำารวจความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
โดยสถาบันฯ ของเราก็ได้มีโอกาสทำางานด้านวิชากร ช่วย
พัฒนาเครื่องมอืและวธิกีารรวบรวมข้อมูล ตลอดจนวเิคราะห์
และนำาเสนอผลการสำารวจจากหลายกลุม่ประชาการ ได้แก่เจ้า
หน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บรกิารผู้ตดิเชื้อ ตัวผู้ตดิเชื้อ
เองที่มารับบริการที่สถานพยาบาล ประชากรกลุ่มหลัก (key 
populations) ทีม่คีวามเสีย่งเพิม่ขึ้นต่อการตดิเชื้อเอชไอว ีได้แก่ 
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง ผู้ใช้สารเสพติด
ชนดิฉดี ผู้ให้บรกิารทางเพศ และแรงงานข้ามชาต ิ รวมถงึผล
สำารวจทัศนคติของประชาชนทั่วไปต่อผู้ติดเชื้อผ่านทางการ
สำารวจในระดับประเทศ
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 สำาหรับ Stigma Index Survey นี้ เป็นโครงการของเครอืข่ายผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวรีะดับนานาชาต ิที่พยายามจะให้มกีาร
สำารวจประสบการณ์และความคิดเห็นของเพื่อนๆ ผู้ติดเชื้อ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ได้มา   
ซึ่งข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ขณะเดียวกันก็คาดหวังว่ากระบวนการนี้จะช่วยส่งเสริม    
ให้ตัวผู้ติดเชื้อเองตลอดจนเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และได้รับการยอมรับมากขึ้น การสำารวจนี้เริ่มพัฒนาและดำาเนินการมาแล้ว 
ประมาณ 10 ปี
 สำาหรับประเทศไทยได้ทำาการสำารวจไปครัง้หนึ่งเมื่อปี 2552 อย่างไรก็ตาม ผลการสำารวจเมื่อครัง้นัน้ รวมถงึผลการสำารวจ
จากประเทศอืน่ๆ ในเวลาใกล้เคยีงกนั ไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้มากนกั เนือ่งจากการออกแบบการสำารวจเดมิยงัไม่ค่อยถกูต้อง
ตามหลักวชิาการ เช่นขนาดตัวอย่างไม่เพยีงพอ และวธิกีารสุ่มตัวอย่างที่อาจจะยังไม่เป็นตัวแทนที่ดขีองผู้ตดิเชื้อ เป็นต้น การประชุม
ครั้งนี้จึงได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการสำารวจจากทั่วโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์ บทเรียน ตลอดจน              
ให้คำาแนะนำาแก่คณะผู้ดำาเนนิการ เพื่อปรับปรุงเครื่องมอืและแนวทางการสำารวจฉบับใหม่ สำาหรับให้เครอืข่ายผู้ตดิเชื้อเอชไอวทีั่วโลก 
ใช้ในการสำารวจรอบถัดไปต่อไป
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ

ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

งานวจิยัการดือ้ต่อสารเคมี
ก�าจัดแมลงในยุง
 โครงการวิจัยเรื่อง “การยับยั้งการแสดงออก    
ของยีนโดยเทคนิคอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเรนซ์ ในยุงลาย   
ที่เป็นพาหะนำาโรคไข้เลอืดออก และการประยุกต์ใช้สำาหรับ
การควบคุมประชากรยุงในอนาคต (RNA interference-
mediated gene silencing in dengue mosquito, Aedes 
aegypti and its implications for future vector control)”     
ได้รับเงนิสนบัสนนุจากเงนิงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559

 โครงการวิจัยนี้จะนำาเทคนิค RNA interference    
มาใช้ในยงุลาย เพือ่ไปยบัยัง้การแสดงออกของยนี CYP9J32 
ซึง่เป็นยนีทีส่ำาคญั และเกีย่วข้องกบักลไกการดื้อต่อสารเคมี
กำาจัดแมลง และศึกษาผลของการยับยั้งต่อความทนทาน
ของยุงต่อสารเคมีกำาจัดแมลง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอาร์เอนเอ
สายคู่ มาเป็นชีวสาร (Biological agent) เพื่อการพัฒนา
เครือ่งมอื หรอืกลยทุธ์ใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพในการควบคมุ
ประชากรยุงลายที่ดื้อต่อสารเคมีกำาจัดแมลงที่เป็นพาหะ   
นำาโรคได้ในอนาคต โดยไม่มผีลกระทบต่อระบบนเิวศวทิยา 
เช่น การพัฒนาสารเคมีกำาจัดแมลงในระดับชีวโมเลกุล    
เพื่อไปยับยั้งและลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการดื้อต่อสารเคมีกำาจัดแมลงร่วมกับการใช้      
สารเคมกีำาจัดแมลง เป็นต้น

      ดร.นงคราญ  ล�าจวญ

 ข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดต่อน�าโดยแมลงในช่วงนี้ 
คงหนไีม่พ้นโรคตดิเชื้อไวรัสซกิา (Zika virus) ที่มยีุงลาย
เป็นแมลงพาหะน�าโรค

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เกิดจากยุงลายที่มี
เชื้อไวรัสชนดิซกิาไปกัดคน การตดิเชื้อไวรัสชนดินี้ในมารดาที่ตัง้ครรภ์ 
จะเป็นสาเหตุให้ทารกที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กกว่าศีรษะปกต ิ       
ของเด็กทารกแรกเกิด (Microcephaly) และเกิดภาวะความผิดปกต ิ   
ของสมองของทารกในครรภ์ได้ 
 ลักษณะอาการทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้แก่ มีไข้          
มผีื่นแดง ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ตาแดงเนื่องจากเยื่อบุตาอักเสบ ทัง้นี้
อาการส่วนใหญ่จะเกดิแบบไม่รนุแรง ระยะเวลาก่อโรคใช้เวลาประมาณ 
3-7 วัน หลังจากถูกยุงติดเชื้อกัด อย่างไรก็ตามแทบจะไม่มีการตาย 
เนื่องจากไวรัสชนิดนี้ ทำาให้ผู ้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล          
และทำาให้ขาดความระมดัระวงั และไม่ตระหนักว่าตนเองตดิเชื้อไวรสัซกิา
 การวินิจฉัยโรค เนื่องจากอาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา        
จะคล้ายกบัอาการของโรคไข้เลอืดออกและโรคตดิเชื้อไวรสัชคินุกนุยา 
ซึง่มยุีงลายทีต่ดิเชื้อไวรสัเป็นพาหะนำาโรคเหมอืนกนั ดงันัน้เมือ่มอีาการ
ของโรค และได้เดนิทางไปในเขตพื้นทีท่ีม่กีารระบาดของโรค ให้ไปพบแพทย์
เพื่อทำาการตรวจเลือดหาชนิดของไวรัส ซึ่งจะทำาได้โดยการตรวจหา
สารพนัธกุรรมของเชื้อไวรสัซกิา หรอืการตรวจหาภมูต้ิานทานชนดิเอม็
ที่จำาเพาะต่อเชื้อไวรัสซกิา
 การรกัษา ในปัจจบุนันัน้ยงัไม่มวีคัซนีในการป้องกนั การรักษา
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จะรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาการเจ็บป่วย
เท่านัน้
 ส่วนการป้องกันการเกิดโรค ทำาได้โดยการป้องกันตนเอง      
ไม่ให้ถกูยงุลายกดั ส่วนตวัผูป่้วยเองกต้็องป้องกนัตนเองไม่ให้ยงุกดัเช่นกนั 
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค อนึ่งการกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง      
และการใช้สารเคมีกำาจัดแมลง ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการควบคุม
ประชากรยุงลายที่เป็นพาหะนำาโรคได้ 

   สบืค้นจาก: http://www.cdc.gov/zika/
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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 

 เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2559       
และ 2 เมษายน 2559 ดร.ธัญภรณ์         
เกดิน้อย ได้ลงพื้นทีใ่น อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 
เพื่ออบรมภาคปฏิบัติการ ทำานำ้าหมักจาก
พืชหนอนตายหยากร่วมกับกลุ่มเกษตรกร 
อ.แม่แตง พร้อมทั้งแจกจ่ายนำ้าหมักที่ได้  
ให้กับเกษตรกรไปทดลองใช้ พร้อมทำา
รายงานการบันทึกผลการใช้ ในวันที่ 18 
เมษายน 2559 ในโครงการส่งเสริม
ศกัยภาพชมุชนเกษตรในการใช้พชืสมนุไพร
ทดแทนสารเคมกีำาจดัศตัรพูชืเพื่อการผลติ
พืชอาหารปลอดภัยและสุขภาวะที่ด ี       
ของชุมชน (บรกิารวชิาการ 59)

 เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2559 
ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย ได้เดินทางไป      
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ โครงการ
ศึกษาส ่งเสริมศักยภาพชุมชนเกษตร         
ในการใช ้พืชสมุนไพรทดแทนสารเคม ี
กำาจัดศัตรูพืชเพื่อการผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของชุมชน 
(บริการวิชาการ 59) โดยได้คุยปรึกษา
หารือถึงการหาพืชสมุนไพรทดแทนการใช้
สารเคม ีและลงพื้นทีเ่พือ่สำารวจ เยีย่มแปลง
เกษตรของเกษตรกรใน ต.แม ่นาจร 
อ.แม่แจ่ม

 เมื่อวันที่ 21 - 25 มนีาคม 2559 
หน่วยฯ เปิดตวัโครงการ การพฒันาเครอืข่าย
การผลิต และการบรโิภคอาหารปลอดภยั 
จากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชโดยชุมชนม ี   
ส่วนร่วมใน อำาเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่ 
สำาหรับการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัย และหน่วยงานในพื้นที่ 
อ.พร้าว  เพือ่การส่งเสรมิให้กลุม่เกษตรกร
รายย่อยหันมาผลิตปลูกผักปลอดสารเคม ี
โดยผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  เกีย่วกบัโทษและพษิภยัของสารเคมี
กำาจัดศัตรูพืช และสร้างความตระหนัก             
ความต้องการผลิตและบริโภคพืชผัก
ปลอดภัย โดยการตรวจระดับสารกำาจัด
ศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภคใน 
อ.พร ้าว นอกจากนี้ยังเป ็นการสร ้าง      
เครือข ่ าย เกษตรกรผู ้ บริ โภคพืช ผัก
ปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชใน 
อ.พร้าว และสร้างตลาดผูรั้บซื้อในหน่วยงาน 
องค์กร และความต้องการอาหารปลอดภยั
ในชุมชน
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 เมื่อวันที่  2 เมษายน 2559     
หน่วยฯ งานเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาส
วันคล ้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ-       
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ครบ 61 พรรษา ณ ห้องประชมุโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกุลเฉลิมพระเกียรต ิ       
60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ โดยได้มี
การจัดนิทรรศการนำาเสนอผลงานด้าน
อาหารปลอดภัย และมลพิษทางอากาศ   
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้ลงพื้นที่และได้รับ     
ความร่วมมือจาก อ.แม่แจ่ม เพื่อช่วยแก้
ป ัญหาให ้กับคนในท้องถิ่น ตลอดจน
เป็นการน้อมรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ
ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ                  
สยามบรมราชกุมาร ีทรงมตี่อ จ.เชยีงใหม่ 
และปวงชนชาวไทยทุกคน

 เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 
ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าโครงการ 
โครงการการพฒันาเครอืข่ายการผลติและ
การบริโภคอาหารปลอดภัย จากสารเคมี
กำาจัดศัตรูพืชโดยชุมชนมีส ่วนร ่วมใน 
อำาเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่ ลงพื้นทีเ่ยีย่ม
แปลงเกษตร พร้อมแก้ปัญหาการวางแผนปลกู
ของเกษตรกร และรายงานผลการตรวจ
เ ลื อ ด ใ น ภ า พ ร ว ม ใ ห ้ กั บ เ ก ษ ต ร ก ร                 
และโรงพยาบาล พร ้อมทั้ งหารือถึง            
ข้อตกลงด้านการตลาดระหว่างโรงพยาบาล 
เทศบาลเวยีง และเกษตรกรในโครงการ

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
หน่วยฯ ร ่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ        
สิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในดำาเนินโครงการเรื่อง 
“การศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชกลุ่ม
ออร ์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือ     
ตอนบนด้วยกระบวนการวจิยัแบบมส่ีวมร่วม 
(ลำาพูน-ลำาปาง) (NT2)” ได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช       
ในพื้นที่จังหวัดลำาปาง เพื่อหาข้อตกลง 
แนวทางการจดัการความเสีย่งจากสารเคมี
กำาจัดศัตรูพืช โดยชุมชนมีส ่วนร ่วม       
พร้อมทั้งชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์       
หาสารเคมีตกค้างในเลือดและปัสสาวะ
ของอาสาสมัคร  การตรวจดิน  นำ้ า                 
และตัวอย่างพชืผัก ผลไม้ใน จ.ลำาปาง

 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล     
นักวิจัยอาวุโส พร้อมด้วย ดร.วรางคณา 
นาคเสน นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอก ได้รบัเชญิ
จากสถานกงสุลใหญ ่สหรัฐอเมริกา 
จ.เชียงใหม่ ให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งได้จัดขึ้น
เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2559 ณ สถานกงสลุใหญ่
สหรฐัอเมรกิา จ.เชยีงใหม่ โดย ดร.ทพิวรรณ 
ประภามณฑล ได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา 
เรื่อง Northern Thailand Smoke Pollution 
Solutions ด้วย

 ในวันที่  25 เมษายน 2559  
ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล พร้อมคณะ 
ได้เดินไป อ.เแม่แจ่ม เพื่อเข้าร่วมประชุม 
กับตัวแทนของพื้นที่ อ.เแม่แจ่มเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันใน อ.แม่แจ่ม 
โดยในภาคเช้าได้เดินทางสำารวจพื้นที่  
ต.แม่ศึก สำารวจเกี่ยวกับการเผาพื้นที่
ทางการเกษตรริม และสำารวจการจัดการ
กับเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรในพื้นที่ 
และช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทน
ของคนในพื้นที่ อ.แม่แจ่มเกี่ยวกับเรื่อง  
การรับรองมติการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาหมอกควนัในพื้นที่ 
อีกทั้งช ่วงเย็นยังได้เดินทางไปถ่ายทำา
รายการเดนิหน้าประเทศไทย ทีน่ำา้แม่ออกฮู 
กับนายอำาเภอแม่แจ่มด้วย

 ในวันที่  26 เมษายน 2559  
ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ     
ได้รับเชิญจากสำานักงานคณะกรรมการ
วจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ให้เข้าร่วมจดันทิรรศการ
แสดงผลงานวิจัยด้านหมอกควัน ในงาน
แถลงข่าวโครงการ “ประเทศไทยไร้หมอก
ควัน (Haze Free Thai land, HFT)”               
โดยเครือข ่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย       
เพื่อการวิจัย กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
(Research University Network for Climate 
Change & Disaster Management,       
RUN-CCDM) ซึ่งมเีป้าหมายที่ท้าทาย คอื 
“ประเทศไทยไร้หมอกควนั” ณ ห้องประชมุ 
สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่
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 จากสภาพสังคมปัจจุบันในเรื่อง
ของพฒันาการของเด็กปฐมวยัทีม่แีนวโน้ม                
การพัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถ      
และสตปัิญญาทีค่่อนข้างตำา่ทีเ่กดิขึ้นในเดก็    
ช่วงอายุ 3-6 ปี อาจมหีลายปัจจัยที่มผีล
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
เรียนรู้ของเด็ก ซึ่งปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัย  
ทางด้าน "ภาวะโภชนาการ" ทางหน่วยวจิยั
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้เล็งเห็นถึงความ
สำาคญั โดยได้จดัทำาโครงการวจิยั การส่งเสรมิ
ภาวะโภชนาการเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรยีนรูข้องเดก็   ก่อนวยัเรยีนในพื้นที่ 
ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 –     
วันที่  1  เมษายน 2559 ที่ ผ ่ านมา                
ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ และทีมผู้ช่วย   
ได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 1  ทำาการตรวจและ
ประเมินภาวะโภชนาการด ้วยการวัด
สัดส่วนของร่างการ (Anthropometry and 
body composition) ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำาบลปงยางคก และสถานรบัเลี้ยงเดก็
บ้านสะอาดเนอเซอรี่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำาปาง 

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ 
 ห น ่ ว ย วิ จั ย โ ร ค          
ไม ่ติดต่อเรื้อรัง นำาทีมโดย 
ศ.นพ.กิตติพันธุ ์ ฤกษ์เกษม 
ออกตรวจตดิตามผูป่้วยโรคไต
ในโครงการ “การศึกษาผล
ข อ ง ก า ร สู บ บุ ห รี่ กั บ โ ร ค    
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย” 
ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 
2559 จำานวน 7 แห่ง ได้แก่  
โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด 
จ.ลำาปาง โรงพยาบาลเขลางค์
นครราม โรงพยาบาลแพร่
ครสิเตยีน โรงพยาบาลแพร่ราม 
คลินิคฟอกไตเทียมอุตรดิตถ์ 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 
และโรงพยาบาลค่ายพ่อขนุผาเมอืง 
จ.เพชรบูรณ์ โดยการตรวจวัด
หลอดเลอืดแดง การตรวจเส้น
ฟอกไต และการให้ความรู ้     
ในการปฏิบัติตั วที่ ถูกต ้อง     
แก่ผู้ป่วย

 ได้รับรางวัล The best oral presentation จาก         
ศ.ดร.ประมวล ตัง้บรบิรูณ์รตัน์ ผูอ้ำานวยการโครงการปรญิญาเอก 
กาญจนาภิเษก ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภเิษก (คปก.) สัญจร ครัง้ที่  1 ประจำาปี พ.ศ. 2559 
ในวนัที ่29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชมุ สำานกับรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

ดร . ว ร า งคณา  น าค เ สน
 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
โปสเตอร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “ภาวะโภชนาการและลักษณะ    
การบริโภคอาหารของผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่เท้าจากขาดเลือด”  
ในงานประชุมวชิาการประจำาปี ครัง้ที่ 1 สมาคมแผลไหม้และ
สมานแผล (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559 
ณ อาคารเฉลมิพระบารม ี50 ปี ซอยศูนย์วจิัย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ กรุงเทพฯ 

ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ย ิ น ด ี

นางสาวอรพ ินท ์  พงษ ์ ธรรม



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  10

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีดำาหัว
ผู้อาวุโสและผู้อำานวยการ ประจำาปี 2559

“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ผู้บรหิาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพธิี
ดำาหัวผู ้อาวุโสและผู ้อำานวยการ ประจำาปี 2559           
ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน 2559 เพือ่เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวท ี
รวมทั้งถือโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยกระทำาให้ 
ขุ่นหมองด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และใช้โอกาสนี้
ขอพรปีใหม่ไทยอกีด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้บรหิาร
สถาบันฯ ก็ได้อวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีความสุข
ตลอดปี 2559 มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งม ี       
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอกีด้วย
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ร่วมพิธีดำาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี
และผู้อาวุโส มช. ประจำาปี 2559

 ผู ้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพธิดีำาหัวอดตีอธกิารบด ี
อธิการบดี และผู ้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
ประจำาปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559          
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภาคเหนือ และเพื่อความเป็นสิริมงคล          
แก่คณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษาปัจจบุนั และนกัศกึษาเก่า
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ณ บริเวณลานสัก              
หน้าศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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"Doing & Training"

หน่วยวิจัยด้านสารเสพติดจัดฝึกอบรมคณะท�างาน เพื่อเตรียมพร้อมท�างานวิจัย
เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์กับการบาดเจ็บ

 หน่วยวิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือ                
ในการศึกษา เรื่อง โครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบาดเจ็บ      
ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉนิ ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องอเนกประสงค์) สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โดยความร่วมมอืกันระหว่างสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่ โรงพยาบาลนครพงิค์ และ WHO ซึ่งการฝึกอบรมนี้จะทำาให้คณะทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ที่ต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล มคีวามเป็นมอือาชพี ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมอืสัมภาษณ์ที่มมีาตรฐาน
ระดับสากลได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ซึ่งจะทำาให้ได้ข้อมูลที่มคีุณภาพและเกดิผลประโยชน์ในด้านการหาทาง
ป้องกันความสูญเสยีที่อาจเกดิขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   13

ให้สัมภาษณ์ประเด็นปัญหาหมอกควันกับนักศึกษา 
คณะการสื่อสารมวลชน มช.

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์  ผู ้อำานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ  
ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ร ่วมกันให ้สัมภาษณ์                   
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ        
กับนักศกึษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากปัญหา
หมอกควัน และเรื่องการรณรงค์เพื่อลดปัญหาหมอกควัน   
ณ ห้อง BOARD ROOM อาคาร 1 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2559 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในปัญหา      
ที่เกิดขึ้น และนำาไปสู่ทางออกในการแก้ไขที่ทุกฝ่ายสามารถ
ทำาร่วมกันได้ต่อไป

...

 หน่วยการเงินและพัสดุ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ด้านการเงินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ                 
ร่วมต้อนรับคณะทำางานด้านการเงินการคลังและพัสดุ   
จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อพูดคุย           
และศึกษาระบบการทำางานร่วมกัน เนื่องจากทั้งสอง    
หน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนในการดำาเนินการวิจัยของ
หน่วยวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคติดเชื้อ 
ประเทศไทย (ไทย ซทียี)ู หรอื Thailand HIV/AIDS and  
Infectious Disease Clinical Trials Unit (THAI CTU)               
ภายใต้แหล่งทุน คือสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (US National Institutes of Health : US NIH) 
ณ ห้องประชมุ DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1        
เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2559

หน่วยการเงนิและพัสดจุากสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรส์ขุภาพ และศนูยว์จัิยโรคเอดส ์
สภากาชาดไทย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานร่วมกัน
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ตารางกิจกรรม

ศาสตราจารย์กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม เข้าร่วมประชุม แนวทางการใช้ความรู้ด้านระบาดวทิยา
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา NCDs ในพื้นที่และระดับชาต ิอาคารศูนย์เรยีนรู้สุขภาวะ สสส. 
กรุงเทพฯ
นางกลัยา  ว่องวรภทัร นกัเทคนคิการแพทย์, นางสาวสารณิ ี ศรเีทพ นกัเทคนคิการแพทย์, 
นางสาวสริลิักษณ์  รนิค�า นักเทคนคิการแพทย์, นางพนดิา  ยอดครี ีนักเทคนคิการแพทย์ 
ร่วมประชมุวชิาการ ประชมุวชิาการเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซติี้ 
จอมเทยีน ชลบุรี
แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย, นายธวัชชัย  ค�ารินทร์ นักวิทยาศาสตร์,                
นายสมบุญ  บุญปราบ พนักงานวิทยาศาสตร์, นางสาวกาญจนา  ไชยรังศรี พนักงาน     
น�าเข้าข้อมลูและดูแลระบบคอมพวิเตอร์ เข้าร่วมศกึษาดงูานและเข้าร่วมแข่งขนักฬีาบคุลากร
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ีปทุมธานี
นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำาแผนปฏิบัติการ                  
ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2559            
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุ 
นนทบุรี
ประชุมคณบด ีผู้อ�านวยการ สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะเภสัชศาสตร์
ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
ร่วมเป็นวทิยากร ร่วมเสวนาในโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ หัวข้อ 
"เทคนคิการทำาวจิยัในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่" ณ ห้องอนิทนลิ ชัน้ 1 สำานกับรกิารวชิาการ เชยีงใหม่
ท�าบุญเมอืงและสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม่
ศาสตราจารย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ             
เข้าร่วมประชุม MTN Annual Meeting 2016 ณ the Bethesda North Marriott Hotel & Conference 
Center, North Bethesda, MD ประเทศสหรัฐอเมรกิา
นางสาวทพิวรรณ  ประภามณฑล นกัวจิยั ร่วมประชมุวชิาการ โครงการวจิยั R01 SAWASDEE 
Birth cohort และ Emory Exposome Summer course Emory University Rollins School of Public 
Health, Atlanta Georgia ประเทศสหรัฐอเมรกิา
นางผ่องพรรณ  เสาร์เขยีว พยาบาลช�านาญการ ร่วมประชุมในโครงการวจิัย HPTN Annual 
meeting HPTN Annual meeting 2016 Crystal Gateway Marriote, WASHINGTON, D.C.        
ประเทศสหรัฐอเมรกิา

1            มถิุนายน 2559

1 - 3       มถิุนายน 2559 

2 - 12      มถิุนายน 2559

6            มถิุนายน 2559

8            มถิุนายน 2559

9            มถิุนายน 2559
10 - 16    มถิุนายน 2559

10 - 17    มถิุนายน 2559

11 - 17    มถิุนายน 2559

มิถุนายน 2559
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ตารางกิจกรรม

นางวนัวสิาข์  ทวหีอม พยาบาล, นางสาวโสภดิา  เกยีรตเิวชช์ พยาบาล, นางวนัวสิาข์ ทวหีอม 
พยาบาล, นางจนิตนา  ค�าร้อง นกัจติวทิยา ร่วมประชมุในโครงการวจิยั 2016 IMPAACT Group 
Meeting การประชุมประจำาปี IMPAACT Group Meeting 2016 โรงแรม Crystal Gateway         
Marriott Hotel, Arlington รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมรกิา
แพทย์หญงิลนิดา  เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย, นางสาวณัฐพร  โฆษชุณหนันท์ เภสัชกร เข้าร่วม
ประชุม IMPAACT Network Annual Meetings ณ โรงแรม Crystal Gateway Marriott เมือง       
Arlington รัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมรกิา
นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นกัสถติิ เข้าร่วมประชมุ เพือ่เผยแพร่ผลการดำาเนนิงานของโครงการ 
การติดตามความเคลื่อนไหวด้านอุปสงค์ อุปทาน สารเสพติดบนโลกออนไลน์ สำานักงาน           
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ กรุงเทพฯ
นางจริประภา  วภิาษา นักวจิัย เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกตรวจประเมนิคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 
เชยีงใหม่
ประชมุ 5 สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยหีลังการเกบ็เกีย่ว
นางปนัดดา  โสธนไพศาล นักเทคนคิการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ การประเมนิผล
การตรวจวเิคราะห์จากภายนอก สาขาจลุทรรศนศาสตรคลนิคิ โรงแรมเชยีงใหม่ออร์คดิ เชยีงใหม่
นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการดำาเนินคดีตาม               
พระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โรงแรมทเีค พาเลช แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ
นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นักสถติ ิ เข้าร่วมประชุม stakeholder meeting สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ เขตสาธร กรุงเทพฯ
อบรม RV306 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1
นักวจิัยจากมหาวทิยาลัยสงขลา ดูงานสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการ, ศาสตราจารย์กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม 
หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยกุต์, รองศาสตราจารย์เกรยีงไกร  ศรธีนวบิญุชยั 
หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, นางบุปผา  ประภาลักษณ์ 
พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี 2559 เรื่อง         
การจัดทำาแผนพัฒนามหาวทิยาลัยการศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 ถงึ 
พ.ศ. 2565) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิโรงแรมดเิอ็มเพรส เชยีงใหม่

12 - 16    มถิุนายน 2559

12 - 17    มถิุนายน 2559 

15           มถิุนายน 2559

16 - 18    มถิุนายน 2559

20           มถิุนายน 2559
20 - 21    มถิุนายน 2559

20 - 22    มถิุนายน 2559

22           มถิุนายน 2559

23           มถิุนายน 2559
24           มถิุนายน 2559
25 - 26    มถิุนายน 2559
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นางสาวทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัย, นางสาวธัญภรณ์  เกิดน้อย นักวิจัย,                            
นางสาววรางคณา นาคเสน นกัวทิยาศาสตร์ ร่วมประชมุวชิาการ นำาเสนอผลงานวจิยั Conference 
of International Society for Environmental Epidemiology and International Society of Exposure  
Science-Asia Chapter 2016 "Environment, Health and Sustainable Society" Sapporo Hokkaido  
ประเทศญีปุ่น่
ศาสตราจารย์ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภญิโญ รองผู้อ�านวยการ, นายกติตพิงศ์  รุ่งเรอืงธนะกจิ 
นักวจิัยช�านาญการพเิศษ, นางสาวดาราลักษณ์  ถาวรประสทิธิ์ พยาบาล, นางปิยะธดิา 
สร้อยสุวรรณ เภสัชกร, นางเบญจวรรณ  แสงสังข์ พยาบาล ร่วมประชุมในโครงการวจิัย 
2016 Annual AIDS Clinical Trials Group Network Meeting Omni Shoreham Hotel Washington, 
DC ประเทศสหรัฐอเมรกิา
นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำากับทิศทางแผนงาน       
ภาคีวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 2/2559 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ           
เขตสาธร กรุงเทพฯ

26 - 29   มถิุนายน 2559

26 - 30   มถิุนายน 2559 

30           มถิุนายน 2559

ตารางกิจกรรม

กรกฎาคม 2559
EMA มาตรวจโครงการวจิยั IMPACCT
อบรม S & D

4 - 7        กรกฎาคม 2559
10 - 14     กรกฎาคม 2559 
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

เตรียมวินิจฉัยสาเหตุส�าคัญ
ของท่อน�้ารั่ว... หมอขอขึ้นห้อง 
EMERGENCY ก่อนก๊าบบบ...
งานเข้าก่อนปิดสงกรานต์ยาว

แต่เอ๊ะ..หมอคะๆ ลืมปิดแมสป่าวค่ะ?
ระวังฝุ่นเข้าจมูก

เด๋วจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะ...คริคริ

ฉากเลิฟซีน (พ่อทูนหัว)
...ไม่ต้องคัท แอคชั่นเรย....
เปิ้นน่าฮักกันเนอะ..คู่นี้
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แฟชั่นผ้าซิ่นประยุกต์แบบเกร๋ๆ...
DESIGN BY เก๋ ...เองค่ะ

คนข้างหลัง..เก๊กหล่อคนข้างหน้าเกือบตาบอด..อิอิ
ดีนะที่เค้าหลบทันอ่ะ

เทรนด์แฟชั่นฮอตฮิตชุดผ้าเมืองในปีเน้...
ของแฝดคนละฝาส�าหรับคนมีพรอพ^-^

1...2...3 เย้ๆๆ!
ยังกะโฆษณา..อะไรน๊า??
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

พธิที�าบุญเมอืง และสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม่

 นับตั้งแต่มีการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1839 เป็นต้นมา เจ้าผู้ครองนครและไพร่ฟ้าประชาชนจะร่วมกันทำาพิธ ี 
สบืชะตาเมอืงอนัเป็นพระราชพธิต่ีออายเุมอืงให้ยนืยงคงอยูแ่ละสร้างความสขุสมบรูณ์แก่อาณาประชาราษฏร์ โดยก่อนหน้าทีจ่ะทำา
พิธีสืบชะตาเมืองจะทำาพิธี บูชาไหว้เสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล อันเป็นเสาหลักของเมืองเสียก่อน ซึ่งจะกระทำา      
ในราวปลายเดือน 8 เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ไปเสร็จสิ้นเดือน 9 เหนือ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ประเพณี 8 เข้า 9 ออก"                 
หลังจากนัน้แล้วก็จะทำาพธิสีบืชะตาเมอืง
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 ศาสตราจารย์มณ ีพยอมยงค์ ได้กล่าวไว้ว่าม ีคัมภรี์สบืชะตา
เมอืงเชยีงใหม่หลายฉบบั โดยเฉพาะได้กล่าวถงึพธิสีบืชะตาเมอืงในสมยั
พระเมอืงแก้ว แห่งราชวงศ์มงัราย (พ.ศ.2038 - 2068) ไว้อย่างละเอยีด
ว่า "พระมหากษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่จะทรงเป็นประธานในพิธ ี         
สบืชะตาเมอืงเพื่อให้เกดิความสุขสวัสดแีก่บ้านเมอืงและประชาชน"
 การสืบชะตาเมืองตามความเชื่อของชาวล้านนาเป็นพิธีที่      
จัดทำาขึ้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ทั้งนี้เพราะบางครั้งเห็นว่า   
บ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนจากอิทธิพลของดาวพระเคราะห์มา   
เบียดบัง ทำาให้เมืองเกิดความปั ่นป่วนวุ ่นวายเพราะการจลาจล           
การศึกและเกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนในเมือง ดังนั้นจึงต้องทำาพิธี
สบืชะตาเมอืงขึ้น

 ในคัมภีร์สืบชะตาเมืองเชียงใหม่นั้นยังระบุถึงการเตรียมพิธ ี
สืบชะตาเมืองด้วย เช่นกล่าวถึงการนิมนต์พระสงฆ์จำานวนเท่าอายุ    
ของเมืองมาสวดมนต์ การนิมนต ์พระพุทธรูปแก ้วเสตังคมณ ี                   
จากวัดเชียงมั่นเข้าร่วมพิธี ฯลฯ นอกจากนี้ในคัมภีร์ยังได้กล่าวถึง       
การบูชาคัมภีร์ธัมม์สารากริกวิชชานสูตร จากวัดเชียงมั่น 3 ผูก บูชา
คัมภีร์ธัมม์มงคลตันติง จากวัดดวงดี 3 ผูก บูชาคัมภีร์ธัมม์นครฐาน 
จากวัดโชตกิาราม 1 ผูก บูชาคัมภรี์ธัมม์ปารม ีจากวัดสงิหาราม 1 ผูก
และบูชาคัมภรี์ธัมม์อุณหัสวชิัย จากวัดชัยชนะสถานอกี 1 ผูก
 ในการสืบชะตาเมืองนั้นอาจารย์ผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นผู้นำา     
จะได้เอาสายสิญน์พันรอบกำาแพงเมืองแล้วโยงจากประตูช้างเผือก 
ประตูสวนดอก ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนปรุงและประตูท่าแพเข้าสู่
กลางเวยีงและนำาส่วนปลายสายสญิน์สอดไว้ใต้อาสนะของพระพทุธรปู
และพระสงฆ์ จากนัน้จะต่อสายสญิน์พาดโยงเข้าไปสู่บ้านทุกหลังคา

 ในอดีตการจัดให้มีพิธีสืบชะตาเมืองเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ เพราะเกี่ยวเนื่องกับบ้านเมืองมิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ดังนั้นบริเวณ
รอบๆ เมืองจึงถูกกำาหนดจุดมงคลต่างๆ ไว้มากมาย เช่น ที่บริเวณวังหลัง วังหน้าและวังหลวงรวม 3 แห่ง จะนิมนต์พระสงฆ์ไปโปรด
เมตตาทำาพธิทีางศาสนารวม 19 รูป ที่บรเิวณกลางเวยีงจะนมินต์พระสงฆ์จำานวน 19 รูป ประตูเวยีงทัง้ 5 ประตูและแจ่งเมอืงอกี 4 แจ่ง
นั้นจะนิมนต์พระสงฆ์ทำาพิธีปริตตะมงคลสวดมนต์ (เจริญพระพุทธมนต์) โดยพระสงฆ์จะเดินรอบเวียงตั้งแต่ประตูสวนดอกไปจนถึง      
แจ่งหวัลนิ พระสงฆ์ทีแ่จ่งหัวรนิจะรบัช่วงสวดต่อไปถงึประตชู้างเผอืก และพระสงฆ์ทีป่ระตชู้างเผอืกกจ็ะรบัช่วงสวดต่อไปตามจดุพธิกีรรม
ต่างๆ โดยลำาดับถงึ 9 แห่ง
 ปัจจุบันพิธีสืบชะตาโบราณแบบนี้ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เนื่องจากเพราะพิธีกรรมต่างๆ ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา พิธีสืบชะตา  
เมอืงเชยีงใหม่จงึได้ทำาเป็นจุดบรเิวณที่มคีวามสำาคัญเท่านัน้ เช่น แจ่งเมอืงทัง้ 4 แจ่งที่ประตูเมอืงทัง้ 5 ประตูและบรเิวณจุดกลางเมอืง
หรอืที่สะดอืเมอืงตรงอนุสาวรยี์ 3 กษัตรยิ์เท่านัน้
     (อ้างจาก : จักรพงษ์ ค�าบุญเรอืง jakpong@chiangmainews.co.th)
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I  English
By Kittipong & Arunrat

ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ
ร่วมรำ ลึก 20 ปีเเห่งการจากไปของคุณแสงชัย สุนทรวัฒน์

 สวัสดีค่ะชาวสถาบันฯ ทุกคน I LOVE ENGLISH ฉบับนี้ขอน�าเสนอเรื่องราวของ 
รายการ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ที่หลายๆ คนคงเคยได้ยินหรือเคยดูในรายการโทรทัศน์มาบ้าง            
ตวัผูเ้ขยีนเองชอบดตูัง้แต่ตอนคณุแสงชยั สนุทรวฒัน์ เป็นผูจ้ดั เพราะช่วงนัน้ตดิทวี ีชวีติอยูแ่ต่
หน้าจอโทรทัศน์ จนกระทั้งเค้าเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนมาเป็นคุณอิสรา ลูกชายของคุณแสงชัย    
ก็เลยได้ดูบ้างไม่ดูบ้าง เหตุเพราะติดทีวีน้อยลง จนเปลี่ยนพิธีการมาเป็นคุณคาร่า พลสิทธิ์    
และคนอื่นๆ อีก ก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามรายการแล้ว เหตุเพราะไม่เปิดดูฟรีทีวีแล้ว                   
(เกี่ยวกันไหม??) พอเข้ามาใน website ถึงรู้ว่าปีนี้เป็นปีที่ร�าลึก 20 ปีเเห่งการจากไปของ        
คุณแสงชัย เลยอยากมาเขยีนอะไรนดิหน่อยเกี่ยวกับรายการนี้ค่ะ
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 จรงิๆ แล้วชอบที่รายการ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ มักจะให้เกล็ดเรื่องภาษาอังกฤษได้ด ีคนถ่ายทอดก็พูดภาษา
แบบออกสำาเนียงคล้ายของเจ้าของภาษาด้วย คือไม่เป็นแบบ “Thinglish” คือ Thai + English อย่างที่                     
คนไทยเราถนัด แต่การสอนในรายการนี้จะเป็นแนว American English และสอน Idiom หรือสำานวน                       
ภาษพูด/ภาษาเฉพาะของชาวอเมริกัน ซึ่งถ้าเราไม่คุ้นหรือไม่อินมันก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง และมีคำาถามในใจว่า           
“ไรแว้.. พูดไรอ่ะ...” หรอืพยายามรับรู้ในใจว่า “อ๋อเหรอ...” อะไรประมาณนัน้ โดยเฉพาะถ้าเราเรยีนภาษาอังกฤษ
มาจากฝั่งยุโรป
 จนกระทั่งตอนนี้ มีหนังสือมาจำาหน่าย คือ “ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ กับชาวต่างชาติ”               
เขียนโดยคุณปวรรัตน์ พัทชนะวรรณ ์ จัดจำาหน่ายโดยสำานักพิมพ์ SE-ED อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับรายการ
โทรทัศน์หรือเปล่านะคะ เพียงแต่วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ในหนังสือก็คล้ายกับเรื่องราวในรายการโทรทัศน์   
คอืเป็นการรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชวีติประจำาวัน ให้คำาอ่าน คำาแปล พร้อมตัวอย่างการใช้
หลากหลาย เรยีบเรยีงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย สำาหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกสนทนาภาษาอังกฤษไม่ควรพลาดค่ะ 
(เค้าโฆษณาว่าอย่างนัน้)
 รายการ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ได้ถูกนำาไปศึกษาและเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญาโท                     
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนจึงขอยกเอาบทคัดย่อของนักศึกษามาให้ดู เพื่อให้พวกเราได้ฝึกในการอ่าน 
และทำาความเข้าใจจากภาษาองักฤษก่อน แล้วค่อยไปอ่านการแปลเป็นภาษาไทยทหีลงันะคะ การแปลอาจไม่ได้เป็น
ลักษณะแบบคำาต่อคำา (word by word) แต่ก็พอเข้าใจในเนื้อหาได้ค่ะ
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Abstract
 This is qualitative research, focusing on the content, presentation style, the production and overall       
benefits the audience derived from the "Fud Fid For Fi" program. The result shows that the television program 
"Fud Fid For Fi" which teaching English on a daily basis, focuses on an informal education manner. This program 
focuses on the everyday uses of American English in everyday life. To be focused, the underlining theme of the 
program is to relate the content to the everyday life of the audiences. The program is presented by introducing 
cultural aspects of the idioms and vocabularies introduced; for example, idioms that have to do with the workplace 
or student's life. The presentation of this program is in form of conversation. Another teaching technique is due to 
the ever changing scenery or location of each individual segment program. The aim of Fud Fid For Fi program is 
to introduce and provide awareness about the English language to Thai people who are interested in English 
language. Most of all, the program strives to become an alternative outlet for a formal education. This is done by 
not only focusing on the rigors and structure of the language itself, but also from the experiences and the          
understanding of the creator of the program. From this, the audiences have benefit in gaining knowledge and 
entertainment. Nevertheless, the program can only provide information; it is up to an individual viewer and         
his/her own drive to succeed in learning English.

#

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการนำาเสนอการสอน           
จุดมุ่งหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ชมได้รับจากรายการฟุดฟิดฟอไฟ ผลการวิจัยพบว่า รายการ
ฟดุฟิดฟอไฟ ซึง่เป็นรายการสอนภาษาองักฤษทางโทรทศัน์ในลกัษณะของการศกึษาแบบไม่เป็นทางการ นำาเสนอภาษา
องักฤษในระดบัของภาษาทีไ่ม่เป็นทางการหรอืภาษาพดูของชาวอเมรกินั โดยเนื้อหาทัง้หมดเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบั
ชีวิตประจำาวัน โดยเน้นการสอนสำานวน และคำาศัพท์ โดยเฉพาะสำานวน คำาศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับหน้าที่     
การงานและการประกอบอาชพี ซึ่งเป็นการสอนโดยไม่เน้นหลักภาษา พร้อมทัง้สอดแทรกเกร็ดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีทั้งของไทยและอเมริกัน นำาเสนอในรูปแบบของการพูดคุยสนทนาโดยพิธีกรสองคน และใช้กลวิธี
การสอนโดยนำาเนื้อหาที่ต้องการสอนผูกโยงเข้ากับเรื่องราว เหตุการณ์ และกิจกรรมในชีวิตประจำาวันของคนไทย    
พร้อมทั้งถ่ายทำาในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้ชมมได้ซึมซับความรู้ไปพร้อมๆ กับความบันเทิง ผู้ผลิตรายการฟุดฟิดฟอไฟ    
มีจุดมุ่งหมายที่จะให้รายการฟุดฟิดฟอไฟเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสังคมไทย           
และเป็นส่วนเสริมให้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทย โดยเนื้อหาที่ผู้ผลิตหยิบยกมานำาเสนอ
เป็นการหยิบยกจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ชมได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการในแง่ของ
การเพิ่มพูนความรู้และเพื่อความบันเทิง แต่การนำาไปปรับใช้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ภูมิหลังและความกระตือรือร้น 
ของผู้ชมแต่ละท่าน

#

หวังว่าพวกเราคงได้รับสาระเล็กๆ น้อยๆ พร้อมทั้งผกึการอ่านการเขยีนภาษาอังกฤษในเชงิวชิาการกันบ้างนะคะ
                ^_^
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ย�า่เท้าทัว่ไทย ไปทัว่โลก

อุทัยธานี
ชัยพล พรชีวไพศาล
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 กลับมาพบกันในคอลัมน์ยำ่าเท้าทั่วไทย ไม่มีตังค์ตะลุยรอบโลก ในเมื่อเงินในกระเป๋ามันน้อย     
ก็อาศัยเที่ยวใกล้ๆ แถวละแวกบ้าน เมื่อโซนจังหวัดภาคเหนือไปมาเกือบจะหมดแล้ว ยิ่งในเชียงใหม่       
ไปเที่ยวที่เดิมๆ จนหมดความตื่นเต้นแล้ว พอหยุดยาว 5 วันได้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานี ก็เลย     
ถือโอกาศไปทบทวนความทรงจำาวัยเด็กอีกครั้ง แต่กำาหนดโซนเที่ยวเอาแถวบ้านนั่นแหล่ะ ก่อนจะไป 
เที่ยวกันเรามารู้จักกับจังหวัดอุทัยธานีกันสักนิด อุทัยธานีเป็นจังหวัดเล็กๆ ในภาคกลางตอนบน             
เป็นจังหวัดที่คนไม่ค่อยจะรู้จักนัก และไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยือน โดยมีระยะทางจาก กทม.            
เพียง 222 กิโลเมตร แต่ถ้าวัดระยะทางจากเชียงใหม่ก็ประมาณ 500 กิโลเมตร ทำาให้การกลับบ้าน     
ของผมจาก 2 ครั้งต่อเดือนสมัยอยู่ กทม. มาเป็น 2 ครั้งต่อปีในปัจจุบัน และปัจจุบันอุทัยธานียังเป็น
จังหวัดที่ความเจริญเข้าถึงน้อยมากถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นในจังหวัดไม่ม ี        
ห้างสรรพสนิค้า โรงหนงั หรอืแม้กระทัง้ Supermarket ดงันัน้อทุยัจงึเป็นจดุหมายสำาหรับชาวกรงุสำาหรบั
ทริปสั้นๆ สุดสัปดาห์ โดยการมาพักผ่อน ผ่อนคลายกับการวิถีชีวิตที่เนิบช้า และสัมผัสมนต์สเน่ห์      
จังหวัดรมินำ้าสะแกกรัง เกริ่นมาซะยาวเราไปตะลุยอุทัยกับแบบเนบิช้า Slow life กันเลยครับ 

ย้อนเวลา ย้อนความทรงจ�า ในเมอืงเล็กๆ น่าหลงรัก
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 สำาหรับวันหยุดยาว 5 วันที่ไม่มีโปรแกรมไปไหน ก็เที่ยวแถวบ้านเอาวันละนิดละหน่อย เริ่มต้นด้วยเช้านี้ตื่นขึ้นมาขับรถ 
ออกบ้านไม่ถึง 10 นาทีก็ถึงตลาดเช้าอุทัยธานี หรือตลาดลานสะแกกรัง เป็นตลาดสดเล็กๆ แต่ก็คงใหญ่ที่สุดในจังหวัดแหละ      
ขนาดก็น่าจะประมาณกาดต้นพยอมบ้านเรา โดยจะมพี่อค้าแม่ค้าสนิค้าพื้นบ้านผลผลติแห่งลำานำา้สะแกกรงัอย่าง ปลาสด ปลาย่าง 
ปลาแห้ง โดยเฉพาะปลาแรดซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด จากตลาดขยับลงไปก็จะเป็นแม่นำ้าสะแกกรังโดยเราจะได้เห็นวิถีชีวิต    
ของชาวเรือนแพ ซึ่งเป็นที่อยู่จริงๆ และอยู่กันจริงๆ มีบ้านเลขที่บ้านเหมือนกันบ้านทั่วๆ ไป โดยเรือนแพในปัจจุบันได้ลดน้อย           
ลงไปมากเพราะผู้คนอพยพขึ้นไปอยู่บนบกกัน สำาหรับชาวเรอืนแพก็จะทำาอาชพีเป็นชาวประมงเป็นส่วนใหญ่
 ส่วนอาคารบ้านเรือนรวมถึงเรือนแพ ชาวบ้านและชาวเมืองพร้อมใจกันทาเป็นสีม่วงเกือบจะทั้งเมืองเพราะว่า                
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาบ่อยๆ และยังมีบ้านอยู่ที่จังหวัดอุทัยด้วย        
ใครมาเยี่ยมเยือนอุทัยก็ชอบที่จะขับรถไปดูบ้านของท่าน ซึ่งก็ดูเหมือนของชาวบ้านทั่วไปเลย ใครมาอุทัยอยากไปดูผมบอก              
บ้านเลขที่ (905) แล้วไปหาดูกันเองละกันครับ เพราะไม่ได้ถ่ายรูปไว้  

ตลาดลานสะแกกรัง

ตลาดลานสะแกกรัง
มุมจากสะพานไปวัดโบสถ์

ปลาแดดเดยีว ปลาแห้งรมควัน

ปลาแรด

บ้านเรอืนแพ

แปลงเตยหอมลอยน�้า
และกระชังปลา
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 หลงัจากเมือ่วานได้ชมวถิชีวีติชาวเมอืงและชาวแพไปแล้ว วนันี้ผมขยบัเดนิทางไกลจากเมือ่วานมาอกีประมาณ 10 กโิลเมตร
มาที่วัดจันทราราม หรอื วัดท่าซุง (วัดหลวงพ่อฤาษลีงิดำา) แต่ไม่ได้มาเที่ยววัดหรอืมาไหว้พระแต่อย่างใด โปรแกรมวันนี้หลานชาย
ตัวดีเซ้าซี้ให้พามาให้อาหารปลา พอให้อาหารปลาจนหนำาใจก็พากันไปนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวเรือนแพ และชาวบกบนเกาะเทโพ    
(อุทัยไม่ตดิทะเล แต่มเีกาะนะครับ และยังเป็นเกาะนำา้จดืที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย) โดยเริ่มล่องเรอืจากวังมัจฉา ล่องแม่นำา้
สะแกกรัง ซึ่งจะเป็นนำ้าสีเขียว ไปเรื่อยๆ ชมบ้านเรือนแพ ธรรมชาติสองข้างของแม่นำ้า ชมวิถีชีวิตของชาวเรือนแพ เช่น ยกยอ        
ปลูกผักบุ้ง ปลูกใบเตย ทำากระชังปลา เป็นต้น พอล่องเรอืมาสักพักนงึก็จะถงึจุดบรรจบของแม่นำ้าสะแกกรังกับแม่นำา้เจ้าพระยาที่
ไหลมาจากปากนำ้าโพ ซึ่งจุดนี้จะเป็นแม่นำ้าเป็นสองสี โดยสีนำ้าจากแม่นำ้าเจ้าพระยาจะออกสีแดงๆ และตรงนี้ก็จะมีแพขนานยนต์
(โป๊ะ) ที่บริการขนคน รถยนต์ สิ่งของ ข้ามไปมา ของสองจังหวัดคือ อ.เมืองอุทัยธานี กับ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หลังจากผ่าน          
จุดบรรจบของแม่นำ้าสองสีแล้ว เรือก็พาล่องเข้าไปในแม่นำ้าเจ้าพระยา สู่ชุมชนเมืองของ อ.มโนรมย์ ล่องเรือได้สักพักเกือบถึง          
วัดปากคลองมะขามเฒ่า เรือก็วนกลับทางเดิม สู่จดหมายที่จุดเริ่มต้น หลังจากที่เราล่องเรือแล้ว คุณลุงขอคุณหลานขอขึ้นไป       
ไหว้พระก่อนกลบับ้าน แต่ไม่ใช่ที่วัดท่าซงุ แต่ขอไปไหว้หลวงปูศ่ขุ กบั เสดจ็เตีย่ กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักดิ ์ทีว่ดัปากคลองมะขามเฒ่า

วังมัชฉา
ให้อาหารปลา

กจิกรรมสุดโปรดของเด็กๆ

เรอืน�าเทีย่ว โป๊ะขนคนและรถจาก อ.มโนรมย์

แพขนานยนต์ (โป๊ะ) คณุป้ากลบัจากจ่ายตลาด
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 เมืองอุทัยธานีไม่ใช่แค่เมืองที่เล็ก ถนนคนเดินก็เช่นกัน เป็นถนนคนนเดินที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยไปมา ระยะทางของการ
เปิดถนนเพื่อจับจ่ายใช้สอยกัน น่าจะสักราว 20 เมตรเท่านั้นเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นถนนคนเดินที่มีเสน่ห์ มีของให้เลือกช้อปปิ้ง           
เลือกกินหลากหลายอยู่ สำาหรับคนที่อยากมาเยี่ยมเยือนถนนคนเดินจะมีเฉพาะเย็นวันเสาร์ อยู่บริเวณตรอกโรงยา เดินเล่น            
ถนนคนเดินเสร็จ เดินต่อมาอีกหน่อยนึงก็จะถึงตลาดที่ไปเมื่อวันก่อน สำาหรับตอนคำ่า ก็จะมีร้านเปิดกันประปราย แต่ที่เดินมา       
เพื่อจะมาชมวัดโบสถ์ยามคำ่าคืน ที่อยู่ตรงข้ามกับตลาด แต่คืนนี้เราจะยังไม่เดินข้ามไปครับ เพราะพรุ่งนี้เราค่อยไปกันอีกทีตอน  
กลางวัน เพราะมหีมาเยอะ กลัวว่าไปกลางคนืแล้วจะโดนกัด และที่สำาคัญกลัวผหีลอก

 โปรแกรมวันนี้เราจะไป
เที่ยววัดไหว้พระกัน เริ่มจาก    
ช่วงเช้าไปวัดจนัทาราม (วดัท่าซุง) 
หรือที่คนทั่วไปรู ้จักกันดีในชื่อ
วัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำา พระเกจ ิ
ชื่อดังของจังหวัด โดยวัดท่าซุง 
เป็นวดัทีม่อืชื่อเสยีงมาก ทัง้วหิารแก้ว 
100 เมตรอันวิจิรตระการตา 
ปราสาททองคำ าอั นยิ่ ง ใหญ ่
อลั งการ อาคารพิพิธภัณฑ ์ 
“สมบัติพ่อให้” ที่สวยสดงดงาม 
รวมถึงสรีสังขารของหลวงพ่อ
ฤาษลีงิดำา

ถนนคนเดนิตลาดเก่าบ้านสะแกกรงั

ผู้คนจับจ่ายใช้สอย

ตลาดรมิน�า้สะแกกรัง
วัดโบสถ์

พระประธานภายในวหิารแก้ว
ปราสาททองค�า
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 อีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัด คือวัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 โดยภาพจำาของวัดนี้ที่ทุกคนรู้คือ               
จะมศีาลา 8 เหลี่ยม ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากฝั่งของตลาด แต่ในวัดยังมภีาพเขยีนโบราณให้ชมกันด้วยที่อุโบสถของวัดทัง้ด้านใน
และด้านนอกของอุโบสถ โดยภาพเขียนจะเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนในยุคเราได้รู้ความเป็นมาของบรรพบุรุษของเรา อยู่ที่วัด            
ได้ไม่นานแต่ก็เย็นแล้ว เรายังมีโปรแกรมต้องขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดเขาสะแกกรังกันอีก โดยเส้นทางที่จะไปเราจะขอ          
อ้อมเข้าไปชมท้องทุ่งนาบนเกาะเทโพกันก่อน เป็นการสำารวจเส้นทางสำาหรับการปั่นจักรยานในคราวหน้า ถ้าได้มาและม ี         
จักรยานแล้ว 55 สำาหรับเส้นทางบนเกาะเทโพ สวยงามมากครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหน้าแล้ง ที่ปีนี้ประเทศไทยเราแล้งที่สุด        
แต่ยกเว้นที่นี้ ดูนำ้าท่าอุดมสมบูรณ์ ชาวนาก็เตรยีมตัวทำานา หรอืบางเจ้าก็เริ่มทำานาไปแล้ว

อาคารพพิธิภณัฑ์ “สมบตัพ่ิอให้”

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) อุโบสถ ภาพเขยีนโบราณ

ศาลาแปดเหลี่ยม

ดงึน�า้ เตรยีมดนิ ส�าหรบัท�านา
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 วัดสุดท้ายคือวัดสังกัสรัตนคีรี เป็นวัดที่อยู ่บนยอดเขาสะแกกรัง แต่จุดหมายสำาหรับการขึ้นมาคือการมาชมวิว                  
เมืองอุทัย และอีกด้านคือชมท้องทุ่งนา แต่สิ่งสำาคัญที่สุดบนยอดเขาสะแกกรังจะเป็นมณฑป ของพระชนกจักรี ต้นกำาเนิด                  
ราชวงค์จักรี ของกรุงรัตนโกสินทร์ และอีกสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปรู ้จักอุทัยและวัดนี้คือในช่วงออกพรรณษาที่จะมีประเพณ ี                
ตักบาตรเทโวโรหณะ (ตักบาตรเทโว) ซึ่งจะมีการจำาลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้าเพื่อลงมาเทศน์โปรด             
พระพุทธมารดา โดยในช่วงงานก็จะมีพระสงฆ์จำานวนมากเดินบิณฑบาตรจากยอดเขาสะแกกรังเดินลงมาด้านล่าง ใจจริงก็อยาก
จะเดินลงจากยอดเขาลงมาด้านล่างเหมือนกัน แต่ติดตรงจอดรถไว้บนเขา กลัวไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นมาเอารถ เราเลยได้แค่ยืนดู     
ทางลงแล้วคิดถึงสมัยเป็น รด. ที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่รับของตักบาตรจำานวนมากมายใส่กระสอบตามพระสงฆ์ อยู่นึกถึงวันเก่าๆ   
อยู่จนคำ่าก็ถงึเวลากลับบ้านและเก็บข้าวของเตรยีมกลับเชยีงใหม่ในวันรุ่งขึ้น

 สุดท้ายขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกๆ ท่านที่อ่านจนถงึจุดนี้ กับมอืใหม่หัดเขยีน 
รวมถึงข้อมูลและภาพก็ไม่ได้สมบูรณ์เนื่องจากผมก็กลับบ้านปกติ แล้วก็ไปโน่นนี่      
ตามปกติ ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะไปเที่ยวเพื่อถ่ายรูปหรือเก็บข้อมูลมาเขียนแต่อย่างใด        
ผมหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักกับจังหวัดอุทัยธานีเสี้ยวเล็กๆ จากผมไปไม่มากก็น้อยครับ 
อยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวกันดู แล้วจะหลงเสน่ห์เมอืงเล็กๆ แห่งนี้

วัดสังกัสรัตนครีี
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก

กิน เที่ยว ช้อป ที่ฮ่องกง (ตอนที่ 2)
สุดำภรณ์  สุทธดุก

วันที่ 3  ตะลุย Hong Kong Disneyland

 เริ่มต้นวันที่อากาศขมุกขมัว (ก็ขมุกขมัวทุกวัน) ที่ร้าน    
Majesty Chinese Restaurant เป็นร้านติม่ซำาซึง่อยูไ่ม่ไกลจากโรงแรม
เดนิไปแป็บเดยีวก็ถงึ (หวิจนลมืถ่ายรูปหน้าร้าน) บรรยากาศในร้าน
ส่วนใหญ่จะเป็น สว. (สูงวัย) มากนิกันเต็มเลย ด้วยความหวิเลยสั่ง
อาหารมาเต็มโต๊ะ จนอาม่าโต๊ะข้างๆ แอบมอง ว่าแล้วก็ก้มหน้า       
ก้มตาจัดการอาหารจนเกลี้ยง อิ่มม้ากกกกก

 หลงัจากนัน้กพ็ากนัย้ายพุงโตๆ ออกไปจากร้าน
เพื่อไปจุดหมายต่อไปคือ Hong Kong Disneyland         
ซึง่บตัรเข้าแพงแสนแพง ดงันัน้วนันี้ทัง้วนัเราจะอยูท่ีน่ีก่นั  
การเดินทางก็ไม่ยาก ออกจากสถานี Jordan ไปลงที่
สถาน ี Lai King จากนัน้เปลี่ยนเป็นสาย Tung Chung 
Line ลงที่สถาน ีSunny Bay แล้วต่อสาย Disneyland 
Resort Line ไปสุดทางที่ Disneyland



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  32

 ลงรถไฟที่สถานี  Fantasyland เข้าประตูมาก็เจอ Mickey กับ Minnie มาตอนรับรอถ่ายรูปด้วย แต่เด็กต่อแถวเยอะมาก         
เลยได้ถ่ายแค่ Mickey

 ถึงที่หมายแล้ว แม้ว่าวันนี้บรรยากาศจะไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่ ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำาหรับวัยอย่างพวกเรา 555 ลุยกันเลย…     
เข้ามาแล้วจะพบกับ Main Street U.S.A. ก่อนเลย ถอืว่าเป็นหน้าบ้านของ Hong Kong Disneyland เราสามารถนั่งรถไฟ ซึ่งจะไปสุดสาย
ที่ Fantasyland (ในกรณทีี่ไม่อยากเดนิ)
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ไปต่อที่ Small World เข้าไปชมโลกของตุ๊กตา   
น่ารักๆ มขีองประเทศไทยด้วย

จากนัน้มาเล่น Mad Hatter Tea Cups

Buzz Lightyear Astro Blaster ต่อแถวรอควิประมาณ 5 นาทไีด้ ลักษณะจะเป็นรถนั่ง 2 คนต่อคัน รถจะวิ่งไปเรื่อยๆ มปีืนให้ยงิเป้า     
เมื่อยงิโดนเป้าแต้มก็จะเพิ่มขัน้ตามความยากง่าย  ไม่ยากอะไรค่ะยงิรัวรัวเข้าไว้ เดี๋ยวโดนเอง 555  แต่ยงิด้วย ถ่ายรูปด้วยนี่ยากจังแฮะ

ใกล้จะบ่ายโมง รบีไปรอดู Flights of Fantasy 
Parade ที่บริเวณถนน Main Street USA           
แต่ขบวนสัน้ไปหน่อยเพราะฝนตก
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หวิแล้ว หาอะไรง่ายๆ กนิกันแล้วก็กลับไป
เล่นกันต่อ

ปราสาทเจ้าหญงินทิรา ถ้ามาถงึ Disneyland แล้วไม่ได้เจอปราสาท
เจ้าหญงิคงมาผดิที่แน่เลย มานั่งม้าหมุน Cinderella Carousel       
ม้าหมุนของซนิเดอเรล่ากันเถอะ

ไป Adventure land กันอกีเล็กน้อย เล่น Jungle River 
Cruise รอควิซกัแป๊บ มเีกาะกลางนำา้เป็นบ้านของทาร์ซาน

โซนใหม่ทีเ่พิง่เปิด Toy Story Land 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
พฤศจิกายน เป็นโซนที่ใหญ่ที่สุด   
ใน Hong Kong Disneyland ของเล่น
จากภาพยนต ์แอนิ เมชั่ นชื่ อดั ง       
Toy Story จากของเล่นทีเ่ป็นชิ้นเลก็ ๆ  
กลายเป็นใหญ่โตขึ้นราวกับเรา     
ตัวเล็กลง หลุดเข้าไปในอาณาจักร
ของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy
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มขีองเล่นมากมายในโซนนี้ และแนะน�าว่าที่ไม่ควรพลาดคอื   

Toy Soldier Parachute Drop
อย่าลมืจับให้แน่นๆ แล้วไปโดดร่มกัน

RC Racer
 บ้านเราคงเรียกว่า ไวกิ้ง เป็นรถรางวิ่งบนทาง    
รปูตวั U จากของเล่นรถบงัคบัคนัโปรดของ Andy มาโลดแล่น
พร้อมความตื่นเต้นและหวาดเสียวสุดๆ กับรถไฟเหาะ  
ความสูง 27 เมตร เครื่องเล่นนี้ก็เรยีกเสยีงกรี๊ดได้ดทีเีดยีว 
ความรู้สึกเหมือนถูกจับโยนขึ้นไปในอากาศแล้วร่วงลงมา 
อันนี้หลับตาอย่างเดยีว กรี๊ดไม่ออกเลย   

Slinky Dog Spin 

 หมา Slinky ที่มีสปริงยืดยาวได้ มันจะวิ่งวน        
กลิ้งไปกลิ้งมาเพื่อไล่จับหางของตัวเอง ไม่ควรกินอะไร   
ก่อนเล่นค่ะ

 ออกจาก Toy Story Land แล้ว ก็เร่งฝีเท้าไปกันต่อที่ Mystic Point ดินแดนเหนือจิตนาการแห่งใหม่ ซึ่งมีที่ Hong Kong           
Disneyland เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ 
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  เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ก็เดนิดุ่ยๆ เข้าไป เจอประตูเปิดเอง เข้าสู่ห้องโถง ให้เราได้รู้จักกับ 2 ตัวละครเอก
ของโซนนี้ Lord Henry นักเดินทาง และนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลกกับลิงน้อย Albert และเริ่มต้นการผจญภัย         
บนรถเลื่อนมหัศจรรย์ Mystic Magneto-Electric เป็นเครื่องเล่นที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่ Disneyland เคยมีมา ผสานกับการใช้                           
สเปเชยีล เอฟเฟกต์ เพื่อการผจญภัยที่เสมอืนจรงิเหนอืจนิตนาการ

 มดืแล้ว รบียำา่มาต่อกนัที ่โซน Grizzly Gulch มานัง่โคสเตอร์ภาคพื้นดนิทีส่นกุ ตืน่เต้น ชนดิทีเ่ดาทางกนัไม่ถกูเลยล่ะ RUNAWAY 
MINE CARS อันนี้สนุกมากเลย น่ังรถไฟเข้าไปผจญภัยในถำ้าเหมือง ผู้เล่นต้องมีความสูงมากกว่า 112 ซม. อันนี้ไม่สามารถถ่ายรูป       
ขณะเล่นได้เลย ขอยมืจาก internet แล้วกันค่ะ

 ปิดท้ายด้วยขบวนพาเหรด Disney paint the night ชวนชมยามราตร ีและการแสดงดอกไม้ไฟ Disney in the stars จ้องมอง
แสงและสีสันบนท้องฟ้าเหนือปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เคล้าคลอไปกับบทเพลงคลาสสิกของดิสนีย์ จบลงด้วยความประทับใจสุดๆ       
เกอืบ 3 ทุ่มแล้ว รถไฟมาแล้ว ได้เวลากลับกันแล้ว Bye Bye ถ้ามโีอกาสจะกลับมาอกีนะ
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 ลงจากรถไฟแวะซื้อนำ้ามะม่วงกินให้ชื่นใจก่อนกลับโรงแรม แวะร้านขายวาฟเฟิลชื่อดัง พร้อมอาหารคำ่าขึ้นไปกินบนห้อง         
แล้วแยกย้ายกันไปนอน วันนี้เหนื่อยแล้ว กนิแค่นี้ล่ะกัน

.......ZZZZZZZZ.......

วันที่ 4
 วันนี้อากาศขมุกขมัวไม่ต่างจากเมื่อวาน
เหมือนฝนจะตก อากาศก็เย็นกว่าทุกวัน พวกเรา   
ออกจากโรงแรมยำ่าเท้าไปกินบะหมี่ลูกชิ้นทอดกัน     
มา 3 สั่ง 5 ไม่หวิเลยค่ะ

 ท้องอิ่มก็เริ่มเดินทางไปสู่จุดหมายต่อไป วัดกังหัน การเดินทางซับซ้อนนิดหน่อยค่ะ เราตั้งต้นที่สถานี Jordan ไปสถาน ี           
Tsim Sha Tsui เดนิไปยัง Exit G เพื่อเชื่อมต่อไปยัง สถาน ีEast Tsim Sha Tsui ขึ้นรถไฟฟ้าสายสฟี้าอ่อน (East Rail Line)  ไปลงยัง สถาน ี
Tai Wai Exit B ก่อนออกนอกตัวอาคาร จะเป็นท่ารถเมล์ ให้เดนิออกไปตามทางซ้ายมอืเมื่อออกจากตัวอาคาร เลี้ยวซ้ายเดนิไปเรื่อยๆ 
จะเห็นวัดอยู่ฝั่งตรงข้าม หลังคาสีเขียว ตัวอาคารสีแดงเดินตามทางไปเรื่อยๆ จะข้ามสี่แยกเล็กๆ แล้วเดินลง Subway เลี้ยวขวา            
เพื่อรอดไปยังอกีฝั่ง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของวัดกังหัน หรอื Che Kung Temple
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 วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม เป็นวดัชาวจนีในฮ่องกงเลือ่มใสศรทัธามาก ภายในมรีปูป้ันแชกงหมวิสงูใหญ่ตัง้ตระง่าน สทีอง
เหลืองอร่าม ข้างซ้ายและขวา  สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของการแก้ชง     
ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทศิ จะช่วยหมุนชวีติพลกิผันจากร้ายกลายเป็นดไีด้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำาแต่
สิ่งดีๆ  เข้ามาในชวีติเรา โดยกังหัน 4 ใบพัด มคีวามหมายดังนี้ 1.เดนิทางปลอดภัย 2.สุขภาพแข็งแรง อายุยนืยาว 3.โชคลาภ เงนิทอง 
ไหลมาเทมา 4.สมความปรารถนาดังหวังทุกประการ หลักการคือให้กังหันพัดเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรา แล้วพัดเอาแต่สิ่งดีๆ เข้ามา  
จากนัน้เดนิไปตกีล่อง อกี 3 ครัง้ ดังๆ เพื่อให้การขอพรสมประสงค์
 ไหว้พระขอพรเรียบร้อย เดินกลับไปยัง Tsim Sha Tsui นั่งไปลงที่สถานี central เพื่อไปตามหาร้าน Yat Lok (ยัด หล่อก)           
เป็นร้านห่านย่างชื่อดังของฮ่องกง เปิดมานานกว่า 60 ปี การันตีความอร่อยด้วยการติดอันดับใน Michelin Guide ตั้งแต่ปี 2013           
จนถงึปี 2016

 มาถึงย่าน central ก็เดินดุ่ยๆ ซอกแซกตาม    
ทางที่อ่านรวีวิมา ค่อนข้างซับซ้อน เพราะซอกซอยเยอะ
เหลือเกิน ชื่อถนนก็เยอะ (ควรจะจำาชื่อถนนไว้ เผื่อหลง
ค่ะ) ในที่สุดก็ถงึจนได้ ยกความดใีห้น้องจุ๊บแจงผู้นำาทาง
ของเราค่ะ
 เฮ้อ!! ถงึซะท ีภายในร้านค่อนข้างเลก็ๆ และร้อน 
คนเต็มร้านไปหมด  เกือบไม่ได้มีที่นั่ง ดีว่ามาถึงร้านก็    
บ่ายกว่าๆ แล้ว หวิมาก ไม่รอช้าสัง่กนัเลย รายการอาหาร
ที่สั่ง ห่านย่างครึ่งตัว หมูแดง หมูกรอบ บะหมี่ แค่นั่นเอง
ค่ะเบาๆ (ที่ร้านมเีมนูภาษาอังกฤษด้วยค่ะ)  

 เครื่องหมายการันตีความอร่อยค่ะ ที่สำาคัญไม่แพงมาก ราคารับได้ บริการดีเยี่ยม ออกจากร้านห่านย่างแล้ว เดินตามหา       
ร้านทาร์ตไข่ที่ขึ้นชื่อค่ะ เห็นว่าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ ร้าน Tai Cheong Bakery ทาร์ตไข่ที่ใครๆ ไปต้องลองชิม บอกเลยว่าอร่อยค่ะ            
ไม่หวานมาก ลองแล้วจะตดิใจค่ะ เค้าทำาร้อนๆ ใหม่ๆ เลย 
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 ได้ทาร์ตไข่แล้ว คำ่าพอด ีออกจากสถาน ีcentral ไปสถาน ีCauseway Bay ใช้ทางออก D3 หรอื D4 ไปเดนิเล่นที่ห้าง SOGO  
ซึ่งที่ห้างนี้มรี้านญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นให้เดนิช๊อปปิ้งกันเพยีบเลยค่ะ ไปหาซื้อของฝากก่อนกลับกัน
 กว่าจะหอบสังขารกลับถึงโรงแรมก็คำ่ามืดดึกดื่น เดินช้อปไปมา เริ่มหิวอีกแระ ไปหาอาหารคำ่ากินกันดีกว่า คำ่านี้พวกเรา       
ตัดสนิใจกลับไปที่ร้าน The Sweet Dynasty ค่ะ เพราะยังไม่ได้ลองเต้าฮวยถังไม้ของขึ้นชื่อเลย

 วิธีทาน คือเขาจะมีถังไม้เต้าฮวยมาให้ แล้วก็มีนำ้าเชื่อมหอมๆ ให้ราดกิน ความหวานตามใจเรา ถามเพื่อนว่าเอาอาหาร         
อย่างอื่นอีกมั้ย เพื่อนตอบว่า ห่าน ห่าน ห่าน... ปิดท้ายคืนสุดท้ายที่ฮ่องกงด้วยบรรดาขนมหวานที่พากันสอยตามรายทางบ้าง                  
ในห้างบ้าง อันนี้น่ากนิ อันนัน้ก็น่ากนิ จนในที่สุด... ที่บนโต๊ะไม่พอวาง เลยลามมาที่เตยีง.. .Good night…Sleep tight

.......ZZZZZZZZ.......
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วันที่ 5 วันสุดท้ำย กินส่งท้ำยทริป

 หลังจากตื่นนอนกันแล้วก็ เก็บข้าวของ ของกิน 
ของฝาก ยัดใส่กระเป๋า แล้วเอาไปฝากไว้ที่ lobby โรงแรม 
เริ่มต้นวันสุดท้ายด้วยการเดินตามหาร้าน Lung Kee    
(หล่ง เก) อยู่ย่าน Tsim Sha Tsui อาหารดังร้านนี้ คือ     
เกี๊ยวกุ้ง ที่ใส่กุ้งมาเต็มๆ กนิแล้วบอกได้คำาเดยีว โคตรฟิน 
กุ้งมันเด้งๆ ในปาก กินเกี๊ยวกุ้งร้านนี้แล้วไม่อยากกิน    
เกี๊ยวกุ้งผสมหมู (ที่มแีต่วญิญาณกุ้ง) ตามร้านในบ้านเรา
อกีเลย ออิิ

 สถานีต่อไป ร้าน Charlie Brown Café ร้านของว่าง และอาหารเช้า น่ารักๆ ตามการ์ตูน Snoopy รสชาติดี ร้านน่ารัก                   
น่าเช็คอิน ร้านอยู่บนชั้นสอง มีที่น่ังเยอะอยู่ กิจกรรมหลักของร้านนี้คือถ่ายรูป ถ่ายกันออกหน้าออกตามาก น้องๆ พนักงานก็น่ารัก  
เป็น self service ม ีfree wifi สั่งอะไรเบาๆ มากนิแล้วกันนะพวกเรา



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   41

 ออกจาก Charlie Brown Café ไปต่อกันที่ Dim Sum Icon ในตกึ The One Tsim Sha Tsui ชัน้ 3 ร้านนี้คนไทยน่าจะรู้จัก            
กันเยอะค่ะ ซึ่งน่าจะรู้จักกันจาก Icon ตัวก่อน คือ เจ้าไข่ขี้เกียจ หรือ gudetama แต่สำาหรับช่วงนี้เปลี่ยนไปเป็นตีม little twin stars  
(kiki-lala) น่ารักมุ้งมิ้งดคี่ะ กานำ้า ถ้วยชา จาน จะมลีวดลายรูปเทวดา-นางฟ้า องค์น้อยแปะอยู่ รวมถงึบางเมนูด้วยค่ะ

 มีเวลาเหลือให้แวะที่ MUJI อีกนิดหน่อย ได้เวลาเดินกลับไปเอากระเป๋าที่โรงแรม พะรุงพะรังยิ่งกว่าขามา ลากข้ามถนนมา    
ขึ้นรถบัสจากหน้าโรงแรมไปสนามบนิ และนี่คอืถนนหน้าโรงแรมค่ะ พึ่งได้ถ่ายรูปโรงแรมก็วันจะกลับนี่ละค่ะ...
 รถมาแล้วค่ะ จอดตรงป้ายเด๊ะ
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 พอถึงสนามบิน พวกเราก็เข ้าไป       
ต่อแถว check in เสร็จแล้วก็เดินดูโน่นนิด       
นั่นหน่อย ตามทางเดนิไปเรื่อยๆ ลงมานั่งรถไฟ
เพื่อไป terminal 1 รถไฟจะให้ผู้โดยสารขึ้นได้
ทางเดียว คือมาส่งที่หน้า ตม. จะไม่สามารถ 
นั่งจากฝั ่ง ตม. ย้อนกลับไปได้ เมื่อมาถึง       
terminal 1 กน็กึขึ้นได้ว่า พวกเรายงัไม่ได้คนืบตัร  
Octopus ซึ่งต้องคืนที่เคาน์เตอร์ที่ terminal 2 
และทกุคนมเีงนิเหลอือยูใ่นบตัร เลยต้องใช้บตัร
ซื้อของใน ga te  ซึ่ งมี ร ้ านอยู ่ ไม ่กี่ ร ้ าน                     
แล้วเก็บบัตรไว ้เป ็นที่ระลึก แต่พวกเราม ี        
เงินฮ่องกงเหลือกันอีกนิดหน่อย อย่าให้เหลือ 
กลับบ้าน ใช้ให้หมด และนี่ก็คอืของกนิส่งท้าย
ของพวกเราในทรปินี้ค่ะ

ได ้ เวลำกลับบ ้ำนซะทีนะพวกเรำ 

bye bye Hong Kong


