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ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

 ย่างเข้าสู่ช่วงสิ้นปีงบประมาณ เดือนกันยายน พ.ศ.2559 อีกครั้ง วันเวลา     

ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนทุกปีที่ผ่านมา อย่างที่กล่าวกันว่า เวลาไม่เคยหยุดรอใคร   

มันไปของมันเรื่อย ๆ  อย่างคงเส้นคงวา ทุกคนจงึมเีวลาเท่ากันในแต่ละวัน อายุเราก็เลย

มีแต่เพิ่ม ไม่เคยได้ลดอายุสักที ฉะนั้นในปีนี้ เราก็จะได้ว่าที่คุณป้าและว่าที่คุณลุง          

ชาวสถาบันฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนปีนี้ เท่าที่เช็ครายชื่อ             

และอายดุ ูมวี่าทีผู่้เฒ่าชาวสถาบนัฯ ทีจ่ะเข้าสู่วยัผู้ชราแรกเริม่ที่จะเกษยีณในปีนี้มากถงึ 

5 ท่านด้วยกัน ท�าเอาใจหาย แต่เท่าที่ส�ารวจดูริ้วรอยบนใบหน้าของแต่ละท่าน ยังดู    

อ่อนกว่าวัยอยู่ทุกท่าน พูดจริงๆ บ่ได้จุ๊ (ห้ามเทียบกับหน้า ผอ. นะ... ไม่รู้ว่าแก่กว่า     

หรอือ่อนกว่ากัน..ออิ)ิ ผู้เริ่มสูงวัย (ชรา) ทัง้ห้า ได้แก่ คุณกัลยา ว่องวรภัทร หรอื พี่หยา 

ของน้องๆ จากห้องแลป คุณชลธิชา เรืองยุทธิการณ์ หรือ พี่ชล เจ้าแม่ HPTN052           

ที่เพิ่งจบไปไม่นาน คุณบังอร ศิริโรจน์ หรือ พี่ติ๋ว จากทีมยาเสพติด หมายถึงทีมวิจัย    

นะครับ อย่าคดิไปเป็นอย่างอื่น คุณฐติพิรรณ กรณ์จริพงศ์ หรอื ป้าพนิ ที่สังกัดอยู่ใน 

ทีมสิ่งแวดล้อมของ 2 ดอกเตอร์สาว ดร.ทิพวรรณและ ดร.แขก ส่วนท่านสุดท้าย           

เราจะเห็นหน้าอ้ายเปิ้นอยู่ทุกเช้า ก่อนเดินเข้าหน้าตึกสถาบันฯ ในสวนดอก ก็คือ           

คุณอนิแถลง สทิธ ิสังกัดงานบรหิารอยู่กับป้าอ้อย ป้าแอ๊ด เรยีกได้ว่า ทุกท่านล้วนคอื

เป็นลูกหม้อ คนเก่า และเริ่มแก่ (จริงๆ สักที) ที่สถาบันฯ แห่งนี้ น่าจะอยู่ท�างานกับ  

สถาบันฯ มานานกว่า 20-30 ปี บางท่านท�างานมาตั้งแต่จบ แล้วมาบรรจุท�างานที่  

สถาบันฯ ต่อจนเกษยีณ

 ในโอกาสนี้ จึงขอประกาศเชิญชวนชาวสถาบันฯ ทุกท่าน มาร่วมงาน            

อ�าลาอาลัย ท่านผู้เกษยีณ เลี้ยงน�้าชา กาแฟ บวก ขนมไทยๆ แบบมสีาระ ในบ่ายวันพุธ

ที่ 28 กันยายน 2559 นี้ ส่วนจะเป็นชัน้ 2 หรอื ชัน้ 4 อาคาร 1 และเริ่มพธิกีารกี่โมง

แน่นอน ขอให้คอยตดิตามฟังข่าวสารจากทมีประชาสัมพนัธ์ต่อไปเน้อ ทีแ่น่ๆ และถอืเป็น

กิจกรรมหลักเหมือนทุกปี ก็คือ การสัมภาษณ์สด เปิดใจผู้เกษียณ แต่ละท่านถึง         

ความรูส้กึดีๆ  ทีม่ต่ีอเพือ่นๆ ชาวสถาบนัฯ (ส่วนความรูส้กึทีไ่ม่ด ีเกบ็เอาไว้มากระซบิบอก 

ผอ. คนเดยีวทหีลังเจ้า) รวมถงึการกล่าวค�าขอบคุณจากใจจรงิของ ผอ. ในนามตัวแทน

ของชาวสถาบันฯ ที่มีต่อผู ้เกษียณทุกท่าน ต่อด้วยการรับมอบของที่ระลึกจาก            

แต่ละหน่วยงานที่เตรียมน�ามามอบให้ผู้เกษียณแต่ละท่าน ดูท่าปีนี้คิวรับของที่ระลึก      
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น่าจะยาวเป็นกิโล อาจได้เตรียมรถเข็นมาขนของกลับบ้าน     

ของแต่ละท่านตอนเย็นเน้อ มคีนตะโกนฝากบอกมา เพราะถอื

เป ็นป ีที่มีผู ้ เกษียยณของสถาบันฯ พร ้อมกันมากในปีนี้                  

ส่วนชาวสถาบันฯ ที่ติดภารกิจหลักและพลาดการเข้าร่วมงาน

เลี้ยงแสดงความอาลยัต่อการเกษยีณของทัง้ 5 ท่าน ยงัสามารถ

ติดตามอ่านบทให้สัมภาษณ์รายบุคคล พร้อมรูปกิจกรรม

สนกุสนานต่างๆ เคล้าด้วยน�า้ตาแห่งความอาลยัรกั ทีจ่ะเกดิขึ้น

ในวันดังกล่าว ได้ในสารสถาบันฯ ฉบับถัดไป.. ห้ามพลาด          

ถ้าไม่อยากเป็นคนตกข่าว...ออิิ

 ส่วนอีกกิจกรรมที่สถาบันฯ ก�าลังตระเตรียมงาน       

กนัอย่างขมกัเขม้น โดยคณะกรรมการยทุธศาสตร์ ของสถาบนัฯ 

ซึ่งมกีรรมการจ�านวนมากกว่า 20 ท่าน มาจากแต่ละส่วนงาน

ภายในสถาบันฯ ตอนนี้ก�าลังเร่งจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ในแผน

พัฒนาฯ ฉบับ 12 เพื่อล้อไปกับแผนพัฒนาการศกึษาฉบับที่ 12 

ของทาง มช. ที่จะเริ่มใช้จริงในเดือนตุลาคม 2559 ยาวไปอีก   

5 ปี ถงึปี พ.ศ. 2564 โน่น ยังไงก็รอตดิตามอ่านรายละเอยีด 

ของแผนยุทธศาสตร์ ในแผนฯ 12 ของสถาบันฯ ได ้ใน                       

สารสถาบันฯ ฉบับถัดไปเช่นกัน จะพยายามขอให้ทีมงาน          

ย ่อเอาเนื้อหาสาระส�าคัญมาลงเพื่อเป ็นการเผยแพร่ให ้              

ชาวสถาบนัฯ ทกุท่านได้ร่วมรับรู ้และร่วมกันก้าวเดนิ เพือ่พฒันา

สถาบนัฯ ให้เจรญิเตบิโตก้าวหน้า สร้างสรรค์งานวจิยั เพือ่รบัใช้

สังคมไทย สังคมโลก ร่วมกับส่วนงานต่างๆ ของมหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต่อไปครับ

 ส่วนเรื่องการมาตรวจเยี่ยม เพื่อรับการตรวจประกัน

คุณภาพ ของทางมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่ เป ็นเลิศ ที่ เรียกย่อๆ ว่า        

“CMU EdPEx”  ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยจะมีการ   

ตรวจเป็นประจ�าทุกปีในช่วงท้ายของปี ซึง่เกณฑ์ใหม่ทีน่�ามาใช้นี้ 

ยึดกรอบการบริหารจัดการที่บูรณาการเรื่องส�าคัญๆ ในการ

ด�าเนนิการทีจ่ะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ผลติออกมาขององค์กรนัน้ ๆ  

โดยมคีวามครอบคลมุระบบการบรหิารจดัการในทกุด้าน  ได้แก่ 

การน�าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ ลูกค้าและผู ้มีส่วนได้        

ส่วนเสยี การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร 

ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ           

ซึ่งส�าหรับการตรวจ EdPEx ในปีนี้ จะยังไม่มีการให้คะแนน      

เป็นขัน้ๆ เหมอืนกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน โดยทาง มช. อยากเน้น 

ให้แต่ละส่วนงานมคีวามเข้าใจในการใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการ

ตรวจประเมินก่อนที่จะเริ่มทดลองโดยการให้คะแนนเป็นขั้นๆ 

อย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้นี้ หากได้ทราบก�าหนดการ          

วันเวลาที่แน่นอน ในการมาตรวจประเมิน EdPEx ของทาง

สถาบันฯ จากทาง มช. แล้ว จะได้ประกาศแจ้งให้ชาวสถาบันฯ 

ทุกท่านได้รับทราบโดยท่ัวกันอีกครั้ง คาดว่าน่าจะเป็นช่วง       

ต้นเดอืนพฤศจกิายน 2559 คอยตดิตามอ่านข่าวในสารสถาบนัฯ 

ฉบับต่อไปอีกเช่นกันครับ .... พบกันใหม่ฉบับหน้า .... สวัสด ี    

มสีุข โดยทั่วกันนะครับ

...
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีครับ ส�าหรับบทความในสารสถาบันฉบับนี้ผมอยากจะ update 

โครงการที่บรกิารวชิาการของสถาบันฯ ที่ก�าลังด�าเนนิการที่ประเทศลาว และเคยเล่า

ให้อ่านในสารสถาบันฉบับเดอืนมกราคม 2559 ที่ผ่านมาให้ทราบ เท้าความนดินงึว่า

โครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและลาว โดยสถาบันฯ   

น�าประสบการณ์การด�าเนินการส�ารวจ การตีตราและเลือกปฏิบัติประเด็นเกี่ยวเนื่อง

กับเอชไอวี/เอดส์ ในสถานบริการสุขภาพศึกษาในประเทศไทย ไปถ่ายทอดให้กับทีม  

นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของลาว โครงการนี้ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่     

เดอืนตุลาคมปีที่แล้ว และมกี�าหนดเสร็จสิ้นภายในปีนี้

 ความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันคือ ทีมงานของเอดส์ชาติลาวได้ร ่วมกับ

สาธารณสุขแขวง (คล้ายๆ สาธารณสุขจังหวัดของบ้านเรา) เก็บข้อมูลแล้วเสร็จ          

โดยท�าการส�ารวจในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ บุคลากรและผู ้ติดเชื้อเอชไอว ี                  

ในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 4 แห่ง จากนัน้คุณจรัญกับคุณสุธาทพิย์ของหน่วย DMU 

ได้ช่วยจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงานผลการส�ารวจเบื้องต้นเป็น    

ภาษาลาว ล่าสุดเมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ท่านผู้อ�านวยการและผมได้     

เดนิทางไปลาวอกีครัง้หนึง่ โดยไปร่วมเป็นวทิยากรในการประชมุทมีส�ารวจและผูบ้รหิาร

ของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ให้ได้มีโอกาสพิจารณาและท�าความเข้าใจผลการศึกษา

อย่างละเอียด เพื่อเป็นการเตรียมการส�าหรับการเขียนรายงานผลการส�ารวจ             

และเผยแพร่ผลการส�ารวจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 การประชุมครัง้นี้จัดขึ้นที่บ้านท่าลาด แขวงเวยีงจันทน์ พวกเราต้องนั่งรถจากเวยีงจันทน์ขึ้นไปทางทศิเหนอืใช้เวลาประมาณ 

1 ชัว่โมงครึง่ ระยะทางแม้จะไม่ไกลนกัแต่ต้องใช้เวลาพอสมควร เนือ่งจากถนนในประเทศลาวยังไม่ค่อยด ีขณะทีก่ารจราจรกห็นาแน่นขึ้น

เนื่องจากปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้บางครั้งต้องชะลอรถท�าให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น สถานที่ประชุมอยู่ใกล้กับเขื่อนน�า้งึม 1        

ซึ่งเปน็เขื่อนไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดใหญ่ ไฟฟ้าที่ผลติได้ส่วนใหญ่ส่งมาขายยังประเทศไทย ปัจจุบันประเทศลาวมนีโยบายส่งเสรมิการผลติ

ไฟฟ้าพลังน�า้เพิ่มขึ้น โดยมเีป้าหมายเพื่อให้การส่งออกไฟฟ้าเป็นรายได้ที่ส�าคัญของประเทศ หลายท่านอาจเคยได้ยนิว่าลาวต้องการ

เป็นแบตเตอรี่ของเอเชยี คอืสามารถผลติไฟฟ้าให้ได้ปรมิาณมากและส่งขายไปนอกประเทศ ปลายเดอืนสงิหาคมนี้ ท่านผู้อ�านวยการ

กับผมจะต้องเดินทางไปเวียงจันทร์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยเอดส์ชาติลาวจัดประชุมน�าเสนอผลของโครงการนี้ ไว้ยังไงถ้ามีโอกาสจะมา

เล่าเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ฟังอกีนะครับ พร้อมนี้แนบรูปสวยๆ ของเงื่อนน�้างมึและอ่างเก็บน�า้มาให้ชมด้วย
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 สวสัดค่ีะ สารสถาบันฯ ฉบบันี้ ศนูย์วจิยัชวีโมเลกลุและเซลล์วทิยาโรคตดิเชื้อจะขอเล่าถงึเรือ่งงานวจิยัทีท่�าร่วมกบัคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ทุนพัฒนากลุ่มนักวิจัย เพื่อศึกษาเรื่องวงศ์วานวิวัฒนาการและการระบุชนิดเชิงโมเลกุล และศึกษาฤทธิ์        

ต้านมะเร็งและต้านมาลาเรียของพืชวงศ์กระดังงา ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบสหสาขา โดยส่วนของคณะวิทยาศาสตร์นั้นรับผิดชอบเรื่อง       

ด้านการใช้เทคนคิใหม่ๆ  เพือ่ตรวจสอบหรอืช่วยในการระบชุนดิทีถ่กูต้องของพชื และด้านความสมัพนัธ์ทางววิฒันาการของพชืตวัอย่าง 

ในส่วนของสถาบันฯ นัน้ รับผดิชอบหลักในการหาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากพชืที่สนใจในการยับยัง้เซลล์มะเร็งและการเจรญิเตบิโต

ของเชื้อมาลาเรยี

 สาเหตุที่มีการศึกษาเรื่องนี้นั้น เกิดจากการที่ปัจจุบันวิธี

รักษามะเร็งโดยทั่วไปคอื การผ่าตัด การฉายรังส ี เคมบี�าบัด ซึ่งการ

ฉายรังสีและเคมีบ�าบัดนั้นมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย อีกทั้งยาส่วนใหญ่ 

ได้มาจากการน�าเข้าจากต่างประเทศท�าให้มีราคาแพง ส�าหรับโรค

มาลาเรียนั้น ยังคงมีการระบาดของโรคนี้ตามแนวตะเข็บชายแดน 

ไทย-พม่า และ ไทย-กัมพูชา โรคนี้มีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ             

เชื้อมาลาเรียพัฒนาดื้อต่อยาต้านมาลาเรียที่ใช้อยู่ปกติ เช่น ควินิน  

คลอโรควนิ ไพรมาควนิ ท�าให้ประสทิธภิาพการรกัษามาลาเรยีด้วยยา

เหล่านี้ลดลงอย่างมาก หรอืไม่ได้ผล จงึมคีวามจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา

หายาต้านมาลาเรียตัวใหม่เพื่อการรักษาและควบคุมการระบาด      

งานวจิยันี้จงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพชืทีม่ศัีกยภาพ หรอืมคีณุสมบตัิ

ในการต้านมาลาเรยี และรกัษาโรคมะเร็ง โดยมุง่การศกึษาไปทีพ่ชืวงศ์

กระดังงา (Annonaceae) เนื่องจากพชืวงศ์นี้เป็นแหล่งของสารทุตยิภูม ิ

(secondary metabolites) ที่หลากหลายทั้งโครงสร้างและฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ สารบางกลุ ่มมีฤทธิ์ต ้านเนื้องอกและเป็นพิษต่อเซลล์            

[เช่น อัลคาลอยด์ (alkaloids) เทอร์ปีนอยด์ (terpenoids) อะเซโตเจนนิ 

(acetogenins)] และสารบางกลุ ่มมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรีย

คล้ายคลงึกับยาที่ใช้กันในปัจจุบัน [เช่น อะซาฟลูออรโีนนอัลคาลอยด์ 

(azafluorenone alkaloid) และเอนโดเปอรอ์อกไซด์เซสควเิทอร์ปีนอยด์ 

(endoperoxide sesquiterpenoid)] การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช

วงศ์กระดังงานี้ จงึอาจน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดไปเป็นยาต่อไปได้
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 ในการทดลองเบื้องต้น ได้ด�าเนนิการโดยนกัศกึษาปรญิญาโท

จากคณะวทิยาศาสตร์ น�าส่วนใบและล�าต้น ของพชื 4 ชนดิ มาสกัดเป็น

สารสกัดหยาบ และน�ามาทดสอบกับเซลล์มะเร็ง 3 เชื้อสาย คือ         

เซลล์เชื้อสายมะเรง็เมด็เลอืด เซลล์เชื้อสายมะเรง็ตบั และเซลล์เชื้อสาย

มะเร็งปากมดลูก รวม 8 ชนดิ และทดสอบความเป็นพษิระดับเซลล์และ

อัตราการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งเหล่านี้ พบว่าสารสกัดบางชนิด

สามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเซลล์มะเรง็ได้ด ีและบางชนดิสามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียชนิด falciparum ได้ดีโดย         

ไม ่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ โดยความร่วมมือของอาจารย์                               

คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มวจิัยของเราได้ส่งสารสกัดหยาบของพชืที่มฤีทธิ์

เหล่านี้ไปวิเคราะห์ในเชิงลึก พบว่าในสารสกัดจากพืชของเรามีสาร         

ที่มีกลุ่มออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับที่เคยมีรายงานก่อนหน้านี้ ขณะนี้ก�าลัง

อยู่ระหว่างวิเคราะห์เชิงโมเลกุลระดับลึก ส�าหรับงานวิจัยที่จะท�า          

ต่อเนือ่งจากนี้ คอืน�าสารสกดัหยาบไปแยกเป็นส่วนๆ แล้วน�ามาทดสอบ

กับเซลล์มะเร็งและเชื้อมาลาเรีย หากพบว่าส่วนใดให้ผลดีก็จะน�าไป

ศกึษาต่อถงึระดับสารประกอบต่อไป

 ในส่วนของงานกลุม่คณะวทิยาศาสตร์ การวเิคราะห์วงศ์วานววิฒันาการเชงิโมเลกลุ จะเหน็ถงึความสมัพนัธ์เชงิววิฒันาการ  

และการจ�าแนกชนดิพชืทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นฐานข้อมลูส�าหรบังานวจิยัอืน่ๆ รวมถงึ ถ้าพชืใดให้สารทีม่ฤีทธิด์งักล่าวทีด่ ีกจ็ะสามารถเลอืก

พชือืน่ๆ ทีม่คีวามใกล้เคยีงกบัพชืดงักล่าวในเชงิพนัธกุรรมและววัิฒนาการได้อย่างเหมาะสม ซึง่มคีวามเป็นไปได้สงูทีจ่ะพบสารกลุม่เดยีวกนั

ทีอ่าจมฤีทธิด์ยีิง่กว่า นอกจากนัน้การท�าเทคนคิใหม่มาประยกุต์ใช้เพือ่วเิคราะห์พชืตวัอย่างที่เกบ็หรอืเตรยีมมาในรปูแบบทีไ่ม่สามารถ     

ระบชุนดิได้โดยสณัฐานวทิยา จะสามารถบ่งบอกได้อย่างแม่นย�าว่ามกีารเจอืปนของพชืชนดิอืน่หรอืไม่ ท�าให้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ทีต่่อเนือ่งมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู องค์ความรูท้ีไ่ด้จากงานวจิยันี้ อาจน�าไปสูก่ารต่อยอดเพือ่การค้นพบสารสกดัชนดิใหม่จากสมุนไพรไทยเพือ่

น�ามาประยกุต์ใช้ทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป

ดร.จริประภา  วภิาษา
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดคีรับพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ในฉบับนี้มคีวามเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวจิัยดังนี้ครับ

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

  ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้า

หน ่ วยวิ จั ยสิ่ ง แวดล ้อมและสุ ขภาพ               

ได้ลงพื้นทีใ่น อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ เมือ่วนัที่ 

1 มิถุนายน 2559 เพื่อทบทวนความ

สามารถในการผลิต ศักยภาพในการผลิต 

เพื่อเพิ่มผลผลิตในกลุ ่มของเกษตรกร       

ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิต  

และการบริ โภคพืชผักปลอดภัยจาก        

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชด้วยกระบวนการ     

มสี่วนร่วม ซึ่งได้ด�าเนนิการไปเมื่อปี 2558 

ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประชุมวางแผนและ

หาข้อสรุปในการจัดการกลุ่มเพื่อน�าไปสู่

การตลาดทีย่ัง่ยนืในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้า

โครงการและคณะท�างานด้านอาหาร

ปลอดภัย เข้าพบนายศิวะ  ธมิกานนท์   

นายอ�าเภออมก๋อย จ.เชยีงใหม่ ณ ทีว่่าการ

อ�าเภออมก๋อย อ.อมก๋อย เมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2559 เพื่อน�าเสนอโครงการ   

และหารือถึงแนวทางในการด�าเนินงาน    

ในโครงการ “ขยายผลการสร้างแหล่ง

อาหารปลอดภยัจากสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื

ในต�าบลอมก๋อย อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชยีงใหม่” ซึง่นายอ�าเภอได้ให้นโยบายและ

สนบัสนนุกจิกรรมโครงการ โดยให้แกนน�า

เยาวชนน�าร่องปลูกพืชผักปลอดสารเคมีฯ 

เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชม และนักวจิยัเอง

ก็ได้ให้ค�าปรึกษา ติดตามความต่อเนื่อง

ของงาน และขยายผลโครงการกับแกนน�า

เยาวชนที่ด�าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2558 

พร้อมกับเยี่ยมแปลงเกษตรปลอดสาร

เคมฯี

 คณะท�างานด้านอาหารปลอดภยั 

ได้เข้าพบนายวิจิตร  หลังสัน นายอ�าเภอ

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอ�าเภอ

แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2559 เพื่อน�าเสนอโครงการ   

และหารือถึงแนวทางในการด�าเนินงาน    

ในโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพชุมชน        

ในการใช้พชืสมนุไพรทดแทนสารเคมกี�าจดั

ศัตรูพืชเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย

และสุขภาวะที่ดขีองชุมชน” ซึ่งนายอ�าเภอ

มีนโยบายส ่งเสริมการลดใช ้สารเคม ี      

เ ป ็ นหนึ่ ง ใ นยุ ทธศาสตร ์ ขั บ เคลื่ อน        

แม่แจ่มโมเดลพลัส และในโอกาสนี้ยังได้

เดนิทางไปยงัต�าบลแม่นาจร เพือ่แลกเปลีย่น

แนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย

ของชุมชน ณ หมู่บ้านแม่ซา และหมู่บ้าน

แม่นาจรด้วย
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 ดร.ธญัภรณ์   เกดิน้อย พร้อมด้วย 

ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล และ           

ดร.วรางคณา  นาคเสน นักวิจัยจาก   

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม

และน�าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

จ�านวน 3 เรื่อง ได ้แก ่  “Polycycl ic                

aromatic hydrocarbons’ exposure among 

COPD patients from an intensive biomass 

burning area of Chiang Mai, Thailand”,  

“An Evidence of High Exposure to       

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons among 

Rural School Children During Smog  

Episode in Northern Thailand” และ 

“Building Community Capacity for       

Sustainable Resource of Pesticide and 

Food Safety” เมื่อวันที่ 26-29 มถิุนายน 

2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวทิยาลัยฮอกไกโด 

เมอืงซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

 หน ่ วยวิจั ยสิ่ งแวดล ้อมและ

สุขภาพ ได้ลงพื้นที่ อ.พร้าว ในโครงการ

การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการ

บรโิภคอาหารปลอดภัย จากสารเคมกี�าจดั

ศตัรพูชืโดยชมุชนมส่ีวนร่วมในอ�าเภอพร้าว 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วันที ่13-14 กรกฎาคม 

2559 เพือ่ส�ารวจความคบืหน้า และวางแผน

การผลิตพืชผักปลอดสารเคมีใน อ.พร้าว 

พร้อมร่วมกับโรงพยาบาลหาแนวทาง

จัดการตลาดด้วย

 นายแสวง  กาวชิยั และนายวริตัน์ 

ซอระสี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยวิจัย    

สิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ ได ้ลงพื้นที่ 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่         

7–30 มถิุนายน 2559 เข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เก็บตัวอย่างฝุ ่น       

ในบ้าน พร้อมทั้งขอเก็บตัวอย่างปัสสาวะ

อาสาสมคัรในโครงการ สร้างเสรมิสขุภาวะ

ของผู ้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในพื้นที่

อ� า เภอแม ่ แจ ่ ม  จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม ่ :                    

MC Model เพื่อท�าการตรวจหาสารบ่งชี้

การสมัผสัทางมลพษิทางอากาศ พร้อมทัง้

ให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ และความรูเ้กีย่วกบั

มลพษิทางอากาศ หมอกควนั และผลกระทบ

ต่อสุขภาพแก่อาสาสมัครโครงการด้วย
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 หน่วยวิจัยโภชนาการ ต้อนรับคณะอบรมดูงานด้านการวิเคราะห์

อาหาร ภายใต้หัวข้อ Proximate analysis จากคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ม.พะเยา หลกัสตูรโภชนาการและโภชนาการบ�าบดั ณ หน่วยวจิยัโภชนาการ 

อาคาร 3 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 มถิุนายน 

2559 โดยได้มกีารอบรม แลกเปลี่ยนเรยีนรู้โดยเฉพาะเรือ่งการใช้เครือ่งมอื

ในห้องปฏบิตักิาร ซึง่สถาบนัฯ มห้ีองปฏบิตักิารและเครือ่งมอืทีม่คีวามพร้อม

และประสิทธิภาพสูง ท�าให้สามารถผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนการบริการ

วิชาการในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้ อีกทั้งการอบรมดูงานในครั้งนี้       

ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างสองหน่วยงาน เพื่อให้เกดิความ

ร่วมมอืด้านงานวจิัยที่จะมขีึ้นได้ในอนาคตอกีด้วย

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 หน่วยวจิยัโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั น�าทมีโดย ดร.จกัรกฤษณ์  วงัราษฎร์ 

ด�าเนนิการวจิยัเรือ่ง “การส่งเสรมิภาวะโภชนาการเพือ่พฒันาความสามารถ

ในการเรยีนรู้ของเด็กก่อนวัยเรยีนในพื้นที่ ต�าบลปงยางคก อ�าเภอห้างฉัตร 

จงัหวัดล�าปาง” ได้ลงพื้นทีเ่กบ็ข้อมูลและน�าข้อมูลทีไ่ด้มาวเิคราะห์ถงึปัญหา

ภาวะโภชนาการฯของเด็กก่อนวัยเรยีนในพื้นที่ ซึ่งการท�างานก็ได้ผ่านมาถงึ

ครึ่งทางของการวิจัยแล้ว ทางทีมงานวิจัยก็ได้จัดเวทีเสวนาการคืนข้อมูล   

ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559      

ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลปงยางคก ซึ่งในการจัดเวทเีสวนานี้ก็ได้พูดถงึ

ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ      

ที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน โดยทางทีมงานวิจัยและภาคีเครือข่ายก็จะได้     

น�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอที่ได้น�าไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและด�าเนินการ

ในครัง้ต่อไป

หน่วยวิจัยโภชนาการ

 ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Diabetic foot care in Thailand” ในการประชุม 1st Congress of  

Diabetic Limb Salvage in Asia ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ 6F, East Building, ASAN Medical Center, Seoul ประเทศเกาหลใีต้ 

นอกจากนัน้ยังร่วมบรรยายหัวข้อ “Wound care research & IJLEW editorial review” ที่จัดการประชุมโดยบรษิัท DAEWOONG ในวันที่   

10-11 กรกฎาคม 2559 ณ Daewoong Bear Hall, Seoul ประเทศเกาหลใีต้
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HPTN 2014 - 2015 Retention Award

“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

HPTN Annual meeting 2016, Washington, D.C., 10-17 June 2016
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 จากการประชุม HPTN Annual meeting 2016 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ระหว่างวนัที ่10-17 มถินุายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

น�าโดย ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการ และคณะท�างานโครงการวจิัย HPTN  

และ โครงการวจิัย IMPAACT ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 ในประชุมครั้งนี้คณะผู้จัดไดม้อบรางวัล HPTN 2014-2015 Retention Award 

(รางวัลดเีด่นเรือ่งการรกัษาอาสาสมคัรใหค้งอยูใ่นโครงการ) ใหก้บัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสถาบันฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยนี้          

และสามารถดูแลอาสาสมัครเป็นอย่างดมีาโดยตลอด
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"Visitor"
ตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากสถานวจิยัระบบ

การดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฯ มอ. 

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม 

หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพประยกุต์ ร่วมกันต้อนรบั              

คณะศึกษาดูงานจากสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยา               

ผู ้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�านวน 7 คน ณ ห้องประชุม       

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 วันที่ 24 มถิุนายน 2559   

โดยคณะศึกษาดูงานมีความสนใจด้านการบริหารงานในองค์กร 

ด้านการขอทนุวจิยั รวมถงึด้านการสร้างเครอืข่ายวจิยั ซึง่สถาบนัฯ 

กม็คีวามยนิดใีนการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจน

การสร้างเครอืข่ายวจิัยร่วมกันด้วย

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำานักการแพทย์ กทม. เรื่องการดูแลรักษาและ 

การป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

 ศ. นพ.สุวัฒน์ จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวจิัยและเจ้าหน้าที่

ของพิมานเซ็นเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการดูแลรักษาและป้องกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์    

ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในกรุงเทพมหานคร (BMSM-Care) ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้ง

แพทย์ พยาบาลวชิาชพี นักวชิาการสาธารณสุข นักจติวทิยา นักสังคมสงเคราะห์ รวมถงึผู้ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 29 คน 

เพื่อศึกษาการด�าเนินการวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งพิมานเซ็นเตอร์    

ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ เป็นคลนิกิทีใ่ห้บรกิารการตรวจเลอืดแบบทราบผลในวันเดยีว และยงัให้ค�าปรกึษา

เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยมีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือรับรองด้วย ซึ่งคณะศึกษาดูงานจะใช้เวลาระหว่าง     

วันที่ 27-28 มถิุนายน 2559 ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการ

ป้องกันและดูแลรักษาเอชไอว/ีเอดส์ ในกลุ่มชายที่มเีพศสัมพันธ์กับชายต่อไป
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"Doing & Training"

ศูนย์เอดส์ฯ จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อวัณโรค

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

 ศนูย์วจิยัด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ จดัการอบรมเชงิวชิาการเรือ่ง “การควบคมุและป้องกนั

โรคตดิเชื้อวณัโรคเพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากร” เพือ่ให้ความรูแ้ละให้เกดิความตระหนักถงึการควบคมุ

และป้องกันตัวเองของบุคลากรทางการแพทย์สถาบันฯ เนื่องจากต้องคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยที่มีโอกาสติดเชื้อวัณโรค

อยู่ตลอดเวลา อกีทัง้ยังมมีาตรการที่ถูกต้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเชื้อวัณโรคด้วย ซึ่งการอบรม

ครั้งนี้มีวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้ง นพ.ณัฐพล  โฆษชุณหนันท์ อายุรแพทย์               

โรคทรวงอก สถาบันฯ ดร.จุฑามาศ  อนิทร์ชัย พยาบาลช�านาญการพเิศษ หน่วยวชิาโรคระบบการหายใจ เวชบ�าบัด

วิกฤตและภูมิแม้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ คุณดาราลักษณ์  ถาวรประสิทธิ์ พยาบาล         

ผู้ประสานงาน CMU HIV treatment CRS ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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ศ. นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ บรรยายพิเศษเรื่อง Spatio-temporal analysis 

ของโรคต่างๆ ในประเทศไทย

...

 หน่วยวจิัยด้านสารเสพตดิ น�าโดย คุณกนษิฐา   

ไทยกล้า นักวิจัย พร้อมคณะ ออกให้บริการวิชาการ      

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ โลก วันที่  31 พฤษภาคม                      

ณ สถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมีการให้   

ความรูเ้กีย่วกบัโทษของบหุรีผ่่านการเล่นเกมแก่เด็กและ

เยาวชนในสถานพินิจฯ จ�านวน 45 คน นอกจากนี้ยัง   

ถือโอกาสเปิดวีดิทัศน์ชุด "เมื่อเหล้าเข้าปาก" และ 

"เหล้าแก้หนาวจรงิหรอื" เพือ่มอบความรู้เกีย่วกับสรุา

ควบคู ่กับเรื่องบุหรี่ ซึ่งก็ท�าให้ผู ้ที่เข้าร่วมกิจกรรม         

ได้ตระหนักถงึโทษของสารเสพตดิมากขึ้นด้วย

บริการวิชาการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (ย้อนหลัง) 

ณ สถานพินิจ เชียงใหม่

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Spatio-temporal analysis ของโรคต่างๆ          

ในประเทศไทย โดยมี ศ. นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย          

สงขลานครนิทร์ เป็นวทิยากร ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจาก ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ พร้อมทัง้นักวจิัย บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

ด้านงานวิจัย ตลอดจนแพทย์ อาจารย์ และนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมฟังการบรรยาย                     

เป็นจ�านวนมาก โดย ศ. นพ.วีระศักดิ์ ได้ให้แนวคิดเรื่องการท�างานวิจัยว่าต้องมีปัจจัยที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ        

1.การให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ (Inform) 2.การให้ความรู้ (Educate) และ 3.การทำางานอย่างมีความสุข           

(Entertain) อีกทั้งเน้นย�้าในเรื่องของการคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่หลากหลายและเป็นประโยชน์          

ต่อสังคมวงกว้างอกีด้วย
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 ศนูย์วจิยัด้านชวีโมเลกลุและเซลล์วทิยาของโรคตดิเชื้อ จดัการ

สมัมนาพเิศษหวัข้อ Imaging Flow Cytometry ณ ห้องประชมุ DONALD 

JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559         

โดยมคีณุสวชิญา  พรไพบลูย์สถติ จากบรษิทั เมอร์ค จ�ากดั ประเทศไทย 

มาเป็นวิทยากรในการให้ข ้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่อง                 

Flow Cytometer รุ่นใหม่ ที่มีพัฒนาการในด้านเทคนิคให้สามารถ      

ถ่ายภาพเซลล์ที่สนใจ ท�าให้สามารถน�าไปใช้ในการศึกษาวิจัยได้    

หลากหลายแขนงมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักวิจัยของ

สถาบันฯ และบุคลากร นักศกึษา อาจารย์จากคณะเทคนคิการแพทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ มช. ในการเข้าร่วมฟัง      

การสัมมนาครัง้นี้เป็นจ�านวนมาก

ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลฯ จัดการสัมมนาพิเศษ

"Imaging Flow Cytometry "

...

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้     

พืชทดแทนการใช้สารเคมีใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 ดร.ธัญภรณ์  เกดิน้อย หัวหน้าหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมคณะท�างาน จัดกจิกรรมการอบรม

ส่งเสริมการใช้หนอนตายหยากทดแทนการใช้สารเคมีฯ และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมในโครงการ “ส่งเสริม

ศักยภาพชุมชนในการใช้พืชสมุนไพรทดแทนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย และสุขภาวะที่ด ี

ของชุมชน” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่นาจร ณ โรงเรียนบ้านแม่ซา ต�าบลแม่นาจร และที่องค์การ         

บริหารส่วนต�าบลแม่นาจร อ.เแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายทศพล                

เผื่อนอุดม นายอ�าเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งมผีู้เข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนกว่า 200 คน

 กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบสารเคมีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและทางออกที่ด ี         

พร้อมด้วยความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพชืที่เหมาะสมกับระบบนเิวศน์ สภาวะแวดล้อม แมลง และโรคพชื และสาธติ

การท�าน�้าหมักหนอนตายหยาก และการปลูกที่เหมาะสมโดยคุณวิโรจน์  บรรเจิดฤทธิ์จากส�านักงานพัฒนาที่ดิน    

เขต 6 และเครอืข่ายเกษตรกรแม่แตงปลอดสารพษิ เศรษฐกจิพอเพยีง จาก อ.เแม่แตง มาร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ผลจากการด�าเนนิกจิกรรมได้มเีกษตรกรผู้สนใจปลูกผักปลอดสารเคมใีนต�าบลแม่นาจรประมาณ 50 ครอบครัว
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"Activities"

นักกีฬาสถาบันฯ คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬา
บคุลากรส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ครัง้ที ่35 
(ราชมงคลธญับรุเีกมส์) ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธญับรุี 
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2559

CONGRATULATIONS

สมบุญ  บุญปราบ
เหรียญทอง
เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไป (ชาย)

พญ.ลินดา  เอื้อไพบูลย์
เหรียญทอง

เดิน 3,000 เมตร รุ่นอายุ 40-44 ปี (หญิง)
เหรียญทองแดง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร (หญิง)

ธวัชชัย  ค�ารินทร์
เหรียญเงิน

เดิน 3,000 เมตร
เหรียญทองแดง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร (ชาย)
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กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
หล่อเทียนพรรษา

1 กรกฎาคม 2559
สมโภชเทยีนพรรษา

11 กรกฎาคม 2559
ณ ศาลาธรรม มช.

ถวายเทียนพรรษา
14 กรกฎาคม 2559
ณ วัดสกิทาคา (วัดผาลาด)

ร่วมพิธี
ท�าบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

ประจ�าปี 2559
9 มิถุนายน 2559
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 "ร ่ วมแสดงความย ินด ี ก ั บ
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม"่

สำานักบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้าย                   

วันสถาปนา วันที่ 9 มิถุนายน 2559

คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เนื่องใน

โอกาสพิธีทำาบุญครบรอบ 34 ปี ITSC วันท่ี 5 กรกฎาคม 2559
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ตารางกิจกรรม

1            สงิหาคม 2559

1 - 3       สงิหาคม 2559 

2            สงิหาคม 2559

3            สงิหาคม 2559

4            สงิหาคม 2559

สิงหาคม 2559
ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง 6 Year Experience of HIV PrEP in Thailand และ หัวข้อเรื่อง       

Update PrEP guideline 2016 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์     

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นางผ่องพรรณ  เสาร์เขยีว พยาบาลชำานาญการ เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ HIV การพัฒนา

คุณภาพบรกิารการดูแลรักษา ผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีวัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์” ครัง้ที่ 2 

(The 2nd National QI Forum for HIV, TB and STIs) “Pre-exposure Prophylaxis ป้องกัน              

ก่อนสมัผสั เข้าถงึ ต่อเนือ่ง ครอบคลมุ” (Steps from Pre-exposure Prophylax ณ โรงแรมเซน็ทรา 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายกติตพิงศ์  รุง่เรอืงธนะกจิ นักวจิยัชำานาญการพเิศษ และ นางสาวอรยิา  สงิหประเสรฐิ 

พนักงานปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารงานทรัพยากร

บุคคล ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มช.

นางพนอจิตต์  อินทโชติ พยาบาล, นางกมลวรรณ  รัศมีโชคลาภ พยาบาล,                     

นางสาวอมรรัตน์  ยางน้อย พยาบาล, นางรัชนก  ทรงสุภา Clinic Coordinator เข้าร่วม

สัมมนาทางวชิาการ การพัฒนาคุณภาพบรกิารการดูแลผู้ตดิเชื้อเอชไอว ีวัณโรค และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นางสาวกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติ, นางสาวอุวรรณา  รัตนศรี นักประชาสัมพันธ์,            

นายพิพัฒน์พงศ์  ตุลาพงษ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, นายภาสพงษ์  ปรมศิร ิ           

ผู้ช่วยนักวจิัย, นางสาววรลักษณ์  ภาพพริ้ง ผู้ประสานงานโครงการวจิัย, นางสาวฐติมิา 

มีสุข ผู้ประสานงานโครงการวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมอุดมศึกษาลาแล้วสิ่งเสพติด วิทยาลัย

เชยีงราย เชยีงราย

นางผ่องพรรณ  เสาร์เขียว พยาบาลชำานาญการ ร่วมเป็นวิทยากร HIV เวที PrEP:                 

ความก้าวหน้า ข้อกงัวลและทศิทางในอนาคตเรือ่งการจดับรกิารในประเทศไทย ณ ศนูย์วจิยัโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

นายจักรกฤษณ์  วังราษฎร์ นักวจิัย, นางสาวอรพนิท์  พงษ์ธรรม ผู้ช่วยนักวจิัย เข้าร่วม

ประชมุเครอืข่ายการวจิยัผู้สงูอาย ุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ ห้องประชุม 802 อาคารราชนครนิทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มช.
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ตารางกิจกรรม

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อำานวยการ, ศาสตราจารย์กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม,         

นางบุปผา  ประภาลักษณ์ พนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวอรยิา  สงิหประเสรฐิ พนักงาน

ปฏิบัติงาน, นางปภาวดี  ดำารงมณี พนักงานปฏิบัติงาน, นายจักรกฤษณ์  วังราษฎร์          

นักวจิยั เข้าฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบรหิารและจดัการ เรื่องการใช้เครื่องมอืธรุกจิอัจฉรยิะ

เพื่อวเิคราะห์และสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บรหิารระดับสูง ณ ห้องประชุมชัน้ 1 ส�านักบรกิาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ มช.

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อ     

ทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการคาดประมาณจ�านวนผู้ติดเชื้อ          

เอชไอว/ีผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่

นายสุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย, นายสมพงษ์  เลาย่าง ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมประชุมใน   

โครงการวิจัยการน�าเสนอผลงานวิจัย การน�าผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนอง

ความต้องการพฒันาประเทศ กลุม่เรือ่งอาหารเพือ่เพิม่คุณค่าและความปลอดภยัส�าหรับผูบ้รโิภค 

และการค้า (รอบ 12 เดอืน) โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

นางสาวพมิพ์สุดา  ปัญญาวงค์ พยาบาล, นางสาวรัตนาภรณ์  อนิทราววิารัตน์ พยาบาล, 

นางสาวชนิดาภา  ปราศราคี พยาบาล, นางสาวเสาวลักษณ์  สาระไชย พยาบาล,      

นางสาววลิาวัลย์  ชัยแก่น พยาบาล, นางสาวหอมไกล  ต้นสัก พยาบาล, นางธัญลักษณ์ 

ทองพันธุ์ พยาบาล, นางสาวอัมพวา  ทิมแป้น พยาบาล เข้าร่วมประชุมและอบรมเชิง       

ปฏบิัตกิาร เรื่องการดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อเอชไอว/ีเอดส์ ครัง้ที่ 15 โรงแรมแมนดารนิ กรุงเทพฯ

นายศักดา  พรึงลำาภู นักวิจัยอาวุโส เข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมวิชาการเรื่อง                 

"ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน" ณ ห้องประชุม             

คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซอยสุขุมวทิ 11 กรุงเทพฯ

8             สงิหาคม 2559

8 - 9      สงิหาคม 2559 

24 - 26  สงิหาคม 2559

26         สงิหาคม 2559
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ตารางกิจกรรม

กันยายน 2559
ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ          

ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคเอดส์ความก้าวหน้า  

ด้านวัคซนีและการศกึษาวจิัยโดยสถาบันวจิัยวทิยาศาสาตร์สุขภาพ ตลอดจนความเสี่ยงต่อการ

ตดิเชื้อ HIV จากการปฏบิัตงิานของบุคลาทางการแพทย์" ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ชัยโรจน์ 

แสงอุดม ชัน้ 12 อาคารเรยีนรวมและปฏบิัตกิาร 12 ชัน้ คณะเทคนคิการแพทย์ มช.

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,        

รองศาสตราจารย์เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์และโรคติดต่อ     

ทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วม ประชุม 30th IUSTI European Congress 2016 ณ Budapest            

ประเทศฮังการี

4             กันยายน 2559

15 - 17    กันยายน 2559 

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

RIHES MAINTENANCE ยินดีให้บริการ...คร๊าบ..บ.. ผ๊ม.. เหลาดินสอดีๆ นะ เอ้ย เหลาเทียนพรรษาฮื้อเนียนๆ งามๆ เน้อ

งานผสมผสานระหว่าง ช่างฝีมือและช่างเกษตรกรรม แบบเศรษฐกิจพอเพียง
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ท่านาง... มีความมุ้งมิ้ง.. มีความเป็นเอกลักษณ์ไทยล้านนา และมีความให้เกียรติสถานที่ได้ดีมาก Like Like Like!!!

หมอคะๆๆ! ..หนูเป็นอะไรก็มะรู้อะค่ะ มะคืน.. หนูนอนไม่ค่อยจะหลับ ทามยังไงดีคะ?...
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 พี่น ้องชาวไร่เห็ดคงเห็นสื่อของสถาบันฯ ที่ออกไป           

ไม่ว่าจะทางไลน์ เฟสบุ ๊ค หรือแม้กระทั่งโฆษณาในจอทีวีที่     

อาคาร 1 ในเรื่องของการเชิญชวนให้พวกเรามาตรวจสุขภาพ      

เรามีพรีเซ็นเตอร์กิตติมศักดิ์ที่ ให ้ท�าอะไรก็ท�าให ้ทุกอย่าง     

ขอบคุณลุงแหลงมากๆ เลยนะคร้า และเร็วๆ นี้ คงจะได้เห็น   

ชุดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3 ตามมา และคาดว่าจะออนแอร์

ในไลน์กลุ่มสถาบันฯ (Rihes Communication) และเฟสบุ๊ค ในวันที่ 

16 สงิหาคมนี้ อย่าลมืตดิตามนะคะ ว่าครัง้นี้จะมคีวามเซอร์ไพรส์ 

อย่างไร พี่แมงเม้าท์เฝ้านับวันรอเลยค่ะ อยากเห็นไวๆ จัง

 ปีนี้ไร่เห็ดของเราจะทำาการตรวจสุขภาพบุคลากร ในวันที่ 29 สงิหาคม ถงึ 1 กันยายน 

2559 สำาหรับใครจองไว้วันไหนอย่าลืมงดข้าวงดอาหารหลังเที่ยงคืนเพื่อมาตรวจสุขภาพ           

กันนะคะ พี่แมงเม้าท์ได้ข่าวมาว่าตรวจเสร็จเค้ามีอาหารการกินให้เราด้วยนะ แต่คงไม่ใช่          

มื้อใหญ่ 555 

 ส�าหรับปีนี้สถาบันฯ จะท�าการเจาะเลอืด เพื่อคัดกรองสุขภาพ การบ่งบอกภาวะสุขภาพ และความปลอดภัยของสารเคมี

ในเลือด นอกจากนั้นยังเอ็กซเรย์ปอด เพื่อหาความผิดปกติของร่างกาย พี่แมงเม้าท์จะเล่าว่าเค้าจะท�าอะไรบ้างอย่างคร่าวๆ             

ให้เราอ่านนะคะ

การเจาะเลอืด จะหา CBC

 พี่แมงเม้าท์ของใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษปนด้วยนะคะ เพราะบางท ี          

ผลออกมาเราสามารถเอามาเทียบได้เลย เราจะได้รู้คร่าวๆ ว่าค่าของเลือดเรา

เป็นอย่างไร ก่อนที่หมอจะนัดไปฟังผลนะคะ

 Hemoglobin ฮโีมโกลบนิ ก็คอืสารสแีดงในเม็ดเลอืดที่ท�าหน้าที่ช่วยจับ

ออกซิเจน ซึ่งค่าของอีโมโกบินนี้ใช้บอกภาวะโลหิตจาง งง มั้ยค่ะ ไม่งงเนาะ         

งัน้ไปต่อค่ะ จะค่อยๆ ยากขึ้นนะคะ 

 Hematocrits ความเข้มข้นของเลือด ก็คือเปอร์เซ็นต์ของเลือดแดง         

อัดแน่นเทียบกับปริมาตรของเลือดทั้งหมด ค่านี้ใช้บอกภาวะโลหิตจางหรือ    

ความข้นของเลอืดปกต ิ
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 White Blood Cell Count (WBC) นั่นก็คอืปรมิาณเม็ดเลอืดขาว 

 - ถ้า ต�่ามาก อาจจะเกดิจากโรคที่มภีูมติ้านทานต�่าบางอย่าง หรอืเกดิ

จาการตดิเชื้อไวรัสบางประเภท หรอื โรคที่มกีารสร้างเม็ดเลอืดผดิปกติ

 - ถ้า สูงมาก  อาจจะเกดิจาการตดิเชอืพวกแบคทเีรยี แต่จะต้องดูผล

การนับแยกชนดิของเม็ดเลอืดขาว 

 Platelets เกล็ดเลือด หลายๆ คนไปบริจาคเกล็ดเลือด บางคนม ี        

เกล็ดเลือดมากเกล็ดเลือดน้อย น่ันก็คือเซลล์เม็ดเลือดที่ช่วยในการหยุดไหล     

ของเลอืดเวลาเกดิบาดแผล พอเข้าใจนะคะ

อีกอันหนึ่ง การเจาะเลือดเพื่อดูสารเคมีในเลือด 

Blood chemistries
 Fasting Blood Sugar (FBS) คอืระดับน�า้ตาลกลูโคสในเลอืด 

ที่เจาะหลังงดอาหารไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

 Creatinine เป็นการตรวจการท�างานของไต ในการก�าจัด        

ของเสยี ถ้าคนไข้ที่มภีาวะไตวาย จะมคี่าตัวนี้สูงกว่าปกติ

 Cholesterol คือเป็นไขมันในเลือด ถ้าสูงมาก จะท�าให้เกิด    

การอุดตันของหลอดเลอืดตามที่ต่างๆ เช่นสมอง หัวใจ หรอืไต เป็นต้น

Triglyceride เป็นไขมันอกีตวัในเลอืด ถ้า สงูมาก จะท�าให้เกดิการอุดตัน

หลอดเลอืด 

 High Density Lipoproteins (HDL) เป็นไขมันชนิดที่มีความ   

หนาแน่นของโมเลกุลสูง ตัวนี้ช่วยในการน�าพวกไขมันที่เกิดโทษ เช่น 

Cholesterol และ Triglyceride ไปก�าจัดทิ้ง ซึ่งการท�าให้มีการอุดตัด

หลอดเลอืดตามอวัยวะต่างๆ ได้น้อยลง

 AST (SGOT) และ ALT (SGPT) สองตัวนี้เป็นเอนไซม์ของตับ  

ที่พบเมื่อมีการท�าลายของเซลล์ตับ เช่นเกิดจากภาวะตับอักเสบ         

ของโรคต่างๆ
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 และนอกจากนี้ในการตรวจคัดกรองสุขภาพครั้งนี้ จะท�าให้เรารู้ด้วยนะคะว่าเรามีโอกาสเป็นโรคอ้วนหรือเปล่า โดยการ

ตรวจดัชนมีวลกาย พี่แมงเม้าท์ว่าใครๆ ก็ไม่อยากเป็นโรคอ้วนแน่นอน ดังนัน้รับประทานแต่พอด ีไม่ทานมากไป และพยายามรักษา

น�า้หนักให้อยู่ในภาวะปกตติามเกณฑ์นะคะ

 ในการตรวจสุขภาพปีนี้จะมพีเิศษกว่าทุกๆ ปีด้วยคอืการเอ็กซเรย์ปอด การตรวจปัสสาวะ และการตรวจพเิศษ

ตามการวเิคราะห์ของแพทย์

มาถงึการเตรยีมตวัก่อนเข้ารบัการตรวจสขุภาพนะคะ

 • ทุกคนจะต้องงดน�้า อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง 

ก่อนตรวจสุขภาพ หรอืหลัง 2 ทุ่มก่อนวันตรวจ ให้งดน�า้อาหาร 

ทุกอย่างเลยค่ะ 

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ง่ายต่อการเจาะเลอืด

 •  หากทราบ หรือสงสัยว ่าตั้ งครรภ ์กรุณาแจ ้ง                     

ก่อนเอ็กซเรย์นะคะ

 • การตรวจปัสสาวะ อนันี้เจ้าหน้าทีเ่ค้าย�้าพีแ่มงเม้าท์มา

อย่างหนัก ว่าเวลาเราฉี่ควรปล่อยออกไปก่อนนดินงึก่อนที่จะเอา

ถ้วยตวงฉี่ คือเอาฉี่ตรงกลาง ไม่เอาเริ่มฉี่แล้วเอาถ้วยตวงเลย      

นะคะ 

 แล้วพบกนัวนัตรวจสขุภาพประจ�าปีชาวไร่เหด็นะคะ ส�าหรบัพี่ๆ  เพือ่น ๆ  ถ้ามข้ีอสงสยัอย่าถามพีแ่มงเม้าท์นะคะ ถามแพทย์

พยาบาลในไร่เห็ดแห่งนี้ได้เลยคร้า รักนะ จุ๊ฟ จุ๊ฟ
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I  English
By Kittipong & Arunrat

 มกีารใช้ประโยคคำาถามชนดิหนึง่ คอื question tag เป็นการเสนอประโยคนำาแล้วจบ

ด้วยคำาถาม ถ้าเป็นคนไทยก็คงเหมอืนกับจบประโยคว่า "ใช่ไหม?" โดยทั่วไปผู้ถามจะนำาเสนอ

ด้วยประโยคนำาในสิ่งที่ค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นความจรงิ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรอืทางลบ แล้วใช้ 

tag เป็นคำาถาม การใช้ tag เป็นคำาถามมีกฏเกณฑ์หลายลักษณะ จะขอแบ่งอธิบายเป็น          

สองตอน ส่วนนี้เป็นหลักทั่วไปของการใช้ tag

Question tag
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การใช้ tag คือ การถามเพื่อขอคำายืนยัน ผู้ถามเสนอประโยคน�าตามสิ่งที่เชื่อว่าจริง อาจเป็นบอกเล่า           

หรอืปฏเิสธ แล้วตามด้วย tag ตรงกันข้าม

 • ประโยคน�าเป็นการบอกเล่า และใช้ tag เป็นปฏเิสธ โดยที่ผู้พูดคาดหวังว่าจะได้รับค�าตอบเป็น Yes

 • ประโยคน�าเป็นการปฏเิสธ และใช้ tag เป็นบอกเล่า โดยที่ผู้พูดคาดหวังว่าจะได้รับค�าตอบเป็น No

การใช้กริยาใน tag นอกจากความเป็น บอกเล่า/ปฏิเสธ หรือ ปฏิเสธ/บอกเล่า แล้ว การใช้กริยาก็ต้องสัมพันธ์      

กับกรยิาในประโยคน�าด้วย

 • ประโยคน�าเป็น Present simple (V1), tag ใช้ verb to do (do/does) เช่น You like this book, don't you?

 • ประโยคน�าเป็น Past simple (V2), tag ใช้ verb to do (did) มาช่วย เช่น He ate this food, didn't he?

 • ประโยคน�าใช้ Present perfect คอื has, have + V3, tag ใช้ hasn't/haven't เช่น She has finished her work,    

hasn't she?

 • ประโยคน�าใช้ verb to be (is/are), tag ใช้ isn't/aren't เช่น She is a good girl, isn't she?

 ยกเว้น ถ้าประโยคนำาใช้ am, tag จะต้องใช้ aren't เช่น I'm late, aren't I? แต่ am not ใช้ตามปกต ิ     

I am not late, am I?

การใช้สรรพนามใน tag ใน tag จะมกีารใช้สรรพนามเสมอและมกีฏเกณฑ์การใช้สรรพนาม ดังนี้

 • ประโยคน�าใช้ everything/something, tag ใช้สรรพนาม it เช่น Everything is good, isn't it?

 • ประโยคน�าใช้ everybody/everyone/someone/somebody, tag ใช้สรรพนาม they เช่น Someone opened       

the door, didn't they?

 • ประโยคน�าใช้ there is/ there are, tag ใช้สรรพนาม there เช่น There is a ship, isn't there?

 • ประโยคน�าใช้ this is/that is, tag ใช้สรรพนาม it เช่น This is a Thai dog, isn't it?

 • ประโยคน�าใช้ these are/those are, tag ใช้สรรพนาม they เช่น These are books, aren't they?

ค�ำว่ำ assume ทีเ่ป็นกรยิำใช้ในควำมหมำยทีเ่หมำเอำว่ำเป็นอย่ำงน้ัน

อย่ำงนี้โดยยังไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเป็นจริง อำจำรย์ผมสอนว่ำ     

ในกำรถกเถียงทำงวิชำกำร assume หรือ ass-u-me คือโง่ทั้งคู
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปท่ัวโลก
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Denmark & Norway

 วีซ่าที่ขอ ส่งมาถึงบ้านแค่เพียงก่อนเดิน 1 สัปดาห์เท่านั้น 

เนือ่งจากมกีารปรับปรุงระบบของการท�า visa เดนมาร์ก ท�าเอาลุ้นว่า

จะได้ไปหรือไม่ได้ไปจนวินาทีสุดท้าย แต่เพราะมีการเตรียมซื้อ          

sim net ไว้จากที่ไทยแล้ว จุดนี้เลยดูเป็นอะไรที่ slow life มาก ทรปินี้

เป็นการไปเที่ยวแบบวางแผนน้อยที่สุดตั้งแต่เดินทางมา แต่กลับมา   

ก็พบว่า แบบนี้ก็สนุกเหมอืนกันนะเนี่ย การมาเที่ยวคอืการมาพักผ่อน 

อยากไปไหนก็ไป อยากกนิอะไรก็กนิ อยากหยุดพักก็พัก ไม่เห็นต้อง

เร่งรบี ตอนนี้หลงรักการเดนิทางแบบ slow life เข้าซะแล้วซ ิออิิ

 เริ่มเข้าเรื่องดกีว่า ในยุคสมัยที่พี่ google มทีุกอย่าง การจะ

หาข้อมูลสถานที่นั้น ถ้าศึกษามาก่อนคร่าวๆ จะท�าให้เราซึมซับบรรยากาศได้ดีทีเดียว ส่วนของเนื้อหา       

มเียอะมากจนพูดกันไม่หมด ขอเล่าสู่กันฟังแบบเบาๆ ละกันค่ะ

 เดนมาร์ก มีเมืองหลวงชื่อ โคเปนเฮเกน (Copenhagen) แต่ที่น่ันจะเห็นค�าว่า København             

บ่อยกว่า ใช้ภาษาเดนิชเป็นภาษาราชการ เมื่อถึงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า เครื่องก็ลงจอดที่สนามบิน     

อย่างตรงเวลา ยืนรอสักพัก แถวที่ต่อกันยาวเหยียดก็ทยอยเดินผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไปช้าๆ   

ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ถามอะไรมาก อาจเพราะว่ายังเช้าอยู่

 เริ่มต้นสิ่งแรกที่ต้องท�าก่อนเลย คอื การหาซื้อตัว๋รถแบบ 72 ชั่วโมงเดนิทางภายในโซน 4 ซึ่งเป็น

บัตรที่คุ้มค่าและจะครอบคลุมสถานที่ส�าคัญๆ ในเมืองได้ (มีให้เลือกแบบ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง) ที่นี่     

ตั๋วรถซื้อง่ายมาก แต่ส่วนใหญ่รับแต่บัตรเครดิตซึ่งต้องกดรหัส กับ ใช้เหรียญหยอดเท่านั่น ไม่ค่อยรับ

ธนบตัร ตอนซื้อเครือ่งจะให้กดวนัเวลาทีจ่ะเริม่ใช้บตัร ทีเ่หลอืกแ็ค่พกตดิตัว เดนิตัวปลวิได้เลย ไม่ต้องหยบิ

มาสแกนตอนเข้าออกสถานีให้ยุ่งยาก แต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจบนรถ ต้องมีติดตัวนะ ไม่งั้นค่าปรับ 

บานเลยค่ะ ฮ่าๆ ชอบก็ตรงนี้แหละ สะดวกสบาย ไม่ต้องคอยกังวลหยิบบัตรบ่อยๆ ให้เสี่ยงต่อการท�า

สูญหาย 
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  บัตรที่ซื้อครอบคลุมทัง้ สายรถไฟ สายใต้ดนิ และรถเมล์ สถานที่หลักๆไปได้ทั่วถงึหมด อาศัย

การเดนิต่อชวิๆไป เพราะเมอืงไม่กว้างมาก อากาศก็เย็นสบาย พระอาทติย์ก็ตกช้ามาก ประมาณ4-5ทุ่ม 

ซึง่ตกไปแล้วฟ้ากย็งัไม่มดืเท่าไทย ท้องฟ้ามแีสงร�าไรคล้ายรุ่งสางตลอดคนื ท�าให้มเีวลาการเทีย่วแต่ละวนั

เยอะพอควร

 ออกจากสนามบนิด้วยรถไฟ ต่อรถใต้ดนิทีอ่ยู่ดีๆ กโ็ผล่มาวิง่บนดนิ มาลงสถานหีลักแนวๆหัวล�าโพง 

ชื่อว่า Central station H ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมที่จะพักแค่ประมาณ 2 บล็อกเท่านัน้ โชคดมีากๆที่ห้องว่าง

พร้อมให้เข้าได้เลย เราเลยได้เก็บข้าวเก็บของ อาบน�า้แต่งตัวก่อนจะออกตะลุยเที่ยววันแรกอย่างสบายตัว

ภารกจิแรก : ภารกจิสลายใบใหญ่ให้กลายเป็นใบเล็ก

 นั่นก็คือการหาทางเปลี่ยนธนบัตรใบใหญ่ที่แลกมาจากไทยเป็น    

ใบเลก็ก่อน จะได้เพิม่ความสะดวกในการจบัจ่ายซื้อสนิค้าและบรกิารตลอด

การเดนิทาง ซึง่ใบใหญ่ทีม่ ีคอื ใบ 1000 DKK (1 DKK = 5 บาทโดยประมาณ) 

คดิอะไรไม่ออก เดนิเข้า 7-11 สาขาในสถานรีถไฟนั่นแหละ เพราะเป็นสาขา        

ทีใ่หญ่ มอีาหารกล่องขายมากมาย มื้อแรกของทีน่ีจ่งึเริม่ด้วย สลัดแซลมอน 

ไก่ย่างบาบคีวิ น�า้เปล่า แล้วก็เดนิไปช�าระเงนิพร้อมขอโทษขอโพยพนักงาน

บวกกับสีหน้ารู ้สึกผิดจริงๆ ที่ต้องจ่ายด้วยธนบัตรใบใหญ่ มื้อแรกนี้            

เป็นมื้อเบาๆ ที่ราคาไม่เบาเลย ราคาอาหารที่นี่แทบไม่อยากคูณกลับเป็น   

ค่าเงินไทย เพราะแถบนี้ค่าครองชีพสูงอันดับต้นๆ อยู่แล้ว แค่ราคาน�้าดื่ม   

ใน 7-11 ยีห่้อทีม่โีปรโมชัน่ซื้อ 2 ขวดในราคาพเิศษ  25 DKK คดิๆ ไปกเ็ท่ากบั 

125 บาทเองจ้า (ปาดเหงื่อ) 

 แต่ชอบนโยบายเรื่องเอาขวดน�้าไปขายคืนตาม supermarket ได้   

โดยจะมีตู้ให้เราเอาขวดที่ใช้แล้วไปหยอดคืน ได้เงินกลับมาตั้ง 2-10 บาท   

ต่อขวดเลยนะ ตามฉลากข้างขวดจะก�ากบัไว้หมดเลยว่าแลกคนืได้ราคาเท่าไร 

เราจงึมักจะเห็นคนเดนิเก็บขวดใช้แล้วตามข้างทางเต็มไปหมด

 จากนัน้มุง่หน้าหาทางไปสถานทีว่ิง่ก่อนเลย เนือ่งจากสมคัรเข้าร่วมงานวิง่การกศุลของงานประชุม

ที่นี่ไว้ ซึ่งจะจัดขึ้นในเช้าวันเสาร์ (มาเข้าร่วมในสถานะผู้ตดิตาม) เลยต้องมาดูที่ดูทางก่อน จะได้วางแผน

การเดินทางถูก เพราะงานวิ่งจะเริ่มขึ้นในเช้าตรู่วันเสาร์ และสถานที่จัดงานก็ไม่ได้ใกล้ที่พักแต่ก็สามารถ

เดนิทางไปถงึได้ไม่ยากเช่นกัน การคมนาคมที่นี่สะดวกมากจรงิๆ
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ภารกจิที่ 2 : ตามล่าหาปลั๊ก (ภารกจิจำาเป็น)

 ประโยคที่ว่า Everything happens for a reason. ดูจะเป็นประโยคขึ้นใจยามเจอเหตุการณ์ที่ท�าให้

ต้องเปลีย่นแผน ไม่ว่าจะดหีรอืร้าย อย่างภารกจินี้เกดิเนือ่งจากความโชคดขีองเราทีไ่ด้เข้าห้องพกัเรว็ ท�าให้

เรามีเวลาอาบน�้าอาบท่า และเตรียมตัวชาร์จอุปกรณ์สื่อสารได้ก่อนออกทัวร์วันแรก แล้วมันก็ท�าให้เรา  

พบว่า เจ้า universal adaptor (ซึ่งจรงิๆ แค่แปลงหัวเสยีบ ไม่ได้แปลงไฟเลย) ใช้งานไม่ได้ซะงัน้ ทัง้ๆ ที่เคย

พกเจ้านี่ไปไหนมาไหนมาหลายครัง้แล้ว 

 แล้วมันโชคดยีังไง

 ก็ดีที่เรารู้ต้อนเช้า จะได้ไปตระเวนหาร้านได้ ถ้าตามแผนเดิม เราต้องฝากกระเป๋าไว้ก่อน          

แล้วกลับมา check in ช่วงเย็น เราอาจหาร้านซื้อตัวใหม่ได้ไม่ทันการณ์

 เราเลยมุ่งหน้าไปย่าน “Stroget” ซึ่งเป็นย่านถนนคนเดนิที่ยาวที่สุดใจกลางเมอืง (เค้าว่ากันว่า 

เป็นถนนช็อปปิ้งที่ยาวสุดในโลกด้วยนะเออ เส้นทางราวๆ 2 กิโลเมตรเอง) เดินเข้าห้างก่อนเลย หวังว่า    

จะมีตามโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือน Power Buy บ้านเรา แต่ก็ผิดหวัง เพราะเดินครบทั้ง 5 ชั้น ก็ไม่เจอ      

ใจเริ่มกลัวแล้ว กลัวว่าถ้ายังหาไม่เจอแบบนี้ เราก็จะยิ่งหมดเวลาทัวร์วันนี้ไปกับการตามล่าหาซื้อทั้งวัน 

เสยีดายเวลานะ! รบีเดนิหน้าไปตามถนนต่อ จนมาเจอร้านขายแนวๆ อปุกรณ์ไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ เข้าไป

เดนิ 2 ชัน้ ก็หาไม่เจอ! ไม่ได้ละ คงต้องขอตัวช่วย ตรงรี่เข้าไปถามกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ทันท ีพนักงาน

แจ้งว่าที่ร้านไม่มขีาย แต่ๆๆๆ ทันใดนัน้นางก็ก้มลงไปหยบิกระดาษใต้ตู้มา 1 แผ่น เป็นแผนที่ถนนคนเดนิ

เส้นนี้แบบคร่าวๆ ที่ปริ้นท์แบบขาวด�าไว้ พร้อมกับลากปากกาบอกทางก�ากับลงไปบนแผนที่เพื่อแนะน�า    

ให้เดนิไปที่อกีร้านหนึ่ง ประทับใจมากๆ มแีผนที่ พร้อมบอกทาง แถมแนะน�าให้ไปหาที่ร้านที่ไม่ใช่ในเครอื

ตัวเองอกีด้วย ซึ้งใจอยากกราบงามๆ เป็นที่สุดในตอนนัน้ ร้านที่เราเดนิไปตามหาตามค�าแนะน�านัน้ ก็เป็น

แค่ร้านเล็กๆ ในตัวตึก ชนิดที่เราคงเดินผ่านเลยไป ไม่คิดจะเข้าร้านนี้แน่ๆ และก็โชคดีอีกแล้วที่ในร้านนี้

เหลอือันสุดท้ายพอด ีอยากจะกรดีร้องในความโชคด ีฮ่าๆ

ภารกจิที่ 3 : เดนิเล่นไปทั่ว ไม่มดืเราไม่กลับ ฮ่าๆ

 ถึงเวลาแห่งการท่องเที่ยวซะทีสินะ แต่ยังไม่ทันจะเดินไปไหน ก็หันไปเจอร้านขายฮอทดอก         

ข้างทาง ซึ่งเคยเห็นในรายการท่องเที่ยวแนะน�าไว้ เป็น Danish Hotdog ก่อนอื่นขอกล่าวถงึพวกค�าแนะน�า

หรือรีวิวตามเว็บไซต์หรือรายการต่างๆ ลี่คิดว่ามีประโยชน์ส�าหรับลี่มากในการหาที่ลองอาหารแปลกๆ

ใหม่ๆ ใช้เป็นแนวทางในการลองชมิ ซึง่รสนยิมเรือ่งอาหารของคนเรานัน้ต่างกนั จงึไม่มคี�าว่าผดิหวงัส�าหรบั

ลี่เลยถ้าลี่ได้ตามไปชมิแล้วไม่ได้ชื่นชอบ

 ลี่กลับยิ่งค้นพบแนวทางอาหารที่ชอบของตัวเองมากยิ่งขึ้นในทุกๆครั้งที่ตามรีวิวไป ดังเช่นเมนูนี้

เช่นกัน ดูหน้าตาไม่หน้ากนิ บางคนก็อาจจะเฉยๆ แต่กับลี่แล้ว เป็นเมนู

สดุโปรดของทรปินี้   ถงึขนาดทีว่นัสดุท้ายต้องขอแวะมากนิก่อนกลับด้วย 

ฮ่าๆๆ ที่บรรยายมาเพราะไม่อยากให้เชื่อถ้ายังไม่ได้ลองเองนะคะ 

แล้วแต่วจิารณญาณเลยค่ะ ออิ ิ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   33

  ตดัสนิใจเดนิถนนเส้นยาวนี้แค่ครึง่ทาง อกีครึง่ทางค่อยมา

     ต่อวันหลัง ขอเลอืกไปถ่ายรูปแลนด์มาร์กก่อนละกัน การเดนิเท้า

    ไปตามทางก็สะดวกสบาย อากาศเย็นท่ามกลางแสงแดดของ

    หน้าร้อน ระหว่างทางก็เจอกับป้ายโฆษณาสเีขยีวขนาดใหญ่

      มคีนยนืรมุกนัพอสมควร เข้าไปดใูกล้ๆ เป็นความคดิทีส่ร้างสรรค์มาก 

     ค่อนข้างมปีระโยชน์กับนักท่องเที่ยวยิ่งนัก ขอตัง้ชื่อเจ้าป้ายนี้ว่า 

“วงล้อน�าทาง” เป็นของเล่นของนกัท่องเทีย่วทีก่�าลังลังเลใจว่าจะไปเทีย่วไหนต่อด ี(อยากไปหลายทีแ่ต่ไม่รู้

จะเริ่มยังไง)

 แล้วก็เดนิมาถงึย่านท่าเรอืสสีนัสดใส ทีท่กุคนต้องแชะรปู

แถวนี้ไว้เป็นที่ระลึก ย่านนี้ชื่อว่า “นูฮาว-Nyhavn” เป็นท่าที่      

ขุดมาเพื่อใช้จอดเรือ มีฉากหลังเป็นบ้านหลากหลายสีสัน และมี

ร้านอาหารเรียงรายเต็มไปหมด ถ่ายรูปเสร็จ ก็เดินต่อเพื่อจะ      

ไปยงั “Amalienborg” โดยเดนิเรยีบท่าน�า้ไปเรือ่ย สามารถมอง

เห็นโอเปร่าเฮาส์ที่ ตั้งอยู่อีกฝั่ง เดินรับลมทะเลไปเรื่อยๆ แค่ไม่  

กี่นาที เราก็มาถึงที่ “St. Alban's Church” ซึ่งมีน�้าพุแห่ง       

ราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain) ตระหง่านอยู่ด้านหน้า                

มีลักษณะเป็นรูปปั้นผู้หญิงถือแส้ไล่วัวตั้งอยู่บนน�้าพุ ตามต�านานเล่าว่า 

เทพเจ้าได้ดลบนัดาลให้ราชนิเีกฟิออนกอบกู้บ้านเมอืง พระนางจงึได้แปลงร่างลูกชายทัง้ 4 คนให้กลายเป็น

โค เพื่อที่จะได้ช่วยไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น�้า ซึ่งพื้นดินนั้นก็ได้กลายมาเป็นประเทศเดนมาร์กในปัจจุบัน   

(จากเพจ http://www.megazy.com) เป็นอกีหนึ่งจุดที่มนีักท่องเที่ยวแวะ

   ถ่ายรูปเยอะมาก เราจงึแวะ แค่ 2-3 แชะ แล้วรบีออกมาดกีว่า แวะเข้าไป

     ในโบสถ์ ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยว และไม่มคี่าธรรมเนยีมในการเข้าชม

      มปีระวัตขิองโบสถ์แปลให้มากมายหลายภาษา ภาษาไทยก็มนีะ แต่ๆๆๆ

       อกี 5 นาทต่ีอมา กม็เีจ้าหน้าที่เดนิมาบอกว่าโบสถ์จะปิดแล้ว ยังอ่านไม่จบเลย 

         เดนิชื่นชมก็ยังไม่ทั่ว ถงึเวลาปิดซะแล้ว ฮ่าๆ ไม่ทันสังเกตว่าโบสถ์ปิด 16.00

       แต่ก็ยังดนีะที่ได้เข้าไปชื่นชมแม้เศษเสี้ยววนิาทกี็ตาม ฮ่าๆ

  เดนิต่อจากจดุนี้ไปกจ็ะเจอ ทีสุ่ดของทีสุ่ด ถ้า google หาว่าทีเ่ดนมาร์ก

  มีอะไร และไม ่ต ้องแปลกใจว ่าของฝากจากเดนมาร ์กท�าไมเป ็นรูป

นางเงอืกเพราะทีน่ี ่ทกุคนต่างต้องมาถ่ายรปูคู่กบัรปูป้ันนางเงอืกน้อย จากนทิานชือ่ดังของ H.C. Anderson 

หรอื Little mermaid มาถงึแล้วอาจจะแปลกใจว่า มแีค่นี้เองเหรอ นางเงอืกตัวเล็กมาก จรงิๆแล้วตัวนี้คอื

ตัวจ�าลอง ของจรงินี่มกีารโยกย้าย ขโมย สร้างใหม่มากมาย

 เดินย้อนกลับมาทาง Amalienborg เพื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ที่นี่มี ทหารยามในเครื่องแบบเช่นกันนะ    

แต่ถ้าอยากดูตอนทหารเปลี่ยนเวรยามต้องมาดูตอนเที่ยงตรงนะคะ งานนี้ก็เลยพลาดไป
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 เดนิกลบัไปย่านเดมิเพือ่จะหาของกนิมื้อเย็น เดนิไปเดนิมา เวลาผ่านไปเรว็มากๆ ผูค้นทีน่ีม่กีจิกรรม

ช่วงเย็นที่ท�าให้รู้สกึว่าชวีติหลังเลกิงานช่างมคีวามสุขจัง ผู้คนในเสื้อเชิ้ต หรอืผู้หญงิในชุดเดรส มารวมตัว

กันกนิอาหาร เดนิเล่น ปั่นจักรยาน ล่องเรอื เล่นเปตอง คอืทุกคนมกีจิกรรมหลังท�างานกันหมด ดูผู้คนมี

ชวีติชวีา รู้สกึได้เลยว่าที่นี่ ถงึแม้จะไม่ได้เรยีบร้อยเป็นระเบยีบเป๊ะๆ เหมอืนบางที่ แต่เมอืงนี้ ผู้คนมคีวาม

เป็นตัวเองมากๆ ดูสง่าในตัวเอง ดูรู้จักคุณค่าของการใช้ชีวิตมาก มิน่าหละถึงจัดอันดับเป็น The most  

happiness in the world. เพราะชีวิตคนเราไม่ได้มีด้านเดียว ตั้งแต่มาถึง ลี่พยายามมองหาป้ายห้าม           

หรอือะไรที่เป็นสัญลักษณ์ ห้ามของที่นี่ แปลกมากที่ มันมนี้อยมากจนแทบจะไม่เห็นเลย พวกห้ามทิ้งขยะ 

ห้ามข้ามถนน ห้ามเสยีงดัง คอืทุกๆ อย่างมันดูธรรมชาตไิปหมด เหมอืนทุกคนต่างรู้ว่าต้องท�าอะไร แต่ก็

ไม่ได้หมายความว่าที่นี่จะมีระเบียบไปหมดนะคะ แต่สิ่งที่เขาเคารพ คือสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ได้ก่อความ 

เดอืดร้อนหรอืเสยีหายต่อผู้อื่นต่างหาก ตามรถไฟ หรอืใต้ดนิ ก็ใช้ความซื่อสัตย์ ไม่ต้องมแีขนกัน้เข้าออก 

จะมเีจ้าหน้าที่มาสุ่มดูตัว๋บนรถไฟเป็นครัง้ๆ ไปเท่านัน้เอง นั่งคดิๆ ดู การใช้ชวีติแบบนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะ 

เราต้องควบคุมตัวเองเท่านั้น เราต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าอะไรควรท�าหรือไม่ควรท�า แต่โดยรวมกลับ  

ออกมาแบบดูสวยงามมากๆ เป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจรงิๆ

 มื้อเย็นวันนี้ก็จบลงด้วยร้านอาหารข้างทางที่เลือกแบบสุ่มจากการเห็นปริมาณคนนั่งเยอะ      

เพราะไม่ได้ท�าการบ้านเรื่องอาหารการกินมา จบวันแรก กลับไปพักผ่อนชาร์จพลัง และชิงหลับไปก่อน

ท้องฟ้าที่นี่จะหลับซะอกี ฮ่าๆ (พระอาทติย์ตกประมาณ 23.00) 
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Day 2
 ทริปครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านๆ มา เพราะปีนี้ลี่เริ่ม 

หันมาสนใจการวิ่งมากขึ้น หนึ่งในแผนการเที่ยวของลี่ก็จะมี

การหาทีว่ิง่ตอนเช้าไปด้วย เช้ามดืวันนี้ ซึง่ท้องฟ้าไม่ได้มดืเลย 

ลี่วิ่งไปแถวย่าน little mermaid เมื่อวาน ที่นี่เรียกว่า Kastellet หรือป้อมปราการ     

รปูดาว มคีนออกมาวิง่พอสมควร GPS เส้นทางวิง่ออกมาเป็นรปูดาวสวยงามมาก วิ่งต ี5 แต่ท้องฟ้าเหมอืน 

8 โมง เพราะพระอาทติย์ขึ้นตัง้แต่ต ี4 บวกกับอากาศเย็น (ค่อนไปทางหนาวส�าหรับคนไทย ฮ่าๆ) แม้จะมี

แสงแดดส่องลงมา การวิ่งตอนเช้าท�าให้การเที่ยวเริ่มต้นได้อย่างสดชื่น และตอนกลางคืนก็หลับสบาย    

แบบไม่ได้หมดแรง เป็นสิ่งที่ดมีากๆ เลยค่ะ 
   เช้าวนันี้ ในฐานะผูต้ดิตาม เลยต้องออก

    ท่องเทีย่วคนเดยีวแล้ว เริม่ต้นด้วยลาเต้ร้อนๆ กบัเดนชิ

   ครัวซองที่อร่อยสมค�าร�่าลอื จากนัน้มุ่งหน้าไปหา

    ปราสาท (Rosenborg Castle) ซึ่งรอบๆ ตัวปราสาท

     นัน้กว้างขวางมากๆ เป็นสวนขนาดใหญ่ ในวนัทีแ่ดดดี

     ขนาดนี้ จงึเห็นผู้คนมาชุมนุมกันที่นี่เยอะมาก บ้างก็

    พาเด็กๆ มาเดนิเล่น มาดูละครเวทสี�าหรับเด็ก บ้างก็

     มาเล่นกฬีา บางมุมก็มกีลุ่มคนสูงอายุมาเต้นร�ากัน

     สนุกสนาน มาปิกนคิเป็นครอบครัวก็เยอะ บ้างก็มา 

       นอนอาบแดด เดี๋ยวๆๆ อาบแดดกนัจรงิๆ นะคะ ประหนึง่

เป็นชายหาดกันจรงิๆ บกินิีใ่นสวนกส็วย ไปอกีแบบ ฮ่าๆ ลีน่ัง่อยู่ในมมุทีม่องเหน็ตวัปราสาท ทีม่ผีู้คน

บนสนามหญ้าเป็นฉากหน้า นั่งมองผู้คน นั่งคิดอะไรไปเรื่อยๆ น่าแปลกใจมากที่ไม่อยากออกจาก               

ตรงนัน้เลย นัง่อยูม่มุนัน้ได้เป็นช่ัวโมงๆ แต่กแ็อบข�าตัวเองนดินงึ ข้อสังเกตง่ายๆ ของทีน่ี่คอื ถ้าเป็นคนเอเชยี

จะนั่งตามใต้ร่มเงาของต้นไม้หรอืตัวอาคาร เพราะคนท้องถิ่นที่นี่ส่วนใหญ่จะตากแดด ส�าหรับวันนี้ แค่นี้ก็

หมดวันแล้วค่า ฮ่าๆ กลับไปย่านเดมิ ขอแอบแวะไปโบสถ์สเีขยีวที่เราเห็นไกลๆ ในวันแรก ชื่อว่า Frederiks 

Kirke อกีนดิก่อนกลับ ไม่ได้ภาพถ่ายสวยๆ เหมอืนตามอง หยอดเหรยีญท�าบุญหยบิโปสการ์ดมาหนึ่งใบ

เป็นที่ระลกึแทนดกีว่าเยอะค่ะ
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Day 3
  ส�าหรบัการท่องเทีย่วในวันนี้ เลอืกกลับ

     มาเดนิที่ถนนคนเดนิอกีครึ่งทางที่เหลอื แวะนั่งฟัง

    ดนตรแีจ๊ซพร้อมจบิกาแฟเย็น นั่งเก้าอี้ผ้าใบ

     ตากแดด ท�าตัวเหมอืนคนท้องถิน่ ตามค�าบอกกล่าว

     ที่พ่อเคยสอนเสมอว่า “เข้าเมอืงตาหลิ่ว ให้หลิ่ว

     ตาตาม” (เขยีนแบบนี้ไหมนะ) ซึ่งบอกตามตรงว่า

ร้อนหน้าและแสบผวิมาก ยอมรับว่าไม่คุ้นเคยกับการตากแดดจรงิๆ ฮ่าๆ ตากแดดเพยีงพอแล้ว เดนิเล่น

แวะร้านค้าไปเรื่อยๆ ดูการแสดงตามข้างทางเหมือนถนนคนเดินท่าแพบ้านเรา ไม่นานก็ถึงตอนเย็น            

อกีแล้วเหรอ นี่ยังไม่ได้ท�าอะไรเลยนะ มื้อเย็นวันนี้ ชอบมากๆ เรยีบง่าย แต่อิ่มทัง้ท้องอิ่มทัง้ใจ เราเลอืก

ซื้อแซลม่อนแล่บาง กล่องใหญ่มาก มาพร้อมสลัด จากซุปเปอร์มาเก็ต ซึ่งขายราคาถูกกว่าที่ไทยมากๆ 

และก็นั่งกนิที่ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุด โต๊ะมากที่สุด นั่นก็คอื ท่าเทยีบเรอืหน้า “Christianborg” ฮ่าๆ ไม่ใช่

ร้านอาหารอะไรหรอกนะ แต่วันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ ความมีสีสันของคนที่นี่ยิ่งทวีคูณ มุมไหนของเมืองก็ม ี

ชีวิตชีวาไปหมด คนส่วนใหญ่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มมานั่งกินตามริมน�้า ใครใคร่นั่งตรงไหน เลือกนั่ง        

ได้เลยเต็มที่ค่ะ เป็นความเรยีบง่ายของคนที่นี่ รสชาตอิาหารที่ซื้อมาก็อร่อยด้วยนะคะ เปรยีบเทยีบดูแล้ว

มื้อนี้ไม่ได้ต่างจากการกนิตามร้านอาหารเลย ประทับใจที่สุด

 หลังกินอาหาร วันนี้ เราจะไปสวนสนุกที่เก่าที่สุดในโลก และเป็นที่รู ้จักของคนที่นี่หรือ                    

นักท่องเที่ยวที่นี่ ที่จะมาแวะเวียนเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่นี่ก็คือ “Tivolli”           

สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1843 ส�าหรับคนที่ชอบเครื่องเล่นท้าทาย คงสนุกกับสถานที่แห่งนี้ แต่ส�าหรับลี่แล้ว        

กลัวการขึ้นเครื่องเล่นเป็นที่สุด แค่เข้าไปดูบรรยากาศ ถ่ายรูป และเดนิเล่น ก็พอใจแล้ว
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Day 4
 ส�าหรับวันนี้ ช่วงเช้าใช้เวลากับการหาซื้อของฝาก   

และเตรียมตัวเก็บของลงกระเป๋า เตรียมตัวย้ายไปนอร์เวย์       

ในวันพรุ่งนี้ แต่ช่วงบ่ายขอปิดท้ายที่เดนมาร์กด้วยการออก   

เดนิทางไปนอกเมอืง ซึ่งเป็นสถานที่ที่รถไฟก็ยังสามารถไปได้ 

แต ่ ก็ เป ็นสถานีสุ ดท ้ ายของสายพอดีปราสาทที่ เ ราจะไป ชื่ อว ่ า                                

“Frederiksborg Slothave” ปราสาทแห่งนี้อยู่นอก zone ของบัตรรถที่ซื้อวันแรก และบัตรใบแรกก็หมด

อายุพอด ีวันนี้เลยต้องซื้อบัตรเพิ่มแบบเที่ยว 1 วันได้ทุกโซนซึ่งราคาก็จะแพงขึ้นมาอกีนดิหน่อย

  ความสนุกของวนันี้เกดิตอนทีต้่องซื้อบตัรนี้แหละ เคาน์เตอร์

      ที่มพีนักงานตัง้กลางสถาน ีเป็นแค่บรกิารให้ข้อมูลเท่านัน้ มปี้าย

      เขยีนตดิไว้ว่า ไม่มบีรกิารขายตัว๋และไม่มบีรกิารแลกเหรยีญ ดังนัน้

      เลยต้องไปซื้อบัตรจากเครื่องอัตโนมัต ิซึ่งวางเรยีงรายเต็มสถานี

      ซื้อไม่ยากเลย แต่..ต้องใช้เหรยีญเท่านัน้! ณ เวลานี้ ยิ่งเป็นวัน

        สุดท้าย การก�าจัดเหรยีญให้เหลอืตดิตัวน้อยที่สุดก็เลยต้องจัดการ

      ไปตัง้แต่เมื่อวานแล้ว แต่ทว่า ตอนนี้กลับต้องหาเหรยีญมาเพื่อ

       หยอดตู้ซื้อบตัรโดยสาร ทัง้ตัวขดุหาเหรยีญเท่าไรก็มไีม่พอ คดิอะไร

      ไม่ออกก็เข้า 7-11 อกีแล้วค่ะ ต้องไปหาทางเอาเหรยีญทอนมา

       ให้ได้ ซื้ออะไรกไ็ด้ทีร่าคาถกูทีสุ่ด และต้องได้เงนิทอนด้วย เดนิวนๆ

      หาลูกอมหรอืหมากฝรั่ง ถงึกับต้องปาดเหงื่อเลยทเีดยีว ราคาต�่า

      สุดที่ม ีและจ�าใจต้องซื้อมานัน้มมีูลค่าเงนิไทยคอืเกอืบ 150 บาท

        จ่ายเงนิมอืสัน่พร้อมบอกพนกังาน 7-11 ว่า ขอเงนิทอนเป็นเหรยีญ

      นะคะ น�า้ตาจะไหลกว่าจะได้บัตรมา
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 แต่กน็บัว่าคดิไม่ผดิ คุม้ค่ากบัการได้เดนิทางออกไปประมาณ 45 นาทมีาก เพราะที ่Frederiksborg 

Slothave เป็นปราสาทตั้งอยู่กลางน�า้ และล้อมรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ มีความอลังการงานสร้างมาก      

ถงึแม้จะไม่ได้มรีายละเอยีดของสิ่งก็สร้างที่ละเอยีดก็ตาม 

 เข้าไปดภูายในซึง่เป็นพพิธิภัณฑ์เล่าประวตั ิให้ความรูส้กึถงึความขลัง เพราะกว่าจะมาเป็นปราสาท

นี้ได้ ผ่านการสั่งทุบทิ้งของเดิมทั้งหมด แล้วท�าขึ้นใหม่ แล้วก็ยังผ่านช่วงเวลาที่เกิดไฟไหม้เสียหายไป         

บางส่วนอีก คือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการดัดแปลงมามากมายจริงๆ เดินเที่ยว   

แบบไม่ละเอียดมากก็หมดเวลาซะละ ต้องเดินทางกลับ ยิ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ ร้านค้าร้านอาหารแถบนี้         

ปิดกันหมด ความหวังของเราคงต้องกลับไปหาเอาในตัวเมืองเหมือนเดิม แต่ในตัวเมืองก็ปิดเร็วเช่นกัน    

เลยหาข้อมูลจาก google (อีกแล้ว) ส�าหรับมื้อเย็น เดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานที่ชื่อว่า “Papiroeen”       

ตอนลงรถไฟที่สถานีแล้วเดินตามๆ ทางแผนที่ไป คนส่วนใหญ่ที่ลงสถานีนี้ก็มุ่งหน้าไปทางเดียวกันหมด  

ข้างทางเงียบมากร้านปิดหมดจริงๆ ลุ้นว่าปลายทางจะมีอะไรให้กินบ้างน้า แต่ก็ค่อนข้างชื้นใจเพราะม ี      

ผูร่้วมชะตากรรมเหมอืนเราเยอะพอควร เชือ่ไหมตลอดทางเงยีบมาก ไม่น่าเชือ่ว่าปลายทางจะมร้ีานอาหาร 

ทีน่่าประหลาดใจยิง่นกั คนทัง้เมอืงคงมาฝากท้องกนัทีน่ีห่มดซนิะ คนล้นหลามทเีดยีว ตลาดนี้ลักษณะเป็น

โกดังที่มีร้านอาหารเปิดล็อกขายอยู่ภายใน ผู้คนเดินเลือกหาซื้ออาหารตามใจชอบ แล้วก็เลือกหาที่นั่ง 

ตามใจชอบเลยค่ะ ไม่มีโต๊ะก็พื้นได้เลย โต๊ะนั่งของเราก็เป็นซอกหลืบด้านข้างโกดังซึ่งเป็นท่าเทียบเรือ 

สามารถน่ังห้อยขา มองวิวโอเปร่าเฮาส์ในอีกมุมหนึ่ง มองดูผู้คนที่มีเรือส่วนตัว หรือไม่ก็เรือเช่า นั่งทาน

อาหารกลางน�้า ช่างดูเป็นวันพักผ่อนดีจังเนอะ อาหารท้อง อาหารตา และ อาหารใจ ตราตรึงปิดท้าย      

มื้อเย็น ซึ่งเป็นมื้อสุดท้ายที่โคเปนเฮเก้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   39

Day 5
  ช่วงเช้าเกบ็ข้าวเกบ็ของเตรยีม

     check out ออกไปแวะมนิมิาร์ทหาซื้อ

      มื้อเทีย่งไปทานตอนรอขึ้นเรอื และซื้อขนม

    ไปตุนตอนอยู่บนเรอืคนืนี้สักหน่อย

     การเดนิทางโดยเรอืโดยสารขนาดใหญ่

    DFDS crown seaway มุ่งหน้าไป

     Oslo-Norway เราจองผ่านอนิเตอร์เน็ต

และช�าระเงนิมาจากไทยเรยีบร้อย เตรยีมแค่เอกสารแสดงทีเ่คาน์เตอร์ 

       check in ก่อนเวลาสัก 2 ช่ัวโมงก่อนขึ้นเรอื เช่นเดยีวกบัการโดยสาร

     เครื่องบนิเลย เวลาในการเดนิทางจะออกจากเดนมาร์ก 5 โมงเย็น 

       และจะถงึนอร์เวย์พรุ่งนี้ตอน 9 โมงเช้า เป็นประสบการณ์แปลกใหม่

      ครัง้แรกที่นั่งเรอืข้ามประเทศแบบนี้ เรอืล�านี้ม ี13 ชัน้รวมชัน้ดาดฟ้า 

      ห้องพักที่จองมาจะอยู่ที่ชัน้ 9 ภายในเรอืไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อ มรี้าน

       อาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าปลอดภาษ ีห้องเด็กเล่น ฟิตเนส สระว่ายน�า้

    ผิดคาดมากๆ ที่คิดว่าอาจจะเบื่อได้ที่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน 

แปบๆก็เช้าแล้ว เป็นอีกแนวทางที่เหมาะสำาหรับการเดินทางแบบไม่ได้รีบร้อน แต่คุ้มค่ากับวิว         

ที่ได้เห็นมากๆ
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Day 6

 เรอืเทยีบท่าแล้ว 

 ตอนนี้เปลี่ยนมายนือยู่บนแผ่นดนินอร์เวย์ เดนิเท้าไปเรื่อยๆ เพราะอากาศไม่ร้อนมาก ไปตามหา

โรงแรมกัน พอไปถงึก็โชคดอีกีแล้ว ห้องพร้อมให้เรา check in ได้ทันท ีไม่ต้องรอตอนบ่าย ก็เลยรบีจัดแจง

เกบ็สมัภาระ แล้วออกเดนิทาง เพราะเรามเีวลาไม่มากส�าหรบัทรปินอร์เวย์ ทีพ่กักอ็ยู่ไม่ไกลสถานรีถไฟหลัก 

ตอนนี้ต้องเริ่มต้นรเีซ็ตระบบภาษา และระบบรถไฟกันใหม่อกี ฮ่าๆ กว่าจะหาที่ซื้อตัว๋รถได้ แต่ที่นี่ดตีรงที่

บัตรโดยสารเป็นบัตรแข็งให้เติมเงิน เจ้าหน้าที่ช่วยสอนตั้งแต่แรกจนเติมเงินเสร็จ ใจดีมากๆ แล้วเราก็      

มุ่งหน้าไปสวน “Vigerland” เป็นสวนที่ใหญ่มากๆ และแดดก็แรงกว่าเดนมาร์กมากด้วย อากาศร้อนกว่า

เดนมาร์กอกี ผดิกับทีค่ดิว่ายิง่สงูยิง่หนาว เดนิกนัไกลมากกยั็งเดนิได้ไม่หมด รปูป้ันทีน่ีเ่ป็นแนวคดิสัจธรรม 

แสดงออกในหลายๆ อริยิาบถ หลายเพศ หลายวัย แต่ทัง้หมดทัง้มวลเป็นรูปปั้นเปลอืย สะท้อนให้เห็นว่า 

คนเราพอถอดสิ่งที่คลุมอยู่ภายนอก ออกหมด ทุกคนก็เหมอืนกัน ต่างก็มอีารมณ์มคีวามรู้สกึ มทีุกข์มสีุข 

ไม่ได้แตกต่างกันเลย สิ่งที่เราเห็นกันอยู่มันเป็นของนอกกายจรงิๆ
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 มื้อเที่ยงของเราก็ปิกนิคที่สวนแห่งนี้แหละ อาหารก็คืออาหารที่เตรียมไปทานบนเรือน่ันเอง          

บนเรือมีของกินเยอะ ก็เลยไม่ได ้กินสิ่งที่ เตรียมไป วันนี้เราเลยได้กินอาหารในบรรยากาศดีๆ                             

ไปตามระเบียบ จบจากที่นี่เพราะเวลาพอควรถึงแม้จะเดินไม่ทั่ว ต้องออกเดินทางต่อ เพื่อไปลานแข่งสกี

แบบกระโดด และเคยใช้จัดแข่งขันโอลิมปิค ชื่อว่า “Holmenkollen” ตอนนั่งรถไฟไป ประทับใจมากๆ    

รถไฟเล็กๆ แต่ประสิทธิภาพสูงส่งยิ่งนัก เพราะเส้นทางวิ่งนั้นวิ่งขึ้นภูเขา ค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นไปเห็นวิว           

ในตัวเมืองจากที่สูงได้เลย ไปถึงลานสกีก็ใกล้เวลาปิดเลยไม่ได้เข้าในตัวพิพิธภัณฑ์ ถ่ายรูปอยู่ภายนอก   

เดินชมลานสกีอยู่ห่างๆ อยากถ่ายรูปแต่ถ่ายมาไม่ได้มากด้วยความที่เป็นคนกลัวความสูงมาก ฮ่าๆ           

แล้วเราก็กลับเข้าเมืองไปเดินเล่นแถวๆ “National theater” มีการแสดงดนตรีแนวๆ วงโยธวาทิต         

สร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวหลายจุดเลย เวลาที่นี่น้อยมาก เที่ยวไปเที่ยวมา หมดเวลาแล้วเหรอ พรุ่งนี้ 

ก็ต้องกลับ รู้สกึว่ายังมาไม่ถงึ ถอืว่ามาส�ารวจพื้นที่คร่าวๆ ละกัน เพราะรู้สกึชอบเมอืงนี้มากกว่า ทัง้ๆ ที่

อยู่ที่นี่ได้ไม่นาน นี่แค่อยู่ในเมอืงหลวง 1 วันเองนะ ถ้าออกไปรอบนอก ไปดู ฟยอร์ด (Fjord คอืชายฝั่งที่  

เกดิจากการกดัเซาะของธารน�า้แขง็) หรอื ไปดแูสงเหนอืจะขนาดไหน จรงิๆ รวีวิทีเ่ทีย่วรอบนอกของนอร์เวย์

ไว้แล้ว แต่ด้วยข้อจ�ากัดของเวลา เลยต้องตัดสนิใจเที่ยวแค่พออิ่มใจ แล้วเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นแรงผลักดัน

ตัวเองตอนกลับไปท�างาน ให้กลับไปตัง้หน้าตัง้ตาท�างาน เพื่อวันหนึ่งจะได้กลับมาเที่ยวที่นอร์เวย์อกีให้ได้

ฝันให ้ไกล แล้วไปให ้ถึง.. .

-See you again “Norway”-

                                  .. .
ฉันสัญญำ
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ย�่ำเท้ำทั่วไทย ไปทั่วโลก

เ ก า ห ลี
อรพินท์  พงษ์ธรรม

อันยอง...

...ทริปนี้ที่ไม่ลืม
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 ทรปินี้มผีู้ร่วมเดนิทางสามคน พวกเราจะไปตะลุยแดนกมิจกิัน เริ่มต้นการเดนิทางด้วยการ “ลมื” ลมืของฝากสคิะ ยังดทีี่

คิดได้และกลับไปเอาทัน คิดว่าจบแล้วส�าหรับเรื่องตื่นเต้น เตรียมตัวเดินทางได้ เย้!!! ทันใดนั้นก็มีเสียงประกาศ... “สายการบิน            

Korean air เที่ยวบนิที่ .... เครื่องบนิ delay ครึ่งชั่วโมงค่ะ” .... ไฟล์ทพวกเราเอง เอาไงดลีะ...เพื่อไม่เป็นการเสยีเวลา เราใช้เวลานี้นอน

รอละกัน

ปริปนี้นำยพำตะลุย เย้!!!

หลังจำกอิ่มแล้วก็เจอกับสภำพที่ท�ำให้

นอนไม่ได้ หลุมอำกำศบ้ำง เอ๊ะ!! หรือ

ตื่นเต้นกันนะ เล่นเกมส์รอละกัน

ตี 4 กับอำหำรมื้อแรกของเรำ

“ ถ ำ ม ว ่ ำ อ ร ่ อ ย ไ ห ม  จ� ำ แ ทบ ไ ม ่ ไ ด ้  ง ่ ว ง ม ำ ก  5 5 5 ”

DAY 1
 ….Landing แล้ว “อนัยะอนัยะอนัยองเกาหล”ี หนึง่ในประเทศทีอ่ยากมาเพราะขึ้นชือ่ว่าโอปป้างานดมีาก ̂ _^ พวกเรามคีวาม

กังวลมากในการผ่าน ตม. เพราะช่วงนี้ผู้หญิงไทยถูกจับตามองเป็นพิเศษ แต่แล้วความกังวลก็หายไปเมื่อหันไปเจอโอปป้า ตม. ....        

ใสมาก จะใสอะไรเบอร์นัน้ค่ะคุณขา ^_^ นอกจากนัน้ระบบระบบตรวจเช็คดมีาก ระบบพูดไทยได้ แนะน�าเป็นภาษาไทย ท�าให้พวกเรา

ผ่านได้โดยง่าย จากนัน้เราก็เจอโอปป้าจากบรษิัท Daewoong มารอรับพวกเรา...งานดตีามเคยสนิะ ^_^

โอปป้ำดีไม่ได้มีแค่ซ่ีร่ีย์ค่ะคุณขำ

“โอปป้ำ ตม. ดี๊ดี”

โ อปป ้ ำ    VS   อั ปป ้ ำ
(จริงจังมำกในกำรพยำยำมเปิดใช้อินเตอร์เนตเพื่อให้พวกเรำมีใช้ตลอดทริป)
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 วันนี้เป็นวันว่างของพวกเรา พุ่งสู่เมยีงดง (Myeong Dong) เมอืงแห่งแฟชั่นและแหล่งช้อปปิ้ง Let's Go!!!

ถึงแล้วจะรออะไร

“หำของกินสิค่ะ หิวมำก”
เมนูตำมค�ำแนะน�ำไม่ท�ำให้

ผิดหวัง อร่อยมำกๆ....

กิมจิเริ่ดสมค�ำล�่ำลือ

 อิ่มแล้วพลังมาเต็มที่ ลุยกันเลย!! นี่คอืเมยีงดง ความใฝ่ฝันของสาวๆ ทุกคน (ลด แลก แจก แถม หาได้จากที่นี่เลย)
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   ออกเดนิทางสู่ ASAN Medical Center กับการประชุมวันแรก พวกเราใช้บรกิารรถแท๊กซี่ ระหว่างทางชม  

   ววิทวิทัศน์ ตกึรามบ้านช่องมคีวามสวยงาม สะอาดมาก ก้าวแรกที่ถงึ ASAN Medical Center สมองก็เริ่ม

ประมวลผล ภาพในซีรี่ย์โผล่ขึ้นมาทันที “วันนี้ฉันจะต้องได้เจอหมอหล่อในต�านาน” ความมโนก็พาให้คิดไปไกลเรื่อยๆ จนต้องดึง           

สตกิลับมาและรบีเข้าห้องประชุมโดยด่วน เตรยีมป้ายไฟให้พร้อมเพราะวันนี้นายเราเป็นวทิยากรด้วย

DAY 2

 หลังเสร็จการประชุมสองสาวก็ปิดทรปิ Day 2 ด้วยการเดนิออกไปตามหาโอปป้า.... ไม่ใช่ส ิตามหาของฝากกัน ที่พักของเรา

อยูย่่านกงันมั (Gangnam) ซึง่เป็นย่านไฮโซทีเ่ตม็ไปด้วยคลนิคิศลัยกรรมแปลงโฉมชือ่ดงั ค่ายเพลง ข้างทางเต็มไปด้วยรปูดาราดังมากมาย 

โดยเฉพาะกัปตันยู (ซงจุงก)ิ สามขีองสาวไทยหลายๆ คน ที่ก�าลังดังตอนนี้ ทัง้ป้ายโฆษณา รถโดยสาร ร้านค้าต่างๆ บรรยากาศระหว่าง

การเดนิเที่ยวของพวกเราดมีากๆ อากาศเย็น บ้านเมอืงสะอาดเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมเพราะไม่เจอขยะทิ้งเรี่ยราดเลย
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DAY 3   ไปคล้องกญุแจกันเถอะ!!! Seoul Tower อกีหนึง่ Landmark ทีต่้องไปให้ถงึ พวกเราโชคดมีากทีม่โีอปป้าใจดี

   พาเราไปเก็บภาพสวยๆ

คู ่รักจะต้องไม่พลำดสถำนที่แห่งนี้ถ้ำมำเยือนเกำหลี

“กุญแจมำกมำยที่ ถู กคล ้องจนสร ้ ำงควำมสวยงำม ให ้แขกผู ้ มำ เ ยือน ได ้ชม”

“ H e a r t ”  อีกหนึ่งสัญลักษณ์ท่ีฮอตฮิตมำก 

เก๋แค่ไหนถำมนำยดูสิคะ ^_^

 ยังไม่หมดภารกิจการประชุม กลับมาประชุมต่อพร้อมสภาวะที่หนังท้องตึงหนังตาหย่อน แต่ต้องคงสภาพร่างกายให้ได้        

เพราะเนื้อหาการประชุมวันนี้มคีวามน่าสนใจมากและจะเป็นประโยชน์ต่องานวจิัยอย่างยิ่ง



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   47

คอฟฟี ่ของเกำหลี

จะช่วยพวกเรำได้ไหมนะ 555

ปิดท้ำยกำรประชุมวันนี้ด้วยดินเนอร์ที่ Lotte Hotel World 

และช๊อปปิ ้งในห้ำงดังระดับไฮแบรนด์ Lotte World 

DAY 4   มุ่งหน้าสู่บรษิัท Daewoong บรษิัทที่เป็นผู้สนับสนุนทุนและเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัยของเรา ทุกอย่างท�าให้

   เราตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เทคโนโลย ีความรู้ใหม่ที่ได้จากการประชุม และยังรวมไปถงึอัธยาศัยดขีอง

ผู้คนที่ได้พบและร่วมประชุมด้วยกัน

บรรยำกำศกำรประชุมท�ำ ให ้พวกเรำละสำยตำไม ่ ได ้ มีทั้ ง สินค ้ำและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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 ปิดท้ายการประชุมของวันนี้ด้วยปิ้งย่างสไตล์เกาหล ีและเป็นเมนูที่พวกเรารอคอยจะมาสัมผัสและลิ้มรส ซึ่งก็ไม่ท�าให้ผดิหวัง

จริงๆ มีความอร่อย รสชาติดีได้บรรยากาศ ปิดท้ายด้วยความสนุกของเครื่องดื่มที่ก�าลังฮอตฮิตในเกาหลี ซึ่งหาดูได้จากซีรี่ย์ต่างๆ        

นั่นคอื “Beer Bomb” นั่นเอง และเป็นมารยาทที่ไม่สามารถปฎเิสธได้ก็ต้องจัดสคิะจะรออะไร บอกได้เลยว่ามคีวามนุ่มละมุนจรงิๆ ^_^

อำหำรท่ีมำเกำหลีแล ้วต ้องได ้กิน

พร ้อมเครื่องดื่มสุดฮอต

ถื อว ่ ำ เ ป ็ น มิ ต รภำพ ที่ ดี ข องพวก เร ำ

ท่ี ไ ด ้ ม ำ เยื อ น ท่ี น่ี จ ริ งๆ

DAY 5   วันสุดท้ายแล้วสนิะ ส�าหรับประสบการณ์ดีๆ  ในเกาหล ีวันนี้พวกเรามุ่งสู่โรงงานของบรษิัท Daewoong 

   เพื่อดูระบบการท�างาน กระบวนการผลติ ผลติภัณฑ์ต่างๆ รวมทัง้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย แต่ไม่สามารถ

เก็บภาพเหล่านัน้มาฝากได้ ขอส่งต่อภาพบรรยากาศอื่นๆ ภายในโรงงานแล้วกันนะคะ

ไม ่สำมำรถเก็บภำพในโรงงำนได ้ เรำเลยเก็บภำพบรรยำกำศโอปป ้ำ (ควำมเป ็นระเบียบ) ในโรงงำนมำฝำกแทน

 ก่อนขึ้นเครื่องกลับเงนิที่พวกเราแลกมาเหลอื จะรออะไรคะ!!! ช้อปต่อสคิะ สนิค้าใน Duty free ที่สนามบนิอนิชอนไม่ท�าให้

พวกเราผดิหวังเลยทัง้ราคาและคุณภาพ จนท�าให้พวกเราต้องมภีาระแบกหามของกลับอกีจนเต็มมอื

กำรเดินทำงครั้ งนี้พวกเรำขอขอบคุณโอกำสที่ ได ้มำร ่วมประชุม และเป ิดประสบกำรณ์ ใหม ่ๆ ให ้พัฒนำตัวเอง 

ขอบคุณทุกๆ คนที่ดูแลพวกเรำป ็นอย ่ำงดี สุดท ้ำยสิ่ งที่ลืมไม ่ ได ้คือบรรยำกำศที่ดี  สภำพบ ้ำนเมือง         

แหล ่งช ้อปป ิ ้ ง อำหำร และโอปป ้ำที่น ่ ำรัก ที่มี ให ้มองอยู ่ทุกย ่ำงก ้ำวที่อยู ่ ในเกำหลี แล ้วจะกลับมำเยือนอีกนะ 

^_^
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เก็บตกเหล ่ำคนดัง ที่สำมำรถพบเห็นได ้ทั่ว ไป ใครชอบใคร. . .รับรองงำนนี้ฟ ินจนยิ้ม ไม ่หุบเลยที เดียว

^_^
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T o  b e  c o n t i n u e d . . .
i s s u e  3 3


