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ผอ. อยากคุย
(จรงิๆ)

 คนืวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา น่าจะเป็นวันที่ชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่

ที่ไหนบนโลกใบนี้ รวมถึงพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกคน คงรู้สึกช็อคไปกับข่าวการ       

สญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของประเทศไทย ข่าวการเสด็จสูส่วรรคาลยัขององคพ์ระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการผ่านทาง

สื่อต่างๆ ตลอดระยะเวลาเดอืนกว่าที่ผ่านมา จงึถอืเป็นช่วงที่ชาวไทยทุกคนมคีวามรู้สกึ

โศกเศร้าเสียใจอย่างมาก และได้น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมากมายมหาศาล    

ที่ในหลวงรัชการที่ ๙ ทรงได้ทำาให้ต่อพสกนิกรของพระองค์ และได้ให้คำามั่นสัญญา     

ร่วมกัน ดั่งคำาที่พ่อสอนไว้ ให้ชาวไทยทุกคน รู้รักสามัคคี

 เพยีงแค่คำาว่า “รู้รกัสามคัค”ี ท่าน ดร.สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ ได้บอกว่าไว้ พระองค์

ทรงเน้นยำ้าเรื่องนี้มาตลอดเวลา ซึ่งเป็นคำาสามคำาที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง         

พร้อมทัง้สามารถปรบัใช้ได้กบัทกุยคุทุกสมยั รู-้คอืการทีเ่ราจะลงมอืทำาสิง่ใดนัน้จะตอ้ง

รู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รัก-คือความรัก    

เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักการพิจารณา ที่จะเข้าไปลงมือ

ปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ และสุดท้ายที่สำาคัญมากที่สุด สามัคคี-คือการที่จะลงมือ    

ปฏิบัตินั้น ควรคำานึงเสมอว่า เราจะทำางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำางานร่วมมือร่วมใจ        

เป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ ทำางานกันเป็นทีม จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ 

ด้วยดี

 และอกีคำาสอนที่พระองค์ทรงตรัสสั่งไว้ คอื "ทำางานกับฉัน ฉันไม่มอีะไรจะให้ 

ฉันมีแต่ความสุขที่ร่วมกันในการทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่านั้น" รวมถึงพระราชดำารัส  

ในโอกาสต่างๆ อีกมากมายที่พระองค์ได้ทรงมีรับส่ังต่อข้าราชการ และประชาชน         

ของพระองค์ สมกับที่คนไทยทุกคน เทิดทูนบูชาท่านเสมือนเป็น “พ่อของแผ่นดิน”        

ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำาความดีตามรอยพระบาท

ของในหลวง ให้สมกบัทีพ่ระองค์เคยทรงมรีบัสัง่กบัผูใ้กล้ชดิไว้ว่า “งานของฉันยังไม่เสรจ็ 

ขอให้ช่วยกันสานต่อด้วย”
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 อย่างที่ได้เคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ ขอเชิญชวนพวกเรา

มาร่วมกันจัดทำาโครงการต่างๆ ในโอกาสที่สถาบันฯ ครบรอบ 

50 ปี ทำาความด ี เพื่อถวายแด่ในหลวง นับตัง้แต่เดอืนตุลาคม 

2559 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องไปจนถึงงานวันสถาปนาสถาบันฯ         

ในเดอืนตลุาคม 2560 ปีหน้าร่วมกนั เท่าทีท่ราบในเดอืนตลุาคม 

ที่ผ่านมา ก็มีอยู่หลายโครงการที่เริ่มทยอยดำาเนินการลงพื้นที่

กันไปบ้างแล้ว โดยทีมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  

นำาโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ส่วนในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 59             

ที่จะถึงนี้ ทางสถาบันฯ จะได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ  

ปันรกั ปันอุ่น แด่ชาวกลัยาณวิฒันา” โดยขณะนี้ได้มกีารเปิดรับ

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่มใหม่ เสื้อผ้ากันหนาวสำาหรับเด็ก   

และผู้สูงอายุใหม่จำานวนหนึ่ง และขอรับบรจิาคเครื่องกันหนาว 

และกระเป๋า เป้ ที่ยังมีสภาพดี สามารถให้นักเรียน ชาวบ้าน     

นำาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยจะนำาไปบริจาคให้แก่ประชาชนที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่อำาเภอกัลยาณิวัฒนา ก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาว 

ซึ่งคาดว่าอากาศในปีใหม่นี้น่าจะหนาวรุนแรงกว่าทุกปี จากที่มี

การพยากรณ์กันไว้ล่วงหน้า

 ทั้งนี้จะนำาสิ่ งของที่ ได ้รับมาไปบริจาคผ ่านทาง          

ท่านผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลวดัจนัทร์เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 

นายแพทย์ปราจินต์  เหล่าเที่ยง ซึ่งเป็นแพทย์ดีเด่น ศิษย์เก่า   

ลูกช้าง มช. โดยได้ตดิต่อประสานงานในเบื้องต้นไว้แล้ว ท่านมี

ความรู้สกึยนิดแีละต้องการสิง่ของทีเ่ราจะนำาไปมอบให้ผ่านทาง

โรงพยาบาล โดยท่านจะช่วยดำาเนินการจัดส่งลงไปให้ถึงมือ   

ชาวบ้านที่มีความขาดแคลนและมีความจำาเป็นต้องใช้เหล่านี้  

จรงิๆ เพราะชาวบ้านในพื้นทีอ่ำาเภอกลัยาณวิฒันา เพิง่จะประสบกบั

เหตุภาวะฝนตกหนัก นำ้าป่าไหลหลากลงมาจากเขา ได้พัดพา

ทำาลายต้นข้าวและพืชผลทางเกษตรที่ได้ปลูกไว้เสียหายไป       

จนหมด ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง จึงอยาก     

ได้รบัความช่วยเหลอืเรง่ด่วนจากภายนอกเข้ามาในช่วงนี้ ฉะนัน้     

ท่านใดสนใจบริจาคเป็นเงิน หรือ สิ่งของ ติดต่อได้ที่พี่อ้อย     

เลขาสถาบันฯ นะครับ

 ส่วนอีกเรื่องที่ถือเป็นข่าวดีที่สมควรยกย่อง ก็คือ      

คุณกนิษฐา  ไทยกล้า หรือ คุณจุ๋ม นักสถิติ ซึ่งเป็นบุคลากร  

ของสถาบันฯ สังกัดศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ       

ทางเพศสัมพันธ์ ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ให้ได้รับรางวัลผู้ปฏบิัตงิานดเีด่น (รางวัลช้างทองคำา)

ในกลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำาปี 2559 ซึ่งถือเป็นเรื่อง   

น ่ายินดีสำาหรับสถาบันฯ โดยคุณจุ ๋มมีผลงานมากมาย                

เกี่ยวกับงาน ศึกษาวิจัยด้านสารเสพติด สุรา ที่สร้างชื่อเสียง   

ให้แก่สถาบันฯ และ มช. ต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี จึงขอ           

ถือโอกาสแสดงความยินดีกับคุณจุ๋มและทีมน้องๆ ที่ร่วมกัน

ทำางานด้านสารเสพตดิมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 ท้ายที่สุด สารสถาบันฯ ฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้าย    

ของปี 2559 และรอพบกนัใหม่ในปี 2560 สำาหรบังานวันสมัมนา

สถาบนัฯ ซึง่เราจดัขึ้นเป็นประจำาทกุปี คาดว่าน่าจะจดัขึ้นในช่วง

ปลายเดือนธันวาคม ก่อนสิ้นปี กำาลังรอปรึกษาวันที่จะจัด      

และเนื้อหารปูแบบของการจดังานอกีครัง้ ซึง่คงต้องปรบัเปลีย่น

ให้เหมาะสม จะเน้นเนื้อหาสาระวิชาการเป็นหลัก มีการมอบ

รางวัลให้แก่ผูป้ฏบิตังิานดเีด่นในรอบปี การนำาเสนอสรปุผลงาน

ของสถาบันฯ และทิศทางอนาคตข้างหน้าของสถาบันฯ ในช่วง

เข้าสู่ทศวรรษที่ 6 รอตดิตามการประชาสัมพันธ์ต่อไป

  

         ......พบกันใหม่ในปีหน้า 2560 ครับ

...





คำาขวัญ 50 ปี ของสถาบันฯ

50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล 
วิจัยสุขภาพก้าวหน้า 

พัฒนามาตรฐานสู่สากล

"

"
โลโก้ 50 ปี ของสถาบันฯ
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“เลา่ขานงานวิจยั”

ศนูยว์จิยัดา้นโรคเอดส์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพันธ์
รศ. นพ.เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 เนื่องจากสารสถาบันฉบับนี้จะออกเผยแพร่ใกล้กับวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันเอดส์โลกประจำาปีนี้ ผมจึงจะขอใช้ 

โอกาสนี้ในการบอกเล่าความเป็นมาและความสำาคญัของวนัเอดส์โลก รวมถงึคำาขวญัตลอดจนการรณรงคป์ระจำาปีนี้ ให้พวกเราทราบ

สักเล็กน้อยครับ

 โลกของเราเริ่มรับรู้เกี่ยวกับเอดส์เมื่อปี 2524 ตอนนั้น    

ยงัไม่ทราบว่าเป็นโรคตดิเชื้อเอชไอวซีึง่มาทราบภายหลงั ในช่วงแรก

ของการระบาดของโรค ซึ่งยังไม่มีการรักษาที่ได้ผล มีผู้ติดเชื้อ      

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำานวนมากต้องเสียชีวิตลง ในช่วงเวลานั้น 

เอชไอวี/เอดส์ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญและเร่งด่วน          

จึงได้มีความคิดที่จะกำาหนดให้มีวันสำาคัญประจำาปีเกี่ยวกับเอดส์ 

เพือ่ระลกึถงึผูเ้สยีชวีติจากเอดส์ สร้างตระหนกัเกีย่วกบัเอชไอว/ีเอดส์ 

และแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   

ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์โดยใช้สัญลักษณ์คือ โบว์สีแดง   

(Red Ribbon) และกำาหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวัน     

เอดส์โลก โดยวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือเป็นวันเอดส์โลก    

ครั้งแรก ซึ่งได ้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต ่อต ้านโรคเอดส์                

หลายรูปแบบพร้อมกันท่ัวโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า จะพยายาม

หยุดยั้งโรคเอดส์ ให้ความเห็นใจห่วงใยต่อผู ้ติดเชื้อและผู้ป่วย        

โรคเอดส์ และให้ทุกๆ คนได้มคีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

เรื่องโรคเอดส์



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  6

 ต ่อมาหลังจากนั้น ก็ ได ้มีการจัดกิจกรรมรณรงค ์               

วันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีไปทั่วโลก โดยมีหัวข้อ

คำาขวัญ และกจิกรรมการรณรงค์เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ปัญหา และเป้าหมายการดำาเนนิงานในขณะนัน้ สำาหรบัวันเอดส์โลก

ประจำาปี 2559 นี้ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)       

ได้จัดให้มกีารรณรงค์ในชื่อว่า Hands Up for #HIVprevention 

หรอืพอจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ช่วยกนัยกมอืขึน้ เพือ่ป้องกัน

เอชไอว”ี โดยรณรงค์ให้มกีารเขยีนคำาที่มคีวามหมายเกี่ยวข้องกับ

การป้องกันเอชไอวี เช่น ตรวจเลือด ใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น          

ลงบนฝ่ามอื ถ่ายรูป แล้วแชร์ไปตามเครอืข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ 

เพื่อเป็นการช่วยกันสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำาคัญ       

และกลวธิตี่างๆ ในการป้องกันเอชไอวี

...

 สำาหรับประเทศไทย ในปีนี้สำานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในประเทศไทย ได้กำาหนดให้ใช้คำาขวัญว่า “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว  

ยุติเอดส์” โดยเน้นที่ความสำาคัญของการส่งเสริมให้ทุกคนตรวจเลือดเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี และหากผลเลือดเป็นบวก 

ก็ให้เข้าสู่การรักษา ซึ่งจะทำาให้มสีุขภาพด ีและไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ซึ่งจะนำาไปสู่การยุตปิัญหาเอดส์ในอนาคตต่อไป
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ในสารสถาบันฯ ฉบับนี้ ขอเล่าเกี่ยวกับงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในการรักษาโรคเอดส์แบบกลยุทธ์ใหม่ ที่เรยีกว่า 

ยีนบำาบัด ซึ่งเป็นความหวังที่จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต หรือกลายเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ในอนาคต 

ทางเลอืกใหม่นัน้เรยีกกันว่า stem cell-based therapies for HIV/AIDS คอืการบำาบัดรักษาเอชไอวดี้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

ชนดิ hematopoietic stem cells ที่มยีนีต้านเชื้อเอชไอว ีซึ่งโดยทฤษฎแีล้วเซลล์นี้จะสามารถแบ่งตัว เพิ่มจำานวนและเปลี่ยนแปลงไปเป็น

เซลล์เม็ดเลอืดขาวที่สมบูรณ์แบบและมฤีทธิ์ในการยับยัง้การแบ่งตัวของไวรัสเอชไอวไีด้ด้วย

 ดังนัน้จงึขออ้างองิจาก O. Pernet และคณะ ซึ่งได้ตพีมิพ์ในวารสาร Advanced Drug Delivery Reviews ฉบับที่ 103 ปี 2016 

หน้า 187-201 ซึ่งในวารสารนี้ได้รายงาน รวบรวมยีน โปรตีนและโมเลกุลต่างๆ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบำาบัดรักษาเอชไอว ี  

ผ่านสเตม็เซลล์ โดยยนีต้านเชื้อเอชไอวตี่างๆ ได้ถกูออกแบบให้มกีารยบัยัง้วงจรการแบ่งตวัของไวรสัในระยะต่างๆ เช่น การยบัยัง้ไวรัส

เข้าสู่เซลล์ โดยการใช้ยนี ribozyme, zinc finger nuclease (ZFN), transcription activator-like effector nucleases (TALEN), clustered 

regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR/Cas9) และ RNA interference (RNAi) จะใช้ในการยับยัง้การแสดงออก     

ของโมเลกุลตัวรับบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CCR5 หรือ CXCR4 รวมถึงการใช้ C46 ใช้ในการยับยั้งการหลอมตัวเชื้อของไวรัส      

เอชไอวีเข้ากับเซลล์เมมเบรนของเม็ดเลือดขาว ซึ่งโมเลกุลนี้ถูกพัฒนามาจากส่วนของเอชไอวีไกลโคโปรตีนชนิด gp41 ที่มีรูปร่าง       

และหน้าที่คล้ายยา Enfuvirtide (T20, Fuzeon) ต่อมาด้วยความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในด้านงานวิจัยที่จะศึกษาหาโมเลกุล    

หรือโปรตีนใดๆ ของมนุษย์เองที่จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งหรือไปจับกับส่วนหนึ่งส่วนใดของเชื้อเอชไอวี ซึ่งในที่สุดก็พบว่า human           

TRIMcyp/ mutated human TRIM5   มีความสามารถออกฤทธิ์ในการจับกับโครงสร้าง capsid core ของเชื้อเอชไอวี จึงถูกพัฒนา         

มาเพื่อใช้ยับยัง้กระบวนการแบ่งตัวของเชื้อในบรเิวณส่วน cytoplasm ของเซลล์เจ้าบ้านได้อกีทางหนึ่ง

 ส่วนในขัน้ตอนของการยับยัง้การเพิ่มจำานวนของไวรัสเอชไอวใีนระยะแรกของการตดิเชื้อ (early steps) มโีมเลกุลหนึ่งซึ่งเป็น

ยีนที่กำาหนดการสร้างโปรตีนที่ถูกออกแบบให้มีความจำาเพาะในการยับยั้บเชื้อเอชไอวีในขั้นตอนก่อนการเชื่อมต่อสายพันธุกรรม        

ของเชื้อเอชไอวเีข้าสู่โครโมโซมมนุษย์ (integration) คอืการใช้ซงิค์ฟิงเกอร์โปรตนี (zinc finger protein; ZFP) ชื่อว่า 2LTRZFP ซึ่งถูก

ออกแบบและทดสอบประสทิธภิาพโดย ดร.ศุภชยั ศกัดิข์จรภพ และ ศ. ดร.ชชัชยั ตะยาภวิฒันา โปรตนีนี้ถกูออกแบบให้มคีวามจำาเพาะ

ต่อบรเิวณปลาย LTR ทัง้สองด้านของสารพนัธกุรรมของเชื้อเอชไอว ี และพบว่าสามารถยบัยัง้การแบ่งตวัของไวรสัได้สำาเรจ็ นอกจากนี้  

กลยุทธิ์ของการยับยัง้วงจรการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวีในระยะหลัง (late steps) หลังการเชื่อมต่อสายพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวีเข้าสู่

โครโมโซมมนุษย์ มรีายงานของการวจิัยที่ประยุกต์ใช้ ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9 เพื่อเหนี่ยวนำาให้เกดิการเปลี่ยนแปลงยนีของไวรัส 

ที่แฝงตัวในโครโมโซมมนุษย์ (provirus) และการใช้ RNAi/ 

transactivation response element (TAR) decoy ทีถู่กออกแบบ

ให้มีผลในการยับยั้งการแสดงออกของยีน ซึ่งจะส่งผลให้      

ขัดขวางกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมของเอชไอวไีด้

  โมเลกลุทัง้หลายทีก่ล่าวมานี้ บางโมเลกลุก็อยูใ่น

ระยะทดลองในหลอดทดลอง บางโมเลกลุกอ็ยูใ่นระยะทดลอง

ในหนูหรือลิงแล้ว บางโมเลกุลก็อยู ่ในระยะทดลองใน       

มนษุย์แล้ว ดงันัน้จะเห็นว่าทางเลอืกใหม่ทีเ่รยีกว่า  stem cell-

based therapies for HIV/AIDS มีความเป็นไปได้และเป็น   

ความหวังที่จะนำามาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

แบบเพียงครั้ง เดียว โดยผู ้ติดเชื้ออาจไม ่ต ้องทานยา                      

ไปตลอดชวีติ

ดร.ศภุชยั  ศกัดิข์จรภพ
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 3. ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้    

บริการวิชาการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้านผู้บริการจัดเลี้ยงอาหารด้วยพืชผักปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

บ้านป่าไผ่” ณ เทศบาลตำาบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยโครงการในชุมชนบ้านป่าไผ่ครั้งนี้         

มกีารจัดกจิกรรมตรวจระดับสารเคมใีนตัวอย่างเลอืด การวัดค่าดัชนมีวลกาย (Body Mass Index: BMI) การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 

การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด และให้บริการวัดความหนาของหลอดเลือดแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ

เป็นโรคดังกล่าว การให้ความรู้เรื่องหมอกควันและผลกระทบที่เกดิขึ้น และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาปลูกผักกนิเองเพื่อหลกีเลี่ยง

การใช้สารเคมกีำาจัดศัตรูพชื ให้แก่อาสาสมัครในตำาบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่ จำานวน 120 คน ซึ่งผลการดำาเนนิโครงการ

ในครั้งนี้ ก็ทำาให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ตลอดจนสามารถหาวิธีการเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง             

โดยไม่ต้องไปพึ่งหมอถงึโรงพยาบาลอกีด้วย

 2. ดร.ศักดา  พรงึลำาภู ได้รับเชญิจากคณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จัดบรกิารสอนนักศกึษาสาขาวชิา

กายภาพบำาบัด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยายศษิย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคารเรยีนและปฏบิัตกิารเทคนคิการแพทย์ 12 ชัน้ 

โดยสอนในหัวข้อ “โภชนาการกับการกีฬา (กายภาพบำาบัดทางการกีฬา) ให้กับนักศึกษากายภาพบำาบัดชั้นปีที่ 4 เป็นประจำา                     

ทุกปีการศกึษา 

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

 สวัสดคีรับพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันฯ ทุกท่าน ในฉบับนี้มคีวามเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวจิัยดังนี้ครับ

กิจกรรมฉลอง 50 ปี สถาบันฯ

 1. วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ดร.ศักดา  พรงึลำาภู นักวจิัยอาวุโส (จติอาสา) ได้รับเกยีรตใิห้เป็นวทิยากรเกี่ยวกับการทบทวน

ประเด็นสำาคัญ มานษุยวทิยาและสงัคมวทิยาการสาธารณสขุระบาดวทิยา การส่งเสรมิสขุภาพ หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ 

(สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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 4. สืบเนื่องจากวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559         

ที่ผ่านมา สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด   

งานวันวชิาการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ครัง้ที่ 11 ประจำาปี 2559  

“วถิวีจิัย กนิดอียู่ด ีวถิลี้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด 

รกัษ์สิง่แวดล้อม” โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จดัการเสวนา

วิจัย เรื่อง นวัตถกรรมอาหารสำาหรับผู ้ สูงอายุที่มีภาวะ                 

กลนืลำาบาก จงึเชญิ ดร.ศักดา พรงึลำาภู นักวจิัยอาวุโส ร่วมเป็น

วิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารสำาหรับผู้สูงอายุ    

ทีม่ภีาวะกลนืลำาบาก” ในวนัที ่4 พฤศจกิายน ณ ห้องทองกวาว 1 

สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม   

การบริการให้ความรู ้แก่บุคคลที่เข ้ามารวมงาน โดยมีผู ้ที่             

ให้ความสนใจในหัวข้อบรรยายอย่างมากมาย

 5. ดร.ศักดา พรึงลำาภูและคณะฯ ได้จัดโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ (50 ปีสถาบันฯ) ในระหว่างวันที่ 8 - 10 

พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี อ.เมือง 

จ.เชยีงใหม่ ซึง่การจดักจิกรรมประกอบไปด้วย การมอบอปุกรณ์

การเรียนด้านคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จำานวน 14 คน และการติวสาระสำาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความรู้เพิ่มเติมให้แก่

นักเรยีนต่อไป

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 คณะแพทยศาสตร์ได้จดัพธิเีชดิชเูกยีรตบิคุคลากรดเีด่น ในวนัที ่28 ตลุาคม 2559 เนือ่งในวนัคล้ายสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ 

โดย ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัล 2 รางวัลได้แก่ นักวจิัยดเีด่นหมวดผู้มผีลงานวจิัยที่ได้รับรางวัลระดับชาตแิละระดับ

นานาชาต ิและมผีลงานตพีมิพ์ที่ม ีImpact factor score รวมมากกว่า 12
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 2. วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ดร.ธัญภรณ์  เกดิน้อย, ดร.สุรัตน์  หงษ์สบิสอง และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ อ.เแม่แตง จ.เชยีงใหม่            

ในการรับฟังผลการดำาเนินงานและปัญหา พร้อมได้ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยได้ให้แนวคิดในการ        

จัดการกลุ่มเพื่อความย่ังยืนของกลุ่ม และให้มีการพัฒนาในการปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยปรับปรุงผลผลิตให้มีความก้าวหน้า                 

เช่นการกำาจัดแมลงศัตรูพชื ด้วยนำ้าหมักหนอนตายหยาก การพัฒนาผลผลติให้มคีุณภาพ เช่น การสร้างโรงเรอืนที่สามารถควบคุมโรค

และแมลงได้ ผลผลติที่ได้จะได้รับความเสยีหายลดลง ตลอดจนการรักษามาตรฐานผลผลติ และมชี่องทางตลาดที่แน่นอนเพื่อคงความ

ยั่งยนื ที่จะสามารถสร้างอาชพี และรายได้ให้กับเกษตรกร และในช่วงบ่ายในเข้าเยี่ยมแปลงของเกษตรกร

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 3. วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ดร.ธัญภรณ์ เกดิน้อย หัวหน้า

โครงการ “รื้อฟื้นวิถีชีวิตอาหารการกินต้นตำารับย่านวัดเกตสู่การพัฒนา    

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ได้ร่วมหารือร่วมกับทีมนักวิจัยจากชุมชน         

ย่านวัดเกตจากภาคส่วนต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมจัดกิจรรม            

โดยภายใต้งานมีชื่อว่า “ตามรอยถิ่นเก่าบ้านเราวัดเกต อาหารวัฒนธรรม  

สี่ศาสนา” รูปแบบงานแบบล้านนา การแต่งกายชุดประจำาวัฒนธรรม        

โดยจะจัดให้มีการสาธิตการทำาอาหารของดีที่ย ่านวัดเกต อาทิเช ่น          

สาธติการทำาโรต ีแกงถั่ว เพื่อให้นักเรยีน และผู้เข้าร่วมงาน ได้ชมและได้ชมิ 

ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล                 

วัดเกตการาม

 1. เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นำาทีมโดย ดร.ธัญภรณ์  เกิดน้อย และดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง                      

ลงพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในโครงการ“การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช       

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในอำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลของการดำาเนินงานและปัญหา พร้อมให้คำาแนะแนวทาง      

ในการแก้ไขในการจัดการกลุ่ม และการทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารเคมีส่งให้

โรงพยาบาลพร้าว และในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมแปลงผักของเกษตรกร
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  6.  ในช่วงระหว่างวันที่ 3 - 4 

พฤศจกิายน 2559 ที่ผ่านมาทางหน่วยฯ ได้ร่วม

จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน 

และการสนับสนุนการปลูกพืชผักปลอดภัย        

ณ สำานักบรกิารวชิาการ (UNISERV) มช. ในงาน

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11      

“วถิวีจิัย: กนิดอียู่ด ีวถิลี้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ 

พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

  5. ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นำาทมีโดย ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล และคณะฯ             

ได้เข้าพบ นพ.วิชญ์  สิริโรจน์พร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝาง ณ โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ และได้เข้าพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

จอมทอง ณ โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่ ตามลำาดับ เพื่อปรึกษาหารือการดำาเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการ         

รับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่ในครรภ์ต่อการดำาเนินการของการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกิด: การเสริมสร้างศักยภาพ

การวิจัยด้านวิทยาการการรับสัมผัสและการพัฒนาระบบประสาทในประเทศไทย” หรือโครงการ “สวัสดี” ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้           

เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             

Emory University และ Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริกา จะติดตามและศึกษาผลกระทบการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงตั้งแต่         

ในครรภ์ต่อการพัฒนาระบบประสาทในกลุ่มเด็กไทยแรกเกดิ จนกระทั่งอายุ 3 ปี

  4. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล และคณะ                  

ได้เข้าพบ พญ.กชพร  อินทวงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเชียงดาว จ.เชียงใหม่        

เพื่อทำาการตดิตัง้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (พเีอ็ม 2.5) 

เพื่อหาความเข้มข้นฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในอากาศ ณ โรงพยาบาลเชียงดาว ภายใต้          

ความร่วมมอืของหน่วยวชิาโรคระบบการหายใจ เวชบำาบัดวกิฤตและภมูแิพ้ ภาควชิา

อายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึง่ได้ดำาเนนิการโครงการวจิยัเรื่อง “ผลกระทบด้าน

สุขภาพของโรคระบบทางเดนิหายใจและหลอดเลอืด จากการสัมผัสฝุ่นควันจากการ

เผาชวีมวล” โดยม ีรศ. นพ.ชายชาญ  โพธริัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ
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กิจกรรมอื่นๆของศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

 2.  ทางศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประยกุต์ ได้ส่งกลุ่มตวัแทน นกัวจิยัประจำาศนูย์ฯ เข้าร่วม

ประชุมและนำาเสนอผลงานทางวิชาการทางด้าน

โภชนาการ ครัง้ที่ 10 เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

ณ ศนูย์จดันทิรรศการ ไบเทคบางนา กรงุเทพมหานครฯ 

โดยทาง ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ และนายสุวินัย       

แสงโย  นำาผลงานวจิยัเรือ่ง “ภาวะโภชนาการของผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังระยะสุดท ้ายที่ ได ้รับการฟอกเลือด             

ด้วยเครือ่งไตเทยีม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่” 

ดร.สะแกวัลย์ อุ ่นใจจีน นำาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง       

“The Effect of Preparation Method on Total Phenolic 

Content and Antioxidant Activity of Shallot (Allium 

ascalonicum) extract” และนางสาวปวีณา  ทองคำา       

นำาเสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “ปรมิาณแคลเซยีมในผกัคะน้า

ก่อนและหลังการล้างด้วยนำ้าผสมนำ้าส้มสายชู นำ้าผสม

ด่างทับทิม นำ้าผสมโซเดียมไบคาร์บอเนต และนำ้าผสม

เกลือ” ไปนำาเสนอแบบ Poster ในงานดังกล่าว                    

ซึ่งกิจกรรมในงานมีผู้ที่สนใจในผลงานให้ความสนใจ    

ในเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง

 1. สบืเนื่องจากวันที่3 ตุลาคม 2559 ศ. นพ.กติตพิันธุ์  ฤกษ์เกษม 

หัวหน้าศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และ ดร.ธัญภรณ์  เกดิน้อย 

พร้อมด้วยคณะวจิัย ได้สัมมนาการจัดการความรู้ (KM) ของศูนย์ฯ โดยได้ระดม

ความคิดในเรื่องการเข้าหาผู้อำานวยการโรงพยาบาลให้ตอบรับและสนับสนุน 

โครงการวจิัย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   13

“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ลงนามถวายความอาลัย
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"Doing & Training"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร 

ตามแนวทาง CMU-EdPEx

 คณะผู ้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ           

ประเมนิคณุภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประกอบด้วย ผศ. ดร.อจัฉรา  สคุนธสรรพ์ ประธานกรรมการ, 

รศ. ดร. ทพ.สทิธชิัย  วนจันทรรักษ์ กรรมการ, รศ. นพ.รณภพ  เอื้อพันธเศรษฐ กรรมการ และ อ. ดร. ภญ.ภูรดิา  

เวียนทอง กรรมการ ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1       

และหลังจากสิ้นสุดการประเมนิผลแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการให้ทราบภายหลัง
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 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมจัดเสวนาวิชาการ         

ในกลุม่พลงังานและสิง่แวดล้อม หวัข้อ แม่แจ่มโมเดลพลสั หาทางออก 

ชมุชนคนต้นแบบ แม่แจ่มโมเดลพลัส คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด ปลอดหมอกควนั 

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำา สำานักบรกิารวชิาการ (UNISERV) มช. ในงาน

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 "วิถีวิจัย: กินดีอยู่ด ี          

วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม"          

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยงานเสวนาดังกล่าวได้เชิญทั้ง      

ฝ่ายปกครอง ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และนักวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยนำาเสนอปัญหาและทางออก            

แบบบูรณาการของปัญหาหมอกควัน โดยมอีำาเภอแม่แจ่มเป็นอำาเภอ

ต้นแบบ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษา ประชาชน

ทั่วไป รวมทัง้สื่อมวลชนที่เข้ามาทำาข่าวในเรื่องนี้ด้วย

...

 เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์   

สุขภาพประยุกต์ ได้จัดการประชุมกลุ่มวิจัยโรคไต ณ ห้องประชุมชั้น 4       

(ห้องอเนกประสงค์) อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเป็นที่

ทราบดีว่าโรคไตเป็นโรคที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ อีกทั้งสำานักงาน    

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) ให้ความสำาคัญ จัดให้เป็น 1 ใน 2 หัวข้อ  

ที่ให้ทุนในโครงการมุ่งเป้าของปี 2560 ซึ่งทางกลุ่มวิจัยได้ประสานงานกับ  

ทีมงานจากโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อเตรียมพร้อมเริ่มทำาการวิจัย ซึ่งได้รับ

ทุนมุ ่งเป้าจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านทาง สวรส.           

และในขณะเดยีวกันได้จัดประชุมในหัวข้อ "Advance Vascular Workshop & 

Research Opportunities" โดยม ีProfessor Philips Puckridge จากมหาวทิยาลยั 

Adelaide ประเทศออสเตรเลยี เป็นวทิยากรในการแนะนำาวธิกีารรักษาใหม่ๆ 

ให้คำาปรกึษาในโครงการดงักล่าวซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากในการดำาเนนิการ

ศกึษาและรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จัดประชุม

"Advance Vascular Workshop & Research Opportunities"

เสวนาวิชาการหัวข้อ " แม่แจ่มโมเดลพลัส หาทางออก ชุมชนคนต้นแบบ 

แม่แจ่มโมเดลพลัส คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด ปลอดหมอกควัน"
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 ศูนย ์วิจัยด ้านโรคเอดส ์  และโรคติดต ่อทาง                  

เพศสัมพันธ์ จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำาเนิน

โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ สถานะสุขภาพ                     

และคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุที่อยู ่ร ่วมกับเชื้อเอชไอว ี    

ระยะที่ 1 และปรกึษาหารอืเกี่ยวกับการดำาเนนิโครงการวจิัย 

ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิอิมเพรส จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 

ตุลาคม 2559 โดย รศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย   

หวัหน้าศนูย์วจิยัด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 

พร้อมด้วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้นำาเสนอผลการดำาเนิน

โครงการในด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาลชมุชน

ใน จ.เชียงใหม่ จำานวน 15 แห่ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงาน      

ฝากครรภ์ และงานคลินิกยาต้านไวรัส อีกทั้งยังได้พูดคุย  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทำางานเพื่อนำาไปสู่  

การพัฒนาโครงการและงานวจิัยในโอกาสต่อไป

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดประชุมรายงานผลโครงการวิจัย

ด้านโรคเอดส์ให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนใน จ.เชียงใหม่

...

 คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักวิจัยจากหน่วยวิจัย        

ด้านสารเสพตดิ พร้อมคณะ ได้ออกให้บรกิารวชิาการเพื่อ

ฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในงานวันวิชาการของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก        

และเยาวชนเขต 7 เชยีงใหม่ อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ เมื่อวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2559 โดยทีมวิจัยได ้นำาโปสเตอร ์                     

ให้ความรูด้้านสารเสพตดิประเภทต่างๆ มาจัดแสดง รวมทัง้

การเปิดวีดีทัศน์แอนิเมชั่นชุดเมื่อเหล้าเข้าปาก และเหล้า   

แก้หนาวได้จรงิหรอื เพื่อเป็นการให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้

นำาเกมบิงโกที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ

สารเสพติดโดยเฉพาะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร     

ไปยังผู้เข้าร่วมกจิกรรมในศูนย์ฝึกฯ ทำาให้นอกจากจะได้รับ

ความสนุกสนานจากการเล่นเกมแล้ว ยังได้รับความรู้ที่  

สอดแทรกอยู่ในเกมอกีด้วย

ทีมวิจัยด้านสารเสพติด ให้บริการวิชาการฉลอง 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่
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 ทมีนักวจิัย หน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ นำาโดย ดร.ทพิวรรณ 

ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าโครงการวิจัยด้านหมอกควันและสุขภาพ ร่วมด้วย ดร.วรางคณา  นาคเสน      

นักวิจัย และนายวิรัตน์  ซอระสี พนักงานโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่แจ่ม 

จ.เชยีงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ที่ว่าการอำาเภอแม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ 

ซึ่งมีนายอำาเภอแม่แจ่ม นายทศพล  เผื่อนอุดม เป็นประธานที่ประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงาน  

โครงการวจิัย 1 โครงการ คอืโครงการบรกิารวชิาการรับใช้สังคม (CMUSR) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ และโครงการใหม่ 1 โครงการ คอืโครงการวจิยัเพือ่ชมุชน (Research for Community, RC) ซึ่งได้รบัทนุสนบัสนุน

จากสำานกัคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ทัง้นี้นกัวจิยัได้ประชมุวางแผนกบัเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกลู 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและ     

ประสานงานการเก็บข้อมูลผลกระทบสุขภาพจากการเกดิหมอกควัน ในต้นปี พ.ศ.2560

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.แม่แจ่ม

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานโครงการวิจัยในพื้นที่

...

 ดร.ธัญภรณ์  เกดิน้อย นักวจิัยจากหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับโรงเรยีนเทศบาลวัดเกตการาม 

และคุณชุมพล  ศรีสมบัติ ประธานชุมชนวัดเกต ในการเก็บรวมข้อมูลด้านอาหารที่สืบทอดมาในท้องถิ่น จึงมีการ      

จัดมหกรรมอาหารตามรอยถิ่นเก่าบ้านเราวัดเกต อาหารวัฒนธรรมสี่ศาสนา ภายใต้โครงการรื้อฟื้นวิถีชีวิต           

อาหารการกินต้นตำารับย่านวัดเกตสู ่การพัฒนา เพื่อนำาไปสู ่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตย่านวัดเกต เมืองเชียงใหม่                           

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก           

หลายภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครัฐ ศาสนา ภาคประชาชน รวมถงึสื่อมวลชน ในการถ่ายทอดและนำาเสนอโครงการ

ดังกล่าว เพื่อไม่ให้โครงการดังกล่าวเป็นเพียงโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่            

ความยั่งยนืในอนาคตอกีด้วย

นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างสรรค์ชุมชนวัดเกต เพื่อนำาไปสู่พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในอนาคต
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 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ 

คณะผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสการประชุมผู้บริหาร

คณะและสถาบัน สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFREY GIBSON ชัน้ 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการพบปะและสร้างความ

สัมพันธ์อันดี รวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัย 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ภายในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่อกีด้วย

ประชุมผู้บริหารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

ตอน เล่าขานงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  20

"Activities"

ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา 49 ปี

จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ

สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 11 ตุลาคม 2559

 "ร่วมแสดงความยินดีกับ
คณะแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาส ทำาบุญวันคล้ายวันสถาปนา

คณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

วันที่ 28 ตุลาคม 2559"
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ตารางกิจกรรม

1           ธันวาคม 2559

1 - 2      ธันวาคม 2559 

1 - 3      ธันวาคม 2559

9            ธันวาคม 2559

8 - 11     ธันวาคม 2559

13          ธันวาคม 2559

14          ธันวาคม 2559

14 - 16   ธันวาคม 2559

22         ธนัวาคม 2559

ธันวาคม 2559
นายสรุตัน์  หงษ์สบิสอง นักวจิยั เข้าฝึกอบรม การเลี้ยงและการใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

ประจำาปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 02 ศูนย์สัตว์ทดลอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

นางกมลระวี  ศรีจันทร์ นักวิชาการสถิติ, นางสาวอังคณา  ศรีตา พยาบาลวิจัย,                  

นางสาวธวัลชญาน์  โชตเิจรญิธนันต์ พยาบาลวจิัย เข้าร่วม site initiation ของโครงการวจิัย 

ณ สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีสถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ีกรงุเทพมหานคร 

ศาสตราจารย์สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ,        

รองศาสตราจารย์เกรยีงไกร  ศรธีนวบิญุชยั หวัหน้าศนูย์วจัิยด้านโรคเอดส์และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม A workshop for preliminary survey data analysis and          

interpretation ณ เมอืงโฮจมินิห์ สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม

นางวารณุ ี จติอาร ีนักเทคนคิการแพทย์, นางสาวศริขิวญั  ดอกอุทา นักเทคนคิการแพทย์, 

นางสาวสุนิสา  บุตรเพ็ชร นักเทคนิคการแพทย์ ไปเยี่ยมชมงานด้านการตรวจหาและการ  

เพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และการใช้งานห้องปฏบิัตกิาร BSL3 ณ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข สำานักวัณโรค และหน่วยงาน HIVNAT กรุงเทพมหานคร

บุคคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแจกเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม กระเป๋า             

และคอมพวิเตอร์ โครงการปันรัก ปันอุ่น แด่ชาวกัลยาณวิัฒนา ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์

เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อ.กัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมวิชาการนานาชาต ิ

ASIANALYSIS XIII ณ The Empress International Convention Center จังหวัดเชยีงใหม่

นางสาวสริลิกัษณ์  รนิคำา นกัเทคนคิการแพทย์, นางสาวสารณิ ี ศรเีทพ นกัเทคนคิการแพทย์, 

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการประเมินผลการตรวจวิเคราะห์               

จากภายนอก" โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร

นางสาวกนษิฐา  ไทยกล้า นกัสถติ ิ เข้าร่วมประชมุ งานโฆษณาสรุาบนสือ่โซเชยีล ณ อาคาร   

ศนูย์เรยีนรูสุ้ขภาวะ กรงุเทพมหานคร

นางรัชดาวรรณ  พรหมวังศร ีพนักงานปฏบิัตงิาน, นางสาวจารว ี กุณาเงนิ นักวชิาการ

พัสดุ, นางรสรินทร์  อ้ายนันต์ นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องหลักเกณฑ์    

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K ณ สำานกับรกิารวชิาการ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุม Universal Health Coverage, and 

International workshop (Brain circulation) Universal Health coverage and Health Economics 

Inamori Hall & Yamauchi Hall, ShiranKaikan, Kyoto University, Kyoto, Japan

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นางสาวสุธาทิพย์  วงศ์ศรีเทพ นักสถิต ิ     

ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมประชุม โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน    

ชนดิที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ห้องประชุม 101 ชัน้ 1 อาคารศูนย์วจิัยการแพทย์ศริริาช 

(SiMR) โรงพยาบาลศริริาช กรุงเทพมหานคร 
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ตารางกิจกรรม

มกราคม 2560
16          มกราคม 2559

18 - 20    มกราคม 2559

26 - 27  มกราคม 2559

แพทย์หญงิลนิดา  เอือ้ไพบลูย์ นกัวจัิย เข้าร่วมประชมุ Investigator Meeting ณ ห้องประชมุชัน้ 7 

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

แพทย์หญงิลนิดา  เอื้อไพบูลย์ นักวจิัย เข้าร่วมประชุม 19th Bangkok Intenational Symposium 

on HIV Medicine 2017 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร

นายจรัญ  เชื้อเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นางสาวสุธาทิพย์  วงศ์ศรีเทพ นักสถิต ิ     

ร่วมเป็นวทิยากร การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง "การบรหิารจดัการข้อมูลวจิยัผ่านระบบ REDCap" 

ณ ห้องเรยีนคอมพวิเตอร์ ชัน้ 6 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์รังสติ กรุงเทพมหานคร

สถาบันฯ จัดทำาระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

เผื่อๆ..มาทางนี้บ้างก็ได้..นะคะ.. ป๋า..ขา น�้าใจช่างงดงาม..จิงๆ เรย

แหม... ท่านั่งคุงป๋า ยังแอบ..เท่ห์ระเบิด สาวๆ กริ๊ดสลบ..อะนะ

Dr. T ก�าลงัแอคต้ิง กับการมอบความรู.้.วธิกีารช�าระล้างผกัสด 

บริโภคได้อย่างปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง

เห็นสาวๆ วิทย์-สุขภาพ ประยุกต์ เค้าหุ่นนางแบบอย่างนี้  

แต่ก็แข็งแรง มาดแมนและบึกบึน...

พร้อมทุกสถานการณ์..นะเออ
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พี่หนาน...คว้ารางวัล KOREA KING จะได้เป็นเชฟกระทะเหล็ก…ก็ครานี้..ล่ะ

ทีมงานช่าง YOUNG MAN..! มีอารายมานพัง..เราก็ซ่อมได้..
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเม้าท์แห่งไร่เห็ด

 วันนี้พี่แมงเม้าท์ได้รับคำาสั่งจาก ผบ. บอกว่าเราจะไปบริจาคของที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ให้ขอความร่วมมือ               

พี่น้องชาวไร่เห็ดในการช่วยบริจาค พี่แมงเม้าท์ก็งงไปช่ัวขณะ ว่าทำาไมต้องไป อ.กัลยาณิวัฒนาด้วยล่ะ มันมีอะไรดีหรือ   

ที่นี่ ได้แต่เก็บคำาถามไว้ในใจ

 แต ่พอได ้ติดตามข ่าวสารทางอินเทอร ์ เน็ตแล ้ว                    

จากข่าวต่างๆ ออกประกาศช่วงนี้ประเทศไทยของเรากำาลังเข้าสู่

ฤดหูนาวอย่างเป็นทางการแล้ว บนยอดดอยหลายๆ แห่งอณุหภูมิ

ลดลงเหลือตัวเลขตัวเดียว ทะเลหมอกมาพร้อมกับความเย็น     

เป ็นสัญญาณบอกว่าฤดูกาลท่องเที่ยวกำาลังมาถึง แต ่ใน                

ขณะเดียวกันก็ยั งมีหลายพื้นที่ที่ เกิดภัยพิบัติ เกี่ ยวกับฝน                       

ที่ผิดเพี้ยนไปแบบคาดการณ์ไม่ถึง โดยเฉพาะพื้นที่ในอำาเภอ

กัลยาณิวัฒนา ถึงขั้นก่อให้เกิดภัยร้ายแรง ทั้งนำ้าป่าไหลหลาก 

โคลนถล่ม จนกระทัง้ท่านผู้อำานวยการสถาบันฯ ของเรา ได้ทราบ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ จากข่าวที่ออกมาคือเกิดนำ้าป่าไหลหลาก       

พัดพาเอาข้าวทีช่าวเขาปลกูไว้ไปกบัสายนำา้จนหมดเกลี้ยง ชาวเขา

บางคนถงึกบัซมึเศร้าคดิฆ่าตวัตาย เพราะโดยปกตแิล้วบนพื้นทีสู่ง

ใน อ.กัลยานิวัฒนา ชาวเขาในพื้นที่จะปลูกข้าวเพียงปีละ 1 ครั้ง

เท่านัน้ โดยปลกูเพือ่ไว้สำาหรบัรบัประทานในครอบครวัตลอดทัง้ปี 

ไม่ได้เพือ่การค้าแต่อย่างใด พอเกดิเหตกุารณท์ีพ่วกเขาเองกไ็ม่ได้

คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ก็เลยยากที่จะรับมือกับความสูญเสีย             

ซึง่จากปัจจบุนั ยอดผูป้ระสบภยัสงูกว่า 300 ครวัเรอืน เป็นจำานวน

เกอืบ 900 คน
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 ในขณะนี้ท่านผู้อำานวยการสถาบันฯ ของเรา ได้เป็น

ตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือไปยัง อ.กัลยาณิวัฒนา 

ผ่านทางนายแพทย์ประจนิต์  เหล่าเทีย่ง ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล

วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้ทราบว่าในพื้นที่       

ได้รับเงนิบรจิาคมากพอสมควร แต่ปัญหาสำาคัญก็คอืขณะนี้เข้าสู่

ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น ประกอบกับสภาพพื้นที่โดยทั่วไป      

เป็นป่าและภูเขาสูงชันล้อมรอบ ทำาให้ชาวบ้านประสบภัยหนาว 

ต้องการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ท่านผู้อำานวยการไร่เห็ด     

จงึจัดทำาโครงการ ปันรัก ปันอุ่น แด่ชาวกัลยาณวิัฒนา โดยจะไป

บรจิาคให้กบันายแพทย์ประจนิต์ และนายแพทย์ประจนิต์จะนำาไป

แจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไป

 โดยคณะไร่เห็ดของเราขณะนี้ได้รวบรวมของบรจิาค และจัดซื้อเสื้ออุ่นกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และจะ

นำาเข้าไปบริจาคในพื้นที่ต่อไป และนอกจากนี้กิจกรรมของเรายังมีอีกนะ เราจะไปปลูกต้นกล้วย และหวาย ให้กับ              

โรงพยาบาลอีกด้วย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยรถจะออกจากสถาบันฯ ตึก 1 ในเวลา 6.30 น. คร้า งานนี้                   

พี่แมงเม้าท์ขอเชญิชวนพี่น้องชาวไร่เห็ดไปร่วมกจิกรรมเยอะๆ นะคะ รวมไปถงึช่วยกันบรจิาคเยอะๆ ด้วยเด้อคร้าเด้อ 
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พาหัวใจ...
     ...ไปกราบพ่อ

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

ก้อนกรวดบนแผ่นดินไทย
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 คุณเคยมคีวามฝันนี้ไหม...

 ฝันว่าสักครั้งในชีวิตขอให้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สำาหรับฉันมันคือความฝันตั้งแต่เด็ก เฝ้ารอคอยว่า     

สักวันเมื่อโตขึ้นฉันจะมีโอกาสนั้น ฉันคิดว่าเมื่อฉันเรียนจบระดับ

อุดมศึกษาจะเป็นโอกาสของฉันที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตรจากพระองค์ แต่แล้วฉันก็ยังไม่มบีุญพอ ก่อนหน้าที่จะเรยีนจบ

ไม่นาน ท่านก็ไม่มาพระราชทานปรญิญาบัตร ฉันยังคงเฝ้ารอโอกาส

ของฉันเรื่อยมา แต่แล้ว...

 แม้มันจะเป็นวันสายไปแต่ฉันตัง้ใจอย่างแนวแน่ที่จะต้องไปกราบท่านให้ได้ และเชื่อว่า

หลายคนคงอยากไปเช่นกนั จงึขอแบ่งปันประสบการณ์ครัง้นี้เพือ่เป็นแนวทางให้กบัทกุท่านทีจ่ะ

เดนิทางไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของพวกเราชาวไทย
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 การเดินทางครั้งนี้มีผู้ร่วมอุดมการณ์ 7 คน พวกเรานั่งแท็กซี่จากย่านงามวงศ์วานถึงสนามหลวงประมาณ 03.00 น.                 

ของเช้าวันอาทติย์ แท็กซี่พามาถงึจุดที่ใกล้สนามหลวงที่สุด ซึ่งพวกเราได้ลงกันแถวๆ โรงแรมรอยัลรัตนโกสนิทร์ แต่ถ้ามาสาย จะต้อง

เดินเข้ามาไกลกว่านี้ เนื่องจากจะมีการปิดถนนโดยรอบสนามหลวง ถึงจะมากันตั้งแต่เช้าแต่ก็พบว่ามีประชาชนจำานวนหนึ่งมารออยู่ 

ก่อนแล้ว ช่วงเช้าๆ แบบนี้เจ้าหน้าที่ยังมไีม่มาก ก็ใช้วธิถีามๆ กันว่าต้องต่อแถวยังไงตรงไหน ซึ่งจรงิๆ แล้วก็ไม่มใีครรู้แน่ๆ หรอกว่าต้อง

ทำายังไง แต่คนไทยยังไงก็ช่วยกัน

 (ข้อมลู: โดยรอบสนามหลวงจะมปีระตทูางเข้าอยูท่ัง้หมด 8 ประตซูึง่จะเป็นจุดทีม่กีารตรวจบตัรประชาชน และตรวจ

กระเป๋า ลงรถใกล้จุดไหนก็ให้ต่อแถว ณ จุดนั้น เมื่อผ่านแล้วจงึค่อยมองหาหางแถวที่ต่อควิเข้าสักการะ)

 พวกเราต่อแถวด้านอกรัว้กันอยู่เกอืบ 1 ชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดให้เข้าไปต่อแถวในสนามหลวง (ประตูจะเปิดให้เข้าไป

ประมาณต ี4) พอผ่านการตรวจกระเป๋าสิ่งที่ต้องทำาคอื วิ่ง วิ่งหาท้ายแถว จรงิๆ ตามที่ทราบมาคอืจะมบีอลลูนชี้ตำาแหน่งจุดท้ายแถว

แต่เช้าๆ บอลลูนยังไม่ทำางาน ก็ต้องอาศัยวิ่งหาเอง โชคดีของพวกเราที่ตอนต่อแถวอยู่ด้านนอกเห็นท้ายแถวด้านในอยู่ตรงหน้าพอด ี 

การต่อแถวแนะนำาว่าถ้ามาด้วยกนัควรต่อแถวเดยีวกนัจะดกีว่า จะได้ไม่พลดัหลง และได้เข้ากราบพร้อมๆ กนั การต่อแถวต้องพยายาม

รักษาสทิธิ์ของตัวเองให้ด ีและต้องไม่ไปละเมดิสทิธิ์ของคนอื่นด้วยนะคะ ง่ายๆ คอือย่าแซงควิใครและอย่าให้ใครมาแซงควิ 

 ต่อคิวไปเรื่อยๆ เมื่อยก็พัก รถสุขาเคลื่อนที่ของ กทม. และของเอกชนมีให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่ ส่วนอาหารการกิน นำ้าดื่ม         

ถ้าใครไปเช้าแนะนำาให้เตรยีมไปบ้างนะคะ เพราะต ี4-5 ยังไม่ค่อยมใีครมาแจกอะไร แต่ถ้าไปสายๆ นี่ไม่ต้องกังวล มทีุกอย่างที่จำาเป็น

แจกให้ค่ะ (ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมแีจกไปนานแค่ไหน) ระหว่างที่เดนิแถวจะมเีจ้าที่ทหาร ตำารวจ อาสาสมัคร คอยให้คำาแนะนำาเป็นระยะ 

ทัง้เรื่องการแต่งตัว การเดนิทาง ห้องนำ้า พร้อมทัง้ชวนพูดคุยถามสารทุกข์สุขดบิเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

 ขอพูดถึงเรื่องการแต่งตัวนิดนะคะ หลายๆ คนกังวลมากเรื่องการแต่งตัวกลัวว่าจะไม่ถูกแล้วไม่ได้เข้าสักการะ ไม่ต้องกังวล 

นะคะ ขอให้แต่งกายให้สุภาพที่สุดที่คุณม ีถ้าผดิพลาดตรงไหน เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาพร้อมจะช่วยเหลอื ผู้ใหญ่ขอให้เป็นเสื้อผ้าสดีำาล้วน

ทัง้เสื้อ กระโปรง กางเกง รองเท้า ใครใส่เสื้อแขนยาวห้ามพับแขนเสื้อ รองเท้าแนะนำาว่าสุภาพสตรทีี่ไม่ถนัดรองเท้าคัตชูหุ้มส้น ให้ใส่

รองเท้าที่ใส่สบายไปก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนก่อนเข้าวังค่ะ เพราะกว่าจะได้เข้าวัง คุณอาจจะเท้าถลอกไปเสียก่อน ด่านสุดท้าย                   

ก่อนเข้าวัง (ตรงที่เต๊นท์ที่มีเก้าอี้สีขาว) จะมีเจ้าหน้าที่เช็คความเรียบร้อยของเสื้อผ้าอย่างละเอียด ถ้าใครไม่ผ่านเขาก็จะให้บัตรคิว       

แล้วให้ออกจากแถวไปที่จุดบริการเปลี่ยนเสื้อผ้า จัดการแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็นำาบัตรคิวกลับมายื่นให้เจ้าหน้าที่ ก็จะได้กลับมา     

เข้าแถวตรงนั้นเลย ไม่ต้องไปต่อคิวใหม่ แต่ข้อเสียคืออาจจะต้องแยกจากกลุ่มและพลัดหลงกันได้ ทางที่ดีถ้าเรียบร้อยมาจากบ้าน         

ก็จะดีค่ะ เท่าที่สังเกตุคนที่ต้องไปเปลี่ยนชุดส่วนใหญ่จะเป็นคุณสุภาพบุรุษใส่กางเกงยีนส์ และคุณสาวหล่อที่ใส่กางเกง คือบางคน        

ก็เหมอืนผู้ชายมากนะคะ แต่คุณเจ้าหน้าที่ก็ตาไวมาก สุดท้ายต้องไปเปลี่ยนค่ะ
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 พวกเราได้เข้าประตวูงัทางประตูวเิศษชัยศรรีาว 6 โมงเช้า 

จากจุดนี้ถึงประตูกำาแพงแก้ว เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้           

แต่ห้ามออกมานอกแถว อยากบอกว่าพระราชวังไทยของจริง

งดงามมาก อยากให้ทุกคนมโีอกาสไปเห็นด้วยตาตนเองสักครัง้

 

 หลังจากพวกเราก้าวผ่านประตูกำาแพงแก้วจะถือว่า  

เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นใน ตรงนี้จะงดการใช้โทรศัพท์และ     

การถ่ายรปูอย่างเข้มงวด และสำารวมกรยิาให้มากทีส่ดุ เมือ่เข้าไป

ถึงบริเวณพิธี เจ้าหน้าที่วังจะให้ไปนั่งพักที่เต๊นท์และแจกถุงดำา

เพื่อถอดรองเท้าถุงเท้าแล้วถือไว้ งดการสะพายกระเป๋า             

ให้เอามาถือไว้ด้านหน้าแทน ช่วงที่พวกเราเข้าไปถือเป็นโชคดี

เนื่องจากเป็นช่วงของการเริ่มประกอบพิธีประโคมยำ่ายาม         

ทกุย่างก้าวที่เดนิไปเกดิความรู้สกึขนลกุและนำา้ตาเอ่อเปน็ระยะ 

เสียงบรรเลงเพลงของวงปี ่พาทย์นางหงส์มันช่างเศร้าและ      

บาดลึกเข้าไปในใจ เวลาฟังถ่ายทอดจากทีวีบางครั้งรู้สึกเฉยๆ

จนถงึขัน้หนวกหูกับเสยีงบรรเลง แต่พออยู่ที่นี่ ที่บ้านของพ่อ....

มันให้ความรู้สกึที่แตกต่างออกไปอย่างบอกไม่ถูก

พระที่นั่งจักรมีหาประสาท
 จะเป็นตกึสามมขุ เป็นสถาปัตยกรรม

ผสมผสานระหว่างไทยกบัยโุรป โดยตวัอาคาร

พระที่นั่ งมีรูปแบบสถาป ัตยกรรมยุโรป           

แต่หลงัคาพระทีน่ัง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 

จนเป็นที่มาของชื่อ "ฝรั่งสวมชฎา”

พระทีน่ัง่อาภรณ์ภโิมกข์ปราสาท 

 หรือ ศาลาไทย เป็นสถาปัตกรรม

ไทยแท้สมัยก่อนใช้เป็นที่ประกอบพิธีโสกันต์ 

(โกนจุก) งดงามอยู่ข้างกำาแพงแก้ว

ด้านหลงัพระทีน่ั่งอาภรณ์ภโิมกข์ปราสาท 

ก็จะเป ็นพระที่นั่ งดุสิตมหาปราสาท         

ที่ตัง้พระบรมโกศของพ่อ
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 พวกเรามโีอกาสได้นัง่ฟังพระสวดอภธิรรมอยู่ตรงเชงิบนัไดก่อนขึ้นพระทีน่ั่งฯ 

เมือ่ใจนกึถงึว่า ณ ขณะนี้เรากำาลงัอยูใ่นงานศพของพ่อ เสยีงพระสวดนี้คอืเสยีงในงาน

สวดศพพ่อ ใจหนึ่งก็ตื้นตันที่ได้มาร่วม แต่อกีใจก็อดคดิถงึไม่ได้ อยากให้เสยีงสวดนี้

เป็นงานของคนอื่น ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พระองค์ท่าน หากแลกได้ขอให้เป็นชวีติของเราเอง

ก็ยอม ตลอดเวลาที่นั่งฟังพระสวดนำ้าตามักจะเอ่อขึ้นมาเสมอ และผู้คนโดยรอบ          

ก็เช่นกัน

 หลังการสวดพระอภิธรรมเสร็จลงก็เป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า วันนี้       

หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล เสด็จเป็นประธาน พวกเรามีโอกาสได้เห็นพิธีการที่ไม่มี

ถ่ายทอดในทีวีเล็กๆ น้อยๆ เช่นการตั้งขบวนยกสำารับภัตตราหารของเจ้าหน้าที่วัง   

การผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารวัง การนมินต์พระพธิธีรรมเพื่อฉันท์ภัตตาหาร

 โดยปกตเิจ้าหน้าที่วังจะจัดให้ขึ้นกราบสักการะรอบละ 70-130 คน แต่ถ้า

เป็นการขึ้นกราบสักการะช่วงที่มีการประกอบพิธีแบบพวกเราจะเหลือรอบละ

ประมาณ 20-30 คน

 

 เมือ่ก้าวเท้าข้ามธรณปีระตพูระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท รูส้กึถงึความเยน็จบัใจ

ไม่รู้มาจากเครื่องปรับอากาศหรือความรู้สึกในจิตใจของเราเอง ทุกก้าวที่เดินเข้าไป

รู ้สึกได้ถึงความสั่นสะท้านของร่างกาย เมื่อมองเห็นพระบรมโกศอยู่เบื้องหน้า          

ยากที่จะบอกได้ว่าคิดหรือรู้สึกอะไรกันแน่ อยากมองพ่อให้เต็มตา อยากกราบ           

สักการะให้ถูกต้อง ให้ดีที่สุด อยากตั้งจิตอธิษฐานให้พ่อรับรู้ว่าลูกคนนี้มาคุกเข่า       

อยูต่รงหน้า และขอให้คำาสตัย์สญัญาว่าจะปรบัปรงุตวัเองให้ดขีึ้น แม้อาจจะไม่สามารถ

เป็นคนที่ดทีี่สุดได้ แต่จะทำาให้ดขีึ้น และจะขอเป็นข้ารองบาททุกชาตไิป

 เวลาไม่กี่วนิาทนีั่นเป็นช่วงเวลาที่มคี่าที่สุดช่วงหนึ่งในชวีติ
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 เล่าความรู ้สึกไปแล้วขอเล่าถึงขั้นตอนการกราบสักนิด      

เพราะรู้สกึว่าจะไม่เหมอืนที่สื่อต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กันไว้ ไม่แน่ใจว่า

เป็นการปรบัเพือ่กระชับเวลาในช่วงทีม่พีธิกีารหรอืไม่นะคะ เมือ่เราเข้าไป

นั่งบนพระที่นั่ง จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกขั้นตอนอยู่ด้านหน้า เสียงจะ   

ค่อนข้างเบา คนทีอ่ยูท้่ายแถวอาจจะไม่ค่อยได้ยนิ เจ้าหน้าทีจ่ะบอกให้นัง่ 

ทกุคนทัง้ชายหญงิให้นัง่พบัเพยีบไปด้านขวา จากนัน้จะบอกให้ประนมมอื 

แล้วกราบ (กราบ 1 ครัง้ไม่แบบมอื ไม่กระดกข้อมอื) แล้วเจ้าหน้าจะบอก

ให้เงยหน้าขึ้น กราบพระบรมโกศแค่ครัง้เดยีว ไม่มกีารกราบพระพุทธรปู

ประจำาพระชนมวารแบบที่ประชาสัมพันธ์ไว้ ขัน้ตอนทำาช้าๆ เป็นจังหวะ 

ให้เราได้มีโอกาสตั้งจิต มองพ่อได้อย่างเต็มตา สักการะพ่ออย่าง          

เตม็หวัใจ จากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะบอกให้ลกุขึ้นแล้วกท็ยอยออก เป็นอนัเสรจ็

 

 ลงจากพระที่น่ังสวมรองเท้า คืนถุงดำาให้กับเจ้าหน้าที่   

แล้วก็ออกจากกำาแพงแก้วจะได้รับของที่ระลึกเป็นภาพถ่าย

พระบรมโกศ ถุงข้าวสารที่มลีายพระหัตถ์ “พอเพยีง”

 รวมเวลาทั้งหมดที่พวกเราใช้ก็ประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งแต่  

ต ี3 – 7.30 น. เป็นช่วงเวลาแห่งความมุ่งมั่น อดทน เพื่อคนที่เป็นที่รัก 

เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เป็นยิ่งกว่าพระราชา เพราะพระองค์เป็นพ่อ    

ของพวกเรา

 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึก   

ในพระมหากรุณาธคิุณหาที่สุดมไิด้ 
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แม้ไม่อาจเทยีบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณธิาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ 

จะขอเดนิตาม รอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพยีงไหน  ไม่ทำาให้พ่อผดิหวัง… 
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แถมท้าย สำาหรบัใครทีย่งัพอมเีวลาและพละกำาลังเหลอื 

ขอเชิญชวนให้ไปชมพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งจะใช้

ในการเคลื่อนพระบรมศพ ต้ังแสดงอยู ่ภายใน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร เมื่อออกจาก

พระราชวัง สามารถเดินย้อนมาทางสนามหลวง  

ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ 

ซึ่งเปิดทำาการช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
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เกาหลี
(อีกรอบ) มั๊ย???

ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
อรณิชชา แก้วทิพย์
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 อันยองฮาเซโย

 และแล้วก็ถึงวันนี้ที่รอคอยหลังจากจองตั๋วเครื่องบินในราคาที่เราเอื้อมถึงได้ตั้งแต่ปลายปี 58 ไปเยือนดินแดนกิมจิ วันหยุด 

มาถึงแล้ว รออะไรละคะ เก็บเสื้อผ้าและของใช้จำาเป็นลงกระเป๋า ตอนแรกเสื้อผ้ากะใส่สีสันคัลเลอร์ฟูลสุดฤทธิ์ แต่ก่อนออกเดินทาง

ประมาณ 1 สัปดาห์ ชาวไทยทั้งผองก็ได้รับข่าวเศร้าที่สุดของเราชาวไทย จากการเสด็จสู่สวรรคาลัยขององค์พ่อหลวงของแผ่นดิน        

ถงึแม้เราจะเดนิทางไปถงึเกาหล ีเราก็ยังแต่งกายไว้อาลัยแด่องค์พ่อหลวงอยู่

 การเดนิทางของเรา เริม่ต้นทีเ่ชยีงใหม่ลงดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร ด้วยสมาชกิ 2 คน และไปรวมกลุ่มกบัสมาชกิทีก่รงุเทพฯ 

อีก 4 คน เดินทางพร้อมกันจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง เวลา 01.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหล ี            

รวมสมาชิกทั้งหมด 6 คน โดยภารกิจของเรานอกจากมาเที่ยวเปิดประสบการณ์ในเกาหลีแล้ว ก็คือตามชิมอาหารที่ลูกๆ ของเรา           

(3 แฝดตระกูลซง, ลูกชายแฝดของซงอิลกุก พระเอกเรื่องจูมง) ทานในรายการเรียลลิตี้ The Return of Superman จำานวนสมาชิก      

ของเรากำาลังด ีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกนิไป แต่ก่อนเดนิทางค่ะ เราทัง้หมดเครยีดมากเนื่องจากกระแสการไม่อนุญาตให้ชาวไทยผ่านเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมอืงของเกาหล ีอ่านรวีวิในสือ่โซเชยีลต่างๆ แล้วยิง่เครยีด เพราะในรวีวิบอกกระทัง่ว่าถงึแม้จะมหีลกัฐานยนืยนัทกุสิง่อย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นจดหมายรับรองการทำางาน เอกสารรับรองเงินเดือน แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผ่านก็ผ่านเข้าเมืองไม่ได้โดยไม่มีเหตุผล แต่เรา

เป็นพวกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เตรียมหลักฐานทุกอย่างให้พร้อมเข้าไว้ พอเครื่องบินแตะสนามบิน และลงจอดด้วยความปลอดภัย        

ในเวลาประมาณ 9.00 น ตามเวลาในเกาหลี (เวลาที่เกาหลีช้ากว่าบ้านเราไป 2 ชั่วโมง) ก็ไปเข้าแถวยืนต่อคิวเพื่อผ่านพิธีการตรวจ     

คนเข้าเมอืง ไม่เหมอืนที่เข้ารวีวิไว้เลยคะ สมาชกิทัง้หมดผ่านเจ้าหน้าที่มาด้วยความเรยีบร้อย ไม่ถามปัญหาสุขภาพซักคำา เราเดนิทาง

กัน 6 คน มสีมาชกิเพยีงคนเดยีวที่ไม่เคยเดนิทางเข้าเกาหลเีลย แต่ก็ไม่มปีัญหาใดๆ เลย (แอบๆ แซวกันเล่นว่าหน้าตาเราคงไม่เหมอืน

แรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่เลยให้ผ่าน) แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น เราแอบสังเกตเห็นมีหญิงไทยที่เข้าคิวก่อนหน้าน้องสมาชิก ถูกเจ้าหน้าที่    

เรยีกแยกออกไป ได้แต่หวังว่าขอให้เธอผ่านไปได้ด้วยดี

แฝดสามตระกูลซงแรงบันดาลใจให้ตามรอย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   37

วันแรกของทริปนี้คะ

 หลังจากถึงสนามบินอินชอนแล้วเป้าหมายเราคือ ปูซานค่ะ เราจองตั๋วรถไฟ 

KTX (รถไฟความเร็วสูงตามกระแสหนังเรื่อง Train to Busan ของเราเป็นภาค 2 ค่ะ    

เสนอตอนอาจุมม่าตามล่าซอมบี้) จากเมอืงไทยไปในราคาไป-กลับ 9,100 วอน และม ี

T-money Card ซึง่เป็นบตัรเตมิเงนิทีใ่ช้ขึ้นพาหนะทกุชนดิและซื้อของในร้านสะดวกซื้อได้ 

ซึง่ใช้ได้ไม่มวีนัหมดอาย ุแต่ขอให้มเีงนิในบตัรเท่านัน้ จากพีน้่องในสถาบนัฯ  อากาศกำาลงัดี

ไม่หนาวหรอืร้อนเกนิไป เราซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อเตรยีมขึ้นไปทานใน KTX รถไฟ

ออกประมาณ 12.00 น. นั่งไปเรื่อยๆ สลับกับชื่นชมบรรยากาศสวยงามภายนอก           

เหน็การทำานาข้าว ทำาสวนลกูพลบัของเขาแล้ว รูส้กึถงึความมเีทคโนโลยสีงู เพราะแต่ละที่

ที่ผ่านมีรถไถ อุปกรณ์ไฮเทคอยู่ แต่ตลอดระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง ที่นั่ง KTX เห็นผู้คน    

ไม่ถงึ 20 คน เขาไปไหนกันหมดน๊า หรอืทำางานหมด

 ถึงปูซานประมาณ 16.00 น. เดินประมาณ 5 นาทีถึงโรงแรมที่พัก เช็คอิน      

และเกบ็ของ เริม่มดืแล้ว กองทพัเดนิด้วยท้อง หาอาหารทะเลกนิแถวๆ ชายทะเล จะด้วย

ความหิวหรือความไม่รู้ของเรา สั่งอาหารมาซะมโหฬาร ทั้งปิ้งย่างซึ่งประกอบไปด้วย

หอยตัวขนาดฝ่ามอื 1 ถาดใหญ่ ปลาหมกึที่สดมาก (ดิ้นดุบดุบอยู่) ปลาไหลสดๆ (หางยัง

ดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่) ปลาซาชมิ ิต้มยำาสไตล์เกาหล ีรวมทัง้เครื่องเคยีง กมิจ ิผักดอง ผัดวุ้นเส้น

เกาหล ีและอกีหลายอย่างวางเต็มโต๊ะ ที่สำาคัญเครื่องเคยีงเสริ์ฟไม่อัน้ค่ะ อิ่มพุงจะแตก

แต่ก็ไม่หมด ต้องย่างแล้วใส่ห่อกลับโรงแรม แต่รวมความแล้ว อาหารสดจรงิ แต่รสชาติ

ความอร่อยได้ 7 คะแนน

วันที่ 2

 เพือ่ให้ได้พกัผ่อนเตม็ที่เรานัดกนั 9.00 น. เมือ่สมาชกิพร้อมเราออกเดนิทางไป 

Gamcheon Culture Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างตั้งแต่บนเขา               

ลดหลั่นลงไปยังตีนเขา บรรยากาศเย็นสบาย แต่เดินซักพักฝนเริ่มตก ความหนาว         

เพิ่มขึ้นทันท ีที่นี่นอกจากจะมทีวิทัศน์บ้านเมอืงสวยงามแล้วยังมรี้านค้ามากมาย 2 ข้าง 

เราเริ่มช้อปเบาๆ ได้ของฝากมาพอหอมปากหอมคอ จากนั้นเริ่มปฏิบัติภาระกิจต่อ          

ที่ปูซานนี่เราต้องชิมออมุก ตามรอยแฝดสาม โดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเดินต่อ                 

อกีประมาณ 5 นาท ีนัน่ไง ออมกุไม้ใหญ่มากเสยีบอยู่หน้าร้าน เลอืกออมกุมาคนละอย่าง

ทานด้วยกัน อมื! อร่อยใช้ได้

 จากนั้นนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน รถเมล์ และเดินจากปากทางอีกเกือบ 10 นาท ี           

ไปวัดแฮดงยงกุงซา ซึ่งเป็นวัดริมทะเลและมีรูปพระสังฆจายปั้นที่ริมผา เดินขึ้นลงเขา

เหนือ่ยพอสมควร แต่ด้วยอากาศเยน็ ทำาให้เราไม่เหนือ่ยมาก ดืม่ดำา่กบัทวิทศัน์พอสมควร

ก็ไปต่อยังไฮไลท์ประจำาวันนื้ ซึ่งนั่นก็คอื ราชาปู (King Crab) โดยเรานั่งรถเมล์สุดสาย  

ถงึร้านค้าอาหารทะเลทัง้หลาย กุ้งสดๆ ปูเป็นๆ ตัวใหญ่โตมาก หนัก 2 กก. ร้านแถม  

ตัวพอเหมาะให้อกี 2 ตัว นำาไปนึ่งและจากนัน้นำาข้าวไปผัดในกระดองปู อร่อยมากกกกก

และที่ขาดไม่ได้ เครื่องเคยีงเต็มโต๊ะเช่นเคย ทานจนเหนื่อย ไม่หมดแกะปูพร้อมข้าวผัด 

ห่อกลับมาโรงแรม สรุปมอีาหารเหลอือกีแล้ว ส่งต่อแม่บ้านโรงแรมทาน ไม่ไหวจรงิๆ
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 วันที่ 3

 เรามเีวลาที่นี่จนถงึบ่าย ก่อนจะนั่ง KTX กลับเข้ามาโซล หลังจากเช็คเอาท์

และฝากของแล้ว ไปตามรอยลูกอกีค่ะ นั่งรถเมล์ สุดสายไปลงที่ Oryukdo Skywalk 

ใช้เวลาประมาณไป-กลับ 1 รอบจากที่พัก อากาศวันนี้ค่อนข้างอุ่นกว่าทุกวัน ไปเดนิ

สกายสักพัก แดดเริ่มแรง ได้เวลากลับเพื่อถงึโซลไม่คำ่าเกนิไป ออกปูซานประมาณ 

14.00 น. ตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยด ีดแูล้วง่วง หลบัซะส่วนใหญ่ เป็นการพกัเอาแรง

สำาหรับตะลุยโซลต่อ ถึงโซลประมาณ 17.00 น. อากาศที่โซลหนาวเย็นกว่า                  

ปูซานมาก เมื่อถึงที่พักแถบ Sinsa หนึ่งในสมาชิกเสนอไก่พะโล้ ว่าไงว่าตามกัน      

เรื่องอาหารพี่ไม่เกี่ยง ไปเลย เป็นไก่พะโล้รสชาติเด็ดดวง ไม่มีกลิ่นพะโล้ เป็นไก่       

ในนำา้แกงขลุกขลกิ มวีุ้นเส้นผสม เราสั่ง 2 ที่ เลอืกเผ็ดน้อยใส่วุ้นเส้น เผ็ดปานกลาง

ใส่เส้นคล้ายก๋วยเตี๋ยว ใครบอกอาหารเกาหลีไม่เผ็ด ป๊าดดดด!! นี่เราชอบอาหาร  

รสจัดแล้วนา เผ็ดน้อยของเขายังต้องสู๊ดปากเป็นพักๆ เผ็ดปานกลาง เม็ดพริก       

เรียงราย ดีที่เราไม่สั่งเผ็ดที่สุด จะสงสารกระเพาะน้อยๆ ของตัวเอง สรุปรสชาต ิ

อร่อยได้ 9 หน้าตาอาหารใช้ได้ บรรยากาศในร้านและการบรกิารผ่าน

 วันที่ 4

 วันนี้ไปไหนจ๊ะ เล่ายาวนะ วันนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 4 คน

รวมผู้เล่าจะไปเยี่ยมบ้านลูกๆ แถบซงโด ซึ่งอยู่ในเขตอินชอน     

อีก 2 คนจะไปช้อป 4 คนที่จะไปซงโดเป็นติ่งลูกๆ ค่ะ 2 คน         

ติ่งสายแข็ง ถามอะไรเกี่ยวกับลูกรู้หมด อกี 2 คนติ่งสายตามค่ะ 

เรานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปค่ะ น่ังจนไปถึงอินชอนใช้เวลาประมาณ 

1.45 ชั่วโมง ถงึ Central park บรรยากาศเย็นสบายค่อนไปทาง

หนาว เนื่องจากซงโดเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเล   

ไปต่อไม่ถกู เดนิไปถามป้อมยาม เป็นคณุลงุดมูอีายอุยู ่แต่โต้ตอบ

ภาษาอังกฤษได้ แกแนะนำาให้เราเรียกแท๊กซี่หรือรถเมล์ รออยู่ 

สักพักรถเมล์ไม่จอด แท๊กซี่ไม่เห็น ทำาไงดีล่ะ พอดีเหลือบเห็น 

Informat ion Center เลยได ้รับความช ่วยเหลือจากที่นี่                       

เรียกแท๊กซี่ให้ เราระบุสถานที่ที่ตามรอยลูกๆ แฝดสาม ที่แรก    

ที่จะไปคือร้านเกี๊ยว (มันดู) ในตำานาน แท๊กซี่พามาส่งร้านเกี๊ยว  

ที่ลูกทานด้วยความอร่อย 8 ถาดต่อ 4 คน 3 คน เป็นเด็กอายุ    

3 ขวบ อีก 1 คือพ่อซึ่งต้องควบคุมนำ้าหนัก (ทานไปได้ยังไง??)   

เราเข้าไปสัง่และได้นัง่ทีท่ีลู่กๆ นัง่ด้วย รสชาตเิกีย๊วเนื้ออร่อยมาก

รสละมนุเหลอืเกนิ มาพรอ้มกบันำา้ซปุเนื้อ หวาน หอมกลมกล่อม  

อร่อยมาก แต่ของเราผูใ้หญ่ 4 สัง่เกีย๊ว 4 ถาดเอง แถมด้วยคมิบบั

ซึ่งรสชาติคล้ายบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปรสต้มยำาอีก 1 จานเท่านั้น  

โปรดเหลือพื้นที่ในกระพาะของท่านไว้ เพราะตามลายแทงเรา   

ยังมีขนมปังร้าน  N.Y Bagel n’Cream Cheese อีก ออกจาก      

ร้านเกี๊ยวเดนิตามหาร้านนี้ตามลายแทงที่ได้มา หาเท่าไรก็ไม่เจอ 

หมดหวังแล้ว และมองเห็นหลังคาบ้านลูกๆ อยู่ไกลๆ เดินเล่น    

ไปเรื่อยๆ สังเกตความเป็นอยู ่ของที่นี้ พบว่าเป็นเมืองใหญ่          

แต่รถราและผู้คนไม่ค่อยมาก 
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 ทางเดนิไปบ้านลูกเป็นทางเดนิเลยีบสวนสาธารณะ มเีลนสำาหรับจักรยาน 

สลับกับที่พักอาศัยและร้านค้าไม่ใหญ่มาก สะดวกสบายตามที่เห็นในรายการ          

ทุกอย่าง น่าอจิฉาเด็กๆ และผู้คนที่นี่จัง เดนิสักพักโอ๊ะ!! นั่นไง N.Y Bagel’n Cream 

Cheese มรีปูลกูๆ อยูห่น้าร้านด้วย เข้าไปเลย ทัง้ทีก่ระเพาะเตม็ไปด้วยเกีย๊ว แต่ไหนๆ

ก็ไหนๆ จัดการสั่งเป็นพธิ ี2 ชิ้น 2 ไส้ (จำาไม่ได้ว่าสั่งอะไรบ้าง มัวแต่ฟินกับรูปลูกๆ  

ทีอ่ยู่ในร้าน) อร่อยอยู ่แต่ท้องรบัไม่ค่อยไหว ชมิไปนดิเดยีวแล้วกเ็ดนิต่อ จากคอนโดฯ 

ที่ 501 502 ต่อไป จนเห็นคอนโดฯ 101 และ 102 นั่นไง เจอแล้ว บ้านลูก เหมอืนใน

รายการเปี๊ยบเลย ดใีจมากๆๆ ไปถ่ายรูปหน้าคอนโดฯ ประดุจดั่งบ้านตัวเอง และไป

เดนิเล่นที่สนามเด็กเล่นที่ลูกๆ มาเล่นออกในรายการบ่อยๆ พื้นสนามนุ่มมาก น่าจะ

บาดเจ็บน้อยหากมีการหกล้มไป นั่งเล่นบริเวณนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง เผื่อลูกจะ  

ลงมาเล่นบ้าง ผดิหวังค่ะ ลูกไม่มา อาจเพราะใกล้คำ่าเข้าไปทุกท ีและอากาศเริ่มเย็น

จนหนาวแล้ว ออกจากหน้าคอนโดฯ ตามทางจะไปขึ้นรถไฟฟ้า มีงานแสดง              

The Light Rose Garden หรือกุหลาบไฟ LED ตรง Central Park เดินเล่นถ่ายรูป       

ไปเรือ่ยๆ รอเวลาทีเ่ริม่เปิดไฟตอน 19.00 น. แต่รอต่อไปไม่ไหว หนาวเกนิ กลบัเถอะ   

ไปก่อนนะลูกๆ เห็นความเป็นอยู่ของลูกแล้วออมม่าก็สบายใจ บรรลุแล้วสำาหรับ    

ทรปินี้
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 วันที่ 5

 นัง่รถไฟใต้ดนิไป Ewha University ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัผูห้ญงิล้วนอันดบั 1 

ของเกาหลี เห็นนักศึกษาติดป้ายไปท่ัว และเหมือนขอให้คนที่เดินผ่านไปมาลงชื่อ 

อะไรสักอย่าง เพิ่งมารู ้ตอนกลับว่าที่เกาหลีมีการประท้วงประธานาธิบดีหญิง         

ของเกาหลี ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันรึเปล่า เดินเล่นถ่ายรูปสักพัก สมาชิกบอกไป         

ช้อปกันเถอะ ก่อนช้อปเติมพลังก่อน มาเกาหลีก็ต้องเนื้อย่างเกาหลีอันเลื่องชื่อ    

กลางวันนี้ฟินสุดๆ เป้าหมายต่อไปช้อปคะ Myeongdong สิคะ นั่งรถไฟฟ้าไป             

พอไปถงึ โอ้โห้ กว้างขวาง ใหญ่โต สุดลูกหูลูกตา เตรยีมใจและเตรยีมเงนิในกระเป๋า

ของท่านให้ด ีช้อปแต่พองามให้เหมาะกบัฐานะของตน (คดิในใจ) วนันี้เดนิเข้ารา้นนัน้

ออกร้านนี้เป็นระยะทางมากกว่า 20,000 ก้าว ใช้เวลามากกว่า 5 ชั่วโมง มื้อเย็น   

ถงึดกึทานไก่คลุกซอสตามมตขิองสมาชกิ รสชาตหิวานเลี่ยนไปนดินงึ

 วันที่ 6

 เช้านี้ไปหมูบ้่านบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) บ้านเรอืนสไตล์เกาหลี

สวยงามมาก ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี อุณหภูมิประมาณ 8-9 องศา หนาวเย็นใช่เล่น                

ทีน่่าสงัเกตคอืตามสถานทีท่่องเทีย่ว แหล่งช้อปป้ิงต่างๆ เขาจะมเีจ้าหน้าทีซ่ึง่ไม่แน่ใจ

ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือไม่ เพราะเห็นหน้าตาดูจะเป็นนักศึกษา ใส่ชุดเสื้อแดง                 

ติดป้ายเป็น Information ทุกที่ตามแยกต่างๆ ไม่จำาเป็นต้องมีป้อมหรือใช้สถานที่             

ให้ยุง่ยากและทีท่ีจ่ะต้องตามรอยลกูอกีทีค่อื ร้านซีโ่ครงตุน๋ (Bugmaggol) เป็นซีโ่ครง

เนื้อตุน๋เป่ือยเสร์ิฟมาทัง้ชิ้นใหญ่ซีโ่ครง อร่อยมากๆๆ แต่ยอมใจลกูๆ ทานหมดคนละชิ้น

ได้ไงเนีย่ะ อิ่มท้องเดนิช้อปต่อสิง่ทีข่าดเหลอืและของฝากมติรรกัแฟนเพลง  โดยใช้เวลา

เกอืบ 5 ชัว่โมงเหมอืนกนั
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 วันที่ 7

 กลบัแล้วค่ะ แพคกระเป๋ากลบั มปีระเดน็อกีแล้ว ขึ้นเครือ่งบนิจากอนิชอนแต่เช้า ถงึดอนเมอืง 15.10 น. และต้องต่อเครือ่ง   

กลับเชียงใหม่ Boarding Time 16.20 น. จะทันไหมนี่ลุ้นๆๆๆๆ พอเครื่องบินแตะปุ๊บรีบวิ่ง 4x100 ไปเข้าคิวผ่านตรวจคนเข้าเมือง                  

วันนี้เหมือนแกล้ง คนต่อคิวเยอะมาก อาจเป็นบุญเก่าแต่หนหลังค่ะได้น้องๆ สมาชิกที่ผ่านไปก่อนรอรับกระเป๋าให้ และนำาส่งที่                    

เค้าท์เตอร์เชค็อนิ ซึง่จะปิดเค้าท์เตอร์ก่อนเครือ่งออก 45 นาท ีแต่พอไปถงึเจ้าหน้าทีบ่อกเครือ่งดเีลย์อกีจาก 16.55 น. เป็น 17.20 น.  

โชคดมีาก หลงัรำา่ลากนัแล้วกร็บีวิง่ต่อเพือ่ไปรอหน้าเกทให้ทันเวลา และในทีส่ดุกถ็งึบ้านโดยสวสัดภิาพ

 นบัเป็นการเดนิทางทีอ่ิม่ท้อง อิม่ตา อิม่ใจ มคีวามสขุหลงัชาร์ตแบตเตม็พลงัแล้ว พรุง่นีท้ำางานต่อ เย้! เย้! 


