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(จริงๆ)

 เป็นอย่างไรกันบ้าง สบายดีไหมครับชาวสถาบันฯ ที่รักทุกท่าน นี่ก็เข้าสู่           

ช่วงฤดูที่มปีัญหาหมอกควันของเชยีงใหม่และภาคเหนอืกันอกีแล้ว ยังดทีี่พอจะมลีมพัด    

และฝนตกสลับเป็นช่วง ๆ อยู่บ้างในช่วงนี้ ท�าให้พอจะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหา      

หมอกควันได้เป็นบางวัน แต่บางวันก็หนักหนาสาหัสพอควร วิธีประเมินคุณภาพ           

ของอากาศแบบชาวบ้านที่อาจารย์ชอบใช้ ก็คือแหงนหน้ามองไปทางดอยสุเทพ            

จากชั้นสี่ของตึกหนึ่งตอนเที่ยงวัน ถ้าวันไหนมองเห็นตัวพระธาตุชัดเจน แสดงว่า      

อากาศดีมาก วันไหนเห็นแบบเบลอ ๆ พอมองเห็นยอดดอยและพระธาตุเป็นเงา ๆ           

ก็ยังพอจะหายใจได้ไหวอยู่ แต่ถ้าวันไหนมองไม่เห็นตัวดอยสุเทพเลย แสดงว่า วันนั้น

ความรุนแรงของปัญหาหมอกควันในตัวเมืองเชียงใหม่น่าจะหนักหนาสาหัส อยู่ในขั้น

อันตราย แต่ถ้าอยากให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ คงต้องอาศัยเครื่องมือตรวจวัด

คุณภาพอากาศของกลุ่มวิจัยมลภาวะ ที่มี ดร.ทิพวรรณ เจ้ใหญ่ของเรา เป็นแกนน�า      

เอาเครื่องฯ มาตัง้ตรวจที่หน้าสถาบันฯ ของเรา ท่านใดที่เป็นโรคภูมแิพ้ เป็นโรคหอบหดื 

ก็คงจะหายใจล�าบากมากกว่าคนอื่น บางท่านอาจต้องถูกน�าส่งเข้าโรงพยาบาล            

เพื่อรับการรักษาโรคหอบหดื หรอืไม่ก็หอบผ้าหนไีปอาศัยอยู่ที่ภาคอื่นเป็นการชั่วคราว 

ยังไงก็ขอช่วยกันดูแล ช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันกันต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัย

ของ ดร.ทิพวรรณ คุณธัญญ่า (แขก) และทีมงานมลภาวะที่กล่าวไปแล้ว คงต้อง            

ช่วยกันรณรงค์และหาทางแก้ไขปัญหาเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพราะดูท่าทางแล้ว  

คงจะเป็นปัญหาของภาคเหนอืต่อไปอกีนานในช่วงหน้าร้อนของทุกปีครับ

 ในเดอืนเมษายน ถอืเป็นเดอืนทีพ่วกเราจะมงีานรดน�า้ด�าหวั ขอพรจากผูอ้าวโุส

ของสถาบันฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นที่ผ่านมาทุกปี ปีนี้ก�าหนดจัดงาน     

ในวนัที ่19 เมษายน ในช่วงเช้าทีส่ถาบนัฯ ตกึหนึง่ ส่วนในตอนบ่าย จะเป็นงานรดน�้าด�าหวั

ที่เราจะจัดขบวนแห่ไปร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน มช. เพื่อรดน�้าด�าหัวผู ้อาวุโส               

และผู้บริหารของ มช. เหมือนเช่นทุกปี หวังว่าชาวสถาบันฯ ทุกท่านจะได้มาร่วมงาน   

เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสของสถาบันฯ ด้วยกันนะครับ

 ส่วนอีกเรื่องที่หลายท่านดูจะชอบเดือนเมษายนกันมากกว่าเดือนอื่น ๆ              

ในรอบปี เพราะเป็นเดือนที่มีวันหยุดพิเศษที่หยุดติดต่อกันนานมาก และยังเป็นช่วง        

ปิดเทอมส�าหรับท่านที่มีครอบครัวและมีลูกอยู่ในวัยเรียนอยู่ จึงถือเป็นโอกาสทอง       
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ของบางท่านที่จะขออนุญาตลาพักร้อน (เพราะร้อนจริง ๆ)       

พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลบ้าง ที่พอมีตังค์เหลือใช้มากหน่อย   

ก็ไปเที่ยวไกลถึงต่างประเทศ ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา         

จงึเห็นมใีบลาพักผ่อนของชาวสถาบันฯ เสนอขออนุมัตลิ่วงหน้า

มากกว่าช่วงอื่นในรอบปี ก็ขอให้ท่านที่ใช้โอกาสหยุดยาวนี้        

ได้ไปเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวหรือเพื่อน ๆ อย่างม ี    

ความสุข สนุกสนาน สมใจอยากกันถ้วนหน้า ถือเป็นการ      

ชาร์จแบตเตอรี่ให้แก่ชีวิตหลังจากเหนื่อยล้ามานาน หวังว่า   

กลับมาจะได ้ตั้ งหน ้าตั้ งตาท�างานอย ่างคึกคักทุกท ่าน                

เพราะได้พักผ่อนกันเต็มที่ (หวังว่าจะไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาท�างาน

ใช้หนี้ เพราะกู้เงนิไปเที่ยวล่วงหน้าจนเกนิตัว)

 อีกเรื่องที่อยากจะเล่าให้พวกเราได้ทราบ ก็คือ         

การจดัสมัมนาและประชมุร่วมกนัระหว่าง 5 สถาบนัวจิยัใน มช. 

ได้แก่ สถาบนัวจิยัสงัคม สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบนัวจิยัพลงังาน และสถาบนัวจิยัหลงัการเกบ็เกีย่ว บวกกบั

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพของเรา เรียกย่อ ๆ ว่า          

เครือข ่าย 5 ส. ซึ่งจะมีประชุมสัมมนาของทีมผู ้บริหาร              

และนกัวจิยัแกนน�าของแต่ละสถาบนัฯ ในวนัที ่3 เมษายน 2556 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม โดยมีความคาดหวังว่า            

จะสร้างความร่วมมอืในการพฒันางานวจิยัทีบ่รูณาการรว่มกนั

ได้ในเครอืข่ายวจิัยของสถาบันฯ รวมถงึการท�างานวจิัยร่วมกับ

คณะต่าง ๆ  ใน มช. และการหารอืเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันา

บุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกัน ส่วนผลการปรึกษาหารือ         

เป็นอย่างไร มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่เราจะท�างานร่วมกัน     

ในเครือข่าย 5 ส. ได้บ้าง จะขอรวบรวมน�ามาเล่าให้พวกเรา     

ได้ทราบในสารสถาบันฯ ฉบับหน้า

 หากพวกเราพอจ�ากันได้  เมื่อสองปีก่อนทางสถาบันฯ 

เคยท�าแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจและความผูกพัน       

ของบุคลากรที่มีต่อการท�างานในสถาบันฯ โดยเป็นการตอบ 

ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของสถาบันฯ ซึ่งในคราวที่แล ้ว                

ต้องขอชมเชยพวกเราอย่างมาก เพราะได้รับความร่วมมือ     

จากพวกเราเข้าไปช่วยกนัตอบแบบสอบถามและเสนอข้อคดิเหน็

ที่ดี ๆ เพื่อการพัฒนาสถาบันฯ เป็นอย่างดียิ่ง ถ้าจ�าไม่ผิด           

น่าจะมีพวกเราเข้าไปช่วยกันตอบมากกว่า 80% ขณะนี้           

ทางสถาบันฯ คิดว่าจะขอความร่วมมือจากพวกเราเพื่อท�าการ

ส�ารวจเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพราะเป็นกิจกรรมการส�ารวจ

ตนเองที่พยายามจะท�าทุก 2 ปี คาดว่าน่าจะปรับแบบสอบถาม

ใหม่ได้เสรจ็ และเอาขึ้นเวบ็ไซต์ของสถาบนั เพือ่ขอความร่วมมอื

ให้พวกเราช่วยกันเข้าไปตอบได้ในเดือนเมษายน 2556 นี้           

ยังไงจะได้มีการประกาศแจ้งเวียนผ่านไปทางหัวหน้าส่วนงาน   

ที่ท่านสังกัด เมื่อได้จัดท�าแบบสอบถามเสร็จและน�าขึ้นเว็บไซต์

เพื่อให ้พวกเราเข ้าไปช ่วยกันตอบได ้แล ้ว นอกจากนี้                           

ผลการส�ารวจดังกล่าว ยังถอืเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งที่เราจะต้องท�า

เพื่อเป็นการส�ารวจตนเองของสถาบันฯ และต้องน�าเสนอให้แก่

คณะกรรมการประกันคุณภาพที่จะมาตรวจเยี่ยมและประเมิน

สถาบันฯ ประมาณกลางปีนี้ครับ

 ส่วนเรื่องสุดท้าย ที่จะขออนุญาตเรยีนแจ้งให้พวกเรา

ทราบก็คือ เรื่องการด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ สถาบันฯ       

ของอาจารย์จะครบรอบ 4 ปีที่อาจารย์ด�ารงต�าแหน่งในเดือน

มถินุายน 2556 นี้ มคีวามรูส้กึว่าเวลาผ่านไปเรว็จงั และขอกล่าว

ค�าขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได ้ร ่วมกันท�างานอย่างทุ ่มเท         

ด้วยความเสียสละ และได้ช่วยสร้างชื่อเสียงในด้านการวิจัย 

อย่างมากมายให้แก่สถาบันฯ และ มช. รวมถึงชื่อเสียงให้แก่

ประเทศในการวิจัยทางคลินิกที่เราได้ท�าร่วมกับสถาบันวิจัย    

ชั้นน�าในต่างประเทศ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง         

คณะกรรมการสรรหา และอยู่ในระหว่างกระบวนสรรหาบคุคล

ที่ เหมาะสมเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการคนต่อไป              

ส่วนจะเป็นใคร ใครจะสมัครกันบ้าง และคณะกรรมการสรรหา

จะเลือกใครให้เป็น ผอ. คนต่อไป ก็คงต้องรอติดตามกัน           

เราน่าจะรู้ผลการพจิาณาในเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 2556 

ก่อนอาจารย์ครบวาระในวันที่ 26 มิถุนายน หากทราบผล      

การตัดสินแล้ว จะได้น�ามาเรียนให้พวกเราได้ทราบโดยทั่วกัน 

ต่อไป....พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

#####
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีครับ วันนี้ผมขอแนะน�าโครงการวิจัยใหม่เกี่ยวกับโรคเอดส์ของสถาบันฯ ที่จะเริ่มด�าเนินการในปีนี้ชื่อโครงการ     

RV 306 ครับ อันที่จรงิจะว่าไปแล้ว โครงการนี้ก็ไม่ใช่โครงการวจิัยใหม่หมดเสยีทเีดยีว แต่เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ 

RV 144 ซึ่งเป็นโครงการทดลองวัคซีนป้องกันเอดส์ที่ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ที่พบว่าวัคซีน                   

ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ 60% ในปีแรกหลังได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามระดับประสิทธิผลค่อย ๆ ลดลง                      

จนเหลอืประมาณ 31% เมื่อครบสามปีครึ่ง และปัจจุบันวัคซนีตัวนี้ก็ยังเป็นวัคซนีป้องกันเอดส์ตัวเดยีวที่ได้ผล 

 โครงการ RV 306 จึงจะน�าวัคซีนของโครงการ RV 144 มาศึกษาต่อยอด โดยทดลองฉีดวัคซีนอัลแวค-เอชไอว ี                 

และเอดส์แวกซ์บี/อี ซึ่งเคยใช้ในโครงการ RV 144 ให้กับอาสาสมัครตามโปรแกรมของ RV 144 แต่จะฉีดเพิ่มที่ระยะเวลา 1 ปี         

ในหลาย ๆ รูปแบบด้วย เพื่อดูการกระตุ้นภูมิคุ้มกันผ่านทางลักษณะการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายและในเยื่อเมือก       

ฉะนั้นนอกจากจะมีน�าเลือดของอาสาสมัครไปตรวจแล้ว โครงการจะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากบริเวณล�าไส้ใหญ่ส่วนปลาย              

และไขกระดูกไปตรวจดูด้วย

 หน่วยงานที่ร่วมในการวจิัยนี้ประกอบด้วย ศูนย์ทดสอบวัคซนี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล สถาบันวจิัย

วทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมการแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และที่สถาบันฯ ของเรา โดยศูนย์วจิัยโรคเอดส์ 

สภากาชาดไทย รบัเป็นสถานทีเ่กบ็และตรวจตวัอย่างเนื้อเยือ่ ส�าหรบัทีส่ถาบนัฯ มอีาจารย์หมอสวุฒัน์ ท่านผูอ้�านวยการเป็นหวัหน้า

โครงการ ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่โครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 25-26 มี.ค. 2556 และคาดว่าจะเริ่มรับอาสาสมัครได้ภายใน             

กลางปีนี้
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ในฉบับนี้ ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา       

ของโรคติด เชื้อจะขอเล ่ าถึ งงานวิ จัยด ้ านภูมิคุ ้ มกัน                           

ต่อโรคมาลาเรีย ซึ่งท�าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันสุขภาพ   

แห่งชาติ (The National Institute of Health: NIH) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมี ดร.จิรประภา วิภาษา เป็นหัวหน้า

โครงการ

 ก่อนจะเล่าถึงโครงการวิจัย ขอเท้าความถึงความรู้

ด้านภูมคิุ้มกันกันก่อน โดยปกตแิล้วเมื่อร่างกายได้รับเชื้อโรค 

ระบบภูมิคุ ้มกันของเราจะก�าจัดเชื้อเหล่านั้นโดยเกิดการ 

กระตุ ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้มีการท�างานที่แตกต่างกัน      

ออกไป เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า B cells จะแบ่งตัว   

โดยส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเป็นเซลล์ที่เรียกว่า 

Plasma cells สามารถสร้างและหลั่งโปรตีนที่ เรียกว่า 

แอนติบอดี ซึ่งสามารถจับกับเชื้อโรคท�าให้เกิดการยับยั้ง     

การเจริญเติบโตของเชื้อโรคและเมื่อเกิดร่วมกับการท�างาน

ของเซลล์ชนดิอื่น ๆ ร่างกายจะก�าจัดเชื้อโรคได้ Plasma cells 

เหล่านี้บางส่วนจะตายลงและบางส่วนจะเข้าไปอาศัยอยู่ใน

ไขกระดูก ท�าหน้าที่สร้างแอนติบอดีออกสู่กระแสเลือดได้    

เป็นเวลานานท�าให้ร่างกาย สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ทันที

หากได้รับเชื้ออีกครั้ง นอกจากนี้ B cells บางส่วนจะพัฒนา  

ไปเป็น memory B cells ท�าหน้าที่จดจ�าโปรตีนนั้น ๆ               

หากถกูกระตุน้จากเชื้อโรคเดมิอกีครัง้จะสามารถเปลีย่นแปลง

ตัวเอง เพื่อสร้างแอนติบอดีได้อย่างรวดเร็ว ระบบภูมิคุ้มกัน

จาก B cells จงึมคีวามส�าคัญมากในการต่อสู้กับโรคตดิเชื้อ

 จากการศึกษาในโครงการทีผ่่านมาในพื้นทีอ่�าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เราพบว่าผู้ทีเ่คยป่วยด้วยโรคมาลาเรียนั้น

มแีบบแผนของแอนตบิอดแีละ Memory B cells ทีจ่ดจ�าโปรตนีตา่ง ๆ  ของเชือ้มาลาเรยีแตกตา่งกนัมาก บางคนมเีฉพาะแอนตบิอดี

ต่อโปรตีนบางชนิด บางคนมีเฉพาะ memory B cells ต่อโปรตีนที่ต่างชนิดออกไป ที่ส�าคัญและน่าสนใจคือมีบางคนไม่มีทั้ง

แอนติบอดีและ memory B cells ทั้ง ๆ ที่เคยป่วยด้วยโรคมาลาเรียมาหลายครั้งหรือเคยป่วยเมื่อไม่นานมานี้ สาเหตุที่ภูมิคุ้มกัน

ระบบนี้ไม่ตอบสนองหรืออาจจะตอบสนองแต่มีอายุเพียงสั้น ๆ นั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัด
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 ในโครงการวิจัยนี้เราจะประยุกต์ใช้เทคนิคที่ถูกพัฒนา

เมื่อไม ่นานมานี้ โดยการติดสารเรืองแสงเข ้ากับโปรตีน                 

ชนิดต่าง ๆ ของเชื้อมาลาเรียเพื่อน�าไปจับกับผิวของ B cells      

และเมื่อตรวจหาเครื่องหมายหรือโปรตีนอื่น ๆ บนเซลล์    

เดียวกันนี้จะท�าให้ทราบถึงลักษณะของ B cells ที่จ�าเพาะ           

ต่อโปรตีนชนิดนั้น ๆ และหากท�าการศึกษาที่เวลาต่าง ๆ กัน    

หลังตดิเชื้อ จะท�าให้ทราบถงึการเปลี่ยนแปลง การรักษาระดับ

หรอืการลดลงของเซลล์แต่ละชนดิเมือ่เวลาผ่านไป และสามารถ

หาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเซลล์กับระยะเวลาการคงอยู่

ของระบบภูมคิุ้มกันด้วย 

 โ ค ร ง ก า ร นี้ ด� า เ นิ น ก า ร ใ น เ ข ต อ� า เ ภ อ เ มื อ ง                             

จังหวัดแม ่ฮ ่องสอน โดยได ้รับความร ่วมมือเป ็นอย ่างด ี                  

จากบุคลากรของศูนย ์ควบคุมโรคติดต ่อน�า โดยแมลง                         

ในการติดต่อและติดตามผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน 142 ราย      

ในพื้นที่นี้ แต่ละรายจะอยู่ในโครงการนาน 12 เดือน แบ่งเป็น  

กลุ่มผู้ที่เพิ่งหายป่วยจากมาลาเรยี กลุ่มผู้เคยป่วย และผู้ไม่เคย

ได้รับเชื้อมาลาเรีย มีการเจาะเลือด 5 ครั้ง โครงการนี้ได้รับ  

ความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากผูเ้ข้าร่วมโครงการซึง่ในบางหมูบ้่าน

มีอัตราการคงอยู่ในโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการถึง 100 % 

การศกึษานี้จะท�าให้ทราบถงึปัจจยัทีส่�าคญัต่อการเกดิภมูคุ้ิมกนั

ทีป้่องกนัการตดิเชื้อได้ ซึง่อาจท�าให้การพฒันาวคัซนีป้องกนัโรค

เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

1. เตรยีมตัวก่อนเข้าป่า และระหว่างออกล่าช้าง ม้า เสอื สงิโต ฯลฯ

 ช่างประจวบเหมาะเสียเหลือเกินที่สารสถาบันฯ ฉบับนี้ วางแผงในเดือนเมษายน เดือนที่ใครหลาย ๆ คนตั้งหน้าตั้งตา    

รอคอย เพราะนอกจากจะมีวันหยุดเยอะเป็นพิเศษ จะได้อยู่บ้านหรือกลับบ้านไปพบกับสมาชิกในครอบครัวอย่างพร้อมหน้า            

และอีกเหตุผลหนึ่งก็อาจถือโอกาสเลี้ยงฉลองสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง ซึ่งประเด็นหลังนี้ช่างเข้าทางงานวิจัยของ          

หน่วยวิจัยสารเสพติด เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรให้ปลอดภัย วันนี้จึงอยากน�าผลการวิจัยดังกล่าวมาย�้าเตือน    

ให้ชาวสถาบันฯ กันอกีสักรอบ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ดื่มปลอดภัย by Gang SAA

2. การดื่มแบบเสี่ยงต�่า: การค�านวณปรมิาณการดื่ม

      ที่เป็นมาตรฐานและการดื่มแบบยัง้ใจได้

 สูตรในการค�านวนปรมิาณการดื่มคอื 

 ดีกรี x ปริมาณการดื่ม x ค่าคงที่ของปริมาณ             

เอทานอล 1 มล. (0.79) ทั้งหมดหารด้วย 10 

 หรือคิดง่าย ๆ ว่า ในหนึ่งวัน ชายและหญิงไม่ควร  

ดื่มเบียร์เกิน 3 กระป๋อง หากดื่มมากกว่านี้ ชีวิตท่านจะเริ่ม  

เข้าสู่ความเสี่ยงสูงแล้ว

 ควรหาอะไรรองท้องก่อนหากรู้ว่าค�่าคนืนี้ (หรอืเริ่ม

ตั้งแต่บ่ายไปเลย) ยังอีกยาวไกล กินข้าว นม ไข่ หรือผัก        

รองท้องไว้ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนดื่ม เพราะหากปล่อยให้   

ท้องว่าง ร่างกายจะดูดซับแอลกอฮอล์ได้ไวและมากกว่าปกต ิ

ต่อมาควรเลือกเครื่องดื่มที่มีดีกรีต�่า ค่อย ๆ จิบแต่พองาม  

อย่าไปเล่นชนแล้วหมดแก้วเป็นอันขาด รู้จักพูดคุยถามไถ่   

สารทุกข์สุกดิบเพื่อนร่วมวงสนทนามากกว่าเน้นกระดก     

เพยีงอย่างเดยีว และประเดน็ทีส่�าคญัคอื อย่าหาญกล้า “ไฝว้” 

(ขออภัยภาษาวัยรุ่น) กับสัตว์หลายชนิด เช่น เสือฟัดสิงโต    

โดนช้างกระทืบซ�้า เป็นต้น รวมถึงการสูบบุหรี่ระหว่าง          

การดื่มด้วย เพราะนอกจากจะท�าให้ท่านเมาเร็วแล้ว ยังท�าให้

ปวดหวัเวลาตืน่อกีด้วย มเีคลด็วชิามาบอกเพิม่อกีเลก็น้อย คอื

ควรพกวิตามินหรืออาหารเสริม ติดตัวไว้กินระหว่างดื่ม         

สักครัง้หนึ่ง จะช่วยให้คุณไม่เกดิอาการเมาค้างได้
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4. รู้กฏหมาย

3. จะเกดิอะไรขึ้นเมื่อเหล้าเข้าปาก

 ขม !!!! (แน่นอนอยูแ่ล้ว) ล�า !!!! (อนันี้ส�าหรบัขี้เหล้า) 

หลังจากนั้นคือเมา !!!! แล้วเราเคยสังเกตหรือไม่ว่า ดื่มไป     

กี่แก้วกว่าเราจะเมา หรือก่อนเมามีอาการอย่างไรบ้าง         

หากลองเทยีบปรมิาณเหล้าทีด่ืม่เท่ากบัแก้วขนาดใส่เหล้าขาว

เหล้าตอง(ส�าหรับผู ้ช�านาญการพิเศษ) หรือแก้วไหว้เจ้า 

(ส�าหรับระดับปฏบิัตกิาร) จะพบว่าเมื่อดื่มไป 3 แก้ว จะเริ่ม

รู้สึกตัวช้า ดื่มไป 5 แก้ว จะเริ่มเดินเซ ความจ�าสั้น ดื่มไป         

7 แก้ว ภาษาท้องถิ่นเรยีก “เพอะ” คอืเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ 

ดื่มไป 9 แก้ว จะเริ่มคลื่นไส้อาเจียน และหากดื่มมากกว่า      

10 แก้ว จะมอีาการหายใจตดิขัด อดึอัด หัวใจเต้นเร็วผดิปกต ิ

อณุหภมูใินร่างกายต�่าลง(ตวัเยน็มาก) หรอืบางรายทีม่ปัีญหา

เรือ่งสขุภาพอยูแ่ล้ว อาจถงึขัน้ โคม่า หยดุหายใจ เสยีชวีติ ทัง้นี้ 

ปริมาณมาณแอลกอฮอล์ที่ร ่างกายแต่ละคนรับได้นั้นม ี          

ไม่เท่ากัน ดังนัน้หากคดิจะดื่มก็ควรค�านงึถงึตัวเองให้มากขึ้น

 เป็นทีท่ราบกนัอยูแ่ล้วว่าขณะนี้เราม ีพ.ร.บ. ควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้อยู ่ ซึ่งการ                 

รู้กฎหมายแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยลดปัญหา

หรืออันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ลงได ้                

โดยกฎหมายปัจจุบันระบุให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องมีระดับ

แอลกอฮอล์ในเลอืดไม่เกนิ 50 มลิลกิรัม เพราะหากสูงกว่านี้

จะมคีวามเสี่ยงต่อการเกดิอุบัตเิหตุบนท้องถนน เป็นอันตราย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น หากถูกจับได้          

จะระวางโทษจ� าคุก ไม ่ เกิน  1  ป ี  หรือ  ปรับ ตั้ งแต ่                                

5,000 - 20,000 บาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ และให้สั่งพัก          

ใบอนุณาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือยกเลิกใบขับขี่          

เห็นได้ชัดเลยว่าไม่คุ้ม ! ดังนัน้ก่อนสตาร์ทรถ ควรตรวจสอบ

ตัวเองก่อนว่าได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ถ้าดื่ม ต้องใช้สูตร     

ค�านวนตามข้อ 2. มาคดิว่าหากถูกจับ จะถูกด�าเนนิคดหีรอืไม่ 

หากคดิตามสูตรไม่ทัน เรามตีัวช่วยดังนี้ 

- เบยีร์กระป๋อง หรอื ขวดเล็ก ต้องไม่เกนิ 4 กระป๋อง/ขวด

- เหล้า 35 – 40 ดกีร ีไม่เกนิ 3 ก๊ง (1 ก๊ง = 50 มลิลลิติร)

- ไวน์แดง/ขาว 10% ไม่เกนิ 4 แก้ว(1 แก้วไวน์ = 100 มลิลลิติร)

- สปายไวน์คูลเลอร์ 5% ไม่เกนิ 4 ขวด

 ที่บอกไว้ ไม่ใช่ชี้โพรงให้กระรอก เพียงแต่ค�านึงถึง 

ผลที่ตามมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ หากไม่ถูกจับได้แต่ดัน   

ไปเกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสีย สู ้ให้ถูกจับได้คาด่าน        

แล ้วไม ่ต ้องไปสร ้างความเดือดร ้อนให ้ ใครจะดีกว ่า                       

หรอืทางที่ดทีี่สุด “ดื่มไม่ขับ”
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5. แก้อาการเมาค้าง

 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์ส่งผลให้ร่างกาย 

สูญเสียน�้าอย่างมาก ซึ่งเกลือแร่และวิตามินต่าง ๆ ได้ถูก       

ขับถ่ายออกจากร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการเมาค้างได้          

ดังนัน้จงึต้องดื่มเครื่องดื่มที่มเีกลอืแร่ และวติามนิ โดยเฉพาะ

วติามนิ บ ี 1,6,12 เข้าไปทดแทน จะช่วยท�าให้ร่างกายฟื้นตัว 

ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการกนิอาหารอ่อน ๆ หลกีเลี่ยง

ของมันด้วยจะดีมาก ส่วนมืออาชีพที่บอกว่า เมาค้าง จั่งซี่     

มันต ้องถอน เป ็นความเชื่อที่ผิด เพราะหากยิ่งไปเติม

แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอีก ร่างกายจะยิ่งสูญเสียวิตามินและ   

เกลอืแร่ ท�าให้เมาค้างเพิม่ขึ้น หากเป็นหนกัเข้า อาจถกูเจ้านาย

ถอนชื่อออกจากงานการที่ท�าอยู่ก็เป็นได้ !
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

 ขณะนี้เข้าสูฤ่ดรู้อนแล้วนะครบั สภาพอากาศทีร้่อนและแห้งแล้งเช่นนี้ เหมาะกบัการเจรญิเตบิโตของเชื้อโรคหลายชนดิ 

โรคที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน คอื โรคตดิต่อทางอาหารและน�า้  ซึ่งส่วนใหญ่เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี เช่น อุจจาระร่วง อาหารเป็นพษิ 

บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอ หลักปฏิบัติง่าย ๆ ในการป้องกันโรคเหล่านี้             

คอื ผู้ปรุงอาหารต้องปรุงอาหารให้ “สุก ร้อน สะอาด” ส่วนผู้บรโิภคต้อง “กนิร้อนโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จ

ใหม่ ๆ หากเป็นอาหารข้ามมื้อ ให้อุ่นให้ร้อนหรอืเดอืดก่อน ตรงนี้การนึ่งจากไอน�้าเดอืดจะฆ่าเชื้อโรคดกีว่าใช้ microwave ดังนัน้ 

ถ้าเป็นไปได้ให้นึ่ง หากที่ท�างานมีแต่ microwave ก็พอใช้ได้ แต่ขอเตือนว่า ถุงพลาสติกที่ใส่อุ่นอาหารต้องทนความร้อนได้              

ถ้าไปในที่ที่ไม่แน่ใจเรื่องความสะอาดแต่หิวเหลือเกิน ถ้าจะซื้ออาหารก็แนะน�าให้ทานก๋วยเตี๋ยว เพราะมักจะผ่านน�้าเดือดก็ใช้ได้ 

ใช้ช้อนกลางตักอาหารขณะกินอาหารร่วมกับผู้อื่น และหม่ันฟอกสบู่ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร” ส�าหรับน�้าดื่ม           

หรอืน�้าแข็งก่อนซื้อต้องสังเกตเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก อย. ด้วยนะครับ ส�าหรับข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของศูนย์ฯ  

ขอน�าเสนอดังนี้

       ศ. นพ.กติตพินัธุ ์ ฤกษ์เกษม : หวัหน้าหน่วยวจิยัโภชนาการ

หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 1. ดร.ศักดา  พรงึล�าภู  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ

จัดระบบเฝ้าระวังและติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ ่มเสี่ยง        

ครัง้ที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ส�านักโภชนาการ 

อาคาร 4 ชัน้ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 2. ดร.ศักดา  พรงึล�าภู  และ นางสาวนศิากร  หวลจติร์ 

ประชุมร่วมกับผู ้อ�านวยการสถาบันฯ และ ผศ. นพ.เกรียงไกร              

ศรีธนวิบุญชัย เกี่ยวกับ การวางแผนในการด�าเนินงาน โครงการ       

การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ 

และผู ้ป ่วยเอดส์ เพื่อการบูรณาการระบบข้อมูลการติดตาม                    

ผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ 3 ระบบหลักประกัน

สุขภาพของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556        

โดยได้ออกพื้นที่เพื่อไปสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ และโรงพยาบาลนครพงิค์ 

วันพฤหัสบดทีี่ 7 มนีาคม 2556

 โรงพยาบาลช้างเผอืก วันพุธที่ 13 มนีาคม 2556

 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่ วันศุกร์ที่      

15 มนีาคม 2556

 และในระหว ่างการเก็บข ้อมูลมีการประชุมสรุปผล                   

การสัมภาษณ์ และการวางแผนในการด�าเนินงานในระยะต่อไป        

ของโครงการ ในวันจันทร์ที่ 11 มนีาคม 2556
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1. โครงการ วจิยัเรือ่ง “การขยายผลการวจิยัมลพษิทางอากาศและผลกระทบสขุภาพ สูช่มุชนเพือ่การเรยีนรูแ้ละลดแหล่งก�าเนดิ

ฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย”( GW3) โดยม ีดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้เสนอผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “เครื่องวัดปริมาณฝุ ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที” ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์                                

และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวจิัยแห่งชาต ิ : รางวัลผลงานประดษิฐ์คดิค้น ประจ�าปี 2556 จากส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และได้รับเงินรางวัล จ�านวน 100.000 บาท                     

จากส�านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) เนื่องในวันนักประดษิฐ์ ประจ�าปี 2556 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อมิแพ็ค อารนี่า 

เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วย ผศ.สุชาต ิ          

เกียรติวัฒนเจริญ นักวิจัยร่วมในโครงการ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง และ นายแสวง กาวิชัย ผู้ช่วยนักวิจัยฯ ได้เดินทางไปร่วมงาน                    

พร้อมจัดแสดงนทิรรศการให้ความรู้เรื่องมลพษิทางอากาศในครัง้นี้ด้วย
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 2. ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ลงพื้นที่แจ้งผลการวิจัยแก่ชุมชนในโครงการ "การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนอนุบาลจากจุดพื้นที่ม ี               

จุดความร้อนสูงในจังหวัดเชยีงใหม่" (TUHPP) โดยม ีดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการฯ ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และ อ.อมก๋อย 

จ.เชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 งานวจิัยดังกล่าวได้ท�าการประเมนิการรับสัมผัสสารมลพษิทางอากาศโดยการตรวจวัด

ระดับฝุ่นพเีอ็ม10 สารพเีอเอชในฝุ่น และสาร 1-โอเอชพ ีในปัสสาวะเด็กนักเรยีนอนุบาลจ�านวน 555 ตัวอย่าง จากพื้นที่ที่มกีารเกดิมลพษิ

ทางอากาศสูง ซึ่งได้ท�าการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูแล้ง เดือนมีนาคม 2555 ได้แก่ อ.เชียงดาว อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม อ.พร้าว                                    

และ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ผลจากการตรวจวัดปรมิาณฝุ่นพเีอ็ม10 เฉลี่ย และจุดความร้อนในพื้นที่วจิัย พบว่าปรมิาณฝุ่นพเีอ็ม10 ตัง้แต่วันที่  

17 มกราคม – 11 เมษายน 2555 ของทุกพื้นที่ มปีรมิาณฝุ่นพเีอ็ม10 เฉลี่ยมากกว่าพื้นที่ อ.เมอืงเชยีงใหม่ ยกเว้นที่ อ.แม่แจ่ม โดยพื้นที่      

ที่ปริมาณฝุ่นเฉลี่ยสูงสุดคือ อ.พร้าว อยู่ที่ 135.28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส�าหรับข้อมูลจุดความร้อนสูงพบว่า อ.แม่แจ่ม มีจุด        

ความร้อนมากที่สุดคอื 556 จุด ตัวอย่างฝุ่นพเีอ็ม10 ที่เก็บจากพื้นที่ อ.พร้าว มปีรมิาณสารพเีอเอชสูงที่สุด ส่วน อ.เชยีงดาว มรีะดับสาร 

1-โอเอชพ ีที่บ่งชี้การรับสารพเีอเอชสู่ร่างกายมากที่สุด รองลงมาคอื อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม อ.พร้าว และ อ.เมอืงตามล�าดับ

 นอกจากนี้ตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บจากเด็กอนุบาลต่างเวลาและสถานที่ พบว่า อ.แม่แจ่ม มีปริมาณที่สูงกว่า อ.เมือง 4.5 เท่า      

และจากการวิจัยยังพบอีกว่า พื้นที่ อ.แม่แจ่มเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูงที่สุด แต่พื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นพีเอ็ม10 และสารพีเอเอช   

สูงที่สุดได้แก่ อ.พร้าว ส่วนพื้นที่ที่พบสาร 1-โอเอชพใีนปัสสาวะ มคีวามสัมพันธ์กันกับความเสี่ยงจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มาจากเผา 

ในที่โล่ง ได้แก่ ไฟป่าและการเผาพื้นที่ทางการเกษตร และความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารมลพษิทางอากาศอย่างเห็นได้ชัด ทัง้นี้ ระดับของ

สาร 1-โอเอชพีในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างนอกเมืองสูงกว่าในเมือง 6-14 เท่า ซึ่งจากการสังเกตของนักวิจัย พบว่าพฤติกรรม ได้แก่        

สุขอนามัยของคนแต่ละพื้นที่ (การดูแลความสะอาด พฤติกรรมการบริโภคและการปรุงอาหาร หรือการสูบบุหรี่) และสิ่งแวดล้อม                  

(ที่อยู่อาศัยใกล้กับพื้นที่ที่เกดิการเผา) เป็นปัจจจัยร่วมที่ท�าให้เกดิความแตกต่างของการรับสัมผัสสารมลพษิทางอากาศ

 ทัง้นี้หน่วยวจิัยของสถาบันฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่นาจร องค์การบรหิารส่วนต�าบล

อมก๋อย ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนาฮ่อง อ.แม่แจ่ม และผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านยางเปา         

อ.อมก๋อย รวมทัง้คณะคร ูผูป้กครอง นกัเรยีน ต่างให้ความสนใจและสอบถามถงึผลการวจิยั รวมทัง้วธิกีารป้องกนัตนเองจากการรบัสมัผสั

สารมลพษิทางอากาศจากคณะนักวจิัยอกีด้วย
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 3. ดร.ทพิวรรณ  ประภามลฑล นักวจิัยอาวุโสของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ผศ.สุชาต ิ เกยีรตวิัฒนเจรญิ  

นักวิจัยร่วมในโครงการ “การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ และลดแหล่งก�าเนิดฝุ่น     

ในอากาศในชุมชนภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย” ร่วมกันน�าเสนอผลงานประดษิฐ์คดิค้นเรื่อง “เครื่องวัดปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ในอากาศชนดิแสดงผลทันท”ี ในรายการมองเมอืงเหนอื ทางสถานวีทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชยีงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ หรอื

ช่อง NBT เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งผลงานดังกล่าวเพิ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี                 

จากสภาวจิัยแห่งชาต ิ: รางวัลผลงานประดษิฐ์คดิค้น ประจ�าปี 2556 จากส�านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

              นอกจากนี้นกัวจิยัของสถาบนัฯ ยงัได้ถอืโอกาสให้ความรูเ้รือ่งปัญหาหมอกควนั ซึง่ในภาคเหนอืของประเทศมกัประสบปัญหา

ดังกล่าวทุกปี และในปี 2556 นี้ ก็มีปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ในช่วงนี้เพิ่มสูงขึ้น         

ท�าให้ต้องมกีารเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถงึอันตรายที่เกดิจากการเผา เพื่อให้วกิฤตหมอกควันทุเลาลง
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

1. งานในโครงการวิจัย

 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

“การศกึษาผลของอัตราการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็วในขวบ

ปีแรกกับการเกดิอาการอ้วนลงพุง”

   - วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2556 รศ.พญ.อมัพกิา มงัคละพฤกษ์ 

และ ศ.นพ.กติตพิันธุ์ ฤกษ์เกษม น�าทมีวจิัยประกอบด้วย บุคลากร

หน่วยวจิยัโภชนาการ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ คณะแพทย์ 

พยาบาล นกัศกึษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

และผู้แทนบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดกิจกรรมสุขภาพให้แก่

กลุ่มอาสาสมัครเดิมของโครงการ การเลี้ยงลูกด้วยน�้านมแม่         

(ซึ่งด�าเนนิการโดย รศ. พญ. อุษา ธนังกูล) ที่มชีวีติอยู่และสามารถ

ตดิตามได้ ประกอบด้วย อาสาสมัครบุตร 97 ราย และอาสาสมัคร

ผู้ปกครอง 89 ราย ณ ศูนย์ปฏบิัตธิรรม หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม 

ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล�าพูน กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจระดับ

น�้ าตาลในเลือด ชั่ งน�้ าหนัก วัดส ่วนสู ง  วัด เส ้นรอบเอว                                 

วัดเส้นรอบสะโพก วัดความดันโลหติ พบและปรกึษาแพทย์ รวมทัง้

การให้ความรู ้ด้านสุขภาพแก่อาสาสมัคร โดยกิจกรรมครั้งนี้           

ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน   

ในชุมชนเป็นอย่างดี

 โครงการ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างน�า้หนกัเดก็

แรกคลอดและกลุ่มอาการอ้วนลงพุงด้านพันธุกรรม

 - ได้จัดเรียงตัวอย่างอย่างเป็นระเบียบทั้งตัวอย่างเลือด 

เอกสารและข้อมูล electronic และอยู่ระหว่างการน�าเลือดไปท�า  

DNA extraction เพื่อส ่งตรวจ epigenetic (methylation)                              

ที่ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย                                                   

และ university of Cambridge ประเทศอังกฤษต่อไป

 กิจกรรม การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ   

อาหารพื้นเมืองและตรวจสอบปริมาณสารตกค้างปนเปื้อน    

ในอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ในโครงการบริการวิชาการ        

เชงิบรูณาการ “การเพิม่ศกัยภาพผูผ้ลติอาหารพืน้เมอืงในเขต

จังหวัดภาคเหนือ” ปีที่ 2 และกิจกรรมจัดตั้งเครือข่าย         

เตือนความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยง        

ปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการหลัก การฝึกอบรมบูรณาการ

แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร แ ก ่ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า ง ด ้ า น                 

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตจังหวัด 

ภาคเหนอื ปีที่ 2

 - ได้ด�าเนินการเลือกชนิดอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ          

10 ชนิดและอาหารทั่วไป 2 ชนิด เพื่อตรวจคุณภาพอาหาร            

และได้ส�ารวจจ�านวนแผงที่จ�าหน่ายอาหารดังกล่าว เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการสุ่มเก็บตัวอย่าง จากตลาดสดในอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่

ต่อไป

 ในเดือนมีนาคมนี้  หน ่วยวิ จัยโภชนาการมีข ่ าวดี เกี่ ยวกับโครงการวิจัยที่ ได ้รับทุนใหม ่  คือ โครงการ                                                           

Field to Fork: A multi-site research initiative to reduce malnutrition through nutrition-sensitive agriculture solutions           

(FARM-NSAS) นอกจากนี้มคีวามคบืหน้าด้านงานในโครงการวจิัยต่าง ๆ ที่ได้ด�าเนนิการ รวมทัง้กจิกรรมในหน่วย ดังนี้
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 โครงการ การประเมินสถานการณ์ภาวะไอโอดีน      

ในหญงิวัยเจรญิพันธุ์และเด็กวัยเรยีนในประเทศไทย

 - ได ้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ              

ให้ขยายเวลาโครงการฯ เป็น 30 ธันวาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การวเิคราะห์ตัวอย่างและข้อมูลที่เก็บจากภาคสนาม

 โ ค ร ง ก า ร ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร รั ก ษ า                                

ด้วยสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนโดยวิธีคิดค�านวณขนาด   

ตามค่าเปอร์เซ็นต์การจับสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน         

ของต่อมไทรอยด์ที่ 24 ชั่วโมง (131I uptake at 24 hr.)               

และการใช้ค่ามธัยฐานของการจบัสารกมัมนัตภาพรงัสไีอโอดนี

ของต่อมไทรอยด์ (median 131I uptake) เพื่อให้ขนาด              

สารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน ในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

 - ได้รับการพิจารณาให้ด�าเนินการจากคณะกรรมการ

พิทักษ์สิทธิ์ฯ คณะแพทยศาสตร์แล้ว และได้เริ่มด�าเนินการ           

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการบริโภคอาหารและเก็บตัวอย่าง

ปัสสาวะ ในอาสาสมคัรผูป่้วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์

 โครงการ   Field to Fork: A multi-site research initiative to reduce malnutrition through                                                

nutrition-sensitive agriculture solutions (FARM-NSAS) 

 ผศ. ดร.ประสทิธิ์  วังภคพัฒนวงศ์  ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ นางณัฏฐ์จรรษ์ ไชยราษฏร์ ศูนย์สนับสนุนความรู้

อนุภาคลุ่มน�้าโขง (KSC-GMS) คณะสังคมศาสตร์ และ ดร.ศักดา พรึงล�าภู จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้เข้าร่วม  

workshop ที่เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556 โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อร่วมเขยีนข้อเสนอโครงการ 

กับหน่วยงานต่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่

 1. Health Bridge Foundation of Canada 

 2. Centre for Agricultural Researches and Ecological Studies (CARES) of Hanoi University of Agriculture (HUA)                  

ประเทศเวยีดนาม

 3. Center for Agriculture Forestry Research and Development (CARD) of the Hue University of Agriculture and              

Forestry (HUAF) ประเทศเวยีดนาม

 ในหัวข้อเรื่อง“A multi site research initiative to improve nutrition and food security in Southeast Asia through integrated 

agro-ecological and nutrition interventions” ทัง้นี้ Workshop ดังกล่าวสนับสนุนโดย International Development Research Centre 

(IDRC) ประเทศแคนาดา

 เมื่อประมาณต้นเดอืนมนีาคม 2556 ทางมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดย ผศ. ดร.ประสทิธิ์  วังภคพัฒนวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ 

ในส่วนของประเทศไทยได้รับแจ้งว่าโครงการได้รับทุนสนับสนุนให้ด�าเนินการวิจัยจาก IDRC ประเทศแคนาดา เป็นระยะเวลา 3 ปี       

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ในหัวข้อเรื่อง “Field to Fork : A multi-site research initiative to reduce malnutrition through        

nutrition-sensitive agriculture solutions (FARM-NSAS)” โดยม ีดร.ศักดา  พรงึล�าภู นักวจิัยอาวุโส สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

เป็นที่ปรกึษาโครงการด้านโภชนาการ และกลุ่มวจิัยโภชนาการ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้ร่วมวจิัย

 ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการฯ ได้ประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ณ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 เมื่อวันที่ 12 มนีาคม 2556
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2. อื่นๆ

 - หน่วยวจิยัโภชนาการ ได้รบั Certificate 

ระดับดมีากในปี 2012 จากการท�า Proficiency test 

ในโครงการ  Ensuring the Quality of Urinary Iodine 

Procedures ของ CDC สหรัฐอเมรกิา

 - Miss Amanda M. Lee นักศึกษา 

Fulbright เข้าดูงานในหน่วยวิจัยระบบสุขภาพ       

และหน่วยวิจัยโภชนาการ ระหว่าง 4-29 มีนาคม 

2556

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

          ตอน เล่าขานงานวิจัย

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ป ร ะ ก า ศ ผ ล โ ค ร ง ก า ร พ า ไ ท ย

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ดร.ทอมัส  โคทส์ หัวหน้าใหญ่

ของโครงการวิจัย NIMH Project Accept/HPTN 043 ได้เปิดเผย       

ผลส�าเร็จของโครงการวิจัยฯ พบว่าการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

ชุมชนโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ

โรคเอดส์ ร่วมกับการจัดบริการให้การปรึกษาและตรวจเลือด        

หาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลเร็ว ในรูปแบบหน่วยบริการ

เคลื่อนที่เชิงรุก และการจัดกิจกรรมรองรับหลังการตรวจเลือด      

ลงไปในระดับชุมชนอย่างบูรณาการร่วมกัน ได้ช่วยเพิ่มอัตรา        

การเข้าถึงบริการการปรึกษาและการตรวจเลือดได้กว่า 45%          

ในผู้ชาย และ 15% ในผู้หญิง และยังพบว่าผู้ติดเชื้อเพศชายมีการ

ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลง โดยมีจ�านวนคู่เพศสัมพันธ์ลดลง   

กว่า 18% และลดการมีจ�านวนคู่นอนหลายคนลงได้ประมาณ 29%  

ที่ส�าคัญคือ เพิ่มการตรวจพบผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อน     

ได้กว่า 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างชุมชนที่ลงชุดกิจกรรมเชิงรุก

ดังกล่าว กับชุมชนที่ด�าเนินกิจกรรมตามปกติ นอกจากนั้น    

โครงการนี้ยังส่งผลให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการรับบริการ          

การปรกึษาและการตรวจเลือดในระดบัชมุชน และไมพ่บผลกระทบ

เชิ งลบทางสังคมจากการรู้สถานะการติดเชื้ อของตนเอง                       

และผลจากโครงการวิจัยครั้งนี้ สามารถลดอัตราการติดเชื้อ         

เอชไอวีรายใหม่ในระดับชุมชนโดยรวม 14 % และลดลงกว่า 30 % 

ในผู้หญิงอายุมากกว่า 24 ปี
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ผ อ . ส ถ า บัน ฯ  น� า เ ส น อ

ผ ล โ ค ร ง ก า ร พ า ไ ท ย
 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น�าเสนอผลงานวิจัย

ของโครงการพาไทย ในการประชุมน�าเสนอผลงานวิจัย โครงการ

ให้การปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV เชิงรุกในชุมชน 

(โครงการพาไทย) และการขับเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและแกไ้ข

ปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่  ปี 2555 - 2559 วันพุธที่  13 มีนาคม  

2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว       

นอกจากนี้ยั งมีการถ่ายทอดประสบการณ์โครงการพาไทย                      

โดยผู้มีส่วนร่วมจากอ�าเภอไชยปราการ ท�าให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค 

ตลอดจนวิธีการที่จะท�าให้โครงการวิจัยที่ร่วมท�ากับชาวบ้าน      

ประสบความส�า เร็จ  ซึ่ ง โครงการพาไทยจะเป็นแบบอย่าง                           

หรือกรณีศึกษาที่ส�าคัญ ให้หน่วยงานด้านการแพทย์ของทั้ง            

จังหวัดเชียงใหม่ และในประเทศไทย ได้ศึกษาเพื่อต่อยอดไปสู่           

การท�างานร่วมกับชุมชนในโอกาสต่อไปได้เป็นอย่างดี
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"Visitor"

...

อธิการบดี มช. เยี่ยมเยือนสถาบันฯ

 รศ. นพ.นเิวศน์  นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารของมหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ เข้าเยี่ยมเยอืนสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเน้นย�า้นโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อน�าไปสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการ

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์สขุภาพ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานภายในสถาบนัฯ ได้ร่วมให้การ

ต้อนรับอธกิารบดอีย่างอบอุ่น และได้น�าเสนอผลงานวจิัยที่สร้างชื่อเสยีงให้แก่ทัง้มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และ

ประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ ยังได้แจ้งปัญหาที่เกดิขึ้นในการบรหิารองค์กร โดยเฉพาะเรื่อง

การบรรจลุกูจ้างชัว่คราว ให้เข้าเป็นพนกังานประจ�า ปัญหาเรือ่งนักวจิยัของสถาบนัฯ ต้องการให้พฒันาความ

ก้าวหน้าของต�าแหน่งนักวจิัย รวมถงึให้นักวจิัยสามารถเป็นอาจารย์พเิศษ และสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา

หลักส�าหรับงานวิจัยของนักศึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องรูปแบบการประเมินองค์กรที่ทั้งมหาวิทยาลัยใช้รูป

แบบการประเมนิเดยีวกัน ท�าให้ไม่เอื้อต่อสถาบันวจิัยที่มโีครงสร้างองค์กรและภาระหน้าที่แตกต่างจากคณะ

      รศ. นพ.นเิวศน์ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้รับทราบปัญหาและรับไว้พจิารณา

ต่อไป
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ต้อนรับนักวิจัยจากเวียดนามเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวจิัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยวิจัยต ่าง ๆ                    

ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Tran Viet Ha, MD, MSc                

In-Country Project Director, ACCEPT Project และ Tran Thi Mo 

โดยทั้งคู ่เป็นนักวิจัยจากประเทศเวียดนาม ในการเข้าเยี่ยมชม     

และศึกษาการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ             

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับงานวจิัยภายใน

ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเครือข่าย         

ความร่วมมอืด้านงานวจิัยของสถาบันฯ กับต่างประเทศอกีด้วย

ต้อนรับอดีตหัวหน้าหอผู้ป่วยวิจัยคลินิค

 รศ. พญ.อัมพกิา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อ�านวยการ

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ  รศ. พญ. อุษา  ธนังกูล 

อดีตผู ้อ�านวยการสถาบันฯ พร ้อมด ้วย บุคลากร                     

ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. David  Morehead 

อดีตหัวหน้าหอผู้ป่วยวิจัยคลินิก ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา     

และทุโภชนาการ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

ในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด�าเนนิการวจิัยในเรื่องของภาวะทุโภชนาการในเด็ก

      ในโอกาสที่ Prof. Dr. David Morehead กลับมา        

เยี่ยมเยือนสถาบันฯ ในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความรู ้       

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยต่าง ๆ ในด้านภาวะ

โภชนาการในปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาทั้งในระดับประเทศ   

และระดบัโลกร่วมกบัคณะนกัวจิยัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 

DONALD JEFFERY GIBSON

...
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เจ้าหน้าที่จาก Johns Hopkins University 

ตรวจการใช้เงินของสถาบันฯ

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ พร้อมด้วยฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

ดา้นการเงนิของสถาบนัฯ ร่วมให้การต้อนรบั Kellien Klein, 

International Finance & Operations Manager Divisional 

Business Office, The Johns Hopkins University,            

Bloomberg School of Public Health ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม     

และตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสถาบนัฯ 

โดยเฉพาะด้านการเงนิ ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มนีาคม 2556

...

นักวิจัยจากญี่ปุ่นร่วมประชุมสรุปงานโครงการวิจัย

 ศ. ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัย        

ของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Toshiyuki Miura      

จาก Medical Affairs Department บรษิัท ViiV Healthcare 

K . K .  เพื่ อ ก า รประชุ มบรรยายสรุ ปการท� า ง าน                                

ของโครงการวจิัยเกี่ยวกับเรื่อง HPV MSM และ HIV วันที่ 

19 เมษายน 2556
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 AFRIMS Team จัดให้

RV306 Protocol Training

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ AFRIMS Team ในการมาเป็น

วิทยากรส�าหรับ RV306 Protocol Training ระหว่างวันที่  

25 – 26 มีนาคม 2556 ณ ห ้องประชุมชั้น  4                                

(ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 เพื่อเตรียมความพร้อม

ส�าหรับงานวิจัยด้านโรคเอดส์ในอนาคต นอกจากนี้           

ยงัเป็นการสร้างความร่วมมอืด้านงานวจิยักบัหน่วยงานอืน่ 

ทัง้ในระดับประเทศและนานาชาตอิกีด้วย

...

สถาบันฯ จัดท�าระบบ LED TV เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถาบันฯ 

ในระยะเริ่มแรก ทดลองติดตั้งไว้ที่ ชั้น 1 อาคาร 1 และคาดว่าจะขยายไปยัง

อาคาร 2 และอาคาร 3 ต่อไป ในภายหลัง

         หน่วยงาน โครงการวิจัยใด ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเอง 

สามารถส่ง presentation มาได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ VDO, Powerpoint 

ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ 

อีเมล์ uwanna@rihes.org หรือโทร 5055-8 ต่อ 118
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"Doing & Training"

         อธิการ มช. แสดงความยินดีกับนักวิจัย

             คว้ารางวัล วช. ในงานวันนักประดิษฐ์

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ส�านักงานมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ น�าโดย รศ. นพ.นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินให้กับ ผศ.สุชาต ิ       

เกียรติวัฒนเจริญ นักวิจัยร่วมในโครงการ “การขยายผลการวิจัย

มลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อการเรียนรู้  

และลดแหล่งก�าเนิดฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย” โดยม ีดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโสฯ 

ของสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการ จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น    

เรื่อง “เครื่องวัดปริมาณฝุ ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิด        

แสดงผลทันที” โดยความร ่วมมือของ 3 หน ่วยงาน คือ                           

คณะเทคนคิการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โดย ผศ.ศภุชยั ชยัสวสัดิ์ 

และสถาบันฯ ในโอกาสที่ เข ้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ             

ด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีจากสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัผล

งานประดษิฐ์คดิค้น ประจ�าปี 2556
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       น�าเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

          แสดงในรายการมองเมืองเหนือ

...

 ดร.ทพิวรรณ  ประภามลฑล นกัวจิยัอาวโุสของสถาบนัวจิยั

วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ผศ.สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ       

นักวิจัยร่วมในโครงการ “การขยายผลการวิจัยมลพิษทางอากาศ

และผลกระทบสุขภาพสู่ชุมชน เพื่อการเรยีนรู้ และลดแหล่งก�าเนดิ

ฝุ่นในอากาศในชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ร่วมกัน

น�าเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที” ในรายการมองเมืองเหนือ 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน ์แห ่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ่                    

กรมประชาสัมพันธ์ หรอืช่อง NBT เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

      นอกจากนี้นักวจิัยของสถาบันฯ ยังได้ถอืโอกาสให้ความรู้เรื่อง

ปัญหาหมอกควัน ซึง่ขณะนี้ปัญหาหมอกควันกไ็ด้กลบัมาสร้างความ

เดอืดร้อนให้แก่คนภาคเหนอือกีครัง้ จงึต้องมกีารเร่งประชาสมัพนัธ์

ให้ประชาชนรับทราบและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการเผา   

จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดลงได้

  หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ น�าทีมลงพื้นที่

  แจ้งผลการวิจัยเรื่องปัญหาหมอกควันไฟป่าแก่ชุมชน

 ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจาก     

หน่วยวจิยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

ลงพื้นที่แจ ้งผลการวิจัยแก่ชุมชนในโครงการ "การประเมิน            

การรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในเด็กนักเรียนอนุบาล           

จากจุดพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจังหวัดเชียงใหม่" (TUHPP)          

โดยม ีดร.ทพิวรรณ ประภามณฑล เป็นหัวหน้าโครงการฯ ในพื้นที่ 

อ .แม ่แจ ่ม  และ อ .อมก ๋อย จ . เชียงใหม ่  ระหว ่ างวันที่                                      

19-21 กุมภาพันธ์ 2556
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                      สถาบันฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ 

   โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

 ดร.ศักดา  พรึงล�าภู นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการรับ          

โล่เกียรติคุณ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และประกวด          

สื่อนวัตกรรมโภชนาการสมวัย โครงการพัฒนาระบบ      

และกลไกเพื่อเด็กไทยมโีภชนาการสมวัย ณ โรงแรมเอเชยี 

แอร์พอร์ต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25-26 

มกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดยสถาบันฯ ได้ร่วมขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการ

สมวัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 และมสี่วนผลักดันให้

โครงการดังกล่าวประสบผลส�าเร็จ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ

พื้นที่อื่นๆ ได้ร่วมเรียนรู ้  พัฒนาต่อยอดและขยายผล       

เพื่อเด็กไทยมโีภชนาการสมวัยต่อไป

 ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค ์ซ ่า) สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสารเสพติด         

ให้แก่สามเณรจากโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 

ประจ�าปี 2556 จ�านวน 52 รูป ณ วัดโลกโมฬี อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งกิจกรรม               

รู้เท่าทันสารเสพตดิ ตัง้แต่การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ

ชนิดและภัยร้ายจากสารเสพติด รวมถึงการเล่นเกม        

ตามฐานต่าง ๆ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ให้แก่สามเณร      

ที่ส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อย และยังไม่รู้เท่าทันอันตรายจาก 

สารเสพติด ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมส�าหรับ     

กลุ่มนี้จึงมีความส�าคัญ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน    

ให้สามเณร หลังจากจบโครงการบวชภาคฤดูร้อนไปแล้ว 

อกีด้วย

“แก๊งค์ซ่า” จัดกิจกรรมให้สามเณรวัดโลกโมฬี

...
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"Activities"

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพ ท�าพธิมีอบเสื้อสามารถแก่นกักฬีาของสถาบนัฯ 

ทีท่�าผลงานดจีนสามารถคว้าเหรยีญรางวลัได้ถงึ 27 เหรยีญ ในการ

แข่งขันกีฬสาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 

2555 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้นักกีฬา ณ ห้องประชุม           

DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 1 มนีาคม 2556

พิธีมอบเสื้อสามารถ
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ศูนย ์วิจัยด ้านโรคเอดส ์และโรคติดต ่อทาง             

เ พ ศ สั ม พั น ธ ์  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม  ณ                           

ส ถ า น ส ง เ ค ร า ะ ห ์ เ ด็ ก บ ้ า น เ วี ย ง พิ ง ค ์                                            

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556

...

ร ่ วมแสดงความยินดี  คณะเกษตรศาสตร ์               

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 46 ปี วนัคล้ายวนัสถปานา

คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
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ตารางกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบรหิารสถาบัน ครัง้ที่ 2

การสัมมนา กลุ ่มสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 09.00 – 12.00 น.                                        

ณ ห้องประชุมอาคารรวมวจิัย (ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์) ฝั่งสวนสัก

ศ. นพ.สุวัฒน์  จรยิาเลศิศักดิ์ ร่วมประชุม Smakll Group meeting-Building and Strengthening 

Health Research Capacity of Small Countries in South-East Asia Region ณ กรุงดิล ี      

สาธารณรัฐประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเต

สถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงส์ เนื่องในประเพณ ี          

วันสงกรานต์

พธิรีดน�า้ด�าหัวผู้อาวุโสสถาบันฯ และผู้อ�านวยการ

พธิรีดน�า้ด�าหัวผู้อาวุโสมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และอธกิารบดี

DMC Introductory Workshop (Optional) and Intermediate Level Data Manager Training             

ผู้เข้าร่วมจากหน่วยวจิัยในประเทศไทย จนี บอสซาวานา และอูกานดา

1         เมษายน 2556

3        เมษายน 2556

10-11   เมษายน 2556

13       เมษายน 2556

19       เมษายน 2556

23-25 เมษายน 2556

เมษายน 2556

พฤษภาคม 2556
3-5      พฤษภาคม 2556

8-10     พฤษภาคม 2556

การประชุม HPTN Annual Meeting ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่           

ศ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ , ผศ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย, คุณบุญเหลือ  พรึงล�าภู,                    

ดร.อรุณรัตน์  ตัง้มั่นคงวรกูล และตัวแทน CAB

พญ.ลนิดา  เอื้อไพบูรณ์ เข้าร่วมประชุม 2013 IMPAACT Leadership Retreat ณ กรุงวอชงิตัน 

สหรัฐอเมรกิา

ระหว่างเดือน                        กระบวนการสรรหาผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพคนใหม่

เมษายน - พฤษภาคม             
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

วันนี้เสี่ยสั่งเลี้ยง... เอ้า! เรียงแถวกันเข้ามา เสี่ยนิวแจกขนม

        ให้เด็กๆ... หงี..ช่างรักเด็กน้อย จุงเบย...(^_^)

            Presenter ข้าวหมูกรอบ... ล�าแต้ ๆ เจ้า

     ทายสิคะพี่ไก่บุญเหลือ กะหมอแม้ว อยู่ไหนเอ่ย ?...          

                   แอบเนียนเลยนะนั่น ..อิอิ

พิธีมอบเสื้อสามารถ ให้กับคณะนักกีฬาของสถาบันฯ ^_^ 

RIHES ไว้ลายสู้ตาย..สู้ ๆ แหม.. อาจารย์ผอ. ชูสองนิ้วทั้ง 

มอืซา้ยและมอืขวา เยอะกวา่คณะนกักฬีา..อกีแนะ่..ครา้ ออิิ

  อ้าวใส่เสื้อสามารถกันแล้น..น.. ขอมือขวาหน่อยคร๊าบ ๆ

     แว้ก.. แต่ไหงคุงพี่ด้วงบ่เหมือนเปิ้ล ชูมือซ้าย..ล่ะนี่
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ป้าชิคเก้น พดูเสริมลกูน้อง ได้ฟลิลิง่ก์ออกมือออกไม้ทีเดียวเชียว...                    ตรงนี้ต้องเน้นๆ...ส�าคัญมว๊าก...ก

อาจารย์ ผอ. เพ่งโพยไกลเจง ๆ ..เหอ ๆ  ๆ  ขอแว่นขยาย ด๊วน ! Oops

อะไรเอ่ย ? ....รักก็ใช้ไม่รักก็ใช้ ใช้แล้วสบายใจ .... ติ๊กต๊อก ๆๆ ...

เห็นความทุม่เทในการถา่ยภาพขนาดนี ้ประชาสมัพนัธข์องสถาบนัฯ 

        ถึงกับต้องขอคารวะพี่จุ๋ม แห่ง Gang SAA เลยทีเดียว
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บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ด

 ช่วงนี้ใครได้ออกกลางแจ้งบ่อย ๆ ขอให้ใส่หน้ากากปิดจมูกปากนิดนึงนะจ๊ะ         

อากาศไม่ดีเลยจริง ๆ พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ดตื่นมาตอนเช้าทีไรพยายามมองไปดอยสุเทพ 

ไม่เหน็ดอยจรงิ ๆ  เหน็แต่หมอก หนา ๆ  และควัน รักษาสขุภาพกนันะจ๊ะอย่าให้ได้ป่วย      แต่

ถ้าป่วยขึ้นมา ใครที่ ยังไม่มีคนใกล้ชิดคอยดูแล เรียกพี่แมงเมาท์ไปซ�้าเติมได้...                                    

โอ้ย !!!!!! ไม่ใช่ไปดูแลจร้า.

 เมือ่สองเดอืนก่อนพีแ่มงเมาท์ได้มโีอกาสไปดทูณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่มา แต่ไม่มโีอกาสได้ถา่ยภาพมา เผอญิไปเหน็

ใน facebook/ สงคราม ประวัติศาสตร์ เลยเอาภาพประวัติศาสตร์มาให้พวกเราดูสักหน่อย ก่อนที่เค้าจะรื้อแล้วท�าเป็น             

“ข่วงหลวงเวยีงแก้ว” ในเร็ววันนี้

ประตูทางเข้า นี่เป็นประตูใหญ่ส�าหรับเข้าและออก ประตูเป็นเหล็กหนา และหนักมาก
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รูปที่ถ่ายจากอาคารส�านักงาน มีการกั้นด้วยลวดหนาม จากรูป มีรั้วลวดหนามชั้นล่าง ลวดหนามชั้นกลาง           

แล้วก็ลวดไฟฟ้า อยู่ชั้นบน และมีป้อมรักษาการบนก�าแพงสูง คอยจับตาดูอีกชั้นหนึ่ง กันนักโทษหลบหนีอีกด้วย 

ความสูงของก�าแพงประมาณ 5-6เมตร

หลังจากห้องส�านักงานแล้ว

ก็เป้นประตูใหญ่อีกชั้นหนึ่ง

เมื่อผ่านประตูที่ 4 มาแล้วก็พบกับ

ลานโล่งมีอาคารต่าง ๆ มากมาย

อันนี้คือแดนแรกรับ เมื่อนักโทษถูกส่งตัวมาแล้ว

         แต่ยังไม่ได้ตัดสินคดีก็ขังอยู่แดนนี้

อันนี้เป็นห้องนอนรวม ติดลูกกรงและประตูเหล็กแน่นหนา
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ส่วนนี้เรียกว่า "ห้องเย็น" เป็นห้องขังเมื่อนักโทษ       

ก่อเรื่องที่ผดิระเบยีบ เช่น ววิาท ลักขโมย จะโดนขัง

อยู ่ในห้องนี้ ไม่มีห ้องน�้าให้ขับถ่ายและอาบน�้า             

กินอยู ่ในนี้เลย ภายในมีแสงน้อย และอยู่ชั้นล่าง   

ท�าให้มอีากาศเยน็ จงึได้ชือ่ว่าห้องเยน็ ห้องนี้ใช้ลงโทษ 

ขังนักโทษ 15 วัน

ส่วนห้องเล็กขวามือ เป็นห้องที่ขังนักโทษที่รอการประหาร นักโทษ  

จะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นหรอืไปร่วมท�ากจิกรรม มกีารกนิและนอน

ในห้องนี้เลย และ มหี้องน�า้ภายในตัว
นี่คอืส่วนที่อาบน�้า อาบกลางแจ้ง ไม่มสี่ว้นปิดบัง

บรเิวณภายในคกุ ตดิขอบและอาคาร จะมรีัว้ลวดหนามและลวดไฟฟา้ อยูต่ลอด
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ส่วนนี้คือ ลอ็คเกอร์ เกบ็ของส่วนบคุคล สงูและกว้างประมาณ 1 ฟตุ

โรงอาหาร เรือนนอน

  นี่คอืสภาพห้องน�า้  ห้องน�า้รวม ไม่มฝีากัน้มองเห็นว่าท�าอะไรได้

   อันนี้คอืห้องน�้าในเรอืนนอนรวม เรอืนนอนห้องนี้จุคนประมาณร้อยกว่าคน
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นี่เป็นห้องญาตติ้องตรวจร่างกายก่อนจะเข้าไปเยี่ยมนักโทษ

     เพื่อป้องกันการน�าสิ่งของต้องห้ามเข้าไปให้นักโทษ

เมือ่นกัโทษกบัญาตพิดูคยุกนัจะคยุผ่านกนัทางโทรศพัย์ และห้องนัน้

แต่เดมิไม่มโีทรศัพย์ก็ใช้เสยีงลอดผ่านช่องไป นอกจากนี้ในห้องจะมี

ตะแกรงกันการลักลอบน�าสิ่งของให้กัน

และรูปสุดท้าย เป็นรูปของศาล แต่เดิมเป็นแท่นประหารส�าหรับการยิงเป้า และเคยมีการยิงเป้าที่นี่ด้วย ห้องขวาเป็น    

ห้องที่พักส�าหรับนักโทษก่อนประหาร เป็นห้องกินอาหารมื้อสุดท้าย และเขียนข้อความถึงญาติ ส่วนห้องกลาง                   

เป็นห้องที่ยงิเสร็จแล้วจะน�าศพนักโทษไปพักไว้เพื่อพสิูจน์ว่าตายแล้วจรงิหรอืเปล่า ส่วนห้องทางด้านซ้าย เป็นห้องพยาน

นั่งดูพธิกีารประหาร สุดท้ายผู้น�าชมเขาได้ฝากไว้ส�าหรับผู้ที่เข้าไปอยู่ในคุกว่า คนที่เข้ามาอยู่ในคุกแล้ว การออกจากคุก

มแีค่ 2 อย่างคอื พ้นโทษออกไป และ การตายเป็นศพออกไป

เอาแค่นี้พอก่อนนะจ๊ะ แล้วถ้าเป็น “ข่วงหลวงเวียงแก้ว” เมื่อไร พี่แมงเมาท์

แห่งไร่เห็ดจะเอาภาพสวย ๆ มาฝากนะจ๊ะ ไปละเน้อ bye…bye
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 “ไชโย ๆๆๆๆๆ” 
 ป้าแดง (นามสมมติ) แสดงความดีใจออกนอกหน้า       

ขณะที่ตะโกนสุดเสียงด้วยความดีใจพลางสวมกอดพยาบาล            

ผู้ให้ค�าปรึกษา หลังจากรับทราบผลการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV     

พาให้ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่พากันสะดุ้ง                     

และแอบยิ้มแอบหัวเราะไปกับท่าทขีองแก  

 ป ้าแดง เป ็นหญิงชาวบ้านที่มารับบริการตรวจหา            

เชื้อ HIV ฟรี หากจะนับอายุอานามที่อยู่มาบนโลกใบนี้ ป้าแดงก็   

อยู่มาได้ 50 กว่าปีแล้ว สามีของป้าแดงเสียชีวิตด้วยโรคร้าย             

ที่ทุกคนมั่นใจว่ามันคือโรคเอดส์ ถึงแม้ว่าแพทย์ผู้ให้การรักษา       

จะแจ้งกับญาติ ๆ ของป้าแดงว่าลุงเสียด้วยโรคตับก็ตาม ซึ่งก็      

รวมไปถึงตัวป้าแดงเองด้วยที่คิดว่าคุณหมอปิดบังความจริง       

เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของสามี และเข้าใจมาโดยตลอด 20 ปี     

มานี้ว่าในเมื่อสามีเป็นเอดส์ตาย ตัวแกเองก็ต้องเป็นเอดส์ด้วย      

แต่โชคดีอยู ่หน่อยที่ตัวแกเองมีชีวิตอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้        

และมีก�าลังใจเหลือเฟือที่จะยอมรับเสมอมาว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อ 

ท่ามกลางเสยีงลอืเสยีงเล่าอ้างของชาวบ้าน

 ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ป้าแดงมีโอกาสดีๆ ที่บังเอิญได้ยิน

เสยีงประกาศจากรถประชาสมัพนัธ์โครงการพาไทย ทีอ่อกเดนิทาง

ประกาศไปทั่วหมู ่บ ้านแม้ใกล้ไกลแว่วเข้าหู อีกทั้งมีกระแส      

ชักชวนกันของเพื่อนบ้าน จุดประสงค์หลักๆ ของแกก็คงเหมอืนกับ

ชาวบ้านคนอื่นๆ ก็คือแค่อยากให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรม

ของเจ้าหน้าที่เพียงเท่านั้น อ้อ อีกอย่างก็คงเป็นของที่ระลึก      

หลากหลายจากโครงการนัน่เอง แต่พอมาถงึป้าแดงได้รบัค�าแนะน�า

จากเพื่อน และการเชิญชวนจากประกาศของเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับ 

การตรวจภาวะตดิเชื้อเอดส์กบัหน่วยบรกิารเคลือ่นทีข่องโครงการ  

ป้าแดงก็เป็นอันต้องคิดทบทวนอย่างหนัก ก่อนตัดสินใจแน่วแน่    

ในเวลาต่อมาที่จะร่วมตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยเหตุผลว่า อย่างน้อย

ที่สุดก็จะได้มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ เผื่อจะได้รับค่าชดเชย        

เป็นรายเดือนจากหน่วยงานราชการ โดยหารู ้ไม่ว ่าผลการ         

ตรวจเลือดในครั้งนี้จะสร้างความประหลาดใจและยินดีให้แก

มากมายแค่ไหน

 

เรื่องสั้นเร้าพลัง : โดย ก�าลังเดินทาง

ภาพประกอบ อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง

เรื่องของป้าแดง
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 ท่านผู้อ่านคงพอทราบนะคะว่าผลการตรวจเป็นอย่างไร 

ใช่แล้วค่ะ ผลจากการตรวจ Rapid Test จากการรอคอย              

อย่างทรมานนับครึ่งช่ัวโมงหลังเจาะเลือด ออกมาเป็นผลลบ 

(Negat ive) อย ่างเป ็นเอกฉันท ์  ถึงตอนนี้ผู ้อ ่านทุกท ่าน                               

คงไม่แปลกใจแล้ว กบัการทีป้่าแดงแสดงความดใีจออกมามากมาย

ขนาดนั้น เมื่อเทียบกับสิ่งที่แกต้องเผชิญอันเนื่องมาจากความ  

เข้าใจผดิ กว่า 20 ปีที่ต้องแบกรับความคดิว่าตนเองเป็นโรคเอดส์ 

รวมถึงความรู้สึกด้านลบจากผู้คนรอบข้างเมื่อรู้ว่าแกเป็นโรคร้าย

ทีรั่กษาไม่หายด้วยแล้ว การเข้ารบับรกิารจากหน่วยบรกิารเคลือ่นที่

ของโครงการ  ส่งผลให้แกก้าวหลุดพ้นจากความทุกข์นัน้ ท�าให้แก

พดูได้อย่างเตม็ปากว่าตวัแกเองและสามขีองแกไม่ได้เป็นโรคเอดส์

อย่างที่ชาวบ้านร�่าลอืกันมานาน ทัง้ยังท�าให้ตัวป้าแดงเองมคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการตดิเชื้อเอดส์ดขีึ้น

 ก่อนจากกันป้าแดงเฝ้าแต่ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ      

ที่เข้ามาให้บริการดี ๆ ถึงหมู่บ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ         

ซึง่แน่นอนว่านอกเหนอืจากประโยชน์ทางด้านการวจิยัแล้ว เราเอง

ผูเ้ป็นเจ้าหน้าทีโ่ครงการกต้็องขอบคณุป้าแดงและชาวบ้านทกุท่าน

เช่นกัน ที่ท�าให้เราได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้าง          

ไม่มากไม่น้อย ทั้งนี้อาจเพราะเราได้ออกไปยังพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ    

เป็นระยะ ท�าให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงด ีๆ ที่เกดิขึ้นกับชุมชนได้

ชัดเจนพอสมควร เราจึงอดรู้สึกภูมิใจไม่น้อยที่ได้เป็นแรงผลักดัน

เล็ก ๆ ซึ่งก่อให้เกดิสิ่งดงีามและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมของเรา 

 การที่มีหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่เข้าไปถึงหมู่บ้าน  

ช่วยให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อ HIV 

ท�าให้ผู้ติดเชื้อสามารถทราบผลการตรวจและเข้ารับการรักษา    

โดยเร็ว เพราะไม่ง่ายนักที่อยู่ดี ๆ ชาวบ้านจะเดินเข้ามาตรวจหา   

โรคเอดส์เนื่องจากต้องท�ามาหากิน ยิ่งถ้าต้องเดินทางมาตรวจถึง                      

โรงพยาบาลด้วยแล้วยิ่งเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้การเข้าไป            

ให้ความรู ้และการให้ค�าปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด            

ก็มีส่วนท�าให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจน

สามารถป้องกนัตนเองจากการตดิเชื้อ HIV ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

อกีด้วย ...

...

"เพราะไม่ง่ายนักที่อยู่ด ีๆ ชาวบ้านจะเดนิ

  เข้ามาตรวจหาโรคเอดส์เนื่องจากต้อง                 

  ท�ามาหากนิ ยิ่งถ้าต้องเดนิทางมาตรวจถงึ

  โรงพยาบาลด้วยแล้ว ยิ่งเป็นไปได้ยาก"
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 ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
                  ตามรอยบาทพระศาสดา

   ในดนิแดน 4 สังเวชนยีสถาน ตอนที่ 2 พุทธคยา
                                                         บุญเหลอื  พรงึล�าภู

 ในตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้เล่าถึงการเตรียมตัวเตรียมใจ

ส�าหรับเดินทางไปอินเดียเพื่อท ่องถิ่นแดนพุทธภูมิอย ่างไร            

โดยเริ่มต้นที่สังเวชนียสถานที่ส�าคัญแห่งแรกของพุทธศาสนิกชน 

นั่นคือ สวนลุมพินีวันซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ 

เมือ่เรายงัละอ่อนน้อยช่วงเรยีนพทุธประวตั ิคงจะจ�าได้ว่าหลงัจาก

ทีเ่จ้าชายสทิธตัถะประสตูไิด้ 7 วนั พระนางสริมิหามายาพระมารดา

ก็สิ้นพระชนม์ พระเจ้าสุทโธทนะก็ได้ให้พระนางประชาบดีโคตม ี 

ซึ่งเป็นพระน้านาง ช่วยเลี้ยงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะ โดยเจ้าชาย      

ได้ถูกทะนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างด ีมคีวามสุขสบายอย่างบรบิูรณ์

พูนสุข พบเห็นแต่สิ่งที่สวยๆงามๆ พระราชบดิาก็มทีรัพย์ศฤงคาร

มากมายที่จะบ�ารุงบ�าเรอเจ้าชายให้มีความสุขทางโลกอย่างยิ่ง 

เพราะพระราชบิดาปรารถนาที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะครองราชย์

สืบต่อเพื่อเป็นพระมหาจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ตามค�าท�านาย        

ของปโุรหติส่วนใหญ่ทัง้หลาย และไม่ปรารถนาให้เจ้าชายออกบวช

เพื่ อ เป ็ นศาสดา เอกดั ง เ ช ่ นค� าท� านายของ โกณฑัญญะ                

พราหมณ์หนุ่มที่ได้ท�านายไว้เป็นแนวทางเดยีว

 ครั้นเมื่อเจ ้าชายสิทธัตถะมีพระชันษา 16 พรรษา          

พระราชบิดาได้ทรงจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายสิทธัตถะ

กบัพระนางยโสธราพมิพา จากตระกลูโกลยิะวงศ์ ซึง่เป็นพระญาติ

ฝ่ายพระมารดา จวบจนเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 29 พรรษา   

พระนางยโสธราพิมพาก็ ได ้ประสูติพระราหุล ในวันนั้น                          

เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกประพาสอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็น 

"เทวทูตทัง้ 4” คอื คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ จงึทรงคดิว่า

ชีวิตของทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้     

จงึเกดิความคดิว่า ธรรมดาในโลกนี้มขีองคูก่นัอยู ่เช่น มร้ีอนกต้็อง

มเีย็น  มทีุกข์คอื เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ก็ต้องมทีี่สุดแห่งทุกข์หรอืมสีิ่ง

ที่ตรงข้ามกัน คือ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย และทรงเห็น        

ความสุขทางโลกเป็นเพยีงมายา ความสุขในกามคุณเป็นความสุข

จอมปลอม เจ้าชายสิทธัตถะปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์     

ของชีวิตที่ วนเวียนเป ็นวัฏสงสารเช ่นนี้  จึง ตัดสินพระทัย                       

ทรงออกผนวช ในวันที่พระราหุลประสูตินั่นเอง การออกบวช      

ครั้งนี้เรียกว่า การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออก     

เพื่อคุณอันยิ่งใหญ่) หลังจากทรงผนวชแล้ว จงึทรงศกึษาเล่าเรยีน

ในส�านักอาฬารดาบส กาลามโครตร และอุทกดาบส รามบุตร     

ซึ่งถ้าเปรียบก็เป็นแหล่งสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมีชื่อเสียง

ที่ สุดในชมพูทวีปยุคนั้นแล ้ว เมื่อพระองค ์ทรงร�่าเรียนจบ                     

ทัง้สองส�านัก ก็ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามที่ทรงมุ่งหวังไว้
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 พระองค์จึงมีพระราชด�าริว ่าคงจะต้องมีหนทางอื่น         

อีกแน่นอนที่จะเป็นการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ จึงทรงเสด็จไปยัง

เขาดงคสิริ ซึ่งห่างจากเจดีย์พุทธคยาประมาณ 7 กม. เพื่อไป

บ�าเพ็ญทุกรกิริยา คือการทรมานพระองค์อย่างแสนสาหัส         

ตามความเชื่อของคนสมัยนั้นว ่าจะสามารถหลุดพ้นได้จริง          

ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีต่างๆ อย่างแสนสาหัส ยิ่งกว่าจะมี

ฤาษีหรือดาบสผู้ใดได้เคยกระท�ามา ยาวนานถึง 6 ปี แต่แล้ว          

ก็ทรงรู้ว่าวิธีการบ�าเพ็ญทุกรกิริยายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ ครั้งนั้น

พระอนิทร์ได้เสดจ็ลงมากระท�านมิติหมาย ด้วยการทรงพณิ 3 สาย

ถวาย พณิสายหนึ่งขงึไว้ตงึเกนิไป พอถูกดดีก็ขาดผงึออกจากกัน 

อกีสายหนึง่หย่อนไปเมือ่ดดีกไ็ม่มเีสยีง ส่วนอกีสายทีไ่ม่ตงึไม่หย่อน

เมื่อดีดก็มีเสียงไพเราะ พระมหาบุรุษทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่า     

ทางสายกลางเท่านั้นที่จะเป็นหนทางที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้น     

ได้จริง จึงทรงเลิกบ�าเพ็ญทุกรกิริยา หันมาบ�ารุงพระวรกาย        

โดยปกติ เป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ (โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ      

มหานามะ อสัสช)ิ มาคอยปรนนบิตัพิระองค์ระหว่างทีท่รงบ�าเพญ็

ทุกรกิริยา โดยหวังว่าจะทรงบรรลุธรรมวิเศษแล้วเผยแพร่ให้ตน

ทราบบ้าง เมื่อพระองค์เลิกบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ปัญจวัคคีย์              

จึงหมดสิ้นศรัทธา พากันหนีไปอยู ่ที่ป ่าอิสิปตนมฤคทายวัน        

เมืองพาราณสี  เมื่อปัญจวัคคีย์หลีกหนีไปเช่นนี้ ท�าให้พระองค์  

ทรงบ�าเพ็ญเพยีรเป็นเอกเทศ

 ในเช้าวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 ขณะมีพระชนมายุได้             

35 พรรษา พระมหาบุรุษได้เสด็จมานั่งใต้ต้นนิโครธ (ต้นไทร)        

ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา นางสุชาดา ธิดาเศรษฐีแห่งต�าบลอุรุเวลา

เสนานิคม แคว้นมคธ ได้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระมหาบุรุษ     

เมื่อ เสวยเสร็จแล ้วทรงลอยถาดทองในแม ่น�้ า เนรัญชรา                       

ทรงอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า ถ้าจะได้ตรัสรู้แก่พระปรมาภิเษก

สัมโพธิญาณแล้ว ขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน�้าขึ้นไป           

แล้วลอยถาดทองนัน้ลงในแม่น�า้เนรัญชรา ถาดนัน้ได้ลอยทวนน�้า

แล้วกจ็มลงตรงนาคภพวมิานแห่งพญากาฬนาคราช พระองค์ทรง

โสมนัสและแน่พระทยัว่าจะได้ตรสัรู ้เป็นพระสพัพญัญสูมัพทุธเจ้า 

 ในเวลาเยน็ได้เสดจ็ไปยงัต้นโพธิ ์มคีนหาหญ้าชือ่โสตถยิะ 

ได้ถวายหญ้าคา 8 ก�ามือ ปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคนใต้ต้นโพธิ์  

ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม ริมฝั่งแม่น�า้เนรัญชรา เมื่อพระมหาบุรุษ

เสด็จประทับบัลลังก์แล้ว ขัดสมาธิ หันพระพักตร์ไปทางทิศ      

ตะวันออก หันหลังไปทางต้นโพธิ์ ก่อนที่ทรงเริ่มบ�าเพ็ญเพียร     

ด้วยสมาธิจิต ได้ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า หากยังมิได้ตรัสรู ้              

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม ้ เลือดเนื้อจะเหือดแห ้งไป                  

เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็จะไม่เลิกละความเพียรลุกไปจาก        

ที่ประทับเด็ดขาด ปณิธานนี้แสดงถึงพระทัยที่แน่วแน่ หนักแน่น 

และมั่นคงของพระพุทธองค์ แล้วในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ         

เมื่อ 2600 ปีล่วงมาแล้ว พระพุทธองค์ก็ทรงบรรลุถึงเป้าหมาย   

คอื ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณ
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 เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่  

ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความ        

หลุดพ้น) อยู ่ 7 สัปดาห์ และเกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย                 

ณ โพธิมณฑลแห่งนี้ภายในเวลา 7 สัปดาห์ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง 

เรื่องราวของตปุสสะและภัลลิกะ 2 พ่อค้าที่เดินทางผ่านมา          

เห็นพระพุทธองค์มีพระวรกายผ่องใส จึงเข้ามาถวายข้าวสัตตุผง

และสตัตกุ้อน แล้วแสดงตนเป็นอบุาสกผูถ้งึพระพทุธและพระธรรม

เป ็นสรณะคู ่แรกของโลก แล ้วพระพุทธองค ์ได ้ทรงมอบ                      

พระเกศาธาตุ ให ้แก ่สองพ ่อค ้านั้น  8 เส ้น ซึ่ งชาวพม ่า                        

ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงเราเชื่อว่าสองพ่อค้านี้เป็นบรรพบุรุษ

ของชาวพม่า ได้น�าพระเกศาธาตกุลบัมายงับ้านเมอืงแล้วน�าบรรจุ

บูชาในพระมหาธาตุเจดยี์ชเวดากอง ที่กรุงย่างกุ้งในปัจจุบัน 

 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น คือ การค้นพบสัจธรรม

ความจริงที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดา ตามพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่า  

“ตถาคตทั้งหลาย จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม หลักความจริง                

ก็ด�ารงอยู ่ตามธรรมดาของมันอยู ่แล้ว ว ่าดังนี้ ๆ ตถาคต               

(คือ พระพุทธเจ้า) ทั้งหลายได้ค้นพบความจริงนั้นแล้ว จึงน�ามา

เปิดเผย แสดง ชี้แจงให้เข้าใจง่าย และวางหลักลงว่า ดังนี้ ๆ”    

ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้คืออะไร คือความจริง         

ของกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือ การที่ผล    

เกิดจากเหตุ และเหตุก ่อให ้เกิดผล ที่ เรียกกันง ่าย ๆ ว ่า                        

“กฎปฏิจจสมุปบาท” หรือเรียกเต็มว ่า “อิทัปป ัจจยตา                          

ปฏิจจสมุปบาท” นั่นเอง พร้อมทั้งทรงตรัสรู ้ถึงธรรมพ้นจาก   

ปัจจัยปรุงแต่ง คอื นพิพาน

 พระพุทธเจ ้าทรงค ้นพบธรรม ตรัสรู ้ ความจริง                     

แห่งกฎธรรมชาติ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องนามธรรมและรูปธรรม    

โดยมองเหน็ระบบความสมัพนัธ์แห่งเหตปัุจจยัทีค่รอบคลมุ ฉะนัน้

สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู ้จึงเป ็นความจริงแท้ ไม ่มีการ             

คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลง แม้เวลาจะล่วงเลยมากกว่า 2,600 ปี

หลังการตรัสรู้ ยังไม่มทีฤษฎกีารค้นพบใด ๆ ของนักวทิยาศาสตร์

ที่ยิ่งใหญ่คนไหนในโลกจะมีความคงทนยืนยาวเทียบเท่ากับ          

สิง่ทีพ่ระพทุธองค์ได้ค้นพบเลย ยิง่เวลาผ่านไปเรากย็ิง่เหน็ถงึคณุค่า

แห่งพระธรรมที่พระองค์ประกาศไว้มากขึ้นทุกที
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 พุทธคยานับเป ็นพุทธสังเวชนียสถานที่แห ่งที่สอง                

ที่ส�าคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก โดยแต่ละปี               

จะมีผู ้แสวงบุญนับล้านคน เดินทางมานมัสการมหาพุทธสถาน    

แห่งนี้ ในฐานะที่เป็นสังเวชนียสถานศักดิ์สิทธิ์และส�าคัญที่สุด       

ของชาวพุทธ สถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา          

และสถานที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จ

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า พระบรมมหาศาสดาของชาวพทุธ

ทั้งมวล พุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi    

Temple) ตั้งอยู ่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ห่างจากริมฝั ่งแม่น�้า         

เนรัญชรา 350 เมตร ปัจจุบัน พุทธคยาอยู่ในความดูแลของ        

คณะกรรมการร่วมพุทธ-ฮินดู และยังได้รับการยกย่องจาก          

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 

 พระมหาเจดย์ีมหาโพธิ ์สนันษิฐานกนัว่าเริม่สร้างขึ้นตัง้แต่

สมยัพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาในราวปี พ.ศ. 674 พระเจ้าหุวชิกะ 

(Huvishka) กษตัรย์ิแห่งแคว้นมคธ มพีระราชศรทัธาสร้างมหาเจดย์ี

เป ็นสถูปรูปทรงสี่ เหลี่ยม สูงทรงกรวยประมาณ 170 ฟุต                        

วัดรอบฐานได้ประมาณ 85 เมตรเศษ ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น          

มีเจดีย์บริวารทั้ง 4 ด้าน โดยฐานอยู่ลึกกว่าพื้นดินในปัจจุบัน

ประมาณ 5 เมตร ลกัษณะของพระมหาโพธเิจดย์ีมเีอกลกัษณ์เฉพาะ

และตัง้ตระหง่านเป็นสญัลกัษณข์องมหาโพธมิณฑลเกอืบสองพนัปี 

ในบางช่วงพระราชาแห่งแคว้นต่าง ๆ ได้เข้ามาท�านุบ�ารุงอยู่เสมอ 

และได้รับการบูชารักษาจากชาวพุทธมาตลอด แต่มาขาดตอนไป

เมือ่ช่วงพนักว่าปีทีผ่่านมา เนือ่งจากแผ่นดนิอนิเดยีแถบนี้ถกูคกุคาม

จากสงครามและการเสือ่มถอยของพระพทุธศาสนา พทุธคยาจงึถกู

ปล่อยทิ้งร ้างและถูกชาวฮินดูเข ้าครอบครอง รวมทั้งแปลง            

มหาโพธิ เจดีย ์ เป ็น เทวสถาน ซึ่ งท� า ให ้ชาวพุทธที่น� า โดย                              

ท่านอนาคาริกธรรมปาละ ชาวศรีลังกา เป็นผู้น�าการเรียกร้อง      

เอาพุทธคยา จากพวกมหันต์ ฮินดู กลับคืนมาเป็นของชาวพุทธ      

ให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้บูชาสถานที่ส�าคัญแห่งนี้  

อย่างใกล้ชดิ
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 ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ติดกับพระมหาเจดีย์พุทธคยา 

ด้านทิศตะวันตก มีโพธิบัลลังก์หรือพระแท่นวัชรอาสน์ (แปลว่า 

พระแท ่นมหาบุรุษใจเพชร) เป ็นพระแท ่นจ� าลองขึ้นใหม ่                               

ที่พระเจ ้าอโศกทรงสร ้างไว ้  ณ รัตนบัลลังก ์  มีลักษณะ                              

เป็นแท่นสี่เหลี่ยมสลักด้วยหินทราย บนพื้นผิวแกะสลักเป็นรูป

ดอกบัว และพญาหงส์แบบโบราณ ปัจจุบันประชาชนและรัฐบาล

ประเทศศรีลังกาได้อุทิศสร้างรั้วก�าแพงแก้ว ท�าด้วยทองค�าแท้ 

ประดิษฐานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์           

ชาวพุทธที่ศรัทธาก็สามารถกราบไว ้บูชาพวงมาลัยดอกไม้                

โดยแขวนไว้ตามรัว้รอบก�าแพง หรอืปิดทองได้ที่รัว้เช่นกัน ส�าหรับ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันป็นต้นที่ 4 ที่ปลูกโดยนายพลเซอร์            

อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อ พ.ศ. 2423 ที่ยังคงยืนต้น                  

มาจนปัจจุบัน มีอายุได้ 133 ปี ล�าต้นใหญ่ขนาด 3 คนโอบ                 

สูงประมาณ 80 ฟุต แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาบรเิวณกว้างใหญ่ 

 ส่วนต้นแรกที่เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองค์        

นั่งประทับเมื่อตอนตรัสรู้นั้น ต้นแรกเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า 

(เกดิในวนัเดยีวกบัวนัทีเ่จ้าชายสทิธตัถะประสตู)ิ มอีายมุาได้ 352 ปี 

จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกท�าลายโดยพระชายา        

ของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรัก   

และหวงแหนต ้นพระศรีมหาโพธิ์ต ้นนี้จนไม ่สนใจพระนาง                       

จงึลอบให้คนไปท�าลายต้นโพธิ์เสยี

 ต ้ น พ ร ะ ศ รี ม ห า โ พ ธิ์ ต ้ น ที่ ส อ ง นั้ น  ป ลู ก โ ด ย                                   

พระ เจ ้ าอโศกมหาราชจากหน ่อพระศรีมหาโพธิ์ ต ้น เดิม                            

และมีอายุยืนมาประมาณ 871 ปี จนถูกท�าลายในประมาณ                

ปี พ.ศ. 1143  ด้วยน�า้มือของพระราชาศศางกา กษัตริย์ชาวฮินดู 

แห่งเบงกอล ซึง่พระองค์อจิฉาพระพทุธศาสนาทีม่คีวามรุง่เรอืงมาก 

จงึทรงน�ากองทัพเข้ามาท�าลายต้นโพธิ์ต้นนี้ 

 ต้นพระศรมีหาโพธิต้์นทีส่ามนัน้ปลกูโดยพระเจ้าปรูณวรมา 

กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์   

ล้มลงตายเองเนื่องจากหมดอายุขัยตามธรรมชาติ ต้นที่สามนี้   

มอีายุยนืถงึ 1,258 ปี 
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 ภายในชั้นล่างของมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาประดิษฐาน 

"พระพุทธเมตตา” พระพักตร์ของพระพุทธรูป เมื่อพศิแล้วท�าให้

นึกถึงพระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ ของพระพุทธองค์            

ทีท่รงมต่ีอสรรพสตัว์ทัง้หลาย พระพทุธรปูองค์นี้เป็นพระพทุธรปู

ปางมารวิชัย ศิลปะแบบปาละ สร้างด้วยหินแกรนิตสีด�า                 

ปิดทองเหลืองอร่าม มีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นที่เคารพศรัทธา  

ของชาวพุทธทั่วโลก พระพุทธเมตตารอดพ้นจากการถูกท�าลาย

ของพระเจ ้าศศางกา กษัตริย ์ชาวฮินดูอย ่างน่าอัศจรรย์       

นอกจากนี้ บริเวณพุทธคยาและโดยรอบยังมีสถานที่ส�าคัญ

มากมาย ดงันี้ สตัตมหาสถาน (คอื สถานทีพ่ระพทุธองค์อยูเ่สวย

วิมุตติสุขหลังตรัสรู้  7 สัปดาห์ คือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์     

รัตนจงกรมเจดยี์ รัตนฆรเจดยี์ ต้นอชปาลนโิครธ สระมุจลนิทร์ 

ต้นราชายตนะ) เสาหินอโศกที่แสดงเครื่องหมายว่าสถานที่      

แห ่ งนี้ เป ็นสถานที่ ตรัสรู ้  บ ้ านนางสุชาดา ถ�้ าดงคสิร ิ                               

วัดพุทธนานาชาติ

 ส�าหรบัการเข้าพทุธคยานัน้ไม่ต้องเสยีค่าเข้า แต่จะต้อง

เสียค ่ากล ้องถ ่ายรูปหรือวิดีโอหากน�าเข ้าไปบันทึกภาพ                 

และต้องเสียค่าฝากรองเท้า ติดกับสถานที่รับฝากมีร้านหนังสือ

ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและหินยาน เมื่อเข้าไป

ภายในวัดแล้ว พระมัคคุเทศน์ก็จะน�าพวกเรานั่งสวดมนต์           

น่ังสมาธิภาวนา แผ่เมตตา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นักแสวงบุญ

ทุกชาติก็ร ่วมสวดมนต์ตามบทสวดมนต์ของชาติตนเอง               

เนื่องด้วยพลังพุทธานุภาพ ความศรัทธา และบรรยากาศ       

ท�าให้การปฏิบัติบูชาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครั้งนี้ก่อให้ผู้เขียน

เกดิความรู้สกึสุขสงบ ปลาบปลื้มปิตใิจอย่างยิ่ง
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รัตนจงกรมเจดีย์ สัตตมหาสถาน สระมุจลินทร์ สัตตมหาสถาน

พระไดบุตสจึ�าลอง วัดญี่ปุ่น วัดพุทธนานาชาติ วัดภูฏาน วัดพุทธนานาชาติ

แม่ชพีม่านั่งสมาธใิต้ต้นพระศรมีหาโพธิ์
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 หลังเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่จะปิดประตูวัด หากผู้ใด  

มีจิตศรัทธาอยากอยู่ปฏิบัติต่อในตอนกลางคืน ก็ต้องเตรียมกลด 

(หาเช่ายมืได้จากวดัไทยพทุธคยา หรอืซื้อจากร้านค้าด้านหน้าวดั) 

เสื่อ ยาทากันยุง และเครื่องกันหนาวเข ้าไปให ้พร ้อมเลย                      

เราก็จะพบเห็นชาวพุทธนานาชาติอยู ่ปฏิบัติรวมกันอย่างน่า

เลือ่มใสศรทัธา เตม็แน่นรอบบรเิวณพระเจดยี์ศรมีหาโพธิ ์ส�าหรบั          

พระลามะชาวทิเบต เราก็จะได ้ เห็นการปฏิบัติบูชากราบ                     

แบบอษัฎางคประดษิฐ์ (การแสดงความเคารพด้วยวธินีอนพงัพาบ

เหยียดมือเหยียดเท้าออกไปเต็มเหยียด ให้อวัยวะแปดแห่ง คือ   

หน้าผาก 1 ฝ่ามอืทัง้ 2 หน้าอก 1 เข่าทัง้ 2 และปลายเท้าทัง้ 2   

จรดพื้น) อยู่ทั่วไปรอบบรเิวณวัด

 ปัจจุบันชาวไทยนิยมเดินทางมาเที่ยวสังเวชนียสถาน     

กันมากขึ้น ดังนั้นจึงมีสายการบินหลายบริษัทที่บินตรงจาก

กรุงเทพฯ ถึงเมืองคยา รัฐพิหาร แล้วบริเวณใกล้ ๆ พุทธคยา         

กม็โีรงแรมทีส่ร้างผดุขึ้นมาใหม่หลากหลายแห่งไว้รองรบัชาวพทุธ

นานาชาติที่มาพุทธคยา ท่านสามารถเลือกสรรพักได้ตาม        

ความต้องการ โรงแรมบางแห่งห่างจากพุทธคยาก็จะต้องน่ัง

สามล้อที่อินเดียเรียกว่า “ริกชอร์“ (Rickshaw) มาพุทธคยา        

หรือบางแห่งก็สามารถเดินมาถึงพุทธคยาได้ ระหว่างถนนที่จะ   

เข้าสูพ่ทุธคยาท่านกจ็ะผ่านร้านรวงทีข่ายของทัง้เสื้อผ้า แพรภณัฑ์ 

ใบโพธิ์ พระปางต่าง ๆ ลูกประค�า ของกนิ ของใช้ต่าง ๆ สมุนไพร 

เครื่องส�าอาง ฯลฯ ให้ได้ช้อปปิ้งไปตลอดทาง โดยพ่อค้าชาวแขก

ทั้งหลายเหล่านี้พูดภาษาไทยได้ชัดแจ๋วววว...มาก แถมบางคน       

อู ้ค�าเมือง เว ้าอีสาน ได ้ เลยเชียว แล ้วแขกก็ เป ็นชาติที่                        

ค้าขายเก่งมาก มีกลเม็ดเด็ดพรายมากมาย ขาช้อปทั้งหลาย      

ต้องต่อรองตามให้ทันพ่อค้าเหล่านี้ แล้วเมื่อจะซื้อของที่อินเดีย     

ก็เอาตามความพอใจของตนเป็นเกณฑ์ เมื่อพอใจในสินค้า          

และราคาจงึซื้อ เมือ่ซื้อแล้วอย่าคดิมาก ไม่งัน้เสยีเงนิไม่พอแถมยงั

ได้ความทุกข์มาอีกเพราะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ซื้อมาแล้ว       

ได้ถูกกว่า ให้รู้จักปล่อย รู้จักวางลงเสียบ้าง ส�าหรับการซื้อของ    

ที่อนิเดยีคดิอัตราเทยีบง่าย ๆ 1 รูปี ประมาณ 1 บาทไทย

 เนื่องจากรัฐพิหารเป ็นรัฐที่ยากจนที่สุดในอินเดีย             

ในเมืองนี้ประชาชนยังยากจนอยู่มาก เมื่อเราเดินไปในท้องถนน    

ก็จะพบเด็ก ๆ ผู ้หญิง คนแก่ที่ผอมโซ ให้เกียรติร ้องเรียก             

พวกนักท่องเที่ยวชาวไทยว่า มหาราน ีมหาราชา หรอื บ้างก็เรยีก 

อาจารย์ ๆ จ�าได้ ๆ (ทัง้ที่บางคนเพิ่งมาครัง้แรก !!!!) เดนิดักหน้า

ดักหลังเพื่อมาบริการตื๊อขอทานแก่ท่านทั้งหลาย ท่านเจ้าคุณ   

รัตนราชรังษี เทศน์ไว้ว่า นี่คือสิ่งที่ผู้มาก่อนท�าไว้ เราผู้มาทีหลัง 

ก็ ได ้ถูกต ้อนรับเช ่นกัน พึงคิดไว ้ เถิดว ่าแขกเหล ่านี้ตาถึง                           

ดูโหงวเฮ้งเป็นว่าเรามีลักษณะของผู ้มีอันจะกิน แขกจึงกล้า     

ลงทุนขอ หรอือาจยดึคตวิ่า เป็นเศรษฐเีมื่อให้ เป็นไพร่เมื่อขอ ก็ได้ 

และขอให้คิดเถอะว ่า ใครมาอินเดียแล้วไม ่ถูกแขกแบมือ                    

ขอสักครั้งเดียว เมื่อกลับเมืองไทยแล้ว ควรเสาะหาวัดขลัง ๆ     

อาบน�า้มนต์ได้แล้ว แสดงว่าไม่มแีววจรงิ !!!
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ข้อคิดจากพุทธคยา

 การที่เรามาถึงพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้ทราบถึงพระปัญญาธิคุณ      

ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ว่ า  สิ่ งทั้ งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน  หรือตาม                                                

“กฎปฏิจจสมุปบาท” พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) อธิบายไว้ว่า มนุษย์ต้องการผล             

หรือต้องการประโยชน์บางอย่างให้แก่ตนเอง ผลที่ต้องการนั้นต้องเกิดจากเหตุ เหตุนั้นคืออะไร    

กค็อืการกระท�าของมนษุยเ์อง การกระท�าของมนษุยน์ัน้เรยีกวา่ กรรม บางคนจงึบอกวา่พทุธศาสนา

เป็นศาสนาที่สอนเรื่อง กฎแห่งกรรม พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์ต้องพากเพียร     

กระท�ากรรมที่ดีด้วยตนเอง มิใช่รอคอยอ�านาจดลบันดาลจากอ�านาจเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น

ชาวพุทธจะต้องมีความพากเพียรฝึกฝนพัฒนาตน (สิกขา) ให้เกิด (ปัญญา) รู้เหตุปัจจัยได้ตรงชัด

ถูกต้อง ก็จะกระท�า (กรรม) ได้สอดคล้องถูกต้องก็ท�าให้เกิดผลดีงามตามที่ต้องการ และต้อง    

หลีกเลี่ยงกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะท�าให้เกิดผลไม่ดี และที่ส�าคัญคือพระพุทธองค์ทรงเป็น        

แบบอย่างหรือยุคนี้เรียก Role model หรือ Idol ส�าหรับมนุษย์ทุกคน ให้เห็นว่า มนุษย์เรานี้สามารถ

พัฒนาตัวเองได้สูงสุดจนเป็นพุทธะ หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้
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ย�่าเท้าทั่วไทย

   ไปทั่วโลก

      ใหม่สูค่า เชยีงตุง (สวัสดเีชยีงตุง)

เมอืงแห่ง 3 จอม 7 เชยีง 9 หนอง 12 ประตู

พสิษิฏ์  นาสี

 เขมรัฐเชียงตุงหรือนครเชียงตุง เป็นชื่อที่คนไทยคุ้นหู  

มานาน ไม่ว่าจะด้วยการรับรู้ทางประวัตศิาสตร์ จากบทประพันธ์ 

หรือละครโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่คอยเน้นย�้าความรู้สึกของความเป็น   

พี่น ้องกัน แม ้ว ่าด ้วยทางกายภาพแล้วเราจะอยู ่ห ่างไกล                  

คนละประเทศก็ตาม ภาพจ�าของคนไทยต่อเชียงตุงคือเมืองที่ม ี 

สายสัมพันธ์กับราชวงศ์มังรายผู้ก่อตั้งและปกครองอาณาจักร  

ล้านนาในอดีต ในประวัติศาสตร์มีการแต่งงานของตระกูลเจ้า        

ผู้ครองนครเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันเรื่อยมา เช่น เจ้าทพิวรรณ 

ณ ล�าปาง กับ เจ้าฟ้าพรหมลอื ราชโอรสของเจ้าฟ้านครเชยีงตุง 

หรือ เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ กับเจ้าสุคันธา ธิดาเจ้าฟ้า           

นครเชียงตุง ไปจนถึงการเคยตกเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย

ในชื่อ “สหรัฐไทยเดิม” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้   

คือภาพจ�าของสภาพบ้านเรือน วิถีชีวิตผู ้คนที่ดูจะย้อนภาพ         

ของล้านนาในอดีต ยิ่งท�าให้คนไทยหลายต่อหลายคนต้องการมา

เยี่ยมเยือนเมืองเชียงตุงให้ได้สักครั้ง ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มี

ความคดิเช่นนัน้ ด้วยความเป็นอดตีนกัเรยีนประวตัศิาสตร์ด้วยแล้ว 

เชียงตุงคือสถานที่ในระดับ A list ที่ต้องไปเยือนให้ได้เลยทีเดียว   

ว่าแต่ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาสิบปีกว่าแล้ว ความฝันเพิ่งมาเป็นจริง

เอาเมื่อเดอืนธันวาคมปีที่แล้ว (2555) นี่เองครับ 

 เมอืงเชยีงตุง ตัง้อยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า เป็นเมอืง

ของชาวไทเขิน (ขึน) และ ชาวไทใหญ่ โดยชาวไทใหญ่เรียกชื่อ    

เมอืงนี้ว่า เก็งตุ๋ง (Keng Tung) ลูกหลานชาวเชยีงตุงที่เราพอคุ้น ๆ 

หูก็เช่น ตระกูล ณ เชยีงตุง ขุนศกึเม็งราย ตุงคนาคร เป็นต้น
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 การเดินทางไปเชียงตุงครั้งนี้ได้รับโอกาสจากรุ ่นพี่             

ที่คณะมนุษยศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งขอให้ผมไปช่วยเก็บข้อมูล           

และท�ากิจกรรมจิตอาสาให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้าที่เชียงตุง 

ผมเองไม่รีรอรีบตอบรับทันที และผมเองก็ได้รับเงินบริจาคจาก    

ผู้ใจบุญสมทบไปอีกหมื่นกว่าบาท โดยเราวางแผนกันว่าจะน�า

สิ่งของที่ได้รับบริจาคไปให้ พร้อมกับบริจาคเงินและเลี้ยงอาหาร

กลางวัน โดยจะใช้เวลา 3 วัน 2 คนื

 การเตรียมตัวก่อนเดินทางนั้นไม่ยาก หากเป็นมือใหม่     

ก็อาศัยอ่านรวีวีจากอนิเทอร์เน็ตที่มอียู่มากโข หรอืไม่ก็หาหนังสอื

น�าเที่ยวอ่านซึ่งก็มีอยู ่เป็นตั้งครับ ส่วนใหญ่ที่ต้องเตรียมคือ  

เอกสารการเดนิทาง อย่างรปูและบตัรประชาชน ผูน้�าทางทีจ่ะต้อง

มาพร้อมกับรถเดนิทาง ที่พัก และที่ส�าคัญ คอื เงนิ ครับ 555+ 

ปัจจุบันผู้น�าทางไปเชียงตุงที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย   

ของพม่านั้นมีอยู่มากมาย หาได้ไม่ยาก จากนั้นผู้น�าทางจะเป็น      

ผู้บอกรายละเอียดเรื่องเอกสารการเดินทางอีกครั้ง รวมถึงจัดหา

รถและที่พักให้ตามงบประมาณที่เรามี ส่วนเงินนั้นสามารถ        

แลกได้ทีด่่านท่าขี้เหลก็ก่อนออกเดนิทาง โดยในทรปินี้เราใช้บรกิาร

จากอ ้ ายจายโหลง  (ผู ้ โ ด ่ งดั ง ในบอร ์ ดบลู แพลน เน็ ต )                                    

และอ้ายจายเท โชเฟอร์ครับ สมาชิกในทริปนี้มี 3 คน คือรุ่นพี่    

คุณหมอจากโรงพยาบาลนครพงิค์ และผม 

" อย่างไรกต็ามในการเขยีนครัง้นีอ้าจจะเปน็การหยบิมาเลา่เพยีงเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  พอเปน็

เชื้อฟืนเชื้อไฟเผื่อว่าใครติดใจนึกอยากไปเที่ยวเชียงตุงด้วยตัวเองบ้างในวันข้างหน้า..    

เล่าไปไม่เห็นภาพก็ไม่สนุก ต่อจากนี้ไปผมจะให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันนะครับ..."

รถโตโยต้า ระบุปีผลิตไม่ได้คันนี้แหละครับที่จะน�าเราจากด่านท่าขี้เหล็กสู่เชียงตุง รถคันนี้     

ไม่มีแอร์ ถ้าร้อนก็เปิดกระจกเอา ขาไปยังไม่มีอาการแต่ขากลับดันงอแงต้องเข็นถึง 3 รอบเลย

การเดินทางไปเชียงตุงจากท่าขี้เหล็ก จ. เชียงราย ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง 
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ตลอดระยะทางจะมีด่านตรวจของรัฐบาลและด่านเก็บเงินค่า      

ผา่นทางเปน็ระยะ ๆ  เนือ่งจากเสน้ทางเหลา่นีเ้อกชนเปน็ผูส้มัปทาน 

ดงันัน้การไปเทีย่วเชยีงตงุตอ้งมผีูน้�าทางและคนขับรถทีม่ใีบอนญุาต

เท่านั้น ผู้น�าทางจะเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ให้เอง นอกจากนี้       

เงินค่าผ่านจะถูกคิดรวมไว้แล้ว เราไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใดครับ

หลงัจากลดัเลาะหบุเขามาหลายลกูแล้ว ก่อนถงึเชยีงตงุ เป็นธรรมเนยีม

ของชาวพม่าที่จะต้องแวะจอดรถที่ปางควายเพื่อฉีดน�้าระบาย       

ความร้อนให้กับเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะรถชนดิใดก็ตาม 

ปล. ทั้งหมดคือความเชื่อนะครับ เรื่องจะช่วยได้จริงหรือไม่นั้น              

ไม่สามารถทราบได้

แสงแรกของเชียงตุ งจากดาดฟ ้า โรงแรมเจ็ดยอด                      

ช่วงฤดูหนาวที่เชียงตุงจะหนาวกว่าเชียงใหม่ประมาณ      

3-5 องศา

กลางเวยีงเชยีงตุง ในภาพคอืวัดมหาเมยีะมุนี
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 การเดินตลาดยามเช้าในเชียงตุงถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง   

เพราะนอกเหนือจากสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกตาแล้ว 

เรายังได้พบปะ พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถสื่อกันรู้ เรื่องโดย           

ภาษาไทยเหนือ กาดหลวงเชียงตุงนี้ยิ่งใหญ่และถือเป็นหัวใจของ            

เมืองเชียงตุงแห่งหนึ่ง เพราะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรค์จริง ๆ ครับ

     การชั่งตวงแบบโบราณยัง

มีให้เห็นในกาดหลวงเวียงเชียงตุง

จะเรียกว่าเป็นของว่างยอดฮิตของคนเชียงตุง

หรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่ผมสังเกตได้ว่ามี     

ร้ านขายผักปิ้ ง เสียบไม้แบบนี้ เยอะมาก            

และลูกค้าก็มาอุดหนุนกันเยอะด้วยนะครับ  

โดยแมค่า้จะเริ่มตัง้รา้นขายตามขา้งทางในตอน

เ ย็ น  ๆ  ส่ ว น ตั ว ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ล อ ง น ะ ค รั บ                       

เพราะไม่กล้าจริง ฮ่า ๆ
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 หนองตุงกลางเวยีงคอืหนึ่งใน 9 หนองตามค�าขวัญของเชยีงตุง แต่ปัจจุบันเหลอืไม่ถงึ 9 หนองแล้ว เพราะเกดิการตื้นเขนิ

ไปเกือบหมด ตามค�าบอกเล่าของผู้น�าทางว่าตอนนี้เหลืออยู่เพียง 3 หนองเท่านั้น หนองตุงจึงถือเป็นหนองน�้าใหญ่ที่ส�าคัญ           

ของเวียงเชียงตุง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก�าลังกายและสถานที่นัดพบปะสังสรรค์ของวัยรุ่นเชียงตุงตาม               

ร้านน�้าชาซึ่งตัง้เรยีงรายรอบหนองตุง...เจดยี์สเีหลอืงทองที่เห็นในภาพคอืพระธาตุจอมค�า หรอืจอมทอง พระธาตุคู่เมอืงเชยีงตุง 

และเนนิเขาทัง้หมดคอืที่ตัง้ของเวยีงเชยีงตุง

 สุสานหลวงเจ้าฟ้าเชียงตุงยังมีลูกหลานชาวเชียงตุงมากราบไว้อยู่เสมอ และผมก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับเจ้าอู่เมือง            

หรืออู่เมิง ผู้มีเชื้อสายเจ้าฟ้าเชียงตุงคนเดียวที่ยังอาศัยอยู่ในเชียงตุง ชนชั้นน�าทางจารีตของเชียงตุงนอกเหนือจากนี้ได้ “ละ”       

เชยีงตุงไปหมดแล้วปัจจุบันเจ้าอู่เมอืงยังท�าหน้าที่ดูแลสุสานหลวงกลางเวยีง...อย่างที่เคยท�ามาตลอดหลายสบิปี
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ภาพหอหลวงเจ้าฟ้าเชียงตุงในอดีต ซึ่งถูกรัฐบาลพม่าทุบทิ้ง และสร้างโรงแรม            

นวิเชยีงตงุทบัพื้นทีห่อหลวงเดมิเมือ่ปี พ.ศ. 2534 เป็นโรงแรมทีด่�าเนนิการโดยรฐับาล

 ทริปของเรายังโชคดีมากที่ได้พบกับเจ้าวรจักร ณ เชียงตุง (คนกลาง) โอรสของเจ้าฟ้าพรหรมลือ (เจ้าฟ้าสิริสุวรรณราช       

ยสสรพรหมลอื เจ้าฟ้าผู้ครองเชยีงตุง องค์ที่ 40) กับเจ้าแม่ทพิวรรณ ณ เชยีงตุง ซึ่งพาคณะเดนิทางไปเที่ยวเชยีงตุงช่วงนัน้พอดี

อดตีบ้านพักของพลโทผนิ ชุนหะหวัณ (ยศในขณะนัน้) เมื่อครัง้เป็น

ข้าหลวงใหญ่ฝ่ายทหารผู ้ควบคุมและรักษาความสงบในแคว้น      

เชียงตุง ปัจจุบันบ้านพักนี้ได้ให้เช่าอาศัย ไม่ได้มีการอนุรักษ์ไว้          

แต่อย่างใด

คุ ้ม เก ่าที่ เคยเป ็นที่ตั้ งของส�านักงานจังหวัดสหรัฐไทยเดิม                         

ของประเทศไทย สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2
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ประตูป่าแดงคอืประตูเมอืงแห่งสุดท้ายใน 12 แห่งที่ยังหลงเหลอือยู่

     

     อ่านป้ายวัดนี้แล้วให้ความรู้สกึเหมอืนอยู่บ้านเราเลยนะครับ

พระพุทธรูปยนืชี้นิ้ว ศลิปะแบบพม่าตัง้ตระหง่านอยู่บนดอยจอมสัก

   เชยีงตุงได้ชื่อว่าเป็นเมอืงพุทธศาสนา แต่อย่างไรก็ตามในเมอืง     

             เชยีงตุงก็มโีบสถ์ครสิต์ที่ยิ่งใหญ่อยู่เหมอืนกัน
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 ในเวยีงเชยีงตุงปัจจบุันมกีารก่อสร้างตกึสูงทรงสมัยใหม่

อย่างมากมาย โดยบางส่วนได้รื้อบ้านเรือนสมัยเก่าออกไป 

นอกจากนี้คนเชียงตุงปัจจุบันยังนิยมสร้างบ้านรูปทรงสมัยใหม่

อย ่างมาก ท�าให ้บ ้านเก ่าทรงไทเขินและสถาป ัตยกรรม                       

สมัยอาณานคิมถูกรื้อถอนไปด้วย

 เชยีงตุงวันนี้ก�าลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 

เนื่องจากการเปิดประเทศของรัฐบาลพม่า โดยค�าบอกเล่าของ  

ผู้น�าทาง ว่ารัฐบาลพม่านั้นมีนโยบายกลืนชาติ เนื่องจากเชียงตุง

และรัฐฉานมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ในส่วนของ      

เชียง ตุง  คุ ้ม เก ่ าของชนชั้นน�าทางจารีตและอาคารเก ่า                           

สมัยอาณานิคมไม่ได้รับการอนุรักษ์ เพียงแต่ปล่อยให้เช ่า            

และรอเวลาให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หากต้องการดูวิถีชีวิต

ของชาวไทเขนิจรงิ ๆ อาจต้องเดนิทางออกมาจากตัวเวยีงเชยีงตุง

อกีนดิหน่อย

 เราแวะเยี่ยมบ้านท�าเครื่องเขินที่เหลือเพียงแห่งเดียว   

ของเชียงตุง เครื่องเขินมีต้นก�าเนิดในบริเวณแถบนี้ ซึ่งเครื่องเขิน

ของเชียงตุงมีความสวยงามและคงทนกว่าที่ท�าขึ้นในเชียงใหม่ 

หลายเท่า
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 ผมขอปิดท้ายการเล่าเรื่องด้วยภาพกิจกรรมที่เป็นที่มาของทริปนี้     

นั่นคือการน�าของบริจาคไปมอบให้ พร้อมกับมอบเงินบริจาคและเลี้ยง         

อาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ในสถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้าเชยีงตุงครับ อันที่จรงิ

ศูนย์เลี้ยงเด็กก�าพร้ามีอยู่สองที่คือศูนย์เด็กเล็กและเด็กโต ซึ่งทริปของเรา          

ได้ไปเยี่ยมและท�ากิจกรรมในทั้งสองที่ แต่ด้วยข้อห้ามต่าง ๆ จึงสามารถ           

เก็บภาพมาได้เพยีงเท่านี้ครับ

 ด้วยข้อจ�ากัดของเวลา ทริปของเราจึงยังไม่ได ้ไปเยี่ยมเยือน                

อีกหลายสถานที่ที่น ่าสนใจ ไม่ว ่าจะเป็นต้นยางยักษ์คู ่ เมือง ดอยเหมย             

ล�าน�้าเขิน (ขึน) หรือชุมชนโบราณและวัดบ้านแสน ถือว่าทริปนี้เป็นการ     

ท�าความรู้จักกับเชียงตุงอย่างคร่าว ๆ จากนี้คงต้องหาเวลาไปเยือนเชียงตุง       

อกีสักครัง้ให้ได้
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 ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก
          Autumn in Japan

         ปรญิญา  จองไพจติรสกุล

"

"

  ฉันจะบอกความลับของรถไฟให้ฟังเอามั้ย?

มนัไมส่�าคญัหรอกนะว่ารถไฟจะพาเธอไปไหน

สิง่ส�าคญัอยูท่ีก่ารตดัสนิใจของเธอตา่งหากละ่

   ว่าจะกระโดดขึ้นรถไฟขบวนนั้นหรือเปล่า

 ย้อนเวลาไปราวสองปีก่อนออกเดินทาง “เรา”      

#ผมกับภรรยา เริ่มคุยกันถึงเรื่องการไปเที่ยวญี่ปุ ่น จ�าได้     

เลือนรางว่าตอนนั้นเราคิดว่าการไปเที่ยวญี่ปุ ่นเป็นอะไรที่     

ไกลตวัมาก แต่ใครจะรู ้การคยุกนัครัง้นัน้มนักลบัเป็นจดุเริม่ต้น

เล็ก ๆ ที่พาให้ความฝันของเราเป็นจริงในอีกสองปีถัดมา       

หลังจากวันนั้นเราก็เริ่มสะสมข้อมูลต่าง ๆ ทีละเล็กละน้อย     

ทัง้จากการอ่าน การพดูคยุกบัคนทีม่ปีระสบการณ์เคยไปเทีย่ว 

เชื่อหรอืไม่ว่าการได้ท�าแบบนี้บ่อย ๆ นอกจากจะท�าให้เรารู้สกึ

อยากไปมากขึ้นแล้วยงัท�าให้เราม่ันใจว่าเราจะเดนิทางไปกนัเอง

ได้อกีด้วย

 อย่างที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นเมืองน่าเที่ยวอันดับ    

ต้น ๆ  ที่ใครก็อยากไป แม้คนที่ไปมาบ่อย ๆ ก็ยังยืนยันว่า    

อยากกลับไปเที่ยวอีก ดังนั้นก็อย ่าได ้รอช้า เรามาเริ่ม                 

ถามค�าถามส�าคัญข้อหนึ่งกันดกีว่า “เราจะไปช่วงไหนด?ี”

ประโยคที่คัดมาจากหนังสือ “โตเกียวไม่มีขา” 

โดยนิ้วกลม ที่หนังสืออ้างถึงคนตีตั๋วรถไฟ          

ไปขั้วโลกเหนือพูดกับเด็กน้อยเป็นครั้งสุดท้าย  

ในหนังเรื่อง The Polar Express
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 ประเทศญีปุ่น่มฤีดแูห่งการท่องเทีย่วหลายฤดไูม่ว่าจะเป็น

ฤดูใบไม้ผลิ #Spring ฤดูร้อน #Summer ฤดูใบไม้ร่วง #Autumn    

หรอืฤดูหนาว #Winter ซึ่งจรงิ ๆ แล้วญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สามารถ

เดินทางไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบบรรยากาศ    

แบบไหน ซึ่งในขณะนั้นเราต้องเลือก การต้องเลือกมันท�าให้         

ต้องตัดสินใจ และเมื่อต้องตัดสินใจก็มักจะเกิดอาการเสียดาย       

ตัวเลือกที่ไม่ได้ถูกเลือก ผมจึงบอกภรรยาว่ามันมีวิธีหนึ่งที่เรา        

ไม่ต้องเลือก นั่นก็คือการสะสมตัวเลือกไปเรื่อย ๆ จนครบ             

จริง ๆ จะไปได้ครบทุกฤดูหรือเปล่าก็ยังไม่รู ้ รู ้แต่ว่าคิดแบบนี้     

ท�าให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ดังนั้นเราจึงเริ่มสะสมตัวเลือก

ด้วยการเห็นพ้องต้องกนัว่าเราจะเริม่จากไปดใูบไม้เปลีย่นส ีซึง่กค็อื

ฤดูใบไม้ร่วงนั่นเอง โดยฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน       

ไปจนถึงพฤศจิกายน เป็นฤดูที่อากาศเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไป 

เราเลือกไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยเมืองที่เราเลือก              

ที่จะไปเยือนก็คือ โตเกียว เกียวโต และโอซาก้า ซึ่งการเดินทาง   

ของเราครั้งนี้เป็นการวางแผนการเที่ยวด้วยตัวเองและมีเพียง         

เป้คนละใบเท่านัน้

 เราออกเดนิทางออกจากเชยีงใหม่ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 

2555 เพื่อไปต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์โดยแวะเที่ยวที่นั่น 1 วัน     

หลังจากเครื่องลงที่สนามบนิ LCCT เราก็เดนิทางเข้าเมอืง เช็คอนิ

เอาสัมภาระเข ้าเก็บในโรงแรมที่ เราได้จองล่วงหน้ามาแล้ว                 

เราใช้เวลาที่กัวลาลัมเปอร์ไปกับการเดินเล่นที่จตุรัสเมอร์เดก้า 

#Merdeka Square และตกึแฝด #Twin Towers ซึง่นัน้กเ็พยีงพอแล้ว

ส�าหรับการได้มาแวะเพื่อต่อเครื่องไปยังจุดหมายที่แท้จรงิ

 เราออกเดินทางอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันถัดมา ใช้เวลา  

5 - 6 ชั่วโมงเราก็มาถงึสนามบนิ Haneda และที่นีเ่องกไ็ด้กลายร่าง

เป็นโรงแรมหรู ระดับกี่ดาวไม่รู้ ไม่อาจมองเห็นเพราะเค้าเปิดไฟ   

กันทั้งคืน เนื่องจากเรามาถึงค่อนข้างดึกเราจึงนอนกันที่นี่ซะเลย  

หันไปมองรอบ ๆ ก็เห็นมีคนมาเปิดโรงแรมนี้นอนกันเพียบ           

เรียกได้ว่าใครมาถึงก่อนก็มีโอกาสได้จับจองก่อน ส่วนที่ของเรา     

ก็ไม่เลว อยู ่ไม่ไกลจากห้องน�้าและร้านสะดวกซื้อ นอกจาก          

เสยีงเตอืนเวลามคีนเดนิขึ้นบันไดเลื่อนแล้วทุกอย่างก็ราบรื่น

 และแล้วการเดินทางผจญภัยท่องเที่ยวของเช้าวันใหม่     

ในดินแดนที่ถูกขนานนามว่า “พระอาทิตย์อุทัย” ก็ได้เริ่มต้นขึ้น     

โดยสิ่งแรกที่เราต้องท�าก็คอืหาซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ตู้ขายบัตร

อยู่ที่ไหน? จริงอยู่ที่เราศึกษามาบ้างแล้ว แต่เอาเข้าจริงมันดู       

เยอะไปหมด ทนัใดทีเ่ราเอ่ยถามเจ้าหน้าทีส่นามบนิ เขากพ็าเราเดนิ       

ไปจนถึงตู้ขายบัตรเลย นอกจากจะอ�านวยความสะดวกให้แล้ว       

ยังรู ้สึกได้ถึงการแสดงออกที่มาจากใจจริง ๆ ส่วนบัตรที่เรา        

เลือกซื้อคือบัตร Suica เป็นบัตรเติมเงินของ JRE #JR East                

เราน่ังรถไฟฟ้าอีก 3 ต่อก็มาถึง Tokyo และขึ้นรถไฟความเร็วสูง 

Shinkansan ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่ได้นั่งบนรถไฟ

ความเร็วใกล้ 300 กโิลเมตรต่อชั่วโมง เจ้าหัวกระสุนที่ว่านี้ใช้เวลา

เพยีง 2 ชัว่โมงกพ็าเรามาถงึเมอืง Kyoto เมอืงทีเ่ราสองคนให้คะแนน

ความประทับใจมากที่สุดหลังจากกลับมา ขนาดนั้นเลยเหรอ?     

บ่องตง #บอกตรง ใช่ครับ
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 Kyoto เป็นเมอืงหลวงเก่าของญีปุ่น่ทีม่กีารพฒันาทางด้าน

เทคโนโลยีควบคู ่ ไปกับการรักษาขนบประเพณีวัฒนธรรม                 

และมเีอกลักษณ์ของตัวเองในการด�าเนนิชวีติ รวมถงึเรื่องระเบยีบ

วนิัยของคนที่นี่เป็นอะไรที่คนไทยอย่างเราเห็นแล้วทึ่ง เคยแต่ได้ยนิ

แต่ไม่เคยเห็นกับตา พอเห็นนอกจากแปลกใจแล้วเราต่างก็คิดว่า   

ก็ไม่เห็นยากที่จะท�าตาม แล้วท�าไมบ้านเราไม่ท�าบ้าง อย่างเช่น   

เวลาเดินขึ้นบันไดเลื่อนคนก็จะยืนชิดด้านใดด้านหนึ่ง #ที่ Kyoto    

เดินขึ้นบันไดเลื่อนยืนชิดขวา ที่ Tokyo ยืนชิดซ้าย เพื่อให้มีพื้นที่      

ให ้คนที่รีบกว่าได ้เดินขึ้น อีกเรื่องคือการรอไฟเขียวไฟแดง               

แม้ถนนจะโล่งเขาก็จะปฏิบัติตามกฎ รวมถึงการเข้าแถวรอขึ้น        

รถโดยสารก็เช่นเดยีวกัน

 เราสองคนรู ้สึกได ้ เหมือนกันว ่า  การเคลื่อนไหว                     

ของคนในเมืองนี้ดูจะค่อยเป็นค่อยไปกว่าเมืองหลวงที่ชื่อ Tokyo 

นอกจากจะมคีวามเป็นเมอืงที่น่าอยู่แล้ว Kyoto ยังมโีบราณสถาน 

วัดวาอาราม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัด Tofukuji ที่ได้ชื่อว่าเป็น Autumn spot          

หรือศาลเจ้า Fushimi Inari ที่มีทางเดินแดงพรึบหลายกิโลเมตร     

แต่ที่ประทับใจเรามากที่สุดใน Kyoto ก็คือหมู่บ้านในหุบเขาที่       

Arashiyama จริง ๆ แล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในแผนเลย             

แต่เราได้มโีอกาสเข้าไปเป็นเพราะความอยากรูว่้ากลุม่นกัท่องเทีย่ว

สูงวัยชาวญี่ปุ ่นประมาณ 7 – 8 คน เขาขึ้นรถบัสไปที่ไหนกัน              

ก็ เลยเป ็นโชคดีของเรา ในภาพถ ่ายอาจสวยระดับหนึ่ ง                               

แต่ความสวยงามที่ตาเราเห็นบวกกับอากาศที่เย็นสดชื่นท�าให้เรา  

ใช้เวลาอยู่ที่นั้นเกือบครึ่งวัน นี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการไม่ใช้

บริการของทัวร์ เหนื่อยก็ได้พัก ประทับใจก็อยู่ต่อ เมื่อออกมา      

จากหมู่บ้าน เราก็มาเดินเล่นต่อที่วัด Tenryuji ใกล้ ๆ กันนี้ก็จะมี

ทางออกที่เชื่อมต่อไปยังสวนป่าไผ่ซากะโนะ #Bamboo Groves     

จากที่นี่เราก็พากันไปที่วัด Kinkakuji หรือวัดทองหรือวัดอิคคิวซัง 

ชมความสวยงามของวัดและบรรยากาศโดยรอบ
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ในวันเดียวกันนั้นเราสองคนก็พากันบุกตะลุยเมือง Osaka โดยนั่งรถไฟที่เราซื้อบัตรเหมาจ่ายไว้แล้ว            

#บตัร Kansai thru pass โดยบตัรนี้สามารถขึ้นลงรถไฟได้ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ เราใช้เวลาอยูบ่นรถไฟประมาณ 

1 ชั่วโมงก็มาถงึสถาน ีUmeda เป็นสถานทีี่ใหญ่มากประมาณห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เรามาถงึ  

ก็เย็นมากแล้วจงึได้เดนิเที่ยวและกนิมื้อเย็นที่ Osaka ประมาณ 4 ทุ่มก็นั่งรถไฟกลับ Kyoto

วันต่อมาเรายังอยู่ที่ Kyoto วันนั้นทั้งวันเราอยู่เที่ยวรอบ ๆ เมือง โดยมีสถานที่ส�าคัญที่เราไปกันอาทิเช่น  

ศาลเจ้า Heian-jingu วัด Kinkakuji หรอืวัดเงนิ เดนิสบาย ๆ ที่ทางเดนิสายปรัชญา #Path of Philosophy       

ฟังชื่อดูเป็นปรัชญาจัง จริง ๆ มันคือทางเดินเล็ก ๆ มีเลาะทางน�้า สงบ เงียบ เหมาะแก่การมาเดินคิดว่า      

ชวีติที่เราต้องการจรงิ ๆ เป็นอย่างไร #ผมคดิเอง และสถานที่สุดท้ายที่เราไปเยอืนใน Kyoto ก็คอืย่าน Gion 

ย่านนี้มรี้านค้ามากมาย และมชีื่อเสยีงเรื่องเกอชิา #Geisha อกีด้วย และในคนืนัน้เราก็นั่งรถบัสกลับ Tokyo 

ถูกแล้วครับ เรามาด้วย Shinkansen แต่กลับด้วยบัส ซึ่งก็ได้ประสบการณ์ในอกีรูปแบบ รถบัสที่ญี่ปุ่นขณะวิ่ง

เขาจะปิดผ้าม่านทัง้คันเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสาร เราจงึเหมอืนอยู่ในกล่องที่เคลื่อนที่ได้ตลอดการเดนิทาง
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 นิกโก้ #Nikko หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเมือง ๆ นี้ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว     

สุดฮิตของญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่ถูกยก ให้เป็นมรดกโลก “Nikko is Nippon” คือสโลแกน    

ของเมืองนี้ นิกโก้เป็นชื่อที่อยู่ในแผนการเที่ยวของเราแบบติดแน่น ยากที่จะดึงออก            

อาจเป็นเพราะชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ และก็ไม่ท�าให้เราผิดหวังเลย #เรารักนิกโก้        

ภาพที่เราเห็นมันยังคงตราตรึงใจเราตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ ความสวยงามของเมืองนิกโก้                       

มาพร้อมกับอากาศอันหนาวเหน็บและที่นี่ก็เป็นที่ที่เราได้มาสัมผัสกับหิมะขาวโพลน          

โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน นิกโก้ห่างจากกรุง Tokyo ราวสองชั่วโมง ระหว่างการนั่งรถไฟ    

วิวสองข้างทางก็ท�าคนที่อยู่ในตู้แทบจะเอาหน้าทะลุกระจกออกไปข้างนอกตลอดเวลา     

ยอมรับว่าสองชั่วโมงบนรถไฟส�าหรับผมผ่านไปอย่างรวดเร็วกับความสวยงามของวิว       

ข้างทาง

เมื่อมาถงึสถานนีกิโก้ คุณลุงเจ้าของที่พักก็ได้

มารอรับเราเพื่อไปยังที่พักซึ่ ง เป ็นบ ้าน          

แบบญี่ปุ ่น คืนนั้นเราใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ ่น    

หรือเรียกกันว่าเรียวกัง #Ryokan ทั้งการกิน 

การอาบน�้า และการนอน ครอบครัวคุณลุง  

น่ารักมาก ยิ้มแย้มให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

และรักษาช่องว ่างของความเป็นส่วนตัว    

อย่างพอเหมาะพอเจาะ #เราประทับใจมาก  

ทั้งอาหารเย็นและอาหารเช้าที่คุณลุงจัดไว้ให้

กอ็ร่อยและได้อารมณ์ของการกนิอาหารญีปุ่น่

เป็นที่สุด
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 เมื่อพูดถึง Tokyo มีสถานที่หนึ่งที่เมื่อใครได้มาเที่ยวแล้ว

ต ้องไม ่พลาดที่จะมา เราก�าลังพูดถึงพระราชวังอิมพีเรียล          

ระหว่างทางเดินไปพระราชวังเราจะผ่านสถานีรถไฟเกียวโต         

และสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยใบไม้สีเหลืองของต้นแปะก๊วย 

นอกจากพระราชวังแล้วเรายังได้ไปนมัสการศาลเจ้า Meiji                 

ที่คน Tokyo เคารพนับถือและเป็นสถานประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ 

นอกจากนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเดินเล่นที่ Harajuku, Shibuya, 

Akihabara และสถานทีท่ีเ่ราใช้เวลามากเป็นพเิศษอกีทีก่ค็อื Odaiba 

ต้องขอบอกว่า Odaiba ยามเย็นเมื่อมองไปทางฝั ่ง Tokyo                     

เป็นบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนตกิ

 ที่ นิ ก โก ้นอกจากความประทับ ใจ เรื่ อ งที่ พั กแล ้ ว                  

สถานที่ เที่ยวแต่ละแห่งก็สร ้างความประทับใจให้ไม ่แพ้กัน                    

ไม่ว่าจะเป็นการเดินชมวัดและศาลเจ้า เดินสบาย ๆ ที่ทะเลสาบ 

Chuzenji และเดนิรอบทะเลสาบ Yunoko ที่เขต Yumoto พร้อมกับ

ชมน�า้ตก Yutaki

 เรียกได้ว่าเรารู้สึกอิ่มกับบรรยากาศมาก ๆ จนได้เวลา 

กลับเข้าเมือง #Tokyo เพราะที่ผ่านมาเราแค่เฉียดไปเฉียดมา          

เรายังไม่ได้สัมผัส Tokyo อย่างแท้จริงเลย ไปกันครับ เราจะพา      

ไปชม

 Tokyo หรอืชือ่เตม็คอื Tokyo Metropolis #มหานครโตเกยีว 

เมืองที่มีค ่าครองชีพสูงอันดับต ้น ๆ ของโลก มีประชากร                        

30 กว่าล้านคน และเป็นเมอืงทีข่ึ้นชือ่ว่ามเีครอืข่ายทางรถไฟในเมอืง

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เขาพูดกันเล่น ๆ ว่าใครเห็นแผนที่ทางเดิน 

รถไฟฟ้าใน Tokyo แล้วไม่งงก็ไม่ใช่คนแล้ว ก็น่าจะจริงนะครับ   

เพราะขนาดคนญี่ปุ่นเองยังมีหลงกันเลย เอาเฉพาะแค่รถไฟฟ้า

ใต้ดิน #Subway ก็มึนแล้วครับ เราต้องมีแผนที่คนละใบช่วยกันดู 

ถามเจ้าหน้าที่บ้าง เพราะเราเดนิทางโดยรถไฟฟ้าเป็นหลัก

 เราพักที่ข้าวสารเกสต์เฮ้าส์ย่าน Asakusa ฟังไม่ผิดครับ 

เพราะเป็นชื่อที่เจ้าของเขาเคยมาเที่ยวที่ถนนข้าวสารบ้านเรา       

แล้วประทับใจก็เลยกลับไปตัง้ชื่อให้เหมอืนกันซะเลย ใกล้ ๆ ที่พัก 

ก็จะมีวัดชื่อดังที่ ใครมาญี่ปุ ่นก็ต ้องมาเที่ยวชื่อวัด Asakusa            

หรือวัดโคมแดงนั่นเอง ขอกลับมาพูดถึงเรื่องที่พักหน่อย “ที่พัก     

ใน Tokyo แคบอย่างกับรูหนู” ประโยคดังกล่าวเคยแต่ได้ยินมา      

เพิ่งจะมาประสบด้วยตัวเองก็วันนั้น มันเป็นห้องเล็ก ๆ พอแค่เอา

เตียงสองชั้นยัดเข้าไปแล้วมีพื้นที่หย่อนขาลงเท่านั้น เท่านั้นจริง ๆ 

แค่เป ้สองใบของเราก็กินพื้นที่วางขาไปครึ่งหนึ่งแล้ว พื้นที่                     

ที่เหลือเหรอก็เอาไว้ยืนเวลาขึ้นลงจากเตียง แต่นั่นไม่เป็นอุปสรรค

ของเราเพราะเราใช้มันส�าหรับนอนเท่านั้นจริง ๆ ห้องอาบน�้า       

ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องครัว ที่นี่ใช้ร่วมกัน ใครซื้ออะไรมา   

เข้าตู้เย็นก็ต้องเขียนชื่อติดไว้ #ที่พักที่ Kyoto เหมือนที่นี่แต่ห้อง    

ใหญ่กว่า #ที่พักที่ Kyoto ชื่อ K’s house

 ลมหนาวที่มาพร้อมกับสายฝนไม่ได้ท�าให้เราหวั่นไหว     

เรายังคงตะลุยเที่ยวตามแผนที่วางไว้ แม้บางครัง้เราต้องแอบหลบ

ความหนาวเข้าไปในร้านรวงที่มฮีทีเตอร์ให้ความอบอุ่น

 Ueno Park เป็นที่แรกที่เราได้ชม อันที่จรงิมันเป็นทางผ่าน

ที่เราจะไปเที่ยวชม Tokyo University มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีต้น      

แปะก ๊วยใบสี เหลืองสวยงามขึ้นชื่อ มีตึกสวยแบบขรึม ๆ                        

เป ็นมหาวิทยาลัยที่ เน ้นเรื่องการวิจัยเป ็นหลัก ไม ่ห ่างจาก

มหาวทิยาลยักม็ตีลาด Ueno ทีค่นไทยทีน่ีน่ยิมมาหาซื้อกะปิ น�า้ปลา 

และผักต่าง ๆ ของบ้านเรา เดินไปเดินมาก็คล้ายกาดหลวง           

บ้านเราเลย แตกต่างกันที่ความเรยีบร้อยและความสะอาด 
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#ความเป็นระเบยีบของคนญีปุ่น่ #ทะเลสาบ Chuzenju #นกิโก้ #ทะเลสาบ Yunoko #นกิโก้

#เด็กหญงิ Meiji #เด็กชาย Meiji #Harajuku #Tokyo Tower
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“ไปเที่ยวญี่ปุ่นตั้งสิบวันนานเกินไปรึเปล่านะ?” คือค�าถามที่ผมตั้งขึ้นถามตัวเองไม่กี่วันก่อนออกเดินทาง   

ตอนนี้ผมได้ค�าตอบแล้วครับ และหวังว่าการเดินทางของเราครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของใครก็ตาม       

ที่มคีวามฝันอยากท่องเที่ยว ขอบคุณครับส�าหรับการกระโดดขึ้นมาบนรถไฟของเราขบวนนี้


