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ผอ. อยากคุย
(จริงๆ)

 เจอกันอีกเป็นประจ�าผ่านทางคอลัมน์นี้ เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ ถือเป็น            

ฉบับครบสองปีของการออกสารสถาบันฯ ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่รอดมาได้นานขนาดนี้       

ตอนคิดท�าขึ้นครั้งแรก ยังเป็นห่วงทีมงานว่า จะมีอะไรที่ช่วยกันเขียนเล่าเรื่องมาใส่ใน  

สารสถาบันฯ นี้ได้บ้าง จากที่ประเมนิดูแล้ววัดจากจ�านวนหน้า มแีต่หนาขึ้น จ�านวนหน้า

มากขึ้นไปทุกที ดีที่เราท�าเป็นสารออนไลน์ ไม่ได้พิมพ์ออกแจกจ่าย มิฉะนั้นโลกคง       

ร้อนฉ่าเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะมันเปลืองกระดาษและเปลืองสีที่จะใช้พิมพ์ แต่ยังไง               

ก็อย่าให้หนาเกินร้อยหน้าก็แล้วกัน.... เฮอเฮอ คนอ่านตาจะลายเวียนเฮดไปเสียก่อน     

ก็หวังว่าพวกเราจะได้ติดตามอ่านข่าวสาร รายงานความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า    

เกี่ยวกับงานวจิัยและกจิกรรมในด้านต่าง ๆ  ของสถาบันฯ เพื่อท�าให้เราเป็นคนไม่ตกข่าว 

ไม่ตกยุค เวลาเพื่อน ๆ เขาคุยซุบซิบกัน แล้วเราไม่รู้เรื่องว่าเขาคุยอะไรกัน ฉะนั้น          

หากคณุอยากเป็นคนทนัสมยั รู้ทนัทกุเหตกุารณ์ รู้ทกุเรือ่งราวความเคลือ่นไหวเกีย่วกบั

สถาบันฯ ไม่อยากเป็นคนตกยุค โปรดอ่าน ..สารสถาบันฯ ...เน้อเจ้า

 รู้สกึคอลมัน์ทีเ่ขยีนส่งเข้ามามากขึ้นเรือ่ย ๆ  ในช่วงหลงั ๆ  ทีอ่าจารย์สงัเกตเหน็ 

น่าจะเป็นคอลัมน์ “ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก” (ไม่รู้ชื่อนี้ถูกไหม) เพราะเห็นบางฉบับ        

มีเพื่อน ๆ ของเราส่งเรื่องเล่า เรื่องผจญภัย ที่ได้ไปทัศนศึกษามา ส่งเข้ามาพร้อมกัน 

หลายเมอืง หลายประเทศทเีดยีว ดคีรับ ช่วย ๆ กันเขยีนส่งเข้ามา เรื่องไปเห็นอะไรมา 

ไปประชุมที่ไหน แถมไปเที่ยวที่ไหน ไปพบเห็นเรยีนรู้เรื่องราวด ีๆ  อะไรน่าสนใจ ก็เอามา

หัดเขียนถ่ายทอด เล่าสู ่กันฟัง ถือเป็นการบันทึกการเดินทางช่วงหนึ่งในชีวิตของ        

แต่ละคน อาจารย์ได้อ่านของบางท่าน โอ้โห เล่นเขียนเล่าเรื่องมายาวมาก กอง บก.    

เลยต้องแบ่งน�าเสนอต่อกันเป็นตอน ๆ กว่าจะจบ อย่างเช่น ตอนไปตะลุยเมอืงอนิเดยี 

ตามรอยพระพุทธเจ้าของน้องบุญเหลือและลุงศักดา.. เอ้ย.. ไม่ช่าย.. พี่ศักดา                

ของพวกเรา สงสัยอีกหน่อย เพื่อน ๆ ของเราบางคน น่าจะพอไปเอาดีทางขีดขีด          

เขียนเขียนพ็อกเก็ตบุ๊คขายได้เลย ยังไงรบกวนทางทีม บก. สารสถาบันฯ น่าจะลอง

รวบรวมไว้ หากได้จ�านวนเรื่องมากพอ ก็จัดท�าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวแจกจ่าย        

หรอืจะลองวางขายด ูกไ็ม่แน่ เผือ่ฟลุค๊อาจจะขายดเีป็นเทน�้าเทท่า (ฟังดแูล้ว หนกัไปทาง

เอาไปทิ้งที่แม่น�้า หรือ ท่าน�้า ซะมากกว่า) อย่างน้อยคนเขียนเอง ก็ควรซื้อไปเก็บไว้        

อ่านเอง เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกในชีวิตของเรา ที่มีคนอุตส่าห์เอาเรื่องที่เราขีดเขียน      
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ไปพมิพ์ขาย... แล้วอย่าลมืตัง้นามปากกาเท่ห์ ๆ  ด้วยละกัน เช่น 

สาวสุดซอย หนุ ่มสุดขอบฟ้า คนบ้าเที่ยว ... แต่ชื่อหลังนี่               

ดูจะหนักไปทางโรคจติมากไปหน่อยนะ

 เขียนผ่านไปหนึ่งย่อหน้า ดูจะไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระ   

เท่าไหร่ เอ้า..เข้าเรื่องมสีาระกันบ้าง อย่างที่อาจารย์ได้บอกเล่า

ไปในฉบับก่อน วันที่ 26 มิ.ย. 56 ปีนี้ อาจารย์จะครบวาระ    

ด�ารงต�าแหน่ง ผอ.สถาบันฯ 4 ปีพอด ี(โอ เราแก่ไปอกีตัง้ 4 ปี

แล ้วหรือนี่ )  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยอยู ่ระหว ่างแต่งตั้ง               

คณะกรรมการสรรหา และก�าลังรวบรวมรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอ 

หรือผู้สนใจสมัครกันอยู่ ถ้าฉบับหน้า ยังเห็นอาจารย์มาเขียน

หน้าคอลัมน์นี้อยู ่ ก็แปลว่า ได้ถูกเลือกให้อยู ่รับใช้ (ชดใช้      

กรรมเก่าหรอืเปล่า ?) พวกเราไปอกีหนึ่งสมัยเป็นเวลาอกี 4 ปี 

แต่ถ้าเป็นท่านอื่น ก็คงอดอ่านเรื่องเล่าของอาจารย์แล้ว            

รอท่านใหม่มาเขยีนแทน ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ใครจะมานัง่

เก้าอี้ผู้อ�านวยการสถาบันฯ คนต่อไป ก็อยู่ที่คณะกรรมการ

สรรหา ท่านเห็นว่าใครเป็นผู ้เหมาะสม ส่วนตัวอาจารย์                

ก็สุดจะคาดเดาได้ รอช่วยกันลุ้นเหมือนลุ้นหวยกันต่อไป              

ก็แล้วกันนะคร๊าบ

 ขอต่อด้วยเรื่องเล่าที่พอจะมีสาระอยู ่บ้างสลับกัน      

คือ เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อนสงกรานต์ อาจารย์     

ได้รบัเชญิจากทางองค์การอนามยัโลกทีด่แูลภมูภิาคนี้ ให้ไปเป็น

ทรัพยากรบุคคลภาษาอังกฤษ คือ Resource Person                           

รซีอสเพอร์สัน้ (ไม่ใช่เป็น Resort Person รสีอร์ทเพอร์สัน้ น่าจะ

หมายถึง คนของวนอุทยานพาเที่ยว อะไรปานนั้น) ในการ         

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่กรุงดิลี่ ประเทศติมอร์-เลสเต          

อยู ่ใต้ประเทศอินโดนีเซียลงไป และตอนเหนือของประเทศ

ออสเตรเลีย ถือเป็นประเทศเล็ก ๆ มีประชากรสักล้านเศษ 

ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยมากมาย เมืองหลวงคือ       

กรุงดลิี่ ส่วนใหญ่ชาวบ้านนับถอืศาสนาครสิต์กัน ส�าหรับผู้เข้า

ร่วมประชุมเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากกระทรวง

สาธารณสขุของ 3 ประเทศเลก็ ๆ  ได้แก่ ประเทศภฏูาน ประเทศ

มัลดีฟส์ และประเทศติมอร์ เอง ประชุมกันนาน 2 วัน หัวข้อ 

เกี่ยวกับ การจัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ    

การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขของทั้งสามประเทศ 

เนื้อหาที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน น่าสนใจมากทีเดียว และคงจะ

ช่วยให้ตัวอาจารย์และพวกเราบางคนได้เข้าไปยุ่งเพื่อไปช่วย

พัฒนางานวิจัยร่วมกับประเทศเหล่านี้ อีกหลายครั้งในอนาคต

อันใกล้นี้ ท่านใดสนใจจะสมัครไปช่วยสอน หรอืช่วยหิ้วกระเป๋า 

แจกเอกสาร จัดกิจกรรมกลุ่ม ก็ส่งชื่อมาได้ที่ เลขาอ้อย            

ว่าง ๆ จะใช้วิธีจับฉลากเอาผู้โชคดีติดไปด้วย น่าจะดีนะ....        

ล้อเล่นเหมอืนเคยเน้อ เดี๋ยวจะส่งชื่อมาจรงิ ๆ คงได้แอบจับเอา

ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เอาโหลดขึ้นเครื่อง เพื่อแอบ                   

ไปเที่ยวด้วย จะได้ช่วยประหยัดค่าตัว๋เครื่องบนิ อะอะ.. ฉะนัน้

คนไหนน�้าหนักมากเกิน ตัวใหญ่เกิน ถ้าจะหมดสิทธิ์ไปแบบ     

เวรี่โลว์คอส กับอาจารย์แน่นอน เช่น ป้าอ้อย เลขาคนเก่ง        

ของเรา ผู้ชอบเที่ยวบุกเบกิผจญภัยไปในที่แปลก ๆ เพราะเป็น

คนชอบของแปลก ชมิ ิชมิ.ิ..

 

 ไหน ๆ ก็เขียนเล่ายั่วน�้าลาย กระตุ ้นต่อมอยากรู ้        

ของทุกท่านมายาวพอควรแล้ว ก็ขออนุญาตเขยีนเล่าต่อไปเลย 

เพราะถ้าจะให้เขียนยาว ๆ มาลงคอลัมน์ ท ่องเที่ยวใน                    

สารสถาบันฯ คงได ้รออีกนาน กว ่าจะมีเวลาว ่างมานั่ง               

ร�าลกึ รวบรวม เรยีบเรยีง เขยีนส่งมาได้  จงึขออนุญาตแซงควิ 

แอบเอาเรื่องเด่นน่าเล่าที่ไปเห็นมา มาถ่ายทอดให้พวกเรา        

ได้อ่านในคอลัมน์นี้ พอเป็นน�า้จิ้มสุกี้ตรา ผอ. น่าจะดกีว่าครับ 

ขอเริ่มจากประสบการณ์ด้านไม่ดีก ่อน เท่าที่ สังเกตเห็น   

ประเทศนี้ ประชากรคงจะสูบบุหรี่กันอย่างมาก เพราะไปไหน   

ก็เห็นแต่คนสูบบุหรี่โดยเฉพาะผู ้ชาย ในล็อบบี้ของโรงแรม           

ที่อาจารย์พักและใช้ประชุมด้วย บริเวณห้องน่ังรอในล็อบบี้        

มีแต่แขกสูบบุหรี่อยู่ในห้องแอร์ เต็มไปหมด น่ังได้ไม่นาน             

ก็ต ้องออกไปหน้าโรงแรม เพื่อหาอากาศบริสุทธิ์หายใจ          

แถมกลิ่นบุหรี่ยังโชยตามขึ้นไปบนชั้นสองชั้นสามของโรงแรม    

ที่อาจารย์นอนอีกด้วย สงสัยทางกระทรวงสาธารณสุข           

ของประเทศติมอร์ ยังไม่ได้ออกกฎหมายบังคับห้ามสูบบุหรี่      

ในที่สาธารณะเหมือนกับในบ้านเราที่มีกฎหมายบังคับใช้      

รูปปั้นพระเยซูตั้งเด่นสง่าบนยอดเขาริมทะเล

รูปปืนใหญ่หน้าริมฝั่งทะเล คงไว้สู้กับผู้บุกรุก
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อย่างเข้มงวดมานานหลายปีแล้ว ก็ได้แต่หวังว่า เขาจะมี

กฎหมายห้าม หรือพิทักษ์สิทธิ์ของคนที่ไม่สูบบุหรี่ออกมาใช้ใน

เร็ว ๆ นี้ ความจริงตอนคุยประเด็นเรื่องหาล�าดับความส�าคัญ

ของหัวข้อการวจิัยที่ส�าคัญของประเทศ ในที่ประชุม อาจารย์ก็

ไม่กล้าเสนอให้เขาท�าวจิยัปัญหาเรือ่งการสบูบหุรีใ่นทีส่าธารณะ 

เพราะปัญหามันมาจ่อรอทีห่น้าห้องอยูแ่ล้ว แต่กลวัเสนอไปแล้ว 

เดี๋ยวคนสูบบุหรี่ที่นั่งประชุมอยู่ด้วย จะค้อนเอาได้ ยิ่งไม่ได้พก

ตะปูติดตัวไป เดี๋ยวค้อนมันจะมาลงที่ศีรษะเราแทนได้นะสิ..จึง

ต้องทนต่อไป เพราะเราต้องฝึกเป็น “สทีนได้” ... เอ มนัเกีย่วกนั

ยังไงนี่

 ส ่วนประสบการณ์ด้านดี ที่อาจารย์รู ้สึกอเมซิง   

ตมิอร์-เลสเต อย่างมาก เพราะไม่เคยเหน็ภาพอย่างนี้ในบ้านเรา 

ก็คือ คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศนี้ ใส่หมวกกันน็อคน่าจะ

เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ และตลอดวันตลอดเวลาด้วย ตอนเช้า

อาจารย์ออกมาวิง่จ๊อกกิ้ง รถมอเตอร์ไซค์ทีแ่ล่นบนถนนใส่หมวก

ทุกคัน ตอนเที่ยง ก็เห็นใส่ทุกคัน ขนาดเห็นตอนดึก สามทุ่ม       

สี่ทุ ่ ม  หน ้าโรงแรม ก็ ใส ่หมวกกันน็อคเป ็นเรื่ องปกต ิ                        

ขนาดบางคนันัง่ซ้อนมาสามหวั สามคน ยงัใส่หมวกกนั 3 ใบเลย 

แต่เห็นอยู่คันหนึ่ง นั่งซ้อนกันมา 4 คน แต่ใส่หมวกฯ มา 3 คน 

สงสัยพื้นที่ว่างในอากาศให้ใส่ทุกคนคงจะไม่พอ ... สุดหยวด  

จริง ๆ ที่น่าแปลกใจมาก ก็ไม่เห็นมีต�ารวจตั้งด่านคอยดักจับ 

ตามแยกทีไ่หน ไปอยูม่า 3 วนั เหน็ต�ารวจจราจรอยูแ่คค่รัง้เดยีว 

ยืนโบกรถอยู่หน้าโรงแรมที่อาจารย์พัก ที่น่าสนใจมากกว่านั้น 

คือ หมวกกันน็อคที่พูดถึงนี้ เป็นหมวกกันน็อคแบบเต็มศีรษะ

ด้วย ไม่ใช่หมวกแบบครึง่ใบอย่างทีเ่ราเห็นบ่อยในเมอืงเชยีงใหม่ 

อะไรเป็นเหตุผลให้คนขับ คนซ้อน ใส่หมวกฯ กันเยอะมาก      

แถมเป็นหมวกแบบแพงด้วย อาจารย์ลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขของติมอร ์ที่ เขามาประชุมร ่วมกับอาจารย ์                   

เขาบอกว่า เมอืงเขาเพิ่งมมีอเตอร์ไซค์ใช้กันมาก ๆ มาไม่นานนี้ 

และมีกฎหมายบังคับให้ใส่หมวก แต่ก็ไม่ได้มีการออกตรวจจับ

เป็นพิเศษ เขาบอกว่า คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า การใส่หมวกฯ   

ช่วยป้องกันหัวของเขาได้ ช่วยเซฟชีวิตได้ หากเกิดอุบัติเหตุ       

รถชนหรือรถล้ม เลยใส่กันเป็นนิสัยไปแล้ว แต่ของบ้านเรา        

น ่าจะเรียกเป ็น “หมวกกันต�ารวจ” มากกว ่าจะเรียก                   

“หมวกกันน็อค” เพราะบ้านเรานิยมหยิบหมวกฯ มาใส่            

เมือ่ไปเจอด่านต�ารวจตรวจจบัอยู่ข้างหน้า มากกว่าจะตระหนกั

ถึงความปลอดภัยต่อหัวของตัวเอง ฉะนั้นตะกร้าหน้ารถ

มอเตอร์ไซค์ จึงมีไว้เพื่อวางหมวกกันน็อค เพื่อให้สามารถ     

หยบิหมวกฯ มาใช้ได้เมือ่ปะต�ารวจ หรอืเมือ่ประเทศชาตต้ิองการ 

จึงเป็นเหตุให้ชาติต้องสูญเสียคนหนุ่มคนสาวไปก่อนวัยอันควร

ในแต่ละปีจ�านวนไม่น้อย (ดูรูปภาพประกอบ หากไม่เชื่อ)        

พวกเราลองเอาอย่างทีด่ขีองชาวตมิอร์เรือ่งการใส่หมวกกนันอ็ค

ดูนะครับ ส่วนเรื่องสูบบุหรี่ ไม่ต้องไปเอาอย่าง ของบ้านเรา    

แนวโน้มดขีึ้นมากแล้ว

 เขียนไปเขียนมา ยาวเกินไปแล้ว แถมเกือบจะ 

เที่ยงคืนแล้วด้วย เพราะมานั่งเขียนอยู ่ในห้องพักที่    

โรงแรมดุสิต เชียงราย เดินทางมาเข ้าร ่วมสัมมนา                      

ผู้บริหาร มช. ปีนี้ที่นี่ ก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้ว จึงขอ    

จบการเล่าเรื่อง ผอ.อยากคุย มาเพียงแค่นี้ ขอสาธุชน        

ผูเ้จรญิทัง้หลาย ชาวสถาบนัฯ ทีร่กัทกุท่าน พบแต่ความสขุ 

ความเจริญ ท�าสิ่งดี ๆ และภาคภูมิใจในกรรมดีที่พวกเรา 

ได้มาท�าร่วมกัน .... หวังว่าจะได้พบกันอีกในคอลัมน์นี้        

ในฉบับหน้า.... บาย ๆ เจ้า

#####

โรงแรมติมอร์ เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเมืองดิลี่

ใส่หมวกกันน็อคครบทุกคันทุกศีรษะ

ร้านจำาหน่ายหมวกกันน็อคริมถนน
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“เล่าขานงานวิจัย”

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผศ. นพ. เกรียงไกร   ศรีธนวิบุญชัย

 สวัสดีครับ ผมเพิ่งกลับจากการเดินทางไปประชุมประจ�าปีเครือข่ายวิจัยด้านการป้องกันเอดส์ (HIV Prevention Trial 

Network, HPTN) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา การประชุมนี้จัดขึ้นทุกปี        

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านการป้องกันเอดส์ และเปิดโอกาสให้ทีมวิจัยต่าง ๆ ได้พบปะ                      

ปรกึษาหารอืกนั ปัจจบุนัสถาบนัฯ มโีครงการวจิยัทีอ่ยูภ่ายใต้เครอืข่ายนี้ 3 โครงการ คอืโครงการพาไทย (HPTN 043) ทีเ่พิง่ประกาศ

ผลการศกึษาไป โครงการ HPTN 052 และ โครงการ HPTN 063 ในที่ประชุม Dr.Anthony Fauci ผู้อ�านวยการสถาบันโรคตดิเชื้อ

และภูมิคุ ้มกันวิทยาของสหรัฐ (NIAID) ได้สรุปสถานการณ์ด้านการป้องกันเอดส์ในปัจจุบันว่า เราอยู่ในช่วงเวลาที่ส�าคัญ                     

ในประวัติศาสตร์ที่มีโอกาสจะสามารถก�าจัดปัญหาเอดส์ให้หมดไปได้ เนื่องจากมีเครื่องมือที่มีประสิทธิผลต่าง ๆ มากมาย เช่น  

การให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัส การรักษาผู้ติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัสซึ่งจะช่วยลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่น และการขริบ

หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็มคีวามท้าทายอยู่ 2 ประการ หนึ่งคอืจะท�าอย่างไรที่จะเปลี่ยนผลการวจิัย

เหล่านี้ให้เป็นการปฏิบัติทางสาธารณสุข อย่างมีคุณภาพและครอบคลุมในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง และสองคือความท้าทายด้าน  

งบประมาณ ทัง้ส�าหรับการด�าเนนิงานวจิัยและการน�างานวจิัยไปสู่การปฏบิัติ

 แต่ทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุให้ความสนใจมากทีส่ดุในการประชมุครัง้นี้ กลบัเป็นกรณทีีเ่ดก็ทารกคนหนึง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ซึ่งได้หายขาดจากเอดส์ ที่เพิ่งประกาศการค้นพบไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยทารกรายนี้เกิดจากมารดาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ เมื่อมาคลอด  

และพบว่ามารดาติดเชื้อเอชไอวี แพทย์จึงได้ลองให้ยาต้านไวรัสเอดส์สูตรที่มีประสิทธิภาพสูงแบบหลายชนิดพร้อมกันหลังคลอด

แก่เด็กทันที โดยหวังจะป้องกันไม่ให้เด็กติดเชื้อจากมารดา (ภายหลังมีหลักฐานทางห้องปฏิบัติการว่า ทารกรายนี้ได้ติดเชื้อ           

จากมารดาไปแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์) แพทย์ได้ให้ยาต่อเนื่องกันไปเป็นเวลา 18 เดือน แล้วก็ติดตามไม่ได้ ต่อมาเมื่อตามเจอก็ได้  

เจาะเลือดตรวจและไม่พบลักษณะการติดเชื้อ หรือตัวเชื้อไวรัสเอชไอวีในร่างกายของเด็กคนดังกล่าวอีกเลยจนถึงอายุประมาณ    

2 ขวบครึ่ง ทัง้ที่ไม่ได้กนิยามาหลายเดอืนแล้ว จงึเป็นกรณศีกึษาที่น่าสนใจมากว่า หากเราให้ยาต้านไวรัสเอดส์เต็มที่ในการตดิเชื้อ

ระยะแรก อาจช่วยป้องกันการตดิเชื้อถาวรได้ ซึ่งก็คอืเราสามารถรักษาเอดส์ให้หายขาดได้นั่นเอง
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ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

 ปัจจุบันงานวิจัยมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่มีความทัน

สมัยและมีประสิทธิภาพส�าหรับการท�างานวิจัยมากขึ้น        

เมื่อปี พ.ศ. 2553 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพได้รับทุน

จากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยจ�านวน 7,000,000 บาท      

เพื่อจัดซื้อเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถ 

วัดแสงฟลูออเรสเซนต์ได้ถงึ 9 ส ีพร้อม ๆ กัน และสามารถ  

น�าไปประยุกต ์ใช ้ ในงานวิจัยด ้านต ่าง ๆ ได ้มากมาย                      

โดย เครื่ อ งมื อดั งกล ่ า ว ได ้ อยู ่ ภ าย ใต ้ ก ารดู แลของ                     

ศูนย์วจิัยชวีโมเลกุลและเซลล์วทิยาของโรคตดิเชื้อ

 เพือ่ให้เครือ่งมอืดงักล่าวสามารถรองรบัการท�างาน

วจิยัได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพในอนาคต เมือ่วนัที ่1-5 เมษายน 

2556 ดร.ดวงนภา กิ่งแก้ว นักวิจัยของศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล 

และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม     

3rd ASEAN Cytometry Workshop ณ หน่วยเครื่องมอืพเิศษ

เพือ่การวจิยั สถานส่งเสรมิการวจิยั คณะแพทยศาสตร์ศริริาช

พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น         

การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้ใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์   

ที่ต้องการความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเครื่อง      

และเพือ่เรยีนรู้เกีย่วกบัการประยกุต์ใช้เครือ่งโฟลไซโตมเิตอร์

เพือ่พฒันางานด้านการวจิยั การประชมุครัง้นี้ ผูเ้ชีย่วชาญทีม่า

ให้ความรู้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานวิจัยโดยใช้

เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์จากหลายประเทศคือ สหรัฐอเมริกา 

อินเดีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย และมีผู้เข้าร่วมประชุม      

จากประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน ได้แก่ ไทย เวยีดนาม สงิคโปร์ 

มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ฯลฯ จ�านวน 35 คนเท่านัน้ และยังแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อยถงึ 6 กลุ่ม ท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมโีอกาส

ได ้ เรียนรู ้และลงมือฝ ึกท�างานจริงในห ้องปฏิบัติการ                       

ซึ่งประกอบด้วยการอบรมทัง้หมด 6 เรื่อง ดังต่อไปนี้
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 1. Basics of Flow Cytometry การอบรมเพื่อให้เข้าใจ

หลักการท�างานของเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์โดยการจ�าลอง

เครื่องแบบง่าย ๆ ให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจว่าชิ้นส่วน    

แต ่ ละชิ้ น ใน เครื่ อ ง โฟลไซ โตมิ เตอร ์ ท� าหน ้ าที่ อ ะ ไ ร                             

และเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วชิ้นส่วนต่าง ๆ 

เหล่านัน้ท�างานร่วมกันได้อย่างไร

 2. Cell Cycle การวัดปริมาณของดีเอ็นเอในเซลล์ 

เพื่อบอกสถานะของเซลล์ที่อยู ่ ในระหว ่างการแบ่งตัว               

เพิ่มจ�านวน

 3. Apoptosis การเลอืกวธิทีี่เหมาะสมและการเลอืก

ใช้สีฟลูออเรสเซนต์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบการตาย    

ของเซลล์แบบ Apoptosis

 4. Multicolor Phenotyping เแนะน�าวธิกีารออกแบบ

การทดลองในการน�าโมโนโคลนอลแอนติบอดีหลาย ๆ ส ี      

มาใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถวัดเซลล์กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่าง       

ถูกต้อง แม่นย�า

 5. Monitoring of Leukemia Phenotype การย้อม  

เพื่อแยกชนิดของลิวคี เมียในตัวอย ่างเลือดของผู ้ป ่วย                

เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์และน�าไปสู่การรักษา         

ที่ถูกต้องต่อไป

 6. Applications of Flow Cytometry in HIV Research 

and Patient Monitoring การย้อมเพื่อหาจ�านวน CD4+ T cell 

เพื่อใช้ในการท�าวิจัยทางด้านเอชไอวีและการน�าผลที่ได้          

ไปช่วยแพทย์ในการติดตามอาการและติดตามผลการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

 การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญที่มา  

ให้ความรู้ยังได้แนะน�าเวบไซต์ที่ผู ้เข้าร่วมประชุมสามารถ      

ส่งค�าถามเข้าไปปรึกษาหากเกิดปัญหาใด ๆ ในการท�างาน    

ในห้องปฏิบัติการที่ใช้เครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ นอกจากนั้น    

การประชุมกลุ่มเล็กในลักษณะนี้ยังท�าให้ผู้เข้าร่วมประชุม   

จากประเทศต ่าง ๆ ได ้มี โอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้                         

และประสบการณ์การท�างาน เพื่อน�าไปพัฒนางานวิจัย        

ของตนเองต่อไป
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ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด 
ผศ.นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์

 สารสถาบันฯ ฉบับนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประชุมที่วิชาการสารเสพติดก�าลังจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่                 

เป็นการประชุมในระดับชาต ิเรยีกการประชุมครัง้นี้ว่าการประชุมวชิาการสารเสพตดิระดับชาต ิครัง้ที่ 8 โดยเน้นเรื่อง การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสารเสพติดในระดับชุมชน ก�าหนดจัดเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2556 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส      

จังหวัดเชยีงใหม่ การประชุมวชิาการครัง้นี้ได้รวบรวมงานวชิาการในการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพตดิที่ด�าเนนิการในระดับชุมชน

ทั่วประเทศมาน�าเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทัง้เปิดโอกาสให้มกีารฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และการดูงานในพื้นที่จรงิ

 ในการจดัประชมุวชิาการครัง้นี้ได้รบัความร่วมมอืจาก คณะกรรมการบรหิารเครอืข่ายองค์กรวชิาการสารเสพตดิ ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ส�านักงาน        

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) กระทรวงยตุธิรรม โดยมคีณะแพทยศาสตร์ และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์

สุขภาพ เป็นผู้จ้ดการประชุม 

 กิจกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วย การสรุปบทเรียนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

จากชุมชนไทย และนทิรรศการของด ี4 ภาค 

 ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้           

ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 

ในราคาพิเศษ คือ บุคลทั่วไป 3,000 บาท และ

นักเรียน/นักศึกษา 1,500 บาท และการลงทะเบียน

ก่อนงาน ท่านจะต้องเสียแพงกว่าล่วงหน้านิดหน่อย 

ดงันี ้บคุคลทัว่ไป 3,800 บาท และนักเรยีน/ นกัศกึษา 

2,000 บาท และลงทะเบียนหน้างาน บุคคลทั่วไป 

4,000 บาท และนักเรียน/นักศึกษา 2,000 บาท

 ส�าหรับบุคลากรสถาบันฯ ที่มีผลงาน

วิชาการ สามารถส่งบทความผลงานวิชาการ        

เพื่อน�าเสนอในการประชุมได้ โดยท่านสามารถ         

ดรูายละเอยีดที่ http://www.nsaccmu.com/NCSA2013 
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ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
รศ. พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

หน่วยวิจัยระบบสุขภาพ

 1. ดร.ศักดา  พรงึล�าภู และนางสาวนศิากร  หวลจติร์ ประชุม

ร ่ วมกับผู ้ อ� านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุ ขภาพ และ                               

ผศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิุญชัย เกี่ยวกับการจัดท�ารายงานโครงการ 

การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ      

และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อการบูรณาการระบบข้อมูลการติดตามผลการ 

ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ     

ของประเทศไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2556

 2. ดร.ศักดา  พรึงล�าภู และนางสาวนิศากร  หวลจิตร์                

ได้ลงพื้นที่ร ่วมกับผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ           

และ ผศ. นพ.เกรยีงไกร  ศรธีนวบิญุชยั เพือ่ไปสมัภาษณ์ที ่ส�านกัควบคุม

และป้องกันโรคที่ 10 เชยีงใหม่ ในวันที่ 18 เมษายน 2556 นอกจากนี้ยัง

ไ ด ้ สั ม ภ า ษ ณ ์ ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล จ อ ม ท อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม ่                                                  

วันที่ 24 เมษายน 2556 อกีด้วย

 3. ดร.ศกัดา  พรงึล�าภ ูและนางสาวนศิากร  หวลจติร์ ประชมุ

ร่วมกบัผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สขุภาพ ผศ. นพ.เกรยีงไกร  

ศรีธนวิบุญชัย เกี่ยวกับการจัดท�ารายงานโครงการ การประเมินระบบ

ข้อมูลสารสนเทศการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์          

เพื่อการบูรณาการระบบข ้อมูลการติดตามผลการด�าเนินงาน                   

อย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้ 3 ระบบหลกัประกนัสขุภาพของประเทศไทย  

ในวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้ประชุมร่วมกันอกีครัง้ เพื่อการจัดท�า

รูปแบบการน�าเสนอผลการด�าเนนิงานของโครงการดังกล่าว ในวันที่ 16 

พฤษภาคม 2556 ณ สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ

 และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ก็ได้มีการเข้าร่วมประชุม   

เพือ่น�าเสนอผลการด�าเนนิงานของโครงการดงักล่าว ณ กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุขอกีด้วย
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หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 1. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพบนายอ�าเภอพร้าวคนใหม่ สานต่อ

โครงการแก้ปัญหาหมอกควัน 

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา นางสาวธัญภรณ์ เกิดน้อย 

หัวหน้าหน่วยวจิัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาจารย์ไพสฐิ  พาณชิย์กุล 

ผู้ช่วยอธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ และ ดร.สุรัตน์  หงษ์สบิสอง 

นักวิจัยประจ�าหน่วยวิจัยฯ ได้เข้าพบท่านนายอ�าเภอพร้าวคนใหม่    

นายสุรชัย  มณปีกรณ์ ในโอกาสที่เดนิทางมารับต�าแหน่ง พร้อมกับ

ท่านผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภธูรพร้าว พ.ต.อ. ปิยพนัธ์  ภทัรพงศ์สนิธุ์ 

ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อรับนโยบาย           

การจัดการแก้ปัญหาหมอกควันจากท่านนายอ�าเภอ โดยหน่วยวิจัย 

ได้น�าเสนอผลการด�าเนินโครงการ "ประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษ

ทางอากาศในเด็กนักเรียนอนุบาลจากพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูง           

ในจังหวัดเชียงใหม่ (TUHPP)" ในพื้นที่ อ.พร้าว ในช่วงปีที่ผ่านมา         

ซึง่พบว่า อ.พร้าวมปีรมิาณฝุน่พเีอม็10 เฉลีย่สงูถงึ 135.28 ไมโครกรมั

ต ่อลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณสารพีเอเอชสูงกว ่าทุกพื้นที่                     

ในโครงการ โดยได้มอบข้อมูลดังกล่าวให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน 

ที่มาร่วมประชุมเพื่อน�าไปเผยแพร่และขยายผลต่อไปในชุมชน 

 ด้านทางนายสุรชัย มณีปกรณ์ นายอ�าเภอพร้าว ได้ให้การ

สนบัสนนุโครงการต่อ โดยให้ท�าการตดิตัง้เครือ่งวดัปรมิาณฝุน่ละออง

ขนาดเล็ก ณ บริเวณหน้าที่ว่าอ�าเภอพร้าว และให้จดบันทึกข้อมูล

ประจ�าวัน เพื่อน�าข้อมูลส่งให้กับทางอ�าเภอ น�าไปขยายผลในชุมชน  

ต่อไป

 2. หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับ 

Dr.Wolfgang Stuetz จาก Institute of Nutrition, Friedrich Schiller 

University, Jena, Germany และ Biological Chemistry and Nutrition, 

Hohenheim University, Stuttgart ประเทศเยอรมัน โดยม ี                     

ดร.ทพิวรรณ  ประภามณฑล นักวจิัยอาวุโส คุณธัญภรณ์  เกดิน้อย 

หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ พร้อมทั้ง ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง นักวิจัย            

ประจ�าหน่วยฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556      

เพื่อสรุปผลงานการวจิัยเรื่อง Micronutrients and Nutritional Markers 

in Pregnancy as Predictors of Birth Outcomes in a Refugee        

Population ที่ได้ด�าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการ

ด�าเนนิงานวจิัยร่วมกับหน่วยวจิัยฯ ในอนาคตต่อไป
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หน่วยวิจัยโภชนาการ

 โครงการ ผลของการบรโิภคอาหารทีม่คีาร์โบไฮเดรต    

ต�่ าปานกลาง  ต ่อการเปลี่ ยนแปลงของระดับไขมัน

ไตรกลีเซอไรด์ ภาวะเมตาบอลิก และรูปร่างในผู้ป่วยติดเชื้อ

เอชไอวีที่มีการกระจายตัวของไขมันผิดปกติ และระดับไขมัน

ไตรกลเีซอไรด์สูง จากผลของยาต้านไวรัส: การศกึษาน�าร่อง

   - อยู่ในขั้นตอนจัดหาอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ  

โดยเฉพาะอาสามัครกลุ่ม Lipodystrophy ที่เคยร่วมโครงการ          

ในระยะที่ 1 ซึ่งบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต มากกว่า       

ร้อยละ 55 ของพลังงานรวม รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียม 

อาหารเสรมิส�าหรับให้อาสาสมัครบรโิภคตลอดโครงการ

 โ ครงการ การศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง                      

RBC omega 3 index และ peripheral artery disease

 - โครงการนี้เป็นการศกึษาร่วมกนัระหว่าง 4 สถาบนั ได้แก่ 

สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย  University of Adelaide          

(Australia) คณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยวิจัยโภชนาการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันด�าเนินการเก็บข้อมูล       

ได้ครบแล้ว และอยู่ระหว่างการวเิคราะห์ข้อมูล

 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

“การศึกษาผลของอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน    

ขวบปีแรกกับการเกดิอาการอ้วนลงพุง”

 - ผลการจัดกิจกรรมสุขภาพของคณะผู้วิจัยในวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตาม          

อาสาสมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ Complementary infant feeding 

in disadvantaged ecologies (CIFDE) ซึ่งสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

สุขภาพได้ด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2523-2527 ณ หมู่บ้านพระบาท

ห้วยต้ม อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน พบว่า มีจ�านวนอาสาสมัคร               

ที่สามารถติดตามได้ 105 คน แบ่งเป็นอาสาสมัครที่มาเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 92 คน และอาสาสมัครที่ส่งแบบสอบถาม 

กลบัมายงัโครงการฯ 13 คน ซึง่อาสาสมคัรจ�านวนดงักล่าวเพยีงพอ

ต่อการด�าเนินโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของอัตราการ    

เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในขวบปีแรกกบัการเกดิอาการอ้วนลงพงุ 

ซึ่ งอยู ่ระหว ่างการของบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน               

คณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) ประจ�าปีงบประมาณ 2556

 โครงการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน�้าหนัก 

เด็กแรกคลอดและกลุ่มอาการอ้วนลงพุงด้านพันธุกรรม

 - การศกึษานี้เป็นการศกึษาในโครงการ Low Birth Weight 

เดิมที่ท�าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว 

โครงการนี้จะด�า เนินการติดตามอาสาสมัคร เพื่ อศึกษา                         

ด ้านพันธุกรรม โดยท�าการศึกษาร ่วมกับ 2 สถาบัน คือ                        

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ University of 

Cambridge ประเทศอังกฤษ ในส่วนการด�าเนินการศึกษา                       

ที่มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้ด�าเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่า

จะได้ 2 paper ที่ด ีและไม่เคยพบผลวจิัยเช่นนี้ที่ใดมาก่อน ขณะนี้

ได้มกีารจดัเรยีงตวัอย่างอย่างเป็นระเบยีบทัง้ตวัอย่างเลอืด เอกสาร 

รวมทั้งข้อมูล electronic และอยู่ระหว่างการน�าเลือดไปท�า                

DNA extraction เพื่อส่งตรวจ epigenetic (methylation) ที่              

University of Cambridge ประเทศอังกฤษภายใน กรกฏาคมนี้ 
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 โครงการ การศกึษาความชุกของโรคหลอดเลอืดด�า

เรื้อรังในผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลในประเทศไทย

 - โครงการนี้ได้ด�าเนินการศึกษาระบาดวิทยาของโรค

หลอดเลือดด�า และเป็นการศึกษาที่น ่าสนใจมาก กล่าวคือ               

ได้มศีกึษาเพิม่ในสิง่ทีไ่ม่มใีครศกีษาเป็นรปูธรรม ได้แก่ โภชนาการณ์

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ว่าสัมพันธ์กับอาหารบางประเภทอย่างไร ขณะนี้ 

เริ่มเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครได้มากกว่า 100 รายแล้ว

 โครงการ การศึกษาความคุ้มค่าระหว่างการรักษา

แผลโรคผิวหนังเน่าระหว่างการรักษาโดยมาตรฐานปัจจุบัน 

กับ Alginate Silver Dressing 

 - โครงการนี้เป ็นการศึกษาผ ้าพันแผลชนิดพิเศษ              

กับการรักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง ซึ่งได้ทุนจากบริษัท DKSH 

(Dietham เดิม) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอด�าเนินการวิจัยจาก 

คณะกรรมการจรยิธรรมฯ

 กิจกรรม การจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ   

อาหารพื้นเมืองและตรวจสอบปริมาณสารตกค้างปนเปื้อน    

ในอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ในโครงการบริการวิชาการ        

เชงิบรูณาการ “การเพิม่ศกัยภาพผูผ้ลติอาหารพืน้เมอืงในเขต

จังหวัดภาคเหนือ” ปีที่ 2 และกิจกรรมจัดตั้งเครือข่าย         

เตือนความปลอดภัยด้านอาหารและเฝ้าระวังความเสี่ยง        

ปนเปื้อนในอาหาร ในโครงการหลัก การฝึกอบรมบูรณาการ

แบบครบวงจรแก่สถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตจังหวัดภาคเหนอื ปีที่ 2

 - ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเจือปนอาหารประเภท        

กรดเบนโซอกิ กรดซอร์บกิ ไนไตรท์ และไนเตรทในอาหาร และเริ่ม

เก็บตัวอย่างอาหารจากตลาดสดในอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่เพื่อตรวจ

คุณภาพด้านโภชนาการ และการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์รวมทั้ง    

สารเจอืปน

โ ครงการการ เปรี ยบ เที ยบผลการรั กษาด ้ วยสาร

กัมมันตภาพรังสีไอโอดีนโดยวิธีคิดค�านวณขนาดตามค่า

เปอร ์ เซ็นต ์การจับสารกัมมันตภาพรังสี ไอโอดีนของ                    

ต่อมไทรอยด์ที่ 24 ชั่วโมง (131I uptake at 24 hr.) และการใช้

ค่ามัธยฐานของการจับสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนของ    

ต ่อมไทรอยด ์  (median 131I  uptake) เพื่อให ้ขนาด                                

สารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน ในผู้ป่วยต่อมไทรอยด์เป็นพิษ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

 - ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการบริโภค

อาหารและเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในอาสาสมัครผู ้ป ่วยของ              

โ รงพยาบาลมหาราชนคร เชี ย ง ใหม ่  โ ร งพยาบาลน ่ าน                                  

และโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์ ได้แล้ว จ�านวน 53 ราย 

จากเป้าหมาย 240 ราย

โครงการ  Nutrition and Food Security in Uplands of Vietnam and Thailand

 - ได้มีการจัดประชุม Inception Workshop ร่วมกับ Dr. Annie Wesley เจ้าหน้าที่จากแหล่งทุนสนับสนุนโครงการ                      

คอื International Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา และคณะผู้ร่วมวจิัยของโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

จากประเทศแคนาดา เวยีดนาม และประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์ววิ 

นอกจากนี้ยงัมกีารเยีย่มชมพื้นทีต่วัอย่างของโครงการ ณ หมูบ้่าน ปางอกีา และ บ้านแม่ข ิต�าบลแม่แรม อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 - ได้มีการติดต่อ ประสานงาน เพื่อขออนุญาตด�าเนินการวิจัย รวมทั้งขอข้อมูลภาวะโภชนาการ และด้านการเกษตร          

จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอ�าเภอแม่แจ่ม เพื่อใช้ในการจัดเตรยีมพื้นที่ด�าเนนิการวจิัย เและเตรยีมอาสาสมัคร

 - อยูร่ะหว่างการท�าแบบสมัภาษณ์ และเอกสารต่างๆ ทีใ่ช้ในการวจิยั เช่น เอกสารประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ

จรยิธรรมฯ 
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“News & Event”
ข่าวกิจกรรม @ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยสังคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  สถาบันวิ จัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์                      

และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ เข้าร่วม                        

การสัมมนากลุ่ มสถาบันวิ จัยของมหาวิทยาลัย เชี ยง ใหม่                             

ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัย (ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์)           

ฝั่งสวนสัก วันที่ 3 เมษายน 2556 เพื่อความร่วมมือในการ        

ด�าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการบูรณาการ     

ทั้งด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ    

ในการขับเคลื่อนและก้าวไปสู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ต่อไป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์ รองอธิการบดี  

ฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี     

และมีศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ   บุญ-หลง                     

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ   

“มุมมองต่อทิศทางความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันวิจัย 5 แห่ง

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยได้อย่างไร”

 นอกจากนี้ ยังได้มีการแยกกลุ่มคณะผู้บริหาร และกลุ่ม 

นักวิจัย เพื่อพูดคุยในประเด็นระดับนโยบาย ตลอดจนการคิด

โครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อให้การสัมมนาในครั้งนี้น�าไปสู่การปฏิบัติ

อย่างแท้จริงต่อไป

สมัมนา 5 สถาบนัวิจยั
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"Visitor"

สถาบันฯ จัด DMC Introductory Workshop

and Intermediate Level Data Manager Training

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ได้จัด DMC Introductory Workshop and          

In termediate Level  Data Manager Tra in ing                       

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2556 ณ อาคาร 1 และ 3 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์สุขภาพ โดยมีวิทยากร              

ผู ้ทรงคุณวุฒิจาก Frontier Science & Technology          

Research Foundation, Inc. (FSTRF) บรรยายให้ความรู้ 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่

โครงการ PHPT โรงพยาบาลศริริาช ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ด้านคลินิกเครือข่าย IMPAACT และ ACTG ของทั้ง            

ในประเทศ และต่างประเทศอกีด้วย
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นั ก วิ จั ย ขอ งสถาบั น ฯ  ให้ ก า รต้ อน รับนั ก วิ จั ย                            

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ดร.จีรัง ว่องตระกูล           

นักวิจัยช�านาญการพิเศษ และ นส.กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ                  

ผู ้ช ่วยนักวิจัย ของศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของ             

โรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมต้อนรับ        

Prof. Duncan R. Smith. จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาของโครงการ การศึกษารูปแบบ     

การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อตับ

เนื่องจากการได้รับยาเนวริาพนีอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและในเซลล์

เพาะเลี้ยง HepG2 ในโอกาสที่ เดินทางมาประชุมติดตาม                   

ความก้าวหน้าของโครงการในปีที่ 2 และช่วยแก้ไข manuscript    

ของโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงาน      

คณะกรรมการวิจัยแห ่งชาติ  และโครงการมหาวิทยาลัย                      

วจิัยแห่งชาติ

...

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"

สถาบันฯ ร่วมขบวนแห่งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เชียงใหม่ ประจ�าปี 2556

 ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์ หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ได้จัดกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมสบืสานวัฒนธรรมอันดงีามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจ�าทุกปี 

ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปส�าคัญของมหาวิทยาลัยและขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อท�านุบ�ารุง

ศลิปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนอืตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย

 ส�าหรับในปี 2556 นี้ จังหวัดเชยีงใหม่ได้มกีารจัดขบวนแห่สรงน�า้พระพุทธรูปของจังหวัดขึ้น ในวันที่ 13 

เมษายนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปส�าคัญประจ�าของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนบุษบก ตกแต่งแบบศิลปะ         

ล้านนาอย่างสวยงาม ร่วมขบวนสรงน�้าพระในงานประเพณีมหาสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมสนับสนุน              

และส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมและประเพณอีันดงีามของท้องถิ่น

 ในขบวนแห่ประเพณสีงกรานต์ครัง้นี้ สถาบนัวจิยัวทิยาศาตร์สขุภาพได้ส่งบคุลากรเข้าร่วมในขบวนแห่ร่วม

กับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เช่นกัน
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สถาบันฯ ร่วมพิธีด�าหัวอดีตอธิการบดี 

อธิการบดี และผู้อาวุโส มช.

 ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและ

บคุลากร สถาบนัฯ เข้าร่วมพธิดี�าหวัอดตีอธกิารบด ีอธกิารบด ีและผูอ้าวโุสมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปี 2556 

ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเป็นการส่งเสรมิกจิกรรมทางด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณภีาคเหนอื และ

เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษาปัจจุบัน และนักศกึษาเก่าของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ณ 

บรเิวณลานสัก หน้าศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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นักวิจัยเข้าร่วมการประชุม Inception Workshop ในโครงการ

Nutrition and Food Security in Uplands of Vietnam and Thailand

 ดร.ศักดา  พรงึล�าภู นักวจิัยอาวุโส และนางโพธิ์ศร ีลลีาภัทร์ ศูนย์วจิัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุม Inception Workshop ในโครงการ Nutrition and Food             

Security in Uplands of Vietnam and Thailand ร่วมกบั Dr. Annie Wesley เจ้าหน้าทีจ่ากแหล่งทนุสนับสนุนโครงการ 

คือ International Development Research Centre (IDRC) ประเทศแคนาดา และคณะผู้ร่วมวิจัยของโครงการ     

จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) ประเทศแคนาดา ได้แก่ Health Bridge Foundation of Canada  

 (2) ประเทศเวยีดนาม ได้แก่ 

  2.1) Health Bridge Foundation of Vietnam (HBV) 

  2.2) The Center for Agricultural Research and Ecological Studies, Hanoi University of      

         Agri culture (CARES) 

  2.3) Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF)

 (3) ประเทศไทย ได้แก่ 

  3.1 ศูนย์สนับสนุนความรู้อนุภาคลุ่มแม่น�า้โขง (KSC-GMS) คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

        เชยีงใหม่ ประกอบด้วย  ผศ. ดร. ประสทิธิ ์วงัภคพฒันวงศ์ หวัหน้าโครงการในส่วนมหาวทิยาลัย

      เชยีงใหม่ และผู้ร่วมโครงการจาก ศูนย์ KSC-GMS 

  3.2 สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

  3.3 คณะเกษตรศาสตร์ โดย ดร.บุศรา ลิ้มนริันดร์กุล 

 การประชุมได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 เมษายน ถงึ 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเชยีงใหม่แกรนด์ววิ 

นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่างของโครงการ ณ หมู่บ้าน ปางอีกา และ บ้านแม่ขิ ต�าบลแม่แรม           

อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่
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RCU จัดอบรม Monitoring tips

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมในหัวข้อ 

“Monitoring tips” ณ ห้องประชุมชัน้ 4 (ห้องเอนกประสงค์) 

เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมส�าหรับการ

ตรวจสอบ เนื่องจากหน่วยงานวจิัยในสถาบันฯ จะต้องเข้า

รับการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก

สถาบันฯ อยู่ตลอดเวลา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

...
RCU จัดอบรม SOP RIHES Wide

 หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

จัดอบรม “SOP RIHES Wide” เพื่อเป็นการทบทวน    

ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต ้องแก ่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน                

ในส่วนต่าง ๆ ของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคาร 1 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

                      เชิญติดตามรับฟัง

       รายการวิทยุ : เชียงใหม่โฟกัส

          ตอน เล่าขานงานวิจัย

     ทุกวันศุกร์แรก และศุกร์ที่สามของเดือน

    เวลาใหม่ 9.00 - 9.30 น. FM100 ที่เดิม

แม้เวลาจะเปลี่ยนไป แต่ความรู้ที่ได้ยังจัดเต็มเหมือนเดิม
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 ผูบ้รหิาร พร้อมด้วยบคุลากรสถาบนัฯ จดัพธิดี�าหวัผูอ้าวโุส

และผู ้อ�านวยการ ประจ�าปี 2556 ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สขุภาพอาคาร วันศกุร์ที ่19 เมษายน 2556 เพือ่เป็นการ

แสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งถือโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่ง       

ทีเ่คยกระท�าให้ขุ่นหมองด้วยความตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ และใช้โอกาสนี้

ขอพรปีใหม่ไทยอกีด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้บรหิารสถาบันฯ ก็ได้

อวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีความสุขตลอดปี 2556 มีสุขภาพ            

ที่แข็งแรง พร้อมทัง้มคีวามก้าวหน้าในหน้าที่การงานอกีด้วย

พธิดี�ำหัวผู้อำวโุสและผู้อ�ำนวยกำร ประจ�ำปี 2556

"Activities"
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ตารางกิจกรรม

NIH ตรวจประเมนิโครงการวจิัยที่ได้รับทุนจาก NIH

ศาสตราจารย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.    

เข้าร่วมศกึษาดูงานต่างประเทศ 28th International Congress of Chemotherapy and Infection    

ณ Pacifico Yokohama ประเทศญี่ปุ่น

อบรม Science Writing ส�าหรับนักวจิัยสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ โดย Dr.Bruce G.weniger

นายธวัชชัย  ค�ารนิทร์ และนางโพธิ์ศร ี ลลีาภัทร เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ The Art of Water 

Purification Introduction to Water Purification and HPLC โรงแรม เดอะพาร์ค เชียงใหม่            

จังหวัดเชยีงใหม่ ประเทศไทย

ผู้บรหิารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมผู้บรหิารคณะและสถาบันในกลุ่ม 6 คณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

และสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะเทคนคิการแพทย์

นางปิยะธิดา  สร้อยสุวรรณ เภสัชกร เข้าร่วมประชุม Clinical Trial การประชุมสัมมนา                    

เชิงปฏิบัติการระดับชาติ ประจ�าปี ครั้งที่ 13 (Thailand Towards Center of Excellence in         

Clinical Trials (ThaiTECT) โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมกรรมการอ�านวยการสถาบันฯ ครัง้ที่ 1 /2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม 5 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวจิัยพลังงานนครพงิค์ สถาบันวจิัยสังคม สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสถาบันวจิัยเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว ณ สถาบันวจิัยพลังงานนครพงิค์

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุม “5th International workshop on HIV 

Pediatrics” และ เข้าร่วมการประชุม 7th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and 

Prevention (IAS 2013) ณ กรุง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซยี

3-6     มถิุนายน 2556

5         มถิุนายน 2556

10-11   มถิุนายน 2556

11        มถิุนายน 2556

12       มถิุนายน 2556

13-14  มถิุนายน 2556

18       มถิุนายน 2556

19       มถิุนายน 2556

28 มถิุนายน - 3 กรกฎาคม

มิถุนายน 2556

กรกฎาคม 2556
5          กรกฎาคม 2556

15         กรกฎาคม 2556

25-26   กรกฎาคม 2556

นางฉายสุรีย์  ศุภวิไล นักวิจัยช�านาญการ ร่วมเป็นวิทยากร ความปลอดภัยทางชีวภาพ        

แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นกลาง อาคารไบโอเทค                              

อุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธาน ี

ตรวจประเมนิระบบประกันคุณภาพการศกึษา สถาบันฯ

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม Bangkok Symposium 

Series เรื่อง "Pediatric and Adolescent HIV" ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2)                          

ตกึ อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
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ซุ ป ซิ บ

สร้างสรรค์
By...พี่แนนซี่กับน้องซาร่า

ก๋างจ้องก่เมื่อย ฮ้อนก่ฮ้อน หิวก่หิว แต่กองทัพจำาเป็น     

อย่างยิ่งต้องเดินด้วยท้อง.. เฮาบ่ว่ากั๋นเนอะ..ตามเบยเรย..เจ้า
ขอแอบสิง.. .แรงเงา.. .คนอื่นไปก่อน..ช่วยได้มว๊าก..ก         

เลยนะนั่น คริ คริ

เปียกมะลอกมะแลก..ซิ่นหนักขนาด ขอลักบิดน้ำาขว้างหน้อย 

เน้อ...เจ้า อ้ออ๊อย..จ้องหลุ โดนน้ำา เหลือก้าโครง..เก๋ไปแหมแบบ..เจ้า
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สาวงามช่างฟ้อนประจำา RIHES แชะรูป ประชันความงาม       

กันหน่อย..เร้ว

ป้าเพชรฟังผู้อาวุโสสถาบันฯอวยพร เคลิ้ม....ซะ จนเข้าฌาน     

ไปแระ....อิอิ

เลขานุการสถาบันฯ... ตึงบ่ยอมไปเดินนำาหน้าขบวนสถาบันฯ   

กับ ผอ.และรองฯ ผอ. แอบหนีมาอยู่ท้ายขบวนนี่เอง..ม่วนแต้ว่า

เมิน ๆ เตื้อน่อ...

มอืกลองกติตมิศกัดิ.์..ยกมะไหว ขอยนืตลีะกนั...ครา๊บ ๆ ๆ

สาวงามรุ่นใหญ่ก๋างจ้อง... ถ่ายแบบระหว่างรอเดินขบวนรดนำ้า

ดำาหัวท่านอธิการบดี ไม่ปล่อยเวลาล่วงเลยไป ใช้เวลาว่าง       

ให้เป็นประโยชน์จิง ๆ เรย..คร้า



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   23

บ อ ก ก ล่ า ว

รอบบ้าน
By...พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ด

 ฉบับนี้พี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ดขอเอาเรื่องใกล้ตัวนะคะ และคดิว่าพวกเราน่าจะรู้ โครงการวจิัยของสถาบันฯ ตอนนี้

ก็เดินหน้าทยอยหมดโครงการกันมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นโครงการ MA โครงการ 063 ก็จะท�าถึงเดือน 

พฤศจกิายน 2556 นี้ และตดิตามมาตดิ ๆ คอื โครงการ iPrEx ก็จะหมดโครงการในเดอืน พฤศจกิา 56 นี้เช่นกัน 

เยอะใช่มัย้หละคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าโครงการหมด เราจะไม่มโีครงการวจิัยใหม่ ๆ เข้ามานะคะ สถาบันฯ 

กม็โีครงการใหม่มาเรือ่ย ๆ  เช่นโครงการ R21 ระยะเวลการท�าวจิยั 2 ปี โดยสถาบนัร่วมกบัคณะเทคนคิการแพทย์ เป็นโครงการ

ของ อ.อภนิันท์ และโครงการ Investigation of the development and persistence of memory B cells and T cells following 

malaria infection in humans ของ ดร.จริประภา 

 ช่วงนี้ใครไปในมอชอ คงบ่นกันมาก อาราย

จะรถติดขนาดนี้นี่!!!!! ช่วงนี้นะ เป็นเทศกาลรับน้อง 

พี่ ๆ หลายคนที่สถาบันฯ ชอบไปนั่งดูเด็ก ๆ เดินไป

เดินมาในมอ ระวังน๊า+++ เด็ก ๆ จะเรียกว่าลุง @_@ 

อิอิ  

 บังเอิญพี่แมงเมาท์แห่งไร่เห็ดได้ไปดูใน    

เฟสบุ๊คของอาจารย์ สุชาติ  ท่านได้ ไปถ่ายรูป

บรรยากาศใน มช. ตอนนี้พี่แมงเมาท์ชอบรูปนี้       

มากเลยเอามาให้ดูไม่รู้ว่าพวกเราได้เห็นกันหรือยัง

บรรยากาศอย่างนี้มีให้เห็นทุก ๆ ปี และก็เป็น            

ธรรมเนียมปฎิบัติกันมาตลอด ดูแล้วน่ารักมาก        

ลูกช้างพร้อมหรือยังจ๊ะ

 และใครมีรูปภาพประทับใจน�ามาแชร์กันได้นะคะ พี่แมงเมาท์จะน�ามาลงเพื่อที่เราจะได้พูดคุยกัน ส่งมาได้นะจ๊ะที่   

กอง บก. สารสถาบันฯ ฉบับนี้พี่แมงเมาท์ไม่รรีอ ขออ�าลา ก่อนเน้อเจ้า.........
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30 กลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้ อากาศในตัวเมือง

เชยีงใหม่ ยังไม่เย็นเลย แต่กระนัน้ก็ยังพอมบีางสิ่ง

บางอย่างทีท่�าให้รบัรูว่้าหน้าหนาวก�าลงัจะมาเยอืนประการแรกคอื

รถยนต์ป้ายทะเบียนต่างถิ่นที่แล่นกันขวักไขว่โดยเฉพาะในช่วง      

วันหยุดท�าให้รถตดิเป็นเส้นสาย รวมทัง้รถทัวร์คันยาวๆ ที่กลับตัว

วนรอบคูเมืองได้อย่างยากล�าบาก แต่ก็ยังชอบพากันขับเข้ามา  

เมืองเชียงใหม่มีเสน่ห์อะไรนักหนอ ผู้คนจึงพากันมาเที่ยวจัง          

อกีประการหนึง่กค็อืสว่างช้าในตอนเช้า (ท�าให้ขี้เกยีจลกุมาท�างาน) 

กับค�่าไวในตอนเย็น (เป็นข้ออ้างว่าต้องรีบกลับบ้านหลังเลิกงาน) 

ยังไม่ทันหกโมงก็แทบไม่เห็นเงาแดดแล้ว

 น่ากลวัจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อน แดดหน้าหนาวมนัแรง

จริงๆ ขอบอก ฉันต้องพยายามท�าใจว่านี่ช ่วงเวลาที่เรียกว่า         

หน้าหนาว ขณะนัง่อ่านบทความทีก่ล่าวถงึผลการวจิยัประสทิธผิล

ของวคัซนีไข้เลอืดออกซึง่เป็นการศกึษาระยะที ่2 ท�าโดยเวชศาสตร์

เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในเด็กอายุ 4-11 ปี จ�านวนกว่า    

4,000 ราย เป็นวคัซนีเชื้อเป็นทีถ่กูท�าให้อ่อนแรงจ�านวน 4 สายพนัธุ์ 

พบว่าเกดิภูมคิุ้มกันได้ถงึ ร้อยละ 30 โดยเด็กสามารถทนต่อวัคซนี

ได้ดีและมีความปลอดภัยจากการติดตามเป็นเวลา 2 ปีหลังฉีด    

เข็มแรก ผู้วิจัยสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการศึกษาเข้าสู่

ระยะที ่3 ต่อไป อมื น่าสนใจ ต่อไปเราคงสามารถปล่อยให้ลกูหลาน

ที่บ ้านน่ังนอนตากยุงได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะเป็น              

ไข้เลอืดออกเพราะมวัีคซนีป้องกนัแล้วนีน่า คงไม่ต่างจากโรคเอดส์ 

ถ้าต่อไปมีวัคซีนที่ประสิทธิภาพสูงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ       

เอชไอวไีด้ ผู้คนจะยงักลวัเอดส์กนัอยู่มัย้นะ ฉนันกึถงึโครงการวจิยั

วัคซีนอาร์วี 306 ที่สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์สุขภาพของเราก�าลัง

จะท�า น�าโดยทมี 052 ที่แข็งขัน ซึ่งวัคซนีตัวหนึ่งที่จะใช้ก็ผลติโดย

บริษัทซาโนฟีปาสเตอร์ เช่นเดียวกันกับวัคซีนไข้เลือดออกในการ

ศึกษาที่ฉันเพิ่งอ่านจบ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีการส่งจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์เชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมโครงการวัคซีน และฉันก็

บังเอิญได้รับเมล์ที่ว่ากับเขาด้วย เมื่อตอบกลับไปจึงได้ทราบใน 

เวลาต่อมาว่า มนัถกูส่งมาถงึฉนัโดยไม่ได้ตัง้ใจ เฮ้อ ว่าแล้วกต็ัง้หน้า

ตัง้ตาท�าโครงการวจิัยในหญงิตัง้ครรภ์และเด็กของเราต่อไปดกีว่า

เรื่องสั้นเร้าพลัง : โดย เด็กดอย

ภาพประกอบ อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง

เรื่องเล่าเร้าพลังตอน..บานไม่รู้โรย
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 “โอ้ย..เหนื่อยจรงิๆ สงสัยเรา

จะแก่แล้ว แต่ก่อนไม่เห็นเหนื่อยขนาดนี้”  
 แม้จะไม่ใช่นักวจิัยอาวุโส แต่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องตะกาย

ขึ้นบันไดหกสิบห้าขั้นขึ้นไปยังห้องท�างานบนชั้นสี่ของตึกเก่า           

แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งนี้ทุกเช้าวันราชการ          

เฮ้อ เมื่อไหร่จะได้เลื่อนอันดับเป็นเฟิร์สคลาสกับเขาบ้างน้อ จะได้    

ไม่ต้องไต่บนัไดพร้อมกบักระเป๋าพะรงุพะรงัสองสามใบทีแ่บกมาด้วย

แทบทุกวันตามประสาบ้าหอบฟาง ผ่านทางเดนิชัน้สามเป็นที่ตัง้ของ

ตู้เก็บไอศครีม เอ้ย ตู้เก็บส่วนประกอบของเลือดแช่แข็ง มากมาย

หลายอัน หากผ่านมาตอนที่น้องเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก�าลัง      

เปิดตูก้จ็ะได้เหน็หลอดพลาสตกิบรรจนุ�า้สส้ีมๆ โปรดอย่าเผลอคดิไป

ว่าเป็นน�้าเสาวรส เพราะมันคือน�า้เหลืองที่ถูกปั่นแยกเอาเม็ดเลือด

ออกไปแล้วตะหากเล่า เดนิขึ้นไปอกีตามสองข้างทางเดนิบนตกึชัน้สี่ 

มตีูเ้กบ็เอกสารมากมาย ดจูากสภาพตูแ้ละป้ายทีแ่ปะอยูซ่ึง่เลอืนราง

ไปตามกาลเวลาและบางส่วนพออ่านได้แบบกระท่อนกระแท่น ฉัน

จินตนาการเอาว่าข้างในตู้แต่ละใบคงจะเต็มไปด้วยเอกสารงานวิจัย 

ซึ่งเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่นักวิจัยรุ่นเก่าๆ ของสถาบันฯได้ส่ังสม

กันมา ผลงานวิ จัยในอดีตซึ่ งสร ้างชื่อเสียงให ้แก ่สถาบันฯ                      

อย่างต่อเนื่อง แม้ว ่าเนื้อหาของการวิจัยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ             

จากหัวข้อหนึ่งไปสู่หัวข้อใหม่ การรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ     

ก็ยังคงเป็นเป้าหมายในการท�างานของนักวิจัยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

ว่าแต่เราจะต้องมีตู้อีกกี่ใบ ห้องอีกกี่ห้องหรือว่าต้องต่อเติมชั้นห้า  

หก เจ็ด ของตึกเก่าให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อเก็บเอกสาร โอ้ฟังดูช่าง 

น่ากลัว สักวันคงมขี่าวตกึสเีหลอืงกลางโรงพยาบาลสวนดอกถล่ม

 “ต้องเก็บไว้อย่างน้อยห้าปีหลังจบการศกึษา และเก็บ

ต่อไปจนกว่าผู้สนับสนุนจะแจ้งว่าอนุญาตให้ท�าลาย”

 นีค่อืหลกัการเกบ็เอกสารของโครงการวจิยัภายใต้เครอืข่าย

วิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกาที่เรา

ท�าๆ กันอยู่ แต่จะเอาไปไว้ที่ไหน เปิดตัวโครงการวิจัยใหม่แต่ละท ี

หมดต้นไม้ไปเป็นป่าๆ แค่เอกสารส่งคณะกรรมการจริยธรรม             

ก็กองสูงท่วมหัวผู้ประสานงานแล้ว ส่งไปเก็บที่ป่ากล้วย ห้องที่        

ตกึใหม่หรอืว่าสแกนเก็บก็ดูจะเป็นงานช้างไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

40
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 “เอฟบไีอ เอ้ย เอฟดเีออาจจะมาขอตรวจย้อนหลังได้ 

แม้ว่าโครงการวจิัยจะจบไปแล้วก็ตาม” 

 กี่ครั้งๆ ที่มีคนมาตรวจ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของ       

เราเองจากหน่วยงานผู้คุ้มกฎ พีพีดี หรือมอนิเตอร์อื่นใด สิ่งที่จะ   

ตามมาคือค�าถาม ค�าถามและค�าถาม มีอะไรให้สงสัย ให้รู้ว่าผิด      

ให้คิดว่าต้องแก้ไขกันตลอด เออหนอถ้าโครงการวิจัยทั้งหมด           

จบสิ้นลง หลายปีผ่านไปแม้เอกสารทั้งหลายจะยังถูกเก็บรักษาไว้

อย่างด ีก็เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะไม่มใีครที่รู้จักโครงการ

วจิยัเหล่านี้ มาคอยอยูต่อบค�าถาม เพือ่ให้ความกระจ่างแก่ผูม้าตรวจ

ได้อีกเลย หากพวกเราที่ท�างานอยู่ตอนนี้พากันแยกย้ายไปตามทาง

ของตน อ้าว ใครจะรู ้อนาคตวันหน้า แม้แต่วันนี้ก็อาจจะเป็น              

วันสุดท้ายของชวีติที่เหลอือยู่ของเราก็เป็นได้ 

 จริงนะ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะทนท�างาน เอ้ย ได้ท�างาน                

ที่สถาบันฯ มาตั้ง 7 ปีแล้ว ที่รู ้ก็เพราะเมื่อเช้านี้เปิดเฟสบุ๊คดู           

(เปิดที่บ้านค่ะ ที่สถาบันฯ เปิดไม่ได้ ถ้าอาคมไม่แก่กล้าพอ อิอิ)       

เห็นรูปพรรคพวกในโรงพยาบาลชุมชนไปแข่งกีฬาสาธารณสุข      

สายเหนือที่อ�าเภอพร้าว งานกีฬานี้แต่ละคปสอ.(มันย่อมาจาก     

คณะกรรมการป้องกันและส่งเสริมสาธารณสุขระดับอ�าเภอ)            

จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพและในสายเหนือมีทั้งหมด 7 คปสอ.  

ปีแรกที่ฉันมาท�างานที่สถาบันฯ งานกีฬาจัดที่พร้าวและการวนมา

ครบรอบทีเ่ดมิ ย่อมแปลว่ามนัผ่านมา 7 ปีแล้ว โอ้ ท�าไมต้องคดิอะไร

ให้มันยากขนาดนี้นะ ท�าไงได้อ่ะ ก็คดิแบบนักวจิัยไง ทุกอย่างล้วนมี

ที่มาที่ไปและเหตุสนับสนุน แต่โอ๊ะ! ยังก่อน ยังขาดเอกสารต้นฉบับ

มายนืยัน ไม่ผ่านควิเอควิซแีน่ๆ

 ฉันมีโอกาสกินขนมโมจิน้อยลงตั้งแต่มาท�างานที่สถาบันฯ 

เพราะว่าเวลาเป็นของมีค่า ในการไปประชุมต่างๆ พวกเราจึงได้รับ

อนมุตัเิดนิทางไปกลบักรงุเทพฯ ด้วยเครือ่งบนิกนัเสมอๆ การทีจ่ะได้

แวะกนิข้าวต้มซื้อโมจขิองฝากแถวๆ นครสวรรค์นั่นจงึเป็นไปได้ยาก

ทีเดียว กระนั้นฉันยังนึกได้เสมอว่าในการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ      

ด้วยรถยนต์ ก่อนถงึดอนเมอืงบนถนนวภิาวดจีะต้องผ่านอะไร รงัสติ

แล้วก็..คนรุ่นฉันหรือแก่กว่านี้น่าจะตอบได้ด้วยน�้าเสียงขัดใจนิดๆ 

“หลักสี่” นั่นเอง 36 37 38 39....40 ขึ้นต้นหลักสี่นั่นเอง อิอ ิ            

ใครหนอบอกว่าอายุเป็นเพยีงตัวเลข ฉันคงจะเชื่อเขา เอ้า 40 ก็ 40 

ซิน่า เส้นทางบนถนนสู่การเป็นนักวิจัยอาวุโสคงยังอีกยาวไกล            

ก็เพิ่งได้รับทุนนักวิจัยรุ ่นใหม่ไปปีที่แล้วเองนี่นา แหะๆ รายงาน    

ความก้าวหน้ายังไม่ได้ส่งเลย



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   27

 แรงบันดาลใจของใครหลายๆ คนอาจจะเป็นหนุ่มหล่อ

หรือว่าสาวสวย ไม่อยากจะบอกเลยว่าแรงบันดาลใจของฉันคือ      

คนแก่ค ่ะ ท่ามกลางโลกและสภาพสังคมที่ เต็มไปด้วยความ

เปลี่ยนแปลงทุกวี่วัน หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าของเดิมที่เคยมีอยู่นั้น 

มนัดกีว่า มนัดอียูแ่ล้ว ไปเปลีย่นมนัท�าไม ท�าเรือ่งง่ายให้เป็นเรือ่งยาก 

ไม่ว่าจะเรื่องงานหรอืเรื่องอื่นๆ ในชวีติประจ�าวัน รวมทัง้พัฒนาการ

สู่ความเจริญของเมืองเชียงใหม่ หลายครั้งที่เราไม่รู้จะท�าอย่างไร 

นอกจากบ่นๆๆ แล้วก็ยอมรับสภาพว่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือ       

การควบคุมของเรา อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด บ่นๆ ไปก็เท่านั้น      

บ่อยครัง้ทีรู่ส้กึดขีึ้น เพยีงเราได้หนัไปมองคนทีเ่ขาอายเุยอะๆ กว่าเรา 

ชีวิตเขาย่อมต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากกว่าเรา บางอย่าง    

อาจเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืโดยไม่มโีอกาสได้เตรยีมตวั ไม่เชือ่

ลองคุยกับผู้อาวุโสในบ้าน ในชุมชน หรอืย่ายายของอาสาสมัครดูส ิ

จะรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของการเปลี่ยนผ่าน ส่วนในที่ท�างานน่ะเหรอ 

เพือ่นรว่มงานทีอ่ายปุระมาณ 50 ปีนีเ่องเป็นตวัอย่างการด�าเนนิชวีติ

ที่ดี เพราะคนท�างานกลุ ่มอายุนี้ส่วนใหญ่อยู ่กับองค์กรมานาน       

ผ่านผู้บริหารมาไม่ต�่ากว่าสามชุด การที่พวกเขาก็สามารถปรับตัว

ปรับใจและยนืหยัดท�างานต่อได้ไป มันน่าชื่นชมไหมล่ะ

 คนอเมรกินัเขาเกษยีณทีอ่าย ุ65 แต่คนไทยเรายงัยนืหยดั

ทีตั่วเลข 60 เรือ่ยมาแม้หลายครัง้จะเคยได้ยนิว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง

อายุของคนเกษียณ แต่ฉันว่าคงยากแหละ คนส่วนหนึ่งก็อยากจะ  

พักผ่อนอยู่บ้านกับลูกกับหลานแล้ว ไม่อยากทนท�างานจ�าเจไปจน 

แก่เฒ่า เวลานั้นคงท�างานมานานจนเบื่อแล้ว เชี่ยวชาญช�่าชองไป   

ทุกเรื่องแบบว่าหลับตาก็ท�าได้หมดแล้วกระมัง

 กันยายนที่ผ่านมานี่เองที่ชักรู้สึกว่างานเกษียณเป็นเรื่อง  

ใกล้ตวั เข้ามาแล้ว อมื ฟังดนู่ากลวัไปมัย้นัน่ ได้ไปเหน็บรรยากาศงาน

มุทิตาจิตผู้เกษียณ ได้เห็นแววตาอันเปี่ยมสุขของคนที่จะได้หยุด

ท�างาน ไปท�าอย่างอื่น นึกภาพว่าใครเขาจะไปท�าอะไรกันบ้างหนอ 

ถ้าเช้ามาไม่ต้องขับรถออกบ้านมาสถาบันฯ ชงิที่จอดรถในสวนดอก 

นึกภาพพี่หมีน่ังขุดดินปลูกดอก (ไม่รู้คิดได้ไง) แอบได้ยินว่าท่าน 

ดร.ศักดาไปเข้าคอร์สเรียนท�าอาหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.  

ส่วนอีกสองป้ากับหนึ่งพี่ที่เกษียณก่อนก�าหนดจะพากันไปท�าอะไร   

กส็ดุทีจ่ะจนิตนาการออก รูแ้ต่ในใจร�า่ร้องว่า... อจิฉาๆ อยากเกษยีณ

บ้างจัง

50

60

อยาก

เกษียณบ้าง
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 อาจารย์อาวุโสที่เกษยีณไปนานแล้วท่านหนึ่ง ซึ่งคุ้นเคย

กันดี เล ่าให ้ฟ ังว ่าสมัยท ่านยังท�างานอยู ่ที่คณะหนึ่ งในสาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. กลุ่มนักกรีฑามักจะนัดกันไปซ้อมวิ่งที่ 

สนามกฬีากลางตอนเทีย่งวนั และวนัอาทติย์กจ็ะรวมกลุม่กนัซ้อมวิง่

ขึ้นดอยสเุทพ โอ้พระเจ้า สถานการณ์มนัช่างฟังดแูตกต่างกบัปัจจบุนั 

ท�าไมนะ ฉนัไม่สามารถชกัชวนให้ใครๆ มาร่วมเล่นกรฑีา เป็นนกักฬีา

หน้าใหม่ได้เลย ไม่ว่าจะน้องๆ หรอื พี่ๆ นักวจิัยอาวุโส หลายท่านที่

พอสบืทราบมาว่า ออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพกนัเป็นประจ�า ส่วนใหญ่

พอไปชวนก็มักจะออกตัว ว่าไม่อยากแข่งขัน เอ้ย แข่งเดินหรือวิ่ง    

(ชะอุ้ย คนนะไม่ใช่ไก่รึว่านกเขา จะขันได้ยังไง) บางท่านก็กระซิบ    

เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเคยเล่นเคยแข่ง แต่ตอนนี้..ไม่เอาละ อ้าว ฉนัโผล่

เข้ามาในวงการช้าไปหรอืนี ่ใครๆ ในสถาบนันี้เขาเลกิเล่นเลกิแข่งกฬีา

กันหมดแล้ว 

 บางครั้งเวลาไปกาดเกษตรตอนเช้าก็พบอาจารย์อาวุโส 

ท่านนี้มาเดนิซื้อผกัผลไม้ หลายครัง้ทีพ่บกนัตอนไปออกหน่วยแพทย์ฯ 

อาจารย์ก็ทักทายฉันด้วยความเอ็นดูเสมอ แอบมองสีหน้าอาจารย์

เวลาที่เล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง ดูท่านมคีวามสุข กับการได้ระลกึ ได้พูด

ถึงเรื่องราวที่ผ่านมา เรื่องราวที่ท่านน่าจะภูมิใจและเก็บไว้เป็น      

ส่วนหนึ่งของความทรงจ�าดีๆ ในรั้ว มช. นอกเหนือจากการท�างาน

ตามหน้าที่แล้ว คงมกีจิกรรมอื่นอกีไม่น้อยที่หล่อเลี้ยงชวีติบุคลากร

อย่างพวกเราให้ยนืหยัดอยู่ในองค์กรได้อย่าง เก่ง ดแีละมคีวามสุข

 ฉนัไม่รูห้รอกว่าตอนนีอ้าจารย์อายเุท่าไหร่แล้ว เพราะ

ดูท่านยังแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไวมากๆ เดาเอาเองว่าน่าจะ

ประมาณ..เจ็ดสบิ

70

 บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยเรื่องยาต้านไวรัส          

สูตรอิฟาวิเรนซ์เป็นเรื่องที่ได้รับการปฏิเสธตีพิมพ์และถูกตีกลับ    

มากทีส่ดุตัง้แต่เคยส่งบทความมาในชวีติการรจิะเป็นนกัวจิยัอนัสัน้ๆ

ไม่กี่ปีของฉันนี้ มันเกือบจะได้รับการตีพิมพ์แล้วล่ะ ยังแต่ช่วง         

สองอาทิตย์ที่ผ่านมา มีเมล์จากทางกองบรรณาธิการวารสาร          

มาหลายครัง้ แจ้งว่าหากผู้เขยีนต้องการจะให้ม ี”รูปส”ี ในบทความ

จะต้องรบีตัดสนิใจและจ่ายเงนิเพิ่มพเิศษ เออแน่ะ ฉันนั่งคดินอนคดิ

อยู่หลายตะลบกว่าจะถึงบางอ้อว่า “รูปสี” ที่เขาถามคงหมายถึง   

เส้นกราฟที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมทางสถติ ิซึ่งมสีฟี้าๆ แดงๆ โดยที่

ความแตกต่างของสีไม่ได้สื่อความหมายอะไร เราต้องการน�าเสนอ

แค่รูปกราฟที่เป็นเส้นตรง กระนั้นฉันก็ยังรีรอที่จะตอบปฏิเสธไป 

เพราะเกรงว่าเขาจะไม่ตพีมิพ์ให้ นกึท้อแท้ว่ามันอาจจะลงตะกร้าใน

นาทสีุดท้ายก็ยังได้

80
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 ช่วงนัน้เป็นกลางเดอืนตลุาคม ฉนัได้มโีอกาสไปรว่มประชมุวชิาการโรคตดิเชื้อทีเ่มอืงซานดเิอโก ้พรอ้มกบัอาจารย์อกีสองทา่น

จากคณะแพทยฯ เป็นงานประชมุทีใ่หญ่มาก แต่ละวนัเริม่ประชมุกนัแต่ฟ้าสางไปจนพระอาทติย์ตกดนิ ฉนักไ็ม่สูเ้ดอืดร้อนหรอก กท็วิทศัน์

ยามตะวันตกดินที่ริมอ่าวข้างศูนย์ประชุมสวยซะขนาดนั้น ดูได้ไม่เบื่อจริงๆ แต่ก็น่ันแหละ ทุกเย็นต้องเดินสมองบวมออกมาจาก             

ห้องประชุมกันเป็นแถว ในเย็นวันที่สองของการประชุมน่ันเอง พวกเราก็ได้พบกับนักวิจัยอาวุโสของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกิ้น            

ท่านเป็นชายมีอายุร่างภูมิฐานที่ท�าให้ฉันอยากกินไก่ทอดทุกครั้งที่พบกัน ลุงเนลสัน เคนราด หรือที่คนไทยเรามักจะเอ่ยนามท่านว่า     

“ลุงเคน” นั่นเอง ท่านเป็นอาจารย์ในหน่วยอนิเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์หรอืภาษาไทยน่าจะเรยีกว่า “หน่วยสุขภาพนานาชาต”ิ ซึ่งเป็นผลให้

ท่านต้องเดินทางออกจากฐานที่มั่นในเมืองลุงแซม ออกไปท�าการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ ในนานาประเทศ และมีผลงานวิจัยตลอดจน    

งานเขียนต�ารามากมายจนน่าทึ่ง นอกจากนี้ท่านยังรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักเรียนไทยที่ไปเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ฮอบกิ้น           

รวมทั้งฉันด้วย แต่เนื่องจากไปเรียนแค่ระยะสั้นๆ โผล่ไปให้ท่านเห็นหน้าไม่กี่ครั้ง หน้าตาก็แสนจะธรรมดาจึงอาจจะไม่ได้เป็นที่จดจ�า   

ของท่านเท่าใดนัก พบกันวันนัน้จงึได้แต่ยนืฟังการสนทนา ซึ่งท�าให้ทราบว่าลุงเคนก�าลังจะมาเมอืงไทยในเดอืนพฤศจกิายนนี้และยังจะ

ต่อไปเมอืงจนีด้วยเนือ่งจากมงีานวจิยัเรือ่งไวรสัตบัอกัเสบอขีองนกัศกึษาปรญิญาเอกทีน่ัน่ ฉนันกึในใจว่าโอ้โฮ เวลาเดนิทางคงจะเหนือ่ย

และเมื่อยน่าดู คิดเอาเถอะนั่งเครื่องบินไกลๆ ขนาดคนตัวเล็ก ปีนขึ้นไปขดอยู่บนเบาะได้ทั้งตัวอย่างฉันยังเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด      

กว่าจะถึงจุดหมาย นี่ท่านอายุตั้งเยอะแล้ว ยังเดินทางมาเป็นวิทยากร มาติดตามงานวิจัยด้วยตัวเอง เฮ้อ นะ คนบางคนคงเกิดมา         

เพื่อจะเป็นนักวจิัย 

 เย็นนัน้หลังจากไปเดนิเที่ยวชมบ้านเมอืง และรับประทานอาหารแล้ว เราก็กลับเข้าไปยังโรงแรมที่พัก เพื่อนร่วมห้องแสนขยัน

ของฉันเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท�างาน ในขณะที่ฉันเปิดเน็ตเล่นไปเรื่อยๆ ด้วยความขี้เกียจ มาประชุมทีไรใจก็ไม่อยากท�างานอยู่แล้ว 

อาศัยข้ออ้างกับตัวเองว่า หน้าจอมันเล็ก จ้องมากแล้วจะเสยีสายตา เวลาผ่านไปจนเกอืบจะง่วงได้ที่ ตัง้ท่าจะตะกายขึ้นเตยีงแล้วเชยีว 

เพื่อนก็ถามขึ้นในความเงยีบว่า

      “นี่เธอ รู้มั้ยว่าปีนี้ลุงเคนอายุเท่าไหร่”
 คืนนั้นฉันเข้านอนพร้อมกับตัวเลข 80 ที่ลอยไปลอยมาอยู่ในหัว หากใครสักคนที่มีอายุเป็นสองเท่าของฉันยังท�างานอยู่             

ฉันจะปล่อยวันเวลาในช่วงวัยกลางคนอันมีค่าให้ผ่านไปได้ยังไงโดยไม่ท�างานให้เต็มที่ ความคิดที่ว่าอยากเกษียณก่อนอายุหกสิบเริ่ม 

เลือนหายไป นึกขอบคุณผู้อาวุโสทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและท�าให้เด็กน้อยอย่างฉันได้คิด ฉันคงจะต้องมุ่งม่ันท�างานต่อไป เผื่อว่า

สักวันจะมโีอกาสได้สร้างสรรผลงานอันทรงคุณค่าทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังกับเขาบ้าง...

...
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 ย�่าเท้าทั่วไทย ไปทั่วโลก

ตามรอยบาทพระศาสดา ในดนิแดน 4 สังเวชนยีสถาน

ตอนที่ 3 ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน พาราณสี
บุญเหลอื  พรงึล�าภู

 บั ด นี้ ท ่ า น ไ ด ้ ติ ด ต า ม ร อ ย บ า ท พ ร ะ ศ า ส ด า                             

ผ่านสังเวชนียสถานมาแล้ว 2 แห่ง แห่งแรกคือลุมพินี ประเทศ

เนปาล สถานที่ประสูติ แห่งที่สองคือพุทธคยา ประเทศอินเดีย 

สถานที่ตรัสรู ้  ส�าหรับบทความฉบับนี้ผู ้ เขียนจะน�าท่านไป        

สังเวชนียสถานแห่งที่  3 คือ ป ่าอิสิปตนมฤคทายวัน                  

เมอืงพาราณส ีอันเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

โปรดปัญจวคัคยีทัง้ 5  ในวนัเพญ็ เดอืนอาสาฬหะ ก่อนพทุธศกัราช 

45  ป ี   พ ร ะพุ ทธองค ์ ท ร งแสดงธรรมครั้ ง แ รก  คื อ                                           

พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งพระองค์ได้ตรัสถึงสิ่งที่ภิกษุ        

ไม่ควรเสพอย่างยิ่ง 2 ประการ คอื การพัวพันในกามสุข และการ

ทรมานตนเองอย่างหนัก ทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางที่ท�าให้หลุดพ้น  

ทรงชี้ให้ด�าเนินตาม มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง         

คือ อริยมรรคมีองค์แปด ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ  

สัมมาสต ิและสัมมาสมาธิ

 พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรที่ว่าด้วย

การหมุนวงล้อแห่งธรรม หมายความว่า พระพุทธเจ้าได้ท�าให้       

วงล ้อแห ่งธรรมนี้หมุนเหมือนกลิ้งออกไป น่ันคือ การที่              

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า เ ริ่ ม แ ผ ่ อ อ ก ไ ป น่ั น เ อ ง  เ ป ็ น ผ ล ใ ห ้                                                

ท ่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบัน             

จึงทูลขอบวชต่อพระพุทธองค์ พุทธศาสนาจึงเกิดมีพระสงฆ์      

องค์แรกเกดิขึ้น และเป็นวันทีพ่ระรตันตรยัครบองค์ 3 คอื พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครัง้แรกในโลก ที่ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน 

ปัจจุบันมีชื่อทางการของอินเดียว่า สารนาถ มีโบราณวัตถุสถาน 

ที่ส�าคัญที่ยังคงเหลือให้เห็นอยู่และอยากน�ามาเล่าสู่ท่านผู้อ่าน  

ดังนี้ คอื
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 1. หลักศิลาจารึกอโศก

 สูงราว 50 ฟุต (ปัจจุบันที่ ถูกค้นพบนั้นหักลงมา             

เปน็ 4 ทอ่น) เปน็หลกัศลิาทีม่ชีื่อเสยีงมาก เพราะหวัเสาเปน็รปูสงิห ์

4 ตวั หนัหวัแยกกนัไป 4 ทศิ ทนูพระธรรมจกัรบนหวัสงิหท์ัง้ 4 แลว้

อินเดียได้น�ารูปพระธรรมจักรไปไว้เป็นสัญลักษณ์กลางธงชาติ

อินเดีย และใช้รูปหัวสิงห์ 4 ตัว หันหัวไป 4 ทิศ เป็นตราแผ่นดิน 

ของประเทศอินเดีย เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเราใช้รูปครุฑ       

เป็นตราแผ่นดินของประเทศไทย

 2. เจาคันธีสถูป

 เป็นอนุสรณ์สถานที่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัจจวัคคีย์

ครั้งแรก เมื่อเสด็จมาโปรดหลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน ปัจจุบัน       

ถูกสร้างครอบทับด้วยหอคอยแปดเหลี่ยม ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา        

เมื่อ พ.ศ. 2131 โดยพระเจ้าอักบาร์มหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์         

ที่พระราชบิดาคือ จักรพรรดิหุมายูน เคยเสด็จมาลี้ภัยสงคราม

 3. ธัมเมกขสถูป

 พระสถูปนี้มีขนาดใหญ่สูง 128 ฟุต ความกว้างที่ฐาน     

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 93 ฟุต โครงสร้างด้านล่างสร้างด้วยศลิา 

ส่วนตอนบนเหนือช่องประดิษฐานพระพุทธรูป ก่อสร้างด้วยอิฐ    

ถึ งแม ้พระสถูปจะเคยถูกท�าลายรื้อขนเอาวัสดุ ไปสร ้าง                      

ตลาดท่าน�้าเมืองพาราณสีในยุคกษัตริย ์อาณาจักรมุสลิม                 

แต่ก็ยังเหลือพระสถูปองค์ใหญ่ให้พุทธบริษัทได้เห็น มีลวดลาย  

แกะสลักบนหินอย่างวิจิตรบรรจง รอบพระสถูปมี 8 ช่อง             

เดิมเคยมีพระพุทธรูปทองค�าประดิษฐานอยู ่  แต ่ป ัจจุบัน                     

ไม่มีเหลือแล้ว โดยปกติเมื่อผู้แสวงบุญมาถึงบริเวณธัมเมกขสถูป 

พ ร ะ ธ ร ร ม ทู ต  ก็ จ ะ น� า นั ก แ ส ว ง บุ ญ ส ว ด ม น ต ์ บ ท                                                  

พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น่ังสมาธิ แล้วเดินเวียนเทียน             

ประทักษิณ 3 รอบ สร้างความอิ่มเอมใจและปิติสุขให้กับทุกคน

ถ้วนทั่วหน้า
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 4. ยสเจตียสถาน

 เป็นเจดีย์ขนาดเล็กๆ มีอาคารสี่เหลี่ยมมุง เชื่อกันว่า     

เป็นสถานทีท่ีพ่ระพระพทุธเจ้าทรงพบกบัยสกลุบตุร ลกูชายเศรษฐี

แห่งเมืองพาราณสี ที่เดินร้องพร�่าบ่นว่า “ที่นี่วุ ่นวายหนอ ที่นี่ 

ขัดข ้องหนอ” จนเข ้ ามาในบริ เวณอิสิปตนมฤคทายวัน                   

พระบรมศาสดาทรงกล่าวตอบว่า  “ที่นี่ไม่วุ ่นวายหนอ ที่นี่ไม่ 

ขัดข้องหนอ มาเถิดยสะ นั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ”             

แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอนุปุพิกถา คือ ทาน ศีล สวรรค์     

โทษของกาม และอานิสงส์ของการออกจากาม แล้วทรงแสดง

อริยสัจ 4 และอริยมรรคมีองค์ 8 เมื่อยสกุลบุตรได้ฟังธรรม           

จนจบสิ้น จึงท�าให้ยสกุลบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน          

ณ สถานที่แห่งนี้  5. ธรรมราชิกสถูป 

 เป็นฐานสถูปทรงกลม สร้างด้วยอิฐ มีหลักฐานเชื่อว่า  

เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อกองทัพมุสลิม       

เข้าสู่อินเดียรุกเข้าสู่พาราณสี ได้เข้าท�าลาย นอกจากนั้นแล้ว  

สถานที่แห ่งนี้ได ้รับการขุดค ้นหลายครั้ง ใน พ.ศ. 2337                          

ราชาเชตสงิห์ สั่งให้อ�ามาตย์ชคัตสงิห์ รื้ออฐิอาคารวหิาร แล้วน�า

ซากอิฐ ดิน ไปสร้างตึกสร้างเมือง การขุดครั้งนั้นพบผอบ               

ซึง่บรรจกุระดกู คาดว่าเป็นพระบรมสารรีกิธาต ุอ�ามาตย์ชคตัสงิห์

จงึน�าไปลอยทีแ่ม่น�า้คงคา ด้วยความเชือ่ว่าจะส่งผูต้ายไปขึ้นสวรรค์

 6. มูลคันธกุฎี

 เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในพรรษาแรก 

และพรรษาที่ 12 เป็นอาคารปลูกสร้างแบบอินเดียโบราณ         

สร้างด้วยหนิทรายสลับด้วยอฐิก่อปูน
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 ผู ้เขียนจะขอเล่าถึงเมืองพาราณสีให้ท่านได้รับทราบ      

เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย พาราณสีเป็นเมืองที่มีความส�าคัญมาก

เพราะเป็นเมืองเก่าแก่โบราณ มีการกล่าวถึงในต�านานยาวนาน

มากกว่า 4,000 ปี โดยมผีู้คนอาศัยสบืต่อกันเรื่อยมาจนถงึปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของชาวพาราณสีในปัจจุบันก็ยังคงด�าเนิน     

วถิชีวีติไม่แตกต่างจากผู้คนในยุคโบราณเลยทเีดยีว เมอืงพาราณส ี

เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นเมือง  

ทีตั่ง้ชือ่ขึ้นมาตามชือ่ของแม่น�า้ 2 สายทีอ่ยูใ่นเมอืงนี้คอื แม่น�า้พรณา

หรือวรุณา  กั บแม ่ น�้ าอสี  เมื อ งนี้มี ความ เจริญรุ ่ ง เ รื อ ง                                      

มาแต่ก่อนพุทธกาล ชาวเมืองมีความเชี่ยวชาญทางการค้าขาย 

สนิค้าส่งออกที่มชีื่อเสยีงมากคอื ผ้าไหมกาส ีเครื่องส�าอางวเิลปนะ 

และเครือ่งประดบัต่าง ๆ  ด้วยเมอืงนี้มช่ีางฝีมอืทีป่ระณตี ในปัจจบุนั

เมอืงพาราณส ีมชีื่อเรยีกเป็นทางการว่า เมอืงบานาเรส (Banaras) 

รัฐอุตตรประเทศ และเป็นเมืองที่ เป ็นที่ศูนย ์กลางแห่งหนึ่ง                 

ของศาสนาฮนิดู เพราะมเีทวาลัยโบราณเป็นพัน ๆ แห่ง มศีวิลงึค์

มากที่สุดในโลก มีแม่น�้าคงคาที่นับถือและเชื่อว ่าศักดิ์สิทธิ์             

ไหลผ่านเมือง ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูจะมาใช้อาบน�้าลอยบาป

อย่างต่อเนื่องยาวนานนับพัน ๆ ปีมาแล้ว และยังคงเชื่อถอืศรัทธา

กันอย่าวแน่วแน่กันต่อไป

 ในตอนเช้ามดืเวลาประมาณ 05.30 น. ไกด์จะน�าเราจาก

โรงแรมที่พักยังแม่น�้าคงคา รสบัสใหญ่เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปถึง

ท่าน�้า จะต้องจอดลงข้างถนนแล้วต้องเดินผ่านตลาดสด ขณะเดนิ 

ก็ต้องเดนิหลบพาหนะของพระวษิณุ (วัว) ม้า แพะ หมา อกีทัง้ต้อง

ระแวดระวังกับระเบิดธรรมชาติ ที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนน

ตลอดระหว่างทาง สรุปว่าต้องเดินแบบมีสติตลอดเวลาก็ถือว่า

เป็นการฝึกเจริญสติไปในตัว นอกจากนี้ก็มีชาวภารตะบางราย       

มายืนขายขวดพลาสติกเปล่าเพื่อน�าไปบรรจุน�้าจากแม่น�้าคงคา      

ให้พวกนักท่องเที่ยวหรือผู้แสวงบุญได้น�ากลับไปบ้าน ครั้นเมื่อเดิน

ถึงในตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายต่างก็จัดข้าวของเตรียมขายของกัน

วุ่นวาย ที่ตลาดมีผักสดผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ที่พบเห็น  

ผักผลไม้ก็คล้ายกับของบ้านเรา แต่ที่แตกต่างกันที่สังเกตเห็นได้ชัด 

คือ ผักสดผลไม้ของอินเดียดูจะมีขนาดใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มกว่า            

ของบ้านเรา เช่น กะหล�่าปลกี็หัวโตมาก ๆ มะขามป้อมแขกขนาดก็

ใหญ่กว่าเหรียญสิบบาท หรือดูหอมแขกที่เข้ามาขายถึงบ้านเรา       

ก็หัวโตกว่าหอมแดงของบ้านเราเยอะเลย อาจเป็นเพราะเขาม ี      

ปุย๋ธรรมชาตมิากมายทีจ่ะช่วยบ�ารงุดนิพชืพรรณธญัญาหารแน่เชยีว
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 เ มื่ อ เ ดิ น ถึ ง ริ ม แ ม ่ น�้ า ค ง ค า ก็ จ ะ มี เ ด็ ก ช า ย ห ญิ ง                 

กระเดียดกระจาดมาวนเวียนหานักท่องเที่ยวเพื่อเร่ขายกระทง       

ใบเล็ก ๆ ท�าด้วยใบตองแห้ง บรรจุด้วยดอกไม้สีสันเจิดจ้า              

และเทียนคล้ายผางประทีปทางเหนือเรา 1 อัน ส�าหรับเพื่อให้เรา  

น�าไปลอยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่ถูกน�าลอยทิ้งที่แม่น�้าคงคา 

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนั้น

แล้วที่ริมฝั่งก็จะเห็นฤาษี ชีไพร แต่งตัวแปลก ๆ หรือบางคนก็          

นุ ่งลมห่มฟ้า มานั่งท�าพิธีบูชาพระอาทิตย์ หรือมาบ�าเพ็ญตบะ      

ตามลัทธิความเชื่อของตน แขกบางคนก็โชว์เป่าปี่เรียกงูให้ขึ้นมา  

จากหม ้อ เหมือนที่ เราเคยเห็นตามหนังสือการ ์ตูนหนูจ ๋า                         

เมือ่เราเลก็ ๆ  แต่มาเหน็ของจรงิทีเ่มอืงพาราณสนีีเ่อง บรรยายกาศ

สสีันของชวีติที่หลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เคยพบเห็นในที่ใด ๆ ในโลก 

พวกนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ตื่นเต้น ต่างก็พากันรัวกดชัตเตอร์      

ถ่ายรูปบันทึกความทรงจ�ากันยกใหญ่ จากนั้นเราก็พากันลงเรือ     

ล�าใหญ่เพื่อล่องดูบรรยากาศและวิถีชีวิตผู ้คนในแม่น�้าคงคา            

ในยามอรุณรุ่ง

 ภาพของแม่น�้าคงคาที่เห็นคือสายน�้าที่มีขนาดกว้างใหญ่ 

น�า้มสีนี�้าตาลขุ่น ไม่ใส ตามรมิฝั่งแม่น�า้ก็จะมแีขกทัง้ชายและหญงิ 

มากมายหลากหลายวัย มาอาบน�้าในแม่น�้าคงคากัน หากเป็นชาย 

ก็จะถอดเสื้อนุ่งผ้าเตี่ยวลง แต่หากเป็นหญงิก็ลงทัง้ชุดส่าหร ีดูผู้คน

ที่ลงอาบน�้าในแม่น�้าคงคาหน้าตามีความสุข ปิติเบิกบานใจ                

ที่ได้ลอยบาปเคราะห์ของตนลงในแม่น�้าคงคา นอกจากนั้นก็ม ี      

เรือแจวรับจ้างจอดรอรับนักท่องเที่ยวตามริมฝั่งมากมายหลายล�า

ทั้งเล็กและใหญ่ เรือพาเราล่องไปตามล�าน�า้พระธรรมฑูตก็น�าเรา

สวดมนต์ขณะลอยเรอือยู่กลางแม่น�า้ เมื่อสวดมนต์เสร็จ จงึพากัน

ลอยกระทงลงบนแม่น�า้คงคา

 ริมฝั่งสองข้างของแม่น�้าคงคา ฝั่งด้านหนึ่งจะเรียกเป็น     

ฝั่งสวรรค์ คือฝั่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่น          

มโีรงแรมต่าง ๆ เรยีงรายกันมากมาย ส่วนอกีฝั่งจะเรยีกว่าฝั่งนรก 

ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ฝั่งนี้จะมีน�้าท่วมทุกปีในยามน�้าหลาก โรงแรม   

ริมฝ ั ่งสวรรค ์นี้ เป ิดบริการส�าหรับผู ้มารอบูชาพระอาทิตย ์                   

หรอืมาคอยอาบน�า้แม่น�า้คงคาในยามเช้า และบางแห่งเป็นโรงแรม

บริการส�าหรับผู้ที่ใกล้ตายหรือเจ็บป่วยหนัก มานอนรอความตาย 

จึงเรียกโรงแรมเหล่านี้ว่า มรณาโฮเต็ล (Morana Hotel) สงสัยว่า   

ถ้ามาเปิดให้บรกิารบ้านเราคงไม่มใีครกล้าเข้าพักแน่นอน

 ที่ริมแม่น�้าคงคามีท่าน�้าหรืออินเดียเรียกว่า “ฆาต”     

หลายท่าน�้า แต่ที่ส�าคัญคือท่าน�้ามณิกรรณิการ์ฆาต เป็นท่าน�้าที่ 

เชื่อกันว่าศักดิ์สทิธิ์ ชาวฮนิดูทุกคนต้องการให้ซากศพตนมาเผาที่นี่ 

เปลวไฟที่จุดเมื่อ 4,000 ปี จงึไม่เคยดับเลย มศีพหามกันมาตลอด

ไม่เคยหยุด เมื่อญาตเิผาศพจนมอดไหม้ เหลอืกระดูกและเถ้าถ่าน

ก็จะกวาดโปรยลงในแม่น�้าคงคาเพื่อส ่งให ้ผู ้ตายได้ขึ้นไปสู ่               

สรวงสวรรค ์ตามความเชื่อที่หยั่ งรากฝ ังแน ่นในวิญญาณ                      

ของชาวฮนิดู
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ข้อคดิจากป่าอสิปิตนมฤคทายวัน

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือ...พระองค์ทรงบรรลุเป้าหมาย

ทีพ่ระองค์ทรงค้นหา เปน็ความส�าเรจ็ในชีวิตของพระองค์เอง 

เรียกว่าเป็นการท�าประโยชน์ของตนได้เสร็จสมบูรณ์ ต่อมา

พระองคไ์ดแ้สดงปฐมเทศนา พระองคท์รงไดบ้�าเพ็ญประโยชน์

ต่อผู้อื่นให้ได้รู้ตามและเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความสุข        

แก่มนุษย์ เทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก ดังนั้น         

เราจึงควรที่จะพัฒนาตน ท�าให้ตนเองมีสติปัญญา     

เจริญงอกงาม มีความรู้ความสามารถอย่างดีเต็มที่        

เรากจ็ะมคีวามสขุมชีวีติทีส่มบรูณเ์พยีงพอ เมือ่ตนพรอ้ม

สมบูรณ์แล้วก็จะสามารถบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ      

ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่

"

"
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ย�ำ่เทำ้ทัว่ไทย ไปทัว่โลก
ผจญภยัในดินแดนแห่งแหวนศกัด์ิสิทธ์ิ (ปฐมบท)

แพทยห์ญิงนนัทิสำ  โชติรสนิรมิต

แหวนสำมวง ถกูก�ำหนดใหก้บักษตัรยิแ์ห่งเอลฟ์สิบเอ็ดพระองค์

เจ็ดวง ส�ำหรบัจำ้วแห่งคนแคระในโถงแห่งศิลำ

สว่นอีกเกำ้ ส�ำหรบัมนษุยผ์ ูอ้มตะ ท่ีชะตำก�ำหนดใหใ้หต้อ้งส้ินชีพ

และหน่ึงวง เป็นของดำรค์ลอรด์ผ ูค้รองบลัลงักท์มิฬ ณ ดินแดน

แห่งมอรด์อรท่ี์ปกคลมุดว้ยเงำมืด

หน่ึงวง ..เพ่ือครองจกัรวำล หน่ึงวง ..เพ่ือคน้หำ 

หน่ึงวง .. น�ำพำทกุวงมำรวมกนั

ท่ำมกลำงควำมมืดมิดท่ีรวมทกุวงเขำ้ดว้ยกนั ณ ดินแดนทมิฬ

แห่งนครมอรด์อร.์..

"

"
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CastinG*

เลโกลัส

เผ่าเอลฟ์

อาร์เวน

เผ่าเอลฟ์

  โฟรโด

แบก๊กิน้ส์

ปิ๊บปิ้น

เมอรี่

ชาวฮอบบิทชาวฮอบบิท

Base on A True Story……and funny imagines

 หลังจากได้ซาบซึ้งดื่มด�่ากับ มหากาพย์แหวนจ้าวพิภพทั้งสามภาคแล้ว ทีมนักล่าสมบัติสุดขอบฟ้าทั้งห้า อันได้แก่ 

สองเอลฟ์ เลโกลัส อาร์เวน และสามฮอบบิท เมอรี่ โฟรโด และ ปิ๊บปิ้น จึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปตามหาแหวนศักดิ์สิทธิ์           

ณ ดนิแดนแห่งทะเลใหม่ อันไกลโพ้นตามลายแทงขุมทรัพย์นี้
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Christchurch

 การผจญภยัเริม่ต้นขึ้น ณ ดินแดนทีเ่สมือนต้องค�าสาป 

เพราะเหตุที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นธรณีพิโรธ จึงต้องพบกับภัยพิบัติ

อย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเอลฟ์และฮอบบิททั้งห้าเดินทางมาถึง         

ทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง ท้องฟ้าหม่นหมอง ผู้คน          

ทีพ่บเห็นยงัคงมคีวามทรงจ�าอนัเศรา้โศกกบัรอ่งรอยที่ถกูท�าลาย

จากแผ่นดินสั่นสะเทือนและแยกออกจากกันเมื่อสองปีก่อน 

แม้แต่วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอายุ 150 ปีที่เคยตั้งตระหง่านอยู่

ใจกลางเมืองก็พังทลายสิ้น งานที่ก�าลังเร่งท�าอยู่ ณ เวลานี้คือ

การซ่อมแซมบ้านเมือง ไม่มีใครสนใจจะพดูคยุกบัคนแปลกหน้า

ไม่มีใครยอมเอ่ยปากเมื่อถามถึงแหวนศักดิ์สิทธิ์ หนึ่งคืนผ่านไป 

หลังจากที่ได้พักเอาแรงอย่างเงียบ ๆ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อเห็นว่า     

ร่องรอยแห่งแหวนครองพิภพช่างเลือนราง เลโกลัสผู้น�าของ       

ผู้มาเยือนทั้งห้าจึงตัดสินใจน�าพลพรรคออกเดินทางต่อไปมุ่งสู่ 

Arthur’s pass ทุกคนได้แต่ภาวนาให้เมืองที่ เคยยิ่งใหญ่                    

ในอดีตแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาเช่นเดิมได้โดยเร็ว

 “The world is indeed full of peril and in it there are many 

dark places. But still there is much that is fair. And though in 

all lands, love is now mingled with grief, it still grows, perhaps, 

the greater.” - J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings
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Arthur’s pass

 ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่น้อยมากมายที่ตั้ง    

เรียงรายกันบนภูเขาที่เรียกว่า castle hill หินเหล่านี้มาจากไหน  

ใครกันที่สามารถน�าหินก้อนมหึมาเหล่านี้มาวางเรียงกันได้     

มากขนาดนี้  ธรรมชาติหรืออย่างไร แม้จะถือได้ว่าเป็น                 

ความมหศัจรรยอ์ยา่งหนึง่ทีผู่ค้นอกีหลายเผา่พนัธต์า่งสนใจทีจ่ะ

เ ข้ า ไ ป พิ สู จ น์ ท้ า ท า ย ค ว า ม ห นั ก แ น่ น ข อ ง ภู เ ข า หิ น                                          

แต่ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์จอมหงุดหงิดประจ�าทีมก็อดไม่ได้ที่จะ     

สบถออกมา “ไม่มีอะไรในที่นี้ที่ชั้นชอบเลยซักอย่าง ให้ตายสิ 

แต่ละก้าวมีแต่ก้อนหิน ก้อนหิน และก้อนหิน มันเหมือน              

ถูกสาปแช่งเอาไว้เลย” เมอรี่ ฮอบบิทอีกคนเสริม “เราไม่ควร   

มาอยู่ที่นี่ถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรก แต่ชั้นว่ามันมักจะเป็น

แบบนี้บ่อย ๆ” เลโกลัสตอบ “ถูกต้อง มันก็เป็นเส้นทางที่ถูก    

วาง ไว้ แล้ วส� าหรั บ เ รา  จงยอมรับและส นุกสนานกับ                              

การเดินทางเถอะ” มีเพียงปิ๊บปิ้น ฮอบบิทตัวน้อยที่เพลิดเพลิน

กับการปีนป่ายภูเขาหินเล็ก ๆ เหล่านั้น ปีนและกระโดดไปมา

อยา่งไมรู่จ้กัเหนือ่ยหนา่ย จนอารเ์วนผูท้ี่เอน็ดปูิบ๊ปิน้มากกวา่ใคร

ต้องตะโกนเรียกเมื่อเพื่อนร่วมทางคนอื่นต่างเดินออกจาก      

แนวหินไปไกล “เฮ้ ปิ๊บปิ้น หยุดได้แล้ว กระโดดและรีบตามมา

เดี๋ยวนี้ ก่อนที่เจ้าจะต้องอยู่กับกองหินเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว”

 ไม่นานหลังจากมุ่งหน้าออกจากทริปหิน ๆ ท่ามกลางความเงียบขณะที่บางคนก�าลังหลับเอาแรงในรถเครื่องกลที่เช่า              

จากชาวบ้านไครสต์เชิร์ชมาเป็นเครื่องทุ่นแรงในการเดินทาง บางคนก�าลังดื่มด�่ากับความสวยงามของเส้นทาง ได้ยินเสียงท้อง               

ของใครคนหนึ่งร้องโครกครากดังขึ้น เมอรี่ ฮอบบิทจอมผู้รักการกินเป็นชีวิตจิตใจได้ทีจึงพูดขึ้น “นี่มันเวลากินข้าวเที่ยงแล้วนี่นา     

กองทัพต้องเดนิด้วยท้องนะ” “ตัง้แต่ออกมาจากไครสต์เชริ์ช ชัน้เห็นนายเดนิแทบจะนับก้าวได้เลย” ปิ๊บปิ้นตื่นขึ้นมาแซว “อยากรู้มั๊ย

ว่าคนโมโหหิวเป็นยังไง” เมอรี่ค�าราม ก่อนที่จะปิ๊บปิ้นจะเละไปด้วยน�า้มือของเมอรี่ เลโกลัสต้องรีบตัดบท “เอาล่ะ เอาล่ะ เราจะหา     

ที่เติมพลังกันแถวนี้” นี่เป็นมื้อแรกที่ทั้งห้าได้เข้าร้านเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่ต้องหาอะไรง่าย ๆ กินมาสองมื้อแล้ว (ตัวอย่างเช่น 

บะหมี่ส�าเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อนั่นเอง )
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 Wobbly Kea ร้านเล็ก ๆ ข้างทางที่ทุกคนเลือก            

และไม่ท�าให้ผิดหวัง ทั้งพิซซ่าถาดยักษ์ ซุปถ้วยยักษ์ ทุกอย่าง

เหมือนท� า ให ้คนตั ว ใหญ ่กว ่ าธรรมดาซักสอง เท ่ ากิน                               

แต่ด ้วยความหิวและรสชาติแสนอร่อย ทุกอย่างที่สั่งมา          

(แบบลืมราคา) จึงหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงเวลาเก็บ       

ค่าอาหาร อาร์เวนต้องจ่ายค่าพซิซ่าสองถาด ถาดละ 28 NZ$ 

(700 บาท ) ซุปประจ�าวันสี่ถ้วย ถ้วยละ 10 NZ$ (250 บาท)  

แพงสุดคือ เนื้อย ่างคนละชิ้นของเมอรี่จอมกินกับโฟรโด          

32.5 NZ$ (812 บาท) นี่ยังไม่รวมน�้าจากต้นอราบกิาและโคคัว 

แม้ทกุคนจะยอมรบัว่าอร่อยสมราคา แต่ทัง้หมดกเ็หน็ตรงกนัว่า 

มื้อหน้าจะใช้สูตรหนึ่งต่อสามเพื่อไม่ต้องได้ยนิอาร์เวนบ่นอกี

 หลังจากนั้นก็ได้เวลาส�ารวจบริเวณรอบ ๆ อาร์เวน     

ได้เห็นภาพนกประหลาดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ทุกคน           

ถึงได้รู้ว่า Kea เป็นชื่อนกแก้วภูเขาขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้

เฉพาะในดนิแดนแถบนี้ Kea เป็นนกทีฉ่ลาดมาก ขี้เล่นไม่กลวัคน 

แต่จะงอยปากอันแหลมคมอาจท�าให้ข ้าวของเสียหายได้            

ถ้ามนัเกดิอยากรูอ้ยากเหน็ขึ้นมา น่าเสยีดายทีต่ลอดทางผ่านมา 

Kea พร้อมใจกนัเกบ็เนื้อเกบ็ตวัเลยไม่ได้เจอตวัจรงิ หรอืไม่กอ็าจ

เป็นตัวที่เห็นบนิอยู่ไกล ๆ  แต่เข้าใจผดิว่าเป็นเหยี่ยว เค้าว่ากันว่า

ดินแดนแห่งนี้มีพืชและสัตว์ชนิดพิเศษที่ไม่อาจพบได้ในที่ใด ๆ    

ในโลกนี้อกีแล้ว ทีเ่คยได้ยนิมาอกีอย่างคอื ทีแ่ห่งนี้ไม่มงี ูไม่มสีตัว์

ผู้ล่าใด ๆ นอกจากตัวพอสซั่ม แม้จะไม่ค่อยจะเชื่อนักและต้อง

พิสูจน ์ด ้วยตัวเอง แต่ก็ท�าให ้นักผจญภัยทั้งห ้าเบาใจว ่า                   

ดนิแดนแห่งนี้น่าจะมสีิ่งที่เป็นมติรมากกว่าศัตรู

“He told them tales of bees and flowers, the ways of trees, 

and the strange creatures of the Forest, about the evil things 

and the good things, things friendly and things unfriendly, 

cruel things and kind things, and secrets hidden under      

brambles.” - J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings 
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 เมื่อมาถงึ Greymouth เมอืงเลยีบชายฝั่งตะวันตกของดนิแดนแห่งนี้ เลโกลัสบอกสหายทัง้สี่ “ก่อนที่ฟ้าจะมดืมดิ เราจะไปยัง

ปูนาไกก ิ(punakaiki) เพื่อไปเยอืนศลิาพับผ้า (Pancake Rocks) หากพวกเราโชคดจีะได้เจอ แกนดัล์ฟพ่อมดขาว ในช่วงเวลาที่น�า้ทะเล

พุ่งขึ้นมาระหว่างช่องหิน (Blowhole) สูงที่สุด แกนดัล์ฟอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแหวนศักดิ์สิทธิ์” โฟรโดรีบร้อง                        

“หินอีกแล้วเรอะ” เลโกลัสรีบตอบ “รับรองว่าที่นี่ไม่เหมือนใคร เจ้าต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน” น่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้าง 

สหายทั้งห้า หลังจากที่เฝ้ารอซักพักใหญ่ก็ได้เห็นแต่ละอองน�้าทะเลเล็ก ๆ พุ่งขึ้นมาเท่านั้น โฟรโดได้แต่น่ังเซ็งและพูดแล้วพูดอีก      

“บอกแล้วว่า ไม่น่ามาไม่น่ามา กลับไปมือเปล่าอีกแล้ว” ลืมบอกไปว่าก่อนมาที่นี่ โฟรโดผู้หลงใหลในกีฬาลูกหนัง ลื่นล้มจนไหล่ฉีก  

ต้องดามแขนไว้หนึ่งข้าง แต่ก็ยังไม่ยอมพลาดการผจญภัยครั้งนี้เพราะวาดภาพว่าจะต้องมีอะไรสนุก ๆ เกิดขึ้นแน่นอน จึงแสดง        

ความผดิหวังออกมาด้วยการบ่นออกมาตลอดทาง 

 ที่นี่เมอรี่คู่กัดขาประจ�าของปิ๊บปิ้น ได้เกดิความคดิที่จะจัดการฮอบบทิน้อยด้วยการแกล้งจับโยนลงไปในหน้าผาศลิา โชคดทีี่

ปิ๊บปิ้นใช้ความฉลาดหลอกให้เมอรี่ปล่อยตัวหนรีอดมาได้ และทัง้สองคนยังก่อกวนกันไปตลอดการเดนิทาง

 ศลิาพบัผ้าเป็นหนิปนูทีเ่รยีงซ้อนกนัเป็นชัน้ ๆ  เกดิตัง้แต่ 

30 ล้านปีก่อน มีการตกตะกอนของหินที่มีส ่วนประกอบ          

และความแข็งต่างกันเป็นชั้น ๆ ที่ท้องทะเล ต่อมามีการเอียง   

และยกตัวของชั้นหินดังกล่าวเกิดเป็นหน้าผา ต่อมาลมและน�้า  

ท�าหน้าที่กัดกร่อนเอาชั้นที่อ่อนกว่าออกเหลือพวกที่แข็งโด่เด่  

เป ็นชั้น ๆ มีรูหรือโพลง (Blowhole) เมื่อคลื่นซัดเข ้าหา                    

ด้วยความแรงเกิดแรงดันย้อนกลับพัดเอาน�้าจากที่ต ่าง ๆ            

ให้เป็นละอองนั่นเอง
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 การเดนิทางในวนันี้จบลงทีห่าดทรายสเีทา และเมฆขาว 

แสงแห่งสุรยิะค่อย ๆ อ่อนแรงลง อ่อนลง จนมดืมดิ

 “To the sea, to the sea! The white gulls are crying,

The wind is blowing, and the white foam is flying.

West, west away, the round sun is falling…"

- J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings 

Franz Josef Glacier and Fox Glacier

 เช้าวันนี้ทั้งห้าตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น หลังจากที่ได้พัก   

ในโรงเตี๊ยมชั้นดีหนึ่งคืน เตียงอันนุ ่มสบายและความอบอุ่น      

จากเตาผิงท�าให้ไม่มีใครอยากตื่นแต่ก็จ�าเป็นต้องลุกออกมา   

จากที่นอนแสนนุ่ม ไม่มีใครคาดคิดว่าภารกิจในวันนี้จะท�าให้  

พลังที่สะสมมาทั้งคืนแทบจะหมดไปเลยทีเดียว “เราจะไปที่     

ธารน�า้แขง็ ฟรานซ์ โจเซฟ และ ฟ็อกซ์ เพือ่ไปค้นหาแหวนวงแรก 

ในลายแทงบอกว่าถูกฝังไว้ใต้ธารน�้าแข็ง” หัวหน้าทีมบอก         

กบัเหล่าผูต้ดิตาม ทกุคนตืน่เต้นกบัการค�าว่า แหวน จนลมืคดิถงึ

ความยากล�าบากในการเดินทางวันนี้ แถมระหว่างทางทุกคนก็

รู ้สึกสดชื่นกับทัศนียภาพข้างทางที่สวยงามจนต้องแวะชม      

แบบใกล้ชิดบ่อย ๆ แถมสายลมแสงแดดก็ดูเหมือนจะเป็นใจ      

ให้ด้วยในวันนี้

Upon the hearth the fire is red,

Beneath the roof there is a bed;

But not yet weary are our feet,

Still round the corner we may meet

A sudden tree or standing stone

That none have seen but we alone.

Tree and flower, leaf and grass,

Let them pass! Let them pass!

Hill and water under sky,

Pass them by! Pass them by!    

- J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring
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 จากเช ้าถึงบ ่าย ในที่ สุดทั้ งห ้าก็ เดินทางมาถึง                       

ฟรานซ์ โจเซฟ เมอืงพีแ่ห่งคูแ่ฝดธารน�้าแขง็ เมอรีไ่ม่รอช้ารบีเดนิ

น�าหน้าออกไปในป่าที่สองข ้างทางมีแต ่ต ้นไม ้ประหลาด               

และสายน�้าที่ร ่วงหล่นจากยอดเขาสู ่ เบื้องล่าง ทางเดินที่           

เต็มไปด้วยหนิก้อนแล้วก้อนเล่า มองเห็นธารน�า้แข็งอยู่ตรงหน้า

เหมอืนจะใกล้แต่เดนิเท่าไหร่ก็ไม่ถงึซักที
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 เมื่อมาถึงธารน�้าแข็ง ทั้งห้าก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้    

กว่านั้นได้ เพราะมีมนุษย์ร่างยักษ์คอยขวางไม่ให้ใครเดินผ่าน

เข้าไปดูใกล้ ๆ พร้อมกับร้องตะโกนซ�้า ๆ ว่า “ค�าเตือนจาก         

คนตาย ๆ ผู ้ที่ย่างกรายเข้าไปใกล้ธารน�้าแข็ง ล้วนต้องทิ้ง

วญิญาณไว้ที่นั่น” 

 ผู ้ติดตามทั้งสี่เห็นพ้องต้องกันว่า เลโกลัสเท่านั้น            

ที่เหมาะสมที่สุดที่จะท้าทายค�าเตือน (หรือขู่) นั้น ทุกคนยินด ี     

ที่จะรอคอยอยู่เบื้องนอก ก่อนที่เลโกลัสจะเข้าไปเผชิญหน้ากับ

ยักษ์เฝ้าธารน�้าแข็ง พวกเขาก็พบกับเบาะแสที่ท�าให้เชื่อได้ว่า 

แหวนได้ถูกน�าออกจากที่แห่งนี้ลงไปทางใต้แล้ว ดังนัน้การพชิติ

ฟรานซ์ โจเซฟ จงึต้องยุตลิง ณ ที่นี้

“You cannot pass," he said. The orcs stood still, and a dead silence fell. "I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame 

of Anor. You cannot pass. The dark fire will not avail you, flame of Udûn. Go back to the Shadow! You cannot pass.” 

	 	 	 	 	 	 -	J.R.R.	Tolkien,	The	Fellowship	of	the	Ring					*	orcs	คอื	อมนุษย์
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 ไหน ๆ ก็ได้ไปเยือนเมืองพี่แล้ว ก่อนที่จะมุ่งลงไป       

ทางใต ้ เพื่อตามหาแหวน ทั้งหมดได ้ไปเยี่ยมธารน�้าแข็ง                 

ฟอกซ์ผู้น้องด้วยเช่นกันเพราะเป็นทางผ่าน การเดินขึ้นไปที่    

ฟอกซ์ แม้จะใช้เวลาสั้นกว่าแต่จะยากกว่า ฟรานซ์ โจเซฟ             

มีแต ่โฟรโดที่ เดินฝ ่าความสูงชันของแนวเขาขึ้นไปจนได ้                  

โดยไม่ยอมฟังใคร ส่วนอาร์เวนก็จ�าเป็นที่จะต้องขึ้นไปตาม  

เพราะคนอื่น ๆ ไม่เอาด้วย และสุดท้ายทัง้สองก็ต้องกลับลงมา

เพราะไม่สามารถไปต่อได้อกีแล้ว

“Many that live deserve death. Some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too eager to deal out 

death in judgment. Even the very wise cannot see all ends.” 

               - J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring 



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสารสถาบันฯ  46

 การป่ายปีนกองหินท�าให้ทุกคนหลับเป็นตาย                

รุ่งขึ้นทั้งหมดออกเดินทางอีกครั้งไปทางทิศใต้ หลังจากเจอ

แต่ของแข็ง ๆ มาหลายวัน อาร์เวนเริ่มบ่น “ไหนล่ะทะเลสาบ

และใบไม้หลากสี” เลโกลัสตอบ “เจ้าจะได้เห็นมันในไม่ช้านี้

แน่นอน” จรงิดังว่า ตลอดทางผ่านมแีต่ทะเลสาบ ทะเลสาบ 

และทะเลสาบ ….



วิสัยทัศน์สถาบันฯ : สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สารสถาบันฯ   47

 แ ล ะ แ ล ้ ว ทั้ ง ห ้ า ก็ เ ดิ น ท า ง ม า ถึ ง  W a n a k a                                    

เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบ Wanaka   

แม้จะมาถึงเอาตอนใกล้ค�่าแต่ก็เห็นได้ชัดว่า สีสันและกิจกรรม

ของเมอืงนี้ต้องถูกใจฮอบบทิทัง้สามอย่างแน่นอน และนับจากนี้

ไปภารกจิในการตามหาแหวนจะถูกพักลงชั่วคราว......

“Don't adventures ever have an end? I suppose 

not. Someone else always has to carry on on        

the story.” 

- J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring
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เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับดินแดนแห่งแหวนศักดิ์สิทธิ์

 - นวิซแีลนด์ เป็นชื่อที่ตัง้โดย นักเดนิเรอืชาวดัตช์ ชื่อ อาเบล แยนซุน ทัสแมน ได้ล่องเรอืเลยีบมาทางออสเตรเลยีและได้พบ

เกาะเกาะหนึ่งในปี ค.ศ. 1642 ในจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า Nieuw Zeeland หรือ New Zealand ส่วนชื่อที่เรียกโดยเผ่าเมารีซึ่งเป็น                  

ชนเผ่าแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในเกาะแห่งนี้คอื Aotearoa ซึ่งแปลว่า “ดนิแดนแห่งเมฆขาวที่ยาวไกล” ส่วนกับตันเจมส์ คุ้กนักเดนิเรอื

ชาวอังกฤษมาพบเกาะนี้เมื่อร้อยปีให้หลัง (ค.ศ. 1769) เรยีกได้ว่ามาทหีลังแต่ดังกว่า

 - พื้นที่แบ่งเป็น 2 เกาะใหญ่ ๆ คอืเกาะเหนอืและเกาะใต้ เกาะใต้ พื้นที่รวมกัน 269,652 ตารางกโิลเมตร แต่มปีระชากร

เบาบางเพียงแค่ 4,433,000 คนโดยประมาณ (เมื่อเดือนมิถุนายน 56) ลองเทียบกับประเทศไทยที่มีพื้นที่มากกว่าเกือบสองเท่า           

แต่ประชากรถงึ 66 ล้านคน คดิดูเถอะว่า นวิซแีลนด์จะน่าอยู่ซักแค่ไหน

 - นวิซแีลนด์ม ี4 ฤดูที่เรยีงกลับตาลปัตรกับประเทศอื่น ๆ เพราะ ช่วงธันวาคม – กุมภาพันธ์ ที่ประเทศอื่นเค้าเล่นหมิะกัน

กลับเป็นหน้าร้อนที่นวิซแีลนด์ มนีาคม – พฤษภาคม ที่อเมรกิา ญี่ปุ่นซากุระผลบิาน แต่ที่นี่เป็นฤดูใบไม้ร่วง (แต่ก็เป็นช่วงที่น่าเที่ยว

เพราะสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่นี้ไม่แพ้ใคร) ฤดูหนาวสวรรค์ของนักสกีเริ่ม มิถุนายน – สิงหาคม ส่วนใบไม้ผลิก็ตั้งแต่                           

กันยายน – พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามเราอาจจะพบสภาพอากาศทั้ง 4 แบบได้ภายในวันเดียว และอาจจะเจอฝนตกได้ตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้นจะได้สัมผัสนิวซีแลนด์แบบสดใสหรือหม่นหมองก็ต้องลุ้นกันหน่อย และเวลาจัดกระเป๋าอย่าลืมเตรียมร่ม กับเสื้อกันฝน 

มาด้วย

 - สกุลเงนิของนวิซแีลนด์คอื ดอลลาร์นวิซแีลนด์ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ต่อ 25 บาท 

 - การเดินทางเที่ยวเกาะใต้ที่สะดวกสุดน่าจะเป็นเช่ารถยนต์รถตู้ขับเที่ยวกันเอง เพราะรถใช้พวงมาลัยขวาแบบบ้านเรา      

ถนนขับง่ายโล่งสบาย แม้ว่าจะมีเพียงสองเลน แต่รถน้อยมาก ถ้าเป็นสี่แยกเค้าจะท�าเป็นวงเวียนไม่ต้องมีไฟจราจรให้สิ้นเปลือง      

สะพานที่ข้ามแม่น�้าก็จะมีแค่เลนเดียว ดังนั้นถ้ารถสองคันขับมาจ๊ะเอ๋กันที่สองฟากฝั่งสะพาน ฝั่งที่มีป้าย หยุด ต้องเป็นฝ่ายจอด           

รอให้รถที่สวนมาข้ามสะพานมาก่อน ขับรถที่นี่ต้องปฏบิัตติามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ความเร็วสูงสุด ที่ขับได้ไม่เกนิ 100 กม./ชม. 

เพราะเค้าจับจรงิปรับจรงิ (อ�านวยความสะดวกให้จ่ายผ่านอนิเทอร์เน็ตได้)

 - แผ่นดินไหวที่ไครสต์เชิร์ช กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ซึ่งสร้างความเสียหายรุนแรง               

แก่ไครสต์เชริ์ช ซึ่งเป็นนครใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศนวิซแีลนด์ เป็นผลให้มผีู้เสยีชวีติ 185 คน ในเหตุการณ์ซึ่งมกีารบรรยาย

ว่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งเลวร้ายที่สุดในยามสงบของชาติ เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ขึ้นในเขตแคนเทอเบอรีทางเกาะใต้     

ของประเทศ เมื่อเวลา 12.51 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (23.51 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์) แผ่นดนิไหวมศีูนย์กลาง      

ห่างจากเมืองลิตเทลตันไปทางตะวันตก 2 กิโลเมตร และห่างจากใจกลางนครไครสต์เชิร์ชไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 10 กิโลเมตร         

ซึ่งเป็นนครที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ นับเป็นภัยธรรมชาติครั้งที่มีผู ้เสียชีวิตมากที่สุด                    

เป็นอันดับสองเท่าที่มีการบันทึกในนิวซีแลนด์ (หลังแผ่นดินไหวอ่าวเฮวค์ พ.ศ. 2474) และเป็นภัยพิบัติทุกประเภทครั้งที่มีผู้เสียชีวิต 

มากที่สุดเป็นอันดับสี่เท่าที่มกีารบันทกึในนวิซแีลนด์


